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 نقش آلودگی های صوتی و زیست محیطی
در کسالت های جسمانی و روان شناختی کارکنان

 بهره وری راهبردی
با کاهش آلودگی صوتی
قیمت خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی، 2790 ریال 

 پتروشیمی ها همچنان 
در انتظار افزایش حاشیه سود 
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رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار، 
رش��د اقتصادی کشور در سه ماهه نخست امس��ال به بیش از 4/4 درصد 

رس��یده است.  به گزارش ایرنا، دکتر حس��ن روحانی دیروز در 
ادامه سفر استانی خود به استان کهگیلویه و بویراحمد در ...

دراجتماع پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد

روحانی: رشد اقتصادی کشور
به 4/4 درصد رسیده است
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رکود و تیغ دودم مالیات
شرایط رکود می تواند اهرم مالیات را خطرناک کند

در مورد مالیات بر درآمد، نقش آن در نظم و انضباط یافتن 
اقتصاد، تاثی��ر آن بر هزینه کرد درآمدهای ملی و جلوگیری 
از ریخ��ت و پاش ه��ای بی مورد و حتی تاثی��ر عجیب آن بر 
ش��کل گیری جامعه مدنی و ایجاد مفهوم شهروند مطالبه گر 
س��خن بسیار رفته اس��ت. مالیات مثل دارویی است که اگر 
به میزان درس��ت و در مورد بیماری درس��ت استفاده شود 
می تواند درمان کند و در ش��رایط نامناسب می تواند کشنده 

باش��د.  غیر از اصل مالیات مفاهیم دیگ��ری هم در ارتباط 
با آن بس��یار مهم هس��تند. عدالت مالیاتی برای شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی شرایط یکسانی برای رقابت و رشد فراهم 
می کند. بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی در روزگار خاص 
می تواند به شکل گیری یا بقای بخشی از بنگاه ها کمک کند 
و نهایت��ا مفاهیمی چون فرار مالیاتی هم توان آن را دارد که 
یک کشور را از درآمدهای مشروع و قانونی خود محروم کند. 

همانق��در که در ضرورت اصل مالیات و س��تایش اقتصاد 
مبتنی بر مالیات ش��ک نیست، کارشناسان نسبت به اعمال 
مالی��ات و افزایش آن در ش��رایط رکود هش��دار می دهند. 
این موضوع امروز در صفح��ه 15 »فرصت امروز« به اقتراح 
گذاشته شده است. همچنین برای داشتن نگاهی به خارج از 
مرزها صفحه 12 را به بررسی موضوع مالیات در کشورهای 

دور و بر و دور از ما اختصاص داده ایم. 

سرمقـاله
الزامات رشد 

درآمدهای مالیاتی

در تش��ریح عوامل رشد درآمد 
دول��ت از محل مالیات در س��ال 
ج��اری بای��د جزیی��ات بحث را 
بررس��ی کنیم. در گام نخس��ت 
ش��اید پایه مالیاتی افزایش پیدا 
کرده باش��د یعنی چون همزمان 
ب��ا باالرفت��ن قیمت ه��ا معموالً 
بخش هایی که فروش بیش��تری 
دارند، س��ود بیش��تری کس��ب 
می کنن��د، بنابراین با احتس��اب 
آن پایه مالیاتی، این سود بیشتر 
به درآمد مالیاتی باالتری تبدیل 

شده است. 
از س��وی دیگر به نظر می رسد 
که اخیراً سازمان مالیاتی توانسته 
ب��ا اصالحات��ی درون س��ازمانی، 

سختگیرانه تر با مودیان رفتار...
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ش��رایط ویژه آبی در کشور این واقعیت تلخ 
را رقم زده که در آین��ده نه چندان دور بحران 
آب در ایران شدت فزاینده ای می یابد، بحرانی 
که باید از همین االن برای آن تدبیر ش��ود، در 
غیر ای��ن صورت در آین��ده راه جبرانی نخواهد 

ماند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، براس��اس آخری��ن آمار 
منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت نیرو، وضعیت 
منابع آبی کش��ور بسیار وخیم است و بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که این بحران ایران 
را در خط��ر اختالف های منطقه ای قرار خواهد 

داد. 
یک��ی از آمارهایی ک��ه به تازگ��ی در حوزه 
منابع آبی منتش��ر ش��ده کاهش 32 درصدی 
حج��م روان آب ه��ای کش��ور در مقایس��ه ب��ا 
میانگی��ن بلندم��دت اس��ت که ب��ه نوبه خود 
فاجعه تلقی می ش��ود و این در حالی است که 
حجم روان آب های کش��ور در سال آبی گذشته 
3۷ میلی��ارد و 4۹3 میلی��ون مترمکعب و در 
میانگین بلندمدت، ۸۰ میلیارد و 5۹5 میلیون 

مترمکعب ثبت شده است. 
البت��ه داس��تان تنها ب��ه همین ج��ا خالصه 
نمی ش��ود، چراک��ه وضعی��ت مناب��ع آب های 
زیرزمین��ی نیز ش��رایط بدتری نس��بت به این 

اوص��اف دارد و براس��اس مطالع��ات س��ازمان 
مل��ل اگر مردم ب��ه اندازه 4۰ درص��د از منابع 
تجدیدش��ونده از آب استفاده کنند آن منطقه 
در مرحل��ه تع��ادل و اگر بیش��تر از 4۰ درصد 
استفاده ش��ود در مرحله تنش آبی و اگر بیش 
از ۶۰ درص��د از مناب��ع تجدیدش��ونده م��ورد 
استفاده قرار بگیرد آن منطقه در مرحله بحران 
قرار گرفته و این در شرایطی است که در حال 
حاضر ۸۶ درصد از منابع آب تجدیدشونده در 

ایران مصرف می شود. 
با توجه به این تفاس��یر میزان مصرف آب 
تجدیدش��ونده در کش��ور باید به ۶۰ درصد 
کاه��ش یابد که نصب ابزاره��ای اندازه گیری 
برداش��ت  از  جلوگی��ری  و  چاه ه��ا  روی 
چاه ه��ای غیرمج��از آب ه��ای زیرزمینی که 
ج��زو برنامه های اصل��ی وزارت نیرو درآمده، 
می تواند تأثیر بس��یاری در ح��ل این بحران 
داش��ته باشد اما منطقی است که خشکسالی 
15 س��اله طی مدت زمان کوتاه قابل جبران 
نباشد اما با این وجود تدوین و اجرایی شدن 
این گونه برنامه ها می تواند از س��رعت افزایش 

خشکسالی بکاهد. 
عالوه بر این، طی س��ال های گذش��ته 13۰ 
میلیارد مترمکعب آب اس��تحصالی در کش��ور 

وجود داش��ته اما در ش��رایط فعلی این رقم به 
۸۸ میلی��ارد مترمکعب کاهش یافته که بیانگر 
کاه��ش 25 درص��دی میزان آب اس��تحصالی 

کشور است. 
ب��ه عل��ت تغییر اقلی��م، کاه��ش بارندگی و 
فرس��ایش خاک و از بین رفتن مراتع، کاهش 
روان آب در کش��ور رخ داده که در این شرایط 
سهم بخش کشاورزی از ۸۸ میلیارد مترمکعب 
میلی��ارد   ۶4 کش��ور  در  موج��ود  روان آب 

مترمکعب است. 
بای��د گف��ت در ح��ال حاض��ر 12۰ میلیارد 
مترمکعب کس��ری مخزن در کشور وجود دارد 
که قرار اس��ت طی برنامه 2۰ ساله این عدد به 
صفر برسد که انسداد چاه های غیرمجاز، نصب 
کنتورهای هوش��مند در چاه های کش��اورزی 
و کاه��ش دبی خروج��ی آب چاه ه��ای مجاز 
از جمله اقدامات در راس��تای جبران کس��ری 

مخزن آب تدوین شده است. 
این موضوع که ایران در بین 1۸۰ کشور دنیا 
از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه 5۰ و 
در بین این کش��ورها از لحاظ سرانه منابع آب 
در جایگاه 112 دنیا قرار دارد، بیانگر این است 
که وضعیت کش��ور در ح��وزه منابع آبی خوب 
نیست و باید فکر اساسی برای این بحران کرد. 

نامه ه��ای تهدیدآمی��زی که در ح��ال حاضر 
س��ازمان اتحاد علیه ایران اتمی به ش��رکت های 
اروپایی می نویس��د بخش تبلیغاتی فعالیت های 
آنهاست. مهم تر از این نامه ها، مالقات هایی است 
که اعضای این س��ازمان با شرکت ها دارند. مثاًل 
یک شرکت انگلیسی فعال در حوزه انرژی کاماًل 
آماده حضور در ایران بود. اما یک وزیر پیش��ین 
آمریکایی عضو س��ازمان UANI با آنها تماس 
گرف��ت و مدیران این ش��رکت را تهدید کرد که 

حضور در ایران برای آنها هزینه دارد. س��رانجام 
حضور و فعالیت این شرکت در ایران منتفی شد. 
مهرداد عمادی، کارش��ناس ارش��د اقتصادی 
مقیم اروپا در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تأسیس 
 )UANI(  سازمانی به نام اتحاد علیه ایران اتمی
با الب��ی یهودی��ان آمریکا و سیس��تم اطالعاتی 
آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و عربستان سعودی  
در دوران دول��ت احمدی نژاد تصریح کرد: با روی 
کار آمدن دولت روحانی در سال 2۰13 پیگیری 

س��ناریوهای س��ازمان اتحاد علیه ایران اتمی از 
س��وی دولت های غربی و آمریکا به حاشیه رفت 
و آنها تصمیم گرفتند تا کمتر رودرروی ایران قرار 
گیرند، زیرا معتقد بودند مقابله با جامعه جهانی 
پس از برجام هزینه بیشتری برای شان به همراه 
خواهد داش��ت، اما همچن��ان فعالیت کمپین با 
هدف به شکست کشاندن برجام و متوقف کردن 
س��رمایه گذاری اروپایی ها در ای��ران با دالرهای 

عربستان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد. 

مرکز آمار ایران نرخ رش��د اقتصادی  )تولید 
ناخالص داخلی( کشور بدون نفت بر پایه نتایج 
حس��اب های ملی مرکز آمار ایران را برای سه 
ماهه نخست سال جاری 4.4درصد اعالم کرد. 
ب��ه گزارش مرکز آمار ای��ران، تولید ناخالص 
داخل��ی به قیمت ثابت س��ال 13۷۶ در س��ه 
ماهه نخست س��ال جاری به رقم 1۷۶ هزار و 
132 میلی��ارد ریال با نفت و 1۶۸ هزار و ۷2۸ 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. 
در حالی که رقم مذکور در مدت مش��ابه سال 
قبل با نفت 1۶۸ هزار و ۷۰2 میلیارد ریال و بدون 
نفت 1۶3 هزار و ۹۹5 میلیارد ریال بوده اس��ت 
که نش��ان از رش��د 4.4 درصدی تولید ناخالص 

داخلی کشور در س��ه ماهه نخست سال 13۹5 
دارد،  نتای��ج مذک��ور حاکی از آن اس��ت که در 
فصل بهار سال جاری رشته فعالیت های کشاورزی 
4 درصد، صنعت ۸.۸ درصد، خدمات 2.۹ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است، 
رش��د گروه صنعت به طور عمده ناشی از افزایش 
ص��ادرات نفت خ��ام و گاز طبیعی بوده اس��ت.  
محاس��بات فصلی در مرکز آمار ای��ران در قالب 
15 بخش اصلی متش��کل از 42 رش��ته فعالیت 
انجام می شود که براین اس��اس گروه کشاورزی 
ش��امل زیربخش های زراعت، باغبانی، دامداری، 
جنگلداری و ماهیگیری اس��ت. گروه صنعت نیز 
ش��امل زیربخش های اس��تخراج نفت خام و گاز 

طبیعی، استخراج س��ایر معادن، صنعت، تأمین 
آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. 

گ��روه خدم��ات نی��ز ش��امل زیربخش ه��ای 
عمده فروش��ی، خرده فروش��ی، هتل و رستوران، 
حمل و نقل و ارتباطات، واس��طه گری های مالی، 
مس��تغالت، امورعموم��ی، آموزش، بهداش��ت و 
مددکاری و سایر خدمات است.  به گزارش ایرنا، 
روز گذش��ته حجت االس��الم والمسلمین حسن 
روحان��ی رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید در 
شهر یاسوج رشد اقتصادی کشور در قبل از دولت 
یازده��م را منفی ۶.۸ درص��د و هم اکنون را 4.4 
درصد  )در فصل بهار سال ۹5( اعالم کرد و آن را 

ناشی از غیرت جوانان ایرانی دانست. 

سایه بحران آب گسترده تر شد

مهرداد عمادی، کارشناس ارشد اقتصادی مطرح کرد

تشکیل کمپین ضد برجام با دالرهای عربستان و رژیم صهیونیستی

مرکز آمار منتشر کرد؛ گزارش 3 ماهه رشد اقتصادی

فروش شرکت های زیرمجموعه غول های جاده مخصوص

دور باطل خودروسازان

خودرو
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قیمت خوراک گاز مجتمع های 
امسال  تیرماه  در  پتروشیمی 
2790 ریال اعالم شده است. 
این رقم از دید فعاالن صنعت 
مناسب  اگرچه  پتروش��یمی 
است، اما حاشیه سود حاصله 
از ای��ن رق��م اندک اس��ت و 
باش��د.  اقتصادی  نمی توان��د 
انتظ��ار فعاالن ای��ن صنعت 

کاهش قیمت بیشتر است. 
برنامه ریزی وزارت  معاونت 
نف��ت، قیم��ت گاز طبیع��ی 
س��بک و ش��یرین خ��وراک 
پتروشیمی  برای شرکت های 
را اعالم کرد. بر این اس��اس 
مترمکع��ب  ه��ر  قیم��ت 
در  طبیع��ی  گاز  اس��تاندارد 
تیرم��اه2 ه��زار و 790 ریال 

است. 
ای��ن رق��م در فروردین ماه 
امس��ال 2 هزار و ٣١٣ ریال، 
اردیبهشت ماه 2 هزار و ٤٦٤ 
ری��ال و خردادم��اه 2 هزار و 
702 ری��ال تعیی��ن و اعالم 

شده است. 
کیانوش کاظمی، مدیرعامل 
بیان  با  پتروش��یمی ش��یراز 
اینکه رق��م اعالم ش��ده باال 
اس��ت و ما انتظار داریم این 
رق��م ١900 ت��ا 2000 ریال 
کاه��ش یاب��د، ب��ه »فرصت 

امروز« می گوی��د: نرخ اعالم 
معاون��ت  س��وی  از  ش��ده 
نف��ت،  وزارت  برنامه ری��زی 
اقتص��ادی و ب��اال نیس��ت و 
حاش��یه س��ود ندارد و سود 
حاصل��ه از آن ب��ا توج��ه به 
فرآیند توس��عه  پتروشیمی ها 
قابل دفاع نیس��ت. در تعیین 
فاکتوره��ای  قیم��ت  ای��ن 
متعددی دخیل هس��تند که 
یکی از این فاکتورها نرخ ارز 
آزاد است. این مسئله موجب 
پتروشیمی ها  بیش��تر  ش��ده 

زیان ده باشند. 
وی با بی��ان اینکه نرخ گاز 
در کش��ور بای��د در تمام��ی 
باش��د،  ت��ک نرخی  مصارف 
می افزاید: در حال حاضر نرخ 
خوراک قابل رقابت نیس��ت، 
س��نس های  الی  در  زی��را 
جدید، نی��از ما ب��ه خوراک 
بیش��تر اس��ت و ای��ن رق��م 
برای ما س��ود کمت��ری دارد 
و برای حل مشکالت موجود 
 بای��د وزارت نف��ت پیش��گام 

شود. 
قیمت گاز طبیعی س��بک 
و ش��یرین تحویلی از شبکه 
به عن��وان  گاز  سراس��ری 
خ��وراک واحده��ا براس��اس 
ش��ده  تعیین  فرمول خاصی 
است که این فرمول به تایید 
هیأت دولت رس��یده اس��ت. 

صورت  تالش های  براس��اس 
گرفته، س��عی ش��ده قیمت 
براساس گاز طبیعی در بازار 
و معدل وزنی قیمت داخلی، 
صادرات و واردات محاس��به 
ش��ود. همچنین دولت تالش 
ک��رده این نرخ ب��ا افزایش و 
کاه��ش قیمت گاز نیز متغیر 

شود. 
ای��ن وج��ود غالمرضا  ب��ا 
مدیرعامل  مس��تجاب الدعوه، 
پتروش��یمی بوش��هر با بیان 
اینک��ه رق��م اعالم ش��ده از 
س��وی وزارت نفت به شرایط 
ب��ه  دارد،  بس��تگی  ب��ازار 
»فرصت ام��روز« می گوید: در 
بازار کنونی که قیمت نفت و 
گاز کاهش یافته اس��ت، این 
قیمت باال اس��ت و رقم اعالم 
شده اقتصادی نیست و برای 
فعاالن پتروش��یمی س��ودی 

ندارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
قیم��ت 2790 ری��ال ب��رای 
هر مترمکعب اس��تاندارد گاز 
طبیع��ی ب��ا ارز آزاد معادل 
8.5س��نت اس��ت، می افزاید: 
دولت در تعیین قیمت نهایی 
برای خوراک پتروشیمی ها از 
دید خود نگاه می کند و رقم 
براس��اس فرمول  را  کنون��ی 
مش��خص ش��ده اعالم کرده 
اس��ت، ام��ا تولیدکنن��دگان 

پتروش��یمی  محص��والت 
براس��اس ش��رایط کنونی از 
جمله اینکه بازار بورس، بازار 
خوبی نیس��ت، انتظار کمک 
و همراهی دول��ت و مجلس 

را دارند. 
مس��تجاب الدعوه  دی��د  از 
اینک��ه خ��وراک ارزان تنه��ا 
صنعت  س��ودآوری  راه��کار 
پتروش��یمی اس��ت و اینک��ه 
انتظار داش��ته باشیم خوراک 
با قیمت بس��یار ارزان به این 
صنای��ع واگذار ش��ود، انتظار 
غلط��ی اس��ت، اما بای��د به 
این مه��م توجه داش��ت که 
همواره ب��ازار فعالیت صنعت 
خوب��ی  ب��ازار  پتروش��یمی ، 
نیس��ت. از این رو نیاز اس��ت 
دول��ت در مواقعی ک��ه بازار 
صنای��ع از منظر س��ود و بقا 
تهدید می شود، حمایت ویژه 

کند. 
پیش از این قیمت خوراک 
پتروش��یمی با نرخ ١٣ سنت 
محاس��به می ش��د. این رقم 
ب��ا کاهش قیم��ت گاز مورد 
اعتراض فع��االن این صنعت 
قرار گرف��ت، ام��ا در نهایت 
براس��اس فرمول کنونی این 

رقم کاهش یافته است. 
غالمرضا جوکار، مدیرعامل 
بیان  با  پتروش��یمی مروارید، 
محاس��به  براس��اس  اینک��ه 

صورت گرفته، رقم اعالم شده 
برای خوراک پتروش��یمی ها، 
معادل 7.5س��نت اس��ت، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوید: 
از  ش��ده  اع��الم  قیم��ت 
س��وی معاون��ت برنامه ریزی 
وزارت نف��ت ب��رای خوراک 
اقتص��ادی  پتروش��یمی ها 
اس��ت، اگرچه حاش��یه سود 
این  فع��االن  ب��رای  باالی��ی 
صنع��ت ن��دارد، به طوری که 
این حاش��یه حدود 20درصد 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
فرم��ول تهی��ه ش��ده ب��رای 
تعیی��ن خوراک پتروش��یمی 
قاب��ل دفاع اس��ت، می افزاید: 
اگر س��ود حاصل��ه از فعالیت 
پتروش��یمی ها با تورم موجود 
در جامع��ه مطابقت داش��ته 
باش��د، می توان امی��دوار بود 
سود حاصله از پتروشیمی به 
بقای این صنعت منجر شود، 
ام��ا درصورتی که ت��ورم باال 
برود، س��ود حاصله نمی تواند 
اقتصادی باشد. تعیین خوراک 
مسئله دینامیکی است و باید 
اقتص��ادی جامعه  با فض��ای 
قابل تطبیق باشد، در غیر این 
ص��ورت ب��ا افزای��ش ت��ورم، 
حاش��یه س��ود 20درص��دی 
 ب��رای ی��ک مجتم��ع کافی 

نیست. 

قیمت خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی، 2790 ریال 

 پتروشیمی ها همچنان 
در انتظار افزایش حاشیه سود 

نماینده س��ابق ایران در اوپک 
راه ایجاد ثب��ات در بازار نفت را 
وجود اتحاد بی��ن اعضای اوپک 
و غیر اوپک دانس��ت و ب��ر لزوم 
ایفای نقش رهبری ایران در این 

موضوع تاکید کرد. 
نماینده  خطیب��ی،  محمدعلی 
سابق ایران در اوپک در گفت وگو 
با ایسنا در خصوص کاهش قیمت 
نف��ت در بازار اظهار ک��رد: آمارها 
نشان می دهد که برخی کشورهای 
اوپک درحال افزایش مقدار تولید 
خود هس��تند. اخیرا عربس��تان، 
نیجری��ه و لیبی مقدار تولید خود 
را افزای��ش داده ان��د و در مقاب��ل 
 بازار تقاضا هم چش��م انداز مثبتی 

ندارد. 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه 
برای خارج ک��ردن میزان مازاد 
عرضه از بازار باید تولید کشورها 
کاهش یابد، تصریح کرد: فضای 
ب��ازار عرضه درحال بهبود یافتن 
ب��ود که به خاطر ع��دم همکاری 
اوپک و غیر اوپک این مهم تحقق 
نیاف��ت. ت��ا زمانی ک��ه مدیریت 
عرض��ه و محدودی��ت تولید در 
ب��ازار توس��ط کش��ورهای مهم 
صادرکننده اجرا نشود، قیمت ها 

افزایش پیدا نمی کند. 
خطیبی در ادامه افزود: درحال 
حاضر ما ش��اهد کاهش ش��دید 
درآمد کش��ورهای عضو اوپک و 
غیراوپک هس��تیم و درآمد آنها 
ب��ا وجود افزایش صادرات تا یک 
س��وم کاهش یافته اس��ت. این 
موضوع تنها به نفع کش��ورهای 

س��کوت  اس��ت.  واردکنن��ده 
قیم��ت،  طرف��دار  کش��ورهای 
سیاس��ت های عرضه عربستان و 
پیروان��ش و ع��دم مدیریت بازار 
توس��ط اوپک هم به این موضوع 

دامن زده است. 
نماینده س��ابق ایران در اوپک 
با اش��اره به نق��ش رهبری ایران 
در ایج��اد ثبات در ب��ازار نفت، 
بیان کرد: ایران جزو کش��ورهای 
تاثیرگ��ذار در اوپک اس��ت، ولی 
درح��ال حاض��ر مانند گذش��ته 
فع��ال نیس��ت و دیگ��ر جریان 
طرفدار قیمت را که با انس��جام 
و وحدت خود باعث تنظیم بازار 
نفت می ش��دند رهبری نمی کند 
و فعال ب��ر طبل ب��ازار می کوبد. 
درضمن کش��وری مانند ونزوئال 
حت��ی ب��ا وج��ود فعالیت ه��ا و 

تالش های زیادش نمی تواند این 
نقش رهب��ری را ایف��ا کند و بر 
قیمت و عرضه بازار تاثیر بگذارد. 
وی در ادام��ه افزود: هیچ کس 
ب��رای م��ا ت��الش نمی کن��د و 
خودمان تالش کنیم و منافع مان 

را به حداکثر برسانیم.  
وضعی��ت  درب��اره  خطیب��ی 
ب��ازار در دو م��اه آین��ده گفت: 
عوام��ل مختلفی در ب��ازار وجود 
دارد؛ یکس��ری عوام��ل غیرقابل 
پیش بینی هس��تند مانند عوامل 
ژئوپلیتیک، ولی درحال حاضر با 
توجه به اینکه به فصل سرد وارد 
می ش��ویم و بازار تقاضای فصلی 
بهبود می یابد، بازار به شرطی که 
عرضه های ب��دون برنامه صورت 

نگیرد بهبود می یابد. 
نماینده پیشین ایران در اوپک 

درباره نشست آینده سران اوپک 
اظهار کرد: در نشست های اخیر 
نمی شود  گرفته  تصمیمی  اوپک 
و تنها بیانیه ه��ای تکراری داده 
می شود. در جلسات اخیر اوپک 
علن��ا بی��ان می کند ک��ه برنامه 
کوتاه م��دت ن��دارد و برنامه های 
بلندم��دت ک��ه زم��ان آن ه��م 
مشخص نیس��ت می خواهد اجرا 
کن��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
در گذش��ته اوپ��ک برنامه ه��ای 
ارائه  کوتاه م��دت ش��ش ماه��ه 
م��ی داد و س��قف و محدودی��ت 
عرضه برای بازار تعیین می کرد، 
ول��ی در حال حاض��ر با توجه به 
بیانیه ها، برنامه کوتاه مدتی ندارد 
و تصمی��م خاصی گرفته نش��ده 
می شود  پیش بینی  پس  اس��ت، 
جلس��ه بع��دی ه��م ب��ه همین 

صورت ادامه یابد. 
وی افزود: درحال حاضر اوپک 
هیچ سهمیه و محدودیتی برای 
عرضه بازار تعیین نمی کند و اگر 
این کار توسط آنها صورت نگیرد، 
نباید انتظار بهبود شرایط بازار را 
داشته باشیم. کش��ورهایی مثل 
عربستان و همراهانش می گویند 
بازار خودش باید تنظیم ش��ود، 
پس اگر اینطور اس��ت، نیازی به 

اوپک نیست. 
خطیب��ی در م��ورد احتم��ال 
همکاری روسیه با اوپک تصریح 
کرد: زمانی که روس��یه به عنوان 
یک غیراوپک مش��اهده کند که 
در اوپ��ک وحدتی وج��ود ندارد، 
طبیعت��ا وارد مذاکره و همکاری 
با آن نمی ش��ود. البته اگر اوپک 
به وحدت نظری برس��د توانایی 
ای��ن را دارد ک��ه از غیراوپکی ها 
هم دع��وت کند تا ب��رای ثبات 
ب��ازار کم��ک کنن��د. بنابرای��ن 
ت��ا اوپک ب��ه سیاس��ت جامعی 
نرس��د، نمی تواند توقع همکاری 
 غیراوپکی ها از جمله روس��یه را 

داشته باشد. 
نماینده س��ابق ایران در اوپک 
در پایان تاکید کرد: باید س��عی 
فعال تری  ب��ا دیپلماس��ی  کنیم 
ب��ا اعض��ای اوپ��ک و غیراوپک 
به بهب��ود ب��ازار کم��ک کنیم. 
زمانی که ای��ن جریان قدرتمند 
ب��ازار ش��ود، کش��ورهایی  وارد 
مانن��د عربس��تان ه��م مجب��ور 
 می ش��وند خ��ود را با ب��ازار وفق 

دهند. 

نماینده سابق ایران در اوپک مطرح کرد

بازار آشفته نفت در انتظار وحدت اوپک

اوپک

یادداشتنیرو

پتروشیمی

معاون وزیر نیرو: نشست زمین زبان فریاد 
طبیعت است

 لزوم تغییر رویکردها 
و روند مصرف آب

معاون وزی��ر نیرو در امور آب و آبفا با هش��دار 
ج��دی بودن بحران آب در کش��ور گف��ت: امروز 
ش��اهد بروز نشس��ت زمی��ن )حتی در ش��هرها( 
کش��ور  دش��ت های  دل  در  ش��کاف هایی  ی��ا 
هس��تیم که در واق��ع زبان فریاد طبیعت اس��ت 
 زیرا از ای��ن منابع خ��دادادی به خوبی اس��تفاده 

نمی شود. 
 رحیم میدانی در گفت وگو با ایرنا افزود: بحران 
آب در کش��ور وجود دارد و بسیار جدی است اما 
برخورد بدون تعارف با این مسئله مدیریت بحران 

را میسر می سازد. 
این مسئول بیان داشت: هنر امروز ما باید تغییر 
رونده��ای مصرف و اص��الح رویکرده��ا در قبال 
مسئله آب باشد و باید با خودداری از فریب مردم 
و بهره برداران، نس��بت به بستن چاه های غیرمجاز 

و نجات دشت ها همت کنیم. 
میدانی اضاف��ه کرد: بحران به وج��ود آمده در 
زمین��ه کیفیت آب و میزان آب های س��طحی در 
دس��ترس نیز قابل مدیریت است و پیش از ایران، 
بس��یاری از کش��ورها گرفتاری های امروز ایران را 
داش��تند که نمونه ب��ارز آن در کالیفرنیای آمریکا 

بود که مدیریت شد. 
وی گف��ت: اگر امروز آحاد جامعه و مس��ئوالن 
دس��ت به دس��ت هم داده و در مس��ئله مدیریت 
بحران آب جدی باشند و به سخنان کارشناسان و 
دلسوزان آب اعتماد کنند، ارائه پایدار خدمات آب 
میس��ر می شود که مطابق با روح اقتصاد مقاومتی 
و دستیابی به توس��عه پایدار و پایداری منابع آب 

است. 

لزوم ارتقای بهره وری آب
مع��اون وزیر نیرو گفت: ام��روز به فناوری هایی 
دس��ت یافته ای��م که حتی با کاه��ش مصرف آب 
می توان س��طح تولید محص��ول را افزایش داده و 

به ارتقای بهره وری آب دست یافت. 
وی یادآور ش��د: محدودیت منابع مالی کش��ور، 
امکان تجهیز زمین ها ب��ه طرح های آبیاری تحت 
فش��ار و نوی��ن در پنج س��ال آینده را با ش��ک و 
ش��بهه هم��راه ک��رده اس��ت. در این ش��رایط، با 
اص��الح روش ه��ای آبی��اری س��نتی محصوالت 
 کش��اورزی می توان در مص��رف آب صرفه جویی 

کرد. 
معاون وزیر نیرو ب��ر لزوم در نظر گرفتن منافع 
بلندم��دت به ج��ای مناف��ع کوتاه مدت توس��ط 
بهره ب��رداران آب تاکی��د کرد و گف��ت: امروز باید 
ای��ن حقیقت را به بهره برداران بیاموزیم که تداوم 
خدمات رس��انی منابع آب کشور مستلزم برداشت 
به اندازه ظرفیت آنهاس��ت ام��ا در طبیعت اگر به 
هر چیزی بیش از توان و قابلیت آن فشار بیاوریم، 

ناپایدار شده و از دست می رود. 

کاهش 11میلیارد مترمکعب مصرف آب های 
زیرزمینی در برنامه ششم

این مسئول درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی 
به عنوان یکی از عالیم بح��ران آب یادآوری کرد: 
طرح »احیا و تعادل بخش��ی آب های زیرزمینی« 
در ش��ورای عال��ی آب تعریف ش��ده اس��ت و اگر 
همه مس��ئوالن اعم از قوه قضایی��ه و نمایندگان 
مجل��س عزم خود را جزم کنن��د و با وزارت نیرو 
همکاری بیشتری داشته باش��ند، در طول برنامه 
 شش��م توس��عه کش��ور این بح��ران مهارش��دنی 

است. 
وی اع��الم کرد: مطابق برنامه شش��م توس��عه 
ق��رار اس��ت ١١ میلیارد مترمکعب در پنج س��ال 
 از مص��ارف آب ه��ای زیرزمینی کش��ور کاس��ته 

شود. 
به گ��زارش ایرنا، ط��رح احیا و تعادل بخش��ی 
آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی 
وزارتخانه ه��ای  مش��ترک  هم��کاری  ب��ا  آب 
کش��ور، جه��اد کش��اورزی، راه و شهرس��ازی و 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و همچنین س��ازمان 
هم��راه  ب��ه  کش��ور  برنامه ری��زی  و  مدیری��ت 
 وزارت نی��رو ب��رای مدیری��ت مص��رف آب پیاده 

می شود. 
براس��اس این طرح، در س��ال ١٣9٤ به میزان 
٤75میلی��ون مترمکعب اضافه برداش��ت از منابع 
آب زیرزمینی کنترل می ش��ود که این میزان در 
پنج س��ال به 5 میلیارد و 700میلیون مترمکعب 
و پس از 20 س��ال ب��ه ١١0میلی��ارد مترمکعب 

می رسد. 
تقوی��ت گروه ه��ای گش��ت و بازرس��ی، تجهیز 
چاه های کش��ور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی 
پس��اب از محورهای عملیاتی این طرح به ش��مار 

می رود. 
میدانی از اجرا نشدن برخی قوانین در سال های 
گذش��ته انتقاد کرد و گفت: صرف نوش��تن قانون 
برنامه شش��م توسعه، مش��کل را حل نمی کند و 
این هش��دارها ک��ه برخی اوق��ات بزرگنمایی نیز 
می ش��وند، موجب می شود مس��ئله بحران آب را 

جدی گرفته و به خود بیاییم. 

 قیر و عدم شفافیت 
در معامالت بورس

کارکرد اصلی نهاد بورس، ایجاد شفافیت در معامالت، 
فراهم آوردن فرصت های برابر برای خریداران، تس��هیل 
مب��ادالت میان خری��داران و عرضه کنندگان اس��ت. در 
واقع بورس )از هر نوع که باش��د( برای هماهنگی میان 
عرضه کنن��دگان و حمایت از تمامی خری��داران به کار 

می آید. 
با این مقدم��ه باید گفت در حال حاضر بورس کاالی 
ای��ران که عرضه کنن��ده محصول »قیر« اس��ت چنین 
کارکردهایی را برای فعاالن بازار نداش��ته و شکل سنتی 
حاکم بر این صنعت تا حدود زیادی همچنان حفظ شده 

است. 
در این خصوص مواردی را می توان اشاره کرد. 

نخس��ت، توافقات پشت پرده میان عرضه کنندگان 
و خریداران، بر معام��الت بورس غالب بوده و عموما 
قیمت ه��ای ب��ورس در ی��ک فض��ای عرضه-تقاضا 
ش��کل نمی ش��ود. به عالوه حتی همی��ن قیمت های 
ش��کل گرفته با س��ازو کار غیر واقع��ی عرضه-تقاضا 
ه��م در عم��ل رعای��ت نمی ش��ود. بنابرای��ن چنین 
قیمت های��ی مبنای عمل و مرج��ع برای فعاالن بازار 
هم نیس��ت و حتی مش��تریان خارجی در مواجهه با 
ای��ن اطالعات غیرواقع��ی دچار س��ردرگمی و ابهام 
می ش��وند. به عن��وان مث��ال هم��واره در این صنعت 
شنیده می ش��ود صادرکنندگان جهت تهیه محصول 
به دنبال قیمت هایی پایین تر از سطح بورس هستند 
و چنین قیمت هایی هم قابل دسترس هستند. البته 
تولید کنن��دگان در پاس��خ ب��ه این مس��ئله، موضوع 
تخفیفات را مطرح می کنند. جان کالم اینکه با توجه 
به همگن نبودن قیمت محصوالت در بورس و خارج 
از بورس، اصوال معامالت انجام ش��ده در بورس کاال 

ماهیت غیر واقعی پیدا می کنند. 
دوم، ایج��اد ران��ت از طریق تاس��یس ش��رکت های 
اقماری و ارائه تسهیالتی خاص به این شرکت ها توسط 
ذی نفعان شان اس��ت که این ذی نفعان معموال در طرف 
عرضه ق��رار دارند و فرصت های برابر را از س��ایر فعاالن 
سلب می کنند. نمونه های این تسهیالت و رانت ها، عدم 
دریاف��ت واقعی مالیات ب��ر ارزش افزوده، ارائه تخفیفات 
خاص و ش��رایط تحویل خارج از نوبت اس��ت. هر چند 
ممکن اس��ت این معامالت از نظر مس��تندات، قانونی و 
بدون نقص نشان داده شوند، اما در واقعیت عملیاتی غیر 
 از این بوده و بیش��تر فعاالن بازار از آن آگاه هستند. این 
رانت فضای رقابت را ناسالم کرده و فرصت های نابرابری 
ب��رای رانت خواران در رقابت با س��ایر ش��رکت ها ایجاد 
می کند. این امر در مورد قیر و حتی در مورد ماده اولیه 
تولید این محصول یعنی وکی��وم باتوم نیز وجود دارد و 
موجب شده است این زنجیره از ابتدا تا پایان غیر رقابتی 
شود. درست است سرمایه گذاری های انجام شده توسط 
بخش شبه دولتی در این زمینه زیاد بوده اما طی سالیان 
اخیر بخش خصوصی نیز به ش��دت رشد کرده و اکنون 
انتظار شکس��ت انحصار در این صنعت را از ابتدا تا انتها 
دارد. بعض��ا واحدهای خصوصی تولید قیر به دلیل عدم 
تامین مواد اولیه با سیکل های توقف مواجه می شوند در 
حال��ی که حاضر به خرید م��اده اولیه با قیمتی باالتر از 

خریداران سنتی وکیوم باتوم هستند. 
س��وم، پس از اجرایی ش��دن برجام و رفع تحریم های 
ظالمانه، جا دارد که اتاق پایاپای و تسویه وجوه معامالت 
ب��ورس نقش فعال تری را ایفا کند. پیش از این به دلیل 
برخی محدودیت های مالی واریز وجوه و تسویه معامالت 
ب��ا توافقاتی خ��ارج از بورس تعیین می ش��د که اکنون 
این روند نیازمند اصالح اس��ت. واری��ز وجوه متقاضیان 
به حساب کارگزاری ها و کس��ر مالیات ها و کارمزدهای 
بورس و حتی کسر مالیات ارزش افزوده می تواند برخی 
شائبه ها را برطرف کرده و به سالم تر شدن فضای رقابتی 
کمک کند. واضح اس��ت در این میان ش��رایط عرضه و 
پرداخ��ت را نیز بورس باید تعیین کن��د و این اختیار از 
دست عرضه کنندگان خارج شود. یک سازوکار شفاف و 
نظارت دقیق در این بخش، نه تنها به ایجاد فرصت های 
برابر کمک می کند، بلکه راه را بر ایجاد هر گونه فس��اد 
سیس��تمی و اداری خواهد بست و س��ازمان هایی نظیر 
گمرک و اداره مالیات را نیز در ایفای ماموریت های شان 

یاری خواهد کرد. 
چهارم، با توجه به اقدامات اخیر صورت گرفته توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی و کانون صرافان، تبدیل 
مبنای ارز معامالت »قیر« در بورس از دالر مبادالتی به 
دالر آزاد چندان دش��وار نمی نماید و این تغییر می تواند 

یک گام جهت یکسان سازی نرخ ارز نیز باشد. 

ظرفیت تولید اتیلن پتروشیمی ایالم 
به ساالنه ٤٥0 هزار تن می رسد

فرهاد دانش��ی، مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی 
ای��الم گفت: ظرفیت تولید اتیل��ن در این مجتمع با 
بهره ب��رداری از مرحل��ه دوم واحد الفین به س��االنه 

٤50 هزار تن افزایش خواهد یافت. 
به گزارش شانا، دانش��ی با بیان این مطلب اظهار 
ک��رد: پیش��رفت های قابل مالحظ��ه ای در دو واحد 

الفین و SRU این شرکت صورت گرفته است. 
وی افزود: در صورتی که منابع مالی و س��فارش ها 
به موق��ع در اختیار این واحدها ق��رار گیرند، واحد 
الفین نیمه نخست سال9٦ به بهره برداری می رسد. 
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی ای��الم ادامه داد: 
واح��د الفی��ن از بهمن م��اه 9٣ تاکن��ون به حدود 
77درصد پیش��رفت فیزیکی رس��یده که این میزان 
در هر ماه 2درصد بوده است. دانشی با بیان اینکه از 
250 سفارش، تاکنون 2٤٣ مورد خریداری شده که 
یا در گمرک یا در مس��یر انتقال به شرکت هستند، 
افزود: بیشترین فعالیت را پیمانکاران شرکت استیم، 

پتروهنگام و پارس قدرت داشته اند. 

سیدحامد حسینی
کارشناس اقتصاد انرژی

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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3 تولید، تجارت، خدمات

 افزایش قیمت و نایاب شدن 
مرغ�داران  س�وی  از  ذرت 
به عن�وان مهم تری�ن دلی�ل 
گران�ی م�رغ اعالم ش�ده و 
مجید موافق قدیری، رئیس 
انجمن صنایع  هیات مدی�ره 
خ�وراک دام، طیور و آبزیان 
ایران نی�ز زمزمه های حذف 
ارز مبادله ای از واردات ذرت 
را از جمل�ه عوام�ل کمب�ود 
ذرت در کش�ور می دان�د. او 
دراین باره با »فرصت امروز« 
گفت وگو داش�ت که در زیر 

می خوانید. 

خبرهای حذف ارز مبادله ای 
ب�رای واردات ذرت را تایی�د 

می کنید؟ 
بله به نظر می رس��د با توجه 
اقتصادی  اینك��ه سیاس��ت  به 
دولت و بانك مركزی این است 
ك��ه به ط��رف ارز ت��ك نرخی 
حركت كند، دلیلی ندارد تا ارز 
دامی  نهاده های  ب��ه  مبادله ای 
تخصیص داده ش��ود. بنابراین 
پیش بینی ما این اس��ت كه در 
ماه ه��ای آین��ده ارز مبادله ای 
آن  قیم��ت  و  ح��ذف  ذرت 
افزایش پیدا كند. ضمن اینكه 
قیمت ه��ای جهانی ذرت رو به 
باال اس��ت و اگر دولت تدبیری 
آینده  ماه ه��ای  در  نیندیش��د 
دچ��ار تنش در قیمت ذرت در 

بازار خواهیم بود. 
ما به دولت پیشنهاد می كنیم 
ك��ه افزایش تعرفه ذرت را كه از 
مهر ماه آغاز خواهد شد حداقل 
به مدت سه ماه به تعویق بیندازد 
تا واردكنندگان و تجار نهاده های 
دامی با شتاب باالتری نسبت به 
واردات آن اقدام كند تا تنش در 

بازار كنترل شود. 
سایر دالیل مهم کمبود ذرت 

در کشور چیست؟ 
در ح��ال حاض��ر در مب��ادی 
ذرت  كمب��ود  كش��ور  ورودی 
نداریم. این كمبود به حدود یك 

م��اه قبل بر می گردد كه یكی از 
دالیل موثر در كمبود آن، تامین 
نشدن به موقع ذرت و عدم ورود 
توس��ط ش��ركت های  موقع  به 
وابسته به دولت در تنظیم بازار 
بود. ب��ه نظر می رس��د دولت با 
اتخاذ تدابیر مناسب تر و خرید از 
كشورهایی از جمله اوكراین كه 
امس��ال بزرگ ترین تولیدكننده 
ذرت در نیمكره ش��مالی بود و 
فصل برداش��ت آنها در آن زمان 
رسیده بود، می توانست استرس 
قیم��ت را كاه��ش دهد، ضمن 
اینكه با توجه به فصل برداشت 
ذرت داخل��ی، تمرك��ز و برنامه 
وزارت جهاد كشاورزی به خرید 
ذرت و جو داخلی معطوف ش��د 
تا خری��داران نهاده ه��ای دامی 
از جمله ذرت به س��مت خرید 
از ب��ورس كاال حرك��ت كنن��د. 
ب��ورس كاالی كش��اورزی  ت��ا 
رون��ق بگی��رد و كاالی تولیدی 
كش��اورزان نیز با قیمت باالتری 
به فروش برس��د، اما متاس��فانه 
این پیش بینی ها سرانجام خوبی 
نداشت، به طوری كه قیمت ذرت 

٤٠ درصد افزایش پیدا كرد. 
 ٤٠ افزای�ش  ای�ن  برخ�ی 
درص�دی را عام�ل افزایش 

قیمت مرغ در ماه های اخیر 
می دانند، نظر شما چیست؟ 
ش��رط الزم اس��ت اما كافی 
نیس��ت. برای افزای��ش قیمت 
بای��د  پروتئین��ی  محص��والت 
فاكتورهایی متعددی را بررسی 
حامل ه��ای  افزای��ش  كنی��م. 
ان��رژی، هزینه های حمل و نقل، 
و  واردكنن��دگان  حض��ور 
واس��طه های نهاده ه��ای دامی، 
بی تجربگ��ی و كم تجربگ��ی در 
بازار، افزای��ش مالیات و قوانین 
اجتماعی  تامین  دس��ت وپاگیر 
خوراک  كارخانه ه��ای  درب��اره 
و  بخش��نامه ها  برخ��ی  دام، 
آیین نامه های مصوب در سنوات 
قبل در س��ازمان های تخصصی 
مرتبط ب��ا صنعت، وجود برخی 
خلق الس��اعه،  بخش��نامه های 
تعطی��ات و كاه��ش روزهای 
كاری در هفته، افزایش سوخت 
ش��دن مطالبات، ریسك پذیری 
س��رمایه گذاری  ع��دم  و  ب��اال 
شبكه بانكی كشور، هزینه های 
س��نگین خ��واب س��رمایه در 
كش��ور  دامپ��روری  صنع��ت 
فاكتوره��ای  از  بس��یاری  و 
فرابنگاهی دیگر نی��ز از عوامل 
افزایش هزینه ه��ای تولید مرغ 

اینكه  محسوب می شود، ضمن 
مص��رف ذرت در خوراک طیور 
گوش��تی در مقایس��ه با سویا، 
حدود دو به یك است، بنابراین 
٤۵ درص��د كل هزینه خوراک 
به ذرت برمی گ��ردد. با افزایش 
قیمت ای��ن محصول كه حدود 
۳٠٠ تومان به ازای هر كیلوگرم 
خواهد بود، قیمت تمام ش��ده 
م��رغ در ه��ر كیلوگ��رم حدود 

۱۵٠تومان بیشتر خواهد بود. 
ذرت چند درصد غذای طیور 

راتامین می کند؟ 
حدود ٦٠ درص��د از خوراک 
طیور را ذرت تش��كیل می دهد، 
اما متاس��فانه مشكات خوراک 
طی��ور تنها به تامی��ن به موقع 
ذرت و دیگ��ر نهاده ه��ای دامی 

برنمی گردد.
چه مشکالتی؟ 

یك��ی از مهم ترین موارد برای 
كاهش قیمت تمام شده محصول 
و كاهش واردات نهاده های دامی 
به كش��ور و همچنی��ن افزایش 
محصوالت  رقابت پذیری  قدرت 
عرص��ه  در  پروتئینی م��ان 
از خوراک  اس��تفاده  بین الملل، 
واحده��ای  در  صنعت��ی  دام 
پ��رورش مرغ��داری، دامداری و 

آبزی پروری اس��ت. در حالی كه 
شروع تولید خوراک دام صنعتی 
در دنی��ا به اواخر ق��رن ۱۹ و در 
كش��ورمان به نیم قرن گذشته 
برمی گ��ردد و تولید خوراک دام 
به روش سنتی بیش از ٤٠ سال 
اس��ت كه در دنیا منسوخ شده، 
اما در حال حاضر در كش��ورمان 
ح��دود ۷٠ درصد خ��وراک دام 
كشور در مزارع پرورش می یابد 
و بعض��ا به روش س��نتی تولید 
تولید  می ش��ود. بدیهی اس��ت 
در ای��ن روش نیز باعث كاهش 
به��ره روی و افزای��ش ضری��ب 
تبدی��ل و در نتیج��ه افزای��ش 
قیمت ش��یر، گوشت و تخم مرغ 
خواهد ش��د. در صورتی كه این 
روش تصحی��ح ش��ود، می تواند 
ب��ه افزایش به��ره وری، افزایش 
و  پروتئینی  كیفیت محصوالت 
كاهش ضایع��ات واحدها كمك 

فراوان كند. 
در حال حاضر می�زان ذرت 
مصرف�ی در کش�ور چه قدر 

است؟ 
می��زان مص��رف ذرت س��ال 
ح��دود  كش��ور  در  گذش��ته 
٦.۵میلی��ون ت��ن مص��رف بود 
كه ٤.۵میلیون ت��ن این میزان 
واردات��ی و 2میلی��ون ت��ن هم 
تولید داخل بوده اس��ت و حدود 
٨٠درصد ذرت مصرفی در سال 
گذشته وارد شده بود كه امسال 
این حج��م واردات قطعا كاهش 

خواهد یافت. 
برخی خبره�ا از وجود چهار 
وارد کنن�ده اصل�ی ذرت به 
کش�ور خبر می دهد، شمااز 

این افراد مطلع هستید؟ 
ای��ن مجموعه های  البته  بله. 
حقوق��ی به دلی��ل توانایی مالی 
و تجربه بیش��تر نسبت به دیگر 
تج��ار در عرص��ه بین المل��ل و 
ب��ازار داخلی، توانایی باالتری در 
می��زان خرید محص��ول دارند و 
بالطبع شبكه گسترده توزیع آنها 
دركشور باعث می شود كه سهم 
بازار بیشتری را در اختیار داشته 

باشند. 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور:

ذرت قیمت مرغ را افزایش داد

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: دولت حمایت های ویژه ای 
از صنعت در كش��ور به خصوص 
كهگیلویه و بویراحم��د  اس��تان 
می كن��د. ب��ه گ��زارش ایس��نا، 
در  نعم��ت زاده  م�ح�م�درض���ا 
بازدی��د از مجتمع ن��ان صنعتی 
كوبودنا یاس��وج اظه��ار كرد: اگر 
اس��تان  در  صنع��ت  پایه ه��ای 
كهگیلوی��ه و بویراحم��د ق��وی 
ش��ود، مش��كل بیكاری در این 
اس��تان از بین خواهد رفت. وی 
بی��ان ك��رد: از س��رمایه گذاران 
برای س��رمایه گذاری در اس��تان 
كهگیلویه و بویراحمد حمایت های 
ویژه مالی و تسهیاتی با شرایط 

مطلوب می شود. 
براس��اس این گزارش، مجتمع 
نان صنعتی كوبودنا یاسوج یكی 
از واحده��ای صنعت��ی اس��تان 
است كه با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و همت جوانان استان 
و ب��ا اس��تفاده از ماش��ین آالت 
به روز با ظرفی��ت تولید انواع نان 
در ه��ر ش��بانه روز 2٠ تن ایجاد 
و راه ان��دازی ش��ده اس��ت. یكی 
از ابت��كارات ای��ن واحد صنعتی 
اس��تفاده از گیاهان دارویی و آرد 

بلوط در تولیدات خود است. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت ك��ه وزیر 

صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
كارخانه قند یاس��وج نیز بازدید 
ك��رد. وی در ای��ن بازدی��د قول 
داد ب��ه ه��ر میزان س��هم آورده 
س��هامداران باشد از منابع بخش 
خصوصی و ات��اق بازرگانی ایران 

در اختیار این سایت قرار دهد. 
نعم��ت زاده ب��ا بی��ان اینك��ه 
ای��ن س��ایت نمایش��گاهی یكی 
از زیباترین س��ایت های كش��ور 
اس��ت، افزود: قرار است كه ۵ تا 
٦ میلی��ارد تومان س��هم آورده 
از س��وی س��رمایه گذاران در این 

سایت هزینه شود. 
ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
اس��تان  نمایش��گاهی  س��ایت 

كهگیلویه و بویراحم��د در زمینی 
به مس��احت ۳۷هكتار با حضور 
فعاالن اقتصادی استان به صورت 
س��هامی خ��اص درآمده اس��ت 
و در ای��ن س��ایت هت��ل، اماكن 
گردشگری و سوله ای 2هزارمتری 
درنظر گرفته شده كه قرار است 
تا پایان امس��ال این سوله افتتاح 

شود. 
همچنی��ن ب��ا حض��ور معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، 
ف��از اول كارخانه آجر دهدش��ت 
افتتاح شد. این كارخانه روزانه با 
ظرفیت ٤٠٠ تن از امروز رسما به 

بهره برداری رسیده است. 
به گفته ابوی��ی مهریزی، برای 

٤٠٠ نفر در این كارخانه اشتغال 
ایجاد و تاكنون ۱٠ میلیون یورو 
معادل 2٨ میلی��ارد تومان برای 
فاز اول و دوم این كارخانه هزینه 
شده است. وی خاطرنشان كرد: 
برای راه اندازی خط دوم ۵میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است. 
معاون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت تصریح ك��رد: در صورت 
تامی��ن اعتب��ار طی چه��ار ماه 
آینده ف��از دوم ای��ن كارخانه به 

بهره برداری می رسد. 
ابوی��ی در حاش��یه افتتاح این 
كارخان��ه در جم��ع خبرنگاران 
افزود: تس��هیات از طریق بانك 
عام��ل صنع��ت و مع��دن برای 

ف��از دوم این كارخان��ه پرداخت 
می ش��ود. معاون وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: دولت برای 
حمای��ت از واحدهای تولیدی در 
مناطق كمتر توسعه یافته تخفیف 
مالیاتی ۱٠٠ درصد قائل می شود. 
وی بی��ان ك��رد: ب��ا توجه به 
فراه��م ب��ودن زیرس��اخت ها و 
تجهی��زات ف��از دوم تس��هیات 
الزم پیگیری خواهد ش��د. ابویی 
از حمای��ت واحدهای تولیدی در 
مناط��ق كمتر توس��عه خبر داد 
و خاطرنش��ان ك��رد: در همین 
راس��تا واحده��ای مناطق كمتر 
توس��عه یافته تا ۱٠ س��ال با نرخ 
صفر مالیات حمایت می ش��وند. 
ابویی تصریح كرد: این حمایت ها 
ب��رای ش��هرک های صنعتی ۱۳ 
سال است. ابویی آرامش و ثبات 
در ب��ازار و امی��د در بین مردم را 
كمك به كمتر ش��دن مشكات 
در خصوص فعال شدن واحدهای 

صنعتی عنوان كرد. 
معاون وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت تعداد واحده��ای فعال 
صنعتی در دول��ت تدبیر و امید 
را ۱٤ ه��زار و ٦٠٠ واحد عنوان 
و اضاف��ه كرد: این واحدها از آغاز 
شروع دولت تا آخر تیرماه ۹۵ به 

بهره برداری رسیدند. 

وعده نعمت زاده برای حمایت ویژه دولت از صنعت
صنعت

شکر 3هزار و 5٠٠ تومانی در قفسه 
فروشگاه ها

رئیس اتحادیه س��وپرماركت و مواد پروتئینی ضمن 
تاكید بر اینكه هر كیلوگرم شكر باید 2هزار و۷٠٠تومان 
فروخته شود، گفت: به دلیل خودداری عمده فروشان از 
فروش ش��كر، قیمت این محص��ول در بازار مصرف به 

بیش از ۳هزار و۵٠٠ تومان رسیده است. 
سعید درخش��انی در گفت وگو با ایسنا، درباره علل 
افزایش قیمت شكر و مقاومت در جهت كاهش قیمت 
آن اظهار كرد: مس��ئله اساس��ی در مورد علت افزایش 
قیمت ش��كر و ع��دم كاه��ش قیمت آن خ��ودداری 
عمده فروشان از فروش شكر است و همین عامل باعث 
شده كه قیمت شكر نه تنها كاهشی نداشته باشد بلكه 

با افزایش قیمت هم مواجه شود. 
وی ادامه داد: تعزیرات اعام كرده كه فروش��ندگان 
ش��كر به بورس مراجع��ه كنند و از آنج��ا برای خرید 
ش��كر تقاضا دهند حال پرسش بنده این است كه یك 
فروش��نده چگونه برای خرید دو كیسه شكر به بورس 
مراجعه كند. این خرید كوچك چه میزان بروكراس��ی 
اداری خواهد داش��ت و اصا برای فروش��نده به صرفه 

خواهد بود یا خیر؟ 
رئی��س اتحادی��ه س��وپرماركت م��واد پروتئینی با 
اشاره به اینكه خرده فروش��ان در حال حاضر هر كیلو 
شكر را بیش��تر از ۳هزار تومان یعنی در حدود ۳هزار 
و2٠٠تومان الی ۳هزار و۳٠٠تومان خریداری می كنند 
و مجبور هستند حدود ۳هزار و۵٠٠تومان یا بیشتر آن 
را بفروش��ند، بیان كرد: علت خودداری كان فروشان 
از فروش ش��كر مشخص نیس��ت هر چند كه احتمال 
می رود آنها باز هم قص��د دارند موجب افزایش قیمت 

شكر شوند. 
درخش��انی افزود: در ماه مب��ارک رمضان با افزایش 
ش��كر در ب��ازار مواج��ه بودیم و قیم��ت این محصول 
بیش��تر از ۳ه��زار تومان نب��ود اما در ح��ال حاضر به 
حدود قیمت ۳هزار و۵٠٠ تومان و بیش��تر نیز رسیده 
است. این مس��ائل در حالی رخ داده كه اعام كرده اند 
خرده فروشان می توانند هر كیلو شكر را از بورس حدود 
2هزار و۵٠٠تومان خریداری كرده و 2هزار و۷٠٠تومان 

بفروشند اما این اتفاق در عمل رخ نمی دهد. 
وی با انتقاد از باال رفتن قیمت ش��كر، گفت: افزایش 
قیمت ش��كر موجب شده كه مش��تقات این محصول 
یعن��ی قند و نبات نیز گران ش��ود و با افزایش قیمت 

روبه رو باشد. 

توزیع 5 هزار تن مرغ قطعه بندی
مجی��د غام��ی، مدی��ركل تامی��ن دام و ف��رآوری 
محصوالت دامی شركت پشتیبانی امور دام از خرید و 
عرضه ۵ هزار تن مرغ منجمد قطعه بندی شده در نیمه 
دوم س��ال جاری خبرداد و گفت: این طرح به ش��كل 
پایلوت انجام می ش��ود و در صورت اس��تقبال مردم به 

شكل گسترده در سراسر كشور اجرایی خواهد شد. 
او در گفت وگو با ایرنا افزود: در یك برنامه پایش كه 
در سطح بازار و بین مصرف كنندگان صورت گرفت به 
این نتیجه رسیدیم كه مش��تری درخواست جدیدی 
دارد و زمانی مصرف كنندگان ما نسبت به مرغ منجمد 
اقبال بهتری نشان می دهند كه خریدشان متناسب با 

نیازشان باشد. 
وی اظهار داشت: بنابراین تصمیم براین شد امسال 
بخشی از خرید مرغ منجمد به شكل قطعه بندی انجام 
ش��ود تا در برنامه تنوع بخش��ی محصوالت پروتئینی 
عرضه ش��ده توسط این شركت امس��ال مرغ منجمد 
كام��ل و قطعه بن��دی در س��بد خانوار ق��رار گیرد كه 

امیدواریم مورد استقبال مردم باشد. 

برنج امسال 82 تا 9٠ هزار ریال

برداش��ت ش��الی و عرضه برنج نو به بازار باعث شده 
ت��ا قیمت طارم محلی در هر كیلوگرم از٨2 تا۹٠ هزار 
ریال به نس��بت مرغوبیت و درصد شكستگی در بازار 

عمده فروشی استان مازندران ثابت شود. 
به گزارش ایرنا، یعقوب حسینی یكی از سهامداران 
واحد ش��الیكوبی بابل و از آگاه��ان بازار برنج مازندران 
گفت شالیكاران از وضعیت قیمت كنونی راضی هستند. 
وی با بیان اینكه امس��ال حدود ۱۵ه��زار ریال در هر 
كیلوگرم قیمت برنج س��فید در شالیكوبی ها به نسبت 
س��ال قبل بیشتر خریدوفروش می ش��ود، اضافه كرد: 
محصول امس��ال به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی 
به ویژه تابش معمولی آفتاب در زمان سفت شدن مغز 
برنج، عالی اس��ت. وی اضافه كرد: در حال حاضر برنج 
طارم محلی صدری و هاشمی در شالیكوبی های استان 
از ٨2تا ۹٠هزار ریال به نس��بت درصد شكس��تگی در 
هر كیلوگرم خریدوفروش می شود. عزیزاهلل شهیدی فر، 
مع��اون تولی��دات گیاهی س��ازمان جهاد كش��اورزی 
مازن��دران گفت عرضه برنج زیر ٨۳ه��زار ریال در هر 
كیلوگرم برای ش��الیكاران مقرون به صرفه نیست. وی 
اضافه كرد: بررس��ی ها نش��ان می دهد كش��اورزان از 
وضعی��ت قیمت فعلی برنج راضی هس��تند و با عاقه 

محصول خودشان را عرضه می كنند. 

٤3هزار واحد تولیدی در سایت 
بهین یاب ثبت نام کردند 

 مدیرعامل س��ازمان صنایع كوچك و شهرک های 
صنعتی ایران با اش��اره ب��ه ثبت نام ٤۳ه��زار واحد 
تولیدی در سایت بهین یاب گفت: ۱/٤میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی در دولت تدبیر و امید انجام 

شده است. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی بین المل��ل، مهندس 
علی یزدانی در نشس��ت مش��ترک ب��ا صنعتگران و 
تولیدكنندگان ش��هرک صنعتی آمل كه به مناسبت 
2۱م��رداد، روز حمای��ت از صنایع كوچ��ك برگزار 
ش��د، ایجاد زیرس��اخت های عمرانی در شهرک های 
صنعت��ی یكی از اولویت های اصلی س��ازمان صنایع 
كوچك و ش��هرک های صنعتی ای��ران عنوان كرد و 
گفت: با تامین اعتبار مورد نیاز ش��اهد ش��كوفایی و 
خدمات رس��انی مناس��ب در حوزه زیرس��اخت های 

شهرک ها و نواحی صنعتی خواهیم بود. 
مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا بیان 
اینكه ۱٦ه��زار میلیارد تومان تس��هیات برای رفع 
موانع تولید از س��وی دولت تدبی��ر و امید به منظور 
راه ان��دازی و تقویت بیش از ۱2ه��زار واحد و طرح 
صنعتی اختصاص یافته اس��ت، تصریح كرد: در كل 
كش��ور ۱۵٠٠واحد تولی��دی در تمل��ك بانك قرار 
گرفته كه اس��تان مازندران بیشترین تملك واحدها 

را از سوی بانك ها داراست. 
 مهن��دس یزدانی در بخش دیگری از س��خنانش 
تصریح كرد: ۱/٤میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
در دولت تدبیرو امید انجام شد كه در پسا برجام نیز 
بالغ بر 2میلیارد دالر در حوزه صنعت عملیاتی شد. 
وی ادام��ه داد: بدقول��ی و بدعه��دی در برجام از 
طرف مقابل دیده شد، ولی اقدامات موثری از سوی 
دولت نیز انجام شده كه باید منصفانه این كار بزرگ 

دیده شود. 
 مدیرعامل س��ازمان صنایع كوچك و شهرک های 
صنعتی ایران با اش��اره به طرح رونق تولید در كشور 
خاطرنشان كرد: تاكنون ٤۳ هزار متقاضی در سامانه 
بهین ی��اب ثبت نام كردند كه از این تعداد ۱٤هزار و 
۵٠٠نفر در كار گروه های اس��تانی تصویب شده و به 
تدریج به بانك ها برای اس��تفاده از تسهیات معرفی 

می شوند. 

رونق صادرات سیمان درگرو 
تخصیص یارانه حمل دریایی 

عبدالرضا ش��یخان، دبیر انجمن صنفی كارفرمایان 
صنعت س��یمان گفت: امروز سیاست تخصیص یارانه 
حم��ل دریای��ی می تواند در رونق بخش��یدن صادرات 
سیمان ایران به قاره آفریقا نقش كلیدی داشته باشد و 
وزارت صنعت، معدن وتجارت باید زودتر تصمیم گیری 

كند. 
او در گفت وگو با ایرنا افزود: امروز با توجه به شرایط 
منطقه از نظر امنیتی، ب��ازار آفریقا یكی از گزینه های 
مطلوب برای صادرات س��یمان به حساب می آید و در 
ای��ن ارتباط با توجه به بعد مس��افت باید یارانه حمل 

دریایی اختصاص یابد تا امكان رقابت فراهم شود. 
شیخان معتقد است: امروز كه در شرایط ركود بسر 
می بریم، صنعت سیمان به پش��توانه های سیاستی از 
س��وی دولت و مجلس نیاز دارد، بنابراین هنگامی كه 
در بازار س��نتی افغانستان می توان س��هم صادرات از 
.2۱ میلی��ون تن نیز افزایش داد، اخذ عوارض حمل از 
كامیون های این كشور به منزله آفت صادرات محسوب 

می شود. 

در بازدید از پروژه ماشین ریخته گری شماره 
5 مطرح شد 

تسریع در انجام آخرین فعالیت ها 
به منظورآغاز بهره برداری

مدیرعامل فوالد مباركه اصفهان اعام كرد با تسریع 
در فعالیت ها بهره برداری از پروژه ماش��ین ریخته گری 

شماره ۵ در شهریور ماه انجام خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی ف��والد مباركه اصفهان، 
بهرام س��بحانی، مدیرعامل این شركت در بازدید از 
مراحل پیشرفت پروژه ماشین ریخته گری شماره ۵ 
ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم این شركت 
ب��ا ابراز رضایت از روند رو به رش��د این پروژه گفت: 
ای��ن پروژه در زمان منطقی و معقول در حال اجرا و 
راه اندازی اس��ت كه در این بین تمام نیروهای پروژه 
س��عی بر این دارند كه هرچه زودت��ر مراحل نصب 
تجهیزات و راه اندازی به مرحله نهایی برسد، چراكه 
برنامه ریزی برای بهره برداری در ش��هریور ماه انجام 
شده تا بتوانیم براساس اولویت، با انجام فعالیت های 

ناتمام و زمان بر كار را به انتها برسانیم. 
دكترسبحانی در ادامه افزود: راه اندازی جرثقیل ها 
یكی از كارهای عمده ای اس��ت كه باید انجام شود، 
پیمانكار در اس��رع وقت كارهای باقیمانده را به انتها 
رسانده و تست سرد و گرم ماشین انجام شود تا پس 
از راه اندازی ماش��ین ریخته گری ب��ا ذوب، عیوب و 

مشكات نیز بررسی شده و رفع شود. 
مدیرعامل فوالدمباركه ب��ا تاكید بر تامین نیروی 
انسانی این واحد، افزود: الزم است به منظور حصول 
اطمین��ان از بهره برداری كامل و مناس��ب ماش��ین 
ریخته گری شماره ۵ از سوی معاونت نیروی انسانی 
و بهره ب��رداری هماهنگی ه��ای الزم جه��ت تامین 
نیروی متخصص مورد نیاز این ماش��ین، برنامه ریزی 
شده تا هرچه زودتر این تجهیز با ظرفیت اسمی در 

خط تولید قرارگیرد. 
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هبت اهلل فاضلی، رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های 
آلومینیوم ایران از ابراز عاقه ایتالیا برای س��رمایه گذاری 
٤میلی��ارد یورویی در صنعت آلومینی��وم ایران خبر داد و 
حجم كل تولیدات آلومینیوم كشور را ٤٠٠ هزار تن ذكر 

كرد. 
به گزارش ایس��نا، فاضلی در ش��انزدهمین نمایش��گاه 
بین المللی صنعت س��اختمان اظهار ك��رد: قبل از انقاب 
اسامی ۱٠٠ هزار تن مواد اولیه به صورت شمش آلومینیوم 
و آلیاژهای دیگر تولید می كردیم ولی امروز بیش از ٤٠٠ 
هزار تن تولید نداریم و در مقایس��ه با كشورهای همسایه 
كه تولیدات ش��ان به ۱.۵میلیون تن می رس��د پیش��رفت 

چشمگیری نداشتیم. 
وی با اشاره به صادرات پروفیل آلومینیوم به هند و آلمان 
در سال گذشته گفت: متاسفانه با مشكاتی كه در دوران 

تحریم به دلیل عدم گشایش LC به وجود آمد نتوانستیم 
بیش از این صادرات داشته باشیم اما امیدواریم در دوران 
پس��اتحریم با افقی كه ترسیم شده صادرات آلومینیوم را 

از سر بگیریم. 
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های آلومینیوم ایران 
ادامه داد: از دیگر مش��كاتی كه در س��ال های قبل برای 
تامین مواد اولیه داش��تیم این بود كه باید اعتبارات مان را 
۱۳٠ درصد نقدا به بانك ها پرداخت می كردیم تا مواد اولیه 
وارد كنیم و صرف نظر از این مسئله بخشنامه هایی بود كه 
ب��رای بخش تولید و بانك ها صادر ش��د و موانعی را برای 

كارخانه های تولید آلومینیوم ایجاد كرد. 
فاضلی با اشاره به تشكیل كارگروه ملی حل موانع تولید 
گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت ریاست این كارگروه را 
برعهده دارد و حل موانع تولید و تسهیل شرایط بنگاه های 

تولیدی از دغدغه های وی به شمار می رود اما در راستای 
تشكیل این كارگروه و آغاز به كار آن انتظار داریم بانك ها 
از مصوب��ات این كارگ��روه تمكین كنند و ب��ه بهانه های 

مختلف برای اجرای آن مانع تراشی نكنند. 
وی در عین حال افزایش تقس��یط بازپرداخت وام های 
بانكی از پنج س��ال به ۱٠ س��ال را خواستار شد و گفت: 
برخی مصوبات مجلس از جمله بازپرداخت اقساط بانك ها 
به ش��كل پنج س��اله برای بخش تولید كارگش��ا نیست 
و حداقل باید این تس��هیات ۱٠ س��اله تقس��یط شود تا 
كارخانه های تولیدی بتوانند س��ر پا بایس��تند بنابراین از 
نماین��دگان مجل��س می خواهیم در م��ورد این مصوبات 
بازنگری داشته باشند و از نظرات كارشناسان سندیكاها، 
اتحادیه های تخصص��ی و اتاق های تعاون و بازرگانی برای 

شناسایی و رفع موانع پیش رو استفاده كنند. 

سرمایه گذاری ٤ میلیارد یورویی ایتالیایی ها در صنعت آلومینیوم ایران



 مدیرعام��ل ب��ورس کاالی 
ای��ران دو پیش ش��رط بان��ک 
مرکزی ب��رای راه اندازی بازار 
آتی ارز را اعالم کرد و از برنامه 
این بانک  برای ایجاد بازار بین 

بانکی ارز خبرداد. 
در  س��لطانی نژاد  حام��د 
ب��ا مه��ر درب��اره  گفت وگ��و 
راه ان��دازی بازار آتی ارز گفت: 
تهیه زیرساخت ها، نرم افزارها، 
قوانی��ن و مق��ررات، انتخ��اب 
ی��ورو،  و  پای��ه دالر  دارای��ی 
مذاکره با فعاالن بازار ارز مثل 
صرافی ه��ا و جلب مش��ارکت 
آنه��ا در ای��ن ب��ازار از جمل��ه 
 اقداماتی اس��ت که انجام شده 

است. 

رایزنی با بانک مرکزی و 
جلب مشارکت صرافان

کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
ایران از انجام مذاکراتی با بانک 
مرکزی در شورای عالی بورس 
در ای��ن باره خبرداد و تصریح 
ک��رد: بیش از پنج جلس��ه به 
ای��ن موض��وع اختصاص یافته 
اس��ت و مدیران ارش��د بانک 
مرکزی در این زمینه مباحثی 
آنه��ا  کرده ان��د،  مط��رح  را 
به عنوان تنظیم گران بازار پول 
دغدغه های��ی در این خصوص 
دارند که باید مرتفع می ش��د و 
بورس کاال هم س��عی در رفع 
این نگرانی ها و دغدغه ها دارد. 
وی با اشاره به اینکه مسئوالن 
بانک مرکزی پیش نیازهایی را 
درب��اره راه اندازی ب��ورس ارز 
مطرح کرده اند، مبنی بر اینکه 
ش��اید نیاز به تک نرخی کردن 
ارز و راه اندازی بازار بین بانکی 
ارز باشد، افزود: البته این موارد 
بای��د از س��وی بان��ک مرکزی 
انجام ش��ود و مورد موافقت ما 

نیز است. 
س��لطانی نژاد اقدام��ات اخیر 
بانک مرکزی از جمله آزادسازی 
خریدوف��روش ارز بازار توس��ط 
بانک ها را در راستای اجرای ارز 
تک نرخی، مثب��ت ارزیابی کرد 
و اظهارداش��ت: اینک��ه فعاالن 
ب��ازار ارز به جای اینکه فقط در 
سیستم صرافی فعالیت کنند در 
سیستم بانکی هم قادر هستند 
مبادالت بانکی انجام دهند، یک 

گام رو به جلو است. 
وقت��ی  داد:  ادام��ه  وی 
مشتریان مختلف بانکی شروع 
ب��ه مبادل��ه ارز می کنند، بازار 

بی��ن بانکی ارز ه��م می تواند 
راه اندازی ش��ود، به این مفهوم 
که وقتی مش��تریان چند بانک 
مجبورند با هم تعامل داش��ته 
باش��ند، بانک ه��ا هم در حوزه 
ارز و مبادالت ارزی باید با هم 
هم��کاری کنند و این حرکت 
مثبت��ی برای راه ان��دازی بازار 

بین بانکی است. 
وی با اعالم اینکه بورس کاال 
به دنبال راه اندازی بازار قرارداد 
آتی و آپشن )فیوچرز و آپشن 
ارز( اس��ت، افزود: در گام اول 
فیوچرز ارز و در گام دوم آپشن 

ارز راه اندازی خواهد شد. 

ارز تک نرخی و بازار بین 
بانکی ارز ۲ پیش نیاز 

راه اندازی بازار آتی
کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
ایران در پاس��خ به این س��ؤال 
ک��ه آی��ا ق��رار اس��ت در ابتدا 
اتف��اق  ارزی  یکسان س��ازی 
بیفتد و پس از آن بازار آتی ارز 
ایجاد شود؟ اظهارداشت: بانک 
مرکزی چنین اعالم کرده است 
که در ابتدا یکسان سازی ارزی 
اتفاق می افتد و پس از آن بازار 
آتی ارز ایجاد می ش��ود. برای 
اینک��ه قیمت های ب��ازار نفت 
با قیمت های بازار مش��تقه به 
یکدیگر در سررسیدها نزدیک 
ش��وند، بای��د ی��ک ب��ازار نقد 
منس��جمی وجود داشته باشد 
که ب��ازار قرارداد آتی بتواند از 
آن خ��ط بگیرد و بر مبنای آن 
حرک��ت کند، هرچن��د از نظر 
بورس کاال این بازار هم اکنون 

وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: زمان��ی ک��ه 
قیمت نفت باال بود، ۷۰درصد 
ارز در اختیار دولت و ۳۰درصد 
در اختی��ار بخ��ش خصوصی 
ب��ود، اما با کاهش قیمت نفت 
و افزای��ش ص��ادرات غیرنفتی 
در س��ال های اخی��ر ما با یک 
رش��د مواجه ش��دیم و آن این 
بود که این میزان در سال ۹۴ 
به ۵۰- ۵۰ رس��ید. ۵۰درصد 
ارز )ارز مبادل��ه ای( در اختیار 
دولت است و ۵۰درصد ارز آزاد 
است و در اختیار دولت نیست 
و در ب��ازار آزاد م��ورد مبادله 
قرار می گیرد و می تواند مبنای 
مناسبی برای بازار نقدی باشد 
که ما در بازار مش��تقه به دنبال 

آن هستیم. 
س��لطانی نژاد درب��اره نحوه 
ب��ازار  در  ارز  قیمت گ��ذاری 
آت��ی ارز گفت: ب��ازار آتی ارز 
س��یگنال های خ��ود را از بازار 
ارز می گیرد، ریسک های بازار 
نق��د را می گی��رد و مدیری��ت 
می کن��د و قیمت هایی که در 
آن تعیین می ش��ود بر مبنای 

عرضه و تقاضاست. 
وی در م��ورد رایزن��ی ب��ا 
فعاالن بازار ارز اظهارداش��ت: 
فع��االن ب��ازار ارز از راه اندازی 
بازار آتی ارز استقبال کرده اند 
باش��د و  اینک��ه جای��ی  از  و 
بتوانند فعالیت های ارزی را به 
نحوی س��ازماندهی و مدیریت 
ش��ده انجام دهند، اس��تقبال 
می کنند، زیرا بازار غیررسمی 
ارز، ریسک های خاص خود را 

دارد. 
وی ب��ه وضعی��ت معامالتی 
تح��ت عنوان معامالت فردایی 
و همچنی��ن اعتمادی که باید 
در این بازار وجود داشته باشد 
اما بعضاً دچار خدشه می شود، 
اشاره کرد و افزود: این موضوع 
باعث جلوگی��ری از رونق این 
بازار می ش��ود، ام��ا زمانی که 
مدیری��ت  و  زیرس��اخت ها 
ریس��ک و تسویه فراهم باشد، 
را  ارز  ب��ازار  بهت��ر می ت��وان 

مدیریت کرد. 
کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
ای��ران راه ان��دازی ب��ازار بین 
بانکی را پیشنهاد بانک مرکزی 
اع��الم و بیان کرد: بحث بانک 
مرک��زی ناظ��ر ب��ر ب��ازار نقد 
اس��ت، اما ب��ازاری که بورس 
کاال می خواهد راه اندازی کند، 
بازار مش��تقه ارز است. این دو 
با یکدیگر متفاوت هستند اما با 
هم ارتباط دارند. بانک مرکزی 
معتقد اس��ت بای��د بازار نقد را 
بی��ن بانک ها راه ان��دازی کرد 
 ت��ا بازار مش��تقه ارز راه اندازی 

شود. 
وی به فراهم شدن مقدمات 
چنی��ن کاری اش��اره کرد و با 
بی��ان اینکه مش��تریان ارزی 
می توانن��د در سیس��تم بانکی 
اف��زود:  کنن��د،  مبادل��ه  ارز 
وقت��ی مش��تریان ب��ه بانک ها 
برای مب��ادالت ارزی مراجعه 
می کنند، بانک ها ارزهای مورد 
نیاز را با هم مبادله می کنند و 
بانکی که ارز نیاز دارد با بانکی 
که ارز را می فروش��د، تبادالت 

ارزی صورت می گیرد و همین 
راه اندازی  برای  پیش زمینه ای 

بازار بین بانکی ارز می شود. 

نرم افزارها تست شد
س��لطانی نژاد درب��اره زمان 
راه ان��دازی بازار آتی ارز گفت: 
زمان آن بس��تگی به اقدامات 
بانک مرکزی و توافقات بورس 
کاال ب��ا بانک مرک��زی دارد و 
اگر دو زیرس��اختی که مطرح 
ش��د؛ یعنی زیرس��اخت بانکی 
و تک نرخ��ی ش��دن ارز فراهم 
ش��ود، این ب��ازار می تواند راه 
بیفت��د. بان��ک مرک��زی اعالم 
ک��رده اس��ت تا پایان امس��ال 
برنامه ارز تک نرخی را عملیاتی 
خواهد کرد و اگر چنین اتفاقی 
بیفت��د بورس کاال هم آمادگی 
راه اندازی بازار آتی ارز را دارد. 
ش��دن  آم��اده  از  وی 
نرم افزاره��ای راه اندازی بورس 
ارز و تس��ت آنه��ا خب��رداد و 
اظهارداش��ت: مق��ررات نیز در 
ش��ورای عالی ب��ورس آماده و 
تصوی��ب ش��ده اس��ت و فقط 
سیاس��ت ها  اع��الم  منتظ��ر 

هستیم. 

همپوشانی فعاالن بازار 
طال و ارز

کاال  ب��ورس  مدیرعام��ل 
در پاس��خ ب��ه ای��ن مطلب که 
پی��ش از این ش��رکت بورس 
هم خواس��تار راه اندازی بورس 
ارز در بورس تهران ش��ده بود، 
عنوان ک��رد: بزرگ ترین بازار 
ارز دنیا بورس کاالی ش��یکاگو 
است و خاستگاه معامالت ارز، 
بورس های کاالیی هس��تند و 
فع��االن بازار کاال خ��ود را در 
مقابل نوس��انات ارز پوش��ش 

می دهند. 
وی ب��ه نمونه های��ی از این 
بورس های کاالیی اش��اره کرد 
و اظهارداش��ت: در ای��ران هم 
موفق تری��ن بازار مش��تقه در 
ب��ورس کاالی ای��ران وج��ود 
دارد. هم تجرب��ه نرم افزاری و 
هم سخت افزاری آن در بورس 
کاالی ایران وجود و هم اینکه 
مق��ررات الزم را دارد. در عین 
ح��ال فع��االن خ��ود را دارد. 
فع��االن بازار ط��ال و ارز با هم 
همپوش��انی دارند. به هر حال 
زیرس��اخت ها در ب��ورس کاال 
فراهم اس��ت و آمادگی کامل 

برای راه اندازی آن را داریم. 

بان��ک مرک��زی »قانون اصالح 
م��اده 2۴1 الیحه قانونی اصالح 
قس��متی از قانون تجارت« را که 
پ��س از تصویب مجلس ش��ورای 
اس��المی به تأیید شورای نگهبان 
رسیده است به شبکه بانکی ابالغ 

کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، براس��اس این اصالحیه با 
رعایت ش��رایط مقرر در ماده 1۳۴ 
قانون تجارت، نسبت معینی از سود 
خالص سال مالی شرکت که ممکن 
اس��ت جهت پاداش هیأت مدیره 
در نظر گرفته ش��ود، به هیچ وجه 
نباید در شرکت های سهامی عام از 

۳درصد و در ش��رکت های سهامی 
خ��اص از 6درصد س��ودی که در 
همان سال به صاحبان سهام قابل 

پرداخته است، تجاوز کند. 
مت��ن کامل این بخش��نامه به 

شرح زیر است: 
»احتراما، بدینوس��یله »قانون 
اصالح ماده )2۴1( الیحه قانونی 
اصالح قسمتی از قانون تجارت« 
که در جلسه مورخ 1۳۹۵.2.2۰ 
مجلس شورای اسالمی، تصویب 
و در تاریخ 1۳۹۵.2.2۹ به تأیید 
ش��ورای نگهبان رسیده است، به 
ش��رح ذی��ل جهت اس��تحضار و 
اعالم مراتب به ارکان ذی ربط در 

آن بانک /مؤسس��ه اعتباری ایفاد 
می شود. 

م�اده واحده - م��اده )2۴1( 
الیح��ه قانون��ی اصالح قس��متی 
مص��وب  تج��ارت  قان��ون  از 
1۳۴۷.12.2۴ به شرح زیر اصالح 
و دو تبصره به آن الحاق می شود: 
ماده ۲41 - با رعایت ش��رایط 
مق��رر در م��اده )1۳۴( نس��بت 
معینی از س��ود خالص سال مالی 
ش��رکت که ممکن اس��ت جهت 
پ��اداش هی��أت مدی��ره در نظ��ر 
گرفته شود، به هیچ وجه نباید در 
شرکت های سهامی عام از ۳درصد 
و در شرکت های سهامی خاص از 

6درصد سودی که در همان سال 
به صاحبان س��هام قابل پرداخته 
است، تجاوز کند. در هر حال این 
پ��اداش نمی تواند ب��رای هر عضو 
موظف از معادل یک سال حقوق 
پایه وی و برای هر عضو غیرموظف 
از حداق��ل پاداش اعضای موظف 
هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات 
اساسنامه و هرگونه تصمیمی که 
مخال��ف با مفاد این ماده باش��د، 

باطل و بالاثر است. 
تبصره 1 - شرکت های دولتی، 
مش��مول مقررات ای��ن ماده در 
خصوص پ��اداش هی��أت مدیره 
نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 

)۷8( قان��ون مدیری��ت خدمات 
 1۳86.۷.8 مص��وب  کش��وری 

می باشند. 
تبصره ۲ - هیچ فردی نمی تواند 
اصالتا یا به نمایندگی از ش��خص 
حقوقی همزم��ان در بیش از یک 
شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه 
آن متعل��ق ب��ه دولت ی��ا نهادها 
یا موسس��ات عموم��ی غیردولتی 
اس��ت به سمت مدیرعامل یا عضو 
هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف 
ع��الوه بر اس��ترداد وجوه دریافتی 
ب��ه ش��رکت، به پرداخ��ت جزای 
نقدی معادل وجوه مذکور محکوم 

می شود«.  

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
از تخصیص 16 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به بنگاه های کوچک و 
متوسط تا پایان سال جاری خبر 
داد و گف��ت: در راس��تای اجرای 
طرح اص��الح نظام بانکی و ذوب 
ش��دن انجماد دارایی بانک ها این 
تسهیالت به بنگاه های کوچک و 

متوسط پرداخت می شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
پژوهش��کده پول��ی و بانکی، علی 
دیواندری در پاس��خ به پرسش��ی 
در این خصوص که با ذوب شدن 
انجماد دارایی بانک ها در راستای 
اجرای ط��رح اصالح نظام بانکی 
چه میزان تسهیالت دهی بانک ها 
افزای��ش می یابد، گفت: با اجرای 
این طرح جهت دهی تس��هیالت 
تغیی��ر می کن��د ب��ه نح��وی که 
تأمی��ن مالی ش��رکتی که معضل 

اصل��ی نظ��ام بانکی کش��ور بوده 
وعم��ده معوقات مرب��وط به این 
بخش است به سمت بازار سرمایه 

سوق می یابد. 
وی اظه��ار داش��ت: بنابرای��ن 
تس��هیالت دهی ش��رکتی ب��رای 
احداث کارخانه ها، پاالیش��گاه ها 
و در مجموع طرح های سرمایه بر 
به س��مت بورس و بازار س��رمایه 
سوق می یابند و نظام بانکی نیز در 
بخش تس��هیالت خرد و متوسط 

فعال تر خواهد شد. 
دیواندری تصریح کرد: معتقدم 
این امر باعث می ش��ود تا پرتفوی 
اعتب��اری بانک ها نفس کش��یده 
و عالوه ب��ر بهب��ود جریان نقدی 
درآمدی، بازگش��ت اقساط ارتقا 
یاب��د و صورت های مالی بانک ها 
شفاف تر شود.  رئیس پژوهشکده 
پولی و بانکی ادامه داد: البته این 

طرح به کس��ب و کارهای کوچک 
و متوس��ط ک��ه عمدتا در س��ایه 
ش��رکت های بزرگ برای دریافت 
تسهیالت با مشکل مواجه بودند، 
کم��ک می کند. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: بنابراین اج��رای این طرح 
رضای��ت اجتماع��ی را افزای��ش 
می ده��د زی��را در قالب این طرح 
ب��ه یک بنگاه بزرگ اقتصادی که 
بازدهی مناس��ب ندارد یا مشکل 
فروش دارد منابع وسیعی تزریق 
نمی شود. دیواندری گفت: تزریق 
منابع به این ش��رکت ها هم پول 
را برگش��ت ناپذیر می ک��رد و هم 
فرصت ه��ا را از بی��ن می برد زیرا 
در ازای تأمین مالی این ش��رکت 
ب��زرگ، تأمین مال��ی بنگاه های 
اقتص��ادی کوچک و متوس��ط با 

مشکل مواجه می شد. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 

با بیان اینکه رفع این مش��کالت 
در ط��رح اص��الح نظ��ام بانک��ی 
پیش بین��ی ش��ده اس��ت، گفت: 
بان��ک مرکزی اج��رای این طرح 
را آغ��از کرده و بر همین اس��اس 
16 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای بنگاه های کوچک و متوسط 
در نظر گرفته اس��ت که این رقم 
تا پایان س��ال ج��اری تخصیص 
می یاب��د.  دیوان��دری ادام��ه داد: 
معتقدم توان محدود نظام بانکی 
را نبای��د ص��رف رفع مش��کالت 
ساختاری بنگاه هایی کرد که هم 
خودش��ان نجات پیدا نمی کنند و 
هم برای بانک مشکالتی را ایجاد 
می کنن��د بنابراین این منابع باید 
در بخش هایی همانند بنگاه های 
کوچک و متوسط که بازگشت آن 
تضمین شده تر است، سوق یابد. 
وی گف��ت: همچنی��ن بهترین 

اب��زار برای تأمین مالی طرح های 
پتروش��یمی  س��رمایه گذاری، 
همانن��د  ب��زرگ  بنگاه ه��ای  و 
خودروس��ازها استفاده از مکانیزم 
ب��ازار س��رمایه و تأمی��ن مالی از 

طریق صکوک و غیره است. 
دیوان��دری در پاس��خ ب��ه این 
پرسش که آیا بازار سرمایه کشور 
قابلی��ت تأمین مال��ی بنگاه های 
ب��زرگ کش��ور را دارد ی��ا خی��ر، 
خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز 
و بازار اوراق که به تدریج ش��کل 
می گی��رد می تواند کمک زیادی 
ب��ه این امر کن��د البته هم اکنون 
نیز فروش اوراق در بازار س��رمایه 
بس��یار مناس��ب اس��ت وحت��ی 
اوراق��ی که اخیراً منتش��ر ش��ده 
در ب��ازار جذابی��ت باالیی دارد به 
نحوی که اوراق رهنی ظرف چند 

دقیقه فروش رفت. 

ابالغ اصالح قسمتی از قانون تجارت به بانک ها

بازار بین بانکی ارز راه اندازی می شود  

دو پیش شرط بانک مرکزی برای راه اندازی بازار آتی ارز

بانک، بیمه، توسعه4

بانک سینا برای خرید کاالی ایرانی 
کارت اعتباری صادر می کند 

بانک س��ینا در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان 
داخل��ی و کم��ک ب��ه رون��ق اش��تغال در کش��ور، به 

متقاضیان، کارت اعتباری اعطا می کند. 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در این طرح که 
مقدمات آن در حال اجراست و به زودی نهایی خواهد 
ش��د، با صدور کارت اعتباری جهت متقاضیان واجد 
ش��رایط، امکان خرید کاالی ایرانی از فروش��گاه های 

مورد تأیید فراهم خواهد شد. 
گفتنی اس��ت بانک سینا هم اکنون انواع تسهیالت 
اعتب��اری را ب��ا محور ترویج و توس��عه صنایع کوچک 
و متوس��ط و رفع تنگناه��ای مالی فعاالن بخش های 
مختل��ف اقتصادی ارائ��ه می کند که نقش مؤثری در 

تحرک رونق اقتصادی کشور دارد. 

 ارائه خدمات متمایز 
موبایل بانک شهر، از یکم شهریورماه

مع��اون برنامه ری��زی، توس��عه ش��هری و فناوری 
 اطالع��ات بان��ک ش��هر از راه اندازی نرم اف��زار جدید 
موبایل بان��ک ش��هر با ویژگی های متمای��ز از ابتدای 

شهریورماه خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، غالمحس��ین تابش فر با بیان این مطلب گفت: 
به منظور بهینه س��ازی نرم افزار موبایل بانک ش��هر، در 
چندماه گذش��ته اقداماتی صورت گرفت تا عالوه بر 
بهینه سازی نسخه قدیمی موبایل بانک ، نسخه جدید 
آن نیز با ویژگی های متمایز راه اندازی ش��ود.  معاون 
برنامه ریزی، توسعه شهری و فناوری  اطالعات افزود: 
برای راه اندازی نسخه جدید تالش شد تا عالوه بر دارا 
بودن تمام خدمات موبایل بانک که در س��ایر بانک ها 
وجود دارد، به لحاظ کیفیت، سرعت و برخی دیگر از 

سرویس ها، تفاوت هایی وجود داشته باشد. 
تابش فر با اشاره به طراحی دو اپلیکیشن برای این 
منظور گفت: نرم افزار موبایل بانک با نام همراه  ش��هر 
در فاز اول از یک شهریورماه، با ارائه خدمات مربوط 
به کارت، سپرده و خدمات عمومی شامل کمک های 
 مردم��ی و تنظیم��ات نرم اف��زار در س��ایت بان��ک،

Google play و App Store بارگذاری می ش��ود 
که مشتریان می توانند از این خدمات بهره مند شوند .  
وی افزود: صورتحس��اب س��پرده، انتقال وجه عادی، 
اعالم موجودی سپرده، انتقال وجه پایا، محاسبه شبا، 
اضافه شدن نام صاحب حساب به محاسبه شبا، اعالم 
موجودی کارت، انس��داد کارت از طریق مش��خصات 
کارت، انتقال وجه کارت به کارت، صورتحساب کارت 
و پرداخت قبض نیز از جمله ویژگی های موبایل بانک 
شهر است.  تابش فر خاطرنشان کرد: اعالم مشخصات 
دارنده کارت، کمک به موسس��ات خیریه، تغییر نام 
کارب��ری، تغییر رمز ایس��تا، نام کارب��ری و رمز دوم، 
گزارش سپرده، تراکنش های کارت و قبوض پرداختی 

از دیگر مشخصات این نرم افزار است. 
غالمحس��ین تابش ف��ر عن��وان ک��رد: همچنین در 
ف��از دوم نیز امکانات بیش��تری به موبایل بانک اضافه 
خواه��د ش��د.  وی در ادام��ه تصریح ک��رد: همچنین 
برنامه پیام رس��ان ش��هر نیز به عنوان یکی دیگر از این 
نرم افزارها، راه اندازی ش��ده که عالوه بر اس��تفاده از 
ش��بکه اپراتورهای تلفن همراه برای ارس��ال پیامک، 
امکان دریافت پیامک های بانکی را برای مشتریان با 

استفاده از بستر اینترنت فراهم می کند. 

پرداخت سود سهام بیمه کوثر
س��ود س��هامداران ش��رکت بیمه  کوثر برای س��ال 
منته��ی  ب��ه پایان س��ال ۹۴ از طریق تمامی ش��عب 

بانک صادرات در سراسر کشور پرداخت می شود. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی و اعالم مدیرعامل بیمه  
کوثر، س��ود نقدی س��هامداران حقیقی این ش��رکت 
مص��وب مجم��ع س��ال مال��ی1۳۹۴ و آن دس��ته از 
س��هامدارانی که مطالبه قبلی س��ود دارند از طریق 

تمامی شعب بانک صادرات قابل پرداخت است. 
وی با بیان اینکه ش��رکت بیمه  کوثر س��عی دارد با 
شفاف سازی و تسریع در پرداخت سود به سهامداران 
در راس��تای افزایش اعتماد س��هامداران گام بردارد، 
افزود: افزایش توانگری ش��رکت، س��رمایه گذاری در 
طرح ه��ا و پروژه های اقتصادی س��ود ده، حضور فعال 
در ب��ازار س��رمایه و افزایش مش��ارکت س��هامداران 
ازجمله برنامه های ش��رکت در س��ال جاری درجهت 

افزایش سودآوری سهامداران است. 

 رشد 36 درصدی فروش بیمه دانا 
در 4 ماه اول سال جاری

رئیس هیات مدیره بیمه دانا از رشد ۳6 درصدی فروش 
این شرکت در چهار ماه ابتدای سال جاری خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر جعفری در 
جمع سرپرستان مناطق و مدیران شعب این شرکت، به 
عملکرد چهارماهه اول سال جاری اشاره کرد و وصول 
مطالبات معوق، کس��ب پرتفوی اقتصادی )س��ودآور( و 
دوری ازحاش��یه را مورد تأکید قرارداد و گفت: باوجود 
تالش هایی که در جهت وصول این مطالبات از س��ال 
گذشته تاکنون انجام شده، با این حال برای رسیدن به 
ن��رم صنع��ت نیاز به یک عزم همگانی و تالش مضاعف 
داریم.  وی با اشاره به اینکه انتظار و توقع سهامداران از 
ش��رکت، وصول به موقع مطالبات و س��ودآوری مناسب 
است، بهبود سیاست های فروش، تغییر نگرش پرتفوی 
محوری به پرتفوی اقتصادی، تمرکز بر فروش بیمه های 
خرد و در نهایت اصالح ساختار و ترکیب مناسب پرتفوی 
را از ضرورت های مهم این ش��رکت برش��مرد و افزود: 
هن��گام انعقاد قرارداده��ای بیمه ای ضرورت دارد توجه 
به بیمه های اموال و تجمیع امور بیمه ای همواره مدنظر 
ش��عب و ش��بکه فروش قرار گیرد و مدیریت حقوقی 
مکلف به پیگیری از طریق مراجع قضایی برای وصول 

مطالبات شود. 

بانکنامه

بیمه نامه

نرخنــامه

دالر 3,543 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,۵۴۳توم��ان هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را 1,1۰۹,8۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۳,۹62 توم��ان و هر پوند نیز 
۴,628 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۵8,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که 288,۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 182,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 11۳,126 

تومان قیمت خورد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد
 امسال از رشد کند اقتصادی 

فاصله می گیریم

 وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با تأکید بر اینکه در 
س��ال اقتصاد مقاومتی از گش��ایش های پسابرجام باید 
اس��تفاده کنیم، گفت: امس��ال با رش��د کند اقتصادی 

فاصله می گیریم. 
ب��ه گ��زارش مهر، علی طیب نیا از ایجاد و ش��کل گیری 
یک عزم مشترک در کشور بین تمامی مسئوالن و نهادها 
برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خبرداد و گفت: 
مقام معظم رهبری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
مطالبه می کنند. رئیس جمهوری هم به طور مستمر به دنبال 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است و سه قوه بر سر 
این سیاست ها به درک و فهم مشترک رسیده اند. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با اشاره به نامگذاری امسال اظهارداشت: 
رشدی که از درون بجوشد کمترین آسیب  را از تکانه های 
بیرون خواهد داش��ت. امس��ال سالی است که باید با رشد 
کند اقتصادی فاصله بگیریم و گام هایی برای رشد اقتصادی 
مستمر برداریم. اصحاب رسانه نقش مهمی در رسیدن به 
این هدف مهم دارند. پتانسیل های الزم برای دستیابی به 
رشد مستمر وجود دارد و لوازم این کار عزم مشترک است. 
وی اظهارداش��ت: در س��ال جاری اولویت همه باید 
تحقق هدف و ارتقای توان تولید باشد و تالش هایی در 
این راستا صورت گیرد. هر امری که ما را از این اولویت 
باز دارد باید از آن اجتناب کرد. همه هدف ها، تالش ها 
و نقدها باید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
باشد و هر کاری که به آن لطمه بزند و حاشیه هایی که 
بر آن غلبه می کند، مطرود است. طیب نیا با اعالم اینکه 
هدف گیری امس��ال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
است، افزود: همان طور که در تحریم ها که شدیدترین 
جنگ طول تاریخ اس��ت، موفق ش��دیم و توانستیم آثار 
تحریم را به حداقل برسانیم، در سال اقتصاد مقاومتی 

از گشایش ها کمال استفاده را باید ببریم. 
وی ادام��ه داد: امس��ال در تاری��خ اقتص��ادی س��الی 
اس��تثنایی و وی��ژه اس��ت، پ��س از ی��ک دوره تحریم 
کم نظیر که آثار مخرب آن را چش��یدیم، ش��اهد حذف 

محدودیت های ناشی از تحریم هستیم. 
ب��ه گفت��ه طیب نیا، اقتصادی ک��ه تولیدش از داخل 
سرچش��مه نمی گی��رد نمی توان��د در براب��ر تکانه های 
خارج��ی مقاوم��ت کند. همچنین هدف سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی دس��تیابی به رش��د اقتصاد پایدار است 
تا در پرتو آن فقر ریشه کن و عدالت اجتماعی ایجاد شود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳,۵۴۳دالر آمریکا

۳,۹62یورو اروپا

۴,628پوند انگلیس

۹۷۰درهم امارات

1,2۰۵لیر ترکیه

۵۴۰یوان چین

۳۵ین ژاپن

2,۷۵8دالر کانادا

۳628فرانک سوئیس

11,۷۰۰دینار کویت

۹۴۵ریال عربستان

28۰دینار عراق

۵۴روپیه هند

۹1۳رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۴۹۰,۴۰۰مثقال طال

11۳,1۰۳هر گرم طالی 18 عیار

1,1۰۹,۰۰۰سکه بهار آزادی

1,1۰۹,۷۰۰سکه طرح جدید

۵۵8,۰۰۰نیم سکه

288,۰۰۰ربع سکه

182,۰۰۰سکه گرمی
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گزارش 2

دوشنبه
25 مرداد 1395

شماره 579

پنجشنبه
14 مرداد 1395

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خبر داد

تخصیص 16هزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط
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دالیل رشدهای 
اخیر شاخص کل بورس

ش��اخص کل بورس تهران از اواخر تیر ماه سال 
ج��اری رون��دی افزایش��ی و رو به رش��د در پیش 
گرفته اس��ت، ب��ه طوری که از روز بیست وشش��م 
تیر ماه که شاخص کل در ارتفاع 73 هزار و 868 
واحدی قرار داش��ت، در آخرین روز معامالتی در 
س��ومین هفته مردادماه این نماگ��ر در کانال 78 
هزار واح��دی قرار گرفت و تنه��ا طی حدودا 17 
روز کاری توانس��ت پن��ج کانال خ��ود را در جهت 

رشد بازستاند. 
در واق��ع آغاز رش��دها اخیر بازار س��رمایه در پی 
برگ��زاری مجامع و انتش��ار گزارش های س��ه ماهه، 
ش��کل گرفت، از آنجا که پیش بینی برنامه های آتی 
ش��رکت ها، به خصوص ش��رکت های فلزی و صنایع 
وابس��ته به فلزات و قیمت های جهان��ی، در مجامع 
امیدوار کننده بود و همین طور عملکرد آنها در س��ه 
ماهه اول س��ال، به نس��بت انتظارات سرمایه گذاران 
از گزارش ه��ای س��ه ماهه وضعیت بهتری داش��ت، 
خوش بین��ی جدی��دی را وارد بازار ک��رد که یکی از 
عوام��ل رونق معام��الت ب��ورس در هفته های اخیر 
اس��ت، ام��ا از دیگر دالیل��ی که می ت��وان گفت در 
افزایش دماسنج بازار دخیل بود، سیاست های پولی 
بانک مرکزی یعنی کاهش سود سپرده های بانکی و 
همچنین کاهش نرخ بهره تسهیالت بانکی است، که 
تبع��ات و اثرات مثبت این موضوع در بازار س��رمایه 

نشان داده شده است.
در س��ال های اخیر، به دلیل وجود س��ود های 
باالی س��پرده های بانکی، سرمایه گذاری در بازار 
به  اولویت های سرمایه گذاری سهامداران  از  پول 
ش��مار می رفت، ولی با کاهش س��ود سپرده های 
به خصوص  بانک ه��ا  در  بانک��ی، س��رمایه گذاری 
و  ریس��ک پذیر تر  ک��ه  س��رمایه گذارانی  ب��رای 
از  همین ط��ور به دنبال کس��ب بازدهی بیش��تر 
چندانی  توجی��ه  هس��تند،  س��رمایه گذاری خود 

نخواهد داشت. 
از طرف��ی جابه جایی رئیس س��ازمان بورس و 
همچنی��ن مطرح ک��ردن برنامه ه��ای راهبردی، 
در رش��د های اخیر نماگ��ر ب��ازار بی تأثیر نبوده 
اس��ت. اما در ای��ن بین بای��د به ای��ن نکته نیز 
اش��اره کرد که نق��ش لیدری گ��روه خودرو در 
بازار کمرنگ ش��ده و بازار نیز همانند سابق لیدر 
مح��وری نمی کند، هرچند نس��بتا، نقدینگی های 
وارد ش��ده به بورس به س��مت گروه��ای فلزی 
و معدن��ی گرایش بیش��تری دارند، ول��ی به نظر 
می رس��د بازار همانن��د س��ابق، لیدرمحور بودن 

خود را دنبال نمی کند. 
گفتنی است که در این بین حمایت سرمایه گذاران 
حقوق��ی از بازار را نمی ت��وان نادیده گرفت و نه تنها 
حقوقی ه��ای ب��ازار اس��تراتژی نگهداری س��هام را 
در پی��ش گرفته اند و دس��ت به فروش س��هام خود 
نمی برند، بلکه با خریدهای خود، نقدینگی جدیدی 
را نی��ز وارد ب��ازار کرده ان��د. در کن��ار تمامی دالیل 
موج��ود و مطرح ش��ده ب��رای رش��د و رونق بورس 
می ت��وان به نوس��انات کم در بازارهای م��وازی بازار 

سرمایه نیز اشاره کرد. 
بازارهای��ی همچون بازار ارز، مس��کن و طال، در 
واقع با نوسانات اندک در این بازارها، سرمایه های 
پارک ش��ده در آنها به س��مت بورس س��وق پیدا 
کرده و س��رمایه های بیشتری جذب بورس خواهد 

شد.
در ه��ر صورت رش��د های غیر منطق��ی در بازار 
نی��ز پس��ندیده نب��وده و در صورت ت��داوم باعث 
ش��کل گیری حباب در بازار خواهد شد که بورس 
ته��ران تا به حال تبعات زیادی را در این خصوص 
از س��ر گذرانده اس��ت، به همین دلیل با توجه به 
اینک��ه هم اکن��ون مولفه هایی برای رش��د در بازار 
س��رمایه ب��ه وجود آم��ده، باید در جه��ت کنترل 
هیجان��ات س��رمایه گذاران و همین ط��ور ارتق��ای 
سواد مالی و سرمایه گذاری در بورس نیز اقدامات 

مناسبی صورت گیرد.
اغل��ب مش��اهده می ش��ود ک��ه حت��ی اف��راد با 
تحصی��الت باال، برای موفقی��ت در بازارهای مالی 
هزینه های زیادی را متحمل ش��ده اند که ناشی از 
عدم آگاه��ی آنان از چگونگ��ی فعالیت در بازار و 
دان��ش عمومی ان��دک از مفاهیم ب��ورس یا همان 
کم س��وادی مالی آنهاست. ش��ایان ذکر است که 
افزایش س��واد مالی در بین اف��راد جامعه می تواند 
یک��ی از عمده اقدام��ات، جهت هدای��ت منابع به 
س��مت این ب��ازار، ع��الوه ب��ر کنت��رل رفتارهای 
هیجانی س��رمایه گذاران باش��د که منجر به رونق 
و بهبود بازار س��رمایه و همچنین شرایط اقتصادی 

جامعه خواهد شد. 

روز  س��هام  ب��ازار  نماگ��ر 
یکش��نبه 13 واح��د کاه��ش 
یاف��ت و ب��ه رق��م 78 هزار و 
۲۰۵ واحدی رس��ید. شاخص 
کل ب��ورس اوراق بهادار پس 
از باز ش��دن معامالت با شیب 
نس��بتا تندی ش��روع به رشد 
 کرد به ط��وری ک��ه در مدت 
۲۰ دقیق��ه ابتدایی نزدیک به 
۲۰۰ واحد رشد کرد و در رقم 
78 هزار و ۴17 واحدی ایستاد، 
اما از آن لحظه به بعد وارد فاز 
نزولی ش��د و با شیب آرام تری 
تا رقم 78 ه��زار و ۲۰۵ واحد 
پایین آمد. بازار س��هام اگرچه 
ش��اهد معامالتی کم عمق در 
کلیت معامالت ب��ازار بود، اما 
همچن��ان روی��ه حقوقی ها و 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
ب��رای تقویت حج��م و ارزش 
معام��الت روزانه ادام��ه دارد. 
در عین حال همزمان با موعد 
اعتب��اری  معام��الت  تس��ویه 
کارگزاری ها ش��اهد روندی بر 
عرض��ه در بازار س��هام بودیم؛ 
بازاری ک��ه همچن��ان اعتقاد 
ب��ه معرفی لیدره��ای مختلف 

در گره های پیش��رو بازار دارد. 
در ح��ال حاضر فع��االن بازار 
نوسان گیری  دنبال  به  س��هام 
و بازدهی کوتاه مدت هس��تند 
و ب��رای ش��کل گیری و بهبود 
وضعی��ت ب��ورس ته��ران این 
وضعی��ت یعنی نوس��ان گیری 
باید تغییر کند تا ش��اهد ثبات 
بیش��تر در ای��ن بازار باش��یم. 
بدین ترتیب به نظر می رس��د 
ب��ازار س��هام طی ای��ن هفته 
نوس��ان خاصی را تجربه نکند 
چراک��ه باید دربخ��ش واقعی 
اقتصاد تغییر قابل مالحظه ای 
ص��ورت گی��رد. ب��ا توج��ه به 
شرایط فوق پیش بینی می شود 
در معامالت امروز وضعیت بازار 
نسبت به روز گذشته منفی تر 
بوده و روند اصالح شاخص کل 

ادامه یابد. 

بازار سهام بر مدار کم 
تحرکی

بورس ته��ران همچنان به 
رفت��ار نوس��انی خ��ود ادامه 
روز   1۰ ط��ی  و  می ده��د 
نداشته  خاصی  واکنش  اخیر 
تقریباً  ک��ه  به طوری  اس��ت. 
ش��اهد ایس��تایی قیمت ها و 

ش��اخص ها بر مدار 78 هزار 
تح��رک  و  هس��تیم  واح��د 
از  ای��ن بخ��ش  خاص��ی در 
دیده  اقتصادی  فعالیت ه��ای 
نمی ش��ود. این در حالی است 
با  بازارهای م��وازی  ک��ه در 
ب��ورس نیز خبری نیس��ت و 
ماه هاست که هر قطعه سکه 
طال در محدوده یک میلیون 
تومانی و هر برگ اس��کناس 
در محدوده  آمریکای��ی  دالر 
3ه��زار و۵۰۰تومان��ی ق��رار 
دارد. کم��اکان ش��اخص کل 
در کان��ال 78 ه��زار واحدی 
نه  و درحاضر  درجا می زن��د 
توان خیزش و عبور قدرتمند 
از این ناحیه هس��ت و نه بیم 
شکس��تن و فروریخت��ن ب��ه 
سطوحی پایین تر. حال بسته 
به اینک��ه بازارهای جهانی و 
داخل��ی ط��ی هفته های آتی 
ش��اهد چه اخبار و تحوالتی 
باش��د، وضعیت بورس تهران 
نیز مش��خص تر خواهد شد و 
بازار  آیا  که  یافت  درخواهیم 
س��هام ته��ران در میان مدت 
شکس��تن  و  عب��ور  ت��وان 
پیش رو  مقاومت��ی  س��دهای 
را دارد ی��ا ب��ا عقب نش��ینی 

کانال های  فعلی،  س��طوح  از 
دیگ��ری را از دس��ت خواهد 
درحالی ک��ه  ه��م  آن  داد. 
پ��س از رونق خ��وب ۵ هزار 
با تعویض  واحدی اخیر ک��ه 
رئی��س س��ازمان و روی کار 
آم��دن تی��م مدیریتی جدید 
بورس  تش��کیالت  بدن��ه  در 
امی��دواری  داد،  رخ  ته��ران 
در بی��ن فعاالن بازار س��هام 
به چش��م می خ��ورد و ورود 
نقدینگی های جدید می تواند 
آن را از ش��رایط مقاوم��ت و 

ایستایی نجات دهد. 

عرضه اولیه دامداری 
تلیسه نمونه 

با قیمت 530 تومان
در روز گذش��ته 1۰ درصد 
از س��هام ش��رکت دام��داری 
تلیس��ه نمونه ب��ا قیمت ۵3۰ 
توم��ان وارد فراب��ورس ش��د. 
کل س��هام این ش��رکت، بالغ 
بر 7۰ میلیون س��هم اس��ت و 
از 1۰ درص��د عرض��ه آن در 
فراب��ورس، 3 میلیون و ۵۰۰ 
هزار س��هم در فرآیند کش��ف 
قیمت عرضه شد و 3 میلیون 
و ۵۰۰ هزار س��هم نیز متعلق 

به معامله گران آنالین بود. این 
س��هم که در زیر گروه زراعت 
و خدمات وابس��ته قرار دارد، 
نخستین عرضه اولیه این گروه 
در س��ال جاری است. برخی 
تحلیلگران ب��ازار معتقدند که 
به دلیل کاهش قیمت ش��یر، 
احتمال رش��د معقول در این 
گروه وجود دارد. در عین حال 
شاخص بازار فرا بورس با رشد 
کمت��ر از یک واح��دی به پله 
816 واح��دی صعود کرد. در 
بازار فرا بورس تعداد  معامالت 
۲93 هزار و 18۴ سهم اوراق 
به��ادار به ارزش 93۰ میلیون 
و ۴۵6 ری��ال در بیش از ۴1 
نوب��ت معامالت��ی دادوس��تد 

شدند. 
بینن��ده  پ��ر  نماده��ای 
معام��الت فرابورس س��هامی 
ذوب آه��ن اصفه��ان، تولی��د 
نیروی ب��رق دماوند، مدیریت 
ه��ور،  تاب��ان  امی��د  ان��رژی 
سرمایه  گذاری توسعه گوهران 
امی��د بودند که ب��ا کاهش و 
نمادهای پاالیش نفت تهران، 
گ��روه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی، پاالیش نفت الوان با 
رشد به کار خود پایان دادند. 

رشدهای شاخص کل دوامی ندارد

نبضبازاردردستنوسانگیرها

با توج��ه به تحلی��ل تکنیکال 
نمودار روزانه این شرکت می توان 
دی��د، قیمت در م��وج 3 صعودی 
خود از س��ری امواج الیوت است، 
ک��ه در حال حاض��ر در محدوده 
انتهای��ی ای��ن موج ق��رار داریم و 
بر همین اس��اس می توان انتظار 
داشت که حرکت اصالحی  )موج 

۴( این سهم آغاز شود. 
 در صورت شروع موج ۴ نزولی 
شرکت مرقام، محدوده ای که باید 
انتظار اتمام موج نزولی را داشت، 
مح��دوده قیمت��ی 38۴۵ ری��ال 
و 37۵1 ریال، اس��ت، براس��اس 
تئ��وری الیوت این مح��دوده حد 
اکثر میزان نزول موج ۴ را نش��ان 
می دهد و قیمت این س��هم باید 
پ��س از برخورد با ای��ن محدوده 

صعود خود را آغاز کند. 
مقاومت های موج��ود در چارت 
قیمتی این سهم بدین ترتیب است، 
نخس��تین مقاومت که در مس��یر 
صع��ودی قیمت ق��رار دارد ۴88۴ 
ریال اس��ت، و در صورت شکست 
این مقاومت به این نتیجه می رسیم 
که موج 3 هنوز به اتمام نرس��یده 
اس��ت و باید انتظار صعود بیشتری 
برای این س��هم داشت، که در این 
صورت می تواند ت��ا قیمت ۵78۰ 

ریال به رشد خود ادامه دهد. 

تحلیل تکنیکال میان مدت و بلند مدت شرکت ایران ارقام 

تحلیل تکنیکال

نماگر بازار سهامنگاه
بیشترین درصد افزایش

افست در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که چرخش��گر در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6,81۴۴.99چافست
1,68۴۴.99خچرخش

۲,9۴8۴.99غشان

۲,۰7۴۴,96کمنگنز
۴,۰۰۰۴,96دلقما
1,۵۲۵۴,96خاهن
3,3۰۵۴,9۵خفنر

 بیشترین درصد کاهش
فیبر ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
تولید محور خودرو در رده دوم این گروه ایستاد و شهد هم در 

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

)۴.۲(7,۵1۰چفیبر
)۴.1۲(۴,1۴1خمحور
)3.8۴(3,3۰۲قشهد
)3,68(1۰,۵9۰غمهرا
)3,6(۲,۲۲3وپست
)3,۵8(۴7,۵7۰کسرا
)3,۲7(۵,3۰1غپینو

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
ماشین سازی اراک در رده دوم این گروه ایستاد. زامیاد 

هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

6۵.۵3۴ 1۲3۴خساپا

63,911 3۲۰8فاراک
3۵,8۲1 1۰۴۰خزامیا
۲۵,۵7۵ 1۴63خپارس
۲۲,719 ۲377کروي

19,۵63 ۲۲۲ثمسکنح
19,۲1۴ 1۵36خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ماشین سازی 
اراک  به خود اختصاص داد و سایپا رتبه دوم را به دست 
آورد. س��خت آژند هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

۲۰۵.۰۴1 3۲۰8فاراک
8۰,838 1۲3۴خساپا
۵9,۲۴۲ ۵3۴9ثاژن
۵۴,۰۰1 ۲377کروي
۵3,8۲6 ۵۲71فاذر
۴6,8۵۴ ۴117مبین
۴6,۴19 3۲1۴خودرو

بیشترین سهام معامله شده
ماش��ین س��ازی اراک در حال��ی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 
این گروه دوم شد و پارس خودرو در رده سوم جای گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
3۲۰8۴167فاراک
1۲3۴3911خساپا
1۴63۲۰97خپارس
3۲1۴19۰7خودرو
1۵361871خکاوه
1۰۴۰1863خزامیا
۵۲1۴1۲۴9شبندر

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 

دیزل به دست آورد. پالسکوکار در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1۵361۵36خکاوه
87۴87۴پالسک
۲6۰۲6۵۰فمراد
۲977۵9۵فلوله
7۵1۰۴۴۲چفیبر
3۰۲۰۴31پتایر

۲۲۵6376کسرام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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تحلیلگر

افشین مهدی زاده 

محمدرضاگیوکی
 عضوانجمن مالی اسالمی ایران
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25 مرداد 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

پیشنهاد راه اندازی موسسات 
پس انداز و تسهیالت منطقه ای

مدیرعامل بانک مسکن در جلسه اقتصاد مقاومتی 
با اعالم آمادگی بانک مس��کن برای کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت به ۹درصد، از رش��د ۹۱درصد تسهیالت 
برای ساخت خبر داد و پیشنهاد راه اندازی موسسات 

پس انداز تسهیالت منطقه ای را مطرح کرد. 
به گزارش ایرنا، محمدهاش��م بت ش��کن با اش��اره به 
اقدام بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت به واحدهای 
مسکونی بافت فرسوده خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
قرار بود برای ۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تعلق بگیرد. درخواست 
ما این اس��ت که این تس��هیالت پرداخت شود و اگر در 
حال حاضر پرداخت این تس��هیالت امکان پذیر نیست 
پیش��نهاد دیگر ما این اس��ت که امکان افتتاح و تمرکز 
حساب های وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 
در بانک مسکن فراهم شود تا بتوانیم قیمت تمام شده 
منابع را کاهش دهیم و اگر دولت یارانه ای ندارد حداقل 
بانک مسکن با تمرکز حساب هایی که دارد، بتواند نرخ 
س��ود را کاهش دهد.  این مقام ارش��د بانک مس��کن به 
ارائه آماری از عملکرد بانک مسکن در چهارماهه نخست 
سال پرداخت و گفت: آمار عملکرد بانک در چهارماهه 
نخست سال نشان می دهد که حجم تسهیالت اعطایی 
مشارکت مدنی بانک مسکن نسبت به چهارماهه سال 
قب��ل ۹۱درص��د افزای��ش پیدا ک��رده و از جهت تعداد 
واحدهای مورد مش��ارکت نیز ۴۴درصد نسبت به دوره 
مشابه افزایش داشتیم و این آمار نشانگر این است که 
بخش ساخت در حال تقویت است و رشد ۹۱درصدی 

داشته است.
بت شکن ادامه داد: از جهت خرید هم بانک مسکن 
از نظ��ر مبل��غ رش��د ۶۱درصدی و از نظر تعداد رش��د 
۱۲درص��دی داش��ت ک��ه مجموع آنها نش��ان می دهد 
7۵درصد تس��هیالت بانک مسکن در چهارماه نخست 
امسال، نسبت به ماه مشابه افزایش یافته است. مدیرعامل 
بانک مسکن با اشاره به ۴۰۰ هزار واحد فروش اقساطی 
که توسط بانک مسکن برای مسکن مهر تخصیص داده 
ش��د، افزود: قرار اس��ت به ۱۰۰ هزار واحد، تس��هیالت 
ساخت بدهیم که یکی از راه های تأمین مالی آن اوراق 
رهنی مسکن بود که خوشبختانه ۳۰۰میلیارد تومان آن 
به فروش رفت و برنامه ما این اس��ت که ۱۰۰۰میلیارد 

تومان دیگر اوراق رهنی مسکن را به فروش برسانیم. 
بت ش��کن در بیان دیگر برنامه های بانک مس��کن 
برای رونق به بازار معامالت مس��کن به نهادس��ازی 
اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مهم ترین کارهایی 
ک��ه می توان��د ب��ه رونق بخش مس��کن کمک کند، 
نهادس��ازی و راه ان��دازی موسس��ات پس ان��داز و 
تس��هیالت منطقه ای است که می تواند به ویژه برای 
ش��هرهای جدید در س��واحل مکران و همچنین در 

بافت  فرسوده بسیار مؤثر باشد. 

وزیر راه و شهرسازی: 
کاهش 30 ساله سن ناوگان ریلی 

در 3سال
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طول سه سال 
ناوگان ریلی کشورمان را ۳۰ سال جوان تر می کنیم، 
گفت: سال گذشته ناوگان باالی ۵۵ سال از رده خارج 
شد، امسال ناوگان باالی ۴۵ سال و سال آینده ناوگان 

باالی ۳۵ سال از رده خارج می شوند. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی در مراسم افتتاح دو 
رام قطار مسافری درجه یک با بیان اینکه باید موجبات 
رفاه بیشتر مسافران را فراهم کنیم، گفت: خوشبختانه 
این دو رام قطاری که افتتاح ش��د توس��ط ش��رکت های 
ایرانی تولید شده اند و ۱۰۰درصد تولید داخل هستند.  
آخوندی با بیان اینکه تاکنون ۱7 رام قطار توسط شرکت 
واگن  پارس ساخته شده است، گفت: تا سه ماه آینده چند 
رام قطار دیگر را هم وارد ناوگان ریلی کشورمان می کنیم.  
آخوندی با بیان اینکه به تعهدات مان در حوزه حمل و نقل 
ریلی پایبند هستیم، گفت: سال گذشته توانستیم ناوگان 
ب��االی ۵۵ س��ال را از رده خ��ارج کنی��م که در بین آنها 
قطارهایی با سن ۶۴ سال هم در سیر بودند که از رده 
خارج شدند.  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در آذرماه 
امسال هم قطارهای باالی ۴۵ سال از رده خارج می شوند، 
گفت: با این اقدام ناوگان ریلی کشورمان امسال ۱۰ سال 
جوان تر می شود. وی افزود: بنا داریم درسال آینده هم 

قطارهای باالی ۳۵ سال را از رده خارج کنیم. 

فرمول سازمان هواپیمایی برای 
فعال سازی فرودگاه های کوچک

 رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��ور ضمن اعالم خبر 
س��رمایه گذاری های س��نگین و جدید در حوزه دفاعی 
کش��ور از اج��رای دو فرم��ول آزادس��ازی قیمت ه��ا و 
همچنین کمک سازمان به شرکت های هواپیمایی برای 
خرید هواپیماهای کوچک خبر داد و گفت: با اجرای این 
دو فرمول، تغییر شکل در فرودگاه های کشور امکان پذیر 
است و بهره برداری از فرودگاه های کم برخوردار حتمی 
می ش��ود.  به گزارش ایرنا، علی عابدزاده با اعالم اینکه 
ظرف س��ال ج��اری تعداد زیادی هواپیما وارد کش��ور 
می ش��ود، گف��ت: درح��ال حاضر فضای بهت��ری برای 
تمامی ش��رکت های هواپیمایی ایجاد ش��ده اس��ت و با 
شرکت های بزرگ لیزینگ وارد مذاکره شده اند و در حال 
رفع مشکالت برای خرید هواپیما هستند.  وی به وضعیت 
استفاده از ناوگان فعلی هواپیمایی کشور بعد از آزادسازی 
نرخ ها اش��اره کرد و گفت: بعد از آزادس��ازی نرخ ها هم 
تغیی��رات مثبتی در س��اختارهای مالی ش��رکت های 
هواپیمایی ایجاد ش��د و هم تغییراتی اجباری از س��وی 
س��ازمان هواپیمایی برای تغییر ساختارهای مدیریتی 
شرکت های هواپیمایی شکل گرفته که در نهایت باعث 

باال رفتن راندمان شرکت های هواپیمایی شده است. 

عمران

هرچن��د فاصل��ه بزرگ باقی 
مان��ده می��ان مبل��غ نهای��ی 
قیم��ت  و  مس��کن  وام ه��ای 
تمام ش��ده وام های مس��کونی 
در بازار ش��هرهای بزرگ هنوز 
به عن��وان اصلی تری��ن معضل 
پی��ش روی دولت در باال بردن 
قدرت خرید اقش��ار کم درآمد 
ش��ناخته می ش��ود، اما تالش 
ب��رای بهبود ش��رایط دریافت 
وام ه��ای فعل��ی و ارزان کردن 
هزین��ه دریافت آنها یکی دیگر 
از اصلی ترین برنامه هایی است 
ک��ه پرداخت��ن به آنها ش��اید 
بتوان��د در فضای فعلی گره ای 
از گره ه��ای بزرگ تری��ن بازار 

اقتصادی ایران باز کند. 
در ط��ول ماه های گذش��ته 
و ب��ا توج��ه ب��ه همراه ش��دن 
و  راه  وزارت  سیاس��ت های 
شهرس��ازی ب��ا ش��ورای پول 
و اعتب��ار ب��رای افزایش مبلغ 
وام های مسکن، اتفاقات مثبتی 
افتاده که اصلی ترین هدف آن 
انتخاب ه��ای  متنوع س��ازی 
متقاضی��ان خری��د خانه برای 
ورود ب��ه صنع��ت س��اختمان 
اس��ت؛ از تبدی��ل ش��دن وام 
صندوق پس انداز یکم مس��کن 
ب��ه تس��هیالتی ب��ا مبلغ ۱۶۰ 
میلیون تومان و سود ۱۱درصد 
که بزرگ ترین تسهیالت بانک 
مس��کن در ط��ول س��ال های 
گذشته به حساب می آید، حاال 
وقت آن رس��یده تا سیاست ها 
در دیگ��ر حوزه  ه��ا نیز قدری 

تسهیل شود. 
از اظه��ارات مدیرعامل بانک 
مس��کن ب��رای کاهش س��ود 
وام صن��دوق پس انداز یکم به 
۹درصد گرفته تا اعالم آمادگی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��رای 
افزایش سرمایه های این بانک 
و تبدیلش به بانک توس��عه ای 

تنها بخشی از گزینه هایی است 
ک��ه در ماه ه��ای آینده قابلیت 
اجرای��ی ش��دن دارند. در کنار 
این یک��ی دیگر از گزینه هایی 
که در طول س��ال های گذشته 
مط��رح ب��وده، دریافت وام ۵۰ 
میلیونی مسکن است که برای 
زوج های جوان به ۱۰۰ میلیون 
توم��ان افزایش می یابد و البته 
برای دریافت آن نیاز به دریافت 

اوراق مسکن است. 
ای��ن اوراق ک��ه در روزهای 
رکود مس��کن ب��ا نرخی کمتر 
از ۹۰ ه��زار توم��ان به فروش 
می رف��ت در ط��ول هفته های 
گذش��ته و ب��ه دنب��ال افزایش 
تقاض��ا ب��ه ح��دود ۱۰۳ هزار 
توم��ان رس��یده ب��ود و از این 
رو ب��رای دریاف��ت وام کام��ل 
ک��ه ب��ه ۲۰۰ اوراق مس��کن 
احتیاج اس��ت، متقاضیان باید 
مبلغ��ی بیش از یک پنجم کل 
وام را هزین��ه می کردن��د، ام��ا 
این رون��د نه چندان مثبت در 
طول روزهای گذشته بار دیگر 
تصحیح شده و قیمت اوراق بار 
دیگ��ر به ع��دد ۹7 هزار تومان 

نزدیک شده است. 

هرچن��د این مبل��غ در کل 
هزینه ه��ا تف��اوت بزرگ��ی به 
وجود نمی آورد و صرفا کاهش 
۵ه��زار تومانی قیم��ت اوراق 
به معن��ی کاهش یک میلیون 
تومان��ی هزین��ه دریاف��ت وام 
اس��ت. در کنار آن ایجاد تغییر 
روند افزایشی نرخ اوراق مسکن 
ی��ک پی��ام دیگر نیز دارد و آن 
مقابل��ه با افزای��ش هزینه های 
دریافت وام اس��ت که می تواند 
به طور مستقیم بر قدرت خرید 

مردم تاثیر بگذارد. 

سود بانکی به متقاضیان 
آسیب می زند

ی��ک کارش��ناس و فع��ال 
عرصه مس��کن معتقد است در 
سیاس��ت هایی ک��ه هدف آنها 
حمای��ت از اقش��ار کم درآم��د 
اس��ت، بای��د ه��دف و تمرکز 
اصلی بر حمایت از مردم باشد 
و در صورتی که بانک ها بر لزوم 
تضمین سود خود تکیه کنند، 
شاید هدف های اصلی اجرایی 

نشود. 
در  عدالت خ��واه  محم��د 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 

تاکی��د ک��رد: وام ۵۰ ی��ا ۱۰۰ 
میلی��ون تومان��ی خرید خانه 
قطع��ا برای گروه هایی از مردم 
قابل پیگیری اس��ت که از نظر 
هزینه ای در شرایط محدودی 
هس��تند و در ای��ن بازار حتی 
رسیدن این مبالغ نیز می تواند 
برای آنها جنبه ای مثبت ایجاد 
کن��د. از این رو در صورتی که 
هزین��ه دریافت وام ها باال رود 
نه تنها برای متقاضیان مقرون 
ب��ه صرف��ه نخواهد ب��ود بلکه 
 حت��ی ب��رای آنها زی��ان ده نیز 

است. 
وی با بیان اینکه خبر کاهش 
قیمت اوراق مس��کن می تواند 
در فضای بازار جنبه های مثبت 
جدی��دی به وجود آورد، اظهار 
کرد: در شرایطی که نمی توان 
انتظ��ار داش��ت ش��رایط نظام 
بانکی ما تغییر جدی را تجربه 
کند و اوراق بخش��ی از فرآیند 
دریافت این وام هاس��ت، شاید 
کاه��ش هزینه ه��ا بهترین راه 
است تا با رسیدن دیگر ابزارها 
بخشی از مشکالت تامین مالی 

حل شود. 
مرتضی دلخوش، کارشناس 

در  نی��ز  مال��ی  بازاره��ای 
گفت وگو با »فرصت امروز« به 
تغییرناپذیری برخی از شرایط 
در بازارهای مالی ایران اش��اره 
و اظه��ار کرد: نمی توان انتظار 
داش��ت بانک های ما در شرایط 
فعل��ی ب��دون نهای��ی ک��ردن 
تس��هیالت  نظارت ها  برخ��ی 
خ��ود را نهای��ی کنند و وقتی 
مکانی��زم دریافت وام مس��کن 
یا با س��پرده گذاری انجام  یا با 
خرید اوراق اجرایی می ش��ود، 
ت��ا طراحی نش��دن روش های 
جدی��د روال کار همین ط��ور 

خواهد بود. 
وی ادامه داد: اوراق مس��کن 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط ب��ازار 
ب��ورس عم��ل می کند و وقتی 
درخواست ها برای افزایش وام 
افزایش یابد، قطعا قیمت اوراق 
نیز باال می رود و این اتفاق طی 
هفته های گذش��ته مش��خص 
ش��د. ب��ا وج��ود ای��ن موضوع 
ام��ا تغیی��رات به وج��ود آمده 
در ط��ول روزهای گذش��ته در 
ن��رخ این اوراق می تواند مثبت 
ارزیابی شود و از این رو شاید با 
همراهی سازمان های ذی ربط 
بتوان همین روال را ادامه داد، 
هرچند قطعا راه حل بلند مدت 
نی��از به تغیی��رات جدی تر نیز 

دارد. 
کاه��ش دوباره قیمت اوراق 
مس��کن آن هم در شرایطی که 
آمارهای جدید نشان از افزایش 
تقاضا ب��رای خرید خانه دارد، 
نش��انه ای اس��ت برای کنترل 
قیمت ه��ا در بازاری که خروج 
از رکود را در دل مقابله با تورم 
می بین��د و اگ��ر کنترل قیمت 
اوراق مس��کن بخش��ی از این 
پازل باش��د، شاید بتوان انتظار 
داشت صنعت ساختمان ایران 
ای��ن بار بدون افزایش ش��دید 
قیمت ه��ا رونق��ی ب��زرگ را 

تجربه کند. 

دست غیب یا سیاست های حمایتی؛ کدام اثر کرد؟ 

استقبال بازار از ارزان شدن اوراق تسهیالت مسکن

تلفن مستقیم: 86073288شماره 579 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com



حفظ ایمنی؛ دلیل تأخیرتحویل 
محصوالت دوگانه سوز سایپا

معاون بازاریابی و فروش س��ایپا گفت: با توجه به 
ایمنی باالی قطعات خودروهای دوگانه سوز، اقدام به 
س��فارش گذاری بعضی از این قطعات از شرکت های 
خارجی کردیم که ای��ن کار باعث تأخیر در تحویل 
تعدادی از خودروهای دوگانه س��وز ثبت نامی ش��ده 

است. 
 ب��ه گزارش س��ایپا نی��وز، رضا تق��ی زاده، معاون 
بازاریاب��ی و ف��روش گروه خودروس��ازی س��ایپا در 
خص��وص تأمین قطع��ات خودروهای دوگانه س��وز 
تولید ش��رکت سایپا گفت: خودروهای دوگانه سوز از 
قطعات متفاوتی تش��کیل ش��ده و با توجه به نیاز به 
ایمنی باال در تأمین این قطعات، حساس��یت خاصی 

در تولید و تأمین آن وجود دارد. 
وی اف��زود: در س��فارش گذاری ای که ب��رای این 
قطع��ات انج��ام ش��ده، تع��دادی از آنها ب��ه لحاظ 
کیفی قاب��ل تأیید نبوده، بنابرای��ن مجددا از طریق 
شرکت های خارجی سفارش گذاری صورت پذیرفت 
ک��ه پ��س از تأیی��د روی خودروها نص��ب و تحویل 
مشتریان خواهد شد. تقی زاده افزود: بر این اساس با 
توجه به محدودیت ایجاد ش��ده واگذاری تعدادی از 

خودروها با تأخیر مواجه شده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به این شرایط با راهنمایی 
و رانندگی و پلیس راهور هماهنگی های الزم صورت 
پذیرفته و در صورتی که مشتریان محترم و متقاضی 
خ��ودروی دوگانه س��وز تمایل به تبدی��ل و دریافت 
خودروی بنزین سوز داشته باشند، می توانند با تغییر 
نوع خودرو، محصولی دیگر از این گروه خودروس��از 
جایگزین و تحویل بگیرند که تعدادی از مش��تریان 

اقدام به انجام این کار کرده اند. 
معاون فروش س��ایپا افزود: سایپا برای تعدادی از 
مش��تریان دیگر که متقاضی خودروهای دوگانه سوز 
هس��تند با هماهنگی پلیس راه��ور و پس از ارتقا و 
تأیید س��طح کیفی سیستم دوگانه س��وز و براساس 
اولوی��ت ثبت نامی محصوالت خ��ود را به آنها واگذار 

خواهد کرد. 
تقی زاده در پایان تأکید کرد: آن تعداد از مشتریان 
ک��ه تمایل ب��ه تبدیل خودروی بنزین س��وز خود به 
دوگانه س��وز دارند به هیچ عنوان به مراکز غیر مجاز 
برای گازسوز کردن خودروهای خود مراجعه نکنند. 

تولید بیش از 339 هزار دستگاه 
انواع خودروی سواری

ط��ی چهار ماه��ه منتهی به تیرماه امس��ال تولید 
خودرو توس��ط خودروس��ازان داخلی کشور به مرز 
339هزار و 838 دس��تگاه رس��ید که در مقایس��ه با 
مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 3.3درصدی 

را نشان می دهد. 
به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران  
)شاتا(، طی چهار ماهه نخست امسال بیشترین آمار 
خودروهای س��واری تولید شده ش��امل مونتاژ پراید  
)پراید و دوگانه سوز( به تعداد 51 هزارو 240دستگاه، 
پژو 405 به تعداد 48هزارو 554دستگاه،  پژو 206 
ب��ه تعداد 41ه��زارو 555 دس��تگاه،  پ��ژو پارس به 
تعداد 30هزارو 104 دس��تگاه،  تیبا X200 به تعداد 
26 هزارو 841دس��تگاه و س��مند به تعداد 25 هزارو 

458دستگاه  گزارش شده است. 
این گ��زارش می افزاید: طی چه��ار ماهه منتهی به 
تیرماه س��ال جاری همچنین محصوالت رنو به تعداد 
18 هزارو 714 دس��تگاه،  MVMبه تع��داد 15هزارو 
515 دستگاه،  تندر 90 به تعداد 18 هزارو 182دستگاه،  
پراید نسیم وصبا به تعداد 14هزارو 887دستگاه،  جک 
و لیفان به تع��داد 9هزارو 524دس��تگاه،  پراید 132 
به تعداد 7 هزار و 605 دس��تگاه،  دن��ا به تعداد 6هزارو 
940 دس��تگاه،  برلیانس به تعداد 8 هزارو 236دستگاه 
و  س��اندروB90 به تعداد 6هزارو 387 دس��تگاه تولید 

شده است. 

پارس خودرو

مدل خودرو
قیمت 

نمایندگی)تومان(
قیمت بازار)تومان(

121.200.000118.000.000برلیانس H2L ون 

43.460.00044.500.000برلیانس H220 اتوماتیک

38.010.00038.300.000برلیانس H220 دنده ای

h230 38.010.00038.800.000برلیانس

h230 43.460.00044.300.000برلیانس

50.990.00054.500.000برلیانس H320 اتوماتیک

46.200.00048.700.000برلیانس H320 دنده ای

h330 44.380.00047.700.000برلیانس

54.220.00056.000.000برلیانس H330 اتوماتیک

E2 90 37.440.00040.100.000تندر

43.050.00045.300.000رنو ساندرو

49.050.00052.100.000رنو ساندرو

168.400.000151.000.000رنو کولیوس

42.700.00040.000.000وانت پادرا انژکتوری

پارس تندر 90
فیس لیفت لوگان

39.500.00041.300.000

CS35 64.000.00068.000.000چانگان

66.000.000موجود نیستچانگان ایدو

178.470.000155.000.000 کولیوس تیپ 2

رنو

مدل خودرو
قیمت 

نمایندگی)تومان(
قیمت بازار)تومان(

95.000.00093.000.000اسکاال 1600

110.000.00098.000.000اسکاال 1600 مدل 2016

اسکاال کروکی
کروک دنده اتوماتیک

180.000.000186.000.000

رنو اسکاال
فول اتومات

126.000.000118.000.000

رنو اسکاال هاچ بک 2016
فول

126.000.000118.000.000

رنو اسکاال هاچ بک  نیمه 
فول2016

116.000.000109.000.000

4wd 2016 رنو داستر
114.000.000107.000.000

2WD رنو داستر
2*4 اتومات

95.000.00095.000.000

2WD رنو داستر
PH2 4*2 اتومات

108.000.000100.000.000

رنو سفران 2000 مدل 
2016

145.000.000136.000.000

رنو سفران 2500 مدل 
2016

189.000.000177.000.000

71.900.00068.000.000رنو سیمبل 2016

رنو فلوئنس دنده دستی 
2016

87.000.00092.000.000

رنو کولیوس
2500cc  فول اتوماتیک

149.500.000148.000.000

117.000.000112.000.000فلوئنس 2016

127.000.000120.000.000فلوئنس فول

قیمت خودرو خبر

7 خودرو

آخرین روز از تیرماه س��ال 
گ��روه  س��کانداران  ج��اری، 
صنعتی ای��ران خودرو و گروه 
خودروس��ازی س��ایپا اع��الم 
از ش��رکت های  برخی  کردند 
زیرمجموعه خ��ود را تا پایان 
س��ال جاری واگ��ذار خواهند 
ک��رد؛ واگ��ذاری ای ک��ه ب��ه 
در صورت  کارشناسان  اعتقاد 
اجرایی ش��دن، فق��ط از زیان 
ای��ن ش��رکت ها می کاه��د و 
س��رمایه تازه ای برای آنها در 

پی نخواهد داشت. 
مجم��ع عمومی س��االنه دو 
خودروساز بزرگ کشور عالوه 
بر خبرهایی از مش��ارکت های 
ش��رکت ها،  ای��ن  آین��ده 
ح��اوی خبرهای��ی مبن��ی بر 
شرکت ها  این  کوچک س��ازی 
نی��ز ب��ود. هاش��م یک��ه زارع، 
صنعت��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
ایران خودرو در این روز اعالم 
زیرمجموعه  28ش��رکت  کرد 
این گ��روه به ف��روش خواهد 
مه��دی  همچنی��ن  رس��ید. 
گ��روه  مدیرعام��ل  جمال��ی، 
خودروس��ازی س��ایپا نی��ز از 
فروش دو ش��رکت ایران کاوه 
و سایپادیزل خبر داد. فروش 
شرکت های زیرمجموعه ای که 
طی س��ال های اخی��ر فقط به 
مالی خودروسازان  هزینه های 
اضافه کرده و تقریباً س��ودی 
ب��رای آنه��ا نداش��ته اس��ت، 
چابک س��ازی  ب��ه  می توان��د 
آنه��ا کمک کند ام��ا واقعیت 
این اس��ت ک��ه کارشناس��ان 
یک تئ��وری را درباره فروش 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های 
مط��رح می کنند ک��ه فروش 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های 
را ب��ا توجه به زیان انباش��ته 

ب��االی برخی از آنها، بیش��تر 
دوری باط��ل می دانن��د، زیرا 
میزان زیان انباش��ته برخی از 
این ش��رکت ها بیش از ارزش 
واقع��ی آنها بوده و از س��وی 
دیگر آنها بدون وابس��تگی به 
نام ایران خودرو و سایپا ارزش 
چندان��ی ندارند و در حقیقت 
اس��تفاده از رانت دولتی است 

که آنها را ارزشمند می کند. 

فروش دارایی ها بدون 
برنامه

تئوری،  این  براس��اس  حاال 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
ش��رکت های  ف��روش  ک��ه 
خودروس��ازان  زیرمجموع��ه 
ک��ه از زم��ان روی کار آمدن 
محمدرضا نعمت زاده به عنوان 
وزی��ر صنعت دول��ت یازدهم 
هم��واره مطرح ب��وده، چقدر 
قابلی��ت اجرای��ی دارد و آی��ا 
س��ودی ب��رای آنه��ا در پ��ی 

خواهد داشت؟ 
کارشناس  شهریاری،  بهرام 
صنع��ت خ��ودرو، در پاس��خ 
به این پرس��ش ب��ه  »فرصت 
باید  امروز« می گوی��د: »ابتدا 

دانس��ت ک��ه ش��یوه ف��روش 
چیس��ت. در همه ج��ای دنیا 
مرس��وم اس��ت که براس��اس 
میزان سوددهی یک شرکت، 
ارزش آن را تعیی��ن می کنند. 
روش دیگ��ر ای��ن اس��ت که 
تراز مالی ش��رکت ها براساس 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ا م��ورد 
نظ��ر ق��رار می گیرد ک��ه در 
اصوالً  زی��ان ده  ش��رکت های 
فروش��نده  دس��ت  به  پول��ی 

نخواهد رسید.«
او می افزای��د: »باید در نظر 
داش��ته باش��یم ش��رکت های 
خودروس��ازان  زیرمجموع��ه 
دولتی ایران بدون وابس��تگی 
ارزش��ی ندارند  به آنها تقریباً 
و از سوی دیگر همان طور که 
خودروس��ازان موجب س��اقط 
ش��دن فعالی��ت بس��یاری از 
قطعه س��ازان شدند، می توانند 
ای��ن ش��رکت ها را نیز پس از 
فروش از ادامه فعالیت ساقط 
کنن��د. بنابراین در فروش این 
شرکت ها نگرانی های بسیاری 
وج��ود دارد و ف��روش ای��ن 
ش��رکت ها در بهتری��ن حالت 
فقط خودروسازان را از زیر بار 

بخش��ی از زیان انباشته خود 
رهایی می بخشد.«

اس��تاد  آزادی،  ش��هرام 
دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین 
طوس��ی، نی��ز در ای��ن زمینه 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرص��ت 
امروز« اظه��ار می کند: »زیان 
انباش��ته برخی از شرکت های 
زیرمجموع��ه ب��ا آگاهی خود 
خودروس��ازان است. مثاًل یک 
زیرقیمت  را  قطعات  ش��رکت 
خودروس��از  ب��ه  ش��ده  تمام 
اس��ت،  می فروخت��ه  اصل��ی 
بنابراین زیان حاصل با آگاهی 
خودروساز بوده و قابل انتقال 
اس��ت.  اصلی  به خودروس��از 
در ف��روش ای��ن ش��رکت ها، 
آن چی��زی ک��ه اهمیت دارد، 
تولید و مزیت های  پتانس��یل 
ش��رکت در ارزیابی ها اس��ت، 
اگر این ش��رکت ها پتانس��یل 
الزم را داش��ته باشند ممکن 
اس��ت س��رمایه جدی��د برای 
خودروساز اصلی در پی داشته 

باشد.«
او درب��اره اجرای��ی ش��دن 
ش��رکت های  فروش  فرآین��د 
خودروس��ازان،  زیرمجموع��ه 

تصری��ح می کند: »ب��ه اعتقاد 
م��ن ب��ا توج��ه ب��ه تغییر و 
تحوالتی که امس��ال و س��ال 
خ��ودرو  صنع��ت  در  آین��ده 
خواهی��م داش��ت، بخش��ی از 
کمبود نقدینگی خودروسازان 
ب��ا س��رمایه گذاری خارج��ی 
فروش  ش��د،  خواهد  تأمی��ن 
زیرمجموع��ه  ش��رکت های 
برنام��ه  ب��ا  و  اس��تراتژیک 
نب��وده اس��ت و ش��رکت های 
ایران خ��ودرو و س��ایپا امید 
س��رمایه گذاری  به  بیش��تری 
خارج��ی دارن��د ت��ا واگذاری 
داخ��ل  در  دارایی های ش��ان 

کشور.«

خصوصی سازی تنها راه 
چابک سازی

آن گون��ه ک��ه کارشناس��ان 
ای��ن  ف��روش  می گوین��د 
ش��رکت ها در بهتری��ن حالت 
از زیان انباش��ته خودروسازان 
می کاهد، آن ه��م درحالی که 
ش��رکت های فروخت��ه ش��ده 
سرانجام خوشایندی نخواهند 
داش��ت. براین اساس می توان 
پرس��ید چ��اره به س��وددهی 
رس��یدن خودروسازان توامان 
با فع��ال ماندن ش��رکت های 

فروخته شده چیست؟ 
زمینه  ای��ن  در  ش��هریاری 
معتقد اس��ت: »بهتری��ن راه، 
واگ��ذاری خودروس��ازی ها به 
زیرا  اس��ت،  بخش خصوص��ی 
بخش خصوصی به دنبال منافع 
شخصی خود نخواهد بود بلکه 
منافع س��ازمان و توسعه را در 
نظر می گیرد. واگذاری صنعت 
با  ب��ه بخش خصوصی  خودرو 
توج��ه به ادبی��ات اقتصادی و 
بنگاه داری که بخش خصوصی 
دارد، موجب چابک سازی این 

شرکت ها خواهد شد.«

فروش شرکت های زیرمجموعه غول های جاده مخصوص

دور باطل خودروسازان

با اشاره به خبر امحای 13 خودروی لوکس در آخر هفته 

واردات قانونی خودرو مشمول قاچاق نمی شود

قاچاق خودرو

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
25 مرداد 1395

شماره 579

رئیس کل سابق بانک مرکزی 
گف��ت: اگر خودرو ی��ا هر کاالی 
دیگری با مجوز رسمی مسئوالن 
از مبادی رسمی وارد کشور شده 
باشد، در شمول کاالهای قاچاق 

و غیر ضرور به شمار نمی آید. 
محم��ود بهمن��ی در گفت وگو 
با ایس��نا ضم��ن اش��اره به خبر 
امح��ای 13 خ��ودروی لوک��س 
برای نخس��تین بار در کش��ور در 
آخر هفته ج��اری گفت: اگر این 
13 خ��ودروی لوکس ب��ا مجوز 
مسئوالن از مبادی  رسمی وارد 
کشور شده باشند مشمول کاالی 

قاچاق و غیر ضرور نمی شوند. 
نماینده مردم ساوجبالغ تأکید 
کرد مس��ئوالن ام��ر مقصر ورود 

این خودروها هستند. 
اقتصادی  این عضو کمیسیون 
مجل��س در عی��ن ح��ال متذکر 
ش��د که تغییر ناگهان��ی قوانین 
در ای��ن مس��ئله مزید ب��ر علت 
اس��ت؛ کاالیی که وارداتش ابتدا 
بالاش��کال دانس��ته می ش��ود و 
وارد کننده اقدام ب��ه واردات آن 
کاال می کن��د ام��ا بع��د ازمدتی 
تلق��ی  غیرقانون��ی  کاال  هم��ان 
می شود، مسئوالن دخیل در این 

موضوع بای��د رویه ها و قوانین را 
اص��الح کنند به نح��وی که اگر 
قرار بر واردات فالن کاال از فالن 
کشور نیس��ت از ابتدا در قوانین 
بگنجانن��د ت��ا واردکنن��دگان از 
مبادی رس��می تکلی��ف خود را 

بدانند. 
بهمنی تصریح ک��رد: اگر این 
کاالها ب��ه صورت قاچ��اق وارد 
کش��ور ش��ده باش��ند به معنای 
از بی��ن رفت��ن ارزی اس��ت که 
می تواند صرف واردات فناوری و 
مواد اولیه تولید شود تا هم تولید 
رون��ق بگیرد و ه��م نرخ بیکاری 

کاهش یابد، بی��ن کاالی قاچاق 
و کاالیی که از مبادی رس��می با 
تأیید مس��ئوالن امر وارد کشور 

می شود، تفاوت وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: دس��تور مقام 
معظم رهبری مبنی بر آتش زدن 
کاالی قاچاق و غیر ضروری ناظر 
بر این اس��ت که اگر ارز کشور از 
بین رفته، الاقل بر خیل بیکاران 
افزوده نشود، وقتی کاالی مذکور 
قاچاقچیان  می ش��ود  آت��ش زده 
واردات  بودن  پرریس��ک  متوجه 
کاالی موردنظ��ر و ض��رر و زیان 
س��نگین واردات ش��ده و تمایل 

ب��ه قاچ��اق در این ن��وع کاالها 
رفته رفته کاهش می یابد. 

بان��ک  س��ابق  کل  رئی��س 
پیش��نهادی  در  مرک��زی 
مجدد(  )صادرات  ری اکسپورت 
کاال را از راه ه��ای جبران ضرر 
و زیان ناش��ی از واردات قاچاق 

کاال دانست. 
اگ��ر  معتق��دم  اف��زود:  وی 
کااله��ای قاچ��اق غیر ض��رور به 
کش��ور مبدا بازگردانده ش��ود یا 
ری اکسپورت شود، می توان ارز 
خارج شده از کشور را باردیگر به 

چرخه بازگرداند. 

س��خنگوی س��تاد مب��ارزه ب��ا 
قاچ��اق کاال و ارز درب��اره امحای 
قاچ��اق  لوک��س  خ��ودروی   13
گف��ت: به دلیل اینک��ه نمایندگی 
ای��ن خودروه��ای گران قیمت در 
کش��ورهای همس��ایه ب��ه صورت 
عمده و ب��ا ضمانت نامه این کاالها 
را مس��تقیم از کارخانه خریداری 
می کنند و براس��اس قانون امکان 

صادرات آن وجود ندارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، 13بن��ز و 
پورش��ه قاچاق ب��ه ارزش تقریبی 
)14میلیارد  ری��ال  140میلی��ارد 
س��ازمان  هماهنگی  ب��ا  توم��ان( 
و س��ازمان  تعزی��رات حکومت��ی 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
این هفته در شیراز امحا می شود و 

زیر دستگاه پرس می رود. 
قاسم خورش��یدی در گفت وگو 
با ایرنا توضیح داد: نمایندگی این 
خودروها در کش��ورهای همسایه 
خودروهای مذکور را به طور عمده 
و مس��تقیم از کارخان��ه خریداری 

می کنند. 
اس��اس  ای��ن  ب��ر  اف��زود:  وی 
لوک��س  خ��ودروی  نمی ت��وان 
قاچاق ش��ده به ایران را که دیگر 
ضمانت نامه الزم ندارد و به صورت 
تک فروش��ی اس��ت، به کشورهای 

همسایه صادر کرد. 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز تأکی��د کرد: علت اینکه 
ف��روش  و  جم��ع آوری  س��ازمان 
ام��وال تملیکی تصمیم گرفت این 
خودروها را امحا و تبدیل به آهن 
قراض��ه کند، این اس��ت که دیگر 
ام��کان صادرات مج��دد آن وجود 
ندارد و براس��اس قانون توزیع آن 
در ب��ازار داخلی ه��م امکان پذیر 

نیست. 
کرد:  خاطرنش��ان  خورش��یدی 
کااله��ا  ن��وع  ای��ن  گذش��ته  در 
توس��ط افرادی که قاچاق را انجام 
می دادن��د، خری��داری و وارد بازار 
می ش��د اما اکن��ون قانونگذار این 

روزنه ها را بسته است. 
وی یادآور شد: آیین نامه مربوط 

به م��واد 55 و 56 قان��ون مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال، ورود کااله��ای 
مکش��وفه را به بازار داخلی ممنوع 
ک��رده و اصل را بر این گذاش��ته 
اس��ت که این کاالها ی��ا باید امحا 

شده یا از کشور خارج شوند. 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گف��ت: محاک��م اعم از 
تعزیراتی یا قضایی حکم به قاچاق 
بودن کاال می دهند اما تش��خیص 
اینکه کاالی یاد شده امحا یا صادر 
شود، به عهده سازمان جمع آوری 

و فروش اموال تملیکی است. 
خورش��یدی اظهار داش��ت: در 
م��ورد 13 خ��ودروی لوک��س که 
قرار اس��ت این هفته امحا ش��وند، 

بای��د گفت از آنجا ک��ه این کاالها 
می آیند،  به حس��اب  س��رمایه ای 
تاب��ع ضوابط خاص خود هس��تند 
یعنی براس��اس قان��ون حمایت از 
مصرف کنن��ده در صورتی می توان 
از طری��ق  آن را وارد ک��رد ک��ه 
نمایندگی ب��وده و نمایندگی پس 

از فروش داشته باشد. 
وی تأکی��د کرد این خودروهای 
لوکس ک��ه موضوع امح��ای آنها 
مطرح است، امکان صادرات ایمن 

را به کشورهای همسایه ندارند. 
داش��ت:  اظه��ار  خورش��یدی 
سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی مس��ئول این امر است و 
جزییات بیشتر در اختیار آنهاست. 
سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز از رس��انه ها و به ویژه ایرنا 
که ش��بکه گس��ترده ای در سراسر 
کشور دارد، خواس��ت تا در صورت 
مشاهده فروش و بازتوزیع کاالهای 
مکش��وفه قاچاق در ب��ازار، آن را به 

مراجع ذی ربط اطالع دهند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، خودروهای 
لوکس��ی که قرار اس��ت این هفته 
امحا ش��وند، چندی پیش کش��ف 
گفت��ه س��ازمان  ب��ه  و  ش��ده اند 
تعزی��رات حکومت��ی از ای��ن نوع 
خودروه��ای قاچاق در بندرعباس 
و تهران نیز وجود دارد که پس از 

هماهنگی امحا خواهند شد. 

واردات خودرو

امکان صادرات خودروهای قاچاق وجود ندارد

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com



رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: براساس آخرین 
گزارش مرکز آمار، رش��د اقتصادی کش��ور در سه ماهه 

نخست امسال به بیش از 4/4 درصد رسیده است. 
به گزارش ایرنا، دکتر حس��ن روحانی دیروز در ادامه 
س��فر استانی خود به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در 
اجتماع باش��کوه مردم در ورزشگاه تختی یاسوج افزود: 
دولت یازدهم در ش��رایطی فعالیت خود را آغاز کرد که 
رش��د اقتصادی کش��ور منفی6.8درصد بود که امروز و 
در س��ه ماهه نخست سال جاری به بیش از 4/4 درصد 

رسیده است. 
وی اظه��ار ک��رد: اگر ما امروز توانس��تیم در روزهای 
س��خت این منطقه در ش��رایطی که دش��منان انقالب 
قیمت نفت را به یک س��وم و یک چهارم رس��انده اند به 
رشد نزدیک 5درصد برسیم این به معنای اعتماد مردم 

به دولت و اتحاد دولت و ملت است. 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه امروز کشور در یک 
نقطه ش��کوهمند قرار گرفته است، ادامه داد: شما ملت 
بزرگ ایران نه با شعار بلکه با اراده، ایستادگی، مقاومت 
و حمایت و اطاعت از رهبر معظم انقالب به دنیا نش��ان 

دادید کسی نمی تواند چیزی را بر ما تحمیل کند. 
دکتر روحانی افزود: شما ملت بزرگ ایران توانستید با 
شجاعت، زنجیر تحریم را از دست و پای آن دلیر تاریخ 
که نامش ایران عزیز اس��ت، باز کنید و با ایس��تادگی و 
مقاومت تان کاری کردید که زنجیرهای تحریم شکسته 

شود. 
وی اضاف��ه کرد: ام��روز برخالف اراده دش��منان ایران، 
ه��ر مقدار که می خواهیم نفت به جهان صادر می کنیم و 
باوجود اراده دش��منان، امروز کشتی های ایران در سراسر 

جهان در کنار بندرگاه های بزرگ جهان پهلو می گیرند. 
رئیس جمه��وری گف��ت: در ش��رایطی ک��ه در روزها 
و س��ال های قبل بیم��ه تحریم بود امروز کش��تی ها و 
نفتکش ه��ای ما می توانند ب��ا بیمه در سراس��ر جهان 

حرکت کنند. 
دکت��ر روحانی افزود: امروز روزی اس��ت که با غیرت 
مردان کش��ورمان توانستیم زنجیرهایی را که برای عدم 
ارتباط بین بانک های ایرانی و خارجی ایجاد کرده بودند 

در هم شکنیم. 
وی با اش��اره به س��فر 350 هی��أت اقتصادی و 160 
هیأت سیاسی از سراسر دنیا به کشورمان گفت: ممکن 
است عده کمی از اینکه تحریم ها برداشته شده ناراحت 
باش��ند چرا که این برای منافع آنها خوشایند نیست اما 

ملت بزرگ ایران از لغو تحریم ها شاد و مسرور است. 
رئیس جمه��وری اف��زود: همان ط��ور که ای��ن دولت 
توانس��ت تورم را تک رقمی کند با حمایت ش��ما مردم 

رونق را نیز به اقتصاد کشور باز خواهد گرداند. 
دکتر روحان��ی ادامه داد: امروز یک��ی از اهداف بلند 
همه ما در سراسر کشور این است که نسل جوان را در 
مسیر کار و کوش��ش و شغل مناسب و متناسب با علم 

و دانش قرار دهیم. 
وی اف��زود: نباید بگذاریم که در خانه ای جوانی بیکار 

بماند و قطعا این کار شدنی است. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه باید بتوانیم اقتصاد 
کش��ور را به حرکت درآوریم، ادامه داد: تا پایان امسال 
7ه��زار و 500 بن��گاه اقتصادی را در کش��ور راه اندازی 

خواهیم کرد. 
روحانی با اشاره به برجام و ناراحتی صهیونیست ها و 
برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز گفت: 

دیپلمات های شجاع برای ایران غرور آفریدند. 
وی اظهار کرد: صهیونیس��ت ها و برخی کش��ورهای 
جنوبی خلیج فارس از برجام ناراحت هستند اما مردم با 
وحدت و حمایت های رهبری توانستند پیروزی تاریخی 

کسب کنند. 
روحان��ی گف��ت: برج��ام ش��رایط را برای پیش��رفت 
اقتصادی فراهم کرده اس��ت و توانس��ت شرایط را برای 
برداش��تن دیوار ها فراهم کند تا رون��ق اقتصادی ایجاد 

شود. 
وی تصری��ح ک��رد: خوش��بینی به برجام ب��ه معنای 

خوشبینی به آمریکا نیست. 
روحانی بیان کرد: برجام ش��رایط را برای پیش��رفت 
اقتصادی و جذب س��رمایه های داخلی و خارجی فراهم 

کرده است. 
وی اظهار کرد: ب��ا اجرای برجام تاکنون 82 تفاهم و 
قرارداد با کش��ورهای خارجی منعقد ش��ده که در حال 

حاضر 29 قرارداد آن اجرایی شده است. 
دکت��ر روحان��ی گفت: در این س��رزمین ک��ه دنیای 
زیبایی ه��ا، سرچش��مه رودخانه ه��ا و دارای ان��واع آب 

وهواست نباید بگذاریم جوانی بیکار بماند. 
روحانی افزود: ما باید کش��اورزی گلخانه ای را احیا و 
گردشگران داخلی و خارجی را به استان جذب کنیم. 

وی بی��ان ک��رد: س��رمایه گذاری کاف��ی در زمین��ه 
گردشگری و ایجاد زیربنای ها آن الزم است. 

روحان��ی بیان کرد: باید ش��رایط به گونه ای بش��ود تا 
عالوه بر جذب گردش��گر برای این اس��تان برای س��ایر 

استان ها نیز جذب گردشگر کنیم. 
وی عنوان کرد: س��ایر اس��تان ها می توانن��د از آب و 

هوای این استان استفاده کنند. 
روحانی گفت: اس��تان کهگیلویه و بویراحمد می تواند 

در زمینه داروهای گیاهی یک تحول ایجاد کند. 
رئیس جمهوری افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری مامور شده که شرایط را برای اشتغال زایی در 
زمینه گیاهان دارویی و فناوری های نوین فراهم کند. 

وی با بیان اینکه 44 هزار ش��غل مس��تقیم در زمینه 
فناوری های نوین در س��طح کش��ور ایجاد ش��ده است، 
گفت: علما ودانش��گاهیان دس��ت به دست هم دهند تا 

اشتغال پایدار در این استان به وجود آید. 
روحانی بیان کرد: در این سفر 2هزار و 230 میلیارد 
ری��ال از بودجه عمومی برای س��ال های 95 و 96 برای 
9 طرح و پروژه آبرس��انی به روستاها و شهرهای استان 

اختصاص می یابد. 
وی عنوان کرد: چهار طرح با 600 میلیارد ریال برای 

آبرس��انی به چهار شهرستان کهگیلویه، بهمئی، چرام و 
لنده مصوب شده است. 

روحان��ی اظهار کرد: یک ه��زار و 330 میلیارد ریال 
برای شش طرح مهم کش��اورزی اختصاص یافته است 
که همه آنها در سال های 95 و 96 اجرایی خواهد شد. 
وی عن��وان کرد: س��ه صندوق س��رمایه گذاری برای 
حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی در شهرستان های 

کهگیلویه، باشت و گچساران ورود خواهند کرد. 
رئیس جمهوری گف��ت: در زمینه حمل و نقل 3هزار و 
60میلیارد ریال برای چهار طرح مهم اختصاص می یابد. 
وی اف��زود: راه اصلی پاتاوه به دهدش��ت با اختصاص 
یک ه��زار و 500 میلی��ارد ریال در س��ال 96 به اتمام 

می رسد. 
روحانی بیان کرد: در حوزه عمران ش��هری، علمی و 
فناوری و بهداش��ت نیز 900 میلی��ارد ریال اختصاص 

یافته است. 
وی عنوان کرد: نصف س��ود تس��هیالت اعطایی برای 
س��رمایه گذاری در این اس��تان از سوی دولت به صورت 

یارانه پرداخت خواهد شد. 
روحان��ی اضافه کرد: برای ای��ن برنامه نیز یک هزار و 

400 میلیارد ریال اختصاص یافته است. 
وی عنوان کرد: برای گازرس��انی به 160 روس��تا در 
س��ال 95 حدود 740 میلیارد ریال و در سال 96 برای 
گاز رس��انی به 245 روستا 700 میلیارد ریال اختصاص 

می یابد. 
روحان��ی گفت: ب��ا اجرای ای��ن طرح ها این اس��تان 
81 درصد جمعیت ش��هری و روس��تایی زیر پوش��ش 

گازرسانی قرار خواهد گرفت. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در مجموع دول��ت یازدهم 900 
پروژه در اس��تان انجام داده اس��ت، اف��زود: 231 پروژه 
در این س��فر دو روزه افتتاح و 36 طرح مهم کلنگ زنی 

می شود. 
روحانی هزینه های انجام ش��ده ب��رای این طرح ها را 

7هزار و 560 میلیارد ریال اعالم کرد. 
وی عن��وان ک��رد: در مجموع در این س��فر 9 هزار و 
660 میلیارد ریال برای 44 طرح این اس��تان اختصاص 

یافته است. 
کاروان تدبی��ر و امید از 24 دی س��ال 92 تاکنون به 
استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
ای��الم، لرس��تان، چهارمح��ال و بختی��اری، اردبی��ل، 
خراس��ان رضوی، زنجان، گلس��تان، خراس��ان جنوبی، 
بوش��هر، اصفهان، قم، گیالن، فارس، آذربایجان شرقی، 
شهرستان های اس��تان تهران )شهریار، مالرد و قدس(، 
خراسان ش��مالی، کردس��تان، شهرس��تان های استان 
تهران )اسالمش��هر، رباط کریم و بهارس��تان(، همدان، 
مازندران، شهرس��تان ری )جنوب تهران(، یزد، سمنان، 

کرمان، آذربایجان غربی و کرمانشاه سفر کرده است. 
رئیس جمه��وری و هیأت دولت در س��ی امین س��فر 
استانی صبح یکش��نبه 24 مرداد 95 وارد یاسوج مرکز 

کهگیلویه و بویراحمد شدند. 

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

دونال��د ترام��پ، نامزد جنجال��ی ح��زب جمهوریخواه 
برای انتخابات ریاس��ت جمه��وری 2016 آمریکا این بار 
رس��انه های آمریکای��ی را م��ورد حمله ق��رار داد و گفت: 
م��ن فقط با هی��الری کلینتون در تقابل نیس��تم، بلکه با 

رسانه های »شیاد« و »متقلب« سر و کار دارم. 
ب��ه گ��زارش س��ی ان ان، ترام��پ ش��نبه در فیرفیل��د 
)Fairfield( ایال��ت کنتیکت آمری��کا در جمع هواداران 
خود اظهارداش��ت: صادقانه به شما بگویم، من در تقابل با 
هیالری کلینتون متقلب نیستم، من با رسانه های شیاد و 

متقلب سر و کار دارم. 
سی ان ان در این باره نوشت: ترامپ در جریان سخنرانی 
خ��ود در جم��ع هوادارانش با انگش��ت به خبرن��گاران و 

فیلمبرداران حاضر در جلسه اشاره کرد و گفت: خبرنگاران 
پست ترین نوع حیات هستند. این شبکه تلویزیونی در ادامه 
گزارش داد؛ ترامپ در یکی از سخنرانی های خود با اشاره 
 به خبرنگار »ای.بی.س��ی« آش��کارا گفت: این خبرنگار از

»ای. بی.سی« فردی بنجل و فاسد است. 
س��ی ان ان گ��زارش داد: ترامپ در ادام��ه حمالت خود 
به رس��انه های آمریکای��ی، چند روز پی��ش در آبینگدان 
)Abingdon( ایالت ویرجینیا گفت: واش��نگتن پس��ت 

یکی از روزنامه های فریبکار جهان است. 
بنابراین گزارش، ترامپ در جمع هواداران خود در مورد 
س��ی ان ان گفت: س��ی ان ان یک فاجعه اس��ت، این شبکه 

بسیار فریبکار است. 

ترامپ: خبرنگاران پست ترین نوع حیات هستند

  دادگاه جنای�ی بحری�ن دی�روز 
اندکی پ�س از آغاز دومین جلس�ه 
محاکمه غیابی آیت اهلل شیخ عیسی 
قاسم، محاکمه وی را به 15سپتامبر 

)25 شهریور( موکول کرد.
  نخست وزیر عراق ضمن اشاره به 
اینکه پایان کار داعش نزدیک است، 
گف�ت: نیروهای عراق�ی عرصه را بر 
داع�ش تنگ کرده و تعداد زیادی از 

تروریست ها را از پای درآورده اند. 

با تسلط کامل شبه نظامیان کرد بر شهر منبج در استان حلب واقع در شمال 
سوریه و فرار داعشی ها به خارج از این شهر، مردم به جشن و شادی پرداختند

تیتر اخبار

مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان س��ازمان بهزیستی 
با اعالم س��ه اولویت واگذاری فرزند ب��ه خانواده ها گفت: 
پس از گذراندن تمام مراحل، خانواده ها شش ماه زیرنظر 
مش��اوران بوده س��پس حکم فرزندخواندگ��ی دائم صادر 

می شود. 
محم��د نفریه در گفت وگ��و با خبرنگار مه��ر، در مورد 
واگذاری فرزند به خانواده ها گفت: براس��اس قانونی که در 
سال 94 به تصویب رسید، عالوه بر کودکان بی سرپرست، 
کودکان بدسرپرست نیز می توانند به خانواده های متقاضی 

واگذار شوند. 
نفری��ه به اولویت های واگذاری اش��اره کرد و گفت: اول 
اینکه باید پنج سال از ازدواج متقاضیانی که فرزند ندارند 
گذش��ته باش��د و مدارکی مبنی بر بچه دار نشدن ش��ان از 

سوی پزشک قانونی به سازمان بهزیستی ارائه کنند و دوم 
اینکه اولویت با دختران و زنانی است که بیش از 30 سال 
سن دارند و هنوز مجرد هستند. زنانی که ازدواج کرده اند 
و در ح��ال حاضر تنه��ا زندگی کنند نیز ج��زو اولویت ها 

محسوب می شوند. 
ب��ه گفته مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان س��ازمان 
بهزیس��تی در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی است که 
فرزند دارند، اما متقاضی فرزندخواندگی دیگری هس��تند 
که البته در این میان اولویت با زوجینی اس��ت که بچه دار 

نمی شوند. 
وی همچنی��ن گفت: پ��در و مادرهایی که سن ش��ان 
کمتر از 50 سال است نس��بت به بقیه افراد در اولویت 

هستند. 

اولویت های واگذاری فرزند به خانواده ها

  مدیر روابط عمومی ش�ورای شهر 

تهران اعالم کرد: دلیل خودس�وزی 
مقاب�ل  دی�روز  ک�ه صب�ح  ف�ردی 
س�اختمان ش�ورای ش�هر اقدام به 
خودسوزی کرده بود به شورا مرتبط 

نیست. 
  دادگاه�ی در والی�ت »غ�ور« در 
غرب افغانستان یک مرد ۴2 ساله را 
که با یک دختر ش�ش س�اله ازدواج 
ک�رده ب�ود ب�ه هف�ت س�ال زندان 

محکوم کرده است. 

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرمایه 
بیمه »عمر« و »حوادث« بازنشستگان افزایش یافت

تیتر اخبار

داریوش مهرجویی نمایش  »غرب واقعی« را به صورت 
ویدئویی آماده می کند. 

این کارگردان که س��ال گذشته نمایش  »غرب واقعی« 
اثر س��ام ش��پرد را در پردیس کورش به صحنه برد و قرار 
بود امس��ال آن را در خانه هنرمندان ایران هم اجرا کند، 
در گفت وگویی با ایس��نا بیان کرد: برنامه خانه هنرمندان 
ب��رای نمایش تکمیل اس��ت و فعال ام��کان کار در آن را 
نداریم، به همین دلیل به دنبال یک سرمایه گذار هستم تا 
ای��ن نمایش را به صورت یک فیلم ویدئویی در یک مکان 

خاص ضبط و بعد عرضه کنم. 
او تأکید کرد: فعال از اجرای نمایش در سالن تئاتری انصراف 
داده ام و می خواه��م آن را به ش��کل س��ینمایی - ویدئویی با 

همان بازیگران قبلی بسازم. 
داری��وش مهرجوی��ی همچنین درباره س��اخت فیلم  
»س��نتوری 2« توضیح داد: پیش از این بهرام رادان به 
دلیل س��فری که از قبل برنامه ری��زی کرده بود، امکان 
حض��ور در این فیلم را نداش��ت اما با توجه به گذش��ت 
زمان، قرار اس��ت او در این فیلم ب��ه همراه لیال حاتمی 

بازی کند. 
مهرجوی��ی با اش��اره به اینک��ه محمدرضا ش��ریفی نیا 
به عن��وان مجری طرح ای��ن فیلم به دنبال س��رمایه گذار 
و تهیه کننده برای س��اخت  »س��نتوری 2« است، درباره 
احتم��ال حضور ای��ن فیلم در جش��نواره فیلم فجر گفت: 

هنوز مشخص نیست چه زمانی فیلم کلید می خورد. 

جدیدترین اظهارات مهرجویی درباره فیلم و تئاترش

  راب�رت دنی�رو بازیگ�ر آمریکایی 
دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان 
ب�رای ریاس�ت جمه�وری آمریکا را 

کامال دیوانه خواند. 
  دوازدهمین جش�نواره بین المللی 
فیلم  »اوراس�یا« از رضا میرکریمی 
برای حضور در جم�ع هیأت داوران 

این رویداد سینمایی دعوت کرد. 

نم�ای بیرونی تئاترش�هر در آس�تانه برپایی ش�انزدهمین جش�نواره تئاتر 
عروسکی تهران � مبارک پاکسازی و شست وشو شد

تیتر اخبار

پیمانکار ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز تهدید کرد که 
در صورت عدم تأمین منابع مالی نمی تواند سر موعد مقرر 

این ورزشگاه را تحویل دهد! 
به گزارش »ورزش س��ه«، بازس��ازی و ترمیم ورزش��گاه 
ی��ادگار امام )ره( تبری��ز از حدود دو ماه قبل آغاز ش��ده 
و طبق وعده های مسئوالن اس��تانی و ورزشی آذربایجان 
ش��رقی قرار بر این شد که این ورزش��گاه 20 شهریورماه 
میزبان بازی پرس��پولیس و تراکتورس��ازی باشد. این در 
حالی اس��ت ک��ه نگرانی های زی��ادی از ای��ن بابت وجود 
دارد. خیلی ها اعتقاد دارند یادگار به بازی با پرس��پولیس 

نمی رسد و حتی امیر قلعه نویی نیز در نشست خبری بعد 
از بازی با ماشین سازی پیش بینی این ماجرا را انجام داد. 
این در حالی است که طبق برنامه ریزی های انجام شده 
قرار اس��ت بازی تراکتورس��ازی و پرسپولیس در ورزشگاه 
یادگار امام )ره( تبریز برگزار ش��ود. اگر این ورزش��گاه به 
موقع آماده نشود، احتمال لغو بازی مذکور قوت می گیرد. 
با توج��ه به اینکه ورزش��گاه های دیگر تبری��ز نمی توانند 
میزبان این مسابقه بزرگ باشند، احتماال در صورت آماده 
نبودن ورزشگاه یادگار این بازی لغو خواهد شد یا در شهر 

دیگری انجام می پذیرد. 

احتمال لغو بازی تراکتورسازی – پرسپولیس در پی تهدید پیمانکار ورزشگاه 

ب�ا  برزی�ل  فوتب�ال  مل�ی  تی�م    
درخش�ش نیمار، س�تاره سرشناس 
خ�ود دو بر صفر کلمبی�ا را برد و به 
نیمه نهایی فوتب�ال المپیک راه پیدا 

کرد. 
  حس�ن تفتیان، قهرمان س�رعت 
کش�ورمان توانس�ت به دستاوردی 
 تاریخ�ی در المپی�ک برس�د و ب�ه 

نیمه نهایی دوی سرعت صعود کند.
حمید سوریان برابر حریف ژاپنی در دور اول کشتی فرنگی المپیک، شکست 

خورد

تیتر اخبار
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روز خوش کشورهای کوچک 
و پایان شکوهمند فلپس 

روز هش��تم المپیک با قهرمان��ی دوباره مایکل فلپس 
و افتخارآفرینی ورزشکاران کم و نام نشان پایان یافت. 
به گزارش ایس��نا، روز هش��تم المپیک ریودوژانیرو با 
اتفاقات عجیب و جالبی به پایان رسید. آمریکا همچون 
روزهای گذش��ته مدال طال کسب کرد. ورزشکاران این 

کشور در دوومیدانی نیز درخشیدند. 
مای��کل فلپس س��تاره آمریکایی ب��ار دیگر طالیی 
شد. شناگر 31 س��اله توانست بیست و سومین مدال 
طال المپی��ک را برگردن بیاویزد. در ش��نا ترکیبی 4 
در 100 مت��ر فلپس به همراه دیگ��ر هم تیمی هایش 
ب��ا ثبت زم��ان 3:53.13 قهرمان ش��د. بدین ترتیب 
پرافتخارتری��ن ورزش��کار جه��ان در المپی��ک وداع 

باشکوهی داشت. 
کاروان انگلیس نیز روز خوبی را پش��ت سر گذاشت. 
محمد فرح با کسب دومین مدال طالی پیاپی المپیک 
در رش��ته 10 ه��زار مت��ر ب��ه یک��ی از پرافتخارترین 
ورزش��کاران کش��ورش تبدیل ش��د. دونده انگلیس��ی 
در جری��ان رقابت ه��ای دیروز یک بار زمی��ن خورد و از 
دیگر ورزش��کاران عقب ماند اما در نهایت با ثبت زمان 
27:05.17 زودت��ر از خط پایان عبور کرد. مدال نقره به 

تانوی کنیایی و برنز به تامیرات توال اتیوپیایی رسید. 
کریس��تف هارتین��گ در رقابت��ی دیدن��ی در پرتاب 

دیس��ک با ثب��ت رکورد 68.37 نخس��تین مدال طال را 
ب��رای آلمان در روز هفتم به ارمغ��ان آورد. تیم فوتبال 
آلمان با شکس��ت چهار بر صفر پرتغ��ال به نیمه نهایی 
صع��ود کرد. دیگ��ر تیم صعود کننده نیجری��ه بود که با 
نتیجه دو بر صفر دانمارک را شکس��ت داد، اما پیروزی 
تاریخی هندوراس برابر کره جنوبی و صعود این کش��ور 
برای نخس��تین بار به نیمه نهای��ی مهم ترین اتفاق این 
رش��ته بود. تک گل هن��دوراس در دقیق��ه 60 به ثمر 

رسید. 
رقابت های تنیس با شگفتی ادامه یافت. خوان مارتین 
دل پوت��رو آرژانتینی با شکس��ت رافائل ن��ادال به فینال 
صع��ود کرد. این دیدار در س��ت نخس��ت پنج بر هفت، 
شش بر چهار و هفت بر شش به پایان رسید. دل پوترو 
پیش از این نواک جوکوویچ را شکس��ت داده بود. اندی 
ماری با شکس��ت کی نیش��یکوری به فینال رقابت های 

انفرادی مردان صعود کرد. 
ام��ا ش��یرین ترین اتف��اق دی��روز، در این رش��ته رخ 
داد. مونی��کا پویگ پورتوریکویی با شکس��ت دو بر یک 
آنجلیک کربر آلمان��ی در تنیس تک نفره زنان قهرمان 
ش��د و نخستین مدال طالی تاریخ کشورش در المپیک 

را به دست آورد. 
یک��ی از اتفاق��ات جالب روز هش��تم در دو 3هزارمتر 
رخ داد. اتنش دیرو اتیوپیایی بیش��تر مسیر را در میان 
تش��ویق تماش��اگران با یک کفش دوید. با این شرایط 

به عنوان نفر هفتم از خط پایان عبور کرد اما نتوانس��ت 
به مرحله نهایی 100متری راه یابد. 

در بخش بانوان، مدال طال به االینه تامپسونس رسید. 
دونده جاماییکایی رکورد 10.71 را به ثبت رساند. توری 
بووی دوم شد و مدال برنز به دیگر هموطن تامپسونس 

یعنی شلی آنا پرایس رسید. 

مرادی: مدال طالیی ام تقدیم رهبر عزیز و ملت 
شریف ایران

دارن��ده مدال طالی دس��ته 94 کیلوگرم وزنه برداری 
المپی��ک ریو مدال خود را به مقام معظم رهبری و ملت 

شریف ایران تقدیم کرد. 
س��هراب مرادی پس از مراس��م اهدای مدال دس��ته 
94کیلوگرم وزنه برداری افزود: من در المپیک ریو ثابت 
ک��ردم که با تالش و صبر همیش��ه فرصت برای جبران 

هست. 
مرادی بامداد دیروز در رقابت های دسته 94 کیلوگرم 
وزنه برداری المپیک ری��و در حرکت یک ضرب با 182 
کیلوگ��رم، دو ض��رب 221 کیلوگ��رم و مجم��وع 403 
کیلوگ��رم تیم مل��ی وزنه ب��رداری و کاروان امام رضا را 

صاحب دومین مدال طال کرد. 
کاروان ورزش��ی ایران با کس��ب دومی��ن طالی خود 
توس��ط س��هراب مرادی در وزنه برداری به رده بیس��تم 

جدول توزیع مدال المپیک 2016 ریو صعود کرد.

همراه با المپیک

دراجتماع پرشور مردم کهگیلویه و بویراحمد

روحانی: رشد اقتصادی کشور
به 4/4 درصد رسیده است
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بنتون روند تبلیغات تكان دهنده و 
هولناك خود را متوقف كرد

 United ،به عنوان یك برند فع��ال در عرصه مد
Colors of Benetton، ی��ك پلت فرم خالقانه و 
استراتژی بازاریابی جدید را برای تقویت هویت برند 
خ��ود معرفی می كند. در زیر نگاهی به س��یر تحول 

این برند خاص می اندازیم. 
از س��ال های اول تأس��یس برند در س��ال 1965 
می��الدی، اس��تراتژی بازاریاب��ی بنتون ب��ه چالش 
كش��یدن هنجارهای اجتماعی، اس��تفاده از تصاویر 
ش��وك برانگیز و مبارزه علیه مسائل تأثیرگذار روی 
بش��ریت ب��ود. از تصاویر بوس��ه پاپ گرفت��ه تا یك 
بیمار مبتال به ایدز در بس��تر مرگ در بیمارس��تان، 
كمپین های بنتون هم��واره در عین جنجال آفرینی 
برند را در معرض دید عموم مردم قرار می دهند. در 
دهه های 80 و 90 میالدی میل شدید برند به بحث 
و چال��ش منجر به افزایش میزان فروش و در نتیجه 
رشد تعداد فروش��گاه های بنتون به 7 هزار شعبه تا 

سال 1993 شد. 

اما بعدها بخت بنتون برگشت و با وجود باال بودن 
میزان آگاهی از برند، آمار فروش كاهش یافت. مدل 
كس��ب و كار بنتون ش��امل عدم پیروی از گرایشات 
موجود در دنیای مد و فقط تغییر آنها به طور فصلی، 
ب��ه معنای آغاز روند قرار گرفت��ن پایین تر از رقبای 
مد روز خود نظیر Zara بود. كند ش��دن روند رشد 
میزان فروش باعث ش��د تا این رق��م در فاصله بین 
سال های 2000 تا 2011 فقط 2درصد افزایش یابد. 
سال گذشته این برند تصمیم گرفت با تغییر رویه، 
روند كاهش میزان فروش محصوالت خود را از بین 

ببرد. 
در واكن��ش به این افت میزان فروش، بنتون حاال 
به ایجاد ی��ك هویت برند قوی تر ب��ا راه اندازی یك 
پلت فرم خالقانه و اس��تراتژی بازاریابی جدید در روز 
27 جوالی موس��وم به »لباس هایی برای انسان ها« 
می اندیش��د. هدف از انجام این كار تجلیل از زیبایی 
لحظه لحظه زندگی و احساس��ات روزمره انس��ان ها 
اس��ت. این خرده فروش با امید به بازت��اب ادامه دار 
مس��ئولیت اجتماعی بنتون مبنی بر ارزش نهادن به 
زندگی مردم عادی، خط تولید محصوالت خود را به 

سه دسته تقسیم كرده است. 

این تغیی��ر در قالب ی��ك كمپی��ن بازاریابی 22 
میلی��ون دالری از طری��ق انتش��ار بیانی��ه ای با نام 
برند حمایت ش��ده و ش��امل فعالیت در عرصه های 
دیجیت��ال، رس��انه های اجتماعی، تبلیغ��ات چاپی، 
ارس��ال پی��ام درون فروش��گاهی، راه ان��دازی ی��ك 
»magalogue« )تركیب��ی از مجل��ه و كاتالوگ( 

می شود. 
به گفت��ه جان مولنج��ر، مدیر ارش��د محصول و 
بازاریاب��ی در بنتون، هدف از برگ��زاری این كمپین 
انعكاس احساس��ات مختلف در ط��ول زندگی اما به 
روشی است كه هرگز تكان دهنده و هولناك نباشد. 
او ضمن تش��ریح دلیل این تغییر افزود كه در یك 
محی��ط رقابتی بنتون نیاز ب��ه افزایش آگاهی مردم 

درباره علت وجودی خود دارد. 
علت آن اس��ت كه بازار مد گزینه های متعددی را 
پیش روی مصرف كنندگان قرار می دهد و مهم ترین 
چیز در این ش��رایط در حال تغییر، تشریح و تقویت 
دالی��ل فعالیت بنتون در س��طح مخصوص به خود 

است. 

این پل��ت فرم بازاریابی در قال��ب یك كمپین در 
واقع یك اكوسیس��تم اس��ت ك��ه تأثی��ر فراوانی بر 
روی ط��رح رس��انه ای و همه ابزاره��ای مورد عالقه 

مصرف كنندگان خواهد گذاشت. 
منبع:  ام بی ای نیوز
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ایستگاه تبلیغات
از طریق یک جعبه به مینه سوتا 

سفر كنید
در ای��ن موق��ع از س��ال س��فر ب��ه ایالت مینه س��وتا 
ب��ا هوای��ی س��رد و برف��ی ش��اید س��خت باش��د. برای 
 مب��ارزه ب��ا ای��ن تص��ور نادرس��ت و متداول، مؤسس��ه 
»Explore Minnesota Tourism« ی��ك جف��ت 
كانتینر فوالدی را تزیین كرد. در ادامه از بازدیدكنندگان 
آینده نگ��ر دعوت می ش��ود ت��ا نمون��ه ای از جاذبه های 
متنوع ای��ن ایالت را تجربه كنند و س��پس تجارب خود 
را از طریق رس��انه های اجتماعی با دیگران به اش��تراك 
بگذارن��د. یك��ی از این كانتینرهای ش��ش متر مربعی به 
ن��ام غرفه »MNstagram«، با یك ژنراتور تولیدكننده 
مه صبحگاه��ی، صدای م��وزون یك م��رغ ماهیخوار در 
پس زمین��ه و بهت��ر از همه ی��ك قایق چوبی ب��ا امكان 
شبیه س��ازی عملیات پاروزدن، ایالت مینه س��وتا را برای 
افراد تداعی می كند. دومین كانتینر ضمن شبیه س��ازی 
باشگاه موس��یقی منحصربه فرد »First Avenue« در 
ش��هر مینیاپولیس، كنار یك دستگاه تولیدكننده مه، با 
 »Prince« نورپردازی بنفش به احترام خواننده ای به نام
و سری كامل س��از درام، از طریق سیستم صوتی، اجازه 
همراهی با آهنگ را به مردم می دهد. با توجه به پر هزینه 
بودن تبلیغ��ات تلویزیونی برای یك آژانس گردش��گری 
دولتی با بودجه ای محدود، تالش های آژانس های تبلیغاتی 
Colle+McVoy امكان كسب تجربه ای تعاملی،دارای 
قابلیت اشتراك گذاری و ارزش خبری را به وجود می آورد.

شماره 579  www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

آرش سلطانعلی
 مدرس تبلیغات و برندسازی

جش��نواره تبلیغات ش��یرهای كن، امس��ال 
موفق تر از هر س��ال دیگر بود. این جش��نواره 
 ،Ascential plc تاجی است بر سر ش��ركت
برگزاركنن��ده جش��نواره ك��ن، ك��ه هنوز هم 
س��هام آن حدود یك میلیارد دالر ارزش دارد. 
هیات های شركت كننده بیشتر، جوایز بیشتر، 
موضوع��ات جدیدتر و مقوله های جدیدتر و... و 
هنوز هم همان سازمان بی عیب و نقص. اما زیر 
این پوشش آرام و كامیاب، كسب و كار ارتباطات 

در واقع بسیار متفاوت شده است. 

امسال چه كسانی برنده شدند؟ 
ك��ن در اصل یك نمایش اس��ت برای جایزه 
دادن. مانند اس��كار در صنعت سینما، كن هم 
نش��ان می دهد كه صنعت ارتباط��ات چگونه 
دنیا را می بیند و می خواهد چگونه دیده ش��ود. 
آژانس ه��ای خالق، جای��زه Grand Prix را 
برای رس��انه و روابط عمومی  برنده شدند. یك 
 Grand Prix  روزنامه ب��رای موبایل برن��ده
ش��د. یك آژانس رس��انه ای،Grand Prix  را 
برای بی طرفی جنسیتی خود برنده شد. )ناگفته 
نمان��د كه تنه��ا 3درصد مدی��ران آژانس های 

رسانه ای دنیا از زنان هستند.(
بازاریاب��ی  ب��رای   Grand Prix  جای��زه
مستقیم به كمپینی تعلق گرفت كه میلیون ها 
نف��ر را به صورت اتفاق��ی مرتبط ك��رده بود و 
Titanium Lion یعن��ی بزرگ ترین جایزه 
به آژانس��ی تعلق گرفت كه جوانمردانه اعتراف 
كرده بود ایده كارش��ان متعلق به یك مشتری 

بوده است. 
در اصل اگر می خواهید آژانس برنده باشید، 
راهش این اس��ت كه تا حد ممكن آثار خود را 
در بخش های مختلف شركت دهید، بخش های 
جنبی را نیز از دس��ت ندهید. حتی كار خیلی 
متوس��طی مانند كمپی��ن McCann  برای  
X-box تا 10 جایزه شیر طالیی را برایش به 
ارمغ��ان آورد. از آنجا ك��ه هزینه ورود آثار تنها 
1500 دالر اس��ت و از هر 30 ش��ركت كننده، 
یك��ی برن��ده یك ش��یر از كن می ش��ود پس 
فرصت خوبی برای آژانس ها است. تنها جوایزی 
 Grand Prix كه واقعاً اهمیت دارن��د جوایز
هس��تند. كس��انی ك��ه در س��ال 2016 برنده 
Grand Prix ش��دند، تركیبی از آژانس های 
قدیم��ی مانن��د Y&R و JWT، آژانس های 
 Forsman & Bodenfors مس��تقل مانند
و Venables Bell ی��ا از غ��ول تكنول��وژی، 

Google بودند. 
آنچه در این میان جالب اس��ت، این اس��ت 
كه كدام مش��تری ها برنده شدند؟ بزرگ ترین 
تبلیغ  كننده ها؟ خیر، اش��تباه است! در اینجا 
فهرستی از 10 ش��ركت بزرگی را كه تبلیغات  
جهان��ی دارن��د براس��اس آخری��ن اطالع��ات 
 Advertising Age بررسی های رسانه ای از

آورده ام. 
P&G  .1

Unilever  .2
L’Oreal  .3

Coca Cola  .4
Toyota  .5

VW  .6
Nestle  .7

GM  .8
Mars  .9

McDonalds  .10
تعجب نكنید، ش��ش برند كاالهای مصرفی، 
سه اتومبیل س��از و یك خرده فروش. در كشور 
آمری��كا نیز ب��ه تنهایی الگوی مش��ابهی دیده 
می شود، گرچه می توانید شركت های مخابراتی 
مانند Verizon و ش��ركت های خدمات مالی 
مانن��د Amex را هم در میان آنها مش��اهده 
 Grand كنید. ح��اال بیایید برن��دگان جوایز

Prix در سال 2016 را مقایسه كنیم: 
15خرده فروش و ش��ركت های رسانه ای، هر 
بخش با نتایج كوتاه م��دت و قابل اندازه گیری 
كس��ب و كار مشخص ش��ده اس��ت. اغلب آنها 
ش��ركت های دولت��ی هس��تند، NGO ها یا 

كمپین های مسئولیت اجتماعی شركت ها، یكی 
دو مورد تولیدكننده محص��والت الكترونیكی 
هس��تند و یك نفر Celebrity. نه هیچ برند 
كاالهای مصرفی در بین آنهاست، نه اتومبیلی، 
نه مخابراتی، نه خدمات مالی. عجیب است! نه؟ 
تبلیغ كننده های قدیمی كه هنوز هم بیشترین 
هزینه را می كنند هیچ اثر برنده ای نداش��تند. 
پ��س موضوع چیس��ت؟! بیایی��د از بازاریاب ها 

بپرسیم. 
چندین سال پیش مدیران ارشد برای بخش 
بازاریاب��ی دس��تور كار تنظی��م می كردند. آنها 
ب��ه هیچ وج��ه مفهوم و اهمیت ه��دف برند و 
مسئولیت اجتماعی و شفافیت شركت را درك 
نمی كردند. آنچه برای آنها مهم بود صرفاً نتایج 
قابل اندازه گیری كس��ب و كار بود. تمام  مدیران 
ارشد بازاریابی امس��ال در كن بودند. در اینجا 

چند نقل قول از برخی از آنها را بخوانید: 
- م��ا میان ش��اخص های كلی��دی عملكرد 
بازاریاب��ی )KPI’s(  پنه��ان ش��ده ایم، جایی 
كه هیچ كس دیگری به ج��ز بازاریاب ها به آن 

اهمیت نمی دهد. 
 ،)Raja Rajamannar( راج��ا راجامن��ر( 

مدیر ارشد بازاریابی و ارتباطات مستركارت(
- ما باید از این جلس��ات كس��ل كننده دور 
ش��ویم، جایی كه شخصی با باالترین دستمزد 
و احتماال كمترین تخصص رأی صادر می كند. 

 )كیت وید )Keith Weed(، یونیلیور(
- ما خیلی از كارها را تنها به یك روش انجام 
می دهیم، چون قبال همیشه نتیجه داشته است. 
)لوری لی )Lori Lee(، نایب رئیس و مدیر 

)AT&Tارشد بازاریابی جهانی
- شیوه  سنجش اثرگذاری بازاریابی ما در طی 

40 سال گذشته تغییری نكرده است. 
 )برد جیكمن )Brad Jakeman(، رئیس 

گروه جهانی شركت پپسی(
اینطور نیس��ت كه بازاریاب ها ندانند كه چه 
می خواهند، آنها می دانند و ما در هر كنفرانس 
بازاریابی 12 ماه در سال آنها را شنیده ایم. آنها 
ابزارهای بازاریابی را نمی خواهند، آنها نتیجه ها 

را می خواهند. برخی از آنها چنین گفتند: 
- آنچ��ه ما نی��از داری��م بازاریاب��ی غیرقابل 
پیش بینی است كه نتایج قابل پیش بینی داشته 

باشد. 
 ،)Ann Mukherjee( آن موخرجی��ی( 

مدیرعامل اس سی جانسون(
- كلیك ها بی فایده هستند. كلید اصلی این 
اس��ت كه آیا نتایج آن ط��ور كه ما می خواهیم 

بروز می كند؟ 
 )راجا راجامنر، مستركارت(

مش��كل اینجاس��ت كه هیچ كس نمی داند 
چگون��ه باید ب��ه نتیجه ها دس��ت یاف��ت. آیا 

بازاریاب��ان، تحلیلگر هس��تند؟ آی��ا بازاریابان، 
كارآفرینان خالق هستند؟ 

ش��ركت P&G هزینه ه��ای خ��ود را برای 
آژانس های خالق تا 50 درصد كاهش داده در 
حالی كه بودجه رس��انه ای آن تنها 5 درصد كم 
شده اس��ت. Sir Martin Sorrell می گوید: 
»75درصد درآمد ما اكنون از رس��انه ها، IT  و 

دنیای دیجیتال است«.
رس��انه های مبتن��ی ب��ر IT، پی��روز میدان 
هستند. ارزش شركت گوگل پنج برابر بزرگ تر 
و ارزش فیس بوك س��ه برابر بیش��تر از مجموع 
ارزش ش��ركت های تبلیغاتی، بازاریابی و روابط 
 WPP، Publicis عمومی  چندملیتی مث��ل
Omnicom، IPG و Havas روی هم است. 
ام��ا اینها خالقیت را كجا ره��ا كرده اند؟ اینجا 
موضوع جالب تر می ش��ود، زی��را دو موج تغییر 

در راهند. 

نخستین موج تغییر، انقالب اجتماعی
یكی از به یاد ماندنی ترین تصاویر جش��نواره 
كن 2016، س��مینار س��طح باالیی ب��ود كه با 
س��خنرانی  بان كی مون دبیركل س��ازمان ملل 
متحد برگزار ش��د.  بان كی م��ون خیلی صریح 
از جامع��ه آژانس ها برای اهداف توس��عه پایدار 
س��ازمان ملل متحد درخواست كمك كرد. در 
ابعاد جهانی م��ا قطع ارتباط جدی میان مردم 

عادی و سازمان های سیاسی را می بینیم. 
اینها موضوعات جدیدی نیستند. آنچه جدید 
است این است كه دموكراسی برای رسانه به این 
معنا اس��ت كه همه به رسانه دسترسی دارند و 
نمی توان دسترسی به آن را مدیریت كرد. پس 
ش��ركت ها باید رسانه را جدی بگیرند. برندها و 
شركت هایی كه غفلت كنند، به تدریج محو شده 
و از بین می روند. از سوی دیگر برندهایی كه در 
موضوعات اجتماعی شركت می كنند، پیشرفت 

كرده و كامیاب می شوند. 

دومین موج تغییر، تكنولوژی
جای تعجب نیس��ت كه تكنول��وژی یكی از 
موضوعات مهم جشنواره كن باشد. تكنولوژی 
در ك��ن دو جنب��ه متفاوت داش��ت: جنبه اول 
بیش��تر دیده می ش��د اما جنب��ه دوم اهمیت 

بیشتری داشت. 
جنبه اول، تكنولوژی خالقیت

نگاهی س��ریع به برنامه س��مینار و فهرست 
كوتاه جوایز نش��ان می داد كه حقیقت مجازی 
)Virtual Reality(  امس��ال موضوع بسیار 
مهم��ی  خواه��د بود. م��ا نمونه ه��ای جالب و 
ش��گفت انگیزی را مش��اهده كردی��م. اتوبوس 
مدرس��ه ای كه تبدیل به وسیله ای برای »سفر 
به مریخ« می شد و »رویاهای دالی«. همچنین 

تقلید خنده داری از اتومبیل های جگوار ساخته 
Y&R شركت بازاریابی و ارتباطات متخصص 
در رس��انه های اجتماعی و دیجیتال كه یكی از 

بهترین نمایش ها بود با جایزه یا بدون جایزه. 
 اما حقیقت مجازی یك تكامل است نه یك 
انقالب. درست مثل تبدیل سینمای صامت به 
سینمای ناطق یا فیلم سیاه و سفید به رنگی و 
بسیار مهم تر از تكنولوژی سه بعدی كه از چند 
سال پیش شیوع یافته است. اما واقعیت مجازی 
هنوز تجربه ای روی صفحه نمایش است، دور از 

دنیای سه بعدی واقعی. 
روش��ی  ب��ا  چین��ی   Tencent ش��ركت 
بس��یار هوش��مندانه به رونده��ای اجتماعی و 

جمعیت شناسی توجه دارد. 
دیوی��س لی��ن )Davis Lin( نایب رئی��س 
ش��ركت Tencent  به وضوح توضیح داد كه 
چگونه تغییرات انبوه جمعیت شهرنشین، سبب 
دسترس��ی بس��یار باال به نیروی كار ارزان و در 
دسترس ش��د و همین، ارتباط یكپارچه میان 
آنالی��ن و آفالین، میان صفحه نمایش و دنیای 
فیزیكی را قادر س��اخته است. اگر شما در یك 
ش��هر چین ب��ا  WeChat یك جفت كفش 
سفارش دهید، كفش شما با پیك به دست تان 
نمی رسد، بلكه یك نفر شخص واقعی در عرض 
دو ساعت پس از فروش، كفش سفارشی شما را 
دم در تحویل می دهد، این شخص یك شماره 
بزرگ تر و یك شماره كوچك تر و احتماال چند 
رنگ و مدل مختلف و مطمئناً لوازم مناس��ب 
دیگ��ر را نیز به همراه م��ی آورد. ما به تغییرات 
اجتماعی واكنش نش��ان می دهیم اما شركت 
Tencent آن را پیش بین��ی ك��رده و از آن 
بهره برداری می كند. آیا هنوز كس��ی هست كه 

فكر كند چینی ها ذهن خالق ندارند؟ 
جنبه دوم: تكنولوژی اجتماعی

امتی��از واقعی حض��ور در جش��نواره كن نه 
نوش��یدنی های گرانقیمت اس��ت و نه فرصت 
دیدار با ش��ركت ها، بلكه موقعی��ت مالقات با 
افرادی اس��ت ك��ه واقعاً در ح��ال تغییر جهان 
هس��تند. یافتن عبارتی كه گویای این موضوع 
باش��د سخت اس��ت اما ش��اید بتوان نام آن را 
تكنولوژی اجتماعی نهاد. تكنولوژی اجتماعی 
ش��امل تحلیل دیتا؛ یادگیری ماشینی و هوش 

مصنوعی است. 
پیشرفت مهم در هوش مصنوعی جایگزینی 
سیس��تم یادگی��ری قطعی به جای سیس��تم 
یادگیری احتمالی است. به عنوان مثال، كامپیوتر 
شطرنج باز Deep Blue  كه گری كاسپاروف 
را در مسابقه شطرنج شكست داد، یك سیستم 
قطعی بود. این كامپیوت��ر نتیجه احتمالی هر 
حرك��ت را تحلیل می كرد و بهتری��ن را انجام 
می داد كه برای شكس��ت بهترین ش��طرنج باز 

انس��انی كافی بود. اما نمی توانست بازی چینی 
Go را كه بسیار پیچیده تر بود بازی كند. پروژه 
 Grand گ��وگل، برنده جای��زه AlphaGo
Prix در مقوله خالقیت، از تفكر احتمالی بهره 
می گیرد )چیزی شبیه به اكتشاف كه می تواند 

میانبری به نتیجه و یادگیری یك رفتار باشد(.
روش تفكر انسان این گونه است و به همین 
دلیل اس��ت كه انس��ان ها در بازی Go مهارت 
دارن��د. اما برنام��ه AlphaGo انس��ان را هم 
شكست داد. نیازی نیست كه شیوه بازی را به 
آن ی��اد بدهید، با نگاه به ی��ك بازی، هر بازی، 

قوانین را خودش مشخص می كند. 
 این مس��ئله فقط محدود به بازی ها نیست. 
آیا می دانید این روزها FBI چگونه تروریست ها 
را ردیابی می كند؟ تصاویر صفحه فیس بوك و 
پست های اینس��تاگرام آنها را بررسی می كند. 
نگران نباش��ید به عكس های تفریحی شما در 
فیس بوك عالقه ای ندارند. آنه��ا از روبات های 
تشخیص چهره استفاده می كنند تا ویژگی های 

فردی در فاصله دور را كنترل كنند. 
حاال ربط این موضوع با ارتباطات بازاریابی 

و خالقیت چیست؟ 
آنچه داده ها انجام می دهند تبدیل ارتباطات 
به علم است. این علم تحلیلی نیست بلكه علم 
تجربی اس��ت. علم تجربی به این معنا اس��ت: 
آزمایش و مشاهده. 10 مورد را آزمایش كنید و 
ببینید كدام درست درمی آید. تكرار تجربه اغلب 
برای رسیدن به س��طح قابل قبولی از احتمال 
كافی است. بعد رویكردهایی را كه كارایی ندارند 
دور بری��زد و روی آنهایی كه كارآمد هس��تند 
سرمایه گذاری كنید و آموخته های خود را برای 
تجربه های بعدی نگه دارید. تالش، شكس��ت، 
تالش دوب��اره تا موفقیت، تالش های بیش��تر، 

موفقیت های بهتر. 
در مصاحبه ها، فروم ها و سمینارهای دیگر: 

-Cutwater  پیشنهادات خودشان را اینطور 
تش��ریح كرد: »خالقیت با ذهنیتی عملكردی. 
اگر من یك شركت تجارت الكترونیكی بودم یا 
سازمان خیریه، یا خرده فروشی داشتم، اینها را 

هم استخدام می كردم. 
-Herring Taylor  معتق��د اس��ت تمام 
برندها هنرمند خواهند ش��د. این جایگاه سازی 
روشنی است. این شركت با قرار دادن مجسمه 
یك خرس قطبی به ان��دازه واقعی كه در كاخ 
جش��نواره مردم را به وحشت می انداخت، این 

ایده خود را مجسم ساخت. 
- آژان��س Exposure طرفدار اس��تفاده از 
آگهی های پنج س��ال پیش به صورت تصادفی 

است. 
- Livity یك آژانس بازاریابی جوان را اداره 
می كند و تمام كارها را كاركنان زیر 30 س��ال 
انجام می دهند – اغلب این كاركنان سابقه كار 
ندارند و ش��ركت، آنها را از خیابان های جنوب 
لندن بر اساس استعداد و انگیزه هایشان پیدا و 
وارد دنیای كار می كند، به ش��یوه ای كه هنوز 

هم جالب است. 
نتیجه گیری 

هیچ فرمول��ی وجود ندارد. فض��ای بی اندازه 
بزرگ��ی ب��رای خالقی��ت وج��ود دارد و حتی 
بیش��تر، اگر مایل به تجربه و آموختن باشید و 
اگر رویكرد ش��ما فراگیر، مشاركت آمیز و غیر از 
سلسله مراتبی باش��د، كشف، جمع آوری و ارائه 
محت��وای دیجیتالی در مورد ی��ك موضوع، به 
اندازه شروعی تازه جذابیت دارد و نیازی نیست 

كه حتماً ریاضیدان باشید. 
Anna Wintour ، س��ردبیر افس��انه ای 
مجله آمریكای��ی ووگ )Vogue( كه ش��اید 
جذاب ترین س��مینار كل جش��نواره را برگزار 
كرد، در سخنرانی خود گفت: »محتوای خود را 
دور و بر الگوریتم های فیس بوك نچرخانید، همه 

این كار را بلدند.«
او چهار قانون برای موفقیت ارائه داد: 

- هدف های واالتر انتخاب كنید! 
- جرأت كنید متفاوت باشید! 
- با افراد جالب دوست شوید! 

- تشریك مساعی كنید! 
ارتباط با نویسنده: 

arash. soltanali@gmail. com

نقدی بر جشنواره تبلیغات كن 2016

موجی از نوستالژی، موجی از تغییرات



 »کس��ی که به عنوان برند 
محب��وب منتخب می ش��ود، 
عماًل توانسته ارتباط عاطفی 
خوی��ش را ب��ا برن��دش ب��ه 
درس��تی ایج��اد کن��د و در 
ب��ازار، اعتب��ار و خوش��نامی 
ایج��اد کن��د که تم��ام اینها 
خروجی های��ی  می توان��د 
برای آن برند داش��ته باش��د. 
در واق��ع برنده��ای ب��زرگ، 
جایگاه��ی را در ذهن و قلب 
می سازند«.  مصرف کنندگان 
این بخشی از سخنرانی دکتر 
محمد ناطق، رئیس ش��ورای 
جش��نواره  سیاس��ت گذاری 
برن��د محب��وب و م��درس و 
مش��اور بازاریابی و برندینگ، 
در س��ومین همای��ش برن��د 
محبوب است که ادامه آن را 

در ذیل می خوانید. 

گامی فراتر از محدودیت 
برند

شاید بس��یاری از افراد این 
ذهنیت را داش��ته باشند که 
محبوبیت آخرین گام اس��ت 
و اگر محبوب ش��دند لزومی 
بر انجام کار دیگری نیس��ت. 
ی��ا بنده به عن��وان یک مدیر 
این باور را داش��ته باشم که 
محبوبیت را سنجیده ام و کار 
دیگری نبای��د انجام داد و به 
انته��ای خط رس��یده ایم. اما 
موضوعی که ما در گام بعدی 
در حوزه شرکت ها و دبیرخانه 
می خواهیم ب��ه آن بپردازیم، 
چب��زی اس��ت که م��ا را به 
از محبوبیت می رساند.  فراتر 
هنگام��ی که صحبت فراتر از 
محبوبیت می ش��ود م��ا باید 
بدانی��م ک��ه محبوبی��ت چه 
چی��زی نصیب م��ا می کند و 
برندی که محبوب می ش��ود 
چه ویژگی هایی دارد که بقیه 

برندها ندارند؟ 
مدل��ی که در این خصوص 
مبن��ای کار قرار گرفته، مدل 
mustang brand  است. 
کش��ورها  از  بس��یاری  در 
در ح��وزه برن��د لیس��تی از 
دوس��ت  مردم  که  برندهایی 
دارند و توانس��ته اند در قلب 
مردم جایی ب��از کنند وجود 

دارد.
 این موضوعی است که در 
ایران ب��ا عنوان برند محبوب 
در حال پیش��روی اس��ت و 
هدف این اس��ت که بتوانیم 
ارتب��اط عاطف��ی برندها را با 
به عن��وان  مصرف کنن��دگان 
ش��اخصه ای مه��م، ب��ه یک 
معی��ار موفق در کس��ب و کار 

تبدیل کنیم. 
برند  به عن��وان  کس��ی که 
می ش��ود،  انتخاب  محب��وب 
عماًل توانسته ارتباط عاطفی 
خوی��ش را ب��ا برن��دش ب��ه 
درس��تی ایج��اد کن��د و در 
ب��ازار، اعتب��ار و خوش��نامی 
ایج��اد کن��د که تم��ام اینها 
خروجی های��ی  می توان��د 
برای آن برند داش��ته باش��د. 

در واق��ع برنده��ای ب��زرگ، 
جایگاه��ی را در ذهن و قلب 
می س��ازند.  مصرف کنندگان 
به  وقت��ی می گوییم ذه��ن، 
منطق و انتخاب های منطقی 
بازمی گردی��م و زمانی که در 
رابطه با قلب مصرف کنندگان 
صحب��ت می کنی��م، بیش��تر 
عاطفی  برندینگ  بحث  روی 

تأکید داریم. 
اینه��ا گام هایی اس��ت که 
کش��ور ما باید ب��ردارد، زیرا 
در فضا و زمان خاصی س��یر 
پس��ابرجام  در  و  می کنی��م 
س��خت  بس��یار  ش��رایط 
خواهد ش��د و رقاب��ت را چه 
در بازار ه��ای داخل��ی و چه 
خارجی س��خت خواهد کرد. 
بنابراین اگر بحث هایی مانند 
برندینگ را نتوانیم به صورت 
حرفه ای پیش ببریم مطمئناً 
دچ��ار ضعف های��ی خواهیم 

بود. 

یک برند محبوب چه 
ویژگی هایی دارد؟ 

یک برند محبوب توانس��ته 
تصوی��ری از خود بس��ازد و 
اعتب��اری را در ب��ازار ایجاد 
کند و خوش��نامی را به برند 
خود متصل س��ازد. یک برند 
و  مثبت  توصیه های  محبوب 
جلب رضایت مشتریان را به 
هم��راه دارد که این رضایت، 

برن��د  ب��ه  را   ارزش��ی 
اضافه می کند.

برن��د  ای��ن  ب��رای   
اخبار  بیش��تر  محبوب 
مثبت منتشر می شود تا 
منفی و مصرف کنندگان 
دوست دارند خود را در 
قالب هایی مانند باشگاه 
برند  این  به  مش��تریان 
پس  کنن��د.  منتس��ب 
ای��ن برن��د هواداران��ی 
دارد که ای��ن هواداران 
جزو حلق��ه هواداری یا 
باشگاهش هستند و در 
نهایت این فضای مثبت 
مجدد  انتخاب  می تواند 
را ایج��اد کند. تمام کار 
س��اختن  برندس��ازی، 
تصوی��ر مثب��ت از برند 
مس��یری  راس��تای  در 
است که برند برای خود 

تفسیر کرده است. اما آیا این 
تمام راه اس��ت و به پایان راه 
رس��یده ایم یا ادامه ای وجود 

دارد؟ 
گام بع��دی در دو مس��یر 
اینکه  اول  می افت��د؛  اتف��اق 
برندها چ��ه کاری می توانند 
انجام دهند و چه کاری باید 
انج��ام دهند؟ و دوم اینکه ما 
در دبیرخان��ه چه کارهایی را 
برنامه ریزی کرده ایم تا انجام 

دهیم. 

حلقه هواداران خود را 
تشکیل دهید

یک��ی از کاره��ای مه��م و 
ویژه ای ک��ه برند ها می توانند 
انج��ام دهند این اس��ت که 
را  خ��ود  ه��واداران  حلق��ه 
بالطبع برخی  تشکیل دهند. 

برندها زیر پوستی هستند و 
را  نمی توانند مشتریان ش��ان 
از نزدی��ک به حصار درآورند، 
اما این موض��وع نباید باعث 
ش��ود حلق��ه ارتباط��ی ما با 
مش��تریان مان قط��ع ش��ود. 
به خصوص مشتریان وفاداری 
که حاضرن��د ما را به دیگران 
توصی��ه کنند. اگ��ر ما حلقه 
را  مش��تریان مان  وف��اداری 
توس��عه دهیم، عماًل نت های 
بازاریاب��ی را ایج��اد کرده ایم 
ک��ه در ب��ازار برای م��ا کار 
از راهکارهای  می کنند. یکی 
اصلی توس��عه حلقه وفاداری 
باش��گاه های  مش��تریان، 

هواداری است. 
تفاوت باش��گاه مشتریان و 
باشگاه هواداران در این است 
که باشگاه مش��تریان بیشتر 
مزایایی را برای اس��تفاده از 
اما  می کند  ایجاد  محصوالت 
را  باشگاه هواداران، هواداری 
مبنا ق��رار می ده��د و کاری 
می کن��د ک��ه به مش��تریان 
بگوید دیده ش��دید و برایتان 
نظ��ر  در  خاص��ی  مزای��ای 
گرفتیم و بیشتر روی مزایای 
عاطفی و حسی تمرکز دارد. 
در واقع مش��تری ب��ه خاطر 
مزای��ا س��راغ ش��ما می آید، 
ام��ا هوادار به خاط��ر ارتباط 
عاطفی. پس اگر شما پیامی 
را ایجاد کنید که هوادار شما 

را ج��ذب کن��د، ب��ه راحتی 
می توانی��د باش��گاه هواداری 

خود را ایجاد کنید. 

پایش برند یا استفاده از 
ابزاری به نام 

 brand traker
ش��ما نمی توانید چیزی را 
اگر  مخصوصا  کنید  مدیریت 
باش��د مگر  برندتان  تصوی��ر 
اینکه بتوانید آن را شناسایی 
و ارزیاب��ی کنی��د و بدانی��د 
در چ��ه وضعیتی ق��رار دارد. 
اب��زاری    brand traker
است که به شما امکان پایش 
برند و مانیتورینگ را می دهد. 
اگ��ر می خواهی��د برندتان را 
کنید، شما چاره ای  مدیریت 
جز این نداری��د که وضعیت 
برندتان را نس��بت به رقبای 

اصلی تان در بازار شناس��ایی 
کنید. ی��ک تحقیق��ات برند 
گس��ترده در بازار وجود دارد 
که معموالً در بازه های زمانی 
ش��ش ماهه می توان��د انجام 
ش��ود و وضعیت ش��ما را به 
ش��ما بگوید. به یاد داش��ته 
باشید در مورد برند هیچ گاه 
ب��ا ذه��ن خودت��ان تصمیم 
نگیرید. برن��د، تصویر ذهنی 
مصرف کننده از شما و نشان 
شما و اتفاقاتی است که شما 
در ب��ازار ش��کل می دهی��د. 
برای  بگویید  نمی توانید  پس 
برن��دم چ��ه موضوعی خوب 
یا بد اس��ت. این بس��تگی به 

مصرف کننده دارد. 

موقعیت تجاری و 
فعال سازی برند

در  ک����ه  برندهای�����ی 
می شوند  انتخاب  نظر سنجی 
هس��تند،  محبوبی  برندهای 
ام��ا محبوبی��ت انته��ای کار 
اس��ت  ممکن  نیس��ت.  برند 
شما برندی را دوست داشته 
باشید اما لزوما از آن استفاده 
یک  برند  محبوبی��ت  نکنید. 
زمینه مناسب است که شما 
در این بس��تر ه��ر پیامی را 
که ارائ��ه کنید و هر کاری را 
ک��ه انجام دهید بهتر ارزیابی 
می ش��ود. وقتی تبلیغاتی در 
ب��ازار انج��ام می دهی��د، اگر 
برند محبوب هس��تید 
ای��ن تبلیغات مثبت تر 
دی��ده می ش��ود و اگر 
ب��ازار  را در  فعالیت��ی 
و  می دهی��د  انج��ام 
محص��ول جدی��دی را 
به بازار ارائه می دهید، 
جایگاه  باشید  مطمئن 
محبوبیت ش��ما باعث 
ارزیابی های  می ش��ود 
محص��ول  از  مثبت��ی 
ش��ما انجام شود. پس 
نکت��ه مهم این اس��ت 
که پوزیش��ن خ��ود را 
تعریف سپس  بازار  در 
آن را فع��ال کنید. این 
پوزیشن برای شما کار 
می کن��د. فعال س��ازی 
مجموع��ه ای  برن��د 
ارتباط��ات ش��ما و  از 
اعمال شماس��ت. شما 
نمی توانی��د فق��ط ب��ا انجام 
را  آن  برندت��ان،  تبلیغ��ات 
فع��ال کنی��د. فع��ال کردن 
یعن��ی کاری کنی��د که برند 
برایت��ان کار کند. ش��ما باید 
ارتباطات درس��ت را در کنار 
عملیات درس��ت انجام دهید 
و موضوعاتی را با فعال سازی 
انج��ام دهی��د ک��ه جای��گاه 
برندت��ان را در ب��ازار تقویت 

کند. 

ارزش مشتری
در ادبیات برند ما سه سطح 
را می توانیم پیش ببریم. اول 
 function branding
مبتنی  برندینگ  یعنی  است 
محص��ول  ویژگی ه��ای  ب��ر 
ش��ما اتف��اق می افت��د. دوم 
 emotional branding

است که احساسات و عواطف 
می کنید  درگیر  را  مش��تری 
 share و س��وم اینکه ش��ما
ارزش مش��تری  ی��ا   value
ش��ما  می کنی��د.  ایج��اد  را 
برندتان  س��طح  نمی توانی��د 
را ارتق��ای وی��ژه دهید مگر 
ک��ه  کنی��د  کاری  اینک��ه 
مصرف کنندگان در مورد برند 
شما گفت وگو کنند و زمانی 
در  حاضرند  مصرف کنندگان 
م��ورد ش��ما گفت و گو کنند 
ک��ه ی��ک موضوع مش��ترک 
وجود داش��ته باشد. به عنوان 
مث��ال زمان��ی ک��ه ش��ما از 
برنده��ای ح��وزه تکنولوژی 
ای��ن  می کنی��د،  اس��تفاده 
ارزش مش��ترک  برندها یک 
ایجاد کرده ان��د و این ارزش 
مشترک این اس��ت که شما 
به روز ت��ر به نظر می رس��ید، 
بنابراین شما در حوزه به روز 
بودن می توانید با دوستانتان 
بنش��ینید.  گفت وگ��و  ب��ه 
شرکت های مختلف بسته به 
مس��یری که برندشان تعیین 
می کن��د و موقعی��ت تجاری 
که دارند، ارزش��ی مش��ترک 
ب��ا مصرف کنن��دگان ب��رای 
خودش��ان تعری��ف می کنند 
ت��ا بتوانند زمین��ه گفت وگو 
را در ب��ازار ایج��اد کنن��د و 
این گفت وگ��و و صحبت در 
مورد برند ش��رکت است که 
از  را  ش��رکت  آن  می توان��د 
تبلیغ��ات پرهزینه ب��ه مرور 

کم نیاز کند. 

mustak brand مدل
ام��روزه اگر از ش��اخصه ای 
به نام برند محبوب اس��تفاده 
می کنیم یعن��ی واقعاً به این 
اعتق��اد داریم که تحلیل های 
مصرف کنن��ده عمیق اس��ت 
و اینطور نیس��ت ک��ه اگر از 
مصرف کننده سؤالی بپرسید، 
به شما جواب سطحی بدهد. 
تصمی��م  مصرف کنن��دگان 
معیاره��ای  و  می گیرن��د 
مختلف را ترکیب می کنند تا 

به شما پاسخ بگویند. 
م��ا م��دل موس��تاک برند 
را انتخ��اب کرده ای��م و طی 
آین��ده  دو س��ال  ی��ا  ی��ک 
خواهی��م  اجرای��ی  را  آن 
کرد. م��دل موس��تاک به ما 
می گوی��د که اگر ش��ما برند 
محبوب ش��دید، دلیل اصلی 
این  محبوبیت شما چیست؟ 
مدل هم نقاط قوت ش��ما را 
می گوی��د و هم اینکه در چه 
حوزه ه��ای دیگری می توانید 
م��ا  همچنی��ن  کنی��د.  کار 
توس��عه ابزار نظر س��نجی را 
در دس��تور کار داریم و برای 
اینک��ه بتوانی��م تبلیغ��ات و 
اطالع رس��انی گس��ترده این 
برای  را  نظر س��نجی  ح��وزه 
بخ��ش عم��ده ای از جامع��ه 
از طریق بس��تر انجام دهیم 
 ،ussc و بتوانی��م در قال��ب
نظر س��نجی خوب��ی داش��ته 
باش��یم، با شرکت همراه اول 
و شرکت جیرینگ مذاکراتی 

انجام می شود. 

روش های مؤثر در بازاریابی 
دیجیتال

مبحث بازاریابی دیجیتال از جذابیت بسیار زیادی 
برخ��وردار ب��وده و در همین راس��تا هفته گذش��ته 
رویدادها و فعالیت های بس��یاری در حوزه بازاریابی 
دیجیتال اتفاق افتاده است. حضور فعال شرکت هایی 
نظی��ر اپل و حمل��ه همه جانب��ه ب��ازی پوکمون به 
بازارهای دیجیتال نظیر آم��ازون و eBay درهمین 
ارتباط رخ داده است. در ادامه به 9 آمار منتشر شده 
مؤثر در فرآیند بازاریابی دیجیتال خواهیم پرداخت. 

1- پوکمون بهترین دوست اپل
عالقه مندان بازی پوکمون و استقبال بی نظیر آنان 
از ای��ن بازی، رقم��ی معادل 3میلی��ارد دالر را عاید 
این ش��رکت آمریکایی خواهد کرد. ش��رکت اپل که 
بابت میزبانی از اپلیکیش��ن های مختلف در فروشگاه 
اپ استور خود ارقام قابل توجهی از توسعه دهندگان 
دریاف��ت کرده، بخش��ی از درآمد حاص��ل از فروش 
اپلیکیش��ن های موج��ود در فروش��گاه خ��ود را نیز 
از توس��عه دهندگان آن��ان دریافت می کن��د. در این 
راستا و براس��اس برآوردهای صورت گرفته از سوی 
کارشناس��ان، اپل 30درصد از هزینه پرداخت ش��ده 
از سوی کاربران اپ اس��تور برای بازی پوکمون را به 

جیب می زند. 
2- برنامه ریزی برای کارزارهای تبلیغاتی

براساس نتایج حاصل از نظرسنجی صورت گرفته 
از سوی مؤسس��ه ad-tech company، از میان 
200 نف��ر از اف��راد خالق که در زمین��ه ایده پردازی 
در ح��وزه راه ان��دازی رویداده��ای تبلیغاتی فعالیت 
می کنن��د، 59درصد از پاس��خ دهندگان به پرس��ش 
مطرح ش��ده اعالم کرده اند که فعالیت در یک کارزار 
تبلیغاتی از پیش برنامه ریزی شده را تجربه کرده اند. 
نکت��ه جالب توجه موجود در نتایج این نظرس��نجی 
حاکی از آن اس��ت ک��ه 11 آژانس تبلیغاتی کوچک 
نیز اعالم کرده اند که به خوبی از فرآیند برنامه ریزی 

برای رویدادهای تبلیغاتی مطلع هستند. 

3- تأثیر قابل توجه واقعیت مجازی
این روزها هدست های واقعیت مجازی سروصدای 
زیادی به پ��ا کرده و بس��یاری از عالقه مندان حوزه 
تکنول��وژی از آن اس��تقبال کرده ان��د. در همی��ن 
چارچ��وب موسس��ات تحقیقاتی اقدام ب��ه برگزاری 
نظرس��نجی در رابطه با هدست های واقعیت مجازی 
کرده اند که براس��اس نتایج حاصل ش��ده 71درصد 
از ش��رکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند واقعیت 
مجازی س��بب حرکت رو به جل��وی برندها و مدرن 
ش��دن آنه��ا خواهد ش��د. اف��راد ش��رکت کننده در 
نظرس��نجی مذکور اع��الم کردند برن��دی را ترجیح 
می دهند که از تکنولوژی واقعیت مجازی اس��تفاده 

می کند. 
4- افزایش فروش موبایل در تعطیالت

براس��اس نتایج پژوهش صورت گرفته در ش��بکه 
اجتماع��ی فیس ب��وک، می��زان فروش گوش��ی های 
هوش��مند در تعطیالت با افزایش 33درصدی مواجه 

می شوند.
 نظرسنجی مذکور که جامعه آماری آن به 21هزار 
نفر می رس��د در 17 بازار بزرگ گوشی های هوشمند 
در جه��ان صورت پذیرفت و نتای��ج آن حاکی از آن 
اس��ت که مردم در برخی نقاط جه��ان به خرید در 

تعطیالت تمایل بیشتری نشان می دهند. 
5- فروش بازی پوکمون

ش��رکت سازنده این بازی انتظار داشت تا در هفته 
اول عرض��ه آن به بازار تنها یک درصد از افرادی که 
بازی را دانلود کرده اند به بازی کردن آن بپردازند، اما 
بعد از گذش��ت چند هفته و بررسی میزان استقبال 
کارب��ران از بازی پوکم��ون باورنکردنی بود و همین 
موضوع سبب بررس��ی وب سایت ها و مکان هایی شد 
که کاربران بازی پوکم��ون به آنها مراجعه می کنند. 
در نتیج��ه بررس��ی ص��ورت گرفته مش��خص ش��د 
فروشگاه های گیم استاپ، ویکتوریا سیکرت، فرد میر 
و اکس��پرس از جمله مکان هایی هستند که کاربران 

بازی محبوب پوکمون به آنجا مراجعه می کنند. 
مثال دیگری که در این راستا می توان عنوان کرد 
 Red مراجعه بازیکنان عنوان پوکمون به رس��توران
Robin  است که براساس بررسی های صورت گرفته 
44درصد از کاربران اپلیکیشن پوکمون از مشتریان 
این رستوران محس��وب می شوند. الزم به ذکر است 
استفاده از این شیوه می تواند اطالعات ارزشمندی را 
از نحوه رفتار بخش وس��یعی از مشتریان در اختیار 
شما قرار داده و گروه هدف مشتریان تان را گسترش 

دهد. 
6- مش�تریان ب�رای خرید ه�ای اینترنتی از 
PC بیش�تر از گوشی هوش�مند خود استفاده 

می کنند
طبق نتایج حاص��ل از پژوهش های صورت گرفته 
در رابطه با رفتار مشتریان به هنگام خرید اینترنتی، 
62درص��د از خریدهای اینترنتی ص��ورت گرفته از 
طریق کامپیوترهای رومی��زی صورت گرفته و افراد 
کمت��ر از گوش��ی های هوش��مند خود ب��رای خرید 
استفاده می کنند. گفتنی است نتایج پژوهش مذکور 
بیانگر آن اس��ت که سهم گوش��ی های هوشمند در 
فرآین��د انجام خریده��ای اینترنتی تا س��ال 2018 

میالدی به 30درصد خواهد رسید. 
www. adweek. com :منبع

بازاریابی پارتیزانی و چریکی
برای بنگاه های کوچک

بنگاه های کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ 
قرار می گیرند و نسبت به این صنایع مزایای بسیاری 
دارند، ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی 
و انعطاف پذیری بیشتر. بنگاه های کوچک و متوسط 
به اختص��ار SME نامی��ده می ش��ود. البت��ه تعریف 
صنای��ع کوچک و متوس��ط در کش��ورهای مختلف 
ب��ا یکدیگر تف��اوت دارد و تابع ش��رایط اقتصادی و 
صنعتی حاکم اس��ت. برخ��ی از معیارهایی که برای 
تعیی��ن نوع صنایع کوچک، متوس��ط و بزرگ به کار 
می روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی 
کل، حج��م ف��روش و ظرفیت تولی��د. در این میان 
رایج تری��ن معیار، تعداد کارکنان اس��ت که این نیز 

از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می شود. 
هر تماس کوچکی که کس��ب و کار ش��ما با دنیای 
بی��رون برقرار می کن��د، همان بازاریابی اس��ت. این 
تماس کوچک، فرصت های زیاد بازاریابی اس��ت که 
ب��ه پول نیاز ندارد. بازاریابی هنر عوض کردن عقاید 
مردم اس��ت و به هیچ عنوان یک اتفاق نیست بلکه 
یک فرآیند است. بازاریابی یک فرآیند مستمر است 

و به هیچ وجه به شانس و اقبال ربطی ندارد. 
بازاریابی پارتیزانی یا چریکی که یکی از روش های 
تأثیرگذار و کم هزینه تماس با دنیای بیرون اس��ت، 
اولین بار توسط جی کنراد لوینسون در سال 1982 
در آمری��کا مطرح ش��د. ب��ا اینکه این م��دل برای 
بنگاه های کوچک ارائه ش��د، ولی از آن سال به بعد 
اکثر ش��رکت های مش��هور و به نام آمریکایی همگی 
اصول و اقدامات بازاریابی پارتیزانی را به مرحله اجرا 

گذاشتند. 
اکثر بنگاه ه��ای کوچکی که این مدل از بازاریابی 
را به اجرا درآورده اند به نتایج مثبتی دست یافته اند. 
یک��ی از مزای��ای بازاریاب��ی چریکی این اس��ت که 
نیاز ب��ه هزینه زیادی در بازاریابی ت��ان ندارید و در 
واقع به نوعی وابس��ته به خالقیت و نوآوری اس��ت 
که ح��رف اول را می زند. برای کس��ب و کارهای نوپا 
بازاریابی چریکی بسیار مهم و دستیابی به روش های 
خالق بس��یار کمک کننده است. چون امروزه رقابت 
زیرکانه تر، پیچیده تر و حتی خش��ن تر از سابق شده 

است. 

بازاریابی چریکی می خواهد که شما ابعاد مختلف 
بازار خودتان را بشناس��ید، تجربه کنید و س��پس از 
تاکتیک های آزمایش ش��ده استفاده کنید. مطالعات 
و موفقیت های انجام ش��ده در این زمینه آنقدر زیاد 
اس��ت که عماًل بنگاه های کوچک را در کش��ورهای 
خارجی بر آن می دارد تا به س��مت این مدل س��وق 
پیدا کنند. تحقیقات انجام ش��ده نشان می دهد که 
متأس��فانه مطالعات پژوهش��ی خیلی کم��ی درباره 
بازاریابی پارتیزانی در ایران انجام ش��ده و تعداد آن 
ش��اید به چند مقاله و تعداد معدودی ترجمه کتاب 

ختم شود. 
در بازاریاب��ی چریک��ی اگ��ر اطالع��ات دقیقی از 
مش��تریان احتمالی خود نداش��ته باش��ید، هرگونه 
هزین��ه ای را ک��ه در بازاریابی ص��رف می کنید، دور 
ریخته ای��د. همچنی��ن در ای��ن بازاریاب��ی تأکید بر 
تمرک��ز روی بازار هدف کوچک اس��ت. وقتی ش��ما 
بازار هدف تان را درست و دقیق انتخاب کنید، بدون 
 ش��ک بقیه مراحل بازاریابی همانند انتخاب رس��انه 
تبلیغاتی، انتخاب پیام و سایر مراحل بازاریابی شما 
آس��ان تر و کم هزینه تر خواهد بود. خالقیت یکی از 
مهم ترین قسمت های بازاریابی چریکی است. تا اینجا 
هم��ه چیز به خوبی پیش رفت. اطالعات مش��تریان 
احتمالی خود را جم��ع آوری و بازار هدف تان را نیز 
تا آنجا که ممکن اس��ت کوچ��ک کرده اید. از این به 
بع��د باید به این فکر کنید ک��ه چگونه پیام خود را 
ب��ه خالقانه ترین روش به مش��تریان احتمالی خود 

منتقل سازید. 
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یک برند محبوب توصیه های مثبت و 
جلب رضایت مشتریان را به همراه 
دارد که این رضایت، ارزشی را به 
برند اضافه می کند. برای این برند 
محبوب بیشتر اخبار مثبت منتشر 
می شود تا منفی و مصرف کنندگان 
دوست دارند خود را در قالب هایی 
مانند باشگاه مشتریان به این برند 

منتسب کنند

نمونه هایی از برنامه های مشارکت 
کارکنان

آی��ا می دانس��تید برنامه های مش��ارکت کارکنان 
در ان��واع مختلف��ی ارائه می ش��ود؟ در زیر به س��ه 
نوع مش��ارکت کارکن��ان می پردازی��م: 1-مدیریت 
مشارکتی. زیردستان در تصمیم گیری سهم بسزایی 
دارن��د و در ای��ن زمینه با رئیس مس��تقیم خود در 
قدرت شریک هستند. در بسیاری از موارد مدیریت 
مشارکتی باعث بهبود وضع روحیه کارکنان و بهبود 
تولید شده و حتی جنبه اخالقی و معنوی هم دارد. 
2- مش��ارکت نمایندگان کارکنان. ب��ه جای اینکه 
همه کارکنان به صورت مستقیم در تصمیم گیری ها 
مش��ارکت کنند یک گروه کوچک به عنوان نماینده 
اع��زام می کنن��د ت��ا در تصمیم گیری ها مش��ارکت 
کنند و هدف از آن توزیع قدرت در س��ازمان است. 
3- س��هیم کردن کارکنان در شرکت. در این روش 
کارکنان، مالک سهام شرکت می شوند تا بتوانند در 
مزایای حاصل از فعالیت های ش��رکت سهیم شوند. 
کارکنان تا زمانی که در اس��تخدام ش��رکت هستند 
حق ف��روش چنین س��هامی را ندارن��د. اجرای این 
برنام��ه موجب افزای��ش رضایت ش��غلی کارکنان و 

بهبود عملکرد آنها می شود. 

آیا می دانستید

عطیه عظیمی
مترجم: معراج آگاهی



برای مطالعه 516  پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )37(
فرآیند پرداخت هزینه را برای 

مشتریان آسان سازید

هملله ما در طول روز اقللام مختلفی را خریداری 
و مصللرف می کنیم. در واقع اقتصاددانان انسللان را 
موجودی سللیری ناپذیر تعریللف کرده اند. این امر به 
خوبی هویت اقتصادی انسان را نشان می دهد: همه 
ما میل به خرید داریللم. همچنین این میل محدود 
به زمان خاصی نیسللت. از سللوی دیگر گاهی اوقات 
ما عاقلله به خرید بعضی اقام داریم، اما پول کافی 
جهت پرداخت در دسللترس ما وجود ندارد. شللاید 
استفاده از کارت های اعتباری در نگاه نخست راهکار 
خوبی به نظر برسللد، اما نکته اصلی اینجاسللت که 
کارت هللای اعتباری محدودیت های خاص خود را از 
قبیل سللقف محدودیت برداشت روزانه دارند و این 
امر کار را برای مشللتریان سخت می سازد. به همین 
دلیللل مردم عاقه چندانی )جللز در موارد ضروری( 

به استفاده از کارت های اعتباری نشان نمی دهند. 
در برخللی از کسللب و کارها، یافتللن راه حلی برای 
پرداخت هزینه از سللوی مشتریان یکی از مشکات 
اساسی موجود را شکل داده است. در این میان یک 
جوک قدیمی وجود دارد که می توان برای روشن تر 

کردن بحث از آن استفاده کرد. 
روزی دو فروشللنده کفللش بلله سللواحل جنوب 
بریتانیا برای فروش کفش سفر کردند. فروشنده اول 
بعد از گذشت نیمی از روز به خانواده خود پیغام داد: 
اینجا کسی کفش نمی پوشد، من به خانه باز خواهم 
گشللت. فروشنده دوم اما پس از گذشت یک روز به 
خانواده خود چنین پیامی داد: اینجا هیچ کس کفش 

نمی پوشد، من دو هفته دیر بازخواهم گشت. 
در واقع فروشنده دوم دریافته بود که افراد ساکن 
آن سللاحل، انبه هللای مرغوبی تولیللد می کنند، به 
همین خاطر با کارخانه کنسرو سللازی واقع در شهر 
اطراف آن جزیره معامله ای انجام داده بود. براساس 
آن معامله کارخانه کنسرو سللازی انبه های ساکنان 
آن جزیللره را خریللداری کرده و سللاکنان جزیره با 
پول دریافتی از فروش انبه قادر به خرید کفش های 

فروشنده دوم می شدند. 
در واقللع فروشللنده دوم تنها به فکر سللود خود 
نبللود. البته این بدان معنی نیسللت که وی فقط به 
دنبال رفاه مشللتریان بود. به عبارت بهتر، فروشنده 
دوم در مقایسلله با فروشللنده اول یا به عبارت بهتر 
اغلب فروشنده ها از معامله برد-برد با مشتریان خود 

منفعت به دست آورده  است. 

ایده
برای مثال می توان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
خانه سللازی دنیا را نللام برد، یعنی برنللد بارت. این 
برند توسللط لوری بارت تأسیس شللده است. لوری 
به هیچ وجه در کسللب و کار خانه سازی فعال نبوده و 
شغل اصلی وی حسابداری است. ایده اصلی لوری نه 
در شللیوه ساخت و ساز جدید بلکه در شیوه پرداخت 
هزینه توسللط مشتریان به شللرکت های خانه سازی 

است. 

ایده های اصلی وی که در بین سال های 2007 تا 
2008 بسیار مطرح بودند، عمدتا ناشی از مشکاتی 
بود که خود لوری در هنگام خرید خانه با آنها دست 
و پنجه نرم کرده بود. نخسللتین ایده وی خریداری 
خانه هللای افراد و بازسللازی آنهللا در ازای دریافت 
مقللداری هزینه بود. به این ترتیب عاوه بر کسللب 
سود شرکت، مشتریان نیز هزینه کمتری را پرداخت 
می کردند. ایده بعدی مربوط به شیوه خاص اعطای 
وام به مشللتریان بللود. این وام هللا درازمدت بوده و 
آغاز پرداخت اقسللاط آن تا زمانللی که حقوق افراد 
به حداقل میزان معین نرسیده باشد، شروع نخواهد 
شللد. ایده بعدی نیللز مربوط به فللروش خانه ها به 
همللراه لوازم کامل مانند مبل و تلویزیون بود. بدین 
ترتیب عاوه بر اینکه مشتریان بیشتر مایل به خرید 
خانه از برند لوری می شللدند، میل آنان به پرداخت 

هزینه نیز افزایش می یافت. 
لوری بللارت با بلله کارگیری همین نکات سللاده 
توانسللت بزرگ ترین برند ساخت خانه در بریتانیا را 

پس از سال 1958 بنیان گذاری کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- خللاق باشللید. در واقع مشللتریان بلله راحتی 
می توانند از بانک ها نیز وام دریافت کنند، شللما باید 
چیزی فراتر از این خدمللات معمول را به آنان ارائه 

دهید. 
- واقع گرا باشید. قرار نیست فقط به فکر مشتریان 

باشید. سود خود را نیز در نظر بگیرید. 

دوشنبه
2511 مرداد 1395  کار مدیریت کسب و

پاسخ کارشناس: امروزه افراد تمایل زیادی به استفاده 
از ابزارهای الکترونیکی از خود نشللان می دهند و روزبه روز 
دامنه اسللتفاده کنندگان از اینترنت و خرید های اینترنتی 
گسللترده تر می شللود. با این حال می توان گفت در برخی 
موارد این تکنولوژی به خوبی عمل نمی کند. به عنوان مثال 
در خرید هللای الکترونیکی، با وجود اینکه امکان خرید در 
کمترین زمان و به راحتی امکان پذیر اسللت اما بسیاری از 
افراد تمایل دارند از نزدیک با مشخصات کاال آشنا شوند و 

حتی آن را لمس کنند. 
برای اینکه شللما بتوانید مشللتریان را جللذب کرده و 
مشللاوره خرید به صورت آناین داشته باشید، الزم است 
ابتدا وب سایت خود را تعاملی کنید زیرا با تعاملی کردن 
فرآیند خرید از طریق اسللتقرار مشاوران آناین و ارتباط 
دائم با مراجعه کنندگان سللایت، احتمال خرید مشتریان 
افزایش می یابد. به این ترتیب مشللتری با مشاور شرکت 
ارتباط صوتی برقرار می کند و سللؤاالت خود را راجع به 
محصول موردنظر می پرسد. همچنین شرکت ها می توانند 
با پرسیدن سللؤاالت راجع به محصول موردنظر مشتری 

و در نظرگرفتللن فاکتورهای مهللم در انتخاب محصول، 
مشللتری را قدم به قدم به محصللول موردنظر نزدیک تر 
کنند. یکی از عوامل مهم دیگر اسللتفاده کاربری آسللان 
اسللت. به این منظور پیشنهاد می شللود سایت، به شکل 
ساده و شکیل باشد. این موضوع بر افزایش حجم فروش 
سللایت تأثیر گذار است زیرا مشللتری حوصله اینکه وقت 
خود را صرف شناخت سللایت کند، ندارد. سومین اقدام 
تأثیر گللذار این اسللت که کاالها به صللورت مجازی قابل 
سنجش باشد و مشتری امکان مشاهده کاال را در زوایا و 

ابعاد مختلف داشته باشد. 

مشاوره خرید آنالین

پرسش: مدیریت سایتی را در حوزه فروش آنالین لوازم ورزشی برعهده دارم. در زمینه ارائه مشاوره خرید به صورت آنالین 
چه پیشنهادی برای من دارید؟  کلینیک کسب و کار

عوامل انسانی مؤثر در
 مدیریت زمان

زمان مهم ترین منبع برای رهبران اسللت. منابعی 
مانند نیروی کار، سرمایه یا امکانات برای رهبران از 
اهمیت بسیاری برخوردارند، اما زمان حکمفرماست. 
کارآمد بللودن افللراد و افزایش بازدهی سللازمان ها 
به شللدت با میزان بهره وری آنهللا از زمان در ارتباط 
اسللت. بنابراین، رهبران به طور ویژه باید هوشیاری 
بسیاری نسللبت به هویت زمانی خود داشته باشند؛ 
هرچند، زمان مفهومی نیست که رهبران به سادگی 

آن را مدیریت یا حتی درک کنند. 
زمللان وجهه های مختلفللی در بین مللردم دارد. 
چالشللی در رابطلله با ترتیللب زمانی وجللود دارد، 
یعنللی وقتی کسللب و کار و مدیریت به طور همزمان 
انجام می شود، رسللیدگی همزمان به روابط انسانی 
و مدیریت را مشکل می سللازد. تجربه هر شخص از 
زمان با شللخص دیگر تفاوت دارد و شرایط گوناگون 
به طور پیوسللته تجربلله افراد را دسللتخوش تغییر 
قرار می دهد. اغلب اوقات رهبران متوجه می شللوند 
کلله برنامه ریللزی و هماهنگللی با آن یللا تصمیم به 
عملی سازی در یک زمان توافقی، کار مشکلی است. 
برخی افللراد بهتر از دیگران خللود را با هم زمانی 
حقیقللی رهبللران وفللق می دهنللد. در نتیجه برای 
رهبللران نیز درک چگونگی تجربه اعضای سللازمان 
از زمان بندی خود و میزان آگاهی آنها کار دشللواری 
است. پیش از اینکه این امکان فراهم باشد تا یک فرد 
میزان بهره مندی خللود از زمان، جهت گیری زمانی 
فردی و نگرش خود نسبت به زمان را مدیریت کند، 
الزم است تا شللرایط را هوشیارانه بسنجد. موفقیت 
در دانش اقتصاد به سللوی کسانی پیش می رود که 
ازخود، نقاط قوت، ارزش ها و توانایی هایشان شناخت 
کافی داشللته باشند. مدیران تأثیر گذار وظایف را در 
رأس قللرار نمی دهنللد، بلکه زمللان را در رأس قرار 
می دهنللد. مدیران باید بدانند کلله زمان یک عامل 
محدود کننده اسللت. به علت طبیعللت دانش و کار 
مدیریتی، تفاوت بین اتاف وقت یا استفاده عاقانه 
از آن در اثربخشللی و نتیجه اسللت. نخسللتین گام 
برای تبدیل شللدن به یک مدیرتأثیرگذار، آموختن 
مدیریت فردی است و یکی از موضوعات بسیار مهم 

آموختن مدیریت زمان است. 
زمان مفهوم سللاده ای نیسللت که بتوان به راحتی 
بللر آن تسلللط یافت. زمان منبعی بی همتاسللت که 
قابل ذخیره نیسللت، زمللان از بین رفتنی و غیر قابل 
جبران اسللت و هیچ جایگزینی ندارد. تقاضا تأثیری 
روی زمللان ندارد و هیچ قیمتی نمی توان روی زمان 
گذاشللت و فاقللد منحنللی مطلوبیت نهایی اسللت. 
مهم تللر از همه اینکه وقتللی در زندگی کاری مدرن 
امروزی صحبت از زمان می شللود، همیشه با کمبود 
آن و به عبللارت دیگر فقدان آن روبه رو می شللویم. 
کاهللش منطقللی اطاعات، احساسللات و اختیارات 
برای دسللتیابی به اهداف سازمانی و فردی ضروری 
هسللتند و می تواند به سللرعت کار بیفزاید. اما این 
رویه ممکن اسللت منجر به شرایطی شود که توجه 

به کیفیت فعالیت ها، خاقیللت، بی تعصبی، نوآوری 
و یکدلللی با دیگران را کاهللش دهد. تعادل بین کار 
و زندگی شللخصی مهم ترین و شاید دومین ویژگی 
مهم یک شغل است و بسیاری از افراد با تعادل بین 
زمان کاری و شللخصی تغییر شللغل می دهند. رشد 
فردی نیز به عنوان عاملی شللناخته شده که زمان را 
به امری مثبت تبدیل می کند. فعالیت های رشدی با 
رضایت مندی از شغل ارتباط مستقیم دارد، چه فرد 
آینده محور باشد چه حال محور. فعالیت های رشدی 

بازدهی شان در آینده حاصل می شود. 
چنانچه شللخصی زمان کافی بللرای فعالیت های 
اختیاری، اسللتراحت و خللواب دریافت نکند کنترل 
فللردی وی کاهللش می یابللد و احتمال بللروز رفتار 
غیر اخاقی رو به افزایش مللی رود. فقدان خواب در 
فعالیت های با زمان محدود می تواند بسللیار زیان آور 
باشللد. همه چیز به آگاهی یک مدیر از مفهوم کلی 
انسللان مرتبط است. اگر مدیر از واقعیت زمانی خود 
و عامل انسللانی خود آگاهی نداشللته باشللد ممکن 
اسللت معضاتللی در قالب مدیریت زمللان فردی یا 
مدیریت زمان سللازمانی در هر دو طرف چه رهبری 
و چلله مدیریت به وجود آیللد. زمان مهم ترین منبع 
برای مدیران اسللت. زمان چیزی است که نمی توان 
به راحتی بر آن اشللراف یافت، امللا اگر فردی زمان 
سپری شده خود را به درستی درک کند می تواند به 
خوبی از زمان بهره مند شللود. شناخت ماهیت زمان 
و ویژگی های ساختار برنامه کاربردی روش آشکاری 
را بلله مدیران ارائه می دهد تللا از زمان بهره ببرند و 
بدانند چه موقع باید رشللد خود را در مدیریت زمان 

آغاز کنند. 

مدیریت امروز

در »نظریلله چنللد عاملللی 
واره  مللدل  و  بهللره وری« 
مرتبط با آن گفته شده است؛ 
»آلودگی های صوتی و زیست 
محیطی در محل کار موجباتی 
را فراهم می آورد که سللامت 
روانشللناختی  و  جسللمانی 
به  سللازمان  انسللانی  منابللع 
بهللره وری  می افتللد،  خطللر 
شللغلی آنان تنللزل می یابد و 
در نهایت مانعللی بزرگ برای 
دسللتیابی به اهللداف از قبل 
تعیین شللده سللازمان، شکل 
از واژه »سروصدا«  می گیرد«. 
در مواردی اسللتفاده می شود 
کلله صدای حاصل از اجسللام 
متحرک یا دارای نوسللان در 
فضا، آسیب زا باشند. صداهای 
ناخواسته در مواردی آسیب زا 
تلقی می شللوند که در فرآیند 
افراد،  بیللن  ارتباط  برقللراری 
انجام دادن کار دقیق و اجبار 
برای درست عمل کردن، تفکر 
و تمرکز فکللری اخال ایجاد 
کنند و خطر ایجاد آسللیب در 
سامتی سیستم شنوایی افراد 

را باال ببرند. 
تفاوت سروصدا با شکل های 
دیگللر آلودگی آن اسللت که 
حالت موقتللی دارد و با قطع 
منبع سروصدا، از بین می رود. 
تفاوت دیگر آلودگی صوتی با 
آالینده های دیگر آن است که 
آلودگی های زیسللت محیطی 
قابللل اندازه گیللری هسللتند، 
سللروصدا  اندازه گیللری  امللا 
و  امکان پذیللر  حللدودی  تللا 
اندازه گیللری حالللت ترکیبی 
آن نیللز کار مشللکلی اسللت. 
دیگللر اینکلله در مقایسلله با 
دیگر آالینده ها، امکان برآورد 
یا اندازه گیری تبعات زیسللتی 
و اقتصادی سللروصدا، مشکل 

است. 

آثار مخرب سروصدا برای 
شب کارها و روزکارها

و  جسللمانی  منفللی  آثللار 
در  سللروصدا  روانشللناختی 
سللاعات مختلللف شللبانه روز 
صللدای  آسللیب  و  متفللاوت 
بللرای  شللدید  و  ناگهانللی 
نیللز  کار«  کارگللران »شللب 
از کارگران »روزکار«  بیشللتر 
باعث  است. سروصدا می تواند 
افزایش تعداد مللوارد و تکرار 
حساسللیت های  سللردردها، 
بیشتر افراد نسبت به صداهای 
ناگهانللی، بی خوابی، اضطراب، 
گللوش،  سللنگینی  تشللنج، 
تغییرات در فشارخون، تشدید 
قلبللی و عروقی،  بیماری های 
مشللکات در هضللم غللذا و 
خسللتگی مزمن بدنی شللود 
و بهللره وری شللغلی کارکنان 
و سللازمان را کاهللش دهللد. 
شللدید  صوتی  آلودگی هللای 
می توانللد برای گوش انسللان، 
خطرات جبران ناپذیری داشته 
باشللد و میزان این صدمه نیز 
بستگی به بلندی صدا و مقدار 
سللروصدایی دارد که افراد در 
معللرض آن قللرار گرفته انللد. 
ناگهانی  انفجارهللای  صللدای 
مانند شلیک اسلحه، می تواند 
موجب آسیب آنی گوش شود. 

افرادی کلله در معرض اصوات 
بیللش از حللد بلند هسللتند، 
گرفتللار حالللت »زنللگ زدن 
گوش« می شللوند و فرد مبتا 
بلله ایللن عارضه نیز بلله طور 
دائم از شللنیدن صللدای وزوز 
یللا »سللوت« از درون گوش 
خود، رنج می برد. در بسیاری 
از مللوارد، درمان خاصی برای 
فللردی که شللنوایی خللود را 
بلله دلیللل آلودگللی صوتی از 
دست داده است، وجود ندارد. 
وسایل کمک شنوایی نیز تنها 
می تواننللد صداهللا را تقویت 
کنند، اما نمی توانند شللنوایی 

عادی را به فرد بازگردانند. 
 آلودگی صوتی، گذشللته از 
آسللیب جدی که به شنوایی 
قرارگرفتللن  می کنللد،  وارد 
طوالنللللللی مدت در معرض 
نیللز می تواند  اصوات شللدید 

باعث ایجاد مشللکا ت 
نمونه هایی  شود.  دیگر 
مشللکات  ایللن  از 
عبارتند از سردرد، فشار 
خللون باال، خسللتگی، 
 ، ی یللللللر یک پذ تحر
زودرنجی، سوء هاضمه، 
سیسلللللتم  تضعیللف 
دفاعللی بللدن، افزایش 
آسللللیب پللذیلللری 
فللرد درگرفتللار آمدن 
وی بلله بیماری هایللی 
چللون سللرماخوردگی 
جزیی.  عفونت هللای  و 

آلودگی های زیسللت محیطی 
شللواهد  براسللاس  و  فراوانند 
مدیران  اغلب  توجلله  موجود، 
سللازمان ها نیز به این عامل یا 
متغیر مهم، درحد مورد مورد 

انتظار نیست. 
دغدغه های زیست محیطی 

در سازمان های بالنده
»بالنده«،  سللازمان های  در 
وظایف  بللر  عللاوه  مدیللران 
معمللول، بللا چالش هللای کم 
زمینلله  در  زیللادی  بیللش  و 
مسائل زیسللت محیطی نظیر 
صنعتی،  زباله های  جمع آوری 
آب  آلودگللی  از  جلوگیللری 
و هللوا، جمللع آوری و تصفیه 
فاضللاب، انللواع آلودگی های 
صوتللی و نظایر آن درگیرند و 
تاش آنان برای کاهش اثرات 
زیانبللار ایللن نللوع آلودگی ها 

معنللی دار  و  هدفمنللد  نیللز 
که  می دانیم  همگللی  اسللت. 
بللرای  صوتللی  آلودگی هللای 
و  کوچلله  مللردم  سللامتی 
خیابان، کارگللران کارخانه ها، 
منابللع انسللانی سللازمان ها و 
یللک  به عنللوان  شللهروندان 
می شللود.  تلقی  تهدید جدی 
تاش ها  وضعیت  تعیین  برای 
جهللت کنتللرل آثللار مخرب 
در  صوتللی  آلودگی هللای 
درکشور،  فعال  سللازمان های 
تحقیقاتللی  بایللد طرح هللای 
مرتبللط طراحی شللوند و به 
اجرا درآیند. سللال ها قبل در 
بازدید از یک کارخانه نساجی 
در جنوب تهران، شللاهد بودم 
سللر و صدا و آلودگی حاصل 
از ریزدانه هللای پنبلله آنچنان 
شللرایطی را ایجاد کللرده بود 
کلله تحمللل شللرایط موجود 

بللرای من و گللروه تحقیقاتی 
همراهللم، دشللوار بلله نظللر 
می آمللد و کارگللران کارخانه 
آن  در  بودنللد  مجبللور  نیللز 
شرایط آسللیب زا، به کار خود 
اداملله دهنللد. نتایللج تحقیق 
مللا در ایللن کارخانه نشللان 
داد کلله درصد قابللل توجهی 
کارخانلله  ایللن  کارگللران  از 
بیماری هللای  انللواع  گرفتللار 
جسللمانی و عوارض ناشی از 
فرسللودگی شللغلی هستند و 
مدیریت کارخانه نیز نسبت به 
کارگران، حساسیت  مشکات 
شواهد  نمی داد.  نشان  خاصی 
موجود حاکی از آن اسللت که 
مدیللران بسللیاری از صنایللع 
درکشللور بللرای کاهللش این 
نللوع آلودگی ها اقللدام مؤثری 
انجام نمی دهند و همین عامل 

بهره وری  اسللت  شللده  باعث 
کاهش  کارکنانشللان  شللغلی 
یابللد. بلندی صدا بللا واحدی 
بنللام »دسللیبل« اندازه گیری 

می شود. 
میزان حساسیت افراد نسبت 
به سللروصدا با یکدیگر متفاوت 
اسللت و می دانیللم هنگامی به 
قدرت شنوایی فرد آسیب وارد 
می آیللد که صللدا بلندتر از 85 
دسیبل باشد )در حدود صدای 
یک ترافیک سنگین(. در محل 
کار افراد هر چه سروصدا بیشتر 
باشد، احتمال کاهش و از بین 
رفتن حس شللنوایی کارکنان، 
بیشللتر اسللت. قرارگرفتن در 
معللرض صداهایللی بللا بلندی 
»109« دسیبل در بیش از »دو 
دقیقه«، بسیار خطرناک است. 
اگر سروصدا به قدری بلند باشد 
که شما ناچار شوید با فریاد زدن 
صحبت کنید، گوش تان 
زنللگ بزند یا احسللاس 
کنید صدا در گوش تان 
می پیچللد، یعنی شللما 
آثار زیانبار سللروصدا را 
تجربلله می کنید. به هر 
حللال، باید دانسللت که 
سللروصدای بیش ازحد 

بلند، خطرناک است. 
 نمونه هایللی از اثرات 
زیانبار سروصدا عبارتند 
از 1- کاهللش تولیدات 
کارکنللان در اثر اخال 
و  تمرکزفکللری  در 
خستگی زیاد آنان در حین کار، 
افزایش هزینه های درمانی   -2
ناشللی از کم شللدن خللواب و 
آسللیب دیدن سیستم شنوایی 
افللراد، 3- کم شللدن کیفیت 
کار کارکنان، 4- از دست رفتن 
افراد و...  آرامش روانشللناختی 
به هللر حال، سللروصدای زیاد 
و طوالنی مللدت در محل کار، 
قدرت شللنوایی افللراد را چنان 
تدریجللی و بللدون درد و رنج 
از بین می برد کلله متوجه این 
نللوع زوال تدریجللی نخواهند 
شللد. بخش هایللی از گوش که 
وظیفلله آن انتقللال اصواتی با 
فرکانس باال اسللت، نخسللتین 
قسللمت هایی هستند که دچار 
آسیب می شوند. سردرد، فشار 
خون، خسللتگی و سوء هاضمه 
از جمله عوارض قرار گرفتن در 

معرض آلودگی صوتی هستند. 
واضح اسللت که آلودگی صوتی 
در محل کار را می توان کاهش 
داد، امللا قبللل از آن باید درجه 
بلندی سللروصدا را با ابزاری به 
نللام »صداسللنج«، اندازه گیری 
کرد. با کمک این ابزار می توان 
فشللار امواج صوتی موجود در 
هوا را مشللخص ساخت. ضمنأ 
راه حل ها و راهبرد هایی نیز برای 
کاسللتن از میزان آثللار زیانبار 

آلودگی صوتی وجود دارد. 

توصیه هایی برای مدیران
توصیه ما بللرای کاهش آثار 
مخرب آلودگی صوتی آن است 
که 1- تجهیزات پرسللروصدا یا 
معیللوب را تنظیم یللا تعویض 
کنیللد، 2- دسللتگاه پرصدا را 
درکم رفت و آمدترین نقطه محل 
کار یا زندگی خود قرار دهید یا 
اتاقی را که دسللتگاه یا وسایل 
پر سللروصدا در آن قرارگرفته 
اسللت با عایق صوتی بپوشانید، 
3- طللوری برنامه ریللزی کنید 
که درطللول روز در بخش های 
کم صداتللر محل کارتان حضور 
داشته باشید و تمام ساعات کار 
خود را نیز در معرض سرو صدا 
قرار نگیرید، 4- از لوازم شخصی 
حفاظتی مانندگوشی یا محافظ 
داخلللی گوش اسللتفاده کنید، 
5- اگر در معرض سللروصدای 
مداوم عبور و مرور ماشین ها و 
وسایل نقلیه هستید، پنجره های 
اتاق کار یا محل اقامت خود را 
با پنجره های ضللد صدا مجهز 

کنید و.... 
بازرسللان سللامت شغلی و 
متخصصان روانشناسی صنعتی 
و سللازمانی نیللز می توانند در 
کاسللتن آلودگی صوتی محل 
کارتللان، به شللما کمک کنند. 
درجه سللروصدا باید پیوسللته 
تمللام  و  شللود  اندازه گیللری 
بللرای حفظ  اقدامللات ممکن 
شللنوایی کارکنان، انجام گیرد. 
مدیللران و به ویژه سرپرسللتان 
شاغل در سازمان های تولیدی، 
کارخانه ها و کارگاه های صنعتی 
نیللز بهتر اسللت به ایللن نکته 
که همیشلله بلله دانش پذیران 
حاضر در کاس های درسللی ام 
می گویم، یعنی؛ »با پیشگیری 
می توانید در هزینه های درمان 
خود و افراد تحللت نظارت تان 
حسللاس  کنید«،  صرفه جویی 
باشللند و موجباتللی را فراهللم 
آورند تا سللالی یک بللار برای 
کارکنان سازمان و به ویژه برای 
کارگران، تست شنوایی سنجی 
انجام گیرد. اهمیت پیشگیری 
از آن جهللت زیللاد اسللت که 
وقتی شللنوایی یک فرد آسیب 
این آسللیب دیدگی  می بینللد، 
قابللل برگشللت نخواهللد بود. 
شللما نیز اگر احساس می کنید 
دچار اختال شنوایی شده اید، 
بافاصله با پزشللک متخصص 
گللوش و حلللق و بینی تماس 
بگیرید. پیشللنهاد ما آن است 
که برای مطالعه بیشتر در این 
زمینه و زمینه های مفید دیگر، 
به کتاب »روانشناسی بهره وری 
راهبردی« اثر نویسللنده سطور 
حاضر و از انتشللارات موسسلله 

نشر ویرایش، مراجعه کنید. 
نویسللنده: بللا   ارتبللاط 
www. profsaatchi. ir 

در سازمان های »بالنده«، مدیران 
عالوه بر وظایف معمول، با 

چالش های کم و بیش زیادی 
در زمینه مسائل زیست محیطی 

نظیر جمع آوری زباله های صنعتی، 
جلوگیری از آلودگی آب و هوا، 

جمع آوری و تصفیه فاضالب، انواع 
آلودگی های صوتی و نظایر آن 

درگیرند و تالش آنان برای کاهش 
اثرات زیانبار این نوع آلودگی ها نیز 

هدفمند و معنی دار است
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ایده های طالیی

ترجمه: امیرآل علی
پیمان احمدی

پروفسور محمود ساعتچی 
استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس 

شورای عالی آموزش مجتمع آموزشی بن ژیوار

نقش آلودگی های صوتی و زیست محیطی در کسالت های جسمانی و روان شناختی کارکنان

بهره وری راهبردی با کاهش آلودگی صوتی
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این كشورها مالیات بر درآمد 
ندارند

بنیانگ��ذاران  از  یك��ى  فرانكلی��ن،  بنجامی��ن 
ایاالت متح��ده تنه��ا دو چی��ز را در دنی��ا مطل��ق 

مى دانست: مرگ و مالیات. 
مالی��ات بر درآمد افراد در سرتاس��ر جهان یكى از 
منابع اصلى درآمد دولت هاست و بحث بر سر مالیات 
در دوره هاى اخیر انتخابات ریاست جمهورى آمریكا 

و اروپا جنجال برانگیز بوده است. 
ك��ه  دارن��د  وج��ود  دنی��ا  در  ام��ا كش��ورهایى 
شهروندان ش��ان اصاًل مالیات بر درآمد نمى پردازند. 
اینها معموالً كشورهایى هستند كه یا به بهشت هاى 
مالیات��ى معروفند یا براى تأمین هزینه هاى دولت از 

منابع طبیعى استفاده مى كنند. 

امارات متحده عربى
این كش��ور یكى از باالترین س��رانه هاى درآمد را 
در دنی��ا دارد؛ ٤٩هزار دالر. هیچ مالیات بر درآمد یا 
سرمایه اى را از شهروندانش دریافت نمى كند. امارات 
ك��ه هفتمین ذخایر نفتى و طبیعى بزرگ دنیا را در 
اختی��ار دارد، به جاى تأمی��ن درآمد از درآمد افراد، 
به پولى كه از ش��ركت هاى نفت��ى دریافت مى كند، 
وابس��ته اس��ت. ش��ركت هاى نفتى باید تا ٥٥ درصد 
مالیات بر درآمد به دولت بپردازد؛ بانك هاى خارجى 
نزدیك به ٢٠ درصد. به گفته س��ازمان كش��ورهاى 
صادركننده نفت، نزدیك به ٣٠ درصد تولید ناخالص 
داخل��ى امارات متحده عرب��ى به صورت مس��تقیم از 

عایدى نفت و گاز به دست مى آید. 
ش��اغالن خارجى در این كش��ور هیچ پولى براى 
بیمه امنیت اجتماعى ب��ه دولت پرداخت نمى كنند 
ام��ا ش��هروندان اماراتى باید ٥ درص��د از كل درآمد 
ماهانه ش��ان را به ص��ورت ماهانه ب��راى بیمه تأمین 
اجتماعى به دولت بپردازند. صاحبان كار شهروندان 
اماراتى هم بای��د ١٢/٥ تا ١٥ درصد حقوق پایه یك 
كارمند را براى امنیت اجتماعى و حق مس��تمرى به 

دولت پرداخت كنند. 

قطر

قطر نفت خی��ز با س��رانه ١٠٢,٨٠٠ دالرى تولید 
ناخال��ص داخل��ى ثروتمندترین كش��ور دنیاس��ت. 
درآم��دش را از ذخایر طبیعى نفتى خود به دس��ت 
مى آورد. این كش��ور سومین ذخایر نفتى بزرگ دنیا 
را در اختیار دارد. قطر سرمایه گذارى سنگینى روى 
زیرس��اخت خود كرده است تا بتواند كاال صادر كند. 
تجارت های��ى كه با نفت و گاز س��ر و كار دارند باید 

مالیات بر درآمد ٣٥ درصدى به دولت بپردازند. 
این كش��ور مالیات بر درآمد شخصى، سود سهام، 
سود س��رمایه یا ملك دریافت نمى كند اما قطرى ها 
موظ��ف هس��تند ٥ درص��د از درآمد خ��ود را براى 
مزایاى امنیت اجتماع��ى و كارفرمایان ١٠ درصد از 
درآمدش��ان را ب��راى تأمین هزینه ه��اى دولت كنار 

بگذارند. 

عمان
مثل بسیارى از كشورهاى خاورمیانه، عمان بخش 
زیادى از درآمد خود را از نفت خام به دست مى آورد. 
به عنوان مثال در نیمه اول سال ٢٠١٢، درآمد نفتى 
عمان كه نزدیك به ٧٠ درصد كل درآمد این كش��ور 
را تأمی��ن مى كند، با افزایش ٣٠ درصدى نس��بت به 
نیمه اول سال ٢٠١١ به ٧/١٣ میلیارد دالر رسید. 

شهروندان عمانى مالیات بر درآمد یا سود سرمایه 
نمى پردازند اما باید ٥/٦ درصد از حقوق ماهانه خود 
را ب��ه مزایاى امنیت اجتماع��ى اختصاص دهند. در 
صورت خرید ملك هم باید مالیات ٣ درصدى از رقم 

قرارداد را به دولت بپردازند. 

كویت
كویت شش��مین دخای��ر نفتى بزرگ دنی��ا را در 
اختی��ار دارد ك��ه درآمد حاص��ل از آن تقریباً نیمى 
از تولی��د ناخالص داخلى، بی��ش از ٩٠ درصد درآمد 
حاص��ل از ص��ادرات و ٨٠ درصد درآم��د دولت این 
كشور را تأمین مى كند. شهروندان كویتى هم مالیات 
بر درآمد نمى پردازند اما موظف هس��تند ٥/٧ درصد 
حقوق خ��ود را براى مزایاى امنی��ت اجتماعى كنار 

بگذارند، شاغالن ١١ درصد. 
ب��ا وج��ود اینك��ه كوی��ت یك��ى از ثروتمندترین 
كش��ورهاى دنیاس��ت اما اعتراض ها و اعتصاب هاى 
كارگرى كه از میزان حقوق خود راضى نبودند، باعث 
ش��د كه دولت در سال ٢٠١٢ میالدى ٢٥ درصد به 
حق��وق كارگران اضافه كند. صندوق بین المللى پول 
به همین خاطر به كویت هش��دار داد و گفت كه این 
اقدام ش��اید به پایدارى بودجه هاى مالى این كشور 

ضربه بزند. 

عربستان سعودى
بزرگ تری��ن صادركننده نفت دنیا از ش��هروندان 
خ��ود مالیات بر درآمد نمى گی��رد اما خارجى هایى 
كه در این كش��ور براى خودش��ان كس��ب و كار راه 
مى اندازند بای��د ٢٠ درصد از درآمد خود را به دولت 
بپردازند. كارمندان عربس��تان س��عودى ٩ درصد از 
درآمد و صاحبان مشاغل ١٨ درصد از درآمد خود را 
باید براى مزایاى امنیت اجتماعى به دولت بپردازند. 
نفت منبع اصلى تأمین بودجه دولت است كه معادل 
٤٥ درصد تولید ناخال��ص داخلى و ٩٠ درصد درآمد 
حاصل از صادرات اس��ت. نفت بسیارى از خارجى ها 
را به سمت عربستان سعودى كشانده و بیش از یك 

سوم جمعیت این كشور را تشكیل مى دهند.
 منبع: سى ان بى سى 

دریچه

مالیات در بس��یارى از كش��ورهاى دنیا 
یكى از مهم ترین اركان درآمد دولت است. 
در كشوهایى كه مالیات منبع اصلى درآمد 
اس��ت، سیاس��ت گذارى در آن نقش بسیار 
مهمى بازى مى كن��د. دولت ها براى اینكه 
اعتماد مردم را جل��ب كنند از راهكارهاى 
مختلفى اس��تفاده مى كنند. یك��ى از انواع 
مالیات ها كه با زندگى همه مردم س��روكار 
دارد، مالی��ات بر درآمد اس��ت. حال اینكه 
سیاس��ت هاى مالیات بر درآمد چه تأثیرى 
بر اقتصاد كالن مى گذارد، جاى بحث دارد. 
س��اختار و تأمین مالى تغییر در قوانین 
مالیات براى دس��تیابى به رش��د اقتصادى 
ضرورى اس��ت. معافیت مالیات��ى مى تواند 
و  پس ان��داز  ك��ردن،  كار  ب��ه  را  اف��راد 
س��رمایه گذارى تشویق كند اما اگر كاهش 
درآم��د ناش��ى از معافیت مالیات��ى فورا با 
كاهش هزینه ها جبران نش��ود، دولت یك 
كش��ور خیلى زود با كمبود بودجه مواجه 
خواهد شد. كمبود بودجه در طوالنى مدت 
ذخیره هاى ارزى را كاهش داده و نرخ بهره 
بانكى را باال خواهد برد. اثر قطعى معافیت 
مالیاتى بر رشد اقتصادى نامشخص است، 
اما برآورد بسیارى از كارشناسان این است 
كه این معافیت ها اثرى كوچك اما منفى بر 

رشد اقتصادى دارد. 
معیارهاى افزای��ش مالیات پایه مى تواند 
اث��ر معافیت ه��اى مالیات��ى را بر كس��رى 
بودج��ه از بی��ن بب��رد، اما همزم��ان این 
معیاره��ا بر تأمین نی��روى كار، پس انداز و 
سرمایه گذارى نیز تأثیر مى گذارد، بنابراین 
اثر مستقیم آن بر رش��د اقتصادى كاهش 
مى یابد. با استفاده از این معیارها همچنین 
مى توان منابع��ى را از بخش هاى گوناگون 
مشخص و به ارزش��مندترین شكل از آنها 
استفاده اقتصادى كرد. نتیجه این استفاده 
كارآمدى بیش��تر و به ط��ور بالقوه بزرگ تر 
ش��دن اقتصاد یك كشور خواهد بود. روى 
كاغذ نتایج اینطور نش��ان مى دهد كه همه 
انواع تغیی��رات در مالیات اثر یكس��انى بر 
رش��د ندارن��د. اصالحاتى ك��ه انگیزه ها را 
براى پرداخ��ت مالیات افزای��ش مى دهد، 
انحراف هاى موجود در پرداخت یارانه ها را 
درست مى كند، از دس��تاوردهاى بادآورده 
پیش��گیرى مى كند و جلوى كسرى تأمین 
مال��ى را مى گیرد، اث��رات بس��یار بهترى 
ب��ر بزرگ تر ش��دن اقتصاد یك كش��ور در 
بلندمدت خواهد گذاش��ت، هرچند ممكن 
است موازنه میان تساوى حقوق و بهره ورى 

را برهم  بزند. 
سیاس��ت گذاران و پژوهش��گران مدت ها 
اس��ت روى این موض��وع كار مى كنند كه 
چگونه تغییرات بالقوه در سیس��تم مالیات 

درآمدهاى ش��خصى بر اندازه كلى اقتصاد 
یك كش��ور تأثی��ر مى گذارد. ب��راى مثال 
در س��ال ٢٠١٤، دیو كمپ، عضو پیش��ین 
مجلس نمایندگان آمریكا اصالحات فراگیر 
براى سیستم مالیات بر درآمد را در آمریكا 
پیش��نهاد داد ك��ه نرخ ها پایی��ن بیاید، تا 
حد زیادى یارانه ه��ا را در كد هاى مالیاتى 
مختلف كاهش دهد و سطح سود مالیات ها 

را در تمام سطوح درآمدى حفظ كند. 
درحالى ك��ه هیچ تردیدى وج��ود ندارد 
كه سیاس��ت هاى مالیاتى ب��ر فرصت هاى 
اقتصادى اثرگذار اس��ت، هیچ تضمینى هم 
وجود ندارد كه نش��ان ده��د معافیت هاى 
مالیاتى منجر به بزرگ تر ش��دن اقتصاد در 

بلندمدت مى شود. 
تأمین مالى معافیت ه��اى مالیاتى اثرات 
قابل توجهى بر رش��د درازمدت مى گذارد. 
معافیت ه��اى مالیاتى كه هزینه هاى آنها از 
طریق كاه��ش در هزینه هاى دولت تأمین 
مى ش��ود، مى تواند ب��ه افزای��ش خروجى 
اقتص��ادى در ی��ك دولت منجر ش��ود، اما 
معافیت ه��اى مالیاتى ك��ه هزینه هایش با 

كاه��ش در س��رمایه گذارى تأمین ش��ود، 
مى تواند به كاه��ش خروجى اقتصادى آن 
دول��ت بینجامد. اگر كاهش هزینه ناش��ى 
از معافیت ه��اى مالیاتى با كاهش هزینه ها 
در دولت جبران نش��ود، دول��ت مجبور به 
اس��تقراض مى ش��ود. نتیجه استقراض هم 
كام��اًل مش��خص اس��ت: كاهش رش��د در 
درازم��دت. اس��ناد تاریخ��ى و تحلیل هاى 
ای��ن روزها نش��ان مى ده��د معافیت هاى 
مالیاتى كه هزینه ناش��ى از آنها با سیاست 
اس��تقراض جبران مى ش��ود، در یك دوره 
زمانى طوالنى مدت اث��ر مثبت چندانى بر 
رش��د درازمدت نخواهد داش��ت و رشد را 

كاهش مى دهد. 
اصالحات مالیاتى پیچیده تر از آن اس��ت 
كه تصور مى شود. اصالحات مالیاتى یعنى 
ه��م معافیت هاى مالیاتى و ه��م تغییر در 
معیاره��اى مالیاتى پایه. ی��ك پیش فرض 
تئوریك وج��ود دارد ك��ه مى گوید چنین 
تغییراتى مى تواند اقتصاد یك كش��ور را در 
درازمدت بزرگ ت��ر كند، هرچند میزان اثر 
آن چندان مشخص نیست و قطعیت ندارد. 

ی��ك حقیق��ت ك��ه اغل��ب درب��اره آن 
صحبتى نمى ش��ود این است كه گسترش 
پای��ه مالیات��ى از طریق كاه��ش یا حذف 
هزینه ه��اى مالیات��ى باع��ث افزایش نرخ 
كارآمد مالیات مى شود كه اشخاص حقیقى 
و حقوقى با آن سروكار دارند. اما گسترش 
معیارهاى مالیاتى پایه بهره ورى را بیش��تر 
مى كن��د چ��ون مناب��ع اختصاص یافته از 
بخش هاى مختلف باعث بازگشت باالترین 
سود اقتصادى مى شود. به این ترتیب اقتصاد 

یك كشور بزرگ تر از پیش مى شود. 
ارزیابى منصفانه مى تواند این باش��د كه 
طراحى درست سیاس��ت هاى مالیاتى این 
ظرفیت را به اقتصاد یك كشور مى دهد كه 
رشد را تجربه كند، اما در این مسیر موانع 
س��ختى وجود دارد و قطعاً هیچ تضمینى 
نیست كه تغییر در مالیات ها باعث افزایش 

عملكرد اقتصادى دولت ها شود. 
با توجه به اثرات گوناگونى كه سیاست هاى 
مالیات��ى روى رش��د اقتصادى مى گ��ذارد، 
تغیی��ر در قوانین مالیاتى براس��اس بیش��تر 
رش��د اقتصادى را در پ��ى دارد. این اثرات را 

مى توان به چند بخش تقسیم كرد: اول اثرات 
انگیزشى مثبت كه نتیجه اش تشویق مردم 
به كار كردن، پس انداز و سرمایه گذارى است. 
دوم اثر منفى جزئى بر درآمدها كه درنتیجه 
هدف گذارى دقیق براى معافیت هاى مالیاتى 
ص��ورت مى گی��رد و هدف��ش فعالیت هاى 
اقتص��ادى به ج��اى تكیه بر دس��تاوردهاى 
بادآورده از فعالیت هاى پیش��ین است. سوم 
كاهش انحراف ها و شفاف تر شدن بخش هاى 
مال��ى چه در بخش درآمد و چه مصرف و در 
نهایت كمترین افزایش یا كاهش در كسرى 

بودجه. 
آنچه مس��لم اس��ت اینكه سیاس��ت هاى 
درس��ت مالیاتى حتى اگر شامل معافیت ها 
هم بش��ود و دولت بخواهد هزینه هاى خود 
را از ج��اى دیگ��رى تأمین كند ی��ا آنها را 
كاهش دهد، اگر درس��ت طراحى ش��وند، 
به نتیجه اى مطلوب خواهد رس��ید. رش��د 
اقتصادى حت��ى در ش��رایط معافیت هاى 
مالیاتى هم امكان پذیر اس��ت، به شرطى كه 
سیاس��ت ها عادالنه وضع شده و به تناسب 

مشاغل باشد. 

گزارش 2

تأثیر تغییرات مالیات بر درآمد بر رشد اقتصادی
كشورهایى كه درآمد اصلى شان مالیات است، روى تغییرات در قوانین و سیاست هاى مالیاتى حساسیت زیادى نشان مى دهند. مالیات بر درآمد به عنوان یکى از 

انواع مهم مالیات، نه تنها بر درآمد دولت كه بر كل اقتصاد یک كشور تأثیر مى گذارد

چند سالى از ماجراى تغییر محل اقامت جرارد دیپاردیو، 
هنرپیش��ه معروف كه دیگر فرانس��وى نیس��ت، به روسیه 
مى گذرد. فرار این هنرپیش��ه فرانسوى از پرداخت مالیات 
به روس��یه در رسانه ها بسیار خبرساز شد. او كه با موافقت 
والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهورى روس��یه، از اوایل س��ال 
٢٠١٣ به شهروندى كش��ور روسیه درآمده است،  اكنون از 
یك نرخ مالیاتى بس��یار مناسب بهره مند مى شود. مقامات 
مالیاتى روسیه، او را به عنوان یك كارآفرین شخصى در نظر 
گرفته اند. پذیرش درخواست شهروندى جرارد دیپاردیو از 
س��وى والدیمیر پوتین، جنجال بزرگى ب��ه پا كرد. جرارد 
دیپاردی��و، در اعت��راض به ط��رح مالیاتى فرانس��وآ اوالند، 
رئیس جمهورى فرانسه، كه مالیات ها را تا ٧٥درصد افزایش 
داد، از تابعیت فرانس��وى خود انصراف داد و به روسیه پناه 
برد. اكنون او به عنوان یك كارآفرین ش��خصى در روسیه، 
مالیات ٦درصدى پرداخت مى كند، در حالى كه بسیارى از 
ساكنان دیگر تا ١٣درصد هم مالیات پرداخت مى كنند. از 
نظر نظام مالیاتى روسیه و مقامات مالیاتى این كشور، نرخ 
٦درصدى مالیات مش��مول ش��هروندان كارآفرین شخصى 
اس��ت كه درآمد س��االنه آنها از ١,٣ میلی��ون یورو تجاوز 
نمى كند. جرارد دیپاردیو،  در حال راه اندازى یك رستوران 

و یك مركز هنر هاى نمایشى در روسیه است. 
زیادند افراد مش��هورى كه ب��راى پرداخت مالیات كمتر 
براى زندگى به كشور هاى دیگر مى روند. به جز چند مورد 
معدود، كار آنها غیر قانونى نیس��ت، حتى در برخى موارد، 
ممكن است به شرط بازگشت به كشور تخفیف مالیاتى هم 
شامل حال آنها بش��ود. اگر خوش بینانه به این قضیه نگاه 
كنیم، همه آنها به خاطر فرار از مالیات از كش��ور نرفته اند. 
مثاًل »آلن دلون« معروف، خودش مى گوید كه براى زندگى 
س��وییس را انتخاب كرده است و ربطى به مسائل مالیاتى 
ندارد. »دنى بون«، كارگردان و هنرپیش��ه فرانسوى كه در 
س��ال ٢٠١١ حدود ٧,٥میلیون یورو درآمد داشت، اكنون 
در لس آنجلس زندگى مى كند و خودش مى گوید براى فرار 

از مالیات به آمریكا نرفته اس��ت. در فرانس��ه طرح مالیات 
متناس��ب با درآمد، از س��ال ١٩١٤ و به پیشنهاد »جوزف 
كیلو« به اجرا درآمد. از آن زمان، پرداخت مالیات توس��ط 
شهروندان یكى از مصادیق همبستگى ملى براى این كشور 
به ش��مار مى رود. اما امروز، چه شده اس��ت كه ستاره هاى 
س��ینما و ورزش، س��رمایه گذاران و ثروتمن��دان ترجی��ح 

مى دهند براى فرار از مالیات، فرانسه را ترک كنند؟ 

صحبت از میراث مالیاتى است 
یك��ى از وعده ه��اى انتخابات��ى نیك��وال س��اركوزى، 
رئیس جمهورى پیشین فرانس��ه،  برگرداندن ثروتمندان 
به خاک كش��ور ب��ود. او در نظر داش��ت ط��رح مالیات 
بردرآم��د مهاج��ران را اجرا كند. »جان��ى هالیدى«، در 
زم��ان انتخابات به حمایت از س��اركوزى اعالم كرده بود 
ك��ه اگر او رئیس جمهور ش��ود و طرح تخفی��ف مالیاتى 

براى مهاجران به تصویب برس��د،  دوباره به فرانس��ه باز 
خواهد گش��ت. 

ب��ا روى كار آمدن فرانس��وآ اوالن��د و انجام اصالحات 
مالیات��ى او، تغییراتى در سیس��تم مالیاتى كش��ور ایجاد 
شد. همان زمان كه فرانسوآ اوالند مالیات ٧٥درصدى را 
ب��راى افرادى كه درآمد آنها بیش��تر از یك میلیون یورو 
در سال است، به تصویب رساند، بسیارى از افراد مشهور 
اعت��راض كردند. از جمله آنها جرارد دیپاردیو بود كه به 
روس��یه پناه برد. فرانسواز هاردى، خواننده زن فرانسوى 
ه��م در اعتراض به تغییرات مالیاتى كش��ور گفته بود با 
درآمد ساالنه ١٥٠هزار یورویى، نمى تواند براى آپارتمان 
خ��ود به ارزش ٢میلیون ی��ورو، مالیاتى ٤٠هزار یورویى 
پرداخ��ت كند. او از اینكه مجب��ور بود خانه اش را با یك 

س��وم براى فروش بگذارد، بس��یار عصبانى بود. 
پرداخت مالی��ات ٧٥درصدى، ص��داى خیلى از افراد 
ثروتمن��د را در فرانس��ه درآورده اس��ت. كمت��ر كس��ى 
مى پذی��رد پول مهارت و حرفه خود را بدون چون و چرا 
تقدیم دولت كند. ورزش��كاران نیز معم��والً ثروت خود 
را در جای��ى خارج از فرانس��ه س��رمایه گذارى مى كنند. 
س��وییس، پناهگاه امن مالیاتى ورزش��كاران فرانس��وى 
اس��ت. تا جایى كه در س��وییس این كش��ور امن بانكى، 
به جز س��اعت و ش��كالت، بازیكنان تنیس فرانس��ه هم 
زیادند. »آرنو كلمان«، »ریچارد گسكه«، »ژیل سیمون« 
و »گائ��ل مونفیل« س��وییس را براى ف��رار مالیاتى خود 
انتخ��اب كرده ان��د. »كریم بنزم��ا« بازیكن تی��م فوتبال 
فرانس��ه با ١١میلیون یورو درآمد درسال و تونى پاركر، 
بسكتبالیست معروف با ١١,٢میلیون یورو درآمد، سالى 
چهار یا پنج بار به فرانسه مى آیند. به طور كلى از هر ١٠ 
ورزش��كار مطرح، یك نفر فقط در فرانس��ه ماندگار شده 
اس��ت. بر عكس، كس��انى هم هس��تند كه فكر مى كنند 
مالیات، میراث كش��ور اس��ت. »دیوید گاتا« آهنگس��از 
برجس��ته فرانس��وى با ٣,٢میلیون یورو درآمد در سال 
٢٠١١، مى گوید: »پول  هاى كش��ور فرانسه، در خارج از 
این كش��ور سرمایه گذارى مى ش��ود.« از نظر او پرداخت 

حتى ٩٥درصدى مالیات بردرآمد نیز عادى اس��ت. 

مالیات، میراث فراموش شده

ترجمه: سارا گلچین
brookings :منبع

گلنوش محب على
tempsreel. nouvelobs :منبع
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تا ب��ه حال دق��ت کرده اید 
و  هم��کاران  دوس��تان،  ک��ه 
اطرافیانت��ان از کدام برندهای 
تلفن همراه بیش از س��ایرین 
اس��تفاده می کنند؟ سیس��تم 
عامل محبوب ش��ان چیس��ت 
ی��ا از کار با ک��دام محصوالت 
تکنولوژیک رضایت بیش��تری 

دارند؟ 
اگر برای یافتن سواالت فوق 
نگاه��ی گذرا ب��ه اطراف خود 
بیندازی��د، متوجه می ش��وید 
برخ��ی محص��والت و نام های 
تجاری بین افراد از محبوبیتی 
علت  برخوردارن��د.  مضاع��ف 
در  ای��ن محص��والت  اقب��ال 
اکث��ر موارد ی��ا کیفیت باال یا 
مقرون به صرف��ه  قیمت ه��ای 
آنه��ا اس��ت. در س��وی دیگر 
ماجرا، ش��رکت های س��ازنده 
س��رویس ها  ارائه دهن��ده  و 
تکنولوژی��ک  کااله��ای  و 
نی��ز پ��اداش جل��ب رضایت 
مصرف کنندگان را به واس��طه 
دریافت  خود  باالی  سوددهی 
می کنن��د.  تا چن��دی پیش 
اغل��ب ش��رکت های بزرگ و 
نام آش��نای دنیای فناوری به 
ایاالت متحده تعلق داش��تند 
و اگ��ر قرار ب��ود لیس��تی از 
ب��ا  ش��رکت ها  پرس��ودترین 
توجه  قاب��ل  مال��ی  گ��ردش 
ش��رکت های  ش��ود،  تهی��ه 
آمریکایی گوی س��بقت را از 

این  با  می ربودن��د.  س��ایرین 
وج��ود در ط��ول دهه ه��ای 
آس��یایی  ش��رکت های  اخیر 
نی��ز ب��ه قس��مت های باالیی 
ج��دول پرفروش ه��ا صع��ود 
صدرنش��ین ها  بین  و  ک��رده 
قرار دارند. طبیعی است رشد 
محور  فن��اوری  ش��رکت های 
آنها  افزایش گ��ردش مالی  و 
بین الملل،  در بخش صادرات 
نتایج��ی مثب��ت در اقتص��اد 
کشورهای تولید کننده خواهد 

داشت و نرخ توسعه اقتصادی 
در ای��ن کش��ورها را بهبودی 

قابل توجه خواهد بخش��ید. 

اعضای طالیی باشگاه 
تیلیاردی ها 

لیس��ت برترین های فناوری 
جه��ان ش��امل 63 ش��رکت 
اس��ت ک��ه در کن��ار یکدیگر 
درآم��د،  دالر  تریلی��ون   35
و  س��ود  میلی��ارد  2.4ه��زار 
اف��زون  دارایی های��ی  ارزش 

دارند.  دالر  44تریلی��ون  ب��ر 
اگرچ��ه اغلب این ش��رکت ها 
تعل��ق  ای��االت متح��ده  ب��ه 
دارن��د ام��ا نمی ت��وان حضور 
پررنگ و سایه به س��ایه برخی 
این  در  آس��یایی  شرکت های 
نادی��ده گف��ت؛  را  فهرس��ت 
حضوری که نش��ان از ارتقای 
س��طح کیفی��ت محص��والت 
این ق��اره و پررنگ تر ش��دن 
اقتص��ادی  توس��عه  ش��رایط 
در منطق��ه دارد.  ب��ر مبنای 

اطالعات منتش��ر شده توسط 
با  نشریه فوربس، شرکت اپل 
ف��روش 233 میلیارد دالری، 
س��ود 53 میلی��ارد دالری و 
میلی��ارد   239 دارایی ه��ای 
دالری صدرنشین شرکت های 
س��ودآور در جهان است. این 
آمارها در حالی ارائه می شود 
که اپل در آوریل سال گذشته 
میالدی اندکی کاهش فروش  
)حدود0.21درص��د( را تجربه 
ای��ن کاهش بی س��ابقه  کرد. 
فروش که در روزهای نخست 
موج��ی از نگران��ی را به تیم 
باعث  اپل تزریق کرد،  فروش 
ش��د این ش��رکت در ماه های 
بع��دی با اقدامات��ی مؤثر نرخ 
فروش را کنترل کرده و از این 
آزمون با موفقیت خارج شود. 
ش��رکت کره ای سامسونگ 
با تالش��ی تحس��ین برانگیز و 
درآمد،  میلیارد دالر   177 با 
16.5 میلی��ارد دالر س��ود و 
میلی��ارد   216 دارایی ه��ای 
ب��ه  را  دوم  جای��گاه  دالری 
خ��ود اختص��اص داده و نام 
ای��ن فهرس��ت  را در  آس��یا 
پررن��گ ک��رده اس��ت. رتبه 
به  تیلیاردی ها  باش��گاه  سوم 
مایکروسافت  مشهور  شرکت 
با  این ش��رکت  تعل��ق دارد. 
86.5 میلی��ارد دالر درآم��د، 
10 میلی��ارد س��ود و ارزش 
میلی��اردی   407 س��هام 
 در رده س��وم ق��رار گرفت��ه 

اس��ت. 

دو س��ال پیش بود که شرکت گوگل 
از س��وی دولت روسیه متهم شد قوانین 
ض��د تراس��ت ش��رمن )قوانی��ن حقوق 
عرضی( را نقض کرده است. این اتهامات 
باعث واکنش های گسترده مقامات ارشد 
گوگل شد و آنان این اتهام را فاقد ارزش 

قانونی تلقی کردند. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، با این 
وج��ود، در نهای��ت جنجال ه��ای ای��ن 
ش��کایت به نف��ع دولت روس��یه خاتمه 
یاف��ت. براس��اس رأی دادگاه، ش��رکت 
گوگل ناچار ش��د در سال 2014 مبلغی 
بال��غ ب��ر 438میلی��ون روب��ل، برابر با 

6.8میلیون دالر غرامت پرداخت کند. 
اکن��ون بعد از گذش��ت دو س��ال، این 
ش��رکت برای بار دوم متهم ش��ده که با 
نق��ض قوانین ضد تراس��ت، اصول رقابت 
کلی��ه  و  بی��ن ش��رکت های روس تب��ار 

شرکت های چندملیتی حاضر در روسیه 
را نق��ض کرده اس��ت. براس��اس قوانین 
ملی روس��یه، تمامی ش��رکت های فعال 
در ای��ن کش��ور بای��د از حقوق��ی برابر و 
فرصت ه��ای رقابت��ی هم ت��راز برخوردار 
باش��ند و هر گون��ه رون��د مختل کنن��ده 
جریان رقابتی با برخورد مستقیم مقامات 
روبه رو خواهد شد. این در حالی است که 
گوگل ب��ا فعالیت های غیر قانونی خود در 
گوشی های همراه اندرویدی، این قوانین 
را زیر پا گذاش��ته اس��ت.  اگرچه گوگل 
نس��بت به اتهامات وارده ابراز بی گناهی 
ک��رده و خ��ود را مقصر تلق��ی نمی کند، 
اما پیش بینی می ش��ود این شرکت برای 
ب��ار دوم مته��م ش��ود. اصلی ترین بخش 
اتهامات گوگل با مس��دود شدن تبلیغات 
رقبا و تمرکز برای تبلیغات جهت دار برای 

طرف قراردادهای گوگل مرتبط است. 

10ترفند گوگل آناالیز برای ارتقای 
وب سایت شما 

این روزها گوگل به یک آچار فرانسه به تمام معنا 
تبدیل شده و کم لطفی است اگر گوگل را یک موتور 

جست وجوی عادی در نظر بگیریم. 
به گزارش »فرصت امروز«، امکانات و نرم افزارهای 
وابس��ته به ش��رکت گوگل برای بس��یاری از مشاغل 
کاربردی هس��تند و کمتر کاربر فضای مجازی اس��ت 
ک��ه روز خ��ود را ب��ا دیدن لوگوی گ��وگل آغاز نکند. 
گ��وگل آناالی��ز یکی از ابزارهای رایگان گوگل اس��ت 
که س��رعت سیستم کس��ب و کار شما را چندین برابر 
خواهد کرد، تنها کافی است چند ترفند کلیدی این 

ابزار را بیاموزید. 
Setup Goals-1: ه��ر وب س��ایت بای��د تعدادی 
هدف کلیدی داش��ته باش��د و براساس همین اهداف 
س��ازماندهی ش��ود. اگ��ر قصد دارید اه��داف کوتاه و 
بلند م��دت خود را س��ازماندهی کنی��د، گوگل آناالیز 
این فرصت را در اختیار ش��ما گذاش��ته است. در این 
ابزار امکان بررس��ی بر حس��ب نقاط مش��خص زمانی 

فراهم است. 
Site Speed-2: یک��ی از برتری��ن مزیت ه��ای 
گوگل آناالیز بررسی سرعت دریافت اطالعات، آپلود 
و بارگذاری آنهاست. شما با کمک گوگل آناالیز قادر 

خواهید بود سرعت آپلود صفحات را باالتر ببرید. 
Google Webmaster Tools-3: با کمک این 
ابزار قادر خواهید بود پویایی سیستم خود را چندین 
برابر کنید. همچنین قادر به تفس��یر و بررس��ی سریع 
اطالعات منتشر شده در وب سایت خود خواهید بود.

Event Tracking  -4: ای��ن قابلی��ت یک��ی از 
مهم تری��ن قابلیت ه��ای این ابزار اس��ت. با کمک این 
قابلیت قادر خواهید بود دریافتی های وب سایت خود، 
ان��واع تبلیغ��ات، خطاهای بازدید کنندگان، مس��ائل 

مربوط به کاربران و... را پیگیری کنید.
Site Search-5: کادر جست وجوی شخصی، ابزار 
کاربردی و مفیدی است که کمک می کند دقیق ترین 
کلم��ات کلی��دی را که توس��ط کاربران جس��ت وجو 
می ش��ود شناس��ایی کنید. در واقع این گزینه به شما 
کمک می کند کلیدی ترین کلمات مورد توجه کاربران 

را شناسایی کنید. 
Multi-channel Funnels-6: ای��ن اب��زار به 
افزایش نرخ بازدید کننده های شما کمک خواهد کرد. 
شما می توانید کانال هایی را که بیشترین بازید کننده 
را داش��ته اند ش��ناخته و روی آنها تمرکز کنید. برای 
مثال تش��خیص دهید که بیشترین بازدید کننده ها از 
طریق کدام شبکه اجتماعی با شما مرتبط هستند. 

Real-time Reporting-4: با کمک این ابزار، 
توانای��ی مکان یابی دقی��ق جغرافیایی همراه با منبع 
اص��الح آنالین در اختیار ش��ما قرار می گیرد؛ ابزاری 
که وقتی بازدید کنندگان سایت پرتعداد باشند بسیار 

کاربردی خواهد بود. 
Plot Rows -8: این ابزار، ابزاری مکمل و مفید 
ب��رای تجزی��ه و تحلیل از طریق گوگل آناالیز اس��ت. 
همچنین امکان بررس��ی مقایسه ای اطالعات از دیگر 

امکانات مفید این ابزار است. 
Flow Visualization-9: ای��ن ابزار نوعی ابزار 
تجسسی بسیار مفید است. اگر قصد داشته باشید از 
مدت زمانی که افراد در وب سایت شما وقت می گذارند 
به طور دقیق مطلع شوید یا به طور تفکیک شده بدانید 
کدام بخش ها برای کاربران جذاب تر از س��ایر بخش 

هاست، می توانید از این ابزار کمک بگیرید. 
Dashboards -10: اگر از dashboard سنتی 
گوگل خسته شده اید و دوست دارید به امکاناتی فراتر 
دست پیدا کنید، می توانید از این ابزار کمک بگیرید. 
این نسخه نسبت به نسخه های پیشین بسیار قوی تر 

است. 

 دوئل تیم کوک
با خرده فروشان روسی

ش��کی نیس��ت که ش��هرت و محبوبیت محصوالت 
اپل مرزی ندارد و کاربرانی از سراسر دنیا به استفاده 
از کاالهای این ش��رکت نام آش��نا مش��غولند. با این 
حال گهگاه حاش��یه هایی پدیدار می ش��وند که برای 
مس��ئوالن این ش��رکت چاره ای جز واکنش مستقیم 
باقی نمی گذارند. قیمت محصوالت اپل یکی از همین 
حاشیه هاس��ت که این بار در روس��یه دردسرساز شده 
اس��ت. ط��ی ماه ه��ای اخیر ش��کایات پرش��ماری از 
س��وی خریداران محصوالت اپل به گوش می رس��ید 
ک��ه از چندنرخ��ی ب��ودن قیمت ای��ن محصوالت در 
فروشگاه های مختلف حکایت می کرد. عمده شکایات 

به قیمت آیفون 6S مرتبط بود. 
ب��ه گزارش  »فرصت ام��روز«، مدتی پس از مطرح 
ش��دن این شکایات ش��رکت اپل در بیانیه ای رسمی 
اعالم کرد ناظران این شرکت با کنترل16 خرده فروش 
بزرگ روسیه، قیمت هایی مشابه را گزارش کرده اند و 
 6S با توجه به اینکه قیمت محصوالتی چون آیفون
متغی��ر نب��وده، بنابراین هیچ گون��ه نقضی در حقوق 
مش��تری های اپل مشاهده نشده است. از سوی دیگر 
سازمان کنترل و نظارت بر قیمت های فدرال روسیه 
نیز به نوعی با این پرونده درگیر است، چرا که بخشی 
از اتهامات وارد شده به فروشندگان اپل از طریق این 

سازمان در حال پیگیری است. 
 این نخستین بار نیست که اپل در روسیه حاشیه ساز 
شده است. در سال 2014 روسیه با کاهش بیش از حد 
ارزش روبل مواجه شد. در چنین شرایطی به طور همزمان 
قیمت iPad در برخی کشورهای اروپایی تا 20 درصد 
افزایش یافته بود، بنابراین اپل برخی نمایندگی های خود 
در روسیه را به حالت تعلیق درآورد و فعالیت های خود 

در این کشور را کاهشی محسوس داد. 
با این حال به نظر می رسد مقامات اپل این بار قصد 
ندارند بر س��ر اتهامات قیمت ها عقب نش��ینی کنند. 
براساس توافقات اپل و نظام حقوقی مشتریان روسیه، 
این شرکت قادر خواهد بود در صورت مشاهده هرگونه 
تخل��ف در قیمت گ��ذاری محصوالتش، بین یک تا 5 
میلی��ون روب��ل جریمه نقدی دریافت کند، تصمیمی 
که احتمال می رود نرخ تخلفات و شکایات را به شدت 

کاهش دهد.

وزیر ارتباطات: 
130 هزار شغل در بخش فناوری 

اطالعات ایجاد می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ایجاد 130 هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش فناوری 

اطالعات و ارتباطات در کشور خبر داد. 
به گزارش مهر، محمود واعظی بر سیاست نظارتی 
و حمایت��ی دول��ت یازده��م در زمین��ه حمای��ت از 
بخش خصوصی به منظور س��رمایه گذاری در فناوری 

اطالعات تأکید کرد. 
وی افزود: در س��ه س��ال گذشته بیش از 9میلیارد 
تومان توسط بخش خصوصی و 4 هزار و 500 میلیارد 
تومان توسط بخش دولتی در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت.  واعظی به 
کاه��ش تعرفه های تبادل اطالعات در داخل کش��ور 
طب��ق مصوبه کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات 
اش��اره کرد و ادامه داد: با وجود کاهش 600میلیارد 
تومانی درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت، این اقدام 
موجب افزایش دسترس��ی مردم به امکانات می ش��ود 
ک��ه مطمئن هس��تیم این کاه��ش درآمد در آینده با 

کاربری کاربران، برگشت داده خواهد شد. 
وی افزود: وارد فصل جدیدی در حوزه شده ایم که 
می تواند با ایجاد ش��غل امکان ایجاد 130 هزار ش��غل 
مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه را فراهم کند. 

واعظی مس��تقل ش��دن بخش  ای سی تی از حوزه 
حمل و نقل در برنامه ششم توسعه را بسیار مهم دانست 
و اف��زود: ع��الوه بر سیاس��ت های ابالغی مقام معظم 
رهبری در برنامه ریزی های کشور حدود 19.4 درصد 
رش��د بخش��ی برای ما در نظر گرفته ش��ده است که 
اهمی��ت این بخش را در سیاس��ت گذاری های دولت 

می رساند و باید از این فرصت نهایت بهره را برد. 
واعظ��ی عالوه بر تأکید افزایش کیفیت و س��رعت 
خواستار ارائه خدمات متنوع به کاربران شد و افزود: 
با راه اندازی مرکز تبادل ترافیک داده در چهار ش��هر 
بزرگ انتظار داریم مردم محتوای خوب را با کیفیت 
خوب دریافت کنند که باید به این امر توجه ویژه کرد. 

زمینه سازی برای حضور 
تلگرام در ایران

مدیرعامل یک شرکت اینترنتی از الزام تلگرام برای 
انتقال سرورهایش به ایران خبر داد. 

به گزارش ایسنا، نخستین دیتاسنتر کلود  )ابری( 
خصوصی کشور رونمایی شد و مدیرعامل این شرکت 
از فراهم ش��دن مقدمات انتقال س��رور تلگرام به ایران 

خبر داد. 
فریدون قاس��م زاده مدیرعامل افرانت در عین حال 
عنوان کرد: پس از اینکه تلگرام ملزم به انتقال سرور 
به ایران ش��د هم اکنون دولت ایران چند ارائه دهنده 
خدمات دیتاس��نتری خصوصی ایرانی را برای انتقال 

سرور به ایران تعیین کرده است. 
از  وی گف��ت: س��رورهای توزی��ع ش��ده یک��ی 
اس��تانداردهای معمول دنیاست و اگر محدودیت های 
تحریم نبود شرکت هایی مثل گوگل از سال ها پیش 

سرورهای خود را در ایران مستقر کرده بودند. 
مدیرعام��ل این ش��رکت اینترنتی همچنین اظهار 
ک��رد: برای برخی ش��رکت ها از جمل��ه تلگرام انتقال 
س��رور به ایران الزامی ش��ده و این ش��رکت ها ملزمند 

تا پایان سال سرور خود را در ایران مستقر کنند. 
وی افزود: دولت ایران چند شرکت از جمله افرانت را 
برای میزبانی انتقال سرورهای تلگرام به ایران تعیین 
کرده است.  نخستین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی 
ایران طی سه سال گذشته با استفاده از توان داخلی 
با ظرفیت 20هزار س��رور مجازی و با س��رمایه گذاری 
40میلیارد تومان ایجاد شده است.  این دیتاسنتر که 
امروز به بهره برداری رسید2 مگاواتی و در فضایی به 
وسعت 1500 متر مربع که شامل سالن های سرور و 
تجهیزات زیرساخت  آی تی با ظرفیت هزار سرور ابری 

و ذخیره سازی 6 پتابایت اطالعات می شود. 
براساس اظهارات مدیرعامل افرانت این شرکت در 
نظر دارد 100 س��رور ابری را به صورت رایگان برای 
مدت یک س��ال به کارآفرینان معرفی ش��ده از سوی 

وزارت ارتباطات واگذار کند. 

خالکوبی هوشمند روی دست برای 
کنترل تلفن همراه

گروهی از دانش��جویان دکترای دانش��گاه  ام آی تی 
با همکاری محققان ش��رکت مایکروسافت پوشیدنی 
جدی��دی ب��رای کنترل گوش��ی های همراه از راه دور 

ابداع کرده اند. 
به گزارش فارس، اختراع این گروه یک تاتوی موقت 
اس��ت که با هک کردن آن روی پوس��ت بدن می توان 
هم گوشی ها را کنترل کرد و هم با استفاده از فناوری 
ان اف سی داده های مختلف را به اشتراک گذاشت. 
فناوری یاد شده DuoSkin نام دارد و با استفاده از آن 
می توان مدارهای الکتریکی را با استفاده از نرم افزارهای 
گرافیکی طراحی کرد و س��پس این مدارها را در قالب 
تاتو روی پوست بدن چسباند. تعاملی بودن این مدارها 
راه را برای کنترل گوشی ها از راه دور و بدون لمس آنها 
هموار می کند.  این برچس��ب های الکتریکی می توانند 
سه کارکرد داشته باشند تبدیل پوست به ابزار کنترل 
محصوالت برقی، تغییر رنگ بر حسب دمای پوست و 
استخراج داده از داخل آن. در یک مورد دانشجویان با 
نصب ال  ای دی در تاتوهای یاد شده آن را به نمایشگری 

با رنگ های متغیر مبدل کردند. 

اپل، سامسونگ و مایکروسافت صدرنشین شدند 
گردش های مالی خیره کننده در دنیای فناوری 

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
دوشنبه
25 مرداد 1395

شماره 579 

شات

Noropo cup warmer محصولی کاربردی برای کارمندانی است که عادت دارند در هنگام کار نوشیدنی های گرم بنوشند . برای استفاده از این محصول کافی 
است کابل usb  را به رایانه همراه خود متصل کرده و از نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه داغ لذت ببرید . قیمت این محصول 15 دالر است. 

اهمیت توجه به رفتارهایی که والدین در 
قبال فرزندان شان اتخاذ می کنند تا جایی 
است که افزون بر نهادهای دولتی و ملی، 
برخی فع��االن عرصه فناوری و تکنولوژی 
نیز در تالش��ند تا راهکارهایی موثر برای 

کنترل رفتار والدین خلق کنند. 
نرم افزار  »فرصت ام��روز«،  به گ��زارش 
Mytoddlr برنامه ای اس��ت که در دو 
نقش دس��تیار والدی��ن و کنترل کننده 
رفت��ار م��ادر و پ��در در قب��ال ک��ودک 
ادیویس��ی،  فعالی��ت می کن��د. م��والوا 
مدیر پروژه این برنامه معتقد اس��ت در 
دنیایی که اغل��ب والدین عادت کرده اند 
ب��ه طور میانگی��ن بین 6 تا 8 س��اعت، 
ک��ودکان را در محیط های خارج از خانه 
همچ��ون مهده��ای کودک ره��ا کنند، 
یافت��ن تکنیک هایی برای تامین آرامش 

کودکان حائز اهمیتی دوچندان است. 

اما اهمیت ویژه این نرم افزار برای والدین 
مبتال به اختالل شخصیت پارانوئید است. 
ای��ن نرم افزار با نص��ب روی تلفن همراه 
و تبلت ب��ه کنترل تم��ام وقت وضعیت 
کودک در ش��رایط مختل��ف می پردازد و 
در نتیجه وی را در مطلوب ترین ش��رایط 
امنیتی قرار می ده��د. از دیگر فواید این 
برنامه، امکان به اشتراک گذاری عکس ها 
و تصاویر مرتبط با کودک در سریع ترین 
زمان ممکن اس��ت. یکی از عالئم والدین 
پارانوئیدی احس��اس ش��ک مدام است. 
این احس��اس می تواند از طریق دریافت 
نقاشی های کودک در مهد، اخبار مربوط 
به وی و... کاهش یابد. برنامه مذکور بیش 
از 11 ه��زار ب��ار در 140 کش��ور جهان 
دریافت شده و والدین بریتانیایی، هندی، 
سنگاپوری و آمریکایی بیش از دیگران به 

آن توجه نشان داده اند. 

نرم افزاری برای کنترل والدین پارانوئیدی نقض قوانین تراست توسط غول جست وجوی دنیا 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

خبردنیای فناوری
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متخصصهابهکارگرفتهمیشوند
ش��رکت های دانش بنیان با کاربردی کردن دانش 
و اس��تفاده  موثرت��ر از آن در گس��ترش ظرفیت ها و 
ارتق��ای درجه بهره ب��رداری از منابع، س��عی در به 
حداکثر رس��اندن می��زان بهره وری دارن��د. در این 
میان آنچه بی��ش از پیش مورد توجه قرار می گیرد، 
بهره وری نیروی انس��انی است. مطالعات انجام شده 
نش��ان می دهد بیشترین افزایش تولید ناخالص ملی 
در نتیجه بهبود اثربخش��ی و کیفیت نیروی انسانی 
به وجود می آید تا به کارگیری کار و س��رمایه اضافی؛ 
بنابراین با توجه به نقش بی بدیل بهره وری در رش��د 
اقتصادی و توسعه پایدار الزم است اهمیت دانش بر 
رش��د بهره وری تولیدات و صنایع مختلف در سطح 
کالن ش��ناخته ش��ود. یکی از مهم ترین مسائلی که 
کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، نبود 
حلقه واسط میان دانش و صنعت است. تجاری سازی 
فناوری، فرآیندی پیچی��ده و متاثر از عوامل متعدد 
زیرساختی، فناوری، کسب و کار، اجتماعی و... است؛ 
عواملی که هرکدام می تواند از یک سو عامل موفقیت 
تجاری س��ازی و از س��وی دیگر مان��ع موفقیت آن 
باش��د. از طرف دیگر به بازار رسانیدن یک محصول 
می تواند تضمین کننده موفقیت و بقای س��ازمان ها 
باش��د، به همی��ن دلیل در س��ازمان های تحقیقاتی 
نی��ز پژوهش ب��دون تجاری س��ازی ی��ک محصول 
معنایی ن��دارد. بنابراین تا فناوری و ابتکار، توس��عه 
نیافته و به تولید انبوه نرس��د، نمی توان گفت فرآیند 
تجاری س��ازی تکمیل شده اس��ت. بخش زیادی از 
عوامل رشد و موفقیت تجاری سازی فناوری در الیه 

سیاست گذاری و زیرساختی است. 
مهندس افشین کالهی، یکی از فعاالن شرکت های 
دانش بنیان اس��ت. ش��رکت مهرنگار در سال 1372 
تاس��یس کرد و در س��ال 1376 برای نخستین بار 
در کش��ور در حوزه های جی پ��ی اس و نرم افزارهای 
کارب��ردی ب��رای س��ازمان ها و ادارات ش��روع به کار 
کرده و جزو نخس��تین ش��رکت های ارائه دهنده این 
محصوالت و خدمات بوده اس��ت. ضمن اینکه بخش 
ارتباطات ش��رکت فوق به منظور ارائه سرویس های 
مخابرات ماهواره ای و تعیین موقعیت تاس��یس شد 
و ش��روع به کار کرد. فعالیت های این بخش در ارائه 
محصوالت جدی��د، به خصوص در زمینه جی پی اس، 
سیس��تم های تعیین موقعیت و ردیاب��ی، ارتباطات 
رادیویی و ماهواره ای، ناوبری و سیستم های اطالعات 
جغرافیایی جی پی اس ادامه یافت. این شرکت به طور 
رس��می و کامل در سال 1385 تجدید سازمان پیدا 
ک��رد. کالهی در ای��ن خصوص می گوید: در س��ال 
1385 با ایمیدرو فعالیت های مش��ترکی داش��تیم. 
همین کارهای مش��ترک و تعاملی باعث ش��د دامنه 
فعالیت های مان را گسترش بدهیم. در اوایل دهه 70 
بح��ث در مورد مخابرات ماه��واره ای خیلی داغ بود. 
ش��اید االن جذابیتی نداش��ته باشد، ولی قبال خیلی 
م��ورد توجه ب��ود. کالهی در م��ورد فعالیت در این 
حوزه می گوی��د: تکنولوژی های مبتنی بر راه فناوری 
و مس��یریابی یک حوزه پویا و به ش��دت به روز است. 
کسی که می خواهد در این قسمت کار کند و حضور 
داشته باش��د باید کامال مجهز به علم روز دنیا باشد 
و ب��ه هیچ عن��وان از تازه ه��ای جهان غافل نباش��د. 
ش��رکت اطلس ره نگار از س��ال 1385، طبق تفاهم 
نامه با ش��رکت نیمه هادی عماد و با سرمایه گذاری 
49 درص��د از طریق ش��رکت نیمه ه��ادی عماد و 
شرکت مسیر به میزان 51درصد تاسیس شد. کلیه 
فعالیت های قبلی همراه با اهداف جدید تعریف شده 
در این زمینه در این ش��رکت دنبال ش��د. گسترش 
اس��تفاده از تکنولوژی GPS باعث شد ادامه فعالیت 
بخ��ش ارتباط��ات ش��رکت ف��وق در چارچوب یک 
شرکت جدید و مستقل س��ازماندهی شود. بنابراین 
ش��رکت ارتباطات مسیر در س��ال 1382 ثبت شده 
و به ص��ورت مس��تقل فعالیت خود را توس��عه داده 
است. کلیه فعالیت های قبلی، نمایندگی ها، پروژه ها 
و تولی��دات بخش ارتباطات ش��رکت قبلی به همراه 

پرسنل به شرکت جدید منتقل شدند. 
در ای��ن راس��تا بخ��ش  GISو نرم افزار ش��رکت 
تاس��یس شد و گسترش روز افزون این بخش، باعث 
سازماندهی و تشکیل مجموعه جدیدی به نام اطلس 
 GIS ره نگار ش��د که کلیه فعالیت ه��ای مربوط به
و نرم افزار به ش��رکت جدید منتقل ش��د و شروع به 
فعالیت کرد. بیش��تر مش��تریان و کس��انی که به ما 
مراجعه می کنند، ارگان ها و نهاد های دولتی هستند. 
در بخ��ش عموم��ی هم بعضی از ش��رکت ها و حتی 
ورزش��کاران س��راغ ما می آیند. ابزاره��ا و تجهیزات 
مسیریابی، مکان نما و حتی نرم افزارهای نقشه کشی 

و نقشه خوانی از عمده فعالیت های ما هستند. 

نیرویمتخصص
وی در م��ورد به کارگی��ری اف��راد در مجموع��ه اش 
می افزاید: ب��رای فعالیت در ش��رکت های دانش بنیان 
حداقل دانش فنی الزم اس��ت. البته این برای ش��روع 
اس��ت و باید در ادامه از مطالعه، تحقیق، س��رزدن به 
نمایشگاه های خارجی معتبر، اس��تفاده از نشریه های 
تخصصی به��ره ببرد تا از عل��م روز عقب نیفتد. برای 
فعالی��ت بای��د حداقل 10 س��ال وقت گذاش��ت تا به 
زیروبم کار تس��لط پیدا کرد. اصال نباید شاخه به شاخه 
پری��د. از لحاط مال��ی هم خود ما ط��ی چند نوبت تا 
حدود 20 میلیون هزینه کردیم. مقدار س��رمایه گذاری 
بس��تگی به نوع کار دارد ک��ه چه محصول یا خدماتی 
عرضه می ش��ود. غی��ر  از تخصص و مه��ارت، اعتماد و 
اطمینان و وجدان کاری باید مورد توجه قرار بگیرد تا 
در ادامه مسیر حرفه ای مشکلی پیش نیاید. االن بیش 
از 50ش��رکت در قسمتی که ما فعال هستیم مشغول 
هس��تند. خدمات ما هم شامل نصب و راه اندازی، ارائه 
خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و ارتقای نرم افزار ها 
و ابزارآالت اس��ت و این را هم بگویم در سراسر کشور 
از همه مش��تریانی ک��ه به ما مراجع��ه کرده اند، بانک 
اطالعات درس��ت کرده ایم تا بدون معطلی و با مراجعه 
به سوابق، مشکل پیش آمده برطرف شود. 35 نفر هم 
در این مجموعه دانش بنیان مش��غول به کار هستند. 
ب��رای آموزش و یادگیری برخی از فنون و آش��نایی با 
روش های نوین اعزام پرس��نل به خارج از کشور را هم 

داشته ایم. 

این روزها تقریبا در تمامی رسانه ها صحبت 
از ش��رکت ها و فعالیت های دانش  بنیان است. 
م��دل جدیدی از کس��ب وکار در دنیای امروز 
که روزبه روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و 
در کش��ور ما به عنوان یکی از الزمه های اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد بدون نفت مطرح شده است. 
این گونه شرکت ها در پارک های علم و فناوری 
با اهداف، تجاری س��اختن ایده ها برای تبدیل 
نوآوری ها به تکنولوژی ایجاد می شوند و گامی 
مثبت در اجرای ایده ها و نوآوری ها و اختراعات 
به شمار می آیند. ش��رکت های دانش بنیان به 
منظ��ور هم افزایی علم، ثروت، توس��عه اقتصاد 
دانش محور و اس��تفاده بهینه از پتانسیل های 
دانش��گاه ها و موسسات پژوهش��ی مورد تایید 
وزارت عل��وم تحقیق��ات ایجاد می ش��وند. این 
شرکت ها و مراکز پژوهش��ی حلقه واسط بین 
ایده و تکنولوژی هس��تند که می توانند ایده ها 
را در رس��یدن به تکنولوژی راهبری کنند. این 
شیوه از فعالیت در بخش تجارت با شیوه سنتی 
آن تف��اوت دارد و مبتنی بر دانش، فناوری روز 
و تجربه کارب��ردی در ارائه محصوالت مختلف 
و متن��وع اس��ت. برخالف بخش س��نتی که با 
س��رمایه گذاری مستقیم ش��کل می گیرد، این 
فعالیت ها مبتنی بر فناوری های روز و های تک 
بودن آن اس��ت. »فرص��ت امروز« با نس��ترن 
نیک زاد؛ دبیرکل مجمع تشکل های شرکت های 

دانش بنیان به گفت وگو نشسته است. 
نیک زاد در مورد فعالیت در حوزه شرکت های 
دانش بنی��ان می گوی��د: به طور کل��ی دانش را 
می توان به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی به شمار آورد که 
در واقع یک کاالی عمومی محس��وب می شود 
زیرا می توان دانش را بدون کاهش و استهالک، 
با دیگران به اشتراک گذاشت. این گونه کارها بر 
مبنای استفاده از تکنولوژی برای تولید محصول 
است و معموال عمر کوتاهی دارد. اگر بخواهیم 
ب��دون موش��کافی تخصصی و با زبانی س��اده، 
صنایع پیش��رفته را تعریف کنیم، می توانیم از 
آن به عنوان صنعتی یاد کنیم که نقش »علم« 
از »تجربه« بیش��تر است و البته سرعت تحول 
باالیی دارد؛ عمر یک تکنولوژی پیشرفته ممکن 
اس��ت تنها یک سال باش��د، در صورتی  که در 
تکنولوژی های سنتی، متوسط عمرشان، بیش 
از 10 س��ال اس��ت. ضمن اینکه نیروی انسانی 
که در صنایع سنتی تا حدودی مورد غفلت بود، 
ارزش��مند ش��ده و تاثیر باالیی در ایجاد ارزش 
افزوده محصول نهای��ی دارد. عامل دیگری که 
در صنایع پیشرفته اهمیت پیدا می کند، نقش 
تکنول��وژی در تولی��د محصول نهایی اس��ت؛ 
یعن��ی ارزش اف��زوده تکنول��وژی در محصول 
نهایی نس��بت به عوامل دیگر تولید )همچون 
م��واد اولیه( بس��یار باال اس��ت. در حال حاضر 
ش��رکت های دانش بنیان از توج��ه و حمایت 

ویژه ای از طرف دول��ت برخوردارند زیرا امروزه 
دولت و مردم خوب با این موضوع کنار آمده اند 
ک��ه دوران خام فروش��ی و گرایش به س��مت 
اقتصاد نفتی به پایان رس��یده زی��را این منابع 
پایان پذیر خواهند بود وکشور ما بیش از پیش 
به تولید ثروت از علم و دانش در کشور نیازمند 
است؛ این امر تنها از راه تبدیل ایده های مفید و 
کاربردی به ثروت میس��ر خواهد شد و اگر یک 
ش��رکت دانش بنیان بتواند محصوالت خود را 
به س��مت نیاز بازار و برپایه علمی تولید کند، 
در رقابت بازار داخ��ل و خارج به موفقیت های 
باالیی دس��ت خواهد یافت. این امر بی تاثیر بر 
اقتصاد جامعه نخواهد بود، زیرا هم ش��رکت به 
ثروت قابل توجهی رسیده و هم برای تعدادی از 

فارغ التحصیالن اشتغال فراهم کرده است. 

حلقهارتباطدولتباخصوصیها
نی��ک زاد در م��ورد نق��ش و اث��ر مجمع در 
کارک��رد آن می گوی��د: مجم��ع تش��کل های 
شرکت های دانش بنیان یک مقام باالدستی در 
این فعالیت هاس��ت و حلقه اتصال بین دولت و 
بخش خصوصی به حساب می آید. این مجموعه 
نماینده پارلمانی بخش خصوصی در اتاق ایران 
اس��ت و حیطه فعالیت م��ا - همان طور که در 
اهداف آن تعریف شده است- ساماندهی تولید 
و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان از 

طریق سازماندهی فعاالن مربوطه در تشکل های 
حرفه ای و صنعتی، زمینه سازی، تقویت و موثر 
کردن نق��ش و فعالیت تش��کل های تولیدی- 
صادراتی، ارائه نظرات مش��ورتی ب��ه مراجع و 
دس��تگاه های ذی ربط حاکمیت��ی در خصوص 
ام��ور مرتبط با تولید و ص��ادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان است. این حوزه با تخصص 
و تبحر در انج��ام فعالیت های عملیاتی قرابت 
نزدیکی دارد و صرفا مختص اکتشاف، استخراج 
و اختراع نیس��ت؛ این گونه کارها یک صنعت 
های تک است که پایه فنی – تکنیکی دارد. وی 
در مورد نحوه عملکرد افراد واجد شرایط در این 
بخش از فعالیت های تجاری می افزاید: استعداد 
و نخبه بودن چاره کار نیس��ت، ع��الوه بر این 
ملزومات، ابزارهای دیگری مانند هوش تجاری 
و تجرب��ه هم مورد نیاز اس��ت تا یک مجموعه 
دان��ش بنی��ان را موفق کند و به اوج برس��اند. 
نیک زاد در مورد حضور بخش خصوصی در این 
عرصه می گوید: بخش خصوصی و شرکت های 
مربوط��ه اگر برنامه داش��ته باش��ند، می توانند 
دولت و دس��تگاه های اجرایی را تحت تاثیر قرار 
دهند. چون آنها نیاز بازار را می دانند و از سلیقه 
مخاطبان خودشان آگاه هستند. در حال حاضر 
2113 ش��رکت در حوزه های مختلف علمی – 
فناوری فعال هستند که در زمینه های مختلف 

به کار مشغولند. 

شروعبهکار
این شرکت ها براساس ش��کل گیری و نحوه 
مدیریت ش��ان ب��ه دو دس��ته اصلی تقس��یم 
می شوند؛ طبق اعالم منابع رسمی، در این گونه 
شرکت ها، بین یک تا 100 سهام آن متعلق به 
دانشگاه یا موسسه پژوهشی یا بین 51درصد تا 
100درص��د آن متعلق به اعضای هیأت علمی 

واحدهای پژوهشی یا دانشگاه ها است. 
اگر سهام دانشگاه کمتر از 50درصد باشد به 
آن »شرکت دانش بنیان خصوصی« می گویند 
و اگر بیش از 50درصد در اختیار دولت باش��د، 

»شرکت دانش بنیان دولتی« نامیده می شود. 
نیک زاد درباره راه اندازی و فعالیت شرکت های 
دانش بنی��ان توضیح می دهد: ق��دم اول ثبت 
شرکت است که متقاضی باید برای شروع این 
کار را انج��ام دهد. بعد از آن ارائه مدارک مورد 
نیاز اس��ت که به معاونت علم وفناوری تحویل 
داده می ش��ود که پس از اخذ مدارک از س��وی 
معاون��ت یک کد رهگیری داده می ش��ود. پس 
از آن کارش��ناس معرفی می شود تا صالحیت 
تقاضادهنده بررس��ی ش��ود که اصال می تواند 
دانش بنیان باش��د ی��ا خیر. س��پس کارگروه 
ویژه ای تشکیل می شود و ش��رکت مزبور وارد 
طبقه بندی س��ازمانی می ش��ود. پس از تایید 

می توان فعالیت را شروع کرد. 
دبی��رکل مجمع تش��کل های دان��ش بنیان 

درباره مزایا و تسهیالت ارائه شده می افزاید: این 
شرکت ها از مزایا و معافیت های خوبی برخوردار 
هستند؛ مثل  معافیت های مالیاتی، معافیت های 
گمرکی، برخورداری از تسهیالت بانکی و سایر 
مواردی که مرتبط با حرفه تخصصی شان باشد. 
البته این ش��رکت ها حتما باید در پایان س��ال 
مالی اظهارنامه بدهند. چون ممکن است فقط 
یک یا دو محصول تولید شان دانش بنیان باشد 
و بقیه تولیدات در این ش��مول نگنجد. وی در 
مورد فعالیت های مجمع اضافه کرد: براس��اس 
برنامه ای که تهیه شده، قرار است در 31 استان 
کشور ش��عبه داشته باشیم که در موافقت های 
اصولی  آن گرفته شده است که تا پایان امسال 
مجمع های دو اس��تان تشکیل می شود. ضمن 
اینکه یکی از مهم ترین اقدامات قرارداد با شهر 
فرودگاه��ی امام خمینی ب��رای فعالیت بهتر و 
س��ریع تر فعاالن در این حوزه هاست. طبق این 
قرارداد ش��رکت ها و سرمایه گذاری هایی که در 
این بخش است باید از طریق مجمع وارد شوند 
تا کامال در متن جریان داش��ته باش��د و از این 

کانال صورت بگیرند. 
 

مشکالتوآیندهپیشرو
در مرحل��ه تولید مش��کالتی چ��ون کمبود 
تجهیزات آزمایشگاه، کمبود نقدینگی، حمایت 
و نظارت دس��تگاه های مس��ئول وج��ود دارد. 
همچنین نداشتن س��رمایه اولیه یکی از موانع 
اصلی در کار اس��ت، به عبارت دیگر در صنعت 
ایده به ع��الوه تجربه به عالوه مدیریت منهای 
س��رمایه اولیه مس��اوی اس��ت با اتالف عمر و 
خلق بده��ی افزوده. در مرحله ف��روش انتظار 
اس��ت که از محصوالت تولیدی و خدمات ارائه 
ش��ده حمایت ش��ود تا زمینه فروش داخلی و 
حتی خارجی ایجاد ش��ود، ولی متاس��فانه این 
طور نیست، رس��یدن به اقتصاد دانش بنیان و 
توجه ویژه به این ش��رکت ها چند سالی است 
ک��ه م��ورد بحث ق��رار گرفته اس��ت. عملکرد 
شرکت های دانش بنیان با توجه به ماهیت آنها 
به صورت اساسی منجر به تغییر و بهبود اقتصاد 
می شود. به اعتقاد کارشناسان با وجود افزایش 
شرکت های دانش بنیان هنوز نیازمندی های این 
شرکت ها به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته 
و دس��ت اندرکاران فضای کسب وکار پرریسکی 
را ش��اهد هس��تند. هرچند با تاسیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی نخستین گام ها برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان برداشته شده اما برای 
رس��یدن به اقتصاد دانش بنی��ان راهی طوالنی 
پیش رو است. صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان تا پایان سال 
94 معادل 544میلیارد تومان تسهیالت مصوب 
ک��رد که توجه ویژه دولت را به این ش��رکت ها 
نشان می دهد. با این حال به اعتقاد مدیران چند 
ش��رکت دانش بنیان هرچند فضای کسب وکار 
برای این ش��رکت ها بهبود یافته، اما رسیدن به 

شرایط ایده آل تالش بیشتری را الزم دارد. 
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صنعتی بر پایه علم 

سرمایهگذاری

بحث کسب وکار و راه اندازی کسب وکار که باشد، 
همه نگاه ها به بازار به معنای سنتی اش معطوف 
می ش��ود. در ذهن هر کس��ی هم ع��ددی چند 
صدمیلیونی رژه می رود و ریسک های احتمالی و 
خطرات پنهان بر س��ر راه سرمایه گذاری در این 
حوزه. البته به طور کلی ماهیت س��رمایه گذاری 
امری ریس��ک پذیر است اما حوزه هایی هم وجود 
دارد که ریس��ک کمتر با س��وددهی بیشتری را 
نصیب صاحبان کس��ب وکارها می کن��د. یکی از 
حوزه هایی که طی دهه اخیر در ایران مطرح شده 
و پیش��رفت های زیادی هم داش��ته است، حوزه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی است؛ خدماتی 
که حاصل کار شرکت هایی با عنوان دانش بنیان 
یا حداقل شرکت هایی اس��ت که براساس دانش 
روز کار می کنن��د و محصوالت و خدمات ش��ان 
قرار اس��ت در زمینه هایی چ��ون تولید خدمات 
فنی و مهندس��ی، تولید اپلیکیشن و... ارائه شود. 
مسئله قابل تامل و مهم در مورد راه اندازی چنین 
کس��ب وکارهایی و رونق این حوزه اش��تغال زایی 
برای قشر تحصیلکرده و دارای مهارت آکادمیک 

است. 

درآمدزاییدانشگاهی
در زمینه تولی��د نرم اف��زار از آنجایی که در 
دانش��گاه های ایران رش��ته هایی مانند نرم افزار 
و س��خت افزار تدری��س می ش��وند، زمینه های 
تولیدی غنی فراهم اس��ت. ه��ر چند تحریم ها 
کماکان مانع بزرگی برای ارائه اپلیکیش��ن های 
موبایلی س��اخت ایران در اپ اس��تور اس��ت اما 
ایرانی های بس��یاری در گوگل پل��ی تولیدات 
خ��ود را ارائ��ه می دهن��د. ه��ر چند ب��ه طور 
ناشناس در اپ اس��تور هم دو اپلیکیشن ایرانی 
ارائه شده. اپلیکیش��ن هایی که توسط شرکت 
پیچک ساخته ش��ده اند و سه دانشجوی رشته 
کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ایران با ساخت 
اپلیکیشن های کولکی و ریکوردیوم توانسته اند 
به رتبه یک اپ اس��تور هم برسند و تا 3میلیون 
ب��ار طی دو روز دانلود ش��وند. قیم��ت این دو 
اپلیکیش��ن هم 5 و 10دالر اس��ت. کافی است 
با یک حساب سرانگشتی تنها یک میلیون بار 
از دانلودها را با پرداخت هزینه حس��اب کنیم 

تا ب��ه ارزآوری ب��االی تولی��د در زمینه علم و 
فناوری برس��یم. قابل ذکر اس��ت که به گفته 
حمید رضازاده، بنیان گذار پیچک، این شرکت 
ب��ا 10میلی��ون توم��ان وام کارش را در مرکز 
رش��د دانشگاه شهید بهش��تی آغاز کرده است 
و در حال حاضر به ش��رکتی با 30 پرس��نل و 
دفتر کاری 100متری رسیده است. همچنین 
زمینه هایی برای تولید بازی ه��ای رایانه ای در 
ایران فراهم اس��ت و حتی بازی های بین المللی 
هم در این زمینه ساخته ایم. از طرفی ارزش این 
بازار را در ایران تا 140میلیون دالر محاس��به 
می کنند که از وجود مش��تریان بی ش��ماری با 
رنج س��نی مختلف در ای��ران حکایت می کند. 
طب��ق نتایج پیمایش ملی بازی ه��ای رایانه ای 
در س��ال 94، 23میلی��ون نفر در ای��ران بازی 
کامپیوت��ری می کنند. حدود نیمی از این افراد 
یعنی 53درصد که تقریبا 12میلیون نفر یعنی 
15درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند، به 
طور مس��تمر و بیشتر اوقات مشغول این بازی 
هستند. براس��اس نتایج اولیه گوشی هوشمند 

و تبلت محبوب ترین وس��ایل بازی کامپیوتری 
در میان کاربران ایرانی هس��تند. از 23 میلیون 
نفری که در ای��ران بازی کامپیوتری می کنند، 
77درصد آنها با تلفن هوشمند بازی می کنند. 
از نظر ترکیب جنسیتی 37درصد بازیکنان در 
ایران زن هس��تند. یک درصد از این آمار یعنی 
حدود 230هزار نفر باالی 60س��ال سن دارند 
و تقریبا یک س��وم بین 12تا 19سال. این آمار 
نشان می دهد که سرمایه گذاری در این زمینه 
و تولی��د در ای��ن بازار می تواند ب��ازار بزرگی را 
رقم بزند و س��هم تولیدات داخلی از این حوزه 
را افزای��ش دهد. در حالی که فعال بخش اعظم 
ب��ازار گیم ای��ران و بازار اپلیکیش��ن در اختیار 

تولیدکننده های خارجی است. 

ظرفیت25میلیارددالریصادرات
خدماتفنیومهندسی

انجم��ن  رئی��س  انص��اری،  محمدرض��ا 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت 
ص��ادرات خدم��ات فنی و مهندس��ی ای��ران را 

25میلیارد دالر عنوان کرده است. وی همچنین 
اشاره کرد از سال 81 که مشوق های صادراتی در 
این حوزه برقرار ش��د، رشد 45درصدی را شاهد 
بوده ای��م، اما با وجود ظرفیت 25میلیارد دالری، 
این رقم به زیر یک میلیارد دالر در دو سال اخیر 
رسیده است. با توجه به افزایش بیکاری در دانش 
آموختگان دانشگاهی، الزم است با صدور خدمات 
فنی و مهندسی این جوانان تحصیلکرده، فرصت 
اشتغال مناس��ب برای این افراد فراهم شود. وی 
اضافه می کند: صادرات خدمات فنی و مهندسی 
یکی از موضوعاتی اس��ت که دولت طی دو سال 
اخیر توجه ویژه ای به آن داش��ته تا حدی که در 
سال 94، مشوق های صادراتی برای این خدمات 
و خدمات دانش بنیان در نظر گرفته ش��د، اما به 
دالیل مختلف از جمل��ه تحریم ها و عدم صدور 
ضمانت نامه های صادراتی ب��رای صادرکنندگان 
ایرانی در کش��ورهای مختلف ای��ن صادرات به 
دو کش��ور عراق و افغانستان محدود شد. اکنون 
با اجرایی ش��دن برجام و نیاز کش��ور به افزایش 
حجم صادرات غیرنفت��ی به ویژه خدمات فنی و 

مهندس��ی، محمدرضا انص��اری، رئیس انجمن 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی اظهار 
امیدواری می کند که ش��اهد تحول عظیمی در 
این بخش در س��ال 95 باش��یم. تا پیش از این 
خدمات فنی و مهندسی گرفتار موانعی از قبیل 
عدم صدور ضمانت نامه و همچنین بس��ته بودن 
سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی و از طرف 
دیگ��ر عدم امکان جابه جای��ی کاال و انتقال پول 
بود. صادرات خدمات فنی و مهندسی در دوران 
تحریم بس��یار آس��یب دید و ع��دد 4.5میلیارد 
دالری در س��ال 90، به زیر یک میلیارد دالر در 
سال 93 و 94 رسید و جالب  آنکه به کشورهایی 
چون عراق محدود ش��د، تا حدی که 80درصد 

خدمات در این کشور ارائه شد. 

مهمترینبازارهایصادراتخدماتفنیو
مهندسیایران

انص��اری همچنی��ن می گوید: البت��ه به نظر 
می رس��د با اجرایی ش��دن برجام موانع بانکی و 
صدور ضمانت نامه ها برطرف شده و شرکت های 
ایرانی به دلیل سختکوشی شان امکان رقابت در 
دنیا را دارند. همچنین نقش جایزه صادراتی در 
رشد صادرات غیرنفتی تاثیرگذار است. در تمام 
دنیا دولت ها از صفر تا 100با ارائه مش��وق های 
گوناگون صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
را حمایت می کنند، حتی در صحنه های جهانی 
با اعمال نفوذ و معادالت سیاسی از آنها حمایت 
می کنند یا حتی در بسیاری از مناقصات بزرگ، 
دخالت مستقیم بس��یاری از رؤسای جمهور را 
شاهد هس��تیم. به نظر می رس��د که مهم ترین 
بازاره��ای خدم��ات فن��ی و مهندس��ی ای��ران 
کشورهای همس��ایه مانند حوزه خلیج فارس و 
کشورهای آس��یای میانه و کشورهای آمریکای 
باش��ند. بنابراین کش��ورهای اروپای��ی که خود 
مهد تکنولوژی و مهندس��ی هستند، نمی توانند 
بازار مناس��بی برای این خدمات ایران باش��ند، 
اما فرصت بزرگی که نصیب ایران ش��ده همین 
کش��ورهای همس��ایه و کش��ورهای آمری��کای 
التین هس��تند که به لحاظ فنی و مهندس��ی و 
دانش��گاهی فعال توان رقابت با ای��ران را ندارند. 
در این میان اصل مهمی باید رعایت ش��ود و آن 
برقراری روابط سیاسی مثبت با این کشورهاست 

تا بازارهای اینچنینی از دست نروند. 

درصورتآمادهسازیزمینههایسرمایهگذاریدانشمحوراتفاقمیافتد

ارزآوریآکادمیک
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الزامات رشد درآمدهای مالیاتی

در تش��ریح عوام��ل رش��د درآمد دول��ت از محل 
مالیات در س��ال جاری باید جزییات بحث را بررسی 
کنیم. در گام نخست شاید پایه مالیاتی افزایش پیدا 
کرده باشد یعنی چون همزمان با باالرفتن قیمت ها 
معموالً بخش هایی که فروش بیش��تری دارند، سود 
بیشتری کسب می کنند، بنابراین با احتساب آن پایه 
مالیاتی، این سود بیش��تر به درآمد مالیاتی باالتری 

تبدیل شده است. 
از س��وی دیگر به نظر می رس��د که اخیراً سازمان 
مالیات��ی توانس��ته با اصالحات��ی درون س��ازمانی، 
سختگیرانه تر با مودیان رفتار کند و در قسمت هایی 
مث��ل محاس��بات مالیات��ی و تعیین مالی��ات اصلی 
دقیق تر عمل ش��ده اس��ت چراکه قبال فرار مالیاتی 
ب��رای اف��راد راحت تر ب��ود و اکنون حسابرس��ی ها 
دقیق تر و ش��رکت ها موظف تر شده اند در چارچوب 

قوانین مالیاتی عمل کنند. 
یکی دیگر از دالیل رش��د درآم��د مالیاتی مربوط 
ب��ه خروج از رکود اس��ت و عالوه بر این، بخش��ی از 
فعالیت های زیرزمینی نیز به زمینی تبدیل ش��ده  اند 
یعنی شرکت ها ثبت شده اند و کاالها دیگر از طریق 
کانال غیررس��می وارد بازار نمی شوند، بلکه فروخته 
می شوند و مالیات آنها هم از طریق سیستم محاسبه 
می ش��ود. یک بخش��ی ه��م ممکن اس��ت از محل 
درآمدهای مالیاتی س��ال گذشته باش��د که مالیات 
معین شده در مدت زمان مشخص شده تحقق پیدا 
نکرده بود و این موارد می تواند از دالیلی باش��د که 
به تدریج عدد درآمدهای مالیاتی را باال برده  است. 

به ه��ر روی ب��ا توجه ب��ه اینکه تعه��دات دولت 
به عنوان خادم جامعه هر ساله بیشتر می شود و باید 
در امور جاری مملکت هزینه کند، بدون ش��ک رشد 
درآمده��ای مالیاتی برای رش��د اقتص��ادی و تأمین 

هزینه های دولت، ضروری است. 
اما به نظر می رسد که هنوز درآمد مالیاتی کم است 
و ما با فرار مالیاتی مواجهیم و مودیان بزرگی داریم که 
چانه زنی می کنند و کمک و مشاوره می گیرند تا مالیات 
کمی پرداخت کنند. حتی برخی اصناف اگرچه سود و 
گردش پولی باالیی دارند، اما چون به ظاهر فروش کمی 
دارند، مالیات بسیار کمی در حد 7 درصد می پردازند. 
همچنی��ن بحث تجمیع درآمدها، به این معنا که یک 
نفر ممکن اس��ت از چند محل درآمد داشته باشد، اما 
چون فقط یک مورد از آنها ثبت می شود، درصد مالیات 
او کم است. این مسائل باعث می شود که درآمد مالیاتی 
ناکافی باشد ولی با رسیدگی دقیق، درآمدهای مالیاتی 

بسیار افزایش می یابد. 

اگر به این موارد رس��یدگی شود و اصناف مجبور 
ش��وند ف��روش خ��ود را ثبت کنن��د ی��ا در بخش 
درآمدهای سازندگان مسکن، فعاالن عرصه خودرو، 
واردکنن��دگان موبایل ک��ه واردات آنها در صورت  با 
واقعی��ت متف��اوت اس��ت، ورود پیدا کنن��د، درآمد 

مالیاتی افزایش می یابد. 
در کشورهای اروپایی و غربی که دولت ها نفت در 
اختیار ندارند تا بفروش��ند و هزین��ه کنند، بنابراین 
مجبورند مالیات جمع کنند و جمع آوری مالیات در 
این کش��ورها از نرخ های باال تا پایین ش��وخی بردار 
نیس��ت. البته در مقاب��ل مردم هم انتظ��ار خدمات 

مطلوب دولتی را دارند. 
ش��اید بتوان گف��ت به جز چند کش��ور اطراف که 
نفت خیز هس��تند و درآمدهای دولت از محل نفت و 
گاز اس��ت و تمایلی به کسب درآمد از محل مالیات 
ندارن��د، بقی��ه دولت ها هزینه های خ��ود را از محل 

مالیات، عوارض و حقوق گمرکی تأمین می کنند. 
در کش��ورهای اروپای��ی ش��هروندان از مام��وران 
مالیاتی بس��یار حس��اب می برند و نمی توانند از آنها 
ف��رار کنند. از طرفی در این کش��ورها افرادی که از 
پرداخت مالیات فرار کنند، شهروند خوبی محسوب 
نمی ش��وند و ضمن زیرس��وال رفتن اعتب��ار آنها، از 
حقوق بس��یاری مث��ل گرفت��ن وام و خرید خودرو 
محروم می ش��وند و هزینه گزافی را باید بابت خرید 
قس��طی و دریافت وام بدهند. دولت های اروپایی اگر 
نتوانند با درآمد مالیاتی کشور را اداره کنند، استعفا 
می دهند. برخالف کشور ما که دولت با درآمد نفتی 
چاله های بس��یاری را می پوش��اند و چون زیاد روی 
پرداخت مالیات فش��ار نمی آورد، م��ردم نیز به ازای 
ع��دم پرداخ��ت مالیات، ب��ه عدم دریاف��ت امکانات 

آموزشی، بهداشتی و... راضی هستند. 
اگرچه ما نبای��د درآمد نفتی را کم کنیم و درآمد 
نفت و گاز هر س��ال باید بیشتر شود و افزایش یابد 
ول��ی ای��ن درآمد نباید به س��مت بودج��ه و تأمین 
هزینه ه��ا راه پیدا بکند. ای��ن درآمد باید به صندوق 
توس��عه ملی و حس��اب ذخیره ارزی و صندوق های 
بی��ن نس��لی منتقل ش��ود، همان طور ک��ه در دیگر 
کشورها مثل نروژ، عربستان و روسیه، دولت ها سعی 
می کنن��د حتی ی��ک دالر از این قبی��ل درآمدها به 
سیس��تم هزینه وارد نش��ود و برای نسل های بعدی 
باقی بمان��د. برای نمونه دولت روس��یه حدود 900 
میلی��ارد دالر در صندوق توس��عه ملی خود ذخیره 
دارد ولی با وجود مواجهه با کمبود و کسری بودجه، 
هی��چ دولتی نمی توان��د به راحتی از آن برداش��ت و 
هزینه کند و دوره کاری خود را خیلی خوب نش��ان 

دهد. 

نگاهی به مزایای افزایش 
درآمدهای مالیاتی 

برخ��ی کش��ورهای ثروتمن��د جه��ان به س��بب 
وابس��تگی به درآمده��ای نفت��ی، از وضعیت درآمد 
قابل قبول��ی برخوردارند. با این حال نفت خیز بودن 
کش��ور و اتکا به درآمدهای این حوزه، از دید برخی 
کارشناسان، بیش از آنکه سودمند باشد مضر است. 
درواق��ع برخی منتقدان معتقدند تأمین بودجه کلی 
کش��ور بر حس��ب درآمدهای نفتی باعث می ش��ود 
پتانس��یل های دیگری که می توانند در نقش محرک 
اقتصادی کش��ورها ایفای نقش کنند، چندان دیده 
نشده و عماًل اجرایی نش��وند. این اعتراضات به ویژه 
در مورد کشورهای در حال توسعه که بیش از سایر 
کشورها نیاز به افزایش سطح زیرساخت های تولید و 

صنایع دارند، محسوس است. 
با وجود این انتق��ادات نمی توان از دولت ها انتظار 
داش��ت به طور ناگهانی وابستگی خود به درآمدهای 
نفت��ی را کاه��ش داده و ب��ه حداق��ل برس��انند. اما 
می توان انتظار داش��ت با روش های جایگزین، میزان 
درآمده��ای غیر نفتی را افزایش داده و از وابس��تگی 
کام��ل به نفت و درآمدهای این حوزه فاصله بگیرند. 
یکی از روش های جایگزین برای کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی، تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. 

براس��اس گزارش های منتشر شده توسط صندوق 
بین المللی پ��ول، تعویض منبع درآمدهای اقتصادی 
در کشورهای عمده تولید کننده نفت، امری ضروری 
به نظر می رس��د. ای��ن گزارش نش��ان می دهد بین 
درآمده��ای مالیاتی و نفتی رابط��ه ای معنادار وجود 
دارد. درواق��ع اغلب کش��ورهای صادرکننده نفت به 
ات��کای درآمده��ای نفتی خود درآمده��ای مالیاتی 
قاب��ل توجهی ندارند. این سیس��تمی اس��ت که به 
عقیده کارشناس��ان صندوق بین المللی پول نتایجی 
درازمدت و منفی بر اقتصاد خواهد داشت. افزون بر 
موارد ذکر ش��ده، تجارب و پژوهش های سیاس��ی و 
اقتصادی نش��ان می دهد درآمدهای مالیاتی بخشی 
ارزشمند از سیستم تأمین منابع اقتصادی هر کشور 
محس��وب می ش��وند. این درآمده��ا چارچوب مالی 
مناس��بی برای اقتص��اد تعیین ک��رده و تا حدودی 

تضمین کننده ثبات اقتصادی نیز خواهند بود. 

سیستم مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
براساس گزارش اکونومیست بسیاری از کشورهای 
ثروتمند ح��وزه خلیج فارس ناچارن��د برای کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی راه حلی جایگزین پیدا 
کنند. در واقع وابس��تگی شدید به درآمدهای نفتی، 
باعث شده این کشورها آینده ای مبهم داشته باشند. 
کاهش قیمت نفت به کمتر از 50 دالر در هر بشکه 
در طول سال گذش��ته میالدی زنگ خطری َآشکار 
برای کش��ورهای حوزه خلیج فارس بود که نش��ان 
می داد کاهش بهای نفت چه مش��کالت متعددی در 

بخش تأمین بودجه ایجاد می کند. 
ب��ر اس��اس گ��زارش تحلیلگ��ران دویچ��ه بانک، 
عربستان س��عودی به عنوان بزرگ ترین صادر کننده 
نف��ت در منطق��ه، حتی در دوران رک��ود نیز رکورد 
صادرات نفت منطقه را در دس��ت داش��ت و بر این 
اس��اس، مقام��ات این کش��ور، نگران��ی چندانی در 
خص��وص کاهش به��ای نفت احس��اس نکردند. اما 
در بخ��ش مالیات های محلی و منطق��ه ای، بیش از 
80 درصد از درآمدهای مالیاتی این کش��ور از بخش 
گمرک��ی و مالیات بر ش��رکت های داخلی و خارجی 

حاصل می شود. 
افزون بر اینها، اگرچه هیچ یک از کشورهای شورای 
هم��کاری خلیج ف��ارس مالیات محل��ی و بومی قابل 
توجهی دریافت نمی کنند اما، عربس��تان تا 2.5درصد 
از درآمده��ای خ��ود را از این طری��ق تأمین می کند. 
در بین کش��ورهای منطقه، دولت عربس��تان سعودی 
و ام��ارات متحده عربی با تأمین بی��ش از 20درصد از 
درآمدهای مالیاتی خود از طریق شرکت های خارجی، 
بیشترین نرخ درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص 
داده اند. از س��وی دیگ��ر پایین ترین ن��رخ درآمدهای 
مالیاتی در منطقه ب��ه ترتیب متعلق به کویت، قطر و 
عمان اس��ت. ذکر این نکته نیز اهمیت زیادی دارد که 
کشور عربس��تان با توجه به درآمدهای ساالنه حاصل 
از سفر حجاج به این کشور، درآمدهای غیرنفتی قابل 
مالحظ��ه ای را در این بخش به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. به نظر می رسد در بین کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس دولت امارات بیش از سایرین دوراندیشانه 
عمل می کند. وزارت مالیات این کشور مدتی پیش از 
رکود نفتی و در طول سال 2014 روی طرح هایی برای 
افزایش درآمدهای مالیاتی متمرکز شده بود و بخشی از 
افزایش درآمدهای مالیاتی امارات در طول سال جاری 

حاصل همین برنامه هاست. 

راهکار مناسب دولت نروژ
بیش از دو دهه اس��ت که دولت نروژ برای کاهش 
مشکالت ناشی از درآمدهای نفتی از راهکاری قابل 
قبول و هوش��مندانه اس��تفاده می کند. این کشور از 
س��ال 1990 تاکنون ب��ا تأس��یس صندوقی دولتی 
موس��وم به »صندوق نفتی« اقدام به ذخیره س��ازی 
درآمده��ای نفتی ک��رده؛ صندوقی که یک دهه بعد 
از تأسیس یعنی در س��ال 2005 عنوان بزرگ ترین 
پای��گاه ذخیره س��ازی بودجه در جه��ان را به خود 
اختصاص داد. براس��اس قانون رس��می کش��ور نروژ 
دول��ت حق دارد س��االنه تا 4 درص��د از درآمدهای 
ای��ن صندوق را در پروژه ه��ای ملی مصرف کند، اما 
این روش تأمین بودجه و ذخیره سازی سرمایه باعث 
ش��ده، دولت عماًل وابس��تگی چندانی به درآمدهای 

نفتی احساس نکند. 
این اس��تراتژی بلند م��دت و اصول��ی، که روندی 
مبتنی بر شفاف س��ازی مالی را در پی داشته، باعث 
شده نروژ به عنوان کشوری که درآمدهای نفتی را از 
بودجه رس��می و س��االنه خود منفک کرده شناخته 
شده و کمترین میزان آسیب و خسارت های مالی را 

از نوسانات بازار نفت متحمل شود. 

آزموده دیدگاه

رئیس  کاظمی قهی،  اس��ماعیل 
مصال��ح  فروش��ندگان  اتحادی��ه 
ساختمانی معتقد است: ماموریت 
مهم دولت شناسایی افرادی است 
که باید مالیات بپردازند و این مهم 
تاکنون به طور جدی در دستور کار 

قرار نگرفته است. 
به نظر ش�ما در سال جاری چه 
عوامل�ی باعث افزایش رش�د 
درآم�د دولت از مح�ل مالیات 

شده است؟ 
یکی از عوامل این رش��د درآمد 
مالیات��ی، از محل مودیانی اس��ت 
ک��ه تا به حال شناس��ایی نش��ده 
بودند و در دولت یازدهم شناسایی 
ش��ده اند و قس��متی ه��م از محل 
افزایش مالیات ها اس��ت. مهم این 
اس��ت که دول��ت آن ف��رار و مفر 
مالیات��ی را شناس��ایی و راه فرار را 
مس��دود کند تا افرادی که تاکنون 

از زی��ر ب��ار مالیات ف��رار کرده اند، 
دیگر امکان آن را نداش��ته باشند. 
درواق��ع اگر دول��ت از مودیانی که 
به س��هولت به آنها دسترسی دارد، 
اس��تیفای حقوق خود را می کند، 
متقابال باید مودیان��ی را نیز احصا 
و اح��راز کن��د که هنوز ش��ناخته 
نش��ده اند و باید مالی��ات بپردازند. 
در این صورت ضمن رش��د درآمد 
مالیاتی، به قش��ر عمومی جامعه و 
کسبه فشار مضاعف وارد نمی شود. 
برای نمونه در س��ال 93 تولیدات 
داخلی کش��ور در بخش س��یمان، 
 ح��دود 70 میلیون تن ب��وده که 
20 میلیون تن از آن صادر ش��د و 
50 میلی��ون تن به مصرف داخلی 
رس��ید. حدود 5 میلیون تن از این 
ب��رای پروژه ه��ای عمرانی  میزان 
دولتی مصرف ش��د، ام��ا باید دید 
45میلی��ون ت��ن باقی مان��ده در 

کجا مصرف ش��ده و چرا آن افراد 
شناسایی نمی شوند. 

این میزان رشد درآمد مالیاتی 
چه تأثی�رات مطلوبی به همراه 

داشته است؟ 
ص��رف نظ��ر از اینکه آیا رش��د 

درآم��د مالیاتی مطلوب اس��ت یا 
به نقطه نهایی باید برسد، موضوع 
این است که به لحاظ جلوگیری از 
تبعی��ض مالیاتی دولت باید حتما 
این مه��م را در دس��تور کار قرار 
ده��د و افرادی را ک��ه از پرداخت 

مالیات فرار می کنند، شناس��ایی 
کند تا بس��تر تبعی��ض در جامعه 
جمع ش��ود و برخی س��ودجویان 
احس��اس نکنن��د که مص��ون از 
پرداخت مالیاتی هستند. از سوی 
دیگر طبیعتا هر چه درآمد مالیاتی 
افزای��ش پیدا کن��د، در عمران و 
آبادی کشور مؤثر است و می تواند 
اب��زاری باش��د که دولت به قش��ر 
ضعیف فش��ار نیاورد. در برخی از 
روستاها هزینه ای که سازمان امور 
مالیاتی ب��رای امور مالیاتی بعضی 
از مودیان پرداخت می کنند، بیش 
از مبل��غ مالیات پرداختی اس��ت. 
در چنین م��واردی در روس��تاها 
می ت��وان عفو عموم��ی اعالم کرد 
تا دولت مجبور نباش��د هزینه ای 
برای گرفت��ن آنها ص��رف کند و 
همچنین روستاییان هم روستاها 
را برای مهاجرت به مراکز شهرها 

ترک نکنند. 
ب�رای کاهش ات�کای دولت به 
تمرک�ز  و  نفت�ی  درآمده�ای 
بیشتر بر درآمد مالیاتی، توجه 

به چه مواردی الزم است؟ 
یک��ی از نکات مهم شناس��ایی 
اف��رادی اس��ت ک��ه بای��د مالیات 
بپردازن��د و ای��ن مه��م ب��ه طور 
جدی در دس��تور کار قرار نگرفته 
است. دس��تگاه های دولتی اعم از 
س��ازمان های و نهادها باید به این 
قضیه بپردازند و کسانی که به هر 
نحوی در امور اقتص��ادی فعالیت 
دارند و حتی بخش خصوصی باید 
شناس��ایی ش��وند و از آنها مالیات 
گرفته شود. البته با وضعیت فعلی 
داخل��ی در بخش تولی��د، همین 
9درص��د ارزش اف��زوده کفای��ت 
می کند و بی��ش از این نباید مبلغ 

مالیات افزایش یابد. 

محس��ن خلیلی عراق��ی، عضو 
هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ته��ران معتقد اس��ت در ش��رایط 
کنون��ی رک��ود، دریاف��ت مالیات، 
تأثی��رات مثبتی بر اقتصاد کش��ور 
ن��دارد و فرهنگ س��ازی و ارتقای 
ذهنیت مردم برای پرداخت مالیات 
و پاسخگویی مسئوالن برای نحوه 

هزینه کرد الزامی است. 
در  مالیات�ی  درآم�د  رش�د 
س�ال جاری را چط�ور ارزیابی 

می کنید؟ 
در ش��رایط کنونی رکود، فش��ار 
دولت برای دریافت مالیات، آنچنان 
هم که تص��ور می کنی��م تأثیرات 
مثبت��ی بر حوزه اقتصادی کش��ور 
ن��دارد، چرا که از این طریق، دولت 
صرفا برای تأمین نیاز مالی و بودجه 
س��االنه، به فعاالن اقتصادی فشار 

وارد می کن��د و عم��ده این فش��ار 
هم روی شرکت های شناسنامه دار 
و شرکت هایی اس��ت که به صورت 
بنابراین  ش��فاف عمل می کنن��د. 
بخشی از اضافه درآمدی که دولت 
از طریق مالی��ات دریافت می کند، 
ش��اید مرتبط با همین ش��رکت ها 
باش��د و نوع��ی اجحاف از س��وی 
ممیزین مالیاتی است که به شدت 
اصرار دارن��د درآمدهای مالیاتی را 
دریافت کنند. بنابراین در ش��رایط 
فعلی رکود، به دلیل اینکه شفافیت 
کاملی در اقتصاد کشور نداریم، این 
نوع فشارها فقط به یک قسمت از 

اقتصاد وارد می شود. 
در چ�ه ش�رایطی اخ�ذ درآمد 
فع�االن  از  بیش�تر  مالیات�ی 
اقتصادی می تواند مفید و مؤثر 

واقع شود؟ 

به عن��وان  مختلف��ی  عوام��ل 
زیرساخت برای شفافیت اقتصادی 
الزم اس��ت. موض��وع اول بح��ث 
فرهن��گ پرداخت مالیات اس��ت. 
متناظ��ر با بحث فرهن��گ مالیاتی 
که مردم باید پذیرش آن را داشته 

باش��ند، پاسخگویی مس��ئوالن را 
می طلب��د. دریافت��ی مالیاتی یک 
جاده دوطرفه اس��ت و هر چه این 
ارتباط بهتر و بیش��تر شود، قاعدتا 
م��ردم با موض��وع پرداخت مالیات 

بیش��تر کنار می آین��د و دولت هم 
به راحتی مالیات را وصول می کند. 
ل��ذا پرداختن به جنب��ه فرهنگی 
یک موضوع مهم اس��ت. نکته دوم 
این اس��ت که باید جل��وی اقتصاد 
غیررسمی گرفته شود. یعنی هرچه 
به صورت  ما  اقتصادی  فعالیت های 
ش��فاف و در کانال ه��ای رس��می 
صورت بگیرد، قاعدتا به شناس��ایی 
بهت��ر درآمده��ا کم��ک می کند و 
عدالت بیش��تری در موضوع بحث 
مالیات محقق می شود. در غیر این 
صورت بخشی از اقتصاد، به صورت 
غیررس��می فعالیت و کم��اکان از 
پرداخ��ت مالیات ف��رار می کند و 
هزین��ه این بخ��ش را معموال باید 
بخش ش��فاف یعنی ش��رکت های 
موضوع  بپردازن��د.  شناس��نامه دار 
بع��دی اس��تفاده از نرم افزارهای��ی 

است که بتواند حوزه های درآمدی 
و ف��روش را به راحت��ی رص��د و از 
اعمال نف��وذ ممیزی��ن مالیاتی یا 
تعبیر و تفاس��یر مختلف مجریان 

قانون جلوگیری کند. 
دول�ت از چه طری�ق می تواند 
بیش�تر به درآمده�ای مالیاتی 
متکی باشد و اتکای کمتری به 

درآمد نفتی داشته باشد؟ 
درآمدهای مالیاتی و نفتی هر دو 
به عنوان پشتوانه مطرح هستند. اما 
بحث مهم، فرهنگ س��ازی موضوع 
یعنی ارتقای ذهنی��ت مردم برای 
پرداخ��ت مالی��ات و پاس��خگویی 
مس��ئوالن برای نح��وه هزینه کرد 
اس��ت و تا زمانی که این مس��ائل 
تفهی��م نش��ود، اتف��اق خاصی در 
خصوص درآمده��ای دولت یا نگاه 

مردم به این موضوع نمی افتد. 

رئی��س انجمن صنای��ع تبدیلی 
خراس��ان رض��وی و عض��و هیأت 
نماین��دگان اتاق بازرگانی مش��هد 
با اش��اره به لطمات رشد مالیات بر 
عملکرد واحدهای تولیدی در شرایط 
رکودی، معتقد است: دریافت مالیات 
از معافیت های نادرست و قاچاق کاال 
الزامی است و باید جلوی رانت های 

فرار از مالیات گرفته شود. 
رشد درآمدهای مالیاتی دولت 
در س�ال ج�اری را ت�ا چه حد 

مثبت ارزیابی می کنید؟ 
قب��ل از پاس��خ به این س��ؤال، 
ابتدا باید دید ک��ه افزایش درآمد 
مالیات��ی از چ��ه منابع��ی تأمین 
شده اس��ت. چون رشد مالیات، از 
افرادی گرفته نشده که از پرداخت 
مالی��ات ف��رار می کنن��د، بلکه از 
کس��انی گرفته ش��ده که همواره 

مالیات خ��ود را به موقع  پرداخت 
 کرده اند. پس باید جلوی کس��انی 
را بگیرند ک��ه از پرداخت مالیات 
فرار می کنند، یا افرادی که قاچاق 
کاال می کنن��د ت��ا بتوانن��د منابع 
ناش��ناخته ای را که ت��ا به حال از 
آنها مالیات نگرفته اند، شناس��ایی 
کنند. رش��د درآم��د مالیاتی، به 
واحده��ای تولی��دی لطم��ه وارد 
کرده اس��ت. اگر مالی��ات به طور 
روزافزون افزایش یابد و کس��به و 
تولیدکنندگان تحت فشار باشند، 
مجب��ور به گران ک��ردن کاالهای 
خود می ش��وند و دود آن به چشم 
مصرف کننده م��ی رود. البته نه به 
این معن��ا که تولیدکنن��دگان به 
قیم��ت دلخواه کااله��ای خود را 
می فروش��ند، بلکه بحث عرضه و 
تقاضا مطرح و چ��ون منابع مالی 

خانوارها محدود اس��ت، با افزایش 
قیمت ه��ا ناچار به ح��ذف برخی 
کاالها از س��بد خانوار می شوند و 
دیگر نمی توانند تولیدات داخلی را 

خریداری کنند. 
لذا در ش��رایط فعل��ی، گرفتن 
مالیات و افزایش آن اشتباه است. 
چ��ون این درآمد از راه درس��ت و 
منطق��ی ایجاد نش��ده و از طرف 
دیگر با وجود ایجاد درآمد مالیاتی، 
زی��ان بزرگی به اقتص��اد مملکت 
وارد ش��ده اس��ت. افزایش درآمد 
مالیات��ی نه در رون��ق اقتصادی و 
نه در بهبود زندگی مردم تأثیری 
ن��دارد. ممکن اس��ت ب��رای خود 
دول��ت تأثیرگذار باش��د، اما نه در 
جهت تأمین زیرساخت های مورد 
نی��از جامعه هزینه ش��ده و نه در 
بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی 

مردم تغییر ایجاد کرده است. 
با توجه ب�ه اینکه کش�ورهای 
دیگ�ر هزینه ه�ای خ�ود را از 
محل مالیات تأمی�ن می کنند، 
در کشور ما برای اجرای منطقی 
این طرح چه زیرس�اخت هایی 

الزم است؟ 
از  را  مالی��ات  دنی��ا  تم��ام  در 
ی��ک  می گیرن��د.  مصرف کنن��ده 
تولیدکننده ممکن اس��ت یک نوع 
کاال را تولی��د کند، ول��ی درعوض 
باید 313 قل��م کاال را مصرف کند. 
به همی��ن دلیل در ش��رایطی که 
زیرس��اخت  های ما آماده نیس��ت و 
مالیات را از تولیدکننده ای می گیریم 
که کاالی انحصاری تولید نمی کند، 
تولیدکننده با فش��ار مضاعف اداره 
دارای��ی مجب��ور می ش��ود پولی را 
در قالب مالی��ات پرداخت کند که 

نتوانس��ته آن را به دس��ت بیاورد. 
دریافت مالیات یک قانون کپی شده 
از دیگر کشورها است و ما به نحوی 
عمل می کنیم که هیچ شباهتی به 

اصل خود ندارد. 
راهکار پیش�نهادی ش�ما برای 

حل این چالش ها چیست؟ 
در دوره رک��ود، مالی��ات بای��د 
کم ش��ود. در هیچ کج��ای دنیا در 
شرایطی که رکود بر اقتصاد جامعه 
حاکم اس��ت، مالیات افزایش پیدا 
نمی کند. بهتر این اس��ت مالیات را 
از اف��رادی دریافت کنند که مالیات 
پرداخ��ت نمی کنن��د. همچنی��ن 
از معافیت های  مالی��ات  دریاف��ت 
نادرست و قاچاق کاال الزامی است. 
رانت هایی در کش��ور وجود دارد و 
باید جلوی رانت های فرار از مالیات 

گرفته شود. 
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 چالش های رشد درآمد مالیاتی دولت 
در سال 95 بررسی می شود

 رابطه 
 افزایش مالیات 

با رکود اقتصادی 

اسماعیل کاظمی قهی: 

لزوم تمرکز دولت بر جلوگیری از تبعیض مالیاتی 

محسن خلیلی عراقی: 

عمده فشار مالیاتی روی شرکت های شناسنامه دار است

علیرضا بوستانی: 

جلوی رانت های فرار از مالیات گرفته شود

هانیه نعیمی

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

براساس گزارشی که بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت در 
دو ماهه ابتدای سال جاری منتش�ر کرده، درآمد مالیاتی دولت در 
دو ماهه اول س�ال 95 حدود 11ه�زار و 850میلیارد تومان بوده که 
31درصد بیش از درآمد دوماهه ابتدایی س�ال 94 اس�ت. در همین 
راس�تا، روند درآمد مالیاتی دولت در هشت س�ال گذشته همواره 
صعودی بوده است، به طوری که این درآمد در سال 94 معادل 9هزار 
میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 93 رشد 14.9درصدی داشته 
اس�ت. درآمد مالیاتی دولت در س�ال 93 نیز 7هزار و 837میلیارد 
تومان بوده است. این گزارش نشان می دهد میزان رشد درآمدهای 
مالیاتی در س�ال جاری بیش از س�ال های گذشته بوده و با توجه به 
رشد 31درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این رقم نسبت به سال 88 هم 
حدود 3.5 برابر شده است. حال در شرایطی که برخی کارشناسان 
اقتصادی ب�ر افزایش درآمد مالیاتی و کاهش وابس�تگی به درآمد 
نفتی تأکید می کنند، از س�وی دیگر فعاالن اقتصادی بر این باورند 
که در ش�رایط کنونی رکود، این سیاس�ت موجب نابودی واحدهای 
تولیدی شناسنامه دار می شود، به ویژه اینکه راه های فرار مالیاتی از 
س�وی بسیاری از مودیان باز اس�ت. »فرصت امروز« در گفت وگو با 
تعدادی از فعاالن اقتصادی چالش های رشد درآمد مالیاتی دولت در 

سال جاری را بررسی کرده است.



کارمندان مایکروسافت خالق تر از 
کارمندان فیس بوک و اپل

نتای��ج  براس��اس 
اخیراً  که  تحقیقاتی 
گرفت��ه  ص��ورت 
اس��ت، کارمندان غ��ول نرم افزاری جهان مایکروس��افت، 
بس��یار خالق تر و جس��ورتر از کارمندان شرکت های اپل 
و فیس بوک هس��تند. در حالی ک��ه فیس بوک در زمینه 
غنی س��ازی فرهنگی و فعالیت ه��ای اجتماعی با فاصله 
قابل توجهی جلوت��ر از دیگران حرکت می کند، کارکنان 
مایکروسافت نش��ان دادند که بسیار خالق تر از همکاران 
خ��ود در فیس بوک و اپل هس��تند. این پروژه تحقیقاتی 
نش��ان می دهد که در زمینه اکتشاف و نوآوری کارمندان 
مایکروسافت بسیار توانمندتر از کارکنان فیس بوک، گوگل 
و IBM هستند در حالی که فاصله آنها با همکاران خود 
در ش��رکت اپل بسیار کم بوده و رقابتشان بسیار نزدیک 
است. در این راستا سامار بیروادکر، موسس و مدیر اجرایی 
شرکت Good & Co می گوید: »اطالعات منتشر شده 
در نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که مایکروسافت از 
کارمندان ماجراجو و جسوری بهره می برد که فاصله بسیار 
کمی با همتایان خود در اپل دارند. این در شرایطی است 
که افراد شاغل در مایکروسافت در حوزه نوآوری، جسارت 
و ماجراجویی بس��یار برتر از کارکنان شرکت های گوگل، 

IBM  و فیس بوک هستند.«
ش��رکت Good & Co به صورت مستقیم در پروسه 
تحقیقاتی اخیر و تحلیل اطالعات به دست آمده از 4هزار 
و 364 نف��ر از اف��راد ش��اغل در حوزه فن��اوری اطالعات 
مشارکت داشته است. گفتنی است این پروژه تحقیقاتی با 
هدف آشنایی با نوع و سطح دیدگاه و چشم انداز کارکنان 
ش��رکت های بزرگ و تأثیرگذار در حوزه تکنولوژی انجام 
شده است. الزم به ذکر است که تنها کارمندان غول های 
صنعت تکنولوژی جهان نظیر گوگل، IBM، مایکروسافت، 
فیس بوک و اپل در این تحقیق مشارکت داشته اند. بررسی 
نتایج نهایی پژوهش صورت گرفته نشان دهنده آن است 
که کارمندان مایکروسافت از خالقیت و جسارت الزم برای 
رهبری جهان فن��اوری بوده و کارمندان اپل و فیس بوک 

پس آنها قرار دارند. 

آزمایش اینترنت بدون سیم فوق سریع 
توسط گوگل

اخب��ار  براس��اس 
در  ش��ده  منتش��ر 
ارتباط��ات  کمیت��ه 
فدرال، ش��رکت گوگل می تواند به زودی فرآیند آزمایش 
تکنولوژی اینترنت بدون س��یم فوق س��ریع خ��ود را به 
مدت دو س��ال آغاز و در 24 نقط��ه از خاک آمریکا آغاز 
کند. جزییات و اخبار منتش��ر ش��ده در رسانه ها حاکی 
از آن اس��ت که تکنولوژی اینترنت بی س��یم فوق سریع 
گوگل میان فرکانس ه��ای 3/4 تا 3/8 گیگاهرتز فعالیت 
می کند که این موضوع بیانگر تفاوت بسیار زیاد تکنولوژی 
جدید گوگل با تکنولوژی فعلی اینترنت بی سیم است که 
ب��ه فرکانس 2/5 گیگاهرتز محدود ش��ده و هم اکنون در 
ش��بکه های تلفن همراه از آن اس��تفاده می شود. به بیان 
ساده تر، گوگل قصد دارد تا با گسترش تکنولوژی اینترنت 
وایرلس از محدودیت های فیبرن��وری عبور کرده و امواج 
اینترنت پرس��رعت منتقل شده توسط فیبرنوری را بدون 
اس��تفاده از سیم منتشر کند. الزم به ذکر است گوگل در 
حالی به توسعه تکنولوژی وایرلس می پردازد که قصد دارد 
همزمان توانایی خ��ود در ارائه خدمات اینترنت کابلی با 
اس��تفاده از فیبرنوری با سرعت یک گیگابایت بر ثانیه را 
حفظ کند. ب��ا این وجود، عالقه مندان ب��ه تکنولوژی در 
آمریکا قادر نخواهند بود تا در فرآیند آزمایش تکنولوژی 
اینترنت فوق س��ریع گوگل مش��ارکت کنند چرا که این 
پروسه آزمایشی به صورت کاماًل محرمانه انجام خواهد شد 
و آزمایش کنن��دگان از میان کارمندان فعلی یا کارمندان 
س��ابق گوگل انتخاب خواهند ش��د. گسترش تکنولوژی 
اینترن��ت بدون س��یم در حالی توس��ط گ��وگل صورت 
می پذیرد که این شرکت با چالش های جدی در این زمینه 
روب��ه رو خواهد بود. عمده ترین چالش پیش روی مدیران 
گوگل در این ارتباط آن اس��ت که عملکرد سیگنال های 
اینترنت فوق س��ریع بی س��یم این غول تکنولوژی جهان 
فقط در جهت مس��تقیم قابل قبول بوده و دیوارهای بلند 
س��د بزرگی بر سر انتشار سیگنال های اینترنت محسوب 
شده و گوگل سعی دارد تا مشکالت موجود در این رابطه 

را برطرف کند. 

همه م��ا تعاری��ف متفاوت��ی از موفقیت 
داریم اما اکثر 2٠ و اندی ساله ها موفقیت را 
معادل خوشحالی، سالمت، یک دایره قوی 

اجتماعی و زندگی متعادل می دانند. 
ب��ه گفته متخصصان، اینکه ش��ما اوقات 
ب��ر  می گذرانی��د،  چط��ور  را  فراغت ت��ان 
توانایی تان در رسیدن به موفقیت )یا آنچه 

موفقیت می نامید( تأثیر مهمی دارد. 
لین تیلور، نویس��نده آمریکایی می گوید: 
»اگر ش��ما وقت بگذارید و به رژیم غذایی 
و ورزش اهمیت دهی��د، مثاًل بعد از کار یا 
آخر هفته ها، بستر را برای یک سری عادات 
خوب زندگی فراه��م می کنید؛ عاداتی که 

در محیط کار به نفع تان خواهد بود.«
او می گوید: »ذهن و بدن س��الم به شما 
کمک می کند که کارتان را به نحو احس��ن 
انج��ام دهید. اینکه بدانید در کارتان دارید 
به نتایج خوبی می رس��ید، بیش��تر تشویق 
می ش��وید که در اوقات فراغ��ت خود آرام 
باش��ید و عالیق ت��ان را دنب��ال کنید. این 
شیوه بین کار و زندگی تان تعادل به وجود 
می آورد و در تمامی مراحل زندگی به شما 

دیدگاه مثبت می دهد.«
ب��ا هم نگاه��ی ب��ه کارهایی ک��ه 2٠ و 
اندی س��اله های موفق در زمان فراغت خود 

انجام می دهند، می اندازیم. 

با دوستان و خانواده وقت می گذرانند
2٠و اندی س��اله ها در دوره ای ک��ه درس 
و  توج��ه  کار می کنن��د،  ی��ا  می خوانن��د 
رس��یدگی ب��ه آنهایی که بهش��ان اهمیت 
می دهند، برای شان سخت است. به همین 
خاطر اس��ت که بیشتر س��عی می کنند در 
اوق��ات فراغت با دوس��تان و خانواده خود 

معاشرت کنند. 

ورزش می کنند
بس��یاری از آدم های موفق دنیا به دنبال 
س��المت بدن و به قول خودش��ان ترش��ح 
آدرنالی��ن زیاد در بدن ش��ان هس��تند. به 
همین خاطر یا به باش��گاه می روند یا حتی 
ورزش های س��نگین می کنند؛ ورزش هایی 
کوهن��وردی،  س��واری،  دوچرخ��ه  مث��ل 
اس��نوبرد، غواص��ی یا موج س��واری و برای 
آنهایی که عاشق ورزش و هیجان هستند، 

بانجی جامپینگ. 

یك چیز جدید یاد می گیرند
معم��والً  موف��ق  اندی س��اله های  و   2٠
دنبال یادگیری هس��تند، س��عی می کنند 
کت��اب بخوانند و دائم��اً در فضای مجازی 

ی��ا کتاب ها به دنبال معنا و مفهوم حقیقت 
هستند. 

در چیزى ماهر می شوند
بری س��التزمن، یک متخصص استراتژی 
 Saltzman تج��اری و مدیر عامل گ��روه
می گوید: »2٠و اندی س��اله ها توانایی های 
خود را می شناس��ند و می دانند که چطور 
می توانند در چیزی مه��ارت فوق العاده به 
دست بیاورند.« از نگاه سالتزمن متخصص 
بودن در یک زمینه مشخص برای موفقیت 

در کار خیلی مهم است.

به دامن طبیعت می روند
ل��ذت ب��ردن از طبیع��ت و فعالیت های 
بیرونی از هر نوعی توانایی آدم های موفق را 
برای داشتن عملکردی بهتر در طول هفته 
کاری، چه به لحاظ روحی و چه جس��می، 

افزایش می دهد. 
در واقع تحقیقات نش��ان می دهد که در 
مقایسه با رفت و آمد در خیابان ها و فضاهای 
شلوغ ش��هری، وقت گذراندن در فضاهای 
س��بز به ص��ورت گروه��ی ه��م از می��زان 
خستگی می کاهد هم تمرکز را باال می برد. 
تیلور می گوی��د که موفق ها قدر طبیعت را 

می دانند. 

درست غذا می خورند
تیلور می گوید: »ب��رای این گروه جوامع 
شام خوردن تفریحی با دوستان بعد از کار 
یا آخ��ر هفته ها از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت. آنه��ا می خواهند بدانن��د چه دارند 
می خورن��د و بیش��تر اهل غذاهای س��الم 
هس��تند. پختن یک غذای آنچنانی و لذیذ 
هم یکی از کارهای مورد عالقه شان است.«

متخصص��ان می گویند که درس��ت غذا 
خوردن بر میزان بازدهی افراد در محل کار 

تأثیر مستقیم و عمده دارد. 

عالقه زیادى به شبکه هاى اجتماعی 
دارند

2٠و اندی س��اله ها معم��والً یک ش��بکه 
ق��وی اجتماعی دارند و می دانند که اتصال 
ب��ه جهان و محیط اطراف بر ش��اد بودن و 
تفری��ح آنها در اوقات فراغ��ت تأثیر زیادی 

دارد. 

سفر می کنند
شاید سفر کردن گران باشد اما آدم های 
باانگی��زه راه��ی برای کش��ف و ش��ناخت 
ش��هرهای جدی��د یا دی��دار با دوس��تان و 

خان��واده در زم��ان فراغت پی��دا می کنند. 
چرا؟ چ��ون عاش��ق تجربه ه��ای جدید و 
هیجان انگیز هس��تند و می خواهند درباره 
مکان ها و فرهنگ های جدید بیشتر بدانند. 

پول شان را مدیریت می کنند
ب��ا وجود اینکه درس��ت غذا خ��وردن و 
س��فر کردن برای 2٠و اندی س��اله ها مهم 
اس��ت اما موفق های این گروه می دانند که 
مدیریت کردن پ��ول در دوره جوانی مهم، 
ضروری و حیاتی است. در جوانی زمان در 
دس��ت های ماست و یک شروع خوب برای 
س��رمایه گذاری و پس انداز می تواند خیال 
ش��ما را از باب��ت آینده راحت کن��د. البته 
ام��کان این کار بای��د در جامعه هم فراهم 

باشد. 

فعالیت هاى بشردوستانه می کنند
2٠و اندی س��اله ها بی��ش از ه��ر نس��ل 
دیگری به محیط زیس��ت اهمیت می دهند. 
آنه��ا معتقدند که با اعمال بشردوس��تانه و 
نه ب��ا حرف می توانند به موفقیت برس��ند. 
بسیاری نس��بت به جامعه خود و آنچه در 
آن می گذرد، کنجکاو هستند و می خواهند 
برای زمین کاری بکنند و تأثیری داش��ته 
باش��ند. به عن��وان مث��ال داوطلبان��ه برای 
کمپین حفاظت از محیط زیس��ت فعالیت 

می کنند. 

به سراغ خالقیت می روند
رفتن به کنسرت، دانلود کردن تازه ترین 
محص��والت موس��یقی از فض��ای مجازی 
و یادگی��ری یک س��از از جمل��ه رایج ترین 
کارهایی اس��ت ک��ه 2٠واندی س��اله ها در 
دوران فراغت خود انجام می دهند. نقاش��ی 
می کنن��د، وبالگ نویس��ی می کنن��د و به 
ن��وآوری تمایل دارن��د و می خواهند حرف 

خود را به گوش بقیه برسانند. 
تحقیقی که به تازگی از س��وی دانشگاه 
سن فرانسیس��کو انجام شده، نشان می دهد 
آنهای��ی ک��ه در خ��ارج از محی��ط کار در 
فعالیت های خالقانه و مبتکرانه مش��ارکت 
دارند هم احس��اس آرامش بیشتری دارند 
و ه��م اوقات فراغت خ��ود را بهتر مدیریت 
می کنند. این افراد در محیط کار در مقایسه 
با کسانی که در اوقات فراغت شان سرگرمی 
خاصی ندارند، هم بیشتر به همکاران خود 
کمک و در رسیدن به راه حل برای برطرف 
کردن مش��کالت مرب��وط به محی��ط کار 

خالق تر عمل می کنند. 
منبع: بیزینس اینسایدر

قیمت گوشت مرغ

موفقیت از نگاه ٢٠واندى ساله ها

چهارمین مرد ثروتمند بزرگ جهان 8هزار میلیون دالر درتکنولوژی آمریکای التین 
س��رمایه گذاری کرد. کارلوس اس��لیم هلو )Carlos Slim Helu( ثروتمند ترین فرد 
مکزیک و یکی از بزرگ ترین میلیاردرهای جهان اس��ت که خودش تمام سرمایه اش را 
به دست آورده است و اکنون نقش عمده  ای در صنایع ارتباطی در مکزیک و آمریکای 
التین دارد. اس��لیم هلو فردی خودساخته و موفق در زمینه های مختلف تجاری بوده و 
به نظر می رسد در تمامی آنها به مهارت تمام و استادی رسیده است. در واقع می توان 
گفت استعداد اسلیم هلو در کسب سرمایه و پول فراتر از اصول منطقی بوده و سرعت 
چشمگیر افزایش ثروت وی شاهدی بر این مدعاست. اسلیم هلو امسال در رتبه چهارم 

لیست ثروتمندترین های جهان در مجله فوربس قرار گرفته است. 
او که یکی از موفق ترین مردان جهان در حوزه تجارت و بازرگانی است، مالک بیش 
از 2٠٠ ش��رکت و کارخانه در مکزیک اس��ت که به Slimlandia )نام مس��تعاری به 
این معنا که اقتصاد و زندگی روزمره توس��ط س��رمایه دار بزرگ کارلوس اسلیم کنترل 
می ش��ود( معروف است. اس��لیم با سرمایه خالصی که دارد، نفوذش در مکزیک و حتی 
خارج از مرزهای آن کش��ور گسترده شده اس��ت. وی مالک شرکت های گروپو کارسو، 
آمریکا موویل، تلمکس، سانبورنز و تل  سل محسوب می شود. گرچه اسلیم بیشتر ثروت 
خود را از طریق ش��رکت های مخابراتی به دس��ت آورده اس��ت ولی سرمایه گذاری های 
کالنی هم در صنایع بیمه، خرده فروش��ی، معدن، بانک و تنباکو داش��ته و دارد. گفته 
می ش��ود نیمی از کل ارزش س��هام مکزیک مربوط به ش��رکت ها و سرمایه گذاری های 
اس��لیم اس��ت. در مکزیک از هر پنج خط تلفن سیار، چهار خط، و از هر 1٠ خط تلفن 

ثابت، 9 خط از خدمات شرکت ارتباطی اسلیم استفاده می کنند. 
دولت مکزیک از سال 199٠ روند خصوصی سازی را آغاز کرد و اسلیم هلو به سرعت 
توانست هدایت شرکت تلفنوز دو مکسیکو )تلمکس( را بر عهده بگیرد. پس از آن وی 
هزینه های مخابراتی و ارتباطی را افزایش داد. این مس��ئله انتقاد های بس��یاری را برای 
هلو به همراه داش��ت. این در حالی بود که هدف وی پیشرفت و توسعه خدمات تلفن، 
خدم��ات اینترنت، موبایل و راهنمای تلفن مکزی��ک بود. گرچه او برای بهبود خدمات 
تلفن در مکزیک تالش بس��یاری کرده و همچنین خدمات تماس محلی و از راه دور، 

خدمات تلفن همراه و کتابچه راهنمای تلفن را نیز ارائه کرده است. 
ش��یوه هایی که اس��لیم هلو برای کسب درآمد و پول اس��تفاده می کند تقریباً شبیه 
شیوه هایی است که وارن بافت به کار گرفته است؛ سرمایه گذاری های سالم و مطمئن و 
بی عیب. اما هلو ترجیح می دهد بیشتر به عنوان یک رئیس و گرداننده شرکت ها معرفی 

شود تا اینکه صرفاً لقب سرمایه گذار را به وی اطالق کنند. 

بی  شک او بر صنعت تله   کام حکمرانی می کند، زیرا در حال حاضر 9٠درصد خطوط 
تلفن در مکزیک در کنترل تل مکس است. همچنین 8٠درصد خطوط تلفن همراه در 
مکزیک در اختیار تل  س��ل، ش��رکت تلفن همراهی است که توسط هلو اداره می شود. 
هل��و همچنین صاحب بزرگ ترین ارائه کننده خدم��ات اینترنت در مکزیک یا حتی در 
ایاالت متحده اس��ت. هلو هدایت بزرگ ترین ش��رکت ارائه دهنده خدمات اینترنت در 
مکزیک و حتی یکی از بزرگ ترین شرکت های فعال در این زمینه در آمریکا را بر عهده 
دارد. طی یک دوره زمانی یک س��اله بین س��ال های 2٠٠6 تا 2٠٠7، س��رمایه هلو با 

افزایشی چشمگیر از 3٠میلیارد دالر به 49میلیارد دالر رسید. 
کارل��وس اس��لیم درب��اره اصول موفقیت ش��رکت  های��ش می گوید: »س��اختارها و 
سازمان های ساده با حداقل سلسله  مراتب اداری، توسعه فردی و آموزش درون  سازمانی 
ب��رای مدیران، انعطاف  پذی��ری و تصمیم  گیری آنی، کار کردن با مزایای ش��رکت  های 
کوچک، ساختار س��ازی دوباره و به وجود آوردن شرکت های واحد از پایه های موفقیت 
است. همیشه به یاد داشته باشید شرکت هایی که در سختی زندگی می کنند قوی ترند 

و در شرایط سخت، افراد آن بهتر می توانند با مشکالت روبه رو شوند.«
ضرب المثل معروفی وجود دارد که می گوید: »محال اس��ت وارد مکزیک شوید و هر 
لحظه، پول تان به جیب اسلیم نریزد«. این ضرب المثل تا حد زیادی واقعیت دارد زیرا 
اغلب خدمات و مس��ائل روزمره در مکزیک به گونه ای با سرمایه های کارلوس اسلیم به 

وجود آمده اند. مثاًل 92درصد خطوط تلفن مکزیک متعلق به اوست. 
کارلوس اسلیم تاجر بزرگ مکزیکی خواستار افزایش قابلیت های دیجیتالی در زمینه 
خدمات انتقال داده ها در آمریکای التین اس��ت. برای اس��لیم، نوس��ازی سیستم های 
ارتباط از راه دور در آمریکای التین از طریق بهبود و انطباق با شرایط جدید در منطقه، 

که در آن افزایش حضور فناوری انتقال داده تقاضا می شود، در اولویت قرار دارد. 
ایده اسلیم سرمایه گذاری حدود 8میلیارد دالر در سال های آینده برای افزایش بالقوه 
در انتقال و جریان داده ها در سراس��ر سیستم عامل های دیجیتال در سراسر آمریکای 
التین اس��ت. طبق اعالم مجله فوربس، کاری که اس��لیم در حوزه کسب و کار در پاناما 
انج��ام داد، جایی ک��ه او یک ابتکار جدید در حمایت از بخش آموزش در این کش��ور 
آمریکای مرکزی به نام aprende. org. ارائه داد. این طرح توسط کارآفرین میلیاردر 
برای گس��ترش فناوری در سطح منطقه است و با هدف قرار دادن منابع در زیرساخت 
به منظور افزایش ظرفیت در شبکه های مخابراتی و در نتیجه، گسترش خدمات منابع 

و دامنه فناوری است. 
کارلوس اسلیم هلو، به عنوان یکی از ثروتمند ترین مردان جهان است، عالقه ویژه ای 
در سرمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه مانند شیلی و پاناما دارد، چرا که این 
روزها طبقه متوس��ط در این کشورها در حال رش��د است. رشد طبقه متوسط در این 

کشور ها به منزله تقاضای باال برای ارائه خدمات است. 
کارلوس به واس��طه فعالیت  هایش در حوزه تکنولوژی بارها مورد تشویق قرار گرفته 
اس��ت. برای مثال او جوایزی از جمله مدال لیاقت کارآفرینی از تاالر تجارت مکزیک و 
  )CEO( مدال فرمانده لئوپولد دوم از س��وی دولت بلژیک و عنوان مدیر ارشد اجرایی
سال و دهه )در سال 2٠٠3( را از سوی مجله ترید بیزنس )trid business(  دریافت 

کرده است. 
کارلوس اسلیم درباره موفقیت گفت: »موفقیت این نیست که شما کاری را خوب یا 
حت��ی خیلی خوب انجام دهید و از دیگ��ران تأیید بگیرید. موفقیت یک عقیده بیرونی 
نیس��ت، یک احساس درونی از خوب بودن است. موفقیت، تعادل روح است و قطعاً به 

احساساتی مانند عشق، خانواده، دوستی، اصالت و راستی نیاز دارد.«

آمریکاى التین، یك منطقه در حال توسعه 
در آمریکای التین، مردم بیش��تر خواستار ارتباطات از راه دور هستند. در اصل، آنجا 
ی��ک منطق��ه پر از افراد جوان و در نتیجه تقاضا برای خدمات مرتبط پررونق اس��ت و 

در بسیاری از موارد، پیشرفت در سیستم انتقال داده ها در این منطقه بیشتر است. 
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه ش��ده توس��ط وب س��ایت TechTarget، چندین 
رویک��رد در روش ارائه خدمات و محصوالت مورد تقاضا توس��ط آمریکای التین وجود 
  5G 4 و حتیG به GSM دارد. در میان آنها می توان به تبدیل و تغییر ش��بکه های
اش��اره کرد. با توجه به مطالعات انجام شده توسط شرکت مشاوره GSMA، آمریکای 
التین منطقه ای اس��ت که با نرخ 77درصد رشد در سال به سرعت در حال استفاده از 

تلفن های همراه هوشمند است. 

 سرمایه گذارى 8هزار میلیون دالرى
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نیجریه،  دیگر اولین قدرت اقتصادى آفریقا و اولین صادر کننده نفت این قاره نیست. محمدو باهارى رئیس جمهورى این کشور در کنفرانس سازمان ملل متحد اعتراف 
کرد که نیجریه به صورت ناگهانی به یك کش�ور فقیر تبدیل شده اس�ت. مشکالت اقتصادى این کشور، کاهش قیمت نفت، تورم، ناامنی و کمبود برق در 15 ماه گذشته، 

نیجریه را به سمت از دست دادن جایگاه خود در منطقه سوق داده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 579 www.forsatnet.ir

مترجم: فاطمه مرادى 
HISPAN TV :منبع

قیمت )تومان( نام محصول

6,7٠٠ مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده

8,6٠٠ ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق

9,7٠٠ ساق مرغ با پوست و بدون سرساق

8,9٠٠ سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال

6,7٠٠ بال کبابی ساده - بدون نوک بال

7,5٠٠  مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و بال

36٠
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