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با مذاکرات هس��ته ای وی��ن و توافق ب��رای لغو تحریم ها 
بی تردید حوزه بانک��ی و مالی از ذی نفعان اصلی این توافق 
خواه��د بود و دس��تاوردهای قابل توجهی ب��رای آن در پی 
خواهد داش��ت؛ موضوع مهمی که از ماه ها پیش نس��بت به 
آماده ش��دن بانک ها برای ورود به عرص��ه بین الملل تذکر 

داده شده بود. 
به گزارش ایس��نا، با افزوده ش��دن تحریم ها در سال های 
اخیر ش��اید حوزه بانکی و مالی کش��ور از مهم ترین نقاطی 
بود که نس��بت به سایر بخش های اقتصادی با موانع متعدد 
در روابط بین الملل مواجه ش��د؛ به طوری که در این سال ها 
اتصال اغلب بانک های ایرانی به س��وییفت قطع، گش��ایش 
اعتبار اس��نادی ممنوع، ش��عب خارج��ی بانک ها محدود و 

روابط کارگزاری متوقف شد. 
این در حالی اس��ت که ب��ا جمع بندی نهایی در مذاکرات 
هس��ته ای وین و لغو تحریم ه��ا در فاصله چهار تا پنج ماهه 
از اج��رای توافقات باز هم حوزه بانک��ی و مالی مرکز توجه 
خواه��د بود و بخ��ش قابل توجهی از ارتباطات قطع ش��ده 
بانک ه��ای ایرانی مجدد در دس��ترس ق��رار خواهد گرفت؛ 
ش��رایط ایده آلی که به ط��ور یقین با توجه ب��ه وقفه ایجاد 
شده در سال های اخیر نیازمند آماده سازی زمینه های الزم 

خواهد بود. 
رییس کل بانک مرکزی بعد از تمدید مذاکرات هسته ای 
در آذرماه سال گذش��ته به بانک ها تذکر داده بود که باید 
خ��ود را به درج��ه ای از کارایی و مدرنیته برس��انند تا در 
رقابت ب��ا بانک های خارج��ی و ارتباط با آنه��ا جا نمانند 
چراک��ه اگر قرار باش��د بانک های خارج��ی در ایران فعال 
ش��وند نمی دانیم چقدر بانک های م��ا توانایی رقابت با آنها 

را دارند؟ 
بر این اس��اس اخیرا هم س��یف، مدی��ران عامل بانک ها 
را دور ه��م جمع ک��رد و بار دیگر با تاکید بر آماده ش��دن 
برای مواجهه با ش��رایط پیش رو در عرصه بین الملل از آنها 
خواس��ت برنامه های خود در ای��ن رابطه را به بانک مرکزی 

اعالم کنند. 
وی با اش��اره به بخش زی��ادی از عملیات بانکی ایران در 
حوزه بین المللی که در س��ال های گذش��ته متوقف ش��ده 
زمان حدود چهار ماهه تا اجرایی ش��دن توافقات را فرصت 

مناسبی دانست تا بانک ها بتوانندخأل های موجود را پر کرده 
و برای برقراری روابط کارگزاری آماده شوند؛ توافقاتی که با 
لغو تحریم در حوزه مالی و بانکی می تواند حدود 20 بخش 
عمده برای حوزه بانکی و مالی ش��رایط فعلی را به طور قابل 

توجهی تغییر دهد. 

آزادسازیداراییهایبلوکهشده
بدونهیچقیدوشرطی

براساس توافقات انجام شده، تمام اموال و وجوه متعلق به 
دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای »برنامه 
جامع اقدام مش��ترک« آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی 
می توان��د مورد اس��تفاده صاحبان این ام��وال و وجوه قرار 
گی��رد، اموالی که به گفته ریی��س کل بانک مرکزی حدود 
30 میلیارد دالر قابل اس��تفاده و در مجموع نزدیک به 90 

میلیارد دالر دارد. 
همچنی��ن دول��ت، بان��ک مرک��زی و موسس��ات دولتی 
می توانن��د در زمینه انتش��ار و فروش اوراق قرضه، انتش��ار 
و ف��روش اوراق قرض��ه ای که با ضمانت دول��ت ایران صادر 
شده است، دریافت وام های خارجی از موسسات بین المللی 
از قبی��ل بانک جهانی و غیره یا س��ایر بانک ه��ای اروپایی 
خصوص��ی، پایاپای معام��الت دالری از طری��ق بانک های 
غیر آمریکایی و دریافت ضمانت های صادراتی از موسس��ات 

مربوطه فعالیت داشته باشند. 

گشایشالسی،اتصالسوییفت
روابطکارگزاریو...

بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی  ک��ه از فهرس��ت تحریم ها 
خارج می ش��وند نیز می توانند ب��دون هیچ گونه محدودیتی 
به معام��الت و فعالیت ه��ای تجاری ازجمل��ه ایجاد روابط 
کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سوییفت، 
تاس��یس نمایندگی، ش��عبه یا ش��رکت های تابع��ه، افتتاح 
اعتبارات اس��نادی و بروات اس��نادی، ص��دور ضمانت نامه 
بانکی، س��رمایه گذاری در س��هام موسس��ات مالی و بانکی 

خارجی و ایجاد مشارکت با بانک ها اقدام کنند. 
در این رابطه نیز گس��ترش روابط کارگ��زاری بانک ها از 

اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود به طوری که از ش��روط 
اصلی یکسان س��ازی نرخ ارز محس��وب ش��ده و در صورت 
برقراری این روابط و افزایش س��رعت مبادالت بین المللی، 
بان��ک مرکزی با وع��ده زمانی حدود ش��ش ماهه از اجرای 
توافقات نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام خواهد کرد. 

از سوی دیگر با محدود شدن فعالیت شعب خارجی بانک ها 
در دوره تحریم، با فرصت پیش آمده برای گس��ترش فعالیت 
در سایر کشورها رییس کل بانک مرکزی نیز از مدیران عامل 
بانک ها درخواست کرده تا فعال شدن مجدد شعب و واحدهای 

بانکی خارج کشور خود را در دستور کار قرار دهند. 

فروشسهامبهبانکهایخارجی،فروشاوراققرضه
بینالمللیوتسهیلنقلوانتقالارز

همچنی��ن آن دس��ته از بانک ها و موسس��ات مالی  که از 
فهرست تحریم ها خارج می ش��وند می توانند برای فروش و 
واگذاری س��هام خود به موسسات مالی و بانک های خارجی 
با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج 
کش��ور یا به حساب خود بانک یا برای مشتریان بانک خود 

بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند. 
از دیگر دس��تاوردهای لغ��و تحریم ها ب��رای بخش مالی و 
بانک��ی امکان خریدوف��روش اوراق قرضه بین المللی یا س��ایر 
اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان 
بانک ها، دریافت وام ها و تسهیالت اعتباری خارجی، انجام سایر 
عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک ازاین 

موارد با بانک ها و موسسات مالی خواهد بود. 
اما واضح اس��ت که برای کاربردی شدن تمامی نتایج رفع 
تحریم ها اقدام ج��دی بانک ها برای به روز رس��انی امکانات 
و فعالیت ه��ای خود م��ورد توجه خواهد ب��ود. به طوری که 
برخی کارشناسان با وجود اینکه معتقدند با توجه به سابقه 
طوالنی و پیش��رفته بانک های کش��ور در روابط بین الملل، 
دارای تجارب، س��اختار و س��ازمان مناس��بی برای فعالیت 
و هم��کاری بین المللی هس��تند اما باید دانش، س��اختار و 
نیروی انس��انی خود را بیش از پیش تجهیز کرده تا بتوانند 
با احیای روابط کارگزاری خود س��رمایه و منابع خارجی را 
جهت تامین مالی پروژه های جدید و بخش های بازرگانی و 

تجاری آماده کنند. 

قائم مقام صندوق توس��عه ملی گفت: هنوز سهم صندوق از 
پول های بلوکه شده در خارج کشور مشخص نیست. 

سیدمحمد قاسم حسینی در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه 
هنوز به طور دقیق سهم صندوق توسعه ملی از دالرهای نفتی 
آزاد شده مشخص نیست، اظهار داشت: البته هنوز این پول ها 
آزاد نشده که بخواهیم راجع به سهم صندوق به صورت دقیق 

صحبت کنیم. 
قائم مقام صندوق توس��عه ملی درخصوص پرداخت مالیات 
10هزار میلیارد تومانی برای عملکرد س��ال های گذش��ته به 
سازمان امور مالیاتی بیان داشت: این مالیات از محل تسعیر ارز 
بوده و در سال جاری به قانون تبدیل شد تا فعالیت های از این 

محل معاف از مالیات باشد. 
وی در پاس��خ به این سوال که قانون معافیت مالی تسعیر ارز 
آیا مشمول عملکرد سال 91 و پرداخت مالیات 10هزار میلیارد 

تومانی این صندوق می شود، تصریح کرد: اداره کل قوانین مجلس 
تاکید کرده که این قانون عطف به ماسبق می شود و اگر ایرادی به 
آن گرفته شد از مراجع ذی صالح استفساریه خواهیم کرد، بنابراین 

مالیات 10هزار میلیارد تومانی معاف از پرداخت است. 
حس��ینی در پاس��خ به این س��وال که از محل فعالیت های 
اقتصادی چه میزان مالیات توسط صندوق پرداخت شده است، 
گفت: این فعالیت ها مش��مول مالیات بوده و هر آنچه سود در 

صورت های مالی وجود داشته باشد، قابل پرداخت است. 
قائم مقام صندوق توس��عه ملی ادامه داد: صورت های مالی 
س��ال 91 تهیه ش��ده و برای عملکرد سال 92 نیز تا چند روز 
آینده نهایی می شود و صندوق مانند دیگر دستگاه ها 25درصد 

از سود عملیاتی خود را مالیات می پردازد. 

یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی معتقد است در 
ش��رایط فعلی بیش از آنکه نیاز کش��ور ب��ه رویابافی 
برای روزهای پس از تحریم باش��د باید کارشناس��ان و 
صاحبنظ��ران این موضوع را بررس��ی کنند که تحریم 
واقعا تا چه حد باعث مش��کالت اقتص��ادی ایران بوده 

است. 
سعید لیالز که در جلسه ماهانه کمیسیون اقتصادی 
بنی��اد امید ایرانیان صحبت می ک��رد، تصریح کرد: ما 
در ابتدا برای مش��خص کردن شرایط اقتصاد ایران در 
روزهای پس از تحریم باید به چند سوال اساسی پاسخ 
دهیم؛ نخس��ت اینکه آیا واقعا مشکالت اقتصاد ایران 
ناشی از تحریم هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد 
چه میزان از مشکالت امروز از طریق تحریم ها به وجود 

آمده است؟ 
وی با اش��اره به آغ��از دور اصلی تحریم ه��ا از اواخر 
س��ال 1391، اظهار کرد: این بدان معناست که ما باید 
بحران اقتصادی حاصل از تحریم ها را از سال 1392 در 
اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که طبق 
تمامی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی، 
نه تنها بحرانی از این زمان آغاز نش��ده که حتی بخش 
قابل توجهی از افت شاخص های اقتصادی را به سال ها 

قبل باز می گرداند. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی ادامه داد: از اواخر 
س��ال 1386 بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد 
و در س��ال 1387 برای نخس��تین بار پس از سال های 
جنگ به عدد صفر نزدیک ش��د. رقم ت��ورم ما از 6.5 
درصد سال 1385 به بیش از 30 درصد در سال 1387 
رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری 

از تحریم در اقتصاد ایران نبود. 
لیالز با بیان اینکه در سال 1390 با توجه به فروش 
بسیار زیاد نفت بزرگ ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه 
اخیر کشور به دس��ت آمد، اظهار کرد: ما در این سال 
بی��ش از 146 میلیارد دالر درآمد داش��تیم که از این 
رقم 120 میلیارد آن از طریق فروش نفت تامین ش��د. 
قاعدتا تحریم باید بیشترین تاثیر خود را بر صادرات و 
واردات بگذارد که هیچ یک از اینها در سال 1390 قابل 

مشاهده نیست. 
لیالز نتیجه گیری کرد: پس با در کنار هم قرار دادن 
این آمارها می فهمیم تمام مش��کالت اقتصادی ایران 
ناش��ی از تحریم ها نیس��ت. در س��ال 1390 خبری از 
تحریم نبود که رشد س��رمایه گذاری و رشد بهره وری 
ایران منفی ش��د، این بدان معناست که اگر بخواهیم 
اوض��اع اقتصاد ایران را به حالت ع��ادی بازگردانیم به 

چیزی فراتر از لغو تحریم ها احتیاج داریم. 
این کارشناس مسائل اقتصادی از فساد به عنوان یکی 
از اصلی تری��ن معضالت امروز اقتص��اد ایران یاد کرد و 
گفت: امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور از کالن 

گرفته تا خرد، فساد وجود دارد. 
وی با بیان اینکه بای��د از رویابافی های بیهوده برای 
روزهای پس از تحری��م پرهیز کرد، توضیح داد: وقتی 
می بینیم که در مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی 
تحریم نقشی اساس��ی نداشته و حرکت نزولی اقتصاد 
ایران از س��ال ها قبل آغاز ش��ده بدان معناست که لغو 

تحریم تنه��ا می تواند دریچه های جدی��د را باز کند و 
برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه ها 

پرداخته شود. 
وی با اشاره به اینکه باید نگاه اقتصاد ایران به آینده 
حاص��ل از تحری��م واقعی باش��د، تصریح ک��رد: طبق 
برآوردهای انجام ش��ده تمام پولی ک��ه از تحریم ها به 
ش��کل مس��تقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در 
می آید 30میلیارد دالر است. این در شرایطی است که 
ما تنها برای تشکیل س��رمایه در سال 1395 به 150 
میلیارد دالر احتیاج داریم و کسری سرمایه گذاری بین 
سال های 1390 تا 1394 نیز حدود 250میلیارد دالر 

برآورد می شود. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی ادام��ه داد: این 
به معنای آن اس��ت که م��ا تنها برای آغ��از کار خود 
400میلی��ارد دالر س��رمایه می خواهی��م و از طری��ق 
تحریم ه��ا پول��ی بس��یار ناچیزت��ر از آن در اختیار ما 
قرار می گیرد. هرچند با لغو تحریم ها س��رمایه گذاری 
خارجی که البته حجم قابل توجه آن از طریق فاینانس 
خواهد بود به ایران س��رازیر می شود اما قطعا نمی توان 
انتظار داش��ت در فاصله ای کوتاه مدت تمام این ارقام و 
کسری ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال هایی مانند 
1355 بازگردد. ما حتی برای برگشتن به سال 1384 و 
درآمد سرانه سال های قبل نیز فاصله طوالنی در پیش 

داریم. 
لیالز با اش��اره به کاهش قاب��ل توجه قیمت نفت 
در طول ماه های گذش��ته، اظهار ک��رد: حتی اگر ما 
بتوانیم بار دیگر روزانه 2میلیون بشکه نفت بفروشیم 
ک��ه البته با توجه به س��اختار ب��ازار نفتی در جهان 
امری بس��یار س��خت و زمان بر خواهد ب��ود، درآمد 
حاصل از آن حدود 50 میلیارد دالر ارزیابی می شود 
و ای��ن یعنی رقم درآمدی ما حتی به س��ال 1390 
نزدیک هم نخواهد ش��د و در س��ال آینده وضعیت 
اقتصادی کش��ور حتی از بدترین سال تحریم ها نیز 

سخت تر خواهد شد. 
این کارشناس مس��ائل اقتصادی درباره تاثیرات لغو 
تحریم ها در فضای کوتاه مدت اقتصاد ایران، اظهار کرد: 
می توان انتظار داشت سهم نفت ظرف شش ماه آینده 
به شکل قابل توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت 
تمام ش��ده کاالهای وارداتی از این محل رش��دی یک 
درص��دی برای اقتصاد ایران ب��ه ارمغان آید. در بخش 
ظرفیت تولید نیز مش��کلی نداریم، اما باید قبل از آن 
تقاضای الزم به وجودآید که این مسئله جز با افزایش 

قدرت خرید مردم به وجود نمی آید. 
لیالز خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه رکود تورمی 
ب��ه وجود آمده در اقتصاد ایران ک��ه نمونه آن تنها در 
دو کش��ور ونزوئال و زیمبابوه وج��ود دارد راه حل های 
پیش روی دولت به شدت سخت و محدود است. جامعه 
دیگر کشش تصمیمات تورم زای اقتصادی را ندارد و از 
این رو تنها باید تالش کنیم با اس��تفاده از فضایی که 
پس از تحریم ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی 
آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج 
برنامه ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده 

و حاال وقت تصمیمات دشوار است. 

پیشبینییککارشناساقتصادی:

سالسختیدرانتظاراقتصادایراناست
ارزیابیتحوالتمالیوبانکیبالغوتحریمها

قائممقامصندوقتوسعهملی:

سهمصندوقتوسعهملیازپولهایبلوکهشدهدقیقامشخصنیست

معموال در اغلب کشورها یکی از منابع درآمدی مهم مالیات است. مالیات عالوه بر 
تامین منابع مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل می کند و ضمن 
توزیع بهتر درآمد، موجب می شود ثروت کشور در محل های مناسب ...

جرمی که شیوع پیدا کرده است

فرار مالیاتی؛ چوب الی چرخ اقتصاد 

سیفاعالمکرد

فازجدید
حمایتبانکها
ازتولید

سرمایه های غربی در راه ایران
دستاوردتوافقهستهایوکنفرانسوینبرایایران

یکی از مهم ترین و س��ریع ترین دس��تاوردهای شکست 
تحریم ها، دسترس��ی بهتر ای��ران به پول ص��ادرات نفت و 
گاز است. با این حال نیازهای س��رمایه گذاری کشور نشان 
می دهد حتی اگر بر همه مش��کالت فن��ی و بازاریابی غلبه 
کنیم و ص��ادرات نفت خام را ب��ه روزانه 2 میلیون بش��که 
نفت خ��ام یعن��ی دو برابر وضع موج��ود برس��انیم، باز هم 
با توجه ب��ه قیم��ت کنونی نف��ت، نمی  ت��وان کار چندانی 
از پیش ب��رد. راه حلی که مس��ئوالن دولتی ب��رای جبران 
عقب افتادگ��ی چهارس��اله پروژه های عمرانی و نوس��ازی 
صنایع و زیرساخت های کشور دنبال می کنند، فراهم کردن 

زمینه های الزم برای جذب گس��ترده سرمایه های خارجی 
است. ولی اهلل س��یف، رییس بانک مرکزی ظرفیت اقتصاد 
ایران برای جذب س��رمایه خارجی را 200 تا 300 میلیارد 
دالر برآورد می کند و مس��ئوالن بورس تهران نیز به دنبال 

ورود سرمایه های خارجی به تاالر خود هستند. 
از س��وی دیگ��ر، وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت نیز با 
مشارکت در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و 
ایران در وین، شرایط و ظرفیت های سرمایه گذاری در صنایع 
ایران را برای س��رمایه گذاران اروپایی تشریح کرد. این همه 
نشان دهنده عزم جدی بخش های مختلف دولت برای جذب 

س��رمایه های خارجی است. شرکت های س��رمایه گذاری و 
بانک های اروپایی نیز با حضور فعال در نشست وین و پیش از 
آن در کنفرانس لندن، نشان دادند که بازار ایران برای آن ها 
از جذابیت خاصی برخوردار است و مایلند حضور جدی در 

آن داشته باشند. 
سرمایه گذاری خارجی می تواند همزمان به تصمیم های 
بهتر ب��رای تدوین و اج��رای پروژه های س��رمایه بر،  انتقال 
تکنولوژی و نفوذ به بازارهای منطقه ای و جهانی کمک کند.

گزارش ه��ای »فرص��ت ام��روز« در این خص��وص را در 
صفحه های 3، 4، 6 و 12 بخوانید. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران
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فعالیت حقوقی ها در سه گروهفوت و فن های انبارداری

سرمایه تان را قاب کنیدسودآوری به قیمت جان مشتری
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 توافق هس��ته ای امید را به 
صنعت نف��ت ایران بازگردانده 
سرمایه گذاران  و حضور  است 
خارج��ی و هیات های متعدد 
دو  را  امی��د  ای��ن  اروپ��ا  از 
چن��دان ک��رده اس��ت اما در 
این میان حل شدن مشکالت 
نفتی  محص��والت  حمل و نقل 
ش��رایط صادرات فرآورده های 
نفتی را تس��هیل خواهد کرد 
تا قدرت چانه زنی ایران نه تنها 
در منطق��ه، بلک��ه در س��طح 

وسیع تر افزایش یابد. 
بخش خصوص��ی در ح��وزه 
ورود  س��وآپ  و  بانکرین��گ 
س��ال های  در  دارد.  ج��دی 
اخی��ر ب��ا اعم��ال تحریم های 
بخش ه��ای  در  چندجانب��ه 
حمل و نق��ل، انتقال ارز، بیمه، 
دریاف��ت فاینانس و غیره فضا 
محدودتر  بخ��ش  ای��ن  برای 
شده بود، به طوری که مانع از 
توسعه و دس��تیابی به جایگاه 
پایدار حتی در منطقه ش��ده 
پنجم  برنامه  براس��اس  است. 
توسعه، وزارت نفت موظف به 
آماده س��ازی و اجرای طرحی 
جامع ب��رای افزایش س��االنه 
حداقل 20درصدی بانکرینگ 
است، اما ش��اهد هستیم تنها 
3/5 میلی��ون ت��ن بانکرینگ 

انجام می شود. 
عل��ت اصل��ی ع��دم محقق 
ش��دن ای��ن مس��ئله از دی��د 
نب��ود  ای��ن بخ��ش  فع��االن 
زیرس��اخت های الزم و تحریم 
اس��ت، حال ب��ا لغ��و تحریم 
آس��تین  بخش خصوصی  باید 
ب��اال بزن��د ت��ا بتواند س��هم 
10 درصدی خود را در منطقه 
خل��ج ف��ارس به دس��ت آورد 
به ط��وری ک��ه تا پایان س��ال 
95 ای��ران س��االنه 7 میلیون 

تن بانکرینگ داش��ته باش��د. 
براس��اس اطالع��ات موج��ود 
موجود  زیرساخت های  تمامی 
بن��ادر  در  بانکرین��گ  ب��رای 
موجود کش��ور 400 هزار تن 
رقیب  است درحالی که کشور 
ای��ران یعنی ام��ارات متحده 
عربی در فجیره 7 میلیون تن 

مخازن برای ذخیره دارد. 
 مرتض��ی فی��روزی، رییس 
س��وآپ،  نف��ت،  کمیس��یون 
بانکرین��گ و ترانزیت اتحادیه 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفتی با اش��اره ب��ه اینکه لغو 
تحریم ها گام کالن��ی بود، به 
»با  می گوید:  امروز«  »فرصت 
لغو تحریم ها ش��اهد تحوالت 
که  به طوری  هس��تیم،  جدی 
ب��رای  اروپای��ی  کش��ورهای 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری 
گرایش خود را  اعالم کرده اند 
و ای��ران ب��ه س��متی هدایت 
ممتازی  موقعیت  که  می شود 
به گذش��ته داش��ته  نس��بت 
باش��د.« وی ب��ا بی��ان اینکه 
اروپایی ه��ا ب��ه دنب��ال تحول 
در  مصرفی ش��ان  ان��رژی  در 

میان م��دت و بلندمدت حاضر 
ب��ه س��رمایه گذاری در ایران 
»نفت خام  می افزاید:  هستند، 
ایران 18 درصد نفت خام اروپا 
را پی��ش از تحریم ه��ا تامین 
می ک��رد، همچنی��ن س��وآپ 
کش��ورهای حوزه دریای خزر 
برای دس��تیابی به ب��ازار گرم 
کش��ورهای آس��یای جن��وب 
ش��رقی کش��ور ای��ران بود و 
سوخت مورد نیاز کشتی ها در 
محدوده خلیج فارس یا مازوت 
و گازوییل توسط ایران تامین 
می ش��د، تحریم ها این فرصت 
را از ایران سلب کرده است و 
باید با لغو آن مجددا کشور به 

حالت قبل بازگردد.«
ب��ه گفت��ه فیروزی، ب��ا لغو 
مش��کالت  تم��ام  تحریم ه��ا 
نفتی  محص��والت  حمل و نقل 
حل خواهد ش��د و این مسئله 
ق��درت چانه زنی ای��ران را در 
مقابل مش��تری ها سنتی خود 
همچ��ون هند، چی��ن و کره 
افزایش خواهد داد، همچنین 
به زودی شاهد ورود تکنولوژی 
روز برای بهره مندی از ذخایر 

مش��ترک گاز و نفت خواهیم 
بود تا س��هم صادرات افزایش 
یاب��د. ام��ا در این می��ان این 
س��وال مط��رح می ش��ود که 
اروپایی  سرمایه گذاران  حضور 
و خارجی چق��در می تواند در 
زیرساخت های  مشکالت  حل 
بانکرینگ موثر باشد. فیروزی 
در ای��ن باره معتقد اس��ت که 
الزم��ه توس��عه ایجادتعام��ل 
اس��ت و اگ��ر ای��ران تعام��ل 
باش��د متضرر خواهد  نداشته 
ش��د. ب��ا ای��ن ح��ال ب��ا لغو 
تحریم ه��ا و ح��ل مش��کالت 
نفتی  فرآورده های  حمل و نقل 
تامین سوخت  برای  کشتی ها 
نگرانی از لیس��ت سیاه دارند 
و ای��ن فرص��ت خوبی اس��ت 
برای  م��ا  مش��کالت  گرچ��ه 
تامی��ن خدم��ات م��ورد نیاز 
کشتی ها همچنان پابرجاست. 
ب��رای نمونه ی��ک هتل خوب 
وجود ن��دارد و همچنان عقب 

هستیم. 
از  درصد   95 خوش��بختانه 
بانکرین��گ یعنی نف��ت کوره 
می شود  تامین  ایران  توس��ط 

و در دوران پس��اتحریم ای��ن 
س��وخت مس��تقیما توسط ما 
صادر خواهدش��د. اما عامری، 
مدیرعامل ش��رکت بنا گستر 
را  پس��اتحریم  دوران  کران��ه 
برای س��رمایه گذاری  فرصتی 
می دان��د و به »فرصت امروز« 
واقعی  »بانکرینگ  می گوی��د: 
زمان��ی رخ خواه��د داد ک��ه 
بتوانیم تاسیس��ات ساحلی را 
تکمیل کنیم و ایجاد اشتغال 
داشته باش��یم تا آبادانی بنادر 
را ش��اهد باش��یم. ص��ادرات 
یعن��ی  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
دس��تیابی به زنجی��ره. بدون 
شک در این زنجیره می توانیم 
برای 6 هزار نفر ایجاد اشتغال 

کنیم.«
وی ب��ا بی��ان اینک��ه لغ��و 
تحریم های حمل و نقل فرآورده های 
نفت��ی در چن��د م��اه آین��ده 
اعم��ال خواهدش��د، می گوید: 
»اگ��ر بانکرین��گ و ص��ادرات 
فرآورده ه��ای نفت��ی به خوبی 
انج��ام ش��ود در آین��ده ایران 
و  می ش��ود  ق��درت  دارای 
می توان��د س��هم 40 درصدی 
ص��ادرات فرآورده های نفتی را 
داش��ته باش��د. بدون شک در 
این ش��رایط به راحت��ی به هر 
دلیل��ی تحریم نمی ش��ود.« از 
دید این فعال بخش خصوصی، 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
آین��ده نزدیک تمای��ل خودرا 
برای س��رمایه گذاری در بخش 
تامین زیرس��اخت های توسعه 
بانکرین��گ اعالم خواهند کرد. 
از س��ویی می توان از فاینانس 
برای توس��عه زیرس��اخت های 
الزم به��ره گرفت و از آنجا که 
درآم��د حاصل��ه از بانکرینگ 
اس��ت  ارزی  ص��ادرات  و 
سرمایه گذاری مطمئنی است، 
البته باید امنیت سرمایه گذاری 

در ایران افزایش یابد. 

بالغوتحریمهامشکالتحملونقلمحصوالتنفتیدربعدبینالمللیحلمیشود

افزایش قدرت چانه زنی ایران با توسعه صادرات فرآورده های نفتی

آبمج�ازیب�هآب�یگفت�ه
میش�ودکهازبدوتولیدیک
محص�ولدرفرآین�دتولی�د
ب�هکارگرفت�همیش�ود.این
مفه�ومب�هتازگ�یدردنی�ا
مطرحشدهودرسیاستهای
منابعآبکش�ورها مدیریت
واردشدهاس�ت.بااستفادهاز
مفه�ومآبمجازیاس�تکه
برخیکش�ورهاسیاستهای
تولی�دیمحصوالتخ�ودرا
تعدیلکردهوب�هوارداتدر
م�وردکااله�ایآبب�رروی
میآورند.اینمفهومدرایران
همموردتوجهمتولیانمنابع
آبکش�ورقرارگرفتهاس�ت.
برایدریافتاطالعاتبیشتر
دربارهورودمفهومآبمجازی
بهسیاس�تهایمدیریتآب
کشوربافرشادکوهیانافضل،
مدی�رپژوهش�کدهمطالعات
ب�ه آب مناب�ع تحقیق�ات و

گفتوگونشستهایم:

آی�امفه�ومآبمج�ازیدر
ای�ران توس�عه برنامهه�ای
جایگاهیداش�تهاس�ت،در
برنامهشش�من�گاهدولتبه
مفه�ومآبمج�ازیچگون�ه

است؟
در برنامه چهارم و پنجم توسعه 
به شکل مستقیم واژه آب مجازی 
وجود ندارد. دلیل آن این اس��ت 
که این مفهوم نسبتا جدید است. 
مفهوم آب مجازی در سال 1993 
برای نخس��تین بار در دنیا مطرح 
ش��د. با توجه به اینکه این مفهوم 
یک��ی از ابزار مدیری��ت منابع آب 
اس��ت با توجه به اینکه در برنامه 
چهارم و پنجم نیز بحث مدیریت 
جام��ع منابع آب و عرضه و تقاضا 
آمده به شکل غیرمستقیم، مفهوم 
آب مجازی نیز می توانس��ته مورد 
توج��ه قرار گیرد اما ای��ن واژه به 
شکل مستقیم در برنامه های قبلی 

توسعه ذکر نشده است. 
وضعی�ت برنام�هشش�م در

چگونهاست؟
در برنامه شش��م که موسس��ه 
تحقیقات آب ت��ا حدودی درگیر 

تدوین آن بوده اس��ت، مفهوم آب 
مجازی در پیش��نهاد اولیه وزارت 
نیرو ب��رای این برنام��ه، در چند 
جا اس��تفاده شده اس��ت اما اینکه 
بعدا وارد قانون ش��ود، مش��خص 
نیست. زیرا پیشنهادات اولیه باید 
با طی مراحلی به یکسری احکام 
تبدیل ش��ود. در نتیجه شاید واژه 
آب مجازی در برنامه شش��م هم 
ذکر نش��ود. البته آمدن این واژه 
در قان��ون خیل��ی مهم نیس��ت. 
مهم رس��یدن به هدف است. در 
بحث مدیریت جامع منابع آب و 
مدیریت مصرف با در نظر گرفتن 
اصول توس��عه پایدار خودبه خود 
مفاهیم آب مج��ازی در مدیریت 

استفاده خواهد شد. 
ب�اتوجهبهصحبتهایش�ما
میتوانچنیناس�تنباطکرد
ک�همفه�ومآبمج�ازیدر
مدیریتمنابعآبکشورمورد

توجهقرارگرفتهاست؟
این مفهوم بس��یار جدید بوده 
و 22 س��ال از مطرح ش��دن آن 
در جه��ان می گذرد. ب��رای اینکه 
کارکردهای این مفه��وم در دنیا 
خود را نش��ان دهد، زمان زیادی 
طول می کش��د. البته در ایران تا 
زمانی ک��ه به بح��ران برنخوریم 
خیلی سراغ این مفاهیم نمی رویم. 
درب��اره آب مج��ازی س��ال های 
زیادی اس��ت که درایران صحبت 
می ش��ود اما به ش��کل عملیاتی-

یعنی تصمیم س��ازی براساس آب 
مجازی- ای��ن مفهوم مورد توجه 
قرار نگرفته اس��ت. در س��ال های 

اخیر ای��ن مفهوم ش��کل گرفته 
اس��ت. اما باید نیم نگاهی هم به 
قوانین داشته باشیم تا ببینیم آیا 
امکان اجرای این مفهوم در ایران 

وجود دارد یا خیر. 
قوانینایراناج�ازهنمیدهد
مدیری�تمنابعآبباتکیهبر
مفهومآبمجازیانجامشود؟
به این پرس��ش به شکل دقیق 
نمی توانم پاسخ دهم. در مدیریت 
منابع آب هم مش��کل داریم. در 
قوانی��ن ایران بحث انف��ال بودن 
آب مطرح اس��ت. ای��ن قوانین تا 
مدیریت  متولیان  حدودی دست 
البت��ه  می بن��دد.  را  آب  مناب��ع 
الیحه جدی��د قانون جامع آب در 
دست تهیه است و مراحل نهایی 
کارشناس��ی را طی می کند. این 
قان��ون ب��ا تصویب هی��ات دولت 
ب��ه مجلس م��ی رود. ب��ا تصویب 
این الیحه بخش��ی از مش��کالت 
حل می ش��ود. البته مس��ئله آب 
بحث های فقهی و شرعی دارد که 
کار قانونگذاری را پیچیده می کند. 
ب�هنظرنمیرس�دمفهومآب
مجازیدرتصمیمس�ازیهای
کش�ورواردش�دهباش�د.ما
هنوزمحص�والتآببررادر
کش�ورتولیدوبهخارجصادر
میکنی�م،آیاای�نروندبرای
مناب�عآبکش�ورخطرس�از

نیست؟
در تصمیم سازی برای مدیریت 
منابع آب برخی مسائل فرهنگی 
ه��م دخالت دارن��د. ردپای بحث 
به��ره وری آب از برنامه س��وم در 

قوانی��ن ای��ران وجود داش��ته و 
همواره بر افزای��ش بهره وری آب 
تاکید شده اس��ت. ام��ا تاکنون به 
اهداف خود دست نیافته ایم. سرانه 
مصرف آب مجازی در ایران باالتر 
از متوس��ط دنیا اس��ت. متوسط 
س��رانه مص��رف آب مج��ازی در 
دنیا یک ه��زار و 385 مترمکعب 
است. ولی در ایران این رقم حدود 
یک هزار و 870 مترمکعب است. 
برای اص��الح روند مصرف نیاز به 
کار فرهنگ��ی، اص��الح قوانین و 
کار اجرای��ی داری��م. اگرچه این 
روزه��ا همه به مس��ئله صادرات 
محصوالت کش��اورزی از کش��ور 
انتقاد می کنند اما باید بگویم که 
بح��ث تجارت آب مج��ازی فقط 
بین کشورها نیست بلکه در بین 
اس��تان ها و حوضه ه��ا هم بحث 
صادرات آب مجازی مطرح است. 
در ای��ران آب را با هزینه های باال 
از حوضه ای به حوضه دیگر منتقل 
می کنیم اما آب منتقل شده صرف 
کش��ت برنجی می ش��ود که برای 
هر کیلوگرم آن س��ه هزار و 400 
لیتر آب مجازی مصرف می شود. 
باید به مس��ئله انتقال آب مجازی 
بین استانی هم توجه کنیم. یعنی 
به س��متی پیش برویم که تولید 
محصول در اس��تان ها، با مصرف 

آب مجازی کمتر انجام شود. 
اولوی�تاج�رایبرنامهه�ای
صرفهجوییباتکیهبرمفهوم
آبمج�ازیبای�دکدامیکاز
بخشه�ایش�رب،صنعتو

کشاورزیباشد؟

بخ��ش کش��اورزی بزرگ ترین 
مصرف کننده آب کش��ور اس��ت. 
صنایع فقط 2درصد از آب کشور 
را مص��رف می کنن��د. در نتیجه 
اصل قضیه صرفه جویی مربوط به 
بخش کش��اورزی است. اگر فقط 
یک درصد در بخش کش��اورزی 
-که باالی 90 درصد آب کش��ور 
را مص��رف می کند- صرفه جویی 
کنیم، حدود 9 درصد از حجم کل 
آب مصرفی کش��ور صرفه جویی 
می ش��ود. درحالی که صرفه جویی 
10 درص��دی در بخ��ش صنعت، 
فق��ط ح��دود دو ده��م درصد از 
کل آب مصرف��ی ایران را ش��امل 
می ش��ود. در کش��اورزی نیاز به 
حرکت��ی داریم. بای��د راندمان ها 
را باالببری��م، چ��ه در آبی��اری و 
چ��ه در س��ایر مس��ائل مرتبط با 
کش��اورزی. زیرا در ایران به ازای 
ی��ک مترمکع��ب آب هفت دهم 
کیلوگ��رم م��اده خش��ک تولید 
می ش��ود درصورتی که تولید ماده 
خش��ک در دنیا از هر مترمکعب 

آب، بسیار بیشتر است. 
باتوجهبهمفهومآبمجازی،
ساالنهبهچهمیزانپتانسیل
کش�ور در آب صرفهجوی�ی

وجوددارد؟
اگ��ر بخواهی��م بررس��ی کنیم 
که ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن مفهوم، 
چق��در می توانی��م در مصرف آب 
صرفه جویی کنیم، بحث مفصلی 
می طلب��د. ام��ا اگر فقط س��رانه 
مصرف آب مجازی ایران را با دنیا 
مقایسه کنیم، با همه کارهایی که 
در مدیریت مصرف آب می توانیم 
انج��ام دهی��م از جمل��ه افزایش 
به��ره وری، صرفه جویی و غیره، با 
فرض اینکه بتوانیم سرانه مصرف 
 1870( ای��ران  در  مج��ازی  آب 
مترمکعب( را به متوس��ط جهانی 
)1385 مترمکعب( نزدیک کنیم 
با احتس��اب جمعیت 70میلیون 
نفری در ایران، ساالنه 34میلیارد 
مترمکعب آب می توانیم صرفه جویی 
کنیم. این مقدار آب حجمی است 
که در 30 س��ال اخی��ر از منابع 
آب تجدیدپذیر کش��ور به دالیل 
مختلف کم شده است. تحقق این 
هدف برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

وسیع می خواهد. 

بااستفادهازمفهومآبمجازیامکانپذیرمیشود

پتانسیلصرفهجویی34میلیاردمترمکعبیدرایران
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همزمانباسفرهیاتدولتبهاستانکردستان
وزیرنیروطرحهایآبیرا

افتتاحکرد

همزمان با س��فر هیات دولت به استان کردستان، 
بخش��ی از طرح های آبی این اس��تان به وسیله وزیر 

نیرو افتتاح شد. 
به گزارش پاون، در س��فر دی��روز هیات دولت به 
استان کردستان 9 طرح بزرگ آب و برق این استان 

به بهره برداری رسید. 
این طرح ها در بخش آب و آبفا شامل طرح تامین 
اضطراری آب شرب سنندج، بخش لجن تصفیه خانه 
فاضالب س��نندج، س��د زیویه کامیاران و در بخش 
برق ش��امل نیروگاه 10 مگاواتی س��د آزاد سنندج، 
توسعه خط پس��ت 230 کیلوولت نیروگاه سنندج، 
پست 230. 60 کیلوولت مریوان، احداث خط 230 
کیلوولت س��نندج ب��ه مریوان و خ��ط 63 کیلوولت 

مریوان به زریوار خواهد بود. 
ب��رای اجرا و بهره ب��رداری از ای��ن پروژه ها حدود 
4 ه��زار میلیارد ریال س��رمایه گذاری انجام ش��ده و 
ای��ن طرح ها با حضور دکت��ر روحانی، رییس جمهور 
و مهن��دس حمید چیت چیان، وزی��ر نیرو به صورت 
ویدئوکنفرانس به بهره برداری  رس��ید. همچنین در 
این س��فر، اج��رای طرح حفاری مکانیزه تونل س��د 
»قوچم« در شهرس��تان دهگالن ب��ا اعتباری حدود 

1800 میلیارد ریال آغاز خواهد شد. 

بازگشتایرانبهبازارنفتبهنفع
اوپکاست

گزارش یک شرکت مهم سرمایه گذاری حاکی از این 
است که تاثیر کلیدی توافق هسته ای اخیر بین ایران و 
ش��ش قدرت جهانی راه را برای بازگشت نفت ایران به 
بازارهای بین المللی هموار می کند.  به گزارش ایس��نا 
ب��ه نقل از پایگاه خبری عرب نیوز، بازگش��ت ایران به 
بازارهای جهانی به ش��کل مثبت جایگاه اوپک را ارتقا 
خواه��د داد، بدون اینکه هی��چ عواقب نامطلوبی روی 
قیمت نفت داشته باشد.  گزارش شرکت سرمایه گذاری 
»االس��تثمار کاپیتال« نش��ان می هد ک��ه یک نتیجه 
مه��م توافق هس��ته ای اخیر ب��ا ایران لغ��و تدریجی 
تحریم ها علیه این کش��ور و بازگش��ت نف��ت ایران به 
بازارهای جهانی است. االستثمار کاپیتال یک شرکت 
سهامی س��رمایه گذاری و یکی از زیرشاخه های بانک 
سرمایه گذاری عربس��تان سعودی است. نفت همیشه 
عام��ل اصلی قدرت اقتصاد عربس��تان ب��وده و تقریبا 
89درصد درآمد دولت این کش��ور را تشکیل می دهد 
و همچنین بیانگر حساس��یت بازار سهام عربستان به 

قیمت نفت است. 
قابل ذکر اس��ت که قبل از بازگش��ت نفت ایران به 
بازاره��ای جهان��ی میزان تولی��د نفت ای��ران قبل از 
تحریم های بین الملل��ی روزانه 3میلی��ون و 600هزار 
بش��که بود. این مقدار س��پس به 2.5میلیون بش��که 
در روز تن��زل کرد و ایران س��هم خ��ود را در بازارهای 
کلیدی اش از جمله بازار اتحادیه اروپا که س��ابقا روزانه 
587هزار بشکه نفت از ایران می خرید و همچنین دیگر 
بازارهای آس��یایی که روزانه 528هزار بش��که نفت از 
ایران می خریدند از دس��ت داد. با بازگشت نفت ایران 
به بازار، تولید نفت این کشور اخیرا به روزانه 2میلیون 
و 800هزار بش��که رسیده و به شکل تدریجی در حال 
افزایش است.  در گزارش االستثمار کاپیتال آمده است: 
بازگشت تولیدکننده ای همچون ایران که قادر به تولید 
مجدد میلیون ها بش��که نفت در سال است مطمئنا به 
نفع اوپک خواهد بود.  این ش��رکت خاطرنش��ان کرد: 
تولید کش��ورهای عضو اوپک در دوره 2013 تا 2014 
افزایش نیافت که عمدتا ناشی از عواقب ناآرامی سیاسی 
در منطق��ه به ویژه در عراق و لیبی بود. بنابراین بخش 
عمده  افزایش تولید از جانب کشورهای خارج از اوپک 
بود.  بازگشت ایران احتماال باعث افزایش قدرت اوپک 
در تامین بازار به ویژه تولید بزرگ ترین عضو اوپک یعنی 
عربستان خواهد شد که به سطح بی سابقه 10.6میلیون 

بشکه در روز رسیده است. 
به عالوه بازگشت ایران همچنین باعث کاهش فشار 
روی تولید عربس��تان و تولید دیگر اعضا نظیر کویت و 
امارات خواهد شد که ظرفیت های تولید خود را افزایش 
داده اند. با توجه به اینکه ذخایر امارات و کویت کمتر از 
ایران است، در صورت ادامه تولید آنها در سطوح باالی 
کنونی، این امر باعث تاثیر منفی روی عمر ذخایر نفتی 

این دو کشور خواهد شد. 
در این گزارش آمده اس��ت: عربس��تان تا پایان سال 
2010 در مجموع روزانه 8.2میلیون بشکه نفت تولید 
می کرد که سپس به روزانه 9.3میلیون بشکه در دوران 
ناآرامی های سیاسی بهار عربی در سال 2011 رسیدکه 
به کاهش شدید عرضه نفت چند کشور از جمله لیبی 
تقریبا به میزان یک میلیون بش��که در روز و سوریه و 

یمن به میزان 140 هزار بشکه در روز منجر شد. 
کشورهای اوپک به ویژه عربستان باید کاهش عرضه 
در بازار جهانی و همچنین رشد تقاضا از سوی ژاپن را 
در آن زمان جبران می کردند. تمام این موارد افزایش، 

قبل از تحریم ها علیه ایران در سال 2011 رخ داد. 
در حال حاضر مسئله ظرفیت تولید موجود در ایران، 
نسبت به فرسایش تاثیرگذار روی چاه های ایران و دوره 
مورد نیاز برای حفظ آنها اس��ت. به گفته منابع رسمی 
ایران، این کش��ور می تواند روزانه 500 هزار بش��که بر 
تولید خود بیفزاید و ما معتقدیم که این امر در ابتدا به 
ذخایر کنونی این کشور که تقریبا 40میلیون بشکه در 

روز است، بستگی دارد. 

رییسشورایمشترکبازرگانیایرانوهند:
خریدهاینفتیهندازایران

افزایشمییابد

رییس ش��ورای مش��ترک بازرگانی ای��ران و هند 
ضمن پیش بین��ی افزایش خریده��ای نفتی هند از 
ایران، گفت: رواب��ط تجاری و اقتصادی ایران و هند 
در دوران پسا تحریم در بخش های رقابتی گسترش 

می یابد و در بخش های رانتی متوقف خواهد شد. 
ابراهی��م جمیل��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
تحوالت تجارت ایران و هند در دوران پس��ا تحریم 
عنوان کرد: برطرف ش��دن تحریم ها ب��ه نفع روابط 
تج��اری ای��ران و هند خواه��د ب��ود، چراکه حضور 
تولیدکنندگانی که به دنبال فعالیت رقابتی هس��تند 
گس��ترش می یابد و فعالیت کس��انی ک��ه به دنبال 
اس��تفاده از ران��ت و بهره ب��رداری از محدودیت ه��ا 

هستند، متوقف می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه روابط تج��اری ایران و هند در 
ح��وزه انرژی و نفت افزایش خواهد یافت، ادامه داد: 
ب��ه دلیل محدودیت هایی ک��ه تحریم ها ایجاد کرده 
ب��ود هندی ها مجبور بودند س��قف خرید نفت خود 
از ایران را پایین آورند اما با برطرف ش��دن تحریم ها 
هندی ها می توانند نفت بیش��تری از ایران خریداری 
کنند. همچنین در رابطه با سرمایه گذاری نیز شاهد 

افزایش فعالیت ها بین دو کشور خواهیم بود. 
جمیل��ی اضافه کرد: ش��رکت های ب��زرگ هندی 
به وی��ژه آنهای��ی ک��ه ارتباط ش��ان با غرب بیش��تر 
بوده اس��ت هم��واره عالقه مند بودند ک��ه در ایران 
س��رمایه گذاری کنند اما با محدودیت روبه رو بودند. 
چنانچه در بخش های مختل��ف از جمله بخش های 
مع��دن، فوالد و خودرو مذاکراتی صورت گرفته بود، 
اما محدودیت ها باعث  شده بود امکان سرمایه گذاری 

نداشته باشند. 
به گفت��ه وی، در ح��ال حاضر و پ��س از امضای 
تفاهم نام��ه، دو هی��ات هن��دی به ای��ران آمدند که 
این امر نش��ان دهنده عالقه دو کش��ور برای ارتقای 

مناسبات اقتصادی بین خودشان است. 
رییس ش��ورای مش��ترک بازرگانی ای��ران و هند 
تصری��ح کرد: پی��ش از این اجبار وجود داش��ت که 
برخی کاالها را از هند خریداری می کردیم تا بتوانیم 
از ارز  در هن��د اس��تفاده کنیم اما ب��ا رفع تحریم ها 
وارد کردن کاالهای هندی ش��کلی رقابت پذیر پیدا 
خواهد کرد و تولیدکنندگان هندی نیز باید با س��ایر 
تولیدکنندگان رقابت کنند؛ این اتفاق باعث می شود 

که کیفیت کاالهای وارداتی به ایران بیشتر شود. 
وی اضاف��ه کرد: این اتفاق به نفع تجار دو کش��ور 
اس��ت، چرا که فعالیت تولیدکنندگانی که به دنبال 
فعالیت رقابتی هستند گس��ترش می یابد و فعالیت 
کس��انی که به دنبال اس��تفاده از رانت هستند و از 
محدودیت های به وجود آمده بهره برداری می کنند، 

متوقف می شود. 
جمیل��ی همچنین خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به 
ظرفیتی ک��ه هند از آن برخوردار اس��ت قطعا هند 
ب��ازار مناس��بی ب��رای ای��ران خواهد بود. از س��وی 
دیگ��ر نیز باید از ظرفیت ه��ا و فرصت های به وجود 
آم��ده اس��تفاده کنی��م. به ویژه ش��رکت های فنی و 
مهندس��ی مان باید ت��الش کنند ارتباط��ات خود را 

برای حضور در بازار هند گسترش دهند. 

واردات5میلیونلیتربنزین
بهکشور

به گ��زارش وزارت نفت، مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی با اش��اره به 
واردات روزانه 5 میلیون لیتر بنزین به کش��ور گفت: 
63 میلیون لیتر بنزین در روز توس��ط 9 پاالیش��گاه 

داخلی تولید می شود. 
عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی، افزود: وضع کنونی تولید 
بنزین در کشور خوب است و روزانه به طور میانگین 
63 میلی��ون لیتر بنزی��ن برای اس��تفاده در چرخه 

مصرف در پاالیشگاه های کشور تولید می شود. 
وی درباره واردات بنزین به کش��ور گفت: واردات 
این فرآورده نفتی مانند س��ال گذش��ته و در سطح 

حدود 5میلیون لیتر در روز انجام می شود. 
کاظمی با اش��اره به تحقق افزایش کیفیت بنزین 
داخل��ی تصریح کرد: بنزین تولیدی پاالیش��گاه های 
اصفهان، تبریز و آبادان با کیفیت مطلوب تری نسبت 

به سال گذشته تولید می شود. 
پخ��ش  و  پاالی��ش  مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
فرآورده ه��ای نفتی ایران درباره تولید بنزین یورو 4 
در پاالیش��گاه های کش��ور نیز گفت: در حال حاضر 
همه ظرفیت پاالیش��گاه اراک به ط��ور کل به تولید 
بنزی��ن با اس��تاندارد ی��ورو 4 اختص��اص دارد و در 
بخش��ی از خطوط فرآیندی پاالیشگاه های اصفهان 

و تبریز نیز بنزین یورو 4 تولید می شود. 

2

لیالمرگن

الههابراهیمی



و  تج��ارت  کنفران��س 
س��رمایه گذاری اروپ��ا و ایران، 
چن��د روز پیش در وین برگزار 
شد، تا این شهر برای دومین بار 
نقشی مهم را در تاریخ سیاسی 
و اقتص��ادی ای��ران بازی کند. 
این کنفرانس دو روزه با حضور 
بی��ش از 300 نف��ر از تج��ار، 
صنعتگ��ران و مقام��ات دولتی 
آلم��ان،  ای��ران،  کش��ورهای 
انگلس��تان، اتریش و فرانس��ه 
برگزار ش��د و به گفته حاضران 
در این کنفرانس دستاوردهای 
خوبی را در آینده نزدیک برای 

ایران خواهد داشت. 
کنفران��س ای��ران و اروپا از 
چند م��اه پی��ش برنامه ریزی 
ش��ده ب��ود ام��ا برگ��زاری آن 
همزم��ان با رس��یدن به توافق 
جامع هسته ای شد؛ همزمانی 
ک��ه طبیعتا اث��ر مثبتی بر این 
کنفران��س داش��ته و مس��یر 
مذاک��رات انجام ش��ده در آن 
را ب��ه س��مت عملیاتی ش��دن 
تغیی��ر داد. پیش از رس��یدن 
ب��ه تواف��ق جام��ع هس��ته ای 
هم��ه کارشناس��ان پیش بینی 
می کردند که س��رمایه گذاران 
خارجی بعد از برداش��ته شدن 
تحریم ها به س��وی ایران روانه 
خواهند شد، این پیش بینی ها 
با س��فر هیات آلمانی به ایران 
رنگ��ی واقعی تر به خود گرفت 
و ح��اال با برگ��زاری کنفرانس 
مش��ترک ای��ران و اروپا، دیگر 
حضور سرمایه گذاران خارجی 

فقط یک پیش بینی نیست. 
البته شرایط ایران نسبت به 
چند س��ال پی��ش برای حضور 
س��رمایه گذاران خارجی تغییر 
ک��رده اس��ت و ای��ن موضوع 
را محمدرض��ا نعم��ت زاده در 
نخس��تین روز ای��ن کنفرانس 

اعالم کرد که بازار ایران همان 
بازار یک دهه پیش نیست و به 
علت پیش��رفت در توانایی های 
فن��ی، م��ا دیگ��ر عالقه من��د 
ب��ه واردات یک طرف��ه کاال و 

ماشین آالت از اروپا نیستیم. 

کنفرانس وین به هدف 
خود رسید

گرچه اخب��ار این کنفرانس 
ک��ه عموم��ا از زب��ان مقامات 
دولت��ی بی��رون آم��ده، عموما 
حاوی اخب��ار امیدوار کننده و 
دس��تاوردهای مثبت آن است 
ام��ا آیا فعاالن بخش خصوصی 
که در این سفر هیات ایرانی را 
همراه��ی می کردند نیز چنین 

اعتقادی دارند؟ 
ساسان قربانی، دبیر انجمن 
قطعه س��ازان، در این زمینه به 
»فرص��ت امروز« می گوید: »به 
اعتق��اد من ای��ن کنفرانس که 
ه��دف آن بستر س��ازی ب��رای 
توسعه همکاری های مشترک 
بود، توانس��ت ب��ه هدف خود 
برسد. در این کنفرانس از سوی 
هیات ایرانی شرایط و موقعیت 
اقتصادی کش��ور تبیین شد و 
اطالع��ات حوزه های مختلفی 

که پتانسیل جذب سرمایه های 
خارج��ی را دارند، با زبان آمار 
ارائه ش��د. نماین��دگان طرف 
مقاب��ل نیز چ��ه در کنفرانس 
ب��ه  آن  حاش��یه  در  چ��ه  و 
س��رمایه گذاری و هم��کاری با 

ایران ابراز تمایل کردند.«
او ادام��ه می ده��د: »در این 
کنفران��س دیگ��ر خب��ری از 
نگاه های منفی که پیش از این 
نس��بت به ایران وجود داش��ت 
نبود و آنها اذعان داش��تند که 
جغرافی��ا، منابع و ب��ازار ایران 
بس��یار  س��رمایه گذاری  برای 
مناس��ب اس��ت. ضم��ن اینکه 
حض��ور وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت در ای��ن کنفران��س 
ش��کلی جدی تر به آن بخشید 
و موجب ش��د ک��ه هیات های 
اروپای��ی نیز به طور جدی تری 

فعالیت کنند.«
دبی��ر انجمن قطعه س��ازان 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه تغییر 
نگ��رش در روی��ه اروپایی ه��ا 
محس��وس بود، بیان می کند: 
»ب��ه اعتقاد من این کنفرانس 
بس��یار موف��ق برگ��زار ش��د 
و م��ا ش��اهد اع��الم آمادگی 
طرف ه��ای  رضایتمن��دی  و 

مقاب��ل برای همکاری با ایران 
بودی��م. تش��نگی آنه��ا برای 
برقراری ارتب��اط اقتصادی با 
ایران نش��ان داد که در طول 
تحریم ه��ا آنه��ا نی��ز متضرر 

ش��ده اند.«
نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
ریی��س کمیس��یون تس��هیل 
ات��اق  کس��ب و کار  فض��ای 
بازرگان��ی ته��ران، به عن��وان 
یک��ی دیگ��ر از حاض��ران در 
ای��ن کنفرانس در گفت و گو با 
»فرص��ت امروز« درباره برآورد 
خ��ود از این مذاک��رات، اظهار 
می کن��د: »در ای��ن کنفرانس 
ه��م نمایندگان ش��رکت های 
اروپایی حضور فعال داشتند و 
هم ایرانی های خارج کش��ور به 
ش��کل مناسبی شرکت کردند. 
آنچ��ه کامال قاب��ل لمس بود، 
تمایل طرف های اروپایی برای 
همکاری اقتصادی با ش��رکای 
ایران��ی ب��ود. البت��ه نباید این 
نکت��ه را فراموش کنیم که این 
کنفرانس بیشتر جنبه آشنایی 
و امکان س��نجی داش��ت که به 
اعتقاد من می تواند بسترس��از 
همکاری ه��ای مش��ترک بین 

طرفین باشد.«

مذاکرات خصوصی 
شرکت های ایرانی و اروپایی

و  توافق��ات  ب��ر  ع��الوه 
س��خنرانی های عمومی که در 
ای��ن کنفرانس صورت گرفت، 
در حاش��یه آن نی��ز مذاکراتی 
ایران��ی  ش��رکت های  بی��ن 
ش��رکت های  نماین��دگان  و 
اروپای��ی ص��ورت گرفت��ه که 
همین موضوع اهمیت حاشیه 

را از متن بیشتر می کند. 
قربان��ی درب��اره مذاک��رات 
حاش��یه ای، توضی��ح می دهد: 
»تقریبا همه شرکت های ایرانی 
با نمایندگان طرف های مقابل 
مذاکراتی را داشتند. در بخش 
قطعه سازی نیز ما مذاکراتی را 
با طرفی��ن مقابل انجام دادیم 
که مق��رر ش��د همکاری های 
دو جانب��ه ادام��ه پی��دا کند و 
ب��ه احتمال زی��اد نتایج آن در 
همای��ش بین الملل��ی خودرو 
که در آذر ماه برگزار می ش��ود، 

مشخص خواهد شد.«
نجفی  من��ش نی��ز در ای��ن 
زمین��ه می گوی��د: »در همین 
مذاکرات حاش��یه ای بسیاری 
از ش��رکت ها اع��الم آمادگ��ی 
برای س��رمایه گذاری در ایران 
کردند. در زمینه قطعه س��ازی 
نی��ز مذاکراتی ص��ورت گرفت 
ک��ه پیش��نهاد ط��رف ایرانی 
همکاری در قالب قراردادهای 
جوینت ونچر بود البته به نتیجه 
رس��یدن این مذاکرات نیازمند 

زمان است.«
ب��ه گفته قربانی در حاش��یه 
این مذاکرات همه شرکت های 
ایران��ی حاض��ر ب��ا نمایندگان 
اروپای��ی مذاکرات��ی را انج��ام 
داده ان��د؛ مذاکرات��ی که برای 
مش��اهد نتای��ج آن و آم��دن 
سرمایه های خارجی به کشور، 

باید به انتظار ایستاد. 

دستاورد کنفرانس وین برای اقتصاد ایران

سرمایههایغربیبهشرقمیآیند

رییس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( 
از اع��الم آمادگ��ی یک ش��رکت 
آلمان��ی برای س��رمایه گذاری در 

زمینه فوالد خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مه��دی 
کرباس��یان، مع��اون وزیر صنعت، 
در  دی��روز  تج��ارت  و  مع��دن 
مراس��م امضای ق��رارداد تجهیز، 
بهره ب��رداری و فروش محصوالت 
معدنی زغال سنگ خمرود، گفت: 
ی��ک ش��رکت معتب��ر اروپایی که 
حدود هش��ت ماه ب��ا آنها مذاکره 
داشتیم و تاکید کرده بودیم برای 
مش��ارکت در پ��روژه بای��د تامین 
اعتبار کنند ش��ب گذش��ته اعالم 
آمادگ��ی کرده ان��د ک��ه در زمینه 

فوالد تامین اعتبار می کنند. 
به گفته کرباس��یان، این شرکت 
آلمان��ی درصدد اس��ت در زمینه 
فوالد س��رمایه گذاری کند.  معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با 
اش��اره به مبادله ق��رارداد تجهیز، 
بهره ب��رداری و فروش محصوالت 
معدنی زغال سنگ خمرود، از آغاز 
عملیات اجرایی این معدن خبر داد 
و گفت: معدن خمرود 38 میلیون 
تن ذخیره قطعی و 63 میلیون تن 
ذخیره زمین شناس��ی دارد و یکی 
از معادن بزرگ زغال سنگ کشور 
محس��وب می ش��ود. وی اف��زود: 
ط��رح تجهیز معدن زغال س��نگ 
ب��رای تولی��د س��االنه  خم��رود 
750 ه��زار ت��ن زغال س��نگ خام 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت 
که با راه اندازی این معدن س��االنه 
400 هزار تن کنسانتره زغال سنگ 
ککش��و به ظرفیت تولیدی کشور 
افزوده می ش��ود. از س��وی دیگر با 
بهره ب��رداری کامل مع��دن، هزار 
نفر به طور مس��تقیم مش��غول به 
کار خواهند ش��د.  رییس سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی )ایمیدرو( همچنین تاکید 
ک��رد: بهره ب��رداری از این معدن 
موجب کاهش قابل توجه واردات 

زغال سنگ به کشور می شود. 
کرباسیان با بیان اینکه با وجود 
داشتن منابع زغال سنگ خوب در 
کشور، کار اکتشاف به خوبی انجام 
نش��ده و کمبود وجود دارد، گفت: 
ایمیدرو از نیمه دوم س��ال 1392 

ت��الش کرده و ب��ا دادن فراخوان 
درصدد جذب س��رمایه گذار است. 
در این راستا دو واحد در طبس از 
طریق مزایده واگذار شده و اکنون 
خمرود نیز با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی اجرایی می شود. 
وی افزود: ش��رکت سرمایه گذار 
اعالم کرده بود که سه ساله طرح 
را اجرا می کند اما مطمئن هستم 
با تالشی که دارند در زمان کمتر، 
این پروژه را به نتیجه می رساند. 

مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به کارهای وس��یع 
صورت گرفته در طبس اظهار کرد: 
برای واگذاری چند پروژه عظیم به 
بخش خصوص��ی فراخوان داده ایم. 
در ح��ال حاض��ر به 4.3 میلیون تن 
کنسانتره زغال سنگ در کشور نیاز 
اس��ت، لذا مشاهده می شود در این 
حوزه با کمبود جدی مواجه هستیم 
و مسلما در آینده به کنسانتره بیشتر 

نیز نیاز خواهد بود. 

خام فروشی هرگز به صفر 
نمی رسد

رییس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چه زمان��ی خام فروش��ی متوقف 
می ش��ود؟ تاکید کرد: خام فروشی 
هرگ��ز به صفر نمی رس��د و حتی 
مانن��د  پیش��رفته  کش��ورهای 
کان��ادا، اس��ترالیا و آمریکا میزانی 
خام فروش��ی دارن��د، چراکه باید 
مناف��ع دیده ش��ود ام��ا در ایران 
باید ب��ه زنجیره تولید توجه کرد. 
متاس��فانه می��زان تولی��د هنوز با 

مقدار نیاز کشور همخوانی ندارد. 
کرباس��یان با اشاره به سیاست 
کش��ور مبنی بر کاهش سنگ آهن 
ت��ا جای ممک��ن، پیش بینی کرد 
که در س��ال آینده اکثریت سنگ 
تولیدی کشور تبدیل به کنسانتره 
و گندل��ه ش��ود. وی همچنی��ن با 
اش��اره به ناهماهنگی میزان تولید 
و مص��رف اظه��ار کرد: سیاس��ت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت. 
در ح��ال حاضر هر روز تکنولوژی 
جدید وارد کش��ور می ش��ود و با 
تکنول��وژی روز هزینه تمام ش��ده 
س��نگ آهن کاهش پیدا می کند. 
از س��وی دیگر مسیر تولید سنگ 
آهن به کوره کم و تالش می شود 
فن��اوری جدی��د را به ویژه از چین 

وارد کشور کنیم. 

اولویت ایمیدرو چیست؟ 
رییس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( 
همچنی��ن در م��ورد اولویت های 
دول��ت در ح��وزه مع��دن، گفت: 
بای��د از اکتش��اف ش��روع کنیم، 
چرا که عقب ماندگ��ی تاریخی در 
این حوزه داریم و س��پس باید به 
مس��ئله استخراج و فرآوری توجه 
کنی��م و به س��مت صنایع معدنی 
برویم. خوش��بختانه در حوزه های 
مع��دن و صنای��ع معدن��ی زمینه 
رش��د وجود دارد.  کرباس��یان با 
اشاره به توجه ویژه صورت گرفته 
ب��ه حوزه معدن در برنامه شش��م 
توس��عه، اظهار امیدواری کرد که 
بخ��ش مع��دن کش��ور فعال تر و 

وسیع تر عمل کند و ارزش افزوده 
خوب��ی برای س��رمایه گذاران نیز 
ایجاد ش��ود. در ح��ال حاضر تنها 
در م��ورد 15، 10 م��اده معدن��ی 
بح��ث می ش��ود. در حالی که 68 
م��اده معدنی داریم و جای زیادی 
برای س��رمایه گذاری وجود دارد.  
وی با اش��اره به عالقه شرکت های 
اروپای��ی ب��ه س��رمایه گذاری در 
خ��ودرو و سیس��تم بانک��ی تاکید 
ک��رد: در اجالس وی��ن مذاکرات 
خوبی در حوزه س��رمایه گذاری در 
بخش ماشین آالت معدنی و معدن 
با شرکت های اتریشی، سوییسی و 
آلمانی صورت گرفت و مقرر ش��د 
در شهریورماه هیاتی از اتریش به 

ایران بیایند. 

لزوم افزایش تعرفه واردات فوالد 
به دلیل مشکالت نقدینگی

رییس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( 
با اشاره به اینکه تعرفه فوالد برای 
برخی اقالم باید افزایش پیدا کند، 
گفت: در حال حاضر ش��رکت های 
فوالدی به ش��دت دچار مشکالت 
نقدینگی هس��تند. به عنوان مثال 
مق��رر ش��ده 10 درص��د در حوزه 
ش��مش، 15 درصد در حوزه ورق 
و 20 درص��د در س��ایر مقاط��ع 
افزایش تعرفه داش��ته باشیم. این 
در حالی اس��ت ک��ه اکنون تعرفه 
واردات فوالد در ترکیه 35 درصد 
است. کرباسیان همچنین در مورد 
فعالیت چینی ه��ا در ایران گفت: 
در ح��ال حاضر هی��ات چینی در 
حال اجرای پروژه فوالدی اس��ت 

و عملیات های��ی در سپیددش��ت، 
میانه و قائنات انجام می ش��ود اما 
روند کندی دارد، چراکه چینی ها 
بوروکراسی سنگین دارند و باید در 

این زمینه صحبت کنیم. 
وی همچنی��ن در م��ورد اعالم 
تخفیف 3 درص��دی گندله اظهار 
ک��رد: تخفیف 3درص��دی گندله 
و همچنی��ن کاهش حقوق دولتی 
سنگ آهن هنوز اعالم و ابالغ نشده 
است.  معاون وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت در پایان اظهار امیدواری 
کرد در پس��اتحریم صنایع معدنی 
مختلف رش��د چشمگیری داشته 
پورمن��د،  علی اصغ��ر  باش��ند.  
مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
نیز در ادامه این مراسم تاکید کرد: 
 واگذاری معادن به بخش خصوصی 
به جلوگیری از خام فروشی کمک 

می کند. 
وی با اشاره به اینکه در دو سال 
اخیر رویکرد ایمیدرو، توس��عه و 
ب��وده  جدی��د  س��رمایه گذاری 
اس��ت که بر س��ه محور اکتشاف، 
آماده س��ازی معادن، به کارگیری 
تعام��ل  و  خصوص��ی  بخ��ش 
قانون مند و منطقی استوار است.  
پورمن��د با اش��اره به اینکه تالش 
می کنی��م ظرف ش��ش ماه آینده 
مع��دن خمرود را ب��ه تولید اولیه 
برس��انیم، گف��ت: خم��رود حلقه 
اولی��ه واحده��ای ف��رآوری را به 
مع��دن متصل می کند.  همچنین 
س��یدجمال الدین نوحی، مجری 
پروژه خمرود در ادامه این نشست 
با اشاره به استخراج 750 هزار تن 
ماده معدنی از معدن زغال س��نگ 
خم��رود با رس��یدن ب��ه ظرفیت 
کامل طی پنج س��ال آینده گفت: 
خمرود ش��امل دو معدن می شود 
که هر کدام سایت جداگانه دارند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه خمرود 
در 40 کیلومتری شهرس��تان زرند 
قرار دارد، افزود: این معدن دارای 
الیه هایی با شیب 25 تا 40 درجه 
است که پیش بینی می شود ساالنه 
از دو معدن 400 هزار تن کنسانتره 

استخراج شود. 
نوح��ی در پای��ان تاکی��د کرد: 
به ص��ورت  خم��رود  اس��تخراج 

نیمه مکانیزه صورت می گیرد. 

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد

سرمایه گذاری آلمان ها در فوالد ایران
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معدن

جزییات گزارش تحقیق و تفحص مجلس از 
صنعت فوالد

فوالدهای استانی، طرح هایی بدون 
کارشناسی

گ��زارش تحقی��ق و تفحص از صنعت فوالد کش��ور 
تاکی��د دارد ک��ه فوالدهای اس��تانی ب��دون توجه به 
آمای��ش س��رزمینی، با ن��گاه سیاس��ی و عوام فریبانه 
تاس��یس شده است و همچنین علت اصلی مشکالت 

را خصوصی سازی غلط شرکت فوالد می داند. 
به گزارش مهر، در جلسه علنی روزگذشته مجلس 
ش��ورای اس��المی گزارش کمیسیون صنایع و معادن 
در م��ورد تحقی��ق و تفح��ص از صنعت فوالد کش��ور 

گزارش شد. 
در ای��ن گ��زارش تاکید ش��ده اس��ت مکان یابی و 
مطالعات اولیه طرح های هشت گانه استانی به درستی 
انجام نپذیرفته اس��ت به گونه ای که برخی طرح ها از 
جمله فوالد س��بزوار و قائنات با توجه به واقع ش��دن 
در منطقه کویری و دشت های ممنوعه آبی در آینده 
نه چندان دور باعث از بین بردن کش��اورزی مناطق 
مذکور خواهند شد. می توان گفت فوالدهای استانی 
با نگاه سیاس��ی و بدون توجه به آمایش س��رزمینی و 
استعدادهای هر استان و با نگاه سیاسی و عوام فریبانه 

تاسیس شده است. 
این گزارش تاکید کرد: در انجام طرح های استانی 
مطالع��ات مرب��وط ب��ه ارزیابی آثار زیس��ت محیطی 
به درس��تی ص��ورت نپذیرفته بنابرای��ن تبعات انجام 
طرح ه��ای مذک��ور در محیط زیس��ت منطقه نامعلوم 
اس��ت.  در این گزارش تصریح ش��ده اس��ت: به دلیل 
تاخیر در اجرای طرح ها و همچنین تورم کم س��ابقه 
سال های اخیر، هزینه انجام پروژه ها چندین برابر شده 
و همچنی��ن اس��تانداری ها ب��ه تعهدات خود مبنی بر 
انجام زیرساخت های الزم برای پروژه ها عمل نکرده اند 
و حت��ی در ص��ورت تکمیل طرح های مذکور، با توجه 
ب��ه نبود زیرس��اخت ها، امکان بهره برداری مناس��ب 
وج��ود ن��دارد.  در ای��ن گزارش آمده اس��ت: در حال 
حاضر به دلیل تضعیف ش��رکت ملی فوالد که زمانی 
سیاس��ت گذار و ناظر اصلی صنعت فوالد کش��ور بوده 
توازن چرخه تولید بر هم خورده اس��ت و طرح های 
مربوط به تولید ُگندله، برداشت سنگ آهن و مدیریت 
برنامه ریزی برای بازار قراضه کشور با تاخیرات متعدد 
روبه روس��ت.  این گزارش تصریح دارد: باوجود اینکه 
کشور در حال حاضر واردکننده فوالد است، واحدهای 
تولی��دی دچ��ار کمبود خوراک ش��امل گندله و آهن 
اس��فنجی اس��ت و از طرف��ی به دلی��ل نبود ظرفیت 
گندله سازی در کشور، سنگ آهن که سرمایه کشور 

است، به صورت خام فروشی صادر می شود. 
این گزارش آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته 
مبنی بر اینکه ظرفیت عملی تولید فوالد کش��ور 20 
میلیون تن در سال است را زیر سوال برده و تاکید دارد 
که در خوش��بینانه ترین حالت، ظرفیت عملی تولید 
بی��ن 14.5 ت��ا 16 میلیون تن اس��ت.  در این گزارش 
تاکید ش��ده اس��ت که قیمت گذاری س��نگ آهن خام 
به گونه ای است که معدن داران به صادرات سنگ آهن 
ترغیب می شوند که باید از این امر جلوگیری شود. 
در این گزارش آمده است: با توجه به مفاد قرارداد 
فاینانس با ش��رکت »سایناش��ور« چین، برای تامین 
مالی پروژه های استانی پیمانکار اجرای فوالدسازی ها، 
باید شرکتی چینی و حداقل 65 درصد تجهیزات به کار 
رفت��ه نیز س��اخت چین باش��د؛ در حال��ی که امکان 
س��اخت بخش اعظم تجهیزات کارخانه فوالدس��ازی 
در کش��ور وجود دارد.  در این گزارش آمده اس��ت: 
در فروش اوراق مش��ارکت طرح های فوالد اس��تانی، 
به دلیل عدم پرداخت کوپن اوراق مشارکت از سوی 
س��ازمان ایمیدرو، بانک های ملت و تجارت به ضبط 
وثایق که در حقیقت سهام شرکت های فوالد مبارکه 
و ش��رکت ملی صنایع مس بود، اقدام کردند که در 
عمل موجب کاهش بیش��تر س��هم دولت در صنعت 

راهبردی و استراتژیک فوالد شده است. 
ای��ن گ��زارش ب��ر جلوگیری از واگ��ذاری و انحالل 
شرکت ملی فوالد تاکید کرده و علت اصلی نابسامانی 
در حوزه فوالد را خصوصی سازی غلط و واگذاری های 

نادرست دانسته است. 
در ادامه این گزارش آمده است: شرکت های فوالد 
خوزس��تان و ف��والد مبارکه، با توج��ه به عدم اجرای 
تعهدات قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف 
و ت��ا زمان��ی که به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند، 
حق خرید طرح های فوالد استانی را ندارند. در حال 
حاض��ر ف��والد مبارک��ه از خری��داران احتمالی طرح 
فوالد سفیددشت چهارمحال وبختیاری است و فوالد 
خوزستان نیز از خریداران احتمالی فوالد شادگان، تا 
زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند، حق 
ص��رف منابع برای خرید طرح های نیمه تمام یا اتمام 
یافته استانی ندارند، زیرا صرف منابع مالی برای خرید 
طرح های اس��تانی س��بب کاهش شرکت های خریدار 
و در نهای��ت کند ش��دن رون��د افزایش ظرفیت تولید 

فوالد کشور خواهد شد. 

پرداخت دستمزد معوق کارگران 
بازنشسته صندوق فوالد تا پایان هفته

ریی��س هیات مدی��ره صندوق بازنشس��تگی فوالد 
گف��ت: ت��ا پای��ان هفت��ه حق��وق معوق خ��رداد ماه 
کارگ��ران بازنشس��ته صن��دوق بازنشس��تگی فوالد 

پرداخت می شود. 
به گزارش ایرنا، محمدعلی احمدزاده افزود: معوقات 
خردادماه برای 75 درصد از کارگران بازنشسته پرداخت 
شده بود و فقط حدود 25 درصد از بازنشستگان حقوق 
خ��رداد م��اه را دریافت نکرده بودند که تا پایان هفته 

جاری مطالبات آنها پرداخت می شود. 
وی اظهار کرد: در کل معوقات کارگران بازنشسته 
صندوق فوالد یک ماه است زیرا ماه خرداد را تا حدود 
75 درص��د پرداخت کرده ایم. احمدزاده با بیان اینکه 
در صورتی که منابع مالی تامین شود، معوقه تیرماه را 
هم به زودی پرداخت می کنیم، گفت: مسئوالن حوزه 
کار سخت در تالش هستند که تامین منابع کنند تا 
کارگران صندوق با چنین مشکالتی مواجه نشوند. 

معدن ساریگونی قروه تا 2ماه 
آینده وارد فاز تولید می شود

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه یکی 
از وظای��ف این وزارتخانه توجه وی��ژه به بخش معادن 
در کش��ور اس��ت، گفت: تا دو، س��ه ماه آین��ده معدن 

ساریگونی قروه وارد فاز تولید می شود. 
به گ��زارش مهر، محمدرضا نعم��ت زاده در بازدید از 
معدن طالی س��اریگونی شهرس��تان ق��روه در جریان 
سفر رییس جمهوری به استان کردستان اظهار داشت: 
معدن طالی س��اریگونی دارای عیار بسیار خوبی است 
ک��ه در ح��دود 1600 کیوگرم از م��واد معدنی موجود 

طالی خالص استخراج خواهد شد. 
وی با اش��اره به سرمایه گذاری مشترک این معدن با 
70 درصد بخش خارجی مربوط به شرکت قزاقستانی و 
30 درصد هم بخش ایرانی افزود: پروژه نسبتا پیشرفت 
خوبی دارد و تا دو، سه ماه دیگر به تولید خواهد رسید.  
به گفته نعمت زاده در فاز اول پیش بینی ش��ده ساالنه 
2ه��زار کیلوگرم طال با خالص��ی 80 درصد تولید و این 
میزان تولی��دی در فاز دوم به دو برابر خواهد رس��ید.  
وی گفت: پیش بینی می شود برای دو سال آینده چهار 
ت��ن طال می توان از این معدن تولید کرد.  نعمت زاده با 
بیان اینکه کار اکتش��اف در ای��ن زمینه همچنان ادامه 
دارد تصریح کرد: امیدواریم که ذخایر بیش��تر س��نگ 
طال را در این منطقه داشته باشیم.  به گفته نعمت زاده 
این س��رمایه گذاری باید با هدف صادرات تبدیلی به یک 
محصول نهایی باشد و باید توجه داشت که یکی از اهداف 
ویژه ما در یک ظرفیت خوب صادراتی نهفته اس��ت.  وی 
عن��وان ک��رد: در س��ال های آتی جلوی ص��دور و فروش 
موادمعدنی خام گرفته خواهد شد اما الزمه تحقق این کار 
در ابتدا جذب س��رمایه گذار است لذا وزارتخانه با تشویق 
و دعوت از س��رمایه گذاران در این راس��تا گام بر می دارد.  
نعمت زاده اعمال مش��وق های موجود در کشور را مهم و 
ضروری خواند و بیان کرد: مشوق های قوانین جاری کشور 
همان قوانین حاکم بر مناطق کمتر توسعه یافته است که 
این افراد تا 10 درصد از معافیت مالیاتی و اولویت در ارائه 

تسهیالت بانکی برخوردار شده و می شوند. 
وی عنوان کرد: با اقدامات و برنامه هایی که دولت تدبیر 
و امید در نظر دارد کردستان روبه رفع محرومیت خواهد 
رفت و تمامی ما خدمتگزاران مردم تمامی تالش خود را 
خواهیم کرد که مردم این استان به آنچه استحقاق آن را 
دارند دس��ت پیدا کنند.  نعمت زاده هدف از این بازدیدها 
را رفع محرومیت های اس��تان دانست و افزود: برنامه های 
بسیار خوبی را جهت س��رمایه گذاری فوالد در استان در 
دس��ت اقدام داریم و در حال حاض��ر مقدمات این کار با 
ش��رکت سرمایه گذار انجام ش��ده که 20 درصد در بخش 
دولتی و 80 درصد مربوط به بخش خصوصی اس��ت.  به 
گفته وی واحد فوالد با ظرفیت یک میلیون و 500 هزار تن 

در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. 

وضعیت رضایت مشتریان از 
کیفیت خودروها بدون تغییر

گزارش وضعیت رضایت مشتریان از کیفیت خودروها 
در شش ماهه دوم سال 93 منتشر شد. 

شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران گزارش 
داد: در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته، شاخص 
رضایت من��دی مش��تریان یکی از ابزارهایی اس��ت که 
مشتریان با اس��تفاده از آن درخصوص خرید محصول 
م��ورد عالق��ه خ��ود در کالس قیمت��ی م��ورد نظ��ر 

تصمیم گیری می کنند. 
شاخص رضایت مندی مشتریان براساس نیازسنجی 
از مصرف کنن��دگان ش��کل گرفت��ه که ب��ر مبنای آن 
پرسش��نامه اس��تاندارد، تهی��ه و براس��اس روش های 
نمونه گی��ری ب��ا جامع��ه هدف��ی مش��خص مصاحبه 
ص��ورت می پذیرد.  در پرسش��نامه ای ک��ه درخصوص 
رضایت من��دی مش��تریان از کیفی��ت خودروها تدوین 
ش��ده، پنج ش��اخص اصل��ی از مش��تریان، درخصوص 
83 خصوصیات کیفی خودرو س��واالتی پرس��یده شده 
و س��پس با بهره گیری از روش های وزن دهی، شاخص 

رضایت مندی از کیفیت هر خودرو حاصل می شود. 
 براساس روش نمونه گیری این تحقیق با مصرف کنندگان 
ای��ن خودروها در س��ه ماهه اول مالکیت خودرو ش��امل 
پیمای��ش کمتر از پیمایش کمتر از 4هزار کیلومتر، س��ه 
روش مصاحبه تلفنی، حض��وری و مکاتبه ای و با خطای 
نمونه گیری 2 درصد و فاصله اطمینان 95 درصد مصاحبه 
در سراسر کشور صورت پذیرفته و داده های به دست آمده 
تحلیل ش��ده است.  درنهایت، در ش��ش ماهه دوم سال 
93 با 39675 نفر از مش��تریان 56 نوع خودروی سواری 
مصاحبه شده اس��ت. نتایج کلی رضایت مندی مشتریان 
بیانگر آن اس��ت ک��ه میزان رضایت مندی مش��تریان در 
ش��ش ماهه دوم سال نس��بت به سال گذش��ته تغییری 
نداش��ته اس��ت.  یکی از شاخصه های اساس��ی تاثیرگذار 
در تحلی��ل میزان رضایت مش��تریان از کیفیت خودروها 
دسته بندی قیمت خودرو اس��ت. در گزارش ارائه شده از 
سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودروها 
به لحاظ قیمتی دسته بندی شده است.  محاسبات بیانگر 
آن است که با هر تغییر در دسته قیمتی خودروها یعنی 
افزایش 250 میلیون ریالی قیمت خودروها، رضایت مندی 

مشتریان با نرخی 4.2 درصدی افزایش می یابد. 

اخبــار فوالد

عسل داداشلو



برخی خبرهای منتش��ره در 
ش��بکه های جهانی گویای آن 
اس��ت که صندوق بین المللی 
پول قصد دارد در جلسه ای که 
در ماه اکتبر برگزار می کند، به 
بررس��ی ح��ذف دالر به عنوان 
پش��توانه ذخی��ره ارزی جهان 
بپ��ردازد و واحد پول جدیدی 
را جایگزی��ن آن کن��د. البت��ه 
صن��دوق بین المللی پول هیچ 
اظهارنظری در این باره نکرده 
و صح��ت ای��ن اخب��ار معلوم 
نیست اما با این وجود سکوت 
معن��ا دار صن��دوق بین المللی 
پول را در این باره به چه چیز 

می توان تعبیر کرد؟ 

جنگ ارزی مقدمه حذف 
دالر

نوری��ان،  حمی��د  دکت��ر 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
این ب��اره به »فرص��ت امروز« 
گفت: این بحث تازه ای نیست 
و تا اندازه ای تحت تاثیر عوامل 
سیاس��ی مطرح ش��ده است. 
قدرت ه��ای نوظهور اقتصادی 
مانند چین تمای��ل دارند که 
قدرت اقتص��ادی آمریکا را به 
چالش بکش��ند و به راه افتادن 
این بحث ها را بیش��تر در این 

راستا ارزیابی می کنم. 
وی افزود: چین تاکنون در 
مبادله ارزی اش با چند کشور 
از پول��ی غی��ر دالر اس��تفاده 
کرده اس��ت. روس��یه هم این 
گفت��ه  و  داده  انج��ام  را  کار 
تعداد کشورهایی  می شود که 
که تمای��ل دارند ای��ن کار را 

بکنند افزایش یافته است. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
بحرانی ک��ه اقتصاد آمریکا در 
سال های گذش��ته درگیر آن 
ب��ود تاثیرات��ی را در تضعیف 
این غول اقتصادی داش��ته اما 
آمریکا  اقتص��ادی  مولفه های 
که توس��ط بان��ک مرکزی آن 

منتش��ر ش��ده اس��ت نش��ان 
می دهد که در ش��رایط فعلی 
اقتصاد، بح��ران به طور کامل 
مهار ش��ده و وضعیت رش��د 
اقتص��ادی به م��دار عادی اش 

بازگشته است. 
وی در پاس��خ به این سوال 
که در صورت تغییر پش��توانه 
ذخیره ارزی جهان کدام واحد 
جانش��ینی  شایس��تگی  پولی 
دالر را دارد؟ گفت: کسانی که 
به ای��ن موضوع دامن می زنند 
قصدش��ان از تغییر پش��توانه 
ارزی احتم��اال یوان  ذخی��ره 
اس��ت؛ چون در ح��ال حاضر 
ای��ن واح��د پولی اس��ت که 
دالر  بالقوه  به صورت  می تواند 
را به چالش بکشد. چینی ها با 
جنگ ارزی یک دهه گذشته 
دالر را در حلق��ه ای از آت��ش 
یوان  پایین  ارزش  انداخته اند. 
موجب شده که چین بسیاری 
از بازاره��ای صادرات��ی اش را 
گس��ترش ده��د. وقتی ارزش 
یک واحد پولی کاهش می یابد 
در بخ��ش ص��ادرات منجر به 
ارزان تر ش��دن کاال و افزایش 

قدرت رقاب��ت صادرکنندگان 
می ش��ود. این موض��وع برای 
آمریکا هم ص��دق می کند اما 
آمریکا به دلیل حفظ موقعیت 
دالر به عنوان پش��توانه ذخیره 
ارزی جه��ان نمی تواند زیاد از 

این حربه استفاده کند. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
در چن��د م��ورد بانک مرکزی 
آمری��کا تصمی��م گرفت��ه ب��ا 
را  دالر  ارزش  پ��ول،  چ��اپ 
کاهش دهد ک��ه تاثیر زیادی 
در وضعی��ت ص��ادرات ای��ن 
کش��ور داش��ته اما این کار را 
ب��ا احتیاط و وس��واس زیادی 

انجام می دهند. 

چین باید اول قدرتش را 
اثبات کند

کارشناس  موس��وی،  جلیل 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: چین تالش کرده است 
در بخش های مختلف بازارهای 
مالی قدرت اقتصادی آمریکا را 
باره��ا به چالش بکش��د. چین 
اقتص��اد گس��ترده ای دارد. در 

ع��رض 20 س��ال این کش��ور 
انجام  با  توانس��ت  کمونیستی 
برخی اصالحات و برخورداری 
س��رزمینی  و  جمعی��ت  از 
گس��ترده، تبدیل به اقتصادی 
دولت��ی و غیر قاب��ل مه��ار در 
مقاب��ل آمری��کا بش��ود. چین 
با وجود س��ابقه کمونیس��تی 
نظامش بخش مهمی از نیروی 
کار را در فقر نگه داشته است. 
این عده درآمدی کمتر از یک 
دالر در روز دارند. چین حاضر 
به افزایش دس��تمزد این افراد 
نیس��ت به دلیل اینکه می داند 
همین دستمزد اندک است که 
تبدیل به مزیت نس��بی بزرگ 
این اقتصاد نوظهور شده است. 
وی اف��زود: چی��ن ت��الش 
دارد با تش��کیل بانک توسعه 
بانک جهانی،  آسیا در مقابل 
مهار کنترل پول را از دس��ت 
اقتصادهای قدیمی دربیاورد. 
که  خدمات��ی  جذابیت ه��ای 
ای��ن بانک ارائ��ه می دهد به 
ک��ه حتی  اس��ت  ان��دازه ای 
انگلس��تان هم ب��ه این بانک 
بنابرای��ن ممک��ن  پیوس��ته، 

اس��ت چینی ه��ا در بخ��ش 
ارزی ه��م ب��ا دالر گالوی��ز 
بش��وند و قص��د جایگزین��ی 
را  دالر  ج��ای  ب��ه   ی��وان 

داش��ته باش��ند. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
چی��ن در گذش��ته ب��ا بازی 
ارزی یوان توانسته بود اهداف 
صادرات��ی اش را تامین کند و 
آمریکا از این ناحیه انتقادهای 
فراوانی را متوجه آنها می کرد. 
اتفاقا ت��ا زمانی که یوان ارزان 
با  بود، احتمال جایگزینی آن 
دالر پایین بود اما گزارش های 
صندوق بین المللی پول نشان 
می ده��د ک��ه چینی ها تالش 
کرده اند یوان را تقویت کنند. 
صندوق بین المللی پول اعالم 
کرده که یوان به ارزش واقعی 

خودش نزدیک شده است. 
در  چی��ن  داد:  ادام��ه  وی 
حال حاضر در مقابل مبادالت 
نفت��ی اش در بندر ش��انگهای 
ب��ه جای دالر، ی��وان پرداخت 
می کن��د و در برخی موارد در 
مبادالتش از طال استفاده کرده 
اس��ت. چین یکی از دارندگان 
ذخای��ر عظیم ط��ال در جهان 
نش��ان  اقدامات  ای��ن  اس��ت. 
می ده��د ک��ه چینی ها تالش 
دارند جایگاه دالر را در اقتصاد 

جهانی به چالش بکشند. 
این کارش��ناس در پاسخ به 
این پرس��ش که فکر می کنید 
چین به اهدافش در این مورد 
برسد؟ گفت: چین یک قدرت 
اقتص��ادی نوظه��ور اس��ت و 
هنوز معلوم نیست که تا کجا 
توان رش��د و توسعه دارد؟ ما 
در برخ��ی م��وارد قدرت های 
اقتصادی را داش��تیم که پس 
از ط��ی زمان��ی قدرت ش��ان 
اف��ول کرده اس��ت. چین باید 
ثاب��ت  را  ای��ن موض��وع  اول 
کند که جایگاه��ش در میان 
اقتصاده��ای ب��زرگ جهان��ی 
جایگاه تثبیت شده و غیر قابل 

بازگشت است. 

آیا صندوق بین المللی پول جایگزین جدیدی برای پشتوانه ذخیره ارزی انتخاب کرده است؟ 

آشیکهچینیهابرایدالرپختهاند

ریی��س کل بان��ک مرکزی با 
اعالم جزییات ارزهای آزادش��ده 
پ��س از مذاک��رات، ف��از جدید 
حمایت از تولید توس��ط بانک ها 
را به عن��وان خب��ر خ��وش ب��ه 
فع��االن اقتصادی اع��الم کرد و 
از شناس��ایی ۸ میلیون حس��اب 

جعلی بانکی خبرداد. 
خبرگزاری ه��ا،  گ��زارش  ب��ه 
ولی اهلل سیف در برنامه نگاه یک 
شبکه اول س��یما، رقم معوقات 
بانک��ی را ۹0 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد و جه��ش قیمت ارز، 
تحریم ه��ا و نوس��انات اقتصادی 
و بده��ی دولت به ش��رکت های 
خصوص��ی را ازجمل��ه مهم ترین 
دالیل ایجاد معوق��ات نام برد و 
افزود: معوقات بانکی بزرگ ترین 

لطمه به نظام بانکی است. 
رییس کل بانک مرکزی نسبت 
مطالب��ات معوق بانک��ی در پایان 
سال ۹2 را ۱2.۱ درصد و در پایان 
س��ال ۹۳ را ۱۴.۱ درصد ذکر کرد 
و گفت: بخشی از مطالبات بانکی 
الوصول، بخشی مطالبات بانک ها 
از دول��ت و بخش��ی مرب��وط ب��ه 
فعالیت بنگاهداری بانک ها اس��ت 
و بانک ها باید از بنگاهداری خارج 
شوند که زمان بندی سه ساله برای 
آن در نظر گرفته ش��ده و بخشی 
از مناب��ع بانک ها دارایی های ثابت 
آنها اس��ت که باید طی پنج سال 

واگذار شود. 
وی درب��اره مقاومت های��ی که 
از س��وی بانک ه��ا ب��رای کاهش 
نرخ س��ود بانکی طبق بخشنامه 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار صورت 
می گیرد، عنوان کرد: اگر برخالف 
مس��یر عرضه و تقاضا و بازار نرخ 
س��ود را تعیی��ن و حرکت کنیم، 
مس��یری باطل خواهد بود و بانک 
مرکزی س��عی کرد که نرخ سود 
را به واقعیت ه��ا نزدیک کند. این 
در حالی اس��ت که این اقدامات از 
جانب موسس��ات مالی و اعتباری 
غیرمجاز انجام می شد و عزم جدی 

برای برخورد با آنها داریم. 
س��یف پرداخت وام به ش��رط 
س��پرده در بانک ها برای جبران 
کاه��ش نرخ س��ود را غیرقانونی 
دانس��ت و تصری��ح ک��رد: بانک 

مرک��زی بانک ها را رصد می کند 
و در ای��ن زمین��ه پرونده های��ی 
تشکیل شده و به هیات انتظامی 
م��ی رود و ای��ن کار در نهایت به 

زیان آنها تمام می شود.
رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
از ورود بان��ک مرک��زی ب��ه رصد 
صورت ه��ای مال��ی بانک ه��ا ب��ا 
هم��کاری س��ازمان حسابرس��ی 
برای نخس��تین بار در س��ال ۹۴ 
ب��رای صورت ه��ای مال��ی ۹۳ و 
گذش��تن مجامع بانک ها از فیلتر 
بان��ک مرک��زی خب��رداد و اعالم 
کرد: ط��ی چند ماه ضعف کفایت 
س��رمایه و عدم کفایت مطالبات 
مشکوک الوصول را بررسی کردیم. 
وی همچنی��ن اعالم ک��رد: با 
مالیاتی  امور  س��ازمان  همکاری 
که  س��پرده ای  سودهای  کشور، 
از موسس��ات غیر مج��از دریافت 
مالیات شده  مش��مول  می شود، 
و اش��خاص حقیق��ی، بانک ه��ا 
و غی��ره ک��ه در این موسس��ات 
س��پرده گذاری و س��ود دریافت 
مالیاتی  معافی��ت  دیگ��ر  کنند، 

ندارند. 
فعالی��ت  درب��اره  س��یف 
برخ��ی  در  ک��ه  ش��رکت هایی 
روزنامه ها با انتشار آگهی نسبت 
ب��ه پرداخ��ت وام ه��ای کالن با 
نرخ های سود باال اقدام می کنند، 
عنوان کرد: باید منشاء پول های 

آنه��ا مش��خص ش��ود، اینکه آیا 
از س��پرده های بانک��ی اس��ت یا 
س��رمایه خود افراد اس��ت. البته 
کار این شرکت ها خالف مقررات 
اس��ت و عملیات شان ربوی است 

و کار بانکی تلقی نمی شود.
اگر بانک مرکزی با این اقدامات 
مواجه ش��ود، برخورد می کند. در 
روزنامه ها چنین م��واردی وجود 
دارد و بانک مرکزی مورد به مورد 

به سراغ آنها می رود. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در بانک 
مرکزی درباره حساب های جعلی 
بانک گفت: ۳00 میلیون حساب 
در نظ��ام بانکی وج��ود دارد که 
حس��اب هایی  آن  ۳۸ میلی��ون 
اس��ت که دارای شماره شناسه و 
کدملی تطبیق داده نش��ده است 
و از این تعداد ۳0 میلیون حساب 
راک��د و ۸ میلیون حس��اب فعال 
است که ارقام آن کوچک است و 

هنوز شناسایی نشده اند. 

رقم واقعی پول های 
بلوکه شده 

ریی��س کل بانک مرکزی در 
ارقام پول های  تعارض  خصوص 
بلوکه ش��ده گفت: اینکه برخی 
ب��ا حدس و گمان اعداد و ارقام 
را اعالم می کنند برای بنده هم 
جای تعجب دارد. ممکن اس��ت 
یک شرکت دولتی یا خصوصی 

در خارج از کش��ور پول داشته 
باش��د که رق��م دقی��ق آن در 
ما  نیست،  مرکزی  بانک  اختیار 
دو ماه قبل بخشنامه ای به همه 
شرکت ها ارسال کردیم که رقم 
خارج��ی  دارایی ه��ای  دقی��ق 
که بلوکه ش��ده اس��ت را اعالم 
کنند. رقم پول های بلوکه شده 
بخش غیردولتی و ش��رکت های 
دولت��ی زی��ر یک میلی��ارد دالر 
است. س��یف افزود: 22  میلیارد 
بان��ک  دارایی ه��ای  از  دالر 
وثیق��ه  به عن��وان  مرک��زی 
)فاینانس( در چین  تس��هیالت 
س��پرده گذاری ش��ده ک��ه ب��ه 
آن س��ود ه��م تعل��ق می گیرد 
و 25 میلی��ارد دالر در ش��رکت 
نیک��و )ش��رکت نفت��ی دولتی( 
سرمایه گذاری شده و همچنین 
۱5 میلی��ارد دالر نزد بانک های 
ایرانی سپرده گذاری شده است. 

وی درخصوص فاینانس چین 
دالر  22 میلی��ارد  ای��ن  گف��ت: 
ظاهرش فاینانس اس��ت چرا که 
در قراردادهای فاینانس حداکثر 
فاینانس  رق��م  معادل ۱5 درصد 
سپرده گذاری می شود اما به دلیل 
شرایط تحریم معادل ۱00 درصد 
فاینانس س��پرده گذاری شد که 
البته در دولت گذش��ته قرارداد 
آن منعقد ش��ده اس��ت. رییس 
کل بان��ک مرک��زی در خصوص 

رق��م ۱50 میلی��ارد دالری ک��ه 
گفت��ه  آمری��کا  رییس جمه��ور 
این رقم  اس��ت، اظهار داش��ت: 
هی��چ مبنایی ب��رای صحت آن 
وجود ندارد و به نظر می رس��د از 
روی عدم احس��اس مسئولیت و 

شبهه افکنی بوده است. 
وی تصریح ک��رد: از رقم 6 تا 
7 میلیارد دالری که درآمد نفت 
اس��ت ۳0 درصد آن به حس��اب 
صندوق توس��عه مل��ی نزد بانک 
مرکزی و 5۴.5 درصد به حساب 

خزانه باید واریز شود. 

جذب 300میلیارد دالر 
سرمایه خارجی

مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
گفت: اقتص��اد ما ظرفیت جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی زیادی 
دارد و نبای��د تنها بر دارایی های 
خارجی کش��ور متمرکز ش��ویم. 
هیات های مختلفی برای مذاکره 
توس��ط س��رمایه گذاری به ایران 
می آیند و به نظر می رسد اقتصاد 
ما ظرفی��ت 200 تا ۳00 میلیارد 
داش��ته  را  دالر س��رمایه گذاری 

باشد.
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی 
بهانه جویی  ام��کان  در خصوص 
در اج��رای برج��ام و تمهیدات 
بان��ک مرکزی برای جلوگیری از 
بر تحریم های  تاثیرگذاری  تکرار 
احتمال��ی، گفت: در ای��ن دوره 
تجربه مناس��بی به دس��ت آمده 
و باوج��ود تم��ام محدودیت ه��ا 
توانس��تیم نیازهای بانکی کشور 
را تامی��ن کنیم و اقتص��اد را به 
ثبات برس��انیم ضمن آنکه تورم 
را از ۴0 ب��ه ۱5.6 درصد کاهش 
داده ایم. رییس کل بانک مرکزی 
ب��ا بی��ان اینک��ه، وظیف��ه بانک 
مرک��زی ایجاد ثب��ات و آرامش 
در بازارها اس��ت، افزود: شرایط، 
توان نظام بانکی را افزایش داده 
و با این دستاوردها دیگر نگرانی 
وج��ود ن��دارد. از وظای��ف بانک 
مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در 
بازارها اس��ت تا فعاالن اقتصادی 
بتوانند در بلندم��دت اقتصاد را 
پیش بینی و برای آن برنامه ریزی 

کنند. 

سیف اعالم کرد

فاز جدید حمایت بانک ها از تولید
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خبرنــامه

20 تحول مالی و بانکی با لغو تحریم
با مذاکرات هس��ته ای وین و توافق برای لغو تحریم ها 
بی تردید حوزه بانکی و مالی از ذی نفعان اصلی این توافق 
خواهد بود و دس��تاوردهای قابل توجهی برای آن در پی 
خواهد داشت؛ موضوع مهمی که از ماه ها پیش نسبت به 
آماده شدن بانک ها برای ورود به عرصه بین الملل تذکر 

داده شده بود. 
به گزارش ایسنا، با افزوده شدن تحریم ها در سال های 
اخیر شاید حوزه بانکی و مالی کشور از مهم ترین نقاطی 
بود که نسبت به سایر بخش های اقتصادی با موانع متعدد 
در روابط بین الملل مواجه شد، به طوری که در این سال ها 
اتصال اغلب بانک های ایرانی به سوییفت قطع، گشایش 
اعتبار اس��نادی ممنوع، شعب خارجی بانک ها محدود و 

روابط کارگزاری متوقف شد. 
این در حالی است که با جمع بندی نهایی در مذاکرات 
هسته ای وین و لغو تحریم ها در فاصله چهار تا پنج ماهه 
از اجرای توافقات باز هم حوزه بانکی و مالی مرکز توجه 
خواهد بود و بخش قابل توجهی از ارتباطات قطع ش��ده 
بانک های ایرانی مجدد در دس��ترس قرار خواهد گرفت، 
ش��رایط ایده آلی که به طور یقین با توجه به وقفه ایجاد 
شده در س��ال های اخیر نیازمند آماده سازی زمینه های 

الزم خواهد بود. 
ریی��س کل بانک مرک��زی بعد از تمدی��د مذاکرات 
هس��ته ای در آذر ماه سال گذشته به بانک ها تذکر داده 
ب��ود که باید خ��ود را به درج��ه ای از کارایی و مدرنیته 
برسانند تا در رقابت با بانک های خارجی و ارتباط با آنها 
ج��ا نمانند چرا که اگر قرار باش��د بانک های خارجی در 
ایران فعال ش��وند نمی دانیم چقدر بانک های ما توانایی 

رقابت با آنها را دارا هستند؟ 
بر این اس��اس اخیرا هم سیف، مدیران عامل بانک ها 
را دور هم جمع کرد و بار دیگر با تاکید بر آماده ش��دن 
برای مواجهه با ش��رایط پیش رو در عرصه بین الملل از 
آنها خواس��ت برنامه های خود در ای��ن رابطه را به بانک 

مرکزی اعالم کنند. 

اتصال بانک های دولتی به سوییفت 
همزمان با عملیاتی شدن برجام

معاون ارزی بان��ک مرکزی از اتصال بانک های دولتی 
به سوییفت همزمان با عملیاتی شدن برنامه جامع اقدام 
مش��ترک خبر داد و گفت: براس��اس برنامه ریزی ها قرار 
اس��ت بانک ها با اجرایی شدن برجام به سوییفت متصل 

شوند. 
به گزارش ایرنا، غالمعلی کامیاب افزود: هم اکنون تمام 
بانک های خصوصی به س��وییفت متصل هستند و قرار 

است بانک های دولتی نیز به آنها اضافه شوند. 
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان آنکه بانک های مسکن 
و کش��اورزی نیز هم اکنون امکان اس��تفاده از سوییفت را 
دارن��د، گفت: البته بانک های خصوصی مش��مول تحریم 
نبودند و به همین دلیل می توانستند از سوییفت بهره مند 
ش��وند. کامیاب در پاس��خ به پرسشی در خصوص انتشار 
برخی اخبار مبنی بر دریافت خسارت پس از رفع تحریم ها 
در قب��ال جلوگیری کردن از امکانات س��وییفت توس��ط 
بانک های ایرانی، اظهار داشت: اطالعات مربوط به این امر 
پس از عملیاتی شدن برجام مشخص می شود و باید دید 

که چه مواردی در این زمینه در نظر گرفته شده است. 
یادآور می شود، هم اکنون عالوه بر بانک دی، بانک های 
سامان، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه و دو بانک دولتی 
مس��کن و کشاورزی به سامانه سوییفت متصل هستند. 
برخی بانک های ایرانی در س��ال های گذش��ته به دلیل 

تحریم امکان اتصال به سوییفت را نداشتند. 
سوییفت ش��بکه پیام رسان بین المللی ارتباطات مالی 
بین بانکی اس��ت که ارائه خدمات بهتر به مش��تریان و 
تسهیل در امر مبادالت تجاری با سرعت و امکانات بیشتر 
و دسترسی مستقیم به س��امانه های بانکی و کارگزاران 
مربوط را در سراس��ر جهان با س��رعت بسیار باال ممکن 
می سازد و امکان انجام عملیات حسابداری مربوط را به 
یاری پیام های استاندارد با همان سرعت فراهم می کند. 

طال زیر سایه دالر حرکت می کند
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که س��رمایه گذاران 
بازار ط��ال طی روزهای آینده منتظر برگزاری نشس��ت 
ف��درال رزرو آمری��کا، نوس��انات ارزش دالر و آمارهای 

اقتصادی آمریکا خواهند بود. 
به گزارش ایستانیوز، به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو، 
قیمت جهانی طال در آخرین لحظات مبادالت روز جمعه 

بار دیگر به مرز ۱۱00 دالر در هر اونس بازگشته است. 
براس��اس این گزارش قیمت طال و نقره طی هفته ای 
که گذشت برای پنجمین هفته متوالی با کاهش نسبی 
روبه رو شده است. قیمت طال روز دوشنبه با افت شدید 
۳.۳ درص��دی روب��ه رو ش��د و قیمت نقره نی��ز بیش از 

۱.5 درصد کاهش یافت. 
گرچ��ه پس از افزایش نس��بی قیمت ط��ال در پایان 
مبادالت روز جمعه، اعتماد بخش��ی از س��رمایه گذاران 
نس��بت به ب��ازار ط��ال جلب ش��ده ولی هن��وز اعتماد 
کلی س��رمایه گذاران به ای��ن بازار هنوز چن��دان باال و 
امیدوار کننده نیست. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند 
که تقویت ارزش دالر همچنان مانع بزرگی برای افزایش 
قیمت طال به ش��مار می رود. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 
نی��ز در پایان نشس��ت دو روزه خود چهارش��نبه آینده 
بیانیه ای را منتشر خواهد کرد. این نشست نیز می تواند 

موجب کاهش بیشتر قیمت جهانی طال شود. 
متیو ترنر، تحلیلگر ارش��د موسس��ه س��رمایه گذاری 
مکواری تاکید کرد: طال اکنون به کاالیی تبدیل ش��ده 
که کسی خواس��تار آن نیست. اکثر س��رمایه گذاران به 
س��وی دالر آمریکا روی آورده اند. در شرایط کنونی همه 
منتظر روشن ش��دن وضعیت سیاست های پولی و نرخ 
بهره فدرال رزرو هس��تند. بارت ملک، تحلیلگر ارش��د 
موسس��ه تی دی اس نیز تاکید کرد که انتش��ار آمارهای 
مثب��ت اقتصادی در آمری��کا می توان��د گمانه زنی ها در 
خص��وص افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را بیش��تر کند. 
احتمال کاهش بیش��تر قیمت طال به زیر ۱000 دالر در 
هر اونس وجود دارد. گزارش س��ایت طال حاکی  اس��ت، 
س��رمایه گذاران بین المللی منتظر اعالم وضعیت رش��د 
اقتصادی آمریکا در س��ه ماه دوم امسال هستند. انتشار 
آماره��ای مربوط به وضعیت اقتص��ادی آمریکا می تواند 
تاثیر زیادی بر روند قیمت طال و ارزش دالر داشته باشد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3.303 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را ۳,۳0۳تومان 
و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را۸77,500 
توم��ان تعیین کردند. هر یورو در ب��ازار آزاد ۳,6۴0 تومان و 
هر پوند نیز 5,۱20تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۴7۹,000 تومان و هر ربع س��که26۸,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی۱6۹,000 تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار ۸۹,۳۴7تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال هم در بازارهای جهانی ۱۱,005دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳,۳0۳دالر آمریکا

۳,6۴0یورو اروپا

5,۱20پوند انگلیس

۹0۱درهم امارات

۱,2۴5لیر ترکیه

5۴2یوان چین

27ین ژاپن

2,550دالر کانادا

۳,۴55فرانک سوییس

۱0,۸50دینار کویت

۸۸0ریال عربستان

2,000دینار عراق

5۳روپیه هند

۹۱0رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,005اونس طال

۳۸7,۴00مثقال طال

۸۹,۳۴7هر گرم طالی ۱۸ عیار

۸77,000 سکه بهار آزادی

۸77,500سکه طرح جدید

۴7۹,000 نیم سکه

26۸,000ربع سکه

۱6۹,000سکه گرمی

ارائه خدمات بیمه ای در شعبه های 
منتخب بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستای ارائه خدمات کامل و جامع 
بانکی و بیمه ای، در اقدامی شایس��ته از تاریخ یک مرداد 
۱۳۹۴ آغاز به ارائه انواع خدمات بیمه ای، در ش��عبه های 
بل��وار کش��اورز، میرداماد، مرک��زی، خیاب��ان ولیعصر، 

شهیدبهشتی، میرزای شیرازی و احتشامیه کرده است. 
بر این اس��اس کارشناس��ان ش��رکت بیمه پاسارگاد 
با حضور در ش��عبه های یاد ش��ده، نس��بت به ارائه انواع 
خدمات بیمه ای از قبیل ص��دور بیمه نامه های اتومبیل، 
باربری، آتش س��وزی، عمر و تامین آتیه، مسافرت خارج 
از کش��ور، مس��ئولیت و حوادث انفرادی اقدام می کنند. 
گفتنی اس��ت هموطنان برای کس��ب اطالعات بیشتر و 
دریافت نشانی شعبه های یاد ش��ده می توانند به سایت 
بانک پاسارگاد مراجعه یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی 

به شماره ۸2۸۹0 تماس حاصل کنند. 

تقدیر بانک دی از برترین های فوتبال ایران
مراسم برترین های فوتبال ایران شنبه سوم مرداد ماه در 
سالن همایش های برج میالد تهران و با حضور اهالی فوتبال 
و حمایت بانک دی برگزار شد. در این جشن پیشکسوتان 
فوتبال، مسئوالن وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ و اعضای هیات رییس��ه و پیشکسوتان داوری حضور 
داش��تند. در این مراس��م ۱۴ انتخاب برتر فوتبال ایران در 
فصل گذشته اعالم ش��ده و از سوی بانک دی مورد تقدیر 
قرار گرفتند. داور و کمک داور برتر، باش��گاه برتر، باش��گاه 
اخالق مدار برتر، بازیک��ن اخالق، برترین دروازه بان، برترین 
مدافع، برترین بازیکن میانی، بهترین مهاجم، بهترین هیات 
برگزار کننده مس��ابقات، بهترین گلزن )آقای گل(، پدیده 
مس��ابقات و مرد سال فوتبال ایران، برترین مربی معرفی و 
انتخاب شدند. همچنین از برترین بازیکن لیگ دسته اول و 
برترین گلزن این رقابت ها در بخش آقایان و بانوان در فصل 

گذشته نیز تقدیر شد. 

سود هر سهم بانک صادرات ایران 
45ریال تعیین شد

مجمع عمومی عادی س��االنه بانک ص��ادرات ایران با 
حضور بیش از۸6 درصد از سهامداران در تاریخ ۳۱ تیرماه 

سال جاری در محل تاالر اندیشه برگزار شد. 
در ای��ن مجمع با گردهمای��ی 56/۸6 درصد از صاحبان 
سهام و حضور دانیالی رییس هیات مدیره این بانک به عنوان 
رییس مجمع، نمایندگان دولت، سازمان بورس اوراق بهادار 
و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد و اسماعیل 
ل�له گانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گزارش عملکرد 
بانک را به صاحبان س��هام ارائه کردند که پس از اس��تماع 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت های مالی 
منتهی به 2۹ اسفند ماه سال ۹۳ با اکثریت آرا به تصویب 
و در رابطه با نحوه تقسیم سود و سایر موارد تصمیم گیری 
ش��د. مدیرعامل بانک صادرات گفت: در سال ۹۳ در جهت 
افزایش پایداری و توان ریسک پذیری بانک نسبت به افزایش 
نسبت کفایت سرمایه که از شاخص های مهم و تعیین کننده 
درخصوص میزان ثبات و سالمت هر بانکی است اقدام کرده 
و میزان آن براس��اس صورت های مالی حسابرسی شده به 

بیش از ۱0 درصد افزایش پیدا کرده است. 

نسیم نجفی
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وزیر صنعت خواستار شد 
تدوین برنامه راهبردی مشخص 

برای صنعت مخابرات
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت خواس��تار تدوین 
برنامه راهبردی مش��خص برای صنعت مخابرات شد 
و گفت: صنعت مخاب��رات جزو صنایع دانش بنیان و 

پیشرفته است. 
محمدرضا نعمت زاده در کارگروه توس��عه صادرات 
غیرنفتی که با موضوع بررس��ی مس��ائل و مشکالت 
ف��رآروی ص��ادرات صنع��ت مخاب��رات و ب��ا حضور 
فعاالن و صاحبنظران این صنعت برگزار ش��د، گفت: 
ض��رورت حمایت از تولید داخ��ل یکی از موضوعات 
مهمی اس��ت که هم��واره به آن توجه داش��ته ایم و 
ت��الش می کنیم تا در این جلس��ات به طرح جامعی 
 از چگونگی رش��د و ارتقای صنعت مخابرات دس��ت 

یابیم. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: این صنعت 
ج��زو صنای��ع دان��ش بنیان و پیش��رفته اس��ت که 
می توان��د عالوه بر اش��تغالزایی رش��د ارزش افزوده 

بیشتری را به دنبال داشته باشد. 
وی ب��ا دع��وت از صاحبنظ��ران، اس��اتید ف��ن و 
فع��االن این بخش از صنعت کش��ور تصریح کرد: ما 
آمادگ��ی هر نوع هم��کاری برای پیش��برد اقدامات 
را داری��م. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
ضرورت داش��تن برنامه راهبردی ب��رای بخش های 
صنعت��ی مختلف گف��ت: با تدوین برنام��ه راهبردی 
مش��خص برای صنعت مخاب��رات می توان چگونگی 
رش��د کیفی، کم��ی، تکنولوژیکی، می��زان صادرات 
و واردات و تعام��ل و هم��کاری ب��ا مراک��ز علمی و 
 تحقیقاتی داخل��ی و خارجی را به صورت هدفمند تر 

دنبال کرد. 
نعم��ت زاده هم��کاری و تعام��ل بی��ش از پی��ش 
دانش��گاهیان با بخش صنعت را یک��ی از مولفه های 
مهم در رشد این صنعت و رسیدن به جایگاه مناسب 
آن در کش��ور دانس��ت و گفت: ت��الش می کنیم با 
تشکیل کمیته یا کارگروهی تخصصی هرچه بیشتر 

این تعامالت را سرعت ببخشیم. 
وی در ادامه س��خنان خود بر لزوم سرمایه گذاری 
در بخ��ش تحقی��ق و توس��عه تاکید ک��رد و افزود: 
رش��د تکنولوژی و فناوری همپ��ای تغییرات جهانی 
موضوع��ی اس��ت ک��ه دراین صنع��ت بس��یار حائز 
اهمی��ت خواه��د ب��ود از ای��ن رو می توان ب��ا فعال 
 ک��ردن مرکز تحقیقات مخاب��رات به این مهم کمک 

کنیم. 
ب��ه گفت��ه نعم��ت زاده، ب��ا داش��تن برنامه ریزی 
هدفمند، تعیین اولویت ها، س��رمایه گذاری مشترک 
با دیگر کشورها و تعیین راه های توسعه صادرات در 
این صنعت می توان به توس��عه این صنعت با شتاب 

بیشتر کمک کرد. 

در مدت یک سال صورت گرفت
صادرات 5۶۲ میلیون یورویی 

اتحادیه اروپا به ایران 
ص��ادرات اتحادیه اروپا به ای��ران در می  ۲۰۱۵ با 
رش��د ۳ درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 

مواجه شد و به ۵۶۲ میلیون یورو رسید. 
به گزارش تس��نیم، جدیدترین آمار منتش��ر ش��ده 
از سوی پایگاه خبری کمیس��یون اروپا )یورو استات( 
نش��ان می دهد مب��ادالت تج��اری ای��ران و اتحادیه 
اروپ��ا در پنجمین ماه س��ال جاری میالدی با رش��د 
7 درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل مواجه 
ش��ده است. مبادالت تجاری ایران و ۲8 کشور اروپایی 
در می  ۲۰۱4 بالغ بر ۶۰8 میلیون یورو گزارش ش��ده 
بود ک��ه این رقم در می  ۲۰۱۵ ب��ه ۶۵۳ میلیون یورو 
افزایش یافته اس��ت. براس��اس این گ��زارش، صادرات 
اتحادیه اروپا به ایران در می  ۲۰۱۵ با رش��د ۳ درصدی 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل مواجه شده و به 
۵۶۲ میلیون یورو رس��یده اس��ت. اتحادیه اروپا در می 
 ۲۰۱4 بال��غ بر ۵4۳ میلیون یورو کاال ب��ه ایران صادر 
 ک��رده ب��ود. واردات کش��ورهای اروپای��ی از ایران در 
می  ۲۰۱۵ رش��د بسیار بیشتری نس��بت به صادرات 
این کشورها به ایران داشته است. اتحادیه اروپا در می 
 ۲۰۱4 بال��غ بر ۶۵ میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده 
بود که این رقم با رشد 4۰ درصدی به 9۱ میلیون یورو 
در می  ۲۰۱۵ رس��یده است. در آوریل ۲۰۱۵ صادرات 
اروپ��ا به ای��ران 48۵ میلی��ون ی��ورو و واردات از ایران 

۱۰۶ میلیون یورو گزارش شده بود.

یک صادرکننده نمونه گالیه کرد
5 سال وعده برای اهدای جایزه 

صادراتی 
یک صادرکننده نمون��ه تصریح کرد: جوایز صادرات 
پنج س��ال اس��ت که با وج��ود وعده های داده ش��ده 
پرداخت نمی ش��ود، این درحالی است که قیمت تمام 
ش��ده کاالهای صادراتی نس��بت به رقب��ای خارجی 
باالس��ت.  هوشنگ پارس��ا یک صادرکننده نمونه در 
گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینک��ه در حال حاضر بهره 
تس��هیالت بانکی در کشورمان باالس��ت، اظهار کرد: 
طبیعی است قیمت تمام ش��ده کاالها برای تولیدات 
م��ا با توجه ب��ه این موضوع افزای��ش می یابد و این در 
حالی است که بهره بانکی تسهیالت در کشوری مثل 
ژاپن ۰.۲۵ درصد است. وی با بیان اینکه باید با قوانین 
جهانی کار کنیم، بر ضرورت به روز شدن ماشین آالت، 
تجهیزات و اس��تفاده از تکنولوژی های روز دنیا تاکید 
کرد و گفت: برای مناسب شدن قیمت تمام شده باید 
مشوق های صادرات برای صادرکنندگان اجرایی شود 
یا در راس��تای تامین نقدینگی شرکت ها با بهره بانکی 

بین المللی اقدام کرد. 

ش��اید بی��ش از ۱۲ س��ال 
اس��ت که محتویات نامناسب 
در فضای مج��ازی به یکی از 
و  م��ردم  بزرگ  دغدغه ه��ای 
مس��ئوالن تبدیل شده و تا به 
امروز دسترسی به بسیاری از 
سایت ها برای کاربران ایرانی از 
راه قانونی محدود شده است. 
اما دول��ت یازده��م از همان 
روز ه��ای آغ��از ب��ه کار خود، 
مخالفت��ش را با فیلتر بی رویه 
وب س��ایت ها و اپلیکیش��ن ها 
اظهار و راهکارهای جدیدی را 
برای محدود کردن محتویات 
نامناس��ب در فضای وب ارائه 

کرد. 
فیلترین��گ هوش��مند یکی 
ک��ه  اس��ت  راهکار های��ی  از 
دولتمردان برای حفظ امنیت 
اخالقی در فضای مجازی ارائه 
داده اند و چند ماهی است که 
این روش عملیاتی شده است. 
نرم افزار فیلترینگ هوش��مند 
که سال گذش��ته حدود یک 
ماه به صورت آزمایش��ی روی 
ش��بکه اینس��تاگرام فعالی��ت 
داشت قرار بود تنها دسترسی 
ب��ه محتوی��ات و عکس ه��ای 
نامناس��ب در ای��ن ش��بکه را 
مس��دود کن��د ام��ا در واق��ع 
اختالالت��ی را ب��رای کاربران 
این ش��بکه به دنبال داش��ت 
ک��ه هنوز هم ای��ن اختالالت 
در بعضی مواق��ع قابل رویت 
است و دسترس��ی بسیاری از 
کاربران به اینس��تاگرام به طور 

کامل مسدود می شود. 
 این طرح ک��ه برای اجرای 
آن زمان��ی ۱۰ماه��ه در نظر 
گرفته ش��ده ب��ود اوایل پاییز 
س��ال گذشته راه اندازی شد و 
قرار بود در سه فاز یک ماهه، 
س��ه ماه��ه و ش��ش ماهه به 
بهره برداری برس��د که به نظر 

می رسد با گذشت بیش از ۱۰ 
ماه از اجرای این طرح، اکنون 
نرم افزار فیلترینگ هوش��مند 
به ط��ور کام��ل روی ش��بکه 

اینترنت کشور فعال است. 
کارشناس  مینایی فر،  وحید 
رس��انه های  و  ارتباط��ات 
اجتماع��ی درب��اره عملک��رد 
ب��ه  هوش��مند  فیلترین��گ 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: از 
اخت��الالت اینس��تاگرام ک��ه 
بگذری��م ب��ه نظر نمی رس��د 
فیلترینگ هوش��مند مش��کل 
چندانی ب��رای کاربران ایجاد 

کرده باشد. 
وی افزود: این طرح توانسته 
جلوی مسدود س��ازی بی رویه 
س��ایت ها را بگیرد و راهکاری 
از  دس��ته  آن  ب��رای  باش��د 
کاربرانی که به اطالعات پاک 

در اینترنت نیاز دارند. 
مینایی فر با اش��اره به روند 
هوشمند  فیلترینگ  س��ازنده 
اظهار کرد: مطمئن��ا اگر این 
ط��رح اج��را نمی ش��د ت��ا به 
امروز دسترس��ی به بس��یاری 

از اطالع��ات از جمله ش��بکه 
اینس��تاگرام محدود می ش��د. 
ای��ن طرح س��ازنده تا به حال 
توانس��ته از اعمال محدودیت 
بیش��تر برای کارب��ران ایرانی 

جلوگیری کند. 
درباره  دانش��گاه  استاد  این 
عملک��رد نرم اف��زار فیلترینگ 
هوش��مند گفت: الگوریتم این 
نرم افزار طوری است که فقط 
محتویات نامناسب یک سایت 
را فیلتر می کند و دسترسی به 
سایر قسمت های آن سایت را 
برای کاربران فراهم می سازد. 

تلگرام فیلتر نمی شود
پ��س از اختالالت��ی ک��ه از 
برای کاربران  امس��ال  ابتدای 
ایران��ی در اپلیکیش��ن پی��ام 
رس��ان وایب��ر به وج��ود آمد، 
به سرعت  تلگرام  اپلیکیش��ن 
جایگزین آن ش��د، اما پس از 
گذش��ت چند ماه از رواج آن، 
اختالالتی در دسترسی به آن 
نیز گزارش ش��د ک��ه نگرانی 
فیلتر ش��دن این پیام رسان را 

افزایش داد اما به نظر می رسد 
وجود استیکرهای توهین آمیز 
از دالی��ل ای��ن محدودیت ها 
باش��د. این درحالی است که 
دو روز پیش وزی��ر ارتباطات 
اعالم کرد: »مس��ئوالن تلگرام 
با همکاران ای��ن نهاد )وزارت 
و  گرفت��ه  ارتباطات(تم��اس 
سیس��تمی  کردن��د  عن��وان 
ب��رای هم��ه کارب��ران دنی��ا 
کاربر  ک��ه  کرده اند  طراح��ی 
بتوان��د اس��تیکر بس��ازد، اما 
کاربران  برخی  نمی دانس��تیم 
موض��وع  ای��ن  از  ای��ران  در 
بنابراین  سو ءاستفاده می کنند، 
عن��وان  تلگ��رام  مس��ئوالن 
کرده اند این امکان را در ایران 
مسدود می کنند تا بتوانند در 

ایران حضور داشته باشند.«
اف��زود:  واعظ��ی  محم��ود 
»در پاس��خ آنان عنوان کردم 
ک��ه در ص��ورت ع��دم تکرار 
ای��ن موض��وع، این نه��اد نیز 
ممانعتی از فعالیت تلگرام در 
ای��ران ندارد و تلگرام در ایران 

مسدود نمی شود.«

ش��بکه  »ه��ر  گف��ت:  وی 
اجتماعی که در ایران در حال 
محدودیتی  اس��ت،  فعالی��ت 
برای آن نداریم اما اگر بخواهد 
قوانین ای��ران را زیر پا بگذارد 
در  غیر اخالق��ی  محت��وای  و 
آن انتش��ار یابد، قطعا تحمل 

نمی کنیم.«
بخ��ش،  فی��اض  مس��عود 
اطالعات  فناوری  کارش��ناس 
درباره نحوه عملکرد فیلترینگ 
اپلیکیشن های  در  هوش��مند 
امروز«  »فرصت  به  پیام رسان 
از  پیام رس��ان ها  برخی  گفت: 
روش رمزن��گاری در الگوریتم 
اس��تفاده می کنند که  خ��ود 
فق��ط در ص��ورت هک کردن 
آنها می ت��وان از اطالعاتی که 
ردوبدل می شود  کاربران  بین 
مطلع ش��د که تلگ��رام هم از 
روش ه��ای رمزنگاری بس��یار 

امنی بهره برده است. 
وی افزود: برای فیلتر کردن 
برخ��ی از اطالعات��ی که بین 
کارب��ران انتق��ال می یابد باید 
به کد ه��ای رمزنگاری ش��ده 
دسترسی داش��ت که مطمئنا 
نرم افزار فیلترینگ هوش��مند 

به آنها دسترسی ندارد. 
ای��ن برنام��ه نوی��س اظهار 
نمی رس��د  نظ��ر  ب��ه  ک��رد: 
توانایی  هوش��مند  فیلترینگ 
داش��ته باش��د ت��ا اطالع��ات 
نامناسب در تلگرام را مسدود 
کند اما می ت��وان با همکاری 
مدی��ران و س��ازندگان تلگرام 
چنی��ن محدودیت هایی برای 
کاربران ایجاد کرد تا اطالعات 
نامناسب بین آنها انتقال نیابد. 
درصورتی  افزود:  فیاض بخش 
که سازندگان تلگرام نخواهند 
طبق قوانین ایران رفتار کنند، 
راه ح��ل ب��رای جلوگی��ری از 
نامناس��ب در  رواج محتویات 
این پیام رس��ان فیلت��ر کامل 

آن است. 

از اختالل در اینستاگرام تا مسدود سازی تلگرام 

فیلترینگ هوشمند به کجا رسید؟ 

یک مقام ارش��د وزارت تجارت پاکستان گفت: 
هیاتی از ایران برای بررس��ی موانع افزایش حجم 
مبادالت تجاری دوکشور هفته آینده به اسالم آباد 

سفر خواهد کرد. 
به گ��زارش ف��ارس، یک هی��ات نمایندگی از 
ایران برای بررس��ی موانع انجام مبادالت تجاری 
و س��رمایه گذاری میان این کش��ور و پاکستان و 
همچنین بررسی فرصت های اقتصادی به دنبال 
توافق هسته ای، ماه آینده به پاکستان سفر خواهد 
کرد. در این رابطه یک مقام ارش��د وزارت تجارت 
پاکستان در مصاحبه با اکسپرس تریبیون گفت: 
هیاتی رسمی در هفته نخست ماه آگوست برای 

بررسی فرصت ها راهی اسالم آباد خواهد شد. 
براس��اس این گ��زارش، هیات ایران��ی با خرم 
دستگیرخان وزیر تجارت، اسحاق دار وزیر دارایی 

و ش��اهد خاقان عباسی وزیر نفت پاکستان دیدار 
خواهن��د کرد و در مورد موضوعات مهم دوجانبه 

به مذاکره خواهند پرداخت. 
ای��ن مقام ارش��د پاکس��تانی توضی��ح داد: از 
آنجایی که فرصت های تجاری و بازرگانی می تواند 
پس از برداشته شدن تحریم ها مورد استفاده قرار 
گیرد، ما در مورد این موضوعات تحت سناریوی 

جدید در منطقه گفت وگو خواهیم کرد. 
وی اف��زود: یک موافقتنام��ه تجارت ترجیحی 
می��ان ایران و پاکس��تان وج��ود دارد که پس از 
برداش��ته ش��دن رس��می ممنوعیت ها، می تواند 
ب��ه توافق تجارت آزاد تغییر کن��د. ما قبال توافق 
کردیم تا با تشکیل یک کارگروه، توافقنامه تجارت 
ترجیحی میان دو کش��ور را که در س��ال ۲۰۰۶ 
به امضا رس��یده اس��ت، به می��زان قابل توجهی 

توسعه دهیم.  وزیر تجارت پاکستان در ماه آوریل 
)فروردین ماه( در رأس هیاتی به ایران س��فر کرد 
و دو ط��رف تواف��ق کردند تا یک طرح تس��هیل 
پنج ساله با هدف افزایش مبادالت تجاری دوجانبه 
از یک میلیارد دالر کنونی به ۵ میلیارد دالر تهیه 
کنند. در جریان این س��فر، دو طرف بر نیاز برای 
سرمایه گذاری مش��ترک در بخش مواد غذایی و 
زیرساخت به ویژه در زمینه تاسیس یک خط آهن 
موث��ر، جاده و راه ه��ای دریایی میان دو کش��ور 
تاکید کرده بودند. در حال حاضر، پاکستان برنج، 
نارنگی، سیب زمینی، گوشت، خشکبار، هندوانه، 
کتان، کاغ��ذ، مقوا و غیره به ایران صادر می کند. 
این درحالی است که از ایران محصوالت دارویی، 
پالس��تیکی، قیر، پارافین، قراضه آهن و بسیاری 
از محصوالت دارویی و ماشین آالت وارد می کند. 

سفر هیات ایرانی به پاکستان در هفته آینده

بازرگانی

صادرات ارتباطات

محمد ممتازپور



از ابت��دای دول��ت یازده��م، 
تی��م  و  ریی��س جمه����وری 
دیپلماتیک وزارت خارجه اعالم 
کردند نخستین راهبرد ایران در 
س��ال های آینده ارتباط مثبت، 
مداوم و همه جانبه با همسایگان 
خواهد بود؛ ارتباطی که در کنار 
افزایش همکاری های سیاسی، 
بهبود جایگاه اقتصادی ایران در 
منطقه را هدف قرار می دهد. 

به گ��زارش »فرصت امروز«، 
نخس��تین نتیجه کلید خوردن 
رس��می این راهبرد در کش��ور، 
افزای��ش قاب��ل توج��ه فعالیت 
کمیس��ی��ون ه�ای هم��کاری 
مش��ترک ایران با همس��ایگان 
بود؛ کش��ورهایی ک��ه با توجه 
ب��ه نزدیکی جغرافیایی بهترین 
مقصد ب��رای صادرات کاالهای 
ایرانی هس��تند و البته با حضور 
در مس��یرهای ترانزیتی منتهی 
ب��ه ایران، می توانند راه را برای 
احی��ای نقش تاریخی کش��ور 

باز گشایی کنند. 
در بی��ن تم��ام کش��ورهای 
ترکمنس��تان  ش��اید  منطق��ه 
توانسته محوری ترین نقش را در 
راهب��رد جدید منطقه ای ایران از 
آن خود کند. دیدارهای چندباره 
حسن روحانی و بردی محمدوف 
رؤسای جمهور دو کشور در طول 
س��ال گذش��ته و البته سفرهای 
متعدد عب��اس آخوندی، رییس 
کمیسیون همکاری های مشترک 
دو کشور به عشق آباد حجم باالی 
برنامه ریزی ه��ای اقتص��ادی دو 
کش��ور برای بازگشت به روزهای 
اوج هم��کاری را به خوبی نش��ان 

می دهد. 
البته در این بین نهایی شدن 
طرح های عمرانی و افزایش توان 
پایانه ه��ای مرزی دو کش��ور نیز 

اهمیتی بسیار پیدا کرد. 
مرز س��رخس که از س��ال ها 
پیش روند رش��د خ��ود را آغاز 
کرده، در طول ماه های گذشته 
بخ��ش قابل توجهی از برنامه ها 

را از آن خود کرده و با توجه به 
اهمیت دسترسی به آب های آزاد 
خلیج فارس برای ترکمنستان و 
دیگر همسایگان شمالی ایران، 
 می تواند در قالب خط ترانزیتی 
س��رخس- بندرعب��اس بخش 
محموله ه��ای  از  عم��ده ای 
را در  ای��ن ح��وزه  ترانزیت��ی 
اختی��ار بگیرد. مس��ئله ای که 
وزی��ر راه ای��ران نیز ب��ار دیگر 
در جلس��ه کمیسیون مشترک 
دو  اقتص��ادی  همکاری ه��ای 

کشور بر آن تاکید کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
پس از انجام چند دور مذاکرات 
در سطح کارشناسان در کشور 
ترکمنس��تان، وزی��ر خارج��ه 
ای��ن کش��ور در رأس هیاتی به 
ای��ران آم��ده ت��ا چهاردهمین 
جلسه کمیسیون همکاری های 
مشترک دو کشور را به میزبانی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ایران و 
در س��اختمان دادم��ان آغ��از 
کنن��د؛ جلس��ه ای ک��ه به نظر 
می رس��د با وج��ود باقی بودن 
برخ��ی اختالف نظرهای جزئی 
و فن��ی از س��وی دو ط��رف ب��ا 
ه��دف افزای��ش قاب��ل توج��ه 
حجم مبادالت تجاری دو طرفه 
پیگیری می شود. مسئله ای که 
در جای جای صحبت های وزیر 

راه ایران قابل رویت است. 
عب��اس آخون��دی در ابتدای 
صحبت های خود به لزوم تسهیل 

در فرآین��د صدور روادید س��فر 
ایرانی ها به ترکمنستان پرداخت. 
به اعتقاد وی س��رمایه گذاران 
ایرانی بسیاری هستند که با توجه 
به شرایط اقتصادی ترکمنستان 
نس��بت به حضور در این کش��ور 
عالق��ه زی��ادی دارند اما با توجه 
به برخی مش��کالت حضور آنها 
ب��ا محدودی��ت روب��ه رو ش��ده، 
در صورتی که با تس��هیل شرایط 
واگ��ذاری روادید، امکان حضور 
بازرگان��ان ایرانی در عش��ق آباد 
فراه��م ش��ود، قطع��ا طرح های 
بسیاری با همکاری های دو جانبه 

قابل اجرا خواهد بود. 
بخ��ش اصل��ی صحبت های 
وزی��ر راه ام��ا به همکاری های 
ترانزیتی مشترک بین دو کشور 
معطوف ش��د. آخوندی با اشاره 
ب��ه ظرفیت زیرس��اختی کالن 
دو کش��ور ب��رای همکاری های 
اقتص��ادی اظه��ار کرد: با توجه 
به اینکه ما در قس��مت ش��رقی 
دریای خزر با ترکمنس��تان یک 
مرز مش��ترک بسیار مهم داریم 
انتظار می رود در قالب توافقات 
جدی��د عملی��ات اجرایی برای 
افزایش س��قف همکاری ها بین 

دو کشور آغاز شود. 
ای��ن صحبت ها بیش��تر ناظر 
ب��ه برنامه ای اس��ت ک��ه احیای 
اقتصادی بخش ش��رقی دریای 
خ��زر را در رأس اولویت ه��ای 
ای��ن منطق��ه می دان��د. وج��ود 

بن��در امیرآباد به عن��وان یکی از 
اقتصادی  اصلی ترین قطب های 
شمالی کشور و مرز مشترک به 
کشور ترکمنستان این حوزه را از 
نظر بالقوه به شدت مستعد جذب 

سرمایه های جدید کرده است. 
استفاده از این ظرفیت منوط 
ب��ه بهره ب��ردن از ظرفیت های 
موج��ود در خط��وط ترانزیتی 
به وی��ژه  و  س��رخس  مانن��د 
اینچه ب��رون اس��ت. وزیر راه با 
اش��اره به ظرفیت بسیار باالی 
خط ریل��ی اینچه برون تصریح 
ک��رد: در صورتی ک��ه بتوان از 
ظرفیت ه��ای موج��ود در این 
مسیر ریلی بین المللی استفاده 
کنی��م می ت��وان امید داش��ت 
میزان ترانزیت ریلی دو کش��ور 
در آینده ای نزدیک به ش��کلی 

قابل توجه افزایش یابد. 
این نگاه مثبت به ویژگی های 
اقتصادی نقاط مرزی مشترک 
دو کش��ور برنامه ری��زی ب��رای 
اهداف بلندم��دت اقتصادی را 

ساده کرده است. 
افزایش تع��داد کامیون های 
عب��وری از م��رز دو کش��ور به 
ه��زار دس��تگاه در روز، افزایش 
2.5 براب��ری مبادالت اقتصادی 
در مرز س��رخس در طول چهار 
م��اه و رس��اندن حجم ترانزیت 
ریلی مش��ترک ب��ه 10 میلیون 
ت��ن در س��ال تنها بخش��ی از 
برنامه های مشترکی را می سازد 

ک��ه باید در قال��ب قراردادهای 
رسمی به عرصه عمل برسند. 

این نگاه مثبت در طرف ایرانی 
از س��وی ترکمنس��تانی ها نیز با 
رویکردی جدی دنبال می شود. 
نماین��ده  م��ردوف،  رش��ید 
ترکمنستان با ابراز خوش بینی 
نس��بت ب��ه نتیجه بخش بودن 
سفر وی و همراهانش به تهران 
اظهار کرد: در حال حاضر حجم 
ساالنه  اقتصادی  همکاری های 
ایران و ترکمنس��تان به حدود 
4میلیارد دالر رس��یده اس��ت. 
طبق توافقات صورت گرفته در 
مذاکرات بین رؤس��ای جمهور 
باید این حجم مبادالت در طول 
10 س��ال به حدود 60 میلیارد 
دالر برسد. از این رو الزامی است 
که مقامات اقتصادی دو کش��ور 
در راس��تای بهبود زیرساختی 
س��طح تعامالت مذاکرات الزم 
را انج��ام داده و ت��الش کن��د 
ظرفیت ها برای رس��یدن به این 
هدف تجاری مهم به وجود آید. 
ق��رار دادن ای��ن صحبت ها در 
کنار هم بیش از هر چیز نش��ان 
از عزم ایران برای اس��تفاده از توان 
منطقه ای خود در عرصه اقتصادی 
دارد. راه آهن اینچه برون که در اصل 
اتصال ریلی ایران به چین را به وجود 
آورده در سایه باقی ماندن ایران در 
فهرست همکاری های منطقه ای و 
البته حفظ شاخصه های امنیتی 

معنی می دهد. 
در صحبت ه��ای  آخون��دی 
از  باره��ا  روز گذش��ته خ��ود 
ای��ران به عنوان مح��ور امنیت 
در منطقه یاد کرد که می تواند 
توسعه تجارت همسایگان خود 
را تضمی��ن کن��د. ب��ا به نتیجه 
رس��یدن توافقات هس��ته ای و 
بازگش��ت اقتصاد ایران به مدار 
رشد، همسایگان دوباره به فکر 
اصلی ترین نقطه اتصال خود به 
جهان تج��ارت افتاده اند و این 
روزها آفتاب تجارت از مرزهای 

شرقی خزر می تابد. 

آخوندی ایران را محور توسعه تجارت در منطقه نامید 

شرق دریای خزر قطب جدید ترانزیتی ایران
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حمل و نقلمسکن

کاهش 4 درصدی قیمت مسکن
گزارش فصلی بازار مس��کن در بهار 1394 نشان داد: 
متوس��ط بهای یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران در 
س��ه ماهه اول س��ال 1394 به عدد 39/9 میلیون ریال 
رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4 درصد و نسبت 
به سه ماهه مشابه سال قبل 2 درصد کاهش یافته است و 
صدور پروانه های ساختمانی تهران در بهار 94 نسبت به 

بهار 92 کاهش63 درصدی داشته است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی، 
نگاه��ی به روند فصلی قیمت مس��کن از ابتدای س��ال 
1390 تا پایان بهار س��ال 1394 در شهر تهران حاکی 
از این است که قیمت مسکن از بهار سال 1392 با ثبات 
نسبی مواجه ش��ده و در حدود 40 میلیون ریال به ازای 
هر متر مربع دارای نوسانات اندک تا 3 میلیون ریال بوده 
است.  مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی نیز 
نشان می دهد که از بهار 1392 نرخ رشد قیمت مسکن 
همواره پایین تر از نرخ رشد تورم بوده؛ در نتیجه می توان 
گفت قیمت حقیقی مسکن کاهش یافته است. بنابر این 
گزارش بیشترین قیمت به ترتیب متعلق به مناطق یک، 
3، 2 و 6 و کمتری��ن قیمت متعلق به مناطق 18، 17، 

20 و 19 است. 
شیب مالیم صعودی در اجاره بها

بررس��ی بازار اجاره مسکن شهر تهران از ابتدای سال 
1390 تا بهار سال 1394 نیز نشان می دهد که اجاره بها 
دارای ش��یب مالیم صعودی بوده و در هر فصل به طور 
متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش 
داشته است. همچنین بررسی نوسانات فصلی سه سال 
اخیر نش��ان می دهد که عمدتا در فصل بهار و تابستان 
)فصول جابه جایی بیش��تر مستاجران(، اجاره بها افزایش 
می یابد و در فصول پاییز و زمستان اجاره بها با کاهش یا 
ثبات مواجه می ش��ود. در فصل بهار 1394 نیز، اجاره بها 
نس��بت به فصل قبل و فصل مش��ابه قب��ل به ترتیب با 
افزایش 10/6و 11/5 درصدی به حدود 22/6 هزار تومان 
به ازای هر مترمربع رسیده است که بیشترین اجاره بها به 
ترتیب متعلق به مناطق یک، 3، 2 و 6 و کمترین قیمت 

متعلق به مناطق 19، 18، 20 و 17 است. 
شاخص سرمایه گذاری منفی در ساختمان های جدید

برای سنجش میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن 
از شاخص سرمایه گذاری در ساختمان های جدید توسط 
بخش خصوصی در مناطق شهری بهره گرفته می  شود.  
بررسی نرخ رشد سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش 
مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور 
به قیمت ثابت براس��اس آخرین اطالعات منتش��ر شده 
نشان می دهد که س��رمایه گذاری کل در بخش مسکن 
در مناطق ش��هری در همه فصول سال 1392 و 1393 
نسبت به فصول مشابه سال قبل عموما دارای نرخ رشد 
منفی بوده اس��ت؛ به طوری که این س��رمایه گذاری در 
9 ماهه اول سال 1393 نسبت به 9 ماهه اول سال 1392 
و 1391 به ترتیب حدود 4 و 8 درصد کاهش یافته است. 

شرط برقراری پرواز بین ایران و آمریکا
سرپرس��ت س��ازمان هواپیمایی در پاس��خ به اینکه 
مش��کل نقدینگی ایرالین ها برای خرید هواپیماهای 
جدی��د چگون��ه حل می ش��ود، گفت: س��االنه یک و 
نیم میلی��ارد دالر از بودج��ه دول��ت باید به ایرالین ها 

برای خرید هواپیماهای جدید تزریق شود. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، محمد خداکرمی ب��ا بیان اینکه 
باپیش��نهادهای زیادی از س��وی شرکت های سازنده 
هواپیم��ا، تاسیس��ات فرودگاه��ی و ناوب��ری مواجه 
ش��ده ایم، گفت: باید این پیش��نهادها برای نوسازی و 
جوان سازی ناوگان هواپیمایی بررسی و اولویت بندی 
ش��ود.  سرپرس��ت سازمان هواپیمایی با بیان اینکه از 
ورود هواپیماهای کوتاه برد اس��تقبال می کنیم، گفت: 
بس��ته های پیش��نهادی متعددی از سوی کشورهای 
مختلف به کش��ورمان ارس��ال شده است که در حال 
بررسی بهترین بسته پیشنهادی هستیم و بسته های 
پیشنهادی در حال بررسی هستند که با توجه به نیاز 
ایرالین ها چه ش��رایطی را برای خرید نقدی، اجاره و 
اجاره به شرط تملیک پیش روی ایرالین ها گذاشته اند. 
خداکرمی در پاسخ به این سوال که از یک شرکت 
کانادایی هم اخیرا پیش��نهادهایی داش��ته ایم، گفت: 
ش��رکت هواپیماسازی کانادایی هم اخیرا تماس هایی 
ب��ا م��ا داشته اس��ت و پیش��نهاد این ش��رکت را هم 
بررس��ی می کنیم.  خداکرمی با اش��اره به درخواست 
ایرالین های خارجی برای برقراری پرواز به ایران گفت: 
تاکن��ون چندین ایرالین خارجی برای برقراری پرواز 
جدید با ایران وارد مذاکره ش��ده اند و در پیش نویس 
یادداش��ت ها به مذاکرات نهایی رس��یده ایم و برخی از 
ای��ن خط��وط جدید پروازی تا مه��ر و آبان عملیاتی 
می ش��ود. پیشنهادهای از کش��ورهای آلمان، ایتالیا، 
اتری��ش و روس��یه برای ایج��اد خطوط پروازی جدید 

داشته ایم. 
خداکرمی با بیان اینکه گزارش نهایی سانحه آنتونف 
140 هفته جاری اعالم می شود، گفت: مسئوالن پیگیری 
این س��انحه گزارش های نهایی را تهیه کردند و هفته 
جاری از س��وی س��ازمان هواپیمایی اعالم می شود.  وی 
در پاس��خ به اینکه مش��کل تامین نقدینگی ایرالین ها 
ب��رای خری��د هواپیماه��ا چگونه حل خواهد ش��د و آیا 
دولت حمایتی در این زمینه از ایرالین ها می کند، گفت: 
نبود نقدینگی مش��کل اساسی شرکت های هواپیمایی 
ماس��ت و بررس��ی های اولیه برای حل این مشکل انجام 
ش��ده و س��االنه باید یک و نیم میلیارد دالر برای خرید 
ناوگان جدید به ایرالین ها تزریق شود. وی تاکید کرد: 
محاسباتی انجام شده که با تزریق این بودجه 50 تا 60 
فروند هواپیما طی 10 سال آینده وارد ناوگان می شوند. 
وی ادامه داد: روی همین حساب است که بسته های 
پیش��نهادی شرکت های خارجی برای فروش هواپیما 
تحت اینکه با چه شرایطی، اینکه فروش نقدی باشد 
یا اجاره یا اجاره به شرط تملیک بررسی می شوند. 
 وی همچنی��ن درب��اره برق��راری پ��رواز مس��تقیم
ای��ران – آمری��کا گف��ت: این موض��وع در ابتدا باید از 
مجاری دیپلماتیک به سازمان هواپیمایی ابالغ شود تا 
زمینه برقراری پروازهای بدون توقف به آمریکا فراهم 
شود. البته ما در حال حاضر هواپیماهایی که بتوانند 
این پرواز را انجام دهند در ناوگان های مختلف داریم. 

اعالم آمادگی سومین کشتیرانی برتر 
دنیا برای سرمایه گذاری در ایران

معاون امور بندری س��ازمان بنادر از اعالم آمادگی 
س��ومین کش��تیرانی برتر دنیا برای سرمایه گذاری در 
ح��وزه دریای��ی و بن��دری ایران خب��ر داد و گفت: با 
توجه به ظرفیت بنادر مشکلی برای پذیرش خطوط 

کشتیرانی بین المللی نداریم. 
به گزارش تس��نیم، جلیل اس��المی با بیان اینکه در 
سال های اخیر به طور میانگین ساالنه 150 میلیون تن 
کاال به بنادر شمالی و جنوبی کشور وارد شده است، 
بیان کرد: البته ظرفیت واقعی بنادر خیلی بیش��تر از 
این رقم و در حدود 200 میلیون تن در سال است. 
وی با بیان اینکه بنادر کش��ور پاس��خگوی ترافیک 
باالی کش��تی ها و کاالها پس از لغو تحریم ها حضور 
خطوط کش��تیرانی بین المللی هس��تند، گفت: برای 
آن که بتوانیم همراستا با تغییرات حمل ونقل دریایی 
دنیا پیش برویم، طرح های توس��عه ای در اکثر بنادر 
کش��ور از جمله بوش��هر،  امام خمینی، شهید رجایی 

و... یا شروع شده یا در حال انجام است. 
او با اش��اره به اینکه یکی از اهداف اجرای طرح های 
توس��عه ای افزایش ظرفیت پذیرش بنادر کش��ور است، 
خاطرنش��ان کرد: هم اکنون نرم دنیا در بحث ظرفیت 
کش��تی ها برای حمل کانتینر 7هزار TEU اس��ت که 
ب��ه م��رور ب��ه 10 تا 12 هزار TEU و حتی بیش��تر نیز 
در ح��ال افزایش اس��ت.  مع��اون امور بندری و مناطق 
ویژه س��ازمان بنادر ودریان��وردی با بیان اینکه افزایش 
مقیاس حمل کانتینر و کاهش کرایه حمل در افزایش 
اندازه کشتی ها تاثیرگذار بوده است، افزود: برخی خطوط 
کشتیرانی بزرگ دنیا مانند مرسک به دنبال استفاده از 
کشتی ها با ظرفیت 19 تا 20 هزار TEU هستند این 
خطوط بزرگ کش��تیرانی معموال 20 درصد از ترافیک 
حمل ونقل دریایی دنیا را به خود اختصاص می دهند. 

اسالمی با تاکید بر اینکه باید در فازهای توسعه ای 
بنادر بتوانیم به چنین ظرفیتی دس��ت یابیم در پاسخ 
ب��ه این پرس��ش ک��ه چقدر زمان نیاز اس��ت تا بنادر 
کش��ور به این س��طح از پذیرش کانتینر برسند، بیان 
کرد: پروژه های توسعه ای بنادر برای ساخت اسکله ها 
و لنگرگاه های جدید معموال بین س��ه تا چهار س��ال 
زمان می برد.  وی افزود: با مدیران شرکت کشتیرانی 
CMA CGM که سومین خط کشتیرانی کانتینری 
بزرگ جهان اس��ت مذاکراتی داش��تیم و آنها در حال 
برنامه ریزی برای ورود کشتی های خود به بنادر کشور 
هستند.  اسالمی با بیان اینکه این شرکت کشتیرانی 
فرانسوی ششم آگوست 2015 میالدی )15 مرداد( را 
برای ورود به بنادر ایران اعالم کرده است، خاطرنشان 
ک��رد: اولوی��ت اول این ش��رکت برای ش��روع مجدد 
فعالیت ه��ا در ای��ران راه اندازی خطوط الینر اس��ت، 
پس از این موضوع نیز آنها برای س��رمایه گذاری در 
حوزه دریایی و بندری اعالم آمادگی کرده اند که در 

آینده جزییات آن اعالم خواهد شد. 



ح��دود ی��ک س��ال و نی��م 
پرورش دهندگان  ک��ه  اس��ت 
طی��ور چه در بخش گوش��تی 
و چ��ه در بخ��ش تخم مرغ، با 
مش��کالت عدیده ای دس��ت و 
پنج��ه نرم می کنند و به گفته 
برخی فعاالن، مسائل و کمبود 
نقدینگی، این صنعت بزرگ را 
تا آستانه ورشکستگی کشانده 
اس��ت. به همین خاطر، معاون 
تولی��دات ام��ور دام��ی وزارت 
جهاد کش��اورزی، در نشس��ت 
گذش��ته  س��ال  خ��رداد   27
در جم��ع مرغداران گوش��تی 
 50 کم��ک  از  تخم گ��ذار،  و 
میلی��ارد تومان��ی دولت برای 
ص��ادرات م��رغ خب��ر داده و 
گفته بود: »مشکالت صادرات 
مرغ باید برداشته شود. اتحادیه 
مرغداران پیش��نهادهایی برای 
تنظیم بازار داخلی مطرح کرده 
که پس از بررسی در این زمینه 
تصمیم گیری خواهد ش��د. اما 
ب��رای ص��ادرات م��رغ، بای��د 
نقدینگ��ی در اختیار مرغداران 
قرار گیرد. بر همین اساس و در 
راستای پیشنهاد اولیه اتحادیه 
مرغ��داران، حدود 50 میلیارد 
تومان در اختیار این بخش قرار 

خواهد گرفت.«
حس��ن رکن��ی، هن��وز هم 
معتق��د اس��ت ک��ه م��ا برای 
ص��ادرات 150ه��زار تن مرغ 
خیز برداش��ته ایم و امیدواریم 
ب��ا کمک ش��رکت پش��تیبانی 
امور دام که تنها به خرید مرغ 
س��ایز اقدام می کند، مش��کل 
صادرات مرغ را حل کنیم. این 
50میلیارد تومان در چارچوب 
تسهیالت، پرداخت های نقدی 
و کمک به ایجاد زیرس��اخت ها 
داده  مرغداران��ی  ب��ه  تنه��ا 
می ش��ود که ب��ه صادرات مرغ 
اق��دام کنن��د و توانایی تولید 
مرغ سایز و صادراتی را داشته 
باش��ند. رکن��ی تاکی��د کرد: 
»ای��ن کار مهم با بلوغ و دانش 
مرغداران، زنجیره های تولید و 
اتحادیه ه��ای مرب��وط با تولید 
مرغ س��ایز و مناسب صادرات 
انج��ام خواهد ش��د. تراز منفی 
8 میلی��ارد دالری در بخ��ش 
کش��اورزی، تجربه بسیار بدی 
ب��ود ک��ه بای��د آن را جب��ران 

کنیم.«

پیچ تنظیم بازار
وقتی این خبر در رس��انه ها 
منتشر شد، موجی از امیدواری 
بین فعاالن این صنعت به وجود 
آمد که تولیدکنندگان را نسبت 
ب��ه آینده خوش بی��ن کرد. به 
ه��ر ترتیب، وقت��ی تولید یک 
محص��ول بیش از نی��از داخل 
باشد، متوسل شدن به بازارهای 
خارجی و صادرات آن می تواند 
ب��ازار مربوط را تنظیم کند. در 
ای��ن راه اما مش��کالت و موانع 
زیادی وجود دارد که پرداخت 
مش��وق های صادراتی از جمله 

اقدامات برای رفع موانع اس��ت. 
طبق مدارک موجود اواخر سال 
گذش��ته قرار ب��ود 50میلیارد 
توم��ان به صن��دوق حمایت از 
صنع��ت طی��ور اختصاص یابد 
ول��ی همزمان��ی ای��ن تصمیم 
ب��ا ش��ب عی��د و مش��کالتی 
ک��ه ب��رای تنظیم ب��ازار وجود 
داش��ت، موجب ش��د این مبلغ 
ب��رای متع��ادل ک��ردن قیمت 
محصوالت خوراکی در میادین 
به س��ازمان تعاونی روس��تایی 
اختص��اص یاب��د. این در حالی 
ب��ود که فع��االن صنعت طیور 
به ش��دت از کمب��ود نقدینگی 
و پایی��ن ب��ودن قیمت فروش 
محصوالت شان گالیه داشتند. 
در س��ال جاری مق��رر ش��د 
مبل��غ موردنظر دوباره از طرف 
دولت به وزارت جهادکشاورزی 
اختص��اص یاب��د. طب��ق گفته 
مدیرعام��ل صندوق حمایت از 
صنعت طیور از این میزان مبلغ 
10میلیارد توم��ان به صندوق 
مادر تخصصی س��رمایه گذاری 
کشاورزی که به نوعی باالدست 
صندوق حمایت از صنعت طیور 
است، واگذار و 40میلیاردتومان 
دیگر به صورت نهاده )ذرت( به 
صندوق پایین دست ارائه شد تا 
بع��د از تبدیل آن به نقدینگی، 
در اختی��ار صادرکنندگان قرار 

گیرد. 

مخالفت با اقدام دولت
دبیر انجمن صنفی تخم مرغ 
شناس��نامه دار ای��ران معتق��د 
اس��ت کل پ��ول بای��د به طور 
مس��تقیم به صن��دوق حمایت 
تعل��ق می گرفت و به نوعی این 
کار وزارتخانه تخلف اس��ت. به 
گفت��ه فرزاد طالکش، مس��یر 
واریز پول اش��تباه بود بنابراین 
صنعت برای دسترس��ی به آن 
ب��ا مش��کالت زی��ادی روبه رو 
خواه��د ش��د. ام��ا مدیرعامل 
صن��دوق حمای��ت از صنع��ت 
طی��ور در گفت وگو با »فرصت 
امروز« می گوی��د: »49درصد 
س��هم صندوق مادر تخصصی، 
ه��م  51درص��د  و  دولت��ی 

خصوصی است.«

پورثم��ر، مدیرعامل  مهدی 
صندوق حمایت از صنعت دام 
و طیور ش��رط واگذاری پول از 
طرف دولت به بخش خصوصی 
را وج��ود یک واس��طه در این 
می��ان می دان��د و می افزای��د: 
»طبق قانون، دولت نمی تواند 
به ط��ور مس��تقیم مبلغی را در 
اختیار ش��رکت یا اتحادیه قرار 
ده��د بنابرای��ن ابتدا بخش��ی 
از آن را ب��ه صن��دوق م��ادر 
تخصصی کشاورزی داد و بقیه 
را به ص��ورت نهاده عرضه کرد. 
بنابرای��ن نمی ت��وان برای این 

اقدام از دولت خرده گرفت.«
ب��ه گفت��ه پورثم��ر، اگرچه 
ذرت ه��ای ارائه ش��ده از طرف 
دول��ت به صن��دوق، از کیفیت 
خوب��ی برخ��وردار نبود، با این 
حال تمام آنها به فروش رسید 
و قرار اس��ت مبلغ موردنظر تا 
ش��هریور یا مهرماه نقد ش��ود. 
این درحالی اس��ت که یکی از 
پژوهشگران اقتصاد کشاورزی 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
به این مسئله اشاره می کند که 
ارائه ذرت به عنوان یارانه تولید 
می تواند توجیه داشته باشد اما 
نمی ت��وان آن را مبنای��ی برای 
مشوق های صادراتی دانست. 

کوهس��ارخالدی عضو هیات 
علم��ی دانش��گاه آزاد ب��ا طرح 
پرسش هایی ارائه نهاده به جای 
نقدینگ��ی ب��ه اتحادیه را دور از 
منطق می داند و تاکید می کند 
چنی��ن اقدامی می تواند رانت و 
فساد ایجاد کند، زیرا متقاضیان 
اصل��ی ذرت، خ��ود مرغداران 
هس��تند، بنابراین نهاده ها را به 
چه کسانی می فروشند و با چه 
قیمت��ی؟ آیا این مبلغ باالتر از 
سقف 40میلیاردتومان می شود 
یا کمتر از آن؟ مانند این است 
ک��ه به کش��اورزان کود عرضه 
کنن��د و به آنها بگویند که کود 
دریافت شده را در بازار بفروشند. 
نهاده فقط به عنوان یارانه تولید 
می توان��د در اختیار فعاالن قرار 
بگیرد نه برای فروش و مبادالت 

اقتصادی. 
صن��دوق  مدیرعام��ل  ام��ا 
حمای��ت از صنع��ت طی��ور در 

پاس��خ به این پرس��ش ها طرف 
دول��ت را می گی��رد و از ارائ��ه 
مبل��غ و می��زان ذرت فروخته 
ش��ده امتن��اع ک��رده و آن را 
محرمانه می داند. به گفته وی، 
نه��اده موردنظر بین اتحادیه ها 
و تش��کل های بخش توزیع شد 
و در نهای��ت به خود مرغداران 
رس��ید. اعتق��اد پورثمر بر این 
اس��ت که مشوق های صادراتی 
به تم��ام صادرکنندگان اعم از 
تولیدکننده و تاجر به صورت وام 
و با سود حداکثر 4درصد تعلق 
خواه��د گرفت. ای��ن در حالی 
اس��ت که س��ال پی��ش معاون 
وزیر جهادکش��اورزی گفته بود 
مش��وق ها تنها ب��رای تاجرانی 
اس��ت ک��ه خ��ود تولیدکننده 
هستند. به هر ترتیب مدیرعامل 
صندوق ب��ر آیین نامه ای تاکید 
کرد که در صورت طی مراحل 
قانونی و تصویب، این مشوق ها 
یکب��ار مصرف نبوده و ادامه دار 

خواهد بود. 

موانع را بردارید، مشوق ها 
پیشکش! 

یک��ی از تاجران دام و طیور 
و  مش��کل  بزرگ تری��ن  ام��ا 
مان��ع صادرکنن��دگان را خود 
منصور  می دان��د.  اتحادیه ه��ا 
پوریان معتقد است این مشوق، 
تنها در داخل تش��کل ها خرج 
می شود و به دست تجار واقعی 
نخواهد رس��ید. وی با مقایسه 
چگونگی تجارت ترکیه و ایران، 
از ضعف ها و مس��ائل متعددی 
پ��رده برم��ی دارد ک��ه یکی از 
مهم تری��ن آنه��ا حمل و نقل و 

ترانزیت است. 
پوری��ان می گوید: »کیفیت 
م��رغ ایرانی نس��بت به ترکی، 
بس��یار باالتر اس��ت اما آنها با 
نفوذی که دارند بدون معطلی 
ماش��ین های خ��ود را از م��رز 
عب��ور داده و ب��ه داخل خاک 
ع��راق می برن��د. درحالی ک��ه 
اتومبیل ه��ای ایرانی حق ورود 
ندارن��د و باید منتظر بمانند تا 
وسایط حمل عراقی به بارانداز 
آمده و محموله ها جابه جا شود. 
ای��ن معطلی ش��اید در برخی 

موارد تا 5روز طول بکشد و به 
ازای ه��ر روز حدود 2میلیون 
و 500هزارتوم��ان ض��رر تاجر 

خواهد بود.«
ای��ن تاجر با ذکر مش��کالت 
اینچنین��ی س��خنانش را ب��ه 
س��متی هدای��ت ک��رد که در 
نهای��ت بگوید زم��ان و هزینه 
تج��ار  موان��ع  بزرگ تری��ن 
برداش��تن  بنابراین  هس��تند. 
بی دلی��ل  بوروکراس��ی های 
و رایزن��ی ب��رای اج��ازه ورود 
کامیون ه��ای ایران��ی به خاک 
ع��راق، مهم تر از مش��وق های 

غیرکارشناسی است. 
رییس کمیسیون کشاورزی 
ات��اق بازرگانی ای��ران، ضمن 
تایید مش��کالت گفته شده در 
پاس��خ به علت عدم ارائه مجوز 
ورود به وس��ایط نقلیه ایرانی، 
معتقد اس��ت ای��ن موضوع به 
مش��کالت بیکاری در کش��ور 

عراق بازمی گردد. 
شمس علی معلم به »فرصت 
»ع��راق  می گوی��د:  ام��روز« 
ماش��ین های زی��ادی خریده و 
در عین حال مش��کل بیکاری 
نیز در این کشور بیداد می کند. 
بنابراین با ایجاد مشاغل اضافی 
در ح��وزه حمل و نقل، س��عی 
ک��رده به گونه ای راه حلی برای 
این موضوع بیابد. به هر ترتیب 
در ح��ال رایزن��ی ب��ا مقامات 
عراقی هس��تیم تا این مشکل 

به زودی برطرف شود.«
از نظر معلم، وقتی محصوالت 
تولیدکننده به جایی می رس��د 
ک��ه توانای��ی ص��ادرات دارد، 
می تواند ارزآوری برای کش��ور 
داش��ته باشد و ش��کی نیست 
ک��ه بای��د از آن حمای��ت کرد. 
ب��ه همین دلی��ل بهتر بود که 
مبلغ 50میلیاردتومان به عنوان 
مش��وق تولید هزینه می شد نه 

صادرات. 
ب��ا این ح��ال گروهی بر این 
باورند که امروزه مشکل صنعت 
مرغداری کش��ور، تولید نیست 
بلک��ه توزی��ع و فروش اس��ت. 
هم اکنون ظرفیت تولید گوشت 
سفید 3میلیون تن تخمین زده 
می ش��ود، درحالی ک��ه آمارها 
حداکث��ر 2میلی��ون تن تولید 
را نش��ان می دهد. با این حال 
ب��از هم 300 ت��ا 400هزارتن 
در س��ال گوشت س��فید مازاد 
در کش��ور وج��ود دارد. همین 
وضعی��ت در م��ورد تخم م��رغ 
نیز به چش��م می خورد. تولید 
ای��ن محصول در کش��ور بیش 
از 900هزارتن در س��ال  است 
و ح��دود 400هزارت��ن از این 
مق��دار م��ازاد بر نی��از داخلی 
اس��ت. بنابرای��ن در ص��ورت 
برداش��تن موان��ع صادرات��ی، 
بخ��ش تولید نیز نفس��ی تازه 
می کند و رشد نمودار ارزآوری 
را موج��ب می ش��ود؛ آن ه��م 
زمان��ی ک��ه چش��م ها همه به 
صادرات غیرنفتی دوخته شده 
و سیاست های کالن کشور در 

این راستا رقم می خورد. 

مشوق های صادراتی؛ خوب یا بد؟ 

کمک به صادرات طیور در هاله ای از ابهام
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گزارش 2

 معرفی فناوری های جدید
در صنعت مرغداری

و  تکنولوژی ه��ا  معرف��ی  گ�روه کش�اورزی - 
فناوری های جدید در صنعت طیور که در دنیا اتفاق 
می افتد، می تواند در واحدهای پرورش��ی داخل ایران 
نیز استفاده شود. شاید در کشور هنوز ارتباط موثری 
بین مراکز تحقیقاتی و دانش��گاه ها برقرار نباش��د. این 
فاصله عامل منفی و بازدارنده برای بهره وری بیش��تر 
و رسیدن به کیفیت و استاندارد جهانی است. گذشته 
از اینه��ا وقتی دس��تاوردهای علم��ی، قابلیت اجرایی 
ش��دن در مزرعه را داش��ته باش��ند و بتوانند مشکلی 
را هرچن��د کوچ��ک ح��ل کنند، نه تنه��ا در کاهش 
هزینه ه��ای تولی��د موثر خواهند ب��ود، بلکه صادرات 
این تکنولوژی، ارزآوری نیز به همراه خواهد داش��ت 
و نام ایران به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت به 

جهان معرفی می شود. 
عالوه بر ارتباط ضعیف بین دانش��گاه و واحدهای 
پرورشی در ایران، ایده پردازان و مخترعان نمی توانند 
به راحتی س��رمایه گذاران موردنظر را پیدا کنند و به 
همین دلیل بسیاری از طرح ها و ایده ها روی میز مانده 
و خاک می خورد. این در حالی است که در کشوری 
مثل آمریکا سایتی وجود دارد که ایده پردازان با تعریف 
مختصری از ایده های خود، می توانند سرمایه گذار را 
پیدا کنند. فرآیند این س��ایت به این گونه اس��ت که 
وقتی یک ایده نظر بازدیدکننده ای را جلب می کند، 
می تواند با پرداخت مبلغی مثال پنج دالر به آن ایده، 
کمکی شایان در راستای عملی شدن آن کند. بنابراین 
پس از گذشت مدتی شاید چندین میلیون دالر برای 

یک ایده جمع آوری شود. 
به گفته مهدی مس��عودی، کارش��ناس دام و طیور 
در برنامه مجله کش��اورزی ش��بکه بازار، این س��ایت 
می توان��د در ای��ران برای کم��ک به صنعت مرغداری 
راه اندازی ش��ود. مسعودی معتقد است اکنون حدود 
24هزار مرغدار در کشور وجود دارند که اگر هر کدام 
به طور میانگین، ماهانه 10هزارتومان برای پیش��برد 
تحقیقات و تکنولوژی هزینه کنند، بالغ بر 24میلیون 

تومان در ماه می شود. 
ارتباط تحقیقات و فعاالن بخش طیور در کشوری 
مانند کانادا از آنجا به اثبات می رسد که وزیر اقتصاد 
این کش��ور دولت خود را موظف به حمایت از پروژه 
جایگزینی آنتی بیوتیک می داند. این پروژه که توسط 
تعدادی از محققان کانادایی انجام می ش��ود به دنبال 
جایگزی��ن کردن آنتی بیوتیک ها با روش های درمانی 
دیگری هستند تا مصرف این دارو را به صفر برسانند. 
مس��عودی در بخش دیگری از س��خنانش به تولید 
طیوری اصالح نژاد ش��ده توس��ط یکی از شرکت های 
خارج��ی اش��اره کرد که در ی��ک دوره 100هفته ای 
ت��ا 500عدد تخم می گذارند. گفتنی اس��ت در ایران 
طول دوره 82هفته اس��ت و در این مدت 385 عدد 

تخم مرغ تولید می شود. 
م��ورد دیگ��ری که می توان��د تحولی جدی در بخش 
خوراک طیور باشد، استفاده از حشرات به عنوان مکمل 
غذای��ی در مرغداری ها اس��ت. یک ش��رکت هلندی با 
همکاری دپارتمان حشره شناسی، آزمایشاتی انجام داده 
که در آن طیور بتوانند از حشرات به همراه دان استفاده 
کنند. نتایج این تحقیقات در نهایت تا مهر سال جاری 

اعالم شده و می رود تا خوراک طیور را متحول کند. 
این کارشناس در پایان به فناوری جدید جلوگیری 
از تکثی��ر و انتق��ال عامل نیوکاس��ل اش��اره کرد که 
تحقیقات آن در دانشکده کشاورزی آمریکا انجام شده 
اس��ت. این تکنولوژی به ص��ورت بالقوه دارای کارایی 
بیش��تری نسبت به واکسیناسیون است زیرا می تواند 
ایمن��ی را از م��رغ م��ادر به جوجه منتقل کند. این در 
حالی اس��ت که دوره ایمنی واکس��ن کوتاه مدت بوده 
و باید در دوره های متوالی تکرار شود. البته محققان 
در پی اجرای این فناوری در جلوگیری از آنفلوآنزای 
پرندگان نیز هستند که اگر این اتفاق بیفتد و نتایج 
تحقیقات مثبت باشد، می تواند نگرانی از این بیماری 

را تا حدودی در جهان کاهش دهد. 

افزایش 14 درصدی تولید محصول 
گندم در آذربایجان شرقی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی گفت: تولید گندم در استان در سال 
زراع��ی ج��اری با افزای��ش 14 درصدی به 800 هزار 

تن رسید. 
به گزارش »فرصت امروز«، ایوب ایرانی فام افزود: 
استفاده از ارقام اصالح شده گندم، افزایش بارندگی ها 
در اول فصل و رعایت اصول فنی کاش��ت، داش��ت و 
برداش��ت ازجمله عوامل افزایش تولید گندم در این 
اس��تان اس��ت. وی با بیان اینکه خرید گندم از اول 
تیرماه در مراکز پیش بینی ش��ده اس��تان آغاز ش��ده، 
اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود امسال 450 هزار تن 
گندم مازاد از کش��اورزان خریداری ش��ود. ایرانی فام، 
قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم گندم را 11 هزار 
و 550 ریال اعالم کرد و ادامه داد: در س��ال زراعی 
جاری، 355 هزار هکتار گندم دیم و 87 هزار هکتار 
گندم آبی زیر کش��ت رفته اس��ت. وی یادآوری کرد: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده در این استان، حدود 
800 هزار تن گندم برداشت می شود که 56 درصد از 
آن به صورت تضمینی توس��ط ش��رکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه 8 کش��ور به مباشرت سازمان تعاون 
روستایی و با عاملیت بانک کشاورزی خریداری و در 

سیلوها ذخیره خواهد شد. 

بسته بندی با اتمسفر تغییریافته

در  س��ریعی  رش��د  می��الدی،   1970 ده��ه  از 
بس��ته بندی  ی��ا  ف��رآوری  جدی��د  فناوری ه��ای 
مواد غذایی به وجود آمد. بس��ته بندی با اتمس��فر 
تغیی��ر یافت��ه یکی از ای��ن تکنولوژی ه��ای جدید 
اس��ت. این تکنولوژی ش��امل تغییر دادن محتوای 
اتمس��فر درون��ی بس��ته بندی ب��رای افزایش عمر 
نگهداری آن محس��وب می شود. اساس این فرآیند 
کاهش میزان اکس��یژن موجود در بس��ته بندی از 
حدود 21درصد )اتمس��فر معم��ول کره زمین در 
حدود 20/9درصد اکس��یژن دارد( به زیر 5درصد 
برای جلوگیری از رش��د ارگانیس��م های هوازی و 

کاهش نرخ اکسیداسیون است. 
اکس��یژن حذف ش��ده را می توان با گاز نیتروژن 
که به طورکلی به عن��وان گازی خنثی در نظر گرفته 
می شود یا گاز دی اکسیدکربن برای کاهش پی. اچ و 
رشد باکتری ها جایگرین کرد. منوکسیدکربن را هم 
در بسته بندی های گوشت قرمز، می توان برای حفظ 
رنگ قرمز گوش��ت به کار برد. در این بسته بندی ها 
با توجه به فرآورده نوع��ی تعادل در محتوای گازی 
بس��ته بندی ایجاد می ش��ود که برای ای��ن منظور از 
تکنیک ه��ای دیگ��ری مانند خأل جبران��ی یا فالش 

گازی استفاده می شود. 
در مورد میوه و س��بزی بس��ته بندی با اتمس��فر 
تغییریافت��ه به دو ش��کل فع��ال و غیر فعال انجام 
می شود. در حالت فعال پس از قرار دادن محصول 
درون بس��ته ه��وای آن را تخلی��ه ک��رده س��پس 
ترکیب گازی موردنظر درون بسته تزریق می شود 
ام��ا در حالت غیر فعال، محصول در هوای معمولی 
بس��ته بندی می ش��ود و در اثر تنف��س محصول و 
نفوذپذیری ویژه پوش��ش بس��ته بندی پس از چند 
روز اتمسفر اصالح شده موردنظر به وجود می آید. 
اتمس��فر اص��الح ش��ده از ده��ه 30 می��الدی 
ایجاد ش��د، زمان��ی که وج��ود می��زان باالتر گاز 
دی اکس��یدکربن در انبار کش��تی های حمل کننده 
میوه ها س��بب افزایش عمر میوه ه��ای موجود در 
آن می ش��د. میوه، سبزی، گوش��ت و فرآورده های 
گوشتی )گوشت قرمز، گوشت ماکیان، گوشت های 
پروسه ش��ده مانند سوسیس و کالباس و غذاهای 
خش��ک( و انواع غذاهای دریایی با این تکنولوژی 

بسته بندی می شوند. 
در محص��والت دیگری مانند انواع پنیر و پاس��تا 
ه��م این ن��وع بس��ته بندی کارب��رد دارد. رطوبت 
میوه ه��ا و س��بزی ها در ح��دود 70 ت��ا 95درصد 
تخمین زده می شود. نگهداری سبزی ها در شرایط 
عادی جوی، موجب خش��ک شدن سریع آنها شده 
و درنهای��ت پیری و پژمردگ��ی را به دنبال خواهد 
داش��ت. بنابراین هدف اصلی بسته بندی با اتمسفر 
تغییریافته میوه ها و س��بزی ها، حفاظت محتویات 
درون بس��ته در ط��ول زمان ذخیره س��ازی، حمل 
و توزی��ع در برابر فس��اد داخلی ب��وده که ممکن 
اس��ت این عمل فیزیکی، ش��یمیایی یا بیولوژیکی 
باش��د. در م��ورد میوه ها و س��بزیجاتی که حداقل 
فرآیند )پوس��ت گیری یا ب��رش( روی آنها صورت 
گرفته اس��تفاده از بس��ته بندی با اتمس��فر کنترل 
شده ضروری است، چون در این محصوالت مقدار 
تنفس باال رفته و احتمال آلودگی میکروبی بیشتر 
است. تخمین زده شده که حدود 25 تا 40درصد 
محصوالت تازه برداش��ت ش��ده به علت خرابی در 
مس��یر توزیع هرگز به دس��ت مش��تری نمی رسد. 
هر فرآورده غذایی برای رس��یدن به حداکثر عمر 
پس از برداش��ت خود محتوای اتمسفر بسته بندی 
ای��ده آل خود را دارد. با کاهش س��طح اکس��یژن 
و افزای��ش دی اکس��یدکربن رس��یدن میوه ه��ا و 
س��بزی ها به تاخی��ر می افتد، تنف��س و تولید گاز 
اتیلن )س��بب پیری و پژمردگی بافت های گیاهی 
می ش��ود( کاهش پیدا می کند، نرم شدن و برخی 
از تغییرات همراه با پدیده رس��یدن میوه ها کمتر 

می شود. 
در بس��ته بندی گوش��ت و ماهی س��طوح باالی 
دی اکس��یدکربن در جلوگیری از رش��د باکتری ها 
و قارچ ه��ا موثر اس��ت اما در مورد میوه و س��بزی 
ن��رخ ب��االی 10 درص��د ای��ن گاز س��بب کاهش 
رش��د قارچ ه��ا می ش��ود ولی ای��ن می��زان از گاز 
دی اکس��یدکربن اثرات س��می روی میوه و سبزی 
دارد. نکت��ه دیگر ک��ه باید به آن توج��ه کرد این 
اس��ت که در مورد میوه ها و سبزی ها نرخ اکسیژن 
موج��ود در بس��ته بندی ها نباید ب��ه کمتر از 3 تا 
5درصد کاهش یابد زیرا در غیر این صورت تنفس 
بی هوازی و فرآیند تخمیر رخ می دهد که سبب از 

بین رفتن کیفیت فرآورده ها خواهد شد. 
از ط��رف دیگ��ر غلظت ه��ای پایی��ن اکس��یژن 
می تواند اثر حشره کش��ی داشته باشد. بنابراین اگر 
کیفی��ت میوه تحت تاثیر قرار نگیرد ممکن اس��ت 
برای زمان های کوت��اه نگهداری غلظت های پایین 
اکس��یژن به جای مواد حش��ره کش استفاده شود. 
در بس��ته بندی های گوش��ت هم وجود اکس��یژن 
برای حفظ رنگ قرمز گوش��ت و جلوگیری از رشد 
باکتری های غیر هوازی ضروری است. گاز نیتروژن 
به عنوان عنصر دیگر اتمسفر بسته بندی محصوالت 
خوراک��ی و به عن��وان ی��ک گاز خنث��ی اس��تفاده 
می ش��ود زی��را وجود ای��ن گاز رش��د باکتری ها و 
تغییرات شیمیایی موجود در مواد غدایی را تغییر 
نمی دهد. در س��ال های اخیر در مورد اس��تفاده از 
گاز منواکس��یدکربن در بس��ته بندی های گوش��ت 
قرمز بحث بوده اس��ت. درحالی ک��ه خطری برای 
مصرف کنندگان به علت اس��تفاده از سطوح پایین 
این گاز در بس��ته بندی ثابت نش��ده اما بحث هایی 
درباره اینکه گاز منواکس��یدکربن استفاده شده در 
بس��ته بندی می تواند اثرات قابل مشاهده فساد در 

گوشت را بپوشاند مطرح شده است. 

یادداشت

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه مس��ئوالن دولت باید 
به ص��ورت ش��فاف ب��ا مردم ح��رف بزنند، 
گفت: معتقدیم یکسان س��ازی قیمت شیر 
بای��د ص��ورت بگیرد و لبنی��ات یکبار برای 

همیشه گران شود. 
محس��ن صرامی فروش��انی درگفت وگو 
ب��ا خان��ه ملت، ب��ا انتقاد از دس��تور دولت 
برای گران ش��دن کاالهای اساسی مصرفی 
به خصوص ش��یر و محصوالت لبنی گفت: 
به لحاظ اینکه گرانی شیر و لبنیات اساسا 
به گاو وابس��ته اس��ت ما در اصطالح از این 
موض��وع به عنوان »گاوبندی« یاد می کنیم 
و احتم��اال در م��ورد گرانی ش��یر و صنایع 
جنبی لبنی یک گاوبندی بین س��خنگوی 
دول��ت و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 

شکل گرفته است. 
نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره 
ب��ه اینکه عن��وان و رویکرد دولت، تدبیر و 
امید اس��ت، افزود: از ش��اخصه های تدبیر 
هماهنگی بین گروهی و س��ازمانی اس��ت، 
یعنی مقام ارش��د که آقای نوبخت باش��د 
و زیردس��ت ایش��ان که وزیر صنعت است 

ارتب��اط نزدیک��ی دارند و برای ما قابل باور 
نیس��ت که این دو ب��دون هماهنگی با هم 

موضوع و بحثی را مطرح کنند. 

مسئوالن دولت به صورت شفاف با 
مردم حرف بزنند 

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تاکید 
کرد: مس��ئوالن دولت باید به صورت شفاف 
ب��ا مردم ح��رف بزنند. این نماینده مجلس 
نهم تصریح کرد: در جلس��ات مشترکی که 
با انجمن دامداران داشتیم تاکید بر این بود 
که هزینه تمام شده شیر قابل قیمت گذاری 

است و باید این قیمت را به صورت درست 
اعالم و براس��اس آن ش��یر را از دامداران 
خری��داری ک��رد و پول آن را مس��تقیما به 
دامداران داد نه به واس��طه ها و کارخانه ها 
که ممکن است به دولت هم وابسته باشند. 
صرامی فروش��انی گف��ت: مردم از اینکه 
ب��ا گران ش��دن ش��یر و لبنیات س��ودی 
نصیب دامداران ش��ود، ش��اید خوشحال 
ش��وند ام��ا با اینکه س��ود نصی��ب صنایع 
و کارخانه داران ش��ود و دامداران مجبور 
ش��وند دام باردار خود را به کش��تارگاه ها 

ببرند، مخالف هس��تند. 

سود گرانی نان نصیب شرکت های 
دولتی شد

وی  ادام��ه داد: در م��ورد قیم��ت ن��ان هم 
همین طور بوده و نان به ش��رط اینکه س��ودش 
نصیب کارگران ش��ود، باید گران می ش��د اما 
دیدیم که عمال سود گرانی نان به جای کارگر 
نانوایی، نصیب ش��رکت های دولتی شد. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه 
بارها این س��وال را مطرح کرده ام که »ش��رکت 
آبادان« وابسته به کدام آقازاده و بنده زاده است 
که تمام آرد و نان کشور را تحت سیطره خود 
دارد، اف��زود: باید معلوم ش��ود چرا دولت الزام 
می کند که حتما باید از مجرای شرکت آبادان 
آرد خریداری ش��ود.  این نماینده مجلس نهم 
تاکید کرد: در مورد گرانی شیر و نان و صنایع 
وابسته به آنها بهتر است دولت به صورت شفاف 
اعالم کند تا پایان سال چند درصد این اقالم را 
گران خواهد کرد تا مردم و تولیدکنندگان هم 
تکلیف خود را بدانند. عضوکمیسیون اقتصادی 
مجل��س ادامه داد: دولتمردان اگر می خواهند 
درحق مردم مردی کنند باید هر وقت کاالهای 
اساسی را گران می کنند به حقوق و دستمزدها 

هم قدری بیفزایند. 

دولت با مردم شفاف حرف بزند

گرانی لبنیات یکبار برای همیشه

وحید زندی فخر

نگـاه

خبر

کارشناس کشاورزی

دکتر بابک جمالی



جمع��ی از بس��یجیان م��دال آور المپیادهای علمی 
کش��وری و جهانی ظهر یکش��نبه ب��ا حضرت آیت  اهلل 
خامن��ه ای رهب��ر معظ��م انق��اب اس��امی دیدار و 
مدال ه��ای خ��ود را تقدی��م ایش��ان کردن��د. در این 
دی��دار که پ��س از اقامه نماز ظهر و عص��ر به امامت 

حض��رت آیت  اهلل خامن��ه ای برگزار ش��د، مدال آوران 
المپیاده��ای علم��ی، 22 م��دال کش��وری و جهانی 
خود را در رش��ته های ریاض��ی، فیزیک و کامپیوتر به 
رهبر معظم انقاب اسامی تقدیم کردند. رهبر معظم 
انقاب نی��ز در این دیدار کوتاه با تش��کر و قدردانی 

از جوان��ان مدال آور، کس��ب رتبه ه��ای برتر علمی را 
نش��انه استعداد و پیشرفت های علمی فرزندان انقاب 
خواندند و گفتند: این نش��انه ها و پیش��رفت ها همان 
چیزی اس��ت ک��ه به ق��درت و اقتدار درونی کش��ور 

می افزاید. 

روحان��ی،  حس��ن  حجت االس��ام 
اس��تانی  رییس جمهور در جریان س��فر 
خ��ود ب��ه اس��تان کردس��تان در جمع 
مردم س��نندج با بیان اینکه کردس��تان 
ب��ه  هم��واره  ک��ه  اس��ت  س��رزمینی 
مردم س��االری و اعتدال رأی داده است، 
 ۹2 2۴ خ��رداد  در  کردس��تان  گف��ت: 
حماس��ه آفرید و با ۷2 درصد به مس��یر 
اعتدال و تعامل رأی داد. کردس��تان به 
امی��د و مس��یر تدبی��ر رأی داد و دولت 
در براب��ر عظمت مردم کردس��تان س��ر 
تواضع فرود می آورد و همه توان خود را 
برای توس��عه این استان به کار می گیرد. 
رییس جمه��ور ب��ا تمام جدیت، مس��ائل 
کردستان را دنبال خواهد کرد. استقبال 
ام��روز مردم س��نندج از دول��ت تدبیر و 
امی��د نمونه پیون��د مردم کردس��تان و 

دولت یازدهم است. 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز روز 
پیروزی ملت ایران در برابر فشار و تهدید 
جهانی اس��ت، گفت: م��ردم ما پس از ۱2 
س��ال مقاومت در میدان منطق و مذاکره 
توانس��تند عظمت خود را به رخ جهانیان 
بکش��ند. دیپلمات های ما، فرزندان رشید 
و قهرمان شما هس��تند که در برابر شش 
کش��ور بزرگ قدرتمند جهانی به پیروزی 
تاریخ��ی دس��ت یافتند. چه کس��ی فکر 
می کرد ک��ه وقتی همه قدرت های جهانی 
می گویند ش��ما انرژی هس��ته ای نداشته 
باش��ید، ملت ایران با مقاومت، قدرت های 

جهانی را در برابر خود تسلیم سازد. 

رییس جمه��ور، ان��رژی ملت ای��ران را 
مهم تر از انرژی هس��ته ای دانست و گفت: 
ش��ما ملت ب��ا قهرمانی، ان��رژی بی پایان 
و ایس��تادگی توانس��تید کاری کنی��د که 
ام��روز آمری��کا اعتراف می کن��د که ایران 
تس��لیم ناپذیر خواه��د ب��ود. اینک��ه وزیر 
خارجه آمریکا در مجلس سنا به صراحت 
می گوی��د ایران را تهدید نکنید، به معنای 
آن اس��ت که ملت ایران در تمام مصاف ها 
از روز اول هم��واره ب��ا اتکای ب��ه خدا در 
برابر دش��منان پیروز بوده اس��ت. آنچه به 
دس��ت آوردیم برآمده از نصرت خداوند و 
ایس��تادگی مردم و اتحاد و انس��جام ملت 

ایران بود. 
رییس جمهور با بی��ان اینکه ملت ایران 
فرقی بین شیعه و سنی نمی گذارد، گفت: 
ش��یعه و س��نی برادران و متحد یکدیگر 
هستند. ما برادر و برابر هستیم. هر کسی 
که بین ش��یعه و س��نی تفاوت قائل شود، 
خطا کرده اس��ت و اگر کسی بخواهد بین 
ت��رک وُ ل��ر و ُکرد و ف��ارس و بلوچ فرقی 
بگذارد، اش��تباه کرده اس��ت. ما همه یک 
ملت و دست واحد در برابر دشمنان خود 

هستیم. 
رییس جمه��ور با تاکید ب��ر اینکه تمام 
منطق��ه را از تروریس��ت ها ب��ا وح��دت و 
تنها  انسجام پاک خواهیم کرد گفت: ما نه 
از کردس��تان حفاظ��ت می کنی��م بلکه از 
بغ��داد و اربی��ل ه��م حفاظ��ت می کنیم. 
همان گون��ه ک��ه م��ا از س��نندج حفاظت 
می کنیم از ده��وک، اربیل، س��لیمانیه و 

حتی در هر سرزمینی که در منطقه مورد 
تج��اوز قرار بگیرد، ملت م��ا از آن مظلوم 

دفاع خواهد کرد. 
روحانی در ادامه گفت: با فشار و تحریم 
نمی توانن��د ملت ای��ران را متوقف کنند و 
جهان در مقابل ایس��تادگی ملت ایران در 
وین س��ر تس��لیم فرود آورد. ما این راه را 
ادام��ه خواهی��م داد، اما ط��رف مقابل در 
س��رزمین خود مش��کات فراوان��ی دارد 
و به همی��ن دلی��ل در حرف هایش دچار 

خطاهایی می شود. 
روحانی خطاب به سیاستمداران دولت 
آمری��کا گفت: ب��ه سیاس��تمداران آمریکا 
می گویم اتاق سیاس��ی تان را خانه تکانی 
کنی��د؛ از آن می��زی ح��رف می زنید که 
پایه هایش در هم شکسته است. شما یک 
راه در مقاب��ل ملت ایران بیش��تر ندارید و 
آن راه تس��لیم، تواض��ع، فروتنی و حرف 

حق است. 
او ب��ا بی��ان اینکه ب��ه راه خ��ود تا لغو 
تحریم ها ادامه می دهیم، گفت: ملت ایران 
به راه خود ادامه می دهد تا به حقوق حقه 
خود در س��طح منطقه و بین المللی دست 
یابد و مس��یر توس��عه، آبادانی و پیشرفت 
برای سراسر ایران و کردستان عزیز فراهم 
شود. روحانی با بیان اینکه ایران سرزمین 
تولید برای منطقه و جهان با ایس��تادگی 
و انس��جام ش��ما مردم خواهد بود، گفت: 
بع��د از رفع تحریم ها، باز اقتصاد مقاومتی 
را ادامه خواهیم داد و نخواهیم گذاش��ت 
ایران س��رزمین واردات کااله��ای بیگانه 

باشد. 
رییس جمه��ور کش��ورمان با اش��اره به 
ح��وادث روزه��ای اخیر و جاری ش��دن 
س��یل در برخ��ی از مناطق کش��ور گفت: 
از اتفاقات س��قز و دیواندره اظهار تاس��ف 
می کن��م و باید ب��رای پیش بینی حوادث 
غیرمترقب��ه خود را آماده کنیم و زودتر به 
م��ردم خبر دهیم، قب��ل از اینکه غافلگیر 
ش��وند. روحان��ی با اش��اره ب��ه طرح های 
دولت در اس��تان کردس��تان ادام��ه داد: 
دولت در بخش حمل و نق��ل ۳۴۳ میلیارد 
توم��ان اعتبار برای راه های اصلی، فرعی و 
روس��تایی اختصاص داده و یک راه بسیار 
مهم باند دوم میاندو آب- کرمانش��اه بوده 
ک��ه 22۰ میلیارد تومان ب��رای آن در نظر 
گرفته ش��ده است. برای راه اصلی سنندج 
ب��ه مریوان ۱۰۰ میلی��ارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت و تاش می کنیم 
این راه در س��ال ۹۴ و ۹۵ تکمیل ش��ود. 
همچنین برای تکمی��ل ۴۵۰ کیلومتر راه 

روستایی در سال ۹۴ اقدام کرده ایم. 
رییس جمهور با اش��اره ب��ه برنامه های 
دول��ت در زمین��ه آب و کش��اورزی برای 
این اس��تان توضی��ح داد: در بخش آب و 
کش��اورزی ۴۳۱ میلی��ارد توم��ان بودجه 
اختص��اص داده ایم و ای��ن بخش را دنبال 
خواهیم کرد. س��رمایه گذاری بی سابقه ای 
را در بح��ث آب ب��رای این اس��تان لحاظ 
کرده ایم و ۱۱ س��د جدید در دس��ت اجرا 
داریم و اکثر این سدها در مراحل انتهایی 

خود قرار دارند. 

دکترعب��اس صداقت، رییس اداره کنترل 
ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت 
گزارش موارد ثبت ش��ده HIV/AIDS در 
س��ه ماهه چهارم سال ۹۳ کش��ور را اعام 
کرد. عباس صداقت در همین زمینه گفت: 
براساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا 
تاری��خ اول فروردین ۹۴ مجموعا 2۹ هزار و 
۴۱۴ نفر مبتا به HIV/AIDS در کشور 
شناسایی شده اند که 88 درصد آنان را مردان 
و ۱2 درصد را زنان تش��کیل می دهند. او با 

بیان اینکه تاکنون 6۹۹۰ نفر مبتا به ایدز 
شناسایی شده و 62۰2 نفر از افراد مبتا به 
HIV فوت کرده اند، افزود: ۴۵. 6 درصد از 
مبتایان به HIV که سن زمان شناسایی 
آنان مشخص بوده در گروه سنی 2۵ تا ۳۴ 
سال قرار داش��ته اند که باالترین نسبت در 
بین گروه های س��نی را ب��ه خود اختصاص 

می دهند. 
به گفته صداقت عل��ل ابتا به HIV در 
بین کل مواردی که از س��ال ۱۳6۵ تاکنون 
در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق 

با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد 
)66.6 درصد(، رابطه جنسی )۱۴.۵ درصد( و 
انتقال از مادر به ک��ودک )۱.۴ درصد( بوده 
است و راه انتقال در ۱6.۷ درصد از این گروه 
نامشخص مانده است. راه انتقال ۰.8 درصد 
از ای��ن موارد مربوط به خون و فرآورده های 
خونی در سال های پیش از اجرای سیاست 
پاالی��ش صددرصدی خون س��الم توس��ط 

سازمان انتقال خون است. 
ریی��س اداره کنترل ای��دز و بیماری های 
آمیزشی وزارت بهداشت در ادامه گفت: در 

مقایس��ه این آمار با مواردی که ابتای آنان 
در س��ال ۱۳۹۳ گزارش شده است، اعتیاد 
تزریقی ۴۳.۷ درصد، برقراری روابط جنسی 
۳۷.۳ درصد و انتقال از مادر مبتا به کودک 
۴ درصد را تشکیل داده است. در ۱۵ درصد از 
موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال 
نامش��خص بوده و هیچ مورد جدید ابتا از 
راه خون و فرآورده های خونی گزارش نشده 
اس��ت. ضمنا ۷2.6 درصد موارد شناس��ایی 
ش��ده در این سال را مردان و 2۷.۴ درصد را 

زنان تشکیل می دهند. 

رییس جمهوری در کردستان: 

شیعه و سنی در ایران برادر و برابر هستند

اعالم آخرین آمار مبتالیان به ایدز در کشور

احمدی نژاد از معاون اول رییس جمهور شکایت کرد
س��یدعادل حی��دری، وکی��ل محم��ود احمدی نژاد در 
توضیحات��ی به خبرگزاری فارس گفت که آقای اس��حاق 
جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در سال های اخیر با 
هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، 
اقدام به طرح اتهامات بی اس��اس علی��ه دولت قبل کرده 
که در سطح وس��یعی در رسانه های مکتوب و شبکه های 
مجازی و صوتی و تصویری منتش��ر ش��ده است. مدارا و 
س��کوت مقامات مسئول در دولت قبل نسبت به افتراها و 
اکاذیب نسبت داده شده، اوال این تصور نادرست را ایجاد 
می کند که گویا هیچ پاس��خی در برابر اتهامات مطروحه 
وجود ندارد، ثانیا نش��ر وس��یع اکاذیب علیه دولت قبل، 

دس��تمایه ای برای تبلیغات س��وء دش��منان بیرونی علیه 
نظام اس��امی قرار گرفته و ثالثا سامت افکار عمومی را 
تهدید کرده و آن را به طور مستمر با آسیب های گسترده 

روحی و روانی مواجه ساخته است. 
حی��دری تاکید ک��رد که رییس دولت س��ابق به دلیل 
ادامه سکوت وحدت بخش خود، از پاسخگویی به افتراها 
و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در س��طوح رسانه ای 
پرهیز دارند اما برای پیش��گیری از ت��داوم رفتار ناهنجار 
برخی مقامات مس��ئول در دول��ت کنونی و در موافقت با 
درخواس��ت های مکرر مردم، تصمیم گرفته ش��د تا علیه 

اتهام زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود. 

او ادامه داد که به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا 
و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین 
اتهام��ات را به دولت ه��ای نهم و دهم وارد کرده اس��ت 
تنظیم و تس��لیم دس��تگاه قضایی ش��د که امیدواریم در 

اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. 
وکیل رییس جمهور س��ابق تاکی��د کرد که اقامه حق و 
عدالت و پیش��گیری از تداوم تش��ویش و تخریب اذهان 
مردم، یک مطالبه عمومی و قانونی محس��وب می ش��ود، 
بنابراین از دس��تگاه محت��رم قضایی انتظ��ار می رود که 
نسبت به اعاده حیثیت موکل اینجانب و همکاران ایشان 

در دولت قبل اقدامات الزم را معمول دارد. 

دیدار بسیجیان المپیادی با رهبر معظم انقالب

 نیروهای پلیس رژیم صهیونیس��تی از »باب المغاربه« 
به مس��جد االقصی یورش برده و در صحن این مس��جد با 
فلس��طینیان درگیر شده و با بمب های صوتی و گلوله های 

پاستیکی به آنان حمله کردند. 
به گ��زارش خبرگزاری »معا« فلس��طین، ش��اهدان 
عین��ی اعام کردن��د که درگیری ه��ا در داخل صحن 
مس��جداالقصی و دقیق��ا در مقاب��ل ورودی مس��جد 
القبل��ی )واق��ع در جن��وب مس��جداالقصی( به وقوع 

پیوس��ت و درهای مس��جد ب��ا نرده های آهنی بس��ته 
ش��د. نیروهای پلیس رژیم صهیونیس��تی به نگهبانان 
مس��جداالقصی حمل��ه ک��رده و آن��ان را ب��ه زور از 
مس��جدالقبلی دور کردن��د و مانع از فعالیت آزاد آنان 

در صحن مس��جد ش��دند.
رژی��م  نیروه��ای  عین��ی  ش��اهدان  گفت��ه  ب��ه 
تمام��ی صحن های مس��جداالقصی  صهیونیس��تی در 

مس��تقر ش��ده اند. 

یورش صهیونیست ها به مسجداالقصی

 بشار اس�د، رییس جمهوری سوریه 
در سخنان روز یکش�نبه خود تاکید 
کرد: هیچ راه حل سیاسی واقعی برای 
حل بحران س�وریه وج�ود ندارد مگر 
اینک�ه این راه�کار با پای�ان دادن به 

تروریسم همراه باشد. 
 مس�عود بارزان�ی، ریی�س اقلی�م 
کردستان عراق در صحبت های اخیر 
خود نارضایت�ی اش را درباره حمالت 
هوای�ی ترکی�ه علیه مواض�ع حزب 
کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( 

و داعش در سوریه ابراز داشت. 

سخنگوی جبهه »حمزه« - گروه نظامی جدا شده از طالبان افغانستان - فاش 
کرد که رهبر طالبان چندی پیش کشته شده است
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س��ردار س��عید منتظرالمهدی، مع��اون اجتماعی ناجا 
درخصوص قتل دکتر پیرزاده، پزش��ک متخصص خون در 
اردبی��ل گفت: در محدوده زمانی پس از این رخداد، قاتل 

توسط پلیس بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. 
براساس متنی که مرکز اطاع رسانی پلیس در اختیار ایسنا 
ق��رار داده، وی با بیان اینکه متهم ضمن پذیرش اتهام قتل، 
تنش ها و اختافات شخصی و غیرمرتبط با حرفه پزشکی را 
دلیل وقوع این جنایت بیان کرد، افزود: در تحقیقات تکمیلی 

پلیس نیز مشخص شد که وقوع قتل، کوچک ترین ارتباطی 
با مسائل پزشکی نداشته است. به گفته سخنگوی ناجا پس 
از انج��ام تحقیقات الزم و تکمیل پرون��ده، متهم در اختیار 
مراجع قضایی قرار گرفت. پنجش��نبه گذشته اول مرداد ماه 
دکت��ر اصغر پیرزاده، متخصص داخلی و فوق تخصص خون 
و س��رطان در اردبیل مورد سوء قصد منجر به فوت از سوی 
جوان حدود 22 س��اله و دانشجوی رشته زبان دانشگاه آزاد 

اسامی قرار گرفت که پلیس این جوان را دستگیر کرد. 

سخنگوی ناجا: قتل پزشک اردبیلی ارتباطی با مسائل پزشکی نداشت

 محم�د خداکرمی، سرپرس�ت س�ازمان 
هواپیمایی کش�وری در پاسخ به این سوال 
ک�ه تا چ�ه می�زان ام�کان برق�راری پرواز 
مس�تقیم ایران - آمریکا وجود دارد گفت: 
برقرار ش�دن ای�ن پ�رواز نیاز ب�ه دریافت 
مج�وز الزم از مراج�ع دیپلماتی�ک دارد تا 
درصورتی ک�ه آنه�ا مج�وز را ص�ادر کنند، 
س�ازمان هواپیمایی نسبت به بررسی دیگر 
ابعاد موضوع پیگیری های الزم را انجام دهد. 
 حس�ین درویش�ی، سرپرس�ت معاون�ت 
عملیات هالل احمر ب�ا اعالم گزارش عملیات 
امدادرس�انی در توفان ش�ن سیستان گفت: 
ش�ش تیم عملیات�ی امدادرس�انی  را در ۶۵ 
روستای تحت تاثیر توفان شن انجام می دهند. 

اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از افزایش 1۵ تا 20 درصدی 
نرخ کرایه سرویس مدارس خبر داد
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مجموعه طنز »در حاشیه« به کارگردانی مهران مدیری 
ای��ن روزها مراحل پایانی س��اخت دک��ور را می گذراند و 
قرار اس��ت به زودی کلید بخورد. مجموعه »در حاش��یه« 
ک��ه پیش از این به نقد عملکرد حوزه بهداش��ت و درمان 
می پرداخت، در فاز دوم قرار اس��ت در زندان تولید ش��ود. 
این س��ریال پس از پخش 2۷ قس��مت، پنجشنبه - سوم 
اردیبهش��ت ماه - پخش فاز اول خود را به پایان رساند و 
داس��تان این سریال با دس��تگیری عوامل بیمارستان »در 
حاش��یه« به اتمام رس��یدو اما »در حاشیه« قرار است در 
فاز دوم داستانی تر باشد، کمدی های موقعیت داشته باشد 
و قصه ای را تعریف کند که روایت خود ش��خصیت هایش 
باشد و فضای نقادانه اش به حداقل برسد. درحال حاضر دو 
قس��مت از مجموعه »در حاشیه« در حال بازبینی توسط 
نمایندگان قوه قضاییه اس��ت و تاکنون هفت قس��مت از 
مجموعه نگارش شده اس��ت و نگارش آن همچنان ادامه 
دارد. این مجموعه قرار اس��ت تولید خود را به زودی آغاز 
کند و تا پیش از ایام محرم ۳۰ قس��مت از آن را به پخش 
برساند. در حال حاضر قصه این سریال طبق گفته عوامل 

در یک اردوگاه می گذرد. در این اردوگاه پزش��کانی که در 
س��ری اول ب��ه تخلفات در حوزه پزش��کی پرداخته بودند 
دوران محکومیت شان را می گذرانند و در طول آن درگیر 
ماجراهایی می ش��وند. مهران مدیری، س��یامک انصاری، 
مه��ران غفوریان، ج��واد رضویان، نص��راهلل رادش و علی 
اوج��ی از جمله بازیگرانی هس��تند که قرار اس��ت در فاز 
جدید سریال »در حاشیه« به عنوان شخصیت هایی باشند 

که در اردوگاه ایفای نقش می کنند. 
مدیری در آخرین قس��مت از سریال »درحاشیه« مطابق 
رویه ای که در اغلب س��ریال های ش��بکه نمایش خانگی اش 
داش��ت، برای لحظاتی با مخاطبانش به گفت وگو نشست و 
در جماتی کوتاه از مخاطبان این سریال تشکر و اظهار کرد: 
آمدم یک تش��کر ویژه کنم از تک تک ش��ما مردم عزیزم که 
پشتیبان این سریال بودید و به خوبی از آن استقبال کردید 
و این س��ریال را مورد حمایت های دوست داش��تنی و بزرگ 
خودتان قرار دادید. این سریال و همه سریال های ما همیشه 
مورد حمایت های ش��ما بوده ؛ خصوصا این س��ریال از همه 

سریال ها بیشتر. از همه شما تشکر می کنم. 

قسمت دوم »در حاشیه« آماده فیلمبرداری

 همای�ون اس�عدیان دبی�ر هفدهمین 
جش�ن خانه س�ینما ب�ا اع�الم جزییاتی 
درباره داوری این جشن، اظهار امیدواری 
کرد که به زودی حامیان مالی این جش�ن 

مشخص شوند. 
آنی�س وردا، ملکه موج نوی س�ینمای 
فرانسه کار جدیدش را برای نخستین بار 
در جش�نواره امس�ال ونیز به نمایش در 

س�هراب پورناظری در نشست خبری رونمایی از آلبوم تازه اش گفت: این قدر می آورد. 
به هم فحش هنری ندهیم، موسیقی فضا ندارد و به اندازه کافی بیچاره هست
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دو باش��گاه پاری س��ن ژرمن و منچس��تریونایتد بر س��ر 
جابه جای��ی س��تاره آرژانتینی ب��ه توافق دس��ت یافته اند. 
به گزارش نش��ریه اکیپ، باش��گاه پاری س��ن ژرمن مدتی 
اس��ت برای خرید آنخل دی ماریا ابراز عاقه کرده اس��ت. 
دی ماری��ا در دوران حضور در رئال مادرید هم مورد توجه 
این باش��گاه فرانسوی قرار داشت اما رئالی ها ترجیح دادند 
با مبلغ بهت��ری او را به منچس��تریونایتد واگذار کنند. او 
سال گذشته با ۷۵ میلیون یورو از اولدترافورد سر درآورد 
اما در ترکیب ش��یاطین س��رخ نمایش درخور اعتنایی از 
خود نش��ان نداد. همین مسئله موجب شد بار دیگر سران 

تیم پاریس��ی به دنبال آوردن دی ماریا به پارک دو پرنس 
باش��ند. نش��ریه اکیپ نوشت دو باش��گاه بر سر مبلغ 6۳ 
میلیون یورو توافق کرده اند و به زودی دی ماریا به قهرمان 
فصل گذش��ته لو ش��امپیونه منتقل خواهد شد. تنها چند 
بخش جزیی از توافق باقی مانده است که آن هم به زودی 
انجام خواهد شد. قرار شده است قرارداد آنخل دی ماریا با 
پاری س��ن ژرمن پنج ساله ثبت شود. دی ماریا که هنوز در 
تعطیات تابس��تانی اس��ت، قرار بود به اردوی پیش فصل 
منچس��تریونایتد در آمریکا ملحق ش��ود ام��ا گویا باید به 

اردوی پیش فصل پاری سن ژرمن در همین کشور برود. 

توافق یونایتد و PSG بر سر دی ماریا

 کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال 
می گوی�د رأی کمیته اس�تیناف مورد 
پذیرش باش�گاه پی�کان ق�رار گرفته 
و آنه�ا به این رأی اعت�راض ندارند. او 
تاکید دارد که نیازی به شکایت به فیفا 

نیست. 
 عل�ی کریم�ی، کاپیتان س�ابق تیم 
مل�ی فوتب�ال در آخرین صحبت هایش 
می گوی�د ب�ا ای�ن ش�رایط فع�ال قصد 

بازگشت به فوتبال را ندارد. 

رقابت های قهرمانی آس�یا تریال که قرار بود اواخر مردادماه به میزبانی ایران 
برگزار شود، به دلیل عدم استقبال تیم های خارجی لغو شد
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قوانین تبلیغات بازرگانی رادیویی

نخستین فرس��تنده رادیویی در ایران، اردیبهشت 
ماه سال 1319 تأسیس شد و شروع به كار كرد. این 
فرس��تنده كه دولتی بود، زیر نظر اداره كل پرورش 
اف��كار وزارت فرهن��گ اداره می ش��د و بعد از مدتی 
تحت نظر اداره كل انتشارات و تبلیغات قرار گرفت. 
اولین فرس��تنده تلویزیونی دولتی نبود و از س��وی 
بخش خصوصی اداره می ش��د، اما با تصویب  »قانون 
تش��كیل س��ازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران« در 
تاریخ1350/03/29، تمام فرس��تنده های رادیویی و 
تلویزیونی كش��ور تحت تصدی سازمان واحد دولتی 

قرار گرفت. 

پیشینه تاریخی و قوانین اختصاصی
 آغاز پخش آگهی های تجاری به وس��یله رادیو به 
سال 1325 بازمی گردد. 9 اردیبهشت ماه آن سال، 
تصوی��ب نام��ه ای راجع به اجازه پخ��ش آگهی ها از 

رادیو تهران ابالغ شد: 
 »هیئت وزیران. . . به پیشنهاد اداره كل انتشارات 
و تبلیغات، تصویب نمودند كه از تاریخ 6 اردیبهشت 
ماه 1325، هر ش��ب م��دت 15 دقیقه از وقت رادیو 
تهران ب��رای پخش آگهی ه��ای بازرگانی اختصاص 

داده شود.«
 »آیین نامه آگهی های تجارتی در ش��بكه رادیویی 
كش��ور« مص��وب 1347/02/28هیئت وزی��ران را 
می توان نخس��تین مقررات نسبتاً كامل تری دانست 
ك��ه در این زمینه ب��رای رادیو تدوین ش��د. در این 
آیین نامه، ضوابط و كمیس��یونی برای  »تعیین نرخ 
آگهی ه��ای تجارتی« پیش بینی ش��د. همچنین در 
مورد آگهی ه��ای برنامه ای و جای��زه ای، آگهی های 
مرب��وط به كااله��ای ممنوع الورود و خ��واص مواد 
غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی، محدودیت هایی 

درنظر گرفته شد. 
رون��ق گرفتن ب��ازار تبلیغات بازرگان��ی، تصویب  
»آیین نامه طرز مصرف درآم��د آگهی های بازرگانی 
ش��بكه رادیویی كش��ور« در جلسه مورخ 24 اسفند 
1347 هیئت وزیران را به دنبال داش��ت و سرانجام 
موجب آن ش��د ك��ه  »درآمدهای ناش��ی از اجرا و 
پخ��ش برنامه های تبلیغاتی رادیوی��ی و تلویزیونی« 
در بند اول اساسنامه سازمان رادیو و تلویزیون ملی 
ایران  )مص��وب 1350/12/29( به عنوان ردیف اول 

درآمدها و اعتبارات مالی در نظر گرفته شود. 
این اساس��نامه ب��رای اولین بار از اج��را و پخش 
برنامه ه��ای تبلیغاتی در تلویزیون هم س��خن گفته 
اس��ت؛ چرا كه ت��ا قبل از آن، چنان كه گفته ش��د، 
فرس��تنده تلویزیون��ی متعل��ق به بخ��ش خصوصی 
بود. تلویزیون، حتی در زمانی كه دولتی محس��وب 
نمی شد، از پخش آگهی های تبلیغاتی به عنوان منبع 

درآمدهای خود استفاده می كرد. 
در م��ورد ضوابط آگهی ها در تلویزیون ملی ایران، 

مقررات خاصی به دست نیامده است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، سه قانون مهم در 

ارتباط با صدا و سیما به تصویب رسیده است: 
1- قانون اداره صدا و س��یمای جمهوری اسالمی 

ایران  )مصوب 8 دی ماه 1359( 
2- قان��ون خط مش��ی كلی و اص��ول برنامه های 
س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اس��المی ایران  

)مصوب 17 تیرماه 1361( 
3- قان��ون اساس��نامه س��ازمان صدا و س��یمای 
جمهوری اسالمی ایران  )مصوب 27 مهرماه 1362(
قانون نخس��ت حاوی مطلبی درخصوص تبلیغات 
تجاری نیس��ت، ولی در قانون دوم می توان قواعدی 
را به عنوان  »خط مش��ی كل��ی و اصول« برنامه های 

تبلیغات بازرگانی استخراج كرد. 
مقدمه این قانون از اینكه  »قدرت های خودكامه... 
جدیدترین وس��ایل تبلیغاتی را ب��ه خدمت خویش 
درآورده ان��د« انتقاد می كند و معتقد اس��ت:  »رادیو 
و تلویزیون. . . در نظام وابس��ته و استعماری گذشته 
این سرزمین، مبلغ فرهنگ استعماری و نظام منحط 
غربی بود و با حیطه نفوذ وس��یع خویش، می رفت تا 
جامعه ای خودباخته و مصرفی را پایه گذاری كند.« 

شاید به همین دلیل است كه در این قانون مفصل، 
نه تنها به طور خاص از تبلیغات تجاری و قواعد حاكم 
بر آن سخنی به میان نیامده است بلكه تشویق مردم 
به تولید و  »برحذر داشتن آنان از زندگی مصرفی و 
تجملی«، از جمله رسالت ها و اهداف برنامه های صدا 

و سیما قلمداد شده است  )ماده 58(
ب��ا این ح��ال، در قانون اساس��نامه س��ازمان  )به 
پی��روی از اساس��نامه پی��ش از انق��الب اس��المی( 
بر  »درآمدهای ناش��ی از اج��را و پخش برنامه های 
تبلیغات��ی و آگهی های بازرگان��ی« به عنوان یكی از 
راه های  »درآمد و منابع و اعتبارات سازمان« تأكید 
ش��د  )بند 6 ماده 22(، اما مقررات متناس��ب با این 

موضوع هنوز به تصویب نرسیده است. 
یادآور می ش��ود كه  »آیین نامه تأسیس و نظارت 
بر نحوه كار و فعالیت كانون های آگهی و تبلیغاتی« 
مصوب 1358/12/27 ش��ورای انق��الب، حداقل در 
برخی موارد ش��امل رادیو و تلویزیون هم می ش��ود. 
ماده 15 این آیین نامه به صراحت مقرر كرده است: 
 »آگهی ه��ای تبلیغات��ی كه از طریق رس��انه های 
همگانی  )رادیو، تلویزیون، س��ینما، روزنامه، مجله، 
س��النامه، ویزیت��وری و مانند آن( پخش و انتش��ار 
می یاب��د، تاب��ع مقررات من��درج در ای��ن آیین نامه 
اس��ت.«  افزون ب��ر ای��ن، اداره كل بازرگانی صدا و 
سیما دستورالعملی تحت عنوان  »مجموعه مقررات 
و ضواب��ط تولی��د و پخ��ش آگهی ه��ای رادیویی و 
تلویزیونی« در ی��ک مقدمه و 81 اصل تهیه و ابالغ 
كرده است. در بند  »د« مقدمه این مجموعه تأكید 
شده اس��ت:  »رعایت این دستورالعمل برای پخش 
آگه��ی از كلی��ه ش��بكه های رادیوی��ی و تلویزیونی 
جمه��وری اس��المی ای��ران الزام��ی اس��ت« و نیز 
براس��اس بند  »ج«:  »صاحب��ان، تولیدكنندگان و 
سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت 

كامل این دستورالعمل تولید كنند.«
در عی��ن حال، ای��ن دس��تورالعمل فاق��د اعتبار 
حقوقی اس��ت و تنه��ا یک دس��تورالعمل داخلی به 
ش��مار می رود، گرچه تالش قابل تحس��ین آن برای 
پركردن خأل حقوقی در زمینه تبلیغات تجاری قابل 

چشم پوشی نیست. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

چه چیزی باعث شد کمپینی درباره والیبال بسازید؟ 
چند ماه پیش طی جلس��ه ای با بانک سامان، موضوع والیبال 
مطرح شد و دغدغه های مختلف تیم ملی و حامی اش را شنیدم. 
بعد از آن، بیست روز قبل از مسابقات لیگ جهانی، مردان تیم ملی 
والیبال را از نزدیک دیدم. ش��خصیت بچه های تیم و رابطه شان 
با مربی دوست داشتنی ش��ان، والیبال را برایم جذاب تر كرد. دلم 

خواست من هم در حمایت از والیبال ایران سهمی داشته باشم. 
چهار باخت اول چه تأثیری روی ش�ما داشت؟  چهار برد 

بعدی چطور؟ 
به عن��وان مدیر خالقیت كمپین  » پاس ب��ده هموطن«، برد و 
باخت تیم فرق چندانی برایم نداشت، چون اثر خاصی روی اصل 
كمپین نمی گذاشت. حامی ورزشی باید هم در باخت و هم در برد 
حامی باشد. همان طور كه یک پدر در هر شرایطی، چه موفقیت و 
چه شكست فرزندش را حمایت می كند. اما به عنوان یک هموطن، 
احساسی مشابه بقیه طرفدارها داش��تم. باخت های اول، انرژی 
منفی  زیادی به همراه داشت و البته انتقاد های نا بجای زیای را هم 
برانگیخت كه خوشبختانه بعد از دو برد برابر  روسیه، ورق برگشت. 
همه ما دوست داشتیم ببینیم و باور كنیم كه در جمع 10 قدرت 

برتر جهان هستیم. 
مل�ت، اقتصاد نوین و حاال س�امان، خودتان را متخصص 

تبلیغات بانکی می دانید؟ 
بانک ها با اطالعاتی كه برای سفارش هایشان به من داده اند، من 
را متخصص كردند. به خاطر حجم پروژه های پنج سال گذشته ام 
كه اكثرا در حوزه بانكی بوده، ناخواسته دانش و تجربه من در این 
زمینه باال رفته است. تقریبا یک چهارم زندگی كاری ام را با تمركز 

بر صنعت بانكداری گذرانده ام. 
تبلیغات رب گوجه یا مایع ظرفشویی، برای شما سخت تر 

از تبلیغ خدمات نیست؟ 
دقیقا برعكس!  خدمات، غالبا تصویر یا شكل مشخصی ندارند. 
كاالهای خدماتی، بسته بندی، فیزیک محصول، طعم و مزه، رنگ 
و عطر و بو ندارند و من فقط با مفاهیم سروكار دارم و همین مسئله 
كار را به مراتب دشوارتر می كند. ولی در كاالهای مصرفی، عناصر 
تصویری مرتبط با محصول، امكانات بسیار بیشتری برای خالقیت 

و ایده پردازی در اختیار قرار می دهند. 
آیا قبال در حوزه اسپانسری ورزشی کار کرده بودید؟ 

خیر! اصوال فعالیت تبلیغاتی در زمینه اسپانسری، چه ورزشی 
و چه غیر ورزش��ی، در ایران خیلی ش��ناخته شده نیست. آنچه 
ه��م كه تا به حال دیده ایم، تبلیغات خ��الق و اثرگذاری نبوده و 
معم��والً تبلیغات كلیش��ه ای بوده كه صرف��اً از عكس بازیكنان 
مطرح آن ورزش در حالی كه پیراهنشان لوگوی اسپانسر را یدک 
می كش��یده، استفاده تبلیغاتی كرده اند. همان چیزی كه در این 

كمپین از آن دوری كردم. 
فکر می کنید اسپانس�ری ورزش�ی راه حل استراتژیکی 

برای بازارسازی برندهاست؟ 
جامعه جوان ایرانی دنبال شور و هیجان است. مسلما مشروط 
بر آنكه اسپانس��ر ورزش��ی، روحیه حامی داشته باشد و به دنبال 
یک حركت صرفاً نمایشی نباشد، پاسخ سوال شما مثبت است. 
متأسفانه در ایران، به دلیل منش ناصحیح برخی از این حامیان، 
به اسپانس��ر یا حامی بیشتر به چشم فرصت طلب و سودجو نگاه 
شده است. می بینیم كه در پرتیراژترین رسانه ورزشی كشورمان 
لوگوی اسپانس��ر را از روی عكس ها پاک می كنند چون ش��ائبه 
تبلیغات وجود دارد.  رسانه های كشور ما به جای تشویق برندها 
به حضور رقابتی در ورزش، با پاک كردن نام و ش��طرنجی كردن 
برندها، آنها را در جایگاه مجرم قرار می دهند. در ایران، رسانه ها با 
حمایت قدرت های سیاسی و دولت ها شكل گرفته اند و اصطالحا 
خصوصی نیستند. اگر هم خصوصی هستند، اغلب شان هنوز با 
همان فرهن��گ دولتی فعالیت می كنند. به همین دلیل جایگاه 
اسپانسر، ورزش و رسانه در اقتصاد ما درست شكل نگرفته است. 
در حالی كه رس��انه ها در كشورهای توسعه یافته سعی می كنند 
قدرت ه��ای اقتصادی را وارد جریان اسپانس��ری كنند تا جریان 
اقتصادی ورزش رقابتی شود و ورزشكاران چشم به دست دولت ها 
و قدرت های سیاسی نداشته باشند. با نگاهی به نقش جام جهانی 
یا المپیک در اقتصاد كش��ورهای میزبان، بهتر متوجه می شویم 
كه نقش ورزش در اقتصاد بس��یار مهم تر از چیزی اس��ت كه ما 

می شناسیم. 
به پرتیراژترین رسانه مکتوب کش�ور اشاره کردید. این 
روزنامه کامالً خصوصی اس�ت و باید برای روی پا ماندن، 
آگه�ی ج�ذب کند. در این ش�رایط ش�ما انتظ�ار دارید 
روزنامه ها بدون دریافت وجه، بانک س�امان را در نیم تای 
باالی صفحه اول همانند یک تابلوی محیطی تبلیغ کنند؟  
به نظر ش�ما روزنامه باید از بان�ک حمایت کند یا بانک از 

روزنامه؟  
من جایی به پرتیراژترین رسانه مكتوب كشور اشاره ای نكردم. 
عرض كردم پرتیراژترین رسانه ورزشی كشور و منظورم روزنامه 
خبر ورزشی است. به نظرم بهتر است بانک و روزنامه، هر دو از یک 
چیز حمایت كنند: ورزش. پاک نكردن لوگوی اسپانسر، حداقل 
كاری اس��ت كه یک رسانه می تواند انجام دهد تا برندها تشویق 
ش��وند كه بخشی از پول ش��ان را در ورزش سرمایه گذاری كنند. 
حمایت بانک از روزنامه با آگهی دادن به روزنامه در نیم تای پایین 
صفحه انجام می شود و فكر می كنم نیم تای باالی روزنامه جای 
معامله نیست. آیا هواپیمایی قطر و امارات كه پیش تر در صفحه 
اول همین روزنامه، روی پیراهن ورزشكاران حضور داشته اند، به 
روزنامه پرداختی داشته اند؟!  و آیا ذاتا صحیح است كه پرداختی 

داشته باشند؟  اسپانسرها پول را به ورزش می دهند تا در رسانه ها 
باشند نه اینكه پول به رسانه ها بدهند تا در ورزش باشند. در این 
مورد خاص، اتفاقا آگهی بانک در خبر ورزشی چاپ هم شده بود 
اما حتی در همان روزهای چاپ آگهی، می بینیم كه لوگو از روی 
پیراهن تیم در نیم تای باالی صفحه پاک ش��ده اس��ت. پس به 
وضوح خبری از تشویق حامی ورزش از سوی یک روزنامه ورزشی 
نیست. حتی تشویق به آگهی دادن به خود روزنامه!  به خصوصی 
بودن این روزنامه اش��اره كردید. تعریف من از خصوصی با ش��ما 

متفاوت اس��ت. از نظر من، خصوصی 
ی��ا دولتی بودن یک س��ازمان را صرفا 
صاحبان س��هام آن س��ازمان تعیین 
نمی كنند. این دیدگاه و رفتار سازمانی 
آنهاس��ت كه باید خصوصی باش��د و 
ن��ه از باال به پایی��ن و پدرمآبانه. درباره 
سرپاماندن این روزنامه هم، مثل همه 
روزنامه ه��ای دیگر، صددرصد موافقم 
كه باید آگهی بگیرد تا س��ود ده باشد، 

اما نه در نیم تای باال. 
برویم سراغ کمپین؛ بانک سامان 

با چه چالشی مواجه بود؟ 
سه س��ال اس��ت كه بانک سامان، 
یک تنه، حامی والیبال ایران ش��ده و 
در این سه س��ال، والیبال ما پیشرفت  

چشمگیری داشته است. هدف مدیران سامان  این نبوده 
كه پول بدهند تا لوگوی بانک را روی سینه بازیكنان بچسبانند. 
هدف ش��ان، حمایت بوده و نه پزحامی بودن. این را در رفتار سه 
ساله شان نشان داده اند. هیچ گاه دنبال این نبوده اند كه لوگوی شان 
را كف زمین مس��ابقات یا روی آس��تین یا پش��ت یقه بازیكنان 
بچسبانند. همان طور كه قبل تر گفتم، اسپانسرشیپ و حمایت، در 
ایران آن گونه كه باید شناخته شده نیست. در این شرایط، سامان 
دلش می خواست مردم به والیبال، توجه جدی تری بكنند. دلش 
می خواست وقتی بچه های تیم در یک قاره دیگر در حال مبارزه 
برای كسب افتخار ملی هستند، بدانند كه حضور حامی شان فقط 

روی پیراهنشان نیست، پشت شان هم ایستاده است. 
راه حل شما چه بود؟  چگونه به این راه حل رسیدید؟ 

در ای��ن كمپی��ن، به همراه دوس��ت و همكار استراتژیس��تم، 
حسنعلی ضاد، به این نتیجه رسیدیم كه اگر بانک سامان در آگهی 
تبلیغاتی هم، یک حامی واقعی باشد و نه یک بهره بردار، به هدفش 
خواهد رسید. پس به راه حل ظریفی رسیدیم: یادآوری اسپانسری 
س��امان، با پرهیز از بزرگ نمایی حمایت مال��ی و بدون آنكه روح 
حمایت را با پولداری اش اش��تباه بگیریم. به این ش��كل، كمپین 
دعوت رس��می از میلیون ه��ا ایرانی به 
حمایت معنوی از والیب��ال را طراحی 
كردی��م. حقیقت این بود كه س��امان 
در ط��ول 12 ب��ازی تیم مل��ی در ایام 
لیگ جهانی والیبال، س��اعت ها حضور 
تلویزیونی داش��ت. یعنی اگر هر بازی و 
حواشی اش را دو ساعت در نظر بگیریم، 
بانک س��امان حدود 86 ه��زار ثانیه در 
تلویزیون دیده می شد. كدام كمپین در 
پر بیننده ترین ساعت ها و بهترین شبكه 
در چنی��ن حجمی پخ��ش تلویزیونی 
دارد؟  پس اس��تراتژی ما اس��تفاده ای 
متین از حضور چند ساعته روی آنتن 
تلویزیون بود و تبلیغات را به این موضوع 
اختصاص دادیم ك��ه  » حمایت «  مهم 

است، شما هم حمایت كنید. 
ش�ما اعتقاد دارید برندینگ بانک از طریق اسپانس�ری 
تیم ملی والیبال، هدف اصلی بانک سامان نبوده و صرفًا 
حمایت از تیم والیبال برایش اهمیت داش�ته است؟!  اگر 
این طور اس�ت، چرا لوگوی بانک بای�د روی پیراهن تیم 
باش�د و دور تا دور زمین، تبلیغات بانک س�امان نمایش 
داده ش�ود؟  حت�ی در صحبت ه�ای خود ش�ما هم این 
تناقض متعدد است. چه برندینگی کارآمدتر از 86 هزار 
ثانیه پخش در صداوسیما، در اوج بازدید می تواند وجود 
داشته باشد؟  به نظرتان تاکید شما بر امر حمایت، به جای 

برندینگ هوشمندانه غیرواقعی به نظر نمی رسد؟ 
ظاه��را اصل و معنای حرف من گم ش��ده اس��ت. اینكه یک 
اسپانس��ر در راس��تای حمایتش، به منافع خود اهمیت می دهد 
یک امر بدیهی و غیر قابل انكار است. آنچه من بر آن تأكید دارم، 
منش و رفتار بانک س��امان به عنوان یک حامی است. به واسطه 
ارتباط تنگاتنگی كه در ماه های اخیر با سامان و والیبال كشورمان 
و مسائل پیرامون آن داشتم، دریافتم كه سامان برخالف بسیاری 
از اسپانسرهای دیگر، به دنبال صرفا یک حمایت نمایشی نبوده و 
اصطالحا پز حامی گری نمی دهد، بلكه در جایگاه یک پشتیبان 
واقعی، از والیبال كش��ورمان حمایت كرده است. اینكه حمایت 
ورزشی یک معامله اقتصادی است، امر واضحی است و بنده هم، 
هیچ كجا از حرف هایم، اش��اره نكرده ام كه بانک سامان به صورت 
خیریه، كاری برای والیبال ایران انجام داده است. ضمنا به عنوان 
یک تبلیغاتچی كه بیش��ترین فعالیت سال های اخیرم در حوزه 
بانكداری بوده و با بانک های مختلف همكاری می كنم، عالقه ای 
ندارم كه طرفدار و دلسوخته افراطی بانک سامان شناخته شوم. 

مسلما به آنچه بیان كرده ام، اعتقاد داشته ام. 
این کمپین چه پیامی را برای چه کسانی داشت؟ 

مخاطبان اصلی ما، عموم مردم بودند كه لزوما مشتری سامان 
ه��م نبودند. آنه��ا در معرض یک دعوت همگانی از س��وی یک 
اسپانس��ر برای پشتیبانی معنوی از یک اتفاق ملی قرار گرفتند. 
مخاطبان بعدی، مشتریان س��امان بودند كه تفسیری از منش 
بانک ش��ان را می دیدند. عالوه بر اینها شخصا دلمان می خواست 
مسئوالن حكومتی هم، دعوت از ملت را برای یک حمایت معنوی 
ببینند و مقوله حمای��ت را جدی بگیرند. حمایت معنوی ای كه 
كمک می كند تا دولت ها با آن در قلب ها بمانند. حمایت معنوی 
كه نمونه كمیابش، سال گذشته در عكس رییس جمهور كه در 
منزل ش��خصی اش در حال تماشای مسابقه فوتبال ایران بود، به 

نمایش درآمد. 
درب�اره ای�ن کمپین زیاد صحبت ش�ده، چی�زی بود که 
منتقدان دیده باش�ند و شما ندیده باش�ید؟  برای مثال، 
یکی از سواالت مطرح شده این بود که اگر این کمپین یک 
برنامه سریالی بوده چرا آنچنان که باید از طرف مخاطب 

قابل لمس نیست؟ 
تن��وع تصویری یک ای��ده، لزوما به معنای س��ریالی بودن آن 
نیست. اینكه تصویر آگهی ها متناسب با بازی های والیبال تغییر 
می كرد، نكته اصلی این كمپین نبود، فقط تكنیكی بود در خدمت 
اثرگذاری بیشتر ایده تصویری كمپین. ایده هم یكی بیشتر نبود: 
دو دس��ت یک هموطن، درحالی كه ریموت كنترل تلویزیونی را 
گرفته، در حالت س��اعد زدن اس��ت. تن��وع تصویری در خدمت 
ورزشی تر شدن و فستیوالی تر شدن ایده كمپین بود. رسانه هایی 
مثل تلویزیون، محیطی، روزنامه و ابزارهایی همچون خودپرداز، 
وب سایت بانک، نمایشگرهای شعب و. . . همه و همه در خدمت 
ورزشی تر ش��دن این كمپین بود نه سریالی شدن. پیش از النچ 
كمپی��ن، پیش بینی ما این بود كه بعد از بازی شش��م می توانیم 
انتظار داشته باشیم كه مخاطبان، متوجه تغییر دست ها و تنوع 
طرح ها متناسب با بازی ها شوند. مسلما كسانی كه تعداد بیشتری 
در معرض آگهی ها قرار می گرفتند، بیش��تر روح زنده كمپین را 
درک می كردند. حاال كه كمپین به انتها رسیده، تحقیقات میدانی 
به ما نش��ان می دهد كه به طور نس��بی به هدف مان رسیده ایم و 
پیش بینی مان محقق شده است. اما نكته ای كه به نظر خودم جای 
دقت بیش��تری داش��ت و اگر زمان اجازه می داد حتماً با وسواس 
بیشتری به آن رس��یدگی می كردم، انتخاب دست ها و لباس ها 
بود كه فش��ار اجرایی و فشردگی زمانی این كمپین، جایی برای 

دقت بیشتر نگذاشت. 
شما یک تغییر س�بک در این کمپین داشتید، چرا زبان 

تصویری امینیان را در سال های قبل استفاده نکردید؟ 
فكر می كنم ش��ما صرفاً به زبان تصویری چند سال اخیر من 
اشاره می كنید. كارنامه من، استفاده از سبک های دیگری را هم 
خصوصا در گذشته دورتر نشان می دهد. ضمن اینكه شخصا در 
كارهایی كه ك��رده ام، اصرار چندانی برای اس��تفاده از یک زبان 
تصویری واحد نداش��ته ام. معتقدم زبان تصوی��ری، بنا به هدف 

كمپین تعیین می شود و نه سبک و سیاق طراح آن. 
اجرایی به این وسعت، چه کمکی به پیام کمپین می کرد؟ 

این اجرای پیچیده باعث ش��د تا بتوانیم از قابلیت یک رسانه  
بی جان یعنی بیلبورد كه رس��انه اصلی كمپین ما بود، اس��تفاده 
جدید كنیم كه تا به حال س��ابقه نداش��ته است. تابلوهای آهنی 
جان گرفتند و یک كمپین تبلیغاتی، به یک فس��تیوال پر جنب 

و جوش تبدیل شد. 
برای مدیریت اجرایی این کمپین با چه مشکالتی روبه رو 

بودید؟ 
با دانستن حجم اجرای این كمپین آن هم در 37 روز خودتان 
 به مشكالت و سختی هماهنگی ها پی خواهید برد. تولید حدود 
400 فای��ل خروج��ی برای رس��انه های مختل��ف و  نصب 230 
بار تابلوی محیطی، آن هم با حساس��یت بس��یار زی��ادی كه در 
دستورالعمل یک دست سازی تبلیغات بانک سامان آمده است. 
اگر عملكرد حرفه ای تیم پش��تیبانم در امور رس��انه را نداشتم، 
اج��رای پیچیده این كمپین، با این دقت ممكن نبود. یكی دیگر 
از چالش ها، تولید و دریافت مجوز پخش 12 آگهی تلویزیونی بود 
كه متأسفانه در سه مورد، به دلیل استفاده از دست خانم ها موفق 
به دریافت مجوز پخش نشدیم. در مجموع دست همه عوامل این 
كمپین، چه بچه های تیم ملی كه در زمین مسابقه آبشار زدند و 

چه مردم كه پاس دادند، درد نكند. 

 تبلیغ خالقانه از شورولت 
با حضور یک خرس

برای  ش��ورولت 
از  یك��ی  معرف��ی 
محص��والت جدید 
 Silverado خود 
دس��ت ب��ه اجرای 
یک ای��ده خالقانه 
زده اس��ت و آن را 
به صورت ویدئو منتشر كرده است.  همان طور كه می دانید 
مقاومت فوالد به مراتب بیش��تر از آلومینیوم است. حال در 
یک آزمایش گروهی از افراد عادی دعوت به شركت در یک 
آزمون می ش��وند. از آنها در مورد مقاومت این دو فلز سوال 
ش��ده و دو قفس از جنس ف��والد و آلومینیوم را در اختیار 
آنها قرار می دهند تا استحكام آن را محک بزنند. به گزارش 
آیماركت��ور، اصل ماجرا آنجاس��ت كه ناگه��ان یک خرس 
وحش��ی 700 كیلویی وارد اتاق می شود و افراد به سرعت 
باید فرار كنند و همگی قفس فوالدی را انتخاب می كنند. 
سپس یک در دیگر باز شده و یک خودروی شورولت كه با 
بدنه فوالدی ساخته شده است نمایش داده می شود تا حس 

امنیت این اتومبیل را به مخاطبان القا كند. 

نرگس فرجی

آیین نامه

محمد نفر
کارشناس حقوق

اسپانسرشیپ و حمایت، در ایران 
آن گونه که باید شناخته شده نیست. در 
این شرایط، سامان دلش می خواست 
مردم به والیبال، توجه جدی تری بکنند. 
دلش می خواست وقتی بچه های تیم 
در یک قاره دیگر در حال مبارزه برای 
کسب افتخار ملی هستند، بدانند که 

حضور حامی شان 
فقط روی 

پیراهنشان نیست، 
پشت شان هم 

ایستاده است

بررسی کمپین والیبالی بانک سامان در گفت وگو با تهمتن امینیان

ابعاد حمایت شناخته نیست
تب و ت�اب بازی های لیگ جهان�ی والیبال، مدتی 
اس�ت فروک�ش کرده اس�ت. بازی ه�ای جذابی که 
نظر مخاطبان وس�یعی را به خود جل�ب کرده بود. 
مخاطبانی که گروه هدف کمپین  » پاس بده هموطن «  
بانک س�امان را نیز شامل می شد. این کمپین از آن 
جهت زنده بود که طرح های تبلیغاتی آن، در فواصل 

ه�ر بازی، در رس�انه های مختلف تغیی�ر و با زبانی 
همگانی، پیام بانک را به مخاطبانش منتقل می کرد. 
این کمپین توجه بسیاری از کارشناسان تبلیغات را 
به خود جلب کرد. در این باره پرسش های مختلفی 
از طرف برخی از کارشناس�ان برای »فرصت امروز« 
ارس�ال ش�ده که در ادامه بر ای دریافت پاسخ شان 
س�راغ  » تهمتن امینیان «  مدیر باس�ابقه خالقیت و 

مدیر هنری این کمپین رفته ایم. 



کسب و کارهای کوچک چگونه 
می توانند اعتماد مصرف کنندگان را 

جلب کنند؟ 

معموال مصرف کنندگان نس��بت به کسب و کار های 
کوچک احساس بی اعتمادی دارند و گمان می کنند که 
شرکت های کوچک نمی توانند مانند تجارت های بزرگ 
و ش��ناخته ش��ده مهارت، توانایی و تجربه مورد نیاز را 
در کار داش��ته باشند. اما این تفکر درست نیست، باید 
بتوانید به روش های مختلف مش��تریان خود را متقاعد 

کنید. 
داشتن یک کس��ب و کار کوچک می تواند مزیت های 
زیادی نیز داش��ته باش��د چراکه به ش��ما این امکان را 
می دهد که بر تمامی فعالیت های خود به خوبی تمرکز 
کنید و به طور گس��ترده ب��ر فعالیت های اصلی نظارت 
داشته باشید که این امر باعث بهبود در تولید کاال و ارائه 
خدمات بهتر به مشتریان می شود. اما فراموش نکنید که 
کوچک بودن شرکت شما می تواند خریداران زیادی را 
نیز منصرف کند. پس در نهایت هنر شماست که بتوانید 
آنها را متقاعد کنید که ش��ما نیز همچون شرکت های 
ب��زرگ در کار خ��ود کامال مهارت داری��د و می توانید 
هم پای کسب و کار های بزرگ به رقابت بپردازید. درواقع 
آنچه مش��تریان را نسبت به کس��ب و کار های کوچک 
بدگم��ان می کند، کوچ��ک بودن ابع��اد فیزیکی یک 
شرکت نیست بلکه ترس از نداشتن مهارت های کافی 
و تجربه کاری است. پس اگر احساس می کنید شرکت 
کوچکی هستید که توانایی ها و مهارت های زیادی دارید 

بهتر است آنها را به نمایش بگذارید. 
*  راه های ارتباطی محدودی وجود دارد تا مشتریان 
بتوانند با کسب و کار شما بیش��تر آشنا و میزان اعتبار 
ش��رکت ش��ما را متوجه ش��وند. اما تمام این راه های 
محدود نیز باید به بهترین شکل ممکن گویای مهارت ها 
و تخصص های ش��ما باشند. نخستین موردی که افراد 
به آن مراجعه می کنند وبس��ایت شماست. الزم است 
برای نخستین تصویری که مشتریان از شما می بینند 
برنامه ریزی درستی داشته باشید و وبسایت خود را به 
بهترین شکل راه اندازی کنید تا پیام شما را نیز به خوبی 
انتقال دهد. مشتریان، وبسایت شما را نوعی اعتبار در 
کس��ب و کارتان در نظر می گیرند و توانایی تحت تاثیر 

قرار دادن آنها هنر شماست. 
*  گاه موقعیت جغرافیایی و مکان یک ش��رکت نیز 
ممکن است در تفکر مصرف کنندگان نسبت به اینکه 
ش��ما یک تجارت کوچ��ک و غیرقابل اعتم��اد دارید 
تاثیر گذار باشد. برای مثال ممکن است دفتر کار شما در 
یک منطقه خارج از شهر باشد، شما می توانید همچنان 
در همان دفتر به کار خود ادامه دهید اما یک موقعیت 
بهتر نیز در ش��هر در نظر بگیرید و با اجاره یک فضای 

بهتر، بیش��تر در دید مش��تریان قرار بگیرید. فراموش 
نکنید که برای تماس با مشتریان نیز هیچ گاه از شماره 
موبایل استفاده نکنید که این نشان دهنده کوچک بودن 

و حرفه ای نبودن فعالیت شماست. 
*  اگر کس��ب و کار شما بیش��تر از طریق اینترنت و 
فعالیت ه��ای آنالی��ن انجام می گیرد بهتر اس��ت یک 
وبسایت با طراحی مناسب داشته باشید. یکی از نکاتی 
که اغلب نادیده گرفته می ش��ود نیز ایجاد یک ایمیل 
مناس��ب است. داشتن ایمیل با نام شخصی خودتان یا 
با نام های غیر متعارف و نامناس��ب برای کسب و کارتان 
نشان دهنده کوچک بودن و غیر حرفه ای بودن شماست. 
*  ابزار ه��ا و وس��ایل کاری خود اعم از بروش��ورها، 
کارت ه��ای تج��اری، کاتالوگ ها و هرآنچ��ه متعلق به 
کس��ب و کار شماست باید با مهارت طراحی شده باشد. 
فراموش نکنید ک��ه کاتالوگ ها ی��ا کارت ویزیت های 
ش��خصی ش��ما چه��ره عموم��ی کار شماس��ت پس 
نمی توانید آنها را همچون کاردس��تی در نظر بگیرید و 
خودتان یک کارت ویزیت درس��ت کنید. این کار ابدا 

حرفه ای به نظر نمی رسد. 
طبیعتا انج��ام کار های کوچک مانند داش��تن یک 
کارت ویزیت که به خوبی طراحی و چاپ ش��ده اس��ت 
کس��ب و کار شما را نمی سازد اما به شما کمک می کند 
تا وجهه خود را به عنوان یک شرکت معتبر و با تجربه 

حفظ کنید و مشتریان خود را از دست ندهید. 
www.brandabout.ir :ارتباط با نویسنده

پیام دهنده 
آیا می دانستید پیام دهنده یکی از عناصر اصلی تبلیغ 
و پیام رسانی و گروه یا نهادی است که سعی دارد فکر، 
عقیده یا رفتاری را با ابزار خاص به دیگران منتقل کرده 
و بدین وسیله در مخاطب یا مخاطبان دگرگونی ایجاد 
کند؟  او نخس��ت پیامی را منظور داش��ته و با ارزشی 
که براس��اس فرهنگ و تفکر خوی��ش، برای پیام خود 
قائل اس��ت، سعی دارد آن را به دیگران منتقل کرده و 
گسترش دهد. پیام دهنده با ابزار تبلیغ فرق دارد. ابزارها 
مانند روزنام��ه، رادیو، تلویزیون، فیل��م، کتاب و حتی 
ابزارهای انسانی وسیله ای هستند در دست پیام دهنده 
و از خود انگیزه ای ندارند، درحالی که فرد یا گروه یا نهاد 
تبلیغی با انگیزه و هدفی که دارد به کار تبلیغی دست 

می زند و در این جهت میان مبلغان تفاوتی نیست. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )8(
دو معنا را برای خود در نظر بگیرید 

)بخش اول(

نام گذاری یک تخصص در حوزه برندینگ به شمار 
می رود و فرآین��د نامگذاری یک برند ماه ها به طول 
انجامی��ده و هزینه های س��نگینی را تحمیل خواهد 
کرد. با در نظر گرفتن هزینه هایی که برند ها هنگام 
معرفی یک محصول و در طول پروس��ه بسته بندی، 
تبلیغات و بس��یاری از مسائل دیگر صرف می کنند، 
تمایل آنها به داش��تن یک نام مناسب کامال طبیعی 
و قابل درک است. در این میان برخی از شرکت های 
تج��اری از خدم��ات تخصصی در ح��وزه نامگذاری 
اس��تفاده می کنند، این در حالی اس��ت که بیش��تر 
ش��رکت ها خود نام برندش��ان را انتخاب می کنند از 
قضا بعضی از این نام ها بسیار عالی از آب در می آید. 
چنانچه شما قصد داش��ته باشید یک نام به زبان 
انگلیسی برای برند خود انتخاب کنید مجموعه قابل 
توجهی از کلمات با دو معنا در اختیار ش��ما خواهد 
ب��ود که گاهی اوقات کمک بس��یار زیادی به ش��ما 
می کند اما گاهی اوقات نیز ممکن اس��ت اس��تفاده 
از این کلمات به ضرر ش��ما باشد. چنانچه انگلیسی 
زبان اصلی ش��ما نیست و قصد دارید نام برندتان را 
انگلیسی انتخاب کنید حتما با یک شخص انگلیسی 
زب��ان در این رابطه مش��ورت کنید تا در میان خیل 
عظیم کلمات انگلیس��ی که دارای دو معنی هستند 
دچار اشتباه نشوید. برخی از این کلمات ممکن است 
بی ادبانه بوده و پروس��ه نامگذاری شما را با شکست 
روبه رو کنند، از س��وی دیگر ممکن اس��ت استفاده 
مناس��ب از این دس��ت کلمات نامی به یاد ماندنی را 

برای برند شما به ارمغان بیاورد. 

ایده
Yogamatters  یک شرکت کوچک بریتانیایی 
اس��ت که فعالیت خود را در اواخر قرن بیستم آغاز 
کرد و مطابق انتظارات نخس��تین محصول تولیدی 
این ش��رکت تش��ک یوگا بود. با توجه به اینکه یک 
کالهدوز کس��ی اس��ت ک��ه کاله را تولی��د و آن را 
ب��ه فروش می رس��اند، این کامال منطقی اس��ت که 
فکر کنیم یک تش��ک دوز کس��ی اس��ت که به کار 
تولید تش��ک و فروش آن اشتغال دارد. نکته جالب 
توجه در مورد ش��رکت Yogamatters آن است 
همه افراد ش��اغل در آن ب��ه ورزش یوگا پرداخته و 
برخی از کارمندان آن مربیان واجد ش��رایط آموزش 
یوگا هستند. این ش��رکت همچنین یک استودیوی 
اختصاصی یوگا در محل خود در لندن احداث کرده 
اس��ت. توجه به یوگا و داش��تن م��کان و تجهیزات 
مخص��وص ای��ن ورزش بیانگر آن اس��ت ک��ه یوگا 
ب��رای ش��رکت Yogamatters از اهمیت فراوانی 

برخوردار است. 
این ش��رکت با اس��تفاده از دو کلم��ه در نام خود 
س��بب ش��ده تا مردم هنگام برخورد ب��ا آن لبخند 
بزنند. این ش��رکت با ترکیب هوش��مندانه دو کلمه 
Yoga و Matters تعهد و عالقه خود را به ورزش 

یوگا ابراز داشته است. 
پروژه نامگ��ذاری به هیچ وجه یک فرآیند آس��ان 
نیس��ت، گاهی اوقات یک اس��م هنگامی که انتظار 
آن را ندارید به ذهن ش��ما می آید که شاید این نام 
حاصل س��ال ها فکر و اندیشه در زمینه نام برندهای 
مختلف در سراسر جهان و الهام گرفتن از آنها باشد، 
ام��ا هیچ تضمین��ی وجود ندارد که ه��ر زمان اراده 
کنید نام مناس��ب و موردنظر در ذهن ش��ما ایجاد 

شود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
*تمام��ی کلمات��ی ک��ه فک��ر می کنید مناس��ب 
فعالیت های تش��کیالت شما می ش��ود را یادداشت 
کنید. س��پس آنها را به صورت جف��ت باهم ترکیب 
کنید و ببینید که آیا در نهایت نام مناس��بی از بین 

این کلمات ترکیبی به دست می آید یا خیر؟ 
*بررس��ی کنید که نام انتخابی ش��ما یک عالمت 
تجاری ثبت شده در محل فعالیت تجاری تان نباشد. 

 نشان الی کتاب 
شبیه به خوراکی محبوب شما

یک دانش��جوی رش��ته علوم طبیعی در دانشگاه 
فرانسیس��کا زاییده افکار خود را در قالب عش��ق به 
س��اخت چیز های کوچ��ک، رنگارنگ و زیبا نش��ان 
می دهد. همه اشیای دست س��از دوست داشتنی او 
ش��امل چندین نشان الی کتاب، کاور، جا کلیدی و 
سنجاق سینه، با هدف شاد کردن شما با استفاده از 

جادوی خود طراحی می شوند. 
به گزارش ام بی ای نیوز، الهه ش��عر و موس��یقی او 
یک مارمول��ک به نام »Dorian« اس��ت که روی 
س��قف اتاقش زندگی می کند. هنگام کار یا مطالعه 
این مارمولک از النه خ��ود بیرون می آید و به گفته 

این طراح، سالم و لبخندش الهام بخش او است. 

جلس��ات،  اعظ��م  قس��مت 
سخنرانی ها، برنامه های استراتژیک 
و بازاریاب��ی، کتاب ها و پیغام هایی 
را که بین افراد ردوبدل می ش��ود 
کلمات تش��کیل داده ان��د. به طور 
متوس��ط یک نفر از 4هزار کلمه 
ل��ذا  در روز اس��تفاده می کن��د. 
دنیایی که در آن زندگی می کنیم 
را می ت��وان دنیای لغ��ات نامید. 
همان طور که پیش از این اش��اره 
شد، جایگاه سازی به علت ماهیت 
گفتاری اش توان کافی برای نفوذ 
به ذهن مش��تری را ن��داردو این 
تصاویر هستند که به لغات کمک 
می کنند تا در ذهن مشتری حک 
ش��وند. ل��ذا یک س��ازمان جهت 
نفوذ به ذهن ب��ه هر دو ابزار لغت 
و تصویر نیاز دارد. هدف بازاریابی 

اصلی تخصی��ص یک برند به یک 
لغت در ذهن مش��تری است که 
آن لغت می تواند شعار سازمان یا 
ایده ای که سازمان براساس آن کار 
می کند باشد و ما آن را میخ گفتار 
نامیدیم و تصاویری که سازمان ها 
از طریق آن س��عی می کنند میخ 
گفتارشان را در ذهن مشتریانشان 
تثبی��ت کنن��د به عن��وان چکش 

بصری می شناسیم. 
ولی ی��ک چکش بص��ری چه 

ویژگی هایی دارد؟ 
نخس��تین اص��ل ی��ک چکش 

خوب، سادگی آن است. 
 منحص��ر به فرد ب��ودن دومین 
اصل ی��ک چکش بصری اس��ت 
و اصل س��وم ارتب��اط بین کالم و 
تصویر هر س��ازمان است. به زبان 

دیگ��ر به غیر از برنده��ای اول هر 
بازار که می توانند از هر چکش��ی 
اس��تفاده کنند، برنده��ای بعدی 
بهتر اس��ت کالم سازمان ش��ان را 
به چکش بصری تبدیل کنند. لذا 
پیشنهاد می شود برای ساخت یک 
چکش بصری مناسب باید از میخ 
گفتارتان شروع کنید ولی ممکن 
است در راه ساختن چکش بصری 

خود درگیر چالشی مهم شوید. 

چالش اصلی ساخت چکش 
بصری

این چال��ش را می توان این گونه 
توضیح داد: در بس��یاری از موارد 
سازمان ها نمی توانند ایده یا شعار 
س��ازمان را به ش��کل یک چکش 
بصری مناسب درآورند، چون بدون 

توجه به نیاز تبدیل میخ گفتار به 
چکش بص��ری آن را س��اخته اند. 
برای مقابله ب��ا این چالش قبل از 
پیدا ک��ردن یک چک��ش بصری 
مناس��ب برای س��ازمان تان، میخ 
م��ورد  را  س��ازمان تان  گفت��اری 
بررسی قراردهید و آن را به قابلیت 
تصویر ش��دن نزدیک کنید. شاید 
واضح تری��ن مثال ب��رای بیان این 
چالش به س��ازمان هالل احمر بر 
می گردد. هالل احمر با ایده کمک 
به مجروحان تشکیل شد، اگرچه 
کمک و آس��یب دی��ده کلماتی با 
معنی تر از هالل احمر هستند ولی 
این دو کلمه را نمی توان به راحتی 
به تصویر کش��ید ولی هالل سرخ 
رن��گ را چ��را، صلیب س��رخ نیز 
همین چالش را دارد. ممکن است 

این س��وال پیش بیای��د که پس 
چرا ه��الل احمر و صلیب س��رخ 
توانس��تند ای��ن دو کلمه نامرتبط 
را به ایده کاری ش��ان ربط دهند؟ 
جواب این است: چون برند اول در 

زمینه فعالیت شان هستند. 

انواع چکش بصری
چکش های بصری به سه دسته 

زیر تقسیم بندی می شوند: 
1- چکش ه��ای بی ربط )مورد 

استفاده شرکت های پیشرو( 
2- چکش های مرتبط )مناسب 

شرکت های دنباله رو(
3- چکش های مخفی )معموال 
خصوصیتی از کاال یا خدمات برند 

شماست(
درخص��وص تعاریف این س��ه 
ن��وع چکش و نحوه س��اخت آنها 
در مق��االت بعدی توضی��ح داده 

خواهد شد. 
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درباره برندایده های طالیی

آیا می دانستید

ترجمه: معراج آگاهی

امروزه سازمان ها برای ارتقای 
فروش خود از هر اس��تراتژی و 
تکنیکی استفاده می کنند و در 
این راس��تا روش های بازاریابی 
متعددی وج��ود دارد اما برخی 
از ای��ن روش ه��ای بازاریاب��ی 
اخالقی نیس��تند و استفاده از 
این روش ها ممکن اس��ت برای 
واس��طه های  و  خود س��ازمان 
فروش بی اعتمادی را به همراه 
داش��ته باش��د. در چند س��ال 
اخیر تولید کنندگان محصوالت 
پزش��کی بس��یار زی��ادی وارد 
ب��ازار ایران ش��دند و ب��ا اینکه 
تعداد پزشکان یا حتی بیماران 
افزای��ش قابل توجهی نداش��ته 
اس��ت اما ای��ن تولید کنندگان 
محصوالت پزش��کی به نسبت 
بس��یار بیش��تر افزای��ش پیدا 
کردن��د؛ همین موض��وع باعث 
ش��ده که رقابت بسیار شدیدی 
بین تولید کنندگان ایجاد شود. 
این س��ازمان ها از تکنیک ها و 
روش ه��ای متنوعی اس��تفاده 
می کنند. در ای��ن میان برخی 
از این تولید کنندگان به بعضی 
از پزش��کان در راستای توصیه 
پزشکی  دارو های  و  محصوالت 
به بیماران، پیشنهاد های مالی 
می دهند تا پزش��کان را ترغیب 
به توصیه محصوالت آن سازمان 
ب��ه بیم��اران کنن��د. در ایران 
نهاد نظارت��ی خاصی روی این 
موضوع نظارت ندارد و افزایش 
این موضوع در درازمدت ممکن 
اس��ت بی اعتم��ادی بیم��اران 
نسبت به پزش��کان را به همراه 
داش��ته باش��د. با توجه به این 
موضوع مس��ئله اینجاست که 
این معضل از کجا شروع ش��ده 
اس��ت و در راس��تای رفع این 
معضل بای��د چ��ه اقداماتی را 
انج��ام داد؟ در همی��ن زمینه 
محمدمهدی تشرفی، کارشناس 
ارش��د بازاریابی در گفت و گو با 
»فرصت ام��روز« بیان می کند: 
هنگامی  که محصولی متناسب 
با بازار علمی شکل گرفته باشد 
و طرف مقابلی که این محصول 
را تجویز می کند، کاسب نباشد 
ممکن است مشکالتی به وجود 
آید؛ به عنوان نمونه محصوالت 
بهداش��تی،  مکمل ها،  درمانی، 
فیزیوتراپی و. . . نیاز های علمی 
را طلب می کن��د و افرادی که 

درزمینه فروش این محصوالت 
مشغول هستند، باید اطالعات 
علمی در این زمینه داشته باشند 
تا بتوانند به پزشکان متخصص، 
در این زمینه اطالعاتی بدهند و 
پزشک مربوطه را توجیه کنند 
محصولی مرتبط با حوزه کاری 
او دارند که این محصول دارای 
کیفیت و ویژگی های متمایزی 
است. به طورکلی بازاریاب ها باید 
با دان��ش باالتری از محصول به 
پزش��کان مراجعه کنن��د و آنها 
را متقاعد س��ازند که پزش��کان 
محصول را به بیمار توصیه کنند. 
به عنوان نمونه در دندانپزشکی 
اگر قرار باش��د پزشک، مسواک 
یا خمیر دندانی را به افراد توصیه 
کند، باید ش��رکت ویزیتورهای 
علم��ی را اس��تخدام کن��د که 
بتوانند پزشکان را متقاعد کنند 
ک��ه این محص��ول را ب��ه افراد 

مختلف پیشنهاد کنند. 

تعداد محدود پزشکان 
و افزایش تولیدکنندگان 

محصوالت پزشکی
تش��رفی می افزای��د: این نوع 
ف��روش و ویزی��ت بازاریاب ها تا 
زمانی ک��ه مش��کالت بیماران 
را ب��ا اس��تفاده از محص��والت 
باکیفیت حل کند، مفید است؛ 

به عن��وان نمونه ممکن 
اس��ت این دارو کمبود 
آهن بیمار یا ویتامین را 
جبران کند یا مشکالت 
بدن درد بیماران را حل 
کند. ب��ازار ای��ران بازار 
گس��ترده ای  مصرف��ی 
دلی��ل  ب��ه  و  اس��ت 
تحریم های چند س��ال 
اخی��ر ورود محصوالت 
و برند ه��ای خارجی در 
کشور کمتر شده است 
و اگ��ر هم بعضی از این 
برند ها در حال حاضر در 

داخل کشور مشغول به فعالیت 
هس��تند، ب��ه دلی��ل نفوذ هایی 
اس��ت که در بازار داخلی دارند. 
به طورکلی در چند سال گذشته 
ش��رکت های داخلی زیادی وارد 
عرصه محصوالت پزشکی شدند 
و در حقیق��ت رقابت علمی در 
این عرص��ه به رقاب��ت تجاری 
تبدیل ش��ده اس��ت؛ به عن��وان 
نمونه یک ش��رکت تولید کننده 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی که 
تولید  را  باکیفی��ت  محصول��ی 

می کن��د با پزش��کان ق��رارداد 
می بندد که پزشکان پوست و مو 
این محصول را به بیماران توصیه 
کنند اما مسئله ای که در موضوع 
اتفاق می افتد این اس��ت که در 
حقیقت تعداد پزش��کان پوست  
و  م��و افزایش چندانی نداش��ته 
است اما از آن طرف شرکت های 
تولید کننده این حوزه به ش��دت 
افزای��ش پیدا کرده ان��د. در این 
می��ان ای��ن معضل ب��ه وجود 
می آید که با افزایش شرکت های 
تولید کننده، پزشکان نمی توانند 
تمامی محصوالت ش��رکت های 
مختل��ف را به بیم��اران توصیه 
کنند و پزشکان مجبور هستند 
که محصول یک شرکت را فقط 

به بیماران توصیه کنند. 

پیشنهاد مالی بهتر؛ توصیه 
بیشتر 

این کارشناس ارشد بازاریابی 
اظه��ار می کن��د: ب��ا افزای��ش 
شرکت های مختلف محصوالت 
پزش��کی، پزش��کان نمی توانند 
تمامی این محص��والت را برای 
بیم��ار تجویز کنن��د و بگویند 
این محص��والت خوب  همگی 
هستند. از طرفی بیماران چون 
به پزشکان اعتماد دارند از آنها 
می خواهند که بهترین محصول 

را به آنها توصیه کنند. در نهایت 
از بین تمام��ی این محصوالت 
پزشکی، پزشکان یک محصول 
را باید بیش��تر توصی��ه کنند و 
اگر هم قرار باشد در این رقابت 
پزشکان یکی از تولیدکنندگان 
را انتخ��اب کنن��د، خواه ناخواه 
پیش��نهاد مالی مطرح می شود 
و برخی از پزش��کان براس��اس 
بهت��ر  مال��ی  پیش��نهاد های 
توصیه های بیشتری نیز به بیمار 

می کنند. 

هزینه بر بودن بررسی  
انتخاب ها و توصیه های 

پزشکان به بیماران 
او درباره انتخ��اب و توصیه 
پزش��کان به بیماران می گوید: 
باش��د محصوالت  اگ��ر ق��رار 
براس��اس کیفی��ت بهت��ر ب��ه 
بیماران توصیه ش��وند، نیاز به 
آزمایش، کنت��رل کیفیت و. . 
. احساس می ش��ود اما ممکن 
اس��ت برای انتخ��اب محصول 
توسط یک پزشک، پنج رقیب 
یکسان وجود داش��ته باشد و 
بس��یار هزینه ب��ر و غیر ممکن 
اس��ت که پزش��کان بخواهند 
م��ورد ب��ه م��ورد هر ی��ک از 
محصوالت را بررسی کنند؛ به 
همین دلیل به پیش��نهاد های 
مال��ی بهت��ر اکتف��ا ک��رده و 
محصول یک شرکت را بیشتر 

به بیماران توصیه می کنند. 
به عنوان  می افزاید:  تش��رفی 
نمونه اگر بیماری بر اثر تصادف، 
ستون فقراتش آسیب دیده باشد 
و نیاز به پروتز داش��ته باش��د، 
توصیه پزش��ک بس��یار برای او 
حیاتی است و چون شرکت های 
واردکننده این پروتز  حدود 10 
شرکت هستند رقابت بین این 
شرکت ها زیاد اس��ت و ممکن 
اس��ت به برخ��ی از پزش��کان 
مال��ی  پیش��نهاد هایی 

بدهند. 

خدشه دار شدن 
اعتماد بیماران

کارش��ناس  ای��ن 
ارش��د با اش��اره به این 
»اعتماد  ک��ه   موضوع 
بیماران به پزشکان در 
حال حاضر خدش��ه دار 
نشده اس��ت اما با این 
اقدام��ات پزش��کان، به 
سمت خدشه دار شدن 
می رود« ادامه می دهد: 
سازمان نظام پزش��کی باید در 
ای��ن موضوع ورود پی��دا کند و 
پزش��کان را توجیه کند که قرار 
نیست پزش��کان از این موضوع 
تج��ارت کنن��د و ق��رار اس��ت 
ش��رکت های تولید کنن��ده کار 
تجاری کنند. به صورت کلی در 
مورد این موضوع باید سازمانی 
وارد قضیه ش��ود که با پزشکان 
در تماس اس��ت و به شرکت ها 
مجوز واردات دارو و محصوالت 

پزشکی می دهد. 

اخالقی رفتار کردن 
تولید کننده ها

تش��رفی معتق��د اس��ت در 
ای��ن می��ان باید ش��رکت های 
تولید کنن��ده نی��ز ب��ه اخ��الق 
متوسل ش��وند و شیوه بازاریابی 
پی��ش  را در  اخالق مداران��ه ای 
بگیرن��د. از طرفی ش��رکت های 
تولیدکننده نیز س��رمایه گذاری  
هنگفتی ب��رای تولید محصول 
می کنن��د و تمای��ل دارن��د که 
س��ودآوری خوبی را ب��ه همراه 
داشته باشند اما این موضوع که 
سودآوری از چه طریقی حاصل 
ش��ود بح��ث دیگری اس��ت. از 
طرفی بازاریابی اخالق مدارانه از 
زاویه دید شرکت تولید کننده و 
مشتری متفاوت است؛ به عنوان 
نمونه ممکن است یک تکنیک 
بازاریاب��ی که ش��رکت ها اتخاذ 
می کنن��د و موج��ب افزای��ش 
فروش می شود از نظر خودشان 
اخالقی باش��د ام��ا از نظر مردم 
این موضوع غیر اخالقی باش��د. 
توس��عه یافته  کش��ور های  در 
سازمان مدیریت غذا و دارو روی 
این گونه مسائل نظارت شدیدی 
دارد و از به وجود آمدن این گونه 
معضل ها جلوگیری می کند و به 
همین دلیل پزشکان توصیه های 
علم��ی می کنن��د و براس��اس 
بحث ه��ای مالی توصی��ه ای را 

انجام نمی دهند. 
او خاطرنش��ان می کن��د: در 
حوزه تج��ارت مس��ئله ای که 
اخ��الق  برمبن��ای  می توان��د 
باش��د این موضوع اس��ت که 
کسب  درآمد سازمان از طریق 
کارهای کثیف و خالف نباشد 
در غیر این صورت س��ازمان ها 
می توانند اقدام��ات خود را از 
نظ��ر بازاریابی توجی��ه کنند؛ 
نمونه ش��رکتی که  به عن��وان 
تولیدکنن��ده کرم های صورت 
کیفی��ت  اگ��ر  حت��ی  اس��ت 
محصول آن پایین باشد بازهم 
ب��رای محص��ول خ��ود تبلیغ 
می کن��د و تمایل ب��ه افزایش 
مش��تریان  و  دارد  ف��روش 
که  کنن��د  ادع��ا  نمی توانن��د 
چون محصول بی کیفیت است 
نباید س��ازمان تبلی��غ کند یا 
محصوالت خ��ود را به فروش 
نرساند؛ چون با اینکه محصول 
پایین  دارای کیفیت  ش��رکت 
اس��ت اما آسیب جس��می به 

مشتری وارد نمی کند. 

ایستگاه بازاریابی

ویژگی های چکش بصری 

بازاریابی اخالق مدارانه از زاویه دید 
شرکت تولید کننده و مشتری متفاوت 
است؛ به عنوان نمونه ممکن است یک 
تکنیک بازاریابی که شرکت ها اتخاذ 

می کنند و موجب افزایش فروش 
می شود از نظر خودشان اخالقی باشد 

اما از نظر مردم این موضوع غیر اخالقی 
باشد. در کشور های توسعه یافته سازمان 
مدیریت غذا و دارو روی این گونه مسائل 
نظارت شدیدی دارد و از به وجود آمدن 

این گونه معضل ها جلوگیری می کند

امیر کاکایی

پژمان پاکدامن
کارشناس ارشد برندینگ

بهروز لطفیان
 کارشناس ارشد بازاریابی

کافه بازاریابی

گزارش »فرصت امروز« از بی اخالقی در بازاریابی محصوالت پزشکی

سودآوری به قیمت جان مشتری

BRAND
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ام��روزه انبارها تنه��ا مکانی 
ب��رای ذخیره س��ازی محصول 
نیس��تند. در محیط پر هزینه و 
بهره وری محور امروزی، بسیاری 
از ش��رکت ها و تولیدکنن��دگان 
تعریف خود را از انبارداری تغییر 
داده ان��د. س��ازمان ها درصددند 
تا بهترین عمل بهین��ه ای را که 
متضمن حداقل هزینه باش��د، 
معین ک��رده و در این راس��تا از 
فنون و عل��م مدیری��ت انبارها، 
بهره ای ش��ایان ببرن��د. مدیران 
انبار بخش مه��م فرآیند زنجیره 
تامین هس��تند. آنها ب��ر ورود و 
و  خ��روج کاال، ذخیره س��ازی 
کارهای مهم دیگر نظارت دارند. 
این مدی��ران باید زیردس��تان، 
فرآیندها و سیستم ها را مدیریت 
کرده و مطمئن شوند که اهداف 
آنها در جهت به��ره وری محقق 
می شود. همچنین آنها بر حفظ 
و نگهداری انبارها و سیستم های 
مدیریت کارگران نظارت کرده و 
ممکن است درگیر ذخیره سازی 
اتوماتی��ک عملیات هم ش��وند. 
برای اینکه بیش��تر با این سمت 
سازمانی آشنا شوید، گزارش زیر 

را دنبال کنید.
 

برنامه ریز و هماهنگ  کننده
مدی��ران انب��ارداری عملیات 
و  ک��رده  هماهن��گ  را  انب��ار 
برنامه ریزی می کنند. آنها باید در 
علوم ریاضی و کامپیوتر مهارت 
داشته باشند. همچنین نیاز است 
که برنامه ریز و س��ازمان دهنده 
مناسبی باشند. شغل مدیر انبار 
به گونه ای اس��ت ک��ه باید خود 
را آم��اده کار تحت فش��ار برای 
برآوردن اه��داف در زمان نهایی 
کند. ب��رای اینکه در این ش��غل 

موفق شوید نیاز است که تجارب 
و صالحیت های��ی را در عملیات 
توزیع و انبارداری داشته باشید، 
ام��ا داش��تن ی��ک پیش زمینه 
در خرده فروش��ی و مدیری��ت 
انب��ارداری یکی از ش��روط الزم 

است. 

فعالیت های کاری و وظایف 
به عن��وان ی��ک مدی��ر انب��ار 
وظایف و مس��ئولیت های زیر را 
خواهید داشت: کار با زیردستان، 
تامین کنندگان و ش��رکت های 
و  برنامه ری��زی  حمل و نق��ل، 
انتقال و ارس��ال کاالها، نظارت 

فضاه��ای  تنظی��م  و 
پیگیری  ذخیره سازی، 
س��طح موجودی کاال با 
اس��تفاده از برنامه های 
کامپیوتری، اطمینان از 
کافی بودن موجودی و 
ذخیره سازی صحیح با 
رعایت اص��ول و ایمنی 
ب��رای مواد غذای��ی ی��ا 
سازماندهی  شیمیایی، 
اس��تخدام و آم��وزش 
انبار.  بخ��ش  کارکنان 
اج��رای  ب��ر  نظ��ارت 

صحی��ح محل یاب��ی و جانمایی 
اق��الم انب��ار و تجهی��زات انبار، 
س��رویس دهی و خدمات رسانی 
و همکاری با س��ایر واحدها، سر 
و س��امان دادن وضعیت انبارها 
و حل و فصل مس��ائل مربوط به 
اداره انباره��ا، هدفمن��د کردن 
روش طبقه بندی موجودی های 
کاال و نحوه چیدن، ق��رار دادن، 
جابه جایی و حم��ل آنها در انبار، 
تنظی��م گزارش ه��ای منظ��م 
آماری روزانه، هفتگی یا ماهانه، 
برگزاری جلس��ه با سرپرس��ت 
ش��نیدن  و  کاری  تی��م  ه��ر 
مسائل و مش��کالت آنها، حفظ 

استانداردهای سالمت، ایمنی و 
بهداشتی در محیط کار و نظارت 
بر حفظ و نگهداری تجهیزات و 

ماشین آالت و ابزارها. 

شرایط و ساعات کاری 
نی��از اس��ت ش��ما به عن��وان 
مدیر انبار به ط��ور میانگین 36 
ت��ا 45 س��اعت در ط��ول هفته 
در مح��ل کار حاض��ر ش��وید. 
ش��یفت های کاری متفاوتی هم 
برای آن وج��ود دارد که از جمله 
آن می ت��وان به ش��یفت عصر و 
شیفت های آخر هفته اشاره کرد. 
و  اداری  عمدت��ا  ش��ما  کار 

مدیریت مح��ور ب��وده و تنه��ا 
زمان های خاصی نی��از به ورود 
به انبار اصل��ی و بازدید خواهید 

داشت. 

صالحیت ها
س��مت  می خواهی��د  اگ��ر 
انبارداری یا مدیری��ت انبار را بر 
عهده گیرید، بهتر اس��ت پس از 
کسب تجربیات و صالحیت های 
الزم در انب��ارداری و کاره��ای 
توزیع س��راغ این ش��غل بروید. 
تجربی��ات مرتب��ط در دیگ��ر 
حوزه ه��ا نظی��ر خرده فروش��ی 
نیز می تواند مثمر باش��د. بعضی 

آموزشی  ش��رکت ها طرح های 
مدیریتی برای کارمندان شان به 
منظور رسیدن به صالحیت الزم 
در این ش��غل برگ��زار می کنند. 
مدی��ران این س��مت می توانند 
در م��واردی مانند لجس��تیک، 
تامی��ن و  مدیری��ت زنجی��ره 
مدیری��ت حمل و نق��ل و ترابری 
گواهینام��ه بگیرن��د. از دیگ��ر 
مهارت هایی که ی��ک مدیر انبار 
باید دارا باشد می توان این موارد 
را نام برد: مهارت های مناس��ب 
در ریاض��ی، توانایی برنامه ریزی 
برنامه ه��ای  س��ازماندهی  و 
کاری، ق��درت تصمیم گی��ری، 
توانایی کار در ش��رایط 
فش��ار با زمان محدود، 
مهارت های  رهب��ری، 
انگیزش��ی،  و  تیم��ی 
ارتباط��ات  توانای��ی 
نوش��تاری و گفت��اری 
همچنی��ن  مناس��ب. 
مدیر باید توانایی کار با 
سیس��تم های مدیریت 
اطالعات را داشته باشد. 
در ادام��ه ب��ه نمونه ای 
از ای��ن سیس��تم ها که 
مرتبط با امور انبارداری 

است، اشاره می کنیم. 

موجودی انبار
با اس���تفاده از سیستم های 
مدیریت اطالعات که با فناوری 
می ش��وند  عملیات��ی  بارک��د 
از  می ت��وان حج��م وس��یعی 
اطالع��ات موج��ودی انب��ار را 
ثبت کرد. انبارها ش��امل تمامی 
ان��واع انب��ار مانن��د انب��ار مواد 
اولیه، انبار قطع��ات یدکی، انبار 
محصول و... است. به دلیل ثبت 
 در لحظه توسط دس��تگاه های 
آم��ار   ،POCKET PC
موجودی به صورت دقیق، به روز 

و بدون خطا قابل گزارش گیری 
خواهد بود.

 RFID استفاده از فناوری  
در انبار

از  دیگ��ر  یک��ی   RFID  
فناوری ه��ای قابل اس��تفاده در 
جهت ردیابی و شناس��ایی اشیا 
یا اشخاص اس��ت. به کمک این 
تکنولوژی می توان اقالم موجود 
در انبار )م��واد اولی��ه، قطعات، 
محصول و...( را توسط برچسب 
الصاق شده روی هر کاال ردیابی 
کرد.  تگ ه��ا ح��اوی داده های 
گوناگونی از کاالهای انبار هستند 
که به صورت بی سیم با گیرنده ها 
ارتباط برق��رار و اطالعات را رد و 

بدل می کنند. 

 استفاده از فناوری بارکد 
در انبار 

یک��ی از بخش ه��ای مه��م 
به کارگی��ری فن��اوری بارکد در 
بخش انبار است. بارکد که همان 
میله های عمودی تیره رنگ روی 
زمینه ای روشن است، می تواند 
ت��ا 128 کیلوبای��ت اطالعات را 
در خ��ود ج��ای دهد. ب��ه دلیل 
منحصربه ف��رد ب��ودن ش��ماره 
س��ریال هر بارکد، انب��ار )مواد 
اولیه، قطع��ات، محص��ول و...( 
مبتنی بر فن��اوری بارکد انباری 
سریالی خواهد بود. به این معنی 
که تمام��ی کااله��ای بارکددار 
حتی با توجه به همس��ان بودن 
مش��خصات از هرنظر، هر کدام 
در  جداگان��ه  س��وابق  دارای 
 انبار س��ریالی مبتنی ب��ر بارکد 
خواهند بود. ای��ن امر در عمل به 
آگاهی از ریز اطالعات انبار، چه 
در ورود یا خ��روج و چه در بحث 
انبارگردانی ها و اخذ گزارش های 

دقیق موجودی کمک می کند. 

هاوارد شولتز، ستاره استارباکس

در س��ال 1971،  در س��یاتل آمری��کا یک کافی ش��اپ 
کوچک باز ش��د ک��ه هم اکنون ب��ه یک��ی از بزرگ ترین 
س��روکننده های قهوه در دنیا تبدیل ش��ده اس��ت. قهوه 
استارباکس، که نامش برگرفته از شخصیت زن اول ناخدا 
اِهاب )Ahab( در رمان موبی دیک، نوشته هرمان ملویل 
)Herman Melville( اس��ت، با 21 هزار شعبه در 65 
کشور جهان سریع ترین رشد را بین کمپانی های آمریکایی 
داشته است. هاوارد ش��ولتز )Howard Schultz(  که 
در حال حاضر رییس و مدیرعامل اس��تارباکس اس��ت، از 
سال 1981 وارد این کمپانی ش��د. در آن زمان از فعالیت 
استارباکس 10 س��ال می گذش��ت و این کمپانی خارج از 
سیاتل شعبه ای نداشت. ش��ولتز که در دانشگاه میشیگان 
و در رش��ته ارتباطات تحصیل کرده، اولین عضو از اعضای 
خان��واده اش بود که ب��ه دانش��گاه می رف��ت. او از روز اول 
حض��ورش در  اس��تارباکس چنین می گوی��د: »وقتی که 
برای اولین بار وارد فروش��گاه ش��دم، احس��اس می کردم 
ک��ه در خانه ام هس��تم. نمی توان��م  احساس��م را توصیف 
کنم، اما می دانس��تم در مکان خاصی حض��ور دارم. قبل 
از ای��ن هیچ وقت یک فنج��ان قهوه خوب نخ��ورده بودم. 
تاسیس کنندگان استارباکس را مالقات کردم، برای اولین 
بار داستان آنها را درباره این قهوه فوق العاده شنیدم و فقط 
گفتم خدای من، این درس��ت همان چیزی است که من 
در طول زندگی  حرفه ای ام به دنبال��ش بودم. « درس های 
زیادی می توان از ش��ولتز، به عنوان کس��ی که بس��یاری 
معتقدند تمرکز کارکنانش روی باورهایش��ان عامل اصلی 

جایگاه کنونی کمپانی است، آموخت. 
رضایت کارکنان منجر به رضایت مشتریان 

می شود
داش��تن کارکنانی ش��اد بهترین راه به دس��ت آوردن 
مشتریانی رضایتمند است.  ش��ولتز تفکرش را از بازاریابی 
صرف از طریق تبلیغات و بیلبوردها به توجه به خواسته های 
مشتریان، از طریق برقراری ارتباط شخصی با آنها زمانی که 
در  ش��عبه هایش حضور دارند، تغییر داد. اگر یک کارمند 
راضی و خوشحال به نظر برسد، امکان اینکه مشتری مکان 
را با تجربه منفی  ترک کند، کمتر است، در نتیجه احتمال 

برگشتن مشتری افزایش پیدا می کند. 
مشتریان و کارکنان تان را بشناسید

کارکن��ان اس��تارباکس ن��ام و س��فارش موردعالق��ه 
مش��تری های دائم ش��ان را می دانن��د. همین ش��ناخت 
کوچک نکت��ه ای ظری��ف و حائ��ز اهمیت اس��ت، زیرا به 
مشتریان تجربه ای شخصی و خاطره انگیز می دهد و یکی 
از مهم ترین مواردی اس��ت که می تواند آنها را خوشحال و 
رضایت ش��ان را جلب کند. در کنار ش��ناخت مش��تریان، 
کارکنان تان را هم به خوبی بشناس��ید، چرا که می توانند 
ایده هایی را وارد کسب وکارتان می کنند که هرگز فکرش 

را هم نمی کنید. 
خالق باشید

شولتز معتقد است اس��تارباکس فقط به آن چیزی که 
بود، بس��نده نکرد. این کمپانی سعی کرده همیشه خالق 
باشد. به عنوان مثال در سال 2010 زمانی که متوجه شدند 
مش��تریان می خواهند زمان بیش��تری را در کافی شاپ ها 
بگذرانند به آنها اینترن��ت رایگان ارائه دادن��د یا زمانی که 
فهمیدند مشتریان دوست دارند قهوه را در منزل بنوشند، 
قهوه فوری را تولید کردند. استارباکس حتی به مشتریان 
اجازه می ده��د تا پ��ول محصوالتش��ان را از طریق برنامه 
آیفون شان بپردازند. پس به خاطر داشته باشید که پابرجا 
ماندن بر اهداف اساس��ی کمپانی بس��یار اهمیت دارد اما 
استقبال کردن از تغییرات نیز به همان اندازه مهم است. از 
نظر شولتز خالقیت یعنی اینکه شجاعت کافی برای ورود 

به کارها و تجربه های جدید را داشته باشید. 
به مشتریان تان اجازه دهید آنچه را می خواهند 

داشته باشند
یک��ی از مهم ترین مواردی که در س��ایر کافی ش��اپ ها 
ناامید کننده بود، در استارباکس به خوبی برطرف شد. در 
اس��تارباکس به جای اینکه یک فنجان قهوه بریزند و آن را 
با سایر طعم دهنده ها روی میز بگذارند، از شیرین کننده ها، 
خام��ه، طعم دهنده ها و یخ اس��تفاده کردند ت��ا جذابیت 
بیشتری برای مشتریان ایجاد کنند. همچنین از صندلی 
و مبل های راحتی اس��تفاده کردند تا مشتریان ش��ان در 
محیطی آرام بتوانند لحظات خوش��ی را داشته باشند و از 

نوشیدن قهوه قبل از شروع کار روزانه لذت ببرند. 
موفقیت یک حق نیست

موفقیت برای هیچ کس تضمینی نیست، حتی کسانی 
که در صنعت ش��هرتی برای خودش��ان دارند. ب��ه اعتقاد 
ش��ولتز موفقیت یک حق نیس��ت بلکه باید هر روز کسب 
شود. شولتز ش��ور و اش��تیاقی را با خودش به استارباکس 
آورد که ش��اید مدیران این احس��اس را فقط نس��بت به 
محصوالتشان داشته باش��ند. ش��ولتز با اراده و تمرکز هر 
روز برای رش��د کمپانی اش قدم برداشت. به اعتقاد شولتز، 
رسیدن به یک هدف به این معناست که هدف جدیدتری 
را در پیش بگیرید و اگر غیر از این باش��د سرعت پیشرفت 

کسب وکارتان کاهش خواهد یافت. 
از شبکه های اجتماعی استقبال کنید

بیش��تر م��ا نق��ش مه��م رس��انه در ارتق��ا و بازاریابی 
کس��ب وکارمان را می دانیم اما چگونه می توان به بهترین 
شکل در این رسانه ها حضور داشت؟ استارباکس با استفاده 
از شبکه های اجتماعی نه تنها محصوالتش را ارائه می دهد، 
بلکه با به اشتراک گذاشتن تصاویر مشتریانی که از زندگی 
لذت می برند، پیغام این برند یعنی شور و اشتیاق را منتقل 
می کند. حضور در شبکه های اجتماعی امری مهم است اما 
مهم تر از آن پیدا کردن پلتفرم مناسب برای برندتان است تا 

مطمئن شوید که با مخاطبان تان در ارتباط هستید. 
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پاس�خ کارش�ناس: معموالً نیروه��ای اجرایی تصور 
می کنند چون کار س��خت تری دارند باید حقوق بیشتری 
بگیرند، اما بازاریابی دانشی می خواهد که انرژی بیشتری 

نسبت به نیروهای اجرایی می گیرد. با این حال پاداش ها 
نباید تنها به تیم فروش و بازاریابی تعلق گیرد، چون همه 
مجموعه خود را در فروش سهیم می دانند. به همین دلیل 
باید کارانه ای براس��اس اهداف ساالنه سازمان تعیین کرد 
و برای تمامی پرسنل پاداش متناس��ب قرار داد. می توان 
میزان درصد را برمبنای تأثیر هر فرد در به ثمر رس��اندن 
مذاک��رات قرار داد، یعنی بیش��ترین پورس��انت برمبنای 
مش��تری جدید باش��د و قراردادهای دوم یک مش��تری 

امتیاز کمتری داش��ته و آن امتیاز بین کل شرکت تقسیم 
شود. همچنین درخصوص مشکل به وجود آمده پیشنهاد 
می ش��ود که درباره مزایا و دریافتی های تیم بازاریابی تان 
بس��یار محرمانه عم��ل کنی��د و در جلس��ه ای به صورت 
غیر مستقیم آن را گوشزد کنید. به نظر می رسد نیروهای 
اجرایی شما کمی بی انگیزه شده اند. شرایطی فراهم کنید 
که انگیزه بیشتری پیدا کنند. برنامه ای بگذارید تا نیروها 

بتوانند در محیطی بیرون از کار با هم تعامل کنند. 

تنش میان واحد بازاریابی و 
تیم اجرایی

پرسش: صاحب کسب وکاری هستم که در زمینه برگزاری نمایش�گاه، همایش و اعزام هیأت های تجاری و تخصصی به خارج از 
کش�ور فعالیت می کنم. عمده فعالیت ما در حوزه معدن، صنایع معدنی، صنایع سیمان و متالورژی و ریخته گری است. شرکت ما 
دو گروه کاری یعنی بازاریابی و تیم اجرایی و اداری دارد که همیش�ه به دلیل درآمد خوب واح�د بازاریابی بین این دو گروه تنش 

وجود دارد. بهترین عملکرد مدیریتی در این حالت چیست و چگونه می توان بهره وری بیشتری داشت؟ 

کلینیک کسب و کار
مربع خبیثه

- رییس جان؟ رییس جان؟ )من را می گوید!( وقت 
داری یه لحظه؟

- بفرم��ا جوون، بیا تو بش��ین، بل��ه، در خدمتم، امر 
بفرما.

- آقا من دوباره تو همون مربع خبیثه گیر کردم... یه 
فکری بکنین تو رو خدا...

- مربع خبیث��ه؟ مگه قبال دایره خبیث��ه نبود؟ االن 
مربع شد؟ حداقل بیضی می گفتی...

- ن��ه ای��ن دفع��ه آخ��ه چهارضلعی��ه، ی��ک ورش 
کارفرماس، یک گوشه اش مش��اوره، یه طرفش ماییم 
به عنوان پیمانکار دس��ت اول، طرف آخرشم پیمانکار 
دس��ت دومه که با ما ق��رارداد داره. ماجرا ه��ی از این 
یکی در یک حرکت مس��تقیم الخط یکنواخت می ره تا 
میرس��ه به اون یکی، از اونجام با یه پیچ 90 درجه و با 

شعاع پیچش مناسب میره...
- خیله خب، خیله خب دیگه هی با نمک نش��و، بگو 

چیه، چه جوری شده حاال؟
- جانم براتون بگه ک��ه در مورد این م��دارک اولیه 
این یارو پروژه جدیده هس��ت، یه جوری شده که شما 
گفتین ما نتایج بررس��ی هامون روی مدارک تولیدی 
پیمانکار دس��ت دومو با نام��ه برای مش��اور و کارفرما 

بفرستیم، مگه نه؟
- دقیقا همینجوره، کال من معتقدم همه چیز بهتره 

که مکتوب باشه...
آره درسته، اونوقت تو همین شرایط پیمانکار دست 
دوم معتق��ده که این رف��ت و آمدن م��دارک همه اش 
مکتوب نش��ه چون حجم مکاتبات الکی زیاد میشه و 
نمی دونم... نظرش��ون اینه که موارد رو تو جلسات دو 

هفتگی پیشرفت پروژه مطرح کنیم.
- خب طبیعی��ه فرزن��دم، اون پیمان��کاره دیگه، یه 
جوری دوس��ت داره هیچ چیزی مکتوب نش��ه، هیچ 

مدرکی به صورت نوشته باقی نمونه، هیچ...
- نه آخه موضوع فقط اونا نیس��تن، خ��ب پیمانکار 
دس��ت دوم رو که مطابق ق��رارداد اگ��ه الزامش کنن 

کارشو انجام  می ده، حرفی نداره بنده خدا...
- خب پس چی؟

- هیچی مش��اور قضیه ام میگه مکتوب نکنین، من 
االن اون مورد آخرو که با هماهنگی خودتون بررس��ی 
کردم، نوش��تم در قالب یه نامه فرس��تادم، االن مشاور 
زنگ زده می گه ب��را چی فرس��تادی، نمی دونم برنامه 
ما رو ب��ه هم ریختی و قاطی ش��ده و ف��الن و بهتر بود 
تو جلس��ه در موردش صحب��ت  می کردی��م، تا موعد 

جلسه ام 10 روز مونده االن، دیر میشه.
- خب ببین ج��وون در چنین ش��رایطی باید به یه 
مرجع باالتر مراجعه کرد، کارفرما رو گذاش��تن اونجا 
با کل��ی امکانات و پول و خدم و حش��م ک��ه در چنین 
شرایطی تصمیم گیری کنه دیگه، من دفعه قبلی که با 
مدیرشون صحبت کردم به نظرم اومد مثل من انسانی 
اس��ت کتبی و بس��یار اخالق مدار و آدم حسابی. زنگ 

زدی بهش.
- بله رییس جان )م��ن را می گوید!( تا حاال چهار بار 
در چهار مقطع مختلف در این مورد با ایشون صحبت 

کردم، دقیقا به اندازه اضالع مربع!
- خب؟ چی شد؟

- واال ی��ک در میون گفتن مکت��وب کنین، مکتوب 
نکنین تو جلس��ه مطرح کنین، دوباره مکتوب کنین، 

دوباره...
- جان م��ن راس��ت می گ��ی؟ اینکه خیل��ی مدیر 

پرقدرتی به نظر می رسید که؟
- نمی دونم واال رییس )من را می گوید!(

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

شغل مدیر انبار به گونه ای است که 
باید خود را آماده کار تحت فشار 

برای برآوردن اهداف در زمان 
نهایی کند. برای اینکه در این شغل 
موفق شوید نیاز است که تجارب و 
صالحیت هایی را در عملیات توزیع 

و انبارداری داشته باشید، اما داشتن 
یک پیش زمینه در خرده فروشی و 
مدیریت انبارداری یکی از شروط 

الزم است

اگرچه اپل نخس��تین م��دل از 
ساعت مچی هوشمند خود را با نام 
Apple Watch روانه بازار کرد، 
 iWatch اما صاحب نام تج��اری
یک شکایت رسمی از شرکت اپل 

ارائه داد. 
 ش��رکت Probendi که دفتر 
مرکزی آن در ش��هر دوبلین واقع 

ش��ده اس��ت صاحب ن��ام تجاری 
محس��وب  اروپ��ا  در   iWatch
می ش��ود و براس��اس اخباری که 
هم اکنون منتشر ش��ده، در تاریخ 
26 ژوئن 2015 ش��کایتی را علیه 
ش��رکت اپل به دادگاه عالی میالن 
در ایتالی��ا ارائ��ه کرده اس��ت. به 
گزارش رایورز، این ش��رکت اظهار 

کرده است اگرچه اپل از نام تجاری 
مذکور استفاده نمی کند، اما زمانی 
موتوره��ای  در   iWatch ک��ه 
جس��ت وجوگر ارائه می شود نتایج 
نهایی فق��ط اطالع��ات مربوط به 
نمای��ان  را   Apple Watch
می کن��د و همی��ن مس��ئله باعث 
شده اس��ت تا آنها تمام مشتریان 

خود را از دس��ت بدهند.  در اسناد 
ارائه شده به دادگاه که خبرگزاری 
بلومب��رگ به آنها دسترس��ی پیدا 
ک��رده، گفته ش��د: »اپ��ل به طور 
iWatchسیس��تماتیک از کلمه

در موتور جست وجوی گوگل بهره 
برده اس��ت تا بتواند کاربرانی را که 
به دنبال این محص��ول می گردند 

به س��ایت اینترنتی خ��ود هدایت 
 Apple Watch کند و تبلیغات
را برای آنه��ا نمایش ده��د.« این 
ش��رکت ادعا کرد که ن��ام تجاری 
iWatch بی��ش از 97 میلی��ون 
دالر ارزش دارد و اپ��ل با تخلفات 
خ��ود بای��د جریم��ه مربوط��ه را 

بپردازد. 

از میان خبرها

شکایت صاحب برند iWatch از اپل

مدیران ماندگار

نخستین رکن فروش 
آیا می دانستید نخس��تین گام برای تشکیل یک 
تیم قدرتمند فروش، داش��تن یک مدی��ر کارآمد و 
شایسته اس��ت؟  بهره وری یک تیم، انعکاسی است 
از توانایی ه��ا و صالحیت های رهبر تی��م. اگر مدیر 
فروش سازمان ش��ما در حال حاضر فردی شایسته 

و مجرب است، به شما تبریک می گوییم.
 اگ��ر عملکرد مدیر فروش س��ازمان ش��ما نیاز به 
بهبود دارد، دست به کار ش��وید، علت این مسئله را 
پیدا کنید، اگر الزم است مهارت های وی ارتقا یابد، 
از آموزش کمک بگیری��د، ترتیبی اتخاذ کنید تا وی 
در دوره ها و کارگاه های آموزشی معتبر حضور یابد. 

 اگر تیم فروش سازمان ش��ما فاقد مدیر است، به 
دنبال جذب و استخدام رهبران توانا و دارای تجربه 
باش��ید. برای جذب چنی��ن نیروی مهم��ی، باید از 

روش ها و ابزارهای معتبر ارزیابی استفاده کنید.
 اگر ب��ا ای��ن ابزاره��ا و روش ها آش��نا نیس��تید، 
ریس��ک نکنی��د، از خدم��ات مش��اوران و مراک��ز 
ارزیاب��ی اس��تعدادهای ف��روش اس��تفاده کنی��د. 
و  آزمون ه��ای دقی��ق  انج��ام  ب��ا  ای��ن مراک��ز 
مصاحبه ه��ای رفت��اری قاعده من��د، ب��ه ش��ما در 
 شناس��ایی و انتخاب شایس��ته ترین مدیران کمک

 خواهند کرد. 

آیا می دانستید

مونا اشرف زاده

مسئولیت ها و مهارت های مورد نیاز برای مدیریت انبار

فوت و فن های انبارداری

هدی رضایی 

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

ش��اهد  اخیر  روزه��ای  در 
کل  ش��اخص  پیاپ��ی  اف��ت 
س��هام  قیم��ت  و  ب��ورس 
هس��تیم. چنانک��ه در جریان 
معام��ات روز گذش��ته بازار 
س��هام، ش��اخص کل بورس 
ب��رای شش��مین روز پیاپ��ی 
منفی بود و به کانال 66 هزار 
واحد س��قوط ک��رد. پیش از 
کل  شاخص  هسته ای،  توافق 
ب��ورس با رش��د 15درصدی 
از 62هزار واح��د به نزدیکی 
70ه��زار واح��د رس��ید. ب��ر 
س��هامداران  اس��اس،  ای��ن 
انتظار داش��تند شاخص بازار 
رش��د کند و با ای��ن ذهنیت 
س��رمایه های خود را به سوی 
ب��ورس هدای��ت کردن��د اما 
تزریق  ع��دم  مانند  عوامل��ی 
نقدینگی از س��وی بانك ها و 
عملی نشدن حمایت دولت از 
بازار س��هام، پیش خور شدن 
افزایش قیمت ها قبل از اعام 
توافق هسته ای، نزدیك شدن 
مجامع،  برگ��زاری  زم��ان  به 
تقسیم سود اندك در مجامع 
ب��ه  س��هامداران  تمای��ل  و 
فروش، در کن��ار باقی ماندن 
موجود  اقتص��ادی  ابهام��ات 
در صنای��ع بورس��ی همچون 
ن��رخ خ��وراك ش��رکت های 
پتروشیمی، اخذ بهره مالکانه 
مع��ادن، نرخ س��ود س��پرده 
ابه��ام  همچنی��ن  و  بانک��ی 
در قیم��ت خ��ودرو در کنار 

بی اعتم��ادی س��هامداران به 
حمایت از بورس موجب وارد 
شدن بازار به فاز منفی بعد از 
حصول توافق هس��ته ای شده 
اس��ت. در عین حال براساس 
توافق مشترك، برای برداشته 
شدن تحریم ها، حداقل شش 
ماه زمان الزم اس��ت تا تاثیر 
نمایان ش��ود.  ب��ازار  ب��ر  آن 
طول  ماه  چندی��ن  همچنین 
می کشد تا س��رمایه هایی که 
از ب��ازار خارج ش��ده  به بازار 

برگردد. 
 گروه بانک و خودرو

زیر ذره بین حقوقی ها
نکته جالب توجه بازار سهام 
در روز گذش��ته فعالیت برخی 
از حقوقی ها برای خرید س��هام 
برخی از ش��رکت های پر ارزش 
بازار بود. این اتفاق بیش از همه 
در گروه خودرویی انجام گرفت 
و براس��اس آن نماد معاماتی 
پارس خ��ودرو پ��س از پای��ان 
س��هامداران  ممتد  عرضه های 
حقیق��ی در روزهای گذش��ته، 
همزمان ب��ا حمایت حقوقی به 
مدار مثبت بازگش��ت. در سایر 
نمادهای معامات��ی این گروه 
از جمله گ��روه بهم��ن،  ایران 
خ��ودرو و زامیاد نیز در روندی 
متع��ادل و در دامن��ه نوس��ان 
مثب��ت قیمت ه��ا رق��م خورد. 
ای��ن در حال��ی بود که س��ایپا 
بازگش��ایی  روز  نخس��تین  در 
نماد معاماتی خ��ود اگرچه با 
مواجه  س��هام  عرضه کنندگان 

ش��د، اما فضای مثبت حاکم بر 
گروه خودرو باعث ش��د تا این 
س��هم در دقایق پایانی بازار با 
میانگی��ن قیمتی مثبت به کار 
خود پایان ده��د. در این گروه 
پ��س از پای��ان اص��اح و افت 
قیمت ها همزمان با بازگشت از 
مجامع عادی س��االنه در هفته 
گذشته، معامله گران بازار سهام 
قیمت ه��ای فعل��ی را بهترین 
موقعیت برای ورود سهم عنوان 
می کنند. روز گذشته همچنین 
بازگش��ایی نمادهای معاماتی 
گ��روه بانک��ی پ��س از مجامع 
عادی س��االنه به شدت زیر نظر 
معامله گران بازار قرار داش��ت. 
با توجه به بی اعتمادی ش��کل 
ای��ن نگرانی  ب��ازار،  گرفته در 
بانکی  گروه  برای س��هامداران 
بازگش��ایی  که  داش��ت  وجود 
نم��اد معامات��ی ای��ن گ��روه 
به عن��وان پیش��روترین صنعت 
ای��ن روزهای ب��ازار بتواند افت 
چش��مگیری را برای ش��اخص 
بورس رقم زن��د. چنانکه نماد 
معامات��ی بان��ك ص��ادرات با 
افت حدود 7 درصدی نسبت به 
قیمت پایانی قبل از توقف نماد 
در حالی بازگش��ایی ش��د که 
انتظارها برای بازگش��ت قیمت 
این س��هم به باالت��ر از ارزش 
اس��می باعث شد تا خریدارانی 
را در دقایق پایان��ی بازار برای 
خود پیدا کن��د. در عین حال 
بی��ش از 32 درص��د عرضه ه��ا 
در حال��ی از س��وی حقوق��ی 

این س��هم جمع آوری ش��د که 
67 درصد از خریدارها اشخاص 
حقیق��ی بودن��د. در این گروه 
بان��ك اقتصاد نوی��ن نیز پس 
از بازگش��ت از مجم��ع با افت 
17 درصدی قیمت س��هم قبل 
از توقف نماد بازگش��ایی ش��د. 
در این س��هم اگرچه حقوقی ها 
س��هام  عرضه کنن��ده  اغل��ب 
بودند، اما در ط��رف تقاضا نیز 
حقوقی ها متقاضی خرید اغلب 
این س��هم بودند. روز گذش��ته 
گروه لیزینگی های بورس نیز با 
اقبال خری��داران اغلب حقوقی 

بازار مورد توجه قرار گرفت. 

با گروه های بازار سهام
محص��والت  گ��روه  در 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  ش��یمیایی 
خریده��ای حقوق��ی چندین 
روز گذش��ته در نم��اد گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
رش��د  ش��اهد  ایرانی��ان، 
2 درص��دی این س��هم بودیم 
حمایت  ش��اهد  همچن��ان  و 
حقوقی از این نماد هس��تیم. 
با معامله 9میلیون سهم گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
پرحجم تری��ن  ایرانی��ان 
ب��ود. در گروه  نم��اد گ��روه 
نفتی همچنان  فرآورده ه��ای 
نمادهای پررنگ گروه متوقف 
س��رمایه گذاری  هس��تند. 
صنع��ت نف��ت روز گذش��ته 
بازگش��ایی شد که در ساعات 
اولی��ه روندی نزولی داش��ت، 

ب��ر روندی  اما دوباره س��وار 
صع��ودی تا بازه مثبت رش��د 
داشت و با معامله 5.9 میلیون 
حج��م  بیش��ترین  س��هم 
معام��ات گ��روه را ب��ه خود 
اختص��اص داد. هیات مدی��ره 
نفت  صنعت  س��رمایه گذاری 
در نظ��ر دارد س��رمایه بیش 
را  تومانی  از 122.3 میلی��ارد 
از دو مح��ل مطالب��ات حال 
آورده  و  س��هامداران  ش��ده 
انباش��ته به  نق��دی و س��ود 
تومان  از 187 میلی��ارد  بیش 
افزای��ش  یعن��ی  برس��اند، 
53 درصدی.  حدود  س��رمایه 
نفت س��پاهان ب��رای دومین 
ب��ار در دو ماه اخی��ر درباره 
دریافت چك ناش��ی از آتش 
سوزی پاالیشگاه شفاف سازی 
ک��رد و از مجم��وع دریاف��ت 
32.6 میلیارد توم��ان از بیمه 
پارسیان خبر داد. بنا بر اعام 
تبریز،  پاالیش��گاه  مدیرعامل 
ب��ه دلیل ع��دم ام��کان ثبت 
افزایش سرمایه 100 درصدی 
برگ��زاری مجمع  زم��ان  ت��ا 
س��االنه، دارندگان حق تقدم 
س��ودی بابت عملکرد س��ال 
مالی گذشته نخواهند گرفت. 
س��رمایه گذاری ها  گ��روه  در 
بود  معامات نس��بتا متعادل 
و ب��ا معامل��ه 23.5 میلی��ون 
س��هم، س��رمایه گذاری سایپا 
پرحجم ترین نم��اد معاماتی 
گروه بود که با صف خرید نیز 

معامات را به پایان رس��اند.

شاخص کل در روزهای حساسی به سر می برد

فعالیت چشمگیر حقوقی ها در 3 گروه بورسی

س��نا - سهامداران با توجه به 
انتظار فعاالن بازار از دولتمردان 
مبن��ی ب��ر مهیا ک��ردن فضای 
اقتصادی  رون��ق  و  کس��ب و کار 
در کنار حل مس��ائل سیاس��ی 

را  انتظ��ار  و  صب��ر  همچن��ان 
پیش��ه کنند تا در صورت بهبود 
شرایط بتوانند از آن بهره گیری 
کنند. ش��رایط کلی بازار نشان 
از آن دارد ک��ه همه افراد دچار 
دوگانگی و تضاد شده اند به این 
معن��ا که تا پی��ش از این، افراد 
نوسانات منفی بازار را به وجود 

تحریم و تاثیرات به جمع بندی 
نرسیدن توافق نسبت می دادند 
ام��ا در حال حاضر که این مهم 
رخ داده و همچن��ان بازار منفی 
اس��ت؛ فعاالن را دچار س��ردر 
این شرایط  اس��ت،  گمی کرده 
در حال��ی پدید آم��ده که همه 
ش��رایط ب��ر وف��ق مراد اس��ت 

و ب��ا وج��ود تصوی��ب موضوع 
جمع بن��دی توافق در ش��ورای 
امنیت ش��رایط بازار نه تنها بهتر 
نش��د که نزولی تر ش��د. رش��د 
بی رویه موسسات مالی غیرمجاز 
در طول س��ال های اخیر و روند 
ن��رخ س��ود س��پرده های بانکی 
در نزول��ی ب��ودن بازار س��هام 

موثر بوده اس��ت. پرداخت سود 
س��پرده های 25 تا 26 درصد از 
سوی برخی بانك ها و موسسات 
اعتباری رقیبی برای بازار سهام 
محسوب می شود و این اتفاقات 
نفس  ب��ورس را می گیرد و باید 
تدابی��ری ب��رای آن س��نجیده 

شود. 

موسسات مالی غیرمجاز، رقیبی برای بورس شده اند
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از نگاه کارشناسان

خبر

برگزاری مجامع شرکت ها، علت 
کندی واگذاری ها

میر عل��ی اش��رف عبداهلل پ��وری حس��ینی، رییس 
کل س��ازمان خصوصی س��ازی دلی��ل اصل��ی کندی 
واگذاری های دولت را لزوم برگزاری مجامع شرکت ها و 
تعیین قیمت سهام شرکت های قابل واگذاری براساس 
صورت های مالی جدید اعام کرد. وی با اشاره به اینکه 
نام حدود 120 شرکت در لیست واگذاری های سازمان 
خصوصی س��ازی برای عرضه در س��ال 94 قرار دارند، 
گفت: با توجه به اینکه س��ال مالی بیش��تر شرکت ها 
29 اس��فند ب��وده و تیرم��اه فصل برگ��زاری مجامع 
شرکت هاست بنابراین قیمت گذاری سهام شرکت های 
دولتی برای عرضه تا پیش از برگزاری مجامع شرکت ها 
و افزایش س��رمایه آنها اعتبار دارد و برای اعام قیمت 
جدید شرکت های قابل واگذاری باید منتظر برگزاری 
مجامع شرکت ها و تعیین قیمت براساس صورت های 
مالی جدید باشیم، بنابراین این موضوع موجب کندی 
روند واگذاری س��هام دولتی از ابتدای سال شده است. 
رییس کل سازمان خصوصی س��ازی افزود: با توجه به 
اینک��ه رفته رفته فصل مجامع ش��رکت ها رو به پایان 
است، قیمت گذاری سهام ش��رکت های قابل واگذاری 
براس��اس آخرین صورت های مالی به مرور آغاز خواهد 
ش��د که پس از تصویب قیمت پایه سهام شرکت های 
قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، از مرداد و شهریور 

واگذاری های دولت رونق خواهد گرفت. 

رشد 157 درصدی حجم معامالت 
ماهانه قراردادهای آتی 

در ماه گذش��ته، با انعقاد 134هزار و 34 قرارداد آتی 
س��که طای تمام بهار آزادی، کنجاله سویا و زیره سبز 
در 58 هزار و 135 نوبت توس��ط معامله گران در بازار 
مشتقه، ارزش معامات قراردادهای آتی در این بورس 
از مرز 12هزار و 93میلیارد ریال گذشت. ماه گذشته، 
معامات قراردادهای آتی سکه طا تحویل دی ماه 94 
با 71هزار و 675 ق��رارداد در 30هزار و 559 نوبت در 
صدر قرار گرفت. ارزش معامات قراردادهای مذکور به 
بیش از 6هزار و 530 میلیارد ریال بالغ ش��د که نشان 
از رش��د 91درصدی حجم و 77درص��دی ارزش این 
معامات دارد. رتبه دوم بیشترین معامات قراردادهای 
آتی در ماه گذشته را قراردادهای آتی سکه طا تحویل 
اس��فندماه 94 به خ��ود اختص��اص داد. در ماهی که 
گذش��ت 35هزار و 718 قرارداد آتی سکه طا تحویل 
اس��فندماه در 15هزار و 188 نوبت و به ارزش 3هزار و 

184میلیارد ریال توسط معامله گران آتی منعقد شد. 

تداوم ریزش شاخص ها در 
وال استریت

وال استریت هفته پرنوسان را به دلیل اخبار نامطلوب 
از درآم��د کمپانی جی. پی م��ورگان در روز جمعه با 
شدیدترین تنزل در یك ماه اخیر به پایان برد. شاخص 
س��هام صنعتی داوجونز در روز جمع��ه 224 واحد یا 
1/69درصد از دس��ت داد و به واحد 13042 رس��ید. 
اس��تاندارد اندپورز 21 واحد یا 1/43درصد ضرر کرد و 
به واحد 1454 رس��ید، درحالی ک��ه نزدك 68واحد یا 
2/52درص��د از دس��ت داد و به واحد 2628 رس��ید و 
ام��ا برای کل هفت��ه، داوجونز 4/06درص��د ضرر کرد. 
اس��تاندارد اندپورز دفات��ر خود را ب��ا 3/71درصد ضرر 
برای هفته بست و شاخص سهام تکنولوژی نزدك که 
اول هفته به دلیل رونق درآمد کمپانی های تکنولوژی 
روزهای خوش��ی را تجربه کرد، هفته را با 6/49درصد 

ضرر به پایان برد. 

ولغدر متوقف شد
مدیری��ت بازار ش��رکت بورس از توق��ف یك نماد 
معاماتی خبر داد. نماد معاماتی ش��رکت لیزینگ 
خودرو غدیر ب��ا توجه به تعدی��ل پیش بینی درآمد 
هر س��هم، متوقف ش��د. همچنین نم��اد معاماتی 
ش��رکت های س��رمایه گذاری صنعت نفت، آباد گران 
ایران، قند قزوین، قند اصفهان، لبنیات پاس��توریزه 
پاك، دش��ت مرغاب، بیمه مل��ت، حمل و نقل توکا، 
س��یمان خزر و کربن ایران با توجه به عدم کش��ف 
قیمت در روز معاماتی قبل بدون محدودیت نوسان 

قیمت آماده انجام معامله هستند. 

اختصاص 105 ریال سود به ازای هر 
سهم سیمان الر سبزوار

ش��رکت سیمان الر س��بزوار با ارسال صورت های 
مالی 9 ماه��ه منتهی به 31 خردادماه 94 به صورت 
حسابرسی نشده اعام کرد در سه ماهه سوم امسال 
با س��رمایه 599 میلی��ارد و 425 میلیون ریال مبلغ 
444 میلی��ارد و 281 میلیون ریال درآمد حاصل از 

فروش خالص داشت. 

نگاهی بر عملکرد 3ماهه سیمان اصفهان
شرکت سیمان اصفهان با ارسال صورت های مالی سه 
ماهه منتهی به 31 خردادماه 94 به صورت حسابرسی 
نشده اعام کرد در سه ماهه نخست امسال با سرمایه 
200 میلی��ارد ریال مبلغ 209 میلیارد و 742 میلیون 

ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. 

انتشار عملکرد 3ماهه امسال 
کشتیرانی دریای خزر

شرکت کشتیرانی دریای خزر با ارسال صورت های 
مال��ی س��ه ماه��ه منته��ی ب��ه 31 خردادم��اه 94 
به صورت حسابرس��ی نش��ده اعام کرد در سه ماهه 
نخست امس��ال با س��رمایه 540میلیارد ریال مبلغ 
204میلی��ارد و 907میلیون ری��ال درآمد حاصل از 

فروش خالص داشت. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس ته��ران به کجا می رود؟ 
ای��ن س��والی اس��ت ک��ه ه��ر 
سرمایه گذار و سرمایه  دار در این 
بازار پرتاطم اقتصادی در ایران 
از خود می پرسد. به گزارش ایسنا 
فش��ار تحریم ها طی 12 س��ال 
تاالر شیش��ه ای را تا حد زیادی 
تح��ت تاثیر قرار داد تا جایی که 
افت سوددهی  تغییر شاخص ها، 
تعدیل های  و  بزرگ  شرکت های 
منفی به امید توافق در مذاکرات 
ب��ا  می ش��د.  دی��ده  هس��ته ای 
جست وجوی بازار سرمایه تهران 
در موتور جست وجوی گوگل به 
گزارش های��ی از خبرگزاری های 
معتب��ری برمی خوریم که فضای 
ب��ازار ب��ورس ته��ران را به نقل 
و  اقتص��ادی  کارشناس��ان  از 

سرمایه داران پیش بینی کردند. 

امکان نمایش شاخص بورس 
تهران در رویترز

آوری��ل امس��ال همچن��ان که 
گمانه زنی ه��ا ب��رای نتایج توافق 
هس��ته ای ایران با ش��ش قدرت 
خبرگزاری ه��ای  در  جهان��ی 
می ش��د  اع��ام  مختل��ف 
پیش بینی های  از  گزارش های��ی 
کارگزاران و س��رمایه داران بانکی 
درباره بازار سرمایه تهران نیز در 
بخش اقتصادی آن خبرگزاری ها 

دنبال می شد. تا جایی که روزنامه 
وال استریت ژورنال خبر از مذاکره 
بورس تهران برای تبادل اطاعات 
ش��اخص ها با رویترز داد. شبکه 
خب��ری س��ی ان ان نی��ز از قافله 
س��رمایه گذاری  پیش��گویی های 
در ته��ران بازنماند و با بررس��ی 
ته��ران  ب��ورس  ش��اخص های 
مس��یر پیش بین��ی ب��ازار تهران 
کرد.  ترس��یم  امیدوارکنن��ده  را 
جمله »ش��اخص ب��ورس تهران 
از زم��ان اعام تمدی��د مذاکرات 
هس��ته ای تاکنون 8درصد رشد 
داش��ته اس��ت.« آغازگر گزارش 
بخش مالی خبرگزاری سی ان ان 
در  اس��ت.  امس��ال  آوری��ل  در 
ای��ن گ��زارش به نق��ل از مهدی 
ی��زدی زاده از ش��رکای ش��رکت 
نوشته  پاس��ارگاد  سرمایه گذاری 
شده اس��ت که س��رمایه گذاران 
احتمالی در بازار سهام ایران پس 
از توافق، ایرانی��ان مقیم آمریکا، 
س��رمایه گذاران از امارت متحده 
عربی، کویت و عربستان سعودی 
هس��تند. طب��ق این گ��زارش با 
اع��ام توافق »دنیای ت��ازه ای از 
فرصت ه��ای اقتصادی« در ایران 
به وج��ود آمده اس��ت ک��ه البته 
خارجی  س��رمایه گذاری  شرایط 
در آن مشروط به »ایجاد محیط 
کارآمد اقتصادی همراه با نظامی 

قانونی و ش��فاف« است. با وجود 
تحریم هایی که رفع ش��ان پس از 
65 روز بررسی کنگره امکان پذیر 
اس��ت، ایران همچن��ان یکی از 
نف��ت  تولید کنن��دگان  برتری��ن 
اس��ت و در س��رمایه گذاری نیز 
توجه زی��ادی به این منابع نفتی 
»فرصت های  اما  ایران می ش��ود 
س��رمایه گذاری فرات��ر از انرژی« 
وج��ود دارند. گفته می ش��ود که 
احتم��اال بخش ه��ای ف��روش و 
خدم��ات و گردش��گری ب��ا رفع 
تحری��م در دوران پس��اتوافق با 
رش��د قابل توجهی همراه باشند. 
سی ان ان از نتیجه سرمایه گذاری 
در بازار س��هام ایران می نویسد: 
»ب��ا وج��ود ظرفیت س��ود باال، 
سرمایه گذاری در ایران همچنان 

پرریسك است.«

انتظار 18 ماهه برای 
سرمایه گذاری در بورس

تازه تری��ن اظهارنظ��ر درب��اره 
تاالر شیش��ه ای تهران از س��وی 
یك ش��بکه خبری آمریکایی در 
ی��ك هفته پیش اس��ت که افق 
ب��ازار اقتصادی ای��ران در بورس 
ته��ران را در دوران پس��اتوافق 
سوژه قرار داده است. خبرگزاری 
آمریکای��ی  رادیوی��ی  ش��بکه 
ان پ��ی آر هف��ت روز پی��ش  از 

پتانسیل بازار سرمایه ایران برای 
س��رمایه گذاران خبر داد. در این 
گزارش به نق��ل از یك بازاریاب 
س��رمایه گذاری خارج��ی پ��س 
از تواف��ق ایران با ش��ش قدرت 
جهانی بر س��ر انرژی هس��ته ای 
س��یلی از تقاضاه��ا و س��واالت 
سرمایه گذاران احتمالی از طریق 
ایمیل به وی ارسال شده است. 

وی در گفت وگ��و ب��ا ان پی آر 
با اش��اره ب��ه تن��وع بخش های 
صنعتی در ب��ورس تهران گفت: 
بازار س��رمایه ایران بازاری بسیار 
متن��وع ب��ا 25 ت��ا 36 بخ��ش 
مختلف است. نخستین فکر یك 
سرمایه گذار خارجی در مواجهه 
با بازار ایران دسترس��ی ناگهانی 
ب��ه کش��وری ب��ا 80 میلی��ون 
جمعیت باس��واد همچون ترکیه 
و تولید ناخالص داخلی بیشتری 
از آفریقای جنوبی اس��ت. تا آنجا 
که چارلی رابرتسون، اقتصاددان 
ساکن انگلیس در شرکت بانکی 
کاپیتال  رنسانس  سرمایه گذاری 
س��فر ب��ه ای��ران را به خاطر این 
پتانسیل و تنوع در بازار سرمایه 
پیشنهاد و پیش بینی می کند که 
ظرف یك س��ال تا 18 ماه آینده 
اوراق  بورس  س��رمایه گذاری در 
به��ادار تهران امکان پذیر باش��د. 
این در حالی است که رضا یگانه 

شکیب، کارش��ناس یك شرکت 
تحلیل��ی امکان س��رمایه گذاری 
در ب��ازار بورس ته��ران را منوط 
ترجم��ه  نظی��ر  تغییرات��ی  ب��ه 
شاخص ها به انگلیسی و تطبیق 
قوانین حمایتی از سرمایه گذاران 
می داند که اگ��ر انجام پذیرد به 
گفته رابرتسون فرصتی عظیم یا 
آخرین فرصت بزرگی در چنین 
کش��وری وس��یع و باس��واد در 
دسترس س��رمایه گذاران خواهد 
بود. آنچه می توان از بررس��ی ها 
کارشناس��ان  گمانه زنی ه��ای  و 
اقتصادی به نقل از این نوشته ها 
دریافت این است که بازار بورس 
تهران ب��ا همه فرصت های نو که 
هر س��رمایه دار، س��رمایه گذار و 
معامله گری را ب��ه وجد می آورد 
بس��ان کسی اس��ت که به تازگی 
متوجه ش��ده می تواند زین پس 
بدون عصا حرکت کند. در نتیجه 
امی��د اس��ت که صنای��ع بزرگی 
چون فوالد، سیمان و پتروشیمی 
و گروه ه��ای بانکی و فناوری که 
در این مدت معامات ش��ان را با 
احتی��اط و عصا به دس��ت انجام 
می دادن��د در فص��ل جدید بازار 
تهران در دورانی که پس��اتوافق 
نامیده می شود بتوانند با رشدی 
باثب��ات به حیات ش��ان در تاالر 

شیشه ای ادامه دهند. 

غربی ها پیش بینی کردند 

ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس تهران از یک سال آینده

دریچه

عقبگرد شاخص کل بورس 
به کانال 66هزار واحدی

شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامات 
روز یکش��نبه ب��ا 59 واحد اف��ت در ارتفاع 66 هزار و 
977 واح��دی ایس��تاد و به این ترتی��ب به کانال 66 
هزار واحدی س��قوط کرد. در معامات روز گذش��ته 
ش��اخص قیم��ت )وزن��ی - ارزش��ی( 23 واحد، کل 
)ه��م وزن( 10 واحد، قیمت )ه��م وزن( 9 واحد، آزاد 
ش��ناور 19 واحد، بازار اول 56 واحد و ش��اخص بازار 

دوم 36واحد افت کردند.

 66.977.40شاخص کل
)58.92(میزان تغییر
B 2.830.221.637ارزش بازار

B 851.958ارزش معامات
M 489.785حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد

3.29529.65پتروشیمي مبین
)25.14(1.931بانك اقتصادنوین 

7.61525.06گروه مپنا 
)21.86(906بانك صادرات

)21.28(2.415سرمایه گذاري غدیر

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 5.19020.760س. دارویی تامین

B 8.2978.879تولیدی مهرام
B 1.0967.950سرمایه گذاری سایپا
B 4.9764.976تایدواتر خاورمیانه

B 10.2012.665صنعتی پاکشو

ارزشفروشنام کامل شرکت

B 11.00010.698پتروشیمی فارابی

B 5.0876.531پتروشیمی شازند

B 2.7033.477حمل و نقل خلیج فارس

B 6.3203.190ایرکا پارت صنعت

B 14.4613.032سیمان اصفهان

درصد قیمتنام کامل شرکت
6.9144.98پشم شیشه ایران

2.2834.77پلی اکریل
3.5484.63الیاف مصنوعی

2.5634.44ریخته گری تراکتورسازی
2.3594.38بیمه ما

درصدقیمتنام کامل شرکت
)5(1.672ماشین سازی نیرومحرکه

)4.99(2.568معادن بافق

)4.93(1.350س. توکا فوالد

)4.92(1.141پگاه آذربایجان غربی

)4.9(816قند نیشابور

ارزشحجمنام کامل شرکت
M97.427 B 96.877پارس  خودرو
M38.826 B 42.862بانك صادرات
M27.722 B 26.637سایپا دیزل 

M22.706 B 25.926ایران  خودرودیزل 
M25.358 B 23.451سرمایه گذاري  سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M97.427 B 96.877پارس  خودرو

M45.601 B 5.643ایران  ترانسفو
M45.320 B 18.660لیزینگ رایان  سایپا

M39.950 B 14.882ایران  خودرو
M38.826 B 42.862بانك صادرات

 787.40شاخص کل

)4.50(میزان تغییر

B 588.215.582ارزش بازار
B 1.271.431ارزش معامات
M 85.059حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد
)3.06(34.608پتروشیمي مارون

1.7571.25پتروشیمي س. ایرانیان
)1.02(3.061هلدینگ خاورمیانه

)0.73(10.419نفت ایرانول
)0.58(1.386فوالد هرمزگان جنوب

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص
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مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه



ی��ک م��درس و تحلیلگ��ر 
تکنیکال ب��ا اعالم اینکه هفته 
ج��اری روزهای بس��یار مهمی 
تلق��ی  کل  ش��اخص  ب��رای 
می ش��وند، چهار ش��رط الزم 
ب��رای عب��ور از مح��دوده ۷۲ 
هزار واحدی را در نظر گرفت. 
ب��ه گ��زارش ب��ورس پرس، 
سیدحامد کراری با ارائه تحلیل 
تکنیکال شاخص بورس اعالم 
کرد: با توجه به حس��اس ترین 
روز شاخص کل در برهه اخیر 
به بررس��ی تکنیکال��ی نمودار 
آن می پردازی��م. در بررس��ی 
چ��ارت ش��اخص کل در تایم 
»احتم��ال«  ش��اهد  روزان��ه 
گارتلی  الگ��وی  ش��کل گیری 
هس��تیم. گرچ��ه به کارگیری 
الگوه��ای هارمونی��ک قبل از 
تشکیل کامل آن شاید صحیح 
نیست، اما در شرایط کنونی هر 
احتمالی را باید جدی گرفت. 
از ط��رف دیگ��ر می توان به 
احتم��ال ش��کل گیری الگوی 
ک��ف دوقل��و در انتهای اصالح 
شاخص ش��ک کرد. الگوهایی 
ک��ه می توانس��تند ب��ا واکنش 

مثبت بازار به توافق هس��ته ای 
سریع تر از این شکل گیرند. 

همان ط��ور ک��ه در نم��ودار 
اول مشاهده می شود شروطی 
برای شکل گیری این الگوها در 
نظر گرفته شده که در صورت 
تحق��ق آنها می توان با احتمال 
زیاد ش��کل گیری این الگو ها را 

محتمل دانست. 
در این تصویر شروط مذکور 
با فلش نش��ان داده شده است. 
نخس��تین ش��رط ک��ه محقق 
ش��د عبور نمودار قیمت از ابر 
کوم��و ب��ود که ب��ا موفقیت به 
ثمر نشس��ت. ای��ن عبور منجر 
به ش��کل گیری روند صعودی 

کوتاه مدت شد.
شرط دوم عبور از کانال روند 
نزولی رس��م شده که شاخص 
موف��ق به شکس��ت ای��ن روند 
هش��ت ماه��ه خود ش��د و در 
برخورد با مح��دوده مقاومتی 
خود روند اصالحی را شکل داد. 
اصالح��ی  حرک��ت  ای��ن 
هم اکنون درح��ال برخورد به 
روند شکس��ته شده )پولبک( و 
همزمان به خط روند صعودی 

ایجاد شده است. وجود واگرایی 
منفی در قله قبل این نگرانی را 
از ع��دم تمایل بازار به واکنش 
به این ناحیه برانگیخته اس��ت. 
از ای��ن رو ف��ردا و هفته جاری 
روزه��ای بس��یار مهمی برای 

شاخص کل تلقی می شوند. 
عب��ور از مح��دوده مقاومتی 
قرم��ز رن��گ - منطق��ه ای که 
بی��ن ۷0500 تا ۷۲000 قرار 
دارد - ش��رط بعدی اس��ت که 
انتظ��ار می رود ب��ا واکنش به 
محدوده پیش رو به سمت این 
ناحی��ه مقاومتی حرکت کند. 
ش��رط بع��د از این ناحیه عبور 
پرق��درت از منطق��ه ۷۲000 
واح��د اس��ت ک��ه ب��ه لحاظ 
تکنیکالی خ��ط گردن الگوی 
کف دوقلو شکس��ته می شود و 
کار کمی راحت تر خواهد بود. 
 در بررس��ی ش��اخص کل 
در تای��م هفتگی ش��اهد نکات 

جالبی هستیم. 
در ای��ن نم��ودار روند نزولی 
بلند مدت رس��م شده و شاهد 
شکس��ت قطع��ی ای��ن رون��د 
هس��تیم و هم اکن��ون درحال 

پولبک زدن به این خط هستیم. 
ای��ن جمالت در حالی قطعیت 
دارن��د ک��ه آخری��ن کندل در 
چ��ارت طی این هفته به همین 
حالت ش��کل بگیرد، درصورت 
منفی ش��دن بیش از حد این 
کن��دل و حمله دوباره به خط 
ترسیم شده، شکست خط روند 
را با تشکیک روبه رو می سازد. 
 با توجه به مباحث تکنیکال، 
آخرین کف نمودار در محدوده 
61500 ق��رار دارد و حرک��ت 
اخی��ر که توج��ه تحلیلگران را 
به خود جلب کرد. شکل گیری 
کفی باالتر از کف قبل بود که 
زمینه ساز شکل گیری یک روند 
صع��ودی را مهیا می کند، ولی 
زمانی این روند تایید می ش��ود 
که سقفی باالتر از سقف قبلی 
داشته باشیم که این مهم فعال 

محقق نشده است. 
با توجه به قدرت روند نزولی 
و شکس��ت کانال هشت ماهه 
به نظر می رس��د ش��کل گیری 
پولبک جهت اخذ قدرت بیشتر 
ضروری باش��د. ای��ن درحالی 
اس��ت که اکثر نمادهای بانکی 

و مه��م ب��ازار در فصل مجامع 
به س��ر می برند که با بازگشایی 
آنها شاهد واکنش بازار به این 
منطقه حمایتی خواهیم بود. 

نمودار شاخص کل از دیدگاه 
الیوت در تایم هفتگی نشان از 
ک��م رمقی برای تش��کیل موج 
پن��ج فرض��ی دارد. با توجه به 
عدم برآورده ش��دن انتظارات 
س��هامداران باوج��ود تواف��ق 
هس��ته ای، امیدها برای رش��د 
س��ریع و ش��ارپ کمرنگ شده 

است. 
گرچ��ه الگ��وی هارمونیک 
معرف��ی ش��ده ای��ن نکته را 
نق��ض می کن��د اما با توجه به 
بنی��اد ب��ازار و کم رونق بودن 
ش��رکت های  فعالیت ه��ای 
بورس��ی در دو س��ال گذشته 
الی��وت  تئ��وری  س��ناریوی 

محتمل تر به نظر می رس��د. 
ب��ه هر ح��ال این هفته برای 
ش��اخص کل مهم است و باید 
دید که کدام یک از سناریو های 
ترسیم شده اجرایی می شوند و 
نقشه ها نقش بر آب می شوند یا 

نقش آینه در قاب؟ 

حساس ترین هفته شاخص

۴شرط برای عبور از محدوده ۷۲هزار واحدی

ش��رایط ح��ال و آین��ده پارس 
خودرو که با زیان انباش��ته ۷۹۴ 
میلیارد تومانی، لیدر شرکت های 
زی��ان ده و معروف بورس اس��ت، 
توسط یک مشاور سرمایه گذاری 

تحلیل شد. 
به گزارش بورس پرس، شرکت 
پارس خودرو از ماه های گذش��ته 
ب��ا زمزمه های��ی مبنی ب��ر انجام 
مذاکرات برای فروش سهام به رنو 
و انعقاد قراردادهای جدید مواجه 
ب��ود، دیروز با خبر وال اس��تریت 
ژورن��ال مبنی بر اعالم مدیرعامل 
این ش��رکت بورس��ی اما زیان ده 
درب��اره درجریان بودن مذاکرات 
مواجه شد. اما این خبر هم نه تنها 
باعث بهبود س��هام »خپارس« در 
بورس نش��د، بلک��ه صف فروش 
س��نگین ۴۴ میلیون س��همی به 
5۴ میلیون سهم افزایش یافت. 

در  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
ش��رایطی امروز وضعیت س��هام 
»خپ��ارس« بهت��ر ش��ده و مانند 
دی��روز خب��ری از ص��ف فروش 
س��نگین و کاه��ش 5 درص��دی 
قیمت نیس��ت ک��ه نیما آزادی از 
شرکت مش��اور س��رمایه گذاری 
آوای آگاه اق��دام ب��ه تحلیل این 

شرکت کرد. 

در چن��د ماه گذش��ته س��هام 
ش��رکت پارس خودرو به ش��دت 
م��ورد توج��ه ب��ازار بوده اس��ت. 
به طوری ک��ه نوس��انات کل بازار 
تا حدودی تحت تاثیر نوس��انات 
این س��هم ب��وده اس��ت. در این 
فراز درصدد هس��تیم تا نگاهی به 
گزارش عملکرد سه ماهه شرکت 

بیندازیم. 
شرکت پارس خودرو با سرمایه 
6۷۷ میلی��ارد تومانی پیش بینی 
س��ود س��ال ۹۴ خود را به ازای 
هر س��هم ۲1 ریال اعالم کرد که 
در گزارش س��ه ماهه با پوش��ش 
8درص��د ف��روش )151( ری��ال 
زی��ان شناس��ایی کرد. ش��رکت 
در ای��ن گزارش زی��ان عملیاتی 
۷درص��د دارد و ب��ا هزین��ه مالی 
س��نگینی که متحمل ش��ده این 
زیان را شناسایی کرده است. زیان 
شناسایی شده شرکت 60درصد 
بیش از زیان ساخته شده در سه 

ماهه سال ۹3 است. 
ک��رده  پیش بین��ی  ش��رکت 
ب��رای س��ال مال��ی ۹۴ مع��ادل 
16۷500 دس��تگاه خودرو تولید 
کن��د که از نظ��ر وزن نزدیک به 
50درصد فروش روی محصوالت 
تندر اس��ت. ش��رکت پیش بینی 

ک��رده مارجی��ن ناخالصش برای 
س��ال جاری 1۷درصد باش��د که 
بسیار خوشبینانه پیش بینی شده 
اس��ت. به نظر می رسد رسیدن به 
س��ود ۲1ریالی بسیار خوشبینانه 

باشد. 
انتظار می رود در گزارش س��ه 
ماهه دوم س��ال به دلیل تقاضای 
س��نتی در بخش خودرو ش��اهد 
افزایش فروش ش��رکت باشیم اما 
برای نیمه دوم سال مجدد تقاضا 
پایین خواهد بود. به دلیل تمرکز 
باالی شرکت روی محصول تندر 
و همچنین تحریم هایی که در این 
زمینه وجود داشته است و نظر به 
اینک��ه تحریم های صنعت خودرو 
کم��اکان وج��ود دارد بنابرای��ن 
احتماال به عنوان یک عامل ریسک 
قوی برای پارس خودرو محسوب 
می شود که محقق کردن سود را 
با چالش های جدی مواجه کند. 
الزم به ذکر است شرکت نزدیک 
600میلیارد توم��ان وام تا انتهای 
گزارش س��ه ماهه در حساب هایش 
دارد که ساالنه ۲53میلیارد تومان 
هزین��ه مالی به ش��رکت تحمیل 
می کند که در سه ماهه ۲5درصد از 
این هزینه مالی نیز شناسایی شده 
اس��ت. به نظر می رسد با احتساب 

100 میلی��ارد توم��ان هزینه های 
عمومی اداری شرکت، این شرکت 
باید ساالنه حداقل ۲100 میلیارد 
تومان فروش داشته باشد تا با این 
حاشیه سود خوشبینانه 1۷درصد 
به زیان دهی نرس��د. این در حالی 
اس��ت ک��ه کل فروش س��ال ۹3 
ش��رکت 8۷8 میلیارد تومان بوده 

است. 
ش��رکت ت��ا انتهای س��ه ماهه 
س��ال 13۹۴ دارای زیان انباشته 
۷۹۴میلی��ارد تومان��ی ب��وده که 
مع��ادل 11۷تومان ب��ه ازای هر 
سهم است. از سوی دیگر شرکت 
بخش��ی از مواد اولیه و قطعات را 
وارد می کند که نرخ دالر وارداتی 
در بودجه ۲850 تومان دیده شده 
اس��ت که در ص��ورت تک نرخی 
ش��دن این محصول در محدوده 
3000 تا 3100 تومان در ماه های 
آت��ی از این محل نیز ش��رکت با 
کاهش حاشیه سود همراه خواهد 
ش��د. به نظر می رسد افزایش نرخ 
حدود 5درصد برای ماه های آتی 
می تواند شرکت را به همین جای 

فعلی برساند! 
عواملی که می تواند ش��رکت را 
از مخمصه خارج کند، رفع تحریم 
خودرو سازی و به ظرفیت رسیدن 

تندر معمولی و SR، کاسته شدن 
هزین��ه مالی به واس��طه کاس��ته 
ش��دن نرخ به��ره بانکی و اصالح 

ساختار مالی شرکت. 
در حال��ت طبیع��ی تمام موارد 
ف��وق خ��ود نیازمن��د فرآیندی 
زم��ان بر خواهد بود. بنابراین این 
ش��رکت برای س��ال ۹۴ نیز سال 
س��ختی را خواهد داشت. هر یک 
از موارد فوق محقق شود شرکت 
تنها می تواند در چند س��ال زیان 
انباش��ته سنگین خود را بکاهد و 

حساب هایش را مثبت کند. 
 نتیجه گیری: 

وضعیت س��اختار مالی شرکت 
ضعیف و ش��کننده است و به نظر 
می رس��د برچیده شدن تحریم ها 
ب��ه ش��کل زمان ب��ر وضعیت این 
ش��رکت را به سمت بهبود نسبی 
پیش بین��ی  بنابرای��ن  می ب��رد. 
نمی ش��ود وضعی��ت ش��رکت در 
آینده نزدیک به س��مت مس��اعد 

شدنی برود که ملموس باشد. 
ش��رکتی ک��ه 3۷درصد ارزش 
ب��ازار آن هزینه مالی و 15درصد 
ارزش ب��ازار هزینه ه��ای عمومی 
اداری اس��ت برای سرمایه گذاری 
بای��د  بلند م��دت  و  میان م��دت 

احتیاط بیشتری کرد. 

توسط یک مشاور سرمایه گذاری

لیدر شرکت های زیان ده بورس تحلیل شد

در بررس��ی بلند م��دت س��هم 
داده پ��ردازی ایران )مداران( در 
تای��م فریم هفتگ��ی و در حالت 
که  می بینیم  لگاریتم��ی  نمودار 
رون��د صعودی این س��هم درون 
یک کانال صعودی محصور شده 
و به نظر می رسد که اصالح ساده 
زیگ��زاگ ABCپس از بر خورد 
به کف کان��ال بعد از مدت زمان 

16ماه به پایان رسیده است. 
البته همزمان ش��اهد واگرایی 
قدرتمند مخفی و معمولی مثیت 
روی اندیکاتور MACD در فاز 
بلند م��دت هس��تیم ک��ه جمیع 
این عوامل و همچنین شکس��ته 
مقاومت 1۷00ریالی در  ش��دن 
ماه گذش��ته نیز گواه شروع موج 
صعودی جدی��دی در قالب موج 
پنج��م الیوت اس��ت و به همین 
دلی��ل، از منظر تحلیل تکنیکال 

ای��ن س��هم را ج��زو گزینه های 
مناس��ب ب��رای س��رمایه گذاری 
بلند مدت در دو سال آینده قرار 
می ده��د. در میان م��دت انتظار 

داریم س��هم پس از اس��تراحت 
و اص��الح کوتاه مدت ک��ه بعد از 
رش��د اخیر به آن نی��از دارند در 
قیمت های 1500 تا 1600ریال 

دوباره برای خرید جذاب ش��ود 
و پس از آن به س��مت مقاومت 
۲300ریال��ی حرک��ت کند و در 
نهای��ت انتظار فت��ح قله تاریخی 

3000ریالی را برای بلند مدت در 
این سهم متصور هستیم. الزم به 
ذکر است حمایت اصلی سهم در 

کف 1300 ریالی است. 

تحلیلگر تکنیکال شرکت داده پردازی ایران )مداران(
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تحلیل تکنیکال

اخبار مجامع و کدال

-  حسینا در اطالعات و صورت های مالی سه ماهه خود، 
سود 5۴۲0 ریالی اعالم کرد. رقم اعالم شده قبلی این 
نماد مبلغ 53۲8 ریال بود. درآمد این ش��رکت حدودا 
5.۷ درص��د، س��ود ناخالص ۲.۴ درصد، س��ود عملیاتی 
1.۷ درصد نس��بت به اطالعیه های قبلی افزایش داشته 
اس��ت. این ش��رکت درآمد س��رمایه گذاری های خود را 

۲3 درصد پوشش داده است. 
-  کفپ��ارس تعدی��ل منف��ی 33 درص��دی داد. این 
نم��اد س��ود ناخال��ص خ��ود را ۴8 درص��د و درآم��د 
س��رمایه گذاری ها را ۴۹  درصد پوش��ش داد. س��ود را 
1۲8 ری��ال پیش بین��ی کرد که نس��بت به رقم قبلی 

اعالم شده 63 ریال کاهش داشت. 
-  آنچه در مجمع عمومی عادی ساالنه سایپا )خساپا( 
منته��ی ب��ه ۹3/1۲/۲۹ گذش��ت حکای��ت از تصویب 
صورت ه��ای مالی، روزنامه اطالع��ات به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره 

ماهانه 15میلیون ریال به صورت ناخالص دارد. 
-  بیمه البرز سود سه ماهه خود را ۲6درصد پوشش 

داد. این نماد سود 1۴5 ریالی را اعالم کرد. 
-  پتروش��یمی ش��ازند )شاراک( سود سه ماهه خود 
را 15 درصد پوش��ش داد. درآمد هر س��هم برای سال 
منتهی به ۹۴/1۲/۲۹ با س��رمایه 3600000 میلیون 
ریال مبلغ 1311 ریال به صورت خالص و پس از کسر 

مالیات اعالم شد. 
-  در اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه 
منتهی به ۹۴/03/31 )حسابرس��ی نش��ده( بانک ملت 
)وبملت( می خوانیم که این نماد نسبت به سال ۹3 خود 
6 درصد در س��ود افزایش و در درآمد مش��اع و غیر مشاع 
خود ۹ درصد افزایش داشته است. سود شناسایی شده 

این نماد در این سه ماهه مبلغ 11۹ ریال است. 
-    در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی میان دوره ای 
)س��ه ماهه حسابرسی نش��ده( منتهی به پایان خرداد 
۹۴ مهندس��ی س��اختمان تاسیسات راه آهن )باالس( 

آمده است که فروش 13۹ درصد، سود 
ناخالص 50 درصد و سود خالص 51 درصد نسبت به 
سال ۹3 افزایش داشته است. سود  شناسایی شده برای 
هر سهم طی این دوره 186 ریال در نظر گرفته شده است. 
-  خاذین )س��ایپا آذی��ن( در اطالعات صورت های 
مالی س��ه ماهه خود نس��بت به سال قبل 1۹ درصد در 
فروش افزایش داش��ته اما زیان شناس��ایی کرده است 
که این زیان ۴16درصد با افزایش همراه بوده است. 
زیان شناس��ایی ش��ده برای هر سهم در این سه ماهه 
مبلغ 1036 ریال است. در واقع خاذین 80 درصد زیان 

خود را در این دوره پوشش داده است. 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری: 
برخی حقوقی ها شیطنت کرده و 

سهام فروخته اند
دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری گفت: اینکه 
چن��د مجموع��ه از جناح رقیب با حب و بغض نس��بت 
به توافق هس��ته ای معامالتی را انجام داده باش��ند، رد 
نمی شود. برخی حقوقی ها هم شیطنت و فرصت طلبی 

کرده و سهام را در شرایط مثبت بازار فروخته اند. 
به گزارش بورس پرس، در حالی روند نزولی شاخص 
بورس و قیمت سهام اکثر شرکت ها ادامه دارد و برخی 
به اثر مس��ائل سیاس��ی و نقش منفی حقوقی ها در 
شکل گیری این وضعیت پیش بینی نشده بازار معتقد 
هستند که بهروز خدارحمی در این باره به ایسنا گفت: 
اینک��ه چن��د مجموع��ه از جناح رقیب با حب و بغض 
نسبت به توافق هسته ای معامالتی را در بورس انجام 
داده باش��ند، رد نمی ش��ود و ممکن است اتفاق افتاده 
باشد، اما نسبت به کلیت بازار این شائبه وارد نیست. 
وی اف��زود: س��هامداران حقوق��ی بس��یار زودتر از 
س��هامداران حقیقی تحت فش��ار نظارتی قرار گرفتند 
تا به پش��توانه حمایت از بازار عرضه ای انجام ندهند، 
لذا حقوقی های بزرگ بازار در ماه های گذشته به دلیل 
حمایت از بورس سهام خود را عرضه نکردند و برای 
انجام تعهدات خود از مجموعه بانکی وام کوتاه مدت 
گرفتند، لذا به آنها اعالم کردیم در شرایط منفی بازار 
و ادام��ه رون��د نزولی ب��ورس، به رکود دامن نزده و از 
عرضه س��هم خودداری کنند و بعد از بهبود ش��رایط 
ب��ورس در ماه ه��ای آینده نس��بت به عرضه و فروش 

سهم اقدام تا بتوانند وام خود را بازپرداخت کنند. 
خدارحمی تاکید کرد: بر این اس��اس حقوقی های 
بازار در این مدت تا جایی که امکان داش��ت س��هام 
خود را نفروختند و اگر تعدادی نیز این کار را کردند 
به این دلیل بوده است که ناچار بودند به واسطه فشار 
و تامین نقدینگی، عرضه کننده سهم باشند، بنابراین 
آنها به واس��طه فش��ار ناش��ی از تامین نقدینگی ناچار 

هستند سهام خود را در روزهای مثبت بفروشند. 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح کرد: 
این در حالی است که بخش قابل توجه فروش سهم 
توس��ط حقوقی ها، فش��ارهای وارد به سرمایه گذاران 
حقوقی برای عمل به تعهدات است، زیرا سهامداران 
متعددی به این س��رمایه گذاران فش��ار وارد می کنند 
که س��ودهای باالی ۹0 درصد تقس��یم کنند لذا به 
دلی��ل کمبود نقدینگی چاره ای جز فروش س��هم در 

بازار ندارند. 
خدارحم��ی ادام��ه داد: البت��ه درای��ن میان حتما 
ش��یطنتی در این خصوص به وجود آمده و برخی از 
حقوقی ها به زعم عدم نیاز، فرصت طلبی کرده و سهام 
خود را در ش��رایط مثبت بازار فروختند که نمی ش��ود 
جلوی آن را گرفت. این درحالی است که به حقوقی ها 
تاکید ش��ده در ش��رایط منفی بازار فروشنده نباشند 
و تنها در شرایط مثبت دست به فروش سهم بزنند. 
وی اف��زود: دوره ای ک��ه در آن ق��رار داری��م، ی��ک 
دوره گذار تاریخی بوده و در چند دهه اخیر بی سابقه 
ب��وده اس��ت، بنابراین ب��ا بهبود ش��رایط در ماه های 
آینده و افزایش نقدینگی در نهادهای سرمایه گذاری 
و بهبود وضعیت مالی بنگاه ها، دیگر شاهد بروز چنین 

رفتارهایی نخواهیم بود. 

تسلط تقاضا بر عرضه

معامالت کم حجم روز گذش��ته به کاهش ش��اخص 
کل و رنگ سبز بازار منجر شد. با گشایش بازار در روز 
یکش��نبه، ش��اخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران 
در جه��ت منف��ی ق��رار گرفت و پس از 15دقیقه روندی 
صع��ودی ب��ه خ��ود دید. پس از گذش��ت این 30 دقیقه 
حساس و با توجه به قدرت گرفتن تقاضا در برابر عرضه، 
قیمت بسیاری از نمادها رو به افزایش گذاشت، اما این 
پدیده منجر به رش��د ش��اخص کل نشد. مهم ترین دلیل 
ای��ن موض��وع ارزش کم معام��الت در بازار بود و پس از 
آن می ت��وان ب��ه منفی سرس��خت و پرتاثیر چند نماد و 
صنعت اشاره کرد. در پایان این جلسه معامالتی شاخص 
کل با 5۹.13 واحد نزول به رقم 66۹۷۷.۲ واحد رسید. 
ارزش معامالت روز گذش��ته با بیش از 15 درصد نزول 
در رق��م 85.۲میلی��ارد تومان و ارزش میانگین معامالت 
نی��ز در رق��م ۲.۲میلیون تومان برای هر معامله به ثبت 
رس��ید. بازار فرابورس ایران نیز رفتاری تقریبا مش��ابه با 
ب��ازار ب��ورس از خود به نمایش گذاش��ت. بدین ترتیب 
شاخص کل این بازار با کاهشی معادل ۴.5واحد به رقم 
۷8۷.۴واحد رسیدو ارزش معامالت این بازار در افزایشی 
چشمگیر نسبت به روز پیشین خود در رقم 1۲۷میلیارد 

تومان به ثبت رسید. 
ع��دم مش��ارکت حقیقی ها، ارزش پایی��ن معامالت، 
ارزش میانگین پایین هر معامله، رش��د قیمت ها، فاصله 
۲درصدی آخرین معامله از قیمت پایانی و جهت منفی 
ش��اخص مهم ترین نکات بازار در روز گذش��ته بودند. در 
روز گذشته حدود ۴5درصد فروش ها توسط حقیقی های 
بازار انجام ش��د و تنها 38 درصد از کل خریدها توس��ط 
ای��ن کده��ا اتف��اق افتاد. در طول روز گذش��ته، همواره 
ارزش نقطه به نقطه معامالت نس��بت به روز پیش��ین 
خود کمتر بود. این موضوع می تواند نشانگری در مورد 
ضع��ف معام��الت و ش��ک موجود در بازار باش��د. ارزش 
میانگی��ن ک��م معامالت نیز در نوع خ��ود جالب به نظر 
می رس��ید. همواره زمانی که تقاضا و عرضه برای تغییر 
روند در برابر یکدیگر قرار می گیرند، انتظار می رود ارزش 
میانگین معامالت رشدی چشمگیر را تجربه کند. محل 
ای��ن موض��وع از رویارویی قوی گاوها و خرس ها اس��ت. 
اما در روز گذش��ته برخالف تغییر روند به وجود آمده، 
ارزش میانگین معامالت دچار کاهش شد و این موضوع 
می تواند نش��ان از هدفمند بودن این صعود باش��د. رشد 
قیمت ها در بسیاری از نمادها با سرعتی چشمگیر اتفاق 
افتاد. در جریان معامالت روز گذشته، بسیاری از نمادها 
رون��د صع��ودی را ب��رای خود برگزیدن��د و این کار را با 
س��رعتی زیاد انجام دادند. این س��رعت باالی تغییر روند 
به رس��یدن قیمت بس��یاری از نمادها به س��قف روزانه و 
عدم تمکین کامل قیمت پایانی از شرایط منجر شد. این 
موضوع می تواند محلی برای ایجاد طمع در حقیقی های 
بازار برای ورود به عنوان خریدار به بازار محس��وب ش��ود. 
چهره شاخص کل در بازار روز گذشته منفی بود و همین 
موضوع این انتظار را در هر معامله گر به وجود می آورد 
که در چند روز آینده، ش��اخص کل رنگی س��بز به خود 
ببیند؛ همین موضوع نیز می تواند از پیش طراحی شده 

و برای برانگیختن حقیقی ها به خرید باشد. 
در جلس��ه معامالت��ی پیش رو انتظار م��ی رود بازار با 
تقاضایی قوی گش��وده ش��ود. این تقاضا )بدون در نظر 
گفتن حقیقی یا حقوقی بودنش( می تواند تا نیمه بازار با 
قدرت نخست خود ادامه یابد. اما با گذشت از نیمه های 
ب��ازار ش��رایط به گون��ه ای دیگر خواهد ب��ود. با توجه به 
مش��کوک بودن روند معامالت در دو روز گذش��ته، این 
ایده در ذهن متبلور می ش��ود که تمام این جریان برای 
بازگش��ایی مناس��ب بعضی از نمادها به وجود آمده است 
و پ��س از بازگش��ایی ها عم��ری نخواهد داش��ت. لذا اگر 
در نیمه نخس��ت بازار روز جاری، قیاس نقطه به نقطه 
ارزش معامالت نسبت به روز گذشته رقمی بیش از دو 
را نش��ان دهد می توان انتظار داش��ت در نیمه دوم بازار 
عرضه قدرتی قابل توجه به دست آورد. احتمال رخداد 
این س��ناریو به مراتب کمتر از س��ناریوی اصلی )یعنی( 
مثبت بودن بازار و شاخص کل در تمام طول روز است. 

شنیده ها و شایعات بازار

آینده: ش��نیده ها حکای��ت از افزایش ۲۹ درصد زیان 
نسبت به دوره قبل در این نماد دارند. 

ولس��اپا: ش��نیده ها حکایت از این دارند که ولس��اپا با 
تعدیل مثبت همراه خواهد بود. 

ونفت: شنیده ها حکایت از افزایش سرمایه 53 درصدی 
از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی 
و سود انباشته و تکمیل طرح ایجاد پایانه ذخیره سازی 
و انتقال نفت خام در قش��م، همچنین توس��عه فعالیت و 
تقویت سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دلیل واگذاری 
س��رمایه گذاری قش��م و حضور در برخی مناقصه ها در 

ماه های اخیر دارند. 
خفناور: زمزمه هایی مبنی بر تعدیل مثبت ۲6درصدی 

در این نماد به گوش می رسد. 
حتای��د: خبره��ا حکایت از تکذیب افزایش س��رمایه 
حتاید در س��ال جاری دارند، گویا س��ال قبل حتاید قصد 
افزایش سرمایه 100 درصدی را داشته که سازمان بورس 

موافقت نکرده است. 
بکام: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که بکام تصمیم 
ب��ه ف��روش برخی از دارای��ی خود مانند تجهیزات اضافه 
و زمین، دفتر تهران و آپارتمان های مش��هد دارد که در 
صورت فروش می تواند سود غیر عملیاتی را افزایش دهد. 
خبهمن: ش��نیده ها حکایت از افزایش سرمایه قطعی 
از محل های س��ود انباش��ته و آورده نقدی و اعالم آن در 

مرداد ماه دارند. 
حتوکا: زمزمه هایی مبنی بر تعدیل منفی در این نماد 

به گوش می رسد. 
خزامیا: زمزمه هایی مبنی بر همکاری مجدد با شرکت 
آمریکای��ی ایویک��و، رونمایی از خودرو Z100  و عرضه 
پادرا دو کابین در ماه آینده و احتمال سود آوری و تحقق 
سود برای سهامداران و نیز جبران کاهش سود سال قبل 

در این نماد به گوش می رسد. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

دریچه

خبر

نیما جاللی

ملیحه کریم شاهی
معامله گر

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه
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خاط��رات، یکی از بزرگ تری��ن بهانه های 
انسان برای دمی نشس��تن و فکر کردن به 
روزهای تلخ و ش��یرین گذشته و ثبت این 
خاطرات برای ی��ادآوری، راه ها و روش های 
گوناگون��ی را از گذش��ته های دور ت��ا ب��ه 
امروز طی کرده اس��ت. نقاشی ها، عکس ها، 
از  بس��یاری  دست نوش��ته های  و  فیلم ه��ا 
تاریخ گذشتگان ما به جا مانده که همچنان 
ارزشمند و دوست داشتنی هستند. در این 
بین گرفتن عکس و قاب کردن آن به دیوار 
ش��اید یک��ی از رایج ترین و البت��ه بهترین 
روش ها برای محافظ��ت از خاطره روزهایی 

باشد که دوست شان داریم. 
اگرچه در سال های اخیر انواع گوشی ها و 
رسانه های دیجیتال برای نگهداری عکس ها 
پدید آمده اند یا حتی قاب های دیجیتال در 
دنیا در حال فراگیر شدن هستند اما حتما 
همه ش��ما تفاوت بین یک عکس دیجیتال 
را با عکسی که چاپ ش��ده و روبه روی تان 
به دیوار آویخته شده به عالوه حسی را که 
به ش��ما منتقل می کن��د درک می کنید. از 
این رو نمی توان گفت عمر قاب های عکس 
و نقاش��ی به س��ر آمده، تنها می توان گفت 
جن��س این قاب ها از گذش��ته ت��ا به امروز 
در حال پیش��رفت اس��ت و به ش��کل های 

گوناگونی تولید می شوند. 

سابقه 18 ساله قاب های امروزی
قاب های موج��ود در بازار ام��روز عموما 
از جن��س pvc  هس��تند ک��ه مهم تری��ن 
مزی��ت این قاب های نس��بت به جنس های 
دیگ��ر قابلیت های شست وش��و، تنوع رنگ 
و س��هولت تولی��د این گون��ه قاب هاس��ت. 
نخستین بار حدود 18س��ال پیش  pvcها 
وارد ایران شدند و در ابتدا بیشتر پروفیل ها 
ایرانی ه��ا  آن  از  پ��س  و  ب��ود  ترکی��ه ای 
خود تولی��د بخش اعظمی از ش��مش های 
pvc را به عه��ده گرفتن��د و ی��ک کارخانه 
تولیدی در رشت تاسیس ش��د و بازار این 
کار رو ب��ه فزون��ی گرفت و ام��روزه تعداد 
کارخانه ه��ای تولیدکننده پروفیل های قاب 
در ایران نزدیک به 10 کارخانه هستند اما 
همچنان بخشی از مواد اولیه قاب ها توسط 
تولیدکننده های قاب از کشورهای اروپایی، 

کره و ترکیه وارد می شود. 

برای هر سلیقه ای، قاب تصویر موجود 
است

صادق برزگر، مدیر شرکت BIF که یکی 
از ش��رکت های تولیدکننده قاب های عکس 
ام��روز قاب های  اس��ت درخصوص جایگاه 
عکس در منازل و دفات��ر کار و... می گوید: 
جایگاه قاب در زندگی انس��ان یک جایگاه 
ویژه اس��ت و توجه خاصی به آن می ش��ود 
و کاربرد آن تنها برای عکس نیس��ت بلکه 
ب��رای قاب کردن آین��ه، فرش های قیمتی، 

لوح های تقدیر، نقاش��ی ها، کارهای دستی 
و... هم مورد استفاده قرار می گیرد. 

 وی در خصوص میزان تولید کارگاه های 
تولیدکنن��ده ق��اب می گوی��د: بخش اعظم 
تولید ما سفارش محور است و به درخواست 
مش��تریان تولید می کنیم، همچنین حجم 
تولی��دی کارگاه ها و تعداد خط��وط تولید 
آنها متفاوت است. از این رو نمی توان گفت 

میزان تولید این قاب ها چه مقدار است. 

آینده ساختمان های پروفیلی
مح��دودی  بس��یار  به ص��ورت  ام��روزه 
پروفیل ها ع��الوه بر قاب ه��ا در بخش های 
دیگری در س��اختمان اس��تفاده می ش��وند 
ک��ه البته به دلی��ل قیمت تمام ش��ده باال 
نسبت به س��ایر مواد مصرفی چندان به کار 
گرفته نمی ش��ود، اما این کاربردها از جمله 
در داخ��ل س��اختمان یا برای ت��اج پرده ها 
در منازل اس��ت که می توان ب��ا تحقیقات 
کارشناس��ی و برآورد هزینه، نتیجه گرفت 
که آیا آینده بس��یاری از مصالح ساختمانی 

می تواند از جنس PVC باشد یا خیر؟! 

سرمایه های متغیر
برزگر در خصوص سرمایه های مورد نیاز 
ب��رای ورود به ب��ازار تولید قاب در کش��ور 
می گوی��د: همان ط��ور ک��ه پیش ت��ر گفتم 
ورود ب��ه این حوزه با توجه ب��ه حجم تولید 
و سفارشات شما بسیار متغیر است، ممکن 
اس��ت یک تولیدکننده در ب��ازار امروز کال 

20 میلیون تومان سرمایه مالی داشته باشد 
و تولیدکنن��ده دیگر 500 میلیون س��رمایه 
کارش باشد. اما در مجموع برای راه اندازی 
یک خط تولید و خرید ماشین آالت مربوطه 
ش��ما حداقل 5میلیون توم��ان برای خرید 

ماشین آالت نیاز دارید. 
ب��ه تب��ع ورود ای��ن صنع��ت به کش��ور 
ماش��ین آالت مورد نیاز ب��رای تولید هم در 
داخل تولید می شود و هم انواع خارجی آن 
در بازار وجود دارد که عموما انواع ایتالیایی 

آن کارایی بیش��تر و عم��ر مفیدتری دارند، 
همچنین 5 میلیون توم��ان هم برای خرید 
پروفیل های اولیه نیاز است تا کار را شروع 

کنید. 
ای��ن  ه��م  کارگاه  مت��راژ  در خص��وص 
متغیره��ا وجود دارد ک��ه می توانید در یک 
کارگاه 80متری کار را ش��روع کنید یا اگر 
کار گس��ترده ای مدنظرتان اس��ت، حداقل 

500 مت��ر کارگاه می خواهی��د ب��ه ع��الوه 
در کوچک ترین حالت ش��ما نی��از به دونفر 
نی��روی انس��انی حاض��ر در کارگاه دارید. 
قیم��ت قاب ها هم بس��ته به ن��وع پروفیل 
و کیفی��ت کار از متری 2 ه��زار تا 30 هزار 

تومان متغیر است. 

مزیت ها و محدودیت ها
خص��وص  در  ش��رکت  ای��ن  مدی��ر 
مهم تری��ن ویژگی های مثب��ت و منفی بازار 
تولیدکنندگان ق��اب می گوید: قیمت چوب 
در بازار بس��یار باالس��ت و تولیدکننده های 
قاب از دیرباز به فکر جایگزین مناسبی برای 
قاب ه��ای چوبی بوده ان��د. مهم ترین ویژگی 
که می توان برای این سرمایه گذاری در نظر 
گرفت قیمت مناس��ب آن اس��ت که اغلب 
ه��م مورد توج��ه خریداران ق��رار می گیرد، 
همچنین تنوع رن��گ و طرحی که می توان 
روی ش��مش های پروفیل پیاده کرد با هیچ 
جنس دیگری قابل مقایس��ه نیست و شما 
ب��رای انواع کاره��ای مختل��ف می توانید از 
طرح ه��ا، مدل ها و رنگ ه��ای مختلف بهره 
بگیری��د. درنهای��ت چ��ون کار ب��ا چوب و 
آلومینیوم نیاز به فرد متخصص برای ساخت 
و تولید داش��ت اما تولید ای��ن قاب ها چون 
ماش��ین محور اس��ت چندان تخصصی نیاز 
ندارد و به خوبی می توان با مقداری س��لیقه 

جایگاه خوبی در بازار پیدا کرد. 
ب��رای  کار  ای��ن  عی��ب  مهم تری��ن  ام��ا 
بازار هم��ان مزیت  باس��ابقه  تولیدکنندگان 

آخر اس��ت، در واقع بس��یاری از اف��راد صرفا 
جهت کسب س��ود وارد بازار می ش��وند و با 
انواع بی کیفیت پروفیل های چینی، ضایعات 
مصرفی و طرح های قدیمی شروع به تحویل 
کارهای بی کیفیت در بازار می کنند و پس از 
مدتی هم زمین می خورند و کنار می کش��ند 
ام��ا برگردان��دن اعتماد به مش��تری،  گردن 

تولیدکننده های باسابقه و باوجدان می افتد. 
وی همچنی��ن می افزاید: ش��اید اگر این 
صنف اتحادیه مربوط به خود را داشته باشد 
تا بتواند به امور تولیدکنندگان نظارت کرده 
و توجه الزم را به خاطیان داشته باشد بازار 
این کار بهتر از وضعیت کنونی می شود، اما 
به نظرم آینده این س��رمایه گذاری می تواند 

مناسب و روشن باشد. 
برزگر در آخ��ر درخص��وص فرصت های 
صادرات��ی در ای��ن کار می گوی��د: در دنیا 
امروز با پیش��رفت تکنولوژی و ماشین آالت 
پیش��رفته، کش��ورهای دیگر همین قاب ها 
را ب��ا هزینه ه��ای پایین تر می س��ازند و از 
طرفی غالبا طرح ها و الگوهایی که در ایران 
ساخته می شوند از آنها گرفته می شود پس 
با وجود این دو مورد در حال حاضر قابلیت 
رقابت در بازارهای جهان��ی را نداریم اما با 
ایرانی  اصیل  سرمایه گذاری روی طرح های 
یا پایین آوردن قیمت تمام ش��ده می توان 
وارد گردونه رقابت ش��د ک��ه البته کار هر 
کسی نیس��ت و نیاز است تا س��رمایه گذار 
هم��ه موارد مربوط به این ح��وزه، به عالوه 

سلیقه بازار مقابل را بشناسد. 

سرنخ

خبر

مرغ را دریابید

کالف اول

س��رنخ امروز مربوط ب��ه مرغ و تخم مرغ اس��ت، 
ماده های غذایی که در س��بد روزانه ایرانیان به طرق 
مختلف اس��تفاده می ش��ود و ایران به عنوان یکی از 
تولیدکننده های این محص��والت، موفق عمل کرده 

است. 
تخم مرغ به عن��وان یکی از مواد غذای��ی پرکاربرد 
در زندگ��ی امروزی یک��ی از محصوالتی اس��ت که 
نیاز ب��ه توجه بیش��تری از س��وی تولیدکنندگان و 
فع��االن حوزه بس��ته بندی دارد. در واق��ع تخم مرغ 
در ایران عموما به صورت فله ای فروخته می ش��ود و 
 تاکن��ون توجه ویژه ای به بس��ته بندی و فرآوری آن 

نشده است. 
پی��ش از این درخصوص فرآوری و تفکیک زرده از 
س��فیده و تبدیل آن به پودر تخم مرغ گزارشی ارائه 
ش��د. در کالف امروز منحصرا س��رمایه گذاری روی 
بس��ته بندی تخم مرغ مدنظر اس��ت. تولید تخم مرغ 
در کشور ساالنه 900هزار تن است اما ظرفیت ایران 
برای تولید تخم مرغ 1200هزار تن برآورد می ش��ود 
که به راحتی می توان با بس��ته بندی های مناس��ب و 
تعیی��ن وضعیت س��المت و درج تاری��خ انقضا روی 
کاال، مص��رف س��رانه آن را افزای��ش داد. در واقع با 
بس��ته بندی این محصول عالوه ب��ر افزایش مصرف 
می توان ظرفیت تولید را باالتر هم برد و مش��تری را 
برای خرید این محصول و مصرف آن مشتاق تر کرد. 

کالف دوم

براساس آمار س��رویس »آب و غذا« تولیدات مرغ 
ای��ران در جریان کارشناس��ی ها و بازدیدهای مرغ و 
تخ��م مرغ مش��کوک ب��ه آنفلوآنزا جزو کش��ورهای 
پاک ش��ناخته ش��د و همین مس��ئله خ��ود یکی از 
پتانس��یل های مثبت ایران در تولید بیشتر این ماده 

غذایی است. 
ب��ه گفته کارشناس��ان و طبق آخری��ن آمار ایران 
در س��ال حدود 2میلی��ون تن تولید م��رغ دارد که 
300ه��زار ت��ن از ای��ن تولید مازاد مص��رف در نظر 
گرفته می شود و غالبا مرغداران از مشکالت صادرات 
و ضرر و زیانی که به آنها به دلیل این تولید باال وارد 
می ش��ود ش��کایت می کنند، از طرفی ایران ظرفیت 
تولی��د 3میلیون تن مرغ در س��ال را هم دارد از این 
رو بهترین فرصت برای صادرات مرغ در این برهه از 
زمان پیش آمده اس��ت. از طرفی کشورهای همسایه 
مانند افغانستان، عراق و پاکستان از خواستاران مرغ 

ایران هستند. 
ما هم در این کالف پیشنهاد می دهیم برای فعاالن 
ح��وزه صادرات ک��ه با توجه به اینک��ه صادرات مرغ 
به کش��ورهای دیگر نی��از به مج��وز از وزارت جهاد 
کش��اورزی ندارد و بس��یاری از موانع صادراتی مرغ 
در حال برداشته شدن است می توانند روی صادرات 

مرغ به خوبی تمرکز کنند. 

شکوفه میرزایی

زم��ان زی��ادی می ب��رد ت��ا ی��ک 
کسب وکار راه بیفتد و رونق بگیرد. این 
روند چندان س��اده طی نمی ش��ود، اما 
برخی کارآفرین ها هستند که عالوه بر 
نگرانی های مرسوم برای راه اندازی یک 
کسب وکار نو دغدغه های محیط زیستی 
ه��م دارن��د. خبر خوب این اس��ت که 
راه ه��ای زیادی برای س��رمایه گذاری 
سبز و راه اندازی کسب وکارهایی وجود 
دارد ک��ه با محیط زیس��ت و منافع آن 

چفت هستند. 
دس��تیابی ب��ه موفقی��ت ماندگار 
نیازمند تحقیقات گسترده و خالقیت 
زیاد اس��ت. باید بدانید که هر پدیده 
چ��ه اثری ب��ر محیط زیس��ت دارد و 
روش های��ی بیابید که هم منحصر به 
فرد باش��ند و هم از نظر کس��ب وکار 

ارزش داشته باشند. 
اگر آماده دوس��تی با محیط زیست 
و مهی��ای راه اندازی یک کس��ب وکار 
هس��تید، اما هن��وز نمی دانید از کجا 
شروع کنید، برایتان پیشنهادهایی در 
دس��ترس و قابل اج��را داریم. از این 
ایده های کسب وکاری کمک بگیرید 
و سرمایه خود را به جریان بیندازید. 

1( وارد کار بازیافت شوید
خیلی از ش��هروندان آگاهی الزم از 
زباله های بازیافتی ندارند و نمی دانند 

کدام زباله ها بازیافتی هستند. آنهایی 
ه��م که دارن��د معموال آنقدر به خود 
زحمت نمی دهن��د که بازیافتی ها را 

از سایر زباله ها جدا کنند. 
دور  خطرناک تری��ن  از  یک��ی 
وس��ایل  بازیافت��ی  ریختنی ه��ای 
می توانی��د  هس��تند.  الکترونیک��ی 
تلویزیون ه��ای قدیمی، لپ تاپ های 
شکس��ته، موبایل های از بین رفته و 
س��ایر وس��ایل الکترونیکی را از جای 
جای ش��هر جم��ع آوری کنید و آنها 
را ب��رای بازیافت به مراکز مخصوص 
بفرس��تید. همچنی��ن می توانی��د با 
برداش��تن ی��ک گام بلندتر، خودتان 
مرک��زی مخصوص بازیافت وس��ایل 

الکترونیک تأسیس کنید. 
2( تمیزکاری خانه با مواد 

شوینده سبز!  
برای بس��یاری از پ��در و مادرهای 
ش��اغل و به ویژه مادره��ا تمیزکاری 
خانه یکی از وظایف وقت گیر اس��ت 
که اصوال وقتش کمتر پیش می آید. از 
طرفی بسیاری از مواد شوینده موجود 
در بازار چندان با محیط زیس��ت س��ر 
س��ازگاری ندارند. ب��رای رفع این دو 
مشکل می توانید یک شرکت نظافت 
منزل راه بیندازید هم خانه های مردم 
را تمی��ز کنی��د و هم مش��کلی برای 
طبیعت و محیط زیست پیش نیاورید. 
در این کس��ب وکار همه کار انجام 

دهید، از گرفتن گرد و خاک المپ ها 
گرفت��ه ت��ا تمی��ز کردن آش��پزخانه 
یا شس��تن حمام، اما به یاد داش��ته 
باش��ید ک��ه برای همه ای��ن کارها از 
برندهای مرغوب، طبیعی و دوستدار 

محیط زیست استفاده کنید. 
در ضمن توجه داش��ته باش��ید که 
به خاطر نوع ش��غلی که کارکنان تان 
دارند می توانند به همه خانه دسترسی 
داشته باشند، پس باید حسن شهرت 

هم داشته باشید. 
3( دور ریختنی ها را دور نریزید

اج��ازه ندهید فرجام وس��یله های 
قدیمی یا شکس��ته سطل زباله باشد. 
با دانس��تن یک س��ری خطوط اصلی 
کار و دسترسی به ابزارهایی قدرتمند 

می توانید از وسیله های گوناگون خود 
دوباره وس��یله های جدید بسازید. به 
این ترتیب وس��ایلی که در نظر اول 
به هیچ دردی نمی خورند به سرمایه 
تبدیل ش��ده و می توانند کلید زننده 
ی��ک کس��ب وکار ت��ازه باش��ند. این 
س��رمایه گذاری به ویژه برای وس��ایل 
چوب��ی قاب��ل اجرا اس��ت. پرده زدن، 
رومبل��ی گرفت��ن و کارهای��ی از این 
دس��ت هم پیش��نهاد دیگری در این 

حوزه از سرمایه گذاری است. 
4( تمیزکاری سیستم های تهویه 

هوا
گرد و غبار، آش��غال و زباله و س��ایر 
ذرات��ی ک��ه راه نفس سیس��تم های 
تهویه هوا را می بندند، یکی از دالیل 

هدررفت انرژی در بسیاری از خانه ها 
است. با سرمایه گذاری در این بخش 
و راه انداختن کسب وکاری اینچنینی 
ه��م خودت��ان پول در می آورید و هم 
ب��ه خانواده ها کم��ک می کنید تا در 
مصرف برق و گاز صرفه جویی کرده 
و پول ش��ان را در جیب ش��ان ن��گاه 
دارند. برای این کار حتما یک س��ری 
تجهی��زات الزم داری��د که خرید آنها 
در واقع همان بخش س��رمایه گذاری 
در کار است. در ضمن بهترین فصل 
انج��ام ای��ن کار به��ار اس��ت، چون 
حساس��یت های فصل��ی در این زمان 
به اوج خود رسیده و مردم بیشتر به 
بهبود وضعیت تهویه خانه های ش��ان 

فکر می کنند. 
5( مشاوره محیط زیستی

اگر کارشناس مسائل محیط زیستی 
هس��تید، از تخصص ت��ان در جه��ت 
مشاوره به این و آن استفاده کنید و 
با خدمات مش��اوره ای از این تخصص 
پول در آورید. این مشاوره ها می تواند 
هم در بخش خانه و خانواده باش��د و 
ه��م مناس��ب ب��رای کار و محل کار. 
با این مشاوره ها می شود راهکارهایی 
را ب��ه اف��راد ارائه ک��رد که در زندگی 
ش��خصی و کاری خ��ود رفتار بهتری 
ب��ا محیط زیس��ت داش��ته باش��ند. 
توصیه های��ی برای اس��تفاده بهینه از 
ان��رژی یا اجرای س��اده ی��ک برنامه 

مربوط به بازیافت می تواند راهکارهای 
مناسبی برای مشاوره باشد. 

6( یک اپلیکیشن دوستدار 
محیط زیست طراحی و اجرا 

کنید
اگ��ر می خواهید به محیط زیس��ت 
کمک کنید خوب است به سراغ ساخت 
یک اپلیکیشن بروید. در این اپلیکیشن 
می توانید خدمات مختلفی ارائه دهید. 
این خدمات طیف گس��ترده ای دارند 
ک��ه از معرف��ی مناب��ع راهنم��ا برای 
فعالیت های دوستدار محیط زیست تا 
بازی ها و برنامه های سبز برای کمک 
به کاربران را ش��امل می شوند. در این 
بازی ها و برنامه ها ش��ما می توانید به 
کاربران آموزش دهید که یک س��ری 
اه��داف محیط زیس��تی را در س��بک 
زندگی خود نهادینه کنند. اپلیکیشن 
ش��ما ه��م توان��د زندگی به س��بک 
دوستداران محیط زیست را به صورت 
کل��ی نگاه کن��د و هم برای هر بخش 
آن مثل مصرف بهینه انرژی، بازیافت 
یا اس��تفاده از مواد بازیافتی برنامه ای 

جداگانه داشته باشد. 
شما همچنین می توانید برنامه هایی 
آموزش��ی طراحی و اجرا کنید که به 
ک��ودکان زندگ��ی محیط زیس��تی را 
می آم��وزد و ب��ه آنه��ا کمک می کند 
تا به عنوان ش��هروندی محیط زیست 

دوست رشد کنند. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان: چند پیشنهاد عالی برای سرمایه گذاران دوستدار محیط زیست
امسال یک هزار و900 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری در زنجان انجام شده است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: طی چهار ماهه نخست امسال بیش از یک هزار 
و 900 میلی��ارد ری��ال س��رمایه گذاری صنعتی در این 

استان انجام شده است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری افزود: در این بازه 
زمانی 34واحد صنعتی در این استان راه اندازی و زمینه 

اشتغال زایی 819 نفر فراهم شده است. 
وی ب��ه راه ان��دازی 25 واحد صنعتی در شهرس��تان 
زنجان اشاره و اظهار کرد: از کل سرمایه گذاری صورت 
گرفته در استان یک هزار و 181میلیارد ریال مربوط به 
شهرس��تان زنجان و مابقی در سایر شهرستان ها انجام 
ش��ده اس��ت.  فغفوری افزود: 143 مورد جواز تاسیس 
تا پایان تیر امسال در استان زنجان صادر شده است. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این واحدها 
بالغ بر سه هزارو 456میلیارد ریال است که در صورت 
راه اندازی این واحدها زمینه اشتغال برای 2هزار و 215 

نفر در بخش صنعت فراهم می شود. 
فغفوری 75 مورد از جواز تاسیس صادره را مربوط به 
شهرستان زنجان، 31 مورد در شهرستان ابهر، 13مورد 
در خدابنده و مابقی را در سایر شهرستان ها عنوان کرد. 
وی یادآورش��د: هم اکن��ون ی��ک ه��زار و 210 واحد 
صنعتی در استان زنجان در حال فعالیت است و 37 هزار 

و 173 نفر در این واحدها مشغول به کار هستند. 
ریی��س س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان 
زنج��ان گف��ت: تاکنون بالغ بر 31ه��زار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در استان زنجان صورت گرفته است. 

pvc گزارشی در خصوص راه اندازی کارگاه تولید انواع قاب های

سرمایه تان را قاب کنید

نقطه شروع

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   
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امروزه تعداد کارخانه های تولیدکننده 
پروفیل های قاب در ایران نزدیک 
به 10 کارخانه هستند با این وجود 
بخشی از مواد اولیه قاب ها توسط 
تولیدکننده های قاب از کشورهای 
اروپایی، کره و ترکیه وارد می شود.
بنابراین هم در بخش تامین مواد 

اولیه و هم در بخش صادرات 
محصول نهایی بازارهای خوبی برای 

سرمایه گذاری وجود دارد
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فرار مالیاتی مانعی برای 
خدمت رسانی 

در کش��ور ما طی س��ال های طوالن��ی درآمدهای 
ناش��ی از ف��روش نف��ت نق��ش اصل��ی را در تامین 
درآمده��ای دولت ایفا کرده اس��ت و ب��ه دلیل عدم 
کارآی��ی و وجود نارس��ایی در نظام مالیاتی کش��ور 
دولت ها هیچ گاه نتوانس��ته اند از درآمدهای مالیاتی 

برای اداره کشور استفاده کند. 
در کش��ور ما فرار مالیاتی دالی��ل گوناگونی دارد. 
اما موضوعی که در حال حاضر مش��اهده می ش��ود 
سلسله عواملی است که دست به دست یکدیگر داده 
و موجب ش��ده که فرار مالیاتی به ش��کل گس��ترده 
اتف��اق بیفتد. اما موضوعی که ب��ا قاطعیت می توانم 
در م��ورد آن اظهار نظر کنم این اس��ت که قانون به 
ان��دازه کافی و تا حدودی محکم در مورد جلوگیری 
از ف��رار مالیاتی وجود دارد و با همین قوانین موجود 
هم می ت��وان با فرار مالیاتی مقابله کرد. البته قاعدتا 
اش��کاالتی در برخی از قوانین مرتبط با فرار مالیاتی 
وجود دارد که اگر مورد اصالح و بازنگری قرار بگیرد، 
می تواند در مقابله با این پدیده بس��یار موثر باش��د 
و چنانچ��ه دولت و مجلس ضرورت��ی در این زمینه 
احساس می کنند، باید الیحه یا طرح مورد نیاز برای 
اصالح قوانین موجود را ارائه دهند. البته در مجلس 
اقداماتی در مورد مالیات انجام ش��ده و قانون اصالح 
مالیات های مس��تقیم در آینده نزدیک برای اجرا به 

دولت ابالغ خواهد شد. 
اما موارد دیگری هم وجود دارد که مانع از مقابله 
اصولی و صحیح با فرار مالیاتی می ش��ود که از جمله 
می توان به نبود نظارت کافی، وجود دست های پیدا 
و پنه��ان برای مخت��ل کردن نظام مالیاتی کش��ور، 
کمبود نیروهای متخصص در ادارات مربوطه و مجهز 
نبودن سیس��تم مالیاتی به دس��تگاه های پیشرفته، 
ع��دم اختصاص اعتبارات برای امن کردن سیس��تم 
دریاف��ت مالیات و روش های قدیمی که از گذش��ته 
وجود دارد اشاره کرد. مواردی که برشمرده شد تنها 
تعدادی از عوامل موثر در فرار مالیاتی اس��ت و طبعا 

دالیل دیگری هم در این زمینه وجود دارد. 
به طور کل��ی بای��د توجه داش��ته باش��یم ک��ه اگر 
بخواهی��م با همین ش��یوه فعلی عم��ل کنیم، قطعا 
همچنان ش��اهد فرار مالیاتی در کشور خواهیم بود. 
اما نکته مهم این اس��ت ک��ه چنانچه قوانین موجود 
به درستی اجرا ش��ود، بخش عمده ای از این مشکل 

مرتفع خواهد شد. 

به هر حال راهکارهایی برای مقابله با فرار مالیاتی 
در کش��ور وج��ود دارد. قاعدتا یک راهکار اساس��ی 
این اس��ت که قانون به درس��تی اجرا و تعارفات کنار 
گذاش��ته ش��ود. درواقع اگر اراده و خ��رد جمعی از 
سوی سازمان مربوطه وجود داشته باشد بعید است 

که شاهد این حجم فرار مالیاتی در کشور باشیم. 
همان طور که اش��اره ش��د یک راه��کار دیگر این 
اس��ت که در صورت وجود خأل قانونی یا اش��کاالت 
قانون��ی، دولت و مجلس باید به روز عمل کنند و این 
موضوع بس��یار کمک خواهد کرد که بتوان به شکل 
مناس��ب تری با فرار مالیاتی مقابل��ه کرد. همچنین 
یک راهکار دیگر این اس��ت که اعتبارات کافی برای 
س��اماندهی ادارات در ش��هرهای مختلف باید وجود 
داش��ته باش��د که بتوانند نظارت های الزم را بر اخذ 

مالیات داشته باشند.
 در عی��ن حال وجود سیاس��ت کیفری منس��جم 
و جام��ع برای برخورد با متخلفان و فرهنگ س��ازی 
و بهره گیری از س��ازوکارهای غیرکیف��ری می تواند 
نق��ش قابل توجهی در مقابله با این پدیده و افزایش 
درآمدهای مالیاتی داش��ته باشد. در صورت حصول 
چنین ش��رایطی مردم با اعتماد و اطمینان بیشتری 
وارد فعالیت ه��ای اقتصادی می ش��وند و با پرداخت 
بخش��ی از درآم��د خ��ود در امر مالیات مش��ارکت 

گسترده ای می کنند. 
ام��ا در م��ورد تاثیرات منفی ف��رار مالیاتی بر نظام 
اقتصادی کش��ور باید به این موضوع اشاره کرد که در 
حال حاضر در دنیا امور بسیاری از کشورها با استفاده 
از درآمدهای مالیاتی اداره می ش��ود ولی در کش��ور 
م��ا تعدادی از افراد که اتفاقا نباید مش��کلی در رابطه 
با پرداخت مالیات داش��ته باش��ند، از آن شانه خالی 
می کنند و این موضوع مناف��ع این افراد یا گروه ها را 
برآورده می کند اما منافع کل کش��ور و جمع کثیری 
از آحاد جامعه را به خطر می اندازد. امروز درآمدهای 
مالیاتی که می تواند منجر به بهبود وضعیت بهداشت 
و درم��ان، رف��اه، تقوی��ت تولید و اج��رای پروژه های 
عمرانی و به طور کلی خدمت رسانی مطلوب شود به 
دلیل منفعت طلبی عده ای حاصل نمی ش��ود و به این 
ترتیب تمام ارکان و حوزه های اقتصادی اعم از تولید 

با چالش های جدی مواجه می شوند.
 این در حالی است که بخش تولید به حمایت های 
جدی نیاز دارد و در صورتی که این حمایت ها انجام 
شود، می تواند منجر به اشتغال زایی و افزایش درآمد 
ملی کش��ور ش��ود. اما در مجموع اقدام��ات فراریان 
مالیاتی موجب می ش��ود که جمع کثیری از مردم از 

خدمات بهینه بی بهره بمانند. 

مالیات هایی که از پرداخت فرار 
می کنند 

بس��یاری از اقتصاددانان بر ای��ن باورند که تعیین 
ش��یوه های صحیح مالیات گیری از س��وی دولت ها و 
پرداخت مالیات از س��وی ش��هروندان، یکی از ارکان 
شناس��ایی اقتصاد سالم اس��ت، اما در سراسر جهان، 
مالکان، صاحبان س��رمایه و حتی مش��اهیری وجود 
دارند که از پرداخت مالیات فراری هستند. »فردریش 
اشنایدر« اس��تاد اقتصاد دانشگاه یوهانس در اتریش، 
در گفت وگ��و با بلومبرگ، فراره��ای مالیاتی را نوعی 
از جرائم مالی مهم و زیرس��اختی معرفی می کند که 
در برخی موارد بخش��ی از جرائمی بزرگ تر هستند. 
به عقیده دکتر اش��نایدر، موارد متعددی از فسادهای 
مال��ی و اداری، رانت خواری ها و دیگر جرائم مالی در 
کنار فرارهای مالیاتی به طور همزمان انجام می گیرند. 

اتحادیه اروپا راه های فرار را مسدود کرده 
کمیس��یون مبارزه با فراره��ای مالیاتی در اتحادیه 
اروپ��ا، هرس��ال جلس��ات متع��ددی را ب��رای اتخاذ 
روش های موث��ر در کاهش می��زان فرارهای مالیاتی 
برگزار می کند. طی این جلس��ات، روش های جدید، 
ارزیابی و تصویب می شوند. به نظر می رسد کشورهای 
عضو این اتحادیه، نباید با مشکالت چندانی در حوزه 
اخذ مالیات رو به رو باش��ند. اما مش��کل از جایی آغاز 
می ش��ود که قوانی��ن تصویب ش��ده در مرحله اجرا، 
چندان توفیقی ندارن��د. عوامل متعددی در این عدم 
موفقی��ت موثرند، ب��رای مثال، بس��یاری از صاحبان 
س��رمایه برای فرارمالیاتی به روش هایی چون تقلب، 
عدم ش��فافیت مالی و جابه جایی سرمایه و سود، بین 

کشورها و حتی قاره ها می پردازند. 
یکی از اقدام��ات موثر اعضای اتحادی��ه اروپا برای 
جلوگی��ری از خ��روج ام��وال و ف��رار از طریق نقل و 
انتقاالت مالی، امضای توافق نامه مشترک بین ادارات 
مالیات کشورهای عضو در سال 2013 بود. بنابراین، 
کش��ورهای عضو موظف به همکاری و پیگیری روند 
مالیات افرادی هستند که روش فرار سرمایه و خروج 
س��رمایه از کش��ور را در پیش گرفته اند. با این وجود 
برخ��ی از کش��ورهای عضو همچنان با مش��کل فرار 
مالیاتی درگیر هستند. ایتالیا یکی از کشورهایی است 
که س��االنه با ارقام قابل توجه��ی از فرارهای مالیاتی 
مواجه اس��ت. پس از تصویب قوانین س��ختگیرانه در 
اتحادی��ه اروپا، این بار مقام��ات پلیس مالیاتی ایتالیا 
تصمی��م گرفتند برای تکمیل ای��ن قوانین، اقداماتی 

نوین در دستور کار خود قرار دهند. 
با توجه ب��ه ارقام باالی تولید، تج��ارت و صادرات 
در ایتالی��ا، بدیهی اس��ت، بس��یاری از ش��رکت ها و 
کارخانه ه��ای کوچک و ب��زرگ، از زیر ب��ار پرداخت 
مالیات فراری باش��ند. پلیس مالی��ات ایتالیا از اواخر 
س��ال 2013 تاکنون بر س��ه محور اساس��ی تمرکز 
کرده است: شناسایی دقیق تمامی فعاالن اقتصادی و 
صاحبان سرمایه در کشور، ارزیابی اعتبار ارقام دارایی 
و درآم��د این افراد و مجموعه ها، نظارت مس��تقیم و 

غیرمستقیم بر نحوه اخذ مالیات. 
از فرار مالیاتی مشاهیر تا رسوایی مالیاتی 

بانک ها 
فرارهای مالیاتی، مختص یک گروه خاص نیس��ت، 
هر شهروند عادی هم می تواند جزو متخلفان مالیاتی 
قرار گیرد. اما برخی از فرارهای مالیاتی به س��بب باال 
بودن مبالغ پرداخت نش��ده یاشهرت و اعتبار افرادی 
که درگیر چنین پرونده هایی هستند بیشتر در کانون 

توجه قرار می گیرد: 
*س��تارگان برجسته س��ینما یا موسیقی در طول 
تاری��خ بارها درگیر رس��وایی های مالیاتی چش��مگیر 
بوده ان��د، ف��ارغ از بحث الگ��و بودن این اف��راد برای 
مخاطبان، ارقام درج شده در پرونده فرار مالیاتی این 

افراد جالب توجه است.
»س��وفیا لورن« هنرپیشه سرش��ناس ایتالیایی در 
س��ال 1982 به مدت 18 روز به ج��رم فرار مالیاتی 
زندانی ش��د. نیکالس کیج، هنرپیش��ه هالیوودی نیز 
در ده��ه 90 میالدی با رقمی حدود 6 میلیون دالر تا 
مدت ها درگیر پرونده فرار مالیاتی بود. مارک آنتونی، 
ستاره موسیقی آمریکای التین نیز از دیگر مشاهیری 
است که در سال 2007 با رقم حدودی 3  میلیون دالر 

به جرم فرار مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. 
*شرکت های چند ملیتی، بارها با مشکل فرارهای 
مالیات��ی رو ب��ه رو ش��ده اند، علت این مس��ئله به دور 
زدن قان��ون به س��بب برخی مصونیت ه��ای مالی باز 
می گردد. مش��کلی که در اس��اس به عدم یکپارچگی 
قوانین دولت ها مربوط می شود. گاه صاحبان سرمایه 
و مدی��ران چنی��ن مجموعه هایی با سوء اس��تفاده از 
این عدم یکپارچگی، فرارهای مالیاتی گس��ترده ای را 
ترتیب می دهند. نوامبر 2014 برای مس��ئوالن اداره 
مالیات مغولستان، تاریخی فراموش ناشدنی است، در 
این تاریخ پرده از فرارهای مالیاتی گس��ترده شرکتی 
چند ملیتی )آمریکایی، فیلیپینی، مغولی( برداش��ته 
شد. این شرکت معدنی که از سال 2012 کار خود را 
آغاز کرده بود، طی این دو س��ال بیش از 40 میلیون 

دالر فرار مالیاتی داشته است. 
*وقتی بانک ها هم��کار فراریان می ش��وند؛ پرونده 
کارمند بانکی در سوییس که به فراریان مالیاتی کمک 
می کرد، پرونده ای جنجالی است که اخیرا در رسانه ها 
بازتاب گس��ترده ای به وجود آورده اس��ت. داس��تان از 
تحقیقات پلیس فرانسه در مورد پرونده بزرگ پولشویی 
و ردگیری س��ران پولشویی آغاز شد. به گفته مقامات 
مالیاتی فرانس��ه، هرچه پرونده جلوت��ر می رفت، ارقام 
فرار مالیاتی بزرگ تر و رد پول ها کمرنگ تر می شد. به 
نظر می رس��ید این پول ها هم وجود دارند و هم وجود 
ندارند. این سردرگمی در نهایت با کشف رازی عجیب 
پایان یافت. کارمند یک بانک در سوییس با دستکاری 
ارقام ذخیره شده این افراد در بانک و ایجاد حساب های 
جعلی، میزان درآمدهای حاصل از پولشویی و سود های 
معتنابه این افراد را با حداقل رقم واقعی، ثبت می کرد 
و در بس��یاری از فراره��ای مالیاتی آن��ان همکار بود. 
موضوع وقتی پیچیده تر شد که مشخص شد فراریانی 
از کشورهای دیگر مثل انگلستان هم از کمک های این 

کارمند بی بهره نبوده اند. 

آزموده دیدگاه

ابراهیم نکو
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت
المیرا اکرمی

معموال در اغلب کش�ورها یکی از منابع درآمدی مهم 
مالیات است. مالیات عالوه بر تامین منابع مالی مورد 
نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل می کند و ضمن توزیع 
بهتر درآمد، موجب می شود ثروت کشور در محل های 
مناس�ب هزینه ش�ود. اما در حالی اهمیت مالیات در 
دنیای امروز غیر قابل انکار است که ما در کشورمان با 

پدیده ای به نام فرار مالیاتی مواجه هستیم. کارشناسان 
بر این باورند که در ایران فرار مالیاتی دالیل متعددی 
دارد ک�ه عمده ترین آنها عدم اج�رای قوانین مرتبط 
با ای�ن موضوع، نبود جرایم س�نگین ب�رای مجازات 
متخلفان مالیاتی، فقدان نظارت کافی و عدم دستیابی 
س�ازمان امور مالیاتی به اطالعات صحیح درآمدهای 
مودی�ان مالیاتی اس�ت. به گفته صاحب نظ�ران، فرار 
مالیات�ی بر اقتص�اد تاثی�رات س�وئی دارد و در نظام 

اقتصادی کش�ور اخت�الالت جدی ایج�اد می کند. در 
این میان بخش تولید نیز از تبعات منفی فرار مالیاتی 
بس�یار متاثر می شود، اما با وجود این مسائل در میان 
مس�ئوالن اراده الزم برای مقابله با فرار مالیاتی وجود 
ن�دارد و همین موضوع زمینه سوء اس�تفاده بیش�تر 
متخلف�ان را فراه�م می کند. »فرصت ام�روز« در این 
گزارش علل فرار مالیاتی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را 

مورد بررسی قرار داده است. 

جرمی که شیوع پیدا کرده است

فرار مالیاتی؛ چوب الی چرخ اقتصاد 

عزیز آرمن، اس��تاد دانشگاه و 
کارشناس اقتصادی معتقد است 
که فرار مالیاتی باعث می ش��ود 
رقابت پذیری در کش��ور کاهش 
یابد و حت��ی در مواردی موجب 
پرداخت کنندگان  که  می ش��ود 
مالیات مجبور به خروج از عرصه 

تولید شوند. 
بعض�ا دالیل مختلف�ی برای 
فرار مالیاتی ذکر می شود. به 
نظر شما فقدان قوانین کافی 
موجب تش�دید فرار مالیاتی 
می ش�ود یا عل�ت را باید در 
نبود نظارت جست وجو کرد؟ 

در کش��ورهای مختل��ف دنیا 
ب��ه انحای مختلف مس��ئله فرار 
مالیاتی وج��ود دارد اما معموال 
در کش��ورهایی ک��ه ش��فافیت 
و قانونمن��دی در فعالیت ه��ای 
اقتصادی وج��ود دارد و نظارت 
دولت قوی اس��ت، فرار مالیاتی 
کمت��ری رخ می ده��د. در ایران 

قوانینی ب��رای جلوگیری از فرار 
مالیاتی وجود دارد اما از یک سو 
ای��ن قوانین کافی نیس��ت و از 
سوی دیگر در عمل هیچ نظارتی 
وجود ندارد و از همین رو فرار از 
قانون نه فقط در زمینه مالیات، 
بلکه در سایر زمینه ها نیز وجود 
دارد. در واقع در کشور ما دولت 
نمی تواند ب��ه اندازه کافی قدرت 
الزم را اعمال کن��د و از مودیان 
مالی��ات اخذ کند. در کش��ور ما 
هنوز پایه های مالیاتی شناسایی 
و استحصال نش��ده و به همین 
دلیل هر فرد حقیقی یا حقوقی 
می توان��د از پرداخ��ت مالی��ات 

خودداری کند. 
قاعدتا فرار مالیاتی به شکلی 
که در کش�ور ما رخ می دهد، 
اقتصاد را از تبعات منفی خود 

متاثر می کند. در شرایطی که 
بحث رقابت س�الم در عرصه 
اقتصادی بس�یار مهم است، 
فرار مالیات�ی چه تاثیراتی بر 

رقابت پذیری دارد؟ 
ف��رار مالیاتی باعث می ش��ود 
رقابت پذیری در کش��ور کاهش 
یاب��د زیرا ف��رد ی��ا واحدی که 
فرار مالیات��ی می کند، می تواند 
ب��ا هزین��ه کمت��ری محصول 
تولی��د کند، ام��ا در مقابل فرد 
یا واحدی ک��ه مالیات پرداخت 
می کن��د، باید هزینه بیش��تری 
را ب��رای تولید هم��ان محصول 
پرداخت کن��د و بنابراین میزان 
کاهش  به ش��دت  رقابت پذیری 
می یابد. در واق��ع آنهایی که از 
پرداخ��ت مالیات فرار می کنند، 
صحنه رقابت را به نفع خودشان 

ب��ه هم می زنند و زمینه ضعیف 
ش��دن آنهای��ی را ک��ه مالیات 
فراه��م  می کنن��د  پرداخ��ت 
می آورند. از سوی دیگر به همان 
اندازه ای که فرار مالیاتی وجود 
دارد درآم��د دول��ت نیز کاهش 
پی��دا می کن��د. ای��ن در حالی 
اس��ت که درآمد دولت از محل 
مالیات ها باید در زیرس��اخت ها 
در نهای��ت  و  ش��ود  هزین��ه 
و  اقتص��ادی  فع��االن  همی��ن 
تولیدکنندگان از زیرساخت های 
اقتصادی استفاده کنند و زمانی 
که ف��رار مالیات��ی رخ می دهد، 
توانایی دولت برای ارائه خدمات 
اقتص��ادی  زیرس��اخت های  در 
در حقیقت  کاه��ش می یاب��د. 
فراری��ان مالیاتی هزینه ای برای 
زیرساخت ها پرداخت نمی کنند 

اما از این زیرساخت ها استفاده 
می کنند. 

به نظ�ر ش�ما ف�رار مالیاتی 
چه تاثی�ری روی بخش های 

تولیدی دارد؟ 
زمان��ی که عده ای از پرداخت 
مالیات ف��رار می کنن��د و عده 
دیگ��ری باید ت��اوان کار آنها را 
بپردازند، توان پرداخت کنندگان 
مالی��ات و ق��درت تولی��د آنها 
کاه��ش و هزین��ه تولی��د آنها 
افزای��ش می یاب��د و در چنین 
برای  شرایطی مجبور می شوند 
جب��ران هزینه های خود قیمت 
محص��والت خ��ود را افزای��ش 
دهند. در عین حال این دس��ته 
از تولیدکنن��دگان نمی توانن��د 
در عرص��ه ص��ادرات نیز رقابت 
کنن��د و در نهایت مجموع این 
که  می شود  موجب  مش��کالت 
برخی از تولیدکنندگان مجبور 
به خروج از عرصه تولید شوند. 

موس��وی الرگانی، عضو  س��یدناصر 
کمیس��یون اقتصادی مجل��س معتقد 
اس��ت مس��ئوالن می توانن��د از ادامه 
فعالیت ش��رکت های کاغذی و مشاغل 
کاذب ک��ه از پرداخت مالی��ات امتناع 
می ورزند، جلوگیری کنند اما متأسفانه 

اراده ای برای این کار وجود ندارد. 
اعتق�اد برخی این اس�ت که دلیل 
عمده فرار مالیاتی فق�دان قوانین 
الزم ب�رای مقابل�ه با آن اس�ت. به 
نظر ش�ما تا چه اندازه فرار مالیاتی 
را می توان به فقدان قوانین نسبت 

داد؟  
قطعاً فرار مالیاتی را نمی توان به نبود 
قانون نسبت داد زیرا در کشور ما قوانین 
بسیاری برای جلوگیری از این موضوع 
وج��ود دارد. به نظر من یک دلیل مهم 
فرار مالیاتی این است که قوانین مرتبط 
با این موضوع به ش��کل صحیحی اجرا 
نمی شود و در این میان سوء مدیریت ها 
نیز مزید بر علت می شود. متأسفانه در 
حالی ش��اهد فرار مالیاتی هس��تیم که 
سال هاس��ت به دنبال آن هس��تیم که 
از صادرات تک محصولی خارج ش��ویم 
و به س��مت توس��عه صادرات غیر نفتی 
برویم و بودجه کش��ور را با اس��تفاده از 
اخ��ذ مالیات تهیه و اجرای��ی کنیم. اما 
متأسفانه س��وء مدیریت ها و اجرا نشدن 
قوانی��ن موجب می ش��ود ک��ه قدرت و 
توان الزم برای دریافت مالیات توس��ط 

مسئوالن وجود نداشته باشد. 
اش�اره کردید که س�وء مدیریت ها 
و اجرا نش�دن قوانی�ن عامل اصلی 
فرار مالیاتی اس�ت. فک�ر می کنید 
چ�ه راهکار ی�ا راهکارهای�ی برای 
جلوگیری از این پدیده وجود دارد؟ 
یک��ی از راهکاره��ا ای��ن اس��ت که 
اس��تفاده از صندوق ه��ای الکترونیکی 
برای تمام صنوف الزامی شود. استفاده 
از ای��ن صندوق ها موجب خواهد ش��د 
تا ارتباط می��ان ممیز مالیاتی و مودی 
مالیات��ی قطع ش��ود و اخ��ذ مالیات از 

طری��ق الکترونیک��ی انجام ش��ود. در 
ص��ورت تحقق این موضوع مش��کالت 
فعل��ی درخص��وص اخذ مالی��ات بروز 
نخواه��د کرد و پروس��ه اخ��ذ مالیات 
ش��فاف تر می شود. البته مشکل موجود 
در این زمینه وجود مش��اغلی است که 
جا و مکان مشخصی ندارند و به واسطه 
یک تماس تلفنی اقدام به خریدوفروش 
می کنن��د و به راحتی نی��ز از پرداخت 
مالی��ات ف��رار می کنن��د، بنابراین باید 
برنامه ری��زی جدی ب��رای ردیابی این 
مشاغل انجام ش��ود. یک مشکل دیگر 
نیز وجود شرکت های کاغذی است که 
به غیر از روی کاغ��ذ، هیچ گونه وجود 
خارجی ندارند و عماًل مالیاتی پرداخت 
نمی کنند و باید س��ازمان امور مالیاتی 
و س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور 
دقت نظ��ر بیش��تری در رابط��ه با این 
موضوع داشته باشند. قاعدتاً مسئوالن 
می توانند از ادامه فعالیت ش��رکت های 
کاغ��ذی و مش��اغل کاذب جلوگی��ری 
کنند ام��ا متأس��فانه اراده ای برای این 
کار وجود ندارد و تا زمانی که این اراده 
در میان مسئوالن وجود نداشته باشد، 
همچنان ش��اهد فرار مودی��ان مالیاتی 

خواهیم بود. 
قطع�اً ف�رار مالیاتی تأثیرات س�وء 
و منف�ی ب�ر اقتصاد کش�ور دارد و 
اختالالت�ی را در نظ�ام اقتص�ادی 
ایج�اد می کن�د. عمده تری�ن تأثیر 
منفی ف�رار مالیاتی ب�ر اقتصاد چه 

می تواند باشد؟  
ف��رار مالیات��ی موجب می ش��ود که 
تولیدکنندگان واقع��ی در تمام صنوف 
نتوانند با تولیدکنندگان و ش��رکت های 
زیر پله ای که حاضر به پرداخت مالیات 
نیس��تند، رقابت کنند و به این ترتیب 
اختالالت��ی در فعالیت تولیدکنندگان و 
ش��رکت های واقعی به وجود می آید. در 
واقع در شرایطی که شاهد فرار مالیاتی 
هستیم، چرخ اقتصاد کشور آن طور که 

باید و شاید به حرکت در نمی آید. 

مرتض��ی عزت��ی، اس��تاد دانش��گاه و 
کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت ابزار 
شناس��ایی فراریان مالیاتی قوی نیست و 
درصورتی ک��ه ابزار شناس��ایی این افراد و 
ش��رکت ها قوی و کارآمد شود، در مرحله 
بعدی باید جرایم س��نگین تری برای این 

موضوع در نظر گرفته شود. 
آیا برآوردی وجود دارد که چه تعداد 
از افراد و شرکت ها از پرداخت مالیات 
خ�ودداری می کنن�د و ای�ن فراریان 
مالیات�ی چه قدرت�ی دارن�د که این 

چنین عمل می کنند؟  
براس��اس برآورده��ای س��ازمان ام��ور 
مالیاتی، در اقتصاد کشور حدود 10 درصد 
فرار مالیاتی وجود دارد که البته رقم کمی 
نیست. اما در کنار فرار مالیاتی مسئله دیگر 
این اس��ت که حدود 40 درصد از فعاالن 
اقتصادی به حق یا ب��ه ناحق از پرداخت 
مالیات معاف هس��تند. شاید اگر در کنار 
پرداختن به حل مش��کل ف��رار مالیاتی، 
موض��وع معافیت افرادی ک��ه درآمدهای 
خوب��ی دارند اما به ناحق مالیات پرداخت 
نمی کنند نیز ب��ا اصالح قوانین و مقررات 
م��ورد تجدیدنظر قرار گی��رد می توان به 

نتایج مثبتی در این زمینه دست یافت. 
س�ازمان امور مالیات�ی و به طورکلی 
دول�ت چه اقدامات�ی می توانند برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی انجام دهند؟ 
س��ازمان ام��ور مالیاتی می توان��د برای 
جلوگی��ری از فرار مالیاتی و دس��تیابی به 
اطالعات افراد، مصوبه ای را از دولت بگیرد 
و تمام افراد را موظف به تکمیل اظهارنامه 
مالیات��ی کند و درصورتی که اف��راد از ارائه 
اطالعات صحی��ح در اظهارنامه خودداری 
کنند، جرایم س��نگینی برای آنها در نظر 
گرفته شود. به این ترتیب می توان امیدوار 
بود ک��ه حداقل می��زان ف��رار مالیاتی در 
کش��ور کاهش یابد. در واقع برای مقابله با 
فرار مالیاتی راهی به جز شناسایی مجرمان 
وجود ندارد و این در حالی است که در حال 
حاضر سازمان امور مالیاتی نمی تواند فرار 
مالیاتی برخی از افراد و شرکت ها را اثبات 

کند اما وجود اظهارنامه های فراگیر و دقیق 
می تواند این اجبار را برای افراد و شرکت ها 
ایجاد کند که اطالع��ات مربوط به درآمد 
خود را با صداقت و به درستی اظهار کنند. 
پ�س می ت�وان از صحبت های ش�ما 
این گونه برداش�ت کرد که هم اکنون 
جرای�م تعیین ش�ده ب�رای فراریان 
مالیاتی به اندازه کافی سنگین نیست 

و بازدارندگی ندارد؟ 
بله، در ش��رایط فعلی جرایم مربوط به 
فرار مالیاتی آنچنان س��نگین و بازدارنده 
نیس��ت و از همی��ن رو معتق��دم بای��د 
اصالحاتی در م��ورد جرایم مربوط به آن 
انجام ش��ود. البته موضوع مهم دیگر این 
است که ابزار شناسایی فراریان مالیاتی نیز 
قوی نیست و درصورتی که ابزار شناسایی 
ای��ن اف��راد و ش��رکت ها ق��وی و کارآمد 
ش��ود، مرحله بعدی این است که جرایم 
س��نگین تری برای این موض��وع در نظر 

گرفته شود. 
اشاره کردید که حدود 10 درصد فرار 
مالیاتی در کش�ور وجود دارد. به نظر 
شما اقتصاد کشورمان از همین اندازه 
فرار مالیاتی چه تأثیراتی می پذیرد؟ 

قاعدت��اً ف��رار مالیات��ی ب��رای عده ای 
درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به وجود 
آورده اس��ت و وجود ای��ن افراد دیگران را 
نیز به فرار مالیاتی تش��ویق می کند و به 
ای��ن ترتیب ای��ن پدیده گس��ترش پیدا 
می کن��د. به تبع این موض��وع درآمدهای 
مالیات��ی دول��ت کاهش پی��دا می کند و 
دولت نمی تواند در مواردی که الزم است 

هزینه های الزم را انجام دهد. 
در واق��ع زمان��ی ک��ه تولیدکنندگان 
و ش��رکت ها از پرداخت مالی��ات امتناع 
می کنند، این موضوع موجب می شود که 
دولت در حمایت از تولید و سیاست گذاری 
در این مورد دچار مشکل شود. به طورکلی 
ف��رار مالیاتی موجب کاهش درآمد دولت 
می ش��ود و این موضوع ب��ه کل جامعه و 
از جمل��ه تولیدکنن��دگان و بخش تولید 

آسیب می زند. 

عزیز آرمن: 
فرار مالیاتی رقابت پذیری را کاهش می دهد

ناصر موسوی الرگانی: 
اراده ای برای مقابله با فرار مالیاتی وجود ندارد

مرتضی عزتی: 
جرایم فرار مالیاتی سنگین تر شود



پیرترین دی جی بریتانیا ناپدید شد
دی جی 73 س��اله 
گفته  بنابر  انگلیسی 
ناپدید  خان��واده اش، 
ش��ده اس��ت. درک موریس، دی جی مش��هور بریتانیایی 
ساکن ش��هر بریستول که بارها در جش��نواره های بزرگ 
موس��یقی مانند گالستون بری در صحنه حاضر شده بود، 

ناپدید شده است. 
پلیس تایید کرد که ماجرای گم ش��دن آقای موریس 
پنجش��نبه اول م��رداد ب��ه آنها اع��الم ش��ده و عملیات 
جس��ت وجو برای یافتن او در جریان اس��ت. جنیفر امی، 
خواهرزاده موریس با غیرعادی خواندن غیبت سه هفته ای 
او گف��ت: »او هربار که قصد داش��ت جایی برود مرا از این 

موضوع مطلع می کرد.«
جرج فرگوسن، شهردار بریس��تول در همین رابطه در 
توییتر نوش��ت: »دی ج��ی درک یک هنرمند افس��انه ای 
اس��ت، من تم��ام توانم را ب��رای یافتن او ب��ه کار خواهم 
گرفت.« موریس در سال 2012 مدال لرد میر را به خاطر 
فعالیت های برجسته اش در صحنه موسیقی دریافت کرد. 
او پیش از بازنشس��تگی آخرین برنامه خود را سال 2013 

در لندن اجرا کرده بود. 

طراحی عینک هوشمند تاشو و ضدآب 
توسط گوگل

گ��وگل   ش��رکت 
ب��ه زودی از نس��خه 
جدی��دی از عین��ک 
هوش��مند خود رونمایی خواهد کرد که تاشو و مقاوم تر از 
نسخه اول است. نسخه سازمانی عینک 2.0 گوگل ضدآب 

بوده و طراحی آن نیرومندتر خواهد بود. 
ای��ن طراحی جدید در برابر ضربات و افتادن های عادی 
مقاومت خواهد داش��ت و همچنین از ورودی های کمتر و 
دکمه های کوچک تر برخوردار خواهد بود تا محل های ورود 

آب به داخل دستگاه را محدود کند. 
این عینک ک��ه انتظار می رود برای اس��تفاده در محل 
کار ایده آل باش��د، از لحاظ ظاهری بهینه سازی شده تا در 
کارخانجات و بیمارس��تان ها نیز مورد استفاده قرار بگیرد. 
این فناوری پوش��یدنی یک دس��تگاه کاربردی و صنعتی 
با تمرکز بر مد اس��ت. نسخه سازمانی شامل یک صفحه 
نمایش منش��وری بزرگ تر برای ارائه تجربه بینایی بهتر و 
یک پردازش��گر اتمی اینتل خواه��د بود که عملکرد بهتر 
را به ارمغ��ان خواهد آورد. از دیگر ویژگی های این عینک 
می ت��وان به عمر باتری نس��بتا ارتقایافته و مدیریت بهتر 
حرارت آن اش��اره کرد. نسخه جست وجوگر عینک گوگل 
در س��ال 2013 به عنوان محصول بتا ارائه شد. نسخه بتا، 
نخستین نسخه ارائه ش��ده در خارج از سازمان مجموعه 
تولید کننده نرم افزار، به منظور ارزیابی واقعی آزمایش های 
Black / Grey-Box است. گوگل از یک گروه انتخابی 
دعوت کرده بود نسخه جست وجوگر آن را به قیمت 1500 
دالر خریداری کنند. اگرچه این شرکت اوایل سال جاری، 

این نسخه فناوری پوشیدنی خود را متوقف کرد. 

شگفتی دانشمندان از توقف نامعمول 
اچ آی وی در یک نوجوان

نوج��وان  ی��ک 
فرانس��وی مبت��ال به 
توانس��ته  اچ آی وی 
بدون اس��تفاده از درمان ضد رتروویروسی، سطوح عفونت 
را در ب��دن خود کنترل کند که نتیجه ای نویدبخش برای 

درمان احتمالی این بیماری محسوب می شود. 
این نوجوان 18 س��اله که مادرش به ویروس اچ آی وی 
مبتال بود، کم��ی پس از تولد، درمان ضد رتروویروس��ی 
دریافت کرد، اما مصرف این داروها در س��ن شش سالگی 
قطع شد و از آن زمان تاکنون - به مدت 12 سال - هیچ 

ویروسی در خون این نوجوان دیده نشده است. 
به گفته آزیر سائز کریون از موسسه پاستور فرانسه که 
این یافته ها را در هشتمین نشست بیماری زایی، درمان و 
پیش��گیری از اچ آی وی انجمن بین المللی ایدز در ونکوور 
کانادا ارائه کرده، این نخستین بهبودی طوالنی مدت است 

که در کودکان یا نوجوانان به نمایش درآمده است. 
محققان بر این باورند که احتماال چیز منحصربه فردی 
در بیول��وژی بدن ای��ن نوجوان وجود داش��ته که پس از 
ترکیب با درمان زودهنگام، وی را قادر س��اخته عفونت را 
کنت��رل کند. اما در حال حاضر، دلیل این امر ناش��ناخته 

باقی مانده است. 

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 37 درصد مجموع متکدیان کشور 
را زنان تشکیل می دهند. تا اواخر سال گذشته حدود 250 نفر از متکدیان و بی خانمان ها از 
ش��هرداری تهران به بهزیستی ارجاع داده شده اند و پس از ارجاع به بهزیستی نیز این افراد 
به صورت استانی به استان ها ارجاع و تحت حمایت قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه کودکان 
کمتر از 18 سال براساس قانون نباید وارد مراکز اسکان موقت شهرداری ها شوند، اظهار کرد: 
تمامی افراد زیر 18 س��ال به طور مس��تقیم به مراکز نگهداری از کودکان خیابانی سازمان 
بهزیس��تی کشور ارجاع داده می شوند و همچنین مسئولیت رسیدگی به در راه ماندگان و 
اف��رادی که واقعا از لحاظ اقتصادی نیازمند هس��تند نیز به کمیته امام خمینی)ره( واگذار 
شده است؛ معتادان متجاهر نیز برای ترک اجباری به ستاد مبارزه با موادمخدر ارجاع داده 
خواهند شد. همچنین 60 تا 70 درصد متکدیان و بی خانمان ها در تهران، غیرتهرانی هستند. 

قیمت انواع ماشین شاسی بلند دست دوم
قیمت انواع خودروهای سواری شاسی بلند دست دوم در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛ 

س��الم خوانندگان گل گالب. در روزهای اخیر و باز هم در راس��تای »ز رحمت« دولت 
که موجب گش��ایش در برخی امور شده است، خودروسازان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی 
و احتماال جاهای دیگر، پایش��ان به کش��ور یا باز ش��ده، یا در آینده احتماال باز خواهد 
شد. از این رو برخی کارشناس��ان اقتصادی و متخصصان حوزه خودرو هشدار داده اند که 
خودروس��ازان داخلی پس از ورود خودروهای خارجی لنگ و فیتیله پیچ ش��ده و ممکن 
اس��ت در خاک حریف بخوابند. وقتی از این کارشناسان می پرسیم »چه استداللی برای 
این مدعای خود دارید؟« می زنند زیر خنده و می گویند: »قربون ش��کلت برم اس��تدالل 
می خواد؟ 10 س��اله خودروساز درست و حسابی نیومده توی کشور، قیمت خودرو 3هزار 
برابر شده، باز ملت می رن از چین زپرتی ماشین می خرن! اون وقت فکر می کنی آلمان 
و فرانس��ه و ایتالیا واس��ه ایران خودرو بزنن چی می ش��ه؟« ما که قانع ش��ده ایم از آنها 
می پرسیم: »خب االن راهکارش چیه؟ چی کار باید بکنن؟« یکی از کارشناسان می گوید: 
»تعطیل کنن برن فالفلی بزنن«، ولی وقتی با اصرار ما که می پرسیم: »نه! جون احسان 
چی کار باید بکنند؟« پاس��خ می دهد: »هیچی دیگه! باید خودروهای جدید تولید کنند 
و تنوع را باال ببرند.« همین جمله کافی است تا ما سوژه کافی برای مطلب خود داشته 
باشیم. در ذیل، پیشنهادهای ما برای ایجاد تنوع در خودروهای داخلی را خواهید خواند: 
1-  خودروی خس��رو: نخس��تین خودروی تمام ایرانی/ موتور خ��اور روی بدنه پرادو/ 
تجهیزات جانبی: آینه بغل، فالش��ر راهنما، الس��تیک/ تجهیزات غیر جانبی: اس��تارت، 
جا لیوان��ی/ مجهز به صندلی عقب و جلو/ آپش��ن: وجود آینه روی س��ایه بان، به انتخاب 

مشتری/ قیمت: ناقابل؛ 80میلیون تومان
2- خودروی تینا: نخستین خودروی تمام ایرانی/ درب جی ال ایکس روی بدنه پراید 131/ 
تجهیزات جانبی: یک عدد قفل فرمان، زیرپایی، درب کاپوت ضد زلزله )تا 1.5 ریش��تر(/ 
تجهیزات غیر جانبی: فندک، دو تا بلندگوی زاقارت جلو/ مجهز به صندوق عقب و شیشه 

جلو/ آپشن: بوق کامیونی، به انتخاب مشتری/ قیمت: ناچیز؛ 110 میلیون تومان
3- خودروی تینا جون: نخستین خودروی تمام ایرانی/ همه مشخصات خودروی باال، فقط 

درب جی ال ایکس روی بدنه پراید 111/ قیمت: قابل شما رو نداره؛ 113 میلیون تومان
4-  خودروی کی خس��رو: نخس��تین خودروی تمام ایرانی/ آینه بغل س��مند روی بدنه 
نیس��ان وانت، با موتور پیکان جوانان گوجه ای/ تجهیزات جانبی: باربند متالیک، شیشه 
باالبر نیمه برقی )تا یک ماه کار می کند، بعد خراب می ش��ود و باید با دست بکشید باال(/ 
تجهیزات غیرجانبی: جای دس��ت روی صندوق عق��ب، برای راحت تر حل دادن خودرو، 
گیره زیر س��پر جلو برای س��هولت در انتقال با جرثقیل، قفل ضد سرقت )ضد سارق نه، 
ضدس��رقت(/ آپش��ن: از در فروشگاه که بیرون رفتید خراب شود، یا به خانه که رسیدید 

دیگر روشن نشود، به انتخاب مشتری! 

سر مجسمه ای از لنین، دیکتاتور معروفی که در زمان فروپاشی دیوار برلین به 120 تکه تقسیم شد ، پس از گذشت چند دهه دوباره  از زیر خاک بیرون آورده می شود و در این 
شهر آلمان به نمایش درمی آید. یک مجسمه 19 متری از »والدیمیر ایلیچ اولیانوف« در سال 1991 پس از پایین آوردن دیوار برلین به دستور نخستین شهردار برلین به 120 

تکه تبدیل شد. فقط سر این تندیس 7/1 متر ارتفاع داشت. 

بررس��ی های ش��رکت اچ پی نش��ان می دهد 
که س��اعت های هوش��مند هم در برابر حمالت 
بداف��زاری مصونی��ت ندارن��د و بس��یاری از این 
ساعت ها آسیب پذیری هایی مهم دارند.  شرکت 
اچ پی 10 ساعت هوشمند موجود در بازار را مورد 
بررسی قرار داده و برنامه های قابل نصب روی آنها 
را هم ب��ه دقت تجزیه و تحلیل کرده تا به نقاط 
ضعف و قوت آنها پی ببرد. براساس این بررسی، 
تمامی س��اعت های هوش��مند دارای حفره های 
امنیتی هستند که از جمله مهم ترین آنها می توان 
به ضعف در تشخیص هویت کاربران، رمزگذاری 
ضعیف و مشکالت مربوط به حریم شخصی اشاره 

کرد. اچ پی تصریح کرده که نتایج این بررس��ی ها 
ناامیدکننده اس��ت، ولی شگفت آور نیست. باید 
تالش ها برای ارتقای امنیت ساعت های هوشمند 
افزایش یابد و جلوی برقراری ارتباط ناایمن میان 
س��اعت های هوشمند و برنامه ها و خدمات کلود 
گرفته شود. ش��رکت اچ پی از اعالم نام ساعت ها 
و ش��رکت هایی که محصوالت شان مورد بررسی 
قرار گرفته خودداری کرده، اما اطالعات مربوطه را 
به شرکت های سازنده اعالم کرده است. براساس 
اطالعات موجود 30 درصد س��اعت های بررسی 
ش��ده به مهاجمان امکان می دهند به داده های 
ش��خصی کاربران دسترس��ی یابن��د. علت این 
مسئله استفاده از کلمات عبور ضعیف، عدم قفل 
کردن حساب های کاربران در صورت ضرورت و... 

اس��ت. رابط های کاربری اتصال به خدمات کلود 
30 درصد از ساعت ها هم دچار مشکل هستند و 
این امر موجب نگرانی جدی شرکت اچ پی شده 
اس��ت. در 70 درصد از ساعت ها هم به روزرسانی 
به سیس��تم عامل جدید بدون رمزگذاری انجام 
می ش��ود و این امر مش��کالت خاص خود را به 
هم��راه می آورد. عالوه ب��ر این، هکرها می توانند 
به اطالعاتی که توس��ط ساعت های هوشمند از 
کاربران جمع آوری می ش��ود دسترسی یافته و از 
آنها سوءاس��تفاده کنند. این اطالعات عبارتند از 
اطالعات مربوط به وضعیت س��المت کاربران و 
حتی اطالع��ات مربوط به باز کردن قفل خانه ها 
و خودروها که روی برنامه های هوشمند برخی از 

این ساعت ها ذخیره شده است.

مشکالت امنیتی ساعت های هوشمند

خودروهای ایرانی حاال چی بپوشند؟ 

5 اشتباه رایج هنگام فروش خانه

با سرمایه تان احساساتی برخورد نکنید

 ماه ها است بحث میزبانی روسیه و قطر در محافل فوتبالی سر زبان ها است. این ماجرا 
زمانی خیلی باال گرفت که س��ازمان های امنیتی به این مس��ئله ورود کردند. اف. بی. ای 
آمریکا خود مس��تقیما وارد عمل ش��د و تعدادی از مقامات فیفا را به دلیل آنچه »فساد 
س��ازمان یافته« می دانس��تند دستگیر کردند. دریافت رش��وه برای فروش رأی به منظور 
میزبانی روس��یه و قطر در جام  های جهانی 2018 و 2022، اتهام اصلی این اعضای فیفا 

بوده است. 
اما این موضوع، به نظر نمی رسد مسئله جدیدی باشد. طبق اسناد به دست آمده، برای 
میزبانی جام های جهانی 2002 و 2010 نیز رشوه هایی پرداخت شده است. چرا نیروهای 

امنیتی کشورهای غربی آن زمان وارد کار نشدند؟ 
پاس��خ را باید در کش��ور میزبان جست وجو کرد. میزبانی جام جهانی 2018، به روسیه 

اعطا شده است. کشوری که این روزها از طرف غرب تحریم است. 
باال گرفتن مسئله فساد در فیفا، همزمان با بحران روسیه، اوکراین و کشورهای غربی 

بود. هر چه مسئله در سیاست پیچیده تر شد، فشار ها به فیفا نیز بیشتر شد. 
مس��ئله این اس��ت که با برگزاری جام جهانی 2018 در روسیه، بسیاری از تحریم های 
غرب علیه این کش��ور پهناور، بی اثر خواهد ش��د. آمریکا و متحدانش دوس��ت ندارند با 
برگزاری جام جهانی در س��رزمین تزارها، تصویری خوب از این کش��ور س��اخته شود. با 
هجوم توریست ها به روسیه، پول هنگفتی روانه این کشور خواهد شد. روسیه این فرصت 
را خواهد داشت تا به مردم نشان دهد تصویری که ساخته شده است چندان هم واقعی 
نیست. توریست ها در مدت اقامت محدود خود در این کشور، چیززیادی نخواهند دید و با 
واقعیات این کشور آشنا نخواهند شد، اما تصویری شیک و تمیز در طول مدت یک ماهه 

جام جهانی خواهند دید. این چیزی نیست که غرب دوست داشته باشد. 
در اظهار نظری، بارون دیوید تریسمن، رییس سابق اتحادیه فوتبال بریتانیا در تاکیدی 
بی س��ابقه از فدراسیون های اروپایی خواست تا در اقدامی هماهنگ جام جهانی روسیه را 

تحریم کنند. 
او که هم اکنون 72 ساله است در توصیفی از چگونگی اخذ امتیاز میزبانی توسط روسیه 
گفت که این کش��ور  نژاد پرس��ت با عوام فریبی و تبلیغات بی پشتوانه به این مزیت دست 

یافت. 
تریسمن تصریح کرد که یوفا باید به کشورهای عضوش فشار بیاورد که در جام جهانی 

پیش رو شرکت نکنند. 
او گفت: تغییری در حال و احوال روسیه رخ نداده و باید این کشور را تحت فشارهای 

بیشتری قرار داد. 
بالتر در حال کمک به روسیه است تا غرب را دور بزند تا وجهه ای خوب بسازد. غرب 
هم به همین دلیل تا این حد به این موضوع حساس شده است. غربی ها جنگ اوکراین را 

به فیفا کشانده اند و سعی دارند جلوی برگزاری جام جهانی در روسیه را بگیرند. 
منبع: خبرآنالین

بالتر چگونه به حکومت پوتین برای دور 
زدن تحریم ها کمک می کند؟ 
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بزرگ تری��ن  و  مهم تری��ن  خان��ه  خری��د 
سرمایه گذاری مالی اس��ت، بنابراین فروش آن 
و تبدیل این س��رمایه به نقدینگی یا جایگزین 
کردن آن نی��ز می تواند به همان ان��دازه مهم و 
حساس باشد؛ به خصوص اینکه این بار کاالیی را 
می فروش��ید که سال ها در آن خاطره داشته اید 
و احساس��اتی شدن ممکن اس��ت به ضرر شما 
تمام ش��ود. نتایج مطالعه ای که در سال 2014 
ازسوی اتحادیه ملی معامالت ملکی آمریکا انجام 
ش��ده نش��ان می دهد 83 درصد از مردم ملک 
خود را یک س��رمایه گذاری ایده آل و مناس��ب 
مالی می دانن��د. خانه، نه تنها بزرگ ترین دارایی 
بس��یاری از مردم محسوب می ش��ود، بلکه این 
دارایی پر از خاطراتی است که آنها عمری با آن 
زندگی کرده اند به طوری که آمارها نشان می دهد 
فروش��ندگان ملک در آمری��کا به طور میانگین 
دست کم یک دهه در خانه خود زندگی کرده اند. 
بنابراین طبیعی است که وقتی صحبت از فروش 

خانه می شود، افراد کمی احساساتی شوند. 
با تمام این اوص��اف، اگر افراد بخواهند خانه 
خود را بفروشند تا سرمایه  خود را به نقدینگی 
تبدیل کنند، باید بسیار هوشمندانه عمل کنند. 
احساساتی شدن اصال منطقی نیست و احتمال 
به اش��تباه افتادن شما در هنگام تصمیم گیری 
را افزای��ش می دهد و اجازه نمی دهد تا خریدار 
مناسبی پیدا کنید یا شما را وادار می کند قیمت 
پایین ت��ر از چیزی که توق��ع دارید را بپذیرید. 
بنابراین اگر می خواهید ش��انس معامله موفق 
خ��ود را افزایش دهید و ملک ت��ان را با قیمت 
ایده آلی به فروش رس��انید، اش��تباهات ذیل را 

مرتکب نشوید: 
عدم واقع بینی درباره ارزش واقعی ملک

تصوری که از ارزش ملک تان دارید و قیمت 
واقع��ی که می توانید آن را بفروش��ید دو مقوله 

مجزا هس��تند زیرا برای خریدار اهمیتی ندارد 
که این خانه را چند خریده اید. بنابراین قیمت 
معقولی را ب��رای فروش ملک خود بگذارید که 
این قیمت برمبنای عواملی نظیر قیمت امالک 
مشابه ملک ش��ما و ارزش واقعی آن است. اگر 
بعد از گذش��ت 30 روز مش��تری پیدا نکردید 

بدانید که قیمت باالیی پیشنهاد کرده اید. 
عدم رسیدگی به ظاهر خانه

ظاهر خانه یکی از عوامل مهم جذب مشتری 
اس��ت. فروش��ندگان دس��ت کم باید دستی به 
س��روگوش خانه بکش��ند و مطمئن شوند که 
از نظر ظاهری و س��المت، ملکی که به فروش 
گذاشته اند وضعیت ایده آلی داشته باشد. رنگ 
کردن نرده ها، سروسامان دادن باغچه ها و حتی 
خرید مبلمان جدید به ش��ما کمک می کند تا 
خانه خود را بهتر به فروش برسانید. خانه هایی 
که ظاهر مناس��ب تری دارند پنج تا هفت برابر 

سریع تر از سایر خانه ها به فروش می رسند. 
فرار از مذاکره و چانه زنی

پی��ش از همه باید یک قیم��ت معقول برای 
ف��روش ملک خ��ود ارائه کنید ام��ا باید کمی 
ه��م فضای مانور را برای تخفی��ف باز بگذارید. 
به خصوص اگر قصد فروش سریع تر ملک خود 
را دارید. بس��یاری از خریداران قیمتی بس��یار 
پایین تر از قیمت پیشنهادی شما ارائه می کنند 
مخصوصا وقتی که احس��اس کنند وقت خرید 
ملک فرا رسیده است. به طور طبیعی هدف آنها 
این اس��ت که پول کمتری را برای خرید خانه 
مورد عالقه خود بپردازند. ضمن اینکه بسیاری 
از افراد هم دوس��ت دارند به خودش��ان نش��ان 
دهند که در مهم ترین معامله زندگی خود برد 
کرده ان��د. بنابراین با دادن تخفیفی معقول هم 
می توانید خریدار را خوشحال کنید و هم اینکه 
جلوی تخفیف بیش از حد او را بگیرید. به عنوان 
مث��ال می توانی��د برخی هزینه ه��ا را به گردن 
خریدار بیندازید و در ازای آن تخفیف بدهید. 

مخفی کردن ایرادهای ملک مورد معامله
بعضی وقت ها یک فروشنده به دلیل مشکالتی 
که ملکش دارد، می خواهد هرچه زودتر از ش��ر 
آن خالص ش��ود. بنابراین سعی می کند برخی 
ایرادهای ملک نظیر چکه کردن سقف، ترکیدن 
لوله ها، پوس��یدگی و.. . را از خریدار پنهان کند. 
درصورتی که فروشنده این حقایق و ایرادها را از 
خریدار پنهان کند و خریدار درهنگام تحقیقات 
از ملک مورد معامله متوجه ایرادات فوق ش��ود، 
می تواند دست به اقدامات قانونی مربوطه بزند یا 
هزینه های مربوطه را از فروشنده طلب کند. اگر 
پس از عقد معامله، خریدار متوجه هرگونه غش 
در معامله شود، می تواند از شما به مراجع قانونی 
ش��کایت کند. بنابراین، بهترین راه برای رهایی 
از هرگونه مش��کل قانونی، بهتر است در همان 
ابتدا این ایرادات را فهرس��ت برداری کنید و هم 
خریدار و هم فروشنده لیستی از آن را در اختیار 

خود داشته باشند. 
عدم برنامه ریزی و جایگزینی خانه

به گزارش اقتصادنیوز، در ایده آل ترین حالت، 
بای��د به راحتی پس از فروش ملک خود بتوانید 
یک خانه جدید را جایگزین کنید. اما در واقعیت، 
همه چیز به همین راحتی و برنامه ریزی ش��ده 
نیس��ت. افرادی که ملکی به فروش می رسانند 
باید خیلی مراقب باش��ند ت��ا هنگام جایگزین 
کردن یک خانه جدید بدهی باال نیاورند. برخی 
در قرارداد فروش ملک خود بندی را می گنجانند 
تا زمانی که خانه مناسبی خریداری نکنند، اقدام 
به تخلیه ملک نخواهند ک��رد. بعضی وقت ها، 
فروش برنامه ریزی نشده ملک باعث می شود تا 
ناچار ش��وید خانه ای را اجاره کنید یا موقتا نزد 
اقوام یا آش��نایان خود بمانید تا خانه جدیدی 
پیدا کنید. بنابراین بهتر اس��ت پیش از فروش 
خانه خود برنامه ریزی دقیقی داش��ته باشید یا 
دست کم برای این هزینه ها و اتفاقات پیش بینی 

نشده چاره جویی کنید. 

 teehstaehc :منبع

منبع: بی بی سی 

قیمت )تومان(سال تولیدکارکرد )کیلومتر(خودرو

RX350 ،216.0002010235.000.000لکسوس

GXR 31.0002013460.000.000تویوتا، لندکروز

V8 98.0002012180.000.000کیا موهاوی

ASX ،2.0002015162.000.000میتسوبیشی

119.000200886.000.000هیوندای، توسان

6002015175.000.000هیوندای سانتافه
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