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وزیر اقتصاد با بی��ان اینکه بی عدالتی در 
نظ��ام مالیاتی وجود دارد، گفت: سیس��تم 
جام��ع مالیاتی در راس��تای ایج��اد عدالت 

مالیاتی در حال اجراست. 
در جلس��ه دیروز مجلس، بررس��ی سوال 
مجتبی رحماندوس��ت نماینده مردم تهران 
از وزی��ر اقتص��اد و دارایی در دس��تور کار 

صحن علنی مجلس قرار گرفت. 
ای��ن س��وال درخص��وص عل��ت افزایش 
مالیات اصناف و همچنین متوس��ل ش��دن 
به راه های نامشروع برای اخذ مالیات بود. 

طیب نیا وزی��ر اقتص��اد در این خصوص 
گف��ت: همان ط��ور ک��ه رهب��ری فرمودند 
اقتص��اد ای��ران از دو بیماری مه��م دولتی 

بودن و نفتی بودن رنج می برد. 
وی افزود: سیاس��ت های کل��ی اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی در راس��تای درمان عارضه 
دولتی بودن اقتصاد ابالغ شد و در راستای 
درمان نفتی بودن اقتصاد نیز سیاس��ت های 

کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد. 
طیب نی��ا با اش��اره به آس��یب های نفتی 
ب��ودن اقتص��اد ای��ران گفت: س��هم باالی 
نف��ت در هزینه ه��ای دولت و س��هم پایین 
درآمدهای مالیاتی از یک س��و و درصد کم 
س��هم درآمدهای نفت��ی در تولید ناخالص 
ملی از سوی دیگر مشکالتی را برای اقتصاد 

کشور ایجاد کرده است. 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید درآمدهای 
پاک مالیات��ی جایگزی��ن درآمدهای نفتی 
ش��ود.  وی نفت را ثروتی برای نس��ل های 
آین��ده خواند و گفت: باید درآمدهای نفتی 
به سرمایه مولد برای بخش خصوصی جهت 
رشد کش��ور محسوب ش��ود که در همین 
راستا صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. 

سهم مالیات در ایران 6 تا ۸ درصد و در 
کشورهای اروپایی ۳۰ تا ۴۰ درصد است

طیب نیا با انتقاد از سهم ناچیز مالیات در 
تولید ناخالص ملی گفت: س��هم مالیات در 
تولید ناخالص ملی در سال های ۸۴ تا ۹۱، 
۶ تا ۸ درصد بوده است. این در حالی است 
که در کش��ورهای توس��عه یافته این سهم 
 ح��دود ۳۰ ت��ا ۴۰ درصد و در کش��ورهای

در حال توسعه مانند ایران ۲۰ درصد است. 
وزیر اقتص��اد با بیان اینک��ه طبق قانون 
برنامه پنجم توس��عه باید سهم درآمدهای 
مالیاتی در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد 
افزای��ش می یافت، گفت: س��هم درآمدهای 
مالیات��ی در بودج��ه س��ال ۸۴، ۱۳ درصد 
بوده و در بودجه س��ال ۹۴ به ۳۹.۹ درصد 

افزایش یافته است. 
وی اظهار داش��ت: براساس سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی باید وابس��تگی بودجه به 

درآمده��ای نفتی قطع ش��ود و درآمدهای 
مالیاتی جایگزین آن شود. 

باید معافیت های مالیاتی غیرضروری 
حذف شود

طیب نی��ا گف��ت: اگر قرار اس��ت بیماری 
هلندی درمان ش��ده و مشکالت تورم حل 
ش��ود باید س��هم مالیات در بودجه دولت و 

تولید ناخالص ملی افزایش یابد. 
وزی��ر اقتصاد با تأکید بر اینکه نوس��ازی 
نظام مالیاتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت، گفت: 
دولت برای افزای��ش درآمدهای مالیاتی به 
افزایش ن��رخ مالیات ها تکیه ندارد، بلکه به 
دنبال افزایش پایه های مالیاتی اس��ت. باید 
معافیت های مالیات��ی غیر ضروری حذف و 

جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. 

به دنبال افزایش نرخ مالیات بر 
فعالیت های تولیدی نیستیم

وی تصری��ح کرد: به هیچ وج��ه به دنبال 
افزای��ش ن��رخ مالی��ات ب��رای فعالیت های 
تولیدی نیستیم و معتقدیم حتی با کاهش 
نرخ مالیات و افزایش پوش��ش های مالیاتی 
می توانیم سهم مالیات بر درآمدهای بودجه 

دولت را افزایش دهیم. 

بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد
طیب نی��ا تصری��ح کرد: هنوز شناس��ایی 
و وص��ول مالیات براس��اس اطالعات دقیق 
نیس��ت و در این زمینه بی عدالتی در نظام 

مالیاتی وجود دارد. 

عدالت مالیاتی ایجاد می کنیم
وزی��ر اقتصاد با تأکید بر اینکه سیس��تم 
جامع مالیاتی در حال استقرار است، گفت: 

با استقرار این سیستم عدالت مالیاتی انجام 
می ش��ود که در راس��تای اجرای این هدف 
برنامه ه��ای مفصل��ی در وزارت اقتصاد در 

حال اجراست. 
وی درخصوص تالش های وزارت اقتصاد 
برای استقرار نظام مالیاتی عادالنه گفت: در 
گام اول نقاط ضعف و چالش های سیس��تم 
مالیات��ی شناس��ایی و در گام دوم وضعیت 
مطلوب نظ��ام مالیاتی با توجه به ش��رایط 

اقتصادی کشور تعریف شد. 
طیب نیا افزود: در گام س��وم نیز ش��کاف 
موج��ود می��ان وض��ع مطل��وب و موجود 
شناسایی ش��ده و با بهره گیری از تجربیات 
نظام های مالیاتی موفق دنیا مس��یر حرکت 
از وض��ع موجود به وض��ع مطلوب طراحی 

شد. 
وزی��ر اقتصاد بیان کرد: در همین راس��تا 
۳۰ پروژه و ۵۰ بس��ته کاری طراحی شده 
و در حال اجراس��ت. در این سیس��تم هیچ 
پرون��ده مالیات��ی بدون اظهارنامه بررس��ی 
نمی ش��ود و مودیان مالیاتی کم ریس��ک و 
پرریسک شناسایی می شوند و تمرکز نظام 
مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد 

بود. 
وی تصری��ح کرد: نتیجه این نظام وصول 

مالیات براساس اطالعات صحیح است. 

وزارت اقتصاد سامانه فروش را طراحی 
کرده است

طیب نی��ا از طراحی س��امانه فروش خبر 
داد و گفت: بر این اس��اس فروش به صورت 
مکانی��زه انج��ام ش��ده و هم��ه اطالع��ات 
معامالت بانکی به س��ازمان مالیاتی منتقل 
می شود. این سامانه آماده تقدیم به مجلس 

است. 
وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما با یک تبیین 

جدی مواجهیم. از یک سو به دلیل تحریم ها 
درآمدهای مل��ی و تولیدات کاهش یافته و 
در نتیج��ه پایه های اخذ مالیات نیز کاهش 

یافته است. 

کمال مدارا را با تولیدکنندگان انجام 
می دهیم

وی تصری��ح ک��رد: وزارت اقتص��اد خود 
را موظ��ف می دان��د کم��ال م��دارا را ب��ا 

تولیدکنندگان انجام دهد. 
طیب نیا گفت: از س��وی دیگ��ر به خاطر 
کاهش فروش نفت، درآمدهای نفتی بودجه 
کاه��ش یافت��ه و در نتیج��ه منابع عمومی 
بودج��ه کاهش یافته اس��ت که این کاهش 
مناب��ع اثر خ��ود را در کاه��ش بودجه های 
عمرانی نش��ان داده و موج��ب انقباض در 

اقتصاد کشور شده است. 
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات 
خود درخص��وص افزایش مالی��ات اصناف 
گفت: باوجود اینکه سهم مشاغل در ارزش 
اف��زوده کش��ور ۳۳ درصد بوده اما س��هم 
مش��اغل از مالیات بر درآم��د ۱۵.۵ درصد 
بوده که ت��ا امروز به ۸ درص��د نیز کاهش 

یافته است. 
وی گف��ت: بخش مش��اغل متناس��ب با 

درآمدشان مالیات نمی دهند. 
وزی��ر اقتصاد تصریح کرد: در س��ال های 
۸۱ تا ۹۲ رش��د مالیات مشاغل ۱۶ درصد 
بوده اس��ت و اش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
که حقوق بگیران دولت هس��تند ۱۰ برابر 

مشاغل مالیات می پردازند. 
طیب نیا با تأکید بر اینکه فش��ار مالیاتی 
در حقوق بگیران متمرکز شده است، گفت: 
ش��ما خواس��تار برقراری عدال��ت مالیاتی 

هستید. 
وی ب��ا بیان اینکه اظهارات رحماندوس��ت 
درخصوص برخی مشکالت سازمان مالیاتی، 
مربوط به سال ۹۱ است و امروز مرتفع شده، 
گف��ت: امروز اظهار نامه های مالیاتی از طریق 

الکترونیک دریافت می شود. 
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: اولویت 
ما در وزارت اقتصاد و دارایی اس��تقرار نظام 
مالیاتی عادالنه است که درآمد کافی برای 
هزینه ه��ای دولت فراهم ک��رده و زمینه را 
برای قطع وابس��تگی دولت ب��ه درآمدهای 

نفتی فراهم می کند. 
در پای��ان رحماندوس��ت اع��الم کرد که 
از پاس��خ های وزیر قانع نش��ده است اما از 
نماین��دگان خواس��ت به وزی��ر رأی منفی 
ندهن��د. نمایندگان نیز با ۱۰۸ رأی موافق، 
۶۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع 
۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند 

که از سخنان وزیر قانع شدند. 

سایت خبری رادیو صدای آلمان  )دویچه وله( نوشت: 
مؤسسه مالی بین المللی واشنگتن گفته ایران در سال 
آینده بیشترین رش��د اقتصادی را در میان کشورهای 
خاورمیانه و آفریقای شمالی خواهد داشت. کارشناس 
این مرکز، ایران را دومین کشور قدرتمند اقتصادی پس 

ازعربستان و باالتر ازامارات دانسته است. 
ب��ه گزارش ایرنا، درادامه گزارش این س��ایت خبری 
 )IIF(  آمده اس��ت: مؤسسه مالی بین المللی واشنگتن
پیش بینی ک��رده که ایران در س��ال آین��ده میالدی  
)۲۰۱۶( در ص��ورت لغو تحریم ه��ا با جهش اقتصادی 
روبه رو خواهد بود.  براس��اس این پیش بینی، در میان 
کش��ورهای حوزه خاورمیانه و ش��مال آفریقا، ایران در 

سال آینده باالترین رشد اقتصادی را خواهد داشت. 
براس��اس ای��ن تحقیق ک��ه نتایج آن روز یکش��نبه 
۱۵ نوامبر  )۲۴ آبان( منتش��ر ش��د، ۱۵ کشور حوزه 
خاورمیانه و آفریقای ش��مالی در سال ۲۰۱۵، ۳درصد 

رشد اقتصادی داشته اند. 
این میزان رش��د نس��بت ب��ه س��ال های ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۴س��یر نزولی داش��ته چرا که در آن سال ها رشد 

اقتصادی این کشورها ۴/۵درصد بوده است. 
از میان این ۱۵ کشور، برخی کشورها در سال ۲۰۱۶ 
با رش��د اقتصادی باالتری روبه رو خواهند بود اما ایران 
در ای��ن میان با یک جهش از رش��د اقتص��ادی ۴ / ۱ 

درصدی به رش��دی نزدیک به ۶ درصد دست خواهد 
یافت.  رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای مؤسسه مالی 
بین الملل��ی IIF گفته ایران هم اکنون نیز با برداش��ته 
ش��دن برخی از تحریم ها پس از توافق اتمی با میزانی 
از رش��د روبه رو است. به گفته او، ایران به عنوان دومین 
قدرت اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی 
پس از عربستان سعودی و در جایگاهی باالتر از امارات 

متحده عربی پدیدار شده است. 
به گفته مؤسسه مالی بین المللی واشنگتن، برداشته 
ش��دن تحریم ه��ای ای��ران درصورتی که با بازگش��ت 
متخصصان خارجی در حوزه انرژی همراه شود به این 
کش��ور اجازه می دهد تا میزان صادرات نفت خود را در 
عرض ش��ش ماه به زمان پیش از تحریم ها برساند. در 
این صورت قیمت نفت نه تنها بیشتر نشده، بلکه احتماال 
در سال ۲۰۱۶ کمتر هم خواهد شد.  قیمت هر بشکه 
نفت خام از ۱۱۰ دالر آمریکا در سال ۲۰۱۴ به کمتر از 

۴۵ دالر در این روزها سقوط کرده است. 
مؤسس��ه مالی بین المللی واش��نگتن IIF در سال 
۱۹۸۳ تأس��یس ش��د و مجموعه ای است از موسسات 
مال��ی بین المللی با ۵۰۰ عضو از ۷۰ کش��ور و منطقه. 
بزرگ ترین بانک های تجاری و س��رمایه گذاری جهان 
و نیز ش��رکت های بیمه سرمایه گذاری در این مؤسسه 

عضو هستند. 

خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به افزایش میزان هزینه 
اقتصادی تروریسم به باالترین سطح خود پس از واقعه 
۱۱ سپتامبر نسبت آمار کشته شدگان این حمالت را 

طی ۱۵ سال گذشته ۱۰ برابر اعالم کرد. 
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ، در س��ال ۲۰۱۴ حمالت 
تروریس��تی هزینه ۵۲.۹ میلیارد دالری را برای جهان 
ب��ه بار آورد. ای��ن رقم تقریباً به ان��دازه تولید ناخالص 
داخلی س��االنه کشور بلغارس��تان است. طبق شاخص 
جهانی تروریسم که ساالنه از سوی مؤسسه اقتصادی و 
صلح که از سال ۱۹۹۷ تاکنون به جمع آوری این گونه 
اطالعات می پردازد، این میزان هزینه اقتصادی نسبت 
به هزینه اقتصادی صرف ش��ده ۵۱.۵۱ میلیارد دالری 
در پی حادثه ۱۱ سپتامبر با روند افزایشی همراه بوده 
اس��ت.  این درحالی اس��ت که در پ��ی حوادث جمعه 
گذشته پاریس، گزارش ها حاکی از آن است که جهان 
امروزه باالترین میزان هزینه اقتصادی را از زمان مقابله 
با تروریس��م در حمله به برج های دوقلوی نیویورک در 

سال ۲۰۰۱ تاکنون پرداخته است. 
برای تعیی��ن می��زان هزینه اقتصادی صرف ش��ده 
در مبارزه با تروریس��م این مؤسس��ه به محاسبه هزینه 
خسارات از طریق بررسی هزینه مرگ و میر و صدمات 
حاصل از بم��ب گذاری ها همچنین هزینه های درمانی 
می پردازد.  البته این مؤسسه در تعیین شاخص جهانی 
میزان افزایش نیروهای نظامی-ارتشی، افزایش بیمه های 
عمر و هزینه های بس��ته شدن جاده ها و خیابان ها را به 

حس��اب می آورد.  درحالی که هزینه کشتار تروریستی 
حادثه پاریس در آمارهزینه اقتصادی ۵۲ میلیارد دالری 
که برای امسال منتشر ش��ده، محاسبه نشده است اما 
عواقب اقتصادی بدترین حمله تروریستی در اروپا طی 
دهه ه��ا با فاصل��ه کوتاهی پس از حمل��ه به هفته نامه 
ش��ارلی به سرعت در سراس��ر اروپا تسری پیدا خواهد 
کرد تا جایی که پیش بینی می ش��ود تأثیراتی در میزان 
تولید ناخالص داخلی فرانس��ه در نتیجه این اتفاق رخ 
بدهد. مدیر اجرایی این مؤسس��ه در این باره می گوید: 
اگر نگاهی به تعطیلی ۴۸ س��اعته شهر در کنار حضور 
گارده��ای امنیتی ک��ه رفت و آمده��ا را روزانه کنترل 
می کنند، بیندازیم متوجه تأثیراتی خواهیم شد که در 
میزان تولید و پویایی اقتصادی شهروندان داشته است. 
طی دو دهه اخیر باالترین میزان حمالت تروریستی 
در پایتخت های اروپایی از لندن گرفته تا مادرید نتیجه 
فعالیت های گروه های سازماندهی شده افراطی بوده که 

تاکنون جان بیش از ۲۰ هزار نفر را گرفته است. 
اگرچه طبق گزارش منتش��ر شده از سوی مؤسسه 
اقتص��ادی و صلح ۷۰ درصد مرگ های گزارش ش��ده 
بر اثر این حمالت در کش��ورهای غربی بین سال های 
۲۰۱۴-۲۰۰۶ حاصل فعالیت هایی از س��ر مخالفت با 
مس��ائلی نظیر مهاجرت، حقوق ازدواج هم جنسان یا 
سقط جنین توس��ط افرادی غیر وابسته به این گروه ها 
رخ داده اس��ت. با این حال تروریسم بزرگ ترین هزینه 

اقتصادی و انسانی را به بار می آورد. 

وزیر اقتصاد در صحن مجلس: 

سیستم جامع مالیاتی در راستای ایجاد عدالت مالیاتی اجرایی می شود
دویچه وله: 

 اقتصاد ایران درصورت لغو تحریم ها
به رشد 6درصدی دست خواهد یافت

بلومبرگ گزارش داد
افزایش هزینه های اقتصادی در پی حمالت تروریستی

فوتبالیس��ت ها در سراس��ر جهان، وقتی که مس��ئله درآمدش��ان مطرح می شود، 
شخصیت های محبوبی نیستند. همیشه این طور گفته می شود که یک 
مشت جوان، کاری را که دوست دارند -یعنی فوتبال بازی کردن- انجام...

فوتبال به روایت مالیات

با وجود اشباع بازارهای ال ان جی

 ایران به دنبال حضور
در بازار ال ان جی است

کارت های اعتباری خرید کاال 
آماده نیست

تعویق در زمان اجرای طرح خرید کاالی ایرانی 

براساس آخرین خبرهای وزارت صنعت زمان اجرای طرح 
خرید کاالی ایرانی با کارت اعتب��اری ۱۰ میلیون تومانی روز 
دوشنبه اعالم شده بود اما بنا به دالیلی این طرح هنوز اجرایی 
نشده است. برخی از کارشناسان گستردگی کاالها، فروشگاه ها 
و همچنین کارخانه های تولیدی ش��رکت کننده در این طرح 
را از جمله دالیل اجرا نش��دن آن می دانند اما تولیدکنندگان 

نظر دیگ��ری دارند. محمده��ادی کمالیان، رئی��س اتحادیه 
فروش��ندگان فرش و موکت در گفت و گو با »فرصت امروز«، 
طرح خرید کاالی ایرانی را کمی عجوالنه می داند و می گوید: 
مشابه این طرح به نام طرح میزان در گذشته نیز اجرا شد که 
موفقیتی به همراه نداشت. این طرح باید آسیب شناسی شود 
تا نقاط ضعف آن برطرف شده و نقاط قوت را تقویت کرد. وی 

تاکید می کند: اگر این طرح برای حمایت از تولید و رکودزدایی 
اقتصادی اجرا می ش��ود بای��د رونق واحده��ای تولیدی را به 
همراه داش��ته باش��د. به همین منظور راه های تخلف و تقلب 
از کارت های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی باید مس��دود شود و 

کسی نتواند در زدو بندهایی با فروشندگان و کسر 
مبلغی از این ۱۰ میلیون، پول نقد دریافت کند...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

قاب اقتصاد

فرصت های از دست رفته سرمایه گذاری در باغ های شمال کشورمیزگرد »فرصت امروز« با موضوع بازاریابی در شرایط پساتحریم

این فرصت هنوز وجود داردبازاریابی مدرن با مدل های جدید

عقب نشینی شاخص کل به 63هزار و 13واحدبی اعتمادی به عنوان عامل مثبت!
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معتقدن��د  کارشناس��ان 
بازارهای ال ان جی اش��باع شده 
اس��ت و ای��ران ب��رای ورود به 
ای��ن پ��روژه   تأخیر 10 س��اله 
دارد ام��ا وزیر نفت در آس��تانه 
 برگزاری سومین اجالس سران 
جی یی سی اف از برنامه دولت 
در ورود ب��ه ال ان جی و جذب 
س��رمایه گذار خارج��ی در این 
زمینه سخن گفت و اعالم کرد: 
همیش��ه بازار برای ورود وجود 

دارد. 
روز گذش��ته بی��ژن زنگنه، 
وزیر نفت در نشس��ت خبری 
خود با خبرنگاران در تش��ریح 
دول��ت  گازی  سیاس��ت های 
یازده��م در واکن��ش ب��ه این 
پرسش که کارشناسان بازاری 
را برای ورود ایران به ال ان جی 
نمی بینند، ب��ا قاطعیت گفت: 
بازار  وارد  همیش��ه می ش��ود 
ش��د. ماهی��ت بازاره��ای گاز 
نسبت به گذشته تغییر کرده 
اس��ت. امروز با توسعه صنعت 
ال ان جی بازار تک محموله ای 
گاز مطرح ش��ده ک��ه هرقدر 
ت��ک محموله ای  بازار  س��هم 
احتم��ال  یاب��د  افزای��ش 
نقش آفرین��ی جی یی س��ی اف 
نیز در بازار جهانی گاز بیشتر 
می شود. صادرات گاز به اروپا 
از طری��ق خ��ط لول��ه گزینه 
مناس��بی نیس��ت زیرا عواید 
چندانی برای ما ندارد و برای 
ال ان جی  اروپ��ا  ب��ه  صادرات 
نس��بت ب��ه خط لول��ه گزینه 

مناسب تری است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
پروژه ه��ای  راه ان��دازی 
ال ان ج��ی ب��ا بهره من��دی از 
سرمایه گذاری های خارجی در 
دس��تور کار قرار دارد، تصریح 
ک��رد: در حوزه ص��ادرات گاز 
ب��ه روش ال ان ج��ی اولوی��ت 
ما بازار آسیاس��ت. ایران یک 
10میلیون  ال ان ج��ی  واح��د 
تنی ناتمام دارد با پیش��رفت 
60درص��دی ک��ه ب��ه دلی��ل 
تحریم متوقف ش��ده اس��ت، 
نیازمند  این ط��رح  راه اندازی 
س��االنه 1٥ ت��ا 16 میلی��ارد 
مترمکعب گاز یعنی حدود ٢ 

فاز پارس جنوبی است. 

آمریکا تأثیرگذار در بازار 
ال ان جی

وزیر نفت درباره تحلیل خود 
از ورود آمری��کا در ال ان ج��ی 
اعالم ک��رد: در اجالس آینده 

درباره قیم��ت گاز اطالعات و 
تحلیل های��ی ارائه می ش��ود و 
آمریکا واقعیت��ی در بازار گاز 
اس��ت. قطعاً کشوری همچون 
آمریکا که زمان��ی واردکننده 
بود و امروز صادرکننده است، 
می تواند تغییرات زیادی را در 
بازار گاز ایجاد کند و حتی در 
قیمت ها تأثیر بگذارد و سبب 
کاهش قیمت در بازار  ش��ود. 
بازارهای ال ان جی تحت فشار 

خواهند بود. 
وزی��ر نف��ت در پاس��خ ب��ه 
ام��روز«  »فرص��ت  پرس��ش 
مبن��ی ب��ر ورود وزارت نفت 
کش��تی های  س��اخت  ب��رای 
ما  تأکی��د ک��رد:  ال ان ج��ی، 
اصاًل ب��ه دنبال این نیس��تیم 
و حتی ب��رای تکمی��ل واحد 
ال ان جی به دنبال سرمایه گذار 
خارجی هس��تیم. مابه دنبال 
در  ام��ا  هس��تیم  ال ان ج��ی 
مورد کش��تی ورود نداریم، ما 
کشتی نمی خریم و قرار است 
س��رمایه گذار خارجی این کار 

را انجام دهد. 
وی با اش��اره به اینکه قرار 
نیست به هر قیمتی گاز صادر 
کنی��م، درب��اره اولویت ه��ای 
ص��ادرات گاز ای��ران گف��ت: 
کش��ورهای منطقه ب��ه دلیل 
اولویت  موقعی��ت جغرافیایی، 
ایران ب��رای ص��ادرات گاز به 
صورت ال ان ج��ی یا از طریق 

خط لوله محسوب می شود. 
وزیر نفت درباره دیپلماسی 
در جی یی سی اف  ایران  گازی 
نی��ز اع��الم کرد: دیپلماس��ی 
گازی ما در مجمع کشورهای 
تدوی��ن  گاز  صادرکنن��ده 
نمی ش��ود، بلک��ه در داخ��ل 

کش��ور تهیه می شود و در آن 
راستا ایران اهداف خود را در 
این مجم��ع پیگیری می کند. 
م��ا در این نشس��ت روابط دو 
یا چند جانب��ه خودرا تحکیم 
درب��اره  زنگن��ه  می بخش��یم. 
انتخاب دبیرکلی محمدحسین 
عادل��ی در مجمع کش��ورهای 
صادرکنن��ده گاز گفت:  روال بر 
این است که فرد دبیر کل ادامه 
خدمت کند مگر اینکه اکثریت 
آرا معرفی کاندیدای دیگر باشد. 
از این رو باید تا زمان برگزاری 

اجالس صبر کرد. 

صادرات گاز به اروپا نیاز به 
مذاکره با قدرت دارد

وزی��ر نف��ت درب��اره مذاکره 
 ای��ران ب��ا کش��ورهای عض��و 
جی یی سی اف برای صادرات 
گاز ب��ه اروپا تصریح ک��رد: در 
ح��وزه اقتصاد جهان��ی قدرت 
بدون  مذاک��ره  دارد.  اهمی��ت 
نخواه��د  نتیج��ه ای  ق��درت 
با صحبت دوس��تانه  داش��ت، 
حرفی پیش نم��ی رود. ماوقتی 
می توانیم درب��اره صادرات گاز 
به اروپا حرف بزنیم که توان آن 
را داشته باش��یم. با حرف زدن 
کس��ی ما را جدی نمی گیرد و 

ایران نمی تواند اثرگذار باشد. 
برنام��ه  درب��اره  زنگن��ه 
وزارت نف��ت ب��رای اج��الس 
آینده جی یی س��ی اف و طرح 
فرص��ت  و  گازی  س��وآپ 
نی��ز  س��رمایه گذاری  ب��رای 
گف��ت: در این اج��الس همه 
کش��ورها رقی��ب هس��تند و 
فرصت های  درب��اره  نمی توان 
س��رمایه گذاری س��خن گفت 
گازی  س��وآپ  درب��اره  ام��ا 

صحب��ت خواهد ش��د. زنگنه 
و  درباره س��اخت  همچنی��ن 
خرید پاالیش��گاه ها یا س��هام 
آنها از س��وی ایران در دوران 
پساتحریم نیز گفت: از جمله 
سیاس��ت های ایران در فروش 
نف��ت در دوران پس��اتحریم، 
خرید پاالیشگاه ها و سهام آنها 
برای تأمین امنیت تقاضاست. 
البته وزارت نفت قرار نیس��ت 
اقدام به خرید این پاالیشگاه ها 
کند. قرار اس��ت ورود به این 
عرصه را در پساتحریم تجربه 
درباره  زنگنه همچنین  کنیم. 
خرید نفت از سوی مشتریان 
س��نتی ایران در اروپا و آسیا 
پس از لغ��و تحریم ها تصریح 
ک��رد: سیاس��ت ما بازگش��ت 
ب��ه فروش نفت به مش��تریان 
سنتی در آسیا و اروپا است و 
پس از تحریم ها بازار آس��یا به 
دلیل نزدیکی ب��رای ایران در 
اولویت اس��ت. البته ارتباط ما 
ایران  با مشتریان سنتی نفت 
دوس��ویه خواهد ب��ود. وی با 
اش��اره به اینکه ایران هیچگاه 
انگی��زه ای برای ف��روش نفت 
به آمریکا نداش��ته است، زیرا 
قیمت در آمریکا پایین اس��ت 
و مانیز انگیزه سیاسی نداریم، 
افزود: ٤0 درص��د نفت ایران 
پیش از تحریم ها به بازار اروپا 
و 60 درصد آن به بازار آس��یا 

صادر می شده است. 
ایران  زنگنه از صادرات گاز 
ب��ه عراق خب��ر داد و افزود: با 
اجرایی ش��دن ص��ادرات گاز 
ب��ه ای��ن کش��ور از دو طریق 
نفت ش��هر و بصره در مجموع 
روزان��ه بی��ش از ٥0 میلیون 
مترمکع��ب گاز به عراق صادر 

خواهد شد. همچنین به دلیل 
تحریم، خط لوله صلح توسط 
کشور پاکس��تان متوقف شده 
ب��ود اما ما خط��وط لوله را تا 

مرز احداث کرده ایم. 
حدود ٧0 درصد ذخایر گاز، 
٤٥ درص��د تولی��د گاز جهان، 
حدود ٨٥ درص��د تجارت گاز 
به صورت ال ان جی و ٤0درصد 
تجارت گاز به صورت خط لوله 
در اختی��ار کش��ورهای عضو و 
ناظر جی یی س��ی اف اس��ت، 
ایران بیشترین ذخایر گاز جهان 
را در اختیار دارد و سهم خود را 
در بازار داخلی و جهانی افزایش 

می دهد. 
س��ومین اجالس س��ران و 
وزیران  نشس��ت  هفدهمی��ن 
مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز ب��ا مح��ور اصل��ی »گاز و 
توس��عه پای��دار« ب��ا حض��ور 
اجالس  در  کش��ور   ٩رئی��س 
جی ی��ی س��ی اف در تهران 
اجالس  دو  خواهدشد.  برگزار 
 ٣0( روز ش��نبه  در  وزارت��ی 
آبان م��اه( برگزار می ش��ود که 
جلسه صبح آن نشست عادی 
وزی��ران و بعدازظهر همان روز 
نشست فوق العاده خواهد بود. 
یکشنبه )اول آذرماه( اجالس 
سران کش��ورهای عضو و ناظر 
جی ی��ی س��ی اف ب��ا حضور 
تعدادی از مهمانان به ریاس��ت 
کش��ورمان  رئیس جمه��وری 
تشکیل می شود و طی آن عالوه 
بر آنکه س��ران فرص��ت دارند 
نظ��رات خ��ود را در خصوص 
ص��ادرات گاز و دیگ��ر مباحث 
مربوط ب��ه گاز مطرح کنند در 
پایان نیز بیانیه اجالس منتشر 

خواهد شد. 
بولیوی،  الجزایر،  کشورهای 
مص��ر، گینه اس��توایی، ایران، 
لیبی، نیجریه، قطر، روس��یه، 
ترینی��داد و توباگ��و، ونزوئ��ال 
و امارات به عن��وان 1٢ عضو 
اصل��ی این مجم��ع جهانی و 
هلن��د، نروژ، ع��راق و عمان و 
پ��رو به عنوان اعضای ناظر در 
مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز هس��تند. براساس آخرین 
رؤس��ای  حض��ور  اطالع��ات 
بولیوی،  کشورهای  جمهوری 
اس��توایی،  گین��ه  روس��یه، 
و  ع��راق  ونزوئ��ال،  نیجری��ه، 
الجزایر  نخست وزیر  همچنین 
قطع��ی  اج��الس  ای��ن  در 
ش��ده اس��ت. رئیس جمهوری 
ترکمنس��تان نی��ز ب��ه عنوان 
مهمان در این اجالس حضور 

خواهد یافت. 

با وجود اشباع بازار 

ایران به دنبال حضور در بازار ال ان جی است

افزای��ش تولید نف��ت و در پی 
آن افزایش عرض��ه نفت خام به 
بازاره��ای جهان��ی ک��ه پیش از 
ای��ن نی��ز از نفت مازاد سرش��ار 
شده، چیزی نیست که بازارهای 
جهان��ی نفت خام در حال حاضر 
ب��ه آن نی��از دارد. ب��ا این حال 
افزایش صادرات نفت خام ایران 
چیزی اس��ت ک��ه بازارها در هر 
ص��ورت باید منتظر آن باش��ند. 
بر اساس اظهارات مقامات ایران، 
این کشور هم اکنون خود را برای 
افزایش ص��ادرات نفت خام خود 
به می��زان ٥00 هزار بش��که در 
روز )و در بهترین س��ناریو برای 
تهران روزانه یک میلیون بشکه( 
افزایش دهد. گفتنی است دلیل 
اصلی این اقدام ایران، دس��تیابی 
ای��ن کش��ور ب��ه تواف��ق جامع 
با قدرت ه��ای عمده  هس��ته ای 
جهان��ی در وی��ن و در پ��ی آن 
لغو تحریم های وضع ش��ده علیه 

بخش انرژی آن است. 
در ای��ن می��ان برخ��ی بر این 
باید به  عقیده ان��د ک��ه ته��ران 
جای تمرکز روی نفت و افزایش 
ص��ادرات آن، توجه خ��ود را به 
مناب��ع عظیم گاز طبیعی خود و 
ص��ادرات آن به بازارهای جهانی 
معطوف کن��د. در همین ارتباط 
پروفس��ور حس��ین عس��کری از 
متخصصان حوزه انرژی و مشاور 
عربس��تان  اقتصاد  وزی��ر  وی��ژه 

سعودی در س��ال های 1٩٧٨ تا 
1٩٨1 می��الدی در مصاحبه ای 
با روزنام��ه تهران تایم��ز اظهار 
داش��ت که ای��ران ب��ه دلیل در 
اختیار داش��تن ذخایر عظیم گاز 
طبیع��ی و همچنی��ن آمادگ��ی 
کش��ورهای جهان برای استفاده 
از گاز و انرژی ه��ای جایگزی��ن، 
زیرساخت های  توسعه  باید روی 
م��ورد نیاز برای تولید و صادرات 
گاز طبیع��ی تمرکز کرده و تمام 
توان خود را به افزایش صادرات 

نفت خام اختصاص ندهد. 
عس��کری ادام��ه داد: »ای��ران 
حت��ی در صورت لغو تحریم های 
بین المللی، ب��ه هیچ عنوان توان 
رقابت با عربس��تان س��عودی در 
زمین��ه حجم تولی��د و صادرات 
نفت خام را ندارد و دلیل این امر 
آن اس��ت که صنعت نفت ایران 
با فرس��ودگی تجهیزات و چاه ها 
مواجه بوده و به س��رمایه گذاری 
وس��یع بین المللی نیازمند است. 
چنانچه ایران قصد داش��ته باشد 
درآمد خود را از فروش نفت خام 
افزایش دهد قطعا ناامید خواهد 
ش��د چرا ک��ه به نظر می رس��د 
آینده ایران بیشتر به گاز طبیعی 

گره خورده باشد تا نفت خام.«
در ای��ن بی��ن ش��اید برخ��ی 
تص��ور کنند عس��کری که پیش 
از ای��ن به عن��وان مش��اور وزیر 
فعالیت کرده  اقتصاد عربس��تان 
و خود یک ایرانی اس��ت، توسط 
سعودی ها تحریک شده تا چنین 
اظهارات��ی را مطرح کند. گفتنی 

اس��ت در پ��ی کاه��ش ش��دید 
قیمت نف��ت خ��ام در بازارهای 
جهان��ی عربس��تان س��عودی به 
تولید کننده  بزرگ تری��ن  عنوان 
نف��ت در جه��ان و بزرگ تری��ن 
تولید کننده نفت در اوپک که به 
صورت دوفاکتو رئیس اوپک نیز 
به شمار می آید، توانسته است به 
هر قیمت که ش��ده سهم خود از 
بازارهای نفت��ی را حفظ کرده و 
در این میان نه تنها با نفت ِشیل 
آمریکا به رقابت برخاس��ته، بلکه 
بعضی اعضای اوپک نظیر ونزوئال 
را که در آس��تانه ورشکس��تگی 
اقتصادی ق��رار دارد نی��ز تنبیه 
کرده است. س��ایر اعضای اوپک 
نیز از سیاست نفتی بی نقص اما 
بی رحمانه س��عودی ها در حفظ 
سهم شان از بازار در امان نبوده و 
هر یک به نوعی از سیاست های 

نفتی ریاض متضرر شده اند. 
با این وجود به نظر می رس��د 
عربستان س��عودی تمایلی برای 
افزایش تولید نفت توس��ط ایران 
و عرضه آن ب��ه بازارهای جهانی 
نداش��ته باش��د. در ای��ن می��ان 
سواالتی مطرح می شود که پاسخ 
ب��ه آنه��ا می تواند دلی��ل اصلی 
تصمیم ایران به افزایش تولید و 
صادرات نفت را برای ما روش��ن 
کند. آیا افزایش تولید نفت ایران 
و صادرات آن به بازارهای جهانی 
باعث فشار بیشتر بر قیمت نفت 
و کاهش آن در بازار می ش��ود؟ 
بله، آیا این موضوع سبب کاهش 
نف��ت  تولید کنن��دگان  درآم��د 

س��عودی   عربس��تان  و خصوصاً 
افزای��ش  آی��ا  بل��ه،  می ش��ود؟ 
صادرات نفت ایران، از تالش این 
کشور برای جذب سرمایه گذاری 
خارج��ی در صنع��ت نفت خود 
جلوگی��ری خواهد ک��رد؟ خیر. 
به نظر می رس��د ته��ران قدرت 
انتخ��اب زیادی ن��دارد. همزمان 
با ع��دم نیاز ب��ه ورود نفت خام 
بیش��تر به بازارهای جهانی ایران 
ب��ه درآمدهای نفتی خ��ود نیاز 
دارد هرچن��د افزای��ش صادرات 
این کشور موجب کاهش بیشتر 
قیمت نفت ش��ود. ممکن اس��ت 
فش��ار ایران ب��ه تولیدکنندگان 
نفت و تالش تهران برای افزایش 
ص��ادرات نفت خام خود س��بب 
س��قوط قیمت نفت ب��ه کمتر از 
٤0 دالر در ه��ر بش��که ش��ود و 
این موضوعی اس��ت که مقامات 
ته��ران باید به خوبی درمورد آن 

اندیشه کنند. 
مض��اف بر ای��ن چنانچه ایران 
تم��ام امی��د و توجه خ��ود را به 
تولی��د گاز طبیعی معطوف کند 
ممکن اس��ت با ناامیدی بزرگی 
مواجه شود. با توجه به گاز مازاد 
موج��ود در ب��ازار گاز LNG و 
س��قوط 60درصد قیمت آن در 
منطقه آسیا – پاسیفیک )که دو 
س��وم گاز ال ان ج��ی موجود را 
مصرف می کند( از ابتدای س��ال 
میالدی گذش��ته، ممکن اس��ت 
با  ای��ران  گازی  جاه طلبی ه��ای 

مشکالت جدی مواجه شود. 
در  کارشناسان  پیش بینی های 

مورد بازار گاز طبیعی مایع، وجود 
گاز مازاد تا انتهای دهه آینده به 
دلی��ل بهره ب��رداری از پروژه های 
تولید گاز ال ان جی در اس��ترالیا 
اس��ت که به زودی و ب��ا افزایش 
تولی��د گاز طبیع��ی مایل قطر را 
به عنوان بزرگ ترین تولید کننده 
گاز ال ان ج��ی در جهان پش��ت 
س��ر خواهد گذاش��ت. مضاف بر 
ای��ن وضعیت افزایش تقاضا برای 
گاز طبیع��ی در اروپا به اندازه ای 
نیس��ت که برنامه ری��زان صنعت 
ان��رژی ایران را امی��دوار کند. در 
همین راس��تا و در گزارش��ی که 
اخی��راً در ماه ج��والی در ارتباط 
ب��ا می��زان تقاض��ا ب��رای گاز در 
اروپا منتش��ر شد، نش��ان داد که 
نهاده��ای مختل��ف اتحادیه اروپا 
در م��ورد ان��رژی م��ورد نیاز این 
اتحادی��ه بزرگ نمای��ی کرده اند. 
براس��اس اطالعات منتش��ر شده 
در گزارش مذکور، در حال حاضر 
تقاضا ب��رای گاز طبیعی در اروپا 
در پایین تری��ن می��زان خ��ود از 
سال 1٩٩٥ میالدی تاکنون قرار 
دارد. در حال��ی ک��ه برنامه ریزان 
در کش��ورهای صادرکنن��ده گاز 
طبیعی ب��ه موضوع اف��ت تقاضا 
در سال های آینده توجه چندانی 

ندارند. 
با توجه به مطالب مطرح شده، 
به نظر می رس��د لغو تحریم های 
وضع شده بر صنعت انرژی ایران 
در بدتری��ن زم��ان ممکن برای 
بازاره��ای انرژی جه��ان صورت 

پذیرفته است. 

ظرفیتی برای نفت و گاز ایران در بازارهای آسیا و اروپا وجود ندارد

بینالمـلل

گــاز

نفت

نیرو

 وعده اجرای طرح »تاپی« 
در افغانستان

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد که کار 
عملی پروژه گاز ترکمنس��تان، افغانستان، پاکستان و 

هند )تاپی( ماه آینده میالدی آغاز می شود. 
دفتر ریاس��ت جمهوری افغانس��تان دیروز با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد: افغانستان، تمرکز خود را بر اجرای 

طرح های بزرگ و بادوام معطوف خواهد کرد. 
در این بیانیه آمده است که جامعه جهانی ارائه پول 
هنگفت به افغانس��تان را تعهد کرده است اما در رابطه 
با مصرف این پول مشکالتی وجود دارد و نخست باید 

ظرفیت سازی صورت گیرد. 
موافقت نامه اح��داث خط لوله گاز ترکمنس��تان از 
طریق افغانستان به پاکس��تان و هند موسوم به طرح 
تاپی به تاریخ 11 دسامبر سال ٢010 میالدی در شهر 
عشق  آباد پایتخت ترکمنستان، میان مقامات بلندپایه 
کش��ورهای ترکمنستان، افغانس��تان، پاکستان و هند 
به امضا رس��یدو کار بررس��ی آن تا اواخر سال ٢01٤ 

میالدی پایان یافت. 
قرار اس��ت کار عملی ای��ن پ��روژه از اول ماه آینده 
میالدی آغاز و تا پایان س��ال ٢01٧ به پایان برس��د و 

در سال ٢01٨ میالدی بهره  برداری از آن آغاز شود. 
طب��ق توافق نام��ه، خط لوله گاز »تاپ��ی« با عبور از 
اس��تان های هرات، هلمند و قندهار وارد بلوچس��تان 
و مولتان پاکس��تان ش��ده و پس از آن به هند امتداد 
می  یابد. شهرس��تان  های غربی افغانستان که در مسیر 
این پروژه قرار دارند از جمله مناطق ناامن افغانس��تان 
به شمار می روند و طالبان در بخش هایی از این مسیر، 
مانند شهرستان  های »کشک« و »رباط سنگی« هرات، 
»باالبلوک« استان فراه و بخش زیادی از استان هلمند 
فعالیت چش��مگیری دارند.  »رباط س��نگی« هرات با 
کشور ترکمنستان هم مرز است و پیش بینی شده که 
این خط لوله از طریق همین شهرستان وارد افغانستان 
 شود. مس��ئوالن وزارت خارجه افغانستان اعالم کرده 
بودند که طول این خط لوله یک هزار و ٧٣٥ کیلومتر 
اس��ت و ٢00 کیلومتر آن در داخل خاک ترکمنستان 
قراردارد. قرار است ٧٣٥ کیلومتر این خط لوله از خاک 
افغانستان بگذرد. آگاهان اقتصادی می گویند افغانستان 
س��االنه بین ٤00 تا ٥00 میلیون دالر بابت عبور گاز 
ترکمنس��تان از خاک افغانستان، به کشورهای هند و 

پاکستان، درآمد خواهد داشت. 
ب��ه گفته مناب��ع افغان، بانک جهانی ب��ا رقم ٧ تا ٨ 
میلیارد دالر، بیش��ترین س��رمایه  گذاری را در اجرای 
این طرح خواهد داش��ت و دو هفته قبل اعالم شد که 
ترکمنس��تان ٨٥ درصد از س��هم این طرح را برعهده 
گرفته و سه کشور افغانستان، پاکستان و هند، هر کدام 

٥ درصد آن را به خود اختصاص داده اند. 
اجرای ط��رح تاپی می تواند س��االنه ی��ک میلیارد 
مترمکعب گاز ترکمنستان را به کشورهای افغانستان، 
پاکستان و هند منتقل کند، اما ناامنی ها، مانع اجرای 

آن شده است. 
پیش��تر نیز مقام های افغان وع��ده داده بودند که به 

زودی کار اجرای طرح تاپی آغاز خواهد شد. 

واردات نفت کره جنوبی از ایران 
افزایش یافت 

 واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ٨٣.٤ درصد افزایش یافت. 

 به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از رویت��رز، واردات نفت 
کره جنوبی از ایران در ماه اکتبر نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل ٨٣.٤درصد افزایش یافت و باعث شد واردات 
این کش��ور از ایران در 10 ماه نخست ٢01٥ به میزان 

0.٤درصد افزایش پیدا کند. 
 آمارهای اولیه نش��ان می دهد، پنجمین واردکننده 
بزرگ نفت جهان در م��اه اکتبر ٥1٩ هزار و 6٢0 تن 
)روزانه 1٢٢ هزار و ٨6٥ بشکه( نفت از ایران وارد کرد 
در حالی که که در اکتبر سال گذشته ٢٨٣ هزار و ٢٨٧ 

تن وارد کرده بود. 
 بیشتر تحلیلگران انتظار دارند روند اجرای تعهدات 
ایران تحت توافق هسته ای که از 1٨ اکتبر شروع شده 
دس��ت کم چهار تا ش��ش ماه طول بکشد و پس از آن 
قدرت های جهانی تحریم ها علیه ایران را تا پایان امسال 
لغو خواهند کرد.  آمارهای گمرک کره جنوبی حاکی 
از این است که این کشور در ماه های ژانویه تا اکتبر در 
مجموع ٥ میلیون و 100 هزار تن یا )روزانه 1٢٣ هزار 
و ٥6 بشکه( نفت از ایران خریداری کرده که نسبت به 
واردات دوره مشابه سال ٢01٤ که ٥میلیون و ٨0 هزار 
بشکه بود 0.٤درصد افزایش نشان می دهد اما همچنان 
کمتر از متوس��ط واردات سال گذش��ته است چرا که 
براس��اس تحریم ها علیه تهران واردات این کشور نباید 
باالتر از سطوح سال گذشته باشد. واردات نفت خام کره 
جنوبی از ایران در س��ال ٢01٤، 6میلیون و ٢00هزار 

تن )روزانه 1٢٤ هزار و ٤٩٧ بشکه( بود. 
 از مجموع چهار پاالیشگاه کره جنوبی اس کی انرژی 
و هیوندای اویل بان��ک از ایران نفت می خرند. واردات 
آنه��ا معموالً هر ماه به ص��ورت متناوب تغییر می کند 
چرا که یکی از این دو پاالیش��گاه ه��ر ٢ماه یک بار از 
ایران نفت وارد می کند.  کره جنوبی در مجموع در ماه 
گذش��ته 11 میلیون و 1٨0 هزار تن )روزانه ٢میلیون 
و 6٤0 هزار بش��که( نفت وارد ک��رد که 1٢.1درصد از 
واردات ٩.٩٨میلیون تنی در سال گذشته بیشتر است. 
 آمارهای نهایی واردات نفت خام کره جنوبی در ماه 
اکتبر از سوی شرکت ملی نفت کره در اواخر ماه جاری 

منتشر خواهد شد.

علت افزایش قیمت تمام شده آب 
چیست؟ 

 قائ��م مق��ام وزیر نیرو گف��ت: با توجه ب��ه اینکه 
ش��یوه های تأمی��ن آب در سراس��ر کش��ور متفاوت 
است، لذا براس��اس قیمت دفتری، هزینه تمام شده 
آب بی��ن ٨00 تا 1000 تومان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، اما زمانی که وارد عمل می ش��ویم قیمت ها 
بسیار متفاوت است به طوری که به صورت میانگین 
قیمت تمام ش��ده آب ح��دود 1٥00 تومان تخمین 

زده می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��تار محم��ودی در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به تفاوت قیمت تمام شده آب 
در مکان ه��ای مختل��ف اظهار کرد: ب��ه عنوان مثال 
در ح��وزه خلیج ف��ارس و دریای عمان ک��ه نیاز به 
ش��یرین کردن آب اس��ت قیمت تمام شده آب بین 

1٨00 تا ٣000 تومان متفاوت است. 
وی ادامه داد: در ش��رق کش��ور و در جاهایی که 
تأمین آب در مرحل��ه طراحی و مطالعه قرار دارد تا 
٥000 تومان تخمین زده شده است اما به طور کلی 
می توان قیمت تمام ش��ده آب را ب��ه طور میانگین 

1٥00 تومان عنوان کرد. 
قائم مقام وزیر نیرو با اش��اره به قانون هدفمندی 
یارانه ها گفت: براس��اس این قان��ون در برنامه پنجم 
توس��عه که امس��ال آخرین س��ال اجرای این برنامه 
اس��ت به قیمت واقع��ی آب و نه ب��ه قیمت دفتری 
می رس��یدیم. س��تاری با بیان اینکه برای انجام این 
کار گام های ٢0درصدی پیش بینی شده است، ادامه 
داد: در دوره برنامه پنج س��اله پنجم طی  س��ال های 
1٣٩٣- 1٣٩٢ رش��د قیمت ص��ورت نگرفت، اما در 
س��ال 1٣٩٤ به ط��ور میانگین 1٢.٥ ت��ا 1٥درصد 
قیم��ت آب افزای��ش پیدا ک��رد. وی با بی��ان اینکه 
میانگی��ن مبلغی که در آب ش��هری از مش��ترکان 
دریافت می شود ٣٢0 تومان و میانگین مبلغی که در 
حوزه آب و فاضالب روس��تایی از مشترکان دریافت 
می شود 1٥0 تومان است، ادامه داد: هدف این است 

که عدد پایه را خیلی افزایش ندهیم. 
 قائم مقام وزیر نی��رو اظهار کرد: دولت در برخی 
موارد به ش��کل س��رمایه گذاری در اج��رای طرح و 
پروژه ه��ای آبی برای تأمی��ن آب کمک هایی را ارائه 
می دهد.  س��تاری تصریح کرد: به ط��ور مثال دولت 
در زمینه تصفیه خانه ه��ا و انتقال آب کمک هایی را 
ارائه می دهد، ام��ا در برخی موارد پرداخت هزینه ها 
از طریق بودجه عمومی قابل پرداخت نیس��ت. البته 
باید این نکته را در نظر گرفت که این مسئله از نظر 

اقتصادی نیز درست نیست. 
 وی ب��ا بیان اینکه م��واردی از قبی��ل تعمیرات، 
نگه��داری، بهس��ازی، کنت��رل کیفی��ت، مدیری��ت 
ش��بکه، رش��د اقدامات نرم افزاری، مدیریت مصرف، 
رش��د ابزاره��ای جلوگیری از تلف��ات آب و کارهای 
تبلیغات��ی بای��د از مح��ل درآمد آب تأمین ش��ود، 
اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه ای��ن موارد نی��از به رقم 
باالی��ی دارد و ای��ن می��زان تعرف��ه جوابگ��وی آن 
 نیس��ت، بنابراین باید تمهیدات اساسی در این راستا 

صورت بگیرد.  
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه تعمیر و نگهداری 
اساس��ی و بنیادی برخی از خطوط که عمرش��ان به 
بیش از ٤0 س��ال رس��یده بس��یار باال است، گفت: 
تاکن��ون توانس��ته ایم ب��ا نگهداری ه��ای موضعی از 
تخری��ب آنه��ا جلوگیری کنی��م، اما نمی ت��وان این 
واقعی��ت را انکار ک��رد که بای��د روزی جایگزینی و 
نوس��ازی صورت بگیرد. س��تاری با بیان اینکه عمر 
برخی از این تس��هیالت ٤0 س��اله تمام شده است، 
اضافه کرد: به دلیل نگهداری خوب و پاسخگویی به 
حادثه در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به نگهداری 

از آن تاکنون شده ایم. 
 وی ب��ا بیان اینکه عمر خط��وط کوچک اهمیتی 
ن��دارد، اظهار کرد: نگرانی برای خطوط اصلی بزرگ 

که عمر آنها باالی ٤0 سال است وجود دارد. 
 ب��ه گفت��ه قائم مق��ام وزیر نیرو ٧ ت��ا 10 درصد 
کل ش��بکه های کشور را ش��بکه های بزرگ تشکیل 
داده اند و با توجه به اینکه این ش��بکه ها ٢٤ ساعته 
زیر فش��ار هس��تند، لذا باید از آنها مراقبت ویژه ای 

صورت بگیرد. 
 س��تاری با اش��اره به اینکه عم��ر ٢درصد از این 
میزان شبکه های بزرگ باالی ٤0 سال است، گفت: 
با توجه به اینکه تعرفه های فعلی جوابگوی نوسازی 
این شبکه ها نیست لذا باید کارها و اقدامات اساسی 

نیز برای این امر انجام شود. 

استقبال صنعت برق از فاینانسورهای خارجی
انتقال دانش، شرط ورود 

سرمایه گذار خارجی 

هوشنگ فالحتیان، معاون امور برق و انرژی وزیر 
نیرو در گفت و گو با ایلنا با اش��اره به اینکه تاکنون 
مراجعات و تقاضاهای زیادی از کش��ورهای خارجی 
ب��رای س��رمایه گذاری و فاینان��س پروژه ه��ای برق 
کشور داش��ته ایم، گفت: ما از سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی جهت حضور و توسعه صنعت برق حمایت 

می کنیم. 
وی افزود: ما در شبکه برق ایستگاه های فشار قوی 

نیاز بیشتری به حضور سرمایه گذاران داریم. 
فالحتیان خاطرنش��ان کرد: توصیه ما این اس��ت 
ک��ه چنانچ��ه خدمات��ی جهت اح��داث نی��روگاه و 
ایستگاه های تأسیسات زیربنایی برق داده می شود با 
مشارکت شرکت های داخلی و همراه با انتقال دانش 

و تکنولوژی به داخل کشور باشد. 

الهه ابراهیمی 

ترجمه: معراج آگاهی
www.forbes.com :منبع
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در تدوی�ن برنام�ه شش�م، 
چگون�ه به موض�وع بهره وری 

نگاه شده است؟ 
 در برنامه شش��م دو س��ناریو 
مط��رح اس��ت، نخس��ت اینک��ه 
35 درص��د از رش��د اقتصادی از 
طری��ق بهره وری حاصل ش��ود و 
در س��ناریوی دیگ��ر 45 درصد از 
رشد اقتصادی در سال های برنامه 
شش��م از طریق بهره وری تأمین 
شود. سازمان ملی بهره وری ایران 
ب��ا رقم 35 درصد بیش��تر موافق 

است. 
برنام�ه پنجم توس�عه روبه 
پایان اس�ت. بهبود بهره وری 
چقدر مطابق این برنامه پیش 

رفته است؟ 
متأس��فانه در برنامه پنجم هم 
از نظ��ر رش��د اقتص��ادی و هم از 
نظ��ر افزایش به��ره وری توفیقی 
نداش��ته ایم. زیرا میزان تحریم ها 
در س��ال های این برنامه بس��یار 
ش��دید بود و همین موضوع ما را 
از رس��اندن به اهداف این برنامه 

در این زمینه بازداشت. 
یک�ی از نق�اط ضعفی که در 

صنایع ما مطرح می شود، پایین 
بودن میزان بهره وری س�رمایه 
و نی�روی انس�انی در صنای�ع 
ما اس�ت. در خودروس�ازی که 
دومی�ن صنعت بزرگ کش�ور 
ما اس�ت، این مشکل به شدت 
احس�اس می شود. آیا سازمان 
ملی به�ره وری برنامه ای برای 
بررس�ی ای�ن صنایع و افزایش 

بهره وری در آنها کرده است؟ 
بررس��ی بهره وری روی تک تک 

شرکت ها بسیار مشکل و زمان بر 
است اما س��ازمان ملی بهره وری 
ب��رای بنگاه ه��ای ب��زرگ برنامه 
جدی دارد تا به ارتقای بهره وری 
آنها کمک کند. پس از به نتیجه 
رس��یدن در این بنگاه ها، می توان 
آنها را به صورت مدل برای س��ایر 
بنگاه ه��ا ق��رار داد. در هم��ه دنیا 
ه��م همین ش��یوه وج��ود دارد، 
مث��ل تویوتا که به��ره وری اش را 
ارتقا داد و برای سایر صنایع الگو 

ش��د. در برنامه جام��ع بهره وری 
کش��ور ک��ه در ش��هریور م��اه از 
س��وی معاون اول رئیس جمهور 
ابالغ ش��د، صراحتا آمده که باید 
ب��رای بنگاه های بزرگ اقتصادی 
کمک های فنی- مشاوره ای برای 
س��نجش بهره وری در نظر گرفته 

شود. 
اکنون اقدامی در این راستا 

صورت گرفته است؟ 
چون از ابالغ برنامه جامع بیش 

از دو ماه گذشته است ما تاکنون 
مقدمات را برای ابالغ آیین نامه ها 
و ضواب��ط اجرایی انجام داده ایم. 
هف��ت برنام��ه دیگر باید به عنوان 
برنامه ه��ای اقماری برنامه جامع 
تدوین ش��وند که تا سه ماه آینده 

نهایی خواهد شد. 
شما چقدر خوشبین هستید 
که در اجرای ب�رن�ام�ه جامع، 
بنگاه ه�ا همکاری الزم را انجام 

دهند؟ 
در ای��ن برنام��ه م��ا ارتب��اط 
تنگاتنگی با س��ایر دس��تگاه های 
اجرای��ی داریم که خوش��بختانه 
تاکنون بسیار خوب این همکاری 
انجام شده است. بنگاه های بزرگ 
نیز خودشان نامه های درخواست 
کمک ه��ای  دریاف��ت  ب��رای 
فن��ی- مش��اوره ای را ب��رای م��ا 
همچنی��ن  کرده ان��د.  ارس��ال 
تاکن��ون  نی��ز  بخش خصوص��ی 
هم��کاری خوبی را انج��ام داده، 
بنابراین امیدواریم با برنامه ریزی 
دقی��ق و همکاری مناس��ب، همه 
اهداف ای��ن برنامه را جامه عمل 

بپوشانیم. 

رئیس سازمان ملی بهره وری در گفت وگو با  »فرصت امروز« مطرح کرد

سناریوهای برنامه ششم برای بهبود بهره وری 
پایین بودن بهره وری س�رمایه و نیروی انسانی، 
هم�واره یک�ی از بزرگ تری�ن مش�کالت صنای�ع 
داخل�ی ب�وده که ب�ه افزای�ش هزینه تمام ش�ده 
بنگاه ه�ا منجر ش�ده اس�ت. ح�اال کارشناس�ان 

اقتصادی مهم ترین راه ح�ل کاهش هزینه بنگاه ها 
را افزایش به�ره وری می دانند. از همین رو دولت 
یازده�م ب�ا فعال کردن س�ازمان مل�ی بهره روی 
ای�ران و تدوین برنامه جامع بهره وری تالش کرده 

تا در این راس�تا قدم های مؤثر بردارد و در برنامه 
شش�م نیز سهمی جدی برای این بخش قائل شده 
اس�ت. در همین زمینه با روی�ا طباطبایی، رئیس 

س�ازمان ملی بهره وری ایران گفت وگو کرده ایم. 

براس��اس آخرین خبره��ای وزارت صنعت 
زم��ان اج��رای ط��رح خری��د کاالی ایران��ی 
ب��ا کارت اعتب��اری 10 میلی��ون تومانی روز 
دوش��نبه اع��الم ش��ده بود اما بن��ا به دالیلی 
این طرح هنوز اجرایی نش��ده است. برخی از 
کارشناس��ان گستردگی کاالها، فروشگاه ها و 
همچنین کارخانه های تولیدی شرکت کننده 
در این طرح را از جمله دالیل اجرا نشدن آن 
می دانند اما تولیدکنندگان نظر دیگری دارند. 

طرحی عجوالنه و ناپخته
محمده��ادی کمالی��ان، رئی��س اتحادیه 
فروش��ندگان ف��رش و موکت در گفت و گو با 
»فرصت امروز«، طرح خرید کاالی ایرانی را 
کمی عجوالنه می داند و می گوید: مشابه این 
طرح به نام طرح میزان در گذش��ته نیز اجرا 
شد که موفقیتی به همراه نداشت. این طرح 
باید آسیب شناس��ی ش��ود تا نقاط ضعف آن 
برطرف شده و نقاط قوت را تقویت کرد. وی 
تاکید می کند: اگر این طرح برای حمایت از 
تولید و رکودزدایی اقتصادی اجرا می شود باید 
رونق واحدهای تولیدی را به همراه داش��ته 
باشد. به همین منظور راه های تخلف و تقلب 
از کارت های اعتباری 10 میلیون تومانی باید 
مسدود شود و کسی نتواند در زدو بندهایی با 
فروشندگان و کسر مبلغی از این 10 میلیون، 
پول نقد دریافت کند. به نظر من باید در این 

زمینه پخته تر عمل شود. 
 مسئوالن به جمع بندی

 کامل نرسیده اند
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش و موکت 
ادامه می دهد: یکی دیگر از ایرادات طرح خرید 
کاالی ایران��ی این اس��ت ک��ه کارت اعتباری 
10 میلیونی نباید برای همه حقوق بگیران و 

کسانی که درآمد ثابت دارند، اختصاص یابد 
بلکه تنها برای آن دس��ته از حقوق بگیرانی 
باش��د ک��ه به خرید کاال نی��از دارند. اگر این 
گونه باش��د هم همان مس��ائلی که ذکر کردم 
ممکن است رخ دهد و کسانی که نیاز ندارند، 
با کسر مبلغی از آن پول نقد دریافت می کنند 
و این به ضرر تولید اس��ت. تس��هیالت در نظر 
گرفت��ه ش��ده برای خری��د کاالی ایرانی اگر 
درس��ت مدیریت و اجرا ش��ود می تواند رونق 
را ب��ه واحدهای تولیدی برگرداند. کمالیان با 
ذک��ر دلیل اجرا نش��دن ط��رح در زمان مقرر 
اظهار می کند: گویا مس��ئوالن وزارت صنعت 
ب��رای اجرای طرح هنوز به جمع بندی کامل 
نرس��یده اند. به ه��ر روی اجرای چنین طرح 
بزرگ��ی نیازمند زمان و پروس��ه های طوالنی 
اس��ت و س��ازمان های متعددی در اجرای آن 
دخیل هس��تند که باید هماهنگی های الزم 
انجام شود. با این تفاسیر دستورالعمل اجرایی 
این طرح به اتحادیه ما یا فروشگاه های مورد 
تایی��د تولیدکنندگان و وزارت صنعت که در 
فهرس��ت اعالم ش��ده اند، تاکنون ارائه نشده 
اس��ت. وی با ابراز گالیه از مس��ئوالن تصریح 

می کن��د: توق��ع ما از مس��ئوالن این بود که 
دس��ت کم از اتحادیه های مربوط نظرخواهی 
می کردند تا موانع اجرایی طرح با کمک آنها 
برطرف می شد. اگر نظرخواهی در این زمینه 
ص��ورت می گرف��ت و از تجربه اتحادیه ها نیز 
اس��تفاده می شد، یقینا مشکالت کمتری در 

اجرا به وجود می آمد. 
کارت های اعتباری آماده نیست

محم��د طحان پ��ور، رئی��س اتحادیه لوازم 
خانگ��ی، در گفت و گو با »فرصت امروز« خبر 
دیگری از دلیل اجرا نشدن طرح خرید کاالی 
ایرانی در این هفته می دهد و می گوید: بانک 
مرکزی هنوز کارت های اعتباری را برای خرید 
کاالی ایرانی آماده نکرده است و اگر کارت ها 
آماده شود، طرح مذکور قابل اجرا خواهد بود.  
وی اظهار می کند: اسامی کاالها، فروشگاه ها 
و تولیدکنندگان در فهرس��ت وزارت صنعت 
قرار گرفته و مردم می توانند این فهرس��ت را 
مش��اهده کنند اما تا آماده ش��دن کارت های 
اعتب��اری و اع��الم وزارت صنعت برای زمان 

آغاز اجرای آن باید صبر کنند. 
رئی��س اتحادی��ه لوازم خانگ��ی می گوید: 

گس��تردگی محص��والت و کااله��ا و حضور 
برندهای معتبر داخلی در طرح خرید کاالی 
ایرانی زیاد اس��ت. برای نمونه در بخش لوازم 
خانگی، 25 برند در فهرس��ت کاالیی وزارت 
صنع��ت ق��رار گرفته اند و در بخش های دیگر 

هم وضعیت به همین گونه است. 
 استقبال از کاالی ایرانی

مانند خودرو؟ 
عبدالحس��ین عباس��ی، رئی��س اتحادی��ه 
درودگ��ران و مبل س��ازان نیز در گفت و گو با 
»فرص��ت امروز« از حض��ور 14 برند مبلمان 
در ط��رح خری��د کاالی ایرانی خبر می دهد و 
می گوید: تولیدکنندگان از این طرح استقبال 
خوبی کرده اند، امیدواریم مصرف کنندگان و 
م��ردم ه��م از آن به خوبی اس��تقبال کنند تا 

شاهد رونق دوباره صنایع داخلی باشیم. 
وی می افزاید: اگر اس��تقبال مردم از کارت 
اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کاالی 
ایرانی مانند طرح خرید خودرو گسترده باشد، 
ش��رایط واحدهای تولیدی در وضعیت رکود 
کنون��ی، با تغییرات مناس��بی همراه خواهد 
بود. هر چند طرح خرید خودرو با تسهیالت 
25 میلی��ون تومانی ه��م ضعف هایی در اجرا 

داشت اما برای تولیدکنندگان خوب بود. 
وی ب��ا اش��اره به اج��رای زمان طرح خرید 
کاالی ایرانی، اظهار می کند: قرار بود طرح از 
این هفته آغاز شود اما بنا به دالیلی یک هفته 
به تعویق افتاد و گویا از شنبه آینده اجرایی 
می ش��ود.  گفتنی اس��ت؛ یکی از نگرانی های 
تولیدکنن��دگان در اجرای طرح خرید کاالی 
ایرانی، مش��خص نبودن س��قف تس��هیالت 
از س��وی بانک مرک��زی و تامین منابع مورد 
نیاز در صورت استقبال گسترده مردم از این 

طرح است. 

تعویق در زمان اجرای طرح خرید کاالی ایرانی 

کارت های اعتباری خرید کاال آماده نیست

دبی��ر انجم��ن صنای��ع لوازم 
خانگ��ی اع��الم ک��رد: اطالعات 
مربوط ب��ه تولید کنندگان لوازم 
خانگ��ی برای ش��رکت در طرح 
کاال  خری��د  اعتب��اری  کارت 
توسط وزارت صنعت  جمع آوری 
ش��ده و بانک مرک��زی در حال 
پوز  دس��تگاه های  به روزرس��انی 
نمایندگی های فروش اس��ت که 
ثب��ت نام برای این طرح از هفته 

آینده آغاز می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، حبیب اهلل 
انص��اری سه ش��نبه در نشس��ت 
خب��ری پانزدهمی��ن نمایش��گاه 
بین المللی لوازم خانگی با اش��اره 
به آخرین وضعی��ت طرح خرید 
کاال با کارت اعتباری 10 میلیون 
تومان��ی اظهار ک��رد: جمع آوری 
اطالعات از سوی تولید کنندگان 
زمان بر بود و نباید شرایطی پیش 
می آمد که برخی تولید کنندگان 
حتی در فاز اول، از این طرح جا 

بمانن��د؛ بنابراین ط��ی روزهای 
اخی��ر اطالع��ات ای��ن موض��وع 
جم��ع آوری ش��د و در اختی��ار 

وزارت صنعت قرار گرفت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اطالعات 
نمایندگی های  و  تولید کنندگان 
فروش در اختی��ار بانک مرکزی 
قرار گرفته اس��ت، ادامه داد: در 
ح��ال حاض��ر بانک ه��ا در حال 
پوز  دس��تگاه های  به روزرس��انی 
کاال  ف��روش  نمایندگی ه��ای 
هس��تند که ظرف سه ، چهار روز 
آین��ده این کار انجام می ش��ود و 
ثبت ن��ام برای دریافت کارت های 
اعتب��اری از هفت��ه آین��ده آغاز 

خواهد شد. 
دبی��ر کل انجمن صنایع لوازم 
خانگی با بی��ان اینکه پیش بینی 
می کنیم حدود 10 میلیون نفر از 
این طرح اس��تقبال کنند، گفت: 
البته برخی از تولید کنندگان در 
بعضی ش��هرها نمایندگی فروش 

ندارند که این موضوع باید توسط 
خود تولید کنندگان حل شود. 

 انص��اری افزود: در مرحله  اول 
حقوق بگی��ران  و  بازنشس��تگان 
مش��مول این طرح می شوند، اما 
ب��ه ای��ن معنی نیس��ت که فقط 
ای��ن بخش را در ب��ر بگیرد بلکه 
در فازه��ای بع��دی هم��ه مردم 
تس��هیالت  ای��ن  از  می توانن��د 

استفاده کنند. 
وی درب��اره  اینکه چ��ه مقدار 
اعتب��ار برای این طرح از س��وی 
بانک مرکزی در نظر گرفته شده 
است، اظهار کرد: طبق مذاکراتی 
که داش��ته ایم قرار نیست که در 
ف��از اول این کارت ها ارائه ش��ده 
و تمام ش��ود بلکه قرار است این 
ط��رح در بلندم��دت ادامه پیدا 

کند. 
دبی��ر کل انجمن صنایع لوازم 
خانگی با اش��اره به چهار ش��رط 
برای قرار گرفتن تولید کنندگان 

در لیس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: مورد اول اینکه 
ای��ن کاالها حتم��ا باید تولیدات 
ملی ساخت داخل باشد از سویی 
دیگر کارخانجاتی که می خواهند 
در دای��ره طرح ق��رار گیرند باید 
مجوز رسمی تولید دریافت کرده 

باشند. 
ب��ه گفت��ه انص��اری کاالهای 
اجب��اری  اس��تاندارد  مش��مول 
باید از س��ازمان ملی اس��تاندارد 
پروانه داش��ته باش��ند و یکی از 
موارد بس��یار مهم در این زمینه 
خدمات پس از فروش اس��ت که 

تولید کنندگان باید ارائه کنند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه نس��بت ب��ه انتخاب 
لوازم خانگی از سوی مردم هیچ 
محدودیت��ی وجود ندارد و مردم 
خودش��ان اختیار دارند که کدام 
وسیله را انتخاب کنند و بخرند. 
صنای��ع  انجم��ن  کل  دبی��ر 

ل��وازم خانگی همچنی��ن درباره  
نمایش��گاه  پانزدهمین  برگزاری 
بین المللی لوازم خانگی در تاریخ 
شش��م ت��ا نهم آذرم��اه در محل 
دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
ته��ران نیز گفت: ایام نمایش��گاه 
امس��ال »تولید، محور صادرات« 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده، چراکه 
امروزه س��اختار صنع��ت ما باید 
صادرات محور باشد و نمی توانیم 
بدون نگاه به ص��ادرات تولیدات 

خود را تقویت کنیم. 
انصاری با اش��اره به بازش��دن 
فضا در دوران پس��اتحریم اظهار 
ک��رد: نظ��ر م��ا در م��ورد لوازم 
خانگی مش��ارکت ش��رکت های 
خارجی با واحد های داخلی برای 
ایجاد تولیداتی اس��ت که بتوانند 
زمین��ه ص��ادرات را فراهم کنند 
که نمایش��گاه س��ال ج��اری نیز 
می تواند بستر مناسبی برای این 

مذاکرات باشد. 

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اعالم کرد

 آغاز ثبت نام کارت اعتباری خرید کاال از هفته آینده
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امسال یک میلیون و 400 هزار تن 
شکر در کشور تولید می شود

مدیرعامل ش��رکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
کش��ور، بازار داخلی ش��کر را متعادل دانست و گفت: 
پیش بینی می شود امسال یک میلیون و 400 هزارتن 

شکر در کشور تولید شود. 
نس��یم صادق��ی، در گفت وگو با ایرن��ا افزود: برای 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخل��ی و جلوگیری از 
واردات بی رویه، تنظیم بازار ش��کر حدود یک س��ال 
اس��ت که به انجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر 
واگذار ش��ده، اما با س��تاد تنظیم بازار و وزارت جهاد 

کشاورزی همکاری خوبی داریم. 
وی اظهار کرد: تنظیم بازار ش��کر توس��ط انجمن 
صنفی کارخانه های قند و شکر در بحث قیمت گذاری 
تولی��د داخ��ل و می��زان واردات و همچنی��ن در نظر 
گرفت��ن حق��وق مصرف کنندگان اس��ت تا هیچ یک 

متضرر نشوند. 
وی تصریح کرد: همچنین تاکنون قیمت ش��کر از 
قیمت گذاری که با کمک ستاد تنظیم بازار انجام شده 

فراتر نرفته و مشکلی در بازار نداریم. 
صادقی، نیاز س��االنه کش��ور به شکر را 2میلیون و 
200 هزار تن بیان کرد و گفت: یک میلیون و 400 هزار 
ت��ن آن از تولیدات داخل��ی و حدود 800هزارتن آن 
از مح��ل واردات تامی��ن می ش��ود؛ همچنی��ن طبق 
برنامه ری��زی، واردات به گونه ای انجام می ش��ود که با 
کمبودی مواجه نش��ویم و در فصول مختلف ش��کر 

مورد نیاز عرضه شود. 
مدیرعامل ش��رکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
کش��ور افزود: همچنین س��االنه حدود 300 هزار تن 
شکر توسط دولت برای حفظ ذخایر استراتژیک وارد 
می شود تا هر زمان که قیمت تغییری کرد، دولت به 

موقع وارد عمل شود. 
وی قیم��ت کنون��ی ه��ر کیلوگ��رم ش��کر را برای 
مصرف کنن��دگان 2300 توم��ان بیان ک��رد و افزود: 
حت��ی ب��ازار نی��ز از این قیم��ت اس��تقبال نکرده و 
هرکیلوگرم ش��کر با قیمت 2250 تا 2260تومان به 
فروش می رس��د. وی با یادآوری اینکه شرکت توسعه 
نیش��کر سال گذش��ته 506 هزار تن شکر تولید کرد، 
ادامه داد: اکنون فصل برداشت شرکت های چغندری 
و نیش��کری شروع ش��ده و پیش بینی می شود تولید 
ش��رکت توس��عه نیش��کر امس��ال به حدود 560 تا 

580 هزار تن برسد. 

 خسارت پرورش دهندگان میگو 
در بوشهر جبران می شود

حس��ن صالحی، مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی و 
رئیس سازمان شیالت ایران گفت: با توجه به شیوع 
بیماری لکه س��فید در س��ایت های پرورش میگو در 
استان بوشهر و زیان پرورش دهندگان، پس از بررسی 
و ارزیابی میزان خس��ارت ها در این زمینه، غرامت به 

آنان پرداخت می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، او درجمع خبرن��گاران افزود: با 
وج��ود تولید بی��ش از 14 هزار تن و تامین 70 درصد 
میگو پرورشی کشور از استان بوشهر درسال گذشته، 
امسال شیوع لکه سفید در سایت های پرورشی میگو 
این اس��تان باعث ش��د می��زان تولید ب��ه 50 درصد 
پیش بینی شده در سال جاری معادل 8هزار و 500 

تن کاهش یابد. 
وی اضاف��ه ک��رد: با توجه به اینکه هنوز برداش��ت 
تمام نشده میزان کلی خسارت مشخص نیست ولی 
براس��اس بررسی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
70 درصد استخرهای پرورش میگو در استان بوشهر 

بیمه هستند. 
صالحی اظهارکرد: همچنین به دلیل اینکه بیماری 
میگ��و در س��ایت های پ��رورش حادث��ه ای غیر قابل 
پیش بینی است، قرار است استاندار بوشهر در نامه ای 
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این مسئله را 
در صندوق حوادث غیر مترقبه کشور مطرح و کمکی 

از این طریق به این صنعت شود. 
وی یادآور شد: با پرداخت خسارت ها و حمایت از 
صنعت پرورش میگو تالش می ش��ود کمترین ضربه 
ب��ه فع��االن این صنعت وارد آید و همچنان این افراد 

با قوت کارشان را ادامه دهند. 
صالحی افزود: با وجود اینکه در سال های گذشته به 
دلیل تحریم ها امکان واردات مولد میگو وجود نداشته 
و با توجه به تحوالت پیش آمده انتظار می رود سال 
آین��ده مولد س��الم و خالص از کش��ورهای آمریکای 

التین وارد کنیم. 
وی گفت: پیش بینی می شود امسال 15 تا 18 هزار 

تن میگوی پرورشی در کشور تولید شود. 
رئیس س��ازمان شیالت ایران درباره صادرات میگو 
گفت: برای صادرات میگو عالوه بر بازارهای س��نتی 
آسیای جنوب شرقی، اروپا، کشورهای خلیج فارس و 
خاورمیانه براساس توافق سال گذشته بازار روسیه و 
کشورهای اوراسیا که دارای ظرفیت باالیی است نیز 

اضافه شده است. 
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: 
پژوهش��کده میگوی کشور مس��تقر در بوشهر 4 هزار 
مولد میگو spf )میگوی عاری از بیماری( تولید کرد 
که دو برابر میزان پیش بینی و تعیین ش��ده در س��ال 

جاری است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، محم��د پورکاظم��ی دیروز در 
جم��ع خبرن��گاران در بوش��هر اف��زود: مهم ترین کار 
پژوهش��کده میگوی کش��ور در س��ال جاری به پایان 
رساندن فاز اول پروژه SPF با همکاری معاونت علمی 
رئیس جمهوری، موسس��ه تحقیقات علوم شیالتی و 

استانداری بوشهر است. 
وی اضافه کرد: بخشی از این مولدهای تولیدی در 
اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و نتایج ثبت شده 

از این زمینه رضایت بخش بوده است. 
پورکاظم��ی اظهارک��رد: تدوین پروژه س��ند ملی 
اص��الح  ن��ژاد میگ��و از پروژه های مهم پژوهش��کده 
تحقیقات میگوی کشور است که دراین ارتباط با یکی 
از متخصصان میگو در برزیل برای حضور در ایران و 
سفر به بوشهر در هفته آینده هماهنگی شده است. 

پیش بینی موسسه توسعه جهانی کارآفرینی از 
سال آینده؛ 

رتبه 80 کارآفرینی ایران در میان 
130 کشور جهان

موسس��ه توس��عه جهان��ی کارآفرینی در گزارش��ی 
پیش بینی کرده، در سال 2016، رتبه کارآفرینی ایران 
در میان 130 کش��ور جهان، 80 و در میان 15 کش��ور 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 14 خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ش��اخص جهان��ی کارآفرینی 
کارآفرین��ی جهان��ی  توس��عه  موسس��ه   توس��ط 

 )Global Entrepreneurship Development Institut( GEDI
تهیه می ش��ود. این ش��اخص، اطالعات کلیدی برای 
تقوی��ت اکوسیس��تم کارآفرینی کش��ورها در اختیار 

سیاست گذاران قرار می دهد. 
ه��دف GEDI از انتش��ار ای��ن گ��زارش در هفته 
جهان��ی کارآفرین��ی، تحری��ک بحث های سیاس��تی 
پیرام��ون برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی، کمک به 
انتخاب و توس��عه الگوهای موفق و برنامه های پایدار 

در این حوزه است. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی، »س��لطان اکز«، بنیان گذار و مدیر 
موسس��ه GEDI اعتقاد دارد، الزم نیس��ت کشوری 
بیشترین تعداد کارآفرین را داشته باشد تا کارآفرین 
ش��ناخته ش��ود، بلکه مس��ئله مهم داش��تن بهترین 

کارآفرینان است. 
در گ��زارش ش��اخص جهان��ی کارآفرینی 2016، 
نه تنها بیش از 130 کش��ور جهان برپایه اکوسیستم 
کارآفرین��ی آنها رتبه بندی ش��ده اند، بلکه چارچوبی 
برای درک موقعیت هر کش��ور در برابر اکوسیس��تم 

همسایگان آن نیز فراهم شده است. 
این گزارش نشان داده، کشورها در مناطق مختلف 
با گس��تره متفاوتی از موانع رش��د کارآفرینی مواجه 
هستند که در سیاست های خود باید به آنها بپردازند. 
در این گزارش، عالوه بر تشخیص موانع منطقه ای، 
مدل ه��ا و الگو های��ی برای نواحی مختلف نیز معرفی 
ش��ده اس��ت. در ادامه این گزارش آمده است: در این 
گزارش پیشنهاد ش��ده، منطقه آسیا-اقیانوسیه باید 
تمرک��ز کارآفرین��ان خود را بر صادرات افزایش دهد؛ 
اروپا نیز الزم است به افراد کمک کند تا فرصت های 
کارآفرین��ی را درک کنن��د؛ همچنی��ن خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا باید ریس��ک عمومی کس��ب و کارها را 

کاهش دهند. 
براس��اس این گزارش، س��ایر کشورهای آفریقا نیز 
بای��د آموزش عالی را گس��ترش دهن��د؛ در آمریکای 
شمالی، کارآفرین باید در جامعه محلی خود برجسته 
شود و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی باید در 
جهت توسعه فناوری های نوین سرمایه گذاری کنند. 
براس��اس گ��زارش این موسس��ه، بهتری��ن امتیاز 
جمه��وری اس��المی ای��ران در رک��ن مهارت ه��ای 
اس��تارتاپ ها ب��ا اخذ امتی��از 0.71 )میانگین جهانی 
0.42( و پایین ترین امتیاز در رکن بین المللی س��ازی 

با اخذ امتیاز 0.09 )میانگین جهانی 0.41( است. 

شکایت ترک ها از سونامی فوالد 
بی کیفیت چینی

 رئی��س انجمن صادر کنندگان ف��والد ترکیه گفت: 
به دنبال طرح ش��کایت از چین به خاطر عرضه فوالد 
بی کیفیت هستیم، چراکه مانند یک سونامی محصوالت 
خود را وارد بازار فوالد می کند و باعث ایجاد خسارت به 

بازار مصرف و صادرات ایران و ترکیه می شود. 
به گزارش ایسنا، نامیک اکینجی دیروز -سه شنبه - 
در مالق��ات دوجانب��ه هیات تج��اری تولید کنندگان 
قطع��ات فوالدی ترکیه با ش��رکت های ایرانی ضمن 
تاکی��د بر ل��زوم افزایش همکاری ه��ای فوالدی بین 
دو کش��ور اظه��ار کرد: ای��ران در حال حاضر با توجه 
ب��ه می��زان مصرف و میزان تولید خ��ود به 4 میلیون 
ت��ن ف��والد وارداتی نیاز دارد که امیدواریم با افزایش 
سطح همکاری ها بتوانیم سهم مناسبی از این مقدار 

داشته باشیم. 
وی گفت: در 10 س��ال گذش��ته تولید فوالد دنیا 
یک میلی��ارد ت��ن بوده که این تولی��د در حال حاضر 
حدود 1.6 میلیارد تن اس��ت و ایران هم توانس��ته در 
10 س��ال گذش��ته تولید فوالد خود را دو برابر کند و 

آن را به حدود 8.5 میلیون تن برساند. 
رئیس انجمن صادر کنندگان فوالد ترکیه با اش��اره 
به نقش زیانبار چین در بازار فوالد جهان اظهار کرد: 
علت اس��تقبال کش��ورها از فوالد ترکیه، قیمت قابل 
رقابت و کیفیت مطلوب آن است. در حالی که شاهد 
هس��تیم چین مانند یک س��ونامی، محصوالت خود 
را وارد ب��ازار جهان��ی می کند و ب��ا قیمتی پایین تر از 
قیمت عرف بازار می فروشد که این عرضه بی کیفیت، 
لطم��ات زیادی ب��ه بازار مصرف و ص��ادرات ایران و 

ترکیه زده است. 
اینکج��ی با ارائه  آماری در خص��وص تبادالت فوالد 
بین ایران و ترکیه گفت: صادرات ترکیه به ایران حدود 
167 ه��زار و 695 میلی��ون ت��ن بوده و ای��ران به ترکیه 
صادراتی معادل 13 هزار و 500 میلیون تن داشته است. 
وی ادام��ه داد: تمای��ل داری��م رواب��ط تجاری بین 
ای��ران و ترکی��ه چی��زی فراتر از ی��ک تجارت صرف 
باشد. امیدواریم که بتوانیم با همکاری چه در بخش 
تولی��د و چ��ه بازار مصرف عالوه بر پوش��ش نیازهای 
داخلی ورود مناسب و قابل توجهی هم به بازار جهانی 

داشته باشیم. 
رئیس انجمن صادر کنندگان فوالد ترکیه در ادامه  
این نشس��ت با بیان اینکه در بحث س��رمایه گذاری و 
مشارکت بین ایران و ترکیه سقفی تعیین نشده است، 
گفت: برای س��رمایه گذاری در ایران س��واالت زیادی 
داری��م ک��ه باید آنها را طرح کنی��م و جواب آن را از 
مس��ئوالن ایرانی بگیریم تا بتوانیم بعد از ابالغ آن به 
همکاران خود س��طح و ح��دود همکاری های خود را 
مشخص کنیم. عالوه بر این اعالم نیاز ایران در بحث 
حوزه ه��ای همکاری با ترکیه نیز یکی از فاکتورهای 

تعیین سقف همکاری های ما خواهد بود. 
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مالی  با موسس��ات  برخورد 
و اعتباری غیر مج��از به یکی 
از گره ه��ای کور ب��ازار پولی 
و مالی کش��ور تبدیل ش��ده 
اس��ت. در حالی که بس��یاری 
اعتق��اد دارند  از تحلیلگ��ران 
بانک مرک��زی همه اختیارات 
قانونی الزم را برای برخورد با 
اختیار  در  غیر مجاز  موسسات 
ندارد، بانک مرکزی به تازگی 
در این باره بیانیه ای منتش��ر 

کرده است. 
بان��ک مرک��زی در این باره 
اعالم کرد: یک��ی از مهم ترین 
خاله��ای قان��ون در ارتباط با 
موسسات اعتباری غیربانکی با 
تالش ه��ا و پیگیری های بانک 
مرکزی و همراهی نمایندگان 
با  اس��المی  ش��ورای  مجلس 
الحاق یک تبصره به ماده 41 
قانون پولی و بانکی رفع شد. 

تالش ه��ای صورت  ب��ا  لذا 
گرفت��ه و همراهی و همکاری 
بی ش��ائبه سایر دس��تگاه های 
خ��اص  به ط��ور  و  اجرای��ی 
نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اس��المی، ط��رح دو فوریت��ی 
استفس��اریه م��اده 39 قانون 
پولی و بانکی کشور تهیه شد 
و در نهایت در جلس��ه مورخ 
ش��ورای   1394/7/7مجل��س 
اس��المی تحت عنوان »قانون 
الحاق یک تبصره به ماده 41 
قانون پولی و بانکی کشور« به 
ش��رح زیر به تصویب رسید و 
در تاری��خ 1394/7/22 مورد 
تایید ش��ورای نگهب��ان قانون 

اساسی واقع شد. 
این بیانی��ه در حالی صادر 
شده است که عضو کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای 
اس��المی گفت: براساس ماده 
39 قانون پولی و بانکی  کشور، 
بانک مرکزی دیگر مش��کل و 
من��ع قانون��ی در برخ��ورد با 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 

غیرمجاز ندارد. 
ح�س���ین  س��ی�دم�ح�مد 
داش��ت:  اظهار  میرمحم��دی 
منع قانونی بانک مرکزی برای 

نظ��ارت بر موسس��ات مالی و 
اعتب��اری با اقدام کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای 
اس��المی برای تصوی��ب ماده 
39 قانون پولی و بانکی کشور 

رفع شده است. 
 عم��ران عل��ی محم��دی، 
اجتماعی  کمیس��یون  عض��و 
مجلس هم در این باره گفت: 
با استقبال مردم از موسسات 
از کار  مالی غیرمج��از، تولید 
افت��اده و کارخانه ها با بیش از 
1۰۰ کارگر تعطیل ش��ده، که 
الزم است بانک مرکزی به این 

وضعیت سروسامان دهد. 
وی در میزگ��رد تخصص��ی 
س��اماندهی  محوری��ت  ب��ا 
و  مالی  موسس��ات  وضعی��ت 
اعتب��اری اظه��ار داش��ت: در 
سال های اخیر روند اشتباهی 
کش��ور  مال��ی  سیس��تم  در 
ایجاد ش��ده اس��ت و با ایجاد 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مج��از که بعضا ب��ه بانک 
هم تبدیل می شوند اما مجوز 
بانک مرکزی را ندارند، ضربه 
سنگینی بر اقتصاد کشور وارد 

می سازند. 
وی بیان داش��ت: در برخی 
موارد ش��اهدیم ک��ه تعدادی 
از موسس��ات مالی و اعتباری 
غیرمجاز بر اثر فشارهای بانک 
مرک��زی تجمیع و ب��ه بانک 

تبدیل می ش��وند، به طوری که 
پن��ج موسس��ه با ه��م ادغام 
ش��ده و در اظهارنام��ه خ��ود 
می��زان س��رمایه موسس��ه را 
3۵4 میلی��ارد توم��ان اع��الم 
این  واقعی��ت  ام��ا  می کنن��د 
اس��ت ک��ه س��رمایه واقع��ی 
اس��ت.  1۵4 میلیارد توم��ان 
حال س��وال اینجاست آیا این 
موسس��ات ام��وال، امکانات یا 
قیمت ه��ا را اضاف��ه حس��اب 
اع��الم  دلی��ل  ی��ا  کرده ان��د 
آنها، جذب  غیرواقعی سرمایه 
ش��عبه،  تش��کیل  س��رمایه، 
گرفتن س��پرده ها و پول مردم 

است. 
گسترش غیر مجازها و 

چشم پوشی بانک مرکزی
کارش��ناس  صادقی،  احمد 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
و  مال��ی  موسس��ات  گف��ت: 
اعتباری غیر مج��از در ابتدای 
شکل گیری ش��ان چی��زی جز 
محلی  کوچ��ک  صندوق های 
در مساجد و تعاونی ها نبودند. 
اگر زمینه ه��ای قانونی به این 
صندوق ها داده نمی شد امکان 
نداشت آنها بتوانند کارشان را 
گس��ترش دهند و پا در کفش 

نظام بانکی بگذارند. 
دو  از  بی��ش  اف��زود:  وی 
ده��ه اس��ت ک��ه از تصویب 

موسس��ات  فعالی��ت  قان��ون 
مال��ی و اعتباری می گذرد که 
تدوین کننده این قانون از آن 
به عنوان ی��ک قانون مترقی و 
پیش��رفته که موج��ب تحول 
نظ��ام بانک��ی می ش��ود ی��اد 
می ک��رد، اما با گذش��ت زمان 
معلوم ش��د که این قانون چه 
اث��رات و تبعات منف��ی برای 
اقتصاد کشور به دنبال داشته 

است. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
نخس��تین  ک��رد:  تاکی��د 
نش��انه های بحران زا بودن این 
موسس��ات در دولت هش��تم 
نتیج��ه  در  و  ش��د  نمای��ان 
ناآرامی های��ی در اصفه��ان و 
سپس مشهد به وجود آمد، اما 
با وجود این تبعات موسسات 
مال��ی و اعتب��اری، دولت نهم 
ن��ه تنه��ا کاری در  و ده��م 
راستای مهار و محدود کردن 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
این  بلک��ه  غیر مج��از نک��رد، 
موسسات در این دوره افزایش 

هم یافتند. 
بان��ک  ک��رد:  اظه��ار  وی 
اخی��ر  دوره  در  مرک��زی 
اقداماتی را انجام داده اس��ت 
ام��ا ای��ن اقدامات نس��بت به 
گستره مش��کل چیزی نیست 
و باید یک برنامه منس��جم و 
همه جانبه برای حل مش��کل 

به اجرا گذاشته شود. 
نیاز به فرهنگ سازی 

احساس می شود
یحی��ی کریمی، کارش��ناس 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گف��ت: بان��ک مرک��زی باید از 
اختیارات��ی ک��ه در این باره به 
این س��ازمان داده شده نهایت 
استفاده را ببرد. البته اختیارات 
قانونی یک بخ��ش از ملزومات 
برخ��ورد با موسس��ات مالی و 
اعتباری غیر مجاز است. مهم تر 
از آن وج��ود اراده برای برخورد 

با این موسسات است. 
دلی��ل  ب��ه  اف��زود:  وی 
حمایت های پشت پرده ای که 
از موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز می ش��ود، برخورد با 
این موسس��ات دچ��ار وقفه و 
گاه توقف شده است. این روند 

باید تغییر کند. 
اقتصادی  کارش��ناس  ای��ن 
تاکید کرد: ب��ه دلیل خدماتی 
که این موسسات ارائه می دهند 
مردم هم مراجع��ات زیادی به 
آنها دارند. این موسس��ات هم 
سود بیش��تری می دهند و هم 
به  س��هل الوصول تری  وام های 
می دهند،  سپرده گذاران ش��ان 
به همین دلیل مردم استقبال 

بیشتری از آنها می کنند. 
بای��د  ک��رد:  اظه��ار  وی 
زمینه ه��ای اجتماعی فعالیت 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مجاز از بین برود. این امر 
عالوه ب��ر برخوردهای قانونی 
نیازمن��د کار فرهنگی اس��ت. 
سازمانی که از موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز حمایت 
می کن��د بای��د در انظار مردم 
و در رس��انه ها م��ورد انتق��اد 
قرار بگیرد. م��ا تاکنون حتی 
ی��ک فیل��م در م��ورد عواقب 
موسسات  در  س��رمایه گذاری 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
در صورتی  نکرده ایم  مشاهده 
که رس��انه های تصویری نقش 
مهمی در فرهنگ سازی دارند 
و بان��ک مرک��زی بای��د ای��ن 

موضوع را جدی بگیرد. 

خیز دوباره بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیر مجاز

خألهای قانونی برطرف شد

با وجود اعالم عرضه گسترده تر 
ارز ب��ه بازار برای تعدیل نرخ های 
افزای��ش یافت��ه در روزهای اخیر 
کاهش قابل مالحظه و برگش��ت 
ب��ه قیمت های قبلی ثبت نش��د، 
ای��ن در حالی اس��ت که عملکرد 
صرافی ه��ای بانک ها ب��ه عنوان 
بان��ک  س��وی  از  توزیع کنن��ده 
مرکزی نش��انی از ف��روش ارز با 
اختالف قیمتی از بازار که بتواند 

نرخ را کاهش دهد، ندارد. 
به گزارش ایسنا، باز هم گرانی 
دالر در بازار آزاد در ماه های اخیر 
تکرار ش��د. بعد از اینکه در چند 
م��اه ابتدایی س��ال جاری قیمت 
ارز در ب��ازار آزاد نوس��ان خاصی 
نداشت و حدود 32۰۰ تا 33۰۰ 
تومان متغیر بود، در تابس��تان و 
بعد از توافق هس��ته ای وین چند 
دوره افزایش��ی را تجرب��ه ک��رده 

است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در 
تیرم��اه و بعد از توافق هس��ته ای 
وین که قیمت دالر حدود 32۰۰ 
تومان بود، برخالف تصورات برای 
کاه��ش ن��رخ ارز، قیمت دالر در 
هم��ان روز و حت��ی تا مدتی بعد 
در روند افزایش��ی ق��رار گرفت و 
تا ح��دود 6۰ تومان گران ش��د. 
نوسانی که از سوی بانک مرکزی 
نش��ات گرفته از هیجانات ناشی 
از تواف��ق اعالم و عنوان ش��د که 
به ط��ور یقین از میزان نوس��انات 
بازار ارز کاس��ته می شود. چرا که 
عمده تحوالت در بازار ارز و حتی 
طال، ناشی از تصورات و انتظارات 
خاص برخی از عامالن اقتصادی 
است که به دلیل عدم حمایت از 
سوی متغیرهای بنیادین اقتصاد، 
در میان مدت پایدار نخواهد بود. 
این موج هیجانات خیلی س��ریع 
پایان می یابد و انتظار داریم ثبات 
و آرام��ش به س��رعت به بازار ارز 

بازگردد. اما به فاصله ای حدود دو 
ماهه باز هم بازار ارز دس��تخوش 
تغییرات شد و قیمت دالر تا مرز 
3۵۰۰ تومان هم در شهریور ماه 
پیش رفت. اما این بار رئیس کل 
بان��ک مرکزی با اعالم اینکه بازار 
ارز کش��ش افزایش قیمت ندارد، 
این گونه توضیح داد که »به دلیل 
تخلیه حباب های قبلی موجود در 
نرخ ارز، این بازار کش��ش افزایش 
نرخ را ندارد«. ولی با وجود اینکه 
سیف بازار را بی کشش دانست، به 
هر حال قیمت دالر دیگر به مرز 
32۰۰ تا 33۰۰ ابتدای تابستان 
بازنگش��ت و تا ح��دود 34۵۰ تا 

347۰ تومان در نوسان ماند. 
در ادامه بار دیگر به فاصله حدود 
دو م��اه از تغییر قبلی، دالر گران 
و اخی��را به کان��ال 36۰۰ تومان 
هم وارد ش��د. این ب��ار هم بانک 
مرکزی توجیه های خاص خود را 
در ای��ن رابطه دارد. به طوری که 
اعالم ک��رد انتظارات، تصورات و 
الگوهای س��رمایه گذاری عده ای 
افراد خاص موجبات این ش��رایط 
را فراهم آورده است. در عین حال 
که عنوان می شود در حال حاضر، 

ب��ه دلیل تقاضایی که برای خرید 
ارز از سوی مس��افران اربعین به 
کش��ور عراق وج��ود دارد، تقاضا 
افزایش یافته و گرانی تا حدودی 

طبیعی است. 
ب��ا ای��ن حال در ش��رایطی که 
عرض��ه ارز در روزه��ای اخی��ر از 
س��وی بان��ک مرک��زی در بازار 
افزایش یافته و به نظر می رس��د 
ک��ه این روال ب��رای تعدیل نرخ 
دالر انجام ش��ده باش��د. شواهد 
نش��ان می ده��د که ای��ن تزریق 
تأثیری ب��ر کاهش قیمت دالر و 
برگشت به نرخ قبلی ندارد و تنها 
پاسخگوی بخشی از تقاضا است. 
چراکه اکنون صرافی بانک ها که 
مدتی اس��ت با تمرکز بیش��تری 
نس��بت ب��ه قب��ل و همچنین به 
طور گسترده تر توزیع ارز را انجام 
می دهن��د قیمت را با فاصله قابل 
توجه و ارزان تری نسبت به بازار و 
حتی قیمت قبل از نوسان عرضه 
نمی کنند. این در حالی است که 
نرخ گذاری صرافی بانک ها بیانگر 
آن است که تفاوت قیمت گذاری 
آنه��ا حدود 1۰ ت��ا حداکثر 1۵ 
توم��ان متف��اوت از ب��ازار بوده و 

همان قیمت گران ش��ده را دنبال 
می کن��د. این موضوع مورد توجه 
فعاالن بازار ارز نیز است و برخی 
صرافان عن��وان می کنند که اگر 
قرار است صرافی بانک ها با توزیع 
ارز قیم��ت را تعدی��ل کنند، چرا 
برای مدتی ه��ر چند کوتاه دالر 
را با فاصله قیمتی بیشتری عرضه 
نمی کنند که صراف هم با قیمت 
پایین خریداری کرده و به تبع آن 
با نرخ مناسبی به فروش برساند تا 
بر تعدیل قیمت ها اثر گذار باشد. 
چون عرض��ه با قیمت بازار اثری 
بر کاهش نرخ ندارد و تنها تقاضا 
را تا حدی پاسخگو خواهد بود. 

به هر حال نوس��ان و گرانی دالر 
در ماه های اخیر در حالی رخ داده 
که پیش��ینه قبلی نشان می دهد، 
بع��د از افزای��ش قیم��ت در دو تا 
س��ه دوره گذشته به ویژه در سال 
جاری کاهش قابل توجه و برگشت 
به نرخ گذشته را به همراه نخواهد 
داش��ت ک��ه البت��ه افزایش حدود 
4۰۰ تومان��ی قیم��ت دالر آزاد در 
سال جاری می تواند تأییدی بر این 

موضوع باشد. 
در عین حال که کارشناس��ان 

نی��ز بر این اعتقادند که اقتضائات 
بودج��ه ای دول��ت را به س��مت 
تغییرات اخیر بازار ارز کش��انده و 
با وج��ود اینکه امکان فروش ارز 
از س��وی صراف��ی بانک ها با نرخ 
پایین ت��ر ب��رای ارزان ش��دن ارز 
وج��ود دارد، ول��ی بانک مرکزی 

فعال چنین ترجیحی ندارد. 
در همی��ن رابطه محمد واعظ، 
کارشناس مس��ائل ارزی با اعالم 
اینک��ه گرچ��ه بان��ک مرک��زی 
می توان��د با عرض��ه ارز از طریق 
صرافی های دولتی با نرخ پایین تر 
بازار را به تعدیل بکشاند، اما این 
کار را انج��ام نمی دهند، گفت: در 
حال حاضر ترجیح بانک مرکزی 
و سیاس��ت گذار ارز این است که 
ب��ا توجه ب��ه اقتضائات بودجه ای 
دول��ت حتی توزیع ارز در بازار از 
سوی صرافان دولتی و بانک ها با 
کمتری��ن فاصله با نرخ بازار انجام 
ش��ود. وی همچنین اشاره ای به 
دالیل اعالمی بانک مرکزی برای 
افزای��ش نرخ ارز در روزهای اخیر 
داش��ت و افزود: به نظر می رسد، 
مح��ور سیاس��ت های اصلی این 
بانک همه نیازها و کس��ری های 
بودج��ه س��ال ج��اری ب��وده که 
معم��وال در دوره ه��ای مختل��ف 
اتفاق افتاده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که دولت از طریق فروش 
ارز ب��ا نرخی باالتر از آنچه که در 
بودج��ه به عنوان مبنا قرار گرفته 
و در ب��ازار وجود دارد این تأمین 

مالی را انجام خواهد داد. 
ب��ه گفته این تحلیلگر بازار ارز، 
اگ��ر بانک مرک��زی دالیلی مانند 
ایجاد انتظارات یا افزایش تقاضای 
ارز را به عنوان چرایی گرانی دالر 
در روزهای اخیر و حتی دوره های 
قبل اعالم کرده، به دلیل مالحظه 
شرایط موجود و اثر گذاری آن بر 

اقتصاد است. 

با وجود عرضه ارز در بازار 

صرافی بانک ها از گرانی دالر کوتاه نیامدند
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گزارش 2

خبرنــامه

شوک دوباره طال در بازار جهانی
ب��ه گزارش خبرگزاری آریا، معامالت این بازار روز 
دوش��نبه تحت تاثی��ر تقاضا برای پناه��گاه مطمئن 
س��رمایه ک��ه در پی حمالت تروریس��تی در پاریس 
به وجود آم��د، حداکثر 1.3درصد صع��ود کرد اما تا 

پایان روز ۰.1درصد کاهش یافت. 
در ب��ازار نیویورک هر اون��س طال برای تحویل در 
دس��امبر با ۰.۵ درصد کاهش، به 1۰77 دالر رسید. 
بهای طال در معامالت روز های گذشته این بازار ابتدا 
ب��ه 1۰97 دالر صعود کرده بود، اما میزان صعودش 
ت��ا پایان روز به ۰.3درصد محدود ش��د و به 1۰83 

دالر رسید. 
شمش طال با خلوص 99.99درصد در بازار بورس 
طالی ش��انگهای 1.1درصد کاهش یافت و به 223 
ی��وان در ه��ر گ��رم )1۰88.۵1دالر در ه��ر اونس( 
رس��یدکه بزرگ تری��ن میزان کاه��ش در یک هفته 

گذشته بود. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، همان طور که انتظار 
می رف��ت تقاضا ب��رای پناهگاه مطمئ��ن دارایی که 
در نخس��تین روز گش��ایش بازارهای جهانی پس از 
حمالت تروریستی روز جمعه پاریس به وجود آمده 
بود، به س��رعت ضعیف ش��د زیرا س��ابقه واکنش به 
حوادث تروریستی در 1۵سال گذشته نشان داده که 

عمر واکنش بازار کوتاه مدت است. 
انتظارات برای افزایش نرخ های بهره آمریکا در ماه 
آینده باال رفته و به دالر کمک کرده اس��ت در برابر 
س��بدی از ارزهای بزرگ صعود کند و به این ترتیب 
فلزات ارزش��مند که ب��ه این ارز معامله می ش��وند، 

گران تر شده اند. 
آمارهای معامالت نشان می دهند احتمال تصویب 
افزایش نرخ های بهره در نشس��ت روزهای 1۵ و 16 
دسامبر بانک مرکزی آمریکا به 68 درصد رسیده که 
باالتر از احتمال ۵۰ درصدی در پایان اکتبر است. 

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.18درص��د کاهش به 14.22دالر 
رس��ید. هر اون��س پالتین ب��رای تحویل ف��وری با 
۰.29درصد کاهش 863 دالر معامله شد در حالی که 
هر اونس پاالدیم با 2.19درصد کاهش به ۵38 دالر 

نزول کرد. 

5 بانک مسئول عرضه روزانه 
50هزار دالر به صرافان مجاز شدند

دبیرکل کان��ون صرافان ازعرض��ه روزانه ۵۰هزار 
دالرتوس��ط پن��ج بانک در ب��ازار خب��ر داد و گفت: 
هر یک از بانک های ملی، پارس��یان، ملت، س��ینا و 
ص��ادرات برای تعدیل قیم��ت دالر موظف به عرضه 

۵۰ هزار دالربه صرافی های مجاز شدند. 
 امیر بیت لفته به ایرنا افزود: براین اساس ۵۰هزار 
دالر ب��ا قیمت ح��دود 1۰ تا 1۵توم��ان زیر قیمت 
واقعی ب��ازار در اختیار صرافان مجاز قرار داده ش��د 
ت��ا بدین طریق از افزایش قیمت جلوگیری ش��ود و 
صرافان نیز باید ارز را از طریق سیستم سنا و فاکتور 

بفروش برسانند. 
وی با بیان اینکه، عرضه ارز دارای ش��رایط خاصی 
اس��ت، تصریح ک��رد: ارز تنها درص��ورت مصرف به 
صورت مجدد به صرافی های مجاز فروخته می شود. 
بی��ت لفته با بیان اینک��ه 421 صرافی مجاز تحت 
نظارت بانک مرکزی مجاز به فعالیت هستند؛ گفت: 
ای��ن صرافی ها می توانن��د از پنج بان��ک مذکور ارز 

دریافت کنند. 
وی یادآور می ش��ود، نرخ ارز در روزهای گذشته با 
نوسانات شدیدی مواجه و حتی تا نرخ 36۰۰ تومان 
افزایش یافته بود که با تدابیر بانک مرکزی این نرخ 

تا حدودی کاهش داشته است. 
وزی��ر اموراقتص��ادی و دارای��ی روز های گذش��ته 
نوس��انات بازار ارز را فصلی دانسته و گفت: بر اساس 
تحلی��ل بانک مرکزی ماه های نزدیک به ژانویه )آغاز 
س��ال جدید می��الدی( افزایش تقاضای محس��وس 
برخی اتباع خارجی و نزدیک شدن به ایام اربعین و 

سفر به عراق از دالیل نوسان در بازاراست. 

نرخ دولتی 17 ارز ارزان و دالر 
3ریال گران شد

بان��ک مرکزی ن��رخ بانک��ی 39 ارز را ب��رای روز 
سه ش��نبه اعالم کرد که بر این اساس، قیمت بانکی 
18 ارز نس��بت ب��ه روز دوش��نبه افزای��ش و قیمت 
17واح��د پولی نی��ز کاهش یافته اس��ت؛ البته نرخ 
بانکی چهار ارز ثابت ماند اما دالر سه ریال گران شد.
به گزارش مهر، دالر آمریکا با سه ریال رشد 29.968 
ریال، پوند انگلیس با 19 ریال کاهش 4۵.49۰ریال و 

یورو با 189 ریال افت31.942 ریال تعیین شد.
ک��رون  29.641ری��ال،  س���وی�ی�س  ف�ران���ک 
س��وئد 3.429ری��ال، ک��رون ن��روژ 3.439 ری��ال، 
کرون دانم��ارک 4.282 ری��ال، روپی��ه هن��د 4۵۵ 
ریال، دره��م امارات متح��ده عرب��ی 8.16۰ ریال، 
دینار کوی��ت 98.626 ریال، یکصد روپیه پاکس��تان 
28.42۰ ری��ال، یکصد ی��ن ژاپ��ن 24.289 ریال، 
دالر هنگ کنگ 3.867ری��ال، ریال عمان 77.849 
ریال، دالر کانادا 22.468ریال، راند آفریقای جنوبی 
2.۰88 ریال، لیر ترکیه 1۰.383ریال، روبل روسیه 
4۵9 ری��ال، ری��ال قطر 8.232 ری��ال، یکصد دینار 
ع��راق 2.688 ری��ال، لیر س��وریه 1۵9 ریال و دالر 
اس��ترالیا 21.237 ریال قیمت خورد. همچنین نرخ 
ریال س��عودی 7.992ریال، دینار بحرین 79.474 
ری��ال، دالر س��نگاپور 21.۰۵7 ری��ال، ده روپی��ه 
س��ریالنکا 2.1۰4ریال، یکصد روپیه نپال 28.411 
ریال، یکصد درام ارمنستان 6.221 ریال، دینار لیبی 
21.483 ریال، یوان چی��ن 4.7۰1 ریال، یکصد بات 
تایلن��د 83.329 ریال، رینگت مال��زی 6.84۰ ریال، 
یک هزار وون کره جنوبی 2۵.۰69ریال، یکصد تنگه 
قزاقستان 9.694 ریال، افغانی افغانستان 447ریال، 
من��ات آذربایج��ان 28.638ری��ال، یک ه��زار روبل 
بالروس 1.68۰ریال، س��امانی تاجیکستان 4.۵17 

ریال و بولیوار ونزوئال 4.72۰ریال تعیین شد.

نرخنــامه

دالر3,550 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.۵۵۰تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را912.۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3.832 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز۵.41۵توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم 
س��که 4۵8.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که247.۰۰۰ 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی167.۰۰۰ 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار 
92.46۰توم��ان قیمت خ��ورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی 1۰.821دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.۵۵۰ دالر آمریکا

3.832 یورو اروپا

۵.41۵ پوند انگلیس

978 درهم امارات

1.2۵8 لیر ترکیه

۵6۵ یوان چین

29 ین ژاپن

2.7۰۵ دالر کانادا

3.۵6۰فرانک سوییس

11.7۵۰دینار کویت

93۵ ریال عربستان

3۰۰دینار عراق

۵6 روپیه هند

8۵۵ رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1۰.821 اونس طال

4۰۰.9۰۰ مثقال طال

92.46۰هر گرم طالی 18 عیار

9۰8.۰۰۰سکه بهار آزادی

912.۰۰۰سکه طرح جدید

4۵8.۰۰۰نیم سکه

247.۰۰۰ربع سکه

167.۰۰۰سکه گرمی

کاهش دستوری نرخ سود
 خطرناک است

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی ب��ا بیان اینک��ه کاهش 
دس��توری نرخ سود خطرناک است، گفت: کاهش نرخ 
س��ود بانکی حج��م نقدینگی را به فضای س��فته بازی 
خواهد برد و عاملی خواهد ش��د تا عطش بانک ها برای 

جذب سپرده با سودهای قابل توجه افزایش یابد. 
مه��دی پورمه��ر در گفت و گو ب��ا اقتصادنیوز، با بیان 
اینکه کاهش دستوری نرخ سود خطرناک است، اظهار 
ک��رد: در رواب��ط تئوری اقتصاد نرخ س��ود بانکی با نرخ 
تورم در ارتباط اس��ت از این رو اگر در ش��رایط افزایش 
نرخ تورم، نرخ س��ود بانکی کاهش یابد، به اقتصاد پول 
محور و بانک محور کشور ضربه مهلکی وارد می شود. 
وی با تأکید بر اینکه نباید س��مت عرضه در اقتصاد 
مورد تغییر و دستکاری قرار گیرد، ادامه داد: نباید در 
راس��تای خروج اقتصاد از رکود تنها پول تزریق ش��ود 
زی��را در نهای��ت به افزایش ن��رخ تورم و قیمت ها منجر 

خواهد شد. 
او اف��زود: بای��د ن��رخ س��ود بانکی به عنوان س��وپاپ 
اطمینان تورم در ش��رایط فعلی آزاد باش��د، از این رو 

کاهش نرخ سود بانکی منطقی نیست. 
این کارشناس حوزه اقتصاد بر این باور است که نرخ 
تورم و سود بانکی سوپاپ های اطمینان اقتصاد هستند 
و در پ��ی این موض��وع اگر نرخ تورم آزاد قرار می گیرد 
باید نرخ س��ود بانکی نیز آزاد باش��د و فش��ار بر این دو 
سوپاپ اطمینان خطراتی را در آینده رقم خواهد زد. 
پورمهر یادآور شد: در شرایط فعلی که تورم آزاد شده 
است نمی توان نرخ سود را تحت فشار قرار داد و از سوی 
دیگ��ر در پ��ی اقتصاد پول محور و بانک محور باید پول 
در بانک ها بماند تا در اختیار تولید و اقتصاد قرار گیرد. 
او گف��ت: اگر نقدینگی در دس��ت م��ردم قرار گیرد، 
به طور حتم این نقدینگی در فضای پرریسک به سمت 
سرمایه گذاری سوق پیدا نخواهد کرد و سرانجامی جز 

سفته بازی نخواهد داشت. 
وی با تأکید بر اینکه نباید پول در سطح رویی اقتصاد 
ق��رار گی��رد، تصریح کرد: با کاهش نرخ س��ود بانکی و 
افزایش نقدینگی در دست مردم بانک ها به سمت جذب 
س��پرده مردمی با هر نرخی خواهند رفت که ش��رایط 

فعلی رقابت ناسالم بانک ها را تشدید خواهد کرد. 
این کارش��ناس حوزه اقتصاد در پاس��خ به این سوال 
ک��ه ب��ا توجه به اینکه به عقیده برخی از کارشناس��ان 
نرخ تورم و س��ود با یکدیگر در ارتباط هس��تند، چرا در 
حال حاضر شما با کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد 
مخالف هستید، گفت: تورم واقعی آن چیزی نیست که 
در آمارهای دولت اعالم می شود و تورم دارای چند جزء 
تأثیرگ��ذار همچون تورم انتظاری اس��ت که در آمارها 

برای اعالم نرخ تورم به آن نگریسته نمی شود. 
او ب��ا تأکید بر اینکه ت��ورم انتظاری در محدوده 17 
تا 2۰ درصد است، یادآور شد: کاهش نرخ سود بانکی 
به 18 درصد در قیمت تمام ش��ده تولیدکننده و کاال 
تأثیرگ��ذار نخواه��د ب��ود و این عمل ریس��کی به ضرر 

اقتصاد خواهد بود. 

دریچه

نسیم نجفی
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طرح جامع مالیاتی فضای مه آلود 
سنتی را کنار خواهد زد 

به بوی نم باران نی��از داریم تا زندگی تغییر کند. 
به قطره های ش��بنم وش��معدانی ها. به آفتاب چراکه 
حی��ات در نور معنا پیدا می کند و در عصر ارتباطات 
و دان��ش و تکنولوژی باید از ش��بنم فناوری کمک 
گرف��ت تا بتوانی��م پیچ های پیچک دنی��ای امروز را 
درک کنی��م، چراکه روش های س��نتی قدرت دیدن 
را از م��ا می گی��رد و دنیا را برای ما مبهم می س��ازد 
ومه آل��ود. در فضای م��ه آلود، کار ب��رای کارکنان 
مالیاتی س��نگین خواهد بود چراکه عدم دسترس��ی 
ب��ه اطالعات ش��فاف و صحی��ح، حج��م پرونده ها و 
محدودیت زمان اجازه رس��یدگی و بررس��ی دقیق 
را به مأموران مالیات��ی نخواهد داد و افراد مجبورند 
چن��د برابر توان خود به بررس��ی پرونده ها بپردازند 
درحالی که دس��تاورد آن برای سازمان بسیار اندک 
اس��ت و این روش به قدری هزینه بر است که گاهی 
هزینه رس��یدگی به پرونده از وصول مالیات مربوط 
به آن پرونده به مراتب بیش��تر است و بهار روش های 
دیروز وصول از مرحله تشکیل پرونده تاصدور قبض 

مالیاتی و... به خزان خود رسیده است. 
اگ��ر بخواهیم روش های گذش��ته وص��ول مالیات 
را درنظ��ر بگیریم از زمانی که مؤدی وارد س��ازمان 
می ش��ود و به ارائه اظهارنامه مالیات��ی می پردازد تا 
زمانی که برگه تش��خیص صادر می شود و می تواند 
تمکی��ن و ع��دم تمکین مودی همراه باش��د و عدم 
تمکین مودی طبیعتا پرونده را به سمت مراحل باالتر 
سوق می دهد، طوری که می تواند درمراحل بعدی به 
ارسال پرونده به هیأت های بدوی وتجدیدنظر منتهی 
شود و مسیر طوالنی را برای قطعی شدن طی کند. 
اگر کمی عاقالنه بیندیش��یم طبیعتا نیروی انسانی 
که در هربخش باید به کار گرفته شود و هزینه های 
جانب��ی دیگر نظی��ر آب، ب��رق، گاز و تلفن و زمان 
رفت و برگش��ت برای مؤدی، هزینه نیروی انس��انی 
مورد نی��از درهر مرحله از انج��ام کار، هزینه تأخیر 
وصول مالیات، هزینه اعتراض��ات پی درپی مؤدیان، 
هزینه مال��ی وفرهنگی ارجاع پرون��ده به اجراییات 
طبیعتا هزینه های س��نگینی را بر س��ازمان تحمیل 
می کند و درحال حاضر با افزایش فعالیت بنگاه های 
اقتصادی و حرکت جامعه به س��مت خصوصی سازی 
و گسترش فعالیت های اقتصادی مؤدیان و  افزایش 
حج��م پرونده ه��ای مالیات��ی ب��رای آفت��اب دیروز 
غ��روب ام��روز را رقم می زند و طل��وع دوباره را باید 
در روش ه��ای نوین و طرح جامع مالیاتی جس��ت و 
می توان این گونه نتیج��ه گرفت که روش های کهنه 
نه مقرون به صرفه اس��ت و نه در دنیای امروز جایی 
برای س��خن گفتن دارند. طرح جامع مالیاتی دارای 
مزیت هایی اس��ت که زمس��تان و خزان دیروز را به 
بهار امروز بدل می س��ازد تا چرخه اقتصادی جامعه 
درآن رونق��ی دوب��اره می گیرد و ب��رای ورود به آن، 
خ��ود مؤدیان مالیاتی با گذران��دن مراحل ثبت نام و 
پی��ش ثبت نام کد اقتص��ادی و دریافت کدرهگیری 
ب��ه ثبت اظهارنامه الکترونیکی بپردازند و از آنجا که 
طرح جامع مالیاتی به یکپارچه س��ازی نرم افزارهای 
مالیاتی در تمام بخش ها می پردازد پس از آن به طور 
سیستماتیک براس��اس اطالعات موجود در سیستم 
برای فرد برگه تش��خیص صادر شده و چنانچه فرد 
اعتراضی به رأی صادر شده نداشته باشد رأی قطعی 
صادر خواهد ش��د و در صورت اعتراض مودی همراه 
با مورد اعتراض در قالب فرم های اس��تاندارد موجود 
دریافت و به مدیر حس��ابرس جه��ت رد یا پذیرش 

تحویل داده می شود. 
ادامه دارد...  

 فیلتر تلگرام 
امروز بررسی می شود 

 پاالی��ش و مسدودس��ازی تلگرام در دس��تور کار 
جلس��ه ام��روز کارگ��روه تعیین مصادی��ق محتوای 

مجرمانه قرار دارد. 
 یک مقام مس��ئول در دبیرخان��ه کارگروه تعیین 
مصادی��ق محتوای مجرمانه در گفت وگو با  ایس��نا، 
گفت: با توجه به اینکه جلسات کارگروه هر دو هفته 
یکبار برگزار می ش��ود، در جلس��ه امروز موضوعات 
مختل��ف از جمله فیلت��ر تلگرام مورد بررس��ی قرار 

می گیرد. 
 جلس��ه قبلی این کارگروه به دلیل به حد نصاب 
نرسیدن اعضا برای برگزاری جلسه به زمان دیگری 

موکول شد. 
 طب��ق م��اده 22 قان��ون جرائم رایان��ه ای وزیر یا 
نماین��ده وزارتخانه های آموزش وپ��رورش، ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات، اطالعات، دادگس��تری، علوم، 
تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس سازمان صداوسیما 
و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات به انتخاب کمیس��یون صنایع 
و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی و ی��ک نفر از 
نماین��دگان عضو کمیس��یون قضای��ی و حقوقی به 
انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس 
شورای اسالمی اعضای کارگروه  )کمیته( را تشکیل 

خواهند داد. 

در دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت با سفیر 
هند مطرح شد

تجارت ترجیحی گام بعدی 
گسترش روابط تجاری ایران و هند

 »س��ائوراب کومار« س��فیر هند با اشاره به اینکه 
تعرف��ه تجارت ترجیحی از مهم ترین مواردی اس��ت 
که باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دو کشور 
از پتانسیل های بس��یاری برای توسعه برخوردارند و 
ما در کمیس��یون مشترک آتی منتظر پیشنهادهای 
ایران در جهت ارتقای سطح روابط دو کشور هستیم. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
در ای��ن دی��دار س��فیر هند در ای��ران با اش��اره به 
برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در 29 آذرماه 
س��ال جاری، گفت: برگزاری چنین جلس��اتی برای 
هن��د از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. پیش از این 
نیز در س��فر آقای ظریف به هند بر اهمیت تشکیل 
س��ه کارگروه مش��ترک به خصوص کارگروه تجار و 

بازرگان تأکید زیادی شد. 
کومار در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در 
ایران از دیگر مواردی است که به دنبال آن هستیم. 
همچنین انتظار داریم س��رمایه گذاران ایرانی نیز در 
بخش های مختل��ف اقتصادی هند س��رمایه گذاری 

کنند. 
س��فیر هند در ادامه با اشاره به بندر چابهارگفت: 
بندر چابهار تاکنون پیش��رفت های بس��یاری داشته 
و هموطن��ان م��ا در فاز ی��ک اقتصادی ای��ن بندر 
س��رمایه گذاری کرده اند. همچنین مواد پتروشیمی، 
ش��یمیایی و کود از دیگر مواردی است که هندی ها 

در آن سرمایه گذاری کرده اند. 
کوم��ار با ی��ادآوری اینک��ه در زمان س��فیر قبلی 
قراردادهایی بین دو کش��ور بسته شده است، اظهار 
داش��ت: بعضی از این قرارداده��ا مربوط به بازکردن 
خطوط اعتباری بین بانک های دو کش��ور اس��ت که 
یک س��ری ابهام در آنها وجود دارد. ب��رای رفع این 
ابهام ها باید جلس��ات همفکری و هم اندیشی برگزار 

شود.
وی در پای��ان ب��ا تأکید بر اینکه بای��د حرف را به 
عمل تبدیل کنیم، اظهار داش��ت: حجم تبادالت دو 
کش��ور ایران و هند پایین، اما پتانس��یل ها باالست. 
امیدوارم این تبادالت را به حجم باالتر موردنظرمان 

برسانیم. 
در ادام��ه این جلس��ه، ولی اهلل افخم��ی راد، رئیس 
س��ازمان توسعه تجارت با اش��اره به سفر  آتی اش به 
هند اظهار داشت: در این سفر گروهی از بخش های 
مختل��ف وزارت ام��ور خارج��ه، جهاد کش��اورزی، 
بهداش��ت و درمان، صندوق ضمانت صادرات، بانک 
توس��عه صادرات و شرکت کشتیرانی حضور خواهند 
داش��ت و مسائل و موضوعات دو کشور مورد بحث و 

گفت و گو قرار خواهد گرفت. 

در یک س�ال گذشته گردشگران 
زیادی به ایران آمدند و در شهرهای 
اصفهان، ش�یراز و برخی شهرهای 
جنوبی معموالً گردشگر خارجی به 
چش�م می خورد، ام�ا این بحث هم 
مطرح اس�ت که زیرساخت ها برای 
توسعه گردش�گری فراهم نیست، 
گردش�گری ای�ران چ�ه دوره ای را 

می گذراند؟ 
ای��ن یک امر کاماًل واض��ح و بدیهی 
اس��ت که زیرس��اخت ها برای توس��عه 
گردش��گری در ای��ران فراهم نیس��ت 
و توریس��م ای��ران در مراح��ل ابتدایی 
خود به س��ر می برد. ایران در مقایس��ه 
با کش��ورهای همسایه و حتی پایین تر 
از س��طحش همچنان درصد کمتری از 
گردش��گران خارج��ی را به خود جذب 
می کند. اما در یک سال گذشته به دلیل 
رواب��ط خوب بین المللی، گردش��گران 
خارجی احس��اس امنیت بیشتری برای 
س��فر به ایران کردند. بنابراین ش��اهد 
بودی��م که با وجود تم��ام کمبودها در 
زمینه زیرس��اخت ها تعداد گردشگران 
خارج��ی ورودی افزای��ش یافت و این 
خود نش��ان دهنده این واقعیت اس��ت 
ک��ه ای��ران حتی ب��ا ی��ک برنامه ریزی 
کوتاه م��دت و اجرای بازاریابی تهاجمی 
قادر به رقابت با کش��ورهای همسایه و 

همسطح خود خواهد بود. 
ام�ا ای�ن پیش بینی خوش�بینانه 

چطور امکان پذیر خواهد بود؟ 
من بس��یار دی��دگاه مثبتی در زمینه 
توانایی ه��ای ای��ران در زمین��ه جذب 
گردش��گر خارج��ی دارم، ام��ا معتقدم 
بدون برنامه ریزی اس��تراتژیک توس��ط 
متخصص��ان مج��رب و مطل��ع از نیاز 
بازاره��ای جهانی، این ام��ر امکان پذیر 
نخواه��د بود. نکت��ه مهمی که در اینجا 
بای��د در نظ��ر گرفته ش��ود در حقیقت 
تنها کمبود زیرس��اخت ها نیست، بلکه 
ضعف استراتژی های بازاریابی و فروش 
اس��ت. از این رو که مقاصد توریس��تی 
ه��م وجود دارد که ب��ا حداقل امکانات 
همچنان خیلی بیشتر از ایران گردشگر 
خارجی جذب می کند. به این دلیل که 
این مقاصد با تبلیغات گس��ترده تصویر 
بهت��ری از امکان��ات گردش��گری خود 
نشان دادند. برای مثال کشور تونس را 
در آفریقا در نظر بگیرید که گردشگران 
اروپایی بس��یار زیادی را به خود جذب 
ک��رده اس��ت. اکثر گردش��گرانی که به 
ای��ن منطق��ه س��فر کردند از ش��رایط 
بهداش��تی رستوران ها و اماکن عمومی 
در ای��ن کش��ور ناراض��ی بودند و حتی 
در چند ماه گذش��ته در س��واحل این 
کش��ور گردشگران اروپایی مورد هجوم 
حمالت تروریس��تی قرار گرفتند. با این 
حال تبلیغات گس��ترده ای که سعی در 
نمایش دادن تصوی��ری هیجان انگیز و 
ج��ذاب از ای��ن کش��ور را دارد همراه با 
سیاست های قیمت گذاری حساب شده 
سبب شده که به گردشگری این منطقه 

آسیب زیادی وارد نشود. 
 اگ�ر بن�ا باش�د ب�رای تبلیغات 
برنامه ریزی ش�ود، چه زمینه هایی 
می توان�د برای معرف�ی و بازاریابی 
گردش�گری مناسب باشد. در حال 
حاض�ر چ�ه بخش هایی در کش�ور 
م�ا می توان�د بیش�ترین مخاطبان 
خارج�ی را به کش�ور جذب کند با 
توجه به اینکه زیرساخت های الزم 

هم موجود نیست؟ 
معتقدم با توجه به اینکه ایران کشور 
بسیار وسیعی است و جاذبه های اصلی 
گردش��گری کشور در مناطق مختلف و 
دور از ه��م ق��رار گرفته ان��د، به همین 
دلیل ساخت زیرساخت ها هزینه زیادی 
برای دولت خواهد داش��ت. همچنین با 
در نظ��ر گرفتن اینک��ه در حال حاضر 
در ای��ران توس��عه صنعت گردش��گری 
درلیس��ت اولویت های دول��ت هم قرار 
نگرفت��ه بهتر اس��ت به ش��کل انتخابی 
عمل کنیم و برای بهبود استراتژی های 
اصل��ی  جاذبه ه��ای  روی  بازاریاب��ی 
تاریخی, باستانی و طبیعی کشورتمرکز 
کنی��م. به این ش��کل که ب��رای اجرای 
بازاریاب��ی تهاجم��ی، درحالی که روابط 
ای��ران با جامع��ه جهانی رو ب��ه بهبود 
پی��ش م��ی رود ق��دم اول ایجاد حس 
امنیت در کشورهای هدف خواهد بود. 
گرچه بس��یاری از کارشناسان صنعت 
گردشگری معتقدند به دلیل سال های 
مداوم در ع��دم همکاری فرهنگی بین 

ایران و بس��یاری از کشورهای دنیا کار 
ایران برای برقراری ایجاد هرگونه حس 
اعتماد و همکاری بسیار سخت خواهد 
ب��ود. من کاماًل مخالف این نظر را دارم 
به این دلیل که اگر می خواهید ش��اهد 
این باش��د که چقدر آس��ان می ش��ود 
روابط مثبت و دوس��تانه با کش��ورهای 
دنیا مخصوصا اروپایی برقرار است فقط 
کافی اس��ت نگاهی به وب سایت مرکز 
همکاری ه��ای فرهنگ��ی و اقتص��ادی 
ایتالی��ا و ای��ران  )CICE( بیندازی��د 
ک��ه ب��رای ایجاد همکاری ه��ای جدید 
و توس��عه رواب��ط اقتص��ادی، صنعتی 
و ورزش��ی بین نهاده��ای ایتالیا، اروپا 
و ای��ران پایه گ��ذاری ش��ده اس��ت که 
عملکرد بس��یار فوق العاده ای تا به امروز 
داشته است. من شخصاً به دلیل ارتباط 
بس��یار زی��اد کاری و فرهنگی با ایتالیا 
افراد زیادی را می شناس��م که از طریق 
این س��ازمان نه تنها فرهنگ وهنرایران 
را ستایش می کنند و قصد سفر به ایران 
را دارن��د، بلک��ه این ط��رز فکر مثبت و 
اطالعات را در س��طح بس��یار وس��یعی 

منتشر می کنند. 
در واق�ع ش�ما بازاریابی به روش 

رو در رو را اثرگذار می دانید؟ 
دقیق��ا. بازاریابی دهان به دهان یکی 
از تأثی��ر گذارتری��ن ان��واع بازاریانی و 
تشویق گردشگر به سفر است. بنابراین 
بهره گی��ری از فعالیت های دیپلماس��ی 
فرهنگی و همکاری سفارتخانه ها کمک 
بس��یار بزرگی برای ترویج گردش��گری 
کش��ور خواهد بود که باید همراه ش��ود 
با س��اخت پیام های بازرگانی و تبلیغات 
مارکتین��گ  دیجیت��ال  تلویزیون��ی، 
اینترنت��ی و ش��رکت در  و تبلیغ��ات 
نمایش��گاه های جهانی گردش��گری که 
هرساله در کش��ورهای آلمان، اسپانیا، 
انگلی��س، س��نگاپور و غی��ره برگ��زار 
می شود. گرچه ایران تا به حال شرکت 
بس��یار ضعیفی در این رویدادهای مهم 
گردش��گری داشته اس��ت اما به دلیل 
افزایش گردش��گر خارجی در یک سال 
گذش��ته بهترین زمان ب��رای اثربخش 
بودن تبلیغات گردشگری و کسب توجه 
بازارهای جهانی به ایران اکنون است. 
اما تصور غالب این اس�ت که باید 
کارهای زی�ادی انجام داد تا زمینه 
ب�رای توس�عه گردش�گری فراهم 
ش�ود. از طرفی دیگر امروز صنعت 
گردش�گری صورت های جدیدتری 
دارد. گردش�گران ج�وان بیش�تر 
طال�ب حض�ور در جوام�ع کوچک 
و روس�تایی و آش�نایی ب�ا زندگی 
مردم محلی هس�تند. ایران چقدر 
می توان�د م�ورد توج�ه ای�ن نوع 

گردشگران باشد. 
ای��ن بحثی  ا س��ت که م��ن از خیلی  
از فع��االن و متخصص��ان در زمین��ه 
ام��ا  ای��ران می ش��نوم.  توریس��م در 
معتق��دم بای��د واقع بینانه ت��ر ب��ه این 
قضی��ه نگاه کنیم. بله در یک ش��رایط 
ایده آل باید گس��ترش صنعت توریسم 
در لیس��ت اولویت های یک کشور قرار 
بگیرد تا بودجه هنگفتی هزینه ش��ود 
و سیاست گذاری های مربوطه همراه با 
یک برنامه ریزی بلند مدت، توسعه این 
صنع��ت را در کش��ور ضمانت کند. اما 
در ای��ران این صنعت هرگز در اولویت 
نبوده و ش��اید تا س��ال ها هم این روند 
همچنان ادامه داش��ته باشد. بنابراین 
نمی توان دس��ت روی دست گذاشت تا 
تمام ش��رایط مهیا ش��ود که ما بتوانیم 
ی��ک برنامه بی نقص آماده کنیم و بعد 
آماده جذب توریست خارجی شویم. به 

نظ��ر من با یک برنامه ریزی کوتاه مدت 
و واقع بینان��ه که با ش��رایط سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور هماهنگی 
داش��ته باش��د وهم��کاری دوجانب��ه 
بی��ن س��ازمان های دولتی مس��ئول با 
بخش خصوص��ی، ایران می تواند تعداد 
گردش��گر خارجی اش را به اندازه  قابل 
توجه��ی  باال ببرد. البت��ه یک حقیقت 
غیر قاب��ل ان��کار در زمین��ه توریس��م 
داش��تن تصویر مثبت و روابط دوستانه 
یک کش��ور در جامعه جهانی  است که 
خوش��بختانه ایران ای��ن روزها از این 
جه��ت رو به پیش��رفت اس��ت و حتی 
خبر راحت تر ش��دن شرایط ویزا برای 
گردش��گران خیلی  از کش��ورها بازتاب 
خوبی  در رس��انه های خارجی  داش��ته 
اس��ت. ام��ا اینکه تا چه حد توریس��م 
ایران می تواند مورد توجه گردش��گران 

ج��وان باش��د ب��ه نظ��ر من ای��ران به 
دلیل جاذبه ه��ای تاریخی، فرهنگی و 
طبیعی برای هر دو گروه گردش��گران 
ج��وان و بزرگس��ال ک��ه عالقه مند به 
فرهن��گ و طبیع��ت هس��تند و صرفاً 
ب��ه این دلیل به ایران س��فر می کنند 
بس��یار جذاب خواهد ب��ود. اما باید به 
ای��ن نکت��ه در باره گردش��گران جوان 
توجه داش��ت که دلیل اینکه این نوع 
گردشگران مقصدهای دور و نه چندان 
مع��روف را در دنیا برای س��فر انتخاب 
می کنن��د تنه��ا لذت ه��ای فرهنگ��ی 
نیس��ت، بلکه آزادی بی قید و ش��رطی 
است که بعضی از این مقاصد به دلیل 
مش��کالت زیاد اقتصادی و برای درآمد 
بیش��تر از طریق گردشگری در اختیار 
گردش��گران جوان می گذارن��د. برای 
مثال کشورالئوس یا کوبا از این جمله 
کش��ور ها هس��تند که با وج��ود نقاط 
ضع��ف در امکان��ات توریس��تی تعداد 
قابل توجهی از گردشگران جوان را به 
خود جذب کرده اند. در اینجا می رسیم 
به یکی دیگر از مس��ائل مهم در زمینه 
برنامه ری��زی صحی��ح گردش��گری که 
انتخ��اب نوع گردشگراس��ت که باید با 
خصوصیات فرهنگی و اعتقادی جامعه 
همخوانی داش��ته باش��د به این دلیل 
که گردش��گران تنها تأثیرات اقتصادی 
روی کش��ور میزب��ان ندارن��د، بلک��ه 
تأثی��رات فرهنگی و اجتماعی مثبت و 
منفی زیادی با خود به همراه می آورند 
و انتخ��اب و جذب گردش��گرانی که از 
سطح فرهنگی باالیی برخوردار باشند 
تأثی��رات مثب��ت فراوان��ی ب��ه همراه 
خواهد داش��ت و راه دس��تیابی به یک 
گردشگری پایدار را هموار خواهد کرد. 

متخصص گردشگری در اروپا از راهکارهای تحول در گردشگری ایران گفت 

برنامه ریزی کوتاه مدت و بازاریابی تهاجمی
یادداشت

ارتباطات

تجارت

آناهیت�ا مل�ک محم�دی متخصص، 
مش�اور و مدرس توس�عه، برنامه ریزی 
و بازاریاب�ی صنعت توریس�م در اروپا 
اس�ت. وی همچنی�ن یک�ی از اعضای 
اصلی واح�د پژوهش در حکومتداری، 
در  عموم�ی  سیاس�ت های  و  رقاب�ت 
دانشگاه پورتوگانس�ه است که موفق 
ش�ده باالترین رتبه مراکز پژوهش�ی 
علمی کش�ور پرتغال را درس�ال ۲۰۱5 

کس�ب کند. دریافت جای�زه »بهترین 
ای�ده پ�روژه تحقیقات�ی« از انجم�ن 
پروژه ه�ای اروپایی در اتحادیه اروپا از 
دیگر موفقیت های این متخصص ایرانی 
اس�ت. این محقق ایرانی از سال ۲۰۱3 
تاکنون مش�اور و ارزی�اب پروژه هایی 
اس�ت که توس�ط اتحادیه اروپا تأمین 
مالی می شود. این زن ایرانی هم اکنون 
استاد دانشگاه پورتوکالنسه در کشور 
پرتغال و رئیس مرکز تحقیقات میراث 

باستانی، فرهنگی و توریستی است. در 
گفت وگوی زیر آناهیتا ملک از دید یک 
ایرانی متخصص از مسائل گردشگری 
ایران گفته اس�ت. او برای پرداختن به 
گردش�گری ایران هم از دانش در این 
ح�وزه وام می گیرد، ه�م نگاهی دارد 
به داش�ته های ناب کش�ور ک�ه به دور 
از برنامه ری�زی و سیاس�ت گذاری های 
کارآمد، س�هم قابل توجهی از پذیرش 

گردشگر را در خود دارند. 

مینوگله ام البنین قرائی
کارشناس امور مالیاتی



ه��ر چن��د بازار مس��کن در 
ماه ه��ای اول س��ال با افزایش 
حج��م معام��ات در ح��وزه 
خری��د و فروش مواجه ش��د و 
این افزایش تعداد معامات را 
کارشناسان عائم خیز خروج 
از رک��ود دانس��تند اما با ورود 
به نیمه دوم س��ال یعنی همان 
مقط��ع زمانی ک��ه پیش بینی 
ورود ب��ه دوره رونق می ش��د، 
روند افزایشی خرید و فروش ها 
متوقف و سیر حرکت شاخص 

نزولی شد. 
در حال��ی ک��ه پیش بین��ی 
می ش��د، پس از افزایش سقف 
تس��هیات مس��کن و کاهش 
قیمت مس��کن و برگش��ت آن 
ب��ه نرخ های س��ال 89 تقاضا 
تحریک شود و میزان معامات 
مس��کن افزایش یابد اما طبق 
آمارهای منتش��ر شده از سوی 
اتحادیه مشاوران اماک تعداد 
خری��د و فروش ها در دو ماهه 
اول نیمه دوم س��ال افت قابل 
توجهی داشته است به طوری 
که میزان معامات مسکن در 
شهر تهران از تعداد 14 هزار و 
726 مورد در شهریورماه به 13 
هزار و 132 قرارداد در مهرماه 
کاهش یافت. همچنین میزان 
معامات در س��طح کشور هم 
روند عق��د قراردادهای خرید 
و فروش کاهش��ی ب��وده و در 
مهرم��اه امس��ال 77 ه��زار و 
453ق��رارداد ثب��ت ش��د، در 
حالی که تع��داد قرارداد ها در 
و216  88 ه��زار  ش��هریورماه 

مورد بوده است. 
طبق پیش بینی کارشناسان 
و مسئوالن مسکنی قرار بود با 
به اجرا درآمدن سیاس��ت های 
تسهیاتی و حمایتی دولت در 
راس��تای تقویت طرف تقاضا و 
تحریک تقاضا بازار مسکن در 
نیمه دوم س��ال وارد فاز خروج 
از رکود شود اما رئیس اتحادیه 

مش��اوران اماک معتقد است؛ 
مس��کن امس��ال هم در رکود 
باقی می ماند و اگر اولویت های 
دولت در پرداخت تس��هیات 
تغییر نکند، اقتصاد مس��کن به 
س��مت ورشکستگی می رود و 
این نیز ب��ه اضمحال اقتصاد 
کش��ور منجر می شود و پس از 
آن برگش��ت به مراحل رکود و 
رونق پنج سال زمان می برد. 

رکود ادامه دارد
حسام الدین عقبایی، رئیس 
ام��اک  مش��اوران  اتحادی��ه 
اس��تان تهران روز گذشته در 
نشس��ت خب��ری ب��ا تأکید بر 
اینکه سیاس��ت های دولت در 
پرداخت تسهیات باید تغییر 
کن��د، گف��ت: ای��ن رک��ود در 
مس��کن در 30 س��ال گذشته 
بی س��ابقه است و در حالی که 
مس��کن دومین س��ال رکود را 
هم پشت سر گذاشت هنوز هم 
سیاس��ت های دولت نتوانست 

تحرک را وارد بازار کند. 
وی با بیان اینکه به طور قطع 
بازار مس��کن به عنوان صنعت 
م��ادر که ی��ک میلیون و 200 
هزار ش��غل با این حوزه درگیر 
است در اولویت پرداخت ارائه 
تس��هیات بود، ادامه داد: اگر 
تسهیاتی که به بخش خودرو 
و خرید کاال داده ش��د به بازار 

مس��کن تزریق می ش��د دولت 
می توانس��ت با ی��ک تیر چند 
نش��ان را بزند چراکه مس��کن 
اقتصاد پیش��ران اس��ت و اگر 
این بازار از رکود خارج می شد 
اقتص��اد کان زودت��ر به رونق 
می رس��ید و مردم برای خرید 
کااله��ای تولید داخلی قدرت 

بیشتری داشتند. 
عقبای��ی ادام��ه داد: افزایش 
از  یک��ی  بانک��ی  تس��هیات 
ابزاره��ای الزم ب��رای تحریک 
بازار مس��کن اس��ت و بعید بود 
که چنی��ن اتفاق��ی -پرداخت 
تس��هیات خرید خودرو-روی 
دهد. معتقدم در ارائه تسهیات 
بانکی باید سیاست های پولی و 
بانکی را کنترل دقیق تری کنیم 

تا روی ریل اصلی بیاید. 
خانه  گران نمی شود

 رئی��س اتحادیه مش��اوران 
اماک استان تهران همچنین 
با اطمینان خاطر به متقاضیان 
بازار مس��کن گف��ت: هر چند 
بازار مس��کن متاث��ر از عوامل 
متع��ددی اس��ت و نمی ت��وان 
اقتصاد مسکن را در سال های 
95 و 96 پیش بین��ی ک��رد اما 
ب��ه ط��ور قطع خانه ت��ا پایان 
س��ال جاری گران نمی ش��ود. 
عقبای��ی اف��زود: بنابراین این 
بازه زمانی بهترین فرصت برای 

سرمایه گذاری در بازار مسکن 
است و متقاضیان می توانند با 
آرام��ش خیال تا پایان س��ال 
نس��بت به خرید مسکن مورد 

نظر خود اقدام کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال 
حاضر قیمت مس��کن در شهر 
ته��ران ب��رای هر مت��ر مربع 
4 میلی��ون و 100 هزار اس��ت 
ک��ه ای��ن قیمت متوس��ط در 
اس��تان ته��ران ب��ه 3 میلیون 
و 300 ه��زار تومان می رس��د 
و همچنین در س��طح کش��ور 
ه��م قیم��ت ه��ر مت��ر مربع 
مس��کن یک میلی��ون و 400 
ه��زار تومان اس��ت، اف��زود: با 
توجه به قیمت مسکن، قدرت 
خرید مردم بسیار پایین است 
و سقف تسهیات بانکی فعلی 
هم نتوانس��ت قدرت خرید را 
افزایش دهد و تقاضا را تحریک 
کند. عقبایی همچنین با اشاره 
ب��ه فروش وی��ژه 400 مجتمع 
در تهران در س��ومین نمایشگاه 
اماک و مستغات، گفت: ارائه 
تس��هیات ویژه، فروش مسکن 
ب��ا ش��رایط خاص و همچنی��ن 
تهاتر اماک سه برنامه حمایتی 
در ح��وزه خری��د و ف��روش در 
نمایش��گاه است. 400 مجتمع 
در تهران اعام آمادگی کرده اند 
که واحدهای مس��کونی خود را 

ب��ا ارائه تس��هیات و تخفیفات 
ویژه در نمایشگاه به متقاضیان 

عرضه کنند. 
مسکن قربانی خودرو شد 

هر چند در بس��ته ضد رکود 
مس��کن 30 بند ب��رای رهایی 
از رک��ود تعریف ش��ده بود که 
چن��د بن��د آن ه��م در حوزه 
پرداخت تس��هیات به خرید 
خ��ودرو و خری��د کاال به اجرا 
رس��ید، ام��ا در هی��چ یک از 
این 30 بند به رکود مس��کن و 
راهکاره��ای خروج این بازار از 
رکود اش��اره ای نشده بود و در 
نهایت وزارت راه و شهرسازی، 
بس��ته ای جداگانه برای بخش 
مس��کن در نظ��ر گرف��ت که 
مهم تری��ن و تأثیرگذارتری��ن 
اق��دام اجرای��ی در این بس��ته 
افزایش وام 35میلیون تومانی 
س��پرده ممتاز ب��ه 60میلیون 
توم��ان ب��ود. احمد ج��وکار، 
کارش��ناس ب��ازار مس��کن با 
بیان اینکه مسکن قربانی بازار 
خودرو ش��د، گف��ت: دولت به 
دنبال برنامه ای بود که در بازه 
زمانی کوتاه مدتی بتواند تقاضا 
را تحری��ک کن��د و تولی��دات 
داخلی انباش��ت شده در انبار 
کارخانه ها را به فروش برساند. 
وی ادام��ه داد: این در حالی 
است که خرید و فروش مسکن 
در بازه زمان��ی بلندمدت تری 
انجام می ش��ود اما به طور قطع 
خ��روج رکود از بازار مس��کن 
می توانس��ت اقتصاد کان را از 

رکود خارج کند. 
ج��وکار ب��ا بی��ان اینکه در 
حال حاضر مس��کن در اولویت 
نیس��ت، تأکید ک��رد: به طور 
قطع باالترین رقم تس��هیات 
بانکی ک��ه 80 میلیون تومان 
ب��رای تهران اس��ت نمی تواند 
تقاضا را تحریک کند و قدرت 
خری��د را افزای��ش ده��د و در 
حال حاضر هم توجه دولت به 

مسکن های موقتی است. 

نشانه ای از خروج از رکود به چشم نمی خورد 

مسکن به تسهیالت بیشتری نیاز دارد
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ورود واگن های ساخت داخل جدید 
به شبکه ریلی کشور

سری جدید قطارهای ریل باس تولید شرکت ایریکو 
به رجا تحویل شد تا به شبکه ریلی کشور اضافه شود. 
به گزارش ایسنا، طبق اعام مدیر کارخانه ایریکو 
براس��اس ق��راردادی که ش��رکت ایریکو با ش��رکت 
قطارهای مس��افری رجا منعقد کرده، قرار اس��ت در 
مجموع 150 دستگاه از این واگن ها را به این شرکت 
تحویل دهد که تاکنون 64 واگن از این مجموعه به 

شرکت رجا تحویل داده شده است. 
به گفت��ه کمالی نژاد تولید این ری��ل باس ها پس 
از گذران��دن ی��ک دوره رکود چهار س��اله و با تولید 
برخی از قطعات در داخل کش��ور مجددا آغاز شده و 
در حال انجام اس��ت. در صورت فراهم بودن شرایط، 
ایریکو امکان تولید یک رام قطار را در هر ماه خواهد 
داشت. تا پایان سال 94 در مجموع چهار رام دیگر از 
این قطارها تولید شده و به بهره دار آنها تحویل داده 
می ش��ود. چند روز قبل مدیرعامل ش��رکت راه آهن 
اعام کرد، هرچند اولوی��ت  آنها حمایت از تولیدات 
داخلی اس��ت و ام��ا بهبود وضعی��ت کیفی تولیدات 

شرطی مهم برای این خرید خواهد بود. 
پورسیدآقایی درباره شکایت شرکت های واگن سازی 
از ش��رکت های حمل ونق��ل ریل��ی مبنی ب��ر ترجیح 
واگن ه��ای خارجی نس��بت به محص��والت آنها گفته 
وقتی س��رمایه گذاران بخش خصوصی وارد این عرصه 
می ش��وند، قطعا آنچه مطرح است تنها بحث باالرفتن 
میزان س��ود و خدمات رسانی است. اگر تا پیش از این 
به مدیران دولتی اتهام زنی می ش��د که عاقه به خرید 
از خارجی ه��ا دارند حاال بخش خصوصی فعال اس��ت 
که قطعا ب��ه باالرفتن درآمد های خود می اندیش��د. از 
این رو وقتی ش��رکت حمل ونقل ریلی به جای استفاده 
از واگن س��اخت داخل ترجیح می دهد هزینه گمرک، 
انتق��ال، عوارض و رفت وآمد های به خ��ارج را بپردازد، 
قطعا باید مش��کلی با محصوالت داخلی داشته باشد. 
خرید واگن های جدید س��اخت داخل از سوی شرکت 
رج��ا نش��ان از آن دارد که حداقل بخش��ی از دغدغه 
ش��رکت های داخلی برای خرید محص��والت تولیدی 
کش��ور حل شده است، هرچند هنوز درباره تأمین کل 

نیازهای کشور از این محل تردیدهایی وجود دارد. 

صندوق توس��عه ملی ب��ا توجه به بند »و« 
تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور 
تس��هیات ویژه ای برای اح��داث پروژه های 
راه آه��ن اصفه��ان- خوزس��تان و راه آه��ن 
بجنورد- شیروان- چناران- جوین- اسفراین 

در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد. 
به گزارش ایلنا، معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به اعام آمادگی صندوق توسعه ملی 
برای مش��ارکت در احداث دو پروژه راه آهن 
گفت: صندوق توس��عه ملی به منظور احداث 
پروژه راه آهن اصفهان- خوزس��تان و راه آهن 
بجن��ورد- ش��یروان- چناران با ش��رکت های 
راهس��ازی همکاری خواهد کرد که چگونگی 
ای��ن مش��ارکت، بازپرداخت ه��ا و ش��یوه آن 

به زودی اعام خواهد شد. 
عل��ی نورزاد در ارتباط با میزان مش��ارکت 
توضیح داد و گفت: این طرح ها با مشارکت 80 

درصدی صندوق توس��عه ملی و 20 درصدی 
بخش خصوص��ی در قال��ب کنسرس��یوم اجرا 
خواهد ش��د. مدیرعامل ش��رکت س��اخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور بهسازی 
راه س��رخس- تجن به طول 105 کیلومتر و 
احداث آزادراه عشق آباد- ترکمن آباد به طول 
700 کیلومت��ر را دو پ��روژه منتخ��ب در این 
همکاری عنوان کرد و گفت: در این سفر طی 
مذاک��رات صورت گرفته بر اولویت بهس��ازی 
راه س��رخس-تجن تأکید ش��د و به دنبال آن 
در م��رداد ماه نشس��تی در مح��ل وزارت راه 
و شهرس��ازی با حضور مس��ئوالن راهسازی 
ترکمنستان و تعدادی از شرکت های توانمند 
راهس��ازی ایران برگزار ش��د و برای بررس��ی 
امکانات ش��رکت های ایرانی و نحوه همکاری 
آنه��ا در پروژه ه��ای داخل بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت. 

ورود صنعتی سازان ساختمان به 
بهسازی بافت های ناکارآمد

مدیرعامل ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران 
و رئی��س انجمن صنفی فناوران صنعتی س��اختمان 

تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
احم��د خرم، رئیس انجمن صنف��ی فناوران صنعتی 
ساختمان در مراس��م امضای این تفاهم نامه با بیان 
اینکه این انجمن، کنسرس��یومی متشکل از فعاالن 
صنعتی س��ازی س��اختمان اس��ت که در آن بیش از 
140 شخصیت حقوقِی تولیدی و خدماتی ساخت و 
ساز صنعتی عضویت دارند، گفت: این انجمن برآمده 
از انجمن انبوه س��ازان اس��ت که به ط��ور تخصصی 
در حوزه صنعتی سازی س��اختمان فعالیت می کند؛ 
ضم��ن اینکه اعضای حقوق��ی و حقیقی این انجمن 
همگ��ی از توانمندان حوزه س��اخت و س��از صنعتی 
هس��تند که با هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، 
تواِن انجمن در این زمینه به کمک شرکت عمران و 
بهسازی شهری ایران برای اجرای طرح های بهسازی 

بافت های ناکارآمد شهری می آید. 
همچنین محمدس��عید ایزدی، مدیرعامل شرکت 
عمران و بهسازی شهری ایران نیز با اشاره به امضای 
تفاهم نام��ه همکاری این ش��رکت ب��ا انجمن صنفی 
فن��اوران صنعتی س��اختمان در خصوص بهس��ازی 
بافت های ناکارآمد ش��هری و صنعتی سازی در بافت 
فرسوده اظهار کرد: دولت یازدهم بر همکاری دولت 
ب��ا انجمن های تخصصی و حرف��ه ای تأکید دارد که 
تفاهم نام��ه ای که امروز امضا می ش��ود نش��انه ای از 
ایج��اد ش��بکه هم��کاری دولت و نهاده��ای صنفی 
تخصصی است و امیدواریم با اجرای این تفاهم نامه، 
از ب��ازوی تخصصی انجمن صنف��ی فناوران صنعتی 

ساختمان، بیشتر استفاده کنیم. 

در هفته جاری
 50هزار وام بافت های فرسوده

ابالغ می شود

در هفت��ه ج��اری 50 ه��زار فق��ره از تس��هیات 
بافت های فرسوده اباغ می شود. 

به گزارش ایس��نا، عب��اس آخوندی اظه��ار کرد: 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد کرده در هفته 
جاری 50 هزار از 300هزار تسهیات در نظر گرفته 

شده برای مناطق ناکارآمد را اباغ کند. 
مدیرعام��ل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری 
چندی پیش به ایس��نا گفته بود: در بسته خروج از 
رک��ود، مبلغ 2هزار میلیارد ریال به بخش بافت های 
فرس��وده اختصاص یافته که این درواقع بخش��ی از 
تس��هیات مصوبه مهرماه سال گذشته دولت است. 
محمدسعید ایزدی خاطرنشان کرد: طبق آن مصوبه 
قرار بود س��االنه 300 هزار تس��هیات نوس��ازی به 
متقاضی��ان اختصاص یابد و دول��ت قبول کرده بود 
9 درصد س��ود 21 درصدی وام ها را به صورت یارانه 

اختصاص دهد. 

 بازگشت رونق به اقتصاد
با ارائه تسهیالت به مسکن 

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت 
پرداخت تس��هیات ب��ه خودروس��ازان را در حوزه 
مسکن هم انجام دهد، گفت: با ایجاد تحرک در بازار 

مسکن، رونق اقتصادی به کشور بر می گردد. 
به گزارش تس��نیم، علی نعم��ت چهاردولی افزود: 
واقعیت امر این اس��ت که در رکود جامعه و شرایط 
موجود اقتصادی، خیلی از واحدهای تولیدی کشور 

آماده آغاز فعالیت با »حداقل نقدینگی« هستند. 
وی با تأکید بر اینکه در صورت تأمین نقدینگی این 
واحدها به طور حتم اقتصاد تکان می خورد، تصریح کرد: 
اگر به جای تسهیاتی که برای خرید خودرو اعطا شد، 
دولت در دو بخش س��رمایه  گذاری می کرد بسیاری از 

مشکات اقتصاد کشور برطرف می شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه یکی از این بخش ها مس��کن 
اس��ت، افزود: ب��ا فعال ش��دن مس��کن حداقل 70 
صنعت وابس��ته فعال می ش��وند و رونق اقتصادی به 
کشور بازمی گش��ت. وی گفت: بخش دوم نیز حوزه 
صنعت و تولید است، اگر دولت نمونه وامی را که به 
خودروس��ازان داد یعنی با همین شرایط و نرخ سود 
را در اختی��ار قرار می داد، به ط��ور میانگین 5 تا 10 

فرصت شغلی مستقیم ایجاد می شد. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس تأکی��د کرد: اگر 
اتفاق��ی که ب��رای خودروس��ازان -اعط��ای وام 25 
میلیونی- افتاد، ب��رای بخش های مهم اقتصاد یعنی 
مسکن و تولید روی دهد، مردم به این باور می رسند 
ک��ه دولت به دنب��ال خروج اقتصاد از رکود اس��ت و 
معتقدم بهتری��ن راهکار برای خروج اقتصاد از رکود 
پرداخت تسهیات به دو بخش مسکن و تولید است. 

نازیال مهدیانی 

حمل و نقل

اوایل سال جاری با کاهش نرخ دو درصدی 
سودهای بانکی، 10 درصد به نرخ اجاره بها 
اضاف��ه ش��د ک��ه البته این رق��م در برخی از 

محله های تهران به 20 درصد هم رسید.
ح��ال ک��ه زمزمه های کاهش نرخ س��ود 
بانکی به 18 و 16 درصد ش��نیده می شود، 
بازار مس��کن نگران افزای��ش قیمت اجاره 
اس��ت، به طوری که حس��ین عبده تبریزی 
مشاور آخوندی هم ارتباط بین کاهش نرخ 
سود بانکی و افزایش نرخ اجاره بها را تأیید 
می کند و معتقد اس��ت با کاهش نرخ س��ود 
بانکی، کار اجاره نش��ین ها دش��وار می شود. 
البته عده ای هم معتقد هس��تند مس��کن 

ظرفی��ت افزایش قیم��ت را ندارد و راهکار 
عدم تأثیر پذیری مس��کن از سیاس��ت های 
پولی و مالی، افزایش تولید است که افزایش 
تولید هم با آزادسازی سرمایه های محبوس 
ش��ده در بانک ه��ا تحقق می یاب��د. بازار در 
حال��ی نگران افزایش نرخ اجاره اس��ت که 
طبق روال، بازار اجاره در فصل س��رد سال 

با کاهش قیمت ها مواجه می شود. 
ح��ال پیش بین��ی می ش��ود ب��ا اعم��ال 
این سیاس��ت پول��ی، اجاره بها متناس��ب 
ب��ا درصده��ای کاهش نرخ س��ود افزایش 
می یاب��د. در ج��دول زیر قیمت حال حاضر 
اجاره بها در محله های تهران آمده است. 

نرخ اجاره در محله های تهران 

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

30 میلیون رهن + یک میلیون و 500 هزار اجارهمطهری- امیر اتابک 75 متر

50 میلیون رهن + دو میلیون و500 هزار اجاره سهروردی شمالی 145 متر

35 میلیون رهن +یک میلیون و 300 هزار اجاره هفت تیر 70 متر 

50 میلیون رهن + 500 هزار اجاره استاد معین 70 متر

40 میلیون رهن + 900 هزار اجاره جمال زاده 80 متر 

45 میلیون رهن + یک میلیون و 800 هزار اجاره یوسف آباد 95 متر 

10 میلیون رهن + 500 هزار اجاره نیرو هوایی65 متر 

10 میلیون رهن + یک میلیون و 200 هزار اجاره سعادت آباد 45 متر 

25 میلیون رهن + 600 هزار اجاره تهرانسر76 متر 

25 میلیون رهن +یک میلیون و 500 هزار اجاره  فاطمی 60 متر

50 میلیون رهن + 500 هزار اجاره دریاچه چیتگر 

20 میلیون رهن + 350 هزار اجاره جیحون 

40 میلیون رهن+ یک میلیون اجاره پیروزی 83 متر 

 تسهیالت ویژه صندوق توسعه ملی
برای دو پروژه ریلی



خــــــــودروســــــازان 
ــان با  ــی همچن بخش خصوص
ــژه خرید  ــهیالت وی طرح تس
ــند. با اینکه  خودرو، می فروش
ــزی از ابتدای هفته  بانک مرک
ــد خودرو  ــرح خری ــاری ط ج
ــون تومانی را  ــا وام 25 میلی ب
ــرکت های  ــف کرد اما ش متوق
ــی  خصوص ــازی  خودروس
ــا این  ــه فروش ب ــان ب همچن
ــرح ادامه می دهند. آیا ارائه  ط
این تسهیالت برای این بخش 

همچنان ادامه دارد؟ 
وقتی از ارائه وام 25 میلیون 
ــد،  ــی خودرو صحبت ش تومان
ــازان  خودروس از  ــی  نام
ــی یا به اصطالح  بخش خصوص
ــی مطرح  ــازان چین خودروس
ــا در اجرای این طرح،  ــود ام نب
ــرکت هایی چون کرمان  نام ش
ــور، مدیران خودرو و راین  موت
خودرو به میان آمد که همین 
ــه  ــش را ب ــن پرس ــوع ای موض
ــود می آورد که چگونه پای  وج
ــی به این  ــازان چین خودروس

طرح باز شد؟ 
ــر  ــری، مدی ــن امی امیرحس
ــران  ــروش مدی ــی و ف بازاریاب
خودرو، در پاسخ به این پرسش 
ــه  »فرصت امروز« می گوید:  ب

»اوال نام خودروساز چینی غلط 
ــت و باید به جای آن گفت  اس
بخش خصوصی.  خودروسازان 
ــال  ــرکت ما بیش از 10 س ش
ــور خودرو  ــه در کش ــت ک اس
ــه  ــد می کند و بیش از س تولی
هزار نفر در این شرکت مشغول 
ــن بدین  ــتند، ای ــه کار هس ب
ــت که ما تولیدکننده و  معناس
خودروساز هستیم. بنابراین ما 
ــوان یک تولید کننده باید  به عن
ــیم. هدفی  ــرح باش ــن ط در ای
ــه دنبال آن  ــه دولت ب ــم ک ه
ــق بازار بود. از همین  ــود، رون ب
ــتند که باید  ــت مردم هس جه
ــان  ــه از می ــد ک ــاب کنن انتخ
ــد داخل چه  ــای تولی خودروه
ــی را خریداری کنند.  خودروی
ــن عوامل دلیل حضور  همه ای
ــازان بخش خصوصی  خودروس

در این طرح است. «  

با کدام تسهیالت فروش 
ادامه دارد؟ 

خودروسازان بخش خصوصی 
ــد از  ــر 35 درص ــه حداکث ک
ــاخت داخل  محصوالت آنها س
ــدام به  ــنبه اق ــت از روز ش اس
ــای فروش  ــردن طرح ه باز ک
ــان  ــا در هم ــد ام ــود کردن خ
ــک مرکزی با  ــاره بان روز یک ب

ــقف  ــنامه ای، س ــدور بخش ص
ــهیالت  ــودرو با تس فروش خ
ــزار خودرو  ــی را 110 ه دولت
ــهم  اعالم کرده بود که این س
ــازی  فقط به دو غول خودروس
ــید. اکنون  جاده مخصوص رس
ــه روز از توقف  ــت س ــا گذش ب
ــازان  خودروس ــرح،  ط ــن  ای
ــان به  ــی همچن بخش خصوص
ــه می دهند،  ــروش خود ادام ف

اما با کدام تسهیالت؟ 
ــن قناتی، مدیرکل  امیرحس
ــرو  ــودرو نی ــع خ ــر صنای دفت
محرکه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در پاسخ به این پرسش 
در گفت وگو با  »فرصت امروز« 
ــازانی  بیان می کند: »خودروس
ــدند،  که به این طرح اضافه ش
ــازان بخش خصوصی  خودروس
هستند و ساخت داخل دارند، 
ــاز داخلی  ــن خودروس بنابرای
ــوند. برای هر  ــوب می ش محس
خودروساز سقف ویژه ای وجود 
ــقفی است که  ندارد و همان س
ــخص کرده  بانک مرکزی مش

بود. «  
ــه با توجه به  ــاره اینک او درب
توقف طرح، چرا خودروسازان 
ــوز با این  ــی هن بخش خصوص
ــهیالت محصوالت خود را  تس
می فروشند؟  توضیح می دهد: 

ــن  ــرارداد ای ــه ق ــتگی ب »بس
ــازان با بانک ها دارد.  خودروس
اگر آنها قراردادشان را با بانک 
نهایی کرده باشند ادامه فروش 
آنها تا سقفی که بانک برای آنها 
مشخص کرده اشکالی ندارد. «  

بخش خصوصی از جیب 
خود هزینه کرد

خــــــودروســــــــازان 
از  ــل  قب ــی،  بخش خصوص
ــان  ــن طرح خودش ــف ای توق
ــه بر  ــهیالتی را اضاف ــز تس نی
ــرای ارائه  ــهیالت دولتی ب تس
ــتریان مشخص کردند.  به مش
اما اکنون که تسهیالت دولتی 
ــه  ــت، گفت ــده اس ــف ش متوق
می شود که این خودروسازان با 
منابع مالی شخصی اما با همان 
سود 16 درصد به فروش ادامه 

می دهند. 
ــر  ــری، مدی ــی جعف مصطف
بازاریابی شرکت کرمان موتور، 
ــه  »فرصت  ــه ب ــن زمین در ای
ــروز« می گوید: »ما از منابع  ام
ــی خودمان 25 میلیون وام  مال
ــود 16 درصد برای دو  را با س
خودروی خود هزینه می کنیم 
ــرار  ــتریان ق ــار مش و در اختی
و  ــک  اتوماتی  J5 ــم.  می دهی
ــول ما  ــان X60 دو محص لیف

هستند. ما از تسهیالت دولتی 
ــچ بهره ای نبرده ایم و عمال  هی
وام  ــن  ای از  ــی  بخش خصوص
خودرو هیچ استفاده ای نکرد. «  
او درباره میزان استقبال از این 
طرح اظهار می کند: »هفته اول 
فروش ما تحت الشعاع فروش دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا قرار 
داشت اما از روزی که فروش این 
دو خودروساز بسته شده، میزان 
استقبال از محصوالت ما که در 
این طرح هفت ساله قرار دارند، 

بسیار خوب بوده است. «  
ــور در  ــان موت ــرکت کرم ش
حالی از این تسهیالت بی بهره 
ــته و  ــده که از هفته گذش مان
ــرکت ایران  ــان با دو ش همزم
ــایپا، طرح فروش  ــودرو و س خ
ــود. حاال  ــاز کرده ب ــود را ب خ
ــازان بخش خصوصی  خودروس
از  ــتفاده  اس از  ــی  حال در 
ــی بی نصیب  ــهیالت دولت تس
ــت بارها بر  ــه دول ــد ک مانده ان
ــی  بخش خصوص از  ــت  حمای
ــا در نهایت،  ــرده ام ــد ک تأکی
ــت کم در این طرح نشان  دس
ــازان  ــه خودروس ــد ک داده ش
ــت  حمای از  ــی  بخش خصوص
ــبت به دو خودروساز  دولت نس
ــاختار کاماًل دولتی،  بزرگ با س

بی بهره اند. 

تسهیالت بانکی به خودروسازان چینی نرسید

خودروسازان خصوصی خودشان دست به کار شدند 

محصول جدید

فورد پیش بینی کرد
 نیمی از بازار خودرو در قبضه 

شاسی بلندها 
ــال 2020 از هر   فورد موتور پیش بینی کرد تا س
پنج خودروی صفری که در آمریکا به فروش می رود، 

دو دستگاه شاسی بلند خواهند بود. 
به گزارش ایسنا، آمریکایی ها در پی پایین آمدن قیمت 
بنزین، وام های ارزان خودرو و عالقه به خودروهای بزرگ 
و جادار، 5 میلیون شاسی بلند در سال 2015 خریداری 
ــی اوتودیتا، فروش  ــرکت تحقیقات کردند. طبق آمار ش
ــپورت امسال 16  ــی بلند و واگن های اس مدل های شاس
درصد رشد کرده و تقریباً یک سوم از فروش خودرو در 
ــت. فورد برای جذب بیشتر  ــکیل داده اس آمریکا را تش
ــتری، در شاسی بلند پرفروش اسکیپ فیس لیفت  مش
انجام داده و ظاهر آن را شیک تر و داخل آن را بی صدا 
ــت.  ــتری را عرضه کرده اس کرده و امکانات فناوری بیش
همچنین در اندازه های این خودرو تغییراتی داده تا کمتر 
شبیه یک واگن به نظر برسد و نرم افزاری را نصب کرده 
ــمند،  که به رانندگان اجازه می دهد با یک تلفن هوش
خودرو را باز کرده و روشن کنند یا محل خودروی شان 

را پیدا کنند. 
ــگاه هفته جاری لس آنجلس  این خودرو در نمایش
به نمایش درخواهد آمد. سایر شاسی بلندهایی که در 
این رویداد در معرض نمایش قرار می گیرند نخستین 
ــی بلند جگوار به نام »اف پیس«، بنتلی بنتایگا  شاس
و کادیالک ایکس تی 5 خواهند بود. تویوتا هم مدل 

RAV4 را بهسازی می کند. 
براساس گزارش بلومبرگ، محبوبیت شاسی بلندها 
ــده است.  ــواری ش باعث کاهش فروش خودروهای س
ــد تویوتا کمری و هوندا آکورد  ــدان مانن مدل های س
ــورد فوکوس تا چند  ــی مانند ف ــای کوچک و خودروه
ــد اما اکنون  ــمار می رفتن ــل قلب بازار به ش ــال قب س
ــش را گرفته  ــای هر دو بخ ــت ج ــی بلند کامپک شاس
ــت. فورد درصدد  ــده اس ــماره یک بازار ش و بخش ش
ــی بلند بوده و  بهره برداری از محبوبیت فزاینده شاس
ــارژ  ــکیپ را با دو موتور توربوش به همین منظور اس
کم مصرف و مجموعه فناوری های ایمنی مانند هشدار 

درباره برخورد با خودروی جلویی عرضه می کند. 
ــکیپ دومین شاسی بلند کوچک پرفروش بازار  اس

آمریکا پس از هوندا سی آر-وی است. 

گسترش بحران آالیندگی 
درمدل های بنزینی فولکس واگن 

ــیدکربن  ــطح آالیندگی دی اکس  فولکس واگن س
خودروهای بنزینی بیشتری از آنچه پیش از این افشا 

شده بود را دستکاری کرده است. 
ــاز آلمانی دو هفته  ــنا، این خودروس به گزارش ایس
قبل اعالم کرده بود میزان آالیندگی دی اکسیدکربن 
ــه فروش رفته در اروپا  ــزار خودروی ب ــدود 800 ه ح
ــوخت آنها کمتر از میزان واقعی برآورده  و مصرف س
شده است. در آن زمان اعالم شد که مشکل آالیندگی 
ــه موتورهای دیزلی 1.2 و 1.4 لیتری و یک  ــوط ب مرب

موتور بنزینی 1.4 لیتری است. 
 اما در بیانیه ای که روز جمعه پس از پایان ساعت 
ــد، فولکس واگن  ــر ش ــمی در اروپا منتش فعالیت رس
اعالم کرد سطح دی اکسیدکربن در مدل های بنزینی 
کنونی مانند سیت ایبیزا با موتور یک لیتری، فولکس 
واگن جتا با موتور 1.2 لیتری و فولکس واگن پاسات 
با موتور دو لیتری باالتر از استاندارد آالیندگی است. 
ــدل بنزینی از 130 مدل خودروهای  ــدود 24 م  ح

گروه فولکس واگن در این بیانیه نام برده شده اند. 
 بحران آالیندگی فولکس واگن در ابتدا مربوط به 
ــی بود که در 11 میلیون خودروی  ــزار غیرقانون نرم اف
دیزلی این شرکت نصب شده بود و با تغییر تنظیمات 
ــطح  ــت های آالیندگی، س موتور، در زمان انجام تس
ــر از میزان واقعی  ــیدنیتروژن را کمت ــی اکس آالیندگ
ــن بین مدیران فولکس واگن و  ــی داد.  در ای ــان م نش
آئودی درحالی که زمان چندانی تا مهلت تعیین شده 
ــدود 500 هزار خودروی  ــه طرح اصالح ح ــرای ارائ ب
دیزلی آالینده در آمریکا نمانده است، با رگوالتورهای 

این کشور دیدار خواهند کرد. 
 منابع آگاه به رویترز گفتند: فردریک آیشلر، مدیر 
ــت اواخر  ــعه نیرو محرکه فولکس واگن قرار اس توس
ــت  ــازمان حفظ محیط زیس هفته جاری با مقامات س
ــی کالیفرنیا درباره  ــیون منابع هوای ــکا و کمیس آمری
ــالح 482 هزار  ــرای اص ــرکت ب ــن ش ــای ای تالش ه
خودرویی که مطابق استانداردهای آالیندگی دولتی 
ــت جداگانه دیگر  ــتند، گفت وگو کند.  یک نشس نیس
ــد آئودی هم  ــای آمریکایی با مقامات ارش رگوالتوره
ــت. سخنگوی فولکس واگن در  ــده اس برنامه ریزی ش
ــد  ــر به اظهارنظر درباره این گزارش نش ــان حاض آلم
ــن دیدارهایی با  ــش از ای ــلر پی ــوان کرد آیش ــا عن ام
رگوالتورهای آمریکایی داشته و تنها کسی نبوده که 
در این نشست ها حاضر بوده است.  کالیفرنیا در اوایل 
اکتبر اعالم کرد به فولکس واگن تا 20 نوامبر مهلت 
داده تا طرحی را برای اصالح این خودروها ارائه کند. 
رگوالتورهای آمریکایی از فولکس واگن خواسته اند 
هر چه زودتر راه حلی برای اصالح خودروهای آالینده ای 
پیدا کند که از سال 2009 به فروش رفته اند و همچنین 
طرح هایش برای مدل های جدید و خودروهای 2016 
ــا زمانی که فولکس  ــن خودروها ت ــد. ای ــریح کن را تش
واگن ثابت نکند مطابق با مقررات آالیندگی هستند، 
نمی توانند فروخته شوند.  فولکس واگن هفته گذشته 
تولید خودروی دیزلی پاسات 2016 را در چاتانوگای 
تنسی متوقف کرد. این خودروساز هنوز اصالح خاصی 
برای سه نسل از خودروهای دیزلی خود پیشنهاد نکرده 
است. سازمان حفظ محیط زیست آمریکا اعالم کرده، 
هرگونه راهکاری که از سوی فولکس واگن ارائه شود 
ــت.  براساس گزارش  ــتلزم تأیید این رگوالتور اس مس
ــپتامبر اقرار کرد با نصب  رویترز، فولکس واگن در س
نرم افزار غیرقانونی در تست های آالیندگی آمریکا تقلب 
کرده است. این خودروساز فروش مدل های 2015 را 
متوقف کرده و درخواست خود از دولت را برای دریافت 
تأییدیه خودروهای دیزلی مدل 2016 با موتور 2 لیتری 

پس گرفته است. 

خودروسازان باید یک ماهه 
خودروهای ثبت نامی را تحویل دهند

ــت خودرو  ــی قیم ــورای رقابت از بررس رئیس ش
ــورا  ــار یا پنج هفته آینده در این ش ــازار در چه در ب
ــازان، یک  ــر داد و گفت: انتظار می رود خودروس خب
ــهیالت  ــای ثبت نامی مربوط به تس ــه خودروه ماه

25 میلیون تومانی را تحویل مشتریان دهند. 
رضا شیوا روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، بررسی 
و تعیین قیمت خودرو را از جمله موضوع های مورد 
ــورای رقابت اعالم  ــی در دوره جدید کاری ش بررس
ــت با توجه به  ــورای رقاب ــت ش کرد و افزود: قرار اس
ــور و بحث رکود،  ــت بازارهای مختلف در کش وضعی

آن را بررسی کند. 
وی با تاکید بر اینکه، این شورا در دوره جدید، وظایف 
ــد داد، اظهارکرد:  ــته انجام خواه خود را همانند گذش
جلوگیری از انحصار، تالش برای رقابتی کردن بازارها 
ــاد در دستور کار شورای رقابت است. رئیس  و رفع فس
شورای رقابت، به چند پرونده شکایت ارائه شده به این 
ــاره کرد و گفت: موضوع این پرونده ها متنوع  شورا اش
بوده که البته برخی از آنها مربوط به شکایت شرکت ها 
و برخی دیگر درباره ابهام در بخش های مختلف است؛ 
البته ناگفته نماند شورای رقابت روزانه حدود 20 نامه 
با عنوان های مختلف دریافت می کند. به گزارش ایرنا، 
ــورای رقابت روز دوشنبه دویست و بیست و نهمین  ش
ــه خود را برای انتخاب رئیس و نایب رئیس شورا  جلس
تشکیل داد که بر این اساس »رضا شیوا« برای دومین 

بار متوالی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد. 
ــه با حضور 10 نفر از اعضای شورا و یک  این جلس
نفر عضو ناظر مجلس برگزار و احمد دوست حسینی 

نیز به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شد. 

سازمان مالیاتی به ماجرای وام 
25 میلیون تومانی خودرو وارد شد

 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
ــات وام 25 میلیون تومانی  ــت مالی ــی وضعی از بررس
ــط این سازمان خبر داد وگفت: براساس  خودرو توس
ــهیالت  قانون خدمات بانکی مواردی چون ارائه تس

مشمول مالیات نیست.
ــا ایرنا در  ــش در گفت و گو ب ــاری بخ ــا ط علیرض
ــازان  ــاره دریافت مالیات بر ارزش افزوده خودروس ب
ــهیالت 25 میلیون  از متقاضیان خرید خودرو با تس
ــاده 12 قانون  ــزود: به موجب بند 11 م ــی، اف تومان
ــط  ــر ارزش افزوده خدمات بانکی که توس مالیات ب
ــاری و صندوق های  ــات مالی و اعتب بانک ها، موسس
ــود، از مالیات معاف  ــنه مجاز ارائه می ش قرض الحس
ــه وام 25میلیونی خرید  ــزود: چنانچ ــت. وی اف اس
ــات مالی و اعتباری  ــط بانک ها، موسس خودرو توس
ــود  ــنه مجاز پرداخت ش ــای قرض الحس و صندوق ه

مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. 
ــد بر اینکه،  ــور مالیاتی با تاکی ــازمان ام معاون س
فروش کاال و خودرو در مرحله آخر مشمول مالیات 
است، اظهار داشت: شرکت های خودروساز در زمان 
ــت نام این مالیات را دریافت کرده اند و امیدواریم  ثب

به دولت پرداخت کنند. 
ــازمان امور مالیاتی ادامه  ــئول در س این مقام مس
ــط  ــهیالت خرید خودرو توس داد: در صورتی که تس
افرادی غیر از اشخاص مورد نظر در بند 11 ماده 12 

ارائه شود، اشکال دیگری پیدا می کند. 
ــت  ــاس اطالعات دریافتی قرار اس وی گفت: براس
ــط بانک ها به خریداران پرداخت شود،  این وام توس
ــه متقاضی پرداخت  ــتقیم ب بنابراین اگر به طور مس

شود، مشمول مالیات نخواهد شد. 
ــازمان امور  ــزوده س ــر ارزش اف ــاون مالیات ب مع
ــهیالت خودرو  مالیاتی تصریح کرد: اگر پرداخت تس
ــتم بانکی باشد، باید آن  با روش دیگری غیر از سیس

را بررسی و تصمیم گیری کنیم. 
وی در پایان تاکید کرد: براساس قانون خریداران 
ــد مالیات را  ــروش بای ــن نقطه ف ــودرو در آخری خ

پرداخت کنند. 
ــته  ــی از بس ــاس بخش ــود، براس وی یادآور می ش
ــق اقتصادی  ــریع رون ــت های دولت برای تس سیاس
ــه چندی پیش  ــروج از رکود ک ــته خ ــا همان بس ی
ــهیالت  ــده بود خودرو با تس ــد، مقرر ش رونمایی ش
ــد در اختیار  ــا بهره 16 درص ــی و ب تومان 25 میلیون 
ــردم قرار گیرد؛ به این صورت که 20 درصد قیمت  م
خودرو به صورت نقد و 80 درصد باقی مانده تا سقف 
ــفته با دوره  ــان در قالب چک و س ــون توم 25 میلی
ــال از خریداران دریافت  بازپرداخت چهار تا هفت س
ــود. در زمان رونمایی اعالم شده بود که این بسته  ش
ــال در نظر گرفته شده است اما  برای نیمه دوم امس
ــنبه 20 آبان ماه به فاصله  با اجرای طرح از روز دوش
ــتگاه خودرو از  کمتر از 6 روز، بیش از 110هزار دس

این طریق به فروش رسید. 
ــرکت های خودرو سازهمزمان با  در همین حال ش
انجام ثبت نام اولیه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 

از متقاضیان دریافت کردند.

قطعه سازان

وام خـودرو

بین الملل

شرکت خودروسازی چری که 
ــران با نام  ــوالت آن در ای محص
ــوند، دو  ــناخته می ش ام وی ام ش
ــد خود با  ــدان جدی عکس از س
نام چری آریزو 5 را منتشر کرده 
ــزو در  ــت آری ــت. گفتنی اس اس
ــگاه  هفته جاری ابتدا در نمایش
ــژو در معرض دید  خودرو گوانگ
ــپس پیش  عموم قرار گرفته و س
ــال 2016 میالدی به بازار  از س

عرضه خواهد شد. 
ــت که قیمت  الزم به ذکر اس
این خودرو حدود 60 تا 80 هزار 
و  ــون  33 میلی ــادل  مع ــوان  ی
ــا 45 میلیون  ــزار تومان ت 900 ه
ــده  و 200 هزار تومان عنوان ش

است. 
ــن طراحی  ــر گرفت ــا در نظ ب
ــد  ظاهری آریز 5، به نظر می رس
این خودرو زیباترین سدان تولید 
ــرکت چری و با نام  ــده در ش ش
ــتفاده از طراحی  آریزو است. اس
روز دنیا در این سدان خانوادگی 
ــت آن را دوچندان کرده  جذابی
ــودرو را به  ــن خ ــن رو ای و از ای
ــدان های روز دنیا  رقیبی برای س

ــتفاده از  ــاخته است. اس بدل س
ــبک و اتصال آن  جلوپنجره مش
ــو و همچنین  ــه چراغ های جل ب
ــتفاده از یک نوار کرومی در  اس
ــه لوگوی  ــال آن ب ــط و اتص وس
شرکت چری، به آریزو 5 جلوه ای 
اسپورت داده است. گفتنی است 
استفاده از چراغ های LED  در 
مه شکن های باریک آریزو 5، این 
ــه لحاظ  ــی را ب ــدان خانوادگ س
ــزو 3 و آریزو  ــن آری طراحی بی

قرار داده است.   7

ــه  ب ــودرو  ــی خ ــای داخل نم
ــوده و نحوه  ــتری ب رنگ خاکس
ــا  ــا و اهرم ه ــری دکمه ه قرار گی
ــداری  ــبورد، مق ــو داش روی جل
ــم به نظر  ــم ریخته و بی نظ دره
می رسد و این موضوع از زیبایی 
داخلی آریزو 5 اندکی می کاهد. 
همچنین به نظر می رسد فضایی 
ــتارت  جهت قرار دادن دکمه اس
ــمت چپ داشبورد در نظر  در س
ــت که متاسفانه  گرفته شده اس
ــی  ــه ای که مورد بررس در نمون

ــن دکمه ای  ــت چنی ــرار گرف ق
وجود نداشت. دکمه های موجود 
ــبورد خودروی مذکور  روی داش
ــوگ بوده و از نور پس زمینه  آنال
قرمز رنگ به منظور القای حس 
ــتفاده شده  ــپورتی در آن اس اس
ــت. الزم به ذکر است که نور  اس
ــبورد آریزو  قرمز پس زمینه داش
ــز رنگی که روی  با نوار های قرم
این خودرو  ــی  روکش های چرم

قرار دارد هماهنگ شده است. 
ــه در طراحی این  ــی ک هنگام

ــویم، متوجه  خودرو دقیق می ش
ــان آن از  ــن طراح ــام گرفت اله
ــویم  می ش هیوندای  محصوالت 
ــوع چندان پر رنگ  که این موض
ــودرو را به  ــتقالل خ نبوده و اس
لحاظ طراحی زیر سوال نمی برد. 
ــه تکه بوده  پنجره عقب آریزو س
ــتیک  ــوم آن با پالس که تکه س
ــده و حاشیه  مشکی پوشیده ش
ــا نوار کرومی  پایینی پنجره ها ب

تزیین شده است. 
ــرانه آریزو 5  ــاط با پیش در ارتب
ــودرو در  ــه این خ ــد گفت ک بای
ــک موتور  ــر تنها با ی ــال حاض ح
1/5لیتری به بازار عرضه می شود 
ــب بخار  ــور 116 اس ــن موت و ای
ــده آن  ــار رانن ــدرت را در اختی ق
قرار می دهد. گفتنی است آریزو5 
ــرعته  ــتی 5 س ــا گیربکس دس ب
عرضه شده و در آینده این سدان 
ــرانه های 2/1 و  خانوادگی با پیش
ــارژر  1/5لیتری مجهز به توربو ش
ــده CVT به  ــه همراه جعبه دن ب

بازار عرضه خواهد شد. 
ترجمه: معراج آگاهی
www.carnewschina.com :منبع

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
در  ــت:  گف ــس  مجل ــادی  اقتص
تسهیالت خرید  اختصاص  طرح 
ــی و وزارت  ــام بانک ــودرو نظ خ
ــارت به  ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه حمایت گری  ــی به وظیف خوب
ــازی  ــت خودروس ــود از صنع خ
ــل کردند. حاال نوبت حمایت  عم
ــف  ــودرو و مکل ــداران خ از خری
ــازان به افزایش  کردن خودروس
کیفیت خودروهای ایرانی است. 

در  ــی  ارباب ــعید  س ــد  محم
ــت:  گف ــنا  ایس ــا  ب ــو  گفت وگ
ــادی  ــران اقتص ــی مدی بی توجه
ــودی انبارهای  ــه کیفیت موج ب
ــداوم  ت ــب  موج ــازان  خودروس
ــات بی کیفیت  ــتفاده از قطع اس
ــازان و غیرایمن  توسط خودروس

ماندن تولیدات آنان می شود. 
ــهر ادامه  نماینده مردم ایرانش
ــت با حمایت  ــاال که دول داد: ح
ــی  ــازان لطف ــود از خودروس خ

ــرد و  ــان ک ــق آن ــر ح ــزرگ ب ب
ــت انبارهای  ــودی بی کیفی موج
آنان را به مردم فروخت. وقت آن 
است تا فکری هم برای بهسازی 
ــد و کیفیت صنعت  خطوط تولی
ــطه  ــازی کند تا به واس قطعه س
2750 میلیارد تومان تسهیالتی 
ــازان در قالب  ــه خودروس ــه ب ک
ــون تومانی  ــهیالت 25 میلی تس
پرداخت می کند به اساسی ترین 
خواست مردم که بهبود کیفیت 

خودروهای ایرانی است نیز پاسخ 
مثبت دهد. وی متذکر شد: بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و 
ــی می تواند در  ــارت به راحت تج
ــت  ــه ای پرداخ ــب تفاهم نام قال
به خودروسازان  ــهیالت  این تس
ــازی خطوط  را مشروط به بهس
داد:  ــه  ادام وی  ــد.  کن ــد  تولی
و  ــت  صنع ــی  دولت ــان  متولی
تجارت ایران بپذیرند که صنعت 
ــا صنعت  ــور تنه ــودروی کش خ

اشتغال زایی کشور نیست و نباید 
ــاً معطوف  ــت خود را صرف حمای
ــد. اختصاص  ــازان کنن خودروس
ــون تومانی  ــهیالت 25 میلی تس
ــودرو در قیاس با  برای خرید خ
ــون تومانی  ــهیالت 10 میلی تس
ــژه مردان  ــد کاال امتیاز وی خری
به خودروسازان  دولت  اقتصادی 
ــوش کرد  ــد فرام ــا نبای ام بود، 
ــای ایرانی  ــه کیفیت خودروه ک
همچنان پایین و غیر ایمن است. 

آریزو 5، محصولی جدید از چری به زودی به بازار عرضه خواهد شد

عسل داداشلو

چهارشنبه
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عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس: 

حاال نوبت کیفی سازی خودروهای ایرانی است



رزمای��ش محمد رس��ول اهلل 3 نی��روی زمینی ارتش 
جمه��وری اس��امی ایران که ب��رای دی��روز و امروز و 
ب��ه میزبان��ی قرارگاه منطقه ای ش��مال ش��رق کش��ور 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت، صبح سه ش��نبه با جابه جایی 
س��ریع یگان ه��ا و گس��ترش تاکتیکی آنها ب��ه منطقه 
پراکندگ��ی آغاز ش��د. این رزمایش به ص��ورت دوطرفه 
و کنترل ش��ده و با اس��تفاده از تجهیزات و ساح های 

بومی که توسط مهندسین توانمند سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش طراحی، ساخت و 
تولید شده است به صورت کاما واقعی در منطقه شمال 
شرق کشور برگزار ش��د. رزمایش محمد رسول اهلل 3 با 
رویک��رد امنیتی دفاعی و جهت ارتقای رزمی و کس��ب 
آمادگی های دفاعی و بازدارندگ��ی با هدایت، نظارت و 
طرح ریزی قرارگاه عملیاتی شمال شرق نزاجا اجرا شد. 

سرهنگ مهدی جالی نیک، سخنگوی رزمایش محمد 
رس��ول اهلل 3 گفت: این رزمای��ش در پهنه 60کیلومتری 
اجرا می شود. او درباره رونمایی از تسلیحات جدید در این 
رزمایش گفت: ش��اهر خشاب دار، باهر، طاهر کامپوزیتی 
107 یک بار مصرف، هواپیمای بدون سرنش��ین دس��ت 
پرت��اب )فری��اد( و گلوله های ضد بالگرد در حاش��یه این 

رزمایش رونمایی خواهد شد. 

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم 
انقاب اس��امی در اجرای بن��د یک اصل 
110 قانون اساس��ی، در نامه ای به رؤس��ای 
ق��وا، سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت را 
اب��اغ کردند. ایج��اد نظ��ام یکپارچه ملی 
و  هماهن��گ  مدیری��ت  محیط زیس��ت، 
نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب 
محیط زیست، تهیه اطلس زیست بوم کشور، 
تقویت دیپلماس��ی محیط زیست، گسترش 
اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخاق 
زیست محیطی از جمله محورهای اباغیه 

رهبر معظم انقاب اسامی است. 
متن سیاست های کلی محیط زیست که 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تعیین شده، به این شرح است: 
بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم
سیاست های کلی محیط زیست 

1-  مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند 
مناب��ع حیاتی )از قبی��ل هوا، آب، خاك و 
تنوع زیس��تی( مبتنی بر ت��وان و پایداری 
زیس��ت بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و 
توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب 

همراه با رویکرد مشارکت مردمی. 
مل��ی  یکپارچ��ه  نظ��ام  ایج��اد    -2

محیط زیست. 
3-  اصاح ش��رایط زیس��تی به منظور 
برخوردار س��اختن جامعه از محیط زیست 
سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی. 
4-  پیش��گیری و ممانع��ت از انتش��ار 

انواع آلودگی ه��ای غیرمجاز و جرم انگاری 
مج��ازات  و  محیط زیس��ت  تخری��ب 
و  آلوده کنن��دگان  بازدارن��ده  و  موث��ر 
تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان 

به جبران خسارت. 
5-  پای��ش مس��تمر و کنت��رل مناب��ع 
خ��اك،  آب،  ه��وا،  آالین��ده  عوام��ل  و 
آلودگی ه��ای صوتی، امواج و اش��عه های 
مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به 
رعایت اس��تانداردها و شاخص های زیست 
محیط��ی در قوانین و مقررات، برنامه های 

توسعه و آمایش سرزمین. 
6-  تهی��ه اطلس زیس��ت بوم کش��ور و 
حفاظت، احیا، بهس��ازی و توس��عه منابع 
طبیعی تجدید پذی��ر )مانند دریا، دریاچه، 
رودخانه، مخزن س��دها، ت��االب، آبخوان 
زیرزمین��ی، جنگل، خ��اك، مرتع و تنوع 
زیس��تی به وی��ژه حیات وح��ش( و اعمال 
محدودیت قانونمند در بهره برداری از این 
منابع متناسب با توان اکولوژیک )ظرفیت 
قابل تحمل و توان بازسازی( آنها براساس 
معیارها و ش��اخص های پایداری، مدیریت 
اکوسیس��تم های حس��اس و ارزشمند )از 
قبی��ل پارك های ملی و آثار طبیعی ملی( 
و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا 

سطح استانداردهای بین المللی. 
7-  مدیری��ت تغییرات اقلی��م و مقابله با 
تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، 
گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکس��الی و 

عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو 
و توس��عه آینده نگری و شناخت پدیده های 

نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن. 
8-  گسترش اقتصاد سبز با تاکید بر: 

1-8-  صنع��ِت ک��م کربن، اس��تفاده از 
پ��اك، محصوالت کش��اورزی  انرژی های 
س��الم و ارگانی��ک و مدیریت پس��ماندها 
و پس��اب ها ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت ها 
و توانمندی ه��ای اقتص��ادی، اجتماع��ی، 

طبیعی و زیست محیطی. 
در  تولی��د  الگ��وی  اص��اح    -8-2
بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و 
بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، 
مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد س��وختی 

سازگار با محیط زیست. 
3-8-  توس��عه حمل و نقل عمومی سبز 
و غیرفس��یلی از جمل��ه برق��ی و افزایش 
حمل و نقل همگانی به ویژه در کانشهر ها. 
9-  تعادل بخش��ی و حفاظ��ت کیف��ی 
آب های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات 
آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت عوامل 
کاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی و 

تبخیر و کنترل ورود آالینده ها. 
حسابرس��ی  نظ��ام  اس��تقرار    -10
زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها 
و هزینه های زیس��ت محیط��ی )تخریب، 

آلودگی و احیا( در حساب های ملی. 
11-  حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها 
و فناوری های س��ازگار با محیط زیست با 

اس��تفاده از ابزاره��ای مناس��ب از جمله 
عوارض و مالیات سبز. 

12-  تدوین منشور اخاق محیط زیست 
و ترویج و نهادینه س��ازی فرهنگ و اخاق 
زیس��ت محیط��ی مبتن��ی ب��ر ارزش ها و 

الگوهای سازنده ایرانی � اسامی. 
تحقیق��ات  و  مطالع��ات  ارتق��ای    -13
علمی و بهره من��دی از فناوری های نوآورانه 
زیست محیطی و تجارب س��ازنده بومی در 
زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری 

از آلودگی و تخریب محیط زیست. 
14-  گس��ترش س��طح آگاهی، دانش و 
بینش زیس��ت محیطی جامع��ه و تقویت 
فرهن��گ و مع��ارف دین��ی مش��ارکت و 
مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی به وی��ژه امر 
ب��ه مع��روف و نه��ی از منکر ب��رای حفظ 
محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه. 
15-  تقویت دیپلماسی محیط زیست با: 
1-15 � ت��اش ب��رای ایج��اد و تقویت 
نهادهای منطقه ای ب��رای مقابله با گرد و 

غبار و آلودگی های آبی. 
جل��ب  و  مناس��بات  توس��عه    -15-2
و  و همکاری ه��ای هدفمن��د  مش��ارکت 
تاثیرگ��ذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای 

و بین المللی در زمینه محیط زیست. 
3-15-  بهره گی��ری موثر از فرصت ها و 
مشوق های بین المللی در حرکت به سوی 
اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه 

فناوری ها و نوآوری های مرتبط. 

آی��ت اهلل اکبر هاش��می رفس��نجانی روز 
سه شنبه در دیدار استاندار همدان و معاونان 
وی بر اش��تغال زایی تاکید کرد و افزود: باید از 
اقیانوس مردمی در این راه اس��تفاده کرد که 
بخش خصوصی کشور اگر مقدمات فراهم باشد 
و مزاحمت ها نباشد، آماده است که به میدان 
بیاید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ادامه به س��وابق آشنایی خویش از استان 
همدان، بر ظرفیت های تاریخی، جغرافیایی و 
نیروی انسانی این استان تاکید کرد. هاشمی 
رفس��نجانی ادامه داد: همجواری و دسترسی 

آس��ان 9 استان کش��ور به همدان، به همراه 
سوابق تاریخی قبل از اسام و نقش هگمتانه 
در سال های پس از اسام، می تواند همدان را 
مقصد بس��یاری از گردشگران داخلی و حتی 

خارجی کند. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با 
یادآوری طرح های دوران سازندگی برای استان 
همدان، مشخصا به س��دگری در نهاوند اشاره 
کرد و افزود: زمین های مس��اعد همدان، یکی 
از بهترین مناطق کشور برای تقویت کشاورزی 
اس��ت و اگ��ر به طرح ه��ای آب و آبی��اری در 

دوره های بعدی توجه می ش��د، امروزه همدان 
قط��ب کش��اورزی، مخصوصا ب��رای بعضی از 
محصوالت خاص می شد. هاشمی رفسنجانی 
با تشریح نقش مردم همدان در مقاطع مختلف 
انقاب و به خصوص دفاع مقدس، به دوره اخیر 
اش��اره کرد و گفت: آنچه در سال های اخیر از 
مردم همدان می بینیم و می شنویم، شایسته و 
مکمل نقش آنان در همه دوره های تاریخ است. 
او پس از شنیدن گزارش استاندار در خصوص 
همکاری استانداری و بانک ها برای کمک به 
واحده��ای تولیدی، گفت: خوب اس��ت این 

برنامه به عنوان نمونه در اختیار وزارت کشور 
و استانداری های سراسر کشور قرار گیرد که 
اکنون یکی از معضات و مش��کات اساسی 
مردم، تعطیلی بسیاری از واحدهای بزرگ و 
کوچک تولیدی است. محمدناصر نیکبخت، 
استاندار همدان به همراه آقایان محمد الهی 
تب��ار، معاون سیاس��ی و امنیتی و اجتماعی، 
محمودرض��ا عراق��ی معاون ام��ور عمرانی و 
رضا قیاس��ی معاون توسعه مدیریت و منابع 
انس��انی اس��تانداری همدان در ای��ن دیدار 

حضور یافتند. 

رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ کردند 
ایجاد نظام یكپارچه ملی محیط زیست

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 
اشتغال زایی وظیفه دینی، ملی و حكومتی همه مسئوالن است

روحانی در گفت وگوی تلفنی با اوالند: 
آماده همكاری امنیتی و اطالعاتی با فرانسه در مبارزه با تروریسم هستیم

آخرین اخبار انتخاباتی

حجت االسام و المسلمین حسن روحانی در گفت وگوی 
تلفنی با فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری فرانسه بر تقویت 
مبارزه با گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق تاکید 
کرد. او گفت: اس��ام دین صلح و مخال��ف هرگونه اقدام 
تروریستی اس��ت و اینکه تروریست ها می کوشند خود را 
به اس��ام نسبت دهند، دروغ بزرگ اس��ت. از بین بردن 
تروریست ها در س��وریه و عراق باید اولویت نخست باشد 
و در این عرصه باید با یکدیگر مشورت و همکاری کنیم. 
روحان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تروریس��ت ها ب��ا اقدامات 
خش��ونت آمیز خود قادر نخواهند بود ملت ه��ا و دولت ها را 
وادار به تس��لیم کنند، اعام کرد: جمهوری اس��امی ایران 
برای مقابله با تروریسم در عرصه جهانی، خواستار ایجاد یک 
جبهه متحد اس��ت. او با اشاره به حوادث تلخ تروریستی در 
پاریس و ضرورت یکپارچگی و تمرکز بر مبارزه با تروریسم 
گفت: تروریست ها در برابر اراده همه ملت ها و دولت ها هرگز 

نمی توانند به اهداف خود دست یابند. 
او با ابراز تسلیت مجدد ملت و دولت جمهوری اسامی ایران 

به ملت و دولت فرانس��ه افزود: تروریست های داعش با دست 
زدن به این حمله بس��یار تکان دهنده، وحشیانه و نفرت انگیز، 
نشان دادند که همه کشورها را به مبارزه طلبیده اند و یک اتحاد 
سراس��ری برای مبارزه با آنها ضروری اس��ت. برای ریشه کنی 
تروریس��م، باید طراحی ها و برنامه ریزی های مشترك از سوی 
همه کش��ورها انجام گیرد. باید منابع مالی، راه های دستیابی 
آنها به تسلیحات پیشرفته و مکان هایی که آموزش های نظامی 
می بینند، مس��دود ش��ده و از بین بروند. روحانی با اشاره به 
ش��هادت 17 هزار ایرانی توسط تروریس��ت ها در کشورمان 
تصری��ح کرد: تروریس��ت ها نه تنها به ملت فرانس��ه بلکه به 
انس��انیت حمله کردند و ما به عنوان ملتی که با آثار ش��وم 
تروریس��م آش��نا هس��تیم، اعام می کنیم آم��اده انجام هر 

اقدامی علیه تروریست ها در هر نقطه جهان هستیم. 
او با اش��اره به اینکه حادثه تلخ تروریس��تی در پاریس، 
کش��ورها را برای اتخاذ موضعی واحد متحدتر کرد، گفت: 
امیدوارم آن دس��ته از کش��ورهایی که تاش می کردند با 
اس��تفاده ابزاری از تروریس��م منافع خ��ود را پیش ببرند، 

متوجه خطرات چنین حرکتی برای جهان ش��ده باش��ند. 
رئیس جمهوری در ادامه به روابط دوستانه ایران و فرانسه 
اش��اره کرد و گفت: تمدن و تاری��خ روابط دو ملت بزرگ 
ایران و فرانسه، با صدای بلند به ما می گوید که باید روابط 
مش��ترك را در همه زمینه ها توسعه دهیم. فرانسوا اوالند، 
رئیس جمهوری فرانسه نیز با تشکر و قدردانی از ابراز تاسف 
دول��ت و ملت ایران در خصوص فاجعه تروریس��تی پاریس 
گفت: حمله تروریس��ت های داعش، حمله ای به همه مردم 
جهان بود و ما باید متحد و هماهنگ با آنان در سوریه و عراق 
مبارزه کنیم. اولویت باید مبارزه با تروریسم در سوریه باشد. 

رئیس جمهوری فرانسه همچنین از بین بردن منابع مالی 
و تس��لیحاتی تروریس��ت های داعش را ضروری دانس��ت و 
گفت: تاش می کنم همه کش��ورها را ب��رای مبارزه نظامی 
با داعش متحد کنم. اوالند با تاکید بر اینکه کشورش آماده 
گسترش روابط با جمهوری اسامی ایران در همه زمینه ها 
است، گفت: فرانسه همچنان در انتظار سفر جنابعالی است و 

امیدوارم که این سفر هرچه سریع تر انجام پذیرد. 

 حجت االس��ام رس��ول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل 
حزب اعتماد ملی با اش��اره به اینکه »هر دو جریان سیاسی 
اصاح طلب و اصولگرا دارای سه طیف هستند« گفت: تاش 
کرده ایم که وحدت اصاح طلبان به گونه ای تامین شود که نه 

کسی حذف شود و نه کار به دست طیف تندرو باشد. 
 علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: همایش 
آموزشی مجریان انتخابات سه استان مرکزی، لرستان و همدان 
برگزار می شود و در این همایش بیش از 165 نفر از بخشداران و 

فرمانداران این سه استان شرکت می کنند. در این همایش مسائل 
حقوقی، امنیت��ی و اجرایی مرتبط با انتخابات مطرح می ش��ود. 
اعضای س��تاد انتخابات کش��ور به عنوان مدرس در این همایش 

حضور می یابند و جلسه پرسش و پاسخ هم برگزار می شود. 
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وزارت دف��اع آمری��کا اعام ک��رد که روس��یه حمات 
گس��ترده ای را با استفاده از موشک های دوربرد به سوریه 
انجام داده است. به گزارش اسکای نیوز عربی، بنا به گفته 
یک مس��ئول در وزارت دفاع آمریکا، این حمات به وسیله 
موش��ک های کروز که از دریا شلیک ش��ده اند انجام شده 
اس��ت. بنا براین گزارش، مسکو عاوه بر موشک های کروز 
در این حمات از موش��ک های دوربرد نیز استفاده کرده 
ک��ه گمان می رود مواضع داعش در س��وریه را هدف قرار 
داده باش��ند. این مقام آمریکای��ی همچنین اعام کرد که 
روس��یه پیش از انجام این حمات به پنتاگون اطاع داده 
اس��ت تا از بروز هرگونه حادثه ای جلوگیری شود. پس از 
مشخص شدن تحقیقات درباره دالیل سرنگونی هواپیمای 
مسافربری روسیه در صحرای سینا و مشخص شدن نقش 

داعش در سرنگونی آن، انتظار می رفت که مسکو حمات 
گس��ترده ای علیه مواضع داعش برای انتقام گرفتن از این 

اقدام تروریستی انجام دهد. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه روز دوش��نبه 
در س��خنانی تلویزیون��ی به مردم کش��ورش اطمینان داد 
ک��ه حمات س��ختی را علیه داعش و عامان س��رنگونی 
هواپیمای روس��ی انجام می دهد. روسیه تاکنون یک بار از 
موشک های کروز علیه مواضع داعش استفاده کرده که آن 
هم در زمان آغاز حمات هوایی این کشور علیه گروه های 
تروریستی در سوریه بود. روسیه تاکنون با موشک دوربرد 
ب��ه مواضع داع��ش حمله نکرده بود. در حمات پیش��ین 
از موش��ک های کروز با ب��رد 1500 کیلومتر که اصطاحا 

میان برد خوانده می شوند استفاده شده بود. 

روسیه مواضع داعش در سوریه را با موشک های دوربرد هدف قرار داد

  سرویس های اطالعاتی ویژه فرانسه 

از احتمال ترور پاپ فرانس�یس هنگام 
س�فر به آفریقای مرک�زی خبر داده و 
اعالم کردند اطالعاتی در این مورد در 

دست دارند. 
 جان برنان، رئیس سازمان اطالعات 
مرکزی آمریكا  )س�یا( نسبت به تكرار 
حمالت تروریس�تی در پاریس هشدار 

داد. 

سازمان امنیت فدرال روسیه تایید کرد، هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز 
صحرای س�ینا بر اثر انفجار بمب س�قوط کرده و س�قوط هواپیما یک اقدام 

تروریستی بوده است

تیتر اخبار

مجی��د اکبری، مدی��رکل روابط عمومی س��ازمان بیمه 
س��امت اعام کرد: پوش��ش بیمه س��امت اتباع خارجی 
از روز گذش��ته، 25 آبان ماه آغاز ش��ده و اس��تمرار خواهد 
یافت. براس��اس تفاهم نامه همکاری مش��ترك این سازمان 
و اداره کل ام��ور اتب��اع و مهاجران خارجی وزارت کش��ور 
و کمیس��اریای عال��ی پناهندگان، تمام اتب��اع و مهاجرین 
خارج��ی معرفی ش��ده از طرف وزارت کش��ور ک��ه دارای 
کارت آمایش یا هویت معتبر هس��تند، تحت پوشش بیمه 
سامت قرار خواهند گرفت. تعداد اتباع و مهاجران خارجی 
که تحت پوش��ش بیمه س��امت قرار خواهند گرفت850 
هزارنفر برآورد می شود. سازمان بیمه سامت صرفا افرادی 
را تحت پوش��ش بیمه س��امت قرار خواهد داد که هویت 

آنان توس��ط وزارت کش��ور احراز شده و مش��خصات آنان 
به س��ازمان ارسال شده باش��د.« مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل س��ازمان بیمه سامت گفت: ثبت نام اتباع و 
مهاجران خارجی از امروز 25 آبان ماه آغاز شده و متقاضیان 
می توانند به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان 

که به این منظور تعیین شده اند، مراجعه کنند. 
او از امکان ثبت نام اینترنتی خبر داد و گفت: متقاضیان 
همچنی��ن می توانن��د ب��ا مراجعه ب��ه س��امانه اینترنتی 
bimehsalamat. ir نی��ز ثبت نام کنند. پس از ثبت نام، 
ش��رایط و مدارك متقاضیان بررس��ی و در صورت تأیید و 
اعام به متقاضی از طریق پیامک، نس��بت به صدور کارت 

بیمه سامت آنان اقدام خواهد شد. 

پوشش  »بیمه سالمت« اتباع و مهاجران خارجی

 سیدجالل ملكی، سخنگوی سازمان 
آتش نش�انی ش�هرداری تهران از وقوع 
من�زل  ی�ک  در  گازگرفتگ�ی  س�انحه 
مسكونی خبر داد و گفت: در این حادثه 

شش نفر دچار مسمومیت شدند. 
 س�عید اوحدی، رئیس سازمان حج و 
زیارت گفت: آغاز اعزام مجدد زائران به 
عمره مفرده هنوز تعیین تكلیف نش�ده 

است. 

تحقیقات جدید پژوهش�گران نشان می دهد که زندگی میگوهای قهوه ای 
در س�واحل غرب سوئد به دلیل گرم شدن زمین و آب های آن، در معرض 

خطر قرار گرفته است

تیتر اخبار

کمپان��ی ای ام ب��ی آی اعام کرده که س��رمایه بازس��ازی  
»ممنتو« اثر کریستوفر نوالن را تامین و آن را تهیه می کند. 
به گزارش هالیوود ریپورتر، فیلم فراموش نشدنی سال 2000 
کریس��توفر ن��والن یعنی  »ِمِمنتو« بازس��ازی خواهد ش��د. 
کمپانی ای ام بی آی پیکچرز که آندرآ لرولینو و مونیکا باکاردی 
مسئولیت هدایت آن را بر عهده دارند، اعام کرده که سرمایه 
این فیلم را تامین و آن را تهیه می کند. این کمپانی به خاطر 
اینکه تمام محصوالت کمپانی اکسکلوس��یو میدیا گروپ را 
خریداری کرده، حقوق رسمی بازسازی این فیلم را در اختیار 
دارد. لیس��ت محصوالت خریداری شده که شامل 400 فیلم 
می شود، پروژه های بزرگ دیگر از جمله  »مقاصد بی رحمانه«،  
»دان��ی دارک��و« و  »ش��تاب« را هم در خ��ود دارد. کمپانی 
ای ام بی آی هفته گذشته یک سرمایه 200 میلیون دالری به 
دس��ت آورد که منجر به تأیید بازسازی فیلم  »ممنتو« شد. 

فیلم  »ممنتو« داس��تان مردی با بازی گای پیرس را تعریف 
می کند که دنبال پیدا کردن قاتل همس��رش است اما از یک 
نوع خاص فراموشی رنج می برد. این فیلم در روایت داستان، 
بخشی از داستان را برعکس و بخش دیگر را به ترتیب زمان 
وقوع تصویر کرد. در پایان فیلم، این دو رش��ته داس��تانی با 
تاثی��ری نابودکننده با هم برخورد کردند. فیلم  »ممنتو« که 
توسط کمپانی نیومارکت فیلمز اکران شده بود، نامزد دریافت 
جایزه اسکار بهترین فیلمنامه و بهترین تدوین سال شد و نام 
نوالن را به عنوان یک استعداد بسیار بزرگ سر زبان ها انداخت. 
این فیلم 25.5 میلیون دالر در باکس آفیس کس��ب کرد و به 
این ترتیب نسبت به بودجه ساخت خود درآمد بسیار خوبی 
داش��ت، اما از زمان اکران خود، تاثیری بس��یار بزرگ تر روی 
دوستداران فیلم و سینما گذاشت و به یکی از فیلم هایی بدل 

شد که فراموش کردن آن کار آسانی نخواهد بود. 

ممنتو بازسازی می شود

 استیون اسپیلبرگ و باربارا استرایسند 
از جمله چهره های مشهور هنری هستند 
که امسال مدال آزادی ریاست جمهوری 

آمریكا را دریافت می کنند. 
 مراسم بزرگداشت محمدعلی سپانلو 
به مناس�بت س�الگرد تولد این شاعر و 
مترج�م فقید در خان�ه هنرمندان ایران 

برپا می  شود. 
درام ایس�لندی  »قوچ ه�ا« موف�ق ش�د جای�زه جش�نواره بین المللی فیلم 

تسالونیكی را دریافت کند

تیتر اخبار

وین رونی، مهاجم تیم ملی انگلیس می گوید حاال دنیای 
فوتبال نیز در کنار س��ایر اقش��ار متحدتر مقابل تروریسم 
خواهد ایس��تاد. به گ��زارش دیلی میل، پ��س از حمات 
تروریستی در فرانس��ه در کنار ورزشگاه استادوفرانس که 
کش��ور میزبان یورو 2016 را با چالش روبه رو کرده است 
و در ادام��ه لغو دیدار بلژیک و اس��پانیا به دالیل امنیتی، 
اکنون جهان فوتبال در اروپا نیز خطر حمات تروریستی 

را به خوبی احساس کرده است. 
وین رونی مهاجم تیم ملی انگلیس که برترین گلزن تیم 
ملی کش��ورش اس��ت و به احتمال فراوان برای آخرین بار 
در تابس��تان آینده جام ملت های اروپ��ا را تجربه می کند، 
درباره این اتفاقات پیش از دیدار دوس��تانه با فرانسه گفت: 

هواداران فوتبال در انگلی��س و تمام جامعه فوتبال در این 
کش��ور با مردم فرانسه همدرد اس��ت و خوشحالم که قرار 
است مراسمی خاص در ومبلی به یاد کشته شدگان حمات 
تروریس��تی در فرانسه برگزار شود. به تمامی کشته شدگان 
احترام می گذاریم و همدردی خود را با مردم فرانسه نشان 
می دهیم. فردا، ش��ب فوق العاده ای برای تمام جهان خواهد 
بود تا ببینند همه علیه تروریسم متحد شده اند. تروریست ها 
باید ای��ن اتحاد را ببینن��د. رونی در ادامه گف��ت: ابتدا در 
شبکه های اجتماعی متوجه این اتفاق شدم و در ادامه این 
اتفاق را در تلویزیون دیدم و خیلی ناراحت و ش��وکه شدم. 
خیلی از دوستانم در پاریس هستند و نزدیکانم در این شهر 

بودند و این اتفاق برای من بهت آور بود. 

رونی: متحدتر از قبل با تروریسم مقابله می کنیم

 میگوئ�ل کاردن�ال، رئیس کنس�ول 
ورزشی کش�ور اس�پانیا در پی حوادث 
رخ داده در پاری�س در هن�گام ب�ازی 
فوتب�ال گف�ت: ه�واداران می توانند در 
آرامش و امنیت کامل به تماش�ای بازی 

ال کالسیكو بنشینند. 
 س�رمربی تیم مل�ی فوتبال اس�پانیا 
گفت: حمالت پاری�س نباید باعث عدم 

میزبانی فرانسه برای یورو ۲۰۱۶ شود. 

رائول لوزانو، سرمربی جدید و آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران در کارنامه خود 
افتخارات زیادی بر جای گذاشته است که نایب قهرمانی با لهستان یكی از این 

افتخارات است. وی دارای تحصیالت عالیه است و عنوان پروفسور را دارد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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آگهی امروز: تبلیغات فرهنگی 
TAC شبکه

ی��ک تیزر آموزش��ی و فرهنگی بس��یار زیبا برای 
آموخت��ن رانندگی صحیح. ب��رای آموختن فرهنگ 
و ادبی��ات رانندگ��ی و تأثیر آن ب��ر دیگران. در یک 
صحن��ه خالی که پس��ر کوچک��ی روی یک صندلی 
ماش��ین نشسته است و با یک فرمان خیالی در حال 
رانندگی اس��ت گاهی آینه را تنظیم می کند، فرمان 
را می چرخان��د و گاه��ی انگار با رانن��ده کناری اش 
درگیر می شود و حرفی هم به او می پراند. تصویر باز 
می ش��ود. جلوی صندلی معلق پسر در هوا صندلی 

پدر معلق درهواست.
 پ��در نیز در حال رانندگی با فرمان و آینه خیالی 
اس��ت. همان کاری که پدر انجام می دهد، پس��ر نیز 
به تقلید انجام می ده��د. همان تنظیم آینه و همان 
درگیری لفظ��ی کوچک. جمله ای ب��ر تصویر نقش 
می بن��دد؟ ش��ما چه ن��وع رانن��ده ای را می خواهید 

تربیت کنید؟ 
روانشناس��ی آموزش در این تی��زر منحصر به فرد 
است. ش��رکت تبلیغاتی تبلیغ کننده در ایده پردازی 
خود نش��انه گیری بس��یار تأثیرگذاری کرده اس��ت. 
یعنی آنج��ا که ما به هیچ صراطی قانع نمی ش��ویم 
ک��ه اش��تباه های رانندگ��ی و خطر کردن، س��رعت 
بیش  از  ح��د، بی احتیاطی چه عواقبی دارد، تنها با 
روبه رو ش��دن با این مس��ئله که فرزندان ما همان ها 
ک��ه همیش��ه از آنه��ا می خواهیم اش��تباهات ما را 
تکرار نکنند، دقیقا در صندلی عقب پش��ت س��ر ما 
نشس��ته اند و تقلی��د می کنند، ممکن اس��ت اندکی 
رضای��ت دهی��م قانون مدار باش��د، چرا ک��ه حداقل 
 دوس��ت نداریم فرزندمان تکرار کننده اشتباهات ما 

باشند. 
وقتی که مخاطب بداند بیش��ترین تأثیر این عدم 
قانون مداری بر فرزندان و نس��ل خویش است آنگاه 
ش��اید رضایت دهد که اندکی احتی��اط کند، قانون 
را رعای��ت کن��د و احترام دیگری را نگ��ه دارد. تیزر 
در فضای��ی اس��تودیویی می گ��ذرد و دو رانن��ده با 
بندهای دیجیتالی که به س��قف وصل ش��ده اند، در 
حال رانندگی هس��تند. موس��یقی روی تصویر است 
و نور چراغ هایی که نش��ان دهنده ماشین های دیگر 
هس��تند، از کنارش��ان می گذرد. جمل��ه نهایی بیان 
می کند که هر رانندگی خوب به یک نمونه و الگوی 
خوب تبدیل می ش��ود تا بیننده را به رعایت فرهنگ 
رانندگی تش��ویق کند. چرا که تأثیر خوب یا بد آن 
مس��تقیما به خود ما، فرزند ما، نسل ما و زندگی ما 

بازمی گردد. 
لینک مشاهده ویدئو: 

 Asdoftheworld.com/strings/parental
role modeling/tac tv ad

 شمع با عطر گاز اشک آور
 وسیله ای برای احیای خاطرات 

اعتراضات در تركیه

س��ازمان عف��و بین المل��ل در ترکی��ه ب��ه منظور 
بزرگداش��ت دومی��ن  Gezi و  احی��ای خاط��رات 
س��الگرد قیام های ضد دولتی در سرتاسر این کشور، 
شمع هایی خاص با عطر گاز اشک آور را برای فعاالن 

و حامیانش می فرستد. 
تظاهرات ضد دولت��ی در پارك Gezi روز 31ماه 

مه  صورت گرفت. 
پ��روژه فوق بر اس��اس ایده ارتب��اط نزدیک میان 
عطر ها و خاطرات ش��کل گرفت. بو های آشنا توانایی 

تحریک خاطرات بسیار به یاد ماندنی را دارند. 
29ماه مه، این »ان جی او« از حامیانش خواس��ت 
تا خاطرات شان را با هش��تگ »وقتی بویی شبیه به 
 )bibergazikokunca#( دارد«  آور  اش��ک  گاز 
در توییت��ر با دیگران به اش��تراك بگذارند. در ادامه 
پاسخی گسترده نس��بت به این درخواست دریافت 

شد. 
سازمان عفو بین الملل با همکاری آژانس تبلیغاتی 
»Grey« اس��تانبول و یک کارش��ناس عطر به نام 

»ودات اوزن« مجری این پروژه بودند. 
 Gezi روز 31ماه مه  دومین سالگرد اعتراضات در
است که در سرتاسر تابس��تان سال 2013 میالدی 
ادامه یافت و با بروز ناآرامی در کل کشور و خشونت 

بیش از حد پلیس مواجه شد. 
ب��ه گفته س��ازمان عفو بین الملل، ش��ش نفر طی 
اعتراضات به طور مس��تقیم در پی س��رکوب پلیس 

کشته و 8 هزار نفر نیز زخمی شدند. 
www.hurrietdailynews.com
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 كارشناس تبلیغات

از میان خبرها

فرصت نقد

انتخاب رسانه مناسب در معرفی محصول 
تازه مهم است 

علی منف��رد درباره آگهی تبلیغاتی ش��رکت 
بیژن می گوید: ش��رکت بیژن در کمپینی که از 
سال گذش��ته النچ کرده هر بار محصول تازه ای 
را به مش��تریانش معرفی می کن��د. این معرفی 
هم شامل محصوالت با طعم های مختلف و هم 
ش��امل محصوالت با خصوصیات مختلف است 
برای مثال در آگهی قبلی این شرکت سس پنیر 
را برای نخستین بار معرفی و این بار محصولی را 
با خصوصیت متفاوت یعنی س��س کم چرب به 
مشتریانش معرفی کرده اس��ت. پس هرکدام از 
آگهی های بیژن بااینکه کانسپتی متفاوت دارند 
ولی در قالب یک کمپین واحد در حرکت هستند. 
به نظرم وقت��ی کمپینی به این ش��کل طراحی 
می شود، برنامه ریزی برای رسانه از اهمیت زیادی 
برخوردار است. چون گاهی ساکنان یک منطقه 
از شهر به نسبت منطقه دیگر نسبت به محصولی 
تمایل بیشتری نش��ان می دهند. برند بیژن در 
آگهی جدید خود، سس کم چرب را معرفی کرده 
است. محصولی که مطمئناً مخاطبانش قشری از 
جامعه هستند که به سالمتی و تناسب اندام شان 
اهمیت زیادی می دهند. مخاطبانی که این روزها 
تعدادشان نیز کم نیست و با توجه به تبلیغاتی که 
در حوزه سالمتی می شود، روزبه روز بر تعداد آنها 
افزوده می شود. درنتیجه به نظر اگر بیژن سراغ 
رسانه های مس��تقر در مناطقی از شهر برود که 
دغدغه بیشتری نسبت به این موضوع دارند، بدون 
شک موفق تر عمل خواهد کرد. بیژن ادعا دارد که 
یک محصول سالم به بازار عرضه کرده درنتیجه 
باید مخاطبان خاص محصول خود را نیز بیابد؛ 
مخاطبانی که از طریق انتخاب رس��انه درست 

می تواند به راحتی پیام را به آنها برساند. 

استفاده از نمادگرایی در تبلیغات 
باعث كپی بودن طرحی از طرح دیگر 

نمی شود
منف��رد درباره ط��رح آگه��ی تبلیغاتی بیژن 
می گوید: المانی که بیژن در ط��رح آگهی خود 
استفاده کرده برای مخاطبان ناآشنا نیست و قبل 
از این هم رقبای دیگر این برند از این المان برای 
محصوالت کم چرب خود استفاده کرده اند. اگر به 
خاطر داشته باشید، یکی از رقبای بیژن سال های 
قبل کمربن��دی س��انتیمتری را به دور س��س 
کم چرب خود ترس��یم کرده بود و از این طریق 
می خواس��ت به مخاطبان بگوی��د که محصول 
س��المی به بازار عرضه کرده اس��ت. البته رقیب 

بیژن با ترسیم این کمربند سانتیمتری بااینکه 
به نظر شیوه جالبی را استفاده کرده بود ولی باز 
آن هم ایده بکری را به کار نب��رده بود. چون اگر 
مخاطبان کلمه Diet یعنی رژیم را در اینترنت 
جست وجو کنند، حتماً تصویر سیبی را که به دور 
آن کمربندی سانتیمتری پیچیده شده خواهند 
دید. پس الم��ان کمربند یا کم��ر باریک کردن 
محصوالت برای نش��ان دادن س��الم و کم چرب 
بودن محصول ش��یوه تازه ای نیست و فاکتوری 
است که بسیاری از برندها از آن استفاده کرده اند. 
استفاده از نمادگرایی در تبلیغات باعث کپی بودن 
طرحی از طرح دیگر نمی شود و اینکه دو آگهی 
از یک نماد استفاده کرده باشند، نمی توان گفت 
که از روی هم کپی کرده اند. درنتیجه این المان 
به راحتی پیام آگهی را به مخاطبان رسانده و آگهی 
محیطی بیژن نیز به راحتی به مخاطبان گفته که 
محصولش چه خصوصیاتی دارد و قرار است به 

آنها چه فایده ای برساند. 

به كارگیری المانی مشترک با هدف هایی 
متفاوت در 2 آگهی 

منفرد در پاسخ به این س��وال که آیا استفاده 
از یک المان تکراری روی اثربخشی پیام آگهی  
بیژن تأثیر خواهد گذاش��ت یا نه، می گوید: در 
مورد آگهی سس بیژن این اتفاق نخواهد افتاد، 
چون ای��ن آگه��ی خوش رنگ و لعاب اس��ت و 
کمی متفاوت تر از مابقی از این المان اس��تفاده 
کرده اس��ت. برخی طرح آگهی سس بیژن را با 
آگهی کوکو س��بزی برند ب.آ مقایسه کرده اند. 
در آن زمان به آن آگهی نیز برچس��ب ش��بیه 
اس��کاچ ظرفش��ویی بودن زده بودند که قطعا 
کمی ش��باهت را نمی توان کتمان ک��رد اما در 
اینجا بحث اصلی ما وجه تشابه محصولی است 
که به نوعی چالنده ش��ده و چن��د قطره روغن 
از آن خارج ش��ده اس��ت، آگهی خوش رنگ و 
لعاب ب.آ اما پیامش با پیام سس بیژن متفاوت 
است.  ب.آ می گوید که محصولش با روغن کمی 
سرخ شده و کم چرب است ولی بیژن می گوید 
که روغن محصولش را کمت��ر کرده پس هر دو 
روی کم چرب بودن اش��اره دارند ولی پیام شان 
با یکدیگر متفاوت اس��ت. درنتیجه هر دو یک 
المان ولی پیامی متفاوت دارند. براین اس��اس 
نمی توان برچسب کپی به آگهی تبلیغاتی بیژن 
زد البته اگر خالف آن بعدا ثابت نشود و چند روز 
دیگر آگهی نظیر به نظیر این طرح کشف نشود. 
منفرد درباره تکرار دوب��اره محصول به صورت 
کامل و چالنده نش��ده در آگهی تبلیغاتی بیژن 

می گوید: ترس دیده  نشدن محصول در آگهی ها 
گریبان گیر همه سفارش دهندگان  است. دقیقا 
اینجاست که باید در مورد بریف کار مطلع بود. 
زیرا نظر مشتری در این قسمت بسیار تاثیر گذار 
خواهد بود. مش��تریان آژانس ه��ا گاهی گمان 
می کنند که مبادا مشتریان احساس کنند که 
بسته بندی شان شبیه به طرح بسته بندی آگهی 
باش��د، به همین دلیل طرح بسته بندی اصلی 
را نیز در آگهی اس��تفاده می کنند. مطمئناً اگر 
بسته بندی دوبار استفاده نشود، طرح آگهی بهتر 
خواهد شد ولی س��فارش دهندگان دائم تکرار 
می کنند که طرح به گونه ای طراحی ش��ود که 
مخاطب متوجه خود محصول نیز شود و شاید 

این موضوع از خالقیت آگهی ها بکاهد. 
محمد کسروی درباره اقدام تبلیغاتی شرکت 
بیژن می گوید: شرکت موادغذایی بیژن از سال 
گذش��ته در حال برگزاری کمپین��ی به منظور 
معرفی محصوالت مختلف خود است. هدف در 
این کمپین، معرف��ی محصوالت تازه یا قدیمی 
این ش��رکت در فواصل زمانی مختلف اس��ت، 
در اس��تراتژی ارتباطی کمپین نخواس��ته ایم 
که تمامی محص��والت را به یکب��اره و در قالب 
طرح های یکس��انی ارائه کنی��م. تمامی طرح 
آگهی های این کمپین براساس هویت سازمانی 
برند بیژن طراحی ش��ده اند و اگ��ر دقت کرده 
 باش��ید، همه طرح ها براین اس��اس با یکدیگر 
مرتبط شده اند. مخاطبان برند بیژن گروه های 
س��نی و طبقه های اجتماعی مختلف را شامل 
می شوند به همین دلیل در طراحی آگهی های 
این ش��رکت تالش کرده ایم، به گون��ه ای رفتار 
کنیم که پی��ام تبلیغاتی توس��ط همه  اقش��ار 

مختلف قابل درك باش��د. کس��روی می گوید: 
شرکت موادغذایی بیژن تقریباً تا سال گذشته 
فعالی��ت خاصی در س��وپرمارکت ها نداش��ته 
و معم��والً مش��تریان با محص��والت فله ای که 
در رس��توران ها توزیع می ش��وند و سس های 
تک نفره بیژن، این برند را می شناس��ند. برخی 
از مش��تریان از اینکه این ش��رکت محصوالت 
یا س��س های شیش��ه ای نیز ب��ه ب��ازار عرضه 
می کن��د، اطالعی ندارن��د. درنتیجه ب��ا اینکه 
س��س کم چرب بیژن محصول ت��ازه ای از این 
ش��رکت نیس��ت ولی مش��تریان تاحدودی با 
سس شیش��ه ای کم چرب این ش��رکت بیگانه  
هستند. براین اس��اس آگهی اخیر این شرکت 
برمبنای آش��نایی بیشتر مش��تریان طراحی و 
اکران شده  است. کسروی در مورد طرح آگهی 
بیژن می گوید: برندهای زیادی در حال حاضر 
محصوالت س��المت محوری را به ب��ازار عرضه 
کرده اند. در محصوالتی ک��ه چربی کمتر دارند 
در بیشتر آگهی های تبلیغاتی شان کمربند دور 
محصول پیچیده ی��ا از ترازو ی��ا نمایش حالت 
ورزش��کار و … برای انتقال پیام تبلیغاتی اش 
اس��تفاده کرده اند. با اینکه هس��ته اصلی ایده 
طرح بیژن نیز بکر نیس��ت ولی هدف این بوده 
که به مش��تریان بگوید که تا حد امکان روغن 
محصول گرفته ش��ده و رژیمی است. به نوعی 
ایده دیگ��ری را به ج��ای المان های مرس��وم 
محصوالت ح��وزه س��المتی ب��ه کار برده ایم. 
کسروی درباره ش��باهت آگهی تبلیغاتی بیژن 
با طرح آگهی شرکت موادغذایی ب. آ می گوید: 
ابتدا باید بگویم که گرافیک تبلیغاتی بیش��تر 
یک هنر وارداتی اس��ت و غرب در شکل گیری 
دیدگاه ه��ای تبلیغاتی ما نقش مهمی داش��ته 
و طراحان ما بیشتر به بومی س��ازی این دانش 
اقدام کرده اند ولی هس��تند طراحان متبحری 
که دارای خالقیت های خاص و ویژه ای هستند 
ولیکن نمی توان بعضی شباهت ها را با سوژه های 
خارجی انکار کرد و به نظرم این دلیلی بر کپی 
بودن نیس��ت. در ش��رایط امروزی ه��ر جا کار 
شاخصی دیده می ش��ود به جای اینکه از مزایا 
و نکات استراتژیک طرح س��خن به میان بیاید 
نخستین نقد همان کپی بودن است. درخصوص 
بیلبورد ب. آ نیز همین اتفاق افتاده، هر دو طرح 
دارای هس��ته مش��ترکی هس��تند، المانی که 
شاید یک نفر در خارج کش��ور نیز همان را اجرا 
کند. بعد از مطرح شدن بحث کپی بودن طرح 
بیژن، از طریق فضای مجازی به مواردی دست 
یافتم که حتی مربوط به دو یا س��ه سال قبل تر 

از بیلبورد ب. آ اس��ت که کاماًل قابلیت استناد 
و البته ادع��ای کپی ب��ودن دارد. درصورتی که 
نه طراح ب. آ آن ط��رح را دیده و ن��ه من تا به 
امروز هر دو طرح را دیده ام. به هرحال استفاده 
از المان های مش��ترك در تبلیغات رایج است و 
نمی توان به راحتی ب��ه تمامی آگهی هایی که از 
نظر کانسپت با یکدیگر مشابهت دارند، برچسب 
کپی زد، کسروی از نداش��تن منبع موثقی که 
طراح��ان بتوانند طرح های خ��ود را در آنجا به 
ثبت برس��انند و احیانا بتوانند کارهای دیگران 
را ببینند که از همس��ویی ظاهری ایده خود با 
سایرین دوری کنند، گالیه می کند و می گوید: 
هر روز طرح  آگهی های مختلفی اکران می شود 
و رصد کردن آن توس��ط شرکت های تبلیغاتی 
دش��وار اس��ت. به هرحال یکی از ایده هایی که 
می توانی��د کاهش روغن را نمای��ش دهید این 
اس��ت که محصول را تحت فش��ار قرار دهید تا 
روغ��ن آن خارج ش��ود. پس همین کانس��پت 
کافی اس��ت تا هس��ته  اصلی ایده یابی بسیاری 
از ش��رکت هایی تبلیغات��ی را ش��کل دهد. اگر 
ش��ما یک کارگاه آموزش��ی برگ��زار کنید و به 
چند ط��راح همزم��ان بگویید که ب��رای طرح 
محصولی که از آن روغن خارج شده یک طرح 
آگه��ی تبلیغاتی ترس��یم کنند، ش��ک نکنید 
که تعداد زیادی محصول را به صورت فش��رده 
ترسیم خواهند کرد. این طراحان شاید از قبل 
طرح های یکدیگر را ندیده باش��ند ولی به یک 
ایده رس��یده اند. کس��روی درباره رس��انه های 
انتخاب شده برای اکران آگهی سس کم چرب 
بیژن می گوید: مخاطب این آگهی گستردگی 
زیادی دارد به همین دلیل س��راغ رس��انه های 
محیطی مانند بیلب��ورد رفته ای��م. در انتخاب 
رسانه سعی  کردیم مکان های پرتردد را در نظر 
بگیریم تا پی��ام به مخاطبان بیش��تری منتقل 
شود. کسروی در مورد اینکه چرا در طرح آگهی 
س��س کم چرب بیژن از طرح دو بس��ته بندی 
استفاده ش��ده می گوید: وقتی در طرح آگهی 
بسته بندی محصول به خاطر اجرای ایده  از فرم 
اصلی خارج می شود، شاید برخی از مخاطبان 
متوجه طرح اصلی بس��ته بندی نشوند و هنگام 
خری��د نتوانند تصویر محصول اصل��ی را به یاد 
بیاورند. همین موضوع باعث ش��د که دوباره از 
طرح بسته بندی در آگهی اس��تفاده کنید. در 
پایان باید بگویم به دلی��ل اینکه خود محصول 
س��س قابلیت تغییر حالت و نش��ان دادن ایده 
را نداش��ت از شیشه بس��ته بندی آن به صورت 

فشرده استفاده کرده ایم. 

نرگس فرجی
وقتی محصولی تازه  تولید می ش�ود برای 
معرفی اش نیاز به تبلیغ و استفاده از المانی 
است كه خصوصیت آن را به مخاطبان راحت 
نشان دهد؛ المانی اغلب كلیشه ای كه طراح 
آگهی سس كم چرب بیژن نیز سراغش رفته 
اس�ت. ش�ركت مواد غذایی بی�ژن به تازگی 
آگهی ای را در جهت معرفی  سس كم چرب 
خود به مش�تریان اكران كرده اس�ت. بیژن 
برای طرح آگهی خود شیش�ه بس�ته بندی 
محصولش را چالنده است؛ اقدامی كه باعث 
ش�ده چند قطره روغن از بسته بندی خارج 
ش�ود. اس�تفاده از المان چالندن در آگهی 
بیژن پرس�روصدا شده و برخی معتقدند كه 
این آگهی الگوبرداری از طرح آگهی شركت 
داخلی دیگری است اما در این میان كسانی 
هم هس�تند كه معتقدند این طرح شباهتی 
با آگهی دیگ�ری ندارد و اس�تفاده از المان 
مشابه در دو آگهی نشان از كپی بودن آگهی 
نیست. همین موضوع باعث شد كه »فرصت 
امروز« با علی منفرد مش�اور و مدیر آژانس 
تبلیغات كادوس�یه و محمد كسروی مشاور 
تبلیغاتی ش�ركت مواد غذای�ی بیژن همراه 

شود تا به تحلیل این آگهی بپردازد. 

تبلیغات خالق

  آگهی:شامپو Placentum - شعار: موهایتان شما را تعریف می كند، از آنها محافظت كنید. 

ایستگاه تبلیغات

خطوط هوایی در استادیوم و تبلیغ فوتبال

واضح اس��ت که ویدئو ه��ای امنیتی در خط��وط هوایی 
 امروزه بس��یار خالقانه تر از قبل شده اند اما آژانس تبلیغاتی  
» O Escritorio « با تغییری بزرگ به معنای واقعی کلمه 
خطوط هوایی Emirates را وارد یک استادیوم فوتبال کرد. 
هفته گذشته، این دو شرکت در کنار یکدیگر با تغییر در شکل 
سنتی تشریح نکات امنیتی، طرفداران تیم فوتبال بنفیکا را 
به هیجان آوردند. قبل از برگزاری مس��ابقه فوتبال این تیم 
با اس��پورتینگ لیسبون در» Estádio da Luz « پرتغال، 
گروهی از مهمان��داران خطوط هوایی Emirates با تقلید 
از حرکات خود در پرواز های سنتی به حامیان بنفیکا نحوه 
 Emirates .تشویق درست تیم محبوب شان را نشان دادند
قصد دارد با حمایت از تیم های مختلف به این سبک هیجان 
انگیز با مشتریان خود ارتباط برقرار کند. به گزارش ام بی ای 
نیوز، این اقدام س��رگرم کننده عالقه به فوتبال را با عش��ق 
حامیان تیم بنفیکا نسبت به باشگاه شان در هم آمیخت. این 
فرصتی برای یادآوری حضور خطوط هوایی Emirates به 
طرفداران فوتبال است که این شرکت خواستار استفاده از آن 
بود. حتی ممکن است در آینده شاهد انجام اقدامی اقتباسی 
از این روی��داد در پروازهای خطوط هوای��ی Emirates و 

بررسی واکنش مسافران باشیم. 

نگاهی به تبلیغات محیطی سس کم چرب بیژن

تبلیغ در دوران قحطی ایده 



اصول برندسازی

انتخاب نام برند یا نامگ��ذاری برند یکی از مهم ترین 
مراح��ل در طراح��ی هویت ی��ک برند اس��ت، چراکه 
اغلب نقش اصلی را در می��ان عناصراصلی برندینگ و 
جایگاه سازی بازی می کند و تداعیات ذهنی قدرتمندی 
را در زمین��ه  محصول ی��ا خدمات به صورت فش��رده، 
مختص��ر و مفید ارائ��ه می دهد. نام ها ج��زو موثرترین 
ابزاره��ای ارتباط برن��د با مخاطبان به ش��مار  می  آیند. 
آگهی  ه��ای تبلیغاتی معموال حداکثر به مدت 50 ثانیه 
نمایش داده می ش��وند، در حالی که مشتریان به سادگی 
تنه��ا در مدت چن��د ثانیه نام برند را م��ورد توجه قرار 
می دهن��د و مفه��وم آن را در ذهن ثبت می  کنند یا آن 

را به حافظه  خود می  سپارند. 
فرآیند انتخاب نام یا نامگذاری برند براساس اندیشه 
و دس��تاوردهای تحقیقات بازار با هدف تاثیرگذاری بر 
مش��تریان هدف انتخاب می ش��ود. این قسمت حیاتی 
فرآیند مدیریت برند است و مواردی از قبیل جایگاه یابی، 
طرح و نشان، بسته بندی و سایر ویژگی های سازمانی را 
تح��ت تاثیر قرار می دهد. از آنجا ک��ه نام برند در ذهن 
مصرف  کنندگان وابستگی بسیار زیادی با نوع محصوالت 
یا خدم��ات دارد، تغییر نام برند برای بازاریابان بس��یار 
دشوار است. به همین دلیل، قبل از نامگذاری برند، باید 

نام برند مورد مطالعه و بررسی عمیق قرار گیرد. 
تولد نام برند

مدیران و صاحبان مشاغل مدت هاست فرزندان نوپای 
خود را با نام هایی منحصر به فرد پرورش داده اند، بعد ها 
شرکت های مبتکر و آژانس های تبلیغاتی نیز وارد میدان 
ش��دند و اینک این هنر، علم و مهارت شکلی تخصصی 
به خود گرفته است و به نام یک رشته آکادمیک به نام 
مدیریت برند تدریس می ش��ود و این نش��ان از اهمیت 
این موض��وع دارد که البته هم اکنون نام گذاری برند به 

تجارتی بزرگ تبدیل شده است. 
طبقه بندی نام  ها از دیدگاه موسسه بین المللی 

 Landorبرندینگ
* تشریحی: تشریح کننده  کارکردها و نقش محصول 
یا خدمت اس��ت. چنین نام  هایی معموال غیر قابل ثبت 
 Global و  Singapore Air Liner :هستند. نظیر

 Crossing
* پیشنهادی: این نام ها مزیت محصول یا خدمت را 
  march FIRST به مشتری یادآوری می  کنند. نظیر

 .Agilent Technologies و
* ترکیبی: ترکیبی از دو یا چند واژه گاهی نامرتبط و 
غیر منتظره برای مشتری. نمونه  آن Red Hat  است. 
* کالسیک: برگرفته از ریش��ه  های التین، یونانی یا 

Meritor سانسکریت، نظیر

* اختیاری: واژه های واقعی ب��دون هیچ نوع ارتباط 
Apple معنایی روشن، نظیر

* تخیلی: واژه  های ابداعی بدون بهره  گیری از معنایی 
Avanade روشن و واضح، نظیر

معیار های اصلی انتخاب نام یک برند 
* قابل نگارش به سایر زبان ها

* بیانگر امتیازات محصول
* راحتی در تلفظ
* مختصر و مفید

* متمایز
* قانونی و قابل ثبت بودن

فرآیند نامگذاری 
تاثیر نام انتخابی ش��ما در جایگاهی که برندتان در 
بازار خواهد یافت قابل چشم پوشی نیست. آیا مفهوم یا 
وابس��تگی منفی درباره این نام در بازار کار شما وجود 
دارد؟ آیا این نام قبال استفاده نشده است؟ در جاهای 

دیگر یا در فضای وب چطور؟ 
بعد از اینکه لیس��ت خود را ب��ه چند مورد خالصه 
کردید، می توانید گروه��ی را با تمرکز به واکنش های 
افراد به نام انتخابی به وجود آورید و آن را بس��نجید. 
ی��ا اینکه مطالعه قابل سنجش��ی برای ان��دازه گرفتن 
مقبولیت، خوشایندی یا تداعی معنی نام های احتمالی 

ترتیب دهید. 
برای س��نجش اس��م هایی که در نظر دارید راه حلی 
جادوی��ی وجود ندارد. در واقع گاهی بررس��ی بیش از 
اندازه، تنها تصمیم ها را به تاخیر می اندازد و شما را به 
کل خس��ته خواهد کرد. بهتر است به تعدادی از افراد 
با تجربه که قبول ش��ان دارید گوش کنید، چند تست 
کوچک انجام دهید، به احساس قلبی خود گوش کنید 

و سرانجام تصمیم بگیرید. 
ویژگی نام های موفق و مناسب 

*هیجان انگیزند
*در ذهن می مانند

*هویت دارند
*عمیق هستند

نام برند بسیار مهم است اما یک برند تنها با نام خود 
بقای طوالنی مدت نخواهد داشت. 

ن��ام برند و عملکرد آن به ی��ک اندازه در موفقیت و 
بقای برند ش��ما تاثیر گذار اس��ت، یک نام خوب مانند 
سرپرست برای نهضت شما، سمبلی برای داستان تان، 
نقطه ای ب��رای متفاوت بودن در ب��ازار، یادآور نده یک 
خاط��ره خ��وب و درواقع بخش��ی مه��م از زرادخانه 
برندینگ ش��ما اس��ت. پس به فکر یک ن��ام خوب و 
مناسب باشید و البته فراموش نکنید که فراتر از نامی 
که انتخاب می کنید، باید به مسائل اساسی تر هم توجه 

داشته باشید. 
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کافه بازاریابی

فاطمه کرکه آبادی1- محمد وکیلی2
 1-کارشناس گرافیک/2-کارشناس بازاریابی 

برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا و زمزمه های 
ورود برند ه��ای معتب��ر به کش��ور، برند ها و 
تولید کنن��دگان ایرانی را نگران کرده و برخی 
از آنه��ا را ب��ر آن داش��ته  ک��ه برنامه ریزی و 
اس��تراتژی هایی را مختص شرایط پساتحریم 
اتخاذ کنند. تولید کنندگانی که در چند سال 
گذش��ته برای بقا در بازار دست و پا می زدند، 
حال باید وارد فضای رقابتی جدید ش��وند تا 
بتوانند در رقاب��ت با برند های خارجی حرفی 
برای گفتن داشته باشند و از سهم بازار خود 
دفاع کنند. از طرفی برداشتن تحریم ها شرایط 
صادرات برند های ایرانی را به کشورهای دیگر 
تس��هیل کرده اس��ت و اگر در ذهن مدیران 
ایرانی رویای صادرات محصول به کشورهای 
دیگر نقش بسته اس��ت، قطعا باید استراتژی 
و برنامه ریزی ه��ای هدفمندی را اتخاذ کنند.  
»فرص��ت ام��روز« در راس��تای بررس��ی این 
موضوع چند تن از مدرس��ان و کارشناس��ان 
ح��وزه بازاریاب��ی را در قالب میزگ��ردی در 
نمایش��گاه مطبوعات گرد ه��م آورد. در این 
میزگرد دکتر احمد روس��تا مدرس و مشاور 
بازاریابی، دکتر محمد بلوریان تهرانی مدرس 
و مشاور بازاریابی، محمد قاضی زاده کارشناس 
ارشد بازاریابی، بهروز لطفیان کارشناس ارشد 
بازاریابی، امیرحسین نوریان کارشناس ارشد 
بازاریابی و س��ردبیر س��ایت دنیای تبلیغات، 
پژمان پاکدامن کارش��ناس ارشد بازاریابی و 
محمد بهادری نژاد مدیر توس��عه بازار شرکت 
گراد حضور داشتند. آنچه در ادامه می خوانید 
مشروح این میزگرد تحت عنوان بازاریابی در 

شرایط پساتحریم است. 
فرص�ت امروز: س�ازمان های داخلی چه 
اس�تراتژی های بازاریابی متفاوتی را در 

فضای پساتحریم باید اتخاذ کنند؟ 
روس�تا: پس از برداشته ش��دن تحریم ها، 
س��ازمان های ایران��ی باید مدل��ی متفاوت از 
بازاریابی را برای فعالیت های خود اتخاذ کنند. 
مدلی که بنده پیشنهاد می کنم به چهار دوره 
تقسیم می شود که شامل آمادگی برای بهبود، 
بهب��ود، آمادگی برای رونق و رونق اس��ت. از 
طرف��ی بازاریابی پس��اتحریم بای��د مدیریت 
ش��ود و دقیقا تعریف ش��ود که ه��ر دوره ای 
چ��ه ویژگی ها، راهبرده��ا و راهکارهایی دارد 
ام��ا به ص��ورت عمومی در داخل کش��ور این 
ب��اور وجود دارد که در دوران پس��اتحریم هر 
حرکتی را باسلیقه خود پیش ببرند و همین 
موضوع هرج و مرج��ی را به وجود می آورد. در 
ش��رایط پساتحریم باید تش��خیص داده شود 
که ش��رایط واقعی ب��ازار، محی��ط و صنعت 
چگون��ه اس��ت و در هرک��دام از این بخش ها 
چه اقداماتی را باید انجام داد. در حال حاضر، 
مخاطبان ایرانی و حتی صاحبان  کسب وکارها 
تفاوتی را بین ش��رایط پس��اتحریم و قبل از 
برداشته  ش��دن تحریم ه��ا ح��س نمی کنند؛ 
چ��ون مرحله اول ک��ه آمادگی ب��رای بهبود 
اس��ت با ابهاماتی همراه ش��ده و شرایط ابهام 
بس��یار نگران کننده تر از شرایط بحران است. 
در راس��تای رفع این موض��وع باید دورانی را 
تحت عنوان آغاز و آمادگی برای بهبود ایجاد 
کرد. پدیده بهبود قطع��ا نیاز به برنامه ریزی، 
جهت گیری نو، اس��تراتژی و... دارد. از طرفی 
هر یک از این چهار استراتژی ها باید با توجه 
به ش��رایط ب��ازار، بنگاه اقتص��ادی، صاحبان 
کس��ب وکارها و نوع بازار تعریف ش��ود و این 
چهار دوره را باید سازمان های داخلی مدنظر 
قرار دهند. البته در نحوه مدیریت کردن این 
دوره هر بن��گاه باید تعریف وی��ژه ای را برای 
خود داشته باشد. در حال حاضر، یک شرکت 
غذایی مانند کاله اگر بخواهد دوران بهبود را 
شروع کند باید به بسترسازی برای شروع این 
دوره بپردازد و نیروهای خود را آموزش دهد. 
ازطرف��ی یکی دیگر از اقداماتی که باید انجام 
دهند، ایجاد شرایط مناسب برای تغییرات و 
انجام اقداماتی که نش��ان دهنده بهبود باشد، 
است. اقداماتی که نش��ان دهنده بهبود است 
خود ش��امل به آفرینی، بازآفرینی و نوآفرینی 
می شود. به آفرینی برای دوران آمادگی برای 
بهبود اس��ت و نیاز به س��رمایه گذاری زیادی 
ندارد اما باید نش��ان دهنده تغییراتی باش��د 
که این تغییرات ش��امل گزینش نیروی کار، 
تغییر در بس��ته بندی، معرفی یک برند ساده 
و... می شود و حکایت از این دارد که سازمان 
دیگر مانند گذش��ته نیست و تغییراتی در آن 
لحاظ شده است. البته این دوره ممکن است 
چندین سال طول بکشد و به صورت کلی هر 
دوره وابسته به شرایط سازمان، نوع مدیریت 
آن و بازار اس��ت؛ به عنوان نمونه ممکن است 
دوره آمادگی برای بهبود برای کاله دو س��ال 
باشد و برای ش��رکتی دیگر چهار سال باشد. 
هر ش��رکتی باید بازخوردهای��ی را از دوران 
آمادگ��ی برای بهب��ود بگیرد و ای��ن موضوع 
بسیار حائز اهمیت است که مخاطبان ایرانی 

چ��ه واکنش هایی از این دوره س��ازمان دارند 
و از طریق این دوره باید مش��خص ش��ود که 
آیا برخی از مشتریان به سمت سازمان جذب 
ش��دند؟  پس از ط��ی ش��دن دوره آمادگی 
برای بهبود، س��ازمان ها باید وارد دوره بهبود 
و تغیی��رات عمیق تر ش��وند. س��ازمان ها در 
ای��ن دوره باید از ابزارهای بازاریابی اس��تفاده 
کنند که با عنوان آمیخته بازاریابی س��ازگار 
است؛ یعنی 4p تبدیل به 7AP می شود که 
ش��امل محصول قابل پذیرش ب��ازار، محصول 
مشتری پسند، قیمت قابل پرداخت مشتری، 
نظام توزیع در دس��ترس و ترویج آدرس دار، 
فرآیند ه��ای قابل انعطاف، امکان��ات فیزیکی 
قابل اندازه گی��ری و جایگاه س��ازی س��تودنی 
می ش��ود. در این میان باید به نیروی انسانی 
س��ازمان توجه ش��ود و از نیروه��ای باانگیزه 
استفاده شود. هر سازمانی در دوره بهبود نیاز 
به س��رمایه گذاری، آموزش، تحول اساس و... 
دارد. از طرفی در دوره بهبود باید مهندس��ی 
مج��دد بازاریابی، س��ازماندهی مجدد تمامی 
س��اختارها و بازآفرینی تمام��ی فرآیند های 
بازاریابی انجام ش��ود. بازخورد این موضوع در 
شاخص های بازاریابی مشاهده می شود و این 
شاخص های بازاریابی شامل سهم بازار، میزان 
رضایت مشتری و بازگشت مشتری می شود. 

بلوری�ان تهران�ی: در دوران پس��اتحریم 
سازمان های ایرانی باید به دوره های چهارگانه 
اقتصاد بهب��ود، بحران، رون��ق و رکود توجه 
کنن��د. قبل از بهبود، واقعیت امر این اس��ت 
که در کش��ور بحرانی بود و قبل از بحران هم 
کش��ور با رکودی مواجه بود و س��ازمان های 
ایرانی یک دوره هشت س��اله رکود و بحران را 
س��پری کردند. سازمان ها باید به این موضوع 
توجه کنند که در دوره بحران چه تقاضاهایی 
ارضا نشده بود و برای ارضای آنها برنامه ریزی 

و استراتژی هایی را اتخاذ کنند. 
روستا: س��ازمان های ایرانی باید به دنبال 
خالقیت هایی نیز باشند و یکی از پدیده های 
که ب��ازار ایران در آینده نی��از دارد، خالقیت 
در مدیریت اس��ت؛ یعنی خارج از نظریه های 
موجود مدیریتی راهکارهایی را برای مدیریت 
چالش های پیش روی س��ازمان داشته باشیم. 
بازاریاب��ی پس��اتحریم ب��ه مدل ه��ای جدید 
کس��ب وکار، اس��تراتژی های نوین و مدیران 
نس��ل جدید نی��از دارد و در ش��رایط موجود 
دیگر نمی توان با سبک های مدیریتی گذشته، 
فعالیت ه��ای س��ازمان را پیش ب��رد و انتظار 

تحول داشت. 
فرصت امروز: در مسیر اجرای مدل های 
مناس�ب برای ش�رایط پس�اتحریم چه 

موانع اجرایی وجود دارد؟ 
قاضی زاده: سازمان های ایرانی در شرایط 
پ��س از تحریم نگران هس��تند ش��رکت های 
خارج��ی که قصد ورود به بازار ایران را دارند، 
کسب و کار سازمان های ایرانی را کساد کنند و 
ایرانی ها بخش اعظمی از بازار خود را از دست 
بدهند. به همین دلیل برخی از س��ازمان های 
ایرانی درصدد هستند که بخشی از کسب وکار 
خود را در خارج کش��ور گسترش دهند و در 
داخل هم تغییرات برنامه ریزی شده ای لحاظ 
نش��ده است. از طرفی س��ازمان های ایرانی و 
شرایط عمومی کش��ور کمتر به این موضوع 
پرداخته که در ش��رایط پساتحریم برند های 
داخل��ی نیز می توانند محص��والت خود را به 
خارج از کشور صادر کنند و این موضوع بسیار 
حائز اهمیت اس��ت که سازمان های ایرانی در 
راستای صادرات چه اس��تراتژی هایی را باید 

اتخاذ کنند. 
لطفیان: اس��تراتژی های بازاریابی را فارغ 
از ش��رایط قب��ل از تحریم، حی��ن تحریم و 
پس��اتحریم باید به چهار دسته تقسیم کرد 
که شامل اس��تراتژی های دفاعی، حمله ای، 

حمل��ه از جناحی��ن و چریک��ی می ش��ود و 
هنگامی که تحریم ها برداشته می شود ممکن 
است جایگاه سازمانی در داخل کشور تغییر 
کند و آن سازمان مجبور به تغییر استراتژی 
شود. اس��تراتژی دفاعی را معموال برند های 
اول و دوم ه��ر منطق��ه ی��ا ب��ازار اس��تفاده 
می کنن��د و برنده��ای اول و دوم بازار با این 
استراتژی در راستای دفاع از سهم بازار خود 
باید به محصوالت خود حمله کنند و آنها را 
ارتقا دهن��د و محصوالت جدیدی را به بازار 
عرض��ه کنند. این ش��رکت ها باید تحقیقات 
ب��ازاری انج��ام دهن��د و روی ای��ن موضوع 
س��رمایه گذاری کنند. از طرفی اس��تراتژی 
حمله برای برند های س��وم و چهارم مناسب 
اس��ت و به ص��ورت کل��ی از برند ه��ای دوم 
بازار به بعد دیگر خیلی پیش��نهاد نمی شود 
ش��رکت ها تحقیقات ب��ازاری را انجام دهند؛ 
چ��ون تحقیقات ب��ازار برای ای��ن برند های 
بس��یار هزینه بردار خواهد ب��ود. از طرفی با 
تحقیق��ات ب��ازار که برند های س��وم و چهار 
بازار انج��ام می دهند، برند ه��ای اول و دوم 
از آن اس��تفاده هایی می کنن��د و حتی آن را 
کپی و محصوالتی را براساس تحقیقات بازار 
برند های س��وم و چهارم وارد بازار می کنند 
و چ��ون برند ه��ای اول و دوم از نظ��ر مالی، 
تکنولوژی و... قوی تر هس��تند و س��هم بازار 

بیش��تری نی��ز دارن��د به راحت��ی می توانند 
برند های سوم و چهار را از بازار حذف کنند. 
در این میان پیشنهاد می شود برند های سوم 
و چهار به س��هم بازار و نقاط ضعف برند های 
اول و دوم حمل��ه کنن��د؛ به عن��وان نمون��ه 
قلم چ��ی کتاب های کمک آموزش��ی را تولید 
می کرد و برند گاج چند سال بعد از قلم چی 
وارد بازار ش��د و گاج نقط��ه قوت قلم چی را 
پی��دا کرد و عیب و نقاط اش��کال کتاب های 
قلم چی را مش��خص کردن��د و چون قلم چی 
در ب��ازار کتاب ه��ای کمک های آموزش��ی 
بیشتر س��هم بازار را داشت و سال ها بود در 
این حوزه فعالیت های را انجام می داد، برخی 
از کتاب ه��ای آن با غلط های��ی همراه بود و 
حت��ی طراح��ی نامناس��بی را روی کتاب ها 
ایج��اد کرده ب��ود و گاج روی ای��ن موضوع 
س��رمایه گذاری کرد و کتاب های بدون غلط 
با طراحی جذابی را وارد بازار کرد و توانست 
طی کمتر از س��ه سال، 35 درصد سهم بازار 
را کسب کرد و به صورت کلی می توان گفت 
که گاج به نق��اط ضعف برند های اول و دوم 
حمله کرد. اس��تراتژی برند های بعدی بازار 
بای��د حمله به جناحین باش��د؛ یعنی به کل 
صنع��ت حمله کنند و س��ازمان ها صنعت را 
رص��د کنن��د و ببینند اگ��ر در صنعت جای 
خال��ی محصول��ی احس��اس می ش��ود، آن 
محصول را تولید کنند یعنی به س��هم بازار 
برند ه��ای اول و دوم کاری نداش��ته باش��ند 
و در بخش های��ی از ب��ازار ک��ه رقیب در آن 
ورود پیدا نکرده است سرمایه گذاری کنند و 
البته این موضوع به ذائقه مش��تری ارتباطی 
ندارد؛ به عنوان نمونه برند کرایس��لر ماشین 
دو در را وارد بازار کرد یا ش��رکت هراز دوغ 
گوجه فرنگی و لیموناد تولید کرد. هراز با این 
اقدام به خود صنع��ت حمله کرد. برند هایی 
که س��هم ب��ازار پایینی دارن��د و ازنظر مالی 
ضعیف هس��تند باید از اس��تراتژی چریکی 

اس��تفاده کنند و تفاوت اس��تراتژی چریکی 
ب��ا حمله به جناحین این موضوع اس��ت که 
برند هایی که ب��ه کل صنعت حمله می کنند، 
ت��وان مال��ی دارن��د و در ص��ورت عملکرد 
مناس��ب می توانند س��هم بازار آن محصول 
را نگه دارن��د اما در اس��تراتژی چریکی برند 
توان نگه داشتن سهم بازاری را که برای خود 

ایجاد کرده است، ندارد. 
 فرصت امروز: در دوران پس�اتحریم چه 
تغیی�ری در قیمت گذاری ها باید صورت 

بگیرد؟ 
روستا: س��ازمان های ایرانی برای استفاده 
از اس��تراتژی های مختلف قیمت گذاری باید 
ش��رایط بازار را نگاه کنند. ش��رایطی که در 
اس��تراتژی  آمادگی برای بهب��ود باید مدنظر 
س��ازمان ها قرار گیرد ممکن اس��ت با شرایط 
دوران رون��ق متفاوت باش��د و س��ازمان های 
ایرانی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته 
باش��ند. تمامی شرکت ها باید جایگاه سازمان 
خ��ود را در بازار مش��خص کنند و براس��اس 
جایگاه��ی که دارند اس��تراتژی مناس��بی را 
ب��رای خود اتخ��اذ کنند. از طرف��ی بازاریابی 
آینده، بازاریابی نتیجه گرا است و سازمان هایی 
ک��ه نمی توانن��د نتیجه گ��را باش��ند، تمامی 

هزینه هایشان هدررفته است. 
بلوریان تهرانی: در چند س��ال گذش��ته 
قیم��ت برخ��ی از محص��والت خارج��ی از 
محص��والت داخلی ارزان تر بود و بس��یاری از 
تولید کننده ها متضرر ش��ده و تولیدات خود 
را متوق��ف کرده اند. این محصوالت معموال از 
کشورهایی مانند چین وارد کشور شده است 
اما پس از برداشتن تحریم ها تولید کننده های 
ایران��ی بای��د توانمندی های رقابت��ی خود را 
افزای��ش دهند. یکی از ای��ن اقدامات افزایش 
کیفی��ت محصول اس��ت که در چند س��ال 
گذشته به شدت کیفیت برخی از محصوالت 
داخلی در مقایس��ه با محصوالت کش��ورهای 
خارج��ی کاه��ش پیداکرده اس��ت. از طرفی 
چون ابعاد تولید در داخل کشور پایین است 
قیمت تمام شده محصول به نسبت محصوالت 
خارج��ی گران تر می ش��ود و در دوران بهبود 
س��ازمان های ایرانی باید روی تولیدات انبوه 
س��رمایه گذاری کنن��د. در این می��ان زمان 
تحویل محصوالت ایرانی نسبت به محصوالت 
خارجی باال است و س��ازمان های ایرانی باید 

روی این موضوع سرمایه گذاری کنند. 
قاض�ی زاده: زیرس��اخت های کش��ور در 
حوزه ص��ادرات محص��والت داخلی ضعیف 
اس��ت و بازاریابی ب��رای ص��ادرات نیازمند 
زیرس��اخت هایی اس��ت که به نظر می رسد 
دولت نسبت به این موضوع اقدامات خاصی 
را در راستای حمایت از صادرات انجام نداده 
اس��ت. از طرف��ی کپی برداری س��ازمان های 
ایرانی از محصوالت خارجی به اندازه ای برای 
صنعت کشور ویرانگر بوده که تابه حال نفت، 
اقتصاد کش��ور را تنبل کرده است و می توان 
گفت ک��ه کپی ب��رداری ه��م کارآفرینان و 
مدیران س��ازمان های ایران��ی را تنبل کرده 
و ای��ن موض��وع در دوران بعد از برداش��تن 
تحریم ها برای صنعت  کش��ور سم محسوب 

می شود. 
نوری�ان: به ص��ورت کل��ی عل��م و مدل 
علمی از روی کیس س��اخته می شود و چند 
کی��س موفق در دنیا عملک��رد موفقی دارند 
و از همین عملکرد موفق، مدلی اس��تخراج 
می ش��ود ام��ا در مورد تحریم و پس��اتحریم 
اساس��ا کیسی در دنیا موجود نیست و حتی 
در دنیا علمی مبنی بر بازاریابی در ش��رایط 
تحری��م وجود ندارد. از طرفی س��ازمان های 
ایرانی در خ��ود مقوله بازاریابی گیر کرده اند 
و فعالیت ه��ای بازاریاب��ی خ��ود را قانونمند 
پی��ش نمی برند حال اینکه ب��ا این وضعیت 

برخی از کارشناس��ان صحب��ت از بازاریابی 
خالق، بازاریابی پس��اتحریم و... می کنند که 
خ��ود این موضوع قطعا ب��ا خطاهای زیادی 
ممکن است همراه باشد. در این میان برخی 
از اقتصاد دان ه��ا بر این باور هس��تند که در 
شرایط پساتحریم، تورمی دیگر در پیش روی 
اقتصاد کشور اس��ت؛ چون در دوران تحریم 
مخاطبان ایرانی و خود صنعت پرهزینه آن را 
سپری کردند و برخی از مردم پول های خود 
را در این دوران انباش��ت کردن��د. از طرفی 
هنگامی ک��ه س��رمایه گذاران خارج��ی وارد 
کشور ش��وند و سرمایه گذاران داخلی نیز در 
کسب وکارهای مختلف سرمایه گذاری کنند، 
ممکن است این حجم سرمایه  در بخش های 
مختلف وارد شود و خود این موضوع تورمی 
را ایج��اد کند. برخی از س��ازمان های معتبر 
دنیا در راستای ورود به بازار ایران در شرایط 
پس��اتحریم تحقیقات بازاری را انجام داده اند 
اما از آن طرف س��ازمان های ایرانی چون در 
چند س��ال گذش��ته فقط به فکر بقای خود 
بودن��د، روی تحقیقات بازار س��رمایه گذاری 
را انج��ام ندادند. یک��ی از موضوعاتی که در 
شرایط پس��اتحریم باید به آن توجه ویژه ای 
ش��ود، اصناف اس��ت و باید درصدد تقویت 

اصناف در کشور بود. 
بهادری نژاد: در صنعت پوش��اک کشور 
نی��ز حتی در چند س��الی ک��ه تحریم ها بر 
کش��ور ایران حاکم بود، ش��رایط رقابتی نیز 
در ب��ازار وجود داش��ت و با ورود نادرس��ت 
برخی از برند های خارجی در کش��ور رقابت 
ناس��المی در فضای رقابتی کشور ایجاد شد. 
از طرفی ش��رایط پس��اتحریم برای برخی از 
برند های ایرانی شرایط جدیدی نخواهد بود 
اما مسلما رقابت در صنعت پوشاک تنگاتنگ 
خواهد ش��د؛ چون قطع��ا در آینده برند های 
جدی��د به بازار ایران ورود پیدا خواهند کرد. 
برند های معتبر پوش��اک فارغ از تصمیمات 
سیاسی دولتمردان برنامه ریزی هایی را برای 
بقای خود در ب��ازار اتخاذ کردند که به گرد 
هم جمع شدند و ش��ورایی را تشکیل دادند 
که در این ش��ورا راهکارهایی مطرح شد که 
برخی از برند های ایرانی از این پیش��نهادها 
اس��تقبال کردند و مهندس��ی مجددی را در 
سیستم های تولیدی و ساختارهای سازمانی 
خ��ود انجام دادن��د. از طرفی یک��ی دیگر از 
اقداماتی که مدیران برخی از برند های ایرانی 
انجام دادند، استفاده از عناصر دانشگاهی در 
س��ازمان خود بود و این اق��دام به منظور باال 

بردن بهره وری انجام شده است. 
ه��ر  پی��ش رو  ش��رایط  در  پاکدام�ن: 
سازمانی باید از مدل های کسب و کار خاصی 
اس��تفاده کند زیرا برای هر سازمانی مدل و 
اس��تراتژی های خاصی پاس��خگوی نیازهای 
آن س��ازمان اس��ت. در حال حاض��ر برخی 
از مدیران س��ازمان های ایرانی از برداش��ته 
ش��دن تحریم ها خوش��حال هستند و برخی 
از آنه��ا حتی روی��ای ص��ادرات محصوالت 
خ��ود را به کش��ورهای دیگر در س��ر دارند 
اما هنگامی واقعیت آن س��ازمان مش��اهده 
می ش��ود که بدانیم، برخ��ی از آنها حتی در 
الفب��ای بازاریابی درجا می زنن��د و حتی به 
ش��ناخت درس��تی از بازار داخل دست پیدا 
نکرده اند. ش��رایط پس از تحریم مانند فنری 
می ماند که تحت فشار است و در حال حاضر 
آزادشده است و فرصتی پیش روی سازمان ها 
و برند ه��ای ایرانی قرارگرفته اس��ت که باید 
مدی��ران س��ازمان ها به این موض��وع توجه 
ویژه ای داش��ته باشند و با برنامه ریزی از این 
فرصت پیش رو اس��تفاده کنن��د، در غیر این 
ص��ورت اگ��ر برنامه ریزی های درس��تی در 
س��ازمان انجام نش��ود ممکن است حتی آن 

برند دچار مرگ سازمانی شود.

گزارش میزگرد  »فرصت امروز« در نمایشگاه مطبوعات  با موضوع بازاریابی در شرایط پساتحریم

بازاریابیمدرنبامدلهایجدیدکسبوکار
امیر کاکایی

بازاریابی پساتحریم به مدل های 
جدید کسب وکار، استراتژی های 

نوین و مدیران نسل جدید نیاز دارد 
و در شرایط موجود دیگر نمی توان 

با سبک های مدیریتی گذشته، 
فعالیت های سازمان را پیش برد و 

انتظار تحول داشت
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جاناتان ایو، طراح معروف برند اپل 

جاناتان ای��و )Jonathan Ive(  طراح بریتانیایی 
و مدیر اجرایی طراحی اپل اس��ت. او بر گروه طراحی 
صنعتی اپل نظارت می کند و همچنین مدیر تیم های 
نرم افزارهای راب��ط در این کمپانی اس��ت. ایو طراح 
بس��یاری از محصوالت اپ��ل ازجمله مک ب��وک پرو 
)MacBook Pro(، آی م��ک )iMac(، مک بوک 
 ،)Mac mini( مک مینی ،)MacBook Air( ایر
 ،)iPad( آی پد ،)iPhone( آیفون ،)iPod( آی پاد
 Apple( اپ��ل واچ ،)iPad Mini( آی پ��د مین��ی
Watch( و آی اواس )iOS(  اس��ت. جاناتان ایو در 
Newcastle Pol y(  اانشگاه پلی تکنیک نیوکسل

"technic(  ک��ه در حال حاضر دانش��گاه نورتومبریا 
)Northumbria University( است، در رشته 
طراحی صنعتی تحصیل ک��رد. نمونه  کارهای دوران 
دانشجویی اش مثل طراحی سمعک، در موزه طراحی 
لندن به نمایش گذاش��ته ش��د. ایو عالق��ه زیادی به 
طراحی کردن و س��اختن هرآنچه می توانست به آن 
فکر کند، داشت. در آن دوران و از زمانی که نیوکسل 
را ترک ک��رد، از اینکه قص��د دارد در چ��ه زمینه ای 
تخصص بگی��رد، اطمینان کافی نداش��ت، اما پس از 
مالقات با چند کارشناس طراحی، تصمیم گرفت که 
طراحی محصوالت را ادام��ه دهد. جاناتان ایو در ابتدا 
به عنوان مشاور رئیس بخش طراحی صنعتی اپل که 
در آن زمان رابرت برن��ر  این مس��ئولیت را عهده دار 
بود، مش��غول به کار ش��د و در نهایت در سال 1992 

به عنوان کارمند تمام وقت اپل مشغول به کار شد. 

محصوالتی مفید با کاربردی ساده تولید کنید
یک محصول خوب به مش��تریانش ای��ن امکان را 
می دهد که به سادگی از آن اس��تفاده کرده و ماهیت 
وج��ودی آن را تجربه کنند. این ام��ر نیازمند رعایت 
سادگی در تولید محصوالت اس��ت و تعریف جاناتان 
ایو از محصوالت س��اده این اس��ت: »محصوالتی که 
نمی توانید ط��ور دیگری تصورش��ان کنید.« هرچند 
ایو می گوید: »س��ادگی در محصوالت به معنای عدم 
کارایی نیس��ت. این مفهوم را درس��ت درک کنید تا 
بتوانید تمرکز بیش��تری روی محصول موردنظرتان 
  iPhoto داش��ته باش��ید. به عنوان مثال، نرم اف��زار
که ما روی آی پد ایجاد کردیم، کامال ش��ما را تغذیه 
می کند، ب��ه طوری ک��ه فراموش می کنی��د در حال 

استفاده از آی پد هستید.«

طراحی محصول نشانگر اهمیت کار برای 
مشتریان تان است

مصرف کنن��دگان ممکن اس��ت نتوانن��د نیازهای 
آین��ده ش��ما را تعری��ف کنند ی��ا طرحی ب��رای آن 
بریزند، اما می توانند ارزش محصوالت��ی را که تولید 
کرده ای��د، به خوب��ی درک کنن��د. ایو معتقد اس��ت، 
مصرف کنندگان »بس��یار فهمیده« هستند و توانایی 
تش��خیص »اهمیت فراوان در طراحی یک محصول 
و اینک��ه چ��ه زمانی ک��م کاری ص��ورت گرفت��ه« را 
دارند. ایو می گوی��د: »فکر می کنم ک��ه ارتباط مردم 
ب��ا محصوالت مان هم��ان اهمیتی اس��ت ک��ه ما به 
محصوالت م��ان می دهی��م و میزان کاری اس��ت که 

برای به وجود آوردن انجام داده ایم.«

مشکالت و فرصت ها برای تان الهام بخش باشد
هم مش��کالت مت��داول و ه��م فرصت ه��ای پدید 
آمده، منابع الهام بخش��ی برای تان هستند، تا آنجا که 
هر کارآفرین��ی می تواند از آنها ب��رای خلق محصولی 
جدید اس��تفاده کند. ای��و می گوی��د: »بعضی چیزها 
عصبانی تان می کنن��د، مثل زمانی ک��ه از وقوع یک 
مشکل آگاه می ش��وید، مش��کلی که می تواند عملی 
باش��د و ش��ما را به چالش فراوانی نکش��د، اما آنچه 
دشوارتر اس��ت زمانی اس��ت که با یک فرصت مواجه 
می ش��وید. فرصت ها مانند مشکالت نیس��تند که از 
آنها آگاه باش��ید، اما با پرسیدن س��واالتی مانند چه 
می ش��ود اگر این کار را بکنیم، ای��ن محصول را با آن 
یکی ترکیب کنیم و آیا ای��ن کار نتیجه بخش خواهد 

بود، با فرصت به دست آمده مواجه شوید. 
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پاس�خ کارش�ناس: فضای رقابتی باعث می ش��ود که 
فروش��گاه های مختلف از ابزاره��ای متف��اوت بازاریابی در 
راستای جذب مخاطبان استفاده کنند اما امروزه با گسترش 
خدمات و افزایش رضایت مش��تری این گون��ه اقداماتی که 
فروشگاه ش��ما انجام می دهد دیگر مزیت رقابتی برای شما 
محسوب نمی شود اما ش��ما می توانید با سرمایه گذاری روی 

مسئولیت اجتماعی تمایزی را نسبت به سایر رقبا برای خود 
ایجاد کنید. 

یکی از اقداماتی که شما می توانید انجام دهید این موضوع 
است که به جای استفاده از کیسه های پالستیکی در هنگام 
تحویل محصوالت به مشتری، از کیسه های پارچه ای استفاده 
کنید که برای محیط زیس��ت کمتر مضر باش��د. حتی شما 
می توانید روی این کیسه های نام فروشگاه خود را ذکر کنید 
که تبلیغی هم برای فروشگاه ش��ما باشد. از طرفی مشتریان 
ش��ما می توانند از این کیس��ه های پارچه ای که مانند ساک 

دستی هس��تند در جاهای دیگر هم اس��تفاده کنند. در این 
میان می توانید این موضوع را برای مخاطبان خود شرح دهید 
که کمتر از کیسه های پالستیکی اس��تفاده کنند؛ چون این 
کیسه های پالستیکی برای محیط زیست مضرات زیادی را 
با خود به همراه دارد. هنگامی که مشتریان ببینند فروشگاه 
ش��ما ب��رای محیط زیس��ت ارزش قائل می ش��ود و هرگونه 
اقدامی را انجام می دهد که آلودگی کمتری محیط زیست را 
تحت الشعاع قرار دهد، همین موضوع مزیت رقابتی برای شما 

نسبت به سایر رقبا محسوب می شود. 

مسئولیت اجتماعی در سوپرمارکت

پرسش: مدیر فروشگاه سوپرمارکتی در شمال تهران هستم که در کنار فروشگاه ما چندین فروشگاه دیگر نیز حضور دارند و 
رقابتی بین فروشگاه های این منطقه از تهران ایجادشده است. در ابتدا ما با ایجاد پیک رایگان خدماتی را در کنار محصوالت 
خود به مش�تریان ارائه دادیم اما با فضای رقابتی بیش�تر این موضوع هم دیگر مزیت رقابتی برای ما محس�وب نمی ش�ود. 
برخی از دوس�تان اظهار می کنند که روی مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری کنیم. در راستای مسئولیت اجتماعی شما چه 

پیشنهادهایی می کنید؟ 

کلینیککسبوکار

10 ترفند مذاکره و راه های مقابله با 
آن در مذاکره ناب

 در مذاکرات بین افراد اعم از مذاکره خانوادگی، ش��غلی، 
تجاری و سیاسی گاهی اوقات با مذاکره کنندگانی مواجه 
می شویم که به دلیل حرفه ای بودن از ترفندهایی استفاده 
می کنند و با اس��تفاده از این ترفندها به صورت ناخودآگاه 
از شما امتیاز می گیرند. در ادامه با اس��تفاده از ابزار مذاکره 
 )Total Productive Negotiation(  بهره ور جامع
تعدادی از ای��ن ترفندها و راه های دفاعی ب��رای آنها را ذکر 

می کنیم »TPN«  ابزاری است برای تحقق مذاکره ناب.  
1- درخت پر از برگ و بار منفی: محدوده موردنظر شما 
را گسترش می دهند و شاخ و برگ های منفی بی ربط برای 
آن می سازند سپس از شما ایراد می گیرند و شما را در موضع 

ضعف قرار می دهند و به شما القا می کنند که امتیاز بدهید. 
راهکار: صبور و خونسرد باش��ید، در تنگنا قرار نگیرید، 

مذاکره را هوشمندانه تمدید کنید. 
2- شبیه سازی: برای خواسته شما از مشترکات لفظی 
استفاده می کنند که هیچ شباهتی با موضوع مطروحه از 
طرف ش��ما ندارد و فقط کلمات آن با کلمات شما مشابه 
است، جمله ای می س��ازند که آن جمله شباهت به جمله 
ش��ما دارد ولی بس��یار منفی اس��ت و باز هم به شما القا 
می کنند که به شدت بدهکار هستید و سعی می کنند شما 

را در موقعیت ضعف قرار دهند. 
راهکار: جمله خود را با تسلط بر خویشتن و آرامش با لفظ 

و بیان واضح و متفاوتی بیان کنید. 
3- آتشفشان طغیانگر: جمله شما را به گونه افراطی 
تعمیم می دهند و س��پس موضوع تعمیم یافته را به شما 
نس��بت می دهند و آن را رد می کنند و چنان ماهرانه این 
آتشفشان را می س��ازند که ش��ما خود را مقصر بدانید و با 

عذرخواهی شروع به دفاع کنید. 
راهکار: شما جمله خود و درخواس��ت خود را در جهت 
مخالف بیان کنید و با تفریط کردن در بیان درخواست به 
جای آتشفشان یک قطب شمال یخبندان بسازید و به او 

بفهمانید ترفند او بر شما اثری ندارد. 
4- پازل پرقطعه: نقش��ه خود را به ص��ورت یک پازل 
پرقطعه که متشکل از قطعات بسیار ریز و زیاد است شروع 
می کنند به نحوی که قابل پیش بینی نباشد که قصدشان 
چیست و این قطعات بسیار ریز را به صورت جمالتی کوتاه 
و بلند که مورد تأیید شماس��ت مطرح می کنند و آرام آرام 
پازل خود را تکمیل می کنند. به صورتی که شما یا در پایان 
مذاکره یا مدتی پ��س از پایان مذاکره  )امض��ای قرارداد یا 

تفاهم نامه( متوجه خواهید شد که فریب خورده اید. 
راهکار: وقت��ی با تعداد زیاد جمالت زیبا مواجه ش��دید 
بدانید که طرف مقابل مش��غول تکمیل چنین ترفندی 
است. بنابراین برخی از جمالت را حتی اگر در بعضی موارد 

صحیح دانستید رد کنید تا پازل او به هم بخورد. 
5- مصادره به مطلوب: موضوعی که قرار است در یک 
مذاکره به شما اثبات کنند و صحت آن هنوز اثبات نشده به 
نحو دیگری مطرح می کنند و از ابتدای مذاکره آن را مسلم و 

مبرهن فرض می کنند و پیش می روند. 
راهکار: هیچ گاه موضوع هدف مذاکره را فراموش نکنید و 

با تمرکز و ثبات حواستان به جمالت اغواگرانه باشد. 
6- اعتراف گیری: از ابتدای بحث به جای پاسخ دادن 
و بیان کردن موضوعات مرتبط با مذاکره، پرسش هایی را 
بسیار زیرکانه طرح می کنند که شما مجبورید پاسخ دهید 
و اگر حضور ذهن نداش��ته باشید پاسخ ش��ما را تبدیل به 

اعتراف می کنند  و علیه شما به کار می گیرند. 
راهکار: باید باهوش و ذکاوت باش��ید و پرسش هایی را که 
معموالً به صورت مسلسل وار تکرار می کنند بشنوید و ماهرانه 

از پاسخ دادن به آنها طفره روید تا در تور آنها گرفتار نشوید. 
Out of control -7 )خ�ارج ش�دن از حال�ت 
کنترل(: برخی اوقات که می بینند شما در موضع منطق 
و قدرت و صداقت هستید جمالتی را بیان می کنند که شما 
را به شدت عصبانی می کند، عصبانیت شما سبب می شود 
لحن گفتارت��ان از منطق خارج ش��ود و کالم��ی خارج از 
منطق، ادب و هنجارهای مذاکره بیان کنید سپس همین 
کالم را به ابزاری برای شکست ش��ما و بیرون راندن تان از 

میدان مذاکره تبدیل می کنند. 
راهکار: معم��والً در زمان عصبانیت ضرب��ان قلب تندتر 
می ش��ود و دس��ت هایتان می لرزد و کنترل تان را از دست 
می دهید اگر چنین حسی در شما شروع شد به این ترفند 
فکر کنید و بدانید اگر کالمی از شما صادر شود کامالً به ضرر 
شما خواهد بود بنابراین از تکنیک بالکن استفاده کنید. یعنی 
موقتاً سکوت کنید و سعی کنید از فضا یا به صورت فیزیکی یا 

به صورت ذهنی خارج شوید حتی به مدت 30 ثانیه. 
8- انحراف از جاده: در جریان مذاکره پرس��ش هایی 
مطرح می کنند که بس��یار جذاب هستند ولی ش��ما را از 
موضوع اصلی مدنظرتان منحرف می کنند مانند راننده ای 
که در یک اتوبان در حال راندن به جلو است و ناگهان کنار 
جاده یک صحنه تصادف می بیند، همراه با پلیس و جمعیت 
زیاد در صورتی که کنجکاو و متمرکز روی تصادف و نحوه 

اتفاق و مقصریابی شود دیرتر به مقصدش خواهد رسید. 
راهکار: قوه تش��خیص و تمرکز بر هدف خود را تقویت 
کنید و پرسش های انحرافی را زیرکانه بی پاسخ بگذارید تا 

طرف مقابل ناکام بماند. 
9- متقاعدسازی تماشاگران به جای شما: در برخی 
مذاکرات که در حضور یک جمع یا یک گروه از تماشاگران 
برگزار می ش��ود مخصوصاً بین دو متخصص مطرح وقتی 
می بینند اس��تدالل خوبی برای رد صحبت ش��ما ندارند 
استداللی را س��رهم می کنند که با آن فقط حضار متقاعد 

می شوند ولی از نظر تخصصی هیچ منطق محکمی ندارد. 
راهکار: ش��ما نباید به اس��تدالل او حمل��ه کنید بلکه 
استداللی س��طحی و هم وزن با او برای حضار ولی خطاب 

به او مطرح کنید. 
10- استفاده ابزاری از مرجع مهم: 

در برخی از مذاکره ه��ا وقتی می بینند در برابر ش��ما و 
برای استدالل شما از نظر منطقی بیان درستی ندارند در 
آن هنگام به جای ارائه دلیل و منطق ب��رای ادامه بحث از 
مراجعی استفاده می کنند که بس��یار مورد قبول یا مورد 
احترام شماست و از آن مرجع با سفسطه و مغلطه جمالتی 
بیان می کنند که شما از موضع خود کوتاه خواهید آمد  )یا 

به اجبار یا با متقاعد شدن.(
راهکار: استناد به مراجع را محترمانه به تعویق بیندازید و 
استدالل کنید که در این موضوع خاص بهتر است به جای 

مرجع از عقل و اجماع استفاده شود. 

تفسیر زبان بدن
آیا می دانستید تفسیر زبان بدن یکی از مهم ترین 
مهارت ه��ای الزم در گوش کردن اثربخش اس��ت؟  
عناص��ر غیرکالمی ارتب��اط، به خص��وص در درک 
دیگر احساسات ش��خصی اهمیت بسیار دارد. مردم 
اغلب می کوش��ند ک��ه احساسات ش��ان را از طریق 
کنت��رل رفتاره��ای غیرکالم��ی خود مخف��ی نگه  
دارند اما این کار در مقایس��ه مربوط به پنهان کاری، 

معموالً  از موفقیت کمتری برخوردار است. 
گاه ممکن اس��ت که زب��ان بدن، بس��یار واضح و 
آش��کار باش��د و گاه ممکن اس��ت رمزگش��ایی آن 
کار بسیار دش��واری به نظر برس��د. هرگاه شنونده 
در تعام��الت قادر باش��د درک خ��ود را از زبان بدن 
فرستنده به شکل مناس��بی منعکس کند، ارتباط تا 

حد قابل توجهی بهبود می یابد. 
عالئ��م غیرکالمی، نه تنها احساس��ات ف��رد را به 
تصویر می کش��ند بلکه اغل��ب نش��ان می دهند او 

چگونه با احساسات کنار می آید. 

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

مونا اشرف زاده

مدیریت امروز

در کنار تفکر انتقادی، باید روحیه 
انتقادپذیری اعضای تیم را نیز 

افزایش داد. مهم است که اعضای 
تیم مورد انتقاد و نصیحت قرار گیرند 
تا در مورد آنچه که انجام می دهند، 
دقت کنند. چنانچه حضور یکی از 

اعضای تیم در یک جلسه زیان بخش 
است، باید به او تذکر داده شود 

»اگر اعض��ای تیم به یکدیگر 
باش��ند،  نداش��ته  اعتم��اد 
نمی توانن��د عملک��رد خوب��ی 
داش��ته باش��ند«. ای��ن جمله 
س��رآغاز بس��یاری از مق��االت 
منتشر شده در زمینه مدیریت 
اس��ت. طبق نتایج یک تحقیق 
بعضی متخصص��ان و محققان 
به ای��ن نتیجه رس��یده اند که 
اعتماد به ط��ور کل��ی خوب و 
بی اعتمادی بد اس��ت. اما باید 
گفت ش��اید همیش��ه اینطور 
نباش��د. گاه��ی اوق��ات ایجاد 
حس بی اعتم��ادی در گروه ها، 
اعضای گروه را تشویق به بهتر 
انجام دادن کاره��ا می کند. اما 
اینکه مدی��ران و تیم ها چگونه 
از بی اعتمادی س��ود می برند، 
موضوعی اس��ت که در گزارش 
امروز بدان پرداخته شده است. 

محرکی برای بررسی 
عملکرد دیگر اعضای تیم 
می گوین����د  محق��ق��ان 
بی اعتم��ادی ب��ه عن��وان یک 
انتظار منفی از یکی از اشخاص 
تی��م می تواند احس��اس ظن، 
نگرانی یا ش��ک برانگی��زد. اما 
بی اعتمادی ک��ه در اینجا ذکر 
می شود به معنای عدم اعتماد 
به تیم و کل مجموعه نیس��ت 
بلکه تنه��ا محرکی اس��ت که 
دیگ��ران را وادار کند، به نتیجه 
حاصله از عملکرد همکار خود 
ش��ک و آن را مجدد بررس��ی 
کنند. دو احس��اس مج��زا در 
این قضیه وجود دارد. در عمل 
شاید این احساس ها به صورت 
منفی به یکدیگر مربوط است، 
ام��ا در حقیقت ای��ن کار باعث 

کارایی بیشتر تیم می شود. 

بی اعتمادی سبب افزایش 
آگاهی و نیاز به پرسش 

می شود 
ب��رای بررس��ی اینک��ه این 
ع��دم اعتماد چگون��ه می تواند 
برگروه ها اثر بگ��ذارد، گروهی 
از محقق��ان تحقیق��ی انج��ام 
دادن��د. آنه��ا دانش��جویانی را 
ب��رای ای��ن کار گماردن��د که 
برای ح��ل تکالیف ب��ه صورت 
مجازی با اس��تفاده از کامپیوتر 

در آزمایشگاه های کنترل شده 
با یکدیگر همکاری می کردند. 
به بعض��ی از گروه ه��ا، کارهای 
روتین��ی اختصاص داده ش��د 
ک��ه مش��ابه آن را در تمرینات 
قبلی انجام داده بودند. به دیگر 
گروه ها، کاره��ای غیرمتداول 
مح��ول ش��د ک��ه متعل��ق به 
ح��وزه ای جدید و ناآش��نا بود. 
به یک��ی از این گروه ه��ا پیامی 
تح��ت این عن��وان رس��یدکه 

»یک��ی از اعض��ای تیم 
ش��ما به صورت عمدی 
رون��د ح��ل مس��ئله را 
کند کرده و گ��روه را به 
جواب نادرست رهنمون 
خواه��د ک��رد. ب��ه این 
شخص گفته ش��ده که 
به نقش خودش اعتراف 
نکرده و آن را مس��کوت 
نگ��ه دارد. ش��ما بای��د 
شناسایی کنید که از این 
میان کدامیک ش��خص 

مورد نظر ماست؟«
این تمرین سبب برانگیختن 
نس��بت  بی اعتم��ادی  ح��س 
به اعض��ای تیم می ش��ود. این 
پیام تاثیری ب��ر عملکرد انجام 
فعالیت ه��ای ع��ادی و متداول 
ب��رای  ام��ا  ن��دارد،  گروه ه��ا 
گروه هایی ک��ه کار نامش��ابه و 
غیرروتین انجام می دادند، پیدا 
کردن فرد مخ��رب یک دغدغه 
ش��د، دغدغ��ه ای ک��ه منج��ر 
به ت��الش اعضای گ��روه برای 
یافتن ش��د و ای��ن بی اعتمادی 
س��بب بهب��ود عملک��رد گروه 
می شود. همانطور که محققان 

ش��رح می دهند: »بی اعتمادی 
س��بب افزایش آگاه��ی و نیاز 
به پرس��ش ش��ده که از طریق 
کاهش تمایل به اعتماد و تکیه 
بر پاسخ های دیگران و احساس 
نیاز به بررس��ی کار آنها آشکار 
می ش��ود. تفکر انتقادی که آن 
فرد در موضوعات غیرمتداول و 
ناآشنا پیشنهاد می کند در حل 

مسئله دارای اهمیت است. 

رویکردی که باید با 
احتیاط اجرا شود 

ح��ال ممک��ن اس��ت ای��ن 
پرس��ش برای تان مطرح ش��ود 
ک��ه آی��ا بای��د قب��ل از اجرای 
ب��ذر  پیچی��ده،  پروژه ه��ای 
بی اعتم��ادی را می��ان اعضای 
تیم مان بپاشیم؟ طبیعی است 
که هدف این نیست. باید اضافه 
کرد که اس��تفاده از این عنصر 
بدون تفکر و اس��تراتژی خاص 
موج��ب مش��کالتی از جمل��ه 
کش��مکش در گروه می ش��ود. 
بنابرای��ن پیش��نهاد می ش��ود 
ک��ه مدی��ران قبل از اس��تفاده 

از این رویک��رد جوان��ب کار را 
بس��نجند. برای مثال این کار را 
با بررسی و س��ازماندهی مجدد 
تیم های قدیمی و نیروهایی که 
مدت طوالنی اس��ت با سازمان 
هم��کاری دارن��د ی��ا معرف��ی 
اعضای تیم های جدید ش��روع 
کنند. این مداخ��الت می تواند 
بی اعتمادی را تقوی��ت کرده و 
س��بب ایجاد جرقه ه��ای تفکر 
انتقادی ش��ود، اما این کار باید 
ب��دون تزری��ق و تقویت 
تنش ه��ای مض��ر میان 

اعضای تیم باشد. 

ایجاد تفکر انتقادی 
در کنار تفکر انتقادی، 
باید روحیه انتقادپذیری 
نی��ز  را  تی��م  اعض��ای 
افزایش داد. مهم اس��ت 
که اعض��ای تی��م مورد 
انتق��اد و نصیح��ت قرار 
گیرند، ت��ا در مورد آنچه 
که انجام می دهند، دقت کنند. 
چنانچه حض��ور یکی از اعضای 
تیم در یک جلس��ه زیان بخش 
اس��ت، باید ب��ه او تذک��ر داده 
شود. بهترین راه برای نصیحت 
و انتقاد از یک��ی از اعضای تیم 
برای اص��الح رفتار این اس��ت 
ک��ه در مورد ارزش ه��ا و اصول 
اساس��ی س��ازمان با او صحبت 
کنید و س��پس به سمت هدف 
کنی��د.  حرک��ت  مش��خصی 
نصیح��ت فقط در م��ورد رفتار 
منفی نیس��ت و مدیر نیاز دارد 
به کارمند اجازه ده��د تا بداند 
خارق الع��اده  همکاری ه��ای 

او قاب��ل قدردانی و ارزش��مند 
است. چنانچه شما قصد دارید 
هم��کاری مثب��ت آن عض��و را 
حفظ کنید، ضروری اس��ت که 
به او اج��ازه دهید تا نس��بت به 
مشکالت رفتاری و کاری خود 

آگاه شود. 

نکته پایانی 
دی��دن عنص��ر بی اعتمادی 
ب��ه عن��وان عاملی که س��بب 
افزایش آگاه��ی و پویایی گروه 
می ش��ود، می تواند به عملکرد 
بهت��ر س��ازمان کم��ک کن��د. 
به عب��ارت دیگ��ر تیم هایی که 
بیش از ح��د معمول به یکدیگر 
اعتم��اد می کنند، چش��م خود 
عی��وب  از  بس��یاری  روی  را 
می بندند و به واس��طه س��ابقه 
کاری در کار یکدیگ��ر مداخله 
نک��رده و نظ��ر نمی دهن��د. به 
وج��ود آم��دن این حال��ت در 
گروه های کاری طبیعی است، 
چ��را ک��ه هنگامی تی��م کاری 
ش��ما پیش��رفت می کن��د که 
اعضای تیم ب��ه یکدیگر اعتماد 
کنند. ام��ا گاهی ای��ن اعتماد 
به ص��ورت ناخواس��ته موجب 
نادیده گرفتن خطاهای اعضای 
دیگ��ر می ش��ود. اعض��ای این 
تیم ه��ا  ضعف ه��ا و لغزش های 
خ��ود را از یکدیگ��ر پنه��ان 
می کنن��د، از ی��اری دادن ب��ه 
حوزه های بیرون از مس��ئولیت 
خود اکراه دارن��د، بدون تالش 
برای ش��ناخت درست مقصود 
و اس��تعداد دیگ��ران، عجوالنه 
قضاوت می کنند، از ش��ناخت 
مهارت ها و تجربه های یکدیگر 
و بهره ب��رداری از آنه��ا غفل��ت 
می کنن��د. ای��ن می تواند یکی 
از معض��الت تیم ه��ای کاری 
باش��د که به صورت خاموش به 
کار خود ادام��ه داده و عملکرد 
مخرب یکی از اعض��ا را نادیده 
می گیرند. س��ودی ک��ه تیم ها 
از رویک��رد ایج��اد بی اعتمادی 
می برند، ایجاد تفک��ر انتقادی 
می��ان اعض��ای تیم اس��ت. در 
حقیقت به جای پذیرش مسائل 
و چش��م پوش��ی از معای��ب، 
ای��ن رویکرد ب��ه اعض��ای تیم 
کم��ک می کند که ب��ه حقایق 
با دیدگاه��ی ت��ازه و بدیع نگاه 

کنند. 

آیا می دانستید

مدیران ماندگار

هدی رضایی

سید محسن علیزاده طباطبایی
 دکترای مدیریت کسب و کار 

مزایای بی اعتمادی در سازمان

بی اعتمادی 
به عنوان عامل مثبت!



ش��اخص کل بورس اوراق 
به��ادار در پای��ان معام��ات 
ب��ا 94 واح��د افت ب��ه رقم 
واح��دی   13 و  ه��زار   63
عقب نش��ینی ک��رد؛ عاوه بر 
ش��اخص های  هم��ه  ای��ن، 
بورس��ی در بازار سهام نزولی 
شیش��ه ای  ت��االر  و  بودن��د 
بازار  سراس��ر قرمز  پوش بود. 
س��هام همزم��ان ب��ا موع��د 
تسویه حس��اب های اعتباری 
ش��رکت های کارگ��زاری، در 
شرایطی با افت دسته جمعی 
ش��د  مواجه  نماگرهای خود 
ک��ه حج��م معام��ات نی��ز 

چندان چنگی به دل نزد.
ب��رای  افزای��ش عرضه ه��ا 
معامله گ��ران حرف��ه ای بازار 
در برخ��ی ت��ک س��هم ها و 
ش��رکت های کوچ��ک ب��ازار 
به ویژه در ب��ازار پایه توافقی 
فرابورس نوسان س��ازی کرد. 
از سوی دیگر گروه  خودرو با 
توج��ه به میزان فروش خود، 
در هفت��ه گذش��ته همچنان 
بیش��ترین تاثی��ر منفی را بر 
روند بازار سهام داشت و این 
است  این مطلب  بیانگر  نکته 
که سیاست دولت در اجرای 
ریالی  250میلیون  تسهیات 
صنع��ت  از  دردی  تاکن��ون 
خودروی ایران درمان نکرده 

اس��ت.
بسیاری از فعاالن بازار سهام 
معتقدند تنها ب��ا کاهش نرخ 
سود بانکی در پی اجرای طرح 
برج��ام می توان ب��ه وضعیت 
س��ودآوری ش��رکت ها و بازار 
سهام کمک کرد. این موضوع 
هزینه های  کاه��ش  موج��ب 
مالی شرکت ها می شود چراکه 
از شرکت ها همچون  بسیاری 
مجموعه ه��ای پتروش��یمی و 
از س��رمایه  دارویی می توانند 
در گ��ردش در اختی��ار خود 
اعتب��ار  گش��ایش  قال��ب  در 
از  و  کنن��د  اس��تفاده   LC
قیمت،  ارزان  منابع خارج��ی 
نقدینگ��ی و س��رمایه الزم را 

تامین کنند. 

ایران خودرو بیشترین 
تاثیر منفی را بر شاخص 

کل داشت
نمادهای  اکث��ر  معام��ات 
گروه بان��ک همچون روزهای 
گذش��ته منفی بود و با معامله 
27 میلیون س��هم، بانک ملت 
بیشترین حجم معامات گروه 
را داش��ت. در پایان معامات 
ب��ه ج��ز بان��ک پاس��ارگاد و 
نمادها  سایر  خاورمیانه،  بانک 
در ب��ازه منفی ق��رار گرفتند. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت 
قطعات نماده��ا در بازه منفی 
به طوری که  ش��دند.  معامل��ه 
ایران خ��ودرو بیش��ترین تاثیر 
منف��ی را روی ش��اخص کل 
داش��ت. ایران خ��ودرو با صف 
معامات  میلیون��ی   3 فروش 
را ب��ه پایان رس��اند. پیرامون 
این گروه، دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه س��ازی کشور از 
دو خودروس��از بزرگ داخلی 
از منابع  با اس��تفاده  خواست 
حاص��ل از ط��رح تس��هیات 
25 میلی��ون تومان��ی خری��د 
خودرو، بده��ی معوق 2500 

میلیارد تومانی قطعه سازان را 
پرداخت کنند. 

خبرهای ناامید کننده در 
گروه فرآورده های نفتی

نفتی  فرآورده های  گروه  در 
طی روزهای اخیر شاهد روند 
نزول��ی و ب��ازه منف��ی تقریبا 
گروه  ای��ن  نماد ه��ای  تم��ام 
بودیم و ب��ا معامله 5 میلیون 
اصفهان  نفت  پاالیش  س��هم، 
بیش��ترین حجم و بیش��ترین 
تاثیر بر افت شاخص را داشت. 
در عین ح��ال آخرین فرصت 
حسابرس��ی  عملک��رد  ارائ��ه 
نش��ده ش��ش ماهه شرکت ها 
30 مهرماه ب��وده ولی تاکنون 
گزارش عملکرد ش��رکت های 
پاالیشگاهی به دست سازمان 
بورس نرسیده است. از سوی 
دیگ��ر فوربس طی گزارش��ی 
نوشت: در حالی که بازار نفت 
اشباع ش��ده و زمینه ای برای 
افزایش حضور ای��ران در این 
ب��ازار وجود ن��دارد در صنعت 
گاز نیز شرایط خوب نیست و 
اگ��ر ایران تمرکز خود را روی 

تولید و ص��ادرات گاز بگذارد، 
شاید ناامید شود. 

معامالت بلوکی مثبت 
مخابرات ایران

در گروه مخاب��رات، معامله 
بل��وک 7 میلیون��ی مخابرات 
ای��ران در ب��ازه مثب��ت انجام 
تاثی��ر  بیش��ترین  و  گرف��ت 
ب��ر ش��اخص کل  را  مثب��ت 
گذاش��ت. در گروه قند و شکر 
برخاف روزهای گذشته اکثر 
نماده��ای آن در بازه منفی و 
صف فروش قرار داشتند. قند 
قزوین تنها نماد مثبت و صف 

خرید این گروه بود.
پیرام��ون ای��ن گ��روه خبر 
رس��یدبنیاد مس��تضعفان ب��ا 
تجمیع سهام خود در شرکت 
بل��وک 88.71  قزوی��ن،  قند 
درصدی این س��هم را به طور 
یکج��ا و نق��د از طریق بورس 
گ��روه  در  می کن��د.  واگ��ذار 
اکثر  ش��یمیایی  محص��والت 
نمادها به طور متعادل معامله 
شدند و پلی اکریل با حجم 30 
بیشترین حجم  میلیون سهم 

معامات این گ��روه را به خود 
اختصاص داد. 

کاهش 3 واحدی آیفکس
معام��ات  پای��ان  در 
و  میلی��ون   94 فراب��ورس، 
600 ه��زار ورق��ه به��ادار به 
ارزش 740 میلی��ارد و 980 
میلیون ریال داد و ستد شد و 
ش��اخص فرابورس )آیفکس( 
نیز با کاهش س��ه واحدی در 
عدد 701 واح��د توقف کرد. 
خرید و ف��روش 8 میلیون و 
970 هزار س��هم ت��وکا ریل، 
بیش��ترین حج��م و خدمات 
دریای��ی و بن��دری س��ینا با 
 23 ارزش  ب��ه  معامات��ی 
میلیارد و 140 میلیون ریال، 
معام��ات  ارزش  بیش��ترین 
دی��روز را ب��ه نام خ��ود ثبت 
کرد. س��هام مواد ویژه لیا در 
کنار زغ��ال صنعتی و معدنی 
ش��اهرود و فوالد آلیاژی یزد 
بیش��ترین افزای��ش قیمت را 
داش��تند و در س��وی دیگ��ر 
ش��رکت های  س��هام  ب��ازار، 
مع��ادن مس تکن��ار، صنعتی 
مین��و و قن��د چهارمح��ال با 
بیش��ترین افت قیمت روبه رو 

شد.
اس��ناد خزانه اس��امی در 
پایان روز با قیمت 928 هزار 
و 707 ری��ال خرید و فروش 
ش��د و نرخ بازده تا سررسید 
این اوراق ب��ه 25.95 درصد 
رس��ید؛ ضم��ن آنک��ه اوراق 
تس��هیات مس��کن نی��ز در 
محدوده 680 ت��ا 698 هزار 
ریال مورد معامله قرار گرفت.
نم��اد معامات��ی ش��رکت 
بیمه س��امان جهت برگزاری 
فوق العاده  عموم��ی  مجم��ع 
صاحبان س��هام در تاریخ 28 
آبان و نماد معاماتی شرکت 
صنعتی و معدنی شمال شرق 
برگ��زاری  جه��ت  ش��اهرود 
مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق العاده نوبت دوم صاحبان 
س��هام در روز 30 آب��ان در 
متوقف  دیروز  معامات  پایان 

شد. 

فروشندگان مهار بازار را در دست گرفتند

عقب نشینی شاخص کل به 63هزار و 13واحد

سنا - اقتصاد کشور در حالی 
از رک��ودی مزمن رنج می برد که 
رکود حاکم بر اقتصاد، بازار سهام 
را نیز درگیر کرده و باعث ش��ده 
تا صنایع حاضر در بازار سهام با 
کاهش س��ودآوری و افت قیمت 

مواجه شوند.
به  برای رسیدن  بازار س��هام 
ثب��ات و رش��د پای��دار نیازمند 
رون��ق صنای��ع اس��ت و رون��ق 
محق��ق  زمان��ی  نی��ز  صنای��ع 

می ش��ود ک��ه اقتص��اد کش��ور 
از رک��ود خ��ارج ش��ود. بهبود 
نیازمند  ب��ازار س��هام  ش��رایط 
اقتصادی  اصاح زیرساخت های 
قیمت ها  است رش��د  در کشور 
و ش��اخص ها در ب��ازار س��هام 
نیازمن��د خروج اقتصاد از رکود 
رونق  آغ��از  ب��ا  اس��ت؛ چراکه 
اقتص��ادی، بنگاه های حاضر در 
بازار س��هام نیز با افزایش حجم 
ف��روش مواجه خواهند ش��د و 
به  اتف��اق می توان��د منجر  این 
رشد س��ودآوری آنها و افزایش 

قیمت سهام شود که به تبع آن 
بازار س��هام نیز رونق می گیرد. 
در ح��ال حاضر بازار س��هام از 
کمب��ود نقدینگ��ی ب��ه ش��دت 
رنج می برد و تزری��ق نقدینگی 
به ب��ازار س��هام می تواند باعث 
رش��د و رونق این بازار ش��ود. 
کمبود نقدینگی در حال حاضر 
معضل کل اقتصاد کش��ور است 
و ت��ا زمانی که رش��د نقدینگی 
در اقتصاد و تولید کش��ور اتفاق 
تحریک  تقاض��ا  بخش  نیفت��د، 
نمی ش��ود تا با افزایش فروش، 

سود ش��رکت ها نیز رش��د کند.
بلوکه  پول ه��ای  آزاد ش��دن 
شده قطعا به نفع اقتصاد کشور 
اس��ت چراکه ای��ن نقدینگی ها 
در چرخه اقتصاد توس��ط دولت 
به بازارها تزریق می ش��ود و از 
یکس��و پای��ه پول��ی را افزایش 
می دهد و از س��وی دیگر دولت 
می توان��د بدهی ه��ای خ��ود را 
پرداخ��ت کن��د. در نتیجه این 
ای��ن پول ه��ا می تواند  اتف��اق، 
اقتص��اد و ب��ازار س��هام را ب��ا 
رونق هم��راه کن��د. پیش بینی 

می شود با آغاز رفع تحریم های 
بین الملل��ی و برداش��ته ش��دن 
حرک��ت  بانک��ی  تحریم ه��ای 
صع��ودی خ��ود را آغ��از کند. 
ب��ا رف��ع تحریم ها، دسترس��ی 
بلوکه ش��ده  نقدینگی های  ب��ه 
تسهیل شده و این اتفاق منجر 
به رونق اقتصادی خواهد ش��د 
و رون��ق اقتص��ادی باعث رونق 
بنگاه ه��ا  و س��ودآوری  تولی��د 
می ش��ود که به دنبال آن بازار 
نیز  س��هام و ش��اخص های آن 

صعودی خواهند شد. 

ایس�نا - یک فعال بازار سهام 
گفت: برای جذب سرمایه گذاران 
محدودیت های  بای��د  خارج��ی 
موج��ود در قوانی��ن و همچنین 
ب��ازار س��هام برط��رف ش��ده و 
س��اختارها بهبود پی��دا کند در 
غی��ر این صورت به بازار ش��وک 
وارد می ش��ود. علی س��نگینیان 
محدودیت ه��ای  خص��وص  در 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  ورود 
به بازار س��هام گفت: اصطاحی 
است که می گوید سرمایه جایی 
م��ی رود ک��ه ب��ه آن خوش��امد 
بگوین��د و جای��ی می ماند که با 
آن خ��وب رفتار کنن��د بنابراین 
ح��وزه  در  می خواهی��م  اگ��ر 
باید  باشیم  سرمایه گذاری خوب 
این دو اصل را رعایت کنیم. وی 
با بیان اینکه در س��ال های قبل 
از تحریم تجربه موفقی در جذب 
نداشتیم  خارجی  سرمایه گذاران 
و پول های زی��ادی در این حوزه 
ج��ذب نکردیم، اف��زود: در حال 
حاض��ر در بحث خوش��امدگویی 
ب��ه س��رمایه گذاران خارج��ی با 
وج��ود پتانس��یل هایی که به آن 

ویژگی هایی  و  اش��اره می ش��ود 
همچون معادن و دسترس��ی به 
انرژی ک��ه می تواند مزیتی برای 
آنها باشد، محدودیت های زیادی 

وجود دارد.
ای��ن  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
محدودیت ها شامل قدیمی بودن 
برخی قوانین و مقررات، ساختار 
ناکارآم��د برخ��ی حوزه ها مانند 
حق��وق  و  مالیات��ی  مباح��ث 
تج��ارت اس��ت عاوه ب��ر اینکه 
روی  ک��ه  محدودیت های��ی 
س��رمایه گذاری داخل��ی اثرگذار 
باع��ث می ش��ود ک��ه  اس��ت و 
تمایل به س��رمایه گذاری داخلی 
مح��دود ش��ود با همان ش��دت 
نیز  برای سرمایه گذاران خارجی 
وجود دارد بنابراین اگر در داخل 
کش��ور ش��رایط مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری نداری��م طبیعتا 
نباید انتظار داش��ته باش��یم که 
رئیس  ش��وند.  وارد  خارجی ه��ا 
کمیس��یون بازار پول و س��رمایه 
اتاق بازرگانی تأکید کرد: بنابراین 
اگر می خواهیم به س��رمایه گذار 
خارجی خوش��امد خوبی بگوییم 

بای��د ع��اوه ب��ر پتانس��یل ها و 
جذابیت هایی که به آنها نش��ان 
می دهیم، محدودیت های موجود 
در ن��رخ ارز، ص��دور روادی��د و 
مش��وق های قانونی که در قانون 
دیده  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
شده و همچنین محدودیت های 
بازار س��هام همچون  موجود در 
عم��ر کاف��ی نداش��تن ب��ازار و 
کار  و  س��از  نب��ودن  پیش��رفته 
معامات را تا حد ممکن برطرف 
کنیم تا وقتی این سرمایه گذاران 
و  می ش��وند  وارد  خارج��ی 
س��رمایه گذاری  می خواهن��د 
محدودیت ه��ا،  درگی��ر  کنن��د، 
مش��کات و پیچیدگی ه��ای آن 
نشوند. س��نگینیان تصریح کرد: 
ع��اوه ب��ر ای��ن  بای��د در حوزه 
نگهداری سرمایه گذاران خارجی 
توج��ه الزم ص��ورت گی��رد زیرا 
س��رمایه گذاران  می خواهی��م 
خارجی را به صورت بلندمدت در 
کش��ور نگهداری کنیم پس باید 
س��عی کنیم با ایجاد مش��ارکت 
و تعری��ف ش��ریک های داخلی و 
ایجاد مش��وق های الزم اقداماتی 

انجام دهیم تا آنها داخل کش��ور 
بمانند. مدیر عامل تامین سرمایه 
امین اضافه کرد: قرار نیست که 
س��رمایه گذاری به س��متی برود 
ک��ه فق��ط محص��ول بخری��م و 
وارد کننده باشیم بلکه قرار است 
دع��وت کنیم تا س��رمایه گذاران 
مش��ارکت  ب��ا  بلند م��دت 
از  بتوانند  داخلی  سرمایه گذاران 
توان داخ��ل، نیروی کار و دانش 
متخصصان داخلی استفاده کنند 
و م��ا نیز از مدیری��ت تکنولوژی 
و ب��ازار خارج��ی آنها اس��تفاده 
کنی��م و این باعث می ش��ود هر 
دو ط��رف از این موضوع کس��ب 
سود کنند. وی تصریح کرد: اگر 
وارد کشور  خارجی  سرمایه گذار 
شود بازار س��هام بخش کوچکی 
از آن خواه��د ب��ود بنابراین باید 
بخش عمده ای از سرمایه گذاران 
خارجی را در بازار اولیه و پروژه ها 
ج��ذب کنیم و بخ��ش دیگر آن 
وارد بازار س��هام ش��ود زیرا بازار 
س��هام ب��ازار ب��زرگ و توس��عه 
 یافت��ه ای نیس��ت و نمی توانی��م 
انتظار داش��ته باش��یم که حجم 

بزرگ��ی از این مناب��ع وارد بازار 
س��هام ش��ود. عضو کمیس��یون 
ات��اق  س��رمایه  و  پ��ول  ب��ازار 
بازرگانی ادامه داد: بازار سهام در 
س��ال های گذشته سعی کرده از 
نظر قواع��د معاماتی، ابزارهایی 
در اختی��ار و مق��ررات نظارت��ی 
ساختارهای خود را بهبود بخشد 
و اص��اح کند، ام��ا همچنان با 
فاصله  جهان��ی  اس��تاندارد های 
دارد و نیاز اس��ت که در صورت 
آغاز پروسه جذب سرمایه گذاران 
خارجی همزمان با آن ساختارها 
را بهبود ببخش��د تا بتواند از آنها 
استفاده بلندمدت کنند، در غیر 
این صورت به بازار ش��وک وارد 
می ش��ود و بازار را دچار نوس��ان 
کرده و کمکی ب��ه آن نمی کند. 
وی تأکی��د ک��رد: زمان��ی ک��ه 
فضای س��رمایه گذاری مناس��ب 
نباش��د طبیعتا س��رمایه گذاران 
خارجی بیش��تر از ما به این فضا 
توج��ه می کنند، ل��ذا زمانی که 
محدودیت ها وجود دارد بیش��تر 
م��ورد توج��ه خارجی ه��ا ق��رار 

می گیرد. 

تسهیل دسترسی به نقدینگی با رفع تحریم ها

محدودیت های ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس

چهارشنبه
27آبان1394 12
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دریچه

خبر

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه عضو IEU شد

شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه  )س��مات( به عضویت اتحادیه الکترونیکی بین 
بورسی )IEU(  درآمد. محمدرضا محسنی، مدیرعامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه با اعام خبر فوق گفت: در نشست اخیر اعضای 
بورس های کاالیی کشورهای مستقل مشترک المنافع  
 )CIS(و اروپای شرقی)IEU(  در باروس، درخواست 
عضویت شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه ایران بررس��ی و با حضور این شرکت در 
این اتحادیه موافقت ش��د. در همی��ن رابطه، گریگور 
واردیکیان، رئیس اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی و 
رئیس بورس کاالی ارمنستان روز گذشته با حضور در 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، گواهینامه عضویت این 
شرکت در IEU را به مدیرعامل سمات اهدا کرد. وی 
درخصوص عضویت سما در این اتحادیه گفت: اتحادیه 
الکترونیکی بین بورسی)IEU(  ، سازمانی بین المللی 
  )YERC - سسست که بورس های کاالیی یرکومک

 )MEXارمنس��تان، بوککس )BUCEX(  باروس، 
 ای کک��س )ICEX(  و ککس )CEX(  قزاقس��تان، 
یوکک��س   کوکک��س )KUCEX(  قرقیزس��تان، 
)UCEX(، بورس کاالی کش��اورزی اوکراین و بورس 

کاالی ایران حضور دارند. 

بورس کاال سکوی
صادرات ۸۸ هزار تن قیر

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز 26 آبان ماه، 
شاهد عرضه 88 هزار و 800 تن انواع قیر بود. بر این 
اس��اس در تاالر مذکور76 هزار تن انواع قیر شرکت 
نفت جی عرضه ش��د. تاالر صادراتی همچنین شاهد 
عرض��ه 5 هزار تن قیر 6070 ش��رکت پاالیش نفت 
ش��یراز، یک هزار تن قیر 6070 ش��رکت پاالیش و 
انرژی ش��مال غرب آرکا، یک ه��زار تن قیر 6070 
قیص��ر جنوب کنگ و 500 تن قیر 4050 ش��رکت 
رهیارگس��تر نوین اس��ت. عاوه بر ای��ن، 5300 تن 

عایق رطوبتی راهی این تاالر شد. 

تداوم رونق معامالت در بازار برق 
بورس انرژی ایران

ارزش  ان��رژی،  ب��ورس  معام��ات  جری��ان  در 
معام��ات بازار برق بال��غ بر 97میلیارد ریال ش��د. 
مش��ارکت کنندگان در معامات این بازار تعداد 10 
فروش��نده و 28 خریدار ب��ود. در این روز 14 هزار و 
822 ق��رارداد در قالب 298 معامله مورد دادوس��تد 

قرار گرفت. 

بازگشت آرامش 
به بازارهای سهام جهان

بازارهای سهام آس��یایی پس از ریزش گسترده روز 
دوش��نبه که در واکن��ش س��رمایه گذاران به حمات 
تروریستی پاریس ش��اهد بودند، دیروز با دنبال کردن 
وال اس��تریت صعود کردند. ش��اخص ام اس سی ای از 
بازارهای آس��یا اقیانوسیه به جز ژاپن 1.7 درصد صعود 
ک��رد و از پایین ترین رکورد ش��ش هفت��ه ای که روز 
گذش��ته در پی ریسک گریزی س��رمایه گذاران تجربه 
کرده بود، بهبود یافت. ش��اخص کس��پی کره جنوبی 
1.4 درصد، اس اند پی/ای اس ایکس 200 استرالیا 1.8 
درصد، هانگ سنگ هنگ کنگ 1.9 درصد و شانگهای 
کامپوزیت 1.4 درصد صعود کردند. ش��اخص نیک کی 

225 توکیو 1.6 درصد باالتر ایستاد. 

نگاهی بر صورت های مالی
 6 ماهه داروسازی اکسیر

شرکت داروس��ازی اکسیر با انتش��ار صورت های 
مالی ش��ش ماهه منتهی به 31 ش��هریورماه امسال، 
به صورت حسابرس��ی ش��ده اعام کرد در دوره یاد 
ش��ده مبلغ یک هزار و 507 میلیارد و 325 میلیون 

ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. 

نفت بهران 517 ریال سود به هر 
سهم خود اختصاص داد

ش��رکت نفت بهران ب��ا انتش��ار صورت های مالی 
6 منته��ی ب��ه 31 ش��هریورماه امس��ال، به صورت 
حسابرسی نش��ده اعام کرد در دوره یاد شده مبلغ 
5 هزار و 427 میلی��ارد و 248 میلیون ریال درآمد 

حاصل از فروش خالص داشت. 

تحقق 271 ریالی سود به ازای هر 
سهم حمل و نقل توکا

ش��رکت حمل و نقل توکا ب��ا انتش��ار صورت های 
مالی ش��ش ماهه منتهی به 31 ش��هریورماه امسال، 
به صورت حسابرس��ی ش��ده اعام کرد در دوره یاد 
ش��ده مبلغ 673 میلیارد و یک میلیون ریال درآمد 

حاصل از فروش خالص داشت.
 

 »وصندوق« صورت های مالی 
6 ماهه امسال را منتشر کرد

ش��رکت س��رمایه گذاری صن��دوق بازنشس��تگی 
کارکن��ان بانک ه��ا ب��ا انتش��ار صورت ه��ای مال��ی 
شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه امسال، به صورت 
حسابرس��ی نش��ده اعام کرد در دوره یادشده مبلغ 
493 میلی��ارد و 212 میلیون ریال درآمد حاصل از 

سرمایه گذاری ها و فروش سرمایه گذاری ها داشت. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شماره375 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
س��رمایه گ��ذاری آتیه دماوند در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود 
کرد که س��رمایه گذاری توکا فوالد در جایگاه شش��م این 

گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.8084.99س. آتیه دماوند
2.3294.96نیروکلر

2.8914.94پارس مینو
1.4664.79تکنوتار

1.9354.76ایران یاساتایرورابر
1.1824.69س. توکا فوالد

1.5014.45رینگ سازی مشهد

بیشترین درصد کاهش
س��یمان بهبهان صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش روز گذش��ته شد. س��یمان اصفهان در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. قند هکمتان هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)20.49(14.870سیمان بهبهان
)5.04(14.413سیمان اصفهان
)4.98(3.245قند هکمتان
)4.91(1.996چرخشگر

)4.9(1.028قند ثابت خراسان
)4.84(11.715قند شیرین خراسان

)4.83(3.172قند لرستان

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته پلی اکری��ل  پرمعامله ترین س��هم بازار 
شناخته ش��د. بانک ملت در رده دوم این گروه ایستاد. 
ایران خودرو و بانک پاس��ارگاد در جایگاه سوم و چهارم 

قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

M 262730.288پلي اکریل 

M 196027.284بانک ملت

M 189721.155ایران  خودرو

M 124621.111بانک پاسارگاد

M 10620.320ح . فوالد مبارکه 

M 87015.482بانک صادرات

M 89212.582پارس  خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
پل��ی اکریل به خود اختص��اص داد. بانک ملت هم رتبه 
دوم را به دست آورد. بانک پاسارگاد نیز در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

B 262779.579پلي اکریل 
B 196053.470بانک ملت

B 189740.123ایران  خودرو
B 124626.298بانک پاسارگاد

B 1100823.370کنتورسازي ایران 
B 233320.813مخابرات ایران

B 364917.622س. گروه توسعه ملي

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که ایران خودرو در این گروه 

دوم شد و پارس خودرو در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
26273029پلی اکریل

18971829ایران خودرو
892935پارس خودرو
2870849صنایع آذرآب
870817بانک صادرات
11008671کنتورسازی

106656ح. فوالد مبارکه

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

محورسازان ایران خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1060530پست بانک

1988398محور سازان 
1735133درخشان تهران

1878125قند قزوین
1213110الکتریک خودرو شرق

242864کابل البرز
436445نسوز پارس

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

بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

10641.97س. اعتبار ایران
7542.26سرمایه گذاری پردیس
36493.20س. گروه توسعه ملی

33503.27گروه صنعتی بارز
19903.37س. صنعت نفت

10573.43سرمایه گذاری شاهد
20033.54بیمه پارسیان

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

بورس انرژی

بورس کاال

محمد دارستانی
کارشناس بازار سهام

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
از 

فر
وی 

وس
ن م

سی
 ح

س:
عک



مرور كلی بر وضعیت و تحوالت 
صنعت فوالد

 می��زان تولید فوالد در س��ال 2014 
مع��ادل یك میلی��ارد و 662 میلون تن 
ب��وده ك��ه از این میزان كش��ور چین با 
تولی��د 822.7 میلی��ون ت��ن فوالد خام 
رتبه نخس��ت تولیدكنن��دگان جهان در 
ای��ن س��ال را به خ��ود اختصاص داده و 
ایران نیز ب�ا تولی�د 16.3 میلیون تن، با 
یك پله صعود، رتبه چهاردهم و سهمی 
مع��ادل ی��ك درصد از تولی��د جهانی را 
ب��ه خود اختصاص می ده���د. البته این 
س��هم با توجه به منابع عظیم معدنی و 
گازی موجود و همچنین داش��تن سایر 
مزیت ه�ای نس���بی، بس���یار ان�دك و 
قابل تأمل اس��ت. الزمه رش��د و توس��عه 
فوالد، تدوین متدولوژی كارا بوده و ابالغ 
اهداف و سیاس��ت های اقتصادمقاومتی 
قطعا نقطه عطفی در اقتصاد كشور خواهد 
بود. زیرا از مهم ترین اهداف آن حمای�ت 
از تولی�د داخل�ی، اف�زایش خوداتك�ایی 
و كاهش وابستگی به كشورهای خارجی، 
استفاده صحیح و بهینه از منابع داخلی 
و مدیریت هزینه ها، كاهش وابس��تگی ها 
ب��ه نفت، جلوگی��ری از خام فروش��ی و 
ایجاد ارزش افزوده، افزایش س��طح رفاه 
و معیش��ت مردم، تاكی��د بر خالقیت و 
نوآوری، حداكثر استفاده از دانش و توان 
متخصصان داخلی، تاكید بر تلفیق علم و 
عمل در كلیه سطوح و. . . است. با توجه 
ب���ه اینك��ه اقتصاد مقاومت��ی برای یك 
زمان و یك فصل مشخص تعریف نشده 
بلكه به عنوان اس���تراتژی و سیاس���ت 
اقتص�ادی كش��ور در نظر گرفته ش��ده، 
الزم اس��ت در كلی��ه زمینه های تولیدی 
راهكاره��ای افزایش تولید و توان رقابتی 
مدنظر ق�رار گیرد كه تولید فوالد به عنوان 
مبنای توس��عه و توان صنعتی نیز از آن 
جمله است. براساس پژوهش های انجام 
ش��ده در س��ال 2013 به طور میالنگین 
حدود 12.5 درصد فوالد تولیدی س��ال 
2013 در س���طح جه���ان ب�رای تولید 
ان��واع خ��ودرو، ح��دود 14.5 درصد در 
صنایع مكانیكی و ماشین س��ازی، حدود 
12 درص��د در صنای��ع فل��زی، ح��دود 
5.1 درص���د در ص�نایع كشتی س��ازی، 
ح��دود 3درص��د در صنایع برقی، حدود 
2درص��د در تجهی��زات خانگی و حدود 
50.9 درص��د برای صنایع س��اختمانی 
و س���ایر فعالیت ه���ای عمران��ی مانند 
جاده سازی، پل و. . . مصرف شده است. 
بدون پیشرفت كیفی محصوالت فوالدی 
عمال توسعه همه جانبه اقتصاد جهانی و 
رفاه نسبی فعلی بشر امكان پذیر نیست.

چنانچ���ه به اطراف مان بیش��تر دقت 
كنی��م آنچ��ه را مش��اهده می كنی��م یا 
فوالدی است یا در تولید آن از تجهیزات 

فوالدی استفاده شده است.
ب��ه عبارت دیگر توس��عه و پیش��رفت 
ساختمان س��ازی،  مانن��د  صنایع��ی 
حمل و نقل  )زمینی - دریایی و هوایی(، 
تجهی�زات حف�اری، اس�تخراج، پاالیش 
نف��ت و گاز، خط��وط لوله انتقال نفت و 
گاز، صنای��ع تولیدكننده م��واد غذایی، 
امكانات فنی ذخیره سازی و تص�فیه آب 
و آبرس���انی، تجهی��رات صنایع دارویی، 
تجهی��زات پزش��كی، تجهیزات��ی كه در 
كشاورزی مدرن و. . . مورد استفاده قرار 
می گی�رد، ب�دون ك�اربرد ان�واع مختلف 
محص��والت كیفی ف��والدی دنیا امروزه 

امكان پذیر نمی شد. 

چشم انداز صنعت فوالد 
در افق برنامه 1404 تولید 55 میلیون 
تن ف��والد و ص��ادرات 10 میلیون تنی 
اس��ت. بدیهی اس��ت دس��تیابی به این 
هدف مس��تلزم فراهم آوردن زمینه های 
الزم جهت توس��عه صنعت فوالد اس��ت. 
چ�الش ه��ای متع���ددی وجود دارد كه 
دستیابی به تولید 55 میلیون تنی فوالد 
در كش��ور را محدود كرده اس��ت. عمده 
موانع رشد و تولید صنعت فوالد در ایران 
عبارتند از عدم وج�ود زیرس���اخت های 
الزم جه���ت توس���عه ص�نع��ت ف�والد 
كمبود تاسیس��ات زیربنایی عدم رش��د 
الزم در صنای��ع فرودس��ت و فرادس��ت، 
وج���ود رقب���ای قدرتمن���د در ب���ازار 
منطق���ه ای و جهان��ی، ع��دم توج��ه به 
مقی��اس بهینه تولی��د در صنعت فوالد، 
صادرات مواد اولیه و واردات كاالی نهایی 
وابس��ته و عدم بهره وری و رقابت پذیری 

در صنعت فوالد. 
آغاز احداث ذوب آهن

كاره��ای اجرایی احداث س��اختمان 
واحدهای مختلف كارخانه از سال 1346 
آغ��از و با ایجاد كارگاه های كك س��ازی، 
اگلومراس��یون و كوره بلند ش��ماره 1 در 
نیم��ه اول دی ماه 1350، بهره برداری از 
مجتمع با تولید چدن آغاز ش��د و تولید 
محص��والت ف��والدی نیز ب��ا راه اندازی 
بخش فوالد س��ازی و مهندس��ی نورد در 
دی م��اه 1351 با ظرفیت 550 هزار تن 
در سال شروع شد. متعاقب آن در سال 
1351 كاره��ای س��اختمانی و اجرایی 
طرح توس��عه برای رس��یدن به ظرفیت 
900/000 /1 تن فوالد در سال با احداث 
كوره بلند ش��ماره 2 و توسعه بخش های 
كك س��ازی،  آگلومراس��یون،  مختل��ف 
فوالدس��ازی، نورد و. . . . ش��روع ش��د و 
عملیات س��اختمانی كمپلكس چدن در 

سال 1357 به اتمام رسید. 
 ذوب آهن پس از انقالب

در  موج��ود  اش��كاالت  دلی��ل   ب��ه 
طراحی ماش��ین های ریخته گری مداوم 
روس��ی، فوالدس��ازی به عنوان گلوگاه و 
محدود كنن��ده تولید ب��ود كه درهمین 
رابطه از س��ال 1367 نصب دو دس��تگاه 
ریخته گری مدرن از كشور ایتالیا شروع 
و در س��ال 1369 بهره ب��رداری كامل از 
كمپلك��س فوالد تا مرز ظرفیت اس��می 
انجام پذیرف��ت. اگرچه در دوران جنگ 
تحمیلی در ذوب آهن نیز همچون دیگر 
صنای��ع روند رس��یدن به اه��داف طرح 
توس��عه در حد مطلوب نبود ولی پس از 
اتم��ام جنگ این كارخانه با به كارگیری 
امكان��ات خود توانس��ت به م��رز تولید 
000/000 /2 تن یعنی بیش از ظرفیت 
نص��ب ش��ده تجهیزات خود برس��د. در 
ادام��ه ب��ه دنبال مطالعات انجام ش��ده، 
اج��رای بازس��ازی جامع و همه جانبه در 
دستور كار كارخانه قرار گرفت و با تكیه 
ب��ه توانمندی های موج��ود در نیروهای 
متخصص س��عی ش��د ضمن استفاده از 
ظرفیت بازس��ازی ب��ا كمترین هزینه و 
ات��الف وق��ت اقدام ب��ه افزایش ظرفیت 
تولی��د واحدها كرده، تنوع محصوالت را 
اضاف��ه ك��رده و همچنین كیفیت آنها را 

بهبود بخشید. 
طرح های توسعه

1( پروژه های زیست محیطی
فرآیندهای مورد اس��تفاده در صنایع 
ف��والد، ماهیت��ا می توانند باعث انتش��ار 
در  آالینده ه��ا  و  گلخان��ه ای  گازه��ای 
محیط زیس��ت شوند، مگر آنكه این گونه 
صنای��ع، ب��ا جدیت و تعه��د، در زمینه 

بهبود شرایط زیست محیطی فرآیندهای 
تولی��د و كاه��ش انتش��ار آالینده ه��ا و 
گازهای گلخانه ای فعالیت كنند. ازاین رو 
است كه طی سال های گذشته پروژه های 
زیس��ت محیطی متع��ددی در ذوب آهن 
اصفه��ان ب��ه مرحله اج��را درآمده یا در 
برنام��ه پروژه های حال و آتی می باش��د. 
عناوین برخی از این پروژه ها عبارتند از: 

- آسپیراسیون كوره بلند شماره 1
- كاه��ش میزان غبار در گاز خروجی 
كنورتورهای بخش فوالدسازی تا میزان 

استاندارد
-كاهش CO در خروجی كنورتورهای 

بخش فوالدسازی تا میزان استاندارد
- تصفیه خانه پساب صنعتی غیرر سمی 

به ظرفیت 770 مترمكعب در ساعت
- انتق��ال پس��اب زرین ش��هر جه��ت 
آبی��اری فضای س��بز غیر مثم��ر اطراف 
كارخان��ه و حوم��ه زرین ش��هر به میزان 

216 مترمكعب در ساعت
- پروژه پنجگانه زیست محیطی بخش 

آگلومراسیون
- مشعل های سوزاننده گازهای اضافی 

كك و كوره بلند
- اندازه گیری، پایش و نمایش مقادیر 
آالینده ه��ا در محی��ط ذوب آه��ن  )ب��ا 
درخواست و همكاری اداره محیط زیست 

اصفهان(
2( طرح ها و پروژه های توسعه، 

بازسازی و نوسازی
مهم ترین طرح ها و پروژه های توسعه، 
بازسازی و نوسازی در ذوب آهن اصفهان 

به شرح زیر است: 
- طرح توازن 2: 

 پس از پایان یافتن طرح توازن 1، به 
منظور افزایش ظرفیت تولید كارخانه با 
حداكثر اس���تفاده از ظرفیت واح�دهای 
موجود و افزایش بهره وری این واح�دها، 
طرح توس���عه توازن 2 در دس��تور كار 
شركت سهامی ذوب آهن قرار گرفت. این 
طرح در حال حاضر در مرحله مطالعه و 
امكان سنجی است. در صورت اجرای این 
طرح، تولید محصوالت نهایی ذوب آهن 
به 4.8 میلیون تن در س��ال بالغ خواهد 

شد. 
پروژه تولید ریل 

با عنای��ت به تفاهم نامه تیرماه 1393 
وزیران محترم صنعت، معدن و تجارت؛ 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ی و راه و 
شهرس��ازی درخصوص تولید ریل ملی 
در ش��ركت س��هامی ذوب آهن اصفهان، 
مقرر ش��د به منظ��ور تأمی��ن نیازهای 
ریلی راه آهن جمهوری اس��المی ایران، 

در ف��از نخس��ت این پروژه، ب��ه منظور 
تولید ریل UIC60  )برای نخستین بار 
در كش��ور( و تیرآهن ب��ال پهن، كارگاه 
نورد 650 ذوب آهن تجهیز و بازس��ازی 
ش��ود. پس از بررسی و مطالعات دقیق، 
اجرای این پروژه با مشاركت پیمانكارانی 
از آلمان و ایران آغاز شد و مطابق برنامه 
زمانی پروژه، در نیمه دوم س��ال 1394 
تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان آغاز 

خواهد شد. 
 گوگردزدایی از چدن مذاب 

 ب��ا اح��داث واح��د گوگردزدای��ی از 
چدن مذاب در قس��مت میكس��ر كارگاه 
فوالدسازی موجود كارخانه، امكان تولید 
فوالد خام كیفی و در نهایت محصوالت 
خ��اص نوردی فراهم می ش��ود و مطابق 
برنامه زمانی پروژه، در نیمه دوم س��ال 

1394 بهره برداری خواهد شد. 
ایستگاه ریخته گری شماره 5 

 با اح��داث یك ماش��ین ریخته گری 
مداوم 6 ش��اخه به ظرفیت یك میلیون 
تن ش��مش فوالدی در مح��دوده واحد 
ریخته گ��ری موج��ود، نس��بت به جذب 
چ��دن تولیدی ك��وره  بلنده��ای فعلی 
به صورت كامل اقدام خواهد شد و مطابق 
برنامه زمانی پروژه، در نیمه دوم س��ال 

1394 بهره برداری خواهد شد. 
 كارگاه اكسیژن جدید

 Nm3/h 25000 به ظرفیت
دستیابی به تولید ساالنه 3.6 میلیون تن 
ف��والد در ذوب آهن، مس��تلزم توس��عه 
و افزای��ش تولیدات گازه��ای فرآیندی 
مانند اكس��یژن، ازتوآرگون است. بدین 
منظور، احداث كارگاه اكسیژن جدید در 
دستور كار اجرا قرار گرفته است. در این 
پ��روژه، یك واحد جدایش هوا به منظور 
جداس��ازی گازهای اكسیژن، ازتوآرگون 
ازه��وا احداث می ش��ود. محصوالت این 
كارگاه ش��امل 25000 نرمال مترمكعب 
در س��اعت گاز اكسیژن، 18000 نرمال 
مترمكعب گاز ازتو 900 نرمال مترمكعب 
مای��ع آرگون خواهد بود و مطابق برنامه 
زمانی پروژه، در نیمه دوم س��ال 1395 

بهره برداری خواهد شد. 
3( پروژه های خاتمه یافته در سال 93

 اهم پروژه های توس��عه، بازس��ازی و 
نوسازی در سال 93 عبارتند از: 

پروژه احداث واحد كک سازی 
شماره یک 

احداث واحد قدیم باتری كك س��ازی 
ش��ماره یك ذوب آهن اصفهان از س��ال 
1346 آغ��از و در س��ال 1350 همزمان 
ب��ا راه ان��دازی كوره بلند ش��ماره یك با 

ظرفی��ت 450 هزار تن كك خش��ك در 
س��ال به بهره برداری رسید. به رغم عمر 
مفید باتری كك س��ازی تا حد 25 سال، 
به دلیل وابستگی واحد كوره بلند و عدم 
امكان توق��ف آن، با انجام تمهیداتی در 
انجام تعمیرات گ��رم باتری ها، عمر این 
واحد به حدود 40 س��ال افزایش یافت. 
در ادام��ه از اوای��ل س��ال 90 به دالیل 
فرسودگی شدید و وجود ریسك باال در 
زمینه ش��رایط ایمنی پرسنل و وضعیت 
زیست محیطی براس��اس برنامه ریزی از 
پیش تعیین شده نسبت به تخریب كامل 
واحد قدیم اقدام و پس از انجام عملیات 
س��اختمانی و اس��كلت فلزی نسبت به 
س��اخت و نصب تجهی��زات واحد جدید 

از ابتدای سال 91 اقدام شد. 
حجم عملیات: تخریب و نسوز چینی: 
24 هزار تن، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات 
 3200 فل��زی:  اس��كلت  و  مكانیك��ی 
ت��ن، فعالیت های س��اختمانی: عملیات 
تخری��ب، حمل، خاكبرداری و بتن ریزی 
ب��ه میزان 16 هزار متر مكعب، عملیات 
برش و نصب س��ازه های فلزی سبك به 
میزان 600 تن، عملیات نصب داربس��ت 
و قالب بندی به میزان 21 هزار مترمربع

اقدام��ات زیس��ت محیطی: بازس��ازی 
نس��وز باتری و حذف انتش��ار آالینده ها 
از دودكش، تبدیل سیس��تم تزریق بخار 
انژكس��یون با آب آمونیاكی فش��ارقوی 
و كاه��ش احتم��ال انتش��ار آالینده ه��ا 
هنگام ش��ارژ س��لول، ارتق��ای كیفیت 
درب س��لول ها و اس��تفاده از درب های 
انعطاف پذیر و كاهش انتش��ار آالینده ها، 
ب��ه كارگیری سیس��تم تمیزكننده در و 
رام ب��ر روی ماش��ین های جدید تخلیه 
و دربازك��ن جه��ت آب بندی بهتر درها، 
بازسازی سیستم گرمایی باتری و بهبود 
امكان تنظیم بهینه نسبت سوخت و هوا. 

پروژه واحد پاالیش گاز، كک و 
بازیابی مواد شیمیایی طرح توازن 

یك��ی از مزای��ای تولید فوالد به روش 
ك��وره بلند -كنورتور امكان اس��تفاده از 
گازه��ای فرآین��دی اس��ت. به نحوی كه 
بخش��ی از آن به عن��وان جایگزی��ن گاز 
طبیع��ی و از مابقی در تولید محصوالت 
جانبی با ارزش شامل بنزول خام، قطران 
و گوگرد استفاده می شود. در این ارتباط 
با توجه به احداث باتری كك ش��ماره 3 
طرح توازن و به منظور استفاده بهینه از 
گاز كك حاصل از فرآیند، ساخت واحد 
پاالیش گاز كك و بازیابی مواد شیمیایی 
در دس��تور كار ش��ركت قرار گرفت و به 
همت كارشناس��ان و متخصصان داخل 

شركت پس از انجام عملیات ساختمانی 
و س��اخت و نص��ب تجهیزات، این واحد 
آماده راه اندازی ش��د. تولی��د این واحد 
شامل: بنزول خام: 12 هزار تن در سال، 
قطران: 45هزارتن در سال، گوگرد2.29 
هزارتن در س��ال و گاز كك 42 هزارمتر 

مكعب در ساعت است. 
حج�م عملی�ات: عملی��ات خاك��ی 
آرماتور بن��دی  مترمكع��ب،   397227
8660 تن، قالب بندی 106450 مترمربع، 
بتن ری��زی 32623 مترمكعب، تجهیزات 
مكانیك��ی و اس��كلت فل��زی 2819 تن، 

تجهیزات الكتریكی 119.5 تن.
روند افزایش سرمایه 

س��رمایه ش��ركت ذوب آه��ن اصفهان 
در بدو تأس��یس معادل یك میلیون ریال 
ب��ه  مرحل��ه  چن��د  ط��ی  ك��ه  ب��وده 
7868405 میلیون ری��ال افزای��ش یافته 

است. 
بررسی سوابق مالی 

طب��ق ج��دول 1 ب��ازده دارایی ه��ای 
ذوب آه��ن در س��ال مال��ی 91 مع��ادل 
0.004 درصد بوده كه در س��ال 93 این 
رقم به 0.01 درصد افزایش یافته اس��ت 
ك��ه هرچند در مجموع عدد چش��مگیر 
و قاب��ل قبول��ی برای تولید ب��ا توجه به 
میزان نرخ تورم و سود بانكی یا با قیاس 
با صنایع دیگر نیس��ت اما از رش��د قابل 

توجهی برخوردار بوده است. 
در جمع بندی این تحلیل به محاس��به 
ارزش دفتری سهام ذوب آهن با توجه به 
ترازنامه شش ماه واقعی ارائه شده شركت 
پرداخته ش��ده كه در آنجا به تفوت بیش 
از 100 درصدی ارزش بازار هر س��هم و 
ارزش دفتری س��هم اشاره شده است لذا 
با توجه به این موضوع رشد این شاخص 
)ب��ازده دارایی ه��ا( با احتم��ال ادامه دار 
ب��ودن می تواند در نهایت موجبات خروج 
ذوب آهن از زیان دهی شده و این موضوع 
می تواند بس��یار برای سرمایه گذاری روی 

این سهم اهمیت داشته باشد.
در ج��دول 1 همان طور كه مش��خص 
اس��ت بازده حقوق صاحبان س��هام هم 
غیر همس��و با رش��د ب��ازده دارایی های 
ش��ركت بوده اس��ت و از 0.05 درصد در 
سال 91 به 0.03 درصد كاهش یافته كه 
این می تواند ناش��ی از مشكالت بنیادی 
شركت از جمله كمبود آب در منطقه ای 

باشد كه شركت واقع شده است. 
تحلیل سود سال 94 ذوب

ش��ركت سود هر س��هم خود را برای 
س��ال منتهی به پایان اس��فند 94 مبلغ 
86 ریال پیش بینی كرده اس��ت. شركت 
ذوب آهن تصمیم دارد آذرماه سال جاری 
خ��ط تولید ریل با ظرفیت 400000تن 
در س��ال را ب��ه بهره ب��رداری برس��اند. 
پیش بین��ی ش��ركت برای س��ال 94 به 

میزان 120000تن ریل بوده است. 
ش��ركت گزارش ش��ش ماهه خود را با 
اعم��ال تعدیل منف��ی معادل 742 ریال 
زیان برای هرسهم پیش بینی كرده است. 
توضیح ش��ركت برای اعمال این تعدیل 
شامل كاهش 22 درصدی قیمت فروش 
و كاهش 62 درصدی س��ایر درآمدها و 
هزینه ه��ای غیر عملیات��ی و همچنی��ن 
كاه��ش 37 درصدی درآم��د حاصل از 

سرمایه گذاری ها بوده است. 
ش��ركت در ترازنامه ش��ش ماه س��ال 
منتهی به اسفندماه 94 معادل 520ریال 
زیان واقعی شناس��ایی كرده بیش از 50 
درصد از زیان كل پیش بینی شده برای 

12 ماهه بوده است.
ش��ركت در توضیحات ذی��ل ترازنامه 

آورده ك��ه مبل��غ ف��روش محص��والت 
فوالدی ش��ركت نس��بت ب��ه دوره قبل 
حدود 20درصد كاهش داشته است كه 
ناشی از 7درصد كاهش در مقدار فروش 
به دلی��ل افت تقاض��ا و 15درصد كاهش 
در نرخ فروش بوده اس��ت. میانگین نرخ 
فروش محصوالت فوالدی در شش ماهه 
اول 94 معادل 13826 ریال و در شش 
ماهه اول سال 93 معادل 16318 ریال 
ب��وده اس��ت. كمبود مناب��ع مالی باعث 
افزایش هزینه های مالی ش��ركت نسبت 

به دوره مشابه سال ما قبل شده است.
در این تحلیل با مفروضاتی به تحلیل 
سود 12ماه شركت خواهیم پرداخت كه 

این مفروضات عبارتند از: 
تولی��د تیرآهن ب��ا 29 درصد كاهش 
نسبت به پیش بینی و سایر محصوالت را 
معادل بودجه شركت منظور شد. میزان 
فروش را معادل 2 میلیون و 600هزار تن 

برآورد كرده ایم. 
نرخ خرید مواد اولیه معادل نرخ بودجه 

شركت فرض شده است. 
ج��داول 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ب��رای 
تعمی��م به كارشناس��ی مفروضات به كار 

گرفته شده است: 
جدول مقایس��ه اقالم سود و زیان طی 

سال های 1392 و 1393
در جداول 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 
و 13 و 14 صورت پیش بینی سود و زیان 
استاندارد سازمان بورس را برای شركت 
ذوب آهن با توجه به مفروضاتی كه ذكر 
شد برآورد و در نهایت به پیش بینی سود 

اقدام شده است: 
امار تولید و فروش واقعی ارائه ش��ده 

شركت طبق جدول 15بوده است: 
جمع بندی 

ب��ا بازنویس��ی ص��ورت س��ود وزیان 
تعدی��الت  اعم��ال  و  اس��تاندارد 
كارشناسی و مدنظر پیش بینی شركت 
كه معادل 742ریال برای پایان س��ال 
مال��ی جاری برآورد ش��ده بوده كه به 
مبل��غ 588ریال كاهش یافت. در حال 
حاض��ر و ب��ا توجه به ترازنامه ش��ركت 
كه برای ش��ش ماه اول س��ال 94 ارائه 
ش��ده است جمع حقوق صاحبان سهام 
ذوب آهن اصفهان معادل 34586479 
میلیون ریال اس��ت كه این رقم نسبت 
ب��ه پایان س��ال مال��ی 93 با 11درصد 

كاهش مواجه ش��ده اس��ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه س��رمایه 7868406 
میلیون ریال��ی ذوب آهن می توان گفت 
ارزش دفتری ش��ركت برای هر سهم در 
ح��ال حاضر معادل 4395 ریال اس��ت 
ك��ه نس��بت به س��هم های ب��ازار بورس 
ای��ران رقم��ی قابل توجه ب��وده و خود 
ای��ن مبلغ در كنار قیمت كنونی س��هم 
گویای انتظارات منفی سرمایه گذاران از 

افق های پیش روی شركت است. 
در هر ص��ورت تحلیلی كه می توان از 
ذوب آهن داشت به این صورت است كه 
اگر ش��ركت بتواند طی س��ال های آتی 
موان��ع سودس��ازی را برطرف كرده و به 
س��ودی برای هر برگه س��هم دست پیدا 
كند، می توان انتظار یك سرمایه گذاری 
س��ودآور از منظر رش��د قیمتی با توجه 
ب��ه ارزش دفت��ری س��هم داش��ت و در 
غیراین ص��ورت رون��د كاه��ش حق��وق 
صاحبان سهام می تواند موجبات كاهش 
بیش��تر بازده حقوق صاحبان س��هام در 

طی سالیان پیش رو گردد. 
ب�رای مش�اهده ادامه ج�داول به 

سایت روزنامه مراجعه كنید. 
www.forsatnet.ir
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تحلیل بنیادی ذوب آهن اصفهان

سود سهامداران ذوب، آب رفت 
سعید پوراحمدی 

تحلیلگر

139313921391شرح
الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

43/125/94539/816/24931/030/463درآمد خالص
5/296/1128/492/5962/896/487سود )زیان( عملیاتی

)576/934()263/354(511/901خالص سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی
1/283/8003/934/527204/600سود خالص- پس از كسر مالیات

)1/248/931()756/692()480/225(تعدیالت سنواتی
ب: اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

90/977/71156/701/97249/127/458جمع دارایی ها
52/113/87049/334/49245/214/280جمع بدهی ها

7/868/4067/868/4067/868/406سرمایه ثبت شده
38/863/8417/367/4793/913/118جمع حقوق صاحبان سهام

ج: نرخ بازده )درصد(:
0/010/070/004نرخ بازده دارایی ها

0/030/530/05نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د: اطالعات مربوط به هر سهم:

7/868/405/6007/868/405/6007/868/405/600تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
501472172اولین پیش بینی سود هر سهم- ریال

65482171آخرین پیش بینی سود هر سهم- ریال
16350026سود واقعی هر سهم- ریال

-سود نقدی هر سهم قابل تقسیم - ریال
2/2953/4203/258آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش- ریال

100010001000ارزش دفتری هر سهم- ریال
ه: سایر اطالعات

16/12516/42015/560متوسط تعداد كاركنان- نفر

درصد تغییرسال 1392سال 1393عنوان

38.434.52536.324.8716فروش خالص

4.691.4193.491.37834صادرات

36.280.28729.376.78923بهای تمام شده كاالی فروش رفته

6.845.65710.439.46034سود ناخالص

1.989.5091.785.56111هزینه های فروش، اداری و عمومی

439.964161.303373سایر اقالم عملیاتی

5.296.1128.492.59638سود عملیاتی

4.261.7523.557.63620هزینه های مالی

511.901263.354294خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1.546.2614.671.60667سود قبل از مالیات

262.461737.07964مالیات بر درآمد

1.283.8003.934.52767سود خالص

نوع محصول

افزایش )كاهش( نسبت به تولید سال مشابه قبلتولید 1392تولید 1393

درصدتنتن

776.733602.67829كک خشک

2.703.4182.226.28021چدن مذاب

2.637.4902.243.99818شمش فوالدی آماده

53.02116.484222شمش چدن

ارقام: میلیون ریال

جدول 3 - آمار تولید بخش های مختلف 

جدول 2 جدول 1
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فرصت های از دست رفته سرمایه گذاری در باغ های شمال کشور

این فرصت هنوز وجود دارد راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی
در تهران

کالف اول

بعد از معرفی فرصت های بس��یاری که در شهرها 
و اس��تان های مختلف کش��ور به آنها پرداختیم حاال 
نوب��ت به س��اکنان ته��ران و س��رمایه گذاران بالقوه 

خارجی و داخلی در این کالنشهر رسیده است. 
خبر راه ان��دازی منطقه ویژه اقتص��ادی و منطقه 
آزاد در نزدیک��ی فرودگاه بین الملل��ی امام خمینی 
در روزه��ای اخی��ر ش��ور و هیج��ان زی��ادی بی��ن 
س��رمایه گذاران به راه انداخته است. این خبر توسط 
اس��تاندار تهران منتشر شده و در این خصوص گفته 
است: س��رمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با 
س��رمایه گذاری در این منطقه ویژه از مزایای قانونی 

مناطق ویژه استفاده کنند. 
 سیدحس��ین هاش��می در همای��ش بین الملل��ی 
معرفی فرصت های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه 
اس��تان تهران گفت: اگر س��رمایه گذاران خارجی در 
این مناطق ویژه یا خ��ارج از آن با طرف های ایرانی 
مشارکت داشته باش��ند به لحاظ ضمانت سرمایه از 

آنها حمایت می کنیم. 
وی با بیان اینکه بازسازی و نوسازی صنایع تهران 
اولویت اول اس��تان محسوب می شود، گفت: با توجه 
به بازده��ی زود س��رمایه گذاری در ای��ن صنایع از 
حضور سرمایه گذاران خارجی در این بخش استقبال 

می کنیم. 
اس��تاندار تهران همچنین خواهان سرمایه گذاری 
در صنای��ع هایت��ک و صنای��ع زیس��ت محیطی به 
خص��وص تصفیه خانه ه��ای تهران ش��د و گفت: در 
تهران وحدت خوبی برای حمایت از س��رمایه گذاران 
بین اس��تانداری، اتاق بازرگان��ی، صنایع و معادن و 
سازمان سرمایه گذاری وجود دارد و این وحدت روند 

سرمایه گذاری خارجی را تسهیل می کند. 

کالف دوم

معتقدند فرصت های سرمایه گذاری  کارشناس��ان 
بی ش��ماری در دزف��ول وج��ود دارد ک��ه بای��د این 
ظرفیت ها به درس��تی ب��ه س��رمایه گذاران خارجی 
معرفی شوند، فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری 
در شمال استان خوزس��تان با حضور هیأت تجاری 

آلمان روز یکشنبه مورد بررسی قرار گرفته است. 
حبیب ال��ه آصفی، فرمان��دار ویژه دزف��ول نیز در 
این نشس��ت با بیان ظرفیت های این شهرس��تان در 
بخش های مختلف گردش��گری، صنعتی، کشاورزی 
و تاریخی گفت: س��االنه حدود پنج میلیون تن انواع 
محصوالت کش��اورزی در ش��مال خوزس��تان تولید 
می ش��ود که یک میلیون ت��ن آن محصول ارگانیک 

و سالم است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه حجم انبوه��ی از محصوالت 
کشاورزی دزفول به صورت خام به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس صادر می ش��ود افزود: دزفول با ظرفیت 
باالی کش��اورزی ب��رای س��رمایه گذاری در صنایع 

تبدیلی کشاورزی آماده جذب سرمایه گذار است. 
آصفی با بیان اینکه در دزفول به دلیل شرایط آب 
و هوایی، بارندگی مناسب امکان سه کشت در سال 
زراع��ی وجود دارد، گفت: 250 هکتار جهت احداث 
گلخان��ه هیدروپونیک در دزفول وج��ود دارد که از 
زیرساخت الزم از جمله آب، برق و آبیاری برخوردار 
بوده و ظرفیت تولید و صادرات به دیگر کش��ورها را 
نیز دارد ضمن اینکه در صورت جذب س��رمایه گذار 
برای احداث گلخانه زمی��ن به صورت رایگان واگذار 

خواهد شد. 
وی اف��زود: در زمینه پرورش ماه��ی و خاویار نیز 
امکان پرورش ماهی ق��زل آال و ازون بروم در دزفول 
وجود دارد این درحالی اس��ت که متوس��ط پرورش 
این ماهی در دزفول از متوس��ط تولید دریاچه خزر 
که مرک��ز اصلی تولی��د این ماهی خاویاری اس��ت 

بیشتر است. 
وی ب��ه ظرفیت ه��ای حمل و نقل ریل��ی، زمینی و 
هوایی دزفول نیز اش��اره کرد و اف��زود: مناطقی در 
دزف��ول وجود دارد که تمام چهار فصل س��ال برفی 
است لذا با س��رمایه گذاری در این مناطق و احداث 

تله کابین می توان به اقتصاد منطقه کمک کرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه عب��ور دو خط لوله سراس��ری 
گاز و ی��ک خط سراس��ری نفت از این شهرس��تان 
اف��زود: ظرفیت های مهمی برای احداث پاالیش��گاه 
و پتروش��یمی در دزف��ول وج��ود دارد ضمن اینکه 
زمینه احداث پاالیشگاه فراهم شده و نیازمند جذب 

سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی هستیم. 

رضا عفت دوست

کیوی به عنوان یک��ی از گونه های فرنگی 
میوه در ایران ش��ناخته می ش��ود، البته در 
س��ه دهه اخیر با اصالح نژاد و تمرکز بیشتر 
کارشناس��ان روی تولید ای��ن میوه به نوعی 
تبدیل به یکی از میوه های ایرانی شده است 
به گونه ای که در بازارهای جهانی هم کیوی 

ایرانی برای خود آوازه ای دارد. 
پیش تر در خصوص کش��ت و تولید کیوی 
و همچنی��ن راه ان��دازی مجموع��ه ای برای 
ف��رآوری و تولید پودر کی��وی گزارش های 
کاملی در همین صفحه ارائه ش��د، قریب به 
یک سال از انتشار آن گزارش ها گذشته و در 
طول این مدت پیش بینی های کارشناس��ان 
در خصوص افزایش تولید و افزایش س��طح 
زیر کش��ت کیوی چندان به بار ننشس��ته و 
هنوز بس��یاری از کشاورزان در تغییر کشت 

خود به سمت این میوه تردید دارند. 
»فرصت امروز« برای تکمیل گزارش های 
پیش��ین و تاکید بر س��ودآوری در کشت و 
تولید این میوه همچنی��ن با توجه به اینکه 
آبان ماه فصل برداش��ت این میوه اس��ت به 
س��راغ حس��ن نوابیان، مدیر عامل اتحادیه 
کیوی کاران ش��رق گیالن رفته است تا هم 
آم��ار و ارقام ب��رای س��رمایه گذاری در این 
عرص��ه را به روز کند و ه��م تغییراتی که در 
این بازار رخ داده و نیاز بازارهای بین المللی 

را به این میوه شفاف سازی کند. 

75درصد از نیاز جهان به کیوی تامین 
نمی شود

بزرگ ترین کشورهای تولید کننده کیوی 
در جهان ش��امل ایتالیا، نیوزیلند، فرانسه و 
شیلی هستند که ایران در این بین با تولید 
ح��دود 32ه��زار تنی در س��ال رتبه هفتم 
تولی��د کی��وی در جه��ان را دارد و اگرچه 
این رتبه در بین ده ها کش��ور تولیدکننده 
کیوی مرتبه خوبی اس��ت اما با این وجود 
ایران ش��رایط افزایش تولید تا 40درصد را 
دارد و به خوبی می تواند به رتبه های س��وم 
و چهارم تولید ارتقا یابد. بررس��ی ها نشان 
می دهد حدود 15هزار خانوار در شهرهای 
ش��مالی کشور به کشت وکار کیوی اشتغال 
دارند ک��ه البته این تع��داد فقط در حوزه 
کشت اس��ت و در بخش های بسته بندی و 
صنایع تبدیلی هم افراد زیادی مش��غول به 

کار هستند. 
ام��روز ح��دود 4میلیون ت��ن تقاضا برای 
محص��ول کی��وی در دنیا وج��ود دارد این 
در حالی اس��ت که می��زان تولید کیوی در 
هم��ه دنیا ح��دود یک میلیون تن اس��ت و 
همین ارقام نشان دهنده نیاز دنیا به افزایش 
75درص��دی کش��ت و تولید کیوی اس��ت، 
پتانسیل های بسیاری که در این عرصه برای 
صادرات وج��ود دارد آن را به یک محصول 

با توجیه اقتصادی باال تبدیل کرده است. 

کیوی جایگزین مرکبات در زمین های 
شمال کشور

کی��وی در س��ال 1347 بع��د از انج��ام 
تحقیقات مقدماتی توسط ایستگاه تحقیقات 
کشاورزی رامسر، به دلیل دارابودن مقاومت 
بیش��تر به س��رما نس��بت به مرکب��ات در 
ش��مال ایران به عن��وان جایگزین مناس��ب 
ب��رای مرکب��ات تایید ش��د و بع��د از ورود 
ارقام مناسب از کش��ورهای ایتالیا و فرانسه 
به نام ه��ای های��وارد،  برونو، آب��وت،  مانتی و 
ارق��ام نر توموری و مات��وا به صورت تجارتی 

در ایران از س��ال 13۶3 م��ورد بهره برداری 
قرار گرفت. 

همان طور که گفته شد هدف اولیه معرفی 
ای��ن میوه برای در اختیارداش��تن جایگزین 
مطلوب برای مرکبات ش��مال کشور بود که 
گاه گاهی با سرمازدگی خسارات سنگینی را 

متوجه باغداران می کرد. 

شالیزارهایی که به باغ کیوی تبدیل 
شدند

وی تصری��ح می کند: اما قری��ب دو دهه 
اس��ت که حت��ی ش��الیزارها و باغات چای 
شمال کش��ور به باغ کیوی تبدیل شده اند. 
هرچند کارشناس��ان و صاحب نظران بخش 
کش��اورزی موافق این رویه نیس��تند اما در 
حداق��ل نتیجه، کش��اورزان راض��ی به نظر 

می رسند.
 از آنجا که زحمت و تالش طاقت فرس��ای 
برن��ج کاری و چای کاری در زمان برداش��ت 
محصول بر تن کش��اورز همچنان سنگینی 
می کند و قیم��ت محصوالت در بازار آنگونه 
نیس��ت که کشاورز انتظار داش��ته است، به 
همی��ن دلیل ب��ا اطمینان خاطر بیش��تر و 
ریس��ک کمتر به فعالیت احداث باغ کیوی 

روی می آورند. 

مزایای بی نظیر کیوی برای 
سرمایه گذاری

در گزارش های پیشین در خصوص مزایای 
این میوه برای کش��اورزان و سرمایه گذاران 
م��واردی را مطرح کردیم و اما کارشناس��ان 
کش��اورزی و کی��وی کاران ش��رق گی��الن 
ه��م در این خص��وص می گوین��د: عالوه بر 
مقاومت در برابر س��رما زدگی، ضایعات کم و 
همچنین نیاز کم این محصول به آب، آفات 
و مش��کالت مراحل داش��ت باغات کیوی به 
مراتب کمتر هم هس��ت، همچنین پرورش 
کیوی از نظ��ر اقتصادی یک��ی از مهم ترین 
صنایع کش��اورزی جهان با توجیه اقتصادی 
باال اس��ت، صرفنظر از پرداخت��ن به زوایای 
دیگر موضوع تغییر باغ��ات، در این گزارش 
به مش��کالتی که کیوی کاران در چند سال 
گذش��ته تاکنون به آن دچار هس��تند اشاره 

خواهیم کرد. 
سرمایه های مورد نیاز

مهم ترین بخش سرمایه های مورد استفاده 
در راه ان��دازی یک باغ کی��وی تهیه زمین و 
بستر س��ازی آن اس��ت، این بستر س��ازی با 
ک��ود حیوان��ی، ماس��ه و تفاله چ��ای انجام 
می شود و سپس سیم کش��ی، فنس کشی و 
لوله کش��ی آبیاری قطره ای صورت می گیرد. 
در مجموع محاس��بات نش��ان می دهد برای 
کاش��ت هر درخت در سال 94 بین 120 تا 
130هزارتومان س��رمایه نیاز است. این عدد 
به ج��ز هزینه خرید زمین و احتماال احداث 
خانه کارگری یا امتیازاتی از قبیل چاه، برق، 

گاز یا... است. 
هزینه های داشت هم ش��امل هزینه های 
جاری س��االنه اس��ت ک��ه از جمل��ه هزینه 
کارگری، کود، سم، مبارزه با آفت و علف هرز 
و هرس کردن درختان ش��امل آن می شود 
ک��ه حدود 13میلیون تومان در س��ال برای 
هر یک هکتار هزینه داش��ت در نظر گرفته 

می شود. 
جال��ب اس��ت بدانید محصول ای��ن باغ از 
نظر اقتصادی تا 25 س��ال قابل بهره برداری 
است و به طور متوس��ط محصول ساالنه آن 
در هکت��ار 30 ت��ا 40 تن برآورد می ش��ود، 
آخری��ن قیمت ف��روش هر کیل��و کیوی در 
ب��ازار بین 1200 ت��ا 1800توم��ان برآورد 
می شود. در نهایت کارشناسان این بخش با 
توجه به آنچه گفته شد و هزینه نگهداری و 
س��رمایه گذاری احداث باغ در مدت 20سال 
س��ود دهی سرمایه در این رشته اقتصادی را 

بیش از 50درصد برآورد می کنند. 

مشکالتی که این حوزه را تهدید 
می کند

نوابیان در خصوص مش��کالتی که در این 
سرمایه گذاری وجود دارد، می گوید: به نقل 
از معاون��ت بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان 
جهادکش��اورزی اس��تان گی��الن در س��ال 
1393، این اس��تان با س��طح 4۶00 هکتار 
ب��اغ کیوی و با تولید ح��دود 110 هزار تن، 
مقام دوم کش��ور را داراست، دامنه نوسانات 
بازار محصوالت کشاورزی چند سالی است 

که به س��مت کیوی  هم نشانه رفته است به 
طوری که هرازگاهی با کاهش قیمت مورد 
انتظار روبه رو می شوند و متاسفانه باغداران 
با قیمتی پایین تر از س��ال گذش��ته اجبارا 
محصوالت خود را به واسطه ها می فروشند. 
باغ��داران ع��دم وج��ود تش��کل واحد و 
تصمیم گیر نهایی و نی��ز عدم حمایت موثر 
دول��ت در فراهم کردن زیرس��اخت هایی از 
قبی��ل س��ردخانه، کارخانجات ف��رآوری و 
تولید کنس��انتره، انبارهای ذخی��ره، پایانه 
فروش مس��تقیم به منظور قطع نفوذ دالالن 
و تاج��ران میوه را از مش��کالت خود عنوان 

می کنند. 
به روزهای پایانی زمان برداشت کیوی در 
استان گیالن نزدیک می ش��ویم. با توجه به 
هشدارهای سازمان هواشناسی کشور، امسال 
زمان برداشت سریع تر به پایان خواهد رسید. 
به مانند مابقی محصوالت کشاورزی در زمان 
برداشت به مشکل همیشگی میزان قیمت و 

خرید محصوالت برمی خوریم. 
حس��ن نوابیان با اش��اره به نوس��انات به 
قیمت گذاری در سال 1394 می افزاید: اوایل 
تابس��تان بعضی از باغداران تا 2000 تومان 
در ه��ر کیلو محصول خ��ود را پیش فروش 
کردند. متاس��فانه اواسط تابس��تان به علت 
پ��اره ای از فش��ارها و البی گری های دالالن 
میوه که برخ��ی از بزرگ ترین تاجران میوه 
کشور هستند، افت قیمت را شاهد بودیم به 
نحوی ک��ه برخی از باغداران تا 800 تومان 

هر کیلو کیوی را فروختند. 
وی با انتق��اد از عملکرد دس��ت اندرکاران 
مبن��ی بر عدم حمای��ت از باغ��داران عنوان 
داش��ت: اگر حمایت��ی از باغ��داران صورت 
نمی گی��رد الاقل مانع��ی هم ایجاد نش��ود. 
متاس��فانه عملک��رد مس��ئوالن در ح��وزه 
کش��اورزی ب��ا اه��داف توس��عه ای بخ��ش 
کش��اورزی همخوانی ندارد و هدفی بالعکس 

را تداعی می کند. 
نوابیان تصریح کرد: در جلسات متعدد، از 
مس��ئوالن درخواست کردیم تا پایانه فروش 
مس��تقیم محصوالت تولیدی در شهرستان 
احداث ش��ود تا باغداران به دور از دس��تان 
واس��طه ها و دالالن به عرضه تولیدات خود 

مبادرت ورزند ولی هیچ اقدام موثری صورت  
نگرفت. 

مدی��ر عام��ل اتحادیه کیوی کاران ش��رق 
گیالن با اش��اره به افزای��ش هزینه تولید در 
سال جاری گفت: افزایش قیمت کود و سم و 
همچنین افزایش هزینه کارگری موجب شد 
تا هزینه تولید حدود 40 درصد افزایش یابد 
در حالی ک��ه با توجه به مش��کالتی که گفته 
ش��د قیمت محصول با کاه��ش مواجه بوده 

است. 

درآمدی به موازات درآمد نفتی
حس��ن نوابیان به ظرفیت باالی اس��تان 
گیالن در درآمدزایی به موازات درآمد نفت 
اش��اره می کند و می افزاید: ب��ا برنامه ریزی 
دقی��ق و مدبرانه و حمای��ت عملی و واقعی 
مسئوالن و دست اندرکاران موضوع می توان 
ب��ا افزایش تولید و توس��عه باغات کیوی در 
اس��تان ش��مالی به خصوص اس��تان گیالن 
درآمد ارزی همپای درآمدهای نفتی ایجاد 
ک��رد تا جایی که می ت��وان با درآمد حاصل 
از تولید کیوی، ف��رآوری، تولید محصوالت 
جانبی و ایجاد ارزش افزوده باالتر، کیوی را 

جایگزین نفت کنیم. 
همچنین احداث واحدهای صنایع تبدیلی 
و بسته بندی وابسته به کیوی می تواند یکی 
از بزرگ تری��ن س��رمایه گذاری ها با بازده و 
درآمد باال باش��د و ب��رای این صنعت ارزش 
اف��زوده بیافرین��د، تفکی��ک و بس��ته بندی 
صادرات��ی، درجه بن��دی میوه ها و همچنین 
در صنایع تبدیلی تولید میوه خش��ک شده، 
ی��خ زده، پودر ش��ده و آب میوه می تواند از 
بهتری��ن اش��کال صنایع تبدیل��ی این میوه 

باشد. 
وی در پایان با ابراز تاسف از اینکه به ظاهر 
تولید کیوی در برنامه ریزی های وزارت جهاد 
کشاورزی جایگاهی ندارد، گفت: بهره گیری 
از تجربیات کشورهای پیشرو در این عرصه 
و انجام تحقیقات علمی بیش��تر جهت رفع 
مش��کالت و به کارگیری نیروهای مس��تعد 
و تحصیلک��رده می تواند منافع بس��یاری را 
نصیب کش��ور کن��د که این خود مس��تلزم 

حمایت واقعی دولت است. 
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چندس��الیه حرف گذاش��تن ت��وی دهن 
مرده ها و زنده ها خیلی باب شده، مخصوصا 
توی شبکه های اجتماعی، مثاًل طرف میزنه 
»یاران��ه حق طبیعی هر بش��ر اس��ت« بعد 
زیرش��م یه دونقط��ه میزاره و ی��ه عکس از 
چگوارا!!!  پرداختن به اون مس��ائل اجتماعی 
کار من نیست و فقط خواستم یه مثال بزنم، 
میدونم از این دس��ت نقل قول ها زیاد برات 
اومده و خیلی ام س��ریع به اشتراک گذاشتی 

پس اون نیشت رو ببند! 
این مقدمه رو داشته باشین تا بریم سراغ 
اپیزود بع��دی و ربطش بدیم ب��ه نقال های 

امروزی! 
آقا ما هرچی میخایم از این ب ز ننویس��م 
انگار نمیشه!  من خودم اصوالً عاشق تفاوت 
و تمایزم، اتفاقا س��ردبیر هم همیشه به من 

میگه سعی کن متفاوت بنویسی یعنی مثال 
ت��وی همی��ن روزا که ورد زبون همه ش��ده 
اختالس آقایون ح��روف الفبایی و دادگاه و 
پرون��ده و غیره، ما تالش می کنیم از س��فر 
دسته جمعی پنگوئن های سفید از قطبی به 
قطب دیگر بنویس��یم!  اینجوری هم شیکه 

هم مجلسی! 
ول��ی این جری��ان ب ز با حج��م عظیمی 
از دالر ک��ه ب��ه خ��ودش اختص��اص داده و 
ماجراه��ای پی در پ��ی اش ان��گار ول کن ما 
نیست، خوب یه جورایی ام مسئله اقتصادیه 
و اقتص��اد در این حد کالن هم، که خوراک 
ه��ر روزه ماس��ت!  البته به گفت��ه خودش 
کل مبل��غ بدهی ایش��ون به دولت یک دهم 
موجودی��ش فقط ت��وی یکی از حساباش��ه!  
ول��ی چرا پرداخت نمیکن��ه و بره پی کارش 
س��والیه که اتفاقا معاون اول رئیس جمهورم 
م��دام تکرارش میکنه و میگ��ه: اقا پول مارو 

بده بروووو رد کارت تکراری ش��ده نگاهت و 
از این ج��ور حرفا! اما جمله مورد عالقه من 
اینه که از زبون پدرها خطاب به بچه ها گفته 
می شد که شما بچه ها هر چی هستین و هر 
قابلیتی دارین به ه��ر حال نتیجه تربیت ما 
هستین. حاال ببینیم نتیجه تربیت شما چه 

خواهد شد.
یه دلی��ل دیگه پرداختن ب��ه این موضوع 
اینه که واال ترس برمون داش��ته، این مدلی 
که ایش��ون تهدی��د میکنه و میخاد دس��ت 
کنه ت��وی خورجینش و به ج��ای پول های 
مملکت اس��م شرکا و حامیان رو دربیاره هر 
آن ممکن��ه قرعه به نام من و ش��ما بیوفته 
و اس��ممون دربیاد، کال 32حرف الفبا داریم 
که با یه حساب سرانگش��تی احتمال اینکه 
اس��م ش��ما دوس��ت عزیز دربیاد n به توان 
32 میش��ه دیگه!  م��ن ریاضیم ضعیفه ولی 
بوی خطر رو خوب حس می کنم!  اینجا هر 

لحظه یه انگی به��ت می زنن و خالص، مام 
که کاًل انگ خورمون ملس��ه و دنیا زده پس 

کله مون. 
حاال ت��وی یه حرکت ضرب��دری اون نقل 
ق��ول اولو به ای��ن جری��ان ب. ز ربط میدم 
ش��مام اگر فک کردین هیچ ربطی نداش��ت 
زیاد گیر ندی��ن دیگه، همین گیرارو میدین 
استعدادا خشک میشه میوفته!  مثال همین 
ب. ز، فک میکنین دلیل این هم پیش��رفت 
و توس��عه توی کارش چی بود؟  کسی بهش 
گیر نمیداد و ایشونم تند تند استعداداشو رو 
میکرد، پس س��عی کنید خیلی گیر ندین تا 
این نوش��کفته های زمستونی غنچه بده و به 
بار بشینه و اینجوری براتون درآمدزایی کنه! 
بل��ه نقل قوال حاک��ی از اونه که جمعی از 
دوس��تان دل نگرون )با دلواپس قاطی نشه( 
طی بیانیه ای اع��الم کردن که این آقای ب. 
ز و امثال ایش��ون که تونس��تن تحریم هارو 

به ضرب ثانی��ه ای دور بزنن و کل 
اروپا و آمریکا رو روی انگشتشون 

یه چ��رخ و فلک س��واری 
ب��دن حاص��ل تربیت و 

بوده!   ما  دسترنج 
دکت��رای  م��ا 
دوردور داریم و 

شما هر راهی رو 
دیگه  راه  یه  ببندین 

به راحت��ی میجویی��م و از پش��ت 
حمله می کنیم! 

ف��ک کردین چی؟  حاال ش��ما هی 
برین بش��ینین مذاکره کنید و هی صادقانه 
از روبه ب��رو تالش کنید، فای��ده اش چیه؟!  
از االن روزی رو میبینی��م که یه دانش��گاه 
تخصصی ب��رای دور زدن افتتاح می کنید و 
امثال ب. ز ام جزو هیأت علمی این دانشگاه 

میشن!  این خط اونم نشون. . . 

تاسیس دانشگاه دوردور در آینده ای نزدیک
دکتر سرمایه

خودزنی
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فوتبالیس��ت ها در مجم��وع بیش��تر از 
اف��رادی ک��ه در مش��اغل دیگ��ر فعالیت 
می کنند مالیات می دهند. من فکر می کنم 
حساسیت درباره مالیات فوتبالیست ها هم 

بسیار بیشتر است. 
ش��اید ی��ک ف��رد ع��ادی هرگ��ز بابت 
مش��کل مالیات ممنوع الخروج نش��ود اما 
این مورد درب��اره فوتبالی ها خیلی راحت 
صدق می کند. کافی اس��ت ی��ک بازیکن 
حتی می��زان کمی مالیات ه��م ندهد اما 
می��زان کم او را ممنوع الخروج کند. اتفاق 
دردناک این است که فوتبالیست ها گاهی 
بای��د بابت پولی ک��ه نگرفته ان��د مالیات 

بدهند. 
من مثال از اس��تقالل طل��ب دارم یا از 
صبا که چند س��ال پیش که در آن بازی 
می کردم اما هنوز پولی نگرفته ام ولی باید 
بابت همین پول نگرفته مالیات بدهم. این 
سیس��تم به نظر من عادالنه نیست و باید 

به صورت اساسی بازنگری شود. 

فوتبالیس��ت ها در مس��ئله مالیات ضرر 
می کنن��د. قبال وقتی که یک فوتبالیس��ت 
قرارداد امضا می کرد در یک بند قید می شد 
که مالیات او به عهده باش��گاه اس��ت و این 
موضوع به توافق می رس��ید. اما مدت ها بعد 
اداره مالیات ب��ه بازیکن اطالع می دهد که 
مالیات مربوط به قرارداد او پرداخت نش��ده 
و باش��گاه به تعهدش عمل نکرده است. در 
شرایطی که مدیران باشگاه ها مدام در حال 
تغییر هستند و مدت زیادی در یک باشگاه 
نیس��تند، بازیکن نمی داند که مشکلش را 
چطور حل کند. م��ن فکر می کنم مبنایی 
ک��ه اداره مالیات باید در نظ��ر بگیرد، پول 
دریافتی بازیکن باش��د. این چیزی اس��ت 
که باید مهم باش��د و گرنه بازیکنان زیادی 
هستند که از باشگاه ها طلب دارند و باید به 
خاطر پولی که نگرفته اند مالیات بدهند. من 
فکر می کنم این موضوع با نامه نگاری اداره 
مالیات با باش��گاه ها خیلی راحت قابل حل 

باشد. مهم دریافتی واقعی بازیکنان است. 
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بهماگفتهاند.

نحوه تعیین مالیات فوتبالیست ها در ایران تابع قوانین 
مالیاتی کش��ور اس��ت. اگر از منظر مقایسه ای بخواهیم 
نحوه پرداخ��ت مالیات را با کش��ورهای صاحب فوتبال 
مقایس��ه کنیم، در یک کالم می توانیم بگوییم که شیوه 
محاسبات پرداخت مالیات در ایران، پیچیده و کامال فنی 

است. 
قانون مالیات می گوید هر قراردادی که بین کارفرما و 
یک طرف قرارداد دیگر بسته می شود، در همان ابتدا باید 
طبق ماده 104 قانون مالیاتی کش��ور، 3 درصد از مبلغ 
قرارداد به صورت علی الحس��اب به سازمان امور مالیاتی 
پرداخت ش��ود. این مالیات قطعی اس��ت و همه ملزم به 
پرداخت آن هستند و مسئله از همین جا شروع می شود. 
قراردادهای فوتبالیست ها در ایران دو روی متفاوت دارند. 
یک رو که آشکار است، چیزی است که به سازمان امور 
مالیاتی ارائه می ش��ود. اما ی��ک روی قراردادهای زیادی 
چیزی است که به مسئوالن مالیاتی ارائه نمی شود. بعد 
از این اس��ت که در هر مورد پرداخت حقوق، س��ازوکار 
فنی سازمان امور مالیاتی شروع می شود. براساس قوانین 
مالیاتی، براس��اس دفترچه ضرایب مالیاتی، میزان سود 
براساس هر قرارداد شروع می شود. از نظر کمیته تعیین 
ضرایب مالیاتی، هیچ فرقی بین مش��اغل مختلف وجود 

ندارد و آنها قراردادهای فوتبالیست ها را هم مانند دیگر 
قرارداده��ا بررس��ی می کنند. با این ح��ال تفاوت نهایی 
در پرداخ��ت مالی��ات، از ضریبی که به هر ش��غل داده 
می شود مشخص می شود.  آقای محمد هاشمی نیت که 
کارشناس امور مالیاتی است، می گوید: »سود خالص در 
مش��اغل گوناگون متفاوت است و به همین خاطر است 
که مشاغل مختلف، ضریب مالیاتی متفاوتی دارند. برای 
نمونه سود ش��غلی مثل فروش��نده محصوالت لبنیات، 
10 درصد اس��ت. در پوش��اک س��ود می تواند 30 درصد 
باشد و در نمایشگاه های فروش 50 درصد است. این طور 
نیست که هر ش��غلی براساس میل و تشخیص ماموران 
مالیاتی تشخیص داده شود و مرجع تعیین سود هر شغل 
در سراسر کشور تعیین می شود. فوتبالیست ها هم از این 
قانون مس��تثنا نیستند و س��ود آنها هم بر همین اساس 

مشخص می شود.«
تعیین س��ود خالص ق��رارداد فوتبالیس��ت ها، مرحله 
مهمی در تعیین میزان نهایی مالیات آنهاست. وقتی که 
این س��ود مشخص شد، قانون مرحله بعد خود را اعمال 
می کند. براس��اس قانون، براساس میزان سود خالص هر 
ش��غلی، مالی��ات آن به صورت تصاع��دی از 35 درصد تا 
50درص��د باال می رود. این یعنی اینکه قانون درآمدها را 

در سقف های مشخصی تعیین کرده است و هرچه درآمد 
باالتر می رود، میزان مالیات هم باال می رود. 

هاش��می نیت درباره اینکه چرا مالیات فوتبالیس��ت ها 
معموال رقم های باالیی اس��ت می گوید: »دلیل اصلی آن 
این اس��ت که فوتبالیس��ت ها بر خالف مشاغلی که کاال 
ارائه می دهند، س��رمایه خود را برای خرید یا به دس��ت 
آوردن چیزی هزینه نکرده اند. همین باعث می شود سود 
خالص آنها که نقش��ی کلیدی در تعیی��ن میزان نهایی 
مالیات آنه��ا دارد باال برود. باال بودن نرخ س��ود خالص 
البته محدود به فوتبالیست ها نیست. هر شغلی که در آن 
کاالیی ارائه نشود، نرخ سود باالیی دارد. چنین مشاغلی 
س��رمایه گذاری مالی مش��خصی ندارند که به خاطر آن 

سودشان پایین بیاید.«
براس��اس آنچ��ه گفت��ه ش��د، بیش��ترین مالیاتی که 
ی��ک فوتبالیس��ت می ده��د، 50 درصد از س��ود خالص 
درآمدش اس��ت. ای��ن میزان، البته تفاوت چش��مگیری 
ب��ا مثال 45 درص��د در انگلیس دارد. اما ب��ا وجود اینکه 
فوتبالیس��ت ها یکی از مالیات دهندگان جدی در کشور 
هستند، چرا باید سروصدای زیادی درباره عدم پرداخت 

مالیات در جامعه فوتبال کشور شنیده شود؟ 
هاش��می نیت می گوی��د یک دلیل عمده ب��رای اینکه 

مالیات ها به درس��تی پرداخت نشود، نه تنها در فوتبال 
که در همه مش��اغل دیگر، این است که کارفرما قرارداد 

واقعی را منتشر نکند. 
ب��ه جز این باید ای��ن دلیل مدیریت��ی فوتبالی را هم 
مدنظر گرفت ک��ه قراردادها در ایران، آنطور که مثال در 
اروپا حرفه ای بسته می شوند نگارش و نهایی نمی شوند. 
یک بند غیراستاندارد در بسیاری از قراردادهای فوتبالی 
ایران این است که باش��گاه باید مالیات مربی یا بازیکن 
خاصی را بپردازد. این بند معموال برای بازیکنان و مربیان 
خارجی در قرارداد اضافه می ش��ود و آن وقت چه اتفاقی 
می افتد؟ بازیکنان به هر طریقی می توانند از ایران خارج 
ش��وند یا تیم خود را تغییر دهند. براس��اس قرارداد باید 
باشگاه یا طرف قرارداد که می تواند فدراسیون فوتبال هم 
باشد باید مالیات بازیکن یا مربی را بپردازد. اما از آنجا که 
مدیریت در فوتبال کش��ور هم مانند بخش های بسیاری 
فصلی و زودگذر اس��ت، یک مدیر می تواند قراردادهای 
غیراس��تاندارد خود را برای جانشینش به ارث بگذارد و 
بعد مدیر جدید ناله می کند که ما چرا باید قرارداد فالن 
بازیکن یا مربی را بدهیم و غیره و غیره که در نهایت این 
اتفاق به شکل همان خبر ناراحت کننده مشکل مالیاتی 
برای یک بازیکن یا باشگاه، درون جامعه منتشر می شود. 

فوتبال به روایت مالیات

زاویهفوتبالیستها

ازآلمانتااسپانیا،فرارفوتبالی
ازمالیات

فرار مالیات��ی، پدیده ای منحصر به فوتبال کش��ورمان 
نیست و اتفاقا در باالترین س��طوح فوتبال در کشورهای 
معتبر هم س��ابقه و فراوان��ی زی��ادی دارد. از میان همه 
باش��گاه ها، یک��ی از معروف ترین های ش��ان درگی��ر این 
پدی��ده اس��ت و از میان فوتبالیس��ت های دنی��ا، یکی از 
بهترین های شان هم سابقه فرار مالیاتی دارند. بارسلونا که 
خیلی ها آن را بهترین باش��گاه دنیا می دانند، همین حاال 
هم درگیر پرونده های مالیاتی است. این همه حاشیه های 
مالیاتی این باشگاه نیست و لیونل مسی ستاره آرژانتینی 

این باشگاه هم، در میانه یک پرونده فرار مالیاتی است. 
بارس��لونا هنوز درگیر انتق��ال 52 میلیون یورویی نیمار 
مهاجم برزیلی از س��انتوس است. باش��گاه برزیل مدعی 
اس��ت که نیمار و بارس��لونا به تعهدات خ��ود درباره این 
انتقال عمل نکرده اند. این پرونده، تبعات زیادی هم برای 
بارسلونا داشته اس��ت و رئیس فعلی باشگاه –خوزپ مارا 
بارتومئو- حتی به خاطر آن در دادگاه حاضر ش��ده است. 
از آن جنجالی ت��ر ام��ا پرونده فرار مالیاتی لیونل مس��ی 
است؛ بازیکنی که خیلی ها او را بهترین فوتبالیست تاریخ 
می دانند. او درگیر پرونده ای است که پدرش متهم ردیف 
اول آن اس��ت اما پای خودش هم گیر این پرونده اس��ت. 
پدر مسی متهم اس��ت که 4.1 میلیون یورو از درآمدهای 
پسرش در اسپانیا را گزارش نکرده است و آنها را در جایی 

خارج از این کشور سرمایه گذاری کرده است. 
دادستان ها ابتدا مس��ی را از این پرونده کنار گذاشتند 
و گفتند که پدرش متهم اس��ت اما بعدا دادستان اسپانیا 
گفته که مسی هم باید در دادگاه اولیه حاضر شود. نقش 
او در این دادگاه ش��اهد اس��ت. با این حال رس��وایی فرار 
مالیاتی، به پای او هم نوش��ته خواهد ش��د. در صورتی که 
جرم پدر مسی ثابت شود، احتماال 22 ماه زندانی می شود. 
در بارس��لونا به نظر می رسد که فرار مالیاتی یک پدیده 
فراگیر است چون هموطن مسی در همین بارسلونا یعنی 
خاوی��ر ماس��کرانو هم اخی��را به همین خاط��ر دادگاهی 
ش��ده اس��ت. هافبک ملی پوش آرژانتینی متهم است که 
از پرداخ��ت 1.5 میلی��ون یورو فرار کرده اس��ت و همین 
پای او را به دادگاه کش��انده اس��ت. گفته می ش��ود که او 
بخشی از درآمد خود از حق عکس را گزارش نکرده است. 
حق عکس بخش��ی از قرارداد بازیکنان بزرگ با باشگاه ها 
اس��ت که اخیر ب��ه راهی برای فرار مالیاتی تبدیل ش��ده 
است. براساس این بخش از قرارداد، بازیکنان برای انتشار 
عکس های ش��ان بخش��ی از حق کپی رایت آن را دریافت 
می کنند. این بخش از درآمد چندان از س��وی بازرس��ان 
مالیاتی مورد تحقیق قرار نمی گیرد و باشگاه ها به خصوص 
در اس��پانیا از آن ب��رای افزایش حق��وق بازیکنان -بدون 
پرداخت مالیات- استفاده می کنند. به این صورت که آنها 
ق��رارداد پایین تری با بازیکنان می بندن��د اما در بند حق 
عکس، مبلغ بس��یار باالیی را به بازیکنان می دهند چون 

شامل مالیات های سنگین نمی شود. 
ماس��کرانو متهم اس��ت که در دو سال 2011 و 2012 
درآمدهای��ش را گزارش نداده اس��ت. بزرگ ترین قربانی 
سرشناس فرار مالیاتی در کشور دیگری است. اولی هونس 
رئیس س��ابق باشگاه بایرن مونیخ در آلمان که دوباره این 
تیم پرق��درت را در اروپا و آلمان به اوج برگرداند، در ماه 
مه س��ال گذش��ته میالدی به خاطر فرار مالیاتی به ارزش 

28 میلیون یورو به سه سال و نیم زندان محکوم شد. 
هون��س یک��ی از مدیران با ارزش در تج��ارت آلمان به 
شمار می رود و توانایی های بی نظیرش نه تنها بایرن مونیخ 
را به قهرمانی در آلمان و اروپا رس��اند، که توانس��ت پپ 
گواردیوال س��رمربی افسانه ای بارس��لونا را به بایرن مونیخ 
بیاورد. با این حال قانون هیچ اس��تثنایی قائل نشد و او را 

در اوج قدرت در آلمان، به زندان فرستاد. 
مالقات گواردیوال با هون��س در زندان، یکی از اتفاقات 
جالبی اس��ت که دنیای فوتبال تا به ح��ال به خود دیده 

است. 

دور دنیا

ک��ه  جای��ی  اروپ��ا-   در  فوتبالیس��ت ها 
باش��گاه های فوتبال بیش��ترین دستمزدها 
را می دهن��د- بیش��تر از جاهای دیگر 
دنیا با دس��ت نش��ان داده می شوند. 
س��بک زندگی آنها متفاوت است، 
دستمزدهای ش��ان متفاوت است، 
متفاوت  تعطیالتی که می روند 
است و کال از مردم عادی 
فاصله زیادی دارند. تنها 
آنه��ا فاصله  جایی که 
زیادی ب��ا مردم ندارند 
ورزشگاه هاس��ت.  در 
تفاوت های  ج��ز  به 
سبک زندگی، البته 
بزرگ  تف��اوت  یک 
دیگر هم دارند و آن 
اس��ت.   مالیات  پرداخت 
قوانین سفت و سخت مالیاتی در اروپا 
چن��ان بر زندگی فوتبالیس��ت ها تاثیر 
می گذارند که آنها گاهی تیم های شان 
را ب��ا توجه به قوانی��ن و مقررات در 
کش��ورهای مختلف پیدا می کنند. 
این قوانین سخت اس��تثنا ندارند 
و فوتبالیست های بزرگ و کوچک 

در مقابل آن همسان هستند. یکی از موارد مهم 
که قوانین مالیاتی در حال فروپاشی یک انتقال 
بزرگ بود، مس��ئله انتقال زالت��ان ابراهیموویچ 
مهاجم سوئدی از میالن به پاری سن ژرمن بود. 
قوانین س��خت گیرانه مالیات در فرانس��ه چنان 
برای زالت��ان و مدیربرنامه هایش بود که انتقال 
عمال در آس��تانه فروپاش��ی ب��ود. هرچند این 
انتقال عملی ش��د، مقاصد زیاد دیگری هستند 
که مس��ئله مالیات تاثیر مس��تقیم زیادی روی 
آنه��ا دارد. به همین خاطر اس��ت کش��ورهایی 
که قوانی��ن مالیاتی راحت ت��ری دارند به یکی 
از مقاص��د بازیکنان بین الملل��ی زیادی تبدیل 
شده. چین و روسیه به طور مثال در سال های 
اخیر نام های بزرگی را در دنیای فوتبال جذب 
کرده ان��د و به لطف قانونی ک��ه دارند بازیکنان 
بین المللی زیادی ج��ذب کرده اند و در مقابل، 
باش��گاه های این دو کش��ور منفع��ت زیادی از 

حضور این بازیکنان برده اند. 

لیگبرترانگلیس
جذاب ترین لیگ فوتبال دنی��ا، در میان پنج 
لیگ معتبر اروپا قوانین س��هل گیرانه تری دارد. 
آنه��ا فقط 45 درص��د درآم��د بازیکن��ان را به 
عنوان مالیات می گیرند که ش��اید در مقایسه با 

کشورهای زیادی از جمله کشور خودمان میزان 
س��ر به فلک کشیده ای باش��د اما در مقایسه با 
کش��ورهایی مثل اس��پانیا و حتی ایتالیا کمتر 
است. این لیگ همانقدر که برای فوتبال دوستان 
در سراس��ر دنیا جذاب اس��ت، برای مس��ئوالن 
مالیاتی این کش��ور هم جذابی��ت دارد. بهترین 
بازیکن��ان دنیا –اگر به بارس��لونا و رئال مادرید 
نروند- س��ر از این جزی��ره در می آورند. بازیکن 
بیشتر و بهتر یعنی رقابت بیشتر، رقابت بیشتر 
یعنی دستمزدهای بیش��تر از سوی باشگاه ها و 

در نهایت دستمزد بیشتر یعنی مالیات بیشتر. 
تعداد زیادی از بازیکنان این لیگ دستمزدی 
ب��االی 200 ه��زار پون��د در هفته دارن��د. این 
دس��تمزد بع��د از مالیات، به 106 ه��زار و 206 
پون��د کاهش می یابد و نش��ان می دهد که یک 
بازیکن که قراردادش 200 ه��زار پوند در هفته 
است، س��الی 5.5 میلیون پوند مالیات می دهد. 
پس فوتبالیس��ت ها در انگلی��س، حق دارند که 
خودش��ان را از م��ردم عادی ج��دا بدانند. نرخ 
مالیات بازیکنان در س��ال های 2010 تا 2012، 
50 درص��د بود اما در آن س��ال، ب��ه 45 درصد 

کاهش یافت
اللیگا

ک��دام لیگی می تواند رئال مادرید و بارس��لونا 

را داش��ته باشد و نتواند مسئوالن مالیاتی کشور 
را خوش��حال کن��د؟ فقط به آن همه س��تاره و 
دس��تمزدهای نجومی شان در بارس��لونا و رئال 
مادری��د فک��ر کنید و ح��اال به ای��ن فکر کنید 
ک��ه آنها 54 درصد درآمد خ��ود را باید به عنوان 
مالیات به دولت بدهند. چه کاری بهتر از اینکه 
مسئوالن مالیاتی حضور همیشگی این دو تیم را 

در صحنه بخواهند؟ 
البته همه هزینه این جش��ن، به جیب دولت 
نمی رود. دو باش��گاه بزرگ اسپانیایی که رقابت 
س��نگینی بین خودش��ان دارن��د، قراردادهای 
وسوس��ه انگیزی هم دارند که س��تاره هایی مثل 
کریستیانو را بدون اینکه او را نگران مالیات کنند 
جذب کنند. این قرارداد، دس��تمزد بازیکنان را 
بعد از کس��ر مالیات با آنها ط��ی می کند. گفته 
می شود که قرارداد رونالدو هفته 280 هزار پوند 
بعد از پرداخت مالیات است. این یعنی اگر قرار 
بود او با توجه به نرخ مالیات در اس��پانیا چنین 
دس��تمزدی را بعد از پرداخت مالی��ات بگیرد، 

قراردادش باید هفته ای 600 هزار پوند می بود. 

بوندسلیگا
بوندس لی��گای آلمان بیش��ترین تماش��اچی 
را در تم��ام لیگ ه��ای اروپای��ی دارد و یکی از 

پردرآمدترین لیگ های فوتبال تمام دنیا به شمار 
می رود. آنها در س��ال هال اخیر توانسته اند لیگ 
ایتالی��ا را در رنکینگ بهترین لیگ های اروپایی 
پش��ت سر بگذارند و رقابت نزدیکی با لیگ برتر 
انگلیس به عنوان سودده ترین لیگ فوتبال اروپا 
دارن��د. نرخ مالیات بازیکن��ان فوتبال در آلمان، 

47.47 درصد است. 

سریآ
فوتب��ال باش��گاهی ایتالی��ا ب��ا س��ال های با 
ش��کوهش در اروپ��ا فاصل��ه نس��بتا زی��ادی 
دارد. ب��ا ای��ن ح��ال لی��گ فوتبال این کش��ور 
همچن��ان ب��ازار بزرگی به ش��مار م��ی رود که 
 بازیکنان بین المللی زیادی را از سراس��ر جهان 

جذب می کند. 

لیگ1
وقتی که فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه 
ش��د، با وع��ده افزای��ش مالیات ب��ه 75 درصد 
مناقش��ات زیادی را در کشورش ایجاد کرد. در 
بخش فوتبال، گفته می شود که این مالیات زیاد 
در دراز مدت لیگ فوتبال این کشور را به مقاصد 
نامطلوب تبدیل خواهد کرد و روی فوتبال کشور 

تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

ستارههادرکهکشانمالیاتیاروپا

لیگبرترباالترینلیگفوتبال

200 هزار پوندنمونه حقوق 

45 درصدنرخ مالیات

106 هزار و 206 پوندحقوق بعد از مالیات

30 هزار پوندمیانگین حقوق هفتگی بازیکنان

اللیگاباالترینلیگفوتبال

200 هزار پوند در هفتهنمونه حقوق 

52نرخ مالیات

96 هزار پوند در هفته حقوق بعد از مالیات

22 هزار پوندمیانگین حقوق هفتگی بازیکنان

باالترینلیگفوتبال بوندسلیگا

نمونه حقوق  200 هزار پوند در هفته 

نرخ مالیات 47.47 درصد

حقوق بعد از مالیات 105 هزار و 50 پوند

میانگین حقوق هفتگی بازیکنان 20 هزار پوند در هفته

سریآباالترینلیگفوتبال

200 هزار پوند در هفته نمونه حقوق 

46.29 درصد نرخ مالیات

107 هزار و 420 پوندحقوق بعد از مالیات

17 هزار پوند در هفته میانگین حقوق هفتگی بازیکنان

لیگیکباالترینلیگفوتبال

200 هزار پوند در هفتهنمونه حقوق 

45 درصدنرخ مالیات

110 هزار پوند در هفته حقوق بعد از مالیات

14 هزار پوند در هفتهمیانگین حقوق هفتگی بازیکنان

فوتبالیس�تهادرسراس�رجه�ان،وقت�یکه
مسئلهدرآمدشانمطرحمیشود،شخصیتهای
محبوبینیس�تند.همیشهاینطورگفتهمیشود
کهیکمش�تج�وان،کاریراکهدوس�تدارند
-یعنیفوتبالبازیک�ردن-انجاممیدهندودر
ازایشمبالغیمیگیرندکههیچکدامازانسانهای
معمول�یدرهیچکجایجهان،حت�ینمیتوانند

فک�رشراه�مبکنن�د.ای�نجمل�ه،ام�اتقریبا
درستنیس�ت.کارمش�خصیکهفوتبالیستها
دریکزمانمش�خصانجاممیدهن�د،باخیلی
ازمش�اغلقابلمقایسهنیس�ت.زندگیحرفهای
فوتبالیس�تها،بهجزفش�ارزیادوحتیتالمات
روحی،بهزندگییکسربازرستهپیادهمیماندکه
حتیمرخصیهایشهمهمیشهباموافقتمواجه

نمیشود.بااینحالخیلیهامعتقدندحتیدراین
شرایطهمفوتبالیستحرفهایبودنهمارزشش
رادارد.اماچیزیکهمردمعادیحتینمیتوانند
فکرشراهمبکنندمالیاتیاستکهفوتبالیستها
میدهند.حتیدرایرانهمکهخبرممنوعالخروج
بودنفوتبالیستهابهخاطرعدمپرداختمالیات
اتوماتی�کدربازهه�ایزمان�یمش�خصیتکرار

میش�ودهممالیاتیکهفوتبالیس�تهامیدهند
فراترازذهنمردمعادیاس�ت.اگرمشارکتدر
پرداختمالیاترادرس�اختنکشوریکوظیفه
ملیبدانیم،فوتبالیس�تهاخواستهیاناخواسته
بیشترازاصنافدیگردراینپروسهملیمشارکت
میکنن�د،حتیاگربرخیازآنهاس�وژهخبرهای

فرارمالیاتیباشند.

آلمانایتالیافرانسهاسپانیاانگلیس



آیفون، موبایل مورد عالقه 
اینستاگرامی ها

اینكه كاربران شاخص اینستاگرام 
از می��ان تم��ام موبایل ه��ا، عالقه 
بیش��تری ب��ه گوش��ی های  آیفون 
شركت اپل دارند اصاًل تعجب برانگیز 
نیس��ت. واقعیت این اس��ت كه دوربین های موبایل های 
آیفون بهتری��ن در میان رقیبان نیس��تند و برای مثال 
س��ونی مدعی اس��ت كه بهترین دوربین ه��ا را دارد اما 
وقتی كه پای اس��تفاده از عكس ها در اینستاگرام مطرح 
می شود، حرفه ای ها آیفون را ترجیح می دهند. دلیل آن  
امكانات ادیتی است كه آیفون به كاربران می دهد. »بنج 
هایش« كه یك كاربر ش��اخص اینستاگرام است درباره 
دلی��ل اس��تفاده اش از آیفون می گوید:  »م��ن از آیفون 
س��یكس پالس اس��تفاده می كن��م و از آن كامال راضی 
هس��تم چون كار م��ن را به خوبی راه می ان��دازد. نكته 
اینجاس��ت كه اپلیكیش��ن های ادیتی كه بی��ن كاربران 
اینس��تاگرام محبوبی��ت زی��ادی دارد، خیل��ی زودتر از 
  ios بازاره��ای موبایل های اندروید برای موبایل هایی كه
 )سیس��تم عامل اپل برای گوشی های آیفون( دارند ارائه 

می شوند.«
»ك��وری اش��تاوداخر« هم كه با آیفون س��یكس اس 
برای اینس��تاگرام عكاس��ی می كند، دالی��ل خودش را 
دارد. او معتقد اس��ت دوربین 12 مگاپیكس��لی آیفون، 
با قابلیت هایی ك��ه دارد معركه اس��ت و به صورت ویژه 
به قابلی��ت اچ دی آر دوربین آیفون ها اش��اره می كند. او 
می گوید ب��ا دوربین آیفون عكس هایی را كه دلخواهش 
باشد می گیرد اما وقتی بخواهد كمی حرفه ای عكس ها را 
ادیت كند، از اپلیكیشن های موجود در اپ استور شركت 

اپل استفاده می كند. 

آیا آی پد لپ تاپ را منقرض می كند؟ 
تبل��ت  عرض��ه 
جدید اپل ب��ه بازار 
ش��اید در درازمدت 
ضربه س��نگینی به ب��ازار لپ تاپ ها بزن��د و آنها را محو 
كند. آی پدهای جدید 12.9 اینچی اپل توانایی پردازش 
كافی و یك صفحه چشمگیر دارند اما هنوز نتوانسته اند 
خودش��ان را به عنوان یك ابزار جدی ب��رای كار مطرح 

كنند. 
اینكه چرا این تبلت ها هنوز نمی توانند جای لپ تاپ ها 
را پر كنند چند دلیل عمده دارد. یكی از آنها این اس��ت 
كه هنوز جامعه نتوانس��ته به زندگی بدون ماوس برای 
كارهای جدی عادت كند. قابلیت كم این دستگاه ها برای 
انجام چند كار به صورت همزمان هم یك مش��كل دیگر 
است. یك آرزوی بزرگ آی پد پرو این است كه دنیا را از 
ش��ر ماوس ها خالص كند اما آیا واقعاً االن زمان درست 
برای این كار اس��ت؟ متأس��فانه بازار هن��وز برای دوران 
پساماوس آماده نیست. اپل هنوز نتوانسته با میانبرهایی 
كه در صفحه كلید رسمی اش تعبیه كرده جای ماوس را 
بگیرد و تالش هایش، دستكم فعاًل به نتیجه نمی رسند. 

به این مش��كل بزرگ، باید یك مش��كل اساسی دیگر 
را ه��م اضافه كرد. آی پدهای پ��رو تقریباً می توانند تمام 
اپلیكیش��ن های موجود را پش��تیبانی كنند. با این حال، 
مشكل همین اپلیكیشن ها هستند. آنها نسخه های سبكی 
از نرم افزارهای حرفه ای و سنگینی هستند كه می توانند 
س��رویس های زیادی به كاربران بدهند. البته ارائه مداد 
اپ��ل به كارب��ران، به آنها ام��كان زی��ادی می دهد كه از 
اپلیكیشن های تخصصی و مختلفی استفاده كنند با این 
حال با این ابزارها هم نمی شود جای لپ تاپ ها را پر كرد. 
برای نمونه اپلیكیشن هایی كه از نسخه های حرفه ای 
مثاًل فوتوش��اپ ش��ركت آدوبی ب��رای آی او اس طراحی 
شده اند، برای كسانی كه به صورت تفریحی عكس ادیت 
می كنند معركه هستند اما جوابگوی ادیتورها و عكاسان 
حرفه ای نیستند. به صورت كلی می توان گفت نسخه های 
موبایلی نرم افزارهای تخصصی هنوز نتوانس��ته اند افراد 
حرف��ه ای را از مدل های س��نگین و مفصل خود بی نیاز 
كنند. مش��كل دیگر سیس��تم عامل این تبلت هاس��ت. 
وقتی كه قرار باشد فقط دو اپلیكیشن به صورت همزمان 
فعال باش��ند، آی پد پرو هیچ مشكلی ندارد اما وقتی كه 
فعالیت های همزمان اپلیكیشن ها بیش��تر شود، دوباره 

جای خالی لپ تاپ ها احساس می شود. 
ش��اید آی پد پرو نمایی از آینده ای بدون لپ تاپ به ما 
بدهد اما در جایگاهی نیست كه با اتكا به آن لپ تاپ ها را 

برای همیشه ببندیم. 

تحقیقاتی انگلیسی كه توسط شركت case station انجام شده به بررسی تأثیرات 
مد و شیوه لباس پوشیدن افراد بر شغل آنها می پردازد. سوال اصلی این تحقیقات این 
اس��ت: آیا كارمندانی كه لباس های تیره و خاكس��تری می پوشند می توانند با پوشیدن 

لباس های رنگی در پست خود پیشرفت كنند؟  
ش��ما همواره تالش می كنید تا به چش��م بیایید اما موفق نمی ش��وید. رئیس تان نام 
كوچك شما را به یاد نمی آورد و در كارتان پیشرفتی نمی كنید. درواقع تشخیص دادن 
ش��ما در میان تعداد زیادی كارمند كه همگی كت و شلوار خاكستری و پیراهن سفید 
بر تن دارند، بسیار دشوار است. به خاطر داشته باشید كه لباس های رسمی، محدود به 

رنگ های خاكستری، آبی آسمانی و سیاه نمی شوند. 
ش��جاعت اینكه س��بك منحصربه فرد خود را در لباس پوشیدن داشته باشید، باعث 
می شود كه در كارتان جدی تر به نظر برسید. پوشیدن لباس های رنگی موجب می شود 
كه ش��ما خالق، خوش بین و بااعتمادبه نفس به نظر برسید. این موضوعی است كه یك 
ش��ركت انگلیس��ی لوازم جانبی موبایل به نام case station به مطالعه آن پرداخته 

است. 
درحالی كه 2۰ درصد انگلیس��ی ها از پوش��یدن لباس های تیره رنگ احساس رضایت 
دارند، تحقیقات نشان داده افرادی كه هنگام كار لباس های رنگی می پوشند، پیشرفت 
بیش��تری در كار خود داش��ته اند. درواقع یك پنجم افراد در رده س��نی 1۸ تا ۳۴ سال 
معتقدند كه پوش��یدن لباس هایی با رنگ های ش��اد، به آنان اعتبار می بخش��د و به باال 

رفتن موقعیت شغلی آنها كمك می كند. 
در بی��ن 2 ه��زار كارمند كه با آنها مصاحبه ش��ده، 2۵ درصد معتقد بودند كه ظاهر 
افراد، مس��تقیماً در استخدام شان مؤثر اس��ت. حدود ۳۰ درصد آنها هنگامی كه لباس 
رنگی می پوش��ند بیشتر احس��اس خوش بینی و اعتمادبه نفس داشتند. این احساسات 
روی هم��كاران آنها هم تأثی��ر مثب��ت دارد. به طوری كه یك چه��ارم كارمندان اظهار 
داش��ته اند كه با دیدن این رنگ های درخشان احس��اس نشاط می كنند. همچنین 11 

درصد افراد تمایل دارند تا شجاعت استفاده از رنگ های شادتر را پیدا كنند. 
ربكا الفورد، مدیر ش��ركت تجاری case station، در مصاحبه ای با روزنامه تلگراف 
می گوید: روان شناس��ی رنگ ها مدت هاس��ت كه در خدمت كاالها به خصوص در زمینه 
بس��ته بندی آنها قرار گرفته اس��ت. اما انس��ان ها به تازگی به تأثیر آن در ش��یوه لباس 

پوشیدن پی برده اند. 
در پایان این مطالعات مش��خص شد كه پوشیدن لباس های طرح دار بیشترین تأثیر 
مثب��ت را دارد و بعد از آن لباس های قرم��ز و بنفش می توانند موجب تحت تأثیر قرار 

گرفتن اطرافیان شوند. 
ب��رای افرادی كه در رس��انه ها، ش��ركت های معم��اری و جاهایی از ای��ن قبیل كار 
می كنند، پوش��یدن لباس های رنگی س��اده تر اس��ت. اما حتی افرادی مانند كارمندان 
بانك كه لباس های یك شكل دارند، می توانند با تغییر رنگ وسایل به ظاهر بی اهمیت 

مانند كراوات، دستمال جیبی و حتی رنگ جوراب، در ظاهر خود تنوع ایجاد كنند. 
طرز لباس پوش��یدن شما می تواند رازهای بس��یاری را درباره شخصیت شما آشكار 
كند. نحوه انتخاب لباس های تان می تواند بیانگر ریس��ك پذیری و میزان خالقیت شما 
باش��د. ش��اید اكنون زمان تغییر برای شما فرا رسیده باش��د. به كمد لباس های تان سر 

بزنید و موقعیت كاری خود را بهبود ببخشید. 

پوشیدن لباس های رنگی شانس داشتن اعتبار كاری را 
افزایش می دهد

قبل از اینكه چمدان های تان را ببندید مطمئن 
ش��وید كه جس��ت وجوهای تان را انجام داده اید. 
»ژولین فالیو« موس��س وبالگی در زمینه خروج 
از كش��ور، می گوید: »كامال آماده باش��ید. ثبات 
اقتصادی و سیاسی كشوری كه قصد سكونت در 

آن را دارید، بسیار مهم است.«
اطالعات جمع آوری كنید

به محض اینكه مقصدتان را انتخاب كردید، به 
منظور داشتن ذهنیتی كامل از زندگی روزمره در 
آن كشور، چندین بازدید داشته باشید. همچنین 
در مورد مالیات اطالعات به دست بیاورید. معموال 
مالیات زمین در آمریكای التین بسیار كم است، اما 
مالیات بر سرمایه بیشتر می شود. به نظر ضروری 
می آید كه با مش��اور اقتص��ادی كه در این زمینه 

متخصص است مشورت كنید. 
نظام سالمت

همچنین نی��از دارید نظام س��المت و درمان 
كش��وری را كه آرزو دارید به آن نقل مكان كنید 
بررس��ی كنید. در آمریكای التین نظام س��المت 
خصوصی است و بیرون از شهرهای بزرگ به شدت 
ضعیف عمل می كند. در نظر داش��ته باش��ید كه 
بعد از دوره س��ه تا ش��ش ماهه اقامت، می توانید 
با نظام سالمت ملی هماهنگ شوید و در بیشتر 
كشورها محدودیت سنی وجود ندارد. همچنین 
برای امنیت در شرایط مشكالت بزرگ می توانید 
بیمه ای بین المللی با قیمتی مناسب دریافت كنید. 
اگر توانستید كشوری را پیدا كنید كه برای تمام 
احتیاجات شما مناسب اس��ت، می توانید دوران 

بازنشستگی تان را در آنجا بگذرانید. 
اكوادور: یكی از كش��ورهایی است كه قیمت 
مس��كن در آن پایین ترین نرخ را دارد. طبق آمار 
مجله بین المللی لیوینگ )living( هزینه زندگی 
در این منطقه كم است و بازنشستگان از تخفیف 
برخوردارند. با 1۰۰ هزار دالر می توانید اتاقی زیبا 
در خانه ای اش��تراكی در شهر »كیتو« )پایتخت 
كش��ور اكوادور( داشته باش��ید. قیمت ها در شهر 
»كوان��كا« پایین تر هس��تند به طوری كه خانه ای 

اشتراكی در حدود ۴۰هزاردالر است.
مراقبت های درمانی برای افراد مسن كه شهروند 
دائمی هس��تند خوب و رایگان اس��ت. در مقابل، 
در برنامه های دولت در برابر مراقبت های پیچیده 
از جمله جراحی قلب تدبیری اندیش��یده نش��ده 
است. این كش��ور تخفیف های زیادی برای افراد 
باالی سن 6۵ سال در نظر گرفته است: ۵۰درصد 
تخفیف حمل و نقل عموم��ی، ۵۰ درصد تخفیف 
بلیت های فیلم و رخدادهای ورزشی و تخفیف در 

مالیات و مالیات بر خرید. 
كاس�تاریکا: این كش��ور چیزی ك��م ندارد؛ 
س��واحل زیبا، جنگل های گوناگ��ون، آب و هوای 
استوایی اقیانوس آرام، در ساحل دریای كاراییب 
باوجود اینكه اس��پانیولی زبان رسمی این كشور 
اس��ت، اما زبان انگلیس��ی دومین زبانی است كه 

بیشتر به آن زبان صحبت می شود. اگر قصد دارید 
بازنشستگی تان را در كاستاریكا بگذرانید و هزینه 
مسكن و بازنشستگی تان در ماه كمتر از  هزار دالر 
اس��ت این كش��ور را انتخاب كنید. به عالوه اگر 
می خواهید به شغل باغبانی یا مستخدمی بپردازید، 
می توانید روزانه 1۰ دالر دریافت كنید. كاستاریكا 
دارای مراقبت های سالمتی بسیار خوب و یكی از 
بهترین نظام های درمانی پزشكی در جهان است. 
»كاجا« )موسس��ه بیمه ملی اجتماعی( برنامه ای 
برپایه درآمدها دارد كه درآن ماهانه ۴۵ یورو به هر 
یك از زوجی كه شهروند دائمی این كشور باشند 

به منظور مراقبت های درمانی پرداخت می كند. 
ایتالیا: ایتالیا با ش��هرهای تاریخی، روستاهای 
مرتفع، س��واحل بكر و غذای مطبوعش شناخته 
می ش��ود. با وجود اینكه ناحیه های رم، فلورانس 
و می��الن ش��هرهای خیل��ی گرانی هس��تند اما 
برخی نواحی قیمت های مناسبی دارند. خانه در 
ناحیه های »آبروتزو« و »اومبریا« با چندین هكتار 
مزرع��ه معادل 6۰ه��زار دالر قیم��ت دارد. كرایه 
خانه ای مناس��ب ۵۵۰دالر در ماه است؛ اگر شما 
از خری��د كاالهای آمریكایی كه به ش��مال ایتالیا 
آورده شده اند، پرهیز كنید، می توانید سرمایه تان 
را نگه دارید. ایتالیا در بین 1۰ كشور برتر به لحاظ 
خدمات سالمت دسته بندی می شود. این كشور 
برنامه ملی س��المت دارد كه اگر شهروند دائمی 
این كش��ور باشید مش��مول این برنامه هستید و 
خدمات بیمارستانی برای تان رایگان ارائه می شود. 
بازنشس��ته هایی كه حقوق بازنشستگی دریافت 
می كنند می توانند درخواس��ت ویزای شهروندی 
كنند. اگر ثابت كنید كه سرمایه اقتصادی دارید، به 

زندگی شیرین در ایتالیا سالم كنید. 
اروگوئ�ه: این كش��ور به خصوص ب��ا آب و هوا 
و قیمت پایین مس��كن، بهش��ت كوچكی برای 
بیش��تر بازنشس��تگان اس��ت. »مونت��ه ویدئو« 
پایتخت این كش��ور، دومین شهر ارزان دنیا برای 
سفر خارج اس��ت. این كالنش��هر با رستوران ها، 
كتابخانه، مغازه های قدیمی و بازارهای پیشه وری، 
امكان فراوانی را برای س��فر به این كش��ور فراهم 
می كند. وقتی ش��ما ش��هروند دائمی این كشور 
باش��ید می توانید از نظام سالمت ملی این كشور 
اس��تفاده كنید در حالی كه به بیمارس��تان های 
خصوصی می روید. برای استفاده از بیمه بیماری، 
بیشتر بازنشستگان بیمارستان های خصوصی را 
استفاده می كنند. تخفیف های ماهانه بین ۵۰ تا 
16۰ دالر با توجه به س��ن و ش��رایط قبل، تغییر 
می كند. درخواس��ت برای ش��هروندی با بررسی 
سوابق كیفری، كارنامه س��المت و میزان درآمد 
شما صورت می گیرد. اكنون درآمد برای پذیرش 

شهروندی، ۵۰۰ دالر در ماه است. 
فرانسه: منطقه »النگداک روسیون« در جنوب 
غربی فرانس��ه منطقه ای مناسب اس��ت. »نیم« 
مخروبه های تاریخی ش��هری اس��ت كه می تواند 
مقصد خوبی باش��د. س��ازمان جهانی بهداشت، 
فرانس��ه را دارای یكی از بهترین نظام سالمت در 
دنیا می داند. با ۳۰هزار دالر در سال بازنشستگی 

خوب��ی را ب��ا تابس��تان های گ��رم و خش��ك و 
زمستان های لطیف سپری كنید. اجاره ساختمان 
12۰۰ دالر در ماه و حداقل قیمت خانه 2۵۰هزار 

دالر است. 
آرژانتی�ن: بح��ران اقتص��ادی س��ال 2۰۰2 
باع��ث كاهش هزین��ه زندگ��ی در این كش��ور 
ش��د. بازنشس��تگان ترجیح می دهند در حوالی 
بوئنوس آیرس، پالرم، س��ان تلمو و... زندگی كنند 
ك��ه ۸۰۰ دالر هزینه اجاره خانه و 12۰هزار دالر 
هزینه خرید خانه در این مناطق است. دولت ملزم 
كرده كه بازنشستگان برای پذیرش شهروندی شان 
باید حداقل 2هزار دالر درآمد داشته باشند. برای 
اینكه دیدی كلی در مورد قیمت محصوالت غذایی 
درآرژانتین داشته باشید باید بگوییم غذا برای دو 
نفر به همراه نوشیدنی معادل ۳۵دالر هزینه دارد 
و قیمت یك لیتر ش��یر 97 س��نت است. كارت 
اتوب��وس ماهان��ه 2۰ دالر و اینترن��ت ۳2دالر در 
ماه هزینه دارد. مراقبت های درمانی بسیار خوب 
اس��ت و مراقبت های اورژانسی در بوئنوس آیرس 
موجود است. بیشتر بازنشسته ها از بیمه بین المللی 
استفاده می كنند كه هزینه ها را كاهش می دهد. 
برای صرفه جویی اقتص��ادی از خرید محصوالت 
خارجی به خصوص لباس و لوازم الكتریكی پرهیز 

كنید. 
ویتنام: زندگی در ویتنام دید خوبی از زندگی 
شرقی به ش��ما می دهد. همین كه به مركز شهر 
نزدی��ك می ش��وید، هزینه های زندگی بیش��تر 
می ش��ود. در عوض، در بعضی شهرها با 7۵۰ دالر 
در ماه می توانید ش��اهانه زندگی كنید. این كشور 
به خاط��ر مكان های گردش��گری اش، به خصوص 
سواحل رویایی اش مشهور است. ویتنام طرح ملی 
بیمه بیماری ندارد با وجود این نظام سالمت این 
كش��ور گرچه همسطح كش��ورهای غربی نیست 
اما بیمارستان های مدرنی برای درمان افرادی كه 
به این كش��ور رفته اند، وجود دارد كه از پزش��كان 
آمریكایی، فرانسوی و ویتنامی استفاده می كنند و 
تمام این بیمارستان ها بیمه بیماری بین المللی را 
می پذیرند. قیمت ها چگونه اند؟ سه نوع غذا برای دو 
نف��ر 1۳ دالر، اجاره خانه با یك اتاق 2۰۰ دالر در 
ماه، كارت اتوبوس ماهانه هشت دالر، بنزین هر لیتر 
ی��ك دالر و اینترنت محدود ماهانه 1۳ دالر. وعده 
ش��ام به همراه برنج، گوشت، سبزی، سوپ، میوه 
تازه و چای سرد تنها یك دالر و نیم قیمت دارد. 

تایلن�د: هنوز ای��ن ام��كان وج��ود دارد كه 
بازنشس��تگی تان را در كش��وری بگذرانید كه به 
زیبایی و مهربانی مردمانش مش��هور است. برای 
اینك��ه بتوانید ویزا دریافت كنید، باید حداقل ۵۰ 
سال داشته باشید و ثابت كنید ماهانه 2۰۰۰دالر 
حق��وق داری��د. بانكوک و نونگ كای ش��هرهای 
مشهوری است كه بازنشستگان انتخاب می كنند. 
زندگی در این كش��ور دلپذیر اس��ت مخصوصا با 
رس��توران های روی رودخانه مكونگ. هزینه های 
ماهان��ه دو نف��ر در نونگ كای 1۵۰۰ دالر اس��ت 
كه شامل این خدمات می شود: مستخدم، اجاره، 

خدمات اجتماعی، غذا و هزینه های حمل و نقل. 

كشورهایی كه می توانند سرزمین بازنشستگی رویایی شما باشند

سینمایی را كه فیلم هایش چند میلیاردی می فروشند چگونه می توان ورشكسته نامید؟  
برای پاسخ به این سوال كافی است سراغ آمار گیشه بروید، تنها روی مبلغ میلیاردی فروش 
فیلم ها متوقف نشوید و كمی هم از مناسبات تولید در سینمای ایران سر رشته داشته باشید. 

یك محاسبه ساده نشان می دهد كه فیلم ها چرا و چگونه اغلب شان ضرر می دهند. 
از 22 فیلم اكران شده در شش ماه اول امسال، تنها یك فیلم  )نهنگ عنبر( به سود رسیده 
اس��ت. در مورد شش فیلم  )ایران برگر، گینس، رخ دیوانه، استراحت مطلق، آتیش بازی و 
مردن به وقت شهریور( می توان گفت بازگشت سرمایه اتفاق افتاده و 1۵ فیلم باقی مانده در 

گیشه شكست خورده اند. 
در مورد فیلم هایی كه صرفاً سرمایه ش��ان را بازگردانده اند می  توان گفت كه فروش رایت 
ویدئویی به شبكه نمایش خانگی، سازندگان شان را به سود خواهد رساند. همچنان كه برخی 
شكست  خورده های گیشه هم با  آمدن به شبكه نمایش خانگی، دست كم سرمایه اولیه شان 
را بازخواهند گرداند كه البته تعداد این فیلم ها پرتعداد نیست. نكته دیگر اینكه برخی فیلم ها 
با اینكه فروش باالی 2میلیاردی داش��ته اند به دلیل هزینه تولیدش��ان در گیش��ه شكست 
خورده ان��د.  »عصر یخبندان« با فروش 2 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومانی اش پنجمین فیلم 
پرفروش شش ماه اول سال است، ولی این فیلم با 2 میلیارد تومان هزینه در گیشه ضرر داده 
است. با كسر سهم سینمادار و پخش كننده از فروش،  »عصر یخبندان« یك میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان از هزینه تولیدش را بازگردانده است. درحالی كه  »مردن به وقت شهریور« با 
فروش یك میلیارد و 1۵۰ میلیون تومانی اش  )كمتر از نصف فروش  »عصر یخبندان«( جزو 
فیلم هایی است كه سرمایه اش را بازگردانده، چون هزینه تولیدش ۴۵۰ میلیون تومان بوده 

است. چیزی حدود یك چهارم هزینه تولید  »عصر یخبندان.« 
 »نهنگ عنبر« به عنوان س��ودآورترین فیلم ش��ش ماه اول، با هزینه 2 میلیارد تومانی، 
7میلی��ارد و ۵۰۰میلی��ون توم��ان در گیش��ه فروخته و س��ودی ۵/1 میلی��اردی نصیب 
تهیه كنندگانش كرده است. مقایس��ه این محصول پرسود با فعالیت های اقتصادی سودآور 
در حوزه های دیگر نش��ان می دهد سینما به عنوان هنر- صنعتی كه باید با تولید سرگرمی، 
س��ودآور باش��د، تا چه اندازه در ایران دچار افول شده اس��ت. این سینمایی است كه فیلم  
»یاسین« با بازی حمید فرخ نژاد یكی از گران ترین بازیگران فعلی سینمای ایران، با هزینه 
تولید ۸۰۰ میلیون تومان تنها ۳۰ میلیون تومان می فروشد. چنین اتفاقی باید تهیه كننده 
فیلم را دچار آسیب جدی كند، ولی فیلم هایی با زیان های بیشتر از این هم باعث نمی شوند 

كه كك سازندگانش بگزد. 
سینمای ایران سال هاست سرمایه اش را از جای دیگری می آورد و برایش سود و زیان خیلی 
اهمیت ندارد. اگر تقالیی برای گرفتن س��ینمای بهتر و افزایش تیزرهای تلویزیونی صورت 
می گیرد برای س��ود بیشتر است؛ س��ودی كه البته در مورد تعداد قابل توجهی از فیلم ها در 
مرحله تولید به دست آمده است. به این صورت كه تهیه كننده هزینه واقعی تولید را با مبلغی 
كه به عنوان سود در نظر گرفته جمع زده و به عنوان هزینه از سرمایه گذار دریافت كرده است. 
به این معنا كه مثاًل فیلمی با هزینه واقعی یك میلیارد تومانی برای سرمایه گذار 2 میلیارد 
تومان فاكتور می شود تا در همان مرحله تولید، ساخت فیلم برای تهیه كننده سودآور باشد. به 
این ترتیب اینكه فیلم در گیشه چقدر بفروشد برای تهیه كننده خیلی مهم نیست، چون سود 

از مرحله تولید به دست آمده و تنها كسی كه متضرر شده سرمایه گذار فیلم است. 
این سرمایه گذار در مواردی دولت است، در مواردی بانك های خصوصی هستند و گاهی 
هم افرادی كه با انگیزه های متفاوت، عالقه مند به س��رمایه گذاری در سینما هستند. برخی 
از این افراد با سرمایه گذاری در حوزه سینما چنان نقره داغ می شوند كه دیگر هوس چنین 
كارهایی به سرشان نمی زند. تعدادی پس از چند بار حضور به عنوان سرمایه گذار، خودشان 
تهیه كننده می ش��وند و بالیی را كه س��ر خودشان آمده س��ر دیگران می آورند. گروهی هم 
هستند كه به عشق شهرت، آشنایی با هنرمندان، حضور در مقابل دوربین و. . . سرمایه ای 
را ه��در می دهند و آگاهانه وارد پروس��ه ای می ش��وند كه توجیه اقتصادی ن��دارد. در مورد 
سرمایه های دولتی هم باید گفت در اغلب موارد از همان ابتدا حسابی روی بازگشت سرمایه 
باز نمی ش��ود و در واقع دولت هزینه كار فرهنگی را می پردازد. به این ترتیب سینمایی كه 
روی كاغذ ورشكسته است همچنان به حیات خود ادامه می دهد و با وجود شكست اقتصادی 

بیشتر فیلم ها، آمار تولیدات سینمایی پایین نمی آید. 

تداوم تولید در سینمای ورشکسته

سبک زندگی

قــاب
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360
360

نگاه آخر

ترجمه: علی نساجی زواره
MSN. COM :منبع

سعید مروتی
منتقد سینما

جدول امروز

قیمت تبلت 

تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایی نشان می دهد در صورتی كه اقدامات الزم جهت جلوگیری از پدیده گرمایش جهانی یا گرم شدن كره زمین صورت نگیرد، اقتصاد جهانی تا سال  2100 میالدی، با 
23درصد كاهش مواجه خواهد شد.

ترجمه: سمانه عطایی فرد
منبع: فیگارو

قیمت )تومان) شركت سازنده مدل حافظه صفحه نمایش پردازنده

2.۰۴۵.۰۰۰ 1.۵GHz 9.7 6۴GB iPad Air 2 Wi-Fi Apple 

9۵۵.۰۰۰ 1.2 GHz ۸ 16GB Galaxy Tab 48 SM-T331 Samsung

979.۰۰۰ 1.۴ GHz 7 16GB PadPone mini ASUS

1.۴۰۰.۰۰۰ 1.۳ GHz 9.۴ ۳2GB Xperia Tablet 3 Sony 

۵29.۰۰۰ 1.2GHz 7 16GB IdeaTab A5000 Lenova

1.1۴۵.۰۰۰ 1.۳۳GHz ۸ ۳2GB Iconia W4 Acer
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