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گزارش »فرصت امروز« از زیر و بم سرمایه گذاری در تولید گل و گیاه

 ریسک باالست
اما امیدهم هست

 مهم ترین خواسته های
بخش خصوصی صنعت نفت در سال 95

 حذف قوانین »ساقط از اعتبار«
و برچیدن بساط »خودتحریمی«
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هیچ کس در هیچ جایگاه و مکانی دوس��ت ندارد کس��ی باشد که باعث 
ناراحتی و ناامیدی دیگران می ش��ود یا ش��خص موردنظر برای 
گرفتن تماسی باشد که حاوی پیغامی منفی است، اما در عین...

راهکارهایی با پیامدهای مثبت

چگونه به یک متقاضی کار 
محترمانه پاسخ منفی بدهیم 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سودای بازیابی قدرت خرید
»فرصت امروز« لزوم به کارگیری مدل چند وجهی برای ایجاد تکانه در اقتصاد را بررسی می کند

روزهای پایانی س��ال 94 در حالی س��پری می شود که 
سیاس��ت گذاران و مس��ئوالن اقتصادی کشور نوید بهبود 
شرایط اقتصادی کشور را در آینده می دهند. در حالی که 
موج خوش بینی ها از آینده اقتصاد در سال 95 نزد فعاالن 
اقتصادی به راه افتاده اس��ت، نباید از نظر دور داشت که 
دول��ت همچنان برای بهبود ش��رایط با چالش های جدی 

مواجه اس��ت. کاه��ش قیمت نفت و به تب��ع آن کاهش 
درآمد های دولت، مسئله انباشت بدهی دولت به بانک ها 
و بخش خصوصی، تک نرخی ش��دن ارز و کاهش س��ود 
تسهیالت از جمله مسائلی است که دولت در سال آینده 
با آنها مواجه اس��ت. در شرایطی که برجام با موفقیت به 
سرانجام رسید باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه ای 

ب��رای حل مش��کالت درونی اقتصاد و تغیی��ر متغیر های 
داخلی اقتصاد دارد. 

در این گ��زارش در گفت وگو با کارشناس��ان اقتصادی 
مس��ائل پیش روی دولت در س��ال آین��ده و راهکارهای 
مواجهه با آنها را مورد کنکاش و بررس��ی قرار داده ایم که 

در صفحه 13 می خوانید. 

سرمقـاله

راه دشوار تحقق 
عدالت مالیاتی

ه��ر س��ال در زم��ان تهی��ه و 
تدوی��ن الیح��ه بودج��ه و البته 
در طول س��ال به مناس��بت های 
مختلف مس��ئوالن و دولتمردان 
این موضوع را مط��رح می کنند 
که باید ات��کای بودج��ه و اداره 
کش��ور به درآمدهای ناش��ی از 
فروش نف��ت کاهش پی��دا کند 
و جایگزین های��ی ب��رای آن در 
نظر گرفته ش��ود. موضوع مورد 
تأکید مس��ئوالن این اس��ت که 
درآمده��ای مالیات��ی می توان��د 
برای  بس��یار مناسب  جایگزینی 
بودج��ه  نفت��ی در  درآمده��ای 
کش��ور باش��د. البته موضوع اتکا 
به درآمدهای مالیاتی س��ال های 
طوالنی است که مطرح می شود...
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جهانگی��ری با تأکید بر تأثیر برجام بر اقتصاد و توس��عه 
کش��ور گفت: در س��ال 95 ب��ا اصالح نظ��ام بانکی، فضای 
کس��ب و کار را بهبود می بخشیم و اصالح نظام اداری را هم 

در فرآیندی سه ساله آغاز می کنیم. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، مع��اون اول 
رئی��س جمهور با تأکید بر اینکه دول��ت تردیدی ندارد که 
بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کش��ور باش��د، 
گف��ت: دول��ت به طور کام��ل آمادگ��ی دارد در یک تعامل 
س��ازنده با بخش خصوصی واقعی، موانع پیش روی تولید و 

سرمایه گذاری در کشور را حل و فصل کند. 
اس��حاق جهانگیری، در جلسه ش��ورای عالی پیشکسوتان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تسلیت 
س��الروز ش��هادت حضرت زهرا )س( گفت: وقتی صحبت از 
سرمایه های کشور می شود، اکثر افراد به منابع طبیعی کشور 
فکر می کنند اما سرمایه های انسانی بسیار با ارزش تر از منابع 

طبیعی هستند که باید از آنها حراست شود. 
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به سفر هفته گذشته 
خود به اس��تان ایالم و بهره برداری از س��د س��یمره اظهار 
داش��ت: در س��اخت این س��د کار پیچیده مهندسی انجام 
ش��ده و این باعث غرور و افتخار است که توانمندی بزرگی 
در مهندس��ی کشور ش��کل گرفته که قادر هستند کارهای 

بزرگی انجام دهند. 
جهانگی��ری ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه اندوخته ه��ای تجربی 
پیشکس��وتان و صاحب نظ��ران اقتصاد کش��ور باید تدوین 
شود، گفت: متأسفانه در تدوین تاریخ اقتصاد ایران ضعیف 
عمل شده و اگراین تجربیات به درستی ثبت و مدون شود، 

بسیاری از خطاها در آینده تکرار نخواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه در گذشته بخش خصوصی جایگاه 
مطلوب��ی در اذه��ان عمومی نداش��ت، خاطرنش��ان کرد: 
خوشبختانه امروز با افتخار گفته می شود که بخش خصوصی 

باید محور و مدار اقتصاد ایران باشد. 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور ادامه داد: در گذش��ته این 
ابهام همواره در کش��ور وجود داش��ت ک��ه بخش خصوصی 
تا چ��ه میزان اجازه دارد که بزرگ ش��ود. خوش��بختانه با 
ابالغ سیاس��ت های اصل 44 از س��وی مقام معظم رهبری 
ای��ن ابهامات به طور کامل رفع ش��د و مش��خص ش��د که 
هیچ س��قفی برای کار و فعالیت بخش خصوصی در کش��ور 
وجود ندارد و بخش خصوصی باید بتواند تا هر س��طحی که 

می خواهد، رشد کند. 
جهانگی��ری گف��ت: البته ی��ک موضوع انحراف��ی که در 
این می��ان به وجود آمده این اس��ت که عده ای یک ش��به 
بخش خصوصی ش��ده اند و نمونه آن افرادی هس��تند که با 
زد و بند، وام های کالن چند هزار میلیاردی دریافت کرده اند 
و این در حالی اس��ت که برخی فعاالن بخش خصوصی که 
س��الیان سال و در نسل های مختلف است که فعالیت سالم 
صنعت��ی و اقتصادی دارند، قادر نبوده ان��د تا این حد چند 

صدمیلیاردی تسهیالت دریافت کنند. 
وی تصری��ح کرد: دول��ت تدبیر و امید ب��ه لحاظ نگرش 
و رویک��رد، هی��چ محدودیت��ی ب��رای توس��عه فعالی��ت 
بخش خصوصی قائل نیست اما موانعی پیش روی آن وجود 

دارد که باید مرتفع شود. 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید گفت وگوها 
واقعی باشد و به دنبال راهکار باشیم گفت: تأکید بر اصالح 
روندها و رفع موانع به تنهایی کافی نیست، بلکه باید راهکار 

و پیشنهاد نیز ارائه دهیم به گونه ای که همه جوانب و ابعاد 
و زوایای مختلف در آن لحاظ شده باشد. 

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون در شرایط 
اقتصادی حساس��ی قرار داریم، افزود: در سال های گذشته 
اقتصاد کش��ور از مسیر صحیح خارج شد و امروز بنا داریم 
اقتص��اد را به ریل اصلی خود بازگردانیم و س��رعت حرکت 

آن را نیز افزایش دهیم. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه بیکاری یک چال��ش اصلی برای 
کش��ور محسوب می ش��ود، گفت: اگر همه فارغ التحصیالن 
و افراد جویای کار را فرزن��دان خود بدانیم، از بیکاری آنها 

رنج می بریم. 
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سال های گذشته 
ق��درت خری��د م��ردم در ش��هرها 15 درص��د و در بخش 
روس��تایی 29 درص��د کاهش یافته و الزم اس��ت گام هایی 
در جهت بهبود وضعیت معیش��ت مردم و افزایش رفاه آنها 

برداریم. 
جهانگیری با یادآوری اینکه رقبای اصلی ایران در منطقه 
طی س��ال های گذش��ته رش��د اقتصادی داش��ته اند گفت: 
براس��اس سند چشم انداز 20 ساله قرار بود ایران در جایگاه 
نخس��ت منطقه قرار گیرد اما امروز که 10 سال نخست آن 
به پایان رس��یده اس��ت با وجود منابع سرشار و درآمدهای 
فراوان ولی متأس��فانه با اهداف تعیین ش��ده فاصله زیادی 

داریم. 
وی ضم��ن تش��کر از نیروهای مس��لح کش��ور به خاطر 
برقراری اقتدار امنیتی کش��ور، تصریح کرد: در شرایطی که 
هرگوش��ه از منطقه درگیری و کشتار و ناامنی وجود دارد، 
با تالش نیروهای قدرتمند مس��لح، امروز ایران کانون ثبات 
و آرامش در منطقه اس��ت و بر ما واجب اس��ت که در این 

شرایط اقتدار اقتصادی کشور را نیز برقرار کنیم. 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید براینکه برجام در حقیقت 
آغاز کار است، لغو تحریم ها و توافق هسته ای را فرصتی برای 
توسعه کشور دانست و گفت: ما نیازمند استفاده از فناوری های 
پیشرفته، منابع مالی و دستیابی به بازارهای بین المللی هستیم 
و برجام فرصتی بزرگ است که پیش روی ما است تا بتوانیم به 

این اهداف دست پیدا کنیم. 
جهانگیری با اش��اره به کاهش بهای نفت و نوسان ایجاد 
شده در قیمت ارز در بسیاری از کشورهای همسایه تصریح 
ک��رد: در روزه��ای اخیر بانک مرکزی هی��چ دخالتی برای 
کاه��ش قیمت ارز نداش��ته و دولت نی��ز هیچگونه دخالت 
اداری نکرده است. اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت 
کشور باعث ش��ده که هیچ اقدام ناگهانی ازسوی مردم سر 
نزند و اگر این اعتماد در میان مردم وجود نداش��ت، شاهد 

افزایش لحظه ای قیمت ارز بودیم. 
وی در ادامه س��خنان خود به تشریح برخی از برنامه های 
دول��ت برای س��ال 95 پرداخت و گفت: توس��عه صادرات 
غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از اولویت های 
اساسی دولت در سال 95 است ضمن آنکه مصمم هستیم 
موانع توسعه صادرات غیرنفتی را برطرف کنیم و الزم است 
نظام بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از این اقدام پشتیبانی 

کنند. 
مع��اون اول رئی��س جمهور اصالح نظام بانک��ی را نیز از 
برنامه های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: بانک ها باید 
افزایش س��رمایه داشته باشند و قدرت تسهیالت دهی آنها 

نیز باال برود. 

جهانگیری با تأکید بر لزوم اصالح نظام اداری کشور، گفت: 
طرحی سه ساله برای اصالح نظام اداری در دولت به تصویب 
رس��یده اس��ت و تالش داریم با راه اندازی دولت الکترونیک و 

دولت همراه، خدمات هرچه بهتری را به مردم ارائه دهیم. 
وی با تأکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز نیز برای سال 
95 در دس��تور کار دولت قرار دارد، اظهار داش��ت: البته به 
دنبال یکسان س��ازی نرخ به صورت دستوری نیستیم، بلکه 
می خواهیم نرخ ارز به صورت واقعی و در بازار تعیین شود. 
مع��اون اول رئی��س جمهور با اش��اره به اینک��ه بیش از 
500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کش��ور وجود 
دارد، گف��ت: دولت اهتم��ام دارد طرح های نیمه تمام را به 
بخش خصوصی واگذار کند، چ��را که این طرح ها با بودجه 
دولتی قابل اجرا نیس��ت و باید س��ازوکاری طراحی ش��ود 
ک��ه بخش خصوص��ی این طرح ه��ا را اجرا کن��د و دولت از 

بخش خصوصی خدمات را خریداری کند. 
جهانگیری بهبود فضای کس��ب و کار را نیز از اولویت های 
دول��ت ب��رای س��ال 95 معرف��ی ک��رد و گفت: براس��اس 
گزارش های دریافتی 2000 مجوز در دس��تگاه های اجرایی 
شناسایی شده که تاکنون 400عدد از آنها لغو شده و الزم 
اس��ت رئیس اتاق بازرگانی با وزارت اموراقتصادی و دارایی 

برای تکمیل این برنامه مذاکره کند. 
وی با تأکید براینکه باید پارس جنوبی تکمیل و فعالیت 
خود را در میادین مشترک نفت و گاز افزایش دهیم، گفت: 
س��ال 95 باید وضعیت ساخت و ساز و مسکن نیز در کشور 
رونق جدی پیدا کند و باید همه این اولویت ها ذیل اقتصاد 

مقاومتی دنبال و پیگیری شود. 
مع��اون اول رئیس جمهور در بخش پایانی س��خنان خود 
گف��ت: از بخش خصوصی نیز انتظاراتی وج��ود دارد که یکی 
از این انتظارات تالش مضاعف برای توس��عه صادرات است و 
الزم است شرکت های بزرگی برای این منظور تأسیس شود تا 

فرصت های فراهم شده جهت توسعه صادرات از دست نرود. 
در ای��ن نشس��ت وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 
بخش خصوص��ی در س��ال های اخیر تضعیف ش��ده و الزم 
اس��ت برای مشارکت هرچه بیش��تر بخش خصوصی در امر 
س��ازندگی و افزایش سرمایه گذاری، شرایطی فراهم شود تا 

این بخش تقویت شود. 
مهن��دس نعمت زاده ضرورت به کارگیری مدیران توانمند 
را م��ورد تأکید ق��رار داد و افزود: ن��وآوری و ابتکار باید در 
نگرش مدیران بخش صنعت وجود داش��ته باشد تا بتوانند 

کشتی اقتصاد را به درستی هدایت کنند. 
رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران نیز در این جلس��ه با تأکید 
براینکه فعاالن اقتصادی آمادگ��ی دارند که در کنار دولت 
اهداف اقتصادی و توسعه کشور را دنبال کنند، گفت: امروز 
حضور فعاالن��ه و جدی بخش خصوصی بی��ش از هر زمان 
دیگری احس��اس می ش��ود و تجربیات گذشته این موضوع 
را ب��ه ما دیکته می کند که تنها راه نجات اقتصاد کش��ور از 
وضعیت فعلی حرکت به س��مت رون��ق اقتصاد با محوریت 

بخش خصوصی است. 
در این جلس��ه رئیس ش��ورای عالی پیشکس��وتان اتاق 
بازرگان��ی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و چند نفر از اعضای 
این شورا نیز در س��خنانی به بیان دغدغه ها و دیدگاه های 
خود پرداختند و بر آمادگی شورای عالی پیشکسوتان اتاق 
بازرگانی برای همکاری و همفکری هرچه بیش��تر با دولت 

تأکید کردند. 

3 وعده اقتصادی معاون اول رئیس جمهور برای سال آینده

»تقلب فروشندگان« و »قاچاق« بالیای اصلی صنعت پوشاک

لباس ایرانی باکیفیت بپوشیم

کار و تولید

ت امروز|
ت  | فرص

آرزو بیا
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رئیس صندوق بین المللی پول اشاره کرد

نقش کلیدی آسیا در تغییر حال و هوای اقتصاد جهان

مدیر بخش تحقیقات دانشگاه ریجنسبرگ آلمان:

اساس سوییفت بر شفافیت است

کریس��تین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول 
روز دوش��نبه اظهار کرد آس��یا باید نقش اصلی را در 
اقتصاد جهانی بازی کند؛ نقش��ی که رشد این قاره را 

نشان بدهد. 
او در س��خنرانی خود در دهلی اظهار کرد: مقامات 
آسیایی باید روی کمک های صندوق بین المللی پول 
حساب باز کنند و در عین حال تالش کنند به توسعه 

اقتصادی پایداری دست پیدا کنند. 
از نظ��ر رئیس صن��دوق بین المللی پول، اصالحات 
اقتصادی و ایجاد فض��ای رقابتی کلیدی ترین عناصر 

برای ایجاد رشد و شغل هستند. 
الگارد ک��ه ماه گذش��ته دوب��اره به عن��وان رئیس 
صندوق بین المللی پول انتخاب ش��د ت��ا برای دوره 
پنج ساله جدیدی به ریاست خود ادامه بدهد، آسیا را  
»پویاترین منطقه جهان« دانست و به این نکته اشاره 
کرد که 40درصد از اقتصاد جهان را آس��یا تش��کیل 
می ده��د. از نظ��ر او برای چهار س��ال آینده بیش از 
دو سوم از رش��د اقتصادی جهان مربوط به این قاره 

خواهد بود. 
او گفته اس��ت:  »آسیا این روزها مؤثرتر از گذشته 
ظاهر شده است و بیش از گذشته بر توسعه اقتصادی 

جهان تأثیر می گذارد. «   
را  آس��یایی ها  جدی��د  نس��ل  س��اله،   60 الگارد 

قدرتمندتر از گذشته دانست و تأکید کرد بسیاری از 
اقتصادهای آسیایی همانند یک معجزه ظاهر شده اند 
و می توانند حکم یک تأسیس��ات نیروگاهی بزرگ را 

داشته باشند. 
با وجود همه اینه��ا، سیاس��ت گذاران باید قدم های 
بس��یاری بردارند تا بتوانند چالش ه��ای این منطقه را 
برط��رف و با کنار زدن موانعی نظیر نوس��انات بازار، به 

جاری شدن سرمایه ها در این منطقه کمک کنند. 
الگارد به سه کشور به طور ویژه اشاره و تأکید کرد 
که در ش��رایط کاهش رشد اقتصادی جهان، این سه 

اقتصاد آسیایی نقش مهمی را بر عهده دارند. 
از نظ��ر الگارد نخس��ت چی��ن باید بتوان��د دوباره 
اقتص��اد خ��ود را پویا کن��د و با س��رمایه گذاری های 
جدید خود را از ش��ر بدهی ها راح��ت کند. ژاپن نیز 
باید ب��ازار کار خود را تقوی��ت و محصوالت جدیدی 
را روانه ب��ازار کند. در پایان ام��ا از همه مهم تر هند 
است. این کشور در مقطع حساسی قرار گرفته است 
و بای��د کارایی خود را در بازار به اثبات برس��اند. این 
کش��ور باید زیرس��اخت های خود را با سرعتی چند 

برابر، تقویت کند. 
الگارد در پایان به نقش زنان در پیش��برد و توسعه 
اقتصاد اش��اره کرد. او تأکید کرد که آس��یا می تواند 

حال وهوای اقتصاد جهان را دگرگون کند. 

دانش��گاه  آی.ب��ی. ای  تحقیق��ات  بخ��ش  مدی��ر 
ریجنس��برگ آلمان با بیان اینکه اساس سوییفت بر 
شفافیت است، تأکید کرد که این ارتباط بانکی برای 
ش��رکت های بزرگ ایجاد ش��ده و ش��هروندان عادی 

نمی توانند از آن استفاده کنند. 
 »ارنس��ت اس��تال« در حاش��یه دومین همایش 
بانک��داری و تجاری اروپا در ته��ران به ایرنا گفت: 
برای یک جابه جایی س��اده در سیس��تم سوییفت، 
هم��ه اطالع��ات فرس��تنده و گیرنده بای��د کامل 
باش��د. اینکه مش��خصات فردی آنها چیست، محل 
استقرارشان کجاست، نزد کدام بانک حساب دارند 

و غیره. 
وی اف��زود: در ای��ن رابطه، خألهای سیس��تم نیز 

به طور مرتب شناسایی و رفع می شود. 
اس��تال، در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا با لغو 
تحریم های بانکی ایران، ش��هروندان عادی نیز امکان 
دسترس��ی ب��ه کارت های معتب��ر بین الملل��ی برای 
پرداخت ه��ای خارجی خود خواهند داش��ت، گفت: 
خی��ر؛ این نوع پرداخت ها در قالب س��وییفت تعریف 
نشده است؛ سوییفت فقط برای شرکت های بزرگ و 
بانک هاس��ت که حجم جابه جایی پول آنها زیاد و به 

صورت موردی است. 
این مقام مس��ئول در دانش��گاه ریجنسبرگ آلمان 
ادامه داد: سیس��تم های ویزا کارت و مستر کارت که 
برای این منظور استفاده می شوند، در کنترل آمریکا 

هس��تند و در زمان حاضر، ایران مجاز به اس��تفاده از 
آنها نیست. 

وی اظهار داشت: با این حال، این خوش بینی وجود 
دارد ک��ه در چند س��ال آینده، موان��ع در این بخش 
نیز برداش��ته شود و ش��هروندان ایرانی بتوانند از این 

شبکه های کارتی بین المللی استفاده کنند. 
اس��تال گف��ت: البته مش��کل دیگری ک��ه در این 
زمینه وجود دارد، همان شفافیت است؛ شفاف سازی 
اطالعات ف��ردی و بانکی یک جمعی��ت 80 میلیون 

نفری، کاری زمان بر است. 
ب��ه گزارش ایرنا، هفته پی��ش مدیر اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی اعالم کرد، نخستین کارت های 
بین الملل��ی در نظام بانکی کش��ور س��ال آینده وارد 

کشور می شوند. 
به گفته وی، براس��اس مذاکرات انجام شده با بانک 
ج��ی. بی. س��ی )JBC(  ژاپن قرار اس��ت کارت های 
بین المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی 

ایران شود. 
کارت ه��ای  ورود  درب��اره  محمد بیگ��ی  داوود 
بین الملل��ی همچ��ون  »ویزا کارت و مس��تر کارت« 
و دیگ��ر کارت ه��ای بین المللی به ب��ازار ایران گفت: 
بان��ک مرکزی اقداماتی را در ای��ن زمینه انجام داده 
و برنامه ریزی های��ی ب��رای اتصال ش��بکه ش��تاب با 
ش��بکه های خارج��ی همانند ویزا و مس��تر  )کارت( 

انجام شده است. 
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ثاب��ت نگ��ه داش��تن ن��رخ 
دالر، حذف قوانین س��اقط از 
بساط  برچیده ش��دن  اعتبار، 
تس��هیل  و  خودتحریم��ی 
ش��رایط صادرات در سال 95 
تنها قس��متی از خواسته های 
بخ��ش خصوص��ی فع��ال در 
صنعت نفت و صنایع وابس��ته 

به آن است. 
خصوصی  بخ��ش  فع��االن 
صنع��ت نفت ضم��ن انتقاد از 
و  پاالیش  ش��رکت  عملک��رد 
پخش در تعیین نرخ خوراک 
باید فعاالن  معتقدند، دول��ت 
این بخش را در تصمیم گیری 
ب��رای بهبود ش��رایط فعالیت 
دخالت ده��د و از برنامه ریزی 
در غیاب نظرخواهی از بخش 

خصوصی پرهیز کند. 
رئی��س  گلچی��ن،  ف��رزان 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
فرآورده ه��ای نفتی مهم ترین 
بخ��ش  فع��االن  مش��کل 
خصوص��ی صنع��ت نف��ت را 
متوجه »قوانین ساقط شده از 
اعتب��ار« می داند که همچنان 
در این حوزه مورد استناد قرار 
می گیرند. او در توضیح بیشتر 
درباره این قوانین به »فرصت 
»مش��کالت  می گوید:  امروز« 
فع��االن بخ��ش خصوصی در 
نفتی  فرآورده ه��ای  تج��ارت 
ریش��ه در وج��ود قوانی��ن و 
مقررات��ی دارد ک��ه ام��روز از 
درجه اعتبار س��اقط ش��ده اند 
و نی��ازی به آنها نیس��ت. این 
دسته قوانین مانع از صادرات 
فرآورده های نفتی ش��ده اند و 
نفس بخش خصوص��ی را در 

دوران پساتحریم گرفته اند.«
ب��ه گفته گلچی��ن، کاهش 
مش��تقات  و  نف��ت  قیم��ت 
نفت��ی باعث ش��ده که فضای 
کسب و کار در حوزه بین الملل 
با کاهش رونق روبه رو شود و 
به همین دلی��ل نیاز به تغییر 
از  در قوانی��ن صادراتی بیش 
پی��ش ضروری و الزم اس��ت. 
اتحادیه صادرکنندگان  رئیس 
فرآورده ه��ای نفت��ی در ادامه 
به مشکالت ناش��ی از قوانین 
مالی��ات ارزش افزوده اش��اره 
»اگ��ر  می گوی��د:  و  ک��رده 
دولت خواهان حل مش��کالت 
بخ��ش خصوصی اس��ت باید 
کارشناس��ی  از ظرفیت ه��ای 
و صاحب��ان خ��رد این بخش 

نیز اس��تفاده کند. بارها اعالم 
کرده ای��م تدوی��ن ضواب��ط و 
قوانین ب��رای بخش خصوصی 
ب��دون اط��الع از خواس��ته ها 
و نیازه��ای ای��ن بخش منجر 
افزای��ش تولی��د و رونق  ب��ه 
کس��ب و کار نخواهد نش��د اما 
هرگ��ز به این خواس��ته توجه 
نش��ده اس��ت. دول��ت بای��د 
را   جای��گاه بخ��ش خصوصی 

بپذیرد.«
از رویه  گلچین ب��ا گالی��ه 
پخ��ش  و  پاالی��ش  ش��رکت 
در تعیی��ن قیم��ت خ��وراک 
ما همواره  پرس��ش  می گوید: 
ای��ن بوده ک��ه چ��را نباید در 
کمیت��ه تعیین قیمت خوراک 
باش��یم؟  داش��ته  ما حض��ور 
مک��ررا تقاضای حضور در این 
جلس��ات را ب��ه دول��ت اعالم 
کرده ایم ام��ا کمترین توجهی 
اس��ت. م��ن  نش��ده  ب��ه آن 
معتقدم امروز شرکت پاالیش 
و پخ��ش در به وج��ود آوردن 
مش��کالت فع��االن فرآورده ها 
س��هیم هس��تند. اینک��ه این 
مناف��ع  جه��ت  در  ش��رکت 
مل��ی تصمیم گی��ری می کند، 
تایی��د بخش خصوصی  مورد 
نیز اس��ت م��ا مناف��ع ملی را 
 ب��ه مناف��ع خودم��ان ترجیح 

می دهیم.«

 گشایش فضای صادرات
ص��ادرات  فض��ای  بهب��ود 
فرآورده ه��ای نفت��ی می تواند 
یک��ی از راه حل های مثمر ثمر 
برای فعاالن این بخش باش��د. 
به گفت��ه  فع��االن این بخش 
در ش��رایطی که بازار داخلی 
برنامه ریزی  رسیده،  اشباع  به 

بخش  می تواند  صادرات  برای 
زی��ادی از مش��کالت در این 

بخش را برطرف کند. 
امین خراسانی، مدیرعامل   
مرواری��د  تعاون��ی  ش��رکت 
مشکین با بیان اینکه بازارهای 
داخلی در بخش فرآورده های 
نفتی به حد اش��باع رس��یده 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»باید تالش ش��ود ت��ا فضای 
ص��ادرات در این بخش بهبود 
یاب��د، در غیر ای��ن صورت در 
آینده نه چندان دور وضعیت 
فعاالن بخش خصوصی در این 
ورشکس��تگی  به  منجر  حوزه 

آنها خواهد شد.«
او ک��ه رئی��س کمیس��یون 
صادرکنندگان  اتحادیه  روغن 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی نیز 
هس��ت ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه 
امس��ال س��ال خوب��ی ب��رای 
فرآورده های  تولیدکنن��دگان 
نفتی نب��وده، توضیح می دهد: 
»در سال جاری با رکود جدی 
ک��ه همچنان  بودیم  مواج��ه 
نی��ز ادام��ه دارد. ش��ش ماه 
نخست امس��ال تعامالت ما با 
سایر کش��ورها برای صادرات 
بخ��ش  ای��ن  در  تولیدم��ان 
بس��یار تضعیف ش��ده بود اما 
تحریم ها  لغو  با  خوش��بختانه 
ایجاد  امیدوارکننده ای  فضای 
ش��ده و انتظار داریم در شش 
ماه دوم سال 95 شاهد رونق 

صادرات باشیم.«
خراس��انی ثابت نگه داشتن 
ن��رخ دالر را مهم ترین انتظار 
فع��االن این بخ��ش از دولت 
می  گوی��د:  و  ک��رده  عن��وان 
»»انتظارات اصلی ما از دولت، 
ثابت نگه داش��تن نرخ دالر و 

افزای��ش قیمت آن با ش��یب 
مناس��ب اس��ت. دولت باید با 
برنامه ری��زی در ای��ن حوزه از 
وارد ش��دن ضربه ه��ای مالی 
صادرکنندگان  ب��ه  هنگف��ت 
جلوگیری کند. همچنین باید 
از صادرات  صندوق ضمان��ت 
بیش از گذش��ته اعتبار برای 
صادرکنن��دگان  از  حمای��ت 
داشته باشد و جوایز صادراتی 
ب��ار دیگر م��ورد توجه دولت 

قرار گیرد.«
از دی��د ای��ن فع��ال بخش 
خصوصی تورم مفید می تواند 
منجر به رونق ش��ود حال که 
مس��ئله بیمه محصوالت حل 
ش��ده اس��ت باید مش��کالت 
و موان��ع موجود ب��ر صادرات 
فرآورده های نفتی نیز برداشته 
شود، البته در این میان انتظار 
اعتب��ارات مالی و  می رود که 
بانک��ی به بخش خصوصی نیز 

بهبود یابد. 

 تحریم ها برداشته شد  اما 
خودتحریم ها باقی است

امس��ال  نخس��ت  9ماه��ه 
و صنایع جانبی  نفت  صنعت 
ناشی  مش��کالت  با  همچنان 
از تحریم دس��ت و پنجه نرم 
برداش��ته ش��دن  با  می کرد، 
تحریم ه��ا فعاالن این صنعت 
انتظار داش��تند که در فضای 
بهبود حاصل شود، حاال  کار 
با نزدیک ش��دن به روزهای 
آخر س��ال به نظر می رس��د 
نش��ده  برآورده  انتظ��ار  این 

است. 
محمد احس��انی، مدیرعامل 
ب��ا  کاوه  قط��ران  هلدین��گ 
تاکی��د ب��ر اینکه آنق��در که 

تجارت  ب��ه  خودتحریمی ه��ا 
فرآورده ه��ای نفتی ضربه وارد 
کردن��د تحریم های بین المللی 
ب��ه »فرص��ت  نکردن��د،  وارد 
امروز« می گوید: »با تالش های 
بس��یار با وجود نبود سیستم 
بانکی، نبود ارز ثابت، مشکالت 
ضمانت های بانکی و مش��کل 
ب��رای ص��ادرات محص��والت، 
چندین کارخانه در دوبی، غنا، 
مالی و کنیا راه اندازی ش��د تا 
بازاره��ای هدف گس��ترده ای 
داش��ته باش��یم اما ام��روز به 
دلی��ل خودتحریمی ها و نبود 
خارج  کارخانه های  اولیه  مواد 
از کش��ور ب��ه دلی��ل اعم��ال 
سیاست های شرکت پاالیش و 
پخش با حداقل ظرفیت فعال 
هستند، برای نمونه کارخانه ما 
در دوبی، با 40درصد ظرفیت 

فعال است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
طلب زی��ادی از بخش دولتی 
داری��م که موفق ب��ه دریافت 
می افزای��د:  نمی ش��ویم، 
»رقبای م��ا در ب��ازار منتظر 
ما نمی مانند، بلکه از ش��رایط 
می کنند  اس��تفاده  پیش آمده 
ت��ا بازاره��ای م��ا را تصاحب 
ش��وند. قوانین ما به قدری در 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی 
دست و پا گیر و محدود کننده 
است که گاهی تولیدکنندگان 
نمی دانن��د با ای��ن قوانین چه 
باید کنند. انتظار داریم دولت 
در گام نخست قوانین را برای 
صادرات تس��هیل کنند اما به 
هم��ان میزان قوانین س��خت 
باشد، به گونه ای که در صورت 
بروز تخلفات، برخوردها جدی 

باشد.«
احس��انی بر این باور اس��ت 
ک��ه اگ��ر قوانی��ن ص��ادرات 
تسهیل شود می توان سال 95 
را س��الی پررون��ق در تجارت 
فرآورده ه��ای نفتی دانس��ت، 
زی��را در ح��ال حاض��ر با نرخ 
بانکی  وام  ب��رای  22درصدی 
و هزینه ه��ای پرس��نل س��ود 
تولیدکننده  ب��رای  چندان��ی 
نمانده  باق��ی  و صادرکنن��ده 
است، از س��ویی انتظار داریم 
ک��ه دول��ت در س��ال آینده 
مجددا جوای��ز صادراتی را در 
اولوی��ت کاری خود قرار دهد 
این توقع به جایی اس��ت زیرا 
ترکیه  و  پاکس��تان  هم اکنون 
ب��رای صادرکنن��دگان جوایز 

تعیین می کنند. 

مهم ترین خواسته های بخش خصوصی صنعت نفت در سال 95

حذف قوانین »ساقط از اعتبار« و برچیدن بساط »خودتحریمی«

 وزی��ر نف��ت تلخ تری��ن اتفاق 
س��ال 94 را کاهش قیمت نفت 
عنوان کرد و گفت: کس��انی که 
در یک مقطعی به کاهش قیمت 
نفت دامن زدند هم اکنون تحت 
فشار زیادی قرار دارند و دلشان 
نمی خواهد این وضع ادامه یابد. 

ب��ه گزارش ش��انا، بیژن زنگنه 
و ش��یرین ترین  تلخ ترین  درباره 
اتفاق س��ال 94 گفت: اتفاق های 
تلخ زی��ادی داش��تیم؛ اما پایین 
آمدن قیمت نفت و تامین نشدن 
منابع مالی برای مان سخت بوده 

است. 
اتف��اق  ش��یرین ترین  وی 
س��ال 94 را اج��رای برجام، لغو 
تحریم ه��ای ای��ران و همچنین 
عنوان  اسفندماه  هفتم  انتخابات 
کار،  منظ��ر  از  اف��زود:  و  ک��رد 
انتخابات هفتم اس��فندماه برای 
ما بس��یار مهم بود، زی��را مردم، 
تایی��د  را  اعت��دال و عقالنی��ت 
کردند و این موضوع برای دولت 
که همه مس��ائل آن با عقالنیت، 
پی��ش  میان��ه روی  و  همدل��ی 

می رود، بسیار شیرین است. 
به کمتر از ٧٠ دالر
 هم راضی هستیم

وزی��ر نف��ت دراین ب��اره که، 
پیش بین��ی ش��ما از قیمت نفت 
چیس��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
هیچ ک��س نمی تواند قیمت نفت 
را پیش بین��ی کند، تصریح کرد: 
اس��تنباط من این اس��ت، برخی 
کشورها که سبب کاهش قیمت 
نف��ت ش��دند هم اکن��ون از آن 
آسیب دیده اند و تحت فشار قرار 

گرفته اند و تمایل دارند این وضع 
را سامان دهند. 

افزای��ش  دلی��ل  درب��اره  وی 
قیم��ت از 20 ب��ه 40 دالر برای 
هر بش��که در ماه ژانویه، با بیان 
اینکه قیمت نفت ت��ا این اندازه 
ب��اال نرفت��ه و هنوز در س��طوح 
٣0 دالر برای هر بش��که معامله 
می شود، افزود: من فکر می کنم 
بازار می دان��د قیمت پایین نفت 
برای اقتصاد جهان در کوتاه مدت 
و بلند مدت خوش��ایند نیس��ت؛ 
همان طور که گفتم، کس��انی که 
در مقطع��ی ب��ه کاه��ش قیمت 
نفت دامن زدند هم اکنون تحت 
فشار زیادی قرار دارند و دلشان 
نمی خواهد این وضع ادامه یابد. 

زنگنه درباره اینکه آیا نفت ٧0 

دالری، قیمت مناسبی است، آن 
را تایی��د ک��رد و اف��زود: قیمت 
مناس��بی است، اما ما به کمتر از 

آن هم راضی هستیم. 
وزیر نفت درباره زمان برگزاری 
نشست روسیه و اعضای سازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت 
)اوپک( نی��ز اظهار ک��رد: هنوز 
برگ��زاری ای��ن جلس��ه ج��دی 
نیست، اما باید توجه داشت اگر 
پیش از برگزاری نشس��ت توافق 
اصولی صورت نگی��رد، خاصیت 

چندانی ندارد. 
محدودیتی برای حضور 

شرکت های آمریکایی وجود 
ندارد

ب��ا  مذاک��ره  درب��اره  زنگن��ه 
الکتری��ک  جن��رال  مس��ئوالن 

آمری��کا با اش��اره ب��ه اینکه این 
جلس��ه ب��ا مع��اون وی برگ��زار 
ش��ده اس��ت، یادآور ش��د: نگاه 
آنه��ا خیلی مثبت ب��ود و ما نیز 
ب��ا آنها این گونه برخورد کردیم؛ 
همیش��ه گفته ایم ب��رای حضور 
ش��رکت های آمریکایی در ایران 
محدودیت��ی وجود ن��دارد و این 
دولت آمریکاس��ت که برای آنها 

محدودیت گذاشته است. 
وزیر نفت درباره امضای س��ند 
محرمانگی با توتال برای آزادگان 
جنوبی نیز گفت: این سند امضا 
ش��ده اس��ت و هم اکنون شرکت 
توتال در حال مطالعه این میدان 
اس��ت تا پیش��نهاد خود را ارائه 
دهد. وی درباره آزادگان شمالی 
نیز با اش��اره به اینک��ه، کار این 

میدان تقریبا به پایان رس��یده و 
در حال تولید است، افزود: برای 
حضور چینی ه��ا در فاز دوم این 
مش��کلی  قرارداد  طب��ق  میدان 
وجود ندارد و به آنها اعالم ش��د 
که پیش��نهادهای خود را دراین 

زمینه ارائه دهند. 
تا تحقق هدف تولید ٤ 

میلیون بشکه نفت، کاری با 
ما نداشته باشند

وزی��ر نف��ت درب��اره حض��ور 
الکس��اندر ن��واک، وزی��ر انرژی 
روس��یه در ایران، ب��ا بیان اینکه 
وی ب��ه زودی ب��ه تهران س��فر 
می کن��د، اف��زود: وزی��ر ان��رژی 
روسیه به عنوان رئیس کمیسیون 
اقتصادی  همکاری های  مشترک 
دو کشور به تهران سفر می کند و 
تنها برای مباحث انرژی به ایران 
نمی آی��د، اما به ط��ور طبیعی با 
بنده نیز مالقاتی خواهد داشت. 

وی درب��اره اینک��ه آی��ا وزیر 
ان��رژی روس��یه در ای��ن س��فر 
موف��ق ب��ه متقاعد کردن ش��ما 
برای پذیرش طرح تثبیت تولید 
می ش��ود، اف��زود: ت��ا زمانی که 
تولی��د نفت ایران ب��ه 4 میلیون 
بشکه در روز نرسد کاری با ایران 
نداشته باشند و پس از آن با آنها 

همراهی می کنیم. 
زنگن��ه درباره ص��ادرات نفت 
ای��ران اف��زود: ای��ران بهمن ماه 
امسال، یک میلیون و ٧50 هزار 
بشکه نفت خام و میعانات گازی 
صادر کرده که در اسفندماه این 
مقدار به 2 میلیون بشکه در روز 

می رسد. 

افت قیمت نفت تلخ ترین اتفاق سال 9٤

زنگنه: کشورهایی که به کاهش قیمت نفت دامن زدند، تحت فشارند

گزارش2

نفتکش

بینالملل

نفت

سیانجی

نیرو

مذاکرات نهایی برای حل مشکل 
بیمه نفتکش های ایرانی

 معاون وزیر نفت از مذاکرات نهایی ش��رکت ملی 
نفتک��ش ایران با ش��رکت های بیم��ه ای بین المللی 
مطرح خب��ر داد و گف��ت: نمایندگان این ش��رکت 
ب��ا حض��ور در گردهمایی ١٣ گروه بیم��ه ای اصلی 
نفتکش ه��ا در دوبی اقدام به انج��ام مذاکرات نهایی 

برای حصول نتیجه نهایی کردند. 
به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت ملی نفتکش، 
امیرحسین زمانی نیا به مش��کالت بیمه ای که برای 
نفتکش ه��ای ایران��ی موجود اس��ت، اش��اره کرد و 
گفت: یکی از مش��کالتی که در حال حل و فصل آن 
هستیم موضوع پوشش بیمه ای نفتکش های ایرانی و 

خارجی است که نفت ما را حمل می کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ١٣ گ��روه بیم��ه ای فعال در 
ح��وزه نفتکش ها وج��ود دارد، اف��زود: از این تعداد، 
١2 ش��رکت اروپایی و آسیایی هستند و یکی از آنها 
آمریکایی اس��ت که البته این گروه آمریکایی با نفوذ 
بس��یاری که دارد، می تواند ریسک پوشش بیمه ای 

را تقسیم کند. 
زمانی نیا با اشاره به گردهمایی مسئوالن ١٣ گروه 
بیمه ای در شهر دوبی، اظهار کرد: نمایندگان شرکت 
ملی نفتکش ایران ب��رای حضور در این گردهمایی، 
به محل اعزام ش��دند تا با برگزاری مذاکرات نهایی، 
موضوع بیمه نفتکش های ایرانی را به نتیجه برسانند. 
مع��اون وزیر نف��ت تصریح کرد: البت��ه از آنجایی 
که چندی��ن محموله نفت خام ایران از خلیج فارس 
خ��ارج ش��ده و به مقصد رس��یده، بنابرای��ن به نظر 
می رسد این مشکل هم تقریبا حل شده است و فقط 

نیاز به مشخص شدن موارد حقوقی آن دارد. 
علی اکبر صفایی، مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش 
چن��دی پیش در ای��ن زمین��ه گفته بود: ش��رکت 
مل��ی نفتکش ایران از مدت ها پی��ش و تحت برنامه 
استراتژیک پساتحریم این شرکت برای از سرگیری 
فعالی��ت ن��اوگان خ��ود در ب��ازار اروپ��ا، مذاکرات 
گس��ترده ای را با کلوپ های عض��و IGA برای پیدا 
کردن راهکارهای مناسب انجام داد که خوشبختانه 
ب��ا این اقدام ه��ا و رایزنی های گس��ترده تیم اجرای 
برجام و وزارت امورخارجه، مش��کالت موجود تقریبا 
حل شده است و به زودی ورود  کشتی های ناوگان به 

این کلوپ ها میسر خواهد شد. 

توتال در ایران پتروشیمی می سازد
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و ش��رکت توتال 
تفاهم نامه ای را برای س��اخت یک مجتمع پتروشیمی 

امضا کردند. 
 ب��ه گزارش نیپن��ا، در بیانیه ای که پس از امضای 
این تفاهم نامه منتش��ر شد آمده است: شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و ش��رکت فرانسوی توتال تفاهم 
نامه ای را برای س��اخت یک مجتمع پتروشیمی در 
ای��ران امضا کردن��د و این طرح با مش��ارکت بخش 
خصوص��ی ایران و ش��رکت فرانس��وی توت��ال اجرا 

خواهد شد. 
این مجتمع پتروشیمی شامل یک واحد کراکر بخار 
در منطقه ساحلی با مقیاس جهانی و برپایه ترکیبی از 
خوراک اتان، نفتا، ال. پی. جی و سایر خوراک های مایع 

موجود خواهد بود. 
این بیانیه می افزاید: این مجتمع پتروشیمی افزون 
بر واح��د کراکر، واحد های پایین دس��تی مربوط را 
برای عرض��ه محصوالت خ��ود دربازارهای داخلی و 
بین المللی شامل خواهد شد. تفاهم نامه مورد اشاره 
سه شنبه )هجدهم اسفند ماه( ١٣94 برابر با هشتم 
مارس 20١6 در دیدار یک هیأت بلند پایه ش��رکت 

توتال از ایران و در تهران به امضا رسید. 
براس��اس این تفاهم نامه، شرکت فرانسوی توتال 
مطالع��ات و ارزیاب��ی مقدمات��ی س��اخت مجتم��ع 
پتروش��یمی مورد توافق را بر طبق قوانین و مقررات 

جمهوری اسالمی ایران به عهده خواهد گرفت. 
این بیانیه می افزاید: در مراس��م امضای این تفاهم 
نامه، طرفین مراتب تمایل خود را برای همکاری به 
منظور ایجاد هم افزایی بیش��تر که منافع دوجانبه را 

در بر خواهد داشت اعالم کردند. 

وزیر انرژی روسیه وارد تهران شد
وزیرانرژی روس��یه ب��ه دعوت رئیس کمیس��یون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه رأس 
یک هی��أت بلند پایه اقتصادی، تجاری، کش��اورزی 

وارد تهران شد. 
ب��ه گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، الکساندر نوواک 
وزیر انرژی روس��یه و رئیس کمیس��یون مش��ترک 
همکاری ه��ای اقتصادی به دع��وت محمود واعظی 
وزیرارتباط��ات و فناوری اطالع��ات و رئیس ایرانی 
کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و 
روس��یه، - یکشنبه ش��ب- در رأس هیاتی متشکل 
از مقام های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و 

نفت و گاز روسیه وارد تهران شد. 
ه��دف از ای��ن س��فر، پیگی��ری نتای��ج اج��الس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور 
ک��ه در آبان ماه در مس��کو برگزار ش��د و همچنین 
پیگیری توافق های حاصل ش��ده در س��فر والدیمیر 

پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران است. 
محمود واعظی رئیس ایرانی کمیس��یون مشترک 
همکاری ه��ای اقتصادی ایران و ن��وواک به بحث و 
تبادل نظر در زمینه توافق های حاصل ش��ده بین دو 

کشور در این سفر می پردازد. 
وزیر انرژی روسیه با برخی از مقام های کشورمان 
از جمل��ه وزرای نف��ت، نیرو و راه و شهرس��ازی نیز 
دیدار و گفت و گ��و می کند. ارزش مبادالت تجاری 
ایران و روسیه در سال 20١4 با 5درصد رشد نسبت 
به س��ال قب��ل از آن به رق��م یک میلی��ارد و ٧00 

میلیون دالر نزدیک شده است. 

5٠ هزار میلیارد ریال اوراق 
مشارکت نفتی تا پایان سال منتشر 

می شود
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران از انتش��ار 50 
ه��زار میلیارد ریال اوراق مش��ارکت نفت��ی تا پایان 
امس��ال خب��ر داد و گفت: این مناب��ع مالی برای دو 
طرح توس��عه ای در کارون و پارس جنوبی اس��تفاده 

خواهد شد. 
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، رکن الدین جوادی 
اعالم کرد: تا پایان سال، 50 هزار میلیارد ریال اوراق 

مشارکت نفتی منتشر خواهد شد. 
ب��ه گفته وی، ش��رکت ملی نفت ایران براس��اس 
بنده��ای قانونی بودجه 94، مجوز انتش��ار ٧0 هزار 
میلی��ارد ریال اوراق مش��ارکت را برای امس��ال در 
اختیار داش��ته است که از محل این مجوز، 50 هزار 
میلیارد ریال اوراق با سود 2١ درصد منتشر می شود. 
براس��اس این گزارش، از مجموع 50 هزار میلیارد 
ریال اوراق مش��ارکت، ١5 ه��زار میلیارد ریال برای 
تامی��ن مالی بخش��ی از منابع مورد نی��از طرح های 
توس��عه ای غرب کارون و ٣5 هزار میلیارد ریال نیز 
برای تامین مالی بخش��ی از منابع م��ورد نیاز طرح 
توس��عه میدان گازی پارس جنوبی استفاده خواهد 

شد. 
به گزارش ایرنا، ب��ورس اوراق بهادار تهران نیز در 
اطالعیه ای اعالم کرده است: اوراق مشارکت شرکت 
ملی نفت ایران روز سه شنبه )25 اسفندماه 94( در 
ب��ازار اوراق بدهی بورس اوراق به��ادار تهران عرضه 

عمومی خواهد شد. 
 

 نیمی از ظرفیت جایگاه های 
سی. ان.جی خالی است

ناص��ر س��جادی، مدی��ر عام��ل ش��رکت پخ��ش 
فرآورده ه��ای نفتی در گفت و گو ب��ا ایلنا درباره لزوم 
حضور پررنگ تر س��ی.ان.جی در سبد سوخت گفت: 
در حال حاضر ظرفیت س��ی. ان. جی دو برابر میزان 
س��وخت گیری اس��ت که انجام می ش��ود، به طوری 
که به طور متوس��ط روزانه مع��ادل 2١ میلیون لیتر 
در کش��ور مصرف می ش��ود، در حالی ک��ه ظرفیت 
س��وخت گیری 40 میلیون لیتر س��ی.ان.جی را در 

کشور ایجاد کرده ایم. 
وی تاکید کرد: برای تش��ویق مردم به استفاده از 
سی.ان.جی باید سیاست قیمت گذاری بین بنزین و 
س��ی.ان.جی به نحوی باش��د که برای مصرف کننده 
جذابیت داش��ته باشد و همچنین روی بخش تقاضا 
کار کنی��م، یعنی خودروهای س��ی. ان. جی س��وز 
بیش��تر تولید ش��ده و با قیمت مناسب تری به مردم 

فروخته شود. 
سجادی با بیان اینکه در حال حاضر 2٣40 جایگاه 
سی. ان. جی در کش��ور وجود دارد که این ظرفیت 
دو برابر میزان س��وخت گیری این نوع سوخت است، 
اظهار داش��ت: تحریک تقاضا راهکاری مناسب برای 

استفاده بیشتر از این سوخت پاک است. 
وی همچنین یادآور شد: ما برای ورود ال.پی.جی 
به س��بد س��وخت نیز برنامه داری��م و کار مطالعاتی 
آن را آغ��از کرده ایم تا به تدریج برای س��ال 95 این 
سوخت و جایگاه های عرضه کننده وارد مدار شوند. 

معاون وزیر نیرو: 
سدسازی دلیل از بین رفتن و 

فرونشست دشت ها نیست
مع��اون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا با اش��اره به 
مشکل کش��اورزان مینابی و اعتراض آنان نسبت به 
تامین آب ش��رب ش��هر بندرعباس از سد استقالل 
مین��اب، گف��ت: سدس��ازی دلی��ل از بی��ن رفتن و 

فرونشست دشت ها نیست. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، رحی��م میدانی در نشس��ت 
مش��ترک مس��ئوالن آب هرم��زگان ب��ا نمایندگان 
کش��اورزان و بهره برداران، افزود: با توجه به افزایش 
میزان برداش��ت های بی رویه از دش��ت ها نسبت به 
ظرفی��ت آنها؛ بس��یاری از دش��ت ها در دیگر نقاط 
 کش��ور با وجود نس��اختن س��د، در حال فرونشست 

هستند. 
وی اضافه کرد: ش��هر بندرعباس را نمی ش��ود به 
لحاظ تامین آب ش��رب در تنگنا قرارداد و از سویی 
دیگ��ر حق��وق تضییع ش��ده کش��اورزان را نیز باید 

جبران کرد. 
وی تاکید کرد: باید میزان استفاده از منابع آب های 
سطحی و زیرزمینی را به حد اعتدال برسانیم و برای 
حل بحران، مس��ئوالن آب با بهره برداران به مذاکره 

بنشینند. 
میدانی خاطرنشان کرد: چالش کم آبی هم مشکل 
دولت و هم بهره برداران و کش��اورزان اس��ت و هیچ 
بخش��ی نمی توان��د خود را از حل این مش��کل کنار 

بکشد. 
مع��اون وزیر نی��رو در امور آب و آبف��ا تاکید کرد: 
ب��رای رف��ع چالش ک��م آب��ی تعامل و مش��ارکت 
 دول��ت ب��ا بهره برداران و کش��اورزان ی��ک ضرورت 

است. 
الزم به ذکر اس��ت، امس��ال هرم��زگان به ویژه در 
فصل بهار و تابس��تان با بحران جدی کم آبی مواجه 
ب��ود و مردم این اس��تان برای روزها و س��اعت های 
طوالنی در گرم ترین ماه های س��ال ش��اهد قطع آب 

آشامیدنی بودند. 
براس��اس اع��الم س��ازمان هواشناس��ی، می��زان 
بارندگی های هرمزگان در نیمه نخس��ت امس��ال در 
مقایس��ه با س��ال گذش��ته حدود ٧0 درصد کاهش 
داش��ته که به طور یقین جبران این کاهش نیازمند 

بارندگی های بسیار است. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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فروش��ندگان در برخی موارد 
با »تقل��ب« پوش��اک ایرانی را 
به عن��وان کاالی تولی��د خ��ارج 
می فروشند و عالوه بر بی اعتبار 
تفکر  تولی��د داخل��ی،  ک��ردن 
کیفیت برتر لباس های خارجی 
بر ایرانی را در میان مردم تقویت 

می کنند. 
تولید کنن��دگان پوش��اک در 
تخصصی  نمایش��گاه  هشتمین 
پوشاک با عنوان »گفتمان زنان 
و تولی��د ملی« ع��الوه بر تقلب، 
قاچاق پوش��اک را هم از جمله 
موان��ع اصل��ی در صنعت تولید 

پوشاک عنوان کردند. 
مجی��د افتخ��اری، مدیر گروه 
تولیدی عصر جدید ) تولیدکننده 
مانتو( یکی از ش��رکت کنندگان 
در این نمایشگاه با انتقاد از تفکر 
»کاالی خارجی بهتر است« به 
»فرصت امروز« می گوید: برخی 
فروش��گاه ها پوشاک ایرانی را به 
اس��م برند خارجی می فروشند. 
این تقلب ه��ا و تخلف ها یکی از 
عوامل اصلی در توس��عه رویکرد 
نادرست برتری کاالی خارجی به 

ایرانی در جامعه است. 
افتخ��اری با تاکید ب��ر اینکه 
ب��ا  داخل��ی  تولید کنن��دگان 
مشکالت زیادی روبه رو هستند، 
تاکید می کند: برندهای داخلی 
باید تالش کنن��د اعتمادهای از 
دست رفته در سال های اخیر را 
به دست آورند و مردم را نسبت 
به خری��د کاالی ایرانی ترغیب 
کنند. رسانه ها به ویژه رسانه ملی 
)صدا و سیما( باید در این زمینه 
نقش آفرینی کنند و تفکر غلط 
»کاالی خارج��ی بهتر اس��ت« 
را از می��ان بردارند تا یک تغییر 
در فرهن��گ مردم ایجاد ش��ود.  
مدیر گ��روه تولیدی عصر جدید 
از برگ��زاری نمایش��گاه دایمی 
پوش��اک در تهران خبر می دهد 

و می افزاید: با رایزنی های انجام 
ش��ده ق��رار اس��ت در دو نقطه 
تهران، غرب و ش��رق، نمایشگاه 
دایمی پوشاک با حضور برندهای 
برتر داخلی ایجاد ش��ود. تجربه 
نش��ان داده نمایش��گاه ها نقش 
ت��وان  هم افزای��ی  در  مهم��ی 
تولی��د داخلی دارن��د و با توجه 
ب��ه این موض��وع و اس��تفاده از 
دستاوردهای برگزاری نمایشگاه 
پوش��اک، تصمیم ب��ه برگزاری 
نمایشگاه دایمی در تهران گرفته 

شد. 
ایجاد نمایش��گاه دائمی برای 
تولید کنن��دگان به نوعی حذف 
تولید کنن��ده  می��ان  واس��طه 
و مصرف کنن��ده اصل��ی را ب��ه 
دنب��ال خواه��د داش��ت. برخی 
تولید کنندگان یکی از مزیت های 
نمایشگاه دائمی را کاهش هزینه 
توزی��ع ب��رای تولید کنن��دگان 
می دانن��د و معتقدن��د چنی��ن 
بزرگ��ی  کم��ک  نمایش��گاهی 
خواهد  تولید کنن��دگان  ب��رای 
بود. محمد اتابک��ی، مدیرعامل 
گروه طراحی و تولید پوش��اک 
آیس لن��د، معتق��د اس��ت ک��ه 
دائم��ی  نمایش��گاه  برگ��زاری 
پوشاک در کشور می تواند برای 

صنعت پوشاک راهگشا باشد. 
او در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: نمایش��گاه 
مح��ل  پوش��اک  تخصص��ی 
مناس��بی برای عرضه مستقیم 
کاال و کاهش قیمت ها اس��ت. 
همچنی��ن هزین��ه توزی��ع در 
ای��ران بس��یار باالس��ت و اگر 
دایمی  بتوانی��م مراکز خری��د 
ایجاد کنیم ت��ا تولیدکنندگان 
را مس��تقیما  محصوالت ش��ان 
نهایی  اختیار مصرف کننده  در 
ق��رار دهند، بخ��ش بزرگی از 
مش��کالت تولید ح��ل خواهد 

شد. 
کیفیت  وی همچنین سطح 
نمایش��گاه پوش��اک امسال را 
نس��بت به س��ال های گذشته 
بسیار باالتر می داند و می گوید: 
حضور برندهای بزرگ پوشاک 
و اس��تقبال چش��مگیر م��ردم 
نمایش��گاه  از  دوره  ای��ن  در 
نش��ان از س��طح ب��االی آن و 
کیفی��ت محص��والت داخل��ی 
ای��ن  دیگ��ر  مش��خصه  دارد. 
دوره، ممی��زی و کارشناس��ی 
محصوالت  تولیدی،  واحدهای 
و قیمت هاست و انجمن صنایع 
پوش��اک ایران نیز بازرس��ی و 

کارشناسی اجناس را بر عهده 
گرفته است. 

اتابک��ی می گوید ک��ه از بابت 
ورود پوش��اک با برن��د خارجی 
نگران��ی ن��دارد. ب��ه گفت��ه او، 
باب��ت ورود  از  تولید کنن��دگان 
برنده��ای خارجی ه��م نگرانی 
رس��می  واردات  از  و  ندارن��د 
اس��تقبال می کنند. اما ش��رایط 
داخلی  تولیدکنن��دگان  ب��رای 
و برنده��ای خارج��ی باید برابر 
باش��د نه اینکه ما ان��واع مالیات 
را پرداخ��ت کنیم و م��واد اولیه 
را ب��ا 35 درصد تعرفه و 9درصد 
مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم 
اما برندهای خارجی راحت وارد 

بازار شوند و مانور بدهند. 
مدی��ر عام��ل گ��روه طراحی 
و تولی��د پوش��اک آی��س لند، 
انتقادات��ی را نی��ز متوجه دولت 
می داند و می گوی��د: دولت باید 
از تولی��د داخل حمای��ت کند. 
برخی قوانین دس��ت و پاگیر بر 
مش��کالت تولید دامن می زنند 
و به جای راه ان��دازی کار، برای 
صنایع به دس��ت اندازی تبدیل 
شده اند. در ش��رایطی که موانع 
تولید بس��یار زی��اد و حمایت ها 
کم شده، نه تنها نمی توان چشم 

به بازارهای صادراتی داشت بلکه 
از دس��ت ندادن بازار داخلی هم 

هنر است. 
حمایت دولت نه تنها در حذف 
قوانین دس��ت و پاگیر، بلکه در 
جلوگیری از ورود پوشاک قاچاق 
به کش��ور از جمله خواسته های 
کشور  پوش��اک  تولید کنندگان 
از جمل��ه ش��رکت کنندگان در 

نمایشگاه اخیر پوشاک است. 
رئی��س  انصاری��ان،  عل��ی 
هیات مدیره سیب س��بز، در این 
خص��وص ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: یکی از مشکالت صنعت 
پوش��اک ورود ب��دون ممیزی و 
بازرسی پوش��اک خارجی است، 
اگرچه ما تولید کنندگان داخلی 
پوش��اک ب��ا ورود کاالی خارجی 
به کش��ور هیچ مخالفتی نداریم 
اما موافق ورود با حساب و کتاب 
کااله��ای خوب ب��ا ممیزی های 
کارشناسی شده هستیم نه ورود 
کاالهای بی کیفیت که در گونی 
و به صورت اس��توک وارد می شود 
و برنده��ای داخلی را تحت تاثیر 

قرار می دهد. 
می کن��د:  تصری��ح  وی 
مصرف کننده داخلی هم اعتماد 
کافی به کاالی خارجی ندارد، به 
همین دلیل برخی از فروشگاه ها 
چاره ای نمی بینند و برای فروش 
بیش��تر برنده��ای داخلی مانند 
سیب سبز )گرین اپل( را به اسم 
پوش��اک ترک معرفی و عرضه 
می کنند. این خوشایند ما نیست 
چون هنوز نمی توانیم با افتخار 
بگوییم ک��ه کاالی ایرانی تولید 
و عرضه می کنی��م. البته برخی 
نتوانس��تند  هم  تولیدکنندگان 
اعتم��اد م��ردم را جل��ب کنند. 
برنده��ا باید رقابت پذیر ش��وند 
و ب��ازار را از دس��ت ندهند. اگر 
نتوانند یقینا محکوم به نابودی 
هس��تند و چاره ای جز واگذاری 
ب��ازار ب��ه برنده��ای خارج��ی 

نخواهیم داشت. 

»تقلب فروشندگان« و »قاچاق« بالیای اصلی صنعت پوشاک

لباس ایرانی با کیفیت بپوشیم تفاهمنامه با »ساینو استیل« 
برای اجرای سه پروژه در صنعت 

آلومینیوم

شرکت ساینواستیل چین با امضای تفاهمنامه ای 
با ایمیدرو، آماده اجرای سه طرح آلومینا، آلومینیوم 

و نیروگاه در ایران شد. 
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، طبق تفاهمنامه ای 
 ک��ه بین دو ط��رف ب��ه امضا رس��ید،  ساینواس��تیل

  )SINOSTEEL EQUIPMENT & ENGINEERING(
قرار اس��ت س��ه طرح برای تولید پودر آلومینا، شمش 
آلومینی��وم و نیروگاه )برای تامین برق این کارخانه ها( 

ایجاد کند. 
ظرفی��ت طرح تولید کارخان��ه آلومینا 1.6میلیون 
تن، طرح تولید ش��مش آلومینی��وم 350هزار تن و 
پروژه نیروگاه س��یکل ترکیبی هزار مگاوات خواهد 
ب��ود. دو کارخان��ه در صنعت آلومینی��وم به صورت 
ای پی سی اف )مهندسی، تامین ، اجرا و تامین مالی( 
یا مش��ارکت اجرا می شوند و طرح نیروگاه به صورت 
سرمایه گذاری مس��تقیم با مدل »بی اواو« )ساخت، 

تملک،  بهره برداری( ساخته خواهد شد. 
همچنین ساینواستیل و ایمیدور مقرر کردند گروه 
کاری به فوریت معین ش��ده تا مراحل اجرایی شدن 
این تفاهم نام��ه را فراهم کنند و در ضمن با اجرایی 
شدن این فاز از همکاری، فاز دوم طرح را با هدف دو 

برابر شدن ظرفیت تولید به اجرا درآورند. 
مدیر عامل ساینواستیل پیش از امضای این سند 
همکاری، از عالقه شرکت و کشور خود برای افزایش 
همکاری ه��ا با ای��ران در دوره پس��ابرجام خبر داد. 
هوان��گ جیان ب��ا تاکید بر اینکه در این س��ه پروژه 
تامین مالی و سرمایه گذاری مستقیم خواهیم داشت 
افزود: پیشتر در ش��رکت های بزرگ فوالدسازی در 
ایران،  همکاری هایی داش��ته ایم ام��ا اکنون در حال 
توسعه روابط هستیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز 
در این مراسم از سرمایه گذاری ساینواستیل در ایران 
استقبال کرد و خواهان اجرای این طرح ها مطابق با 
اس��تانداردهای روز زیست محیطی و فناوری های به 
روز ش��د. کرباسیان ادامه داد: پش��تیبانی بانک های 
چینی از این طرح ه��ا، عاملی برای اجرای به هنگام 

طرح ها و انجام تعهدات به شمار می آید. 

فوالد مبارکه جزو 10 شرکت برتر 
جهان قرار گرفت

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان جزو 10 شرکت برتر جهان قرار گرفت. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا از روابط عمومی ف��والد مبارکه، 
به��رام س��بحانی گف��ت: در تازه ترین ارزیاب��ی از 36 
جهان��ی  کالس  در  مط��رح  فوالدس��ازی   ش��رکت 
)WORLD CLASS COMPANIES(  که در 
ماه مارس 2016 انجام شد، فوالد مبارکه به عنوان یکی 
از 10شرکت برتر فوالدساز جهان در جایگاه دهم قرار 

گرفت. 
وی افزود: این ارزیابی توسط موسسه جهانی »استیل 
داینامیک« انجام شد و شرکت فوالد مبارکه اصفهان به 

افتخار دیگری در عرصه جهانی دست یافت. 
س��بحانی گفت: در فرآیند این ارزیابی فاکتورهایی 
از جمله اندازه ش��رکت، ظرفیت توس��عه، نزدیکی به 
بازار، دسترسی به مواد اولیه، ارزش افزوده محصوالت 
تولیدی، ب��ه روز بودن فن��اوری، مه��ارت و بهره وری 
کارکنان، سوددهی و صورت های مالی، قدرت رقابت و 
تهدید رقبا، ایمنی و محیط زیست، شرکت های اقماری 
و چندین پارامتر دیگر بین شرکت ها مورد سنجش قرار 

می گیرد. 
وی اظهار داشت: در این ارزیابی، شرکت های پوسکو 
)ک��ره جنوبی(، نوک��ور )آمریکا( و گردائ��و )برزیل( به 
ترتیب در رده های اول تا س��وم قرار گرفتند. سبحانی 
خاطرنش��ان کرد: بسیاری از ش��رکت های فوالدسازی 
صاحبنام اروپا و آس��یا با فاصله زیادی از فوالد مبارکه 
در رده های بعدی قرار دارند. فوالد مبارکه بزرگ ترین 
مجتمع صنعتی کشور و بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 
تخت در خاورمیانه است. قاره اروپا مقصد بیش از 50 

درصد از صادرات فوالد مبارکه است. 

بیکن گوشت گوساله محصول 
حالل در بازار ایران

محصول جدی��دی به تازگی روانه بازار ش��ده که 
بیکن راس��ته گوس��اله است و توس��ط شرکت پاک 
تلیس��ه ب��ا فن��اوری روز دنیا عمل آوری ش��ده و در 
بس��ته های وکیومی با ن��ام 202 در فروش��گاه های 

سراسر کشور عرضه شده است. 
این محصول که در س��بد محصوالت این شرکت 
قرار گرفته با اس��تفاده از مواد اولیه مرغوب و س��الم 
با مدرن ترین ماش��ین آالت و فناوری روز دنیا تولید 
می ش��ود و برای تهیه آن گوش��ت راس��ته گاو را در 
حوضچه ش��وراب نمک س��وده کرده و سپس آن را 

خشک می کنند. 
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فروردین ماه سال جاری بود که محمد 
ابراهیم امی��ن، رئیس کل بیمه مرکزی 
اع��ام ک��رد که ب��ا وج��ود افزایش 10 
درصدی نرخ دیه در س��ال 94، صنعت 
بیمه در س��ال همدلی و همزبانی دولت 
و ملت تصمیم گرفت ب��ا وجود افزایش 
مبلغ دیه حق بیمه ها را به میزان س��ال 
قبل اباغ کند تا در اجرای سیاست های 
کنترل نرخ تورم و بهبود خدمات بیمه ای 

به مردم همکاری کند. 
ای��ن تصمیم بیمه مرک��زی در حالی 
اتخاذ ش��ده که صنعت بیمه کش��ور با 
کس��ری منابع رو به رو اس��ت و افزایش 
پرداخت دیه با وجود ثبات تعرفه ها، این 
کسری را شدت می بخشد. این در حالی 
است که رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال 
آینده را 190 میلیون تومان در ماه های 
غیرحرام تعیین کرده است که از افزایش 
15 میلیون تومانی آن نسبت به سال 94 
حکایت دارد. اما آیا بیمه مرکزی در سال 
95 هم نرخ بیمه ش��خص ثالث را مانند 

سال 94 ثابت نگه خواهد داشت؟
مدیرعام��ل بیمه ایران هم به تازگی 
در ای��ن باره اعام کرده اس��ت که بعد 
از بررس��ی های کارشناس��ی و برآورد 
عملکرد بیم��ه نامه ش��خص ثالث در 
س��ال جاری، ب��رای نرخ س��ال آینده 

تصمیم گیری خواهد شد.

نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه 
سواری در سال 94 

حداکث��ر حق بیم��ه س��االنه بیم��ه 

اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه 
سواری در س��ال 94 با اعمال تخفیف 
داوطلبانه صنعت بیم��ه برای تعهدات 
بدن��ی )دی��ه( 220 میلی��ون توم��ان، 
تعه��دات مالی 5/5 میلی��ون تومان و 
تعه��دات بیم��ه حوادث رانن��ده 220 
میلیون تومان به این شرح بوده است: 
کمت��ر از چه��ار س��یلندر ح��ق بیمه 

6.000.000 ریال
پیکان، پراید و سپند 7.100.000
سایر چهار سیلندرها 8.350.000
بیش از چهار سیلندر 9.350.000

ع��دم  تخفی��ف  ج��دول درصده��ای 
خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه هم 

به این شرح بوده است: 
س��ال دوم - 10 درص��د، س��وم - 15 
درص��د، چه��ارم - 20 درصد، پنجم - 
30 درصد، ششم - 40 درصد، هفتم - 
50 درصد، هش��تم - 60 درصد و سال 

نهم و به بعد 70 درصد تخفیف.

فشار سنگینی که شرکت های 
بیمه ای تحمل کردند

اما در حالی که س��ایر بیمه گران هم 
ترجیح می دهند در این شرایط سکوت 
اختیار کنند و منتظ��ر بمانند تا بیمه 
مرکزی نظ��ر نهایی خود را اعام کند، 
مس��عود حجاری��ان، دبیر س��ندیکای 
ش��رکت های بیم��ه در ای��ن ب��اره به 
ش��رکت های  گفت:  ام��روز«  »فرصت 
بیم��ه ای با مش��کات ریز و درش��تی 
مواجه هس��تند و بررسی حساب های 
مالی آنها نش��ان می دهد که با کسری 

نرخ بیمه مواجه شده اند. 

وی اف��زود: در س��ال 94 حق بیمه 
ش��خص ثالث افزایش نیاف��ت اما این 
کار فش��ار بخش های دیگر را به منابع 
بیمه ای سرش��کن کرد؛  ش��رکت های 
بنابرای��ن ضرورت دارد ک��ه نرخ بیمه 
ش��خص ثال��ث در س��ال 95 افزایش 
پیدا کند. حجاریان تاکید کرد: قدرت 
بیمه ای  شرکت های  خسارت  پرداخت 
باید حفظ ش��ود. وقتی قرار باش��د هر 
س��ال نرخ دیه باال برود ام��ا نرخ بیمه 
ش��خص ثالث ثاب��ت بمان��د در عمل 
ق��درت پرداخت بیمه این ش��رکت ها 
ضعیف می شود و با تداوم این وضعیت 
آنه��ا دیگر قادر به ایفای نقش خود در 

این مورد نخواهند بود. 

تبعات افزایش مداوم نرخ بیمه 
شخص ثالث

اظهارات دبیر سندیکای شرکت های 
بیمه ای در حالی است که رضا سامتی 
کارش��ناس صنعت بیمه در این باره به 
»فرصت امروز« گفت: درست است که 
بیمه شخص ثالث در سال 94 افزایش 
نیافت اما این موضوع را در نظر داشته 
باش��یم که این نرخ در سال 90 یکباره 

افزایش چشمگیری پیدا کرد. 
وی افزود: نتیجه افزایش پر ش��تاب 
نرخ بیمه شخص ثالث این می شود که 
افراد و دارندگان اتومبیل های شخصی 
توان خرید بیمه ش��ان به شدت کاهش 
پی��دا می کن��د. در چنی��ن ش��رایطی 
فرد ترجی��ح می دهد که ب��دون بیمه 
رانندگ��ی کن��د و در صورتی که دچار 
حادثه ای ش��ود مطمئنا توان پرداخت 

دی��ه را ه��م نخواهد داش��ت، بنابراین 
ابع��اد اجتماع��ی خطرناکی ب��ه دنبال 

خواهد داشت. 
س��امتی اظهار داشت: تصمیم بیمه 
مرکزی برای افزایش ندادن نرخ س��ال 
94 از این منظر تصمیم درستی به نظر 
می رس��د و بیمه مرک��زی تاش کرده 
فشار نرخ بیمه شخص ثالث را بر دوش 
مردم بیش از توان شان سنگین نکند. 

وی ادامه داد: اما بیمه ش��خص ثالث 
تقریبا 50 درصد صنعت بیمه کش��ور 
را ش��امل می شود. به همین خاطر هم 
هس��ت که وقتی وقفه ای در رشد نرخ 
این بیمه به وجود می آید ش��رکت های 
بیمه ای احس��اس می کنند که در حال 

ضعیف شدن هستند. 
این کارش��ناس صنع��ت بیمه تاکید 
ک��رد: وزن نرخ بیمه ش��خص ثالث در 
سبد صنعت بیمه بسیار سنگین است 
و ب��ه همین دلیل زمان��ی که این نرخ 
دچ��ار وقفه می ش��ود صنع��ت بیمه با 
دست انداز مواجه می شود. شرکت های 
بیم��ه ای بای��د از این وابس��تگی خود 
بکاهن��د و بیمه های��ی را طراحی کنند 
ک��ه جذابی��ت الزم را در بازار داش��ته 

باشد و موجب جذب مشتریان شود. 
وی افزود: مدیریت حاکم بر برخی از 
شرکت های بیمه ای به شدت غیر علمی 
بیم��ه ای  ش��رکت های  ای��ن  اس��ت. 
تعهداتی خارج از توان ش��ان داده اند و 
در صورتی که بر اثر حادثه یا رخدادی 
بیمه ش��دگان خواه��ان خسارت ش��ان 
شوند، این ش��رکت های بیمه ای رو به 

ورشکستگی خواهند رفت. 

افزایش پس از یک سال وقفه 

پرونده بیمه اجباری شخص ثالث روی میز بیمه مرکزی

گر چه تصور می ش��د با ش��روع 
توزیع اسکناس نو در بانک ها، بازار 
آزاد اسکناس نو از سکه بیفتد، اما 
آخرین بررس��ی های میدانی این 
موض��وع را تایی��د نکرد و به گفته 
دالالن روال ف��روش آنه��ا نه تنها 
عادی پی��ش می رود، بلکه تقاضا 
ب��رای فروش اس��کناس هایی که 
م��ردم از بانک ها دریافت کرده اند 

نیز باالتر رفته است. 
به گ��زارش ایس��نا، در روزهای 
پایان��ی هر س��ال، درکن��ار تمامی 
حج��م کاری بانک ه��ا و هیج��ان 
حاکم بر بازار پول، توزیع اسکناس 
نو بین متقاضیان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، به ویژه هنگامی که 
در کن��ار ب��ازار قانونی پول، رقیبی 
مانند بازار آزاد و حجم قابل توجه 

دالالن حضور داشته باشند. 
از روز ش��نبه همزم��ان ب��ا 22 
اس��فندماه توزیع اس��کناس نو در 
بانک ها آغاز شد. در مقابل پیشخوان 
بانک ها از س��ویی مشتریان خاص 
اسکناس های نو هستند که به روال 
هر ساله این اسکناس ها را تهیه کرده 
و طبق یک سنت ایرانی برای عیدی 
دادن از آن اس��تفاده می کنند و در 
سوی دیگر افرادی که عمدتا مردم 
عادی هس��تند، اما حجم اسکناس 

دریافتی چندان به کار آنها نیامده و 
بافاصله پس از گرفتن از بانک به 
بازار آزاد که اغلب میدان فردوسی 
و محوط��ه خیاب��ان منوچه��ری 
اس��ت برده و به فروش می رسانند. 
تایی��د ای��ن موضوع بررس��ی های 
میدان��ی روزش��نبه در بازار اس��ت 
که فروشندگان اسکناس ها عنوان 
می کردندک��ه با وجود اینکه توزیع 
اس��کناس در بانک ها آغاز شده، اما 
تاثی��ری در قیمت ه��ا و فروش آنها 
نداش��ته و تقاضا چن��دان تغییری 
نکرده اس��ت.  دالالن درباره منبع 
تامین اسکناس های خود اظهارات 
جالبی داش��تند و عنوان می کردند 

که عمده اس��کناس های خود را از 
طریق مردم عادی یا عامان بانک ها 

به دست می آورند. 
آنها این گونه توضیح دادند که وقتی 
مردم از چند بانک می توانند حداقل 
دو بس��ته 100 تایی اسکناس تهیه 
کنن��د و هیچ هزینه ای هم برای آن 
پرداخت نمی کنند و از سویی دیگر 
استفاده ای هم از آن ندارند، ترجیح 
می دهند که از بانک ها پول ها را تهیه 
و بعد به بازار آورده و بفروش��ند. در 
این بین هر بسته با تفاوت 5000 تا 
10 هزار تومان هم به دالل فروخته 
شود، س��ود کمی نصیب فروشنده 
نخواه��د ش��د. در عی��ن ح��ال که 

عنوان می ش��د برخی از س��همیه 
خاصی برای دریافت اس��کناس نو 
برخوردارند، از جمله خود کارمندان 
بانک ها که چندین بس��ته دریافت 
کرده و آن را به بازار آزاد می آورند 
و با اختاف می فروشند و دالل هم 
با س��ود 5000 تا 1000 تومانی به 

سایر مشتریان می فروشد. 
این در حالی اس��ت که در حال 
حاضر اس��کناس 1000 تومانی هر 
بس��ته ح��دود 110 ت��ا 115 هزار 
تومان، بسته های 2000 تومانی از 
210 تا 215 هزار تومان، بسته های 
5000  تومانی از 510 تا 520 هزار 
تومان و بسته های 10 هزار تومانی 

حدود یک میلیون و 30 هزار تومان 
فروخته می شود. 

در کنار اس��کناس های درش��ت، 
اس��کناس های خردتر ک��ه دیگر از 
س��وی بانک مرکزی چاپ و به بازار 
عرضه نمی شود نیز در بازار به فروش 
م��ی رود. اس��کناس 100 ریالی هر 
بس��ته حدود 40 تا 50 هزار تومان، 
200 ریالی هر بسته 50 تا 60 هزار 
تومان و 500 ریالی هر بسته حدود 
70 تا 80 هزار تومان فروخته می شد. 
منبع تامین این اسکناس ها نیز مردم 
هستند که اغلب آنها را از گذشته در 

خانه های خود نگه داشته اند. 
دالالن در ای��ن رابط��ه که چرا با 
وجود توزیع اسکناس نو در شعب 
بانک ها، بازهم بازار آزاد مش��تریان 
خود را از دست نمی دهد، این گونه 
عنوان می کردند که به هر حال تمام 
شعب بانک ها توزیع کننده اسکناس 
نو نبوده و در دس��ترس نیس��تند و 
از سویی دیگر تفاوت چندانی بین 
مبل��غ دریافت��ی از بانک و آنچه در 
بازار فروش می رود وجود نداشته و 
از ای��ن روز برخی ترجیح می دهند 
به ج��ای مان��دن در ص��ف بانک و 
مراجعه به شعب خاص، با پرداخت 
مابه التف��اوت موج��ود آن را از بازار 

تهیه کنند. 

در ادام��ه پرداخ��ت مرحله ای 
وج��وه س��پرده گذاران تعاون��ی 
اعتب��اری ثامن الحج��ج، س��قف 
پرداخت ها تا سپرده هایی با مبلغ 
20 میلیون تومان افزایش یافت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در چند روز 
مان��ده ب��ه انته��ای س��ال مراجع 
تصمیم گی��ری در رابطه با تعیین 
تکلی��ف س��پرده گذاران تعاون��ی 
اعتب��اری ثام��ن الحجج، س��قف 

پرداخت��ی ب��ه س��پرده گذاران که 
پیش تر تا 10 میلیون تومان بود را 
به 20 میلیون تومان افزایش دادند. 
حدود س��ه ماه اس��ت که بعد 
از تخلفات مالی و س��اختاری در 
تعاون��ی غیرمج��از ثامن الحجج، 
مراج��ع ذی رب��ط اع��م از بان��ک 
مرک��زی و قوه قضاییه در نهایت 
اجرای تعهدات این موسسه را به 

بانک پارسیان واگذار کرده اند. 

ب��ر ای��ن اس��اس بنا ب��ر اباغیه 
بان��ک مرک��زی، از 13 بهم��ن ماه 
تعیین تکلی��ف س��پرده گذاران در 
ش��عب بانک پارسیان آغاز شد که 
البته فعا پرداخت ها برای س��پرده 
گ��ذاران خ��رد ک��ه عم��ده آنها را 
تشکیل می دهند، انجام خواهد شد. 
در مرحله اول وجوه سپرده گذاران 
سه، پنج و 10 میلیون تومانی بنابر 
برنامه زمان بن��دی ش��ده، فرصت 

دریافت منابع خود را داش��تند که 
در ادامه این روند با برداشته شدن 
برخی محدودیت ها از جمله زمان 
مراجعه براس��اس س��قف سپرده 
یا ش��ماره کد ملی تس��ریع ش��د و 
همچن��ان ادامه دارد. بنابر آخرین 
گزارش��ی که اخیرا محسنی اژه ای، 
س��خنگوی قوه قضاییه اعام کرده 
اس��ت، تاکن��ون 147 ه��زار نفر از 
س��پرده گذاران ثامن الحجج موفق 

به دریافت وجوه خود شدند که در 
مجموع رقمی حدود 308 میلیارد 
توم��ان را در ب��ر می گی��رد.  اما در 
حال��ی هن��وز در رابطه با پرداخت 
وجوه با مبالغ کان تصمیم گیری 
نشده که بنابر آنچه پرویزیان، مدیر 
عامل بانک پارس��یان عنوان کرده 
این موضوع نیز در حال بررسی بوده 
و بعد از پرداخت س��پرده های خرد 

تعیین تکلیف خواهد شد. 

با وجود آغاز توزیع بانکی

بازار فروش اسکناس های نو داغ است

سقف پرداختی به سپرده گذاران ثامن الحجج اضافه شد

دوشنبه
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گزارش 2

روابط بانکی ایران و عراق ظرف 
روزهای آینده عادی می شود

س��فیر ایران در عراق به دنبال دیدار روز یکش��نبه 
خ��ود با رئی��س کل بانک مرکزی عراق گفت: تمامی 
رواب��ط بانکی دو کش��ور طی روزه��ای آینده به حال 
عادی بازخواهد گش��ت. حسن دانایی فر به ایرنا گفت 
که در ادامه دیدارها با مقام های عراقی طی روزهای 
اخی��ر، ب��ا علی العاق رئی��س کل بانک مرکزی عراق 
نیز دیداری کرده که وی در آن اعام کرده اس��ت تا 
دو روز آینده همه روابط بانکی میان ایران و عراق به 

حالت عادی بازخواهد گشت. 
وی اف��زود: ب��ه ای��ن ترتی��ب تمام��ی خدم��ات و 
همکاری های بانکی میان دو کشور برقرار خواهد شد. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی ع��راق در این دیدار به 
دانایی فر گفته اس��ت که همکاری های بانک مرکزی 
ایران و عراق در همین چارچوب توسعه خواهد یافت. 
قرار است طی روزهای آینده یک هیأت بانکی از ایران 
ب��ه همی��ن منظور به بغداد س��فر کند که احتماال در 
جریان این سفر طرفین به تفاهم های جدیدی دست 
خواهند یافت. به دنبال برداش��ته ش��دن تحریم های 
ظالمانه بین المللی علیه ایران در هفته های گذش��ته، 
بانک مرکزی عراق نیز تشریفات مربوط به عادی سازی 
ارتباطات بانکی را با ایران آغاز کرد. کارشناسان انتظار 
دارند با عادی شدن ارتباطات بانکی، حجم مبادالت 
ایران و عراق که در سال 2014 بین 12 تا 14 میلیارد 
دالر اعام شد، با جهش چشمگیری رو به رو شود. 

پرداخت تسهیالت در برخی 
بانک ها بسته شده است

 همزمان با کاهش نرخ سود تسهیات، بسیاری از 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت تسهیات 

را متوقف کرده اند. 
ب��ه گزارش اخب��ار بانک، بانک مرکزی بخش��نامه 
کاهش نرخ س��ود س��پرده و تسهیات را در بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری اباغ کرده است. این موضوع 
مخصوصا کاهش نرخ سود سپرد ه های سرمایه گذاری از 
ابتدای اس��فند ماه س��ال جاری در بسیاری از بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری اجرایی شده است. نکته جالب 
در خصوص این بخش��نامه این بود که از مدت ها قبل 
بحث کاهش نرخ س��ود س��پرده ها و تس��هیات در بین 
مس��ئوالن بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار مطرح 
بود. اما در کمال تعجب این کاهش نرخ سود در آخرین 
ماه سال یعنی اسفند ماه که معموال بسیاری از بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری عما پرداخت تسهیات را 
قطع می کنند رخ داد. به عبارت دیگر اساسا تسهیاتی 
در اسفند و فروردین )با توجه به اینکه نیمی از ماه تقریبا 
کشور نیمه تعطیل است( پرداخت نمی شود که بخواهد 
نرخ های سود تسهیات 20 و 22 درصد رعایت شود. با 
این ترفند عما در این دو ماه س��پرده گذاران متضرر 
خواهند شد چون باوجود کاهش نرخ سود سپرده ها، 
کاهش نرخ تسهیات با توجه به قطع پرداخت توسط 

شعبات را مشاهده و احساس نمی کنند. 

تسهیالت ویژه نوروزی بیمه آسیا 
با طرح پارسه

بیمه آس��یا بیمه نامه آتش سوزی طرح پارسه ویژه 
آپارتمان های مس��کونی را با تس��هیات ویژه نوروزی 

ارائه می دهد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه آس��یا، فرامرز خجیر، 
معاون فنی مدیر عامل در بیمه های اموال با تاکید برارائه 
تسهیات ویژه درجهت بهره مندی مردم از مزایای بیمه 
به وی��ژه بیمه های آتش س��وزی، گفت: بیمه نامه آتش 
سوزی طرح پارسه، ویژه آپارتمان های مسکونی با پوشش 
آتش سوزی و سرقت با تسهیات ویژه ارائه می شود. وی 
با تصریح مسکونی بودن محل بیمه شده، اظهار داشت: 
تسهیات ویژه طرح پارسه منحصرا شامل آپارتمان های 
مسکونی است که خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه و 

سرقت را پوشش می دهد. 

پرداخت پول در خودپردازهای ملی 
به 500 هزار تومان افزایش یافت

پرداخت وجه نقد در دس��تگاه های خودپرداز بانک 
ملی تا سقف 500 هزار تومان افزایش یافت. 

به گزارش اخبار بانک، بانک ملی ایران اخیرا س��قف 
برداشت نقدی از عابر بانک های خود را افزایش داده و دو 
رقم جدید یعنی 300 و 500 هزار تومان را به گزینه های 
دریافت وجه افزوده است. از این پس مشتریان بانک ملی 
می توانند با ملی کارت خود 300 و 500 هزار تومان نیز 
از خودپرداز ملی برداشت نقدی داشته باشند. البته این 
برداش��ت نقدی فقط برای دارندگان ملی کارت ممکن 
ش��ده و دارندگان کارت س��ایر بانک ها نمی توانند بیش 
از 200 ه��زار توم��ان برداش��ت کنند. البته پیش از این 
بانک های دیگر نیز برای مشتریان خود سقف برداشت 
از خودپرداز را افزایش داده بودند که پس از مدتی این 

موضوع را لغو کرده بودند. 

شعبه های کشیک بانک پاسارگاد 
در تعطیالت نوروز سال 1395

بانک  پاسارگاد ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت 
فرارسیدن سال نو و آرزوی سامتی و موفقیت برای 
کلیه هموطنان گرامی، س��اعات کار شعبه های خود 

در روزهای ابتدایی سال 1395 را اعام کرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، با توجه 
ب��ه فرارس��یدن ای��ام تعطیات ن��وروز و جه��ت رفاه 
حال مش��تریان، ش��عبه های منتخب بان��ک در تهران، 
شهرس��تان ها و مناطق آزاد در روزهای س��وم و چهارم 
فروردی��ن س��ال 1395، از س��اعت 9صب��ح ال��ی 13 
بعدازظهر، آماده ارائه خدمات بانک به مشتریان خواهند 
بود.  هم میهنان گرامی می توانند برای کس��ب اطاعات 
بیشتر با مرکز مشاوره و اطاع رسانی این بانک به شماره 

82890 تماس حاصل کنند. 

خبرنــامه

بیمه نامه

بانکنامه

نرخنــامه
دالر3,425 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,425تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را1,009,000 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد3,823 تومان و هر پوند نیز4,952تومان 
قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 531,000 تومان و 
هر ربع س��که280,000 تومان فروخته ش��د. هر سکه یک 
گرمی191,000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم طای 
18 عیار 103,390تومان قیمت خورد. هر اونس طا هم در 

بازارهای جهانی 11,400دالر بود. 

ابالغیه نوروزی به بانک ها
تقاضای نقدینگی در شب عید باال رفت

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از اتخاذ 
تمهی��دات وی��ژه ن��وروزی بانک ها خب��ر داد و گفت: 

تقاضای نقدینگی در شب عید باال رفته است. 
به گ��زارش مه��ر، داود محمدبیگی گف��ت: بانک ها 
موظفند به دلیل تقاض��ای باالی مردم برای نقدینگی 
در ش��ب عید به پول گذاری در خودپردازها توجه ویژه 
کنند و اگر مشتریان نتوانند سرویس مناسب دریافت 

کنند بانک ها موظف به پاسخگویی هستند. 
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهارداشت: 
به همه بانک ها اباغ ش��ده است کش��یک ویژه و مراکز 
پاس��خگویی داشته باشند. هر س��ال در ایام پایانی سال 
با ترافی��ک دریافت خدمات بانکی مواجه هس��تیم و از 
همین امروز از تمام مردم در صورت وجود کم و کاستی، 
عذرخواه��ی می کنیم. محمد بیگی اف��زود: تمام تاش 
بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور این است که بهترین 
خدمات را در روز های پایانی س��ال به م��ردم ارائه کند. 
وی با بیان اینکه تمامی بانک ها موظف هستند که برای 
ایام نوروز ش��عب کشیک خود را معرفی کنند، گفت: نام 
تمامی این شعب کشیک در وب سایت بانک مرکزی درج 
ش��ده و اگر افراد مشکلی داشته باشند می توانند با افراد 

پاسخگو در خود بانک ها تماس بگیرند. 
مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخت بان��ک مرکزی در 
خصوص ارائه پول نو از طریق دس��تگاه های خودپرداز 
گف��ت: تصمی��م بانک مرک��زی بر این اس��ت که پول 
ن��و از طریق ش��عب در اختیار مش��تریان قرار گیرد و 
دستگاه های خودپرداز به صورت مرتب کنترل می شود 
تا در روزهای پایانی اس��فند نقدینگی مورد نیاز مردم 
را تامین کن��د. محمد بیگی درباره دریافت پول نو در 
ش��عب منتخب گفت: تاش کردیم تا پول نوی کافی 
در اختیار مردم قرار دهیم اما در برخی ش��عب ممکن 
اس��ت به علت تقاضای زیاد مردم محدودیت هایی هم 

وجود داشته باشد که طبیعی است. 
وی تصری��ح کرد: برای مواردی که پول از حس��اب 
مش��تری کم می ش��ود اما خدمتی را دریافت نمی کند 
صندوقی تش��کیل ش��ده که به صورت روز ش��مار 34 
درصد سود به پول مشتریان پرداخت می کند. صندوق 
جبران خسارت مشتریان تشکیل شده و تمام وجوهی 
ک��ه از محل هزینه ه��ای بانک ها ب��رای تراکنش های 
ناموفق دریافت می ش��ود به این صندوق واریز می شود 
و از این صندوق به صورت روز شمار سود 34 درصدی 
و هزار تومان بابت هزینه رفت و آمد به مش��تری تعلق 

می گیرد. 
محمدبیگ��ی ادامه داد: به ص��ورت کاما اتوماتیک و 
بدون نیاز به مراجعه مش��تری، این حساب و کتاب ها 
انجام و پول به حساب مش��تری واریز می شود. وی با 
بیان اینکه در س��ال ج��اری توافق نامه ای در خصوص 
ارائه س��طح خدمات ب��ا بانک ها امض��ا کردیم، گفت: 
در س��ال های گذش��ته اگ��ر بانک ه��ا ت��ا 95 درصد 
تراکنش های شان موفق بود خسارتی به بانک مرکزی 
پرداخت نمی کردند اما امسال این عدد به 97.5درصد 
ارتقای پیدا کرده، یعنی بانک ها تنها مجاز هستند که 

2.5درصد تراکنش ناموفق داشته باشند. 
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قیمتنوع ارز 

3,425دالر امریکا

3,823یورو اروپا

4,952پوند انگلیس

939درهم امارات

1,218لیر ترکیه

545یوان چین

31ین ژاپن

2,617دالر کانادا

3,520فرانک سوئیس

11,400دینار کویت

923 ریال عربستان

57روپیه هند

860 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

 11,400انس طا

448,300مثقال طا

103,390هر گرم  طای 18 عیار

1,013,500 سکه بهار آزادی

1,009,000 سکه طرح جدید

531,000نیم سکه

280,000 ربع سکه

191,000سکه گرمی
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 انرژی و نیروی انسانی ارزان
2عامل جذب سرمایه در بخش 

کشاورزی

ای��ران در بین کش��ورهای منطق��ه رقبایی چون 
ترکیه دارد که اوضاع ش��ان از کش��ور م��ا در جذب 
س��رمایه خارج��ی بهتر اس��ت، اما ان��رژی و نیروی 

انسانی ارزان در ایران را نباید از نظر دور داشت. 
ب��ازار  ت��ا ۲۰۱۳،  فاصل��ه س��ال های ۲۰۱۰  در   
فرآورده ه��ای ارگانیک آلمان ۲۵ درصد رش��د کرد و 
به حدود ۸ میلیارد یورو رس��ید. حاال هم خبر رسیده 
اس��ت که شرکت بزرگ آلمانی برای تولید محصوالت 
ارگانیک در ایران و صادرات آن به کش��ورهای جنوب 
خلیج ف��ارس و اتحادی��ه اروپا اعالم آمادگ��ی کرده و 
انتظ��ار می رود گ��روه اعزامی بعد از عی��د نوروز راهی 
ایران شوند. دبیر انجمن ملی ارگانیک هم اعالم کرده 
از آنجا که خرمای ارگانیک ایران از اس��تقبال مناسبی 
در کش��ورهای کانادا و آلمان برخوردار است، مقرر شد 
هیاتی آلمانی برای رصد بازارهای ایران و سرمایه گذاری 
در این کشور ماه آینده به ایران سفر کنند. این شرکت 
آلمانی قرار اس��ت بع��د از تعطیالت ن��وروز هیأتی را 
به منظور سرمایه گذاری در تولید محصوالت ارگانیک و 
صادرات آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اتحادیه 

اروپا به ایران اعزام کند. 
حس��ن فروزان فرد، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق 
تهران در گفت وگو با خبرنگار وب س��ایت خبری اتاق 
درباره س��رمایه گذاری آلمان ه��ا در تولید محصوالت 
ارگانی��ک ایران��ی گفت: به نظ��ر من ای��ران ظرفیت 
جذب س��رمایه در حوزه محص��والت مختلف باغی و 
زراع��ی را دارد. هزینه تولید ای��ن محصوالت در ایران 
نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و به این ترتیب 
سرمایه گذاری خارجی با نرخ مناسب تری انجام خواهد 

شد. 
فروزان ف��رد با اش��اره ب��ه اینک��ه نرخ ه��ای ۱۵ تا 
بیست و چند درصدی فعالیت کشاورزی در ایران صرفه 
اقتصادی ندارد، گفت: در کشوری مثل آلمان که بهره 
صفر درصدی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده، 
آم��دن به بازار ایران به صرفه تر از باقی کشورهاس��ت. 
دستمزد کارگر ایرانی نسبت به کارگر چینی یک سوم 
اس��ت. آلمان ها در حال حاضر در چین سرمایه گذاری 
کردند ام��ا می توانند روی نی��روی ارزان قیمت ایران 
حساب کنند و جهت سرمایه گذاری را از چین به ایران 
تغییر دهند. مش��کل ایران آماده بودن یا نبودن برای 
جذب س��رمایه خارجی اس��ت. این در حالی است که 
تمام اعداد و ارقام نش��ان می دهد جای��گاه ایران برای 
جذب سرمایه گذاری خوب است. اعداد یعنی هزینه ها و 
امکانات اقتصادی که نمایانگر این است کشور می تواند 
محصوالتی تولید و صادر کند. فروزان فرد گفت: ایران 
در بین کش��ورهای منطقه رقبایی چ��ون ترکیه دارد 
که اوضاع ش��ان از کش��ور ما در جذب سرمایه خارجی 
بهتر است و فاصله این کشور هم با اروپا کمتر است و 
هزینه های انتقال کاهش پیدا می کند. به هرحال ترکیه 
از راه زمینی با سرعت بیشتری محصوالتش را به اروپا 
صادر می کند، اما انرژی و نیروی انسانی ارزان در ایران 
را نباید از نظر دور داشت. از سوی دیگر ایران اقلیم های 
متفاوتی دارد که باعث تنوع تولید محصوالت کشاورزی 
خواهد شد و اینها جذابیت های بخش کشاورزی ایران 

برای جذب سرمایه خارجی است. 

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه خبر داد
اختالس ۸ میلیارد تومانی و فروش 

5 میلیارد تومان بن خرید به ۱۱ 
شرکت صوری

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه از اختالس ۸ 
میلی��ارد تومانی و فروش ۵ میلیارد تومان بن خرید به 

۱۱ شرکت صوری در دولت قبل خبر داد. 
به گزارش ایلنا، فرشید گلزاده در نشست خبری خود 
با اعالم این خبر گفت: در دولت قبل ۱۰۰ نفر به صورت 
غیرقانونی به استخدام رسمی شرکت رفاه درآمدند که 
امروز برای این اقدامات غیرقانونی در دولت احمدی نژاد 
پرونده های حقوقی تش��کیل دادیم و به مراجع قانونی 

شکایت کردیم. 
گلزاده همچنین با اش��اره به اخت��الس ۱۳ میلیارد 
تومانی از فروش��گاه های رف��اه در دولت قبل گفت: در 
س��ال ۹۲ قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
۵ میلیارد تومان از این فروشگاه ها خارج شد، همچنین 
در سال ۹۱ هم مدیران وقت ۸ میلیارد تومان اختالس 
کردن��د. وی با بی��ان اینکه امروز ت��اوان اختالس های 
دولت گذش��ته در فروشگاه های زنجیره ای رفاه را پس 
می دهیم، گفت: از نخستین اقدامات ما در دوره جدید 
مدیریتی در دولت یازدهم شفاف سازی اطالعات و ارائه 

اطالعات شفاف به بورس بوده است. 
مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه با بیان اینکه 
به دلیل ضعف سیستم مالی در سال های گذشته مبلغ 
۵ میلیارد تومان از این سیس��تم اختالس ش��د که با 
س��ود آن به ۸ میلیارد تومان رسید، افزود: پرونده های 
حقوقی تشکیل شده و به مراجع قضایی شکایت کردیم 
تا مبالغ اختالس شده به سیستم برگردد. وی با اشاره 
به مذاکرات با کش��ورهای اروپایی ب��رای اجرای مدل 
مدیریتی جدید در فروشگاه های زنجیره ای رفاه گفت: 
ای��ن مذاکرات دو عارضه قابل توج��ه دارد. یکی اینکه 
مذاکرات با طوالنی شدن به کار عملی نمی رسید و دیگر 
اینکه اگر هم به کار عملی برس��د باید بخش عمده ای 
از اختیارات مان را به شرکت های خارجی واگذار کنیم. 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات خبر داد 
 نظام تعرفه ای 

به ۸ طبقه کاهش یافت 

واردات  و  ص��ادرات  مق��ررات  دفت��ر  مدی��رکل 
س��ازمان توس��عه تجارت از کاهش طبقات تعرفه ای 
در س��ال آین��ده خب��ر داد و گف��ت: طب��ق مصوبه 
 هی��أت دول��ت س��ال ۹۵ هش��ت طبق��ه تعرفه ای 

خواهیم داشت. 
 »تقی محمدیان«، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری س��ازمان توسعه تجارت ضمن اعالم این خبر 
گفت: از ابتدای س��ال ۹۵ تعداد طبقات تعرفه ای از 
۱۰ طبقه به ۸ طبق��ه کاهش خواهد یافت و میزان 

تعرفه نیز از ۵ تا ۵۵ درصد محاسبه می شود. 
وی اف��زود: طبق مصوبه هیأت دولت س��ال آینده 
طبقات تعرفه ای از حداقل ۵ درصد آغاز می ش��ود و 
حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد اس��ت و تعرفه 
۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲6، ۳۲ و 4۰ درصد نیز سایر طبقات 

تعرفه ای در سال ۹۵ خواهد بود. 
محمدیان با تأکید بر اینکه از ابتدای س��ال آینده 
مصوب��ه کاه��ش طبقات تعرف��ه ای اجرا می ش��ود، 
تصریح ک��رد: این مصوب��ه به مرک��ز واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه گمرک ابالغ شده و از سال آینده 

الزم االجراست. 
مدیرکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات، یادآور 
ش��د: هر س��ال نظام تعرفه ای م��ورد بازنگری قرار 
می گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات 
منتشر می شود، سال گذشته نیز طبقات تعرفه ای از 

۱4 به ۱۰ طبقه کاهش یافته بود. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد س��ال ۹6 طبقات 

تعرفه ای به شش طبقه می رسد. 

نگاهی به لیست صادرکنندگان 
عمده کاال به ایران

در هفته ای که گذشت، کشورهای چین، امارات 
متح��ده عربی و جمهوری کره، کش��ورهای عمده 

طرف معامله صادرات کاال به ایران بودند. 
به گزارش ایس��نا، براساس اطالعات منتشر شده 
از س��وی س��امانه جامع برخط گم��رک جمهوری 
اس��المی ایران، در روز شنبه ۱۵ اسفند ماه جاری، 
کشور چین در صدر لیست کشورهای عمده طرف 

معامله صادرات کاال به ایران ایستاده است. 
در ای��ن روز از کش��ور چی��ن کاالهایی به ارزش 
۳۵ میلی��ون و 74 ه��زار و ۳۸۸ دالر به ایران وارد 

شده است. 
همچنین در این روز، کشور امارات متحده عربی 
در جای��گاه دوم لیس��ت کش��ورهای عمده طرف 
معامله صادرات کاال به ایران ایستاده است، در این 
روز کاالهایی ب��ه ارزش ۱4 میلیون و 6۹4 هزار و 

۸۰۵ دالر از این کشور به ایران وارد شده است. 
همچنین در روز یکشنبه ۱6 اسفند ماه، از کشور 
چین کاالهایی ب��ه ارزش ۵۱ میلیون و ۱۹۰ هزار 
دالر به ایران وارد ش��ده است و به این ترتیب این 
کشور در صدر کشورهای صادرکننده کاال به ایران 

قرار گرفته است. 
در این روز کش��ور جمهوری کره هم در جایگاه 
دوم صادرات کاال به ایران قرار گرفته است، از این 
کشور در روز یکشنبه به ارزش ۳۰ میلیون و ۵۳۲ 

هزار دالر کاال به ایران وارد شده است. 
در روز دوش��نبه ۱7 اس��فند ماه نیز کشور چین 
در صدر لیست کشورهای صادر کننده کاال به ایران 
قرار داش��ته اس��ت، در این روز کاالهایی به ارزش 
6۱ میلی��ون و ۸۱۵ هزار دالر به ایران وارد ش��ده 
است. در این روز کشور امارات متحده عربی نیز در 
جایگاه دوم کشورهای عمده طرف معامله صادرات 
کاال به ایران قرار گرفته است. در این روز از کشور 
ام��ارات متحده عربی ۱6 میلیون و 67۵ هزار دالر 

کاال به ایران وارد شده است. 
چین در روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه نیز جایگاه 
خ��ود را در صدر لیس��ت کش��ورهای عمده طرف 
معامل��ه با ای��ران حفظ کرده اس��ت، در این روز از 
کشور چین کاالهایی به ارزش ۳۹ میلیون و 7۹۹ 

هزار دالر به ایران وارد شده است. 
همچنی��ن جمه��وری ک��ره نیز در ای��ن روز در 
جایگاه دوم کشورهای عمده طرف معامله صادرات 
کاال به ایران قرار گرفته است. در این روز کاالهایی 
ب��ه ارزش ۱۹ میلی��ون و 6۸۳ ه��زار دالر به ایران 

وارد شده است. 
در روز پنجش��نبه ۲۰ اسفند ماه نیز کشور چین 
ب��ا صادرات 4۵ ه��زار و ۵۲4 دالر کاال به ایران در 
صدر لیس��ت کش��ورهای صادرکننده کاال به ایران 
ق��رار گرفته اس��ت. در ای��ن روز از کش��ور امارات 
متح��ده عربی نیز کاالهایی ب��ه ارزش ۱۸ میلیون 
و 7۹4 ه��زار دالر ب��ه ای��ران وارد ش��ده و ای��ن 
 کش��ور در جایگاه دوم ص��ادرات کاال به ایران قرار 

گرفته است. 

اتاق بازرگانی

اصناف

تجارت

 IOT اینترنت اش��یا همان
طی سال های گذشته سرعت 
زیادی در توس��عه داشته و به 
گفته کارشناسان این فناوری 
تا س��ال ۲۰۲۰، ۹.۸ تریلیون 
دالر درآمد را در سراسر جهان 
به خود اختصاص خواهد داد. 
ش��اید به همین علت است 
ک��ه این فناوری م��ورد توجه 
بزرگ  از شرکت های  بسیاری 
فن��اوری قرار گرفت��ه و قصد 
دارند تا س��هم زی��ادی از این 
بازار را در آینده نزدیک کسب 

کنند. 
اخیرا در کش��ور ما هم این 
مسئوالن  توجه  مورد  فناوری 
قرار گرفته و سعی می کنند با 
افزایش  و  زیرساخت ها  تأمین 
ظرفی��ت  ای پی کش��ور راه را 
ب��رای ورود این فناوری آماده 
کنن��د. چندی پی��ش معاون 
وزیر ارتباط��ات از آغاز به کار 
پنج پروژه راهبردی در بخش 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
کش��ور همگام با حرکت سایر 
کش��ورهای دنیا در دستیابی 
ب��ه این فناوری ه��ای نوظهور 

خبر داد. 
 مرتضی براری، با اش��اره به 
راهبردی  پ��روژه  پنج  تعریف 
در بخ��ش فن��اوری اطالعات 
کش��ور و برنامه ه��ای مدنظر 
ب��رای تحقق ای��ن پروژه ها تا 
پایان برنامه شش��م توس��عه، 
گفت: این پنج پروژه ش��امل 

بومی،  پروژه ه��ای جویش��گر 
اینترنت اشیا، محاسبات ابری  
)کل��ود کامپیوتین��گ(، بیگ 
دیتا  )داده های عظیم( و نسل 
)G5(  پنجم ارتباطات س��یار

می شود. 
 وی ادام��ه داد: ب��رای این 
ش��وراهای  هم اکنون  پروژه ها 
راهب��ری در وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات تش��کیل 
ش��ده اس��ت. در این راستا از 
دانش بنیان  فعال  شرکت های 
ک��ه در این زمینه ه��ا فعالیت 
ص��ورت  حمای��ت  می کنن��د 

می گیرد. 
و  دول��ت  ام��ور  مع��اون   
ارتباط��ات و  مجل��س وزی��ر 
فناوری اطالعات با بیان اینکه 
طرح های  راهبری  ش��وراهای 
مذکور آغاز ب��ه کار کرده اند، 
گفت: شرکت های توانمند این 
حوزه ه��ا، می توانند با معرفی 
از  راهب��ری،  ش��وراهای  ب��ه 
ارتباطات  وزارت  ظرفیت های 
اس��تفاده  اطالعات  فناوری  و 

کنند. 
 ب��راری با اش��اره ب��ه روند 
جهانی رشد فناوری های نوین 
اطالعات��ی و ارتباط��ی که با 
مفاهیمی چ��ون  »بیگ دیتا« 
و  »اینترن��ت اش��یا« به پیش 
می رود، خاطرنش��ان کرد: این 
پروژه ه��ا ب��ا محوری��ت مرکز 
ای��ران  تحقیق��ات مخاب��رات 
و در ب��ازه زمان��ی پنج س��اله 
عملیات��ی خواهد ش��د و تنها 
موض��وع مربوط ب��ه مطالعات 

ب��ود.  نخواه��د  مدنظ��ر  آن، 
کارشناسان معتقدند با فراگیر 
ش��دن اینترنت اشیا، کسب و 
کارهای نوینی شکل می گیرند 
که می توان��د نقش بزرگی در 

ایجاد اشتغال داشته باشد. 
سهراب غنی نژاد، کارشناس 
فن��اوری اطالع��ات دراین باره 
به  »فرص��ت ام��روز« گفت: 
اینترن��ت اش��یا در آین��ده ای 
ن��ه چندان دور ج��ای خود را 
در هم��ه جوامع ب��از خواهد 
ک��رد و با ورود ای��ن فناوری، 
متخصصانی نیاز است که باید 
آموزش دیده شوند تا در رفع 
مشکالت این فناوری برآیند. 

اف��زود: طبیعی اس��ت  وی 
ک��ه ب��ا ورود متخصص��ان و 
ب��ازار  ب��ه  فارغ التحصی��الن 
ایجاد  کار، ش��غل های زیادی 
می شود و تأثیر زیادی در بازار 

کار خواهد داشت. 
غنی نژاد اظهار کرد: البته این 
ورود  تأثیر گذاری  کوچک ترین 
این فن��اوری به جوامع امروزی 
است، چون با تولید دستگاه های 
تولیدکنندگان جدیدی   IOT
پا به عرصه خواهند گذاشت که 
هر کدام از آنها نیروی انس��انی 
زی��ادی را به خدم��ت خواهند 
بزرگ تری��ن  ای��ن  و  گرف��ت 
تأثیر گذاری را در ایجاد اشتغال 

خواهد داشت. 
مین��ا م��الوردی، م��درس 
کارش��ناس  و  دانش��گاه 
درباره  رایان��ه ای  ش��بکه های 
اینترن��ت اش��یا و فرصت های 

ای��ن فن��اوری ب��ه  »فرصت 
 IOT گف��ت:  ام��روز« 
ایج��اد می کند  فرصت های��ی 
ب��رای ادغام مس��تقیم دنیای 
فیزیکی و سیستم های مبتنی 
سیس��تم هایی  کامپیوتر،  ب��ر 
هوش��مند،  خودروهای  مانند 
و  هوش��مند  یخچال ه��ای 
خانه ه��ای هوش��مند که این 
روزها در مباح��ث و مجالس 
مختلفی به آنها اشاره می شود 
و الزم اس��ت ک��ه بدانید همه 
این دستگاه ها در زیرمجموعه 

اینترنت اشیا قرار می گیرند. 
این،  با وج��ود  اف��زود:  وی 
مفه��وم IOT بیش از خانه ها 
اس��ت،  هوش��مند  ل��وازم  و 
به طوری ک��ه اینترن��ت اش��یا 
ب��ه ش��هرهای هوش��مند نیز 
توسعه خواهد یافت. شهرهای 
خواهند  به گونه ای  هوش��مند 
ب��ود ک��ه در آن تمام اش��یا و 
اج��زا در یک ش��هر از طریق 
اینترنت به ه��م متصلند و از 
طریق س��یگنال های ارس��الی 
همدیگر را کنت��رل می کنند. 
از م��وارد دیگر سیس��تم های 
هوشمند راهنمایی و رانندگی 
هستند که روی وسایل نقلیه 
در  و  ش��د  خواهن��د  نص��ب 
صورت تخلف سیگنال هایی به 
نهاد مربوط ارسال می کنند یا 
س��طل های زباله هوشمند که 
هر زمان نی��از به تخلیه دارند 
با ارس��ال س��یگنالی به نهاد 
مربوطه اطالع می دهند، اینها 
مثال هایی ساده از ویژگی های 

یک شهر هوشمند است. 
این کارشناس شبکه درباره 
  IOT وضعی��ت فعلی فناوری
اظهار ک��رد: در ح��ال حاضر 
انگلی��س یکی از کش��ورهایی 
است که در سیستم گرمایشی 
و مص��رف ان��رژی برخ��ی از 
خانه ه��ای خ��ود از اینترن��ت 
اش��یا استفاده می کند. در این 
اجزای  هوش��مند  خانه ه��ای 
هوشمندی وجود دارند که به 
کم��ک آن از راه دور می توان 
را  سیس��تم گرمایش��ی خانه 
روشن کرد و در روزهای گرم 
ب��رای صرفه جویی در  آفتابی 
مصرف انرژی دمای سیس��تم 
کاه��ش می یاب��د و حتی اگر 
در منزل نباشید این سیستم 
به کم��ک سنس��ورهای خود 
متوجه عدم حضورتان شده و 
سیستم گرمایشی را خاموش 
می کند، ای��ن امکانات همگی 
به کمک اینترنت اشیا ممکن 

می شوند. 
ح��ال  در  داد:  ادام��ه  وی 
حاضر ش��رکت های تکنولوژی 
بزرگی مانند گ��وگل، ال جی، 
سامس��ونگ، اپ��ل و فیلیپس 
در حال کار روی دستگاه های 
هس��تند.  ه��م  ب��ه  متص��ل 
براساس تحقیقات انجام شده 
پیش بینی می ش��ود تا س��ال 
میلی��ارد   ۳4 ح��دود   ۲۰۲۰
دس��تگاه به اینترن��ت متصل 
ش��وند و هزینه ای نزدیک به 
6 تریلیون دالر برای اینترنت 
اشیا تا سال ۲۰۲۰ خرج شود. 

درآمد IOT تا چهار سال دیگر به 9 تریلیون دالر می رسد 

اینترنت اشیا ناجی کسب و کارهای نوین

رئیس ات��اق بازرگانی ایران به 
اقالم صادراتی  تشریح مهم ترین 
و وارداتی ایران و آمریکا پرداخت 
و از احتم��ال ص��ادرات مج��دد 
پسته ایران به آمریکا در صورت 
رف��ع موانع موجود در این زمینه 

خبر داد. 
محسن جالل پور در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: براساس اطالعاتی 
ک��ه از گذش��ته دارم بیش��ترین 
واردات ای��ران از آمریکا ش��امل 

مواد غذایی می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه از گذش��ته 
ایران به آمریکا صادرات داش��ته 
کش��ور  ای��ن  از  همچنی��ن  و 

واردات انجام داده اس��ت، ادامه 
داد: طی س��ال های گذش��ته در 
می��ان ان��واع مواد غذایی در یک 
دوره ای گندم بیش��ترین واردات 
ایران از آمری��کا بود و بعد از آن 
برخی اقالم حبوبات و همچنین 
برخی مواد غذایی مهم ترین اقالم 

وارداتی از آمریکا بوده است. 
ایران  بازرگان��ی  ات��اق  رئیس 
افزود: در س��الیان گذشته بیشتر 
صادرات ایران به آمریکا ش��امل 
پس��ته، فرش و برخ��ی کاالهای 
تولیدی دیگ��ر از جمله زعفران 
بوده است و از سوی دیگر بیشتر 
واردات م��ان از آمری��کا ش��امل 

تجهیزات و ماشین آالت می شده 
است که البته در سال های اخیر 
تقریب��ا قط��ع ش��ده اس��ت اما 
ص��ادرات مواد غذای��ی آمریکا به 
ایران که شامل تحریم نمی شده 
در س��ال های گذشته در جریان 

بوده است. 
جالل پ��ور همچنی��ن درب��اره 
آخرین صادرات پس��ته ایران به 
آمری��کا گفت: در س��ال ۱۳6۲ 
آمری��کا قانون��ی را تصویب کرد 
که براساس آن برای ورود پسته 
ای��ران به آمریکا تعرف��ه در نظر 

گرفت. 
وی اضافه کرد: به گفته آمریکا، 

ایران برای صادرات پس��ته دامپ 
می کند به این معنی که یارانه  به 
کشاورزانش پرداخت می کند. آن 
زمان دالر دولتی هفت تومان بود 
و دالر ب��ازار آزاد 6۰ تومان بود و 
تومان  صادر کنن��دگان دالر را 6۰ 
می فروختن��د و از س��ویی ه��م 
نرخ��ی که بانک مرک��زی آمریکا 
محاس��به می کرد براس��اس دالر 
هف��ت تومان بود و مطابق با دالر 
تومانی محاس��به نمی ش��د.   6۰
آنه��ا احس��اس کردن��د دول��ت 
یارانه  ب��ه صادرکنن��دگان  ایران 
پرداخ��ت می کن��د، در حالی که 
این اتفاق نمی افتاد بلکه در واقع 

صادرکننده دالر را به قیمت باالتر 
می فروخت. رئیس اتاق بازرگانی 
ای��ران اضافه ک��رد: از آن به بعد 
کس��ی دنبال حل ای��ن موضوع 
نرفت، چ��را که ب��ازار آمریکا را 
ب��ازار اصلی مان نمی دانس��تیم و 
در دوران بع��د اروپا و بعد از آن 
ه��م چین تبدیل ب��ه بازار اصلی 
صادرات پس��ته ایران شد. البته 
اخی��را هیات��ی از انجمن پس��ته 
ایران درحال پیگیری برداش��ته 
ش��دن دامپ از روی پسته ایران 
اس��ت. اگ��ر ای��ن اتف��اق بیفتد 
مطمئنا پس��ته ایران ب��ه آمریکا 

خواهد رفت. 

مدیرعامل منطق��ه آزاد انزلی با 
بی��ان اینکه ص��ادرات محصوالت 
تولیدی منطقه از ۲ میلیون دالر 
در سال ۹۲ به 4۰میلیون دالر در 
س��ال جاری افزایش یافته است، 
گفت: از ابتدای تأس��یس منطقه 
آزاد انزل��ی 7هزار خ��ودرو از این 

منطقه به کشور واردات داشتیم. 
به گ��زارش ایلنا، رضا مس��رور 
در نشس��تی خبری با بیان اینکه 
یکی از موفق ترین مناطق آزاد در 
ایجاد و تکمیل زیرساخت ها است، 
گفت: می��زان پروژه های عمرانی 
منطقه آزاد انزلی در ۱۱ماه س��ال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته حدود ۵7 درصد رش��د 
داشته، همچنین نس��بت به آمار 
سال ۹۲ بیش از 7۲۰ درصد رشد 

را نش��ان می دهد. وی با اشاره به 
پ��روژه مجتمع بندری کاس��پین 
اظهار داشت: این پروژه که پس از 
پروژه پل خلیج فارس بزرگ ترین 
آزاد  مناط��ق  عمران��ی  پ��روژه 
محسوب می ش��ود، متأسفانه دو 
سال به دلیل محدودیت های مالی 
متوقف مانده بود، اما از س��ال ۹۳ 
ش��روع به کار کرد. مسرور افزود: 
در حال حاضر پیش��رفت فیزیکی 
موج شکن ش��رقی پروژه به حدود 
7۲ درصد رس��یده است و در کنار 
آن ساخت پست اسکله ها را شروع  
کردیم تا بتوانیم از ظرفیت های آن 

استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه مجتمع بندری 
کاسپین ۲۲ پست اسکله دارد که 
دو پست اسکله آن سال آینده به 

بهره ب��رداری می رس��د، ادامه داد: 
چهار پست اسکله در حال حاضر 
با سرمایه گذاری بخشی خصوصی 
با ارزش ۳۰۰ میلی��ارد تومان در 

حال ساخت است. 
با  انزلی  منطقه آزاد  مدیرعامل 
بی��ان اینکه رویک��رد و هدف از 
کاسپین  بندری  مجتمع  ساخت 
افزای��ش صادرات اس��ت، گفت: 
کاس��پین بزرگ ترین بندر ایران 
در حاشیه دریای خزر محسوب 
می شود و فاصله موج شکن غربی 
و شرقی آن چیزی حدود ۲هزار 
و ۳۰۰ متر است و بنا داریم خط 
ریلی رشت � آستارا � انزلی را به 

بندر کاسپین متصل کنیم. 
مس��رور با اشاره به فعال سازی 
واحدهای صنعت��ی غیر فعال در 

منطق��ه آزاد انزل��ی گفت: یکی 
واحدهای صنعتی  از مش��کالت 
اخ��ذ تس��هیالت از بانک ها بود، 
اما در راس��تای اقتصاد مقاومتی 
منطقه آزاد انزلی در طول س��ه 
سال گذشته اقدام به فعال سازی 

واحدهای صنعتی کرد. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن در 
آزاد  ح��ال حاض��ر در منطق��ه 
انزل��ی ه��زار واحد تج��اری در 
مجتمع های تجاری مش��غول به 
کار هس��تند. مس��رور از انعق��اد 
دو قرارداد با مس��ئوالن مناطق 
آزاد قزاقس��تان و روس��یه خب��ر 
داد و گف��ت: سیاس��ت ما تعامل 
با چهار کش��ور حاش��یه دریای 
خزر از جمله روسیه، قزاقستان، 

آذربایجان و ترکمنستان است. 

وی ب��ا تأکی��د ب��ر افزای��ش 
ص��ادرات از منطق��ه آزاد انزلی 
گفت: درحالی که میزان صادرات 
کااله��ای تولیدی منطق��ه آزاد 
انزلی در سال ۹۲، ۲میلیون دالر 
بود توانستیم در ۱۱ ماه سال ۹4 
این عدد را ب��ه 4۰ میلیون دالر 
برس��انیم. وی با بی��ان اینکه در 
۱۱ ماهه سال جاری هزینه های 
عمرانی نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته ۵7 درصد رشد 
داش��ته، گف��ت: تا پایان س��ال 
 ۱۰۰ ح��دود  چی��زی  ج��اری 
میلی��ارد توم��ان در پروژه ه��ای 
می کنیم  سرمایه گذاری  عمرانی 
و بی��ش از ۸۰ درصد درآمدهای 
منطق��ه آزاد انزلی صرف اجرای 

پروژه های عمرانی می شود. 

شرط صادرات پسته ایرانی به آمریکا از زبان رئیس اتاق بازرگانی

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی خبر داد 

  واردات 7 هزار خودرو در 4 سال از منطقه آزاد انزلی

صادرات

مناطق آزاد
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حمل و نقل

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
افزایش 6 برابری وام مسکن 

در دولت یازدهم 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: فاصله وام 
۲۵ میلی��ون تومانی مس��کن که در ابت��دای دولت 
یازدهم پرداخت می ش��د با وام جدید ۱۶۰ میلیون 
تومانی که به تازگی مصوب ش��ده بسیار زیاد است و 
تس��هیالت پرداختی جدید تغییر قابل توجهی را به 
نف��ع خانوارها رقم می زند و توان مالی خانه اولی ها را 

به مراتب باالتر خواهد برد. 
حام��د مظاهری��ان در گفت وگو با پای��گاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی اظهار کرد: سیاست معاونت 
مسکن و ساختمان در پشتیبانی از باال بردن میزان 
وام، افزایش توان مالی خانه  اولی ها برای دسترس��ی 
به مسکن مناسب بود و شرایط جدید وام مسکن ما 

را به این هدف نزدیک کرده است. 
وی درباره مزایای وام ۱۶۰ میلیون تومانی مس��کن 
ب��ا تاکید بر اینکه پرداخت این وام محدودیتی ندارد و 
متناسب با تعداد متقاضیان، منابع جدیدی برای بانک  
مس��کن تجهیز و وام های مسکن پرداخت خواهد شد، 
گفت: وامی که مصوبه آن به تازگی از س��وی ش��ورای 
پول و اعتبار اعالم ش��ده است از نظر ریالی بیشترین 
میزانی است که در تاریخ ما برای خرید مسکن پرداخت 
شده و میزان وام حدود ۵۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای 
خرید یک واحد مس��کونی متوس��ط را برای تهران و 
شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد پوشش می دهد. معاون 
امور مسکن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 
ای��ن وام در تهران به همراه وام جعاله تا ۱۷۰ میلیون 
تومان می رس��د و اگر قیمت متوس��ط آپارتمان را در 
تهران در نظر بگیریم، می بینیم به نسبت وام های قبلی 
مسکن که در کشور پرداخت می شد وام ۱۶۰ میلیونی 

اقتصادی تر است. 
وی با بیان اینکه میزان اقس��اط این وام از ۹۷۰ هزار 
تومان برای ساکنان شهرهای کوچک آغاز می شود و در 
تهران به حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می رسد، 
افزود: گرچه برخی معتقدند این میزان اقساط زیاد است 
اما با محاس��به دقیق تر و در نظ��ر گرفتن میزان اجاره 
ماهانه و مبالغ پرداخت ش��ده به عنوان رهن، مشخص 
خواهد ش��د که افراد برای اجاره همان واحد مسکونی 

ماهانه باید معادل این میزان هزینه را بپردازند. 
مظاهری��ان با تاکی��د بر اینکه درباره ای��ن وام نباید 
اطالعات اش��تباه ب��ه مردم داد، گفت: ای��ن میزان وام 
در ش��رایطی محقق ش��د که بانک ها در تنگنای مالی 
شدیدی قرار دارند و طبیعتا با بهبود شرایط اقتصادی 
وضعیت بهت��ری نیز در این حوزه ب��رای مردم فراهم 
خواهد شد. وام جدید از یک سو افزایش توان خانوارها 
را برای خرید مس��کن در پی خواهد داش��ت، از سوی 
دیگر در تالشیم در س��ال آینده با کاهش بیشتر نرخ 

سود تسهیالت شاهد کاهش میزان اقساط باشیم. 

انتقال تجربیات لوفت هانزا در حوزه 
تعمیرات هواپیما به ایران 

مدیر گ��روه ش��رکت های هواپیمای��ی لوفت هانزا 
در دی��دار با وزیر راه و شهرس��ازی ضمن اش��اره به 
تجربیات این ش��رکت در بخش های مختلف صنعت 
هوان��وردی گف��ت: تجربی��ات لوفت هان��زا در حوزه 

تعمیرات هواپیما در اختیار ایران قرار می گیرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، هری هومیس��تر ب��ه امضای 
یادداش��ت تفاهم همکاری های ش��رکت هواپیمایی 
ایران ای��ر و گروه ش��رکت های لوفت هانزا که به امضا 
رسید، اشاره کرد و گفت: ایران شریک تجاری بسیار 
خ��وب و یک کش��ور متمدن با تاری��خ بیش از هزار 
ساله است و قرارگرفتن در مرکز یک منطقه مهم از 

ویژگی های این کشور محسوب می شود. 
وی ادامه داد: گروه شرکت های هواپیمایی لوفت هانزا 
ب��ا ۳۰۰ مقصد، ۱۲۰ هزار کارمند، ۱۸هواپیمای باری 
و ۶۲۴ فروند هواپیمای مس��افری از ن��وع توربو پراب 
تا ایرب��اس پهن پیکرA۳۸۰ )پهن پیکرترین هواپیمای 
مسافری جهان( در حال فعالیت است. هری هومیستر 
افزود: ش��رکت های هواپیمای��ی لوفت هانزا بزرگ ترین 
خط هوایی باری در اروپا اس��ت و در بخش نگهداری، 
تعمی��ر و بهره ب��رداری حدود ۲۰ه��زار کارمند در ۲۸ 
کش��ور دنیا دارد اما مرکز فعالیت این گروه شرکت ها 

اروپا و عمدتا در آلمان است. 
مدیر گروه ش��رکت های هواپیمای��ی لوفت هانزا افزود: 
م��ا در نظر داریم همکاری های هوایی خود را با ش��رکا و 
مش��تریان خود افزایش و خدم��ات الزم را به صورت یک 
بس��ته کامل ارائه دهیم چراکه هدف ۷۰ درصد مسافران 
سفرهای گردش��گری و دیدار با دوستان و بستگان است 
و ۳۰ درصد بقیه مس��افران تجاری هس��تند. وی افزود: 
در خص��وص مدیری��ت ترمینال ه��ا، ما یک��ی از معدود 
ایرالین های اروپایی هستیم که نه تنها به عنوان مشتری 
بلکه به عنوان س��هامدار در ترمینال ه��ای هوایی فعالیت 
می کند. به عنوان مثال از س��هامداران ترمینال فرودگاهی 
فرودگاه مونیخ هس��تیم و در چند روز آینده از تسهیالت 
جدیدی بهره برداری خواهیم کرد که ترمینالی با ظرفیت 
۲۰ میلیون مس��افر اس��ت. ما تجربه فعالیت در ساخت 
و اج��رای پروژه ها را داریم و آم��اده ارائه خدمات در این 
زمینه هستیم. هری هومیستر افزود: ما یکی از بزرگ ترین 
ارائه دهندگان MRO )نگه��داری، تعمیر و بهره برداری( 
در جهان هس��تیم. در گروه لوفت هان��زا و خطوط هوایی 
این ش��رکت مشتریان مهمی داریم که در زمینه خدمات 
لیزین��گ ه��م فعالیت دارن��د. ما عالقه مند هس��تیم که 
فرصت ه��ای موجود را برای همکاری با ایران شناس��ایی 
کنی��م.  مدیر گروه ش��رکت های هواپیمایی لوفت هانزا 
درباره فعالیت  های لجستیکی این شرکت تصریح کرد: 
ما برای شرکت های ثالث خدمات مشاوره ای هم انجام 
می دهیم و درکنار شرکت نگهداری هواپیمایی که در 
اختیار داریم با شرکت مک-کینزی )McKinsey( در 
زمینه خدمات مش��اوره سرمایه گذاری مشترکی انجام 
می دهیم که تخصص آن خدمات لجستیکی و مدیریت 
فرآیند است بنابراین در این خصوص نیز قادر هستیم 

خدماتی ارائه کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه از حدود ۱۰ س��ال گذشته 
در سازمان و تشکیالت گروه شرکت های هواپیمایی 
تغیی��رات س��اختاری ص��ورت گرفته اس��ت، گفت: 
بهتری��ن راه��کاری که برای تش��کیالت س��ازمانی 
خود پیدا کردیم این اس��ت که ش��خصی را به عنوان 
مدیر فرآینده��ا )process owner(  قرار داده ایم 
که مس��ئولیت مدیریت درآمده��ا را به عهده دارد و 
تمام��ی توانمندی ها در زمینه درآمدها را با طراحی 
فرآیندها، سیستم ها و استرات ژی ها مدیریت می کند. 
به صورت کلی ما س��عی کرده ایم بهترین راهکارها و 
افراد با بهترین صالحیت را به کار بگیریم و هر بخش 
از شرکت ما در ش��هرهای مهمی مانند زوریخ، وین 
و فرانکفورت بخشی از وظایف را بر عهده گرفته اند. 
هری هومیس��تر اف��زود: الزم می دانم به این نکته 
اساس��ی اشاره کنم که تمایل داریم به عنوان شریک 
ایران فعالیت کنیم تا ظرفیت ها و توانمندی های دو 
طرف بیش از پیش توس��عه یابد. تخصص ما فعالیت 
در ب��ازار اروپا و به ویژه بازار آلمان اس��ت. نکته دوم 
در خصوص تعمیر، نگهداری و بهره برداری است که 
تمایل داریم ظرفیت های داخلی ایران برای توس��عه 
خدمات را شناسایی کنیم و از آنها مطلع شویم؛ من 
اعتق��اد دارم از جانب ما ام��کان این کار وجود دارد. 
نکته س��وم و اساسی دیگر این است که از قابلیت ها 
و ظرفیت ه��ای محلی و تجاری در توس��عه خدمات 

استفاده شود. 

عمران

ب��ا فاصله چند هفته پس از دس��تور 
س��ازمان هواپیمای��ی ب��رای افزای��ش 
س��رمایه ایرالین ه��ا و نهای��ی ک��ردن 
کفای��ت س��رمایه الزم برای تاس��یس 
ایرالین ه��ای جدی��د، ح��اال نوبت آن 
رس��یده تا اوضاع ناوگان ایران بررسی 
شود و با غربال ناوگان گذشته، اوضاع 

برای هواپیماهای جدید مهیا شود. 
هرچن��د تنها ای��ران ایر توانس��ته با 
دو قرارداد مج��زا مقدمات خرید ۱۳۸ 
فرون��د هواپیمای مس��افرتی جدید را 
فراهم کند و این رقم به تنهایی معادل 
تمام ظرفی��ت فعال ایران به حس��اب 
می آید اما با توجه ب��ه اینکه نمی توان 
انتظار داشت تمام ناوگان هوایی کشور 
یک شبه تغییر کند، برنامه ریزی برای 
تعیین تکلیف هواپیماهای فعلی کشور 

امری ضروری به نظر می رسد. 
ایران در ح��ال حاض��ر ۲۵۰ فروند 
هواپیم��ا دارد ک��ه ح��دود ۴۰ درصد 
آن یعن��ی ۱۰۰ فروند رس��ما زمینگیر 

هس��تند. از ای��ن عدد بزرگ بخش��ی 
از هواپیماه��ا نیاز ب��ه قطعات جدید و 
تعمیرات گسترده دارند که با توجه به 
لغو تحریم ها می توان امید داشت الاقل 
بخش��ی از این هواپیماها ب��ار دیگر به 
پرواز در بیایند، اما قطعا شانس مابقی 
چندان زیاد نخواهد بود. هواپیماهایی 
که برای مدتی طوالنی در آشیانه های 
فرودگاه های کشور باقی مانده اند و جز 
هزین��ه نگه��داری، نفع دیگ��ری برای 
کشور نداش��ته اند. صحبت های جدید 
عاب��دزاده، رئیس س��ازمان هواپیمایی 
نشان می دهد دوران این هواپیماها به 

سر خواهد آمد. 
 وی در ای��ن رابط��ه گفت��ه اقدامات 
س��ازمان  از س��وی  الزم  کارشناس��ی 
هواپیمای��ی کش��ور برای شناس��ایی و 
امحای هواپیماهای زمینگیر انجام و به 
شرکت های هواپیمایی ابالغ شده است. 
طب��ق این دس��تور ایرالین ه��ا موظف 
هس��تند هواپیماهای��ی را ک��ه قابلیت 
آماده سازی ندارند یا به هر دلیلی پرواز 
آنها اقتصادی نیس��ت از ن��اوگان خود 

خارج و ب��رای امحای آنها به هر نحوی 
که صالح می دانند اقدام کنند. 

عاب��دزاده تاکید کرده که س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری نیز ب��ه منظور 
اجرا ش��دن هرچه سریع تر این اقدام و 
ایجاد فضا برای هواپیماهای جدید در 
فرودگاه های کشور از هیچ گونه کمکی 

به ایرالین ها دریغ نخواهد کرد. 
ای��ن قاعده جدید که س��ازمان برای 
تم��ام ایرالین های داخل��ی الزم االجرا 
ک��رده اس��ت می توان��د آش��یانه های 
فرودگاه هایی مانن��د مهرآباد را پس از 
س��ال ها خالی کند و ای��ن امر در کنار 
بزرگ،  اوض��اع فرودگاه ه��ای  بهب��ود 
ب��ه چابکی ن��اوگان و افزای��ش تعداد 
هواپیماه��ای فعال ایرالین های داخلی 
نی��ز کمک خواهد ک��رد، موضوعی که 
به نظر می رس��د ه��م ایرالین ها با آن 
مش��کلی ندارن��د و ه��م کارشناس��ان 
اجرایش را در راستای اهداف بلندمدت 

کشور طبقه بندی می کنند. 

حمایت دولت اصلی ترین عامل 
بهبود اوضاع ناوگان

هواپیمای��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
زاگرس ایر معتقد است با لغو تحریم ها 
و باز ش��دن امکان تب��ادل اقتصادی با 
کش��ورهای خارج��ی می ت��وان انتظار 
داشت بخشی از هواپیماهای زمینگیر 
کش��ور بار دیگر فعال شوند، هرچند تا 
نهایی ش��دن بحث ه��ای مربوط به آن 
ساماندهی هواپیما های زمینگیر امری 

مهم به حساب می آید. 
هوش��نگ صدی��ق در گفت وگ��و با 
»فرص��ت ام��روز«، تصری��ح ک��رد: در 
طول س��ال های گذش��ته بس��یاری از 
هواپیماهای مسافرتی ایرانی به دالیل 
مختلف نتوانس��تند به پرواز خود ادامه 
دهند. هرچن��د من اطالعات دقیقی از 
شرایط ناوگان دیگر ایرالین ها ندارم اما 
می توان انتظار داش��ت با برقرار شدن 
دوب��اره ام��کان مذاکره با کش��ورهای 
خارج��ی، تع��دادی از ای��ن هواپیماها 

دوباره به آسمان باز گردند. 
ای��ن  از  ج��دای  وی،  گفت��ه  ب��ه 
هواپیماها، مابق��ی فضای زیادی را در 
فرودگاه ها اش��غال کرده اند و می توان 
نسبت به تعیین تکلیف شان فکر کرد. 
اگر این موضوع با کمک س��ازمان و در 
نظر گرفتن ش��رایط ایرالین ها اجرایی 
ش��ود قطعا می توان به ساماندهی این 

هواپیماها امید داشت. 

کارش��ناس  بحیرای��ی،  علیرض��ا 
صنع��ت هواپیمایی نی��ز در گفت وگو 
اوض��اع  بهب��ود  »فرصت ام��روز«،  ب��ا 
ایرالین های ایرانی و نزدیک شدن آنها 
به رقبای منطقه ای را امری ضروری و 
غیر قابل چشم پوش��ی دانسته و معتقد 
اس��ت برای باز پس گیری بازار بزرگی 
که در طول س��ال های گذشته آن را از 
دس��ت داده ایم چاره ای جز ساماندهی 
ایرالین ه��ا ب��ا حمایت دول��ت وجود 

نخواهد داشت. 
به اعتقاد وی، با توجه به فش��ار های 
اقتص��ادی وارد آم��ده بر ش��رکت های 
ایران��ی در طول س��ال های گذش��ته، 
بس��یاری از آنها بس��یار ضعیف شده و 
توان اثر گذاری در بازارهای بین المللی 
را ندارند، باال رفتن تعداد هواپیماهای 
زمینگی��ر نی��ز مزید بر علت ش��ده تا 
اوضاع آنها چندان مطلوب نباش��د. در 
فضای پس از تحریم ها با توجه به این 
شرایط، دولت می تواند در کنار حمایت 
مال��ی و اقتصادی از ای��ران ایر، اوضاع 
دیگر ایرالین ها را نیز زیر نظر بگیرد و 
از آنها حداکثر حمایت را داشته باشد. 
بحیرایی خاطر نشان کرد: همانطور 
که تجربه تاریخی سال های گذشته به 
خوبی نشان می دهد، حتی کشورهای 
وابس��ته ب��ه اقتصاد س��رمایه داری نیز 
در مواقع حس��اس از ایرالین های شان 
حمای��ت کرده ان��د و اوضاع مناس��ب 
برخ��ی از بهتری��ن ایرالین های جهان 
به دلیل هم��ان حمایت اس��ت. طرح 
س��ازمان هواپیمایی برای چابک سازی 
ناوگان امری مناس��ب و مطلوب است 
ام��ا برای حف��ظ جای��گاه ایرالین های 
کوچک بای��د حمایت دولتی نیز حفظ 

شود. 
اق��دام جدی��د س��ازمان هواپیمایی 
برای رس��یدگی به اوضاع هواپیماهای 
زمینگی��ر و در ص��ورت ل��زوم امحای 
آنه��ا، دومین گام جدی اس��ت که در 
طول هفته های گذش��ته ب��رای بهبود 
اوض��اع ایرالین ه��ای ایرانی برداش��ته 
ایرالین هایی ک��ه در حوزه  می ش��ود. 
کفای��ت س��رمایه باید خ��ود را به حد 
اس��تانداردهای بین المللی برس��انند و 
ناوگان ش��ان را نی��ز ارتق��ا دهند تا در 
کنار دیگر پیش ش��رط ها شانس رقابت 
ب��ا خارجی ه��ا را ب��ه دس��ت بیاورند، 
خارجی های��ی که در طول س��ال های 
نب��ود ایران در ب��ازار پروازهای منطقه 

جوالن داده اند. 

سازمان هواپیمایی گام دوم را برای تقویت ایرالین ها برداشت

چابک سازی ناوگان هوایی با کنار زدن زمینگیرها

تلفن مستقیم: 86073288شماره 468 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com



نخستین خودروی دارای 3 نوع موتور 
سازگار با محیط زیست

هیون��دای جدیدتری��ن و پیش��رفته ترین خ��ودروی 
هیبریدی را با نام Hyundai IONIQ در نمایش��گاه 
خودروی ژنو به نمای��ش می گذارد. این خودرو که برای 
نخستین بار از تصاویر آن در کره جنوبی رونمایی شد، قرار 
است ماه مارس در نمایشگاه های اتومبیل ژنو و نیویورک 
در مع��رض نمایش قرار بگیرد. نام این اتومبیل ترکیبی 
از آی��ون )ion(، یک اتم که به صورت الکتریکی ش��ارژ 
می ش��ود و یونیک )unique(  به معنای منحصربه فرد 
است. هیوندای یونیک قرار است در سه مدل هیبریدی، 
اتصال برقی دوگانه سوز و همچنین صرفا الکتریکی ارائه 
شود و شرکت سازنده اش اعالم کرده برای نخستین بار 
سه مدل س��ازگار با محیط زیست از یک خودرو را ارائه 
خواهد کرد و این نخس��تین خودروی جهان خواهد بود 

که با سه مدل موتور به بازار خواهد آمد. 
این خودرو با هدف مدیریت اقتصادی مصرف سوخت 
تولید خواهد شد. با وجود افزایش هر ازچندگاهی قیمت 
س��وخت و مهم تر از آن مش��کالت ناشی از سوخت های 
فسیلی و تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست این خودرو 
می تواند با پلتفرم جدید و موتور انعطاف پذیر و با استفاده 
از ویژگی های منحصربه ف��رد خود تجربه یک رانندگی 
پاک، آس��وده و مقرون به صرفه را ممکن می سازد. این 
کمپانی خودروس��از از تکنیک های کاهش وزن استفاده 
کرده است تا این خودروی دوست دار محیط زیست را در 

حد امکان مقرون به صرفه کند. 
53درصد از بدنه این خودرو از استیل مقاوم پیشرفته 
س��اخته ش��ده و همچنین از آلومینیوم سبک نیز بهره 
می برد. عناصر دیگری همچون کاپوت، در صندوق عقب 
و قطعات سیس��تم تعلیق این خودرو به جای استیل از 
آلومینیوم س��اخته شده اند که همین امر به کاهش وزن 
12.6 کیلوگرمی کمک کرده اس��ت. سیستم هیبریدی 
هیون��دای Ioniq دارای ترکیب��ی از موتور 1.6 لیتری 
GDi دمش طبیعی چهار سیلندر بنزینی با قدرت 105 
اسب بخار و گشتاور 147 نیوتون متر و موتور الکتریکی 
آهنربای دائم با قدرت 43.5 اس��ب بخار و گشتاور 170 
نیوتون متر اس��ت. این سیس��تم هیبریدی قدرت 150 
اس��ب بخار تولید کرده و نی��روی آن از طریق گیربکس 
دو کالچه شش سرعته تازه ساخته شده توزیع می شود. 
داخل کابین این خودرو طوری طراحی شده که یادآوری 
می کند Ioniq با دیگر مدل های اصلی هیوندای متفاوت 
 LCD اس��ت. پنل تجهیزات این خودرو دارای نمایشگر
رنگی 7/4 اینچی و سیستم سرگرمی صوتی با نمایشگر 
LCD رنگ��ی 0/7 اینچ��ی اس��ت. در ضمن سیس��تم 
س��رگرمی BlueLink 2. 0 با نمایش��گر 8 اینچی نیز 
به عنوان بخشی از بسته ارتقایی دلخواه و انتخابی توسط 

مشتری در این خودرو موجود است. 
 الزم به ذکر است که نسخه تمام الکتریکی این ماشین 
از باتری ه��ای لیتیومی یونی بهره می گی��رد. هیوندای 
یونی��ک پس از رونمایی در نمایش��گاه ژنو، در نیمه دوم 

سال 2016 برای فروش به بازار اروپا وارد می شود.

75درصد آمریکایی ها از 
خودرو های برقی ترس دارند! 

خودرو ه��ای برقی در آین��ده ای نه چن��دان دور بازار 
رقاب��ت خودرو ه��ا را از آن خود خواهند ک��رد و در این 
راستا شرکت های خودروسازی نیز به دنبال به کارگیری 
ویژگی های خاص در مدل های جدید خود هستند. طبق 
یک آمار منتشر شده، از هر چهار راننده در کشور آمریکا، 

سه نفر از راندن این نوع خودرو ها ترس دارند. 
در حالی ک��ه اکثریت م��ردم آمریکا ممکن اس��ت از 
خودرو های برقی واهمه داش��ته باش��ند، اما خودرو های 
نیمه اتومات خود را بسیار قابل اعتماد تر از فناوری های 
روز می دانند. به گفته یکی از مهندسان خودرو، باوجود 
رشد سریع فناوری، رانندگان بعید است که هدایت کامل 
اتومبیل خود را رها کنند. البته این آمار در میان جوانان 
کمی کمرنگ تر است. این مطالعه همچنین نشان داد که 
تنها یک نف��ر از پنج نفر تمایل دارد که از این خودرو ها 
اس��تفاده کند. با توج��ه به نتایج، 61 درص��د رانندگان 
می خواهند حداق��ل یکی از ویژگی ه��ای اتومات بودن 
مانند پارک خودکار را در وسیله نقلیه خود داشته باشند 
و البته مش��خص شد که دلیل اصلی آن، امنیت موجود 

در آنها است. 
در واقع حرف اصلی آنها این است که خودرو های برقی 

اصال قابل اعتماد نیستند. 

افزایش فروش برای خودروسازان 
در ماه گذشته

اکثر خودروس��ازان نس��بت ب��ه م��اه اول میالدی 
س��یر صعودی خوش��ایندی در ماه فوریه برای فروش 
خودروه��ای خ��ود داش��ته اند. نق��ش کامیون ه��ا و 
خودرو های شاسی بلند )SUV( نیز در این میان قابل 
توجه اس��ت تا آنجا که 20 درصد فروش شرکت فورد 
به SUV ها تعلق دارد. گروه فیات کرایسلر نیز به لطف 
جیپ و خودروهای باری رم، به رشد 12 درصدی دست 
یافت و تنها جنرال موتورز نقطه تاریکی در میان سایر 
خودروسازان آمریکایی بوده است. شرکت های نیسان و 
هیوندا رشدی دو رقمی را گزارش داده و در ماه گذشته 
رکورددار بوده اند. همچنین خودروسازان کیا و هیوندا 
نیز میزان باالیی از فروش را در این ماه برای خود رقم 
زده اند. اما در حوزه خودرو های لوکس اوضاع برعکس 
اس��ت به گونه ای که شرکت های مرسدس بنز و بی ام و 
هر دو با کاهش فروش همراه بوده اند و این موضوع به 
خودروسازی لکسوس اجازه داد تا ادعای کسب جایگاه 

دوم در میان این برند ها را از آن خود کند. 
در مجموع، فروش کلی 6.8 درصد رشد داشته است 
و تخمین زده می شود که حدود 17.7 میلیون واحد در 
مقایسه با 17.5 میلیون واحد در سال گذشته، خودرو 

به فروش برسد. 

قیمت گذاری دولتی خودرو در سال 
۹5 تداوم می یابد

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از 
تداوم قیمت گذاری دولتی خودرو در سال ۹5 خبر داد 
و گفت: خارجی ها موافق قیمت  گذاری دستوری خودرو 

در ایران نیستند. 
امیرحس��ین قناتی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
تاکنون هی��چ درخواس��تی مبنی بر س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خودروس��ازان خارجی در صنعت خودروی 
ایران ارائه نش��ده اس��ت، گفت: هیچ محدودیتی برای 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در صنعت خودروی 
ایران وج��ود ندارد ولی تا به حال س��رمایه گذاری که 
بخواهد سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت داشته 

باشد، اعالم آمادگی نکرده است. 
مدی��رکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اف��زود: اتفاقا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
در صنعت خودرو حمای��ت می کند، اما در دوران پس 
از تحریم، هر خودروس��از خارج��ی که برای حضور در 
صنعت خودرو ایران اعالم آمادگی کرده، درخواس��ت 

همکاری به صورت  »جوینت ونچر« را داشته است. 
وی تصری��ح کرد: البته جوینت ونچر، روش��ی بهتر 
از س��رمایه گذاری مستقیم برای خودروسازان خارجی 
است، چراکه س��رمایه گذاری مستقیم، ریسک را برای 
خارجی ه��ا زیاد می کند درحالی ک��ه در جوینت ونچر 
ریسک میان دو شریک تقسیم می شود، به عالوه اینکه 
زیرساخت هایی که در صنعت خودرو ایران وجود دارد، 
طرف خارجی را سریع تر می تواند به نتیجه برساند؛ به 
همین دلیل جوینت ونچر راهکار بهتری است و تاکنون 
هم مورد استقبال قرار گرفته است. قناتی با بیان اینکه 
هم اکنون در ش��راکت خودروسازان داخلی و خارجی، 
عدد و رقم وس��ط نیس��ت، گفت: ما برای تیراژ تولید 
50 هزار دس��تگاه خودرو به باال برنامه ریزی کرده ایم. 
مدی��رکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در خص��وص قیمت گذاری 
خودروهای تولید مش��ترک ایران با خارجی ها، گفت: 
هنوز برای خروج خودرو از فهرست کاالهای انحصاری، 
جوابی از شورای اقتصاد دریافت نکرده ایم اما به هرحال 
خودروس��ازان خارجی باید این شرط را بپذیرند که تا 
زمان اعالم موافقت ش��ورای اقتصاد، خودروهای تولید 

مشترک با ایران قیمت گذاری دولتی می شود. 
قناتی گف��ت: خارجی ها اص��اًل موافق قیمت گذاری 
اجباری خودروها در ایران نیس��تند اما به هرحال این 
جزو روابط بین خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی 
خود اس��ت که چطور شریک خود را راضی کند که با 
این ش��رایط قیمت گذاری خودرو در ایران بتواند کنار 
بیاید و قانع ش��ود، ام��ا به هرحال ت��ا زمانی که قانون 
تعیین ک��رده خودروها باید قیمت گذاری ش��وند، هر 

سرمایه گذاری باید قانون ایران را بپذیرد. 

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان: 
خودروی 50 میلیونی مطلوب عامه 

مردم ایران نیست
تنها نکته مغف��ول مانده در همکاری با کمپانی های 
خودروساز خارجی تولید خودرویی متناسب با قدرت 

خرید عامه مردم است. 
محمدرضا نجفی منش، عض��و هیأت مدیره انجمن 
قطعه س��ازان ایران در گفت وگو با خبرنگار وب سایت 
خبری ات��اق تهران گفت: کمپانی های خودروس��ازی 
ایران در مش��ارکت با خودروس��ازان جهان باید تولید 
خودروهای ارزان قیمت و در سطح قدرت خرید مردم 
کش��ورمان را دنبال کنند. مردم بیشتر به خودروهایی 
تمایل نشان می دهند که قیمتی بین 15 تا 20 میلیون 
داشته باش��ند و متناسب با درآمد و قدرت خرید آنان 

طراحی شده باشد. 
ق��رارداد جدید ایران خودرو با پژو در قالب ش��راکت 
راهب��ردی، با س��هم 70 درصد داخل��ی و 30 درصد 
صادرات منعقد ش��ده و محصوالت پژو در س��ه مدل 
208،  2008 و 301 ب��ا حج��م 500 میلیون یورو در 
قرارداد و با سهم 50 درصد هر طرف  )ایران- فرانسه( 
ارائه می ش��ود. نجفی منش معتقد است این خودروها، 
گران قیمت است و در نهایت با پرداخت مبلغ نزدیک 
به 50 تا 60 میلیون به مش��تری ایرانی می رسد. عضو 
هیأت نماین��دگان اتاق تهران در ای��ن باره گفت: این 
خودروه��ا، محصوالت خوب و به روزی  هس��تند اما با 
تیراژ باال نمی توان آنها را در ایران تولید کرد. بازار ایران 
کش��ش تولید 301، 208 و 2008 با تیراژ باال را ندارد 
چون در توان اکثریت مردم نیس��ت که این خودروها 

را بخرند. 
نجف��ی منش گفت: ما برای تولید 3 میلیون خودرو 
در سال برنامه داریم و برای نیل به این حجم از تولید، 
بای��د خودرویی طراحی کنیم که م��ردم بتوانند آن را 
بخرن��د. خ��ودروی جدید باید از نظر قیم��ت به پراید 
نزدیک باش��د یا پیکانی که سابقا توسط قشر متوسط 
مردم خریداری می ش��د. ما پیشنهاد کردیم خودرویی 
در ایران با همکاری ش��رکت های خارجی متولد شود 
که قیمت آن متناسب با درآمد مردم کشورمان باشد. 
شرکت خودروسازی رنو چنین خودرویی را برای مردم 
هند طراحی کرد و این خودرو با نظارت فرانس��وی ها 
در هند متولد ش��د. خودروی خ��اص هندی ها زیر 5 
هزار یورو قیمت داش��ت. من فک��ر می کنم تنها نکته 
مغف��ول مانده در همکاری با کمپانی های خودروس��از 
خارجی همین مسئله است. رئیس کمیسیون تسهیل 
کس��ب و کار اتاق تهران با تأکید بر اینکه برای صادرات 
خودرو در کشور هم هدفگذاری شده است، گفت: اینکه 
خودرویی تولید کنیم که قیمتی نزدیک به 20 میلیون 
داشته باش��د، هم برای مصرف داخل و هم برای رونق 
صادرات مؤثرتر است. در عراق و افغانستان به عنوان دو 
کش��ور مهم واردکننده از ایران هم، شرایط اقتصادی 
به گونه ای نیست که مردم بتوانند خودروی گران قیمت 
بخرند و در صورتی طراحی مدلی متناسب با وضعیت 
درآمدی م��ردم، هم بازار داخ��ل رونق می گیرد و هم 
صادرات افزایش پیدا می کن��د. بازار حکم می کند که 
ایران خودرو و س��ایپا خودروهایی برای اقشار با درآمد 

پایین تولید کنند. 

خبر بینالملل
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امض��ای قرارداد میان س��ایپا 
و س��یتروئن فرانس��وی سومین 
قرارداد خودرویی در پس��ابرجام 
قدیمی  ب��ود؟ ش��ریک  خواهد 
سایپا یعنی سیتروئن، این روزها 
رنگ جدی تری نسبت به دیگر 
شریک فرانسوی سایپا یعنی رنو 
به خود گرفته و شنیده می شود 
ک��ه قرارداد همکاری مش��ترک 
میان این دو شرکت به زودی به 

امضا خواهد رسید. 
دو ماه از اجرای برجام گذشته 
و هن��وز دومی��ن غ��ول ج��اده 
مخصوص کرج هی��چ قراردادی 
با شرکای خارجی منعقد نکرده 
اس��ت. با اینک��ه مدیرعامل این 
شرکت پیش از این اعالم کرده 
بود که تا پایان اس��فند ماه، این 
شرکت مذاکراتش را با شرکای 
خواه��د  نهای��ی  خارج��ی اش 
ک��رد، ام��ا کمتر از ی��ک هفته 
مانده به پایان س��ال، همچنان 
هیچ خبری از امض��ای قرارداد 
میان س��ایپا با طرف های مورد 
مذاکره اش نیس��ت. سیتروئن و 
رنو، به عن��وان دو همکار قدیمی 
و طرف ه��ای مورد مذاکره امروز 
سایپا، مطرح شده اند. مذاکرات 
سایپا با رنو به شدت جدی پیش 
رفته و حتی مدیرعامل شرکت 
رنو پ��ارس از نهایی ش��دن این 
قرارداد تا پایان امسال خبر داده 
بود. اما درحالی که خبری مبنی 
ب��ر امضای این قرارداد نیس��ت، 
سایپا از خودروی C4 سیتروئن 
بین المللی خودرو  نمایشگاه  در 
رونمای��ی کرد و امروز ش��نیده 
ق��رارداد  به زودی  می ش��ود که 
همکاری مشترک با این شرکت 
فرانس��وی به امضا خواهد رسید 
و س��ایت س��ایپای کاشان برای 
تولید محصوالت س��یتروئن به 
این ش��رکت ارث می رس��د. اما 

ای��ن ق��رارداد در چه ش��رایطی 
می توان��د تحول برای س��ایپا به 
همراه داشته باش��د؟ فربد زاوه، 
کارشناس صنعت خودرو در این 
زمین��ه در گفت وگو با  »فرصت 
امروز« بیان می کند: »سیتروئن، 
س��هم مهم��ی در ب��ازار ایران 
نداش��ته است، در بهترین روزها 
وقتی بازار ایران کاماًل بسته بود، 
محص��ول زانتیای این ش��رکت 
س��االنه حدود 20 هزار دستگاه 
در ای��ران می فروخ��ت که عدد 
قابل توجهی نیست. قراردادهایی 
و  نیس��ان  س��یتروئن،  نظی��ر 
هیوندای��ی در کرم��ان موت��ور، 
قراردادهای پر اهمیتی نبوده اند 
و تأثیر چندانی در معادالت بازار 

نداشته اند. «   
حس��ن کریم��ی س��نجری، 
کارشناس صنعت خودرو نیز در 
پاسخ به این پرسش در گفت وگو 
با  »فرصت امروز« بیان می کند: 
»در مع��ادالت فعل��ی تج��ارت 
خودرو به نظر می رس��د تنها راه 
خودروس��ازی  صنعت  توس��عه 
ای��ران اتصال به ش��بکه تولید و 
توزی��ع جهان��ی خ��ودرو آن هم 
از طریق مش��ارکت با برندهای 
بزرگ خودروس��ازی دنیا باشد. 
همانطور ک��ه رئیس جمهور هم 
در س��خنرانی خود در همایش 
خودرو ب��ه این موضوع اش��اره 
کرد، راه میانبر توس��عه صنعت 
خودروس��ازی ای��ران از طری��ق 
مش��ارکت آن ه��م مش��ارکتی 
که منجر ب��ه حضور ای��ران در 
بازارهای جهانی خودرو ش��ود، 
میسر می شود. بنابراین هر گونه 
شراکتی در این زمینه می تواند 
می افزای��د:  باش��د. «   او  مفی��د 
»مشارکت سایپا و سیتروئن نیز 
یکی از همین مشارکت هاس��ت 
که قطع��اً اگر نحوه و س��اختار 
این ش��راکت به درستی تنظیم 
ش��ود می تواند ثم��رات فراوانی 

ب��رای صنعت خودروس��ازی در 
ایران داش��ته باشد. تنها نکته ای 
ک��ه بای��د در این مش��ارکت و 
هم��ه مش��ارکت های صنع��ت 
خودروس��ازی به آن توجه شود 
این اس��ت ک��ه واقع��اً صنعت 
خودروسازی ایران و مهم تر از آن 
مش��تریان به عنوان عنصر اصلی 
ای��ن تجارت به چه میزان از این 
می شوند؟  بهره مند  مشارکت ها 
طبیعی است ش��راکت سایپا و 
س��یتروئن به عنوان دو ش��ریک 
قدیمی می تواند مطلوب باشد اما 
نقطه ایده آل این اتصال، توسعه 
توانمندی های  و  زیرس��اخت ها 
ش��رکت سایپا اس��ت. به عقیده 
من، مش��ارکت ثمر بخش برای 
ای��ران  صنع��ت خودروس��ازی 
مش��ارکتی اس��ت که به صورت 
فراگی��ر و با همه ش��رکت های 
بزرگ خودروس��ازی دنیا و نیز 
در هم��ه ابعاد ای��ن صنعت رخ 
دهد. در واقع مشارکت مطلوب 
برای صنعت خودروسازی ایران 
باید منجر به یک ائتالف ش��ود. 
اص��والً در ائتالف های بزرگ رخ 
داده در صنعت خودروسازی دنیا 
بوی��ژه در نمونه های چینی آن، 
اصطالحا »شی رینگ« در همه 
ابعاد و بخش های خودروس��ازی 
ای��ن  بنابرای��ن  می ده��د.  رخ 
مشارکت اگر در سطحی وسیع 
منج��ر ب��ه انتق��ال تکنولوژی، 
طراح��ی همه اج��زای پلتفرم و 
احداث خط��وط تولید این اجزا 
در ش��رکت س��ایپا ش��ود قطعاً 

مشارکت نیکویی خواهد بود. «   

قراردادی برای ضمانت 
ماندگاری پژوسیتروئن در 

بازار ایران
دو انتقاد به قرارداد س��ایپا با 
س��یتروئن وارد اس��ت. نخست 
اینکه اکنون پژو س��یتروئن یک 
ش��رکت به ش��مار می رود و پژو 

حدود دو ماه پیش قرارداد خود 
با ای��ران خ��ودرو را نهایی کرد. 
یعن��ی امضای قرارداد از س��وی 
س��ایپا با س��یتروئن ب��از هم به 
معنای کار کردن دو خودروساز 
بزرگ کش��ورمان با یک شریک 

است. 
زاوه ب��ا بی��ان اینک��ه امضای 
قرارداد با یک ش��ریک مشترک 
می��ان هر دو خودروس��از بزرگ 
م��ا سیاس��ت غلط��ی اس��ت، 
تصریح می کند: »پژو سیتروئن 
یک ش��رکت محسوب می شود، 
درست است که سابقه همکاری 
س��یتروئن با سایپا بس��یار زیاد 
اس��ت اما نبود این ش��رکت هم 
خالئی در ب��ازار ایجاد نمی کند 
و بودنش در هر دو ش��رکت نیز 
منجر به امتیاز گیری ما نخواهد 
ش��د، بلکه این موضوع ضمانت 
 بقای پژو سیتروئن در بازار ایران 
خواهد بود. «    کریمی س��نجری 
درباره این انتقاد اظهار می کند: 
»اگرچه مش��ارکت با سیتروئن 
 PSA در واقع مشارکت با گروه
به رهبری پ��ژو و به نوعی ادامه 
همان مش��ارکت ای��ران خودرو 
و پ��ژو اس��ت ام��ا کالس ه��ای 
تولیدی س��یتروئن ت��ا حدودی 
ب��ا پ��ژو متف��اوت اس��ت و این 
می تواند نویدی باشد برای بازار 
آتی خودرو در ایران که از تنوع 
بیشتری برخوردار شود. اما هنوز 
هم اعتق��اد دارم باید پای همه 
خودروسازان بزرگ دنیا به عنوان 
س��رمایه گذار و صاحب پلنت به 
ایران باز شود. هنوز جای تویوتا 
و فولکس واگن به عنوان اولین و 
دومین خودروساز بزرگ دنیا در 
ایران خالی است. این شرکت ها 
ب��زرگ  ش��رکت  دو  کن��ار  در 
ایاالت متحده، در  خودروسازی 
توسعه زیرس��اخت های صنعت 
کش��ورهای  در  خودروس��ازی 
نوظهور در عرصه تجارت خودرو، 

سرمایه گذاری های فراوانی کرده 
و نقش مهمی را ایفا کرده اند. «

  
C4 محصولی برای بازار 

چین
انتق��اد بعدی، تولی��د پلتفرم 
قدیمی C4 در ایران اس��ت که 
بس��یاری معتقدند ب��ا توجه به 
طبقه قیمتی و قدیمی بودن این 
پلتفرم، این ق��رارداد تأثیری در 

بازار ایران نخواهد داشت. 
زاوه در این باره معتقد اس��ت: 
»شنیده می ش��ود که سیتروئن 
C4 ق��رار اس��ت در ایران تولید 
ش��ود. C4 خودرویی است که 
برای بازار چین س��اخته ش��ده 
اس��ت اما اصوالً ای��ن محصول 
ارزان قیم��ت نخواه��د بود و به 
احتمال زیاد در حاشیه قیمتی 
محصوالت وارداتی قرار می گیرد 
که س��ایپا تاکنون نشان داده در 
تولید این محصوالت اگر بازار باز 
باش��د موفقیتی نخواهد داشت. 
نمونه آن محصول سراتو است که 
در سایپا گران تر از سراتو وارداتی 
ای��ن همان  فروخته می ش��ود. 
اتفاقی اس��ت که در ایران خودرو 
هم درباره محصوالت آتی پژو رخ 

داده است. «   
او درباره پلتفرم می گوید:   » اگر 
با مفه��وم پلتفرم علمی برخورد 
کنی��م، قدیمی ب��ودن و جدید 
بودن اهمیت��ی ندارد، بلکه مهم 
پشت سر گذاش��تن یکسری از 
استانداردها است که به احتمال 
زی��اد ای��ن محص��ول می تواند 
همه این اس��تانداردها را پشت 
س��ر بگذارد. «    س��یتروئن قصد 
دارد مجددا به س��رزمین سایپا 
برگشته و بار دیگر عروس جاده 
این خودروساز  مخصوص شود، 
فرانسوی از رقیب هموطن خود 
س��بقت گرفته اما معلوم نیست 
که بتواند به خوب��ی رنو در بازار 

ایران صاحب نقش شود. 

سبقت فرانسوی ها در پیچ برجام

بازگشت سیتروئن به سرزمین سایپا

ش��رکت خودروسازی سوباروی 
ژاپن قص��د دارد با ایجاد تحوالتی 
در بخش های مختلف این شرکت 
نظیر بخش مهندس��ی، طراحی و 
تکنولوژی، وضعیت برند س��وبارو 
را در بازاره��ای جهان��ی ک��ه این 
روزها به شدت رقابتی است، بهبود 

ببخشد. 
در این راس��تا نخستین تغییر 
از نس��ل جدید مدل امپرزا آغاز 
خواهد ش��د. این خ��ودرو که در 
نیمه دوم س��ال ج��اری میالدی 
به ب��ازار خواهد آم��د، از پلتفرم 
بود  بهره من��د خواهد  جدی��دی 
که ای��ن موضوع س��بب افزایش 
ایمن��ی و بهب��ود عملک��رد این 
خ��ودرو خواهد ش��د. همچنین 
مدی��ران این خودروس��از ژاپنی 
معتقدن��د طراحی جدی��د امپرزا 
روح جدیدی به برند س��وبارو در 

بازار خواهد بخشید. 
از اعمال تغییرات اساسی  بعد 
در پلتفرم و طراحی خودروهای 
سوبارو، تغییر بعدی که مدیران 
این شرکت به دنبال آن هستند، 
تکنولوژی ه��ای  از  اس��تفاده 
رانندگی خودکار اس��ت. گفتنی 
است استفاده از این تکنولوژی ها 
نخستین بار با استفاده از قابلیت 

اتوپایلت در ترافیک است. 

یاسویوکی یوشیناگا، مدیرعامل 
ش��رکت صنایع س��نگین فوجی 
که مالکیت ش��رکت س��وبارو را 
ب��ا  در اختی��ار دارد در رابط��ه 
تکنولوژی های جدید  از  استفاده 
اظهار داش��ت: »ایج��اد تحوالت 
مهندس��ی  بخش های  در  جدید 
و طراح��ی و همچنین اس��تفاده 
از تکنولوژی ه��ای نوین پایه های 
ص��ورت  برنامه ری��زی  اساس��ی 
فروش  افزای��ش  ب��رای  گرفت��ه 
جهانی س��وبارو و افزایش آن به 
یک میلیون و صد هزار دس��تگاه 
در س��ال، ت��ا پایان م��اه مارس 
س��ال 2021 می��الدی اس��ت.« 
یوش��یناگا افزود: »ما قصد داریم 
فعالیت های س��وبارو را گسترش 
داده و زمین��ه را برای توانمند تر 
شدن این شرکت فراهم کنیم.«

همه کاره، مؤثر
در رابط��ه با تحوالت��ی که قرار 
اس��ت در خودروهای س��وبارو رخ 
ده��د، کارشناس��ان معتقدند که 
تغییر پلتفرم های مورد اس��تفاده 
ای��ن خودروس��از ژاپنی، س��بب 
بهبود عملکرد خ��ودرو و افزایش 
امنی��ت آن ش��ده و موجب بهبود 
س��وبارو  خودروهای  هندلین��گ 
ش��ده و از این حیث عملکرد آنها 
را به خودروهای درجه یک اروپایی 
نزدیک خواهد ک��رد. الزم به ذکر 
اس��ت پلتفرم های جدید س��وبارو 
از امکان��ات بس��یاری برخ��وردار 
ب��وده و امکان تولی��د خودروهای 
هیبری��دی، هیبری��دی – برقی و 
تمام برقی را برای این خودروساز 
خوش��نام ژاپن��ی فراه��م خواهد 
کرد. در راستای برنامه ریزی اخیر 

س��وبارو و تحوالتی که قرار است 
در فرآیند تولی��د خودروهای این 
شرکت صورت پذیرد، کارشناسان 
و فعاالن صنعت خودرو معتقدند 
که استفاده سوبارو از پلتفرم های 
جدید س��بب کاهش هزینه های 
تولید و صرفه جوی��ی در طراحی 
و عرضه مدل ه��ای جدید به بازار 
خواهد ش��د، چرا که این شرکت 
می توان��د با قطع��ات و تجهیزات 
م��ورد نی��از خودروهای خ��ود را 
در یک کارخانه تولی��د کند. این 
موضوع به س��وبارو کمک خواهد 
کرد تا براس��اس وضعی��ت تقاضا 
در بازار، میان سایت های تولیدی 
خ��ود در آمری��کا و ژاپ��ن یکی را 
انتخاب ک��رده و تغیی��رات مورد 
نظرش را متناسب با وضعیت بازار 
اعمال کند. این تغییرات همچنین 

س��وبارو را قادر می سازد تا نیروی 
کار مح��دود خود را ب��ه جای به 
کار گی��ری در بخش های مختلف، 
روی پلتفرم ه��ای جدی��د خود و 
توس��عه بخش ه��ای مختلف آن 

متمرکز سازد. 
ش��رکت خودروس��ازی سوبارو 
همچنین اعالم کرده اس��ت که تا 
سال 2025 میالدی، این شرکت 
از ویژگ��ی رانندگی نیمه خودکار 
در بزرگراه ه��ا در خودروهای خود 
اس��تفاده خواه��د ک��رد. گفتنی 
اس��ت ویژگی مذک��ور از ترکیب 
سنس��ورهای رادار و نقش��ه مورد 
اس��تفاده در سامانه GPS خودرو 

استفاده خواهد کرد. 
کارشناس��ان معتقدند س��وبارو 
قص��د دارد تا با اعم��ال تغییرات 
همه جانبه ب��ر بخش های مختلف 
خود، وضعیت فروش مناسب خود 
را بهبود بخشیده و سود بیشتری 
را کسب کند. تالش سوبارو برای 
افزای��ش فروش و س��ود در حالی 
صورت می پذیرد که این ش��رکت 
خ��ود را ب��رای رکوردش��کنی در 
فروش برای هشتمین سال متوالی 
و همچنین افزای��ش فروش برای 
نهمین سال در بازار آمریکا آماده 
می کن��د. انتظ��ار م��ی رود میزان 
فروش س��وبارو در بازار آمریکا به 
میزان 5/5 درصد افزایش یافته و 

به 615 هزار دستگاه برسد. 

برنامه ریزی سوبارو برای حضور قدرتمند در بازار
گزارش2
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آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی، رئیس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در دیدار فرانسیس فیلون، نخست وزیر سابق 
فرانسه، با اشاره به موضع گیری اتحادیه اروپا در مقابل جنگ 
عربستان در یمن، گفت: یکی از اشتباهات فاحش عربستان 
راه اندازی جنگ با ائتالف برخی کش��ورهای عربی در یمن 
اس��ت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم یمن را 
مردمانی زیرک، مقاوم، قانع و س��اده زیست توصیف کرد و 
افزود: اخیراً عالیمی در عربستان دیده می شود که از جنگ 
با یمن مأیوس شده اند و موضع گیری های اخیر اتحادیه اروپا 
و آمریکا که مخالف جنگ هستند، در این احساس ناامیدی 

مؤثر بوده است. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه جنگ عربستان 
در یمن، برای این کشور بسیار گران تمام می شود، گفت: 
عربستان در این جنگ بسیار آسیب پذیر است و در نهایت 

ناچار به پذیرش آتش بس خواهد شد. 
او به ش��رایط بحرانی امروز کش��ورهای س��وریه، لیبی، 
عراق، افغانس��تان، الجزایر، یمن و. . . اشاره و تصریح کرد: 
مشکل اصلی منطقه، استبداد، استعمار و تروریسم است؛ 
اس��تعمار و اس��تبداد مردم را عصبانی می کند و زمانی که 

آنه��ا برای س��رنگونی مس��تبدی قیام می کنن��د، گرفتار 
ویروس��ی به نام تروریس��م می ش��وند که زندگی مردم را 

تباه می کند. 
او ب��ا بیان اینکه آمریکا ب��ا بهانه تأمین امنیت و از بین 
بردن مواد مخدر وارد افغانس��تان شد، گفت: امروز بعد از 
س��ال ها حضور آمریکا در این کش��ور می بینیم که نه تنها 
وضع بهتر نش��ده، بلکه امنیت کاهش یافته و مواد مخدر 

10 برابر افزایش پیدا کرده است. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوال فرانسیس 
فیلون در مورد ش��رایط لبنان، گفت: رژیم صهیونیس��تی 
به عن��وان دولت��ی متجاوز و نامش��روع ک��ه فرزند ناخلف 
کشورهای غربی و غده سرطانی در منطقه است، با تجاوز 
به حقوق و اراضی فلس��طینی ها تا ش��هر بیروت پیشروی 
ک��رد و همواره به نوار غزه و کرانه باختری حمله و تجاوز 
می کند و متأسفانه کشورهای غربی در قبال این تجاوزات 
و آدم کش��ی ها بی تفاوتند. وی بالتکلیفی حدود 8میلیون 
آواره فلس��طینی را آتش زیرخاکس��تر برای حق طلبی و 
مب��ارزه این مردم ذک��ر کرد و گفت: غ��رب در مبارزه با 
تروریس��م دچار تناقض در عمل و گفتار اس��ت و همین 

موضوع مه��م، مبارزه واقعی و ریش��ه ای با تروریس��م را 
مشکل کرده است. 

رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، در ادامه و در 
پاسخ به درخواست نخست وزیر اسبق فرانسه برای کمک 
به حل بحران تروریس��م، گفت: ما از ابتدای انقالب دچار 
تروریس��م حاد ش��ده ایم و تنها در انفجار حزب جمهوری 
اس��المی، رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی��ه و 70 نفر از 
سران کشور را از دست دادیم. دو سال درگیر شورش های 
متعدد بودیم و چند شهر مهم کشورمان در معرض تجزیه 

شدن بود. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه چون از ابتدای 
انقالب مردم همراه و پش��تیبان نظام ما بودند، توانستیم 
ب��ه خوب��ی مقاومت کنی��م، اظهار داش��ت: باید ریش��ه 
تروریس��م زایی از بین برود و ای��ن کار نیازمند یک برنامه 

طوالنی ریشه ای و نسبتاً پرهزینه است. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پایان گفت: 
دلمان می خواهد منطقه خاورمیانه سالم، آزاد و آرام باشد 
و در ای��ن راه حاضریم با همه کش��ورها از جمله فرانس��ه 

همکاری کنیم. 

رضا جعفرزاده، مش��اور رس��انه ای رئیس 
و مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری گفت: پس از گذشت بیش از 18 
ماه از سانحه هواپیمای آنتونف 140 و صرف 
هزاران نفر ساعت کار کارشناسی توسط تیم 
بررسی سانحه، کار بررسی سانحه هواپیمای 
مذک��ور به پایان رس��یدو نقص فنی نتیجه 
نهایی س��انحه پرواز مس��یر تهران- طبس 
علت اصلی س��قوط هواپیما ش��ناخته شد. 

با توجه ب��ه کارایی هواپیما و بررس��ی های 
تخصصی صورت گرفته روی همه احتمال ها 
و نظریه ه��ا، اش��کال در سیس��تم کنت��رل 
الکترونیک��ی موتور هواپیما عامل محوری و 
مؤثر در سانحه بوده و اشکال در این سیستم 
نه تنها موجب نارسایی در هشدار به موقع به 
خلبان شده بلکه خود عامل مهمی برای از 

دست رفتن موتور هواپیما شده است. 
مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی 

گفت: س��ازمان هواپیمایی کش��وری برای 
رس��یدن ب��ه نتای��ج دقی��ق و رف��ع همه 
احتمال های مطرح شده و رسیدن به نتایج 
صحیح ازهمه ظرفیت های ممکن استفاده 
کرده و در طول بررس��ی ها از کارشناس��ان 
روسی و اوکراینی و شرکت طراح و سازنده 
موتور هواپیما نیز بهره گرفته است. بررسی ها 
باتوج��ه به مس��تند های موج��ود از جمله 
  CVR و FDR اطالعات اس��تخراج شده از

)جعبه سیاه( و الشه هواپیما حاصل و از سه 
عامل سانحه ساز ماشین  )هواپیما(، محیط  
)وضعی��ت جوی( و انس��ان عامل اول یعنی 

نقص فنی علت اصلی سانحه اعالم شد. 
هواپیم��ای مذکور با 48 سرنش��ین در 
مرداد م��اه 93 در س��اعت 9:22 به وقت 
محلی در حوالی ف��رودگاه مهرآباد تهران 
دچار سانحه شد و دو خلبان و چهار کادر 

پروازی و 34 مسافر آن جان باختند. 

علی کفاش��یان در حاش��یه مراسم خاکس��پاری شهید 
گمنام در فدراس��یون جانبازان و معلوالن درباره کاندیدا 
نش��دنش در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به 
اینکه در این مدت تمام تالش��م را کردم تا عملکرد خوبی 
در فدراس��یون داشته باش��یم باید بگویم که خوشبختانه 
توانس��تیم ای��ن کار را انج��ام دهیم و اگر ش��ما وضعیت 
فدراس��یون را با هش��ت س��ال قبل که من آمدم مقایسه 
کنید، متوجه خواهید ش��د در اکثریت مواقع ما قدم های 
خوبی برداش��ته ایم، البته همه اهال��ی فوتبال در این باره 
زحمت کش��یدند تا م��ا بتوانیم در آس��یا عناوین خوبی 
کس��ب کنیم. در این دوره احساس کردم ماندنم می تواند 
به ضرر فوتبال باش��د اما باید به هر صورت کارها را پیش 
ببریم و فوتبال نیاز به مس��اعدت و حمایت همه بخش ها 
دارد. از جمله دولت و مجامع باش��گاه ها و این یک طرف 

ماجراست. 
او با اش��اره به اینکه نگران اساس��نامه است، گفت: این 
ق��ول را از وزارت ورزش گرفت��م ک��ه اساس��نامه ما را به 
تصویب برس��اند. فض��ا را باز کنیم بهتر از این اس��ت که 
در چالش اختالف س��لیقه ها باشیم. این اساسنامه باید به 

تصویب هیأت دولت برسد.
رئیس فدراس��یون فوتبال درب��اره اینکه منتقدان باعث 
ش��دند تا شما در انتخابات ثبت نام نکنید، گفت: منتقدان 
همیش��ه بوده اند و در خیل��ی مواقع ای��راد گرفته اند که 
اص��الح کردیم. اعتقاد دارم با این ش��رایط ایران صعودی 
نخواهد بود ب��ه خاطر همین در ای��ن وضعیت نمی مانم. 
فوتبال نباید صدمه بخورد. خواس��ته مردم این است. آنها 

از م��ا نتیجه می خواهند. با این ش��رایط نمی توانم به کار 
ادامه دهم. 

کفاش��یان درباره اینکه این مخالفت ها از س��وی وزارت 
ورزش و مجلس بوده و شما گفته اید هشت سال با تهدید 
کار کرده ای��د، یادآور ش��د: تهدید نیس��ت اما با رؤس��ای 
مختلف��ی ک��ه در وزارت ورزش و س��ازمان تربیت بدن��ی 
روی کار آمدند اگر از فوتبال حمایت نش��ود و اس��تقالل 
فدراس��یون به رسمیت شناخته نش��ود؛ مشکالتی ایجاد 
می ش��ود. من صدمات زیادی خوردم. مجمع ما مس��تقل 
اس��ت و خ��ودش باید تصمی��م بگیرد. ش��اید در مجلس 
قدم محکمی برای فوتبال برداش��ته نش��د. حق پخش را 
نگرفتیم. در دولت هم حمایتی از ما برای پرداخت بودجه 
نش��د. با این ش��رایط ماندنم به صرفه نیست. اعتقاد من 
این اس��ت اول اساس��نامه به تصویب برسد بعد انتخابات 

برگزار شود. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا در این صورت برای 
انتخاب��ات ثبت ن��ام می کنید، اظهار داش��ت: بس��تگی به 
ش��رایط دارد. بن��ده جلو نمی آیم اگر از من خواس��تند و 
حمایت کنند می آیم. حاال فرقی نمی کند رئیس باش��م یا 
نه. من تکلیفی که دارم انجام می دهم. اعتقاد دارم مسئله 

اصلی اساسنامه است که باید حل شود. 
من کاندیدا نش��دم چون می خواس��تم ای��ن موضوع را 
پیگی��ری کنم. اصراری ندارم که در انتخابات باش��م. باید 
ببینم ش��رایط چه می ش��ود. اگر حمایت ها صورت گیرد 
ش��اید دوباره ش��روع کنم. البت��ه افرادی مث��ل من زیاد 
هستند که تجربه ندارند. ش��اید با این اوصاف کار خراب 

شود. من یکی، دو سال اول نمی دانستم باید چه کار کنم 
اما این فوتبال روی من سرمایه گذاری کرده است. 

او درباره وجود فس��اد در فوتبال و اینکه چه پاس��خی 
ب��رای این موضوع وجود دارد، افزود: ما پاس��خ مس��تدل 
و مس��تندی آم��اده کرده ایم که در نخس��تین فرصت به 
مجلس ش��ورای اسالمی می فرستیم و در اختیار رسانه ها 
هم قرار می دهیم تا آن را منتش��ر کنند و همه در جریان 
امور قرار بگیرند. رئیس فدراس��یون فوتبال در پاس��خ به 
این س��وال که فکر نمی کنید همین بحث وجود فساد در 
فوتبال باعث شد از حضور شما در فوتبال جلوگیری شود، 
گفت: نه این طور نیس��ت. چندین بحث س��د راه فوتبال 
شده است که ما با آنها مقابله کرده ایم اما از اینجا به بعد 

دیگر ماندن من به ضرر فوتبال است. 
به جای آنکه دس��ت ما را بگیرند فوتبال را زدند و من 
چون رئیس فدراس��یون هس��تم اگر ضربه بخورم فوتبال 
ضربه می خورد، چرا که کسی با من مشکل شخصی ندارد. 
دوست دارم شرایط به گونه ای رقم بخورد که چه من باشم 
و چه نباشم ضربه ای به فوتبال وارد نشود و در بین اهالی 
فوتبال اتحاد باشد. همه باید بدانیم که پست ها در وزارت 
و فدراسیون ها ماندگار نیست اما باید قوانین پایدار باشد. 
متأس��فانه گناه من این بود که اساس��نامه را اجرا کردم. 
باید اساسنامه قانونی شود، اما درحالی که رسانه ها به کار 
ما نظارت داشتند، بعد از هشت سال می گویند اساسنامه 
مصوبه هیأت دولت را ندارد. من در این هش��ت س��ال با 
تهدی��د کار کردم ام��ا مصوبه باید از س��وی هیأت دولت 

صادر شود تا کارها به خوبی ادامه داشته باشد. 

مدیرعامل س��ازمان  حس��ین جعفری، 
مدیری��ت پس��ماند ش��هرداری ته��ران از 
افزایش ت��ا 11 هزار تنی زباله در روزهای 
پایانی سال و آس��تانه عید نوروز خبر داد 
و توضی��ح داد: حج��م زباله ش��هر تهران 
به طور تقریبی در 10 روز اول اس��فندماه 
10 درصد افزایش پیدا می کند که بخشی 
به دلیل نوع مصرف ش��هروندان و نظافت 
شب عید منطقی اس��ت. سال گذشته در 

آس��تانه ن��وروز حداقل 30 ت��ا 40 درصد 
افزایش زباله داش��تیم، با این حس��اب 7 
هزار تا 7۵00 تن زباله روزانه شهر تهران 

به 11 هزار تن زباله می رسد. 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند 
همراه��ی  درب��اره  ته��ران  ش��هرداری 
ش��هروندان برای تحویل پسماندهای آخر 
سال افزود: اگر بتوانیم زباله ها را مدیریت 
کنیم به طور قطع این حجم پس��ماند کم 

خواه��د ش��د.  او با اش��اره ب��ه اینکه اگر 
پسماندهای حجیم با زباله های دیگری در 
طول ایام هفته مخلوط شوند تفکیک زباله 
را با مشکل مواجه خواهند کرد، ادامه داد: 
این نوع از پسماندهای حجم ماشین های 
حمل زباله را ب��ا اختالل روبه رو می کنند، 
چراک��ه این نوع زباله ها حجیم هس��تند و 
ماش��ین های خاصی که این پسماندها را 
حمل کند در ط��ول هفته کمتر داریم، از 

ای��ن رو جابه جایی این زباله ها با مش��کل 
مواجه می شود. 

او با بی��ان اینکه ش��هروندان می توانند 
در خصوص انتقال وس��ایل و پسماندهای 
حجی��م خود با س��امانه 137 ش��هرداری 
تهران تماس گیرند، تصریح کرد: برخی از 
این پسماندهای حجیم هنوز قابل استفاده 
هس��تند و می توانیم آنها را دوباره بازیافت 

کنیم. 

علت سقوط آنتونف تهران- طبس نقص فنی اعالم شد

توضیحات کفاشیان درباره کاندیدا نشدن در انتخابات فدراسیون

افزایش ۴۰۰۰ تنی زباله در روزهای پایانی سال
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اوالن��د، رئیس جمه��ور فرانس��ه تصریح ک��رد: اتحادیه 
اروپ��ا نباید به ترکیه در ازای تضمی��ن جلوگیری از ورود 
مهاجران به اروپا در زمینه حقوق بش��ر ی��ا روادید امتیاز 
بده��د. به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، فرانس��وا اوالند، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه، خطاب ب��ه خبرن��گاران پیش از 
س��رگیری مذاکرات دشوار میان اتحادیه اروپا و ترکیه در 
بروکس��ل اظهار داش��ت: نمی توان به ترکیه هیچ امتیازی 
در زمینه حقوق بش��ر یا ضوابط مربوط به آزادسازی ویزا 
داد. اوالند گفت: مسئله حقوق بشر در ترکیه و آزادسازی 
روادید با این کشور باید یکی از فاکتورهای شفاف سازی و 

روشن ساختن روابط میان ترکیه و اروپا باشد. 
رئیس جمهور فرانسه خاطرنشان کرد: مسئله آزاد سازی 
روادی��د برای تبعه های ترکیه که قرار اس��ت در ماه ژوئن 
اجرایی شود، تنها در صورتی که آنکارا 72 شرط را رعایت 

کند، اجرا می شود. اوالند تمایل ترکیه برای پذیرش مجدد 
پناهجویان و مهاجرانی که غیرقانونی عازم یونان ش��ده اند 
را »بسیار مهم« توصیف کرده و گفت: آزادسازی روادید با 
ترکیه می تواند رخ دهد اما تنها مطابق با نقش��ه راهی که 
از قبل برای این منظور ترس��یم شده است، انجام خواهد 
ش��د. او افزود: آنچه که بر سرش توافق شده این است که 
اصل آزادس��ازی روادید می توان��د در ژوئن رخ دهد اما در 
صورتی که همه معیارها رعایت ش��وند و 72 معیار وجود 
دارد. اگر معیارها رعایت نش��وند، تاریخ ماه ژوئن برای این 
منظور نیز رعایت نخواهد شد. برخی مقامات اروپا نسبت 
ب��ه توافق اتحادیه اروپا با آنکارا اظهار نگرانی کرده اند زیرا 
نگرانی از بابت س��رکوب آزادی بیان و نقض حقوق بش��ر 
تح��ت حکومت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

افزایش یافته است. 

اوالند: نباید به ترکیه امتیاز داد

 اوباما با اش�اره به سیاست خارجی 
لیب�ی  رخداده�ای  گف�ت:  آمری�کا 
ثابت ک�رد بهترین کار این اس�ت که 
از خاورمیان�ه اجتن�اب کنی�م؛ ما به 
هیچ وج�ه نباید متعهد ب�ه مدیریت 
خاورمیانه و شمال آفریقا شویم و این 
یک اشتباه اساسی و بنیادین خواهد 

بود. 
 تلویزیون سوریه از رسیدن هیات 
رسمی این کشور به ژنو برای شرکت 

در مذاکرات صلح خبر داد. 

بزرگ تری�ن رزمایش آبی - خاکی نیروهای آمریکا یی و کره جنوبی با واکنش 
تند و تهدید کره شمالی به نابودی دشمنانش آغاز شد

تیتر اخبار

سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران گفت: 
متروی فرودگاه مهرآباد با بیش از 4 کیلومتر طول، دارای 
4 ایس��تگاه اس��ت که با افتت��اح همزمان آنه��ا، پایتخت 
کش��ورمان در باش��گاه صد تایی ها و ب��ه عبارتی در زمره 
شهرهای جهان قرار می گیرد که دارای 100 ایستگاه مترو 
هس��تند. او با اش��اره به اینکه متروی فرودگاه 4 ایستگاه 
شامل ایس��تگاه بیمه و ایستگاه های ش��ماره یک، شماره 
دو و ش��ماره سه فرودگاه است، اظهار کرد: این ایستگاه ها 
مقابل ترمینال  های شماره 2، شماره 4 و شماره ۶ فرودگاه 
واقع شده اند و دسترسی آسان شهروندان به ترمینال های 
شش گانه فرودگاه مهرآباد را امکان پذیر می کند. مهندس 
تشکری هاش��می ب��ا بی��ان اینک��ه اتصال ش��بکه متروی 
پایتخ��ت پیش از این، از طریق خط 3 مترو به ایس��تگاه 

راه آهن برقرار ش��ده بود، تصریح ک��رد: عالوه بر راه آهن و 
فرودگاه مهرآباد، در آینده نزدیک فرودگاه بین المللی امام 
خمین��ی )ره( نی��ز از طریق خط متروی ته��ران � پرند به 
ش��بکه متروی پایتخت، متصل می ش��ود. معاون شهردار 
ته��ران در پایان با تاکید بر اینکه ب��رای فرودگاه مهرآباد 
به عن��وان پر اهمیت ترین و پر تردد ترین فرودگاه کش��ور، 
ع��دم اتصال به ش��بکه ریلی یک نقص بزرگ محس��وب 
می ش��د، خاطرنش��ان ک��رد: ف��رودگاه مهرآب��اد به عنوان 
نخس��تین فرودگاه کشور به ش��بکه ریلی متصل شده و با 
ظرفی��ت 70 هزار جابه  جایی روزان��ه، بخش قابل توجهی 
از رفت و آمده��ای روزانه به ف��رودگاه مهرآباد که عموما با 
اس��تفاده از وسایل نقلیه شخصی صورت می گیرد را تحت 

پوشش در می آورد. 

مترو فرودگاه مهرآباد صبح سه شنبه با ۴ ایستگاه افتتاح می شود

س�خنگوی  ملک�ی،  س�یدجالل   
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از انفجار موادمحترقه 
در یک خانه مسکونی خبر داد و گفت: 
در این حادثه ۴ جوان ۲۵ تا ۲۸ س�ال 

راهی بیمارستان شدند. 
 مهدی محموداقدم، جانش�ین ستاد 
گردش�گری نوروزی تهران از استقرار 
۱۱ ایستگاه اس�تقبال در ورودی شهر 
خبر داد و گف�ت: برنامه مهمان تهران 
امسال با ش�عار تهران میزبان ایران از 
نخستین روز از سال جدید کار خود را 

آغاز می کند. 

احد وظیفه، مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به 
ورود سامانه بارشی فعال از سمت غرب و جنوب غرب کشور گفت: روز چهارشنبه 

نیز با تقویت جریانات شمالی کاهش محسوس دما رخ خواهد داد

تیتر اخبار

ادری��س آلبا بازیگر س��ینمای بریتانی��ا، روز جمعه 11 
م��ارس با حضور در کاخ باکینگهام نش��ان لیاقت دریافت 
ک��رد. ب��ه گ��زارش آسوش��یتدپرس، ادریس آلب��ا بازیگر 
بریتانیایی که نامزد نش��دنش در جوایز اس��کار امس��ال با 
انتقادهای زیادی روبه رو شد با دریافت نشان لیاقت ملکه 

بریتانیا تجلیل شد. 
بازیگر 43 س��اله لندنی دیروز نشان لیاقت OBE را از 
دس��ت پرنس ویلیام نوه ملکه ب��رای خدماتی که به هنر 
نمایش ارائه کرده، دریافت ک��رد. آلبا با همراهی مادرش 
در ای��ن مراس��م ش��رکت کرد. م��ادر وی ک��ه متولد غنا 

اس��ت از حضور در این رویداد در توییت��ر به عنوان اینکه 
»خیلی خوشحال است« یاد کرد. این نشان افتخار آخرین 
موفقیت در فهرست بلند موفقیت های این بازیگر است که 
از نیمه دهه 1990 وارد این حرفه ش��د. او از سال 2002 
ب��رای ب��ازی در درام تلویزیونی »وایر« تجلی��ل و از آنجا 
به بعد س��یر موفقیت هایش آغاز شد. او که بازیگر سریال 
خیلی موفق »لوتر« است که توسط بی بی سی تولید شده، 
در فیلم های موفق زیادی نیز ظاهر ش��ده که »ماندال: راه 
دراز به س��وی آزادی«، »پرومتئوس«، »حاش��یه اقیانوس 

آرام« و نیز »تور« از جمله آنها هستند. 

ادریس آلبا نشان لیاقت را در کاخ باکینگهام دریافت کرد

  هن�ری کوی�ل، بازیگر س�وپرمن 

می گوی�د فق�ط ب�رای هن�ر ب�ازی 
نمی کن�د و پ�ول درآوردن در ای�ن 

شغل هم خیلی خوب و مهم است. 
 ت�ام ه�اردی، بازیگ�ر انگلیس�ی 
ک�ه برای ب�ازی در »مک�س دیوانه« 
و »بازگش�ته« با اقبال روبه رو ش�ده 
ب�ود، ب�رای ب�ازی در ی�ک آگهی با 

سرزنش های زیادی رو به رو شد. 

فیلم ترسناک »شماره ۱۰ خیابان کلورفیلد« در حالی به اکران جهانی رسیده 
که در طول ساخت جزئیات این فیلم به صورت یک راز تا زمان اکرانش پنهان 

نگه داشته شده بود

تیتر اخبار

پپ گواردیوال، س��رمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ با اشاره 
ب��ه دیدار برابر یوونتوس در لی��گ قهرمانان گفت: ما مقابل 
یوونت��وس از دقیق��ه یک نیاز ب��ه حمایت ه��واداران داریم. 
پپ گواردی��وال در خصوص دیدار برگش��ت ای��ن تیم مقابل 
یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا گفت: هنوز چهار روز تا این 
فینال فرصت باقی مانده است و باید مقابل آنها هوشمندانه 
بازی کنیم. ما از دقیقه ی��ک این دیدار به حمایت هواداران 
نیاز داریم. او درباره برد ۵ بر صفر مقابل وردربرمن هم عنوان 

ک��رد: وقتی مردم نتیجه ۵ بر صفر را می بینند فکر می کنند 
که بازی آس��انی بوده اس��ت، ولی بازیکنان می دانند که باید 
سخت کار کنند. ما دیگر نمی توانیم اشتباه کنیم. من مطمئن 
هس��تم که دورتموند هر 9 بازی باقی مانده را می برد و باید 
تمام دیدارهای خود را برنده شویم. گواردیوال همچنین تاکید 
کرد: قهرمانی مورد عالقه من این فصل از بوندس لیگا است. 
ما باید زیبا بازی کنیم. من خودم عالوه بر مربی یک هوادار 

هم هستم و نیاز به دیدن بازی های زیبا دارم. 

مقابل یوونتوس به حمایت هواداران نیاز داریم

 طی حکمی از س�وی رسول خادم 
رئیس فدراس�یون کشتی احد پازاج 

رئیس کمیته مربیان شد. 
 کمپان�ی آلمان�ی راک�ت تنی�س 
Head در حمایت از ماریا ش�اراپووا 
از وادا خواس�ت دلیل ممنوع شدن 

ملدونیوم را اعالم کند.  
تیم فوتبال اتلتیکو مادرید با غلبه بر دیپورتیوو الکرونیا جایگاه خود را در رده 

دوم جدول اللیگا مستحکم کرد

تیتر اخبار
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کشور سیاه پوش در عزای 
حضرت فاطمه الزهرا  )س(

صبح روز یکش�نبه همزمان با روز ش�هادت حضرت فاطمه زهرا )س( مردم و دسته های عزاداری در میادین اصلی شهر تجمع و عزاداری کردند. همچنین 
مراس�م عزاداری ش�ب ش�هادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا )س(، با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس�المی در حس�ینیه امام 
خمینی)ره( برگزار شد. در این مراسم هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، رئیس جمهور، اعضای هیأت دولت و جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری حضور 

داشتند. 

هاشمی رفسنجانی: غرب در مبارزه با تروریسم دچار تناقض در عمل و گفتار است



تبلیغات صداوسیما را باور کنیم یا 
حرف کار شناسان را؟ 

وقتی که ش��ما یک محصول��ی را تبلیغ می کنید 
یعن��ی اینکه آن محصول به تایید ش��ما رس��یده و 
اکن��ون قصد دارید که دیگ��ران را راغب کنید که از 
آن استفاده کنند. بدین ترتیب وقتی که رسانه ملی 
محصوالت متنوعی را تبلیغ می کند، منجر می شود 
که مخاطبان زیادی بدون تحقیق به سمت استفاده 
از آن کاال بروند. همگی برای تماش��ای سریال مورد 
عالقه مان پای تلویزیون نشس��ته ایم و با تمام هوش 
و حواس مان داس��تان این سریال را دنبال می کنیم، 
اواس��ط فیلم و درس��ت در هیجانی ترین لحظه، آرم 
پی��ام بازرگانی در صفحه نمایش ظاهر ش��ده و پس 
از چند ثانی��ه، کودکی را می بینیم که تمیز و مرتب 
همراه با پدربزرگش مشغول خوردن پفک و تماشای 

تلویزیون است. 
مخاطب��ان این س��ریال ک��ه زیادن��د وقتی پفک 
خوردن این پس��ر بچه را می بینند به ولع می افتند! 
پ��س از آن تبلیغ��ی دیگ��ر ش��روع ب��ه خودنمایی 
می کند، این تبلیغ یک چیپس اس��ت؛ چیپسی که 
با خ��وردن آن، مصرف کنن��دگان از حالت بی حالی 
و بی حوصلگ��ی درآمده و پرواز می کنن��د. تبلیغات 
موثری اس��ت، اکثریت مخاطبان راغب ش��ده اند که 
برای یک بار هم که ش��ده این خوراکی ها را امتحان 
کنند، خوراکی هایی با تبلیغات رنگارنگ و کامال در 

دسترس! 
فردای   هم��ان روز رادیو را روش��ن می کنیم و به 
برنام��ه رادیویی م��ورد عالقه مان گ��وش می دهیم. 
برنام��ه ام��روز رادی��و، گفت وگ��و ب��ا کار ش��ناس 
تغذیه اس��ت. کار شناس��ی که نس��بت ب��ه مصرف 
 برخ��ی موادخوراک��ی فاق��د ارزش غذایی هش��دار 

می دهد. 
خوراکی های��ی ک��ه مصرف آنها به س��المت افراد 
به وی��ژه ک��ودکان و نوجوانان آس��یب وارد می کند! 
ای��ن خوراکی ه��ای اعالم ش��ده همان هایی اس��ت 
ک��ه دی��روز تبلیغ ش��ان را در تلویزی��ون دی��ده ام، 
ب��ا خ��ود فک��ر می کن��م، آنچ��ه ک��ه در تبلیغ��ات 
دیش��ب دی��دم و آنچ��ه کار شناس��ان و متخصصان 
 ام��ر تغذی��ه می گویند از زمی��ن تا آس��مان فاصله 

دارد! 

صدا و سیما و تبلیغات واهی
بن��ا به گفته کار شناس��ان و متخصصان تغذیه، به 
دلیل جذابیت، تنوع خوراکی های فاقد ارزش غذایی 
مثل پفک، چیپس و نوش��ابه و موادغذایی آماده ای 
همچ��ون پیت��زا و همبرگر افزایش یافته اس��ت که 
مص��رف این تنقالت و غذا ها باعث س��یری کاذب و 
کم اشتهایی و در نتیجه سوء تغذیه در میان کودکان 

می شود. 

بررس��ی ها نشان می دهد که تبلیغات موادغذایی 
فاق��د ارزش به وی��ژه در زم��ان نزدیک ب��ه زمان 
پخ��ش برنامه ک��ودک، تاثیر بس��یاری در افزایش 
آم��ار مص��رف چیپس و پف��ک دارد و متاس��فانه 
ع��الوه بر پخش این تبلیغ��ات و افزایش روزافزون 
این آگهی ها در صدا و س��یما ب��ا تبلیغات واهی و 
نادرس��تی رو به رو هس��تیم که فقط دنبال جذب 

مشتری است. 
به عنوان مثال در تبلیغ یک روغن گفته می ش��ود 
که مصرف این روغن باعث ایجاد نش��اط و انرژی در 
فرد می ش��ود ک��ه در واقع این ن��وع تبلیغات خالف 
واقع و ممنوع اس��ت! در حالی که در سایر کشور ها 
تبلیغ��ات موادغذایی فاقد ارزش و موادغذایی ش��ور 
و چرب ممنوع اس��ت و موادغذایی برای تبلیغ باید 
مجوز وزارت بهداش��ت آن کشور را داشته باشند اما 
متاس��فانه در کش��ور ما تنها برای به دس��ت آوردن 
 س��ود بیش��تر، هیچ گون��ه توجهی به این مس��ئله 

نمی شود. 

تبلیغات چیپس و پفک، خالف قانون
وقتی که ش��ما یک محصول��ی را تبلیغ می کنید 
یعن��ی اینکه آن محصول به تایید ش��ما رس��یده و 
اکن��ون قصد دارید که دیگ��ران را راغب کنید که از 
آن استفاده کنند. بدین ترتیب وقتی که رسانه ملی 
محصوالت متنوعی را تبلیغ می کند، باعث می ش��ود 
که مخاطبان زیادی بدون تحقیق به سمت استفاده 

از آن کاال بروند. 
باوج��ود تاکید قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه بر 
ممنوعیت تبلی��غ کاالهای مضر س��المت همچنان 
شاهدیم رسانه ملی چیپس و پفک را تبلیغ می کند. 
براساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه تبلیغات 
برخی محصوالت تهدید کننده سالمت محدود شده 
و برای رس��انه ای که این محصوالت غذایی را تبلیغ 
کن��د یک تا صد میلیون تومان جریمه در نظر گرفته 

شده است. 

مردم تحت تاثیر تبلیغات
 »ش��یر پ��ر چ��رب نخوری��د، روغن پال��م دارد«! 
محص��والت لبن��ی پالم داری ک��ه بار ه��ا و بار ها در 
تلویزیون تبلیغ ش��د و پس از اینک��ه مردم لبریز از 
خوردن روغن پالم شدند از این مسئله اطالع یافتند. 
اما داس��تان اینجا تمام نش��د. بعد از جنجال روغن 
پالم در لبنیات که توس��ط وزیر بهداش��ت رو شد و 
از اجحاف بیش��تر ب��ه مصرف کنن��دگان جلوگیری 
کرد نوبت به سوس��یس و کالباس رسید. سوسیس 
و کالباسی که از صف تبلیغات جا نمانده و به   همان 
اندازه ای که ض��رر به بدن می رس��اند، در تلویزیون 

تبلیغ می شود. 

آییننامه

تبلیغاتخالق

آگهی سس banguete- شعار: سس گوجه با چیپوتل 

ایستگاهتبلیغات

با ریبوک سریع بدوید

برنده��ای کفش کتانی برای معرفی کفش های خود 
بیشتر از ایده های خالقانه و متفاوت استفاده می کنند. 
این بار برند ریبوک Reebok یک ایده خالقانه و البته 
ورزش��ی برای کمپی��ن بازاریابی خ��ود در نظر گرفته 

است. 
ریبوک در استکهلم سوئد یک استند طراحی کرده 
و قرار داده اس��ت. این اس��تند مجهز ب��ه یک دوربین 
سرعت س��نج اس��ت و مردم را در خیاب��ان به چالش 
می کشد. در این اس��تند شش لنگه کفش وجود دارد 
و برای رس��یدن به آنها باید با س��رعت هرچه تمام تر 

بدوید! 
به گزارش آیمارکتور، چنانچه فردی با سرعت باالی 
۱۷ کیلومتر در ساعت جلوی استند بدود می تواند یک 
جفت کفش ریبوک مدل ZPump 0.2 برنده شود. 

نگاهی به کمپین دیجیتال برند داو به مناسبت روز مادر

»تو زیبایی!«، تاثیر صداقت 
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گسترش اعتماد به نفس میان خانم ها در 
راستای اجرای کمپینی جهانی 

ماکان مهرپویا، مشاور تبلیغاتی و کارگردان 
آگهی های تلویزیونی درب��اره کمپین برند داو 
می گوی��د: از س��ال ۲۰۰۴ داو کمپین��ی را با 
عن��وان زیبایی طبیعی آغاز کرده اس��ت. این 
برن��د در آن کمپین روی چن��د اصل از جمله 
پرهیز از عمل جراحی زیبایی و استفاده از لوازم 
آرایش غیرطبیعی و گسترش اعتماد به نفس 
میان خانم ها تمرکز داشته است. برند کمپین 
را در نقاط مختلف جهان با اس��تفاده از زبان و 
فرهنگ آن منطقه اجرا کرده است. آژانس هایی 
مانن��د اوگیلوی و ماث��ر، ادلمن و هاربینجر در 
طول این چند س��ال هرکدام طراحی و اجرای 
بخش هایی از این کمپین را برعهده داشته اند 
که می توان به یکی از شاخص ترین آنها یعنی 
آگاه س��ازی دختران توسط خانواده ها پیرامون 
مضرات جراحی ه��ای زیبایی قبل از اثرگذاری 
تبلیغات رسانه ها اشاره کرد. طی یکی دو سال 
گذشته شرکت چند ملیتی یونیلیور که مالک 
بس��یاری از نام های تجاری مش��هور در جهان 
اس��ت، تبلیغات خود را در ای��ران افزایش داده 
و رس��انه های متنوع��ی را با توجه ب��ه اهداف 
خود م��ورد توجه قرار داده اس��ت. حال با این 
توصیفات، اگر بخواهی��م پیرامون آگهی اخیر 
برند داو که از زیرمجموعه های یونیلیور اس��ت 
صحبت کنیم، باید اول اشاره کنم که این آگهی 
چند ویژگی منحصر به فرد در خود جای داده 
ک��ه آن را در میان موارد محدود مش��ابه خود 

برجسته کرده است. 
ویژگ��ی اول آگهی برند داو: پیش از آگهی 
داو نی��ز ش��اهد آگهی های ویدئوی��ی برندها 
بر بس��تر رس��انه های دیجیت��ال بوده ایم، به 
نظ��رم هنوز دو اش��کال عم��ده در این نوع 
آگهی ه��ا وج��ود دارد. اش��کال اول؛ تص��ور 
اغل��ب س��فارش دهندگان از ویدئ��و ب��رای 
ش��بکه های اجتماعی، کارهایی ارزان قیمت 
اس��ت که صرفا قرار است یا نسخه طوالنی تر 
ی��ا کم ممیزی ت��ر از آگهی ه��ای تلویزیونی 
باش��ند یا از آنجا که رس��انه تلویزیون گران 
اس��ت، نقش آن را در ابعادی کوچک تر بازی 
کنند. اش��کال دوم؛ باز به نگرانی مش��تریان 
از اثربخش نبودن این گون��ه آگهی ها و عدم 
توانایی گرفت��ن بازخورد از آنها باز می گردد. 
ب��ه نظرم آگهی داو و تاثیری که به واس��طه 
انتخاب درس��ت س��وژه و بومی ک��ردن ایده 
اصل��ی به آن دس��ت یافته، کم��ی از بار این 

نگرانی ها و اشکاالت خواهد کاست. 
ویژگی دوم آگهی برند داو: نمونه مش��ابه  
آگه��ی داو ک��ه ای��ن روزها در ش��بکه های 
رو  ب��ه  رو  آن  ب��ا  س��ایت ها  و  اجتماع��ی 
هس��تیم، آگهی های نس��تله است که در آن 
با سلبریتی های ایرانی مثل سحر دولتشاهی 
گف��ت و گو می ش��ود و کانس��پت اعتماد به 
نف��س و قهرمان ش��دن را مط��رح می کند. 
ب��ه لحاظ تولید به نظرم آن آگهی ها بس��یار 
حرفه ای ت��ر و گران ت��ر از آگهی داو س��اخته 
ش��ده اند اما تفاوتی که باعث می شود آگهی 
داو بیشتر به چشم بیاید انتخاب درست ایده 

گفتن »تو زیبایی« به مادران است. 

احساساتی شدن مخاطبان با دیدن 
ویدئوی برند داو 

مهرپویا می گوی��د: این چند روز از خیلی ها 
ش��نیده ام ک��ه با دی��دن آگه��ی داو ب��ه یاد 
مادران شان افتاده اند و حسابی هم احساساتی 
ش��ده اند. در آگه��ی داو یک ای��ده جهانی، به 
درس��تی بومی ش��ده، خ��وب اجرا ش��ده و با 
تدوین نس��بتا خوب، مخاطب را به همدلی با 
آن کشانده است و اتفاقا کاری را که باید انجام 
می داده یعن��ی ترغیب مخاطب به اش��تراک 
ویدئ��و در ش��بکه های اجتماعی انج��ام داده 
اس��ت. فقط آماری که از ی��ک کانال تلگرامی 
در دس��ت دارم برابر با ۱۸ هزار تماشاگر طی 
چند روز گذش��ته است و تصور کنید این آمار 
را اگر در سایر کانال ها و شبکه های اجتماعی 
جمع بزنیم چه تعداد می ش��ود. اگر محتوای 
ویدئوهای تحت وب موثر باش��ند، این آگهی 
خاصیت ویروسی شدن را پیدا می کند و خود 
مخاطب��ان بدل به ابزاری برای اش��اعه آگهی 
خواهند شد. باید به شرکت یونیلیور در ایران 
و همکاران��م در آژانس مات تبریک بگویم. به 
دو دلیل: اول اینکه کاری حرفه ای و تاثیرگذار 
س��اخته اند و دوم اینکه راه را ب��رای اعتماد و 
ورود س��ایر برندها هموارتر کرده اند. امیدوارم 
همکارانم در ش��رکت های تبلیغاتی این راه را 
ب��ه همین دقت و کیفیت ادام��ه دهند تا هم 
انحصار آگهی های تلویزیونی کم رنگ تر ش��ود 
)ک��ه منجر به خالق تر ش��دن ایده ها و اجرای 
آگهی ها خواهد شد( و هم اینکه کمک کنند تا 
اعتماد تازه ای که این چند وقت به رسانه های 
جدید ش��ده، مستحکم تر ش��ود. به هرترتیب 
از اش��اعه روزافزون آگهی های ویدئویی تحت 
 iptv وب، گریزی نیس��ت و رسانه هایی مانند
و vod ب��ه زودی بس��تر جدیدی ب��رای این 
آگهی ها )صرف نظر از درست و غلط بودنش( 
فراهم خواهند کرد. جن��گ میان تلویزیون و 
اینترن��ت به ایران هم رس��یده و هم تلویزیون 
و هم رس��انه های اینترنتی بای��د هرچه زودتر 
شرایط کسب و کار خود را با آن تطبیق دهند. 
دانستن قواعد ایده پردازی، تولید، جذب آگهی 

و پخش و حتی بسط دادن آگهی های جهانی 
و بومی س��ازی آن در ایران می تواند راهگش��ا 
باش��د. چنان که در آگهی داو همه این موارد 

لحاظ شده است. 

برندی که از زیبایی واقعی برای جذب 
مخاطبان جهانی خود می گوید

محمدرضا س��یار درباره ویدئ��وی برند داو 
که به تازگی در ش��بکه های اجتماعی منتشر 
شده می گوید: همان طور که می دانید، برند داو 
مدت ها براساس یک بریف اصلی کمپین های 
مختلف��ی را در دنیا اجرا می کن��د. داو در این 
آگهی ها از زیبایی واقعی برای جذب مخاطبان 
جهان��ی خ��ود می گوی��د. ای��ده داو )زیبایی 
حقیقی( از سال ۲۰۰۴ اجرایی شده است. در 
ای��ران نیز به تازگی ای��ن برند تصمیم به بیان 
ایده اصلی خود گرفته است. شروع اجرای ایده  

اصلی داو با این ویدئویی اس��ت که جدیدا در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است. سناریو 
و کانس��پت اصلی ای��ن ویدئو برای ش��رکت 
آژانس بین المللی داو است. کانسپتی که گروه 
ما تالش کرده آن را ایرانیزه و بومی کند. سیار 
درباره ایده ویدئویی داو می گوید: همیشه افراد 
وقت��ی کمی سن ش��ان باال می رود، احس��اس 
می کنند که زیبایی قب��ل را ندارند. این حس 
تا حدودی در مادران بیش��تر اس��ت. از طرف 
دیگر مادران همیشه دوست دارند که قهرمان 
زندگی بچه هایشان باشند. شاید در این میان 
ب��رای م��ادران زیباتر از این حس نباش��د که 

بدانند، از نگاه دختران شان چه شکلی هستند 
و آنها چه تعریفی از مادران ش��ان دارند. حال 
ما در ای��ن ویدئو که به صورت مس��تند تهیه 
ش��ده از یکس��ری مادر و دختر واقعی دعوت 
کردیم که در س��اخت آن به گ��روه ما کمک 
کنند. این ویدئو از دو مصاحبه تش��کیل شده 
است، دو مصاحبه ای که یکی صبح از دختران 
و دیگری عصر از مادران گرفته ش��ده اس��ت. 
دختران و مادران حی��ن مصاحبه همدیگر را 
ندیده اند. از آنها صادقانه خواسته ایم که درباره 
احساساتش��ان برای ما بگویند. مادران درباره 
ظاه��ر خود صحبت کردن��د و دختران درباره 
مادرشان و بعد ویدئو دختران به مادران نشان 
داده ش��د و در انتها هر دو گروه شرکت کننده 

در ویدئو با یکدیگر مالقات کردند. 

بومی کردن کمپین جهانی در ایران 
سیار درباره بریف اصلی ارائه شده از طرف 
برن��د داو می گوی��د: برند داو برخ��الف اکثر 
برندهای ح��وزه زیبایی و بهداش��تی معتقد 
اس��ت، اگر افراد سالمت پوست خود را حفظ 
کنند نیازی به اجرای شیوه های دیگر نیست 
و زیبایی واقعی را همیش��ه خواهند داش��ت 
ام��ا اکثر اف��راد به خص��وص خانم ه��ا بعد از 
گذش��ت زمان تاحدودی اعتماد به نفس خود 
را از دس��ت می دهن��د و احس��اس می کنند 
ک��ه دیگر زیب��ا نیس��تند. داو به ای��ن افراد 
می گوی��د: دیگران ش��ما را زیباتر می بینند و 
این اعتماد به نفس بیش��تری به شما خواهد 
داد. ای��ن بری��ف در نقاط مختل��ف جهان در 
قال��ب ویدئوه��ای متفاوت��ی منعکس ش��ده 
اس��ت. وقتی این بریف به کش��ور ما رس��ید، 
برای اجرای آن نیاز به بومی کردن داش��تیم. 
باید ب��رای اجرای یک ای��ده جهانی فرهنگ 
مخاطب��ان را در نظر می گرفتی��م. درنتیجه 
بهترین گزینه برای نش��ان دادن ارتباطی که 
داو می خواس��ت، در ویدئو به مخاطب نشان 
ده��د، رابطه م��ادر و دختری در ای��ران بود. 
در ای��ران ارتباط خانوادگی پررنگ تر اس��ت 
و معم��وال ب��ه نس��بت نقاط مختل��ف جهان 

رابط��ه مادر و دختری ح��ال و هوای دیگری 
دارد. اکث��ر مادران دوس��ت دارند، تعریفی را 
که دختران از آنها دارند، بش��نوند. این فقط 
مختص مادران نیس��ت و اکثر اف��راد تمایل 
دارن��د، بدانند که نزدیکان ش��ان چه تعریفی 
از آنها دارند. س��یار می گوید: مشابه ویدئویی 
که گروه تهیه کرده در برخی از کش��ورها نیز 
ساخته ش��ده ولی در آنها جنس نشان دادن 
ارتباط مادر و دختر متفاوت است برای مثال، 
در ویدئویی این ارتباط از طریق ارس��ال نامه 
یا صدا اتفاق افتاده است، ما برای نشان دادن 
عمیق تر احس��اس مادر و دختری از این ایده 
اس��تفاده کرده ایم تا مخاطبان مان را بیش��تر 
درگی��ر هدفمان کنیم. با تمام توصیفات ایده 
ویدئ��وی جهانی داو در ایران ش��کل گرفت. 
این ویدئو ش��روع یک کمپین بزرگ اس��ت. 
کمپینی که امس��ال شروع ش��ده و در سال 
آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این کمپین 
ب��ه تمام م��ادران خواهیم گفت ک��ه زیبایی 
واقعی را در خود جست وجو کنند و آنها واقعا 
برای مهم ترین افراد زندگی شان زیبا هستند. 
در ای��ن کمپین از مخاطب��ان می خواهیم که 
به مادران ش��ان بگویند که زیبا هستند. سیار 
می گوید: این ویدئو برای شبکه های اجتماعی 
ساخته شده و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم، 
مرزهای میان رس��انه های س��نتی و مدرن را 
جابه جا کنی��م، یعنی به برنده��ا بگوییم که 
رسانه تبلیغاتی محدود به تلویزیون و رادیو و. 
. نمی ش��ود و باید نگاهی تازه تر به شبکه های 
اجتماعی داش��ته باش��ند. برندها با توجه به 
آمارهای ب��االی حضور افراد در ش��بکه های 
اجتماعی می توانند پی��ام تبلیغاتی خود را از 
طریق رسانه هایی غیر از رسانه های سنتی به 
مخاطبان برسانند. برندها می توانند با اجرای 
این ش��یوه  هزینه های تبلیغات��ی خود را نیز 
کاهش دهند. س��یار می گوید: در این کمپین 
داو ق��رار نیس��ت برای خود تبلی��غ کند و به 
نوعی این برند می خواهد رس��الت اجتماعی 
خود را در قبال مش��تریانش اج��را کند. این 
برند می خواهد، مخاطبانش دوس��تش داشته 
باشند و نمی خواهد بی جهت ادعای تبلیغاتی 
کند. ه��دف نهایی کمپین این اس��ت که به 
مخاطبان گفته شود عالوه بر تبریک روز مادر 
به آنها بگویند که زیبا و بزرگ ترین قهرمانان 
زندگی بچه هایشان هس��تند. این کمپین در 
چندی��ن فاز اجرا خواهد ش��د و در ادامه  آن 
افراد مختلفی مش��ارکت خواهند کرد. شاید 
در گام های بعدی این کمپین به س��راغ افراد 
دیگر جامعه به غیر از مادران و دختران برویم 
و از آنه��ا بخواهی��م که حس خ��ود را درباره 

نزدیکانشان بگویند. 
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اس��تفاده از زنجی��ره تامین 
مناس��ب برای ارائه محصوالت 
باکیفی��ت ب��ه ب��ازار هم��واره 
موردحمای��ت تولیدکنن��دگان 
ای��ن  اس��ت.  ب��وده  ایران��ی 
موض��وع قطع��ا می توان��د در 
ف��روش س��ازمان های ایران��ی 
باشد. برخی  تاثیر گذار  بس��یار 
تولیدکنن��دگان ب��ا حمایت از 
در  اولیه  م��واد  تولیدکنندگان 
تالش هستند ارتباط مناسبی را 
با آنها برقرار کنند. شرکت کاله 
نی��ز چندی پیش در راس��تای 
ای��ن موض��وع حمایت هایی را 
از دام��داران انجام داده اس��ت 
و از طریق پوس��تری دامداران 
مطرح را ب��ه مخاطبان معرفی 
کرده اس��ت. اینکه این موضوع 
تا چه ان��دازه می تواند در نگاه 
مثبت��ی  تاثی��رات  مخاطب��ان 
داش��ته باش��د، بهانه ای شد تا 
»فرصت امروز« به س��راغ امید 
قربانی  رز مشاور ارشد بازاریابی 
فارغ التحصی��ل  و  تبلیغ��ات  و 
MBA دانشگاه صنعتی شریف 
و احس��ان قاس��می کارشناس 

ارشد و مشاور بازاریابی برود. 
امید قربان��ی  رز در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
در حال حاضر به نظر می رسد 
صنایع لبنی با کاهش تقاضا در 
کش��ور روبه رو هستند و اقشار 
متع��ددی با توج��ه به فرهنگ 
و درآمد خ��ود، قادر به مصرف 
قابل قبولی از سبد محصوالت 
صنای��ع لبن��ی نیس��تند. یک 
بخ��ش ای��ن کاه��ش تقاض��ا 
مرب��وط به درآمد اس��ت که از 
حوصله این بحث خارج است؛ 
اما بح��ث مربوط ب��ه فرهنگ 
و فرهنگ س��ازی ب��رای ایجاد 
و تقوی��ت نیاز ب��ه مصرف این 
اس��ت.  قابل تامل  محص��والت 
ب��ه نظر می رس��د ط��رح کاله 
در حمای��ت از دام��داران بعد 
فرهنگی را هدف گرفته است. 
البت��ه بن��ده تنها یک پوس��تر 
مربوط به معرف��ی این طرح را 
دیده ام و از ابعاد اطالع رس��انی 
و روش های آن مطلع نیس��تم؛ 
ام��ا اگر ف��رض کنی��م که در 
اطالع رس��انی  کانال های  همه 
کال��ه، همی��ن محت��وا م��ورد 
اس��تفاده قرارگرفته باش��د، به 
نظر می رس��د پیام آن طور که 
باید ب��رای مصرف کننده واضح 
نیس��ت. اینکه کاله برای شیر 
خ��وب پ��ول خ��وب می دهد، 
الزاما چ��ه ارتباطی با محصول 
نهای��ی دارد؟ آی��ا محصوالتی 
ک��ه م��ا می خریم حاص��ل از 
خروجی بهترین دامدار اس��ت 
یا کیفیت متوسطی از عملکرد 
آنها را دارد؟ آیا کاله محصوالت 
را به خوب��ی کنت��رل کیفی��ت 

می کند؟ 

تصویر بهتر برای مخاطبان
او ادام��ه می دهد: در بهترین 
حال��ت مصرف کنن��ده نهای��ی 
ک��ه در معرض ای��ن طرح قرار 

می گیرد، می تواند حس نسبتا 
بهت��ری در م��ورد محصوالت 
این ش��رکت به دست آورد. لذا 
ارتباط مستقیمی بین حداقل 
ن��وع اطالع رس��انی طرح  این 
کاله با مفهوم مش��تری مداری 

متصور نیست. 
خاطرنش��ان  رز  قربان��ی 
می کند: به نظر می رسد شاید 
کاله قصد داش��ته است بحث 
محصوالت  کیفی��ت  کنت��رل 
کن��د.  پراهمیت ت��ر  را  خ��ود 
پیش تر عرض  ک��ه  همان طور 
محت��وای  ازآنجاک��ه  ک��ردم، 
آن طور  ط��رح،  اطالع رس��انی 
که بای��د ب��رای مصرف کننده 
نهای��ی تنظیم نش��ده )حداقل 
در پوس��تری که بنده از طرح 
دی��دم(، به زع��م بن��ده تاثی��ر 
نح��وه اطالع رس��انی این طرح 
ب��ر مص��رف کنن��ده نهای��ی 
چی��زی بیش از ی��ک فعالیت 
برندینگ نیست و اندازه گیری 
مش��کل  نی��ز  آن  اثربخش��ی 
است. ش��اید اگر پوستر بیشتر 

ب��رای مصرف کنن��ده 
تنظیم ش��ده ب��ود ت��ا 
تاثی��ر  ای��ن  دام��دار، 
بیش��تر دیده می شد؛ 
به عن��وان نمون��ه پیام 
نهایی که مصرف کننده 
نهایی دریافت می کند 
می توانس��ت به ج��ای 
»ش��یر خ��وب، پ��ول 
با  ش��یرهای  خوب!«، 
طالی��ی  بس��ته بندی 
کاله، محصول زحمات 
برترین دامداران کشور 
باش��د. چنین تغییری 
اطالع رسانی  نحوه  در 
ط��رح،  برندین��گ  و 
می شود  باعث  حداقل 
کل طرح اندکی بیشتر 
و  قابل اندازه گی��ری 
به تبع آن، تاثیرش نیز 

قابل درک تر باشد. 

عدم ارزش افزوده محتوای 
پوستر

بازاریاب��ی  مش��اور  ای��ن 
اظه��ار می کن��د: اگ��ر ه��دف 
ک��ردن  ش��گفت زده  ط��رح، 
و  نهای��ی  مصرف کنن��دگان 
افزای��ش فروش باش��د، اینکه 
این طرح چ��ه ارزش افزوده ای 
برای ش��رکت دارد، ش��اید از 
بعد مارکتینگ س��وال چندان 
دقیقی نباش��د. باید ابتدا دید 
که این طرح چه ارزش��ی برای 
مصرف کنندگان ایجاد می کند. 
همان ط��ور ک��ه ع��رض کردم 
ارزش اف��زوده آن ب��ا محتوای 
پوس��تر اطالع رس��انی چندان 
شفاف نیس��ت و کارایی کافی 
ندارد. ل��ذا تاثیر آن بر افزایش 
ف��روش، صرف نظر از اندازه نیز 
اندازه گیری  قابلی��ت  چن��دان 
ن��دارد. بهت��ر ب��ود ک��ه کاله 
پی��ام مصرف کنن��ده نهایی را 
به طور مش��خص معط��وف به 
محصولی کند تا بتوان در مورد 
تاثیرگذاری آن بیشتر صحبت 

کرد. 

او می افزای��د: ام��ا در م��ورد 
بح��ث تعام��ل ب��ا دام��داران، 
موضوع متفاوت اس��ت. به زعم 
تاثیرگ��ذاری  کارای��ی  بن��ده، 
این تبلیغ بر دامداران بیش��تر 
اس��ت. باید دید دام��داران در 
حین اجرای ط��رح، آن را یک 
مش��وق برای تولی��د محصول 
بهتر می دانند یا به آن توجهی 
نمی کنند که برای تش��خیص 
آن نیاز به اطالعات بیشتری از 

جزییات طرح دارم. 

حمایت از دامداران در 
راستای توسعه محصوالت

ای��ن مش��اور بازاریابی بیان 
می کن��د: ب��ه نظ��ر می رس��د 
صنای��ع لبن��ی بازهم زی��ر بار 
س��ازمان  قیم��ت  افزای��ش 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
تولیدکنن��دگان نرون��د. بدین 
ترتی��ب اگ��ر ف��رض کنیم در 
قیمت محصوالت قبلی تغییری 
حاص��ل نمی ش��ود، تاثی��رات 
پی��اده کردن ط��رح را باید در 

محص��والت جدیدتر  توس��عه 
جس��ت وجو کرد. ممکن است 
کاله در پس ای��ن طرح، اقدام 
به توس��عه محصوالتی کند که 
از نظر کیفیت، حسب کیفیت 
ش��یر حاص��ل از دام��دار، ب��ا 
قیمت های متنوعی ارائه شود. 
در این ص��ورت می توان انتظار 
محص��والت ارزان و همچنین 

گران را داشت. 
خاطرنش��ان  رز  قربان��ی 
ه��دف  اگ��ر  می کن��د: 
مصرف کننده نهایی باشد، پیام 
باید س��اده تر و شفاف تر انتقال 
یابد. به نظر می رس��د پوس��تر 
فعلی هم مصرف کننده را هدف 
گرفته است و هم دامدار را. این 
کار داستان را پیچیده می کند. 
پیش��نهاد م��ن این اس��ت که 
برای اطالع رس��انی به دو قشر، 
از ابزارها، طرح ها و رسانه های 
مناسب تر اس��تفاده شود. مثال 
مصرف کنن��ده نهایی همین که 
کال��ه ش��یرهای  کن��د  ب��اور 
را طبقه بندی  دامداران خ��ود 
می کند و به تبع آن محصوالت 

متن��وع می دهد، کافی اس��ت. 
در ادام��ه باید روی محصوالت 
و ویژگ��ی آنها تمرکز ش��ود و 
سپس روی اینکه کاله به خوبی 
برای کنترل کیفیت محصوالت 
خود، س��ازماندهی کرده است، 
تاکی��د ش��ود. از بع��د دامدار 
می توان به مولفه های رده بندی 
و اندازه گی��ری ب��رای افزایش 
ش��فافیت و اعتم��اد پرداخت. 
این اطالعات به نظر می رس��د 
از حوصله مصرف کننده نهایی 

خارج است. 

قیمت گذاری نهایی 
براساس مشورت با 

تامین  کنندگان
احسان قاس��می، کارشناس 
ارش��د و مش��اور بازاریاب��ی با 
اش��اره ب��ه ای��ن موض��وع که 
»ای��ن اقدام کاله در راس��تای 
مش��تری م��داری محس��وب 
ب��ا  گفت  وگ��و  در  می ش��ود« 
»فرصت ام��روز« می گوید: به 
این دلیل این اقدام در راستای 
م��داری  مش��تری 
می ش��ود؛  تلق��ی 
چ��ون به مش��تری 
اطمین��ان  ای��ن 
ک��ه  می ده��د  را 
نهایی  قیمت گذاری 
مشورت  براس��اس 
تامین کنندگان  ب��ا 
لح��اظ  معتب��ر 
ش��ده و ب��ا توج��ه 
ب��ه انتفاع ایش��ان، 
قیمت گ�������ذاری 
ص��ورت  معقول��ی 
گرفته است. شرکت 
اش��اره  درعین حال 
به ای��ن موضع دارد 
که تمام محصوالت 
آن طبیع��ی بوده و 
این مهم در راستای 
اثربخ��ش  تعام��ل 
تامین کنندگان  ب��ا 
منعکس شده  معتبر 
کال��ه  درواق��ع  اس��ت. 
می خواه��د ارتب��اط خ��ود با 
تامین  کنندگان��ش را به صورت 
ش��فاف برای مش��تری نشان 
دهد ت��ا اعتم��اد وی را جلب 
کن��د. در ضمن ای��ن تبلیغ تا 
ح��دودی ابت��کاری و جال��ب 

است. 
او ادام��ه می دهد: همان طور 
که ذکر ش��د حمای��ت کاله از 
دام��داران می توان��د در جهت 
اعتمادس��ازی برای مشتری و 
انعکاس سالمت محصول عمل 
کند. در مقول��ه صنایع غذایی 
بهداشت و اطمینان از سالمت 
حائز اهمیت اس��ت، به ویژه در 
محصوالت فاسدش��دنی مانند 
لبنی��ات. در این گون��ه صنایع 
الزم اس��ت تبلیغات در جهت 
س��المت  از  اطمینان س��ازی 
مصرف کننده  ب��رای  محصول 
باشد که این تبلیغ دارای این 

ویژگی است. 

جلب اعتماد عرضه کننده
می کن��د:  اظه��ار  قاس��می 

تاثی��ر  کال��ه  اق��دام  ای��ن 
ارزش  زنجی��ره  در  مثبت��ی 
ش��رکت دارد و ضم��ن حفظ 
ارتباط ب��ا تامین کنن��دگان با 
مصرف کنن��دگان نی��ز ارتباط 
خوبی برقرار کرده است. جلب 
اعتماد عرضه کننده و همچنین 
مشتری ارزش افزوده گرانبهایی 
اس��ت که کاله در ای��ن تبلیغ 

برای خود ایجاد کرده است. 
این کارشناس ارشد بازاریابی 
می افزای��د: ای��ن اقدامات کاله 
می توان��د در افزای��ش فروش  
موثر باش��د؛ زی��را خود حضور 
عرضه کنندگان می تواند منتج 
ب��ه تبلیغ��ات دهان به دهان و 
ایجاد یک ش��بکه تبلیغاتی از 
لبنیات  فعاالن ح��وزه صنعت 
ش��ود ولی باید توجه داش��ت 
صرف ی��ک تبلی��غ خالقانه و 
البت��ه قابل تقدی��ر نمی توان��د 
به تنهای��ی در افزای��ش فروش 
ش��دن  دی��ده  باش��د.  موث��ر 
تامین کنندگان یک کسب وکار 
توسط آن کسب وکار می تواند 
جذاب  تامین کنن��دگان  برای 
باش��د و اینکه آنه��ا می توانند 
در قیمت گذاری موثر باشند و 
کسب وکار برای جایگاه و نقش 
ایشان در زنجیره ارزش، ارزش 
قائل ش��ده اس��ت؛ و این برای 
دامداران می تواند حس خوبی 

ایجاد کند. 
او با اش��اره ب��ه این موضوع 
که »پی��اده کردن این موضوع 
در قیم��ت نهای��ی محص��ول 
تاثی��رات بس��زایی می گذارد« 
می توان��د  می ده��د:  ادام��ه 
در مس��تند و واقع��ی ب��ودن 
قیمت موثر باش��د؛ زیرا با نظر 
لبنیات  خبرگان حوزه صنعت 
)دامداران باتجربه( اس��تخراج 
شده و می تواند واقعی تر باشد 
و همین موض��ع حتی با اخذ 
مش��اوره از همین ای��ن گروه 
نخبگان می تواند در سوددهی 
بیشتر کس��ب وکار موثر باشد. 
در واق��ع ای��ن تکنی��ک ک��ه 
به نوعی ی��ادآور تکنیک دلفی 
اس��ت با اخ��ذ نظ��ر خبرگان 
بهره وری بیش��تر کسب وکار را 

در پی دارد. 
می کند:  خاطرنشان  قاسمی 
در راس��تای ای��ن موضوع باید 
کیفی��ت تبلیغ��ات باالتر رود. 
کیفی��ت ظاه��ری تبلی��غ باال 
نیس��ت اس��تفاده از طرح های 
ارزش��مند  کار  این  خالقان��ه، 
منعک��س می کن��د.  بهت��ر  را 
در ضم��ن این موض��ع یعنی 
تامین کنندگان  ش��دن  درگیر 
کس��ب وکار در سیاست گذاری 
برجسته  بیش��تر  کس��ب وکار 
و ب��زرگ ش��ود و حتی حفظ 
حق��وق دام��داران و توجه به 
اجتماع��ی  مس��ئولیت های 
ش��رکت بیش��تر در پیام های 
گ��ردد.  منعک��س  تبلیغات��ی 
اس��تفاده از پیام های تصویری 
می توان��د  بیش��تر  خالقان��ه 
موث��ر باش��د، حت��ی برگزاری 
رویدادهایی که منعکس کننده 

حقوق دامداران هستند. 

بررسی برندینگ در صنایع ایران 
براساس 22 قانون ابدی برندسازی 

قانون بیست و یکم برندسازی: قانون فناپذیری
هیچ برن�دی اب�دی نیس�ت، اتان�ازی اغلب 

بهترین راه حل است
برعکس قوانی��ن برند که تقریبا ثابت هس��تند، 
نام ه��ای تجاری اب��دی نیس��تند. برنده��ا متولد 
می شوند، رشد می کنند، بالغ می شوند و در نهایت 
می میرن��د. اگر برندی را که مرده اس��ت بخواهید 
ب��ا هزینه های هنگفت تبلیغات��ی نگه دارید، مانند 
ای��ن اس��ت که فردی ک��ه مرگ مغزی ش��ده و با 
 قط��ع دس��تگاه آن ف��رد خواهد م��رد را بخواهید 

زنده کنید.
 با به وج��ود آمدن طبقه ه��ای جدید خدمات و 
محص��والت، خدمات و محص��والت قدیمی از بین 
می روند. این برندها دیگر ارزش��ی نخواهند داشت 
و مقاوم��ت در براب��ر از بین رفتن آنه��ا  )معموال 
توس��ط صاحبان برند انجام می ش��ود( دور ریختن 
پول س��ازمان است. راه درس��ت، خلق برند جدید 
اس��ت. زمانی این داستان به فاجعه تبدیل می شود 
که عمر برندی تمام ش��ده باشد و صاحبان برند با 
معرف��ی محصولی جدی��د در زیرمجموعه آن برند 
بخواهن��د آن برند را حفظ کرده و به کس��ب و کار 

خود ادامه دهند.
 به نوکیا و کداک دقت کنید، با تغییر تکنولوژی 
در صنعت موبایل و عکاس��ی، نوکیا و کداک سعی 
کردن��د با ارائه موبایل لمس��ی و دوربین دیجیتال 
در این بازار بمانند و شکس��تی س��نگین را تحمل 

کردند. دنیا پر است از این نوع فعالیت ها. 
برندها مانند انسان ها می مانند، به دنیا می آیند، 
شکوفا می شوند، پژمرده می ش��وند و می میرند. با 
ظهور نس��ل جدید، نسل قدیم بازنشسته می شود. 
ولی باید توجه داش��ت راه اندازی خانه س��المندان 
برندها، تجارتی موفق و پر س��ود است، می پرسید 
چگونه؟ ترغیب صاحبان صنایع و البته رغبت ذاتی 
صاحبان برند برای از دس��ت ندادن برندشان، آنها 
را به سمت تبلیغات چند میلیاردی می کشاند، این 
میلیاردها تومان هزینه مانند دس��تگاه هایی است 
ک��ه فرد مرگ مغزی را دارای عالئم حیات نش��ان 

می دهد! 
صاحب��ان برند باید به جای هزینه برای برندی از 
بین رفته، پول خود را در کسب و کاری جدید برای 
نس��ل جدید در طبقه جدید سرمایه گذاری کنند، 
ولی بس��یاری از مدیران برند قبل را نگه می دارند 
و در زیرمجموع��ه آن با تکنولوژی جدید کاالهای 
جدی��د خود را به بازار عرضه می کنند، اش��تباهی 
اس��تراتژیک و نابود کننده، نابود کننده چون پول 
خود را در کسب و کاری بدون آینده سرمایه گذاری 
می کنند، دوب��اره تاکید می کنیم، این پول باید در 

برندی جدید سرمایه گذاری شود. 

قانون بیست و دوم برند سازی: قانون یکتایی
مهم تری�ن وظیفه ی�ک برند، مح�دود کردن 

اهدافش است  )ترجیحا تک هدفی(

منحصربه فرد بودن و ایجاد تمایز است که برندها 
را در ذهن تثبیت می کند، ممکن اس��ت بپرس��ید 
هزاران برند با ع��دول از این قانون هنوز به حیات 
خود ادامه می دهند، درست است دلیل آن درست 
ب��ودن ع��دول از قان��ون یکتایی و تمرکز نیس��ت 
دلیلش این است که خوشبختانه اکثر رقبای فعال 
در هر کسب و کار نیز خود به گسترش خطی روی 

می آورند، بنابراین به هم اجازه حیات می دهند. 
بس��یاری از ما برند آتاری را می شناس��یم، یک 
سیستم بازی های ویدئویی، زمانی که آتاری تالش 
به تولید کامپیوتر کرد از صحنه رقابت محو ش��د. 
چون ویژگی یکتای��ی و منحصربه فرد بودنش را از 
دست داد. همین یکتایی است که به برندها کمک 
می کند تا در اجتماع مهم شوند و گسترش خطی 
باع��ث تضعی��ف و در برخی موارد ح��ذف برندها 

می شود. 
با دانس��تن 22 قانون ابدی برندسازی، حال اگر 
بخواهی��م برند را تعریف کنیم بای��د بگوییم، برند 
ایده ی��ا مفهوم��ی منحصربه فرد اس��ت که مالک 
جایگاهی در ذهن مش��تری های بالق��وه و بالفعل 
 خود اس��ت. مفهومی س��اده در عین حال بس��یار 

پیچیده. 

خوشبختانه اعتماد کپی نمی شود

شاید رقبای کپی کار شما بتوانند کار شما را کپی 
کنند اما به ندرت می توانند اعتماد مش��تری را کپی 
کنن��د. کپی رایت یا حق تکثی��ر در بردارنده پیمان 
برن ب��رای حمایت از دارایی علم��ی، ادبی و هنری 
است. پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار 
گرفته و از سال ۱۹۶۷ مدیریت آن بر عهده سازمان 
جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی قرار گرفته 
اس��ت. کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ 
شده و چاپ نش��ده ادبی، علمی و هنری است. این 
آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که 
دارای ماهیتی قابل درک باشند، یعنی دیده، شنیده 

یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. 
گسترش فناوری امکان کپی غیر مجاز را با کیفیت 
خوب برای اشخاص خاطی به وجود می آورد. این به 
معنی آن است که هیچ شخصی حق کپی برداری از 
محصول دیگری را بدون مجوز ناش��ر یا پدیدآورنده 
آن ندارد. در صورتی که حقوق مولف رعایت نش��ود، 
ش��خص خطا کار تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و 
امکان دارد مشکالت حقوقی بسیاری برای خودش 
ایجاد ش��ود. در صورتی که این قانون وجود نداشته 
باش��د و اف��راد خود را مل��زم به رعای��ت آن ندانند 
مش��کالت فراوانی می تواند برای صاحبان یک اثر به 
وجود بیاید. بهتر اس��ت قبل از اینکه بخواهیم سعی 
کنی��م راه حلی برای رعایت م��ردم و البته خودمان 
ب��ه کپی رایت پیدا کنیم، ب��ه این فکر کنیم چرا ما 
ب��ه حقوق دیگر افراد حقیق��ی و حقوقی کره خاکی 
احترام نمی گذاریم. در این ش��رایط نابس��امان یک 
دارایی بس��یار مهم وجود دارد که کپی نمی ش��ود و 

آن دارایی اعتماد مشتریان است. 

ایجاد اطمینان در مشتریان احتمالی و جلب اعتماد 
آنان س��خت ترین کار برای کس��انی است که کاال یا 
خدمات��ی را برای عرضه در بازار دارند. س��خت ترین 
کار اس��ت ب��ه این دلیل که پیش از ه��ر اقدامی در 
خصوص آن، باید بسیار درباره آن فکر کرد و پس از 
تعیین استراتژی، تکنیک ها و تاکتیک هایی را آزمود 
و در نهای��ت با برخ��ورداری از یک ثب��ات رویه آن 
اس��تراتژی را به اجرا گذاشت. جلب اعتماد مشتری 
راه ه��ای مختلف��ی دارد و ب��ا توجه به ن��وع کاال یا 
خدماتی که ارائه می کنید، می توانید استراتژی های 
مختلفی را به کار برید. اما یک سری از کارها به نوع 
کاال یا خدماتی که ارائه می دهیم بستگی ندارد و به 
نوعی جزو اصول ایجاد اطمینان در مشتری و جلب 

اعتماد او به شمار می آید. 
 جلب اعتماد مش��تری کلید موفقیت شماس��ت. 
برای رس��یدن ب��ه آن، نیاز مش��تری را بشناس��ید 
و ب��ا محصول یا خدمات��ی آن نیاز را به س��رعت و 
به گونه ای حرفه ای برآورده س��ازید. کس��ب اعتماد 
مش��تری، مهم تری��ن مرحله قبل از کس��ب رضایت 
او اس��ت. مش��تری اول اعتماد می کن��د، بعد برای 
نخس��تین بار وارد معامله می ش��ود و خریدی انجام 
می دهد و منتظر می ماند تا ش��ما حسن نیت تان را 
به او ثابت کنید. مشتری شما را زیر نظر می گیرد و 
خبر بد آنکه مشتریان حتی اگر در زندگی شخصی 
و کاری شان انسان های مثبت اندیشی باشند اما در 
کنترل ش��ما اصال نگاه مثبت ندارند. ش��ایان توجه 
آنکه موفقیت در جلب رضایت مشتری یعنی کسب 
اعتماد بیش��تر و هرچ��ه که در ام��ر جلب رضایت 
مشتریان تان موفق تر باشید، اعتمادشان را بیشتر و 

بیشتر به خود جلب کرده اید.  

نوآوری های پاناسونیک برای 
مسافران بیزنس کالس

آنچه بس��یاری از مردم از یک پ��رواز خوب انتظار 
دارند راحتی سفر و امکان انجام کارهای خود مشابه 
دفت��ر یا منزل اس��ت ب��ه همین دلیل بس��یاری که 
البت��ه توانایی مالی آن را ه��م دارند از بخش تجاری 

هواپیماها استفاده می کنند. 
 به گ��زارش آی تی ای��ران، با وج��ود اینکه بخش 
تج��اری هواپیماها طی س��ال های اخی��ر تنوع قابل 
مالحظه ای پیدا کرده و به امکانات زیادی مجهز شده 

اما هنوز جا برای رقابت در این عرصه وجود دارد. 
حاال ش��رکت پاناس��ونیک پس از تحقیق��ات زیاد 
نوآوری های تازه ای را تحت عنوان Waterfront ارائه 
کرده که ش��امل اتصال دستگاه ها )ioT(، بهره گیری 
از موبایل مس��افر به عنوان مرکز خدمات رسانی و در 
عین حال استانداردهای راحتی و حفظ ایجاد حریم 
خصوصی هنگام پرواز است. استفاده از صفحه نمایش 
با کیفیت 4K و ش��ارژر بی س��یم و امکان تنظیم نور 
و صندل��ی از روی موبایل مس��افر و ارائ��ه انبوهی از 
اطالعات دس��ت اول به مسافران از جمله ویژگی های 
این صندلی تجاری جدید اس��ت که البته با امکانات 
راحتی و خدماتی مناس��بی ترکیب شده است. تولید 
این صندلی ها حاصل کار س��ال ها تالش مهندس��ان 
پاناسونیک برای بهره گیری از بهترین امکانات هنگام 
پرواز بوده و پاناسونیک در این مدت با ارتباط با بیش 
از ۳۰۰ مسافر از خطوط هوایی مختلف نیازهای آنان 

را در هنگام پرواز بررسی کرده است. 
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عطیه عظیمی

مصرف کننده نهایی همین که باور کند 
کاله شیرهای دامداران خود را طبقه بندی 

می کند و به تبع آن محصوالت متنوع 
می دهد، کافی است. در ادامه باید 

روی محصوالت و ویژگی آنها تمرکز 
شود و سپس روی اینکه کاله به خوبی 
برای کنترل کیفیت محصوالت خود، 
سازماندهی کرده است، تاکید شود

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

کارشناس ارشد بازاریابی
بهروز لطفیان

گزارش »فرصت امروز« از جزییات حمایت کاله از دامداران

ارتباط مناسب با نقطه آغاز زنجیره تامین 



برای مطالعه 417 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
دانکن هاینز، ماجراجوی غذاخور! 

از    )DUNCAN HINES( هاین��ز  دانک��ن 
پیش��گامان رتبه بندی رس��توران ها برای مسافران به 
ش��مار می رفت. امروزه بیش��تر او را با برند محصوالت 
غذای��ی اش که ب��ا نام خ��ودش نی��ز تولید می ش��ود 
می شناس��ند. هاین��ز در دوران کودکی م��ادرش را از 
دس��ت داد و سرپرس��تی اش به مادربزرگش س��پرده 
ش��د. او در دانش��گاه تجارت بولینگ گرین که امروزه 
با نام کنتاکی غربی ش��ناخته می ش��ود، تحصیل کرد. 
او س��پس به عنوان کس��ی که در س��فرها به مشتریان 

خدمات الزم را ارائه می دهد، مشغول کار شد. 
در س��ال 1935 و در س��ن 55 س��الگی، هاین��ز در 
طول سفرهایش در سرتاس��ر جاده های آمریکا آنقدر 
غذاهای خوب و بد خورده بود که به این نکته پی ببرد 
که هیچ مکانی ب��رای ارائه خدمات بی��ن ایالتی وجود 
ندارد و فقط چند رستوران زنجیره ای در مسیر هستند 
که آن ه��م در چند منطقه پرجمعی��ت و بزرگ وجود 
دارن��د. هاینز و همس��رش فلورنس فهرس��تی را برای 
دوستا ن شان از صدها رس��توران سرتاسر کشور تهیه 
کردند. این فهرست به حدی شهرت پیدا کرد که هاینز 
آن را به عنوان ی��ک کتاب جیبی و با ن��ام »ماجراهای 
خوب غذا خوردن« در س��ال 1935 به فروش رساند. 
این کتاب به معرفی رستوران ها و غذاهایی در سرتاسر 
آمریکا می پرداخت که هاینز به شخصه به آنجا رفته و 
از خوردن غذاهایش��ان لذت برده بود. در سال 1952، 
او نان دانکن هاینز را به سرتاس��ر جه��ان معرفی کرد. 
این نخس��تین ماجراجویی هاینز در تولید محصوالت 
غذایی بود. در سال 1953 او امتیاز نام و عنوان کتابش 
را ب��ه روی ای��چ پ��ارک )Roy H. Park( فروخت تا 

موادغذایی هاینز پارک را شکل دهد. 

بازاریابی تان را بسیار آسان کنید
دانکن هاین��ز کارآفرینی بود که نه تنه��ا کارهایش را 
بسیار آس��ان انجام می داد، بلکه در بازاریابی هم همین 
روش را در پیش گرفته بود. درست مثل رستوران هایی 
با منوهای خانگی ساده که موردعالقه اش بودند و بسیار 
تالش می کردن��د و کار زیادی انج��ام می دادند و زودتر 
به موفقیت دس��ت می یافتند، هاینز هم ترجیح می داد 
اس��تراتژی بازاریابی ساده ای داشته باش��د و با کارهای 
کوچک آغاز و مس��یرش را به س��مت موفقیت باز کند. 
در س��ال 1935 او که پیش از این به بس��یاری از نقاط 
آمریکا س��فر کرده بود، فهرس��تی از 167 مکانی را که 
برای غذا خوردن مناس��ب بود، تهیه کرد. او با این ایده 
که این فهرس��ت را به عنوان یک کتاب به دست بخش 
وسیعی از مخاطبان برس��اند، کارش را آغاز کرد اما بعد 
تصمیم گرفت ک��ه در ابتدا این فهرس��ت را به دس��ت 
اطرافیانش برس��اند. در واقع با کارهای کوچک ش��روع 
کند. بنابراین فهرست را درون کارت کریسمس همراه 
با یادداشتی که توضیحی درباره آن می داد، به دوستان 
نزدیکش هدیه داد. او با این کار به چند هدف رسید؛ اول 
اینکه هم در بازاریابی و هم در خرید هدیه کریس��مس 
صرفه جویی کرد و دوم اینکه این موقعی��ت به او اجازه 
داد که محصول��ش را در یک بازار کوچک ت��ر و پیش از 
روانه کردن آن به بازار بزرگ تر امتح��ان کند. این بازار 
کوچک همان دوستان نزدیک و آشنایانش بودند. روش 
بسیار س��اده ای که موفقیت چش��مگیری برای دانکن 

هاینز در برداشت. 

فرصت ها و محدودیت های تان را بشناسید
کارآفرین��ی با ی��ک رؤی��ا آغاز می ش��ود و ب��ه این 
معناست که ش��جاعت دنبال کردن این رؤیا را داشته 
باش��ید اما خطری که در کمین این رؤیا نشس��ته این 
است که ندانید چقدر با دس��ت آوردن آن فاصله دارید 
و چه هنگام زمان دس��ت کش��یدن از آن فرا می رسد. 
رویای هاین��ز یک نمونه س��اده بود؛ »او قصد داش��ت 
به مس��افران در حالی که از آمری��کا بازدید می کنند، 
روش زندگ��ی خ��وب در س��فر را معرف��ی کن��د.« 
زمانی که او نخس��تین کتابش را ب��ا موفقیت به چاپ 
رس��اند، فرصت های متعددی خودش��ان را در مقابل 
هاین��ز نس��بتا بی تجربه ب��ه نمایش گذاش��تند. آنچه 
او را از دیگ��ران متمای��ز ک��رد توانای��ی اش در دنبال 
کردن ای��ن فرصت ها ب��ود. او موفقیت کتاب��ش را اول 
راهی می دانس��ت که پی��ش از ای��ن آغاز ک��رده بود 
و وقتی توانس��ت این ایده را به ثمر بنش��اند مسیرش 
را ب��ا راه ان��دازی محصوالت غذای��ی دانک��ن هاینز و 
همچنین کتاب دوم��ی که به چاپ رس��اند، ادامه داد 
و بی تجربگ��ی اش در ابت��دای راه که ش��اید به نوعی 
مح��دودش می کرد، مانع پیش��رفتش نش��د. ش��اید 
تمام ایده هایش در مس��یر کس��ب وکارش به موفقیت 
نرسیدند اما دانکن هاینز به آنچه می خواست با تالش 
فراوان، ش��ناخت به موق��ع فرصت ها و نهراس��یدن از 

محدودیت ها دست یافت.

و  جدی��د  غذاه��ای  تجرب��ه  کارش�ناس:  پاس�خ 
محل��ی یک��ی از عالقه ه��ای مهم گردش��گران اس��ت؛ 
چون بیش��تر گردش��گران ایران��ی غذاه��ای معمولی را 
در طول س��ال می��ل می کنند ام��ا تجربه غ��ذای جدید 
همواره می توان��د برای مخاطب��ان ایرانی جذاب باش��د. 
پیش��نهاد می ش��ود روی این موض��وع متمرکز ش��ده و 

غذاه��ای جدی��د و محلی را برای مش��تریان خود س��رو 
کنید، ای��ن موضوع اتفاق��اً می توان��د برای ش��ما مزیت 
 رقابتی را نس��بت به س��ایر رس��توران های ش��هر شیراز 

داشته باشد. 
برای تبلیغات و معرفی رس��توران خود ب��ه مخاطبان 
می توانی��د از تراکت های تبلیغاتی اس��تفاده ک��رده و در 
اماکن تاریخی و عمومی این تراکت ها را منتشر کرد؛ البته 
این موضوع بسیار حائز اهمیت است که تراکت ها باید به 
نحوی طراحی شود که قابلیت جذب مخاطبان را داشته 

باش��د و اتفاقاً روی غذاهای س��نتی و محلی در تراکت ها 
تمرکز کنید. از طرفی می توانید با آژانس های مس��افرتی 
مختلف تعاملی را برقرار کرده و از این طریق مس��افران را 

به رستوران خود دعوت کنید. 
یکی دیگر از اقدامات��ی که می توانید انج��ام دهید این 
اس��ت که به مخاطبانی که به رس��توران ش��ما می آیند، 
هدیه ای را عرضه کنید؛ این هدیه باعث می شود مشتریان 
از شما یادگاری داشته باش��ند و این موضوع در تبلیغات 

دهان به دهان می  تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود. 

جلب نظر گردشگران نوروزی

پرس�ش: مدیر رستورانی در ش�یراز هستم و با توجه به نزدیک ش�دن به ایام نوروز قصد داریم برنامه ریزی های مناسبی را در 
راستای جذب مشتریان بیشتر انجام دهیم. از نظر شما چه اقداماتی را در راستای جذب مخاطبان بیشتر می توان انجام داد و 

برای معرفی رستوران به گردشگران چه برنامه ریزی هایی را باید اتخاذ کرد؟ 
کلینیککسبوکار

خرافاتی جالب از سراسر دنیا 
درباره پولدار شدن

در حال نزدیک ش��دن به سال نو هس��تیم و تب و تاب 
اس��تقبال از نوروز در میان مردم ایران، روز به روز بیش��تر 
می شود. کنار س��فره باستانی هفت س��ین خیلی ها برای 
رسیدن به آرزوهای ش��ان دعا می کنند. یکی از دعاهایی 
که بی برو برگرد در هر خانه ای و بر لب هر صاحب خانه ای 
می آید، دعا برای پولدار شدن است. البته این آرزو مختص 
دورهمی آغاز سال نوی ما ایرانیان نیست و مردم در سراسر 
جهان در شروع سال خود کارهایی انجام می دهند تا پولدار 
بودن یا شدن شان در آن س��ال را تضمین کنند. برخی از 
مردم در کشورهای گوناگون دنیا به خرافات  جالبی برای 
پولدار ش��دن اعتقاد دارند که در روز اول سال خود به آنها 

عمل می کنند. 
1- چین

در چین، مردم از گذاش��تن کیف هایش��ان روی زمین 
خودداری می کنند. این یکی از محبوب ترین اعتقادهای 
خرافی اس��ت که در چین رعایت می شود. آنها می گویند، 
»کیفی که روی زمین باشد، پول را از خانه خارج می کند.« 
در واقع گذاشتن کیف روی زمین نماد ریزش پول از آن 
است و ریزش پول نیز صاحب کیف را طبعا فقیر می کند. 
غیر از این، وقتی کیف دست صاحبش باشد، او به اموالش 
نزدیک تر است و احتمال دزدیده شدن پول ها هم کاهش 

می یابد. 
2- روسیه، ترکیه و ژاپن

در روسیه،  ترکیه و ژاپن در خانه س��وت نمی زنند. این 
عقیده خرافی ک��ه در میان چندی��ن فرهنگ مختلف در 
جهان طرفدار دارد، با س��وت زدن در خانه مش��کل دارد، 

به ویژه در هنگام عصر کسی سوت نمی زند. 
روس ها معتقدند که س��وت زدن در خان��ه باعث ضرر 
مالی می شود. باور ترک ها این اس��ت که سوت زدن باعث 
می شود شیطان شب سروقت شان می آید. مردم ژاپن هم 
می گویند اگر س��وت بزنید ماره��ا و دزدان عصر در خانه 

سراغ تان می آیند. 
3- فرانسه

در فرانس��ه، مردم هیچ وقت نان را برعک��س روی میز 
نمی گذارن��د. خرافات فرانس��وی ها می گوید، اگ��ر نان را 
برعکس روی می��ز بگذارید، ب��ا فقر و گرس��نگی مواجه 
می شوید. این عقیده از یک عمل در قرون وسطی می آید 
که براس��اس آن نانواها نان هایی را که می خواستند برای 

یک جالد بفرستند، برعکس روی میز می گذاشتند. 
4- ژاپن

ژاپنی ها قورباغه اریگامی  )ساخته شده از کاغذ و تا( را در 
کیف های پول خود نگاه می دارند. یک تکه کاغذ نباید باعث 
خوش شانسی یا ثروت شما شود اما براساس عقیده خرافی 
ژاپنی ها، تا کردن یک کاغذ به شکل یک قورباغه می تواند 

هم خوش شانسی بیاورد و هم پول. 
ژاپنی ها به قورباغه می گویند  » کائ��رو «   و تلفظ این واژه 
دقیقا با واژه  » بازگشت «   یکی است. بنابراین به باور ژاپنی ها 
بودن یک قورباغه اریگامی در کیف پول به داش��تن ثروت 

کمک کرده و  » پول را بازمی گرداند.« 
5- چین

در چین م��ردم در طول دوره 12 س��اله زودیاک لباس 
زیر قرمز می پوش��ند. در س��نت چین، رن��گ قرمز نماد 
ثروت آفرینی اس��ت، چون ارواح خبیثه را دور می کند و به 

ثروت اجازه آمدن به جیب مردم را می دهد. 
در زودیاک هر س��ال با نام یک حیوان شناخته می شود 
و هر کسی در س��ال هر حیوانی به دنیا بیاید، خصوصیات 
گوناگونی به او نسبت می دهند. جالب اینکه متولدان سال 
هر حیوان در س��ال آن حیوان دچار بدشانسی می شوند و 

برای رفع این بدشانسی باید لباس زیر قرمز بپوشند. 
6- کره جنوبی

چه عصبی باش��ید و چه بی صبر، تکان دادن پاها از نظر 
س��نت کره ای ها باعث ضرر پول��ی برای تان می ش��ود. از 
دیدگاه کره ای تکان دادن پا باعث می شود ثروت از تن شما 

بیرون بریزد و بی پولتان کند. 
7- جمهوری چک

در جمهوری چک، م��ردم پولک ماه��ی در کیف های 
پول شان می گذارند. مردم چک معتقدند که همراه داشتن 
پولک ماهی در کیف پول در طول سال می تواند پول برای 

صاحب کیف بیاورد. 
پولک ماه��ی نماد ث��روت و پول اس��ت، چون ش��کل 
ظاهری اش شبیه سکه های نقره ای است. بنابراین همراه 

داشتن آنها باعث کامیابی می شود. 
8- آمریکا

در آمری��کا م��ردم اس��کناس دو دالری با خ��ود همراه 
می برند. عقیده خرافی مربوط به همراه داش��تن اسکناس 
دو دالری یک پایان باز دارد. کمیابی اس��کناس دو دالری 
باعث ش��ده برخی به ای��ن باور برس��ند که داش��تن این 
اسکناس باعث می ش��ود صاحبش در آینده پولدار شود. 
این در حالی اس��ت که برخی دیگر برعکس این موضوع را 
اعتقاد دارند و آن اینکه همراه داشتن این اسکناس باعث 
بدشانسی می شود. آنها آنقدر از این اعتقاد اطمینان دارند 
که می گویند اگر شما مطمئن نیستید آن را امتحان کنید. 

9- خرافات کسب و کاری
 کس��ب و کارها در بس��یاری از فرهنگ ها از طلسم های 
خوش شانس��ی برای کس��ب ثروت اس��تفاده می کنند. 
طلسم های خوش شانسی در کشورهای گوناگون استفاده 
می شود. این کار هم برای کس��ب ثروت بیشتر و هم برای 

نگهداری ثروت موجود انجام می شود. 
برای مثال، در هند و بسیاری از کشورهای دیگر آسیای 
جنوب شرقی، گذاش��تن مجس��مه فیل در ورودی محل 
کسب رسم است. آنها باور دارند که این مجسمه می تواند 
برای کسب و کارشان پول و شانس بیاورد. در ژاپن هم گربه 
مانکی نکو یا گربه شانس که یک دستش را باال برده نمادی 

برای خوش شانسی و ثروت در کسب و کار است. 
10- فرهنگ خالخالی

از نظ��ر بس��یاری از فرهنگ ه��ا، خالخالی ب��ودن نماد 
خوش یمنی و خجس��تگی اس��ت. این ط��رح البته برای 
ثروتمند ش��دن ه��م خ��وب اس��ت. در عقای��د خرافی 
فیلیپینی ها اعتقاد بر این اس��ت که پوشیدن لباس های 
خالخالی باعث ثروتمندتر ش��دن می ش��ود، چون شکل 

دایره ای خال ها باعث جذب ثروت و مال می شود. 
businessinsider. com :منبع

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  .

مسیر ثروت

هیچ ک��س در هی��چ جایگاه 
و مکانی دوس��ت ندارد کس��ی 
باش��د ک��ه باع��ث ناراحت��ی و 
ناامی��دی دیگران می ش��ود یا 
ش��خص موردنظر برای گرفتن 
تماسی باشد که حاوی پیغامی 
منفی اس��ت، اما در عین حال 
باید در نظ��ر گرفت ک��ه هیچ 
مسئله ش��خصی در کار نیست 
و در هر کس��ب وکاری پاس��خ 
منفی دادن به یک متقاضی کار 
اتفاق می افتد. البته این مطرح 
کردن و شرح دادن این موضوع 
می تواند ناراحت کننده باش��د، 
همیشه متقاضیانی وجود دارند 
که س��عی می کنند خودش��ان 
را ثاب��ت کنند و پاس��خ منفی 
شما برای ش��ان متقاعدکننده 
نیست و نمی خواهند که جواب 
»نه« بش��نوند. رد ک��ردن یک 
متقاضی کار، ب��ه خصوص بعد 
از انجام مصاحبه، هرگز وظیفه 
موردعالق��ه  هیچ ک��س نبوده 
است، اما اگر هست باید هرچه 
س��ریع تر ش��غل مدیریتی تان 
را ت��رک کنی��د. بنابرای��ن هر 
متقاضی کاری، حت��ی آنهایی 
که اصال مناسب کسب وکارتان 
نیستند، می توانند یک مشتری 
یا یک س��فیر برای شرکت تان 
باشند، پاسخ صریح، محترمانه 
و ایجاد بازخوردی مثبت امری 
ض��روری در دنی��ای تج��ارت 
اس��ت، حتی اگر کار جالبی به 
نظرتان نرس��د. در این مطلب 
به مواردی اش��اره می کنیم که 
با رعایت آنه��ا می توانید تا آنجا 
ک��ه ام��کان دارد محترمانه و با 
ناراحتی کمتر به یک متقاضی 

کار پاسخ منفی بدهید.

تاخیر نکنید
زمانی که ی��ک تصمیمی را 
می گیری��د، درب��اره آن تعل��ل 
نکنید و ب��رای زنگ زدن تاخیر 
نداش��ته باش��ید. اگ��ر تع��داد 
زی��ادی رزومه و تقاض��ای کار 
دریافت کرده اید، پاس��خگویی 
سریع  و بس��تن پرونده کسانی 
ک��ه در فهرس��ت تان جای��ی 
ندارند، انجام پروس��ه استخدام 
را برایت��ان راحت ت��ر می کن��د 
و پیش��رفت کارت��ان را بهبود 
می بخش��د. اگ��ر متقاضیان��ی 
مناس��ب  واقع��ا  ک��ه  داری��د 
کسب وکارتان نیستند و جایی 
در آن ندارند، س��ریع آنها را از 
پروسه اس��تخدام حذف کنید 
تا این ام��کان را فراه��م آورید 
که متقاضیان واجدش��رایط در 
این میان بیش��تر جل��وه کنند. 
اگ��ر با ی��ک متقاض��ی رودررو 
صحبت کردید یا ب��ا او مکالمه 
تلفنی داشتید و زمانی را برای 
انجام چنی��ن کاری اختصاص 

داده اید، س��عی کنید به همین 
روش ادام��ه دهی��د، ام��ا اگر 
برایت��ان امکان پذی��ر نبود که 
ای��ن کاندیدا را مالق��ات یا با او 
تماس تلفنی برقرار کنید، یک 
ایمیل متواضعان��ه و محترمانه 
برای این فرد بفرس��تید. تاخیر 
در پاس��خگویی کار صحیح��ی 
نیس��ت، حتی زمانی که با یک 
متقاضی موفق مواجه باش��ید، 
بنابراین ت��ا جایی که می توانید 
رون��د اس��تخدام را س��ریع تر 
پیش ببرید. اگ��ر مدیریت تان 
در ای��ن زمینه ضعیف باش��د و 
رفتار نامناس��بی داشته باشید، 
باعث می شود که یک متقاضی 
پیش��نهاد  ب��ه  واجدش��رایط 
کارتان پاس��خ منف��ی بدهد یا 
درباره فرهن��گ کمپانی دچار 

شک و تردید شود. 

درباره انتخاب کلمات 
بیندیشید

»ن��ه«  پاس��خ  مدیری��ت 
ب��ا  اینک��ه  از  پی��ش  دادن 
ی��ک متقاض��ی کار تم��اس 
بگیری��د، آغاز می ش��ود. اغلب 
بی��ان  در  مصاحبه کننده ه��ا 
جم��الت امیدوارکنن��ده یک 

زی��اده روی  مق��دار 
می کنند ت��ا آنجا که 
که  متقاضیانی  حتی 
کمت��ر واجدش��رایط 
بس��یار  هس��تند، 
هیجان زده می شوند. 
البت��ه ای��ن روش��ی 
ب��رای  فوق الع��اده 
توافق  س��اختن یک 
خوب اس��ت و باعث 
مکالمه ای  می ش��ود 
موفق ت��ر بین ش��ما 
و کاندی��دای مقاب��ل 
ص��ورت  روی ت��ان 
بگی��رد، ام��ا باید این 
نکته را در نظر داشته 
باش��ید ک��ه تع��داد 

زی��ادی از مصاحبه ش��ونده ها 
قرار نیس��ت اس��تخدام شوند 
و ش��غل موردنظر را به دس��ت 
بیاورند، بنابراین باید لحن تان 
را مقاب��ل این اص��ل مدیریت 
کنی��د. جمالت��ی مانن��د این 
جمل��ه ک��ه »ببین��م چگونه 
می توانی��د یک گزین��ه خوب 
باش��ید« ممکن است در زمان 
مصاحبه کامال بی ضرر باش��د، 
ام��ا در عین ح��ال می تواند به 
عنوان پاس��خ »مثبت« در نظر 
گرفته ش��ود، حتی اگر همین 
جمله را به چندی��ن متقاضی 
مختلف بگویی��د و منظورتان 
فقط آن شخص خاص نباشد. 
از اس��تفاده ک��ردن از کلمات 
مثب��ت  خیل��ی  جم��الت  و 
خ��ودداری کنید، حت��ی اگر 
جمله ای که مط��رح می کنید 
بی ضررتری��ن جمله باش��د و 

دلیل خاصی در پس آن وجود 
نداشته باشد.

صحبت کردن گزینه خوبی 
است

کار سختی اس��ت که بدانید 
ب��ا متقاضی��ان ناموف��ق باید 
چگونه ارتب��اط برقرار کنید. به 
عنوان یک قانون کل��ی، اگر با 
کاندیدهای موردنظرتان پیش 
از دریاف��ت رزومه کاری ش��ان 
بنابراین  نداش��ته اید،  برخورد 
یک ایمیل مختصر و مش��ترک 
به هم��ه آنه��ا می توان��د برای 
پاس��خگویی مناس��ب باش��د 
و مطمئن ش��وید ک��ه به همه 
درخواس��ت کننده های ناموفق 
این ایمیل ارسال ش��ود. تمام 
چی��زی که نی��از داری��د چند 
دقیقه اس��ت تا ی��ک ایمیل با 
متنی ساده بنویسید و کارتان 
را تم��ام و کمال انج��ام دهید. 
اگر با متقاضی��ان کار مصاحبه 
انجام داده ای��د و به طور خاص 
آنها موفق ش��ده اند که از بیش 
از یک مرحله انتخاب تان عبور 
کنند، بنابرای��ن فقط منصفانه 
اس��ت ک��ه پاس��خ بی درنگ و 
ش��خصی به آنها بدهی��د. اگر 

واقعا نمی توانی��د چنین کاری 
را انج��ام دهی��د، ی��ک ایمیل 
ام��ا  بفرس��تید،  برای ش��ان 
بازخوردتان باید به ش��خصه از 
طریق تماس تلفنی یا ویدئویی 
منتقل ش��ود. این روش بسیار 
توصی��ه می ش��ود و ارجحیت 
دارد. در ارتباطات نوش��تاری، 
لح��ن کالم و عکس العمل ه��ا 
از دست می رود. ش��نیدن این 
جمله ک��ه »صحبت ک��ردن با 
ش��ما بس��یار باعث خوشوقتی 
ب��ود و برایت��ان بهترین ها را در 
آین��ده آرزو می کنم« برای یک 
متقاض��ی ک��ه با پاس��خ منفی 
مواجه شده خوش��ایند است و 
می توان��د این تجرب��ه منفی را 

راحت تر هضم کند. 

مالک تصمیم تان باشید
زمانی که قرار اس��ت تماس 

تلفنی موردنظ��ر را برقرار کرده 
و با ش��خص متقاضی صحبت 
کنید، کار آس��انی اس��ت که با 
اس��ترس س��خن بگویی��د یا با 
روش��ی ب��د موض��وع را مطرح 
س��ازید. اگ��ر اس��ترس دارید، 
تمرین کنید ک��ه چه جمالتی 
را بیان کنید یا حتی یادداشتی 
مقابل تان قرار دهید تا به ش��ما 
کم��ک کن��د. در ابتدا ش��رح 
دهید که درخواس��ت این فرد 
را مورد موافقت ق��رار نداده اید 
و مس��ئولیت تصمیم ت��ان ب��ا 
گفت��ن  از  اس��ت.  خودت��ان 
جمل��ه »تصمیم گرفته ش��د« 
خ��ودداری کنی��د، به گونه ای 
ک��ه ان��گار ش��خص دیگ��ری 
چنی��ن تصمیم��ی را گرفت��ه 
اس��ت یا این گونه تصور ش��ود 
که رئیس تان چنین تصمیمی 
را گرفته اس��ت، این فقط باعث 
می شود ضعیف به نظر برسید. 
خالص��ه ای  نی��ز  نهای��ت  در 
دهی��د،  ارائ��ه  دالیل ت��ان  از 
دالیلی مثل اینک��ه متقاضیان 
واجدشرایط تری در اولویت تان 
هس��تند. در آخر از متقاضیان 
ناموف��ق ب��ه دلی��ل زمانی که 
گذاشته اند و عالقه ای که نشان 

داده اند، تشکر کنید. 

انسانیت فراموش 
نشود

پیغام تان را با ش��خص 
متقاض��ی کار دلس��وزانه 
مطرح کنید، گاهی اوقات 
عجل��ه ای ک��ه در تم��ام 
کردن ای��ن مکالمه دارید 
باعث می ش��ود این نکته 
فرام��وش و لحن ت��ان در 
تش��کر از آن کاندیدا سرد 
و بی روح ش��ود. فراموش 
نکنی��د ه��ر متقاضی که 
نتیجه  منتظر  مش��تاقانه 
استرس  است،  تقاضایش 
دارد. رفتار شما به عنوان 
مدیر می تواند تف��اوت زیادی 
ایجاد کند. کسی چه می داند، 
ش��خصی که امروز برای شغل 
موردنظرتان مناس��ب اس��ت، 
ش��اید در آین��ده ب��رای کار 
دیگری مناسب باشد، بنابراین 
چگونگ��ی رفتارت��ان ب��ا یک 
متقاضی ناموف��ق در این برهه 
حس��اس می تواند ی��ک رابطه 
کاری مثمرثم��ر را پایه ری��زی 
کند یا حداقل احتم��ال اینکه 
ش��بکه های  در  ش��خص  آن 
اجتماعی پروسه استخدام تان 
را به مضحک��ه بگی��رد، پایین 

بیاورد.

بازخورد مفید ارائه دهید
و  آش��کار  بازخ��ورد  اگ��ر 
ب��ه  ارائ��ه  ب��رای  مش��خصی 
متقاضی موردنظرت��ان دارید، 
آن را ارائه دهی��د، به خصوص 

اگر ب��ا آن متقاضی رودررو و در 
ی��ک مصاحب��ه کاری برخورد 
داش��ته اید، رعایت ای��ن نکته 
ارزش��مند  بس��یار  می توان��د 
باشد. س��عی کنید کلمات تان 
توانایی های��ی  چارچ��وب  در 
باش��د که در آنها می بینید. اگر 
عکس العمل ای��ن متقاضی در 
جهت عدم تمایل به ش��نیدن 
این کلمات بود، ممکن اس��ت 
آنها ب��ه زم��ان بیش��تری نیاز 
داشته باشند. به این متقاضیان 
پیش��نهاد دهید که در مرحله 
بعد جزییات بیشتری را به آنها 
ارائه می دهید، بنابراین شماره 
تماس ت��ان را در اختیارش��ان 

قرار دهید.

استعدادیابی کنید
ب��رای ی��ک مدی��ر تمری��ن 
خوبی اس��ت ک��ه از متقاضیان 
موردنظر بپرس��د آیا عالقه مند 
را  اطالعات ش��ان  هس��تند 
ش��غلی  فرصت ه��ای  ب��رای 
آین��ده نگ��ه دارید، ب��ا این کار 
می توانی��د ب��رای فرصت هایی 
ک��ه در آین��ده پی��ش می آید، 
لیس��تی از اس��تعدادها تهی��ه 
می توانی��د  بنابرای��ن  کنی��د، 
فایلی سرش��ار از رزومه داشته 
باش��ید که این روزها می تواند 
برای راه ان��دازی ی��ک صفحه 
اس��تخدام کافی باش��د. در این 
صفحه می توانی��د از متقاضیان 
درخواست کنید این صفحه را 
دنبال کنند تا مش��اغل جدید 
عن��وان ش��ده در آن را ببینند. 
اس��تخدام یک ش��خص جدید 
برای تی��م کاری ت��ان می تواند 
بس��یار هیجان انگی��ز باش��د، 
زی��را اف��راد جدید بس��یاری را 
مالقات می کنی��د و می توانید 
دقیق��ا اس��تعدادی را ک��ه نیاز 
دارید، پی��دا کنید ت��ا تیم تان 
کامل ش��ود، ام��ا در عین حال 
باید ت��ا آنجا که ام��کان دارد از 
ناراحت��ی متقاضی��ان ناموفق 
جلوگی��ری کنی��د. در مق��ام 
یک مدیر کار س��ختی اس��ت و 
گاهی وسوس��ه می ش��وید که 
آن متقاضی را از س��ر باز کنید 
که این مس��ئله می تواند باعث 
شود ش��ما س��رد و بی احساس 
به نظر برس��ید و همی��ن نکته 
باعث می ش��ود که از نیت شما 
برداش��تی غیرمنصفانه ش��ود. 
پاسخ منفی دادن به این روش 
باعث می شود عواقب بیشتری 
را در ش��بکه های اجتماع��ی و 
رس��انه ها متحمل شوید. سعی 
کنید هم درباره ف��رد متقاضی 
و هم ش��رکت تان جانب انصاف 
را رعایت کنی��د و دالیل مفید 
ارائ��ه دهید و به ف��رد موردنظر 
کمک کنید تا کامال مس��ئله را 
درک کند و از این تجربه درس 

بگیرد. 

مدیران ماندگار

 اگر تعداد زیادی رزومه و تقاضای 
کار دریافت کرده اید، پاسخگویی 
سریع  و بستن پرونده کسانی که 

در فهرست تان جایی ندارند، انجام 
پروسه استخدام را برایتان راحت تر 
می کند و پیشرفت کارتان را بهبود 
می بخشد. اگر متقاضیانی دارید که 

واقعا مناسب کسب وکارتان نیستند و 
جایی در آن ندارند، سریع آنها را از 
پروسه استخدام حذف کنید تا این 
امکان را فراهم آورید که متقاضیان 

واجدشرایط در این میان بیشتر 
جلوه کنند
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آخرین عرضه امسال دولت 
در فرابورس

آخرین عرضه های امس��ال س��ازمان خصوصی سازی 
در فرابورس ایران در حالی با عرضه س��هام س��ه شرکت 
دولتی در هفته پایانی سال 94 صورت می گیرد که بر این 
اساس قرار است 19.78 درصد سهام پتروشیمی کازرون 
مع��ادل 130میلیون و 552 هزار و 266 س��هم به ارزش 
پایه هر س��هم 2666 ریال و ارزش کل پایه 348 میلیارد 
و 52 میلی��ون و 341 هزار و 156 ریال روز 25 اس��فند 
در فرابورس عرضه مش��ود. براس��اس این گزارش، مبلغ 
سپرده شرکت در این مزایده 10 میلیارد و 441 میلیون 
و 570 هزار و 235 ریال تعیین شده است و برنده مزایده 
باید 20درصد مبلغ پیش��نهادی خود را تا 20 روز کاری 
پرداخ��ت کند و بقیه را به صورت قس��طی در مدت پنج 
س��ال بپردازد. س��ازمان خصوصی س��ازی بلوک 19.87 
درصد س��هام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شامل 
192 میلیون و 638 هزار و 275 سهم را نیز در این روز 
روی می��ز فروش فرابورس می گ��ذارد که قیمت پایه هر 
س��هم آن 2139 ری��ال و ارزش کل پایه 412 میلیارد و 
53 میلیون و 270 هزار و 225ریال تعیین ش��ده است. 
مبلغ س��پرده ش��رکت در این مزایده نی��ز 12 میلیارد و 
361میلیون و 598 هزار و 107 ریال تعیین ش��ده است 
و برنده مزایده باید 20درصد مبلغ پیش��نهادی خود را تا 
20 روز کاری پرداخت کند و بقیه را به صورت قس��طی 
در مدت پنج س��ال بپردازد. این گزارش می افزاید: 100 
درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شامل 
300 میلیون س��هم این شرکت هم قرار است به قیمت 
پایه هر سهم 8 هزار و 800 ریال و ارزش پایه کل 2 هزار 
و 640 میلیارد ریال در این روز روی میز فروش فرابورس 
برود. همچنین، سپرده حضور در این رقابت، 79 میلیارد و 
200 میلیون ریال و مهلت پرداخت حصه نقدی حداکثر 
20 روز کاری پس از انجام معامله تعیین شده است و 15 
درصد ثمن معامله هم به طور نقد و بقیه در اقساط هفت 

ساله با نرخ 15 درصد پرداخت خواهد شد. 

عرضه ۱۶۵هزار تن میلگرد و 
تیرآهن در بورس کاال

ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی دیروز میزبان عرضه 
165ه��زار و 728 ت��ن س��بد میلگرد و تیرآهن ش��رکت 
ذوب آه��ن اصفهان ب��ود. عرضه یک هزار و 12تن س��بد 
میلگرد 12 تا A3-25، 905 تن س��بد میلگرد مخلوط، 
 5 ،22-A3 یک ه��زار و 265 تن س��بد میلگرد 12 ت��ا
هزار تن س��بد میلگرد 12 ت��ا A3-32، 2 هزار و 46 تن 
میلگ��رد 14 و 16 تولیدی ش��رکت ذوب آهن اصفهان در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی روی تابلوی عرضه رفت. 
همچنین 13 هزار تن شمش هزار پوندی 99.8 و 30 تن 
شمش آلیاژ A-413 شرکت ایرالکو در گروه آلومینیوم و 
500 تن کک متالورژی ش��رکت کک س��ازی زرند و 500 
تن ورق گالوانیزه G ش��رکت صنایع هفت الماس نیز در 
این تاالر عرضه شد. عالوه بر این، 200 تن قیر، 76 هزار و 
500 تن وکیوم باتوم، 2 هزار و 418 تن آمونیاک، 13 هزار 
تن لوب کات، 8 هزار و 786 تن مواد شیمیایی و 65 هزار 
و 407 تن انواع مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی روی تابلوی عرضه رفت. تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 14 هزار و 600 
ت��ن قیر و عایق رطوبتی ب��ود. همچنین، تاالر محصوالت 
کش��اورزی عرض��ه 555 تن جو دامی هم��دان، 3 هزار و 
555 ت��ن ذرت دانه ای دزفول، 100 تن روغن خام س��ویا 
آرژانتین، 360 تن شکر سفید کارخانه قند و شکر دعبل، 
200 تن کنجاله س��ویا پلیت کرمانشاه، 2 هزار تن گندم 
دوروم کرمانشاه، خوزستان، فارس و کرمان را تجربه کرد. 

ارزش معامالت از مرز ۵0 هزار 
میلیارد ریال عبور کرد

ارزش کل معام��الت بورس انرژی ایران با احتس��اب 
معامالت چهارش��نبه گذش��ته به مرز ح��دود 50 هزار 
میلیارد ریال رسید. در جریان معامالت روز چهار شنبه  
19 اسفند 94، سالگرد آغاز معامالت بورس انرژی ایران، 
در بازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران، کاالهای آیزوفید، 
آیزوریس��ایکل، حالل 402 و 404 پاالیش نفت تبریز، 
آیزوفید، آیزوریس��ایکل، حالل 404، نفتای س��بک و 
سنگین پاالیش نفت ش��یراز، حالل 402 پاالیش نفت 
کرمانش��اه، بوتان، پروپ��ان، برش س��نگین و گاز مایع 
پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی و گاز مایع پاالیش 
نفت تبریز به مقصد ارمنستان در رینگ بین الملل بازار 
فیزیکی مورد عرضه قرار گرفتند که کل معامالت صورت 
گرفته در این عرضه ها معادل 9، 500 تن به ارزشی بیش 
از 88 میلی��ارد ریال بود. از نکات حائز اهمیت معامالت 
روز چهارش��نبه می ت��وان به تقاضای ب��االی خریداران 
رینگ داخلی برای انواع کاالهای عرضه های ش��ده روز 
جاری اش��اره کرد، به طوری که در مجموع تقاضایی بالغ 
بر 23 میلیون لیتر برای حالل ها و قریب به 9 هزار تن 

برای کاالهای دیگر به ثبت رسید.

بورس کاال

از  معام��الت نخس��تین روز 
آخری��ن هفته معامالت��ی بازار 
س��هام در حال��ی ب��ا برگزاری 
فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع 
شرکت س��ایپا به عنوان لیدر پر 
قدرت چند وق��ت اخیر بورس 
مصادف ش��د که انتش��ار اخبار 
مثب��ت پیرام��ون برنامه ه��ای 
آتی این مجموع��ه برای اجرای 
برنام��ه افزایش س��رمایه، جان 
تازه ای ب��ه بازار س��هام داد. در 
عی��ن ح��ال ب��ورس ته��ران با 
پای��ان موعد تس��ویه معامالت 
اعتب��ار کارگزاری ه��ا در کن��ار 
افزایش خوش بینی ها نسبت به 
دورنمای اقتصاد در سال آینده 
و همچنین انتش��ار گزارش��ات 
مثبت اقتصادی در کشور چین 
همچنان شاهد رونق گروه های 
معدنی و فلزی در کنار انتش��ار 
خبرهای امیدوارکننده در گروه 
تجهیزاتی ها بود. در بازار شنیده 
ش��د که دولت با تس��ویه خارج 
از نوب��ت هزار میلی��ارد تومانی 
مطالبات ش��رکت مپنا موافقت 
کرده است. از سوی دیگر تکرار 
روند احتمالی س��نوات گذشته 
در نوروز نشان از رشد بازار طی 
هفته پایانی س��ال و هفته های 
اول س��ال بعد اس��ت. از سوی 
دیگر امسال نسبت به سال های 
گذش��ته، وضعیت با متغیرهای 
حمایتی مثبت ت��ری نیز همراه 
ب��ود. در س��ال های اخی��ر بازار 
س��هام تحت تاثیر ریسک های 
سیستماتیک و غیرسیستماتیک 
بسیاری قرار داشت که با اجرایی 
شدن برجام، ریسک سیاسی از 

این بازار رخت بر بسته است. 

کاهش ریسک سرمایه گذاری 
در بورس تهران

در ح��ال حاض��ر ب��ه دلیل 

رویداده��ای مثبت اقتصادی، 
در  س��رمایه گذاری  ریس��ک 
ب��ورس اوراق به��ادار کاهش 
ترتی��ب  ای��ن  ب��ه  و  یافت��ه 
ب��ورس  در  س��رمایه گذاری 
انجام  پایین ت��ری  با ریس��ک 
خواهد ش��د و همه این موارد 
می��زان P/E ب��ازار س��هام را 
افزایش خواهد داد. آغاز روند 
بورس  افزایش��ی  و  صع��ودی 
تهران از نیمه دی ماه موجب 
ش��د تا قیمت سهام شرکت ها 
که در این مدت به کف رسیده 
بود افزایش یافت��ه و تقاضای 
سهم  خرید  برای  چشمگیری 
ایجاد ش��ود تا جایی که پول 
و سرمایه تازه به بدنه ضعیف 
ب��ورس تهران تزریق ش��ده و 
این ب��ازار بتوان��د در کمتر از 
دو م��اه بازده��ی منفی خود 
را ب��ه بازده��ی 25 درصدی 
افزایش دهد و از سایر بازارها 
پیش��ی بگیرد. با مثبت شدن 

جو بازار س��هام اکث��ر صنایع 
وضعی��ت  ای��ن  از  بورس��ی 
بهره مند شدند و بهبود قیمت 
و تقاضا را تجرب��ه کردند، اما 
در ای��ن میان برخ��ی صنایع 
سودهای چش��مگیری نصیب 
از  س��هامداران خود کردند و 
این نظر شگفتی ساز شدند. از 
میان صنایع مختلف بورس��ی 
شگفتی س��ازترین  بی ش��ک 
صنع��ت بورس��ی ب��ه گ��روه 
دارد،  اختص��اص  خودروی��ی 
زیرا این صنعت بعد از اجرای 
برج��ام و رفع تحریم ها رش��د 
پر ش��تاب و بدون توقف خود 
را آغ��از ک��رد و توانس��ت در 
م��دت س��ه م��اه بازدهی کم 
نظی��ر 140 درصدی را نصیب 

همراهان خود کند. 

بازدید نخست وزیر اسبق 
فرانسه از بورس ایران

اینکه  بورس  حاشیه های  از 

نخست وزیر اس��بق فرانسه به 
منظور آش��نایی با بازار سهام 
ای��ران و انتقال تج��ارب خود 
به س��رمایه گذاران فرانس��وی 
از بورس ته��ران بازدید کرد. 
 ،94 اس��فندماه   22 ش��نبه 
نخست وزیر  فیلون،  فرانسیس 
اسبق فرانسه، از بورس تهران 
بازدید کرد و با قالیباف اصل، 
مدیر عامل ب��ورس تهران در 
خص��وص بازار س��هام ایران و 
بورس اوراق به��ادار تهران به 
بح��ث و گفت وگ��و پرداخت. 
در این نشس��ت، فیلون ضمن 
آشنا ش��دن با س��اختار بازار 
سهام ایران، ترکیب بورس ها، 
نح��وه حضور س��رمایه گذاران 
خارج��ی، ترکی��ب صنای��ع و 
ش��رکت ها، وضعیت مالیات بر 
سود شرکت ها و معامالت، در 
جریان آخرین تحوالت بورس 
تهران ق��رار گرفت. همچنین 
طرفی��ن در مورد نحوه تعامل 

ب��ا س��رمایه گذاران اروپایی و 
فن��اوری س��امانه معامالت و 
موضوع��ات دیگری در همین 

زمینه به مذاکره پرداختند. 

افت نامحسوس شاخص 
آیفکس

هفت��ه  روز  نخس��تین  در 
پایانی امس��ال، حدود 9 هزار 
و 916 میلی��ارد ری��ال اوراق 
بهادار در فرابورس ایران مورد 
معامل��ه قرار گرفت.   معامالت 
ب��ازار  اس��فندماه 1394   22
فراب��ورس ب��ا خریدوف��روش 
میلی��ون  و 630  میلی��ارد   2
ه��زار   33 در  به��ادار   ورق��ه 
 9 ارزش  ب��ه  نوب��ت   997 و 
هزار و 915 میلی��ارد ریال به 
اتمام رس��ید؛ آیفک��س هم با 
اف��ت نامحس��وس نس��بت به 
 810.33 رق��م   چهارش��نبه، 
واح��د را نمای��ش داد. بان��ک 
دی ب��ا دادوس��تد 87 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 166 میلیارد 
ریال بیش��ترین حجم و ارزش 
معام��الت س��هام را در ب��ازار 
فراب��ورس ب��ه نام  خ��ود ثبت 
کرد.   سهام زغال سنگ طبس 
در کنار ت��وکا ریل و بانک دی 
را  افزای��ش قیمت  بیش��ترین 
داش��تند و در سوی دیگر بازار، 
 سهام شرکت های پاالیش نفت 
الوان، صنعتی مینو و گسترش 
تج��ارت و س��رمایه ایرانیان با 
بیش��ترین افت قیم��ت روبه رو 
شد.   بیش��ترین حجم و ارزش 
معامالت در بازار اوراق با درآمد 
ثابت هم متعلق به دادوس��تد 
211 هزار و 774 ورقه اس��ناد 
خزانه  اسالمی در نماد »اخزا3« 
به ارزش 186 میلیارد ریال بود، 
در عین حال، مبلغ اسمی اسناد 
خزانه اسالمی در نماد »اخزا1« 
به  حس��اب دارندگان نهایی آن 

واریز شد.

بازار مقاومت 79 هزار واحد را فتح کرد

گام های سبز شاخص کل در آستانه نوروز

نش��ان   95 بودج��ه  بررس��ی 
می ده��د دول��ت در س��ال آت��ی 
برنامه های مهمی ب��رای رونق در 
بازار س��هام و بازار بدهی کش��ور 
دارد؛ به طوری ک��ه فروش حجم 
275 هزار میلی��ارد ریالی را برای 
سه نوع اوراق با درآمد ثابت شامل 
اوراق خزان��ه اس��المی، صکوک و 
مشارکت برنامه ریزی کرده است. 
همچنین دولت در بودجه س��ال 
آتی، واگذاری حدود 160.5 هزار 
میلیارد ریالی شرکت های دولتی 
را ب��رآورد ک��رده اس��ت. مع��اون 
توس��عه بورس اوراق بهادار تهران 

با اع��الم این خبر به س��نا گفت: 
بودج��ه س��ال 1395 نس��بت به 
بودجه س��ال 1394 انبس��اطی تر 
اس��ت و نگاه ویژه ای به بازار سهام 
به خصوص بازار اوراق بدهی دارد. 
همچنی��ن هزینه ه��ای عمران��ی 
دولت در الیحه بودجه س��ال آتی 
افزایش داش��ته است که می تواند 
برای صنایع بورسی، خبری مثبت 
تلقی ش��ود. کریمی همچنین در 
خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار 
در س��ال جاری گفت: بازار سهام 
از جنبه ه��ای مختلف سیاس��ی، 
اجتماع��ی ش��اهد  و  اقتص��ادی 

تح��والت بااهمی��ت بوده اس��ت. 
سال 1394 با خبرهای مذاکرات 
ای��ران و قدرت ه��ای  هس��ته ای 
دنیا در لوزان س��وییس آغاز ش��د 
و ت��ا زمان دس��تیابی ب��ه توافق 
جامع اتم��ی در دی ماه، مذاکرات 
به عن��وان  همچن��ان  هس��ته ای 
تاثیرگذارتری��ن رویداد سیاس��ی، 
بازار س��هام را تحت الش��عاع قرار 
داده بود. وی افزود: در س��الی که 
گذش��ت، کاه��ش قابل توجه نرخ 
سود بین بانکی و پس از آن کاهش 
نرخ س��ود بانکی و نرخ تسهیالت 
اعطای��ی از اخب��ار مثبتی بود که 

به بازار سهام مخابره شد. کاهش 
نرخ سود بانکی می تواند عالوه بر 
کاهش هزینه های مالی شرکت ها، 
بخشی از منابع مالی  را از بازار پول 
به بازار سهام هدایت کند و با این 
ش��رایط می توان امی��دوار بود که 
دولت در س��ال آتی توجه ویژه ای 
به بازار س��هام و افزایش نقش آن 
در تامین مال��ی بلندمدت خواهد 

داشت. 
گف��ت:  همچنی��ن  کریم��ی 
راه اندازی صن��دوق تثبیت بازار، 
اوراق  انتش��ار صکوک و  شرایط 
مطالب��ات  وص��ول  مش��ارکت، 

و  بانک ه��ا  سررس��ید گذش��ته 
م��واردی از این قبی��ل در قانون 
یادش��ده مورد توجه قرار گرفته 
ب��ود. وی برنامه ه��ای اقتصادی 
دول��ت در کاه��ش ن��رخ ت��ورم 
در  اقتص��ادی  ثب��ات  ایج��اد  و 
بخش ه��ای پولی و مال��ی، ارائه  
لوای��ح بودج��ه س��ال 1395 و 
توس��عه کش��ور،  برنامه شش��م 
خب��رگان  مجل��س  انتخاب��ات 
رهبری و مجلس شورای اسالمی 
و تحوالت منطقه ای را از س��ایر 
عوامل مه��م و تاثیرگذار بر بازار 

سهام در سال 1394 دانست.

نگاه ویژه  بودجه 9۵ به بازار سهام

دوشنبه
24 اسفند 1394 ۱2

دریچه

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام تلفن مستقیم: 86073274شماره 468 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

حریل: شنیده ها از این نماد از عرضه 
اولیه سهم در روز سه شنبه حکایت دارد. 
این ش��رکت مالک 1024واگن لبه بلند 
اس��ت و برنامه خرید1000واگن دیگر را 
هم در س��ال های آتی دارد. سرمایه این 

شرکت 196 میلیارد تومان است. 
خاذی�ن: خبره��ا از ای��ن ش��رکت 
حکای��ت ازتصوی��ب افزایش س��رمایه 
925درصدی از محل تجدید ارزیابی ها 
دارد. همچنین افزایش سرمایه از محل 
مطالبات به می��زان 300درصد هم در 

اختیار هیات مدیره قرار گرفته اس��ت. 
ش��نیده ش��ده پیگیری ش��رکت برای 

دریافت زمین بم نیز ادامه دارد. 
خ�ودرو: خبر ها از ای��ن نماد حاکی 
از آن اس��ت که سال آینده تولید ایران 
خودرو 15 درصد افزایش خواهدیافت. 
همچنین گویا مذاک��رات ایران خودرو 
باش��رکت های خارج��ی ادام��ه دارد و 
یک ش��رکت going ventuar، بین 
ایران خودرو و پژو تش��کیل شده است. 
همچنی��ن خبرهایی مبنی بر مذاکرات 
با یک ش��رکت برای اینک��ه وارد بحث 
سهامداری شرکت شود، صورت گرفته 

است. همچنین خبر ها حکایت از نهایی 
ش��دن ق��رارداد ایران خودرو ب��ا بنز تا 
مرداد دارد و همچنین افزایش سرمایه 
شرکت از محل تجدید ارزیابی در سال 

95 قطعی است. 
فخاس: شنیده ها از مذاکرات شرکت 
ف��والد هیوندایی کره با ش��رکت فوالد 
خراس��ان برای همکاری مشارکتی در 

حوزه خاورمیانه حکایت می کند. 
وصنعت: خبرها از این نماد حکایت 
از تقس��یم س��ود 70ریال��ی ب��ه ازای 

هرسهم دارد. 
خساپا: شنیده ها حاکی از آن است 

که ای��ن نماد در اواس��ط فروردین ماه 
بازگشایی می شود. همچنین خبرها از 
افزایش سرمایه 120 درصدی از محل 
تجدید ارزیابی ها حکایت دارد و شنیده 
ش��ده مذاکرات با رنو، کی��ا، ولوو و… 

ادامه دارد. 
خبهمن: شنیده ها از احتمال جهش 
صنع��ت خودرو س��ازی ایران ب��ا توجه 
ب��ه رف��ع محدودیت ه��ای بین المللی 
مط��رح  خودروس��ازهای  اش��تیاق  و 
برای حض��ور در ای��ران و ش��راکت با 
خودروس��ازان ایرانی در دو سال آینده 

حکایت دارد.

حرف های درگوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی

بیشترین درصد افزایش
معدن��ی و صنعتی گل گهر در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 

نیرومحرکه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.1235معدنی گل گهر
2.8834.99نیرومحرکه
3.4794.98شیشه و گاز
2.5524.98مهرکام پارس

2.3714.96فوالد خوزستان
2.9034.95معدنی چادرملو

1.8024.95معدنی صبانور

 بیشترین درصد کاهش
فروس��یلیس ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. ش��هد در رده دوم این گروه ایستاد و قند 
هکمت��ان هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.98(2.004فروسیلیس

)4.87(3.962شهد
)4.7(2.718قند هکمتان

)4.58(15.278شیمیایی سینا
)4.4(1.956شکر شاهرود
)4.39(1.439قند نیشابور
)4.25(5.381قند اصفهان

پرمعامله  رین سهم
بانک صادرات ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. بانک تجارت در رده دوم این گروه ایستاد. 
س��رمایه گذاری رن��ا و ف��والد مبارکه اصفه��ان هم در 

رده های باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

80.864 1091بانک صادرات

76.693 1180بانک تجارت

75.160 2993سرمایه گذاري  رنا

69.321 1374فوالد مبارکه

52.707 2123معدني گل گهر

50.856 1971پارس  خودرو

46.219 2415بانک ملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��رمایه 
گذاری رنا به خ��ود اختصاص داد و صنایع آذرآب رتبه 
دوم را به دست آورد. پاالیش نفت اصفهان هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

224.955 2993سرمایه گذاري  رنا
151.316 5411صنایع  آذرآب 

131.178 3280پاالیش نفت اصفهان
117.715 9431گروه مپنا

116.937 13538ایران  ترانسفو
111.898 2123معدني گل گهر

111.620 2415بانک ملت

بیشترین سهام معامله شده
ایران خودرو دیزل در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که پارس خودرو در این 
گروه دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان در رده سوم جای گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
10914127بانگ صادرات
11803560بانک تجارت
24152992بانک ملت

29932963سرمایه گذاری رنا
19712732پارس خودرو

26662541سرمایه گذاری غدیر
54112005صنایع آذرآب

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
سایپا دیزل به دست آورد. سهم فنرسازی زر در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1034517پست بانک

1849370محور سازان 
1406141تکنوتار

1916128قند قزوین
1626116درخشان تهران

1164106الکتریک خودرو شرق
110744پگاه آذربایجان غربی
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روزه��ای پایان��ی س��ال 94 
در حالی س��پری می ش��ود که 
سیاس��ت گذاران و مس��ئوالن 
اقتصادی کش��ور نوی��د بهبود 
ش��رایط اقتصادی کشور را در 
آینده می دهن��د. در حالی که 
م��وج خوش بینی ه��ا از آینده 
اقتصاد در سال 95 نزد فعاالن 
اقتص��ادی به راه افتاده اس��ت، 
نبای��د از نظ��ر دور داش��ت که 
دول��ت همچنان ب��رای بهبود 
ش��رایط ب��ا چالش های جدی 
مواجه است. کاهش قیمت نفت 
و به تبع آن کاهش درآمد های 
دولت، مس��ئله انباشت بدهی 
دول��ت ب��ه بانک ه��ا و بخ��ش 
خصوص��ی، تک نرخی ش��دن 
ارز و کاهش س��ود تسهیالت از 
جمله مس��ائلی است که دولت 
در س��ال آینده ب��ا آنها مواجه 
است، در شرایطی که برجام با 
موفقیت به سرانجام رسید باید 
منتظ��ر مان��د و دید دولت چه 
برنامه ای برای حل مش��کالت 
تغیی��ر  و  اقتص��اد  درون��ی 
متغیر های داخلی اقتصاد دارد. 
در ای��ن گزارش در گفت وگو با 
کارشناس��ان اقتصادی مسائل 
پیش روی دولت در سال آینده 
و راهکاره��ای مواجهه با آنها را 
م��ورد کنکاش و بررس��ی قرار 
داده ایم که در ادامه می خوانید. 

تکانه مناسب در مسیر 
درست به اقتصاد وارد شود
از  بغزی��ان،  آلب��رت  دکت��ر 
در  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
خصوص ش��رایط تسهیل رشد 
اقتص��ادی در س��ال آین��ده به 
»فرص��ت امروز« گف��ت: برای 
خروج از رکود اقتصاد ایران ابتدا 
باید ریشه های رکود را شناسایی 

کنی��م. از این رو یکی از عوامل 
مهمی که ش��رایط رکود فعلی 
را رق��م زده تجربه تورم ش��دید 
در س��ال های 91 و 92 ب��ود 
ک��ه به دنب��ال آن قدرت خرید 
مصرف کنن��دگان کاهش یافت 
و طبیعتا بخش تقاضای اقتصاد 
دچ��ار مش��کل ش��د. بنابراین 
سیاس��ت گذاران اقتصادی ابتدا 
باید این قدرت خرید از دس��ت 
رفته را به مردم بازگردانند. یک 
راهکار این است که قیمت تمام 
ش��ده محصول را کاهش دهیم 
که می تواند از کانال کاهش نرخ 
تسهیالت به واحد های تولید یا 

کاهش نرخ ارز صورت گیرد. 
بغزی��ان اف��زود: ب��ه نظ��ر 
می رسد، دولت همین مسیر را 
دنبال می کند اما مکانیزم هایی 
ک��ه برای این منظ��ور در نظر 
گرفته ش��ده جوابگوی شرایط 
فعلی اقتصاد کش��ور نیس��ت، 
بنابراین بای��د صنایع مختلف 
به صورت کلی بررس��ی شود و 
ی��ک مدل چن��د وجهی برای 
کل اقتص��اد درنظ��ر گرفت��ه 
ش��ود اینکه ب��ه بخش خودرو 
تس��هیالت دهیم، خوب است 
ام��ا نمی تواند گره مش��کالت 
اقتص��ادی را باز کند. بنابراین 
باید تکانه مناس��ب در مس��یر 
درس��ت به اقتصاد وارد شود تا 
بتوان��د تحرک را به بخش های 

پیش روی اقتصاد بازگرداند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
گف��ت: دولت باید توان خود را 
بر کاهش قیمت تمام ش��ده از 
طریق کاهش هزینه های تولید 
و افزای��ش به��ره وری متمرکز 
کن��د مباحثی ک��ه همواره در 
برنامه های اقتصادی ما مطرح 
ب��وده ام��ا در فض��ای واقع��ی 
اقتص��اد همواره اج��رای آن با 
چالش هایی مواجه است. آنچه 

مس��لم اس��ت مش��کل اصلی 
اقتص��اد م��ا در س��مت عرضه 
اس��ت اقتصاد ما ت��وان تولید 
به��ره ور و ب��ا قیمت مناس��ب 
را ن��دارد، بنابراین ش��اهد آن 
هستیم که محصوالت وارداتی 
در بازار به وفور یافت می شود، 
بنابراین ابتدا باید طرف عرضه 
اقتص��اد را اصالح کرد و تولید، 
را افزایش داد. با افزایش تولید 
اشتغال و افزایش سطح درآمد 
اتفاق خواهد افتاد که می تواند 
تقاض��ا را به دنبال خود رش��د 

دهد. 
از  دیگ��ر  یک��ی  بغزی��ان 
چالش های اساسی پیش روی 
دول��ت را تنگناه��ای مال��ی و 
مسئله بدهی های دولت عنوان 
کرد و افزود: کاهش قیمت نفت 
و انباش��ت بدهی های دولت به 
بانک ها و بخش خصوصی باعث 
ش��ده تا دولت ب��ه لحاظ مالی 
همواره تحت فش��ار قرار داشته 
باشد. بنابراین، باید راهکاری را 
ب��رای افزایش درآمد های ارزی 
دولت در نظر گرفت که دولت با 
برنامه افزایش تولید این هدف 
را دنبال می کند. از طرف دیگر 
مسئله معوقات بانکی است که 
قدرت تس��هیالت دهی بانک ها 
را ت��ا حد زیادی کاهش داده و 
باید چاره ای برای آن اندیشید. 
دولت باید برنامه برای بازار های 
موازی داشته باشد تا با کاهش 
جذابی��ت در بازار ه��ای نظی��ر 
ط��ال و ارز و. . . جری��ان مال��ی 
به س��مت بخش واقعی و مولد 

اقتصاد هدایت شود. 

مشکل اقتصاد را باید در 
سمت عرضه جست وجو 

کرد 
یوس��فی،  قلی  دکترمحمد 
عالم��ه  دانش��گاه  اس��تاد 

مهم تری��ن چالش پیش روی 
دول��ت را در س��ال آینده در 
س��مت عرضه اقتصاد دانست 
و تاکی��د ک��رد: اگر مش��کل 
اقتص��اد ما در س��مت تقاضا 
ب��ود نبای��د کاالی واردات��ی 
در ب��ازار به راحتی به فروش 
برس��د یا رقم کاالهای قاچاق 
در ای��ن س��طح قرار داش��ته 
تقاض��ای  بنابرای��ن  باش��د. 
وج��ود  اقتص��اد  در  کاف��ی 
دارد. مش��کل اینجاس��ت که 
م��ا به دلیل س��اختار معیوب 
کاالی  نمی توانی��م  اقتص��اد 
م��ورد نظر مصرف کننده را با 
قیمت مناس��ب در اختیارش 
ق��رار دهی��م. مس��ئله ای که 
دولت طی س��ال های گذشته 
هرگ��ز ب��ه آن توج��ه نک��رد 
این اس��ت که ب��رون رفت از 
ش��رایط رک��ود تورمی بدون 
رفع مش��کالت س��مت عرضه 

اقتصاد امکان پذیر نیس��ت. 
وی ادام��ه داد: ابت��دا باید 
چنی��ن  در  ک��ه  بپذیری��م 
ش��رایطی هیچ راه��کار آنی 
ب��رای اقتصاد وج��ود ندارد. 
از ط��رف دیگ��ر متولی��ان و 
اقتص��ادی  سیاس��ت گذاران 
باید بپذیرند که سیاست های 
گذشته در مسیر درستی قرار 
نداش��ته و باید اصالح ش��ود. 
اقتص��اد کش��ور نیازمن��د آن 
اس��ت که تمرک��ز خود را در 
بخش های مولد و تولیدی در 
کشاورزی و صنعت قرار دهد، 
بنابراین یک راهکار این است 
ک��ه با تقویت بخش های مولد 
مناب��ع از بخش های خدماتی 
و واس��طه گری ه��ای مال��ی 
و تج��اری ب��ه س��مت تولید 
هدای��ت ش��ود. راه��کار دوم 
واگ��ذاری اقتص��اد به بخش 
خصوص��ی و بهره ور اس��ت و 

راهکار س��وم تمرکز بر جذب 
س��رمایه گذاران  مش��ارکت 
خارجی اس��ت برای این کار 
بای��د اه��داف کوتاه م��دت و 

بلند مدت تبیین ش��وند. 
یوس��فی تاکید ک��رد: برای 
دس��تیابی به چنین جایگاهی 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 
نبای��د در تعارض ب��ا یکدیگر 
قرار داش��ته باش��ند. متاسفانه 
اقتص��ادی  سیاس��ت گذاران 
اه��داف بلند مدت��ی را دنب��ال 
نمی کنند و اهداف کوتاه مدتی 
هم که در نظر گرفته ش��ده به 
هیچ عنوان قابل قبول نیست. 
یوس��فی کاهش درآمد های 
دیگ��ر  از  را  دول��ت  نفت��ی 
در  دول��ت  چالش ه��ای 
س��ال آین��ده عن��وان کرد و 
افزود: مش��کل وابس��تگی به 
درآمد های نفتی سال هاس��ت 
ک��ه در اقتص��اد ای��ران وجود 
دارد و با کاهش شدید قیمت 
نف��ت در دو س��ال اخی��ر این 
موض��وع جدی تر ش��ده، ابتدا 
بای��د بپذیریم که نس��ل های 
آین��ده هم از درآمد های نفتی 
س��همی دارند بنابراین به این 
نتیجه می رس��یم که راهکاری 
ب��رای جدایی بودجه جاری از 
نف��ت در نظ��ر بگیریم. بخش 
عم��ده ای از بودج��ه دول��ت 
غیر مولد است. بنابراین دولت 
بای��د در گام اول هزینه ه��ای 
خ��ود را کاه��ش ده��د و در 
گام دوم درآمد ه��ای مالیاتی 
خود را از بخش های خدماتی 
مال��ی،  گری ه��ای  واس��طه 
بانک��ی و  تج��اری و بخ��ش 
غیر تولی��دی اقتص��اد افزایش 
ده��د. زم��ان آن رس��یده که 
دولت س��اختار اقتصادی خود 
را اص��الح کند و اقتصاد را در 

مس��یر س��الم هدایت کند. 

م��ا درحوزه آس��یب پذیری ها 
نی��از به ن��گاه عمی��ق راهبردی 
داری��م. اقتص��اد ای��ران عمدت��ا 
براساس اقتصاد سوداگری شکل 
گرفته است که البته ربطی به این 

دولت و آن دولت ندارد. 
به گزارش ایلنا، وحید ش��قاقی 
در برنامه تیتر امشب شبکه خبر 
که به موضوع اقتصاد مقاومتی از 
حرف تا عمل اختصاص داش��ت، 
افزود: متاس��فانه تعجب می کنم 
که برنامه شش��م توس��عه متوقف 
ش��د و برای یک س��ال بعد ماند، 
االن هم برنامه پنجم تمدید شده 
و به عبارتی این برنامه هم مبتنی 
ب��ر سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 

مقاومتی طراحی نشده بود. 
وی گف��ت: عمال می توانم بگویم 
هی��چ گونه برنام��ه ای برای اجرای 
سیاست های کلی اقتصادمقاومتی 
وجود ندارد، برنامه ای که باید در دل 
برنامه ششم توسعه دیده می شد. 

ش��قاقی ب��ا بی��ان اینک��ه این 
سیاس��ت ها بس��ته ی��ا الگ��وی 
مدیریت��ی اس��ت که ه��دف آن 
کاهش آس��یب پذی��ری اقتصاد 
ایران از بحران ه��ای بین المللی، 
چالش ه��ای درون��ی و افزای��ش 
انعطاف پذیری اقتصاد ایران است 
افزود: ما درحوزه آسیب پذیری ها 

نیاز به نگاه عمیق راهبردی داریم. 
ش��قاقی با طرح این موضوع که 
پیش از این رسانه ها به نقل از آیت 
اهلل ج��وادی آملی اعالم کردند که 
بانکداری ما غیر اسالمی و به شدت 
ربوی ش��ده است، افزود: فردای آن 
روز انتظار واکنش داش��تم، اما در 
میان دانش��گاه ها، قوای مختلف و 
دول��ت صدایی در نیامد. وی گفت: 
بعد از ابالغ سیاس��ت ها دولت یک 
سال و اندی برنامه ای شامل حدود 
700 برنامه نوش��ت که بالغ بر 60 
ت��ا 70 درص��د آن، برنام��ه جاری 

دستگاه های دولتی بوده است. 
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
اف��زود: بیش از دو س��ال از ابالغ 

سیاس��ت ها گذشت و معتقدم که 
دولت نگاه عمیق راهبردی ندارد 
و حرکت��ش کن��د اس��ت، ضمن 
اینک��ه حتما اقتصاد مقاومتی نیاز 
به اصالحات س��اختاری دارد که 
هن��وز این اصالحات را مش��اهده 

نکرده ام. 
ش��قاقی گف��ت: برنامه ه��ا در 
حوزه های مختلف  کار شده است، 
ام��ا همچن��ان روی کاغذ مانده و 

اجرا نشده است. 
وی اف��زود: ای��ن دول��ت 492 
هزار میلی��ارد تومان نقدینگی را 
تحویل گرفت که االن این رقم به 
1000هزارمیلیارد تومان رسیده 
اس��ت و چنانچه این نقدینگی به 

سمت تولید نرود و وارد بازار های 
غیر مولدی بشود آسیب شدید به 

اقتصاد می زند. 
حس��ین عبده تبری��زی دیگر 
کارش��ناس اقتص��ادی در ای��ن 
برنامه گفت: اینکه نظام بانکداری 
م��ا اش��کاالت عدی��ده ای دارد و 
اش��کاالت عمده ای در 10س��ال 
گذش��ته ب��رای آن ایجادش��ده، 

موضوع دیگری است. 
وی افزود: مس��ئله اساسی این 
اس��ت که وقتی دولت یازدهم با 
مش��کالت عم��ده ب��ه جامانده از 
دول��ت قبل��ی س��ر کار می آید و 
می خواه��د کش��ور را اداره کند، 
دیگ��ر کار به تئ��وری بازی ندارد 

و مجبور اس��ت کارهای اجرایی و 
عمل��ی بکن��د و تعهد دارد که در 
چارچ��وب اقتصاد مقاومتی عمل 

کند. 
عب��ده تبری��زی در خص��وص 
نقدینگ��ی نیز گفت: نقدینگی در 
بانک ها اس��ت، ام��ا اگرچه دولت 
در ح��وزه بانک ها کم کاری کرده 
است یا اینکه درباره کاهش سود 
بانک��ی اقدامی نکرده اس��ت، نرخ 
40 درصد س��ود بانکی را تحویل 
گرف��ت و آن را ب��ه زیر 10 درصد 
رس��اند. وی اف��زود: دولت تالش 
ک��رده اس��ت که نظ��ام بانکی از 
هم گسیخته را که تحویل گرفته 

است، کنترل کند. 
این کارش��ناس گف��ت: درباره 
اقتص��اد مردمی نیز باید گفت که 
ه��دف از واگذاری ها رس��یدن به 
نتیجه اس��ت و چنانچه شتاب زده 
باش��د، مانند واگذاری های دولت 
قب��ل خواهد ش��د ک��ه فقط 3تا 
12درص��د از آن واگذاری ه��ا به 
بخش خصوصی بوده اس��ت، پس 

باید دنبال محتوا باشیم. 
عبده تبریزی افزود: اش��کاالت 
اقتصاد ایران بس��یار زیاد اس��ت و 
طبیعی است که در شرایط فعلی 
حضور م��ردم در اقتصاد آن طور 

که باید باشد، نیست. 

عبده تبریزی: 

3تا 12درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است

گزارش2

 پارادایم برنامه ریزی 
مانع توسعه است

پارادای��م برنامه ری��زی که بر اص��ل علیت، خطی 
دیدن تحوالت اجتماعی و اقتصادی و اصل قطعیت 
بنا نهاده ش��ده است بر خالف انتظار عمومی که آن 
را عامل توسعه می دانند، در اصل مانع توسعه است. 
به گزارش خبر آنالین، س��ه اصل باال به ما این اصل 
مهم را دیکته می کند که می توان آینده را طراحی کرد. 
از همین منظر برنامه شکل می گیرد و عزمی پرهزینه 
برای تحقق اصول و راهبردهای آن در جامعه به وجود 
می آید. برنامه در نهایت استراتژی های ملی را از درون 
خود استخراج می کند و آن را برای اجرا به کانون های 

اجرای برنامه می فرستد. 
جدا از نتایج برنامه های اجرا ش��ده در سازمان ها، 
شرکت ها و کشورهای مختلف، نکاتی مهم قابل ذکر 
اس��ت که برنام��ه را از عامل به مانع توس��عه تبدیل 
می کن��د. مهم تری��ن این ن��کات این اس��ت که یک 
سیاس��ت یا استراتژی درست است که براساس نیت 
و اراده سیاس��تگذار اعمال می شود، ولی از نظر هیچ 

کس قابلیت ردگیری ندارد. 
مثاًل مطالعات و بررسی های اقتصادی نشان می دهد 
که اثر اجرای پروژه ها، سیاس��ت ها یا استراتژی های 
اقتصادی قابل پیش بینی نیست و یکی از دالیل آن 
هم »پدی��دار ش��دگی  emerging« این تحوالت 
اس��ت. تحوالت ناشی از سیاست ها به راحتی قابلیت 
ردگیری ندارد و گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که از 
نگاه سیاستگذار کامال پوشیده بوده است و به همین 

جهت غیر قابل پیش بینی هستند. 
نکته دوم این است که وقتی دو سیاست با هم اجرا 
می شوند )که در برنامه ها چندین سیاست با هم اجرا 
 )emerge( از تداخل آنها پدیده هایی پدیدار )می شوند
می ش��وند که با نتیج��ه اجرای انف��رادی آنها متفاوت 
خواه��د بود. باز ما با پدیده غی��ر قابل پیش بینی و در 

نتیجه »برنامه ناپذیر« مواجه هستیم. 
نکته س��وم این اس��ت که اگر به این اصول اعتقاد 
داش��ته باشیم، ابتدا یک سیاس��ت یا استراتژی باید 
اجرا ش��ود و نتای��ج آن پدیدار ش��ود ک��ه بتوان با 
آگاهی و قدرت بیش��تری اس��تراتژی بعدی را اجرا 
ک��رد. بنابراین همزمانی پروژه ه��ا بی معنا و حداقل 
ناموثر می ش��ود. در حالی که برنام��ه مجموعه ای از 
سیاست ها و استراتژی های موازی و همزمان است. 

همی��ن حرکت م��وازی و همزمانی سیاس��ت ها و 
پروژه ه��ا یکی از قفل های جدی برنامه ریزی اس��ت. 
بر این اس��اس وقتی برنامه به نتیجه نمی رسد خیلی 
زود به نتیجه می رسیم که بد تدوین شده است یا بد 
اجرا شده است. در حالی که شکست برنامه ها نه در 
تدوین آنها اس��ت و نه در مشکل اجرای آنها. مشکل 
برنامه ه��ا در نفس خود برنامه اس��ت ک��ه مبتنی بر 
مفروضاتی نوش��ته و اجرا می شود که در اساس این 

نوشته ها با واقعیت انطباق ندارد. 
در نتیجه هر برنامه ای با هر دقتی که نوشته شود 
از قبل محکوم به شکست است. برنامه های پنج ساله 

هم شکل خاصی از پارادایم برنامه ریزی است. 

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت 
به وقوع بحران اقتصادی در جهان

مع��اون اول مدیرعام��ل صن��دوق بین المللی پول 
اعالم کرد: اقتصاد جهانی به چنان نقطه ای رس��یده 
که ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیری برای 

تشویق تقاضا، بحران جدیدی رخ دهد. 
به گزارش ف��ارس به نقل از روزنامه »فایننش��ال 
تایم��ز«، دیوی��د لیپت��ون، مع��اون اول مدیر عامل 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ط��ی س��خنرانی ای در 
نشس��ت اتحادیه ملی اقتصاد کار آفرینی اعالم کرد: 
اقتصاد جهانی در وضع واقعا دشواری قرار دارد. وی 
خاطرنش��ان کرد: سیاستمداران جهان باید در پاسخ 
ب��ه کاهش نرخ رش��د و چالش های جدید ناش��ی از 
نوس��انات در بازار های مواد خام و ذخایر مالی تدابیر 
فوری اتخاذ کنند. آقای لیپتون خاطرنش��ان کرد که 
کاهش شدید جریانات س��رمایه و تجارت در جهان 
از جمله عوامل به وجود آورنده آشفتگی هستند.  به 
گفته وی، اقتصاد جهانی به چنان نقطه ای رس��یده 
که ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیری برای 
تشویق تقاضا، بحران جدیدی در اقتصاد جهانی رخ 
دهد. جهان در سال 2008 بحران اقتصادی جدی را 

تجربه کرد که اثرات آن هنوز هم پابرجاست. 
 

وضعیت ناامیدکننده اقتصاد چین
اداره آم��ار ملی چی��ن اعالم کرد رش��د تولیدات 
صنعتی این کش��ور در دو ماه نخس��ت س��ال جاری 
می��الدی به کمت��ر از پیش بینی ها رس��ید و همین 

موضوع نگرانی هایی در پی داشت. 
ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از پایگاه خب��ری »ای 
بی س��ی«، اداره آم��ار مل��ی چین اعالم کرد: رش��د 
تولی��دات صنعت��ی این کش��ور در دو ماه نخس��ت 
س��ال جاری میالدی یعن��ی ژانویه و فوری��ه به 5.4 
درصد رسیدکه کمتر از پیش بینی ها است. به عبارت 
دیگر، این میزان رش��د در هفت سال اخیر به عنوان 

کمترین میزان محسوب می شود. 
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این 
باور هستند که آغاز سال جدید چینی در ماه فوریه 

می تواند مزید بر علت باشد. 
همچنی��ن پی��ش از ای��ن تحلیلگران رش��د 5.6 
درص��دی را ب��رای تولی��دات صنعت��ی این کش��ور 
پیش بینی کرده بودند، ضمن اینکه براس��اس آمارها 
رش��د تولیدات صنعتی چین در ماه دس��امبر س��ال 

2015 میالدی 5.9 درصد گزارش شده بود. 
ب��ر همین اس��اس، تولید فوالد خ��ام 5.7 درصد، 
تولید س��یمان 8.2 درصد و تولید زغال س��نگ 6.4 

درصد روندی نزولی به خود گرفت. 

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95: 
اقتصاد مقاومتی تنها نسخه 

شفابخش حل مشکالت کشور است
یک عضو کمیس��یون تلفیق بودجه 95 با تأکید بر 
اینکه استفاده از استراتژی اقتصاد مقاومتی مهم ترین 
کار برای حل مشکالت اقتصادی کشور است، گفت: 
تنها نسخه شفابخش برای حل مشکالت اقتصادی و 
بیکاری کشور اقتصاد مقاومتی است که باید مجلس 

آینده در سرلوحه کار قرار دهد. 
محمد حسن آصفری در گفت وگو با ایسنا با تأکید 
بر اینکه مهم ترین عامل در عدم وابستگی جمهوری 
اسالمی ایران به کشورهای دیگر اجرای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی است، گفت: اگر مجلس و دولت 
اقتص��اد مقاومتی را س��رلوحه کار ق��رار دهند روز به 
روز ش��اهد شکوفایی در بخش های مختلف اقتصادی 
خواهیم بود.  به گفته وی، تنها نسخه شفابخش برای 
مشکالت اقتصادی و بیکاری، نسخه اقتصاد مقاومتی 
است که باید مجلس آینده سرلوحه کار قرار دهد. 

نماینده مردم اراک در ادامه با تأکید بر لزوم تصویب 
قوانینی برای مقابله با خام فروشی گفت: باید به جای 
آنکه منابع ارزشمند کشور به صورت خام در اختیار 
کش��ورهای دیگر قرار بگیرد، این منابع به ش��یوه ای، 
ارزش افزوده برای کش��ور خودمان باش��د نه اینکه با 
خام فروشی این منابع با چند برابر قیمت مجددا به 
کشورمان فروخته شود و تنها برای کشورهای غربی 

اشتغال زایی و ارزآوری ایجاد شود. 
آصفری ادامه داد: باید بتوانیم جلوی خام فروش��ی 
را بگیریم و با اس��تفاده از فضای تولید از این منابع 
در داخل کشور تولید کنیم. سوال این است که چرا 
باید نفت با قیمت ناچیز به کشورهای دیگر فروخته 
ش��ود و س��پس آنها با ایجاد کارخانه های پتروشیمی، 
پاالیشگاه و. . . برای خود ارزآوری داشته باشند؟ آیا 
بهتر نیست به جای این رویکرد، این منابع در اختیار 
صنای��ع داخلی مان همچ��ون آلومینیوم و فوالد قرار 
گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند ضمن ارزآوری و ایجاد 

اشتغال گام های اساسی در بخش واردات بردارند. 
وی اضافه کرد: امروز در بخش کشاورزی برای تولید 
یک کیلو محصول کشاورزی بیش از 3هزار لیتر آب 
مصرف می ش��ود و آن هم در ش��رایطی که کش��ور با 
خشکسالی دست و پنجه نرم می کند آیا الزم نیست 

جلوی هدر رفت این منابع گرفته شود؟ 
وی ادام��ه داد: از ط��رف دیگ��ر در ش��رایطی ک��ه 
کارخانه های بزرگی همچون واگن سازی و خودروهای 
راهس��ازی با مش��کالتی دس��ت و پنجه نرم می کنند 
دولت با کشورهای خارجی قرارداد واردات واگن های 
باری و خودروهای راهس��ازی می بندد یا ش��هرداری 
ته��ران ق��رارداد واردات 3ه��زار واگن با یک کش��ور 
خارجی می بندد. حال س��وال این اس��ت که چرا از 

منابع داخلی استفاده نمی شود؟ 
ای��ن عضو کمیس��یون تلفیق بودجه 95 با اش��اره 
به درآمد ش��رکت سامس��ونگ در ایران گفت: امروز 
ش��رکت سامس��ونگ بیش از پنج برابر درآمد نفتی از 
ف��روش کااله��ای اش از ایران به جیب می زند آن هم 
در شرایطی که چنین توانایی هایی در کشور ما وجود 
دارد ولی ما پول را در اختیار کشورهایی چون ژاپن، 

کره و برخی دیگر از کشورها قرار می دهیم. 
آصفری در جمع بندی گفت: باید جلوی خروج ارز 
آن هم در یک حجم وس��یع گرفته ش��ود و به جای 
آن ش��رایطی برای ایجاد اش��تغال و کمک به تولید 

فراهم شود. 

صندوق توسعه ملی پر پول می شود؟ 
الیحه بودجه سال 1395 درآمد حاصل از فروش 
نف��ت و میعان��ات گازی 32.7 میلیارد دالر، با فرض 
صادرات 1.74 میلیون بشکه نفت در روز، 500 هزار 
بش��که میعانات گازی در روز و قیمت نفت هر بشکه 

40 دالر در نظر گرفته شده است. 
به گزارش خبرآنالین، سهم 20 درصدی صندوق 
توس��عه ملی حاصل از آن 6.54 میلیارد دالر خواهد 
ش��د که قرار است ماه یازدهم به بعد پرداخت شود؛ 
البته باید توجه داشت که اگر فروض بودجه مبنی بر 
صادرات 2.24 میلیون بش��که نفت و میعانات گازی 
در روز و قیم��ت هر بش��که نف��ت 40 درصد محقق 
نش��ود، این مقدار کمتر خواهد بود. برای مثال، اگر 
قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین 30 دالر فرض 
شود، س��هم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
معادل 4.9 میلیارد دالر خواهد ش��د. از طرف دیگر، 
س��هم صندوق توس��عه ملی از ماه یازدهم محاسبه 
می ش��ود.  مصارف صندوق توس��عه ملی ش��امل دو 
قس��مت اجازه تس��هیالت پرداختی ب��ه بخش های 
مختلف اقتصادی و اجازه برداشت از صندوق توسعه 

ملی است. 
گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد 
مجموع تس��هیالتی که در الیحه بودجه س��ال آینده، 
ب��دون در نظر گرفتن تس��هیالت پرداختی به صنایع 
باالدستی نفت و گاز )تبصره 4 بند »ب«( و تسهیالت 
پرداختی به بخ��ش حمل ونقل )تبصره 4 بند »ج«( و 
صدور ضمانت نامه ب��رای پیمانکاران برنده در مناقصه 
خارجی )ماده 57 قانون تنظیم( که مبلغ مش��خصی 
تعیین نش��ده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، 
ح��دود 9.76 میلی��ارد دالر اس��ت.  همچنین مجوز 
برداش��ت از صندوق توسعه ملی در الیحه بودجه سال 
1395 کل کشور 7.14 میلیارد دالر است. در مجموع 
مصارف صندوق توس��عه در الیحه بودجه سال 1395 

حدود 16.9 میلیارد دالر است. 
به این ترتی��ب در س��ال 1395 نه تنها وجهی به 
صندوق توس��عه مل��ی پرداخت نش��ده، بلکه 600 
میلی��ون دالر ه��م از صن��دوق مذکور برداش��ت و 
همچنی��ن اجازه پرداخت تس��هیالت ح��دود 9.76 
میلیارد دالر از منابع صندوق نیز صادر شده است. 

بای��د مراقب ب��ود ادامه روند مذک��ور منجر به آن 
نش��ود که صن��دوق توس��عه ملی نیز به سرنوش��ت 

حساب ذخیره ارزی تبدیل شود.

خبر نگاه کارشناس

اقتصاد جهان

سودای بازیابی قدرت خرید
»فرصت امروز« لزوم به کارگیری مدل چند وجهی برای ایجاد تکانه در اقتصاد را بررسی می کند

شماره 468 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274

عباس نعیم امینی
abahram73@yahoo.com

 مرتضی ایمانی راد
کارشناس اقتصادی

دریچه



دوشنبه
24 اسفند 1394 فرصتکسبوکار14 تلفن مستقیم: 86073274شماره 468 www.forsatnet.ir

علی علمی

علی علمی

»فرصت امروز« بازار تولید، صادرات و واردات گل را بررسی می کند

یک میلیارد دالر؛ ظرفیت صادراتی گل های ایرانی فعاالن بازار گل و گیاه از 
سختی های کار می گویند

یکی از زیرش��اخه های کشاورزی که می تواند یکی 
از اهداف س��رمایه گذاری با سودآوری و اشتغال زایی 
باال باش��د، تولید گل وگیاه اس��ت؛ حوزه ای با سابقه 
نس��بتا طوالنی در کشور که چندان مورد توجه قرار 
نگرفته و س��رمایه گذاری مطلوبی درآن انجام نشده. 
اما این جانداران سبز بی زبان را برای به ثمر نشستن 
مراح��ل مختلفی ط��ی می کنند. امیر هاش��م پور و 
غالمرض��ا محمدول��ی که س��ابقه زی��ادی در تولید 
گیاهان زینتی دارند، س��ایر ویژگی های کارش��ان را 

با  »فرصت امروز« در میان نهاده اند. 

کسب وکار متفاوت 
هاش��م پور یکی از س��رمایه گذاران ش��رکت تعاونی 
مجتم��ع گل و گیاه ی��اس در اطراف کرج اس��ت که 
به اتفاق سه ش��ریک دیگرش کار می کند. وی درباره 
ش��غلش می گوید: عمده ترین مشکل ما همین تولید 
س��نتی و دس��تی اس��ت که 10 تا 15درصد ضایعات 
دارد. تهی��ه مواد اولیه هم کار چندان راحتی نیس��ت. 
مثاًل خود ما کود و مواد شیمیایی را به صورت حواله ای 
از اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز می گرفتیم؛ ولی 
االن مقدارش بسیار کم شده و مابقی را باید به طور آزاد 
تأمین کنیم. شاید بپرسید چرا به صورت مکانیزه تولید 
نمی کنی��د؟ در جواب باید گفت ک��ه از کجا و چگونه 
هزینه سنگین تبدیل را بیاوریم آن هم بدون کمترین 
تسهیالت و این بازار خراب که نسبت به سه، چهار سال 

پیش بدتر شده است. 
در همین روز درختکاری که باید اوج فروش و عرضه 
باشد فقط 500هزار تومان فروش داشتیم! ضمن اینکه 
ما چهار، پنج س��ال پیش به طور واس��طه ای صادرات 
محدودی داشتیم و در فکر افزایش آن بودیم که موج 
تحریم ها شروع شد. کمبود منابع آبی و خشکسالی هم 
یکی دیگر از گرفتاری های دائمی ماست. هاشم پور به 
مس��ئله جالبی اش��اره می کند که به ذهن خیلی از ما 
خطور نکرده و آن رابطه مس��تقیم ساختمان سازی با 
پرورش گل و گیاه اس��ت. هر چقدر که س��اخت  و ساز 
بیشتر باشد میزان فروش ما هم بیشتر می شود. چون 
خانه های جدید احتیاج به باغچه و گیاهان گلدانی دارند 
و به این ترتیب مش��تری صنف ما می شوند. مجموعه 
هاشم پور و شرکایش سه قطعه زمین 1000متری در 
کرج، هشتگرد و قزوین است. البته بنا به گفته خودش 
زمین های دیگری هم داش��ته اند که واگذار کرده اند و 
فعالیت شان محدود شده. با ناراحتی می گوید: غیر از ما 
چهار نفر، شش، هفت کارگر داشتیم که مجبور شدیم 
مرخص شان کنیم. از قرار معلوم تولیدشان خیلی افت 
کرده و از 150نوع گل پرورش��ی به پنج گونه رس��یده. 
عمده تولیدشان انواع گل رز، رزماری، الوان و پریوش 
است. البته گونه های دیگری هم پرورش می دهند که 

فصلی یا بنا به درخواست مشتری است. 

گذار از سنت به صنعت 
برای ادامه گزارش س��راغ آقای محمدولی می رویم. 
غالمرضا محمدولی بیش از 25سال است که انواع گل 
تولید می کند و چند سالی هم رئیس اتحادیه گل و گیاه 
تهران بوده. در بازار گل محالتی غرفه دارد و همچنین 
یک مغازه نقلی در س��طح ش��هر. طبق معمول از بازار 
آشفته این روزها گله مند است و از همکارانش می گوید 
که ترک صنف کرده و خانه نشین شده اند. از هزینه های 
باالی تولید می گوید که تاب و توان برای کس��ی باقی 
نگذاش��ته. با دلسوزی به پتانس��یل باالی این شغل و 
بازدهی مطلوب آن اشاره می کند. مجموعه گلخانه ای 
محمدولی حوالی تهران است که به گفته خودش نیمه 
ماشینی است. مشکالت خیلی زیاد است و هر روز هم 
بزرگ تر و پیچیده تر می شود. نهاد یا ارگان خاصی هم 

نیست که به این وضعیت سرو سامانی بدهد. 
از کشورهای منطقه پیشنهاد کار داریم و بسیار مایل 
هس��تند که با ما مراودات بازرگانی داشته باشند ولی 
حیف که فرصت س��وزی کرده و وق��ت تلف می کنیم. 
محمدولی نزدیک به 15نفر پرس��نل داش��ته که فقط 
ش��ش نفر مانده اند. از مالیات و هزینه های جاری ابراز 
نارضایتی کرده و ادامه این وضع را به صالح نمی بیند. 
از وضعیت رکود بازار که بگذریم قیمت وس��ایل و ابزار 
کار هم روبه راه نیس��ت. آبپاش، اره، سمپاش تا بیل و 
بیلچه و قیچی و کودپاش از چین، کره جنوبی و تایوان 
وارد می ش��ود و تولید داخلی به صرفه نیس��ت و کفاف 
نیاز ب��ازار را نمی دهد. البته تقصیری هم ندارند وقتی 
چش��م بادامی ها همه چیز را قبضه کرده اند برای چه 
تولید کند و خون دل بخورد؟ ما نیاز به بس��تر مناسب 
ب��رای تولید، عرضه و توزیع داریم. این حرفه- صنعت، 
قدیمی و دیرپاس��ت و حیف است که از بین برود و به 
سرنوشت نساجی دچار شود. اگر حداقل ها فراهم شود 
عرصه مناسبی برای سرمایه گذاری و سودآوری است. 
تدوین و تصویب قوانین کارآمد، ارائه تسهیالت بانکی 
با بازپرداخت طوالنی، ایجاد ش��بکه توزیع مناسب، از 
مهم ترین موارد برای افزایش تولید و اش��تغال زایی در 
این صنعت اس��ت. ش��ما در یک زمین 500متری هم 
می توانی��د فعالیت کنی��د که به ن��وع گل و وضعیت 
جغرافیایی منطقه بس��تگی دارد و اینکه بخواهید چه 
ن��وع گیاهی پ��رورش بدهید. درحال حاض��ر باغ گل 
30هکتاری هم داریم که فعال اس��ت. انبار، سردخانه 
به همراه همه تجهیزات الزم، اس��تخر ب��رای آبیاری و 
وس��ایل تأسیساتی مانند پمپ، سیس��تم تحت فشار 

آبیاری از دیگر ادوات ضروری این کار هستند. 

گزارشی از روند رشد صنعت جهانی گل
ارزآوری با عطر و بوی گل

ام��روزه یکی از صنایع پویا و در حال رش��د جهان، 
صنعت تولید گل  است که با داشتن سیستم صادراتی 
قابل توجه، یکی از بزرگ ترین بازارهای تجاری جهان را 
رقم زده است. در این گزارش مهم ترین تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان این صنعت به ترتیب اولویت معرفی 
می ش��وند. صنع��ت گل در دنیای ام��روز تجارتی پویا 
محسوب می شود که در همه مراحل کاشت، برداشت 
و توزیع به عنوان یکی از تجارت های مهم اقتصاد جهان 
ش��ناخته می ش��ود. انواع محصوالت، روش ها و منشأ 
تولید آنها و بازارهای جهانی آن از جمله عواملی هستند 
که تجارتی پویا را در زمینه پرورش گل در سطح جهان 
رقم زده اند. اهمیت شرایط آب و هوایی، حساسیت این 
محصول، مدت زمان مح��دود ماندگاری آن و عواملی 
از این دس��ت باعث حساسیت هر چه بیشتر این بازار 
شده اند، به طوری که سیستم حمل و نقل و توزیع گل در 
س��طح جهان، از جمله سیستم های پیشرفته و سریع 
محسوب می شود. از آنجا که توزیع گل در سطح جهان 
 )Cut Flower(  ب��ه صورت گل ه��ای ش��اخه بریده
انجام می شود که از طریق ساقه خود تغذیه می کنند، 
طبیعی اس��ت که باید در کوتاه تری��ن زمان ممکن به 
دست خریداران برسد، ضمن اینکه این گل ها شرایط 
نگهداری ویژه ای را نیز می طلبند تا بتوانند ماندگاری 

بیشتری داشته باشند. 

هلند: پیشرو در بازار گل

در حال حاضر، بیشترین سهم از بازار جهانی گل های 
چیده ش��ده را کش��ور هلند به خود اختص��اص داده و 
خصوصا در آفریقا و آمریکای جنوبی بازار بزرگی دارد. 
همچنین هلند مدت زمان زیادی به عنوان یکی از مراکز 
اصل��ی صنعت گل در بازار اروپا به ش��مار می رفت. به 
لحاظ تاریخی صنعت گل های چیده شده در هلند، در 
دهه 1970 شکوفا شد و این رشد به حدی بود که در 
س��ال 1995، پرورش دهندگان گل در هلند توانستند 
بیش از 8میلیارد شکوفه را به صورت ساالنه تولید کنند 
که منجر به درآمدی به ارزش تقریبی 3.2میلیارد دالر 
ش��ده بود. در حال حاضر کش��ور هلند با داشتن سهم 
52درص��دی از بازار جهان��ی گل، به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده گل های چیده در جهان به شمار می رود. 

کلمبیا: دومین کشور صادرکننده گل های 
شاخه بریده

کلمبیا دومین کش��ور صادرکننده گل های چیده در 
جهان اس��ت که با داشتن 15درصد از سهم بازار جهانی 
گل، درآم��د س��االنه آن حدود یک میلیارد دالر اس��ت. 
آمریکا به عنوان یکی از بازارهای بزرگ صنعت گل کلمبیا 
محس��وب می ش��ود، به طوری که 65درص��د از گل های 

وارداتی آمریکا در سال 2013 از این کشور بوده است. 

رونق اقتصادی کنیا در مزارع گل
کش��ور کنیا نیز با داشتن س��هم 7درصدی، یکی از 
بزرگ تری��ن صادرکنن��دگان گل در جهان به ش��مار 
می رود. جالب است بدانید در سال 2013، 125هزارتن 
از گل های ش��اخه بریده، ب��ه ارزش 507میلیون دالر، 
توسط کنیا صادر شده بود که 35درصد از فروش این 
گل ها، در اتحادیه اروپا بوده است. همچنین نوعی گل  
رز که عمر طوالنی تری دارد، گل تابس��تانی و میخک 
نیز از جمله گل ه��ای صادراتی کنیا به ایاالت متحده 
آمریکا و روس��یه است. ظهور و رش��د صنعت گل در 
کنیا باعث رونق اقتصادی در این کشور آفریقایی شده 
است، به طوری که در سال های اخیر 500هزار کنیایی 
به استخدام این صنعت درآمدند که 90هزار نفر از آنها 
به صورت مستقیم در مزارع گل مشغول به کار هستند. 

تولیدکنندگان اروپایی گل
بلژیک نی��ز از تولیدکنندگان برجس��ته جهانی در 
صنعت گل به شمار می رود که 3درصد از سهم صادرات 
این بازار را به خود اختصاص داده اس��ت. گل س��رخ، 
مهم تری��ن محصول تولی��دی این کش��ور در صنعت 
گل اس��ت، به طوری که نیمی از مناطق تحت کش��ت 
گلخانه ای این کش��ور، به گل سرخ اختصاص دارد. در 
میان دیگر کشورهای اروپایی آلمان و ایتالیا با داشتن 
س��هم یک درصدی از صادرات جهان��ی گل، از جمله 
تولیدکنندگان موفق گل در س��طح جهان محس��وب 

می شوند. 

درآمد میلیونی اتیوپی از صادرات گل
آب و هوای گرمس��یری و ش��رایط مناس��ب زمین 
برای کش��ت گل، اتیوپی را نیز در کنار کنیا در جایگاه 
صادرکنندگان آفریقایی گل قرار داده اس��ت. در حال 
حاضر اتیوپی با داشتن 2درصد از سهم جهانی صادرات 
صنع��ت گل، به عنوان ی��ک تولیدکننده عمده جهانی 
شناخته شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 2016، 

درآمد ساالنه این کشور به 550میلیون دالر برسد. 
یک صادرکننده آس��یایی با توجه به رشد ثابتی که 
در بازاره��ای داخلی مالزی در صنعت گل به چش��م 
می خورد، به نظر می رسد که این کشور بتواند در ردیف 
صادرکنندگان بزرگ این صنعت قرار گیرد و چشم انداز 
روش��نی را پیش روی خود داشته باشد. در حال حاضر 
یک درصد از س��هم صادرات جهانی گل به این کشور 
اختصاص داشته و حدود 1218هکتار از زمین های این 

کشور، تحت کشت گل هستند. 
www.woldatlas.com : منبع

گل؛ این واژه  کوچک دوحرفی 
امروزه جهان اقتصادی بزرگی را 
رقم زده و بازارهای ریز ودرش��ت 
بس��یاری ح��ول ای��ن محصول 
باغبانی شکل گرفته است؛ حتی 
هس��تند کش��ورهایی ک��ه گل 
اقتصادشان است. کشت  مبنای 
گل و گی��اه در ایران هم س��ابقه 
چندهزار ساله دارد و با همه کم 
وکاس��تی های موجود، بازار قابل 
توجه��ی دارد. در این گزارش در 
گفت وگو با دکت��ر پژمان آزادی، 
رییس پژوهش��کده مل��ی گل  و 
گیاهان زینتی به بررسی بازار گل 

ایران پرداخته ایم. 

47میلیون دالر، ارزش 
صادرات گل ایران

ب��ا  را  س��خنانش  آزادی 
ظرفیت های اشتغال زایی کشت، 
داش��ت و برداش��ت گل آغ��از 
می کند: 40 تا 50هزار نفر تنها در 
بخش تولید و پخش گل در ایران 
مشغول کار هستند. به این آمار 
باید انبوهی از گل فروش��ی های 
سراسر کشور را هم اضافه کنید. 
ه��ر چند ای��ن می��زان می تواند 
چندی��ن براب��ر هم باش��د. وی 
در ادام��ه با اش��اره ب��ه ارزآوری 
47میلی��ون دالری صادرات گل 
در س��ال 93 می گوی��د: اما این 
صادرات به ش��کلی کامال سنتی 
و از روی تن��اژ انج��ام می ش��ود؛ 
برخالف س��ایر نق��اط جهان که 
گل  را به ص��ورت ش��اخه ای ی��ا 
گلدانی صادر می کنند. به همین 
دلیل از تعداد گل هایی که صادر 
می شود، آمار دقیقی وجود ندارد. 
ام��ا به طور عمده گیاهان گلدانی 
مانن��د رز و گل ه��ای آپارتمانی 
ای��ران ب��ه کش��ورهایی چ��ون 
عراق، ترکمنس��تان، ارمنستان و 
آذربایجان صادر می شود. وی در 
مورد واردات گل اضافه می کند: 
واردات در این حوزه به شکل نشاء 
است و اکثر گل های پیازی که در 
ایران کشت می شوند، از اروپا وارد 
می شوند. به این آمار باید واردات 
غیررسمی بذر از کشورهایی مانند 
ترکیه، ژاپن و آمریکا را هم اضافه 
کرد که معموال توسط مسافران 
و... انجام می شود و ادامه می دهد 
که ارزبری واردات نش��اء و غیره 
بی��ن 60 تا 70میلی��ون دالر در 

سال است. 
تولید سنتی و پخش هم 

سنتی
صادرات گل ایران با شیوه های 

پخش سنتی صورت می گیرد و 
از ماشین های یخچال دار خبری 
نیس��ت. حت��ی در فرودگاه ه��ا 
ه��م گل ها با هم��ه ظرافتی که 
دارند همچ��ون بارهای معمولی 
جا به جا می ش��وند و هواپیماهای 
اختصاصی مانند س��ایر کشورها 
نداری��م؛ به همین دلیل صادرات 
گل های ایرانی بیش��تر از طریق 
زمینی صورت می گی��رد. آزادی 
با بیان این نکات اضافه می کند: 
مسائلی از این دست موجب شده 
تا طی سال های اخیر پایانه های 
صادراتی در چن��د منطقه ایران 
احداث ش��وند. ای��ن پایانه ها در 
منطقه احمدآباد مستوفی تهران، 
مازندران، محالت و اصفهان ایجاد 
ش��ده اند. به غیر  از پایانه اصفهان 
که ظرف 10روز گذش��ته افتتاح 
ش��د، دیگر پایانه ها تا یک سال 

آینده راه اندازی می شوند. 
آزادی همچنین اشاره می کند: 
البته ایجاد ب��ازار گل منحصر به 
ساختار فیزیکی نیست، بلکه باید 
نرم اف��زار و تفکر مدیریت چنین 
ب��ازاری را هم حاکم ش��ود. مثال 
ش��یوه های ف��روش در بازارهای 
گل روش وی��ژه خ��ود را دارد. 
به عنوان مثال در هلند و در سالن 
آ ل اسمیر که بزرگ ترین بازار گل 
جهان اس��ت و حدود 40درصد 
مبادالت گل و گیاه جهان در آن 
انجام می ش��ود، روش کار به این 
تولیدکنندگان  صورت است که 
گل های خود را عرضه می کنند، 
توسط کارشناس��ان درجه بندی 
می شود و برای هر درجه، قیمتی 

پیشنهاد می ش��ود و با باالترین 
قیم��ت به ف��روش می رس��ند. 
البت��ه حداقل های��ی را هم برای 
قیمت گ��ذاری در نظر می گیرند 
و مث��ال اگر زیر حداقل ها قیمتی 
پیش��نهاد ش��ود، گل ها فروخته 
نمی ش��وند و معدوم می ش��وند. 
البت��ه در بازاره��ای گل ای��ران 
می تواند سیاس��ت معدوم کردن 
وجود نداشته باش��د. اما مسلما 
گل های  بای��د  تولیدکنن��دگان 
خ��ود را در ای��ن بازاره��ای گل 
عرضه کنن��د و نیاز به همگرایی 
تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان 
کار دس��ت  ای��ن  دارد.  وج��ود 
واس��طه ها را از ب��ازار گل کوتاه 
می کند؛ واسطه هایی که در بازار 
فعلی س��ود 10برابری نسبت به 
تولیدکننده نصیب شان می شود. 

بازار روسیه؛ فرصت  بزرگ 
صادرات گل ایران

س��طوح تولیدی در ای��ران از 
استانداردهای جهانی برای تولید 
بسیار کمتر است. با وجود تنوع 
گل های موجود در ایران به دلیل 
کمبود سطوح زیرکشت، میزان 
تولید کاه��ش می یابد. آزادی در 
این ارتباط می گوید: در س��طح 
جهان به طور معمول س��طح زیر 
کشت برای بخش خصوصی 4تا 
5هکتار فضای گلخانه ای اس��ت. 
در نتیج��ه با تولی��د انبوه هزینه 
تمام ش��ده کاهش می یابد. اما در 
ایران فضای گلخانه ای در بهترین 
حالت بین 3ت��ا 5هزار متر مربع 
اس��ت. وی همچنی��ن می گوید: 

دانش فنی مناسب تولید هم در 
ایران وج��ود ندارد. دانش مربوط 
به آماده س��ازی بس��تر کش��ت، 
تغذیه کش��ت، تناسب با شرایط 
آب و هوای��ی و غی��ره. در نتیجه 
قیمت تمام شده محصول افزایش 
می یاب��د و ق��درت رقاب��ت را از 
تولیدکننده ایران می گیرد. آزادی 
می گوید به وی��ژه در محصوالت 
شاخه بریده امکان رقابت با سایر 
تولیدکننده های جهانی را نداریم. 
البته در بخش گل های آپارتمانی 
در صورت��ی که تولید مداوم و در 
تمام فصول سال باشد، می توانیم 
در بازاره��ای جهانی حرفی برای 
گفتن داشته باش��یم. آزادی در 
ادامه به شرایط سیاسی حاکم بر 
منطقه اشاره می کند و می گوید: 
در پ��ی به وجود آمدن اختالالتی 
در رواب��ط روس��یه ب��ا ترکیه و 
سایر کشورهای اروپایی، فرصت 
مناسبی برای صادرات گل ایران 
به این کش��ور ایجاد ش��ده است 
زی��را واردات س��االنه گل ای��ن 
کش��ور بیش از 4میلی��ارد دالر 
اس��ت. کما اینکه در حال حاضر 
هم تقاضاهای زیادی از بازار گل 
این کشور داریم و در حال بررسی 
تقاضاها و ش��رایط برای صادرات 

گل به این کشور هستیم. 

هزینه های تولید گل
پژمان آزادی همچنین اشاره ای 
ه��م دارد به هزینه های تولید در 
ایران. وی هزینه ایجاد س��اختار 
گلخان��ه ای را به صورت میانگین 
ب��رای هر هزار مت��ر، 80میلیون 

توم��ان برآورد می کن��د و اضافه 
می کن��د که البته ب��رای همین 
مت��راژ با 40میلی��ون تومان هم 
می توان ای��ن س��اختار را ایجاد 
کرد، البت��ه با امکان��ات کمتر و 
بازدهی کمت��ر. آزادی همچنین 
مناطق دارای آب و هوای معتدل 
را بهتری��ن مناطق ب��رای ایجاد 
گلخانه معرفی می کند و این امر 
را کمک بزرگی به بهینه س��ازی 
مصرف انرژی می داند و می گوید: 
رقب��ای بین المللی نیز در چنین 
مناطقی گل را پرورش می دهند 
تا از تغییرات ش��دید آب و هوایی 
در امان باشند. رییس پژوهشکده 
مل��ی گل و گیاهان زینتی ایران 
بازار داخلی ایران را هم بازار بسیار 
مناس��بی برای س��رمایه گذاری 
معرفی می کند و معتقد است که 
با به کارگیری شیوه های مکانیزه 
و حرفه ای می ت��وان در این بازار 

موفق شد. 

10 تا15شاخه؛ سرانه مصرف 
گل در ایران

سرانه مصرف گل در ایران بین 
10تا 15ش��اخه است که نسبت 
به س��رانه جهانی 150شاخه ای، 
بسیار کم است. آزادی این فاصله 
را نتیجه عدم آگاهی نس��بت به 
خ��واص درمان��ی گل می داند و 
معتقد است فرهنگ خرید گل در 
ایران بیشتر مربوط به عیادت ها و 
دید و بازدید هاست. هر چند طی 
س��ال های اخیر تغییرات اندکی 
را هم ش��اهد بوده ایم اما ش��اید 
کس��ی نداند که مث��ال گل های 
آپارتمانی فقط زینتی نیس��تند 
ویژگی های سالمت بخشی  بلکه 
هم دارند. حتی به لحاظ بهداشت 
و س��المت روان ه��م خری��د و 
نگهداری گل امری اثبات ش��ده 
اس��ت و ب��ا وج��ود آالینده های 
سرطان زا  ویژه در کالنشهرها، هر 
خانه 100مت��ری باید 10گلدان 
گل داشته باشد که هوایی پاکیزه 
در آن جریان داشته باشد. آزادی 
در پایان اضافه می کند: براساس 
ص��ادرات  ظرفی��ت  برآورده��ا، 
س��االنه یک میلیارد دالری گل 
در کش��ور وجود دارد. هر چند با 
وجود بحران آب در کش��ور، باید 
زمینه های تولید مکانیزه و مطابق 
با استانداردهای روز دنیا در کشور 
فراهم شود چون دیگر نمی توانیم 
روی کشت زراعی حساب کنیم، 
بنابراین باید کشت های گلخانه ای 
را افزایش داده، بازارسازی کنیم 
و براس��اس س��طح زیرکشت و 

بازارهای موجود تولید کنیم. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

تولید گل و گیاه با تنوع فراوان برای 
سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی 
به سمت آن بس��یار مستعد است. 
صنع��ت گل و  گی��اه از مهم ترین و 
حوزه  قس��مت های  س��ود آورترین 
کشاورزی است که می تواند جایگاه 
مناسبی در اقتصاد ملی کشور داشته 
باشد. در این گزارش به چند وچون 
س��رمایه گذاری و تولی��د انواع گل  
)زینتی، باغچ��ه ای و آپارتمانی( در 

این حوزه پرداخته ایم. 
تولید مکانیزه هزینه بر است 

مدیرعامل  خانجان��ی،  ابراهی��م 
رامس��ر 20سال  شرکت گیتی گل 
سابقه کار در این حوزه دارد و بیش از 
10سال است که مجوز رسمی تولید 
گرفته. او در مورد شیوه تولید گل و 
گیاه در کشور می گوید: تولید گل و 
گیاه در ایران بیشتر به صورت سنتی 
است و تولید مکانیزه خیلی کم انجام 
می ش��ود که آن هم به دلیل هزینه 
باالی تجهی��زات و ادوات مورد نیاز 
است. ضمن آنکه همان وسایل مورد 
نیاز در داخل کشور تولید نمی شود و 
کامال وارداتی است. همچنین تولید 
مکانیزه زیرساخت هایی الزم دارد که 
اجرا و نص��ب آنها زمانبر و پرهزینه 
اس��ت و تولیدکننده ه��ای کوچک 
و متوس��ط از پ��س آن برنمی آیند. 
مثال در تولید ماشینی باید گیاهان 
موردنظر ردیفی کاش��ته ش��وند و 
سیستم آبیاری قطره ای یا بارانی با 
فواصل یکسان و منظم کار گذاشته 
شوند که در یک واحد معمولی که 
2 تا 3هزارمتر مس��احت دارد هیچ 
صرفه ای ندارد و امکان پذیر نیست. 
عالوه بر آن تجهیزات دیگری مثل 
دماس��نج هوش��مند، رطوبت سنج 

الکترونی��ک، س��مپاش ماش��ینی، 
سیس��تم آبی��اری  )که بن��ا به نوع 
محص��ول کار گذاش��ته می ش��ود( 
یخچال مخص��وص یا س��ردخانه، 
استخر و اقالم دیگر که برای تولید 
همگی مورد نیاز اس��ت. همه اینها 
آنقدر گران تمام می شود که کسی 
ب��رای تغیی��ر مدل تولید ریس��ک 
نمی کند. با توج��ه به صحبت های 
فعاالن این رشته، تأمین منابع اولیه 
و کاف��ی برای راه ان��دازی یک واحد 
مکانیزه و حمایت های قانونی مانند 
کاهش تعرفه های حامل های انرژی  
)ب��رق و گاز( و حمایت های مالی از 
مهم تری��ن عوامل توس��عه و جلب 
اف��راد برای این صنعت اس��ت. ولی 
نه از حمایت ه��ای دولتی و قانونی 
خبری هست و نه از تسهیالت بانکی 
کاف��ی. اینها تولیدکننده ها را زمین 
می زند. ش��رکت گیتی گل رامس��ر 
در س��ال 1384 مجوز تولید گرفته 
است. فضای کار این شرکت یک باغ 
مرکبات به وسعت یک هکتار بوده که 
به درختان پرتقال و کیوی اختصاص 

داش��ته. چون درختان کیوی بعد از 
مدت��ی می��زان ثمردهی ش��ان کم 
می ش��ود، جای خود را به گل های 
از  بع��د  می ده��د.  رنگ به رن��گ 
دریافت دو س��ه فق��ره وام به مبلغ 
80میلیون تومان این مرکز ش��روع 
به کار می کند. خانجانی می گوید: ما 
توانستیم یک کسب و کار خانوادگی 
راه ان��دازی کنیم. س��ه کارگر تمام 
وقت هم داریم. قصد ما این اس��ت 
که نوع تولیدمان را به صورت صنعتی 
یا حداقل نیمه صنعتی تبدیل کنیم 
که مس��تلزم تأمین مناب��ع مالی و 
حمایت ه��ای ضمن تولید اس��ت. 
ب��رآورد اولیه ما این اس��ت که اگر 
کارها خوب پیش برود و سوددهی 
مناسب تحقق پیدا کند، ظرف مدت 
28ماه کل هزینه های صرف ش��ده 

برمی گردد. 
داستان تکراری هزینه های 

تولید و مواد اولیه 
ای��ن تولید کنن��ده از هزینه های 
ب��االی تولی��د و مواد اولی��ه انتقاد 
می کند و ب��ا دلخوری از ش��رایط 

نامناس��ب تولید و عدم حمایت از 
س��وی نهادهای ذی ربط می گوید: 
یکی از عم��ده خرج های ما هزینه 
نگهداری است. کود، گلدان و سموم 
آفتکش در کنار مخارج دس��تمزد، 
بیم��ه و مالیات، تهی��ه مکمل های 
تقویتی هم بیشتر دخل را می بلعد. 
به هر حال فعال توانس��ته ایم دوام 
بیاوریم و در صورت امکان کارمان 
را توسعه بدهیم. این حرفه مستعد 
اشتغال زایی باالس��ت و بسیاری از 
دانش آموختگان رشته های مرتبط 
کش��اورزی می توانند در این عرصه 
به فعالیت بپردازند. به کش��ورهای 
همس��ایه نگاه کنی��د مثل همین 
ترکیه. این کشور بسیار دیرتر از ما 
شروع به فعالیت در این رشته کرد 
و همه گل ها و موارد مورد نیازش را 
از ایران تأمین کرد. ببینید ما کجا 
هس��تیم و آنها کجای بازار جهانی 
گل قرار دارند. اگر مختصر حمایتی 
بش��ود و قوانین کارآمد و مناس��ب 
برای ای��ن صنعت تعری��ف و اجرا 
ش��ود، بدون تردید یکی از مشاغل 

پول ساز و گس��ترده درخواهد آمد. 
مجموع��ه ما االن فقط 5 تا 10قلم 
گل و گیاه تولید می کند که البته با 
توجه به نیاز بازار و خواست مشتری 
چه در تعداد و چه در مقدار تغییر 
می کند که تولی��د فعلی ما به طور 
میانگین 500ش��اخه ی��ا اصله در 
هر نوع اس��ت. این حج��م از تولید 
به راحتی می تواند سه تا چهار برابر 
ش��ود. بیش��تر تولیدات ما شمشاد 
طالیی، شمشاد سبز، الوسون، نوئل 
و شمش��اد نعنایی است. مواد اولیه 
ما از خاک مخصوص، کود حیوانی، 
پوس��ت برنج و ورمی کمپوس��ت  
)ک��ود حیوانی با ک��رم خاکی که 
فضوالت آن برای رشد گیاه مقوی 
اس��ت( تشکیل می ش��ود که برای 
تهیه آنها با مشکل روبه رو هستیم. 
مثال هر تن کود حیوانی بین 1/4 تا 
1/6میلیون تمام می شود که برای 
مزرعه ما س��االنه 30 تا 40تن کود 

حیوانی مورد نیاز است. 
تولید و واسطه

 خانجانی در مورد نقش واسطه ها 
اظهار می دارد: چون ش��بکه توزیع 
منسجم و یکپارچه نداریم و نظارتی 
ه��م صورت نمی گی��رد، دالل بازی 
رونق زیادی دارد. یک واسطه، گل 
را از تولیدکنن��ده می گی��رد و اگر 
خیل��ی با انصاف باش��د چهار برابر 
قیمت خرید می فروشد. زحمت را 
ما می کش��یم و س��ود را دیگران با 
استفاده از نابسامانی توزیع و پخش 
می برند. ضمن اینکه باید تولید هر 
واحد محدود به چند نمونه ش��ود 
و هر مجموعه س��راغ هم��ه اقالم 
گیاهی نرود. کاری که کش��ورهای 
صاحب نام می کنند. چون از تولید 
بی روی��ه و غی��رالزم یک محصول 
جلوگیری و باعث هدر نرفتن منابع 

می شود. 

گزارش »فرصت امروز« از زیر و بم سرمایه گذاری در تولید گل و گیاه

ریسک باالست اما امیدهم هست

ترجمه: فهیمه خراسانی
طاهره خواجه گیری

در ای��ران تعداد گل و گیاه زینتی به حدود 
500نوع می رسد. مثال تنها در بخش گیاهان 
آپارتمان��ی 80نوع داریم. گل های فضای باز و 
گل های ش��اخه بریده هم دیگ��ر انواع گل و 
گیاه هستند. رز، گالیل، مریم، ژرورا، داوودی، 
پت��وس و دیفن باخی��ا مهم ترین و بیش��ترین 

گل ه��ای تولیدی در ایران هس��تند. به لحاظ 
پراکنش تولید هم در تهران گل های ش��اخه 
بریده بیش��تر تولید می ش��ود، در بخش های 
شمالی کشور گل های آپارتمانی و در محالت 
گل های مربوط به فضای باز، ش��اخه بریده و 

آپارتمانی. 

تنوع؛ تمایز رقابتی گل های ایرانی
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راه دشوار تحقق 
عدالت مالیاتی

هر س��ال در زمان تهیه و تدوی��ن الیحه بودجه و 
البته در طول سال به مناسبت های مختلف مسئوالن 
و دولتمردان ای��ن موضوع را مطرح می کنند که باید 
اتکای بودجه و اداره کش��ور به درآمدهای ناش��ی از 
فروش نفت کاهش پیدا کند و جایگزین هایی برای آن 
در نظر گرفته شود. موضوع مورد تأکید مسئوالن این 
است که درآمدهای مالیاتی می تواند جایگزینی بسیار 
مناسب برای درآمدهای نفتی در بودجه کشور باشد. 
البته موضوع اتکا به درآمدهای مالیاتی س��ال های 
طوالنی است که مطرح می شود به دلیل اینکه فروش 
نفت، درآمد نیس��ت و در واقع فروش دارایی و ذخایر 
کش��ور اس��ت. همچنین در حال حاضر ب��ا توجه به 
وضعیتی که در جهان در مورد قیمت نفت پیش آمده 
اس��ت نرخ جهانی این کاال بر بودجه کشورمان تأثیر 
گذاش��ته و آن را متأثر از فعل و انفعاالت جهانی بازار 
نفت کرده اس��ت. برای حل این مسئله و این تنش ها 
ما هم باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر به سمتی 

برویم که متکی به درآمدهای پایدار شویم. 
نکته قابل توجه این اس��ت که در تمام دنیا موضوع 
مالیات مرسوم اس��ت و افراد از محل درآمدهایی که 
کس��ب می کنند مالیات پرداخ��ت می کنند. البته در 
موضوع پرداخت مالیات مس��ئله فرهنگ س��ازی نیز 
بس��یار مهم اس��ت و در کشور ما در س��ال های اخیر 
اقداماتی در این راس��تا انجام ش��ده که اطالع رسانی 
و آگاه س��ازی از جمله آنهاس��ت و م��ردم تا حدودی 
با مقوله مالیات آش��نایی پی��دا کرده اند، به طوری که 
در ح��ال حاضر بی��ش از 90 درصد جامعه از موضوع 
مالیات مطلع هس��تند و اگر کسی اظهارنامه مالیاتی 
خ��ود را ارائه ندهد، ناش��ی از بی دقت��ی و بی توجهی 
اس��ت، نه عدم اط��الع و آگاهی. این در حالی اس��ت 
که با به اجرا درآمدن طرح جامع مالیاتی که سازمان 
امور مالیاتی روی آن حساب ویژه ای باز کرده، شرایط 
به گونه ای می شود که بحث فرار مالیاتی و فعالیت های 

زیرزمینی به حداقل خواهد رسید. 
البت��ه در رابط��ه ب��ا تحق��ق درآمده��ای مالیاتی 
پیش بینی ش��ده در بودجه سال 95 مشکالتی وجود 
دارد و هن��وز برخی از مردم ب��ه دنبال فرار از موانعی 
 که سازمان امور مالیاتی در قالب طرح جامع مالیاتی 
در حال پیاده س��ازی اس��ت، هس��تند و امیدواریم به 
جایی برسیم که این مس��ائل به حداقل کاهش پیدا 
کند و تمام مس��ائل مالی اش��خاص اعم از حقیقی و 
حقوقی ش��فاف ش��ود. در ح��ال حاضر، بس��یاری  از 
مؤدیان مالیات��ی، مالیات خود را کم و بیش پرداخت 
می کنند اما باید این موضوع را در نظر داش��ته باشیم 
ک��ه طرح جام��ع مالیاتی یا یکی از م��واد مندرج در 
قانون مالیات های مستقیم که می تواند به چالش بین 
بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی منجر شود، آن 
اس��ت که اطالعات مالی و بانکی افراد در اختیار این 

س��ازمان قرار می گیرد. این موضوع مقوله ای است که 
می تواند منجر به بررس��ی حساب افرادی که مالیات 
پرداخت نمی کنند و گردش مالی باالیی دارند، ش��ود 
و در واقع س��ازمان امور مالیاتی با این اقدام به دنبال 
شفاف س��ازی و برقراری عدالت مالیاتی است. اما این 
موضوع که در چه زمانی و در چه مقطعی این مسئله 
مه��م تحقق خواهد یافت، قطع��اً زمان بر خواهد بود، 
زیرا قاعدتاً مخالفت هایی با آن وجود خواهد داش��ت. 
حال باید منتظر باشیم که قانون مالیات های مستقیم 
از ابتدای س��ال 95 اجرایی شود و بازخورد این قانون 
مش��خص ش��ود تا بتوان نظر دقیق تری در مورد این 
موضوع ارائ��ه داد. در مجموع می توانیم بگوییم برای 
افرادی که قصد شفاف س��ازی در حس��اب های خود 
را دارن��د راه باز اس��ت اما افرادی که ب��ه دنبال فرار 
مالیاتی هس��تند، مورد کنکاش سازمان امور مالیاتی 
قرار خواهد گرفت تا به این وس��یله عدالت مالیاتی به 

معنای واقعی محقق شود. 
موض��وع دیگ��ری که بای��د در این مقال��ه مورد 
توجه قرار دهیم این اس��ت که دولت و مس��ئوالن 
همواره بر ای��ن موضوع تأکید کرده اند که به دنبال 
کش��ف اقتصاد زیرزمین��ی و فعالیت های مربوط به 
آن هس��تند تا به این وس��یله شفاف سازی الزم را 
در ای��ن زمینه ایج��اد کنند. همان طور که اش��اره 
ک��ردم در جهت شفاف س��ازی و برق��راری عدالت 
مالیاتی اصالحاتی در قانون انجام ش��د و این موارد 
در اصالحی��ه قانون پیش بینی ش��ده اس��ت. یعنی 
ش��رایطی ب��ه وجود آمده ک��ه اگر کس��ی بخواهد 
فعالیت های ش��فافی داشته باشد نمی تواند با فردی 
ک��ه فعالیت های ش��فافی ندارد، معامل��ه کند. این 
موض��وع موجب می ش��ود افرادی ک��ه فعالیت های 
زیرزمینی و غیر ش��فاف دارند به انزوا کشیده شوند. 
در ه��ر ح��ال اراده و ع��زم این موض��وع در دولت 
و س��ازمان ام��ور مالیات��ی وج��ود دارد و با وجود 
مخالفت ه��ا و ممانعت هایی ک��ه در رابطه با اجرای 
سیاس��ت های مالیات��ی وجود دارد، م��ا نمی توانیم 
بگویی��م که دولت انگیزه یا اهرم های الزم را ندارد. 
در واقع دولت به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است 

اما باید تمام ش��رایط برای آن فراهم ش��ود. 
متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مؤدیان مالیاتی 
ب��ه دنبال دورزدن های قانونی هس��تند تا به ش��کلی 
مالیات های آنان تعدیل یا کم ش��ود ی��ا به طور کلی 
مالیات پرداخت نکنند و تمام این موضوع ناشی از آن 
اس��ت که هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که باور کنیم 
باید دولت و کش��ورمان از طریق درآمدهای مالیاتی 

اداره شود. 

شفافیت و اعتماد سازی برای 
موفقیت مالیاتی 

تعیین و دریافت مالیات ب��رای دولت های مختلف 
اعم از توسعه یافته، توس��عه نایافته و در حال توسعه 
بس��یار مهم اس��ت. بزرگ ترین علت ای��ن اهمیت به 
میزان درآمدی مرتبط اس��ت که به واسطه پرداخت 
مالیات توس��ط ش��هروندان به دولت تزریق می شود. 
این درآمدها، منبع مناس��بی برای پیش��برد بسیاری 
از زیرس��اخت های بخش توسعه کش��ورها محسوب 
می شوند، این در حالی است که شهروندان نیز انتظار 
دارن��د در براب��ر پرداخت مالیات تحوالت��ی دامنه دار 
را در حوزه های��ی چون آموزش و پرورش، بهداش��ت 
و درمان و. . . ش��اهد باشند. کش��ورهای توسعه یافته 
اغلب تالش دارند با شفاف سازی نظام مالیاتی، اعتماد 
ملت را نس��بت به فعالیت های دول��ت جلب کرده و 
روند دریاف��ت مالیات منظم را حف��ظ کنند. مالیات 
انواع مختلف دارد، مالیات های مستقیم، غیرمستقیم، 
ع��وارض و. . . اما آنچه پی��ش از دریافت مالیات مهم 
اس��ت، چگونگ��ی نظارت ب��ر سیس��تم های دریافت 
مالی��ات، جلوگی��ری از فرارهای مالیاتی و اس��تفاده 

صحیح دولت از این درآمدها است. 

چرا مالیات بر توسعه مؤثر است؟ 
نگاهی ب��ه آمارهای کش��ورهای در حال توس��عه 
مقدم��ه خوبی برای پرداختن به علت اهمیت مالیات 
خواهد بود. بنا بر آمارها در سال 2014 رقمی حدود 
40درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بر پایه 
درآمدهای مالیاتی صورت گرفته اس��ت. با این وجود 
نمی ت��وان مالیات را صرفا به عن��وان یک منبع درآمد 
در نظر داشت، مالیات نقشی کلیدی در تشکیل بازار 
و نهادهای مالی قانونمدار و نظام مند دارد. بس��یاری 
از کش��ورهای کمتر توس��عه یافته و توسعه نایافته، از 
ضعف در نظام مالیاتی منس��جم رنج می برند و شاید 
بتوان علت فقر در این قبیل کشورها را با نظام مالیاتی 

ضعیف مرتبط دانست. 
درواقع در بس��یاری از موارد، فس��اد اداری و وجود 
رش��وه خواری در نظام مالیاتی، باعث تشدید فاصله و 
ش��کاف بین اقشار مردم طبقات باالی مالی و طبقات 
فرودست می ش��ود و میزان نارضایتی های اجتماعی 
را افزای��ش می دهد. اصالح��ات مالیاتی تا حد زیادی 
بر اعتماد اف��کار عمومی در خصوص توس��عه و رفاه 
اقتص��ادی اثر گذار اس��ت. یک ابتکار مناس��ب برای 
اصالحات مالیاتی از س��وی دولت های آفریقایی انجام 
شده است. این کشورها، با تشکیل کمیسیون مالیاتی 
متشکل از 30 کشور تالش دارند، در سایه همبستگی 

مقابل از توسعه بین الملل در آفریقا حمایت کنند. 

کشورهای در حال توسعه و اهمیت مالیات 
وضعی��ت سیس��تم دریافت مالیات در کش��ورهای 
توسعه یافته نسبتا مشخص و باثبات است، ضعف نظام 
مالیاتی در کشورهای توس��عه نایافته نیز تا حدودی 
روشن اس��ت، اما کشورهای در حال توسعه شرایطی 
مرزی دارند، درواقع کشورهای در حال توسعه فرصت 
خوبی ب��رای اس��تفاده از فرصت ه��ای مالیاتی برای 
بلند پروازی ه��ای اقتصادی خود، در اختیار دارند که 

می تواند به هدر رود یا به درستی استفاده شود. 
پروفسور میک مور، مدیر اجرایی مؤسسه بین المللی 
مالیات و توسعه در نروژ معتقد است سیاست گذاران، 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی و شرکت های 
چن��د ملیتی، بی��ش از دیگران می توانن��د به اجرای 
صحیح قوانین مالیاتی کمک کنند. یکی از بزرگ ترین 
چالش های پیش روی دولت ها قانع کردن شهروندان 
برای پرداخت مالیات و پیشگیری از فرارهای مالیاتی 
اس��ت. این مشکل در کش��ورهای در حال توسعه که 
ش��رایطی در حال گ��ذار دارند، اهمیت��ی دو چندان 
می یابد. بر این اس��اس سیاست گذاری های صحیح و 
مبتنی بر عدالت و ش��فافیت نظ��ام مالیاتی در کنار 
دریافت مالیات عادالنه می تواند برای کش��ورهای در 

حال توسعه فرصت پیشرفت ایجاد کند. 

از فرارهای مالیاتی تا استراتژی های پیشگیرانه 
بنا بر گ��زارش بخش اقتصادی نش��ریه بلومبرگ، 
فرارهای مالیاتی انواعی بس��یار گس��ترده دارند. گاه 
این فرارها توس��ط اش��خاص حقیقی و گاه توس��ط 
ش��رکت های بزرگ و دارای ش��عب متع��دد صورت 
می گیرند. یکی از ش��یوه های ف��رار مالیاتی با کمک 
مش��اغل سایه یا کاذب انجام می شود. کشورهایی که 
بیشترین نرخ مشاغل س��ایه را در خود جای داده اند 
در بخ��ش مالیات گی��ری نیز با معضالت پرش��ماری 
مواجهند. کش��ورهای گرجستان با 72درصد، بولیوی 
با 70درصد، پرو ب��ا 66درصد و تانزانیا با 63درصد از 
تولید ناخالص داخلی در اقتصاد سایه جزو کشورهای 

پر مسئله در این حوزه طبقه بندی می شوند. 
نهاده��ای دولتی برای مبارزه با چنین مش��کالتی 
راهکارهای��ی متعدد دارن��د. برخی کش��ورها به ویژه 
کش��ورهای اتحادیه اروپا با فرهنگ سازی و آموزش، 
می��زان اعتم��اد و احترام ش��هروندان ب��ه قوانین را 
تحت تأثیر قرار داده اند. بریتانیا از شناخته ش��ده ترین 
کش��ورها در حوزه مبارزه با فرارهای مالیاتی اس��ت. 
علت این مطرح ش��دن، به ویژه به بخش قانون گذاری 
مرتبط اس��ت. درواقع دولت بریتانیا هر س��ال قوانین 
مالیاتی را ارتقا بخشیده و جریمه های سنگینی برای 
متخلف��ان در نظر می گیرد. این جریان تا حدی حائز 
اهمیت اس��ت که بس��یاری از ش��رکت های مشاوره 
مالیات��ی خدماتی اختصاصی برای مهاج��ران و افراد 
کم اطالع در نظر گرفته اند تا ناخواس��ته دچار تخلف 

مالیاتی و در نتیجه تحمل جریمه نشوند. 
دنیس هیلی، وزیر اسبق امور مالی بریتانیا می گوید: 
یک��ی از دالیل گرایش مردم به فرار مالیاتی ش��فاف 
نبودن نظام مالی کشورها و فساد در بدنه ارکان دولت 
اس��ت. دولت ها موظفند در خصوص فعالیت هایی که 
براس��اس درآمدهای مالیاتی در حال انجام اس��ت به 
جامعه پاسخگو باشند. اغلب کشورهای توسعه نایافته 
به سبب پنهان کاری و معامالت غیرعادالنه در قبال 
مردم، اقبال چندانی در بخش دریافت مالیات ندارند. 

آزموده دیدگاه

ریی��س زاده،  مه��دی  محم��د 
مش��اور بانکی اتاق بازرگانی ایران 
معتقد اس��ت پیش بینی دولت در 
م��ورد 101 هزار میلی��ارد تومان 
درآمدهای مالیاتی در سال آینده 
قاب��ل وص��ول نخواهد ب��ود، زیرا 
بخش هایی از صنایع به دلیل رکود 
یا اعالم تعطیلی کرده اند یا در حال 

اعالم تعطیلی هستند. 
در الیح�ه بودجه س�ال 95 
برای  باالی�ی  نس�بتا  مبل�غ 
درآمدهای مالیاتی پیش بینی 
ش�ده اس�ت. به نظر شما در 
صورت�ی ک�ه ای�ن موض�وع 
برس�د،  به تصوی�ب مجلس 
آی�ا امکان تحق�ق آن وجود 

خواهد داشت؟ 
اش��کاالتی ب��ه الیح��ه بودجه 
س��ال 95 در م��ورد درآمده��ای 
مالیاتی وارد اس��ت، اما استداللی 

ک��ه دول��ت دارد این اس��ت که 
می خواه��د گس��تره مالی��ات را 
افزای��ش دهد و فراری��ان مالیاتی 
را مورد شناس��ایی قرار دهد و از 
آنها مالی��ات دریافت کند. این در 
حالی است که پیش بینی افزایش 
درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 
آینده و اقدام دولت در این زمینه 
به مثابه اعمال فشار بر واحدهای 
تولیدی شناسنامه دار خواهد بود. 
اتفاقی ک��ه در زمان رکود هم رخ 
داد و همچنان ادامه دارد این بود 
که س��ازمان امور مالیاتی با اخذ 
مالیات به بخش تولید فشار وارد 
آورد و موجب شد که آنها متحمل 

ضرر و زیان شوند. 
قاعدت��ا پیش بین��ی دول��ت در 
م��ورد 101 ه��زار میلیاردتومان 
درآمدهای مالیاتی در سال آینده 
قاب��ل وص��ول نخواهد ب��ود، زیرا 

بخش های��ی از صنای��ع ب��ه دلیل 
رکود، یا اعالم تعطیل��ی کرده اند 
یا در حال اعالم تعطیلی هس��تند 
و نتیجه این موضوع تعداد زیادی 
کارگر بیکار اس��ت ک��ه باید بیمه 
بی��کاری دریافت کنن��د و به این 
ترتیب فش��ار مضاعف��ی به دولت 

وارد می شود. 
اصالحیه قان�ون مالیات های 
مستقیم از ابتدای سال آینده 
اجرایی می شود. به زعم شما 
ای�ن موضوع چ�ه تاثیری در 
افزایش درآمده�ای مالیاتی 

خواهد داشت؟ 
در مورد اجرای اصالحیه قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم نیز نظر 
بس��یاری از فعاالن اقتصادی این 
ب��ود که ی��ک دوره تنفس یک تا 
دو س��ال داده شود و پس از طی 
ای��ن دوره تنفس این قانون برای 

تمام بخش ها اجرایی ش��ود زیرا 
معتقدی��م ک��ه اصالحی��ه قانون 
مالیات های مستقیم بسیار مفید 
است اما به ش��رط آنکه به شکل 
همه جانب��ه اجرا ش��ود. باید این 
نکته را در نظر داش��ته باشیم که 
اصوال اج��رای بد قانون مالیات بر 
ارزش اف��زوده و افزای��ش میزان 
وص��ول از مالیات های مس��تقیم 
به مصلحت کش��ور نیس��ت، زیرا 
در این ص��ورت به جای اینکه به 
واحدهای تولی��دی کمک کنیم 
تا اش��تغال زایی و تولید را حفظ 
کنند بیشتر به این موضوع کمک 
کرده ایم که میزان پرداخت بیمه 
بیکاری ب��رای دولت افزایش پیدا 

کند. 
ب�ه چ�ه می�زان ای�ن احتمال 
وج�ود دارد ک�ه دول�ت بتواند 
شفاف س���ازی در م��ورد 

فعالیت های اقتصادی زیرزمینی 
و ایج�اد الزام را ب�رای فراریان 

مالیاتی به انجام برساند؟ 
خوش��بختانه با توج��ه به لغو 
تحریم ها و استقرار سیستم های 
امکان  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
ای��ن موضوع ت��ا ح��دود زیادی 
فراهم ش��ده اس��ت. اما در مورد 
اینک��ه بت��وان از ابت��دای س��ال 
95 ب��ه دنبال اج��رای اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم اقدام 
ب��ه شناس��ایی و شفاف س��ازی 
زیرزمینی  اقتصادی  فعالیت های 
ک��رد، مهیا نیس��ت و تنه��ا در 
صورتی این امکان فراهم می شود 
که اصالحیه قان��ون مالیات های 
مستقیم با یک دوره تنفس اجرا 
ش��ود و پیش از اجرایی ش��دن 
از طری��ق رس��انه ها در مورد آن 

اطالع رسانی شود. 

تحققدرآمدهایمالیاتیدرسالآیندهبررسیمیشود
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

محم��ود توالیی، رئیس ات��اق بازرگانی 
کاش��ان معتقد اس��ت اگر س��ازمان ها و 
نهادهای ب��زرگ اقتصادی که از پرداخت 
مالیات معاف هستند در گردونه پرداخت 
مالی��ات ق��رار بگیرن��د، احتم��ال تحقق 
درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده وجود 

خواهد داشت. 
به نظر ش�ما ب�ا توجه ب�ه درآمدهای 
مالیات�ی پیش بین�ی ش�ده در الیحه 
بودجه سال آینده، آیا فرهنگ سازی 
در مورد پرداخت مالیات انجام ش�ده 
است و تا چه اندازه امکان تحقق این 

درآمد مالیاتی وجود دارد؟ 
ه��ر چن��د ک��ه از گذش��ته دور تامین 
درآمدهای دول��ت از طریق مالیات مطرح 
بوده و تمام دولت ه��ا به نوعی عدم اتکا به 
درآمدهای نفتی را مطرح کرده اند، اما درآمد 
دولت یازدهم از محل فروش نفت به حدی 
پایین آمده اس��ت که چ��اره ای به جز این 
موض��وع ندارد و نمی تواند غیر  از این کاری 
انج��ام دهد. اما در م��ورد اینکه پیش بینی 
دول��ت در م��ورد درآمده��ای مالیاتی در 
بودج��ه 95 تا چه اندازه امکان تحقق دارد، 
اگر پایه مالیاتی را باال نبرند و دولت نتواند 
بخش هایی از اقتصاد کشور را که بخش های 
کوچکی نیستند و در عین حال مالیات پرداز 
نیس��تند ملزم ب��ه پرداخت مالی��ات کند، 
وصول این عدد دور از دسترس خواهد بود. 
البته اگر به تعداد مودی��ان مالیاتی افزوده 
شود و واحدها و فعاالن اقتصادی بزرگی که 
به دالیل مختلف مالیات پرداخت نمی کنند، 
به چرخه پرداخت مالیات و مش��ارکت در 
اداری کشور افزوده ش��وند، احتمال اینکه 
دول��ت بتواند این ع��دد را با درصدی کم و 
زیاد محق��ق کند، وج��ود دارد. در غیر این 
صورت با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم 
بر کش��ور، رکود و مالیات ها یکی دو س��ال 
عقب افتاده، بس��یار دور از دسترس است. 
هرچند که در قانون مالیات های س��ال 95 
منابع جدیدی شناسایی شده و تصور دولت 
این است که بخش هایی که تاکنون مالیات 
پرداخت نمی کرده اند، حتم��ا مالیات پرداز 
خواهند ش��د و از طریق این منابع خواهند 
توانس��ت بخش��ی از درآمدهای مالیاتی را 

محقق کنند. 
بنابراین شما معتقدید که اگر فراریان 
مالیات�ی مل�زم ب�ه پرداخ�ت مالیات 
ش�وند، ام�کان محقق ش�دن درآمد 
مالیات�ی پیش بین�ی ش�ده در الیحه 

بودجه وجود خواهد داشت؟ 
آنهای��ی که مالی��ات پرداخت نمی کنند 
و هم��واره در لفافه از آنها صحبت ش��ده، 
ارگان ها و نهادهای بزرگ اقتصادی هستند 
که طبق ضواب��ط از پرداخت مالیات معاف 
هستند و دولت بنا دارد که آنها را در تامین 
درآمدهای مالیاتی کش��ور مشارکت دهد. 
ای��ن س��ازمان ها و نهادها اگ��ر در گردونه 
پرداخ��ت مالی��ات ق��رار بگیرن��د احتمال 
تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی ش��ده 

نزدیک تر می شود. 
مش�اغل  بح�ث  کش�ورمان  در  م�ا 
زیرزمین�ی را نی�ز داریم ک�ه مالیات 
پرداخت نمی کنند. به زعم شما دولت 
اراده ای برای شناسایی این فعالیت ها 
و مشاغل و اجبار آنها به شفاف سازی 

دارد؟ 
دول��ت هم��واره گفته که در م��ورد این 
موضوع عزم و اراده دارد ولی به غیر  از اراده، 
دولت باید عملیات اجرایی نیز داشته باشد و 
برای این کار تصمیم جدی بگیرد. در کشور 
ما اقتصاد زیرزمینی وجود دارد و عددی که 
به عنوان قاچاق وارد کشور می شود، اگر به 
همان مقدار مالیات پرداز ش��ود بسیاری از 
مس��ائل حل می ش��ود. البته اگر قرار باشد 
مسئله قاچاق را حل و فصل کنیم باید یک 
هماهنگی بین تمام س��ازمان ها و ارگان ها 
وجود داشته باشد و حتی ممکن است این 
موضوع تاثیراتی بر درآمد استان های محروم 
و مرزی داشته باشد و باید با اشتغال زایی در 
این استان ها یا از طرق دیگر زمینه قاچاق 

را از بین برد. 

محمود توالیی: 
سازمان های معاف از مالیات ملزم به پرداخت شوند

علی اصغر جمعه ای: 
فرهنگ مالیاتی نهادینه نشده است 

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی 
سمنان معتقد اس��ت در کشور ما فرهنگ 
مالیاتی به ش��کل جامع و گسترده نهادینه 
نشده و برای وصول مالیات تنها ابزاری که 
مورد استفاده قرار می گیرد، فقط اشخاص 

حقیقی و حقوقی شناسنامه دار هستند. 
برخی معتقدند در کنار پیش بینی هایی 
که دولت برای درآمدهای مالیاتی دارد، 
فرهنگ س�ازی الزم را ب�رای نهادین�ه 
نش�دن پرداخت مالیات انج�ام نداده 
است. نظر شما در رابطه با این موضوع 

چیست؟ 
در رابطه با بودجه س��ال 95 حتی اگر 
دول��ت بخواهد به درآمده��ای نفتی اتکا 
داش��ته باش��د نمی تواند این کار را انجام 
ده��د، زیرا قیم��ت نفت ش��دیدا کاهش 
یافته و میزان تولید ایران نیز کاهش یافته 
و کش��ورمان بازاره��ای خ��ود را در زمان 
تحریم ها از دس��ت داده اس��ت. بنابراین 
دولت باید فک��ری برای درآمدهای غیر  از 
نفت داشته باشد که یکی از آیتم ها اتکا به 
درآمدهای مالیاتی است. البته در کشور ما 
فرهنگ مالیاتی به شکل جامع و گسترده 
نهادینه نشده و به نظر می رسد تنها ابزاری 
که برای وصول مالیات مورد استفاده قرار 
می گیرد، فقط اشخاص حقیقی و حقوقی 

شناسنامه دار هستند. 
به زعم ش�ما عزم ج�دی دولت برای 
و  زیرزمین�ی  اقتص�اد  شناس�ایی 
فراری�ان مالیات�ی چق�در در تحق�ق 
پیش بینی ه�ای صورت گرفت�ه برای 
درآمدهای مالیاتی مؤثر خواهد بود؟ 

با توج��ه به رکود چندین س��اله که بر 
اقتصاد کشور حاکم بوده، فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان دچار مشکالت عدیده ای 
هس��تند و رکود حاکم، آسیب های جدی 
را ب��ه آنه��ا وارد کرده و می کن��د. این در 
حالی است که عدم شفافیت سیاست های 
پولی کشور و ناهمگون بودن منابع مالی و 
نرخ سود بانکی به گونه ای است که تولید 
نمی تواند با آنها همخوانی داش��ته باش��د 
و ب��ه راه خ��ود ادامه دهد. ع��الوه  بر این 
اش��تغال و ایجاد ارزش افزوده می تواند از 
صنایع کوچک و متوسط سرچشمه بگیرد 

و افزایش مالیات فشار مضاعفی را بر این 
واحدها وارد می کند. راهی که به نظر زیاد 
هم مشکل نیس��ت، این است که فراریان 
مالیاتی شناس��ایی ش��وند. اگر قرار باشد 
این کار را بکنند بهتر اس��ت که مالیات بر 
ارزش اف��زوده تبدیل به مالیات بر مصرف 
ش��ود. زمانی که مالیات ب��ر مصرف برقرار 
ش��ود، تمام مراکز موظف خواهند شد که 
صندوق های مرب��وط به ای��ن کار را قرار 
دهند و به ش��کل آنالین ب��ه وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی متصل ش��وند. در هر 
ص��ورت کاالی قاچاق نیز باید در ش��بکه 
توزی��ع قرار  گیرد و با ای��ن اقدام، منبع و 
ماخذ قاچاق مش��خص  شود. اما متأسفانه 
اصرار بر این موضوع وجود دارد که مانند 
س��ابق مالیات بر ارزش افزوده به صورت 

پلکانی دریافت شود. 
بنابرای�ن تلق�ی ش�ما این اس�ت که 
شناسایی اقتصاد زیرزمینی و فراریان 
مالیاتی کمک بزرگی به تحقق پذیری 

درآمدهای مالیاتی خواهد بود؟ 
اگر قرار باشد به واسطه دریافت مالیات 
بر واحدهای تولیدی شناس��نامه دار فشار 
وارد ش��ود، منجر به این خواهد ش��د که 
برخ��ی از ای��ن واحده��ا از گردونه تولید 
خارج ش��وند. به این ترتی��ب اگر دولت به 
دنبال شناس��ایی فراریان مالیاتی نباشد و 
دستگاه ها و س��ازمان های بزرگ و وابسته 
به دولت ملزم به پرداخت مالیات نش��وند 
فشار آن بر واحدهای تولیدی وارد می شود 
و تحقق آن س��خت خواه��د بود و اگر هم 
محق��ق ش��ود، منجر به تعطیلی بیش��تر 
واحده��ای تولی��دی خواهد ش��د. اما اگر 
فراریان مالیاتی شناس��ایی شوند و اجبار 
به پرداخت مالیات داش��ته باش��ند امکان 
تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده 

در بودجه 95 وجود خواهد داشت. 

در الیحه بودجه س�ال 95 که چندی پیش توسط 
دولت به مجلس ارائه شد و البته هنوز مورد بررسی و 
تصویب نمایندگان قرار نگرفته است، پیش بینی شده 
که میزان درآمدهای مالیاتی کش�ور در سال آینده 

101 ه�زار میلیارد تومان باش�د. پیش بینی 

این رقم با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و تاکید 
دولت بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی 
آن ب�ا درآمدهای مالیاتی صورت گرفته اس�ت. این 
در حالی اس�ت که کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر 
این باورند که در کشورمان فرهنگ پرداخت مالیات 
نهادینه نش�ده و ش�اید ایران یکی از 
کشورهایی  معدود 
در  که  اس�ت 

آن عدم پرداخت مالیات یک ارزش اس�ت. در عین 
حال نکت�ه مهم دیگری که باید مدنظر داش�ت این 
است که هر چند به نظر می رسد، دولت یازدهم عزم و 
اراده برای شناسایی فعالیت های اقتصادی زیرزمینی 
و فراریان مالیاتی و شفاف سازی در این زمینه دارد، 
اما ابتدا باید برای جلوگیری از وارد آمدن فش�ار به 
فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی شناس�نامه دار 
س�ازمان ها و نهادهایی که از پرداخت مالیات معاف 
هس�تند مل�زم به ای�ن کار ش�وند و در وهله بعدی 
کار شناسایی و شفاف س�ازی فعالیت های اقتصادی 
زیرزمین�ی در دس�تور کار ق�رار بگی�رد. »فرصت 
ام�روز« در ای�ن گ�زارش تحق�ق درآمدهای 
 مالیاتی در بودجه سال آینده را بررسی 

کرده است. 



حضور خودروهای بدون راننده در 
انگلیس 

اس��ت  قرار  انگلیس 
ب��رای نخس��تین بار 
 2017 س��ال  در 

خودروهای بدون راننده را وارد بزرگراه ها کند. 
دولت انگلیس س��ال گذش��ته اعالم ک��رد که منع 
قانونی برای آزمای��ش خودروهای خودران وجود ندارد 
و به س��ازندگان اجازه داد ت��ا این خودروها را در برخی 
جاده های محل��ی آزمایش کنند. جورج آزبورن، رئیس 
دارایی انگلیس، گفته است دولت این کشور طرح هایی 
برای رفع محدودیت های الزم این تکنولوژی در دست 
دارد. »طبیعت��ا ما احتیاج داریم تا از ایمنی خودروهای 
خودران مطمئن باش��یم و به همین جهت کارکرد این 
خودروها مورد بررس��ی و آزمایش ق��رار می گیرند. اگر 
آزمای��ش این خودروها با موفقیت انجام ش��ود، به بازار 
عرضه خواهند ش��د.« آزبورن می گوید تولید و فروش 
خودروهای بدون راننده، سبب افزایش شغل و بهره وری 
در بازار می شود. براس��اس آمارهای دولتی، ارزش بازار 
جهانی اتومبیل های ب��دون راننده حدود 900 میلیارد 
پوند است. اما این بازار باید محدودیت های قانونی مثل 
اینکه در زمان تصادف چه کسی مسئول خواهد بود را 

برطرف کنند. 
براس��اس اعالم وزارت حمل و نقل بریتانیا در زمان 
آزمایش خودروهای خودران، حضور یک راننده انسانی 
که بتواند در صورت لزوم اتومبیل را کنترل کند، الزامی 
اس��ت. آژانس ایمنی آمریکا روز جمعه اعالم کرد قبل 
از آنکه س��ازندگان اتومبیل های خودران بدون فرمان و 
پ��دال گاز اجازه فروش این خودروها را پیدا کنند، باید 

ابهامات قانونی مهمی برطرف شود. 
ش��رکت گ��وگل در تالش اس��ت در نهای��ت بتواند 
خودروه��ای کامال خودران و ب��دون احتیاج به کنترل 
انسانی را عرضه کند. خودروسازان بزرگ در حال رقابت 
برای ساخت و توسعه اتومبیل هایی هستند که حداقل 
این امکان را داشته باشند که برخی مواقع بدون حضور 

راننده حرکت کنند. 

تالش اوباما برای حل اختالف اپل و 
پلیس آمریکا 

اوبام����ا،  ب����اراک 
رئیس جمه�������ور 
آمریکا، روز جمعه در 
س��خنرانی ای در ایالت تگزاس، از سازندگان گوشی های 
همراه خواس��ت تا این گوش��ی ها را به نحوی بس��ازند 
که در ص��ورت لزوم دولت بتواند به اطالعات ش��خصی 
افراد دس��تیابی داش��ته باش��د. وی گفت که نمی تواند 
در مورد پرونده قانونی ش��رکت اپل نظ��ری بدهد. اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا در صدد اس��ت تا شرکت اپل را 
مجب��ور به همکاری با پلیس و رمزگش��ایی آیفون یکی 
از شلیک کنندگان حادثه تیراندازی سن برناردینو کند. 
اوباما گفته است برخالف تعهدش به آزادی های شخصی 
و مدنی، معتقد اس��ت باید نوعی تعادل ایجاد شود تا در 
صورت لزوم دولت بتواند به اطالعات الزم دسترسی پیدا 

کند. 
»اگر تکنولوژی سبب تولید ابزارهای الکترونیکی شده 
که به هیچ وجه قابل رمزگش��ایی نیستند، پس چگونه 
می توان از یک حمله تروریس��تی مطلع ش��د و از وقوع 
آن جلوگیری کرد.« ماه گذش��ته پلیس آمریکا موفق به 
گرفتن حکمی از دادگاه ش��د که از شرکت اپل خواسته 
بود نرم اف��زار جدیدی طراحی کند تا از طریق آن بتوان 
رمز امنیتی گوش��ی های اپل را رمزگشایی کرد.  شرکت 
اپل تا به حال عکس العملی نس��بت به س��خنرانی اوباما 
نش��ان نداده است.  اوباما در سخنرانی اش تاکید کرد که 
باید توافقی ایجاد شود که در ضمن به رسمیت شناختن 
و احترام گذاشتن به آزادی مدنی و شخصی افراد، دولت 
و پلیس آمریکا بتوانند در صورت لزوم به اطالعات مورد 
نیازش دسترس��ی پیدا کنند.  به گفته وی، راه حل این 
مش��کل می تواند ایجاد سیس��تمی با قدرت امنیتی باال 
باشد که در عین حال راهی برای ورود به سیستم وجود 
داشته باشد و افراد معدود باصالحیتی بتوانند در صورت 
لزوم به اطالعات موجود در سیستم دسترسی پیدا کنند. 
مقامات کاخ س��فید به ش��رکت های تکنولوژی فشار 
آورده اند که برای دسترسی به اطالعات الزم حادثه سن 

برناردینو با پلیس همکاری کنند. 

طب��ق تحقیق��ات اچ اس بی س��ی، ش��رکت خدمات مال��ی و بانک��داری بریتانیایی، 
کارآفرین��ان نس��ل هزاره در رأس ش��رکت هایی هس��تند که به طور متوس��ط گردش 

مالی شان پنج برابر بیشتر از همتایان خود است. 
وجه مشترک مارک زاکربرگ، ایوان اشپیگل  )خالق اسنپ چت( یا بنیامین کاردوسو  
)بنیانگذار LeCab( چیست؟ سن آنها به 30 سال هم نمی رسد و خالقان شرکت هایی  
هس��تند که هرکدام پیشتاز بخش خود هستند و موفقیت های درخشان و چشمگیری 
دارند. نتیجه ای که تحقیق صورت گرفته توس��ط HSBC در هشت کشور و با در نظر 
گرفتن 2.834 کارفرما به ما می دهد این اس��ت که جوانان نسل هزاره  )متولدین بین 

دهه 80 و اواسط دهه 90( کارآفرینان بهتری نسبت به بزرگ ترهای خود هستند. 
میزان گردش مالی متوس��ط برای شرکت هایی که کارآفرینان شان کمتر از 35 سال 
س��ن دارند، 11.5 میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت درحالی که این عدد برای همتایان 
بیش��تر از 55 سال ش��ان 2.5 میلیون دالر است. این ارقام برای اکثریت قریب به اتفاق 
جوانانی اس��ت که خودشان شرکت را خلق کرده اند. به عنوان مثال در فرانسه، اگر 81 
درص��د از این جوانان از خانواده های کارآفرین باش��ند، تنها 8 درص��د از آنها مایل به 

فعالیت در شرکت های خانوادگی شان هستند. 
الزم به ذکر اس��ت که نس��ل جوان، کارآمد تر و البته بیش فعال تر هستند. براساس 
مطالعات، کارآفرینانی با سن کمتر از 35 سال به طور متوسط بین هر شرکت جزو پنج 
سرمایه گذار فعالند، در برابر مسن تر های خود که جزو سه سرمایه گذار فعال هستند. 

انقالبی در ماهیت کارآفرینی
با در نظر داش��تن اینک��ه کارفرمایان جوان پنج برابر کارآمد تر از مسن ترهای ش��ان 
هستند اما ثروت شان کمتر است. جوان تر ها به طور میانگین، ثروتی برابر با 4.8 میلیون 
دالر دارند در برابر 3.7 میلیون برای دیگر مدیرها. عاملی که منطقی به نظر می رس��د 
این است که چون آنها سن بیشتری دارند به همان نسبت هم مدت کسب درآمدشان 
بیشتر است. اما این نمی تواند تنها دلیل باشد. جوانان برای استخدام مستعد تر هستند  
)ش��رکت ها 123 کارمن��د جوان به طور متوس��ط در برابر 58 کارمند مس��ن دارند( و 
بنابراین ثروت ایجاد ش��ده بین افراد بیشتری تقسیم می ش��ود. از طرف دیگر، آنها به 
انجمن های خیریه بیش��تر کم��ک می کنند. در میان کارفرمایان ج��وان ثروتمند، 89 

درصد آنها در طی سال گذشته در اقدامات بشردوستانه شرکت داشته اند. 
اما چرا جوانان کارفرمایان بهتری هستند؟ 

پاس��خ ساده است، چراکه آنها چش��م اندازهای مختلفی از کس��ب و کار دارند. فرانسوا 
اس��رتل، مدیر شعبه بانک خصوصی اچ اس بی س��ی در فرانسه اظهار کرد: »نسل جدید 
کارفرمایان در ماهیت کارآفرینی انقالبی ایجاد کرده اند.« انگیزه آنها آنقدر زیاد است که 
تنها به دنبال افزایش سرمایه خود نیستند بلکه می خواهند در جهان نیز تغییری ایجاد 
کنند. کارآفرینان نسل جدید رویکرد بسیار عملگرایانه ای نسبت به کسب و کار دارند و این 

عامل در شیوه مدیریت دارایی ها و فعالیت های انسان دوستانه شان تاثیر دارد.«
نسلی که از نسل پیشین خود شجاع تر باشد

این مسئله به ویژه موضوعی است که اولیویه متیو، مدیرعامل شرکت مبادالت آنالین 
PriceMinister به آن فکر می کند. او بیان می کند: »در سطح بین المللی جوانان از 
ما بهتر عمل می کنند. گزارش هایی که از سراسر جهان به دست رسیده حاکی از تغییر 
جدیدی اس��ت که توسط نس��ل جدید کارآفرینان ایجاد شده؛ جاه طلبی برای تاسیس 
شرکت هایی به منظور جهانی کردن در DNA آنها وجود دارد! درحالی که 10 الی 15 

سال است که جهانی سازی را در رده های مان در نظر گرفته ایم.«

توانا بود هرکه دانا بود! 

دولت هند به تازگی مالیات فروش طال در این 
کش��ور را به طورقابل توجهی افزایش داده است. 
این سیاس��ت تازه درحالی از سوی دولت اعمال 
ش��ده که هند بزرگ ترین بازار مصرف طال را در 
جهان داراس��ت. دولت با وضع سیاس��ت تازه در 
تالش اس��ت تا بازار تقاضا در این کشور را تحت 

کنترل خود درآورد. 
افزایش مالیات فروش طال از س��وی دولت دو 
هفته پیش اعالم شد و درطول چند روز گذشته 
هم��ه چیز رنگ و بوی جدی تری در این منطقه 

مهم به لحاظ مصرف طال به خود گرفت. 
یکی از س��ریع ترین اثرات اعالم سیاست تازه 
دولت مبنی بر یک درصد مالیات فروش اعتراض 
گسترده طالفروشان هندی به تصمیم دولت بود. 
پس از اینکه دولت روز 29 فوریه سیاس��ت تازه 
را درباره مالیات بر طال اعالم کرد، طالفروش��ان 
هندی روز دوم مارس به صورت سراسری دست 
به اعتصاب زدند تا اعتراض خود را نسبت به این 

سیاست تازه اعالم کنند. 

گزارش ها از هند حاکی اس��ت ک��ه این اقدام 
طالفروش��ان هندی باعث ش��د، فروش طال در 
سرزمین 72 ملت به زانو درآید. به گفته یکی از 
کارشناسان هندی در روز اعتصاب »هیچ خریدی 

در هیچ نقطه از هند« انجام نشد. 
ام��ا آن ط��ور ک��ه گزارش ها نش��ان می دهد، 
طالفروش��ان هندی آماده اند تا با دولت سازش 
کرده و س��ر کارش��ان برگردن��د. تصمیم رئیس 
فدراس��یون تجارت جواهرات و اش��یای قیمتی 
هند مبنی بر پیروی از اس��تراتژی دولت نیز این 
گزارش ها را تأیید کرد. این خبر می توانست خبر 
بسیار مهمی برای ضربه زدن به بازار طال در طول 

دهه های اخیر باشد. 
آش��وک میناواال، رئیس فدراسیون جواهرات 
هند ب��ه مطبوع��ات کش��ورش گفته ب��ود، به 
طالفروشان هندی پیشنهاد شده فروش مستقیم 
شمش طال به مش��تریان را متوقف کنند. کاری 
که اکنون به امری معمول در میان طالفروش ها 
تبدیل ش��ده است. خریداران عادی، شمش ها را 
اغلب می خریدند تا برای خود سرمایه ای داشته 

باشند. 

 Hindustan Times به نوش��ته روزنام��ه
معنای توقف فروش ش��مش در بازار هند چنین 

است: 
»ای��ن حرکت به احتم��ال زی��اد روی تقریبا 
یک چهارم کل فروش )طالفروش��ان( اثر خواهد 
گذاشت و همزمان واردات طال را به هند کاهش 
می دهد که البته پیش تر به دلیل افزایش میزان 

خرید طال هدایت شده بود.«
بی��ش از 250 ت��ا 300 ت��ن از کل 900 تن 
طالیی که س��االنه وارد هند می شود، به صورت 
ش��مش های صدگرمی ب��ه خری��داران فروخته 
می ش��ود. این یعن��ی تصمیمی که فدراس��یون 
جواهرات هند مبنی بر عدم فروش ش��مش طال 
به مش��تریان گرفته، می تواند تقاضای ساالنه را 
ت��ا 300 تن، معادل 65 میلی��ون اونس، کاهش 
دهد. رقمی که برابر با 7/1 درصد از کل تقاضای 

جهانی برای سال 2015 است. 
از تاثیره��ای این تصمیم به آس��انی نمی توان 
گذش��ت. س��اده تر اینکه، این تصمیم می تواند 
بزرگ ترین خط��ر برای بازار طال در س��ال های 

اخیر باشد. 

هر سال هفته نامه خبری بین المللی اکونومیست 
دو گزارش درباره گران ترین و ارزان ترین شهرهای 
دنیا منتشر می کند. این گزارش ها پس از بررسی 
اطالعات متعدد، از هزینه های خوراک و سوخت 
گرفته تا حقوق دریافتی، منتشر می شود. معموالً 
فهرست گران ترین شهرهای جهان توجه جهانی 
بیشتری به خود جلب می کند. اما شاید برای تان 
جالب باشد که این بار بدانید با کمترین بودجه در 
کدام شهرهای جهان می توانید زندگی کنید. آنچه 
پیش روی شماس��ت معرفی ارزان ترین شهرهای 

دنیا است: 
لوساکا، زامبیا

لوس��اکا بزرگ ترین ش��هر و پایتخت کش��ور 
آفریقایی زامبیا اس��ت. این شهر مرکز سیاسی و 
اقتصادی زامبیا نیز محسوب می شود. زندگی در 
این شهر برای محلی ها ارزان است اما اگر مهاجر 
باشید، هزینه های مسکن، حمل ونقل و تحصیل 

برای تان بسیار باال خواهد بود. 
بنگلور، هند

بنگلور را پایتخت IT هن��د می دانند. بنگلور 
به س��رعت درحال تبدیل ش��دن به یک ش��هر 
بین المللی اس��ت اما نسبت درآمدها به هزینه ها 
طوری است که به راحتی می توانید زندگی خوبی 

در این شهر برای خود فراهم کنید. 

بمبئی، هند
بمبئ��ی ب��ا جمعت��ی 18/4 میلی��ون نفری، 
پرجمعیت ترین شهر هند اس��ت و خانه بیشتر 
میلیاردرها و میلیونرهای این کشور در این شهر 
قرار دارد اما موادغذایی، حمل ونقل و هزینه های 

مسکن در این شهر نسبتا ارزان است. 
آلماتی، قزاقستان

خان��ه خری��دن در آلماتی س��خت اس��ت اما 
آپارتمان های��ی در ای��ن ش��هر وج��ود دارد که 
می توانید اقام��ت غیردائم را در آن تجربه کنید. 
چون آب و برق توسط یک شبکه مرکزی کنترل 
می ش��ود، وقتی آب و برق ب��ه دلیل مصرف باال 
قطع می شوند، امکان برگرداندن اوضاع به حالت 
قبل به هیچ وجه برای مصرف کننده وجود ندارد 

و همین امر هزینه ها را پایین می آورد. 
الجزیره، الجزایر

این پایتخت آفریقایی به خاطر ساختمان های 
س��فیدش مش��هور اس��ت اما وجود جمعیت و 
محله های فقیرنش��ین در این ش��هر هزینه های 
گوناگون ازجمله خوراک، حمل ونقل و مسکن را 

بسیار پایین نگاه داشته است. 
چنای، هند

این ش��هر هند منطقه ای روبه رش��د به شمار 
می آی��د اما ح��دود 30 درصد جمعی��ت آن در 
محله های فقیرنش��ین زندگی می کنند و همین 

امر هزینه های زندگی را پایین آورده است. 

کراچی، پاکستان
هزینه خوراک، حمل ونقل و سرگرمی در این 
شهر نسبتا پایین اس��ت. مسکن نیز در کراچی 
بسیار ارزان است و شاید تاحدی دلیل این ارزانی 

نرخ باالی جرم در این شهر باشد. 
دهلی نو، هند

دهلی نو گران ترین شهر هند برای زندگی است 
اما توانسته در فهرست ارزان ترین شهرهای جهان 
ج��ای گیرد. دلیلش این اس��ت ک��ه هزینه های 
خ��وراک و آب و ب��رق در این ش��هر با حقوق و 

درآمد مردم همخوانی دارد. 
دمشق، سوریه

ای��ن ش��هر جنگ��زده ب��ه دلی��ل بی ثبات��ی 
ق��رار  ارزان ترین ه��ا  فهرس��ت  در  سیاس��ی 
گرفته اس��ت. طبع��ا بی ثباتی سیاس��ی دلیلی 
قاب��ل درک ب��رای وارد ش��دن دمش��ق در این 
لیس��ت اس��ت. بخش زیادی از پایتخت سوریه 
 اس��یر خرابی ه��ای ناش��ی از پنج س��ال جنگ

 است. 
کاراکاس، ونزوئال

به گفته EIU، سازگاری با نرخ ارزهای مختلف 
قیمت گذاری در کاراکاس تقریباً غیرممکن است. 
مش��کالت اقتصادی در ونزوئ��ال اکنون به خاطر 
همین چند نرخی بودن بسیار زیاد خود را نشان 
می دهند اما ب��ا این حال کاراکاس هنوز ش��هر 

ارزانی برای زندگی است. 

قیمت خودرو 

سیاست طالیی هند، داد زرگرها را درآورد

کجای دنیا، ارزان زندگی کنیم؟

هش��تم مارس، روز جهانی زن است. در این روز، زنان فارغ از گرایشات نژادی، مذهبی و 
فکری، گرد هم می آیند و ضمن مرور منازعات و تالش های گذشته، به یادآوری موفقیت ها 
و نتایج حاصل از اقدامات ش��ان می پردازند و برای احقاق حقوق برابرانه و رفع تبعیض های 
جنس��یتی راهبردهای جدید تعیین می کنند. در این بین، یکی از عرصه های اقتصادی و 
اجتماعی که زنان توانستند سهم مناسبی برای خود مهیا کنند، صنعت گردشگری است. 
زنان نقش کلیدی و مهمی در صنعت گردش��گری دارند و توانس��ته اند برخی از مهم ترین 

مراکز اقامتی و تفریحی جهان را به خوبی مدیریت و اداره کنند. 
به گفته طالب ریفاعی، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، »سهم زنان شاغل در بخش 
گردشگری که حدود 60 تا 70 درصد است، هم اکنون میزان نسبتا باالیی است. همکاری 
مش��ترک ما را قادر خواهد ساخت که اشتغال زنان در بخش گردشگری را از نظر کیفیت 
و ش��رایط ارتقا دهیم و فرصت های اقتصادی برای زنان خوداشتغال و کارفرمایان خرده پا 
را افزایش دهیم«. برهمین اس��اس صاحب نظران گردشگری معتقدند توسعه گردشگری 
به افزایش فرصت های ش��غلی، ارتقای پایگاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و خودکفایی، ایجاد 
فرصت های دس��تیابی به موقعیت و جایگاه مدیریت و رهبری، و افزایش فرصت های زنان 
برای فعالیت و موقعیت های جانبی می انجامد. نمونه بارز این اثرگذاری را در کشور خودمان 
می توانیم ش��اهد باش��یم. در اکثر نواحی روس��تایی کش��ور، زنان به کارهای دستی چون 
گلیم بافی، حصیربافی، سوزن دوزی یا صنایع دستی بومی هر منطقه می پردازند که فروش 
آنها درآمدی قابل توجه برای جامعه میزبان به ارمغان می آورد. برای مثال؛ در هنگام ورود 
به روستاهایی چون کندوان، ماسوله، ابیانه، زنان بسیاری در هر کوچه هستند که با فروش 

صنایع دستی و تولیدات محلی به کسب درآمد می پردازند. 
جالب اس��ت که بدانیم پژوهش ها نش��ان می دهد هرچه میزان درآمد بانوان در اقتصاد 
بیشتر باشد، سودآوری بیشتری نصیب جامعه و خانوارها در راستای کاهش فقر، آموزش و 
بهبود اقتصاد خواهد شد. نگاهی به گزارش سال 2010 سازمان جهانی گردشگری که در 
خصوص وضعیت زنان در گردش��گری است می تواند تصویر بهتری به ما ارائه دهد. دراین 
گزارش که 175 کشور در حال توسعه جهان را مورد بررسی قرار می دهد زنان درصد بزرگی 
از ش��اغالن و حقوق بگیران در این صنعت هستند و احتمال استخدام زنان در گردشگری 
نس��بت به سایر صنایع دو برابر اس��ت. این در حالی است که در مبحث حقوق و دستمزد 
تقریبا بین 15 تا 20 درصد ارزان تر از مردان کار می کنند. همچنین فرصت خوداشتغالی و 

کارآفرینی برای بانوان در گردشگری بیش از هر صنعت دیگری است. 
طبق این گزارش حضور زنان در گردشگری )به نسبت مردان( در مشاغل خدماتی )7/44 
درصد( و دفتری )59 درصد( پرتعداد و در سطوح حرفه ای )8/36 درصد( کمتر است. نکته  
دیگری که در این گزارش به چش��م می آید این اس��ت که از هر پنج وزیر گردش��گری در 
کشورهای مورد مطالعه، یک نفر زن است. جایگاه ایران به عنوان یک کشور مسلمان در این 
فهرست نیز درخشان است و رتبه ششم را در اختیار دارد. 10 کشور برتر در این فهرست به 
ترتیب عبارتند از: جمهوری کره )96 درصد(، شیلی )86 درصد(، پرو )66 درصد(، گواتماال 
)55 درصد(، سنگاپور )55 درصد(، ایران )50 درصد(، فیلیپین )50 درصد(، اندونزی )47 
درصد(، مکزیک )46 درصد( و پاناما )45 درصد(. این در حالی است که وضعیت حضور زنان 
در گردشگری در برخی کشورهای مسلمان نظیر عربستان سعودی )8/1درصد(، مصر )3/3 

درصد( و یمن )4/1 درصد( بسیار اسفناک است. 
با این همه اما زنان در گردشگری باید تالش کنند از لحاظ کیفی و حضور در عرصه های 
تصمیم گیری و مدیریتی نیز س��هم بیش��تر برای خود به وجود آورند. در این بین سازمان 
جهانی گردش��گری نیز برنامه عملی »توانمندسازی زنان به کمک گردشگری« را از سال 
2008در دس��تور کار خود قرار داده است. در این زمینه این سازمان خود را متعهد به این 
کرده که نقش��ی راهبردی در توانمندس��ازی اقتصادی زنان در بخش گردشگری ایفا کند. 
برنامه عملی را باید به عنوان یکی از »سه تعهد« سازمان جهانی گردشگری در نظر گرفت 
ک��ه در چارچوب قانون جهانی اخالقی گردش��گری و در حمایت از اهداف توس��عه هزاره 
س��ازمان ملل قرار می گیرد. این اهداف عبارتند از سودرس��انی گردشگری به مستمندان، 

حفاظت محیط زیست و توانمندسازی زنان.

گردشگری؛ صنعتی برای اشتغال زنان

مدرسه مدیریت

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

سبک زندگی

نگاه آخر

جدول امروز

نرخ بیکاری در کانادا به باالترین حد در سه  سال گذشته رسیده است. بر اساس آمار اعالم شده در ماه فوریه، نرخ بیکاری این کشور 6.3درصد بوده است. کشور کانادا 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت است. در ماه گذشته تنها در حوزه منابع طبیعی کانادا 9هزار نفر شغل خود را از دست داده اند.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 468 www.forsatnet.ir

ترجمه: سارا گلچین
BUSINESSINSIDER :منبع

BUSINESSINSIDER :منبع

شکیبا شاملو رضایی
Bfm :منبع

ابوالفضل صیامیان گرجی
کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

قیمت نمایندگی )تومان(قیمت بازار آزاد )تومان(مشخصات خودرو مدل خودرو شرکت سازنده 

37.500.00036.745.000موتور EF7 - بنزینیسورن ELX EF7ایران خودرو

31.500.00033.233.900تریم مشکی - یورو 4رانا LXایران خودرو

46.300.00044.000.000دنده ای برلیانس h 330پارس خودرو

35.000.00033.335.000یورو 4 تندر E1 90پارس خودرو 

25.700.00025.455.000دوگانه سوز تیبا سایپا 

22.000.00021.685.000پایه گازسوز سایپا SE 131سایپا 
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