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 مسکن؛ محتاط
در مرز های خروج از رکود

قیمتهااندکیتکانخوردهاست
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ستون جدید
سلسلهدرسهای
بازاریابیوفروش
ازمعلمبازاریابی

در ب��ازار به ش��دت پیش ر ونده 
رقابت که ب��ا ویژگی هایی چون 
عدم قطعی��ت )تغیی��رات زیاد( 
روزاف��زون همراه  پیچیدگ��ی  و 
اس��ت، نیاز اس��ت مدیران ارشد 
بنگاه ه��ای اقتصادی ب��رای بقا، 
رش��د و س��ودآوری سازمان شان 
در س��ه دسته از علوم، سوادشان 
را بیش��تر کنند ک��ه یکی از آنها 
مه��ارت فن��ی اس��ت.  م��ن در 
ای��ن زمین��ه برای ش��رکت های 
ایران��ی نگران��ی ندارم چه بس��ا 
ع��ده ای از مدی��ران م��ا چون از 
حوزه فنی ش��ان به بنگاه داری و 
ش��رکت داری رس��یده اند، حتی 
از مدی��ران فن��ی خودش��ان هم 
اطالعات و سواد بیشتری دارند...
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در  ارز  ن��رخ  آزاد س��ازی 
20ف��رآورده نفتی و همزمانی 
آن با افزای��ش نرخ خوراک با 
موج��ی از اعتراض��ات فعاالن 
بخش خصوصی مواجه ش��ده 
اس��ت. کارشناس��ان ب��ر این 
باورن��د تصمیم ب��رای اجرای 
همزمان این دو مقوله مانع از 

رونق تولید می شود، . 
هیأت  عضو  تاجیک،  حسن 
رئیس��ه و رئیس کمیس��یون 
قی��ر اتحادی��ه صادرکنندگان 
فرآورده ه��ای نفت��ی ب��ا بیان 
اینکه مصوبه ش��رکت پاالیش 
رون��ق  از  مان��ع  پخ��ش،  و 
کسب و کار و توسعه در کشور 
خواهد شد که مغایر با برنامه 
توس��عه ای دول��ت اس��ت، به 
»فرصت ام��روز« می گوید: از 
ابت��دای امس��ال فع��االن این 
متعددی  مش��کالت  با  بخش 
مواج��ه بودن��د و ب��ا توجه به 
بازاریاب��ی انتظ��ار می رفت در 
نیمه دوم س��ال ش��اهد رونق 
در صادرات فرآورده های نفتی 

باشیم. 
به تازگی شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
ای��ران از اع��الم ن��رخ پایه 20 
فرآورده نفتی وی��ژه در بورس 
به ش��ش پاالیش��گاه بورس��ی 
و فرابورس��ی و س��ه پاالیشگاه 
دولتی براس��اس ن��رخ دالر در 
ب��ازار آزاد خبر داده اس��ت. بر 
ای��ن اس��اس، قیم��ت فروش 
خ��وراک مایع مورد نیاز صنایع 
پتروشیمی شامل انواع نفتا، گاز 
مایع، پنت��ان و  LAB )الکیل 
بنزن خطی( به جای محاسبه با 
ارز مبادله ای با ارز آزاد محاسبه 
خواهد شد و بر این اساس، این 
تصمیم به افزایش قیمت 26 تا 
بی��ش از 30 درصد محصوالت 

منجر می شود. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 

یکسان س��ازی ن��رخ ارز مورد 
تایید بخش خصوصی اس��ت، 
زی��را دو نرخی ب��ودن، فضای 
از  تع��دادی  ب��رای  را  ران��ت 
نیستند،  فعاالن که خصوصی 
می افزاید:  می س��ازد ،   فراه��م 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
ای��ران  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
در کن��ار افزای��ش خ��وراک، 
آزاد س��ازی ن��رخ ارز را نی��ز 
اجرایی کرده اس��ت. این کار 
قانونی اس��ت ام��ا آنچه مورد 
اعتراض ما است شیوه اجرای 
قانون است، زیرا این اقدامات 
ش��وک بزرگ��ی ب��ه بخ��ش 
وارد س��اخته است  خصوصی 
و منجر ب��ه رکود بازار خواهد 

شد. 
تاجی��ک با انتق��اد از اینکه 
در افزایش قیم��ت خوراک و 
تغییر فرمول محاس��باتی نظر 
بخش خصوصی یعنی اتحادیه 
فرآورده ه��ای نفتی پرس��یده 
نش��ده اس��ت، اعالم می کند: 
این نش��انه بی تدبیری اس��ت. 
صادر کنن��ده ای��ن فرآورده ها 
دولت نیست. بخش خصوصی 
ب��ا دو تصمیم همزمان مواجه 
شده اس��ت؛ اینکه تصمیمات 
در دو مرحل��ه اجرایی ش��ود، 

خواسته زیادی نیست. 

این میان ش��رکت ملی  در 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش 
نفتی با صدور مصوبه دیگری 
قیم��ت پایه بی��ش از 20 قلم 
محص��ول وی��ژه نفت��ی دیگر 
را ه��م افزای��ش داده اس��ت. 
رئی��س  باقری��ان،  احس��ان 
کمیسیون پتروشیمی اتحادیه 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفتی در این باره با اش��اره به 
اینکه رون��ق در تولید نیازمند 
ثب��ات اس��ت، ب��ه »فرص��ت 
ام��روز« می گوی��د: ب��ا اعمال 
تصمیمات اخیر ش��رکت ملی 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش 
نفتی، زنجیره تولید تا مصرف 
دچار ش��وک خواهد ش��د، به 
طوری ک��ه تمامی محصوالت 
گ��ران  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
خواهد ش��د. این فرآیند رونق 
تحت الش��عاع  را  تولی��د  در 
ق��رار خواه��د داد زی��را بهای 
تمام ش��ده محصول افزایش و 
بهای فروش کاهش می یاید از 
این رو وام های دریافت ش��ده 
برای رونق اقتصادی، خروجی 
تعیین شده را نخواهند داشت. 
وی ب��ا انتق��اد از ابالغی��ه 
صورت گرفته توس��ط شرکت 
پخ��ش  و  پاالی��ش  مل��ی 
فرآورده ه��ای نفت��ی نس��بت 

ب��ه افزای��ش نرخ خ��وراک و 
یکسان س��ازی ارز  می افزای��د: 
 ت��الش دول��ت ب��رای کاهش 
نرخ تورم قابل ستایش است، 
اما گاهی مواقع تصمیماتی از 
سوی بخش هایی از بدنه دولت 
کارشناسی  که  می شود  اتخاذ 
و ب��ه موق��ع نیس��ت. رئیس 
اتحادیه  پتروشیمی  کمیسیون 
فرآورده ه��ای  صادرکنن��دگان 
نفتی با بی��ان اینکه واحدهای 
پایین دس��تی  و  باالدس��تی 
پتروش��یمی و پاالیشگاه انتظار 
افزای��ش قیمت خ��وراک را در 
آبان ماه داشتند،  اعالم می کنند 
چرا باید افزای��ش نرخ خوراک 
ب��ا یکسان س��ازی ن��رخ ارز در 
این بخش همزمان ش��ود؟ این 
تصمیم به اقتص��اد ضربه وارد 
خواهد کرد و نشان دهنده این 
اس��ت ک��ه کارشناس��ان زمان 
مناس��بی را برای اجرای قانون 

انتخاب نکرده اند. 
کمیسیون  رئیس  آقایی راد، 
صادرکنندگان  اتحادیه  روغن 
فرآورده ه��ای نفت��ی نی��ز در 
این ب��اره ب��ا بی��ان اینکه ما 
مخالف یکسان س��ازی نرخ در 
نیس��تم،  نفتی  فرآورده ه��ای 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
افزای��ش 10 درص��دی ن��رخ 

افزای��ش  کن��ار  در  خ��وراک 
20 درص��دی نرخ ارز فش��ار 
فع��االن  ب��ه  را  مضاعف��ی 
فرآورده های نفتی وارد ساخته 
اس��ت. فعالیت در این زمینه 
برعهده بخش خصوصی است، 
این تصمیمات به یکباره مانع 
از کسب و کار و رونق اقتصادی 

خواهد شد. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
زمینه  این  در  تصمیم گی��ران 
می توانس��تند در دو ی��ا چند 
مرحله افزایش را انجام دهند، 
می افزاید: این تصمیم عده ای 
از فع��االن را زمینگیر خواهد 
ک��رد و موج��ب ایج��اد رانت 
برای عده دیگر خواهد ش��د و 
سود زیادی عاید آنها می شود. 
این میان مصرف کنندگان  در 
نیز باید هزینه های بیش��تری 
را ب��رای دریاف��ت محصوالت 

فرآورده ها پرادخت کنند. 
مطمئ��ن هس��تم در طول 
بس��یاری  آین��ده  روز   10
در  مصرف��ی  محص��والت  از 
 20 خ��ودرو  روغ��ن  بخ��ش 
یکب��اره  افزای��ش  درص��د 
خواه��د داش��ت و این موجی 
از اعتراض��ات مردم��ی را در 
پ��ی خواه��د داش��ت. وی با 
یکباره  تصمی��م  اینک��ه  بیان 
و بدون مش��ورت ب��ا اتحادیه 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفتی خس��ارت های زیادی را 
به بار خواه��د آورد،  می گوید: 
برخ��ی ش��رکت ها تعهدات��ی 
برای تحوی��ل کاال دارند که با 
این افزای��ش یکباره این افراد 

متضرر خواهند شد. 
ای��ن تصمیم موجب ش��ده 
دامن��ه س��ود وزی��ان اف��راد 
به ص��ورت سینوس��ی ب��اال و 
پایی��ن بیای��د. ای��ن مس��ئله 
موید این اس��ت ک��ه تصمیم 
پخ��ش  و  پاالی��ش  ش��رکت 
 فرآورده های نفتی کارشناسی 

نبوده است. 

انتقاد از همزمانی آزاد سازی نرخ ارز با افزایش نرخ خوراک
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به دلیل انفجار خط لوله
صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد

 یک مقام مس��ئول در شرکت ملی گاز ایران صبح 
دیروز در گفت وگو با مهر با تایید توقف صادرات گاز 
طبیعی ایران به ترکیه، گفت: به دلیل انفجار در خط 
لوله صادراتی گاز در خاک ترکیه، فعال جریان گاز به 

این کشور همسایه متوقف شده است. 
وی با تاکید بر اینکه ش��رکت بوتاش ترکیه با انجام 
مکاتباتی شرکت ملی گاز ایران را در جریان این حادثه 
گازی گذاشته اس��ت، تصریح کرد: از ساعت 21 و 30 
دقیقه ش��امگاه پنجش��نبه 6 آبان ماه، خط انتقال گاز 
ایران به ترکیه در 12 کیلومتری مرز بازرگان در عمق 
خاک ترکیه منفجر و صادرات به این کشور فعال به طور 
موقت قطع شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه 
با توجه به انجام پروس��ه تعمیراتی پیش بینی می شود 
صادرات گاز به ترکیه دس��ت کم تا هف��ت روز آینده 
متوقف باشد، خاطرنشان کرد: ایران در صورت آمادگی 
بوتاش ترکیه، محدودیتی برای تامین گاز این کش��ور 

همسایه ندارد. 
در همی��ن حال مجید آقابابای��ی، مدیر کل مرزی 
وزارت کش��ور هم توقف ص��ادرات گاز طبیعی ایران 
به ترکیه از ش��امگاه پنجش��نبه را تایید کرده است. 
ب��ه گزارش مهر، ب��ا راه اندازی ی��ک واحد جدید در 
تاسیسات تقویت فشار گاز خط لوله سوم آذربایجان، 
اخیرا توان و ظرفیت انتقال گاز ایران در شمال غرب 
کش��ور به می��زان 2۷ میلیون مترمکع��ب در روز به 
منظور صادرات گاز به ترکیه افزایش یافت. از ابتدای 
سال جاری تاکنون حجم صادرات گاز طبیعی ایران 
به ترکیه با افزایشی حدود ۸.۸درصدی همراه بوده، 
به طوری که تاکنون حدود 6۵0 میلیون مترمکعب 
گاز به این کش��ور همسایه صادر شده است. مقامات 
تهران - آنکارا آگوست 1۹۹6 میالدی قراردادی 2۵ 
س��اله امضا کردند که براساس این توافق، مقرر شد 
س��االنه 10 میلیارد متر مکع��ب گاز ایران به ترکیه 
صادر ش��ود. در حال حاضر تاسیس��ات تقویت فشار 
و ش��بکه انتقال گاز ایران از ظرفی��ت انتقال روزانه 
30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است 
ک��ه امکان افزایش ظرفی��ت گاز صادراتی از خطوط 
و تاسیسات موجود تا س��قف روزانه ۴0میلیون متر 
مکعب معادل 1۵میلیارد مت��ر مکعب ماهانه وجود 

دارد. 

معاون زنگنه به مهر خبر داد
۳محورمذاکرات نفتی ایران-شل

معاون وزیر نفت با تش��ریح س��ه محور مذاکرات 
نفت��ی ایران و ش��ل انگلیس اعالم ک��رد: در صورت 
توافق به زودی نخس��تین قرارداد توسعه یک میدان 
نفتی ایران با این شرکت انگلیسی امضا خواهد شد. 
امیرحس��ین زمانی نیا در گفت وگو ب��ا مهر درباره 
آخرین وضعیت بازگش��ت ش��رکت انگلیسی شل به 
صنعت نفت ایران، گفت: اخیرا تفاهم نامه مشترکی 
بین ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت 

شل انگلیس امضا شده است. 
معاون ام��ور بین الملل و بازرگان��ی وزارت نفت با 
اع��الم اینکه ع��الوه بر صنعت پتروش��یمی، تاکنون 
مذاکراتی هم با این ش��رکت انگلیس��ی- هلندی به 
منظور س��رمایه گذاری در بخش باالدس��تی صنعت 
نفت انجام گرفته است، تصریح کرد: مهم ترین محور 
گفت وگوهای انجام گرفته بر س��ر توسعه یک میدان 

مشترک نفتی با شل است. 
این مقام مس��ئول ب��ا تاکید بر اینک��ه با توجه به 
اینکه مذاکرات با ش��رکت ش��ل در حال انجام است 
و فعال نمی توان ن��ام این میدان را اعالم کرد، اظهار 
داشت: ش��رکت شل عالوه بر توس��عه میدان نفتی، 
گفت وگوهای��ی را ه��م ب��ه منظور افزای��ش ضریب 

بازیافت از میادین نفتی انجام داده است. 
زمانی نی��ا با یادآوری اینکه در مجموع س��ه محور 
همکاری آتی با ش��رکت شل ش��امل توسعه میادین 
نف��ت، فروش نف��ت خام و میعانات گازی و توس��عه 
صنعت پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود به زودی جزییات توافق نهایی با این شرکت 
انگلیس��ی برای توسعه بخش باالدستی صنعت نفت 

ایران را اعالم کنیم. 
در همی��ن ح��ال سیدمحس��ن قمص��ری، مدیر 
ام��ور بین الملل ش��رکت ملی نفت ای��ران اخیرا در 
گفت وگو با مهر با اش��اره به آغ��از فروش نفت ایران 
 به ش��رکت های انگلیسی گفت: نخس��تین محموله 
ی��ک میلیون بش��که ای نفت خ��ام و میعانات گازی 
ایران تحویل ش��رکت های برتیش پترولیوم و ش��ل 

انگلیس شده است. 
به گزارش مهر، فروردین ماه امس��ال و همزمان با 
پرداخت بدهی حدود 2میلیارد و ۸00میلیون دالری 
شرکت انگلیسی ش��ل به ایران، فروش نفت خام به 
این ش��رکت اروپایی توسط ش��رکت ملی نفت ایران 

آزاد شد. 

افزایش قیمت نفت تحت تاثیر 
تعهد لفظی عربستان و متحدانش 

به کاهش تولید

قیمت تثبیت ش��ده نفت روز پنجش��نبه به دلیل 
فروکش کردن شک و تردیدهای طوالنی در بازار در 
مورد همکاری دیگ��ر تولید کنندگان نفت با اعضای 
عرب اوپک در حوزه خلیج فارس در مورد تعهد آنها 

به کاهش سقف تولید باال رفت. 
به گزارش خبرگ��زاری رویترز از نیویورک، قیمت 
نفت خام برنت نفت شاخص بین المللی با ۴۹ سنت 
یا یک درصد افزایش به بشکه ای ۵0 دالر و ۴۷ سنت 

رسید. 
قیم��ت نف��ت ش��اخص آمری��کا )وس��ت تگزاس 
اینترمدیت( نیز ۵۴ س��نت ی��ا 1/1 درصد باال رفت 
و در ح��د بش��که ای ۴۹ دالر و ۷2 س��نت در پایان 

بازار تثبیت شد. 
مدیر بخ��ش تحقیق��ات مربوط کاال در ش��رکت 
»کلیپردیتا« یک ش��رکت داده پرداز انرژی می گوید: 
یک روز دیگر، بازار دیگری به دلیل لفاظی اوپک به 

جلو حرکت کرده و در نوسان بود. 
به گفته منابع آشنا با موضوع اوپک، وزیران انرژی 
عربس��تان س��عودی و متحدان��ش در خلیج فارس 
ط��ی هفته ج��اری به همت��ای روس خ��ود گفتند 
 مایل به کاهش س��قف تولید خود به میزان ۴درصد 

هستند. 
سازمان صادر کننده نفت )اوپک( ماه گذشته اعالم 
ک��رد که ب��رای تقویت قیمت ها که ب��ه دلیل عرضه 
بی��ش از حد نفت به بازار نس��بت به اواس��ط س��ال 
201۴ ب��ه کمتر از نصف کاه��ش یافته، تولید خود 

را محدود خواهد کرد. 
با این حال، عراق خواس��تار معافیت خود ش��د و 
به لیس��ت اعضایی که خواس��تار رفتار ویژه هستند، 

اضافه شد. 
به گفت��ه منابع اوپ��ک، انتظار این ب��ود که لیبی، 
نیجری��ه و ایران نی��ز باید به دلیل آنک��ه تولید آنها 
تح��ت تاثی��ر جنگ ی��ا تحریم ها قرار گرفته اس��ت 

مستثنی شوند. 
انتظار می رود اعضای اوپک به زودی یک نشست 
فن��ی و مالقاتی با مقامات کش��ورهای غیر عضو در 
روز شنبه داشته باش��ند. وزیران این کارتل نفتی 
در تاریخ 30 نوامبر تش��کیل جلسه خواهند داد و 
انتظار می رود که مشخص کنند هریک از کشورها 

تا چه ان��دازه باید تولید خ��ود را کاه��ش دهن��د. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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شماره 638

تولید،  مدیری��ت  مدیرعام��ل ش��رکت 
انتق��ال و توزی��ع ب��رق ای��ران )توانیر( با 
تکذی��ب ورود رژی��م اش��غالگر ق��دس به 
صنع��ت نیروگاه��ی ایران، گف��ت: چنین 
موضوع��ی به هیچ وجه صحت ندارد. آرش 
 ک��ردی در گفت وگو با ایرن��ا، اظهار کرد: 
باز شدن پای رژیم منحوس صهیونیسم به 
ایران شایعه ای بیش نبوده و صحت ندارد. 
به گزارش ایرنا، پیش��تر برخی رس��انه ها 
 از ورود ی��ک ش��رکت ترکی��ه ای ب��ه نام 
»زورل��و انرژی« برای س��اخت نیروگاه در 
ایران خبر داده بودن��د و اعالم کردند که 
این شرکت ارتباطات گسترده ای با نهادها 

و مقام های رژیم اشغالگر قدس دارد. 
پیش از این هوشنگ فالحتیان، معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز از ورود 
شرکت وابس��ته به رژیم اش��غالگر قدس 
ب��رای مذاکره به ایران اظه��ار بی اطالعی 
ک��رده و گفته بود »ت��ا آنجا که خبر دادم 
هیچ مذاک��ره، تفاهم نامه  یا ق��راردادی با 
شرکتی که گفته می شود اسرائیلی است، 
نداشته ایم و حتی اگر این اتفاق رخ دهد، 
وزارت نی��رو در هر مرحل��ه ای از مذاکره 
ی��ا قرارداد این موض��وع را منتفی خواهد 

کرد.«

 نقشه راه 1404 صنعت برق تدوین شد
مدیرعامل توانی��ر همچنین با یادآوری 
تدوی��ن نقش��ه راه 1۴0۴ صنع��ت ب��رق 
کش��ور گفت: در این سند که متناسب با 

سند چشم انداز 20 س��اله کشور طراحی 
ش��ده، به صورت دقیق مش��خص شده که 
در هر ش��اخص صنعت برق باید در سال 
1۴0۴ هجری شمس��ی به کجا برسیم. به 
گفته این مقام مسئول، همه جهت گیری ها 
و طرح ریزی های ریز و درشت صنعت برق از 
این پس بر مبنای این سند چشم انداز خواهد 
بود. مدیرعامل توانیر تصریح کرد: دستیابی 
ب��ه ظرفی��ت بی��ش از یکصدهزارمگاواتی 
نص��ب ش��ده نیروگاه��ی، کاه��ش تلفات 
ان��رژی ب��ه ۸درص��د، متوس��ط بازده��ی 
 ۴2درص��دی نیروگاه ه��ا و افزایش س��االنه 
3 ت��ا ۵هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر، از جمله ش��اخص های مطرح 

شده در این سد در سال هدف است. 
به گزارش ایرنا، جمهوری اسالمی ایران 
هم اینک با ظرفیت نصب شده نیروگاهی 
نزدیک ب��ه ۷6 ه��زار م��گاوات، در رتبه 
نخس��ت منطقه و چهارده��م جهان قرار 

دارد. 

- قیمت سبد نفتی اوپک، روز پنجشنبه 
)شش��م آبان ماه( با 2۷ سنت افزایش، به 
۴۷ دالر و 23 سنت برای هر بشکه رسید. 
ب��ه گزارش ایرن��ا از دبیرخانه س��ازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت )اوپک(، 
قیم��ت س��بد نفتی ای��ن س��ازمان، روز 
چهار ش��نبه )پنجم آبان م��اه(، ۴6 دالر و 
۹6 سنت برای هر بش��که بود. سبد نفت 
خام اوپک شامل 1۴ نوع نفت خام اعضای 
ای��ن س��ازمان از جمله مخل��وط الجزایر، 
گیراس��ول آنگوال، اورینته اکوادور، سبک 
اندونزی، س��نگین  رابی گاب��ون، میناس 
ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر 
لیبی، س��بک بونی نیجری��ه، مارین قطر، 
س��بک عربی عربس��تان، موربان امارات و 

مری ونزوئالست. 
خبرگزاری  اع��الم  براس��اس  همچنین 
رویت��رز از نیوی��ورک، اع��الم پایبن��دی 
اعضای ش��ورای همکاری خلیج فارس به 

کاهش تولید نفت سبب شد در معامالت 
)پنجش��نبه شش��م آبان ماه( قیمت نفت 
افزای��ش یاب��د. قیمت نف��ت در معامالت 
روز پنجش��نبه افزای��ش یاف��ت زی��را به 
گفته برخی منابع نمایندگان کش��ورهای 
تولیدکنن��ده نفت حاش��یه خلیج فارس، 
به همتایان روس��ی خود اعالم کردند که 
ب��ه کاهش تولید نفت پایبند هس��تند. به 
گ��زارش وزارت نف��ت، در پایان معامالت 
پنجشنبه، قیمت هر بشکه نفت خام برنت 
با ۴۹ س��نت رشد، در س��طح ۵0 دالر و 

۴۷سنت تثبیت شد. 
قیمت هر بش��که نفت خام دبلیو تی ای 
آمری��کا نیز ۵۴ س��نت افزایش یافت و به 
۴۹ دالر و ۷2 سنت برای هر بشکه رسید. 
به گفته مت اسمیت، کارشناس موسسه 
آمریکای��ی کلیپردیت��ا، وعده های تکراری 
کاهش تولید اوپ��ک محرک اصلی قیمت 

نفت در روزهای گذشته بوده است. 

مدیرعامل توانیر: 
مذاکره با صهیونیست ها برای صنعت نیروگاهی صحت ندارد

روند کاهش قیمت سبد نفتی اوپک متوقف شد

نیرو
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معدن  کمیس��یون  رئی��س 
خان��ه اقتصاد ایران از ارس��ال 
کمیسیون  این  6 بندی  برنامه 
ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و س��ازمان توس��عه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنایع 
معدن��ی )ایمی��درو( خبر داد 
و نس��بت ب��ه بی توجهی این 
وزارتخانه نسبت به این برنامه 

اعتراض داشت. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
ام��روز«، س��عید صم��دی در 
باره  جمع خبرن��گاران دراین 
توضی��ح داد: انتظ��ار می رفت 
در تدوین برنامه ششم توسعه 
به جای��گاه بخش معدن بیش 
از این توجه ش��ود و در روند 
تنظی��م این برنام��ه از نظرات 
خبرگان و اف��راد با تجربه در 
این بخش اس��تفاده شود، اما 
پس از تدوین و بررس��ی این 
برنام��ه ش��اهد این هس��تیم 
ک��ه به بخ��ش مع��دن توجه 
اساس  برهمین  اس��ت.  نشده 
کمیسیون معدن خانه اقتصاد 
برنامه ای 6 بندی را که  ایران، 
نتیج��ه نقطه نظ��رات اعضای 
این کمیسیون بود، تهیه و به 
وزارت صمت و ایمیدرو ارسال 
ام��ا طبق بررس��ی های  کرد، 
تاکنون  دبیر  این کمیس��یون 
هیچ گون��ه جواب��ی از س��وی 
ایمی��درو  و  صم��ت  وزارت 

دریافت نکرده ایم. 

او درباره بندهای این برنامه 
توضیح داد: خ��روج معادن و 
صنای��ع معدنی از بنگاهداری، 
ش��یوه غلط خصوصی س��ازی 
مع��ادن و ن��گاه رد دی��ون به 
این بخش، تشکیل سازمان یا 
نهادی جهت سیاست گذاری و 
دفاع از زغال سنگ در کشور، 
توس��عه مع��ادن در مناط��ق 
کمتر توس��عه یافته و محروم، 
تعیی��ن یک پنج��ره واحد به 
دلیل جلوگیری از سردرگمی 

مع��دن کاران و فع��االن ای��ن 
بخ��ش و تهی��ه نق��ش راه و 
اس��تراتژی افق توسعه معادن 
و صنایع معدن��ی با همکاری 
مردم نه��اد،  س��ازمان های 
مواردی اس��ت ک��ه در 6 بند 

تهیه و ارسال شد. 
او با اش��اره به اینکه بررسی 
عملکرد بخش معدن، نشان از 
حرکت این بخش به س��مت 
رکود و سرازیری دارد، گفت: 
هنگامی که آمارهای منتش��ر 

ش��ده وزارت صمت را بررسی 
کردیم بخش معدن عملکردی 
به مراتب ضعیف تر از گذشته 
داش��ته و با ش��یب تندی در 
حال حرکت به س��مت رکود 
اس��ت. بخش معدن، بخش��ی 
اش��تغال زا اس��ت که می تواند 
کش��ور  نقاط  محروم ترین  در 
باعث آبادانی و اش��تغال باشد 
که نیازمند توجه و اهمیت به 

این بخش است. 
در ادام��ه این نشس��ت که 

با حض��ور خبرن��گاران برگزار 
ش��د، عباس پرورش با اشاره 
ب��ه اینکه باید ن��گاه به بخش 
معدن در کش��ور اصالح شود، 
گفت: از نظر من مشکل بخش 
معدن به دلیل نگاه نادرس��ت 
به جایگاه این بخش در جامعه 
اس��ت. عضو کمیسیون معدن 
خانه اقتصاد ای��ران ادامه داد: 
در کش��ور ما به بخش معدن 
ن��گاه  به عن��وان ی��ک گن��ج 
می ش��ود در صورت��ی که باید 
به عن��وان یک صنع��ت به این 
بخش توجه کرد، صنعتی که 
اش��تغال زا و مادر تمام صنایع 
اس��ت که می تواند بسیاری از 
مشکالت اقتصاد کشور را رفع 

کند. 
انوشیروان دلیری دیگر عضو 
این کمیسیون بود که معتقد 
اس��ت هیچ یک از صنایع در 
کش��ور مانن��د بخ��ش معدن 
نمی توان��د طیف گس��ترده ای 
از افراد جامعه را برای اشتغال 

تحت نظر قرار دهد. 
به گفته او، رش��د اقتصادی 
برنامه ریزی  نیازمند  در کشور 
بلند م��دت اس��ت و ب��ه دلیل 
از  حاص��ل  نتای��ج  اینک��ه 
در  معدن��ی  فعالیت ه��ای 
بلند م��دت به دس��ت می آید، 
این بخش می تواند در اقتصاد 
کش��ور نقش موثری داش��ته 

باشد. 

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد خبر داد 

وزارت صمت به برنامه 6 بندی ما پاسخی نداد

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر 
اجتماع��ی اع��الم کرد اش��تغال 
برای دولت مس��ئله مهمی است 
و ب��ا توجه به تحوالت جمعیتی، 
جریان جدید و ورود به بازار کار، 
تمرک��ز بر مواردی ک��ه می تواند 
اش��تغال زیادی به وج��ود آورد 

حائز اهمیت است. 
ب��ه گ��زارش مرک��ز رواب��ط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
علی ربیعی در دومین نشس��ت 
تخصصی توسعه صنعت پوشاک 
واتصال به زنجیره ارزش گفت: 
معتقدی��م درصنعت پوش��اک و 
در یک فرآین��د زمانی می توان 
ای��ن  اش��تغال زایی خوب��ی در 
بخش ایج��اد کرد. این درحالی 
اس��ت که کش��ور بنگالدش در 
بخش پوش��اک خود 20میلیون 
ش��غل و ترکیه حدود 2میلیون 
نفر ش��اغل در بخش پوش��اک 
دارد. ما هم در یک چش��م انداز 
ب��ه  می توانی��م  قب��ول  قاب��ل 
ای��ن  اش��تغال زایی خوب��ی در 
بخ��ش دس��ت پی��دا کنی��م و 
دراین  بابرنامه ری��زی می توانیم 

مس��یرگام برداریم. 
رف��اه  و  کار  وزیرتع��اون، 
ب��رای  داد:  ادام��ه  اجتماع��ی 
دس��تیابی ب��ه اه��داف اقتص��اد 
مقاومتی وارتقای توان ملی خود 
و دیده شدن نمادها و نشان های 
ملی کش��ورمان در سپهرعمومی 
مرحله  ب��ه  مرحل��ه  شناس��ایی 
بخش های مختلفی را که دارای 
ظرفیت ایجاد اش��تغال هس��تند 
خوش��بختانه  کرده ای��م.  آغ��از 
با  اولیه حدود سه سال  مطالعات 

رفت و آمد کارشناسان بین المللی 
به ای��ران منجر به شناس��ایی و 
مطالعه تجارب کشورهایی شبیه 
به خودمان شد. وی اضافه کرد: 
درتحلیل کارشناسان بین المللی 
و داخلی به این نتیجه رس��یدیم 
ک��ه در زمینه ه��ای پوش��اک و 
کفش )ابتدا پوش��اک و س��پس 
کف��ش( می ت��وان درکوتاه مدت 
به نتایج مطلوب ایجاد اش��تغال 
دس��ت پیداک��رد. وزی��ر تعاون، 
کار و رفاه اجتماع��ی بیان کرد: 
تمرکز بر صنایع پوشاک و کفش 
اثردوگان��ه ای  دارای  همزم��ان 
براقتص��اد مقاومت��ی و اش��تغال 
هس��تند و می ت��وان در زمان��ی 
کوت��اه به پاس��خ های مناس��ب 
دس��ت پیدا کرد. گفتنی اس��ت 
ک��ه  هس��تند  م��واردی  اینه��ا 
و  رئیس جمه��وری  حض��ور  در 
درنشس��ت اقتصاد مقاومتی نیز 

طرح وبررسی شدند. 
ربیعی به موفقیت های کس��ب 

شده در حوزه فناوری ارتباطات 
)آی س��ی تی(و  اطالع��ات  و 
زنبورعس��ل اش��اره و این گون��ه 
م��وارد را ایجاد اش��تغال خاص 

عنوان کرد. 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر   
اجتماع��ی تاکی��د ک��رد: ب��رای 
بای��د  کار  چن��د  موان��ع  ح��ل 
همزم��ان باهم دنبال ش��ود که 
ما هماهنگی ه��ای درون دولتی 
خ��ود را مداوم دنب��ال می کنیم. 
مسائل شما نیز شنیده، پیگیری 
وتسهیل می شود. تولید کنندگان 
پوشاک خواس��تار افزایش سهم 
بازار خود هس��تند ک��ه این امر 
باید  اما درکالن  طبیعی اس��ت، 
این ن��وع درخواس��ت ها درقالب 
اتحادیه ها، کانون ها و تش��کل ها 
رخ دهد. ما نی��ز در عرصه عمل 
در برخی موارد با تقس��یم کار به  
هم افزایی )سینرژی( روابط افقی 
صنعت پوش��اک کمک می کنیم 

تا در کنار یکدیگر قرارگیرند. 

ربیع��ی در بخش��ی دیگ��ر از 
س��خنان خود درجمع نمایندگان 
صنایع پوش��اک و مقامات حاضر 
در جلس��ه تصری��ح ک��رد: برخی 
مطالع��ات ما نش��ان داد مس��ئله 
نام و نش��ان و برند واقعیتی است 
که نمی توانی��م آن را انکار کنیم. 
دش��واری  کار  نی��ز  برند س��ازی 
اس��ت البته ما برنده��ای خوب و 
خوشنامی داریم، اما گرفتن سهم 
در بازارجهانی و افزایش سهم ایران 
در بازار منطقه هدف ما اس��ت. ما 
کم��ک می کنیم تا ش��ما در بازار 
منطقه حضور پیدا کنید وتا جایی 
که ممکن اس��ت در این زمینه ها 
تالش و کارجمعی انجام می دهیم 
ت��ا به نتایج مطلوب برس��یم. وی 
نس��بت به ت��داوم همکاری ها با 
بخش های مختلف صنعتی اظهار 
امی��دواری ک��رد وگف��ت: حتی 
می توان با اندیش��یدن تدبیرهای 
درس��ت در س��ال 95 نیز شاهد 
آثار اولیه ای در گس��ترش بخش 

پوشاک کش��ور، مصرف  صنعت 
ملی و داخلی وکس��ب سهمی از 

برندهای جهانی باشیم. 
ای��ن  در  اس��ت  گفتن��ی 
صنای��ع  نماین��دگان  نشس��ت 
تولید پوش��اک کشور مسائل و 
مش��کالت خود را با وزیرتعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی درمیان 
از حاضران به  گذاش��تند. یکی 
در نظر گرفتن س��هم اش��تغال 
حفظ  ب��ا  پوش��اک  درصنع��ت 
ب��ر صادرات  نس��اجی و متکی 
اشاره کرد. عالوه بر این موضوع 
گمرک و تس��هیل امور گمرکی 
و قوانی��ن حمای��ت از صادرات 
نیز از س��وی نماین��دگان طرح 
شد. تس��هیل قوانین کسب و کار 
نیز از دیگ��ر موضوعاتی بود که 
در این نشست مطرح شد. وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
درای��ن زمین��ه خواس��تار ارائه 
جزییات بیش��تر در قالب قانون 
ش��د.  آیین نامه ه��ا  و  موج��ود 
تدوی��ن برنامه ه��ای آموزش��ی 
ب��رای  برنامه ری��زی  ل��زوم  و 
آن از دیگ��ر موضوعات��ی ب��ود 
ک��ه ب��رآن تاکی��د ش��د. ایجاد 
صن��دوق ویژه صنعت پوش��اک 
از  از دیگر درخواست های یکی 
نمایندگان به ش��مار می رود که 
ربیعی ض��رورت تحقق این امر 
را تامی��ن منابع مالی دانس��ت. 
همچنی��ن مش��کالت مربوط به 
طراح��ی در صنع��ت پوش��اک 
نیز از دیگر موارد مطرح ش��ده 
حاض��ران بود ک��ه وز یرتعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی نیز برآن 
تاکی��د ک��رد و آن را نیازمن��د 

تقویت دانست. 

س��ازمان توس��عه و نوسازی 
معادن و صنای��ع معدنی ایران 
تولید  )ایمی��درو( اعالم ک��رد: 
آه��ن اس��فنجی در نخس��تین 
ساعات بامداد دیروز پس از 10 
س��ال انتظار در دولت یازدهم 
در کارخانه فوالد س��پید دشت 
چهارمحال و بختیاری )یکی از 

هفت طرح استانی( آغاز شد. 
ایرن��ا، ف��والد  ب��ه گ��زارش 
چهار محال و بختیاری به عنوان 
فوالدهای  از  کارخانه  نخستین 
که  می شود  محس��وب  استانی 
به تولید آهن اس��فنجی رسید 
و س��اعت چهار بام��داد دیروز 

با ت��الش مدیران و متخصصان 
کشور آهن اسفنجی این واحد، 

تولید شد. 
ب��ر پایه این گ��زارش، تولید 
مزب��ور ب��ا درج��ه فلزش��دگی 
بی��ش از 92درص��دی، از کوره 
خارج ش��د و بدین ترتیب پس 
انتظ��ار،  از ح��دود 10 س��ال 
نخستین کارخانه فوالد استانی 
ب��ه جمع تولیدکنن��دگان آهن 

اسفنجی پیوست. 
هش��ت طرح فوالد استانی که 
در ش��هریور 1385 کلید خورده 
ب��ود به دلی��ل مش��کالت مالی 
س��ال ها متوقف مانده بود، پس 

از واگ��ذاری یک واحد به بخش 
خصوص��ی، س��رانجام در دولت 
 1392 دوم  نیم��ه  از  یازده��م 
تکمیل و بهره برداری هفت طرح 

فوالدی در برنامه قرار گرفت. 
دش��ت  س��پید  ف��والد 
نی ریز  )چهارمحال وبختیاری(، 
)ف��ارس(، بافت )کرمان(، میانه 
قائنات  ش��رقی(،  )آذربایج��ان 
)خراس��ان جنوب��ی(، س��بزوار 
)خراس��ان رضوی( و ش��ادگان 
)خوزس��تان( هفت طرح فوالد 

استانی محسوب می شوند. 
کلنگ طرح های فوالد استانی 
ش��هریور 1385 ب��ه زمین زده 

ش��د و پس از وقفه های طوالنی 
و به وی��ژه اواخ��ر دهه گذش��ته 
و س��ال های ابتدای��ی دهه 90، 
در دولت یازده��م و با هدایت و 

مدیریت ایمیدرو، فعال شدند. 
ایمیدرو  س��ازمان  سیاس��ت 
در خصوص فعال س��ازی هفت 
طرح فوالد اس��تانی، مشارکت 
گرفت��ن از بخ��ش خصوصی و 
شرکت های  توان  از  بهره گیری 
س��اخت،  زمین��ه  در  داخل��ی 
موجب فعال سازی این واحد ها 
ش��ده و ش��رکت فوالد مبارکه 
در طرح اس��تانی چه��ار محال 
 65 مش��ارکت  بختی��اری،  و 

ایمیدرو س��هم 35  درصدی و 
درصدی دارد. 

ظرفی��ت اولی��ه هر ی��ک از 
از  فوالد س��ازی  واحد ه��ای 
طرح های استانی، تولید ساالنه 
800 هزار تا ی��ک میلیون تن 
آه��ن اس��فنجی و ف��والد خام 

پیش بینی شده است. 
به گ��زارش ایرن��ا، جمهوری 
چهاردهمین  ای��ران  اس��المی 
محس��وب  جه��ان  فوالدس��از 
در  اس��ت  ق��رار  و  می ش��ود 
چارچوب افق چشم انداز 1404 
ب��ه ظرفی��ت 55 میلی��ون تن 

برسد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد 

نقش صنایع پوشاک در ایجاد اشتغال

تولید آهن اسفنجی در نخستین طرح فوالد استانی در دولت یازدهم آغاز شد

پوشاک

رئیس اتاق ایران: 
ممنوع الخروج کردن بدهکاران باید 

با حکم قاضی باشد

ب��ه گفته رئی��س اتاق ایران، بانک ه��ا برای وصول 
مطالب��ات خ��ود از حرب��ه ممنوع الخ��روج ک��ردن 
تولیدکنن��ده اس��تفاده می کنند که ب��ه نظر ما حکم 
ممنوع الخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود. 
به گزارش ایس��نا، غالمحس��ین شافعی در حاشیه 
برگ��زاری همایش ملی صنعت، کارآفرینی و حمایت 
قضایی از س��رمایه گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل در دادگستری خراسان رضوی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: قوانین زیادی در کشور وجود 
دارد ک��ه مخ��ل تولید ب��وده و بزرگ ترین مانع تولید 
محیط کسب و کار است. فضای اقتصادی در کشور ما 
آزاد اس��ت، اما برای فعالیت آن موانع فراوانی وجود 

دارد که باید رفع شود. 
وی ادام��ه داد: ب��رای رفع این موانع بسترس��ازی 
مناس��ب ص��ورت نگرفته، در حال��ی که بهبود فضای 
کس��ب و کار می تواند به حرکتی جهش��ی در اقتصاد 

کشور کمک کند. 
شافعی تاکید کرد: در شرایط کنونی مناسب شدن 
فضای کسب و کار و از بین بردن تورم مقررات اقتصادی 
باید به عنوان دستورکار مورد توجه قرار گیرد. باید در 
مدیریت کشور برای جذب سرمایه گذاری ها خصوصا 
س��رمایه گذاری های خارجی محیط مناس��بی فراهم 

کرد. 
رئیس اتاق مش��هد با بیان اینکه این قوانین متورم 
مخل تولید هستند، تصریح کرد: یکی از مسائلی که 
در همایش امروز به آن اشاره شده، مشکالت بانک ها 
با بخش خصوصی است. به عنوان نمونه بانک ها برای 
وص��ول مطالبات خ��ود از حربه ممنوع الخروج کردن 
تولیدکنن��ده اس��تفاده می کنند که ب��ه نظر ما حکم 
ممنوع الخروجی فقط به دست قاضی باید صادر شود. 
وی اضافه کرد: وقتی کسی بدهکار بانک است، اما 
بیش از مبلغ بدهی خود در بانک وثیقه دارد، دلیلی 
بر ممنوع الخروجی وی وجود نخواهد داش��ت. قانون 
ممنوع الخ��روج کردن بدهکاران بانکی قانونی قدیمی 
است و به دوران شورای انقالب باز می گردد که هنوز 
پا برجا مانده و باید در اجرای آن تجدید نظر کرد. 

برخوردار: 
نگاه گمرک به فعاالن اقتصادی 

تغییر کند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد 
اس��ت تع��داد و حج��م گم��رکات ای��ران بیش از حد 
استاندارد است و گمرکات برای آنکه بتوانند خدمات 

بهتری ارائه کنند، باید متمرکز شوند. 
محمد حسین برخوردار در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
دولت جدید س��عی کرده اس��ت سامانه الکترونیک را 
برای بهبود روند گمرک اجرا کند؛ اتفاقی که در جهت 
تس��هیل ام��ور گمرکات تاثیرگذار ب��وده اما همچنان 
مش��کالت اداری برای فع��االن اقتصادی وجود دارد، 
برای حل این مسئله نیاز است مجریان درک درستی 

از اجرای قانون داشته باشند. 
وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر این است که گمرک 
باید دید خود را به فعاالن اقتصادی تغییر دهد و به آنها 
احترام بگذارد و همه را به دید کسانی که می خواهند 
قانون را دور بزنند نگاه نکند، البته این گونه نیس��ت 
که تمامی فعاالن اقتصادی فعالیت ش��ان شفاف باشد 
اما باید بین فعاالنی که شفاف کار می کنند و کسانی 
که به دنبال سوءاستفاده هستند، تفاوت قائل شوند. 
عضوهی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: از 
سوی دیگر باید اسامی افرادی که در گمرک مرتکب 
تخلف و فساد می شوند، به اتاق های بازرگانی  استان ها 

داده شود تا مورد شناسایی قرار بگیرند. 
برخ��وردار ب��ا بی��ان اینکه گم��رکات باید به لحاظ 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تغییر کنند، عنوان 
کرد: باید به وسیله تجهیزات و امکانات جدید مانند 
دس��تگاه های ایکس ری، درصد ورود کاالهای قاچاق 

را پایین آورد. 
رئی��س س��ابق مجم��ع عال��ی واردات تصریح کرد: 
بنابراین برای حل مشکالت گمرکی اول باید نگاه به 
فعاالن اقتصادی تغییر کند و در مرحله بعد با فراگیر 
شدن دولت الکترونیک و به کارگیری تجهیزات جدید 
از فساد جلوگیری شود. از سوی دیگر باید به سمت 
شفاف س��ازی قوانین برویم و قوانین اداری مان را نه 
فقط در گمرک بلکه در ابعاد مختلف بازنگری کنیم. 
برخوردار افزود: تعداد گمرکات ما بسیار زیاد است 
و بای��د از تع��داد فعلی که حدود 160 گمرک اس��ت، 
کمتر ش��ود و به حداقل برس��د، اگر برخی نمایندگان 
مجلس فکر می کنند با بیش��تر ش��دن گمرکات شغل 
ایجاد می ش��ود، اش��تباه است، گمرکات باید به سمت 

متمرکز شدن بروند. 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: 
بانک ها هیچ  ریسکی را در شراکت 

با تولیدکننده نمی پذیرند
س��یدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران با اش��اره به برخی مش��کالت 
موج��ود بی��ن بانک ه��ا و صنعتگران اظه��ار کرد که 
بانک ها هیچ گونه ریس��کی در ش��راکت با تولیدکننده 
نمی پذیرن��د. بانک به کس��ی تس��هیالت می دهد که 

وثیقه سهل الوصول داشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ایران بیان کرد: اکثر بانک ها خالف 
می کنند و از صنعتگر قرارداد سفید امضا می خواهند. 
به عن��وان نمونه یک��ی از صنعتگران را برای پرداخت 
تسهیالت مجبور کرده اند بخشی از تسهیالت خود را 

برای شرکت  در قرعه کشی بانک هزینه کند. 
او در همای��ش ملی صنع��ت، کارآفرینی و حمایت 
قضایی از س��رمایه گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل در دادگس��تری خراس��ان رضوی با بیان 
اینکه در یک کالم بانک ها ما را اذیت می کنند، گفت: 
حت��ی در نحوه محاس��بات بدهی ه��ا بانک ها مرتکب 
خ��الف می ش��وند و م��ا ناچاریم هر آنچ��ه را که آنها 

می خواهند امضا کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: اگر هیات های س��ازش بین 
خانه های صنعت و دادگس��تری ها ایجاد ش��ود، قطعا 
بسیاری از مشکالت حل و فصل خواهد شد. انتظار ما 
این است که قضات هیات های حل اختالفات مالیاتی 

حضور گرم تری داشته باشند. 
س��هل آبادی گفت:  باید قوانین و استراتژی صنعت 
مش��خص ش��ود و شبکه توزیع کشور به کمک شبکه 
تولی��د بیای��د. اگر واحدهای صنفی از عرضه کاالهای 
خارجی حمایت نکنند، بس��یاری از مشکالت کاهش 
خواهد یافت. این درست است که در بازار رقابت وجود 
دارد، اما باید توجه داش��ت که ما در ش��رایط مساوی 

نیستیم که انتظار رقابت از ما وجود داشته باشد. 
رئی��س خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران تاکید 
ک��رد: ن��رخ تامین اجتماعی در ای��ران با هیچ کجای 
دنیا قابل رقابت نیس��ت و ش��رایط رکود به واحدهای 
صنعت��ی اجازه پرداخ��ت بدهی ها به این مجموعه را 
نمی دهد و به همین جهت به طور مداوم بخش صنعتی 

جریمه می شود. 
س��هل آبادی اضافه کرد: تامین اجتماعی به همین 
جهت دفترچه های کارگران را تمدید نمی کند و فشار 
بر تولیدکننده چند برابر می شود. بانک هایی هستند 
که اجازه تهاتر طلب را نمی دهند و پس از گذر زمان 

و افزایش مبلغ دیرکرد آن، تهاتر را اجرا می کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: م��ن تولیدکنن��ده ای را 
می شناس��م ک��ه ۷5 میلیارد توم��ان از دولت طلبکار 
است، اما حامل های انرژی برای مجموعه تولیدی وی 
قطع است. رسالت بخش صنعت، ایجاد اشتغال است. 
امروز اصلی ترین جایی که مانع فعالیت ما شده، دولت 
است، با این حال ما انتظار نداریم آنها برای کمک به 

ما از محدوده قوانین خارج شوند. 

ارزش تجارت میان ایران و روسیه 
۱.۵ برابر افزایش یافت

تجارت دوجانبه میان روسیه و ایران در هشت ماه 
نخست سال جاری میالدی یک و نیم برابر در مقایسه 

با مدت مشابه سال 2015 رشد کرد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری اس��پوتنیک، 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه دیروز در دیدار 
با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اظهار کرد: گردش 
تجاری میان ایران و روسیه در هشت ماه نخست سال 
2016، یک و نیم برابر نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

گذشته رشد کرده است. 
وزیران خارجه ایران و روس��یه در مس��کو س��رگرم 
گفت وگو با محوریت بحران س��وریه هس��تند و ولید 
معل��م، وزی��ر خارج��ه س��وریه هم قرار اس��ت به این 

مذاکرات ملحق شود. 
ل��ووان جاگاریان، س��فیر روس��یه در ای��ران در ماه 
آگوست اظهار کرده بود با برداشته شدن تحریم های 
بین المللی علیه ایران، گردش تجاری میان مس��کو و 
تهران در پنج ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی، بر 
مبنای سال به سال ۷0.9درصد رشد کرده و به بیش 
از 855میلیون دالر رسیده است. وی خاطرنشان کرده 
بود افزایش تجارت با ایران، یکی از اولویت های اصلی 

همکاری دو جانبه روسیه با ایران است. 

اوکراین و ترکیه در صدد ایجاد 
منطقه تجارت آزاد

تواف��ق  از  اوکرای��ن  ریاس��ت جمهوری  دفت��ر 
رئیس جمهوری این کش��ور با همتای ترکیه ای خود 
ب��ه منظ��ور ادامه مذاکرات برای ایجاد منطقه تجارت 
آزاد خبر داد. به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، پیش از این س��فیر ترکیه در اوکراین اعالم 
ک��رده بود ک��ه آنکارا انتظار دارد دور بعدی مذاکرات 
بین دو کشور برای ایجاد منطقه تجارت آزاد تا پایان 

سال 2016 یا در سال 201۷ برگزار شود. 
در همین حال، پایگاه اینترنتی دفتر ریاست جمهوری 
اوکرای��ن با انتش��ار بیانیه ای اع��الم کرد رجب طیب 
اردوغ��ان، رئیس جمهوری ترکیه و پترو پوروش��نکو، 
رئیس جمه��وری اوکراین در خصوص ادامه مذاکرات 

درباره ایجاد منطقه تجارت آزاد توافق کرده اند. 
براس��اس ای��ن بیانی��ه، رهبران اوکرای��ن و ترکیه 
همچنین درباره مالقات ها در سطوح باال طی ماه های 
آینده به منظور پیشبرد این مذاکرات رایزنی کرده اند. 
ترکیه یکی از 10 ش��ریک ب��زرگ تجاری اوکراین 
محسوب می شود. تصمیم برای ایجاد منطقه تجارت 
آزاد میان ترکیه و اوکراین در سال 2010 اتخاذ شد 
اما مذاکرات در این راس��تا در س��ال 2013 به تعویق 
افتاد. با این حال، در ماه مارس گذش��ته دو کش��ور 

توافق کردند این مذاکرات را ادامه دهند. 

اتاق بازرگانی

گمرک

تولید

تجارت
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بررسی وضعیت نظام بانکی در 
کشور نش��ان می دهد بانک های 
کش��ور در وضعیت نامناس��بی 
ق��رار دارند، اگر چه این وضعیت 
به ط��ور عموم برای همه بانک ها 
یکس��ان نیس��ت؛ برخی بانک ها 
در ش��رایطی عادی و حتی روبه 
رش��دی ق��رار دارند اما در مقابل 
بانک ه��ای  از  مهم��ی  بخ��ش 
کش��ور در ش��رایطی نامتع��ادل 
و هش��دار دهنده ق��رار گرفته اند. 
حجم انبوهی از بدهی های دولت 
به بانک ها، مطالبات معوقه فراوان 
و دارایی های منجمد شده بانک ها 
را دچار مش��کالت فراوانی کرده 
اس��ت. اما پرسش مهم این است 
که چرا بانک ها به چنین وضعیتی 

دچار شدند؟ 

آغاز ماجرای معوقات
همه داستان از سال 76 به بعد 
آغاز شد، زمانی که تصمیم گرفته 
ش��د نظام بانکی کش��ور توسعه 
داده ش��ود؛ توسعه ای که موجب 
باز ش��دن درهای بازار مالی روی 
همه دسته جات مالی در سال های 
بعد شد و طی یک دهه شرایطی 
را رقم زد که اقتصاد کش��ور را با 
خود به لبه پرتگاه کش��اند. عدم 

توس��عه هم��ه جانب��ه بازارهای 
مال��ی، زیرس��اخت ها و نهاد های 
تضمین کننده ثبات در این دوره 
از مهم تری��ن دالیل تزلزل ثبات 
مالی کش��ور در نیم��ه دوم دهه 
80 ب��ود. محققان پولی و بانکی 
کش��ور در پژوهش��ی ک��ه روی 
آمارهای بانک مرکزی داشته اند 
به بررس��ی وضعیت نظام بانکی 
کش��ور پرداخته ان��د. براس��اس 
یافته های این پژوهش بس��یاری 
از مش��کالت کنونی نظام بانکی 
کش��ور ریش��ه در عدم تناسب و 
مدیری��ت صحیح توس��عه مالی 

نیمه نخست دهه 80 دارد. 

دردسر طرح های دولتی 
برای بانک ها

اگرچ��ه برخ��ی کارشناس��ان 
اقتصادی اعتقاد دارند که وضعیت 
عارض شده بانک ها فقط معلول 
ش��رایط داخلی بانک ها نیست و 
مش��کالت اقتصادی، طرح های 
زودب��ازده و ضربت��ی و مواردی از 
این قبیل نقش مهمی در به وجود 
آمدن بدهی های دولت و افزایش 
مطالبات معوق داشته است، اما با 
این وجود نمی توان نادیده گرفت 
ک��ه عدم وج��ود نظارت کافی بر 
عملک��رد بانک ها و فس��اد پنهان 
موجب شده است برخی بانک ها 
در ارائ��ه تس��هیالت در بخ��ش 

وام های کالن با س��هل انگاری از 
اخ��ذ وثایق الزم چشم پوش��ی و 
همین موضوع س��بب شده است 
نتوانند در موقع لزوم از این وثایق 

استفاده کنند. 
مقامات رسمی سازمان بازرسی 
کل کش��ور از 100 هزار میلیارد 
تومان بدهی  می گویند که بدون 
وثیقه الزم گریبان برخی بانک ها 
را گرفته است. این مقامات اعالم 
می کنن��د که در خالل یک دهه 
گذش��ته میزان معوق��ات بانکی 
رون��دی صع��ودی داش��ته  و در 
برخ��ی مواقع به ص��ورت روزانه 
رک��ورد زده ان��د. مطالبات معوق 
نظ��ام بانکی ای��ران تقریبا چهار 
براب��ر مطالبات معوق بر اس��اس 
اس��تانداردهای بین المللی است، 
نس��بت مطالبات معوق در ایران 
در ح��ال حاض��ر به 15.3 درصد 
رس��یده، این در حالی اس��ت که 
این رقم براس��اس استانداردها و 
عرف بین المللی و ش��اخص های 
عملک��رد بی��ن 3 ت��ا 4 درص��د 

تسهیالت اعطایی باید باشد. 

با استانداردهای جهانی 
چقدر فاصله داریم؟ 

اس��تانداردهای  براس��اس 
جهان��ی معوقات بیش از 5درصد 
تسهیالت بانکی به عنوان ریسک 
پرخطر محس��وب می ش��ود، به 

همی��ن دلی��ل پیامدهای منفی 
مطالب��ات معوق به دغدغه نظام 
بانک��ی کش��ور تبدی��ل ش��ده و 
تأثی��رات منف��ی بر چرخه منابع 
و مص��ارف بانک ه��ا می گ��ذارد؛ 
در عی��ن حال ایج��اد نقدینگی 
کاذب، کاه��ش ارزش پول ملی، 
ضای��ع ش��دن حق��وق صاحبان 
س��هام بانک ها و بنگاه های پولی 
و... از دیگ��ر آثار منفی مطالبات 
معوق اس��ت. در این میان دولت 
یازدهم با روی کار آمدن، لیستی 
570 نف��ره از بدهکاران درش��ت 
بانک��ی را در اختی��ار قوه قضاییه 
ق��رار داد. پس از آن اگر چه تنها 
در یک برهه در س��ال 93 میزان 
معوقات بانکی س��یر نزولی یافت 
ام��ا با این وج��ود دوباره به روند 
صعودی خود بازگشت. به استناد 
آمارهای بانک مرکزی درصدی از 
مطالبات معوق بانک ها نزد تعداد 
مح��دودی از اف��راد قرار گرفته و 
ب��ه عبارت��ی ۲8.5 درصد از کل 
مطالبات شبکه بانکی در اختیار 
73 پرون��ده متعلق به اش��خاص 

حقیقی و حقوقی است. 
قضای��ی  آماره��ای  آخری��ن 
در م��ورد معوق��ات بانک��ی ک��ه 
مرب��وط ب��ه س��ال 93 اس��ت، 
نش��ان می دهد بدهکاران باالی 
ری����������ال  1000میلی��ارد 
61 پرون��ده هس��تند ک��ه مبلغ 

ک����ل تسهیالت غیرجاری آنها 
4.15۲هزار میلیارد ریال اس��ت 
ک��ه9.18 درص��د کل مطالبات 
غیرجاری ش��بکه بانکی را شامل 
می ش��ود. بدهکاران باالی 500 
ت��ا 1000 میلیارد ری��������ال 
11۲پرونده می هستند که مبلغ 
ک����ل تسهیالت غیرجاری آنها 
3.77 هزار میلیارد ریال برابر6.9 
درص��د کل مطالبات غیرجاری 

شبکه بانکی کشور است. 
بر این اساس، بدهکاران باالی 
500 میلی��ارد ریال 173پرونده 
متعل��ق به اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی اس��ت و جمع��ا مبلغ 
7.99۲ ه��زار میلیارد ریال بوده 
ک��ه 5.۲8درصد از کل مطالبات 
غیرجاری ش��بکه بانکی را شامل 
می شوند. این وضعیت موجب شد 
بانک مرکزی در س��ال 93اعالم 
کند که با توجه به اینکه س��تاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری 
مطالبات غیرجاری را به این بانک 
مح��ول کرده اس��ت، کارگروهی 
ویژه دراین بانک تش��کیل ش��ده 
تا در راس��تای پیگیری و وصول 
مطالب��ات معوق بانکی به صورت 
جدی اقدام کند.  اما با این وجود 
هنوز این کارگروه نتوانسته است 
پس از دو س��ال از زمان تشکیل 
رخداد مثبتی را در مورد معوقات 

بانکی رقم بزند. 

 حس��ین درودیان، اقتصاددان 
در خص��وص کاهش نرخ ذخیره 
قانون��ی بانک ها نزد بانک مرکزی 
گف��ت: یک��ی از دگم های جریان 
اقتص��ادی متعارف در حوزه پولی 
کش��ور، گرایش ب��ه کاهش نرخ 
ذخی��ره قانون��ی و ارائ��ه قضاوت 
ارزش��ی مثب��ت پیرامون افزایش 
ضری��ب فزاین��ده پولی و کاهش 
ت��وان دول��ت در برابر بانک ها در 
ایجاد پول جدید است. درحالی که 
اگر این پرس��ش مطرح ش��ود که 
منط��ق و توجیه این جریان برای 
ارائه این قضاوت ارزشی چیست، 
با اطمینان می توان گفت امیدها 
ب��رای یافتن ی��ک ادبیات علمی 
قاب��ل اعتن��ا و متقاعدکنن��ده در 
تأیید و حمایت از این رویکرد به 

یاس تبدیل خواهد شد. 
این اقتصاددان به مهر گفت: تنها 
پاسخی که از برخی طرفداران این 
رویکرد ش��نیده شده این است که 
عدد ضریب فزاینده، بیانگر توسعه 
مالی است؛ ضمن اینکه این پاسخ 
که به توسعه نظام پرداخت یا همان 
حذف اس��کناس از مبادالت منجر 
می ش��ود، به عن��وان یکی از عوامل 
مؤث��ر بر افزایش ضری��ب فزاینده 
پولی تلقی شده و ربطی به افزایش 
ضریب فزاینده از محل کاهش نرخ 
ذخی��ره قانونی ندارد، ضمن اینکه 
الگوهای��ی از بانک��داری را می توان 
تصور کرد که در آن هیچ اسکناسی 
وجود نداشته، اما ذخیره قانونی در 

باالترین سطح ممکن است. 
وی تصری��ح ک��رد: حمایت از 
کاه��ش ن��رخ ذخی��ره قانونی به 

دو توجی��ه نانوش��ته بازمی گردد. 
ب��ا توجه به رویک��رد ایدئولوژیک 
جری��ان متع��ارف اقتص��ادی در 
بدبینی به دولت و خوش بینی به 
بازار، تأیید این سیاست را می توان 
از زاویه کوتاه کردن دست دولت از 
خلق و تخصیص پول تحلیل کرد، 
اما توجیه محتمل تر دوم، کاربرد 
ک��ور منطق اقتباس ی��ا تقلید از 
کشورهای پیشرفته است که نرخ 
ذخی��ره قانونی در آنها به ارقامی 

نزدیک به صفر رسیده است. 
درودیان در پاسخ به این سوال 
که به چه علت کاهش نرخ ذخیره 
قانونی در اقتصاد ایران، سیاستی 
اشتباه بلکه خطرناک بوده، گفت: 
برخ��ی معتقدند حت��ی باید گام 
در مس��یری معکوس گذاش��ت، 
درحالی ک��ه مهم تری��ن معیار در 
قضاوت ارزشی در دانش اقتصاد، 
رفاه یا رضایت خاطر افراد اس��ت 
ک��ه خود تابعی از می��زان تولید 
و مص��رف تعری��ف می ش��ود. بر 
این اس��اس هر سیاس��ت یا رویه 

اقتص��ادی که معط��وف به خلق 
ارزش و تقوی��ت رش��د اقتص��اد 

باشد، مطلوب تلقی می شود. 
ب��ه اعتق��اد درودی��ان، گالیه 
دائم��ی تولیدکنندگان و مقامات 
دولتی نسبت به نقش بانک ها در 
مش��ارکت در روند تولید و رش��د 
اقتص��ادی حکای��ت از آن دارد 
ک��ه تخصی��ص اعتب��ارات بانکی 
ب��ر مبن��ای قاعده نفع ش��خصی 
بانک��داران، در بس��یاری م��وارد 
همس��و ب��ا خیر اجتماع نیس��ت. 
همی��ن یک واقعیت برای بطالن 
تم��ام ادعاهای جری��ان غالب در 
خص��وص ل��زوم کاه��ش ذخیره 
قانونی کافی اس��ت؛ اما در مقابل، 
نتای��ج متفاوت��ی از تأثیرگذاری 
دولت بر رش��د اقتصاد به دس��ت 
آم��ده ب��ه ای��ن معنا ک��ه با یک 
مشاهده ابتدایی می توان دریافت 
بسیاری از حوزه های حائز اهمیت 
در رشد اقتصادی و ایجاد رفاه در 
کش��ور، پیوندی اساسی با مخارج 

دولت دارد. 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: 
تأمین غذا و تقویت کش��اورزی از 
جمل��ه خری��د تضمین��ی گندم، 
ساختن جاده و راه، زیرساخت های 
حمل ونقل ریلی درون ش��هری و 
برون ش��هری، آموزش، بهداشت 
و درم��ان که همگ��ی با باالترین 
می��زان بر رفاه عموم��ی مؤثرند، 
تنه��ا معطل کنش گ��ری دولت 
در تخصی��ص بودج��ه ی��ا همان 
پول دولتی هس��تند، درحالی که 
مطالع��ات متع��دد تجرب��ی در 
کشور گزارش داده اند هزینه های 
دول��ت از جمل��ه مخارج عمرانی، 
یکی از عوامل مهم مؤثر بر رش��د 
اقتصادی در کشور است و برخی 
مطالع��ات حت��ی آن را مهم ترین 

عامل شناخته اند. 
وی اف��زود: مطالعات مربوط به 
س��ایز بهینه دول��ت در ایران نیز 
به این واقعیت وقوف یافته اند که 
ان��دازه مخارج دول��ت در اقتصاد 
ایران پایین تر از حد بهینه اس��ت 
به این معنا که افزایش در مخارج 

دولت نسبت به تولید ملی، موجب 
ارتقای رشد اقتصادی خواهد شد 
و این به آن معناس��ت که اگر در 
خل��ق و تخصیص ارق��ام معموالً 
درشت پول جدید در ایران، دولت 
س��هم بیش��تری در برابر سیستم 
بانکی بیابد، بر مبنای معیار رشد 
اقتص��ادی و رفاه، عایدی بس��یار 
بیش��تری نصی��ب جامعه خواهد 
ش��د، اما ب��ا وجود ای��ن واقعیت 
متأسفانه نسبت مخارج دولت به 
تولی��د ملی در ایران پیوس��ته رو 
ب��ه کاهش ب��وده و عجیب اینکه 
همی��ن نس��بت در اقتصاده��ای 
غرب��ی و کش��ورهای پیش��رِو در 
حال توسعه افزایش یافته است. 
درودی��ان خاطرنش��ان ک��رد: 
کارک��رد غیرعاملی ن��رخ ذخیره 
قانون��ی، اس��تقرار یک مجرا برای 
خلق پول توسط دولت و تخصیص 
آن در طرح های عمرانی اولویت دار 
است؛ به این معنا که وقتی بانک ها 
بای��د ن��زد بانک مرک��زی ذخیره 
قانون��ی نگه دارند، این ذخایر باید 
به نوعی عرضه ش��ده و در اختیار 
بانک ها قرار گیرد، اما لزوم عرضه 
ای��ن ذخای��ر یا پایه پولی توس��ط 
حاکمی��ت، یک مج��را برای خلق 
و تخصیص پول توس��ط دولت به 
طرح های توس��عه اِی اولویت داری 
اس��ت که تمام��ی نهاده ها، دانش 
فن��ی، ظرفیت پیمانکاری، و بازار 
مصرف آنها در داخل موجود است، 
لیک��ن تنها مانع ارتباط گیری این 
اجزا و شکل گیری چرخه تولید در 
آنها، تأمین پول به مثابه س��رمایه 

اولیه است. 

سایه روشن کاهش ذخیره قانونی بانک ها

نسخه بانک مرکزی برای درمان معوقات چیست؟   

معوقات بانکی حاصل دو دهه عدم نظارت کافی

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

ورود ۲میلیارد دالر به صندوق 
توسعه ملی در سال جاری

قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه امسال 
ورودی صندوق نزدیک به ۲میلیارد تومان بوده است، 
گف��ت: ۲هزار میلیارد تومان برای صادرات اختصاص 

یافته است. 
علیرضا صالح در گفت وگو با فارس ضمن اشاره به 
عملکرد صندوق توس��عه ملی در س��ال جاری اظهار 
داش��ت: زمان قرارداد عاملیت س��ال 94 با بانک ها تا 
تیرماه امسال مهلت داشت و برای اینکه امور صندوق 

پیش برود این قرارداد تا آبان ماه تمدید شد. 
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از قرارداد 
عاملیت 8میلیارد دالری سال گذشته تاکنون ۲میلیارد 
دالر آن منجر به مسدودی برای طرح های مختلف شده 
است، تصریح کرد: همچنین امسال ۲هزار میلیارد تومان 
تسهیالت جدید برای صادرات پیش بینی شده است.  وی 
افزود: اقدامات اولیه از سوی بانک ها برای 3 تا 4میلیارد 
دالر ط��رح انجام ش��ده و پ��س از ارزیابی بانک، طرح ها 
ب��ه صن��دوق ارائ��ه و با تأیید، کارهای مربوط به وثیقه و 
مقدمات وارد فاز اجرایی می شود.  صالح با تأکید براینکه 
عمده تسهیالت پرداختی مربوط به استفاده از تکنولوژی 
هایتک در بخش های صنعت و فوالد است، گفت: ورودی 
صندوق طی سال جاری نزدیک به ۲میلیارد دالر بوده 

است. 
وی پیش بینی کرد: تا اواس��ط آذرماه بانک ها بتوانند 
۲میلیارد دالر عالوه بر آنچه مسدود شده را به طرح ها 
پرداخت کنند. قائم مقام صندوق توس��عه ملی یکی از 
رویکردهای جدید صندوق را مربوط به توسعه صادرات 
و حمایت از صنعت عنوان کرد و افزود: اگر شرکتی در 
پروژه های خارجی برنده اعالم شد به شرطی تسهیالت 
به آنها داده می شود که 80 درصد تجهیزات را از داخل 
تأمین کنند تا عالوه بر صادرات، تولید و اشتغال داخلی 
رونق بگیرد. صالح در مورد اس��تقالل حس��اب  صندوق 
توسعه ملی از حساب بانک مرکزی تصریح کرد: منتظر 
تصویب نهایی احکام دائمی برنامه ششم توسعه هستیم 

تا بتوان این موضوع را اجرایی کرد. 

پس لرزه های رشد قیمت اونس 
جهانی طال بر بازار سکه ایران

ب��ازار خرید وفروش س��که ط��ال در ایران در هفته 
نخست آبان ماه رشد 188 هزار ریالی را تجربه کرد 
که بیش از همه ناشی از افزایش قیمت آن در بازارهای 

جهانی بود. 
به گزارش ایرنا، هر سکه بهار آزادی طرح جدید در 
هفته ای که گذشت با رشد 17هزار ریالی و ثبت قیمت 
10 میلیون و 955 هزار ریال در روز شنبه آغاز و در 
نهای��ت قیم��ت آن در کانال 11میلیون ریالی تثبیت 
ش��د.  این فلز گرانبها که طی هفته های گذش��ته در 
بازارهای جهانی به خاطر گمانه زنی ها درباره احتمال 
افزایش نرخ بهره در آمریکا با نوس��ان همراه بود، در 
هفته قبل  )منتهی به ۲3 اکتبر( نیز به دلیل تقویت 
ن��رخ دالر و افزای��ش اون��س جهانی ط��ال روند رو به 
افزایش��ی داش��ت.  بهای طال در 30 مهرماه نسبت به 
جمعه هفته قبل از آن 1.03 درصد افزایش یافت به 
نحوی که نوس��انات هفته گذش��ته قیمت طال در بازار 
نیوی��ورک در مح��دوده 1۲68.44 تا 1۲55.60 دالر 

برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد. 
به ط��ور کل��ی ب��ازار جهانی طال در هفته گذش��ته 
تحت تأثیر اظهارنظر مقام های پولی، انتشار آمارهای 
اقتصادی، نشس��ت های بانک ه��ای مرکزی و مناظره 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری آمریکا قرار گرفت و در 
مجم��وع ای��ن عوامل منجر به رش��د 1.03 درصدی 
قیمت آن ش��د.  بیش��ترین تأثیر را بر افزایش قیمت 
طال، ادامه افزایش روند ورود سرمایه به صندوق های 
س��رمایه گذاری با پش��توانه طال و ضعیف شدن ارزش 
دالر آمریکا داش��ت، هرچند واکنش آن به س��ومین و 
آخرین مناظره انتخاباتی آمریکا به نسبت کمتر بود. 
از س��وی دیگ��ر اظهار نظر برخی مس��ئوالن بانک 
مرکزی آمریکا از جمله اس��تنبلی فیش��ر، نایب رئیس 
آن مبنی بر اینکه فدرال رزرو قصد دارد نرخ های بهره 
را افزایش دهد تا سیاس��ت پولی و اقتصاد آمریکا در 
موقعیت بهتری قرار گیرد، بر تقویت دالر اثرگذار شد. 
اع��الم رش��د فعالیت بخش تولی��دی آمریکا برای 
س��ومین ماه در چهار ماه گذش��ته و امیدواری فعاالن 
اقتصادی برای احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا منجر 

به محدودیت در افزایش قیمت های طال شد. 
از س��وی دیگر و براس��اس بررس��ی های انجام شده 
در دای��ره مطالع��ات ارزی بانک مرکزی ایران، از دیگر 
عوام��ل مؤث��ر بر بازار جهانی طال در هفته گذش��ته، 
نشست بانک مرکزی اروپا بود که بر تثبیت سیاست 
پولی تأکید کرد.   ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی 
اروپا در این نشست از احتمال تسهیل بیشتر سیاست 
پولی در ماه دسامبر  )آذر -دی( سخن گفت که فعاالن 
اقتص��ادی، بان��ک مرکزی اروپا را موافق پایین ماندن 
نرخ های بهره ارزیابی کردند به خصوص اظهاراتی که 
نشان داد این بانک در ماه مارس  )اسفند - فروردین( 
به برنامه خرید اوراق قرضه پایان نمی دهد و احتمال 
تمدید این برنامه قوت گرفته اس��ت.  ش��اخص دالر 
آمریکا در واکنش به تصمیم بانک مرکزی اروپا در برابر 
س��بدی از ش��ش ارز رقیب حدود 0.3 درصد افزایش 
یافت که منجر به کاهش اندکی در قیمت طال ش��د. 
از طرفی افزایش تقاضای سرمایه گذاری چین از افت 
بیشتر قیمت طال در روزهای پایانی هفته جلوگیری 
کرد.  در همین رابطه و در کنار تحوالت مؤثر بر تقویت 
قیمت طال در بازارهای جهانی،  »محمد کشتی آرای« 
رئیس اتحادیه طال و جواهر، رشد قیمت سکه طال در 
بازار ایران را ناش��ی از افزایش حدود 7دالری قیمت 

اونس طال در بازارهای جهانی می داند. 
وی در گفت وگویی با ایرنا یادآور شد: افزایش قیمت 
جهانی اونس طال که نزدیک به 7دالر افزایش یافته، 
اثر خود را بر رش��د قیمت س��که در بازار آزاد گذاشته 
است.  این فعال بخش خصوصی افزود: افزایش جهانی 
طال در حالی تحقق یافته که بازار طالی ایران به طور 
کامل آرام اس��ت و افزایش تقاضا یا افزایش هیجانی 

قیمت ها در آن دیده نمی شود. 

نرخنــامه
 دالر3,619 تومان 

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.619 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را1.109.600 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3.961 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4.444 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
559.000 تومان و هر ربع س��که۲97.000هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی185.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 18 عیار110.958 

تومان قیمت خورد. 

 مدیرگروه بانکداری اسالمی 
پژوهشکده پولی و بانکی: 

نباید از منابع سپرده گذاران به 
کارمندان بانک ها تسهیالت داده شود

بانکداری اس��المی پژوهش��کده پولی  مدیرگروه 
و بانک��ی گف��ت: در صورت��ی که مناب��ع پرداخت 
تس��هیالت به کارمن��دان از منابع س��پرده گذاران 
باش��د اشکال دارد، زیرا بانک امتیازی خاص برای 
کارمندان خود قائل ش��ده و تسهیالتی را که باید 
ب��ه مردم ارائه می داده در اختی��ار کارمندان خود 

قرار داده اس��ت. 
کامران ن��دری در گفت وگ��و با ایلن��ا در خصوص 
پرداخت بی��ش از 11 هزار میلیارد توم��ان از منابع 
تس��هیالت قرض الحس��نه ب��ه مدی��ران و کارمندان 
بانک ه��ا  )براس��اس خوداظهاری بانک ها( در س��ال 
گذش��ته و عدم تمای��ل بانک ها به ارائه تس��هیالت 
ب��ه متقاضی��ان وام قرض الحس��نه ب��ه خصوص وام 
ازدواج اظهار داش��ت: تس��هیالتی ک��ه در قالب وام 
قرض الحس��نه ب��ه کارمن��دان و مدی��ران بانک ه��ا 
پرداخت می ش��ود در ابتدا باید مش��خص ش��ود که 
آی��ا از س��رمایه اصل��ی بانک هاس��ت، ی��ا از منابعی 
اس��ت که س��هامداران در بانک ها دارن��د یا از منابع 

سپرده گذاران است؟ 
وی اف��زود: در صورتی ک��ه پرداخت ه��ا از س��رمایه 
بانک ها و از س��ود س��هامداران باشد اش��کالی ندارد، 
درس��ت  همانند یک شرکت که از جیب خود امکاناتی 

را برای کارمندانش مهیا کرده است. 
ندری تصریح کرد: این به آن معناست که سهامداران 
از بخشی از سود خود صرف نظر کرده اند و در صندوقی 
این منابع جمع ش��ده و در اختیار کارمندان به عنوان 
تس��هیالت قرار گرفته که گره��ی از کار کارمندان نیز 

باز می کند. 
مدیرگ��روه بانک��داری اس��المی پژوهش��کده پولی 
و بانک��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: ام��ا در صورتی 
ک��ه منابع پرداخت تس��هیالت به کارمن��دان از منابع 
سپرده گذاران باش��د موضوع متفاوت خواهد شد زیرا 
بان��ک امتیازی خاص برای کارمندان خود قائل ش��ده 
اس��ت و تسهیالتی را که باید به مردم ارائه می داده در 

اختیار کارمندان خود قرار داده است. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چگون��ه می توان 
به ای��ن موضوع پی برد که بانک از ک��دام منبع برای 
تسهیالت پرداختی به کارمندان خود بهره برده است؟ 
گفت: ای��ن موضوع به صورت ش��فاف در صورت های 

مالی بانک ها مشخص است. 
ندری اف��زود: اما معموالً در زمان توزیع س��ود آخر 
س��ال این بخش از سود که قرار اس��ت به سهامداران 
برس��د در صن��دوق گذاش��ته می ش��ود و کارمن��دان 

می توانند از آن استفاده کنند. 
مدیرگ��روه بانکداری اس��المی پژوهش��کده پولی و 
بانکی خاطرنشان کرد: در صورتی که صورت های مالی 
بانک ها ش��فاف باش��د به راحتی می توان به این قضیه 

پی برد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.619دالر امریکا

3.961یورو اروپا

4.444پوند انگلیس

988درهم امارات

1.19۲لیر ترکیه

548یوان چین

35ین ژاپن

۲.74۲دالر کانادا

3665فرانک سوئیس

11.980دینار کویت

965ریال عربستان

۲90دینار عراق

55روپیه هند

893رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

481.100مثقال طال

110.958هر گرم طالی 18 عیار

1.100.000سکه بهار آزادی

1.109.600سکه طرح جدید

559.000نیم سکه

۲97000ربع سکه

185.000سکه گرمی

بانکنامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

شنبه
8 آبان 1395

شماره 638



5 بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296

مهدی حاجی وند
تسنیم

مشکل سامانه معامالتی بورس 
تشریح شد

معاون ش��رکت بورس ته��ران درباره مش��کالتی که 
در س��امانه معامالت��ی بورس ایجاد می ش��ود، می گوید: 
سفارش های معامله گران برخط، فشار زیادی به سیستم 
وارد می کند. او معتقد است که مدل توسعه بازار سرمایه 
ایران مانند دنیا نیس��ت و این مدل هم به سیستم فشار 
م��ی آورد. علی صحرای��ی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
مشکالتی که در سامانه معامالتی بورس تهران به وجود 
می آید، اظهار کرد: حدود ۱۷۰۰ ایس��تگاه در کل کشور 
داریم و در دنیا مدل های سامانه ای اینطور نیست. به خاطر 
فرهنگ سازی، دسترسی گسترده فیزیکی ایجاد کرده ایم 
به طوری که تقریباً تمامی مراکز اس��تان ها به این سامانه 
دسترسی داشته باشند. وی ادامه داد: از طرفی به کاربران 
دسترسی برخط هم داده ایم. براساس این دسترسی، افراد 
فعالی وجود دارند که سفارش های زیادی را در سامانه وارد 
ثبت می کنند. ۲۵ درصد بازار سرمایه ما دست بازیگران 
برخط است که س��فارش های آنها فشارهای زیادی را به 
س��امانه وارد می کند. معاون ش��رکت بورس اوراق بهادار 
تهران افزود: سفارش های زیادی در زمان محدود که کمتر 
از یک ثانیه است به سیستم وارد می شود. این سیستم که 
در گذش��ته خریداری شده و قابلیت  این مقدار معامله را 
ندارد. صحرایی در پاسخ به اینکه تقویت سامانه مالیاتی 
چقدر طول می کشد، گفت: یک برنامه کوتاه مدت در این 
مورد داریم. این سامانه در نوع خودش جزو سیستم های 
خوب در دنیاس��ت چراک��ه از نوع Euronext  اس��ت. 
سیس��تم خیلی از بورس ها از این نوع است به طوری که 
س��هم بازار Euronext بعد از NASDAQ  است. وی 
تشریح کرد: مدل توس��عه بازار ما طوری است که فشار 
زیادی به این س��امانه وارد کرده و از طرفی در زیرساختار 
بازار سرمایه ایران عملکرد بازیگران طوری است که همه 
روی یک نماد به یک باره می خواهند سفارش ثبت کنند و 

این مدل در جهان وجود ندارد. 

۴۷ هزارتن پلیمر خریداری شد
در هفته ای که گذش��ت ۴۷ ه��زار و ۲۰۱ تن پلیمر در 
بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت. حجم عرضه ها 
۵۱ ه��زار و ۲۵۳ تن و تقاضا نیز بالغ بر ۲۳۵ هزار و ۷۸۰ 
تن بود. طی هفته گذش��ته با توجه به نزدیکی به اربعین 
حسینی بار دیگر پلی اس��تایرن های معمولی و مقاوم در 
کانون توجه خریداران ق��رار گرفتند. به طوری که گرید 
۱۵۴۰ ب��ا حجم عرض��ه ۷۵۰ تن به می��زان ۲۶۴۰ تن 
تقاضا داش��ت، قیمت پایه این کاال ۳ هزار و ۹۶۱ تومان و 
میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۵۱۶ تومان رقم خورد. 
همچنین پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ هم با حجم عرضه 
۱۰۰ تن به میزان ۱۹۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این 
کاال ۴ هزار و ۲۰ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار 
و ۵۴۸ تومان رقم خورد. پلی اتیلن های سبک فیلم هم با 
توجه به قرار داشتن در فصل مصرف نایلون های عریض 
با رقابت از سوی معامله گران خریداری می شوند، به طوری 
که گرید ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام با حجم ۱۵۰۰ تن 
عرضه به میزان ۳۶۳۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این 
کاال ۳ هزار و ۹۹۳ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار 
و ۲۵۴ تومان بود. گری��د ۰۲۰ این مجتمع هم با ۱۰۰۰ 
تن عرضه ۱۸۳۰ تن تقاضا داش��ت، قیمت پایه این کاال 
۳ هزار و ۹۹۳ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۴ هزار و 
۳۹ تومان بود. در همین حال پلی اتیلن های ترفتاالت نیز با 
توجه به کاهش عرضه ها در هفته ای که گذشت با رقابت 
از سوی معامله گران روبه رو شدند. به طوری که گرید ۸۲۵ 
با ۴۴۰ تن عرضه ۱۴۶۳ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن 
۳ هزار و ۲۱۲ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و 
۴۲۵ تومان بود. گرید ۷۸۱ هم با عرضه ۹۲۴ تنی به میزان 
۲۰۱۵۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۳ هزارو ۶۰ تومان 
و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۳۶۶ تومان رقم خورد. 

افزایش شاخص سهام بورس 
فوتسی 100لندن

ش��اخص س��هام بورس فوتس��ی ۱۰۰ لندن در پایان 
معامالت باوجود کاهش مج��دد ارزش پوند در برابر دالر 
و یورو، همزمان با صع��ود قیمت نفت خام برنت دریای 
ش��مال، روندی افزایش��ی داش��ت. ارزش شاخص سهام 
بورس فوتسی ۱۰۰ لندن که در آن در هر روز کاری سهام 
۱۰۰ ش��رکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری 
سهام ثبت ش��ده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش 
می ش��ود، با افزایش ۰.۴۱ درصدی مواجه شد. شاخص 
سهام بورس فوتس��ی ۱۰۰ لندن، با ۲۸ واحد افزایش به 
۶ هزار و ۹۸۶ واحد رسید. اما شاخص سهام بورس فوتسی 
۲۵۰ لندن با کاه��ش ۰.۵۰ درصدی مواجه بود و با ۸۷ 
واحد کاهش، به ۱۷ هزار و ۵۸۱ واحد رس��ید. در همین 
حال شاخص سهام س��ایر بورس های مهم اروپایی چون 
 » دکس «   آلمان و  » ایبکس «   اسپانیا افزایش و  »  کک ۴۰ «  
 فرانسه کاهش داشتند. ارزش شاخص سهام  » دکس«  در 
بازار بورس فرانکفورت آلمان ۰.۰۷ درصد و شاخص بازار 
بورس اسپانیا موسوم به  »آیبکس« ۰.۲۶ درصد افزایش 
و ش��اخص سهام  » کک ۴۰ «   در بازار بورس فرانسه ۰.۰۲ 

درصد کاهش یافتند. 

توقف طوالنی مدت بانک ها پشت 
چراغ قرمز بورس

»توق��ف طوالنی مدت نماده��ای معامالتی یک گروه 
اثرگذار دیگ��ر در بورس« اینها واژه ه��ای بیگانه ای برای 
فعاالن بازار سرمایه نیست، اتفاقی که دست کم در چند 
سال گذشته برای گروه پاالیشی نیز افتاده بود که یکی از 
اثرات آن حبس شدن نقدینگی قابل توجهی از سهامداران 
در بورس و نیز اثرپذیری منفی نقدش��وندگی بازار از این 
رخداد اس��ت. بر این اس��اس حاال نمادهای گروه بانکی 
نیز سه، چهار ماهی می شود که به عنوان دومین صنعت 
بزرگ بورس تهران در تاالر شیش��ه ای متوقف هستند. 
گروهی که پس از مطرح ش��دن موضوع اجرایی ش��دن 
برجام و رفع تحریم ها در زمس��تان سال گذشته در حد 
انتظار رش��د نکردند و این روزها هم توقف طوالنی مدت 
در کنار م��واردی همچون پابرجا ب��ودن ابهامات اتصال 
ش��بکه بانکی ایران به س��وئیفت و نیز تردید بانک های 
خارجی در رابطه ش��ان با بانک های کشور بر حاشیه های 
آنان اضافه کرده اس��ت. با این حال این روزها سهامداران 
و سرمایه گذاران گروه بانکی شاهد فشارهای بانک مرکزی 
روی ش��رکت های این گروه در راس��تای استانداردسازی 
صورت های مالی غیرشفاف فعلی شان هستند که از قضا 
نه مبتنی بر اس��تانداردهای داخلی اند و نه استانداردهای 
بین المللی و این رخداد موضوع سالمت نظام بانکی کشور 
را هم تا حدودی به خطر انداخته اس��ت. بر این اس��اس 
باید گفت غیبت نمادهای این گروه در تاالر شیشه ای با 
فرارسیدن فصل مجامع عمومی آغاز شده است؛ مجامعی 
که با حاشیه همراه بودند و بعضی از آنها نیز با تأخیر برگزار 
شد که برخی بانک ها به دلیل الزام شان بر ارائه اطالعات 
مالی در فرمت اس��تانداردهای بین المللی و نیز التزام بر 
ذخیره گیری مناسب و همچنین روش های شناسایی سود 
با منع بانک مرکزی از برگزاری مجمع خودداری کردند. 
با این وجود تازگی ها زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر 
اینکه بانک مرکزی به دنبال راهکاری برای برگزاری مجامع 
بانک هاس��ت. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند 
علت تأخیر در برگزاری مجمع بانک ها این است که بانک 
مرکزی از وضعیت بانک ها نگرانی داشته و قصد دارد تا از 
وضعیت آنها مطمئن ش��ود چرا که بازار پول نهاد اصلی 
اقتصاد کش��ور اس��ت و بانک مرکزی باید مطمئن شود 
که نظام پولی س��الم، ش��فاف و پویاست و هیچ مشکلی 
ندارد تا س��ایر بخش های اقتصادی نیز بتوانند با استفاده 
از خدمات بانک ها توس��عه پیدا کنند. همچنین صنعت 
بانک��داری که وزن مهمی در بازار س��رمایه دارد به دلیل 
مشکالت سیستم بانکداری با چالش هایی مواجه است و 
عدم برگزاری مجامع بانکی نیز به این چالش اضافه کرده و 
تا زمانی که هم بانک ها با مشکل مواجه شوند، نمی توانند به 
سایر بخش های اقتصادی خدمات ارائه کنند. بر این اساس 
بانک مرکزی قصد دارد تا ضمن شفافیت عملکرد بانک ها 
به هدف خود که کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رشد 
شرکت هاست، برسد. به عالوه اینکه بانک ها برای رسیدن 
به این هدف باید با همکاری بانک مرکزی شفافیت ایجاد 
کنند تا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع را به آنها بدهد. 
از سوی دیگر ابهامات اجرای برجام نیز موضوع قابل تأمل 
دیگری است که یک پای آن به سیستم بانکی بسته شده 
است و بانکی ها برای پیوستن به شبکه بانکی بین المللی 
چاره ای جز انتش��ار صورت های مالی خود در این فرمت 
ندارن��د. البته در این زمینه نیز تازگی ها رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به اینکه در همکاری های بین المللی مان، 
ارتباطاتی داریم و برای برخورداری از امکانات این ارتباطات 
باید اس��تانداردهایی را بپذیریم اعالم کرده اس��ت که در 
صورت عدم نتیجه اقدامات انجام شده با اف. ای. تی. اف 
مهلت ۱۸ماه به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. به گفته 
وی،  »عملیات بانکی«،  »شناسایی ریسک«،  »روش های 
حسابداری« و  »گزارشگری مالی« می تواند موجب ارتقای 
نظام بانکی کشور شود که اضافه بر همه این موارد، ساختار 
واقعی نظام بانکی نیز باید تقویت شود. به عالوه اینکه یکی 
از بحث های بسیار جدی افزایش سرمایه بانک هاست که 
بتواند نرخ کفایت سرمایه را در حداقل هایی نگه دارد که 

اکنون از آن حد پایین تر است. 
ب��ا این وجود اما نکته موضوع قابل طرح و بیان در این 
زمینه این است که در صورت بازگشایی، نمادهای گروه 
بانکی چه اثری بر کلیت بازار س��هام خواهد داش��ت. در 
این خصوص برخی کارشناسان معتقدند با حفظ شرایط 
موجود بازگش��ایی بانک ها می تواند بازار سهام کشور را با 
فشار و شوکه مواجه کند چراکه گروه بانکی بخش بزرگی 
از ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده و با ریزش 
نماگره��ای این گروه، هیجان منفی به کل بازار تحمیل 
خواهد ش��د. البت��ه در مقابل برخی دیگر ب��ر این باورند 
که توقف طوالنی بانکی ه��ا در بورس به عنوان ضربه گیر 
عمل کرده و تا ح��دودی مانع از ایجاد و تداوم هیجانات 
منفی در بازار خواهد ش��د و افزون بر این، بازار سهام هم 
بخش��ی از هیجان منفی مربوط به بازگشایی بانک ها را 
تاکنون پیش خور کرده است. با همه این تفاسیر در حالی 
نمادهای گروه بانکی به عنوان دومین صنعت بزرگ بورس 
تهران کماکان پش��ت چراغ قرمز بورس متوقف هستند 
که از یک س��و خبرهای خوش��ی چون آزاد شدن اموال 
مس��دود شده بانک صادرات منتشر می ش��ود و از سوی 
دیگر برخی یافته های پژوهش��گران پولی و بانکی کشور 
در  بررسی شاخص های تعیین کننده سالمت بانکی کشور 
نشان دهنده افت سالمت بانک ها در پنج ساله گذشته است. 

بورس کاال

بورس بین الملل

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
پای��ان  در  ته��ران  به��ادار 
هفت��ه نخس��ت آبان امس��ال 
۱۲۰۸واحد رش��د ک��رد و به 
ع��دد ۷۹ ه��زار و ۲۹۹ واحد 
رس��ید. در هفته نخست آبان 
ماه امس��ال در م��دت ۵ روز 
معامالتی تعداد ۴۶۱۱ میلیون 
س��هم و حق تق��دم به ارزش 
۱۳ ه��زار و ۵۲۷ میلیارد ریال 
در ۳۸۲ هزار و ۴۰۵ هزار دفعه 
مورد معامله ق��رار گرفت که 
ب��ه ترتیب ب��ا ۱۲، ۱۹ و ۱۳ 
درصد افزایش نس��بت به هفته 
قبل تر مواجه ش��د. همچنین 
در ای��ن مدت تعداد ۸ میلیون 
صندوق ه��ای  از  واح��د 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
در ب��ورس ته��ران ب��ه ارزش 
کل بی��ش از ۸۳ میلیارد ریال 
در ۱۳۶ نوب��ت م��ورد معامله 
ق��رار گرف��ت. ش��اخص کل 
نیز در پای��ان معامالت هفته 
منته��ی ب��ه ۷ آب��ان جاری، 
۱.۵درصد رشد کرد. شاخص 
ب��ازار اول ه��م در این مدت 
با ۹۶۸ واح��د افزایش به رقم 
۵۵۶۴۵ واحد و ش��اخص بازار 
دوم با ۱۹۱۶ واحد رش��د به 
عدد ۱۷۲۴۹۷واحد رسیدند. 

دالیل اقبال به گروه 
پاالیشگاهی

بازار س��هام در حال حاضر 
در  مختل��ف  صنای��ع  روی 
حال حرکت اس��ت تا لیدری 
قدرتمن��د را بیاب��د. ب��ا توجه 
معامالت هفته گذشته به نظر 
می رس��د گروه پاالیش��گاهی 
و معدنی دو گروهی هس��تند 
که می توانن��د این نقش را در 
به خوبی  غیاب خودرویی ه��ا 
ایف��ا کنند ام��ا بای��د منتظر 
ماند و دید که آیا این گروه ها 
ق��درت آن را دارند که بعد از 
مدت ها لقب لیدری بازار را باز 
پس بگیرن��د یا خیر. در هفته 
گذشته نگاه اغلب سهامداران 

به گروه های معدنی، فوالدی، 
پاالیش��ی معطوف ش��ده بود 
قیم��ت  افزای��ش  ش��اهد  و 
س��هام حاضر در این گروه ها 
به طوری ک��ه  بودی��م،  نی��ز 
شرکت های پاالیشی یکپارچه 
س��بز رنگ م��ورد معامله قرار 
گرفتند. به نظر می رسد علت 
ای��ن موض��وع بح��ث افزایش 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  ن��رخ 
اس��ت که افق روش��نی برای 
ای��ن مجموعه ه��ا ایجاد کرده 
اخب��ار  از  همچنی��ن  اس��ت. 
ش��رکت ها  این  پیرامون  مهم 
مدیر  به صحبت های  می توان 
بازرگانی شرکت ملی پاالیش 
و پخش اش��اره کرد که گفته 
است پاالیشگاه های بزرگ در 
ص��ف انتظار ورود ب��ه عرصه 
برندینگ و عرضه سوخت شان 
برن��د  ب��ا  جایگاه های��ی  در 
خودش��ان هس��تند. در گروه 
انجمن  دبیر  نیز  پتروش��یمی 
صنف��ی کارفرمایان صنعت از 
محاس��به نرخ خوراک مایع و 
نفتا این ش��رکت ها با نرخ ارز 
آزاد و ارائ��ه فرمول��ی جدی��د 
برای محاسبه آن خبر داد که 
البته به این فرمول براس��اس 
فاکتورهای��ی که در آن لحاظ 

ش��ده انتقادهای بس��یاری از 
و ش��رکت های  انجمن  جانب 
وارد  پتروش��یمی  فعال حوزه 
ش��ده اس��ت. این مجموعه ها 
درخواس��ت بازنگ��ری فرمول 
مذکور را از وزارت نفت دارند. 

 معامالت فرابورس
بر مدار رشد 

نخس��تین هفت��ه معامالتی 
فرابورس ای��ران آبان ماه جاری 
با افزایش ش��اخص کل، حجم، 
تعداد دفعات و ارزش معامالت 
همراه بود به نحوی که شاخص 
کل آن  )آیفک��س( در ارتف��اع 
۸۲۸ واح��دی ق��رار گرف��ت. 
فرابورس در هفته ای که گذشت 
با انجام عرضه عمده ۷.۳ درصد 
از سهام غیرمدیریتی  »میدکو« 
و نیز عرضه اولیه اس��ناد خزانه 
اس��المی مرحله نهم را سپری 
کرد. در هفته معامالتی منتهی 
به هفتم آب��ان ماه تعداد ۳ هزار 
و ۲۶۳ میلیون ورق��ه بهادار در 
۱۵۵ هزار دفعه در بازارها مورد 
مبادله قرار گرفت که ارزش آن 
بالغ بر ۲۰ ه��زار و ۳۱۹ میلیارد 
ریال بود، این ارقام در مقایس��ه 
با هفته قبل از آن  )هفته پایانی 
مهرماه( به ترتیب رش��د ۱۰۷، 

۱۶ و ۱۰۸ درص��دی را تجربه 
کردند. در همین حال شاخص 
کل فراب��ورس نیز ب��ا افزایش 
۴ واح��دی به نزدیک��ی ارتفاع 
۸۲۹ واح��دی رس��ید، ضمن 
آنکه ارزش بازار نیز با افزایشی 
۲۱ ه��زار و ۹۰۶ میلیارد ریالی، 
رقم ۹۸۸ ه��زار و ۵۰۸ میلیارد 
ریال را روز چهارش��نبه پنجم 
آب��ان م��اه ثبت کرد. بررس��ی 
معامله ه��ای انج��ام ش��ده در 
بازاره��ای فرابورس ای��ران نیز 
نش��ان می دهد در ب��ازار اول، 
دوم و پای��ه ب��ه ترتی��ب تعداد 
و ۴۲۹ میلی��ون   ۷۷۱ ،۱۹۹۴
س��هم به ارزش ۶۵۴۸، ۲۷۴۶ 
و ۷۰۴ میلیارد ریال مورد مبادله 
قرار گرف��ت ک��ه در بازارهای 
و   ۲۷۴ افزای��ش  دوم  و  اول 
۲۴درص��دی حج��م و ۵۲۸ و 
۲۵ درص��دی ارزش معامالت 
به ثبت رس��یده اس��ت. در این 
میان بازار پایه رشد ۹ درصدی 
حجم معامالت را در مقابل افت 
یک درص��دی ارزش آن تجربه 
کرده اس��ت. در ب��ازار ابزارهای 
نوین مالی س��رمایه گذاران در 
هفت��ه ای که گذش��ت، معامله 
۶ میلیون ورقه بدهی به ارزش 
۵ هزار و ۵۱۵ میلی��ارد ریال را 

در صندوق های  کردند؛  تجربه 
سرمایه گذاری قابل معامله نیز 
تعداد ۱۹ میلیون ورقه به ارزش 
۲۱۸ میلی��ارد ریال دادوس��تد 
ش��د و اوراق تسهیالت مسکن 
معامله ۰.۲۴ میلیون ورقه تسه 
ب��ه ارزش ۱۹۲ میلی��ارد ریال 
را ش��اهد بود. معام��الت اوراق 
بدهی و تس��هیالت مسکن در 
حالی نسبت به هفته ماقبل با 
رشد مواجه شد که در خصوص 
)صندوق ه��ای  ETF ه��ا  
شاهد  مختلط(  سرمایه گذاری 
افت حج��م و ارزش معامالتی 
بودی��م. در مجم��وع، در ب��ازار 
مال��ی ک��ه  نوی��ن  ابزاره��ای 
چهارش��نبه هفته گذشته نیز 
شاهد انجام عرضه اولیه اسناد 
خزانه اس��المی مرحله نهم بود 
تعداد ۲۵ میلیون ورقه به ارزش 
۵ ه��زار و ۹۲۴ میلی��ارد ری��ال 

دادوستد شد. 

سهم 20 درصدی 
پاالیشی ها از ارزش 

معامالت فرابورس
پاالیش��ی ها در هفته نخست 
آبان ماه در میان صنایع پیشرو 
بازار س��هام فرابورس  )ش��امل 
پای��ه(  و  دوم  اول،  بازاره��ای 
قرار گرفتند. این گروه بورس��ی 
از ارزش  س��هم ۲۰ درص��دی 
معامالت بازار س��هام فرابورس 
را ب��ا دادوس��تد ۶۲۲ میلی��ارد 
ریال تجربه کردند؛ از این گروه 
نماد معامالتی ش��رکت پاالیش 
نفت تهران به ب��ازار دوم بورس 
انتقال یافت. پس از پاالیشی ها، 
گروه فلزات اساس��ی  با ارزش��ی 
معامالتی بالغ ب��ر ۵۳۸ میلیارد 
ریال، سهم ۱۷ درصدی و گروه 
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 
با دادوس��تد ۴۷۰ میلیارد ریال، 
از ارزش  س��هم ۱۵ درص��دی 
از آن خ��ود  را  کل معام��الت 
همچ��ون  صنایع��ی  کردن��د. 
اعتباری،  و موسس��ات  بانک ها 
انبوه س��ازی   و  س��رمایه گذاری  
نیز در میان ۱۰ صنعت پیشرو 

معامالت قرار گرفتند. 

گروه پاالیش و معدنی در رقابت با گروه خودرویی

بازار سهام در جست وجوی لیدر قدرتمند

 امیررضا حسنی، مدیر مؤسسه 
از  ایرانی��ان دورنمای��ی  اقتص��اد 
وضعی��ت صنای��ع فع��ال در بازار 
س��رمایه کش��ور را ترس��یم کرد 
و گف��ت: پ��س از ثب��ت زی��ان 
۷.۴درصدی در کارنامه نیمه اول 
بورس، ش��اخص کل در نیمه های 
کان��ال ۷۶هزار واح��دی کار خود 
را در فص��ل پاییز آغ��از کرد و در 
پایان مهرم��اه در ارتفاع ۷۸هزار و 
۹۱واحدی ایس��تاد. وی ادامه داد: 
در نخس��تین هفته از ماه گذشته 
و پ��س از اتمام س��ال مالی اکثر 
دوب��اره  تزری��ق  و  کارگزاری ه��ا 
اعتب��ارات ای��ن نهادها به ب��ازار، 
معامالت  ارزش  روزان��ه  میانگین 
خ��رد از مرز ۲۰۰میلی��ارد تومان 
عبور کرد و از آنجا که معامله گران 
حقیقی اصلی ترین استفاده کننده 
اعتبارات هس��تند، شاهد افزایش 
تحرکات حقیقی ه��ا در گروه های 
مختلف بودیم؛ امری که در نهایت 
موج��ب ورود ۵۵میلی��ارد تومان 
نقدینگ��ی از س��وی حقیقی ها به 
بازار ش��د. امیررضا حسنی افزود: 
م��اه گذش��ته کش��ور های عضو 
اوپک به عن��وان بزرگ ترین گروه 
صادرکننده نف��ت در دنیا در اوج 
ناباوری بر سر کاهش تولید حدود 
۷۰۰هزار بشکه ای توافق کردند و 

پس از آن قیمت نفت با یک بهبود 
نسبی مواجه شد. به گزارش سنا، 
هر چند بحث های زیادی در مورد 
می��زان اثر پذیری قیم��ت نفت از 
کاهش حجم تولید عنوان می شد 
ب��ا این حال بهبود قیمت نس��بی 
نف��ت در این ماه عام��ل حمایت 
از نماد ه��ای کاالیی بورس تهران 
به ویژه پاالیش��ی ها شد. وی ادامه 
داد: تأثی��ر افزایش قیمت نفت بر 
زیرمجموعه  وضعیت شرکت های 
گ��روه پاالیش��گاهی را نمی توان 
به  صورت دقیق تحلی��ل کرد اما 
افزایش قیمت نفت بر روند مثبت 

بازار سرمایه بدون تأثیر نیست. 
 پتروشیمی ها

ب��ه گفت��ه امیررضا حس��نی، 
قیم��ت اوره در اوایل تابس��تان 
ریزش ش��دید قیمت��ی را تجربه 
کرد و بر اس��اس گ��زارش بانک 
م��اه  در  اوره  قیم��ت  جهان��ی 
ج��والی  )اواخر تیرم��اه( با افت 
۸ درص��دی ب��ه کمترین قیمت 
در ۱۲س��ال گذش��ته رسید. در 
ش��رایطی که تقاضای اوره رشد 
چندانی نداشت، مازاد عرضه در 
بازار جهانی بر قیمت اوره فش��ار 
وارد کرد و در نتیجه اوره  س��ازان 
داخل��ی مانن��د  »ش��یراز« نیز 
کاه��ش ص��ادرات اوره را ب��رای 

س��ال مال��ی ج��اری پیش بینی 
داد:  ادام��ه  وی  کرده ان��د. 
پتروش��یمی ش��یراز  درحالی که 
در نیمه نخس��ت س��ال با زیان 
مواج��ه ب��ود پیش بین��ی تحقق 
سود ۷ ریالی را برای ادامه سال 
نیز  پتروش��یمی کرمانشاه  دارد. 
برآورد س��ود خالص را با کاهش 
۵ درص��دی ب��ه ب��ازار انعکاس 
داده اس��ت.  »جم«،  »ش��فن« 
از ش��رکت های  و  »ش��فارس« 
ب��ا تعدی��ل مثب��ت پیش بین��ی 
براس��اس عملک��رد  س��ودآوری 
شش ماه بودند. افزایش نرخ ارز 
مبادله ای عاملی برای پیش بینی 
افزایش سود خالص  »جم« بود. 
درآم��د غیر عملیاتی شناس��ایی  
ش��ده توس��ط  »ش��فارس« نیز 
به رش��د س��ودآوری این شرکت 

کمک کرده است. 
سیمانی ها

اقتصاد  مؤسس��ه  مدیرعام��ل 
ایرانیان با اش��اره به رکود بخش 
عمرانی در کنار کاهش تقاضای 
صادراتی شرکت های سیمانی در 
سال های اخیر گفت: در پی این 
دو عامل ش��رکت های س��یمانی 
با افت س��ودآوری مواجه شدند. 
اما در ش��رایط کنون��ی و پس از 
س��پری کردن ی��ک دوره نزول 

م��داوم، س��ودآوری صورت های 
مالی برخی شرکت های سیمانی 
ت��ا ح��دودی امیدوارکننده بود. 
وی ادام��ه داد: برخی نمادها نیز 
گرچه با رش��د سودآوری مواجه 
بوده ان��د، ام��ا همچنان نس��بت 
قیمت به درآمد این ش��رکت ها 
در س��طوح باالیی ق��رار دارد. به 
نظر می رسد امیدواری به بهبود 
وضعیت س��یمان ب��ا تالش های 
انجمن صنفی برای احیای قیمت 
این کاال و همچنین امیدواری به 
بهب��ود تقاضا با بهب��ود تقاضای 
داخلی و صادرات��ی عاملی برای 
استقبال از سهام سیمانی است، 
در صورتی ک��ه تقاضای س��یمان 
در بازار در مس��یر صعودی قرار 
نگی��رد، افزای��ش ن��رخ  مدنظ��ر 
انجم��ن صنفی با س��همیه بندی 
تولیدات امکان پذیر خواهد بود. 
سنگ آهن و فلزات اساسی

این فعال اقتصادی گفت: رشد 
نرخ فروش ش��مش فوالد عاملی 
برای تعدیالت مثبت شرکت های 
س��نگ آهنی ب��وده اس��ت. نرخ 
فروش ش��رکت های سنگ آهنی 
فوالد  قیمت ش��مش  براس��اس 
تعیین می ش��ود. بر این اس��اس 
ب��ه نظر می رس��د افزای��ش نرخ 
ف��روش ش��مش عامل��ی ب��رای 

رش��د قیمت س��نگ  آهن و در 
نتیجه تعدی��ل مثبت دوقلوهای 
سنگ آهنی شده است. عالوه بر 
این  »ومعادن« به عنوان یکی از 
س��هامد اران اصلی این شرکت ها 
نیز ب��ا پیش بینی افزایش درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری از محل 
رش��د س��ودآوری ش��رکت های 
زیرمجموع��ه س��ود ه��ر س��هم 
اس��ت.   داده  افزای��ش  را  خ��ود 
)»ومعادن« س��ود هر سهم خود 
را با رشد ۱۵ درصدی ۱۲۰ریال 
پیش بین��ی کرده اس��ت( رش��د 
قیم��ت روی نی��ز عامل��ی برای 
تعدی��ل مثبت  »ک��روی« بوده 
است. توس��عه معادن روی ایران 
ب��ا تعدی��ل مثبت ش��رکت های 
زیرمجموع��ه س��ود ه��ر س��هم 
را ۱۵۲ری��ال پیش بین��ی کرده 
اس��ت. البته این شرکت مطابق 
با س��ایر هلدینگ ها درصد کمی 
از سود  )معادل ۱۰ درصد( را در 
نیمه نخست س��ال پوشش داده 
اس��ت. کبافق از دیگر نمادهای 
گ��روه کانه های فلزی اس��ت که 
پیش بینی س��ود هر س��هم خود 
را تغییر نداده اس��ت. با این حال 
انتظ��ار برای ف��روش محصوالت 
مانع��ی در براب��ر تعدی��ل ای��ن 

شرکت بوده است. 

عبور بورس از سایر بازارها

دریچه

نگاهخبر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

قیمت مسکن مهر پردیس قطعی 
نشده است

درحال��ی ک��ه خبرهایی مبنی بر نهایی ش��دن قیمت 
مسکن مهر پردیس منتشر شده است، مدیرعامل شرکت 
عمران این شهر اعالم قیمت نهایی از سوی این شرکت 

را تکذیب کرد. 
سعید غفوری در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود برگزاری 
جلسات متعدد میان پیمانکاران، متقاضیان و شرکت عمران 
شهر جدید پردیس، هنوز قیمت فازهای مختلف مسکن 
مهر این شهر تعیین نشده است و خبرهایی که درباره اعالم 
لیست قطعی قیمت ها منتشر شده، صحت ندارد. غفوری 
ادام��ه داد: ب��ه دلیل ع��دم توافق طرف های مذاکره کننده 
نمی توان زمان دقیقی را برای اعالم قیمت نهایی فازهای 
مسکن مهر پردیس مشخص کرد. وی بیان کرد: اگر طرفین 
درباره قیمت و دیگر شرایط مسکن مهر پردیس به نتیجه 
برسند، لیست قیمت ها در سایت شرکت عمران شهر جدید 
پردیس منتشر می شود. تکذیب اعالم قیمت نهایی فازهای 
مختلف مس��کن مهر پردیس از س��وی مدیرعامل شرکت 
عمران این شهر در شرایطی است که برخی خبرگزاری ها از 
تعیین قیمت نهایی مسکن مهر پردیس و اعالم آن به وزارت 
راه و شهرسازی خبر دادند. در این خبر اعالم شده بود که 
قیمت نهایی مسکن مهر در فاز ۸ همان ۶۹ میلیون تومان، 
قیمت مسکن مهر فاز ۵ و ۹ مبلغ ۴۳میلیون و ۶۰۰هزار 
تومان و قیمت نهایی واحدهای فاز ۱۱  )کوزو( ۳۹میلیون 

و ۷۵۰ هزار تومان نهایی اعالم شده است. 

گرانی در کمین خانه های کلنگی 
کارشناس��ان ب��ازار مس��کن معتقدن��د در دوره رونق 
مس��کن و رش��د دوباره تقاضای ساخت و س��از در بازار، 
نخس��تین گزینه انبوه س��ازان، خانه های کلنگی است و 
ورود س��رمایه ها ب��ه ای��ن بخش از ب��ازار، خانه های پیر 

کالنشهرها را گران می کند. 
به گزارش ایلنا، تحرکات چند ماه اخیر بازار مس��کن 
منجر به افزایش قیمت ۶ درصدی واحدهای مس��کونی 
ش��ده اس��ت ک��ه این عالئ��م مثبتی ب��رای ورود دوباره 
س��رمایه گذاران به این بازار اس��ت، بنابراین پیش بینی 
می ش��ود در ص��ورت رش��د س��رمایه گذاری در صنعت 
س��اختمان، خانه ه��ای کلنگ��ی بهتری��ن گزین��ه برای 
انبوه س��ازان هس��تند.  »شهریار شقاقی« کارشناس بازار 
مس��کن درباره وضعیت خانه های کلنگی کالنشهرها در 
دوره رون��ق ب��ه ایلنا، گفت: پ��س از افزایش قیمت های 
جهش��ی مس��کن، این بازار دچار رکود چند س��اله و قهر 
س��رمایه گذاران با این بازار ش��د. حال در ش��رایط رونق 
به ط��ور قط��ع خانه ه��ای کلنگی ظرفی��ت خوبی برای 
جذب س��رمایه ها برای ساخت و س��از دارند. وی با تأکید 
ب��ر اینک��ه در مدت زمان کوتاه��ی پس از ورود به دوره 
رونق ش��اهد افزایش قیمت خانه ه��ای کلنگی خواهیم 
بود، ادامه داد: برای انبوه سازان ورود به بخش خانه های 
کلنگی سودآورتر است، چراکه در طول چند سال رکود، 
خانه های کلنگی بیش��ترین کاهش قیمت را داش��تند و 
بساز و بفروش ها می توانند با نرخ کمتری اقدام به تولید 
واحدهای مسکونی کنند. بنابراین با سرازیر شدن تقاضا 

به این سمت، طبیعی است کلنگی ها گران شوند. 
در جدول زیر قیمت فعلی خانه های کلنگی در ش��هر 

تهران آمده است: 

قیمت  )تومان(محلهمتراژ

2۵۸ میلیونپیروزی- شکوفه۷2 متر- دو طبقه

۷۵۰ میلیونمولوی۱۴۵متر + سه طبقه 

یک میلیارد و ۹۰۰ میلیونسهروردی شمالی2۰۰ متر - دو طبقه

2میلیارد و ۳۰۰ میلیونبلوار فرحزادی 2۰۰متر

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیوندولت۹۵ متر در دو طبقه

2۴۰میلیونامام حسین۸۰ متر-سه طبقه

۹۵۰ میلیوننیاوران۶۰ متر زمین - ۱۳۵ متر زیربنا

انعقاد قرارداد 6۲ میلیارد تومانی 
خروج مغروقه ها از آبراه اروند

وزیر راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد ۶2.۵ میلیارد 
تومانی وزارت راه برای نجات مغروقه ها از آبراه اروند 

خبر داد. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی اظهار کرد: قراردادی 
را با اعتبار ۶2.۵ میلیارد تومان برای خروج مغروقه ها 

را از آبراهه اروند منعقد کرده ایم. 
وی اف��زود: ای��ن قرارداد ش��امل خ��روج ۳۹ فروند 
مغروقه می شود که در محور اصلی آبراهه اروند قرار 
گرفت��ه و البت��ه چهار مغروقه دیگر هم هس��ت که با 

قراردادی دیگر اقدام به نجات آنها کردیم. 
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در کل تعداد ۴۳ 
مغروقه را خارج می کنیم و بعد از اتمام کار خروج آنها 
اروند آماده الیروبی می شود. البته ۱۸ فروند مغروقه 
نیز هست که در محدوده کشور عراق باقی مانده که 
باید با طرف عراقی برای خروج آنها مذاکره داش��ته 
باشیم. آخوندی بیان کرد: نجات مغروقه ها پیشرفت 
خوبی داشته و مراحل نهایی را طی می کند که تاکنون 
ط��ی همی��ن قرارداد اخیر تع��داد ۱۱ فروند را بیرون 

آورده و بقیه را هم با سرعت بیرون می آوریم. 
وی اضافه کرد: در بندر خرمش��هر بحث کشتیرانی 
بی��ن ای��ران و ع��راق را فعال کردیم ک��ه می توان به 
راحتی زائران حس��ینی را جابه جا کرد. از مرز زمینی 
ش��لمچه نیز زائران جابه جا می ش��وند و خوشبختانه 
پایانه ش��لمچه س��اخته ش��ده و امیدواریم تا قبل از 
اربعی��ن ب��ه صورت رس��می افتتاح ش��ود. این پایانه 
یکی از بهترین و زیباترین پایانه های کش��ور و دارای 
ظرفیت های بسیار خوبی است. وزیر راه و شهرسازی 
اضافه کرد: پایانه چزابه نیز احداث ش��ده و اهواز به 
چزابه را هم توس��عه دادیم که بخش عمده از کارها 
تا قبل از اربعین آماده می شود. برای انتقال زائران از 
اهواز به شلمچه از طریق ریل نیز اقدامات الزم انجام 
شده است. آخوندی عنوان کرد: خط ریلی خرمشهر 
به بصره نیاز به یک پل پیچیده روی اروند دارد و ۳2 
کیلومتر از این خط ریلی در حوزه کشور عراق است 
و کار مشترکی است که باید با همکاری طرف عراقی 
انجام ش��ود. تا این لحظه مذاکرات زیادی با عراقی ها 
داشتیم ولی به دلیل مشکالت مالی و مسائل ناامنی 
از نظر تأمین مالی هنوز پا پیش نگذاشته اند و امکان 
اینکه بخواهیم یک جانبه همه هزینه ها را از س��مت 

ایران تأمین کنیم وجود ندارد. 
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: این کار باید با 
مشارکت مالی دو کشور باشد و ایرانی ها موافق هستند 
ولی عراق هم باید پاپیش بگذارد و اگر سودش برای 
آنها بیشتر نباشد کمتر هم نیست. در صورت تأمین 
مالی طرف عراقی بالفاصله مناقصه برگزار می کنیم. 

مدیرعامل شرکت کشتیرانی خبر داد
احتمال رفع تحریم دالری ایران 

پس از انتخابات آمریکا
مدیرعامل ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه انتظار دارد این ش��رکت تا اواس��ط 
س��ال 2۰۱۷، موقعیت تجاری از دس��ت رفته خود را 
بازیابد ابراز امیدواری کرد که پس از انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا محدودیت ه��ا در زمینه معامالت 

دالری با ایران برداشته شود. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از رویت��رز، مدیرعامل 
ش��رکت خطوط کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران 
گفت که این شرکت انتظار دارد تا اواسط سال آینده 
میالدی، موقعیت تجاری از دست رفته خود را به دلیل 

تحریم های غرب مجددا بازیابد. 
محمد سعیدی در حاشیه یک کنفرانس حمل و نقل 
دریایی در کپنهاگن به رویترز گفت:  » )از زمان لغو 
تحریم ما( مشکالت گام به گام حل شده اند، بسیاری 
از محدودیت ها و تنگناها نیز برطرف شده است. من 
فک��ر می کن��م حداکثر تا اواس��ط 2۰۱۷ همه چیز به 
ح��ال ع��ادی باز خواهد گش��ت.« وی ابراز امیدواری 
ک��رد ک��ه پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
محدودیت ها در زمینه معامالت دالری برداشته شود. 
س��عیدی گف��ت:  »ای��ن یک��ی از تعه��دات آمریکا 
براس��اس توافقی اس��ت که ما در ژانویه سال گذشته 
امضا کردیم. این یک تعهد کاماًل مش��خص از جانب 
دول��ت آمریکاس��ت.« بانک های آمریکایی براس��اس 
قوانی��ن تحریم��ی دولت آمریکا همچنان از تجارت با 
ای��ران منع ش��ده اند. بانک ه��ای اروپایی نیز به دلیل 
ممنوعیت انجام تراکنش های دالری با ایران از طریق 

سیستم مالی آمریکا، با مشکالتی مواجهند. 
کاه��ش حج��م تج��ارت جهانی در کن��ار فراوانی 
کش��تی ها موجب ش��ده تا صنعت کشتیرانی تانکری 
با افت مواجه ش��ود، اما س��عیدی گفته، فضای پس از 
تحریم ها موجب شده تا خطوط کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران به دنبال توس��عه ناوگان خود با ۱۵۶ 
کشتی شود.  وی افزود:  »ما در حال مذاکره با برخی 
ش��رکت های تعمیر کننده کش��تی و برخی سازندگان 
کش��تی هس��تیم و امیدواریم این مذاکرات طی سه تا 
چهار ماه آینده منجر به تصمیماتی مشخص شوند.«

احداث راه آهن برقی اهواز - اصفهان 
ردیف بودجه گرفت

 مدیرعامل ش��رکت راه آهن گفت: س��اخت راه آهن 
برقی و دوخطه با س��رعت باال برای اهواز به اصفهان 
توس��ط دول��ت مصوب ش��ده و در ردی��ف بودجه هم 

قرار گرفته است. 
به گزارش مهر، محس��ن پورس��یدآقایی در مراسم 
افتتاحیه ایستگاه قطار ماهشهر اظهار کرد: پروژه دو 
خطه کردن اهواز � اندیمش��ک و بازس��ازی خط ریلی 

اهواز � خرمشهر در دستور کار قرار دارد. 
پورس��یدآقایی بی��ان کرد: خط ریل��ی بندر امام به 
خرمشهر و از آنجا به عراق را نیز شروع خواهیم کرد. 
اتصال اهواز به مرکز کش��ور  )اصفهان( را هم داریم 
که یکی از پروژه های بزرگ کشور است ولی زمان بر 
خواهد بود. راه آهن برقی و دو خطه با سرعت باال برای 
این خط اهواز به اصفهان توسط دولت مصوب شده و 

در ردیف بودجه هم قرار گرفته است. 

عمران

آم��ار معامالت مس��کن در 
هفته ه��ای پایان��ی تابس��تان 
دوباره افزایش یافت و هرچند 
رقم ه��ای جدی��د در قی��اس 
با آنچ��ه در طول س��ال های 
گذش��ته بر ای��ن ب��ازار رفته 
بسیار کوچک  هستند اما این 
امید به وجود آمده که ش��اید 

تغییری مثبت در راه باشد. 
با وج��ود آنکه بس��یاری از 
کارشناس��ان و فع��االن ای��ن 
عرصه همچنان درباره احتمال 
خ��روج از رک��ود در ب��ازار با 
احتی��اط س��خن می گوین��د 
و معتقدن��د ب��رای رونق باید 
پیش ش��رط های  از  بس��یاری 
مه��م در کن��ار یکدیگ��ر قرار 
گیرند اما صرف مثبت ش��دن 
آماره��ا امی��دی جدی��د را به 

وجود آورد. 
بنیادی نبودن این تغییرات 
مثبت اما خود را در نخستین 
می دهد،  نش��ان  پایی��ز  م��اه 
بانک  آماره��ای  ک��ه  جای��ی 
کاه��ش  از  نش��ان  مرک��زی 
دوب��اره معام��الت در ته��ران 
س��اختمان  صنع��ت  دارد. 
ای��ران ش��رایطی دارد که نه 
می ت��وان ب��ا افزایش درصدی 
امی��دوار  آن  در  معام��الت 
ب��ود و نه کاه��ش جزیی نگاه 
به آین��ده را منف��ی می کند. 
آنچه در این می��ان همچنان 
دغدغه اصلی مسئوالن وزارت 
فعاالن  البته  و  راه و شهرسازی 
بازار مس��کن را می سازد تهیه 
نقشه راهی است که تحوالت 

آینده این حوزه از نگرانی های 
نگرانی ای  کن��د؛  ره��ا  بزرگ 
ک��ه آمارهای قیمت��ی مهرماه 
می توان��د زنگ خط��ری برای 

آن باشد. 
گزارش جدید بانک مرکزی 
قیمت  نشان می دهد متوسط 
مربع  متر  ی��ک  خریدوفروش 
زیربنای واحد مسکونی معامله 
بنگاه ه��ای  از طری��ق  ش��ده 
معام��الت ملکی ش��هر تهران 
۴.۴۴ میلی��ون ری��ال بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتی��ب ۱،۶ و 
۵،۹درصد افزایش یافته است. 
افزای��ش ح��دود ۶درصدی 
قیمت خانه در تهران می تواند 
نش��انه های مثبتی از خود به 
جای بگ��ذارد. با وج��ود آنکه 
بازار مسکن رشد  قیمت ها در 
کرده ام��ا همچن��ان این نرخ 
پایین ت��ر از ت��ورم اقتص��ادی 
کش��ور است. از س��وی دیگر، 
در طول  که  بسازبفروش هایی 
مجب��ور  گذش��ته  س��ال های 
شده اند بس��یاری از واحدهای 
خود را دست نخورده نگاه دارند 
س��رمایه گذاری های  حت��ی  و 
جدی��د را نیز به آینده نامعلوم 
موکول کنند ح��اال می توانند 
امید داشته باشند که این بازار 
نی��ز حدی معق��ول از افزایش 
قیمت ه��ا را در خ��ود ج��ای 

خواهد داد. 
رسیدن به این دیدگاه شاید 
وزارت  دغدغ��ه  اصلی تری��ن 
راه و شهرس��ازی در ماه ه��ای 
کن��د.  برط��رف  را  گذش��ته 
آخوندی و معاونانش در طول 

ماه ه��ای گذش��ته بارها اعالم 
کرده ان��د که خروج مس��کن 
از رک��ود تنه��ا در ش��رایطی 
مثبت خواهد بود که راه ورود 
دالالن بسته ش��ود و افزایش 
خریدوفروش ها به خود شکلی 
ب��ا وجود آنکه  تورمی نگیرد. 
هن��وز ن��ه می ت��وان از رونق 
س��خن گفت و نه با قاطعیت 
دس��ت دالالن را دور دید اما 
نظم این ماه ها ش��اید به رونق 
احتمال��ی آینده کمکی جدی 

کند. 

اوج گیری قیمت مسکن 
بسیار بعید است

یک کارش��ناس عم��ران و 
مس��کن معتقد است با وجود 
مثبت ش��دن ضمنی ش��رایط 
هنوز ب��رای س��خن گفتن از 
رونق دش��وار به نظر می رسد 
ب��ا این وجود می ت��وان انتظار 
غیر معقول  افزای��ش  داش��ت 
قیمت ها در ب��ازار خانه ایران 

فعاًل به وجود نیاید. 
ابوالحس��ن میرعم��ادی در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
تأکی��د کرد: آنچه بیش��ترین 
اهمی��ت را در آین��ده نزدیک 
دارد جل��ب دوب��اره اعتم��اد 
س��رمایه گذاران برای ورود به 
بازار اس��ت؛ موضوعی که جز 
با تغییر در شرایط امکان پذیر 

نخواهد بود. 
ب��ه گفته وی در س��ال های 
ب��ه دنب��ال کاهش  گذش��ته 
قدرت خری��د متقاضیان عماًل 
ش��رایط برای به فروش رفتن 
برخی واحدها فراهم نش��ده و 

امر سرمایه گذار جدید  همین 
برای عرضه مس��کن را دشوار 
کرده اس��ت، از ای��ن رو تصور 
تغییر باید با گش��ایش فضایی 
جدی��د ب��رای خریدوف��روش 

همراه شود. 
میرعم��ادی با بی��ان اینکه 
در ش��رایط فعلی امکانی برای 
فعالیت دالالن وج��ود ندارد، 
اظه��ار کرد: وقتی س��ودهای 
سرش��ار از بی��ن رفت��ه دیگر 
شانس��ی ب��رای س��ودجویان 
وجود ن��دارد و ای��ن موضوع 
نش��ان می دهد امکان افزایش 
جدی قیمت ها در بازار فراهم 
نیس��ت. البته ای��ن امر جنبه 
مثبت��ی نی��ز خواهد داش��ت 
و آن ام��کان س��پردن ب��ازار 
و ساخت و س��ازها ب��ه افراد و 
شرکت های صاحب شناسنامه 
ه��م  ک��ه  اف��رادی  اس��ت؛ 
توانایی ش��ان ثبت شده و هم 
عملکردش��ان  پیگیری  امکان 
در  می توانن��د  دارد  وج��ود 
ش��رایط فعلی به بازار مسکن 
ایران وارد ش��وند و محوریت 

کار را بر عهده بگیرند. 
کارشناس  رجبی،  احس��ان 
و فع��ال بازار مس��کن نیز در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
اع��الم ک��رد: آنچ��ه در حال 
س��اختمان  صنعت  در  حاضر 
ای��ران می گذرد نش��ان از آن 
دارد که ثبات نسبی قیمت ها 
و  کوتاه م��دت  ب��رای  الاق��ل 
خواه��د  ادام��ه  میان م��دت 
داش��ت، زیرا تورم های جدی 
سال های گذشته ریشه در آن 
داشتند که قدرت خرید مردم 

در بازار مس��کن تداوم داشت 
اما این ام��ر در حال حاضر به 
هیچ عنوان قابل رصد نیست. 
هرچن��د  وی،  گفت��ه  ب��ه 
نمی ت��وان به رونق با ش��دت 
ب��اال امید داش��ت زی��را هنوز 
پیش ش��رط هایی مه��م چون 
افزای��ش قدرت خری��د مردم 
محقق نش��ده ام��ا این امر که 
رون��ق همراه با ت��ورم خواهد 
بود نیز نگرانی جدی نیس��ت. 
اگ��ر در آمارهای افزایش چند 
درص��دی قیمت ها وجود دارد 
ش��رایط طبیعی بازار را نشان 
می ده��د اما این تصور که این 
چند درصد در ای��ام رونق به 
ش��کلی ج��دی افزای��ش یابد 

چندان ممکن نیست. 
رص��د ش��رایط ام��روز بازار 
ایران  مس��کن  می دهد  نشان 
همچنان در ایام انتظار به س��ر 
می برد. رش��د خریدوفروش ها 
در ی��ک ماه و کاه��ش آمارها 
در ماه دیگر مشخص می کند 
که هنوز فع��االن بازار چه در 
حوزه عرض��ه و چه در بخش 
تقاضا در حال برآورد ش��رایط 
برای ورود دوباره هستند. اگر 
دول��ت بتواند آنچ��ه در طول 
س��ال های گذشته برای پیوند 
دوباره خانه سازان و خریداران 
خان��ه پیگیری کرده به نهایت 
داشت  انتظار  می توان  برساند 
آم��ار ماه های آین��ده روندی 
بگیرن��د؛  خ��ود  ب��ه  مثب��ت 
رون��دی که طب��ق پیش بینی 
کارشناس��ان با توجه به کوتاه 
ش��دن دس��ت دالالن تورمی 

نخواهد بود. 

قیمت ها اندکی تکان خورده است 

مسکن؛ محتاط در مرز های خروج از رکود
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کاهش استفاده از مواد گران قیمت 
در تولید خودروهای ب ام و

خودروس��از آلمان��ی ب ام و ب��رای باال نگه داش��تن 
حاش��یه س��ود، استفاده از مواد گران قیمت فیبرکربن 
برای تولید خودروهای پرفروش را کاهش می دهد و 
در عوض به اس��تفاده از مواد س��بک ارزان تری مانند 

آلومینیوم و فوالد روی می آورد. 
به گزارش ایس��نا، خودروهای س��بک تر س��وخت 
کمت��ری مص��رف می کنند و اگر ب��ا باتری کار کنند، 
می توانند مسافت بیشتری را طی کنند. چنین ویژگی 
امتیاز بزرگی برای خودروسازان محسوب می شود تا 
رضایت مصرف کنندگان و رگوالتورها را جلب کنند. 
اگرچه فیبرکربن س��بک تر از آلومینیوم اس��ت، اما 
قیمت گران تری دارد و ب ام و با انتخاب های دشواری 
برای حفظ س��ودآوری روبه رو اس��ت، زیرا رقیبانش با 
عرضه مدل های برقی س��بک وزن فاصله ش��ان با این 

خودروساز را کمتر می کنند. 
ب ام و اکنون از مواد س��بک وزن دیگری به همراه 
فیبرکربن اس��تفاده می کند تا وزن خودروها را بدون 

گران تر کردن آنها سبک تر کند. 
هرچه وزن یک خودروی برقی کمتر باشد، نیاز به 
باتری بزرگ تر برای تأمین نیروی آن کمتر شده و در 
نتیجه در هزینه های تولید آن صرفه جویی می ش��ود. 
باتری ها، گران ترین بخش خودروهای برقی هس��تند 
و به عنوان یک بخش غیرس��ودآور در صنعت خودرو 
 i8 و i3 city باق��ی مانده ان��د. پس از عرضه دو مدل
هیبری��دی در س��ال ۲۰۱۳ ک��ه فیبرکربن زیادی در 
  5-series ساخت آنها مصرف شده بود، مدل جدید
ب ام و که اوایل ماه جاری معرفی ش��د، برای قطعات 

بزرگ از فیبرکربن استفاده نکرده است. 
 تحلیلگ��ران می گوین��د ف��روش خ��ودروی برقی

i۳ city ب ام و به دلیل اس��تفاده گران از فیبرکربن، 
رشد چندانی نکرده است. قیمت این خودروی گران 
ح��دود ۴۵ ه��زار یورو اس��ت. رقیبی مانند ش��رکت 
آمریکایی تسال قصد دارد مدل هایی را با قیمت حدود 
۳۵ ه��زار دالر عرض��ه کند و حداکثر ۴۰۰ هزار پیش 
سفارش برای خودروهای ارزان تر دریافت کرده است. 
براساس گزارش رویترز، ب ام و اکنون تالش می کند 
راه هایی برای کاهش هزینه استفاده از فیبرکربن در 
تولید انبوه پیدا کند و در این زمینه پیش��رفت هایی 

داشته است. 
طبق گزارش ش��رکت فراست اند سالیوان، هر کیلو 
فیبرکرب��ن ح��دود ۱۶ یورو هزین��ه دارد درحالی که 
هزین��ه ه��ر کیل��و فوالد معمولی، کمت��ر از یک یورو 
است. با این همه هزینه فیبرکربن با گسترش استفاده 
از آن در صنایعی مانند هواپیماس��ازی، کمتر خواهد 
شد. اگر خودروهای لوکس تنها یک درصد فیبرکربن 
استفاده کنند، ارزش بازار قطعات خودرو ممکن است 
در ۱۰سال آینده از حدود ۲۵۰ میلیون دالر به حدود 

۳ میلیارد دالر صعود کند. 
خودروس��ازان متعددی با ش��رکت های متخصص 
قرارداده��ای هم��کاری فناوری بس��ته اند تا در تولید 
کربن به پیش��رفت هایی دس��ت پیدا کنند. ب ام و هم 
با شرکت  »اس جی ال کربن« قرارداد همکاری دارد. 

تولید مدل جدید نیسان قشقایی 
در انگلیس

خودروس��از ژاپنی نیسان به دنبال تضمین هایی که 
برای حمایت دولتی دریافت کرد، مدل جدید قشقایی 

را در انگلیس تولید خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، به دنبال بس��ته حمایتی که 
دول��ت ت��رزا م��ی، نخس��ت وزیر انگلی��س در برابر 
هرگونه آس��یب مربوط به تصمیم این کش��ور برای 
ترک اتحادیه اروپا وعده داد، نیس��ان تصمیم برای 
س��اخت مدل جدید نیس��ان قشقایی در بزرگ ترین 
کارخانه خودروسازی انگلیس به جای نقطه دیگری 

از اروپ��ا را گرف��ت. 
نخس��ت وزیر انگلیس در بیانی��ه ای اعالم کرد: این 
رأی اعتم��اد نش��ان می ده��د انگلیس ب��رای فعالیت 
تج��اری ب��از ب��وده و همچنان یک کش��ور برون نگر و 

بزرگ مانده است. 
بزرگ تری��ن خودروس��ازان انگلی��س تقریب��اً همه 
خارجی هس��تند و بیش از نیمی از صادرات ش��ان به 

۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا انجام می گیرد. 
این خودروسازان هشدار داده بودند که رأی انگلیس 
ب��رای ت��رک اتحادیه اروپا، جذابیت این کش��ور برای 
س��رمایه گذاری خارج��ی را کمتر می کند و نیس��ان 
تهدی��د ک��رده بود س��رمایه گذاری در این کش��ور را 
متوق��ف می کن��د، مگ��ر اینکه دول��ت حمایت از این 

شرکت را تضمین کند. 
کارخانه ساندرلند که در شمال شرقی انگلیس قرار 
دارد، محل ساخت تقریبا یک سوم از کل خودروهایی 

است که سال گذشته در این کشور تولید شدند. 
کارلوس گون، مدیرعامل نیسان که اوایل ماه جاری 
با نخست وزیر انگلیس دیدار کرد، اظهار داشت: دولت 
انگلیس وعده داده است رقابت پذیری این کارخانه را 
تضمین کند و این شرکت را متقاعد کرده است تا مدل 
جدید قش��قایی را در این کارخانه تولید و همچنین 

تولید شاسی بلند جدید X-Trail را آغاز کند. 
براس��اس گزارش رویترز، کارخانه س��اندرلند مایه 
مباه��ات ح��زب محافظ��ه کار انگلی��س اس��ت، زیرا 
مارگارت تاچر، نخس��ت وزیر وقت انگلیس در س��ال 
۱۹۸۴ نیس��ان را متقاعد کرد این کارخانه را احداث 
کند و احیای خودروسازی انگلیس که در دهه ۱۹۷۰ 

دچار فروپاشی شده بود، آغاز شد. 

ضرر خودروسازان فرانسوی از 
سقوط پوند

کاهش چشمگیر ارزش پوند از زمان رأی انگلیس 
ب��ه ترک اتحادیه اروپا، به صنعت خودروی فرانس��ه 
آس��یب زده و حتی افزایش قیم��ت محصوالت هم 
مانع از کاهش درآمد خودروس��ازان فرانسوی نشده 

است. 
به گزارش ایس��نا، گروه خودروسازی پژوسیتروئن 
ک��ه با داش��تن برندهای پ��ژو و س��یتروئن، دومین 
خودروس��از بزرگ اروپاس��ت، اعالم کرد درآمد این 
گروه در س��ه ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته، ۶.۳ درصد کاهش یافت و به 

۷.۵ میلیارد یورو رسید. 
ژان باپتیست شاتیون، مدیر مالی این گروه هشدار 
داد که تأثیر نوس��انات ارزی در کل س��ال ملموس 
خواه��د بود و در س��ه ماهه چهارم ه��م به درآمدها 

ضرر خواهد زد. 
این اظهارات چند س��اعت پس از این مطرح ش��د 
که کلوتیلد دلبوس، مدی��ر مالی رنو اظهار کرد این 
خودروساز در سه ماهه سوم از کاهش ارزش پوند و 
سایر ارزها، ۳۳۱ میلیون یورو ضرر در درآمد داشته 

است. 
ارزش پوند در براب��ر یورو از ماه ژوئن که انگلیس 
به جدایی از اتحادیه اروپا رأی داد، حدود ۱۵ درصد 
کاهش پی��دا کرده اس��ت. این تصمی��م برندگان و 
بازندگانی داشت، اما به خصوص به گروه هایی لطمه 
زد که در این قاره تولید داش��ته و محصوالت ش��ان 
را در انگلی��س به ف��روش می رس��انند. همچنین بر 
درآمدهای ش��رکت ها به پوند تأثیر گذاشت و باعث 

شد با تبدیل به یورو، ارزش کمتری پیدا کنند. 
بزرگ تری��ن خودروس��از  ک��ه  موت��ورز  جن��رال 
آمریکاست، هفته جاری هشدار داد به دلیل ابهاماتی 
که از رأی انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا به وجود 
آمده و ب��ه تقاضا برای خودروهای جدید لطمه زده، 
ممکن اس��ت تولید خودرو در اروپا را بیشتر کاهش 

دهد. 
ف��ورد ک��ه در انگلیس فروش دارد، اوایل امس��ال 
پیش بین��ی کرد از نوس��انات نرخ ارز، ی��ک میلیارد 
دالر ض��رر خواهد ک��رد. این خودروس��از آمریکایی 
هش��دار داده بود که ناچار است قیمت ها در انگلیس 
را افزایش ده��د و به فکر تعطیلی کارخانه هایش در 

اروپاست. 
گروه پژوس��یتروئن و رنو که در یک سال گذشته 
ش��اهد تأثیر کاه��ش ارزش پ��زوی آرژانتین بودند، 
تالش کرده اند قیمت ها در انگلیس را افزایش دهند 
تا کاهش ارزش پون��د را جبران کنند، اما این اقدام 

هنوز تأثیر نوسانات ارزی را جبران نکرده است. 
ک��رد:  اظه��ار  پژوس��یتروئن  گ��روه  مدیرمال��ی 
صرفه جوی��ی هزینه انجام گرفته اس��ت ت��ا در برابر 
کاه��ش ارزش پوند، از درآمده��ا حمایت کند. این 
ش��رکت یک برنامه کاهش هزینه دش��وار را از سال 
۲۰۱۴ ک��ه با دریاف��ت کمک مالی دول��ت از ورطه 

ورشکستگی نجات پیدا کرد، اجرا کرده است. 
مجم��وع درآمد ای��ن گروه ش��امل بخش قطعات 
خودرو در سه ماهه سوم، ۵.۱ درصد کاهش یافت و 

به ۱۱.۴ میلیارد یورو رسید. 

رشد بیش از 26 درصدی تولید 
خودرو در سال 95

س��خنگوی شورای سیاست گذاری خودرو از رشد 
۲۶.۲ درص��دی خ��ودرو از ابتدای امس��ال تا پایان 
مهرماه در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، ساس��ان قربانی با بی��ان اینکه 
۶۹۱ ه��زار و ۵۸۱ دس��تگاه ان��واع خ��ودرو از ابتدای 
امس��ال تا پایان مهرماه در کش��ور تولید ش��د، افزود: 
تولید س��واری با ۶۳۸ هزار و ۷۵۳ دستگاه ۲۷ درصد، 
وانت با ۴۵ هزار و ۱۵۷ دستگاه ۱۸ درصد، مینی بوس 
و میدل باس با ۴۶۱ دستگاه ۱۷.۹ درصد، اتوبوس با 
۵۱۹ دستگاه ۲۶ درصد وکامیونت، کامیون و کشنده 
با ۶ هزار و ۶۹۱دس��تگاه ۵.۳ درصد نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. 
قربانی ادامه داد: در زمینه تولید خودروهای سبک 
ت��ا پای��ان مهرماه امس��ال ۹۹.۹ درص��د و در مجموع 
خودروهای سبک و سنگین نیز ۹۷.۸ درصد از برنامه 

هدف گذاری شده محقق شده است. 
وی اع��الم ک��رد: تولید خ��ودرو در مهرم��اه برای 
نخستین بار ۷ درصد از برنامه پیشی گرفت و در بخش 
صادرات نیز با ۵ هزار و ۲۰۰ دس��تگاه ۱۵.۲ درصد از 
برنام��ه محقق ش��ده اس��ت.  به گفت��ه قربانی در این 
نشست گزارش اهداف کیفی صنعت خودرو در سال 
۹۵ پیگیری شد و دو شرکت خودرو سازی گزارش های 

خود را در این خصوص ارائه دادند. 
وی ادامه داد: براساس گزارش سایپا، این شرکت در 
۷ ماهه امسال ۶ میلیون دالرقطعه به صورت قطعات 
منفصله صادرات داشته و در همین مدت ۲۱ میلیون 

دالر صادرات ckd و cbu انجام شده است. 
قربان��ی با اش��اره ب��ه اینکه رون��د فعالیت ها بهبود 
کیف��ی را نش��ان می دهد ولی هن��وز با اهداف تعریف 
ش��ده فاصل��ه داریم و پروژه های بهب��ود، برای بهبود 
ش��اخص های کیفی در حال اجرا و پیگیری اس��ت، 
تصریح کرد: گزارش ارائه ش��ده اش��اره به شناس��ایی 
دقیق نارضایتی ها و مش��کالت داش��ت که برای رفع 
هر یک پروژه بهبود تعریف شده و اکثر آنها در حال 
اجراست تا شاخص های کیفی خودرو با هدف تحقق 

رضایت مشتری تداوم یابد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

دومی��ن ماه از پاییز، روزهای 
حال��ی  در  را  خ��ود  نخس��ت 
س��پری می کند ک��ه با کاهش 
دم��ای ه��وا، آلودگی هوا کمی 
زودت��ر از س��ال های گذش��ته، 
راهی کالنش��هر تهران ش��ده و 
همچن��ان وس��ایل نقلیه متهم 

ردیف اول آن هستند. 
طبق آماری که سال گذشته 
به صورت رس��می اعالم ش��د، 
ح��دود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 
دس��تگاه خودرو در کشور تردد 
می کنند که یک میلیون از این 
خودروه��ا گازوئیل��ی و مابقی 
بنزینی و گازی هستند و تردد 
خ��ودرو در کش��ور م��ا دوبرابر 
اس��تانداردهای جهانی اس��ت. 
موتورس��یکلت ها  همچنی��ن 
۲۱ درصد، خودروهای س��واری 
۴۳ درص��د و وانت بارها و س��ایر 
وس��ایل نقلی��ه ۳۶ درص��د در 
میزان آلودگی هوا نقش دارند. 
ام��ا آنچه در طول این س��ال ها 
به آن کمتر توجه شده، تفاوت 
آلودگی خودروهای کاربراتوری 
با خودروهای انژکتوری اس��ت. 
کاربرات��وری  خ��ودروه���ای 
۲۰ براب��ر خودروه��ای یورو ۴ 
در آلودگ��ی هوا نقش دارند اما 
نکته مهم ماجرا این اس��ت که 
موتور سیس��تم ارتقای سوخت 

خودروها نیز ریپ می زند. 
از یک س��و ش��واهد نش��ان 
می دهد  درصد کمی از سوخت 
مصرفی کش��ور یورو۴ واقعی با 
کیفیت مناسب است و از سوی 
دیگر، آن گونه که کارشناس��ان 
می گویند نکته مهم و قابل توجه 
ماجرای آلودگی هوا، اس��تفاده 
از قطع��ات بی کیفیت حتی در 
است،  کشور  خودروسازی های 
آنج��ا ک��ه به جای اس��تفاده از 
قطع��ات باکیفیت در سیس��تم 
سوخت رسانی و کاتالیست های 
کنت��رل آالیندگی خ��ودرو، از 
قطعات��ی با کیفی��ت پایین تر و 
البته ارزان تر اس��تفاده می شود 
ت��ا ب��ه جای آنک��ه حداقل بعد 
از دو س��ال مص��رف س��وخت 
بی کیفی��ت کارکرد اصلی خود 
را از دست بدهند، بعد از شش 
م��اه عم��اًل دیگر کارایی الزم را 
نداشته و به آلودگی بنزین های 

بی کیفیت دامن می زنند. 
موض��وع بی کیفی��ت ب��ودن 
س��وخت حت��ی م��ورد نق��د 
واردکنن��دگان خودرو نیز قرار 
گرفت��ه ت��ا آنجا ک��ه کوروش 
مرش��د س��لوک، نایب رئی��س 
انجم��ن واردکنندگان خودرو، 
چن��دی پی��ش در واکن��ش به 
ای��ن موضوع گفت��ه بود: »از ما 
می خواهن��د خودروی یورو ۵ و 
یورو ۴ وارد کنیم اما بنزین های 

عرضه ش��ده، یورو ۴ نیس��ت و 
بنزی��ن در  ای��ن  از  اس��تفاده 
خودروه��ای یورو۴ هم آلودگی 
بیش��تری ایج��اد می کند و هم 
در نهای��ت این مصرف کننده ها 

هستند که متضرر می شوند.«
کاظم��ی،  عب��اس  البت��ه 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش ای��ران، گرچه به این 
موضوع واکنش نشان داد اما او 
نیز تلویحا در گفته هایش تأیید 
ک��رد کیفیت بی��ش از نیمی از 
بنزین ه��ای تولیدی در کش��ور 
در همان س��طح ی��ورو۲ باقی 
مان��ده اس��ت. او در این زمینه 
ب��ه خبرگزاری میزان گفته بود: 
»در هش��ت کالنش��هر کشور و 
ش��هرهای اطراف آنها، بنزین با 
کیفیت یورو ۴ توزیع می ش��ود 
ک��ه کاماًل ب��ا اس��تانداردهای 
جهان��ی مطابق اس��ت. روزانه 
ح��دود ۶۰ میلیون لیتر بنزین 
در کش��ور تولی��د می ش��ود که 
۲۸میلی��ون لیت��ر ب��ا کیفیت 
ی��ورو۴ بوده و مابقی آن دارای 
کیفی��ت یورو۲ اس��ت و روز به 
روز بر میزان تولید بنزین یورو۴ 

افزوده می شود.«
حاال سال هاس��ت که صنایع از 
مرکز کالنش��هرها کوچ کرده اند 
اما همچنان قصه آلودگی هوای 
کالنش��هرها به ق��وت خود باقی 
اس��ت و در ای��ن می��ان پی��کان 
انتقادات به س��مت وسایل نقلیه 
و در نهایت خودروسازان متمایل 
ش��ده و در ای��ن می��ان کیفیت 

سوخت هم بی تقصیر نیست. 
کریمی س��نجری،  حس��ن 
کارش��ناس صنعت خودرو، در 
ای��ن زمینه به  »فرصت امروز« 
می گوی��د:  »امروزه با توس��عه 
شهرنش��ینی و نی��ز افزای��ش 
تقاض��ای خودرو در س��فرهای 

درون و برون ش��هری، کاس��تن 
از آلودگی ه��ای ه��وا ناش��ی از 
خ��ودرو و نی��ز وض��ع قوانی��ن 
زیس��ت محیطی و ارتباط آن با 
صنعت خودرو بیش از گذش��ته 
اهمیت یافته است، به طوری که 
از  بخش��ی  گف��ت  می ت��وان 
تکنولوژیک��ی  پیش��رفت های 
به وی��ژه در س��اختار موتور طی 
دو دهه اخیر به دلیل توجه ویژه 
به رعایت موارد زیست محیطی 
در طراحی خودرو بوده اس��ت. 
براس��اس آمارهای موجود، در 
ح��ال حاضر خ��ودرو به عنوان 
مهم ترین عامل آلوده سازی هوا 
در کالنش��هرهای ایران مطرح 
اس��ت و این درحالی اس��ت که 
سال هاس��ت کشورهای توسعه 
یافته دنیا برای حذف آالیندگی 
خودروه��ا قوانین��ی را وض��ع 
کرده اند که پیشرفت تکنولوژی 
در ساخت اجزای اصلی پلتفرم 
را به دنبال داش��ته؛ پیش��رفتی 
که ام��روزه نه تنها محدودیتی 
را ب��رای ف��روش ش��رکت های 
ب��زرگ خودروس��ازی در ای��ن 
کش��ورها به وجود نیاورده بلکه 
آلودگی ه��ای ناش��ی از کاربرد 
خودرو در این کش��ورها را نیز 
تا حد صفر کاهش داده است.«

او می افزاید:  »در ایران اما گره 
خوردن منافع دولت در مدیریت 
شرکت های بزرگ خودروسازی 
داخلی باعث ش��ده که باوجود 
آنکه س��ازمان محیط زیست بر 
موضوع تنظیم و اجرای قوانین 
زیس��ت محیطی، مش��ابه آنچه 
در کش��ورهای توس��عه یافت��ه 
اتفاق افتاده اس��ت، پافش��اری 
می کن��د ام��ا وزارتخانه ه��ای 
مطب��وع به دلیل ع��دم آمادگی 
و  خودروس��از  ش��رکت های 
نی��ز ناتوان��ی در فراه��م آوری 

س��وخت پاک، به دنبال مجالی 
در ب��ه تأخی��ر انداختن اجرای 
ای��ن قوانی��ن هس��تند. دلیل 
اصل��ی هم��ه تأخیره��ا نی��ز 
کامال مش��خص اس��ت، به روز 
نبودن زیرس��اخت های صنعت 
صدالبت��ه  و  خودروس��ازی 
نی��ز  و  ای��ران  قطعه س��ازی 
نداشتن دانش فنی تولید انبوه 
ماژول ه��ای جدی��د از طرفی و 
کمب��ود نقدینگی ب��رای ایجاد 
زیرس��اخت ها و نیز دس��تیابی 
به دانش فنی از طرف دیگر.«

 کریمی سنجری با بیان اینکه 
مش��کالت زیرس��اختی صنعت 
به ویژه در حوزه تولید و ساخت 
مجموعه های استاندارد به عالوه 
چندگانگی در حوزه قانونگذاری 
و نظارت باعث شده در کاستن 
از س��هم خودرو در آلودگی هوا 
ب��ا تأخیر چندین س��اله مواجه 
باشیم، تصریح می کند:  »شاید 
روزگاری  روزی  دول��ت  اگ��ر 
از خی��ر مدیری��ت ک��ردن در 
دس��ت  خودروس��ازی  صنعت 
ب��ردارد، آنگاه بتوان به عملکرد 
سازمان های قانونگذار و مجری 
تا ح��دودی امید بس��ت. البته 
فعالیت های خوبی که در دولت 
یازده��م در حوزه مش��ارکت ها 
در حال پیگیری اس��ت، ش��اید 
بتوان��د نقط��ه امیدوارکننده ای 
را در ای��ن ماج��را ب��رای هوای 
کالنش��هرها ترس��یم کن��د. به 
ه��ر ح��ال ورود خودروه��ای 
جدید با س��طح استانداردهای 
زیس��ت محیطی باال تا حدودی 
عرضه خودروهای بی کیفیت را 
کاهش خواه��د داد. نکته مهم 
سرعت بخشیدن به از رده خارج 
کردن خودروهای فرسوده است 
که نیاز جدی دولت و بانک ها را 

می طلبد.«

همچنین فرامرز معطر، مدیر 
گروه مهندسی محیط زیست و 
آلودگ��ی هوای دانش��گاه علوم 
این ب��اره در  و تحقیق��ات، در 
گفت وگ��و ب��ا  »فرصت امروز« 
بی��ان می کند: »وس��ایل نقلیه 
در آلودگی هوای کالنش��هرها 
بیش��ترین س��هم را دارن��د. در 
ش��هرهای بزرگ ب��ه جز اراک 
ک��ه صنایع زیادی در دل خود 
ج��ای داده اس��ت، خودروه��ا 
و وس��ایل حمل و نق��ل عمومی 
مهم تری��ن دلی��ل آلودگی هوا 
هس��تند ک��ه بخ��ش عمده ای 
از ای��ن آلودگی ه��ا مرب��وط به 
تاکس��ی های  و  اتوبوس ه��ا 
فرسوده و خودروهای شخصی 
است. البته نباید از سهم باالی 
کاربراتوری  موتورسیکلت های 
در آلودگ��ی ه��وا غاف��ل ش��د 
چراک��ه بعضاً این موتورها چند 
براب��ر خودروه��ا آلودگی ایجاد 

می کنند.«
این کارشناس محیط زیست 
با اش��اره به کوتاهی در اجرای 
قوانین��ی نظیر ش��ماره گذاری 
موتورس��یکلت های  نک��ردن 
کاربرات��وری، تصریح کرد: »هر 
اقدام��ی که ب��رای از رده خارج 
ک��ردن خودروهای فرس��وده و 
بهب��ود قطعات��ی که در مصرف 
س��وخت و کنت��رل آالیندگی 
خودروه��ا نق��ش دارن��د انجام 
ش��ود، قطع��اً در کاهش میزان 
آلودگ��ی ه��وا مؤثر خواهد بود. 
البته اخیراً کار مثبتی در مورد 
کاهش زمان اعتبار معاینه فنی 
خودروها از پنج سال به دو سال 
انجام ش��د که بس��یار می تواند 
در کاه��ش گازهای س��می هوا 
و میزان تولید آالیندگی ها مؤثر 

باشد.«
معطر اما دلیل دیگر آلودگی 
بنزین ه��ای  ه��وا را کیفی��ت 
مصرف��ی می دان��د و می گوید: 
»هن��وز بنزین های مصرفی در 
کش��ور به صورت کامل، یورو ۴ 
نشده و تحقیقات نشان می دهد 
در برخی موارد گازهای س��می 
)بن��زن(  بنزین ه��ا   ای��ن  در 
وج��ود دارد ک��ه امیدواری��م با 
برنامه ری��زی دقی��ق دول��ت و 
س��اخت و تجهیز پتروشیمی ها 
در سراس��ر کشور، شاهد تولید 
و عرضه تمام بنزین ها با کیفیت 

حداقل یورو ۴ باشیم.«
م��رور تاریخ نش��ان داده هر 
س��ال گردنبند تقصیر از سوی 
نهادها و س��ازمان های مختلف 
بر گردن دیگری آویخته شده و 
عماًل هیچ کدام از طرفین ماجرا 
ضع��ف و کم کاری خود را قبول 
نک��رده، چه برس��د ک��ه به فکر 

چاره ای باشند. 

نقش وارونه قوانین در آلودگی

وسایل نقلیه همچنان متهم اول آلودگی هوا

خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا که به 
اختص��ار ب��ه آن برگزیت گفته می ش��ود 
نگرانی های بس��یار زیادی را برای فعاالن 
ح��وزه صنع��ت خ��ودرو در ای��ن کش��ور 
ایجاد کرده اس��ت. افزایش تعرفه واردات 
و صادرات و همچنی��ن موانعی که خروج 
لن��دن از اتحادی��ه اروپا ب��رای جابه جایی 
نیروی انس��انی و تجهیزات ایجاد می کند 
ش��رکت های  نگرانی ه��ای  جمل��ه  از 
خودروس��ازی فعال در بریتانیا محس��وب 

می شود. 
در این میان برخی خودروس��ازان نظیر 
گروه خودروس��ازی رنو – نیس��ان پس از 
مذاکره با دول��ت بریتانیا از قول همکاری 
و مس��اعدت لن��دن در زمین��ه تس��هیل 
فعالیت های صنعتی خود سخن گفته و از 
این موض��وع اظهار رضایت کردند. این در 
حالی است که سایر خودروسازان فعال در 
صنعت خودروس��ازی بریتانیا نیز خواهان 
دریاف��ت امتیازات مش��ابهی از دولت این 

کشور شده اند. 
»جی��م فارل��ی« مدی��ر واح��د اروپای 
شرکت فورد آمریکا معتقد است: »هرگونه 
مس��اعدت و تس��هیالت در نظ��ر گرفت��ه 
ش��ده از س��وی دولت بریتانی��ا باید برای 
تمامی خودروس��ازانی که در این کش��ور 
محصوالت خ��ود را تولید کرده و به دیگر 
کش��ورهای اروپای��ی ص��ادر می کنند، در 
نظر گرفته ش��ود.« گفتنی است اظهارات 
آقای فارلی در ش��رایطی مطرح می ش��ود 

که گروه خودروس��ازی رنو – نیسان هفته 
گذشته اعالم کرد نس��ل جدید خودروی 
»قشقایی« و  » X – Trail« را در سایت 
تولید خودروی خود در منطقه س��اندرلند 
به تولید برس��اند؛ این خبر در شرایطی از 
س��وی مدیران رنو – نیسان اعالم شد که 
آنها پیش تر نسبت به توقف سرمایه گذاری 
خ��ود در صنعت خودروی انگلس��تان در 
صورت اعمال تعرفه های صادرات از سوی 

دولت این کشور هشدار داده بودند. 
در همین چارچوب شرکت رنو – نیسان 
با انتش��ار بیانیه ای اظهار داشت: »حمایت 
و تضمین های ارائه ش��ده از س��وی دولت 
بریتانی��ا نق��ش بس��یار مهم��ی در باقی 
ماندن رنو – نیس��ان در صنعت خودروی 
این کش��ور خواهد داشت.« این بیانیه در 

ش��رایطی منتشر می ش��ود که یک منبع 
نزدیک به نیس��ان به خبرگ��زاری رویترز 
گفت که دولت بریتانیا به این خودروس��از 
ژاپن��ی تضمین داده اس��ت که در صورت 
افزایش خسارت های ناشی از خروج لندن 
از اتحادی��ه اروپ��ا، حمایت ه��ای خود از 

نیسان را افزایش خواهد داد. 
انتش��ار این اخبار سبب ش��د تا سایر 
خودروس��ازان نیز نس��بت به این مسئله 
واکنش نشان داده و مدیر بخش اروپای 
ف��ورد در گفت وگ��و با رادیو بی بی س��ی 
اظهار داشت: »نحوه رفتار دولت بریتانیا 
با تمامی خودروس��ازان فعال در صنعت 
خودروس��ازی بریتانیا باید رفتار مشابهی 
داشته باشد.« وی در ادامه سخنان خود 
افزود: »معتقدم که دول��ت بریتانیا نگاه 

کلی و یکس��انی به صنعت خودروسازی 
این کش��ور دارد.«

شایان ذکر است که شرکت خودروسازی 
ف��ورد هی��چ خودروی��ی در بریتانیا تولید 
نمی کند، اما تخمین زده می ش��ود که این 
خودروساز آمریکایی دو سوم پیشرانه های 

مورد نیاز در بریتانیا را تولید می کند. 
در واکن��ش به س��خنان »جیم فارلی«، 
مدیر واحد اروپای شرکت فورد، »کالرک« 
وزی��ر تج��ارت بریتانیا ارائه تس��هیالت و 
امتیازات ویژه به ش��رکت نیسان در ازای 
تضمین س��رمایه گذاری این ش��رکت در 
انگلس��تان را رد ک��رد. آق��ای کالرک در 
این رابطه به بی بی س��ی گفت: »مذاکره با 
نیسان چانه زنی بر سر پول نبود، بلکه ارائه 
تضمین��ی بود برای کمک به اس��تحکام و 

آینده صنعت خودروسازی بریتانیا.«
تاکنون  نیس��ان  شرکت خودروس��ازی 
رقمی در حدود ۴میلیارد پوند در س��ایت 
تولید خودروی خود در منطقه س��اندرلند 
که بزرگ تری��ن مجموع��ه صنعتی تولید 
خ��ودرو در بریتانیا محس��وب می ش��ود، 
س��رمایه گذاری کرده و مدت ها اس��ت که 
مدل »قش��قایی « خود را در این کارخانه 

به تولید می رساند. 
ح��وزه  تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان 
صنع��ت خودرو معتقدند که تضمین های 
ارائه ش��ده از س��وی دول��ت بریتانیا به 
گ��روه خودروس��ازی رن��و – نیس��ان با 
انگی��زه جلوگیری از خروج این ش��رکت 
از بریتانی��ا و حف��ظ فعالیت های آن در 

سایت ساندرلند خود بوده است. 

فورد خواهان کمک یکسان دولت بریتانیا به صنعت خودروی این کشور شد
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روز گذش�ته همزمان ب�ا روز جهان�ی کوروش 
مراس�م یادبودی در منطقه پاس�ارگاد اس�تان 
فارس برگزار ش�د. این روز، روزی غیررس�می 

در گرامیداش�ت کوروش بزرگ است و در هیچ 
تقویم رس�می ثبت نشده اس�ت. این مراسم با 
اس�تقبال زی�ادی ازس�وی  مردم مواجه ش�د. 

تصاوی�ر منتش�ر ش�ده در فض�ای مج�ازی از 
ترافی�ک س�نگین در مس�یرهای منته�ی ب�ه 

پاسارگاد حکایت داشت.

محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور خارجه 
روز گذشته در مسکو با همتای روس خود 

دیدار و گفت وگو کرد. 
ظریف در این دیدار گفت: همکاری های 
دو کش��ور در عرص��ه رواب��ط دوجانب��ه 
پیش��رفت های بس��یار خوبی داشته است. 
همچنی��ن در ماه ه��ای اخیر توانس��تیم 
رایزنی، مس��اعی و تالش های مش��ترکی 
در حوزه مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی 

داشته باشیم. 
او اف��زود: دیداره��ای بس��یار خوبی در 
س��طح رؤس��ای جمهور، وزرا و مناسبات 
پارلمان��ی داش��ته ایم. ما از روند توس��عه 

روابط دو کشور خشنود هستیم. 
ظری��ف هم��کاری بین ایران و روس��یه 
در خصوص موضوع��ات منطقه ای، به ویژه 
تروریس��م و افراط گرایی را قابل مالحظه 
دانس��ت و افزود: در مبارزه با تروریسم دو 
کشور اشتراکات فراوانی دارند و الزم است 
در این زمینه همکاری ها و رایزنی های مان 
را هر چه بیش��تر به خصوص ب��ا توجه به 
افزایش دامنه خطر تروریس��م گس��ترش 
دهی��م. او تاکید کرد: وضعیت اس��فناک 
انسانی در یمن و س��وریه ایجاب می کند 
و گس��ترده تری  همکاری ه��ای مس��تمر 
داش��ته باش��یم و در این خص��وص الزم 
اس��ت گفت وگو، همفکری و همکاری های 
فشرده تری به صورت دوجانبه و در نشست 
س��ه جانبه ب��ا حض��ور وزیر ام��ور خارجه 

سوریه انجام شود. 
س��رگئی الوروف، وزی��ر ام��ور خارجه 

روس��یه ه��م در این دی��دار ضم��ن ابراز 
رضای��ت از رون��د رو ب��ه رش��د روابط دو 
کش��ور و با تاکید بر اهمی��ت نقش ایران 
و لزوم رایزنی های دوجانبه اظهار داش��ت: 
روابط دوجانب��ه از ظرفیت های خوبی در 
زمینه ه��ای اقتصادی، بازرگانی، سیاس��ی 
و فرهنگی، به ویژه گردش��گری برخوردار 
اس��ت. او افزود: پنجمین نشس��ت سران 
کش��ورهای خزر از موضوعات  مهمی است 
ک��ه درب��اره آن گفت وگو می کنی��م، زیرا 
می خواهیم هر چه زودتر کنوانسیون خزر 

به امضا برسد. 
الوروف همچنین گفت: اوضاع سوریه را 
به دقت بررس��ی خواهیم ک��رد. ما باید با 
قاطعیت و بدون مماش��ات با تروریست ها 
مب��ارزه و در براب��ر توطئه ها ایس��تادگی 
کنی��م. الوروف تاکید ک��رد: در خصوص 
کمک های انسان دوس��تانه به مردم سوریه 
با حض��ور وزی��ر امورخارجه س��وریه نیز 

گفت وگو خواهیم کرد. 
وزی��ر امور خارجه روس��یه با ابراز اینکه 
رون��د همکاری های دو کش��ور در موضوع 
هسته ای به خوبی در جریان است، اظهار 
داشت: کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو 
کش��ور دس��امبر در تهران برگزار خواهد 
شد. در این اجالس آمادگی داریم قرارداد 
راه آهن اینچه برون- گرمس��ار و همچنین 
احداث نیروگاه ب��رق در بندر عباس را به 

امضا برسانیم. 
او اف��زود: در چارچوب همکاری های دو 
کشور سفر رئیس مجلس روسیه به تهران 

نیز در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد. 
در این مالقات، تفاهمات انجام شده در 
آخری��ن دیدار دکتر روحان��ی و والدیمیر 
پوتین، رؤس��ای جمهوری ایران و روسیه 
در باکو نیز مورد بررس��ی و گفت وگو قرار 

گرفت. 

وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه 
همکاری های آینده ضدتروریستی را 

تعیین کردند
روز گذشته همچنین نشست سه جانبه 
ظری��ف، الوروف و ولیدالمعل��م، وزیر امور 
خارجه س��وریه، با تاکید بر همگرایی سه 
کشور در ادامه مبارزه با تروریسم و تعیین 

راهکارهای آن برگزار شد. 
در ای��ن نشس��ت وزیران خارجه س��ه 
کش��ور اعالم کردن��د که مواض��ع تهران، 
مس��کو و دمش��ق در مبارزه با تروریس��م 
در منطقه به ویژه همکاری با س��وریه علیه 

تروریست ها مشترک است. 
الوروف میزبان این نشست گفت: ایران، 
س��وریه و روس��یه در مذاکرات سه جانبه 
گام های الزم را برای مبارزه با تروریس��م 

تعیین کردند. 
وزیر خارجه روس��یه گفت: س��ه کشور 
همچنین بر آمادگی مش��ترک برای انجام 
کارهای الزم با هدف مقابله با تروریسم در 

سوریه تاکید کردند. 
الوروف اصلی ترین محور این نشست را 
برخورد قاطع و کارآمد با تروریسم به ویژه 

در سوریه اعالم کرد. 

وزیر خارجه روس��یه همچنین بررس��ی 
جزییات اوضاع سوریه از جمله کمک های 
جلوگی��ری  راه ه��ای  و  انسان دوس��تانه 
از تجهی��ز و تس��لیح تروریس��ت ها را از 
محورهای مذاکرات سه جانبه اعالم کرد. 

ظریف وزی��ر امور خارجه ای��ران نیز با 
تاکی��د ب��ر ادام��ه همگرایی س��ه جانبه با 
روس��یه و دمشق برای مبارزه با تروریسم، 
بر لزوم شکل گیری اراده فراگیر بین المللی 
به منظ��ور برخورد کارآمد ب��ا این پدیده 

تاکید کرد. 
او همچنی��ن با ض��روری خواندن قطع 
حمای��ت از گروه های تکفیری تاکید کرد: 
راه حل سیاس��ی بحران سوریه با مذاکره 

طرفین ممکن است.
ولیدالمعل��م، وزی��ر خارجه س��وریه نیز 
اظهار ک��رد: آمری��کا هیچ تعامل��ی برای 
حل و فصل سیاس��ی بحران سوریه انجام 

نمی دهد. 
او اف��زود: تواف��ق اخی��ر بی��ن آمریکا و 
روس��یه )19 شهریورماه - ژنو( ناکام ماند. 
واشنگتن عالقه مند به حل بحران نیست و 
فقط برای تامین منافع خود و کش��ورهای 
منطق��ه )متحد ضدس��وری آمریکا( اقدام 
می کند. هیات سیاسی جمهوری اسالمی 
ای��ران به ریاس��ت ظریف س��اعت 9:30 
صب��ح پنجش��نبه وارد ف��رودگاه ونوکوو 
در مس��کو ش��د و از س��وی تنی چند از 
مقام های روس��ی و مهدی سنایی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در روسیه مورد 

اس��تقبال قرار گرفت. 

در پ��ی وقوع چهار زلزله در ایتالیا، مدیر کل موزه ملی 
ایران اعالم کرد: ۲9 ش��یء تاریخی هخامنش��ی تا پایان 
دوره ساس��انی ایرانی که از یک ماه پیش در شمالی ترین 
م��وزه ایتالیا ب��ه نمای��ش درآمده اند، در س��المت کامل 
هس��تند. جبرئیل نوکنده گفت: با وجود چند زلزله ای که 
متاسفانه با خسارت فراوان در روز چهارشنبه، پنجم آبان 
در چند بخش و شهر مرکزی »الکوئیال« )Aquila(  در 
مرک��ز ایتالیا رخ داد و با توجه به نزدیکی نام ش��هر محل 
زلزله با شهر »آکویی له یا« )Aquileia( محل برگزاری 
نمایش��گاه »شیر و گاو در هنر ایران باستان«، با اطمینان 

می گویم که آثار ایرانی هیچ آسیبی ندیده اند. 
او با بیان این نکته که محل وقوع زلزله در ش��هر محل 

برگزاری نمایش��گاه نبوده و همه آثار ایرانی نمایشگاه در 
موزه ملی باستان شناسی »آکویی له یا« در سالمت کامل 
به س��ر می برند، تاکید کرد: این نمایش��گاه چهارم تیرماه 
امس��ال در این مکان گش��ایش یافت و قرار است تا نهم 
آبان ماه ادامه داشته باشد و پس از آن به ایران و به موزه 

ملی ایران برگردانده می شوند. 
او آثار به نمایش درآمده در نمایش��گاه »شیرو گاو...« را 
ش��امل مجموعه ای از ۲9 قلم اثر شیر و گاو ایرانی مربوط 
به هنر ایران باس��تان برشمرد که به دوره های هخامنشی 

تا پایان ساسانی تعلق دارند. 
نوکنده توضیح داد: با توجه به اینکه هر دو حیوان شیر 
و گاو در فرهن��گ ایتالی��ا و ای��ران دارای بارهای معنایی 

مش��ترکی بوده اند و از سوی دیگر طرف ایتالیایی پس از 
برجام اعتقاد داش��ت همان طور ک��ه در دوره کهن ایتالیا 
دروازه ورود فرهنگ ها از ایران به اروپا بوده است، بنابراین 
پس از برجام نیز از طریق ایتالیا، گفت وگویی بین موزه ها 
و فرهنگ ه��ا می تواند آغاز ش��ود. او اضافه کرد: به همین 
دلیل ش��هر »آکوی��ی له یا« یک محوط��ه میراث جهانی 
در ش��مالی ترین نقطه ایتالیا به اروپا ب��رای برگزاری این 
نمایش��گاه انتخاب ش��د تا آن موزه به عنوان دریچه ای به 
اروپا این تصمیم را عملی کند. چهاشنبه گذشته دو زلزله 
به بزرگی ۶.۴ و ۵.۴ ریش��تر ایتالی��ا را لرزاند که با وجود 
نداشتن خسارت جانی، اما بس��یاری از شهروندان ناحیه 

مرکزی این کشور را به وحشت انداخت. 

معاون امور برنامه ریزی، توس��عه شهری 
و امور ش��ورای ش��هر ته��ران ب��ا تاکید بر 
اینکه هر اطالعاتی که وزارت کش��ور و قوه 
قضاییه درخواس��ت کنند در اختیارش��ان 
قرار می گیرد، اف��زود: تاکنون در دو مرحله 
اطالع��ات واگ��ذاری امالک در ش��هرداری 
تهران برای وزارت کشور ارسال شده است. 

ناصر امانی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: 
هر اطالعاتی که وزارت کش��ور درخواست 
ک��رده به طور کام��ل در اختی��ارش قرار 
گرفته اس��ت. درحقیقت هر اطالعاتی که 

توس��ط ش��هرداری تهران ارسال می شود 
توس��ط وزارت کش��ور و قوه قضاییه مورد 
بررس��ی قرار می گیرد و ممکن اس��ت در 
جریان بررس��ی ها سواالتی ایجاد شود، در 
مس��یر رس��یدگی صحیح و تهیه گزارش 
هر س��والی که به ما ارس��ال ش��ود پاسخ 
خواهی��م داد. او درب��اره اظهارنظر معاون 
عمرانی وزیر کش��ور مبنی بر درخواس��ت 
وزارت کشور برای اطالعات تکمیلی گفت: 
احتماال مستندات ارسالی ما مورد بررسی 
قرار گرفته اس��ت و س��واالتی مطرح شده 

که قطعا در کوتاه ترین زمان ممکن به این 
سواالت پاسخ داده خواهد شد. 

او در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه آیا 
درخواس��ت وزارت کش��ور برای اطالعات 
تکمیلی به ش��هرداری تهران رسیده است 
یا خیر؟ گفت: مرجع پیگیری و پاس��خ به 
سواالت سازمان بازرسی شهرداری تهران 
است و احتمال دارد این درخواست رسیده 
باش��د و همکاران من در سازمان بازرسی 
یا پاس��خ داده ان��د یا به زودی س��واالت را 
پاس��خ می دهند. به گزارش ایس��نا، پیش 

از این هوش��نگ خندان دل، معاون عمران 
و توس��عه امور ش��هری و روستایی وزارت 
کش��ور در گفت وگو با ایسنا از درخواست 
وزارت کش��ور ب��رای ارس��ال اطالع��ات 
تکمیلی توسط شهرداری تهران خبر داده 
و عن��وان کرده بود اطالعات اولیه ای برای 
وزارت کشور ارسال ش��ده بود که کفایت 
نمی کرد. اطالعات تکمیلی هنوز از س��وی 
شهرداری تهران ارس��ال نشده است و به 
محض ارس��ال ای��ن اطالع��ات و تکمیل 

جزییات گزارش را ارائه خواهیم کرد. 

در دیدار با الوروف

ظریف: از روند توسعه روابط با روسیه خشنود هستیم

29شیء ایرانی همچنان در ایتالیا سالم اند

ارسال اطالعات واگذاری امالک طی 2 مرحله برای وزارت کشور

شمارش معکوس برای آغاز مرحله پایانی عملیات موصل
با گذشت بیش از 10 روز از آغاز عملیات بازپس گیری 
موص��ل، نیروهای عراقی در کنار هش��دارهای انس��انی و 
زیس��ت محیطی س��ازمان ملل به آغاز آخری��ن مرحله از 
عملیات خود برای پاکس��ازی این شهر یک ونیم میلیون 

نفری نزدیک می شوند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دو مرحل��ه اصل��ی از عملیات 
بازپس گیری ش��هر موص��ل عراق، بزرگ ترین ش��هری 

که داع��ش تاکن��ون توانس��ته آن را اش��غال کند، در 
ح��ال تکمیل اس��ت و نیروهای عراقی و پیش��مرگ ها 
عملیات خود از جبهه ش��مالی و شرقی شهر را به پایان 

رسانده اند. 
در همی��ن ح��ال، ژوزف ووت��ل، فرمان��ده فرمانده��ی 
مرکزی ارتش آمریکا که ب��ه نیروهای عراقی در عملیات 
بازپس گیری ش��هر موصل کم��ک می کند، اعالم کرد که 

ح��دود ۸00 ت��ا 900 عضو داع��ش تاکن��ون در جریان 
عملیات بازپس گیری موصل کشته شده اند. 

ای��ن اظه��ارات ووت��ل در حال��ی مطرح می ش��ود که 
مس��ئوالن آمریکایی تعداد نیروه��ای داعش در موصل را 
ح��دود 3 تا ۵هزار نیرو برآورد و اعالم کرده اند که حدود 
1۵00 ت��ا ۲000 عض��و داعش نیز در اطراف این ش��هر 

مستقر هستند. 

والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه در اظهاراتی 
اتهام دخالت این کش��ور در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا از طریق هک کردن سیس��تم های کامپیوتری به 
نف��ع دونالد ترامپ را رد کرد. رئیس جمهوری روس��یه در 
س��خنرانی خود خطاب به کارشناسان بین المللی سیاست 
خارجی در ش��هر س��وچی این ادعاها را  »هیس��تریک« 
خواند. پیش��تر نیز س��رگئی الوروف، وزیر ام��ور خارجه 
روس��یه اتهام های مطرح شده از سوی مقام های آمریکایی 
درباره دخالت این کش��ور در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

آمریکا را »مضحک« توصیف کرده بود. 
دول��ت آمریکا رس��ماً روس��یه را متهم ک��رده که برای 

»نفوذ« در انتخابات ریاست جمهوری، به افراد و نهادهای 
سیاسی در آمریکا حمله سایبری کرده است. 

پوتین با تعجب پرس��ید: آیا کسی جدا فکر می کند که 
روس��یه می تواند به نحوی بر انتخاب م��ردم آمریکا تأثیر 
بگذارد؟ مگ��ر آمریکا ی��ک جمه��وری آفریقایی کوچک 
اس��ت؟ آمریکا یک ابرقدرت است. رئیس جمهوری روسیه 
ادع��ای حمای��ت کش��ورش از دونالد ترام��پ، کاندیدای 
ریاست جمهوری حزب جمهوریخواه آمریکا علیه هیالری 
کلینتون رقیب دموکراتش را »مهمل محض« خواند. وی 
اظه��ار کرد: این ادعا تبدیل به ابزاری برای نزاع سیاس��ی 

و راهی برای دستکاری کردن آرای عمومی شده است. 

پوتین ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرد

  جنگنده های ترکیه ای که درصدد 
نقض حری�م هوایی حل�ب بودند، با 
هش�دارهای روسیه و سوریه مجبور 

به عقب نشینی شدند. 
مرک�ز روس�ی آتش ب�س در پایگاه 
حمیمی�م س�وریه اع�الم ک�رد که با 
نمایندگان چهار منطقه در دو اس�تان 
الذقی�ه و حم�اه توافق آش�تی امضا 
کرده اس�ت و ب�ه این ترتی�ب تعداد 
مناطقی که ب�ه آتش بس و پیمان های 
منطقه ای آشتی پیوس�ته اند به 855 

منطقه رسید. 

مجله پولیتیکو از احتمال انتصاب معاون رئیس جمهوری آمریکا به عنوان وزیر 
امور خارجه دولت  »هیالری کلینتون« نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات 

خبر داد

تیتر اخبار

اطالع��ات مرکز آم��ار ایران می گوید: در س��ال 139۴، 
33درصد از جمعیت 10ساله و بیشتر هرگز ازدواج نکرده 

و ۶۷درصد حداقل یک بار ازدواج کردند. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس اطالعات مرک��ز آمار ایران 
درب��اره  وضعیت نیروی کار در س��ال 139۴ جمعیت کل 
کش��ور در آن س��ال ۷۷ میلیون و ۵3۶ ه��زار و ۲۲3 نفر 
برآورد ش��ده است که 1۲ میلیون و ۸۴3 هزار و ۷۵3 نفر 
از آنها 9 س��ال و کمت��ر و ۶۴ میلیون و ۶9۲ هزار و ۴۶9 
نفر از آنها 10 سال و بیشتر سن داشتند. به عبارتی دیگر 
۸3.۴ درصد از جمعیت کل کش��ور در سن کار 10ساله و 

بیشتر هستند. 
از ۶9میلیون و 9۸۵ هزار و ۸1۷ نفر جمعیت شش ساله 
و بیش��تر، ۸۷.۴ درص��د باس��واد و 1۲.۶ درصد بی س��واد 
بوده اند. نسبت باسوادی در نقاط شهری 90.۸درصد و در 
نقاط روستایی ۷۸.1 درصد بوده است. در سال جاری، ۶۴ 
میلیون و ۶9۲ هزار و ۴۶9 نفر در گروه های سنی 10ساله 
و بیش��تر قرار داش��تند. از این تعداد ۶۷.۴درصد حداقل 
یک ب��ار ازدواج کردند و 3۲.۶ درص��د هرگز ازدواج نکرده 
بودند. این نس��بت در بین مردان به ترتیب ۶3.3 و 3۶.۷ 

درصد و در بین زنان ۷1.۵ و ۲۸.۵ درصد بوده است. 

چند درصد جمعیت کشور هرگز ازدواج نکرده اند؟ 

  ب�ه گفته جانش�ین رئی�س پلیس 

راهنمای�ی و رانندگی ته�ران بزرگ، 
اتوبوس های بین ش�هری اجازه تردد 
در معاب�ر داخل�ی تهران را نداش�ته 
و تنه�ا می توانند از معاب�ر منتهی به 
ترمینال ه�ای جنوب، غرب و ش�رق 
عبور ک�رده و برای خروج از ش�هر یا 

ورود به پایانه ها اقدام کنند. 
 روز گذش�ته مرکز پایش آلودگی 

هوای محیط زیس�ت اس�تان تهران 
ش�اخص آلودگ�ی ه�وای پایتخ�ت 
را ۱۱۰ و در ش�رایط ناس�الم ب�رای 

گروه های حساس اعالم کرد. 

اتاق هایی که در این تصویر می بینید، مخصوص سیگاری ها در خیابان های سئول، 
پایتخت کره جنوبی است. سیگار کشیدن در خیابان های این شهر ممنوع است

تیتر اخبار

براساس تازه ترین آمار فروش فیلم های تازه اکران شده 
در س��ینماها، فیل��م  »متولد ۶۵« ب��ه کارگردانی مجید 
توکل��ی در روز نخس��ت 9میلی��ون تومان و روز گذش��ته 
۲۴ میلی��ون تومان فروش داش��ت و در مجموع به فروش 
33 میلیون تومانی در تهران رسیده است. اکران این فیلم 

در شهرستان ها هم در آینده شروع می شود. 
فیل��م  »نیمه ش��ب اتف��اق افت��اد« تینا پاک��روان که 
حدود یک هفته قبل به س��ینماها آمده اس��ت، در تهران 
۵۴ میلیون تومان فروخت. این فیلم که در تهران ۲۴سالن 
سینمایی و در شهرستان ها ۲1سالن را در اختیار دارد در 

کل کشور به رقم فروش ۲9۵ میلیون تومان رسیده است. 
فیل��م  »س��یانور« ب��ه کارگردان��ی بهروز ش��عیبی هم 
پس از ی��ک هفته اکران با 1۶س��الن در تهران به فروش 
3۷1 میلیونی رسیده است. فروش این فیلم در شهرستان ها 

هم به رقم فروش ۲۵ میلیون تومانی رسیده است. 
فیل��م  »خشکس��الی و دروغ« ب��ه کارگردان��ی پ��درام 
علی��زاده ک��ه در تهران ۲۲ س��الن را در اختی��ار دارد، به 
ف��روش 9۶۷ میلیون تومانی رس��یده و در شهرس��تان ها 
نیز ۴۴0 میلیون تومان فروش داش��ته است. این فیلم در 
مجموع یک میلیارد و ۴0۷ میلیون تومان فروخته است. 

فیلم های روی پرده چقدر فروخته اند؟ 

  س�یدمحمد بهش�تی در مراس�م 
یادبود عباس کیارستمی که در شهر 
کتاب فرش�ته برگزار ش�د، گفت: او 
با بادهای�ی که می وزی�د نمی لرزید 
و راه�ش را ادامه م�ی داد و مثل آب 
هیچ وقت متوقف نمی شد. در ابتدای 
این مراسم فیلم کوتاه  »در ستایش 
ابراهی�م  س�اخته   هفتادس�الگی« 
حقیقی برای حاض�ران نمایش داده 
شد که گفت وگویی درباره 7۰سالگی 
آیدی�ن  کیارس�تمی،  عب�اس  ب�ا 

آغداشلو و محمد احصایی بود. 

فیل�م  »فروش�نده« به عنوان بهترین فیل�م از نگاه تماش�اگران هجدهمین 
فستیوال فیلم بمبئی انتخاب شد

تیتر اخبار

کارلوس کی روش، س��رمربی تیم مل��ی فوتبال ایران 
گف��ت: آق��ای عابدینی ش��هامت حضور در فدراس��یون 
فوتبال را نداش��ت. امیدوار بودم ایش��ان شجاعت الزم 
را داشته باش��ند و به فدراسیون بیایند و به من بگویند 
ک��ه چه توافقی با آقای تاج داش��ته اند ک��ه بعد از بازی 
ب��ا س��وریه آن را عملی کنند. ایش��ان نبای��د فراموش 
کنن��د که پیش از اینک��ه بخواهند از این توافق صحبت 
کنند باید حق��وق کادر زحمتکش و مربیان تیم ملی را 

بیاورند؛ توافقی که ایش��ان با آقای تاج داش��ته اند نباید 
بعد از بازی با س��وریه اتفاق بیفت��د بلکه باید هم اکنون 

رخ دهد. 
او ادام��ه داد: فقط برای اطالع اذهان عمومی می خواهم 
صحبت��ی را که آق��ای تاج عنوان داش��تند بگویم و اینکه 
ایش��ان گفتند هیچ صحبتی با آقای عابدینی نداش��تند و 
ایشان فردی غیرمسئول در مسئله تیم ملی است. بنابراین 

آقای عابدینی دروغگو است. 

کی روش: عابدینی شهامت نداشت به فدراسیون بیاید

  تیم پرس�پولیس روز گذش�ته 
در مص�اف با صنع�ت نفت آبادان 
ب�ا نتیجه یک بر صفر پیروز ش�د 
و دوباره به صدر جدول برگشت. 

سرپرس�ت  پورحیدری،  منصور 
 س�ابق اس�تقالل ب�ه icu منتقل

شده است. 

مارچلو لیپی، سرمربی تازه تیم ملی فوتبال چین ضمن اشاره به شانس باالی 
تیم ایران و کره جنوبی در صعود به جام جهانی 2۰۱6 گفت: شانس ایران و کره 

برای صعود به جام جهانی زیاد است. 

تیتر اخبار
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تبلیغات خالق

آگهی هود آشپزخانه challenger- شعار: اجازه دهید خانه تان، خانه خودتان باشد 

ایستگاه تبلیغات

North Face  در کمپین جدیدش 
از جنون می پرسد

اندازه گی��ری ارتف��اع یک کوه  نش��انی از وس��واس یا از 
خودگذشتگی ا ست؟ کسی که در برف، کوه پیمایی می کند 
دیوانه یا پیش��رو اس��ت؟ The North Face در کمپین 
جدید خود، »Question Madness«، سعی دارد به این 
 Sid پرسش ها پاسخ دهد. یک ویدئوی دودقیقه ای که توسط
Lee ساخته شده، ورزشکاران را در فضای باز نشان می دهد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، ویدیوهای تشکیل دهنده ویدیوی 
اصلی در طی تاریخ 50 ساله برند جمع آوری شده است. این 
  Miles From Nowhere کلیپ که با همنشینی آهنگ
از کت استیونز ارائه ش��ده، کلماتی نظیر crazy  همراه با 
calculated و pain هم��راه ب��ا perspective  را در 
کنار هم قرار می دهد تا بینش مصرف کنندگان برند و سایر 
افراد را نس��بت به فعالیت های شان نشان دهد. تاد اسپالتو، 
مدی��ر The North Face می گوی��د: »م��ا بهترین ابزار 
کوهن��وردی و ارتفاع را تولی��د می کنیم؛ محصوالتی که به 
وسیله ورزشکاران آزمایش شده اند و خود را در سیاحت ها و 
ماجراجویی ها ثابت کرده اند. این کمپین، روح و قلب چیزی 

را که ما نماینده آن هستیم، نشان می دهد.«

شماره 638 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

برندها برای آگهی های رادیویی وقت و 
هزینه زیادی صرف نمی کنند

و  تبلیغات��ی  فع��ال  س��عیدی،  رض��ا 
و  تلویزیون��ی  آگهی ه��ای  س��ناریونویس 
رادیوی��ی درب��اره آگهی رادیویی ش��امپو 
بچه اوه می گوی��د: برندهای ایرانی معموال 
ب��رای آگهی ه��ای رادیویی خ��ود وقت و 
هزین��ه زیادی ص��رف نمی کنن��د. برندها 
به س��ادگی از کن��ار آگهی ه��ای رادیویی 
می گذرن��د و توج��ه چندانی به س��اخت 
آنه��ا نمی کنند. اکثر آگهی ه��ای رادیویی 
اطالع دهنده هس��تند اما برنده��ا در نظر 
نمی گیرند که مخاطبان در چه ش��رایطی 
ب��ه آگهی رادیویی گ��وش می کنند تا آنها 
برحس��ب آن ش��رایط، اطالعات را منتقل 
کنند. آگه��ی رادیویی معم��وال در فضای 
عمومی شنیده می شود، براین اساس باید 
آگهی آنقدر تاثیرگذار و متفاوت باش��د که 
مخاطب��ان به آن توجه کنن��د. با تمام این 
توصیفات آگهی موزیکال شامپو بچه اوه به 
خاطر وقتی که برای آن صرف شده جالب 
توجه و جذاب است و کامال مشخص است 
متناسب با شرایط گروه مخاطبان و فضایی 
که آنها قرار اس��ت آگه��ی را گوش دهند، 

ساخته شده است. 

موسیقی فاکتور مهمی در آگهی های 
موزیکال است

س��عیدی می گوید: موس��یقی و تم شعر 
این آگه��ی برای مخاطبان گ��روه کودک 
به خص��وص بچه ه��ای دهه ش��صت کامال 
آش��نا است. موس��یقی این آگهی رادیویی 
برگرفت��ه از یک موزیک مع��روف قدیمی 
و ملی آمریکایی اس��ت. موزیکی که اصل 
آن نیز برای گروه کودکان اس��تفاده شده 
است و برای این آگهی نیز با اینکه ساخته 
نش��ده اما بجا استفاده ش��ده است و گروه 
تالش کرده اند که آن را با توجه به رویکرد 
ش��عر بومی کنند. البته بای��د بگویم علت 
موفقیت این آگهی رادیویی نیز موس��یقی 
آن اس��ت. موس��یقی فاکت��ور مهم��ی در 
آگهی های موزیکال اس��ت که متاس��فانه 
برندها برای این فاکتور مهم وقت و هزینه 
زی��ادی نمی کنند. درنتیج��ه آهنگ هایی 
که براس��اس ی��ک موزیک آماده س��اخته 
می ش��وند، باعث جذابی��ت آگهی رادیویی 
می ش��وند؛ اتفاقی که برای آگهی رادیویی 
ش��امپو بچه اوه نیز افتاده اس��ت. سعیدی 
می گوید: رادیو برای تبلیغات رسانه  مهمی 
اس��ت و در ش��رایط خاص ش��اید تاثیری 
بیشتر از رس��انه های دیگر روی مخاطبان 
بگذارد. البته ای��ن موضوع در مورد برخی 
محصوالت ج��واب می دهد و این رس��انه 
برای همه برندها دستاورد خوبی به همراه 
نخواه��د داش��ت. در نتیجه برنده��ا باید 
براساس استراتژی و ش��خصیت برندشان 
س��راغ این رس��انه برون��د. در س��ال های 
اخیر انگشت ش��مار آگه��ی رادیویی خوب 
شنیده ش��ده و این موضوع چندان خوب 
نیست. این رسانه با توجه به پوشش گروه 
مخاطبانش از لحاظ هزینه ای نیز به صرفه 
اس��ت و توجه به آن برندها را به موفقیت 

نزدیک خواهد کرد. 

موسیقی و ملودی آگهی رادیویی 
موزیکال 

س��عیدی درباره ش��عر و مل��ودی آگهی 
رادیوی��ی ش��امپو بچ��ه اوه می گوید: یکی 
دیگ��ر از فاکتورهای موفقی��ت این آگهی 
رادیوی��ی ش��عر و ملودی آن اس��ت. علت 
موفقیت نیز به این دلیل اس��ت که ش��اعر 
براساس موس��یقی ملودی را تنظیم کرده 

اس��ت. معموال وقتی موسیقی آماده 
باش��د و ملودی و ش��عر براساس آن 
گفته ش��ود، خروجی کار بهتر از آب 
درمی آید. ش��اعر نیز در این ش��رایط 
راحت ت��ر و با دس��ت باز مل��ودی را 
تنظیم می کند. در بیش��تر آگهی های 
رادیوی��ی اول ش��عر گفت��ه و بعد از 
تایی��د مش��تری موزی��ک براس��اس 
آن س��اخته می ش��ود؛ ش��یوه ای که 
معم��وال خروج��ی خوب��ی نخواه��د 
داش��ت. البته ش��رکت های تبلیغاتی 
ناچارند که این ش��یوه را اجرا کنند. 

چون س��اخت موزیک و بعد گفتن ش��عر 
هزینه بر خواهد بود و اگر س��فارش دهنده 
از آن راضی نباش��د، هزینه صرف شده به 
هدر می رود و کمتر شرکتی این ریسک را 
می کند. به همین دلیل ش��اید شعری که 
قبل از موس��یقی گفته شده روی موسیقی 
اصطالحا سوار نشود و خروجی کار جالب 
نباش��د اما اگر اول موس��یقی و بعد ش��عر 

گفته شود، کار بی نقص خواهد بود. 

پخش همزمان آگهی تلویزیونی و 
رادیویی

 س��عیدی درب��اره پیامده��ای پخ��ش 

همزم��ان آگه��ی رادیوی��ی و تلویزیونی با 
یک ملودی و موس��یقی می گوید: مطمئنا 
همزمان��ی پخش دو آگهی ب��ا یک ریتم و 
موسیقی تاثیرگذاری زیادی خواهد داشت 
و پی��ام برند را بهتر به مخاطب می رس��اند 
اما ب��ه دلیل اس��تفاده از موزیک آش��نا و 
جالب، ش��اید این فاصله خللی ایجاد نکند. 
ب��ه هرحال برن��د باتوجه به ای��ام محرم و 
صفر امکان پخش را ندارد وگرنه برحس��ب 
هزینه ای که کرده حتما دو آگهی را به طور 

همزم��ان پخ��ش می کرد. البت��ه برند باید 
بعد از دوم��اه یعنی زمانی ک��ه می خواهد 
آگه��ی تلویزیونی را منتش��ر کند، مجددا 
آگه��ی رادیویی را نیز پخ��ش کند تا برای 
مخاطبان یادآوری شود. سعیدی می گوید: 
این موس��یقی برای آگه��ی رادیویی جالب 
اس��ت ام��ا زم��ان آن کم��ی ب��رای آگهی 
تلویزیونی بلند است و تکرار مکرر آن شاید 
نتیجه عکس داش��ته باشد. آگهی رادیویی 
نی��ز باید ب��ا فاصله زمانی مناس��ب پخش 
شود. چون تکرار موسیقی در فاصله زمانی 
کوتاه ش��اید باعث دلزدگی مخاطبان شود. 
سعیدی درباره زمان پخش آگهی رادیویی 

می گوید: بهترین زم��ان پخش موقع رفت 
و برگش��ت کودکان به مدرسه است و برند 
نیز به درس��تی این زم��ان را انتخاب کرده 
است. سعیدی در پایان می گوید: باز تاکید 
می کنم موس��یقی و ملودی در آگهی های 
موزیکال رادیویی اهمیت زیادی دارد. چون 
گاهی شعر و موسیقی آزاددهنده می شود و 
موقع پخش رانندگان فورا صدا را به خاطر 
نش��نیدن پایین می آورند. پیامد این اتفاق 
باعث به هدر رفتن هزینه برند خواهد شد؛ 
هزینه ای که ب��دون تاثیرگذاری روی 

مخاطب از بین می رود. 

برنامه ریزی منظمی برای این 
آگهی رادیویی شده است

امید روستا، مدیرتبلیغات مجموعه 
پاکش��و درباره آگهی رادیویی کودک 
اوه می گوید: پاکش��و برای شامپو بچه 
اوه دو آگه��ی تلویزیون��ی و رادیویی 
برنامه ری��زی ک��رده اس��ت. ای��ن دو 
آگهی به هم پیوس��ته هس��تند اما با 
اینکه روال معمول این اس��ت که اول 
آگه��ی تلویزیون��ی پخش و بع��د رادیویی 
منتش��ر ش��ود، فعال آگهی رادیویی و بعد 
از آن تلویزیونی اکران خواهد ش��د. آگهی 
تلویزیونی نیز از تم موزیکالی به مانند آگهی 
رادیویی پیروی می کند. به نوعی مخاطبان 
با ش��نیدن آگهی رادیویی یا تلویزیونی به 
یاد آگهی بعدی می افتند. آگهی تلویزیونی 
به دلیل موزی��کال بودن و همزمانی با ایام 
مح��رم پخش آن با تاخی��ر خواهد بود. به 
هرحال زمان بازگش��ایی مدارس اس��ت و 
برند اوه نیز می خواس��ت در این بازه زمانی 
حضور داش��ته باشد، به همین دلیل آگهی 
رادیوی��ی با تمی موزیکال منتش��ر ش��ده 

اس��ت. این آگهی رادیویی دقیقا در زمانی 
که معموال محصلین به مدرس��ه می روند یا 
حین بازگش��ت هستند و سرویس مدارس 
آنه��ا در ح��ال حمل و نق��ل دانش آم��وزان 
است، پخش می شود. در این زمان معموال 
رانن��دگان رادی��و را روش��ن می کنن��د که 
این بار باعث ش��نیدن ای��ن آگهی خواهد 
ش��د. برنامه ریزی منظمی برای این آگهی 
رادیویی ش��ده است و تابه حال نیز با توجه 
ب��ه نتایج توس��ط مخاطبان نی��ز به خوبی 

شنیده شده است. 

عدم تمایل برندها به ساخت 
آگهی های رادیویی

روس��تا می گوی��د: محصول ت��ازه ای در 
ای��ن آگهی ه��ا معرف��ی نش��ده اند و هدف 
از اک��ران آنها بیش��تر در راس��تای آگاهی 
س��االنه از محص��والت این برن��د در ذهن 
مخاطب��ان خواهد ب��ود. محصوالتی که در 
این آگهی ها هدف ق��رار گرفته برای گروه 
سنی خردساالن تولید می شود. محصوالتی 
که توس��ط خود ای��ن گروه س��نی نیز به 
منظ��ور خرید انتخاب می ش��وند. روس��تا 
می گوی��د: برای گروه س��نی ک��ودکان دو 
نوع محصول تولید می ش��ود، یک دس��ته 
شامپوهای تخصصی که والدین در انتخاب 
آنها سهیم هستند و دسته دوم شامپوهای 
عموم��ی که خود کودکان آنه��ا را انتخاب 
می کنند. ش��کل و ش��مایل این ش��امپوها 
به گون��ه ای طراحی می ش��وند که کودکان 
به س��مت آنها ترغیب شوند. روستا درباره 
علت انتخاب رادیو به عنوان رسانه تبلیغاتی 
می گوید: برندها چندوقتی ا ست که تمایلی 
به استفاده از رادیو به عنوان رسانه تبلیغاتی 
ندارن��د. آنهایی هم که س��راغ این رس��انه 
می روند، آنچنان برای تولید محتوای خوب 

وقت و هزینه صرف نمی کنند. 
برند اوه این بار سعی کرده با برنامه ریزی 
درس��ت و دقیق س��راغ این رس��انه برود. 
رادیو به نس��بت قیمت و هزینه آن فضای 
اطالع رسانی مناس��بی را در اختیار برندها 
می گ��ذارد. رادیو مخاطب��ان خود را دارد و 
آگهی های توسط این دس��ته از مخاطبان 
شنیده می ش��ود. فرهنگ استفاده از رادیو 
در کش��ورمان هنوز باقی مانده است اما با 
تمام توصیفات وقتی صحب��ت از تبلیغات 
می ش��ود، برنده��ا فورا به س��مت تبلیغات 
تلویزیون��ی می روند. برند اوه س��عی کرده 
ای��ن بار نگاه��ی دقیق ت��ر به این رس��انه 
داش��ته باش��د و تا به حال نیز نتیجه خوبی 

را به دست آورده است. 

موسیقی و تم شعر این آگهی برای مخاطبان گروه 
کودک به خصوص بچه های دهه شصت کامال آشنا 
است. موسیقی این آگهی رادیویی برگرفته از یک 

موزیک معروف قدیمی و ملی آمریکایی است. 
موزیکی که اصل آن نیز برای گروه کودکان استفاده 

شده است و برای این آگهی نیز با اینکه ساخته 
نشده اما بجا استفاده شده است و گروه تالش 

کرده اند که آن را با توجه به رویکرد شعر بومی کنند

ترجمه: معراج آگاهی
www. entrepreneur. com :منبع

نگاهی به آگهی رادیویی شامپو بچه اوه

موزیکال کودکانه 
نرگس فرجی

nargesfaraji1389@yahoo.com
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انتخاب محتوای مناسب، مخاطبان 
آنالین شما را افزایش می دهد

اینترن��ت واقع��ا نعم��ت بزرگی اس��ت! یکی از 
بهتری��ن و تاثیرگذارتری��ن ابزاره��ای موجود در 
جهان ب��رای برق��راری ارتباط و تولی��د محتوا و 
همچنین مطالعه نظرات و مطالب منتشر شده از 
سوی دیگر کاربران از جمله ویژگی هایی است که 

اینترنت در اختیار ما قرار می دهد. 
چنانچ��ه در پی پی��ش افت��ادن از رقبای خود 
هس��تید، یکی از بهترین راه های دستیابی به این 
ه��دف و افزایش مخاطبان، گس��ترش فعالیت در 
اینترن��ت، تولید و گزینش محت��وای با کیفیت و 

مناسب است. 
با این حال فرآیند گزینش محتوای مناس��ب و 
به اشتراک گذاش��تن آن با مخاطبان در اینترنت 
درس��ت به ان��دازه یافتن ی��ا تولی��د آن می تواند 
همزمان سخت و آس��ان باشد. قسمت دشوار کار 
آن است که معیارهای بسیار زیادی برای گزینش 
و انتخ��اب یک محتوای ارزش��مند و ممتاز وجود 

دارد. 
بهتری��ن محت��وا را از کج��ا و چگون��ه انتخاب 
می کنی��د؟ چه مقدار از زمان خ��ود را به این کار 
اختص��اص می دهید و در نهایت با حجم وس��یع 
اطالع��ات و مطالبی که یافته اید چ��ه می کنید؟ 
اینها س��واالت بس��یار خوبی هستند که ما در پی 
پاس��خگویی به آنها و حل مش��کالت احتمالی در 

این زمینه هستیم. 
ب��ه منظ��ور انتخ��اب بهترین محت��وا و مطالب 
مفی��د در اینترن��ت ش��ما در مرحل��ه نخس��ت 
نیازمند آن هس��تید که یک فرآیند جست وجوی 
 دقی��ق را آغاز کرده و محتوای م��ورد نظرخود را 

کشف کنید.
 پ��س از یافت��ن مطالب��ی ک��ه از ارزش باالیی 
برخوردارن��د، پروس��ه مطالع��ه ای��ن مطالب آغاز 
می ش��ود و مرحل��ه دوم ب��ه مطالع��ه و دقت در 
محتوای یافت ش��ده اختص��اص می یابد. مطالعه 
مطال��ب یافت ش��ده به ش��ما کم��ک می کند در 
ص��ورت نیاز بخش هایی از آن را که ممکن اس��ت 
در راستای اهداف شما نبوده یا ارتباط چندانی با 
موضوع مورد نظرتان ن��دارد حذف کرده یا حتی 

چیزهایی را به آن اضافه کنید.
 مرحل��ه س��وم و نهایی به اش��تراک گذاش��تن 
مطالب یافت ش��ده اس��ت که پ��س از مطالعه و 
ویرایش نهایی قادر خواهید بود آن را با مخاطبان 
خود به اش��تراک گذاشته و از این طریق بر تعداد 

آنها بیفزایید. 
رعایت این س��ه مرحله به شما کمک می کند تا 
فرآیند گزینش و انتخاب بهترین محتوای موجود 
را ب��ا موفقی��ت طی ک��رده و آن را ب��ا دیگران به 
اش��تراک بگذارید. به ظاهر ک��ه انتخاب و گزینش 
مطالب و محتوای مناس��ب چندان کار دش��واری 
به نظر نمی رس��د، اما بهتری��ن و ماهرترین افراد 
در ای��ن زمینه به خوب��ی می دانند ک��ه انتخاب، 
مطالع��ه و ویرای��ش ی��ک مطل��ب به منظ��ور به 
اش��تراک گذاش��تن آن در اینترن��ت فرآین��دی 
زمان ب��ر و مفص��ل اس��ت و تنها ب��ا رعایت نکات 
جزئی و معیاره��ای مهمی که در زیرمجموعه هر 
یک از س��ه مرحله مذکور قرار می گیرد، می توان 
 محتوای ارزش��مند و متمایز نس��بت ب��ه دیگران

 ایجاد کرد. 

ب��ه منظ��ور یافتن مطال��ب مفید، بهتر اس��ت 
به ص��ورت روزانه اخباری را ک��ه برای دریافت آن 
در وب سایت های مختلف ثبت درخواست کرده اید 
 Feedly مطالعه ک��رده و از نرم افزارهای��ی نظیر
برای یافتن داس��تان های جذاب اس��تفاده کنید. 
همچنین جس��ت وجو در شبکه های اجتماعی نیز 
از دیگر راه هایی است که با استفاده از آن می توان 

به مطالب مناسب دسترسی پیدا کرد. 
پ��س از یافتن و ذخیره کردن مطالب موردنظر، 
ب��ه مطالعه تمام��ی آنها پرداخت��ه و آنهایی را که 
از ارزش بیش��تری برخوردارن��د به عنوان محتوای 
مناس��ب عالمت گذاری کنید؛ این موضوع س��بب 
می ش��ود تا دسترس��ی ب��ه آنها ب��رای ویرایش و 

اشتراک گذاری آسان تر شود.
 به منظور ذخیره س��ازی مطالب مذکور بهترین 
نرم اف��زار موجود اپلیکیش��ن Pocket اس��ت که 
افزون��ه آن نیز برای مرورگره��ای مختلف طراحی 

شده است. 
با استفاده از نرم افزار Buffer feed تنظیمات 
مرب��وط به تیترها، عکس ها و هش��تگ ها را انجام 
داده و در نهایت مطالب ارزشمند و ویرایش شده 
را با مخاطبان خ��ود در پایگاه اینترنتی یا صفحه 
اختصاصی تان در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

بگذارید. 

آگهی های رادیویی موزیکال همچنان مخاطبان خاص خود را دارد؛ 
آگهی های موزیکالی که اگر به درستی ساخته شوند، تا مدت ها شعر 

و ریتم شان در ذهن مخاطبان باقی خواهد ماند. چندی ا ست برند اوه 
برای محصول ش�امپو بچه خود آگهی رادیویی موزیکالی را ساخته و 
در ساعت مش�خصی در حال پخش دارد. این آگهی رادیویی بخشی 
از تبلیغاتی ا س�ت که برند اوه برای محصول شامپو بچه خود در نظر 

گرفته اس�ت. »فرص�ت امروز« به منظور بررس�ی دقیق تر این آگهی 
رادیویی گفت وگویی را با رضا سعیدی، فعال تبلیغاتی و سناریونویس 
آگهی های تلویزیونی و رادیویی و امید روستا مدیر تبلیغات مجموعه 

پاکشو داشته  است که در ادامه می خوانید. 



نوت��ال لند، خان��ه نوتال، نان 
داغ ش��کالت داغ، نوتال کالب 
و... اسامی برندهایی است که 
آشفته بازار عالقه مخاطبان  از 
ایرانی به محصوالت ش��کالتی 
استفاده کرده و از آب گل آلود 
ماه��ی گرفتن��د و ه��ر روز با 
محصوالت جدید خود س��عی 
رقب��ا  مش��تریان  رب��ودن  در 
داشتند. نوتالبار اما از نخستین 
برندهای��ی بود که ش��روع به 
رسمی  ش��عبه های  تاس��یس 
در  نوتالیی  محص��والت  برای 
بازه وس��یع کرد و با استقبال 
نیز مواجه شد. این برند اخیرا 
نام خود را به س��یناتال تغییر 
داد و پیش بین��ی می ش��ود با 
این تغییر نام ب��ا چالش هایی 
روبه رو ش��ود و مدی��ران برند 
بای��د برنامه های��ی ب��رای جا 
انداخت��ن این ن��ام اجرا کنند. 
باید دی��د آنها ای��ن تهدید را 
چگونه به فرصت تبدیل کرده 
و چه تغییراتی در هویت برند 
ش��اهد خواهیم بود. برای این 
منظ��ور ابتدا پای صحبت های 
دکتر یحیی علوی، مش��اور و 
و  نشس��تیم  بازاریابی  مدرس 
سپس از نظرات شهرام سیف 
هاش��می، استراتژیس��ت برند 

سیناتال مطلع شدیم. 

تسخیر بازار با محصولی 
جدید 

دکتر یحیی علوی، مش��اور 
و م��درس بازاریاب��ی در مورد 
فرآین��د تغیی��ر ن��ام نوتال به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د 
نوتالبار با رصد بازار، توانس��ت 
جدی��د  و  س��اده  محصول��ی 
ایجاد و بازار را تس��خیر کند؛ 
محصول��ی جدی��د در عی��ن 
حال ب��ا هویت فان و خارجی. 
آی��س پ��ک نیز پی��ش از این 
توانس��ته ب��ود در ای��ن زمینه 
قدم بردارد و موفق ش��ود. اگر 
به فرآیند تغیی��ر نام این برند 
به س��یناتال نگاه کنیم، باید از 
خود بپرسیم آیا همان هویت 
را خواهد داش��ت ی��ا خیر، آیا 
س��یناتال نیز ب��ا تغییر هویت 
گریبانگیر همان بالیی خواهد 
شد که بر سر قورباغه مایوس 

آمد یا خیر؟

مشتری را سردرگم نکنیم 
او ادام��ه می ده��د: یکی از 
ما  بزرگ ترین چالش هایی که 
در ایران داریم بحث کپی رایت 
و نظارت روی کپی رایت است. 
مش��تری دقیقا تف��اوت میان 
نوتالب��ار، نوت��ال ش��اپ و... را 
ش��اید متوجه نش��ود و انتظار 
دارد ک��ه هم��ه ای��ن م��وارد 
یکس��ان باش��د. اگر بخواهیم 
در ایران در بح��ث فرانچایز و 
نمایندگ��ی دادن موفق عمل 

کنیم باید از تمامی اسامی که 
می توانند ش��بیه به هم باشند 
صرف نظ��ر کنید تا مش��تری 
س��ردرگم نش��ود. متاسفانه تا 
وقت��ی م��ا صد درص��د بحث 
معنویت حقوقی اسامی و لوگو 
)یا همان کپی رایت( را نداشته 
فرانچایزینگ  بح��ث  باش��یم، 
نمی تواند موفق باش��د و شاید 
بتوانند  برندهای خارجی  تنها 

این هدف را اجرا کنند. 

جا انداختن اسم سخت 
است 

ای��ن مش��اور بازاریاب��ی در 
م��ورد چالش تغیی��ر نامی که 
برای این ش��رکت ایجاد شده 
اضافه می کند: باید از خودمان 
بپرس��یم اگ��ر برندهایی مانند 
نای��ک ی��ا مازراتی و پورش��ه 
ن��ام خ��ود را ع��وض کنن��د، 
تغییری خیلی جدی  مس��لما 
را در رون��د کار خ��ود خواهند 

داش��ت. مخاطب به یک 
اس��م عادت می کند و به 
آن اس��م هوی��ت بصری 
انداختن  ج��ا  و  می دهد 
اس��م جدید و درک این 
نکت��ه ب��ه مخاط��ب که 
قبلی  برن��د  هم��ان  من 
هس��تم، س��خت خواهد 
ب��ود. مثال تص��ور کنید 
برای  نام جدیدی  ش��ما 
می کنید،  انتخ��اب  خود 
ام��ا در می��ان دوس��تان 
و آش��نایان تان هن��وز با 

هم��ان ن��ام قبل��ی صدای تان 
می کنن��د! ب��ه نظر م��ن باید 
دی��د هویتی ک��ه می خواهند 
از س��یناتال درس��ت کنند آیا 
ش��باهت به نوتال دارد یا خیر. 
اگ��ر ش��باهت داش��ته باش��د 
شکس��ت می خ��ورد. ام��ا اگر 
سیناتال دارای هویتی متفاوت 
بوده و بتواند تجربه ای متفاوت 
ب��رای مخاط��ب فراه��م کند 
موف��ق می ش��ود. اما ب��ه نظر 
می رس��د چون ه��دف پیروی 
مجدد از راه قبلی است، موفق 

نمی شود. 

خلق برندی جدید با 
تجربه ای جدید 

عل��وی می افزای��د: یک��ی از 
بحث هایی ک��ه کتاب ال ریس 
در م��وردش صحب��ت می کند 
 Repositioning بح��ث 
یا جایگاه س��ازی مجدد اس��ت 
ک��ه فرآیند س��ختی اس��ت و 
بس��یاری از برندها به س��ختی 
توانس��ته اند با آن کن��ار آیند. 
ش��رکت کوکاک��وال نمونه بارز 
آن است که یکی از بزرگ ترین 
شکس��ت ها را در مارکتین��گ 
خود در این زمینه داشته است. 
این برند با معرفی کوک جدید 
یا نیو کوک خود میلیاردها دالر 
هزین��ه کرد و شکس��ت خورد. 
خیل��ی از برندها برای به وجود 
آوردن یک ایده جدید و تغییر 
هویت بصری ش��ان یا تغییر نام 
دچار مشکل شده اند. به همین 
خاط��ر کاری که برن��د نوتالبار 
ب��رای این منظ��ور ب��ه انجام 

رس��انده، می توان��د از چال��ش 
فرصت استفاده کرده و برندی 
جدید را با تجربه ای جدید خلق 

کند نه فقط در تغییر نام. 

یکپارچگی در ارتباطات 
بازاریابی 

مقول��ه  ب��ه  ادام��ه  در  او 
ارتباط��ات  در  یکپارچگ��ی 
و  ک��رده  اش��اره  بازاریاب��ی 
می افزای��د: ام��روزه وقت��ی در 
مورد برند صحب��ت می کنیم، 
چیزی که باید به زبان س��اده 
در مورد آن بدانیم این اس��ت 
دادن  یعن��ی  برندین��گ  ک��ه 

حس خوب به مش��تری و این 
حس خ��وب نمی تواند در طول 
زمان متفاوت باش��د، بلکه باید 
ثبات در هوی��ت بصری، نیروی 
انسانی، بحث تبلیغات، خدمات، 
س��رعت دهی و یونیف��رم وجود 
 IMC داشته باشد. به این موارد
 Integrate marketing یا
 c o m m u n i c a t i o n
م��ی گ���وین�د. ه��ر چق��در 
برنده��ا بتوانن��د در این روند 
تاثیرگذارت��ر باش��ند، موفق تر 
خواهن��د ش��د. این م��وارد به 
نظ��ارت  و  آم��وزش  اج��رای 
بس��تگی دارد و نبای��د تنها به 
برنامه روی کاغذ بسنده شود. 

توجه به هویت سازی برند 
س��یف  ش��هرام  ادام��ه  در 
هاش��می، استراتژیس��ت برند 
در م��ورد اس��تراتژی توس��عه 
این خرده فروش��ی و رس��یدن 
ایده آل ها می گوید: سیناتال  به 
از  س��ابق(  )نوتالب��ار 
ابت��دا با توج��ه ویژه به 
»هویت س��ازی  مقول��ه 
برند« س��عی در توسعه 
کس��ب و کارش داش��ته 
که در کمتر از یک سال 
از  باالی��ی  رق��م  ب��ه 
زنجیره ای  فروشگاه های 
نظر  ب��ه  یافت.  دس��ت 
بن��ده یک��ی از دالی��ل 
توس��عه  ع��دم  ضع��ف 
زنجیره ای  فروشگاه های 
در ای��ران عدم توجه به 

»برندسازی« است. 

نوآوری، توسعه پذیری و 
روندسازی 

 او در مورد دالیل نقطه قوت 
این فروش��گاه و گس��ترش آن 
ادامه می دهد: این دالیل را در 
چند دس��ته می توان به صورت 
زیر عنوان ک��رد: نوآوری )این 
و  اس��ت  کس��ب و کار جدی��د 
تمای��ل برای هم��کاری در آن 
بسیار(، توسعه پذیری )با توجه 
به وج��ود نیاز همیش��گی در 
زمینه ایجاد فضاهای تفریحی، 

این کس��ب و کار نو توانست به 
خوب��ی به بخش��ی از این نیاز 
قش��ر جوان و پرانرژی پاس��خ 
ده��د( و روند س��ازی )با توجه 
خ��اص به نوتال به عن��وان پایه 
تمام��ی محصوالت، س��یناتال 
توانست به مقوله خوراکی های 
خ��اص، رنگ و ب��وی جدیدی 
داده و بخش وسیعی از جامعه 

را عالقه مند کند(.

توسعه لذت ایرانی ها 
س��یف هاش��می در م��ورد 
جزیی��ات اس��تراتژی توس��عه 
نوتالبار می گوید: تمامی شعب 
تح��ت نظ��ارت برن��د فعالیت 
داش��ته و در تعام��ل مس��تمر 
ب��ا س��یناتال )نوتالبار س��ابق( 

هستند.
 رابطه تنگاتنگی میان آقای 
)بنیانگ��ذار  محم��دی  س��ینا 
با  و همکاران ش��ان  نوتالب��ار( 
مدیران ش��عب وجود داش��ته 
و طبیعت��ا این رابطه درس��ت 
مدیران  قدرتمند، عملک��رد  و 
ش��عب آت��ی را نی��ز تقوی��ت 
می کند. در مورد چالش تغییر 
نام ک��ه اخیرا به وج��ود آمده 
بای��د اضافه کرد که س��یناتال 
به مرور زمان و با فعالیت های 
موث��ر در نقاط تم��اس برند با 
مخاط��ب، مثل تمامی نام های 
جدید، ج��ای خ��ودش را در 
ذه��ن مخاطب خواه��د یافت. 
هرچند تا همین جا هم درباره 
بسیاری شده  آن صحبت های 
است. در برنامه های جدید قرار 
است به هویت جدید برند فرم 
و محتوای تازه دهیم. سیناتال 
قرار است هویتی مدرن از خود 
به نمای��ش گ��ذارد و طبیعتا 
در ای��ن رابط��ه فعالیت ه��ای 
گس��ترده ای را در دس��تورکار 
خود قرار داده است؛ نکته مهم 
در این زمینه، »توس��عه لذت 

ایرانی ها« است. 

تغییرات در نقاط تماس 
برند 

سیناتال  برند  استراتژیس��ت 
در خص��وص تغیی��رات در 4 
نقط��ه تم��اس )محص��والت، 
رفت��ار،  ارتباط��ات و محی��ط( 
ب��ه تفکی��ک چنی��ن توضیح 
می ده��د: محصوالت: توس��عه 
و ورود ب��ه عرصه های دیگری 
از خوراکی ه��ا مث��ل غذاه��ا، 
نوشیدنی  های جدید، شیرینی 
و. . . ، رفتار: رفتارسازی و ایجاد 
انس��جام در رفت��ار نیروه��ای 
انسانی ش��اغل در فروشگاه ها 
با آموزش ه��ای مداوم و درون 
تالش  ارتباط��ات:  س��ازمانی، 
ب��رای ایج��اد رابط��ه تعاملی 
بیش��تر ب��ا مخاط��ب، محیط: 
و  محی��ط  یکپارچه س��ازی 
برن��د  جغرافی��ای  گس��ترش 
در خارج  نمایندگ��ی  )اعطای 

از ایران(.

سلسله درس های بازاریابی و 
فروش از معلم بازاریابی)1(

در بازار به شدت پیشرونده رقابت که با ویژگی هایی 
چون ع��دم قطعیت )تغیی��رات زی��اد( و پیچیدگی 
روزافزون همراه اس��ت، نیاز اس��ت که مدیران ارشد 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی برای بقا، رش��د و س��ودآوری 
سازمان ش��ان در س��ه دس��ته از علوم، سوادشان را 

بیشتر کنند که یکی از آنها مهارت فنی است. 
من در این زمینه برای ش��رکت های ایرانی نگرانی 
ندارم چه بس��ا ع��ده ای از مدیران م��ا چون از حوزه 
فنی ش��ان به بنگاه داری و ش��رکت داری رسیده اند، 
حتی از مدیران فنی خودش��ان هم اطالعات و سواد 
بیش��تری دارند و در مرحله عمل، ایرادات آنها را هم 

برطرف می کنند. 
مثال چون فرد متخصص در رش��ته پزشکی است 
وارد حرفه کاروکس��ب کلینیک و بیمارس��تان شده 
اس��ت و در این زمینه س��رمایه گذاری کرده یا چون 
متخصص مکانیک بوده حاال یک شرکت تولیدکننده 
در خصوص قطعات خودرو یا لوازم خانگی دایر کرده 
است. هر چند نیاز جدی ارتقای مهارت و بهره گیری 
از تکنول��وژی روز ضرورت��ی انکارناپذی��ر اس��ت، اما 
همانطور که گفت��م من خیلی در این خصوص برای 
مدیران ارشدمان نگرانی ندارم. پس به سراغ مهارت 
دوم م��ی روم که مهارت »تحلیل محیط« اس��ت که 
با توجه ب��ه تعامالت جهانی و تاثیرپذیری بنگاه های 
اقتصادی از اقتص��اد جهانی و بین المللی این مهارت 

روز به روز مهم تر می شود. 
پس تسلط به علومی چون اقتصاد و جامعه شناسی 
و از این قبیل بسیار ضروری است. در تعریف اقتصاد 
گفته اند: »علم تخصیص بهین��ه منابع محدود برای 
ارضای خواس��ته های نامحدود.« م��ادر علم اقتصاد 
یک کلمه کلیدی است به نام کمیابی. در حقیقت با 
توجه به کمیابی در وقت و منابع و سایر ملزومات، در 
جهان پیچیده امروز نیاز به علم اقتصاد بیش��تر شده 
اس��ت. در نظر بگیرید مدیران هر روز مباحثی مثل 
نرخ برابری ارزها را بررسی می کنند، اخبار بین الملل 
را رص��د می کنند، در حقیقت تالش دارند تا تحلیلی 
از محیط کاروکس��ب داخلی و خارجی داشته باشند 
چ��ون آنه��ا دیگر به این ب��اور عینی رس��یده اند که 
ش��رکت جزیی از »اقتص��اد ای��ران« و اقتصاد ایران 
ه��م جزیی از »اقتصاد جهان« اس��ت و همه اینها از 
هم تاثیر می پذیرند و دیگر نمی توانیم بگوییم ما راه 

خودمان را می رویم. 

امروزه ش��ناخت دقیق بازار هدف داخلی و خارجی 
یک اصل ضروری اس��ت، وقتی می پرسیم: بازار هدف 
ش��ما چیس��ت؟ یعنی برای چه گروه درآمدی با چه 
فرهن��گ، مذهب و س��نی، با چ��ه ویژگی های��ی و... 

می خواهید محصول عرضه کنید؟ 
پس مباحثی مثل »جامعه شناس��ی« مهم می شود 
و نکته جالب اینکه س��رعت تغییر رفتار نسل ها بسیار 
زیاد شده و واقعا نمی توان باورها و رفتارهای یک نسل 

را به نسل بعدی منتقل کرد و تعمیم داد. 
و بعد از تس��لط ب��ر مهارت فنی و مه��ارت تحلیل 
محیط به مهارت س��وم می رسیم که مهارت در حوزه 

»رقابت« است. 
آری، رقاب��ت ه��م برای خودش مقول��ه ای عجیب، 
پرس��رعت و پرریسک شده اس��ت و انسان های آماده 

برای این حوزه را می طلبد. 
دو علمی ک��ه در حوزه »رقاب��ت« خیلی به صورت 
مستقیم مرتبط هستند، یکی »استراتژی« و دیگری 
»مارکتینگ« اس��ت که در ایران به بازاریابی ترجمه 

شده است. 
در تعریف استراتژی بسیار خوانده  و شنیده ایم ولی 
به نظرمن هیچ کس به اندازه »مایکل پورتر« استراتژی 
را س��اده و کاربردی تعریف نکرده اس��ت. او می گوید:  
»اس��تراتژی یعنی بدانیم چه کارهای��ی را باید انجام 
بدهی��م و چه کارهایی را نبای��د انجام بدهیم و اینکه 
بدانیم اهمیت ورود نکردن به کارهایی که نباید انجام 
دهیم به اندازه اهمیت ورود به کارهایی که باید انجام 
دهیم مهم اس��ت« و در حقیقت دلیل اصلی شکست 
بسیاری از بنگاه  های اقتصادی و حتی افراد موفق ورود 

به کارهایی است که نباید در آن وارد بشوند. 
یک مدل ساده اما بسیار کاربردی در حوزه استراتژی 
S"-O-"S  است. منظور از S اول موقعیت است یعنی 
ما باید بدانیم در حال حاضر چه موقعیتی در صنعت 
داریم. برای مثال س��هم بازارمان چقدر اس��ت؟ نقاط 
قوت مان چیس��ت؟ نقاط ضعف مان چیس��ت؟ سهم 
ذهنی ش��رکت ما در بازار به چه میزان اس��ت؟ سهم 

عاطفی ما در نزد مشتریان چقدر است؟ و... 
اما منظور از O همان »Objective« یا به عبارتی 
»چش��م انداز« است. چش��م انداز آن سرنوشت زیبایی 
اس��ت که ما برای س��ازمان خود متصور هستیم. پس 
در تدوین چش��م اندازی شایس��ته باید برنامه ریزی و 
اق��دام کنیم و S دوم همان »اس��تراتژی« اس��ت. در 
س��طح استراتژی کار وکسب سه سوال اساسی مطرح 

می شود: 
1- ما کجا هستیم؟ 

2- به کجا می خواهیم برویم؟ 
3- چگونه می خواهیم برویم؟ 

پس استراتژی چگونگی و نحوه رفتن ما از وضعیت 
موجود به وضعیت مطلوب یا همان چشم انداز است. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )86(
مشتری را به چنگ خود درآورید

کس��ب مشتری بیشتر به رقابتی در تمامی بازارها 
تبدیل ش��ده اس��ت. در این رقابت معیارها و عوامل 
مختلفی وج��ود دارند که می توان��د باعث موفقیت 
ش��رکت در مقایسه با سایر شرکت های فعال در این 

حوزه شود. 
یکی از این عوامل نخس��تین بودن است، این امر 
به این معنا اس��ت که هر ش��رکتی که بتواند زودتر 
وارد بازار ش��ود به علت نبود فض��ای رقابتی جدی 
خیلی زود مطرح خواهد ش��د و مس��یر موفقیت را 
آسان تر طی خواهد کرد. البته این امر ریسک باالیی 
نیز دارد و ممکن اس��ت منجر به نابودی شرکت نیز 
ش��ود. علت این امر به این خاطر است که شما وارد 
فضایی جدید می شوید که عمال در آن کوچک ترین 
تجرب��ه ای ندارید. همین عامل کم تجربگی خصوصا 
در س��ال های اولی��ه کار ممکن اس��ت ش��رکت را 
زمین گی��ر کن��د. با این ح��ال خطر ه��ای احتمالی 
نباید ش��ما را از اهداف تان دور س��ازد. به هر میزان 
که ایده ش��ما برای حضور در صنعت جدید پخته تر 
و نوآورانه ت��ر باش��د احتمال موفقیت ش��ما افزایش 

خواهد یافت.
 معنای نخس��تین بودن تنها به این منظور به کار 
نم��ی رود که وارد صنعتی ش��وید که ت��ا به حال به 
طور جدی به آن پرداخته نش��ده اس��ت، بلکه شما 
می توانی��د ب��ا ارائه ی��ک ایده جدید حت��ی در یک 
حوزه کاری با فضای رقابتی ش��دید هم به موفقیت 

چشمگیری دست یابید. 

ایده
یک��ی از حوزه هایی که در چند س��ال اخیر مورد 
توجه افراد بس��یاری قرار گرفته، حوزه کودک است. 
بدون ش��ک کودکان برای خان��واده خود از اهمیت 
بس��یار باالیی برخوردار هستند و همین امر در کنار 
ضعیف بودن آنان باعث می ش��ود والدین همواره به 
فکر آس��ایش و راحتی آنان باشند. ایده های موجود 
ب��رای رفاه بیش��تر ک��ودکان در نوع خ��ود جالب و 
کارب��ردی به نظر می رس��د با این ح��ال در رابطه با 
راحتی کار مادران به عنوان کس��انی که بیش��ترین 
زم��ان را با کودک س��پری خواهند ک��رد، به اندازه 
کافی اقدام��ات مفید صورت نگرفته اس��ت. همین 
امر هم باعث ش��ده اس��ت که راحت تر ساختن کار 
مادران و کاس��تن از دغدغه های آنان به موضوع داغ 
و پرطرفداری تبدیل ش��ود. یکی از ایده های جالب 
کیسه های نایلونی عطری مخصوص پوشک و وسایل 

کثیف کودک است.
 این کیسه ها کمک می کنند مادران بدون نگرانی 
از انتشار بوی بد پوشک نوازد خود، به سفر بپردازند 
یا در مهمانی حاضر شوند. با کثیف شدن نوزاد تنها 
کافی اس��ت پوش��ک کثیف را داخل آن قرار داده و 
زی��پ آن را ببندی��د دیگر هیچ ب��وی نامطبوعی به 

خارج سرایت نخواهد کرد. 
این طرح خیلی زود م��ورد توجه جمع کثیری از 
مادران قرار گرفت و باعث ش��د شرکت تولید کننده 
آن به طرزی ناباورانه به س��ود هنگفتی دس��ت پیدا 
کند. این موفقیت را باید به علت حضور س��ریع آنان 
در یک حوزه کاری جدید دانست. درواقع آنان گوی 
س��بقت را از سایر رقبا ربودند و به نخستین شرکت 
تولید کننده این کیس��ه ها مبدل شدند. همچنین به 
علت نبود رقیب توانس��تند خیلی س��ریع به جایگاه 

خوبی دست یابند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مکانی را برای شروع فعالیت خود انتخاب کنید 
که به بازار هدف مدنظر به قدری نزدیک باش��د که 

بتوانید ارتباط الزم را با آنان برقرار سازید. 
- درصورت امکان با چند شرکت فعال در منطقه 
مورد نظر که با حوزه فعالیت شما در ارتباط هستند، 
برای ش��روع فعالیت خود همکاری داشته باشید. با 

این کار شروعی قدرتمندانه تری خواهید داشت. 
- از همان ابتدای ش��روع فعالیت به دنبال جذب 
مش��تری باشید و درصورت امکان اطالعات ضروری 
نظیر آدرس و نام آنها را بیابید. با این کار ش��ما این 
امکان را در اختیار خواهید داشت که با آنان ارتباط 

بهتری برقرار سازید. 
- اهمیت مکان تولیدی بس��یار باال است. درواقع 
این امر تنها از نظر جذب مشتری مهم نیست، بلکه 
باخبر بودن از اوضاع و احوال رقبا برای ارتقای سطح 
کاری نیز از دیگر عواملی اس��ت که به اهمیت مکان 
تولی��د می افزاید. به همین خاطر الزم اس��ت ضمن 
آگاهی یافتن از فعالیت س��ایر رقب��ا، مکانی را برای 
تولید انتخ��اب کنید که مرتبط با ح��وزه کاری تان 
باشد و منجر به جذب سریع تر و بهتر مشتری شود. 

شنبه
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بازاریابی از نگاه معلم بازاریابیایده های طالیی

تلفنمستقیم:86073279شماره638 www.forsatnet.ir

خیلی از برندها برای به وجود آوردن یک 
ایده جدید و تغییر هویت بصری شان 
یا تغییر نام دچار مشکل شده اند. به 

همین خاطر کاری که برند نوتالبار برای 
این منظور به انجام رسانده، می تواند از 
چالش فرصت استفاده کرده و برندی 
جدید را با تجربه ای جدید خلق کند نه 

فقط در تغییر نام

ترجمه: امیرآل علی

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

گزارش »فرصت امروز« از فرآیند تغییر نام نوتالبار به سیناتال 

هفت خوان فرانچایزینگ در ایران
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برای مطالعه 567    پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )38(
مدیریت خطر سیاه چاله زمان

نخس��تین بار آلبرت اینیشتین بود که به طور دقیق 
مفهوم سیاه چاله را معرفی کرد. به عبارت ساده، سیاه چاله 
ناحیه ای از فضاست که جرم در آن به حالت فوق فشرده 
در می آید. این ویژگی باعث می ش��ود سیاه چاله ها همه 
چیز را به درون خود بکش��ند. در ای��ن میان زمان نیز 
اس��تثنا نخواهد بود. همچنین امکان خارج شدن برای 
اجس��ام از داخل این پدیده فضایی نیز ممکن نیس��ت. 
نکته جالب درخصوص این پدیده فضایی، نامگذاری آن 
به س��یاه چاله به دلیل قدرت جذب باالی آن اس��ت که 
سبب می شود رنگی نیز از خود باقی نگذارد. این مفهوم 
درست مانند تعریف جسم سیاه در ترمودینامیک است. 
با این حال شاید تا اینجای مقاله برای شما عجیب باشد 
که چرا به بررسی چنین مفاهیم علمی پرداخته ایم. در 
واقع در دنیای کسب وکار و همچنین در زمینه مدیریت 
بهینه زمان نیز برخی فعالیت ها مانند سیاه چاله ها زمان 
را بلعیده و به طور غیر قابل باوری ش��ما را از برنامه تان 
دور می کن��د. این فعالیت ها به ط��ور خالصه در میان 
کارشناس��ان با نام »شغل های س��یاه چاله ای« شناخته 
شده اس��ت. در ادامه به بررسی نحوه مدیریت مناسب 

این فعالیت ها خواهیم پرداخت. 

ایده
همان ط��ور که پیش از این بیان ش��د، راه فراری از 
سیاه چاله وجود ندارد. بنابراین به عنوان توصیه نخست 
بهتر است مراقب این نوع شغل و فعالیت ها باشید. اگر 
تنه��ا مقداری خود را درگیر این نوع فعالیت ها کنید، 
نه تنها از برنامه کسب وکارتان دور خواهید ماند، بلکه 

راه رهایی از آن فعالیت ها را نیز نخواهید داشت. 
ع��الوه ب��ر توضی��ح دقی��ق ویژگی ه��ای این گونه 
مش��اغل، الزم اس��ت نمونه های آن نیز مورد بررسی 
ق��رار گرفت��ه و معرفی ش��وند. ویژگ��ی اصلی اغلب 
شغل های سیاه چاله ای درگیر کردن افراد در چندین 
الیه متفاوت فعالیت اس��ت که ن��ه تنها زمان زیادی 
را از اف��راد می گی��رد، بلکه اعتبار حرف��ه ای و به تبع 
آن آینده ش��غلی اف��راد را نیز در مع��رض خطر قرار 
می دهد. همچنین به طور معمول این گونه فعالیت ها 
به طور گروهی و با مش��ارکت تعداد وس��یعی از افراد 
سازمان ارتباط پیدا می کند. این ویژگی اخیر به شدت 
توان همکاری و توافق افراد بر س��ر موضوعات اصلی 
را کاه��ش می ده��د. بنابراین مقدار قاب��ل توجهی از 
ت��وان افراد ص��رف مجادله با یکدیگ��ر و تالش برای 
نش��ان دادن برتری های طرح خود در مقایسه با سایر 
پیشنهادات موجود می ش��ود. شاید با این توضیحات 
مثال های خوبی از این گونه فعالیت ها در ذهن ش��ما 
تداعی شده باش��د. در واقع آش��کارترین این کارها، 
تدارک مراس��م افتتاحیه، ارائه پیش��نهادات در مورد 
جابه جای��ی دفتر ش��رکت و بس��یاری از فعالیت های 

این چنینی است. 

در حقیقت این ن��وع فعالیت های به ظاهر کوچک 
و کم اهمی��ت نیازمند داوطلب هایی ب��رای پرداختن 
به آنهاس��ت. در اینج��ا توجه به ی��ک نکته ضروری 
اس��ت؛ در واقع تصمیم گیرنده نهایی در مورد چنین 
فعالیت هایی مدیر یا مدیران ارش��د ش��رکت بوده و 
کارمندان مش��ارکت کننده تنها در حد ارائه کنندگان 
پیشنهادات هستند. همان طور که می توان حدس زد، 
نتیج��ه این کار در صورت موفقیت آمیز بودن تنها به 
نام مدیران شرکت ثبت خواهد شد و نامی از کارمند 
مش��ارکت کننده به میان نخواهد آمد. بنابراین ش��ما 
به عنوان کس��ی که در این طرح مش��ارکت می کنید، 
نباید انتظار تجلیل از طرح تان را داش��ته باش��ید. از 
س��وی دیگر در صورت شکس��ت پیشنهاد شما که از 
جانب مدیران ش��رکت پذیرفته ش��ده است، عواقب 
این شکست متوجه شما خواهد بود. در واقع مدیران 
تنها مسئولیت کسب موفقیت را بر عهده می گیرند و 
در صورت بروز هرگونه اش��کال این ش��ما هستید که 

مسئول پاسخگویی خواهید بود. 
بنابراین بهتر است همان طور که در ابتدای این ایده 
نیز بیان شد، از شرکت در چنین فعالیت های وقت گیر 
و بی حاصلی خودداری کنید. ش��غل های سیاه چاله ای 
تنها زمان ش��ما را تلف خواهند کرد. در صورت کسب 
موفقیت، نامی از ش��ما برده نخواهد ش��د و در حالت 
عکس آن تمام مشکالت بر سر شما ریخته خواهد شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در صورت��ی ک��ه در مح��ل کار ش��ما چنی��ن 
درخواس��ت هایی مبنی بر ارائه پیش��نهادات صورت 
گرفت، در وهله نخست سعی کنید از شرکت در آنها 
خودداری کنید. با این حال اگر به شدت عالقه دارید 
در این گونه فعالیت ها مش��ارکت کنید، در ابتدا خطر 
شکس��ت ایده تان را به مدیران ارشد تذکر دهید. در 
این صورت در هنگام شکس��ت خطر کمتری شما را 

تهدید خواهد کرد. 

شنبه
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پاس�خ کارش�ناس: دریاف��ت پورس��انت به صورت 
ریالی و براس��اس فروش همیش��ه نیز کارآمد نیس��ت. 
اگر پورس��انت همراه با به کارگیری راهکارهای انگیزشی 
باش��د، نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت. البته این 
روش را برخ��ی از مدیران فروش ب��ه کار می گیرند و از 
آن نتیجه خوبی نیز گرفته اند. در این حالت رس��یدن به 
ه��دف اهمیت زیادی دارد. چون امکان دارد فروش��نده 
در یک ماه فروش خوبی داش��ته باش��د ام��ا در ماه های 

بعدی محصوالتش مرجوع شوند. فروش باید به گونه ای 
صورت گیرد که زنجیره ای باش��د و همیش��ه فروشنده 
بتواند فروش س��الم و صحیحی داش��ته باشد یعنی بعد 
از فروش، فروشنده مش��تریان را برای ماه های بعدی با 
خود همراه کن��د. مدیرفروش در این حالت می تواند به 

فروشنده امتیاز دهد. 
اگر امتیاز ویزیت های درس��تش باالی 80درصد کل 
ویزیت های ماهانه اش باش��د، امتی��از مثبتی را دریافت 
می کن��د. درای��ن حالت فروش��نده هر لحظ��ه و هر ماه 
پورس��انت خود را افزایش می دهد و فقط به پورس��انت 
تعیین ش��ده ابتدای قراردادش بسنده نمی کند. این کار 

نقش یک عامل انگیزشی را بازی می کند و مدیرفروش 
نیز برحسب آن می تواند مسیر حرکتی کارکنان را بهتر 
ترس��یم کند. در این باره مدیران فروش می توانند برای 
کارکن��ان خود تعداد اقالمی را برای ارائه به مش��تریان 
تعیی��ن کنند، مثال اگر خریدار در م��اه اول 7 قلم کاال 
از فروش��نده بخ��رد و در م��اه دوم تع��داد اق��الم به 9 
برس��د، مدیر فروش می تواند امتی��ازی را برای کارمند 
خ��ود درنظر بگی��رد. بنابراین مدیران ف��روش با اجرای 
ش��یوه های ترکیبی با پورس��انت باید فروش متناسبی 
را برای هر ماه مجموعه داش��ته باش��ند تا باعث رش��د 

شرکت  شوند. 

مدیریت مالی بخش فروش

پرسش: مدیریت فروش یک مجموعه بزرگ تولید محصوالت بهداشتی کودک را برعهده دارم. تمام کارکنان بخش فروش 
به صورت پورس�انتی با مجموعه فعالیت می کنند و با توجه به حجم فروش ش�ان حقوق دریافت می کنند. روش اجرا ش�ده 
دس�تاوردهای خوبی را برای مان به همراه داش�ته اما به دنبال روش تازه ای در این حوزه هس�تیم، راهنمایی بفرمایید آیا 

می توانیم روش جدیدی را اجرایی کنیم؟ 

کلینیککسبوکار

»ب��رای موفقی��ت در اهداف 
س��ازمانی ابت��دا بای��د تم��ام 
پروس��ه ها و فعالیت ه��ای یک 
شرکت ملموس شود تا با ایجاد 
برنامه یک س��اله تحقق اهداف 
سازمانی را پیگیری کرد. شاید 
ابتدا فکر کنید که تنها اهداف 
س��ازمان،  نش��انه گذاری شده 
اولوی��ت دارد ام��ا حقیقت آن 
اس��ت که نباید تنه��ا در یک 
نقطه هدف گ��ذاری کرد و باید 
با تجزی��ه و تحلی��ل نیازهای 
مش��تریان و پاس��خگویی ب��ه 
آنها، اهداف سازمانی را مستمر 
دنب��ال کرد ت��ا بهتری��ن دید 
برای مش��تری از شرکت ایجاد 
شود.« اینها بخشی از سخنان 
گیدو هلمرهورست، سرپرست 
نوآوری و یادگیری هواپیمایی 
ایرفرانس-کی   ال ام در روز دوم 
جهانی  رونده��ای  گردهمایی 
منابع انس��انی در تهران است. 
این گردهمایی با حضور بیش 
از ۳00 نف��ر در حالی روز دوم 
خود را سپری کرد که مدیران 
برجسته منابع انسانی تجربیات 
خود را با ش��رکت کنندگان به 
اش��تراک گذاش��تند. در ادامه 
گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از 
روز آخر این رویداد را خواهید 

خواند. 

ترسیم تصویر واضح از 
اهداف 

هلمرهورس��ت،  گی��دو   
سرپرس��ت فن��اوری ن��وآوری 
و یادگی��ری، هواپیمای��ی ای��ر 
فرانس-کی   ال ام از س��خنرانان 
روز پایانی گردهمایی روندهای 
جهانی منابع انس��انی با اشاره 
به اهمیت شناس��ایی نیازهای 
کارمن��دان در ی��ک س��ازمان 
گفت: برای مشتری مدار بودن 
س��ازمان ها بس��یار مهم است 
ک��ه کارمن��دان آموزش ه��ای 
درون س��ازمانی را تجربه کنند 
تا به اه��داف مدنظر مجموعه 
نزدیک ش��وند. بای��د از هدفی 
که در منابع انسانی در پیشبرد 
اهداف در نظر گرفته ایم تصویر 
واضحی برای کارمندان شرکت 
ترس��یم کنی��م تا تم��ام افراد 
س��ازمان، از پنج��ره واح��دی 
ب��ه موضوعات س��ازمانی نگاه 
کنند. وی همچنین با اش��اره 
ب��ه اینک��ه بای��د پ��س از هر 
آم��وزش و در دوره های زمانی 
مختل��ف آزمای��ش و ارزیاب��ی 
س��طح آموزش ه��ا را مدنظ��ر 
داش��ت گف��ت: م��ا مس��ئول 

تجربه کارمندان هس��تیم زیرا 
ب��ا طراحی ک��ه از آینده انجام 
می دهیم، پیشرفت را خواهیم 

ساخت. 

حفظ ارتباطات استراتژیک 
درون سازمانی 

آرش وف��اداری، مدیرعام��ل 
س��خنران  ماناپی��ام  ش��رکت 
دیگر ای��ن گردهمایی بود که 
ب��ا موض��وع »چگون��ه ارتباط 
ارتباط��ات  ب��ه  اس��تراتژیک 
کارمن��دان کم��ک می کن��د« 
در ای��ن رویداد به س��خنرانی 
پرداخ��ت. او با بی��ان اهمیت 
س��ازمانی  درون  ارتباط��ات 
گف��ت: ارتباط��ات داخل��ی و 
می��ان کارمن��دان و اینکه آنها 
چگونه فک��ر می کنند، موضوع 
مهمی اس��ت که بای��د به آن 

توج��ه داش��ت. ارتباط 
پوششی  بین س��ازمانی 
برای موفقیت س��ازمان 
اس��ت. مطمئن ش��وید 
ش��فاف،  ش��ما  پی��ام 
ب��ا کمترین  و  صادقانه 
نویز باشد و در دریافت 
و ارس��ال بازخورد دقت 
باش��ید صداقت  داشته 
نشود.  خدش��ه دار  پیام 
مس��ائل  همچنی��ن 
ارتقای��ی  و  انگیزش��ی 
همیشه باید مدنظر قرار 
گیرد. در مورد ارتباطات 
س��ازمانی،  داخ��ل 
اولویت بن��دی یک��ی از 

فعالیت های اصلی اس��ت. دوم 
اینکه مخاطب خود را مشخص 
کرده و آنها را بشناس��ید. سوم 
اهداف ارتباطی خود را تعریف 
پیغام های  اینکه  کنید. چهارم 
کلی��دی خ��ود را ب��رای تمام 
تعریف  و  مخاطبان مش��خص 

کنید. 
او ادام��ه داد: پیغام هنگامی 
موفقیت آمی��ز خواه��د بود که 
قاب��ل درک و ب��اور باش��د، به 
دس��ت افراد درس��ت برسد و 
فراخوان برای اق��دام به کاری 
باش��د. بنابراین کانال درستی 
را ب��رای هر مخاط��ب انتخاب 
کنی��د. در فعالیت ه��ای منابع 
انس��انی باید تالش و تمرین را 
مدنظ��ر ق��رار داد و دید برای 
پیام های ارسالی سازمان ما چه 
اتفاقی افتاده و آیا تغییر دلخواه 
در مخاطب ایجاد شده است یا 
خیر. وفاداری همچنین درباره 
کارمندان و فعالیت های حوزه 
منابع انس��انی گفت: در حوزه 
رفتاری و س��ازماندهی رفتارها 
در س��ازمان ها باید به س��وابق 

افراد هم توجه داش��ت و برای 
بهبود ارتباط��ات باید انتخاب 
مسیرهای توزیعی و کانال های 

تاثیرگذار را مدنظر قرار داد. 

مقاومت در برابر تغییرات 
دیجیتال 

در ادامه در قسمت مباحثه، 
سوالی از جانب یکی از حضار 
به این ترتیب مطرح ش��د که 
مقاوم��ت کارمن��دان در برابر 
تغییرات دیجیت��ال و افزایش 
آگاه��ی آنه��ا در مقاب��ل این 
مقاوم��ت از جان��ب مدی��ران 
منابع انس��انی ب��ه چه صورت 
باید باشد؟ متخصصان اینطور 
پاس��خ دادن��د ک��ه مدی��ران 
خصوص��ا مدیران IT تش��نه 
نوآوری و تغییرات تکنولوژیک 
در سازمان هستند. می توانید 

ب��ا آزمایش ای��ن تغییرات در 
گروه ه��ای کوچ��ک، درص��د 
مقاومت آنها را در مقابل تغییر 
دریافته و کارایی آنها را نسبت 
به تغییرات بسنجید. مشتریان 
بی��ن ارائه پکیج ه��ای قدیمی 
و اس��تفاده از اپلیکیشن برای 
خری��د، م��ورد دوم را انتخاب 
می کنند و به تغییر عالقه مند 
را  عالق��ه  همی��ن  هس��تند. 
نیز بای��د می��ان کارمند خود 
ایجاد کنید. وف��اداری هم در 
ادامه پاس��خ اضافه کرد ما در 
بحث دیجیت��ال ضعف داریم. 
می توانی��م با گیمیفیکیش��ن، 
ایجاد  و  فرآینده��ای ش��غلی 
گروه هایی با استفاده از پلتفرم 
این ضع��ف را تبدیل به قوت 
کنی��م. همچنین حس اعتماد 
و ارتب��اط ب��ا س��طوح باالی 
س��ازمان در ایران کم اس��ت. 
ابتدا این تغییر باید ایجاد شود 
تا بتوانیم پلتفرم های دیجیتال 
را نیز گسترش دهیم. این کار 
را می توانی��م ب��ا اس��تفاده از 
مدیریت  داخل��ی،  بالگین��گ 

تغییر و شبکه داخلی اینترنت 
)اینترانت( انجام دهیم. 

ارتقا از طرف مشتریان، 
الزمه پیشرفت 

دیگر سخنران این گردهمایی 
اس��تعداد  زاکاروا، مدی��ر  آن��ا 
بود.  یونیلیور  جهانی ش��رکت 
وی گف��ت: مهم تری��ن الزم��ه 
انس��انی،  منابع  پیش��رفت در 
ایجاد هدف در واحد سازمانی 
اس��ت که این خود به تنهایی 
به معن��ای پیم��ودن نیمی از 
راه موفقی��ت اس��ت. وی ادامه 
داد: تنه��ا درصورتی می  توانیم 
پیش��رفت داش��ته باش��یم که 
از ط��رف مش��تریان ارتقا داده 
هدف گذاری  بنابراین  ش��ویم، 
ما که تبدیل به رش��د شرکت 
می ش��ود مهم اس��ت و در این 
ش��رکت های  مس��یر، 
بازاریاب��ی هس��تند که 
ب��ه ما کم��ک می کنند 
را  اصل��ی  اه��داف 
بشناس��یم. وی با اشاره 
افکار شخصی  اینکه  به 
باید با تمرین و تعریف 
درس��ت از هدف، مسیر 
توضیح  بگیرد،  مناسب 
داد: زمانی که از س��وی 
برای  مدیری��ت، هدفی 
شرکت تعیین می شود، 
تمام پرس��نل پتانسیل 
راس��تای  در  را  خ��ود 
تحق��ق آن هدف به کار 
در  ای��ن  و  می گیرن��د 
اس��ت ک��ه مدیران  صورت��ی 
روی  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای 
اهداف معین و ش��فاف، تمرکز 

کنند. 
زاکاروا ب��ا بیان اینکه هدف، 
مهم ترین قسمت برای رسیدن 
به توسعه است، گفت: زمانی که 
درک از اهداف مجموعه ایجاد 
ش��ود، افرادمان در برابر هدف 
بحث می کنند و نظر می دهند 
و همین موضوع فاکتورهایی را 
برای بهبود ش��رایط فعلی ارائه 
می دهد؛ به آن معنی که هدف 
برای توسعه راه مان الهام بخش 
اس��ت تا فازبندی عملکرد آتی 
مجموع��ه بهتر ش��ود. مدیران 
بای��د در کارگاه های آموزش��ی 
به دنبال ایده های جدید باشند 
تا پی��روزی را رقم بزنند، نباید 
فرام��وش کنی��م ک��ه بهترین 
هدف از تجربه اندوزی نش��أت 

می گیرد. 

توجه به پتانسیل های 
درون سازمان 

توس��عه ی��ک برنام��ه برای 

شناسایی اس��تعدادهای بالقوه 
دیگر موضوعی است که توسط 
راماکریش��نا م��وا، مدیر منابع 
انسانی استراتژیک گروه منابع 
انس��انی بان��ک NBD  ارائ��ه 
ش��د. او بیان کرد اگ��ر به کار 
مدی��ران بازاریابی توجه کنید، 
خواهید دید که استعداد ویژه 
آنه��ا ارتب��اط می��ان روندها و 
نیازه��ا و ارتقای پیش��نهادات 
خودش��ان است، حال کار ویژه 
مدی��ران HR چیس��ت؟ کار 
آنها باید شناس��ایی استعدادها 
باش��د. ایج��اد فراخ��وان برای 
اس��تعدادیابی داخل ش��رکت 
ب��رای ش��رکت های کوچ��ک 
مناسب اس��ت. چند درصد از 
شما درباره رش��د استعداد در 
کرده اید؟  فکر  داخل ش��رکت 
اگر واقعا به این مسئله اهمیت 
دهی��د و آن را حل کنید، کار 

بزرگی انجام داده اید. 
وقت��ی IT جه��ان را تغییر 
می دهد و تحوالت و پیشرفت ها 
زیاد می ش��ود، برای ایجاد یک 
و  بای��د س��رمایه گذاری  مدیر 
صبر کنید. این کار یک ش��به 
انجام نمی ش��ود. بای��د عادات 
بد کارمندان خ��ود را به مرور 
تغیی��ر دهید. مدی��ران باید به 
پتانس��یل ها در س��ازمان خود 
توجه کنند. تعریف پتانس��یل 
از نقط��ه نظ��ر اف��راد متفاوت 
است، اما به صورت یک تعریف 
کلی ب��ه ای��ن صورت اس��ت 
ک��ه این افراد نی��از به ظرفیت 
یادگی��ری جدی��د و عالقه به 
رش��د دارن��د، هوش��مندند و 
می  توانن��د الهام بگیرند. بعضی 
دیگ��ر باید تش��ویق ش��وند و 
بعض��ی جاه طلبند. بنابراین به 
ابزارهای کشف اس��تعداد نیاز 
داری��م. از ابزارهایی اس��تفاده 
کنید که کارایی دارد. همچنین 
برای تصمیم گیری از ابزارهایی 
اس��تفاده کنید که برنامه های 
جایگزین��ی و آماده س��ازی در 
ایج��اد کند.  بالقوه  نیروه��ای 
دق��ت کنی��د ک��ه بای��د ابزار 
درست را انتخاب کنید. سپس 
گزارش های��ی ارائ��ه کنید که 
طوالنی نباش��د. به عنوان مدیر 
منابع انسانی، در هنگام اجرای 
برنامه های جانشینی از فیدبک 
مدیران ارشد استفاده کنید. در 
مورد نح��وه مدیریت، ظرفیت، 
محرک ها،  تج��ارب،  آگاه��ی، 
چابکی و ریسک های محیطی 
فکر کنی��د. همچنین فراموش 
نکنی��د ک��ه ب��ه مربیگ��ری و 
آموزش نیاز دارید تا با موفقیت 

این فرآیند را انجام دهید. 

مدیران خصوصا مدیران IT تشنه 
نوآوری و تغییرات تکنولوژیک در 

سازمان هستند. می توانید با آزمایش 
این تغییرات در گروه های کوچک، 

درصد مقاومت آنها را در مقابل تغییر 
دریافته و کارایی آنها را نسبت به 
تغییرات بسنجید. مشتریان بین 

ارائه پکیج های قدیمی و استفاده از 
اپلیکیشن برای خرید، مورد دوم را 
انتخاب می کنند و به تغییر عالقه مند 
هستند. همین عالقه را نیز باید میان 

کارمند خود ایجاد کنید
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کارتابل

ترجمه: علی آل علی

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

گزارش »فرصت امروز« از روز دوم گردهمایی »روندهای جهانی منابع انسانی«

موفقیت با ابزار مدیریت ارتباطات درون سازمانی

رقابت نفسگیر در افزایش سهم 
گیگ های مصرفی! 

با نگاه��ی ب��ه فعالیت ه��ای تبلیغاتی ش��رکت های 
ارائه کننده خدمات دسترس��ی به اینترنت، این موضوع 
کامال نمایان می شود که این شرکت ها در بازاری رقابتی 
به سر می برند و همواره به دنبال جذب مشتریان جدید 
هستند. در این صنعت یکی از مشکالت همیشگی عدم 
وفاداری مش��تریان و ریزش دائمی مش��ترکین موجود 
است؛ مشترکینی که با هزینه های بسیار جذب  شده اند 
اما به دالیل مختلف کوچ کردن از یک شرکت به  شرکت 
دیگر را تجربه می کنند. برخی از این مش��کالت شامل 
قطعی اینترنت، پایین بودن س��رعت، توجیه نشدن در 
خصوص نحوه مصرف حجم خریداری ش��ده و... است. تا 
چند سال پیش رقابت قیمتی و تبلیغاتی این شرکت ها 
چندان س��خت نبود اما پ��س از مدتی با ورود بازیگرانی 
چون شرکت مخابرات و شکل گیری برخی شرکت های 
جدید، رقابت از قبل هم جدی تر شد؛ رقابتی که تاثیرات 
غیرقابل انکاری بر نحوه قیمت گذاری سرویس ها داشت. 
این تغییرات در بازاری تک محصولی اتفاق افتاد و کم کم 
برخی ش��رکت های PAP برای ایجاد تمایز برای خود، 
باش��گاه های مش��تریان خ��ود را نیز راه ان��دازی کردند؛ 
باش��گاه هایی که عمدتا جذابیت باالیی برای مخاطبان 

خود ایجاد نکردند. 
محتوا یا حجم، مسئله این است! 

یک��ی از رقابت های اصل��ی ش��رکت های ارائه دهنده 
دسترسی اینترنت، ارائه محتواهای ترجیحا حجیم مانند 
ویدئو و عکس به آنهاس��ت. در این می��ان برخی از آنها 
نسبت به بومی کردن محتواهای کاربرپسند و پرترافیک و 
انتقال آن به دیتاسنترهای خود اولویت داده اند و برخی به 
ایجاد بسترهای ارزش افزوده جدید مبتنی بر محتوا برای 
کاربران خود همت گذاش��ته اند. همه این موارد به نوعی 
به بازاری تک محصولی رس��یده ک��ه حتی قیمت خود 
سرویس در آنها به شدت پایین آمده و صرفا فروش حجم 
س��هم بازار و گردش مالی شرکت های ذی نفع را کنترل 
می کند. اما در س��ال گذش��ته تغییر مجوز شرکت های 
ارائه کننده دسترسی اینترنت از PAP به FCP مقدمه 
ارائه س��رویس های متنوع جدیدی به مشتریان شد. به 
این معنا که این ش��رکت ها می توانند عالوه بر اینترنت 
پرس��رعت ADSL خدماتی از قبی��ل تلفن ثابت، تلفن 
مبتن��ی بر IP یا همان VOIP، اینترنت نس��ل چهارم 
TD-LTE، خدمات وای فای، فیبر نوری و... را نیز ارائه 
کنند. با توجه به اینکه یکی از اهداف باش��گاه مشتریان، 
توسعه و تنوع سبد خرید مشتریان است، این امر باعث 
ایجاد بستر تنوع خدمات این شرکت ها شده و راه را برای 
داشتن باشگاه مشتریانی فعال تر هموار می کند. باشگاه 
مشتریان عالوه بر توسعه سبد خرید مشتریان، تشکیل 
دیتابیسی جامع و شفاف از مشتریان را نیز ممکن خواهد 
کرد چراکه یکی از مشکالت این صنعت، شناخت ناکافی 
از مشتریان نهایی است. این مشکل گاه به واسطه حضور 
نماین��دگان قدرتمندی که اطالعات را به درس��تی ثبت 
نکرده اند پیش آمده است و گاهی به واسطه تنبلی کاربران 

در ارائه اطالعات کامل و به روز. 
باشگاه مشتریانی که همه می خواهند! 

گرچه در صنعت دسترس��ی به اینترنت، چند شرکت 
محدود نس��بت به راه اندازی باشگاه مشتریان خود اقدام 
کرده و بقیه هم به دنبال همین مسیر هستند اما هنوز 
سناریوی دقیق و مشخص و همچنین خروجی شفافی 
از این ابزار دیده نمی شود. برخی شرکت های ارائه کننده 
خدمات اینترنتی به مناسب های مختلف، امتیازاتی را به 
مشتریان می دهند و برخی دیگر صرفا به خرید مشتریان 
اعتنا می کنند. مواردی مانند دعوت دوستان و امتیاز تولد 
و تکمیل پروفایل هم در اکثر موارد برخی سرفصل های 
دیگر امتیاز گیری را تشکیل می دهند و همه این امتیازات 
ختم به جوایزی ک��ه جذاب ترین آن از دید کاربر گیگ 
مصرفی بوده می شود. گرچه همین پاداش نیز در برخی 
مواقع صرفا توسط نمایندگی ها استفاده شده و به دست 
مشتریان نهایی نرسیده است اما داشتن باشگاه مشتریان 
به تدریج تبدیل ش��ده اس��ت ب��ه مطالب��ه ای که برخی 
مشترکین اینترنت از ش��رکت ارائه دهنده اینترنت خود 

دارند. 
چه کنیم؟! 

به نظر می رسد با توسعه خدمات مستقیم شرکت های 
FCP از ی��ک ط��رف و ب��ا گس��ترش س��رویس های 
ارزش افزوده)VAS(  از طرف دیگر، می توان چش��م انداز 
مناس��بی را از رش��د و پیشرفت باش��گاه های مشتریان 

شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی متصور شد. 
با توجه به ش��بکه مشتریان، نوع مخاطبان و رده های 
س��نی و جغرافیای��ی و ن��وع محصول خریداری ش��ده 
آنها، یکی از کلیدهای پیش��رفت باشگاه های مشتریان 
ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات دسترس��ی اینترنت، 
شبکه س��ازی با برندهای دیگر اس��ت. اینکه ارزش های 
ارائه ش��ده به مش��تریان از خدمات مستقیم شرکت به 
س��وی خدمات ارزش افزوده و شبکه های شراکتی پیش 
برود ه��م هزینه های باش��گاه داری را کاهش می دهد و 
هم مش��تریان را راضی تر خواهد کرد. همچنین عمدتا 
تکنولوژی راه اندازی باش��گاه مشتریان نیز در این مسیر 
فراموش شده اس��ت. در صنعتی که با ورود اپراتورهای 
موبای��ل به آن و ایجاد دسترس��ی آس��ان ب��ه اینترنت 
در قال��ب تکنولوژی ه��ای ۳G  و 4G  حج��م بازاری از 
ش��رکت های FCP ازدست رفته است، خود ابزار موبایل 
همچنان مهجور اس��ت و در نهایت ش��رکت ها نس��بت 
به راه اندازی اپلیکیش��ن های موبایل جهت پش��تیبانی 
مش��تریان اقدام کرده اند. فارغ از اینکه این اپلیکیشن ها 
ب��ه دالیلی مانند تجربه کاربری و امکانات آن تا چه حد 
توانسته اس��ت جای خود را میان مخاطبان باز کند اما 
ج��ای خالی اس��تراتژی های تحت موبایل ب��رای وفادار 
کردن مشتریان کامال احساس می شود. ایجاد بازیگونگی 
)gamification(  و درگی��ر کردن کاربران در بس��تر 
موبایل یکی از راهکارهایی است که به باشگاه مشتریان 
این ش��رکت ها تمایز و ارزش بیش��تری خواهد بخشید. 
امید است این ش��رکت ها عالوه بر ارائه سرویس هایی با 
کیفیت باال و پش��تیبانی خوب بتوانند با استراتژی های 
لویالتی، مش��ترکین خود را تا حد ممکن وفادار کرده و 

در هزینه های رویگردانی مشترکین صرفه جویی کنند.
 me@alirezajafari. com :ارتباط با نویسنده 

مدیریت امروز

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری



کریس��مس، عید پاک، هالووین، روز مادر، 
 روز پ��در، روز ولنتاین، جش��ن غ��ذا و غیره 
مناسبت های هستند که خواسته ها و مصرف 
اف��راد مرتبط را افزای��ش می دهند. تبلیغات 
ج��ذاب و رنگارن��گ، ویترین های پ��ر زرق و 
ب��رق، خیابان های ش��لوغ و تزیین ش��ده با 
چراغ های رنگی م��ردم را به خرید های بعضا 
هم غیر ضروری تشویق می کند. به عنوان مثال 
در فرانس��ه، 78 میلیون از بازار  و فروشگاه ها 
دیدن می کنند. هرسال، مردم در سراسر دنیا 
به مناس��بت عید س��ال نوی مسیحی، 700 
میلیون کادو ب��ه یکدیگر هدیه می دهند. هر 
کودک به طور متوس��ط 2.5 کادو هر سال به 

مناسبت کریسمس دریافت می کند. 
بنابراین فرا تر از یک عید مذهبی و مناسبت 
س��نتی در اکثر کشور های جهان، کریسمس 
و نوئل یا به عبارتی جشن سال نوی مسیحی 
جنبه ه��ای اقتص��ادی نی��ز دارد. زمان عید 
س��ال نو مسیحی، کریسمس و مناسبت های 
اینچنین��ی ی��ک زم��ان اس��تراتژیک برای 
بخش های اقتصادی مختلف یک کش��ور، از 
جمله خانواده، ش��رکت ها، بنگاه های تجارتی 
و به ط��ور کلی اقتصاد کشورهاس��ت.تکاپوی 
مردم برای خرید و آماده ش��دن برای س��ال 
ن��و و به طور کل��ی فصل فروش کریس��مس 
معموال، از اوایل ماه اکتبر ش��روع می ش��ود. 
تب و تاب خرید های ش��ب عید، از مواد غذایی 
و لوازم تزییناتی تا هدیه و کادو برای اعضای 
خانواده همه و همه در اوضاع اقتصادی تأثیر 
غیر قابل انکاری می گذارند. به عنوان مثال سال 
گذشته فقط سهم فروش شکالت در ایام نوئل 
در فروش��گاه های اروپا نزدیک به 3.4 درصد 
برآورد ش��د. یا فروش اسباب بازی و عطر که 
گ��ردش مالی آنها به ترتیب افزایش��ی 35 و 
25 درصدی داش��ته است. س��ال گذشته در 
کانادا، ارزش اس��باب بازی ها و لوازم سرگرمی 
به خصوص از نوع الکترونیکی به 416میلیون 
و 300هزار دالر رسید. در ک���ان��ادا، ارزش 
م���واد غ��ذای���ی و نوش��یدنی هایی که در 
ماه دس��امبر س��ال 2014، به فروش رسیده 
براب��ر با 4میلیارد و 600 میلیون دالر اس��ت 
که نس��بت به س��ال گذش��ته خود افزایشی 
12درصدی داشته اس��ت. در ایاالت متحده 
یک چه��ارم هزینه های هر ش��خص در طول 
س��ال مرب��وط به فصل کریس��مس اس��ت. 
ایاالت متح��ده آمریکا بودجه خ��ود را برای 
نوئل س��ال2015، در مقایس��ه با سال2014 
نزدی��ک به 14درصد افزای��ش داد و آن را به 
یک میلی��ارد و 462میلیون دالر افزایش داد. 
بودجه تخصیص داده شده این کشور به بخش 
هدیه های س��ال نو نیز با افزایشی 6 درصدی 
به 487میلیون دالر رس��ید که س��هم آن از 
بودجه کل 33درصد است. همچنین بودجه 

اختصاص داده شده از سوی دولت آمریکا به 
برگزاری جش��ن ها و مناس��بت ها در این ایام 

348 میلیون دالر است. 

افزایش فرصت اشتغال 
از طرفی دیگر مش��اغلی که در سایه اعیاد 
اینچنینی ایجاد می شوند، دادوستد هایی که 
انجام می ش��ود و سفر هایی که در تعطیالت 
ش��کل می گیرند، گردش اقتصادی کشور ها 

را تح��ت تأثیر قرار می ده��د. در طول مدت 
آمادگ��ی برای ای��ن جش��ن ها، فعالیت های 
اقتص��ادی در تمام بخش های گردش��گری، 
کش��اورزی، صنایع غذای��ی،  هتل ها و غیره 
افزای��ش می یابد و با افزایش حجم معامالت 
س��ود قابل توجهی عاید این بخش ها خواهد 
ش��د. جش��ن های مذکور، معم��وال پیش از 
تاریخ خود، س��هم قابل توجهی از مش��اغل 
و اس��تخدام ش��رکت ها را به خود اختصاص 
می ده��د. نیروی جدید به کار گرفته ش��ده 
معموال نیاز به آموزش دارند و همین موضوع 
تا حد زی��ادی چرخ  فعالیت ه��ای اقتصادی 
ش��رکت را می چرخاند. هجوم مردم در بازار  
و فروش��گا ه های ب��زرگ، کس��ب و کار آنها را 
توس��عه می دهد و برای اینکه از پس حجم 
دادوستد این ایام برآیند، شروع به استخدام 
کارکنان جدی��د می کنند. به عن��وان مثال، 
 سال گذش��ته، در آستانه س��ال نو،   آمازون 
4هزار فرصت ش��غلی جدی��د و البته موقت 

در قالب 1500پس��ت ایجاد ک��رد. این افراد 
در مراکز توزیع، بسته بندی و فروش مشغول 
ب��ه کار ش��دند.  یکی از س��نت های قدیمی 
و جنجالی س��ال نوی مس��یحی، جمعه سیاه یا 
Black Friday اس��ت. آخری��ن جمع��ه ماه 
نوامبر، فروش��گاه ها کاالهای خود را با در نظر 
گرفتن تخفیفات وی��ژه و فوق العاده به فروش 
می رس��انند و س��ود قابل توجهی از هرچه در 
طول س��ال نتوانس��ته اند بفروش��ند به دست 

می آورند. به همین دلیل حراج های فوق العاده 
ب��ا تخفیف های 10 ت��ا ۹0 درص��دی برگزار 
می ش��ود و تا روز کریس��مس هرچه به دست 
آورند، برای آنها به منزله سود خالص است. در 
این روز مردم به فروشگاه ها و برند های معتبر و 
بزرگ در سراسر دنیا هجوم می آورند. صنعت 
خرده فروشی آمریکا در سال 2014، از جمعه 

سیاه ۹ میلیارد دالر درآمد کسب کرد. 
با وجود گستردگی صنعت سال نو و گردش 
مالی قابل توجهی که دارد، اما از سال 2012 
تاکنون به دالیل مختلفی ضعیف شده است. 
برخی از تحلیلگران و اقتصاددانان، این رکود 
را از چشم علت بحران اقتصادی و پایین آمدن 
توان خرید مردم می بینند. در س��ال 2012، 
میزان کل خرده فروشی در جمعه سیاه 5۹.1 
میلیارد دالر بود و هر شخص به طور متوسط، 
423.6دالر خرید کرده بود. اما کل فروش در 
سال 2014 حدود ۹ میلیارد دالر سقوط کرد 
و خرید متوسط هر فرد، به 380.۹دالر رسید. 

تولیدثروتازدلجشنها
کسب و کارها در سال های اخیر سود زیادی از جشن ها 
و مناسبت های مختلف در سراسر دنیا کسب کرده اند

رمضان، ماه رونق بازار برای 
مسلمان و غیرمسلمان

نخستین نش��انه ها از هالل ماه رمضان، ماه مقدس 
مس��لمانان، نزدیک ب��ه 1/7میلیارد نفر از مس��لمانان 
جه��ان را از طری��ق روزه گرفت��ن به یکدیگ��ر پیوند 
می ده��د. در کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس، دفاتر 
زودتر تعطیل می ش��وند، تماس های تلفنی عصرگاهی 
بی پاس��خ می مانند، گردش��گران در محل اقامت خود 
باقی می مانند و انعقاد بسیاری از قراردادهای مهم نیز 
به تعویق می افت��د. با تمام این اوصاف بازهم نمی توان 
به س��ادگی گفت رمضان باعث کاهش رونق اقتصادی 
می شود، چرا که حقیقت بسیار پیچیده تر از این است 
و با نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان زمزمه گرانی 

کاالها و به اصطالح رونق بازار نیز بیشتر می شود. 
 در کش��ورهای مسلمان حاش��یه خلیج  فارس ماه 
رمضان را می  توان فصل رونق بازار موادغذایی دانست. 
در بسیاری از کشورهای مسلمان فروشگاه های بزرگ 
قبل از ش��روع این ماه تخفیفاتی خاص برای کاالهای 
پرمص��رف اختص��اص می دهن��د. س��ودآوری فروش 
موادغذایی برای مسلمانان در ماه رمضان چنان جذاب 
بوده که برخی کش��ورهای غیرمس��لمانی که بخشی 
از جمعی��ت آنها را مس��لمانان تش��کیل می دهند نیز 
تخفیفاتی خاص برای مشتریان خود در نظر می گیرند. 
تخفی��ف قیمت م��واد خوراکی در م��اه رمضان در 
خاورمیان��ه نیز پدی��ده ای آشناس��ت. در این منطقه 
فروش��گاه  های بزرگ برای جذب مش��تری بیش��تر از 
همیش��ه برنامه  های تخفیف مختلفی را در فصل  های 
مختلف برپا می کنند. امسال در عربستان تخفیف های 
یکی از فروشگاه  ها چنان وسوسه کننده بود که مشتریان 
برای ورود به فروش��گاه مدت  ها در صف ایس��تادند. در 
این کشور نیز همراه با ش��روع ماه رمضان تقاضا برای 
مواد غذایی افزایش می  یابد. به عقیده کارشناسان، بازار 
مصرف در عربس��تان نیز ش��اهد افزای��ش 5  درصدی 
خرید م��ردم دراین ماه بوده اس��ت. ب��ه همین دلیل 
فروشگاه  های بزرگ همیش��ه پیش از آغاز ماه رمضان 
برنامه های تخفیف خود را اعالم می کنند. این در حالی 
است که در کشوری مانند کویت گاهی اوقات تخفیف 

فروشگاه  های مواد غذایی به80 درصد هم می  رسد. 
ترکیه نیز یک کشور مسلمان نشین بزرگ است که 
در این کشور با شروع ماه رمضان مصرف مواد خوراکی 
به خصوص س��بزیجات و لبنیات افزایش می  یابد. این 
افزایش خرید چنان س��ودآور اس��ت که فروشندگان 
ترجیح می  دهند قیمت های ش��ان را تغییر ندهند. در 
 سال 2012 »بندوی پاالندوکن« رئیس کنفدراسیون 
تجار ترکیه اذعان کرد که ماه رمضان 30 درصد به رونق 
و خریدوفروش بازار مواد غذایی در این کشور می  افزاید. 
ارائه تخفیف برای مواد خوراکی در ماه رمضان فقط 
به کشورهای مسلمان نشین محدود نمی شود. اکنون 
بسیاری از کش��ورهای مسلمان نشین اهمیت خاصی 
ب��رای بازار موادغذایی حالل و مش��تریان مس��لمان 
به ویژه در ماه رمضان قائل می ش��وند. این پدیده نیز 
چن��دان عجیب نیس��ت، زیرا تخمین زده می ش��ود 
حدود 1/7 میلی��ارد نفر از جمعیت جهان مس��لمان 
باش��ند. به  ط��وری که آنه��ا در 4۹ کش��ور اکثریت 
مردم را تشکیل می دهند. بنابراین از دیدگاه تجاری، 
این جمعیت اکنون بازار ایده آلی محس��وب می شود 
که البته پتانس��یل رشد بس��یاری نیز دارد. آمریکا و 
انگلی��س به دلیل تنوع جمعیت��ی زیاد و فرصت  های 
س��رمایه گذاری فراوان این پتانسیل را به خوبی درک 
کرده ان��د. در آمریکا  حدود 2/6میلیون نفر مس��لمان 
زندگ��ی می کنن��د. در انگلیس نی��ز جمعیتی حدود 
2  میلی��ون و 700 هزار مس��لمان زندگی می کنند. با 
توجه به این آمار اکنون ش��رکت های خرده فروش��ی 
مختلف س��عی دارند با ارائه خدمات به این بخش به 
کس��ب وکار خود رونقی دهند. یکی از این راه  ها ارائه 
مواد خوراکی مخصوص مس��لمانان است. این تجارت 
در م��اه رمضان رونق خاص��ی می  گیرد، به  طوری که 
فروشندگان با ارائه تخفیف و هدایای مختلف سعی در 
جذب مشتری بیشتر می کنند. یکی از این شرکت ها 

فروشگاه  های Whole Foods Market  است. 
 از  س�����ال 2011 می���الدی ف���روشگاه  ه��ای

 Saffron Road ب��ا  Whole Foods Market
همکاری می کند تا یک برنامه بازاری برای ماه رمضان 
ارائه کنند. هر دو این ش��رکت ها تبلیغات فراوانی در 
ای��ن  باره می کنن��د. از آنجا که درآمد س��االنه اغلب 
 خانوارهای مسلمان مهاجر در آمریکا باالست، شرکت 
whole food این قش��ر را به درس��تی هدف گرفته 
اس��ت. این شرکت ها در پس��ت های اینترنتی متعدد 
با اعالم مس��ابقه در Saffron Road برای دریافت 
کاالهای مجان��ی و کارت هدیه به ارزش 100دالر از 
وب  س��ایت Whole Story Blog مش��تریان را به 

خرید تشویق می کنند. 
این نخس��تین باری بود که یک سوپرمارکت بزرگ 
برنام��ه تبلیغاتی ب��رای خرید کااله��ای ارزان در ماه 
رمضان در آمریکا برپا می کرد. این درحالی اس��ت که 
بخش زیادی از مشتریان Saffron Road  مسلمان 
نیستند. این شرکت یکی از برندهای محصوالت حالل 
آمریکایی است. البته برخی فروشگاه های مواد غذایی 
بزرگ مانند والمارت و مک دونالد موادغذایی حالل را 
نیز در مناطق مسلمان نشین عرضه می کنند. »عدنان 
دوران��ی« مدیرعام��ل  Saffron Road می  گوی��د: 
کسب وکار تولید مواد غذایی حالل در آمریکا پولساز 
اس��ت اما بازار محص��والت حالل در فروش��گاه های 
خواربارفروش��ی چندان رشد نکرده اس��ت، بنابراین 

فرصت برای کسب وکار وجود دارد. 
هرچند تحفیف های ماه رمضان در آمریکا پدیده ای 
نوپاس��ت ام��ا سال هاس��ت در اروپ��ا انجام می ش��ود. 
به عن��وان مث��ال Tesco بزرگ تری��ن س��وپرمارکت 
زنجیره ای انگلیس مدتی است که با شروع ماه رمضان 
تخفیف  هایی را برای مشتریانش قائل می شود و در این 
زمینه پایه  گذار بوده است. این شرکت در  سال 2013 
دومین برنامه تخفیفاتی خود را اجرا کرد و توانست از 
315 شعبه از 6 هزار فروشگاه خود به سود 51 میلیون 
پوندی دست یابد. این شرکت حتی یک تیم بازاریابی 

مخصوص مشتریان مسلمان در اختیار دارد. 
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س��ال ن��وی چینی یک��ی از جش��ن های 
محبوب دنیاس��ت که وقتی به نزدیکی هایش 
می رس��یم، بازاره��ا هم برای خود جش��ن و 
پایکوبی راه می اندازند چراکه فصل رونق شان 
فرا می رسد. در این س��ال ها این تنها بازارها 
نیس��تند که از آمدن چنین جشنی استقبال 
می کنند، فروشگاه های اینترنتی هم با آمدن 
این جشن و جشن های مشابه تمام توان خود 
را می گذارند تا مشتریان بیشتری جذب خود 

کنند. 
 ه��ر س��ال همزم��ان ب��ا جش��نواره بهار،

ژو ژیائودینگ با دقت و وسواس یک ضیافت 
برای خان��واده بزرگ خ��ود راه می اندازد که 
بیش از 10 ن��وع غذای مختلف در آن آماده 

شده است. 
آق��ای ژو که اه��ل نینگبو در اس��تان 

ژجیانگ است از چند هفته قبل شروع 
ب��ه آماده ک��ردن م��واد و تجهیزات 
موردنی��از برای ضیاف��ت می کند. او 
همه مواد از جمله سبزیجات، گوشت، 
ادویه، میوه، نوش��یدنی و محصوالت 
لبن��ی موردنی��از را از بازارهای محلی 

می خرد. 
ام��ا امس��ال تالش ه��ای او یک فرق 

اساس��ی با س��ال های گذشته داشت. 
او در خان��ه به اینترنت وصل ش��د و 

ش��روع به خرید اق��الم موردنیازش از 
طریق فروشگاه های آنالین کرد. 

نتیج��ه این خری��د آنالین ی��ک ضیافت 
و  نوه ه��ا  بچه ه��ا،  ب��رای  عجیب وغری��ب 
خویشاوندانش بود. در این ضیافت، مهمانان 
نه تنها از غذاهای س��نتی چینی لذت بردند، 
بلک��ه غذاه��ای دریایی نیوزیلن��د و گیالس 

شیلی را امتحان کردند. 
او دراین ب��اره ب��ه تلگراف گف��ت: »دنبال 

خرید آنالین رفتم چون نتوانستم نوع خاصی 
از کی��ک برنج موردعالقه دخترم را که باردار 
اس��ت پیدا کنم. بعد دیگر نتوانستم در برابر 
کلی��ک کردن روی عک��س محصوالت دیگر 
مقاوم��ت کنم. در فض��ای آنالین محصوالت 
بس��یار متنوعی وجود داش��ت که حتی بهتر 
از اجناس��ی بود که فروشگاه ها به طورمعمول 

عرضه می کنند.«
آقای ژو تنها کسی نیست که چشم هایش 
به روی پتانس��یل های خرید آنالین باز شده 
است. در پی موفقیت های چشمگیر جشنواره 
خری��د آنالین که برای روز 11 نوامبر س��ال 
گذش��ته بود، بازیگران اصل��ی دنیای تجارت 
آنالی��ن در چین تمام هم و غم خود را برای 

جذب مش��تری در نزدیکی های س��ال نوی 
چینی گذاشتند. 

س��ال نوی چین��ی غیر از س��رزمین اصلی 
چین در بیش��تر کش��ورهایی ک��ه چینی ها 
اکثریت جمعیت ش��ان را تش��کیل می دهند 
یا اقلیت قدرتمندی هس��تند، جشن گرفته 
می شود. سال چینی ها در فوریه یا بهمن ماه 

نو می شود. 
نرم اف��زاری فرانک ژانگ، مدیرکل ش��رکت 

الکترونی��ک   تج��ارت 

SAP Hybris Greater China"
دراین باره به تلگراف گفت: »سال نوی چینی 
مهم ترین جش��ن و تعطیالت در چین است 
و به طورس��نتی فرصت مناسبی برای خرید 

کردن است.«
او ادام��ه داد: »این فرصتی بس��یار خوب 
برای ش��رکت ها و فروشگاه های آنالین است 
که رونق کس��ب وکار خ��ود را افزایش دهند 
و برندهای روس��تایی کمترشناخته ش��ده را 
در ش��هرهای کوچک تر در معرض دید قرار 

دهند.«
 پرچم��دار ای��ن ب��ازار گ��روه علی باب��ا یا 
همان Alibaba Group اس��ت. برندهای 
چندملیت��ی و خرده فروش ها در بخش��ی از 
این وب سایت به نام Tmall Global جمع 
می ش��وند. ای��ن پلتفرم به ف��روش کاالهای 
واردات��ی چین��ی اختص��اص دارد. آنها برای 
ش��روع امسال شان از ماه نوامبر سال گذشته 

دست به کار شدند. 

این کاالها از 5هزار برند هستند که از 25 
کشور جهان وارد چین می شوند. برای اینکه 
از ای��ن کار به عن��وان ضرب��ه زدن به صنعت 
داخلی چین تعبیر نش��ود، دنیل ژانگ، مدیر 
اجرایی گروه علی بابا درباره عرضه این حجم 
از کااله��ای وارداتی گفت ک��ه هدف از این 
کار ایج��اد فرصت ب��رای روس��تایی ها برای 
دسترس��ی به طیف گسترده ای از محصوالت 
س��ال نو از میان کااله��ای چینی و خارجی 
اس��ت. این درحالی اس��ت که برای شهرهای 
کوچک تر دسترس��ی به محصوالت روستایی 

راحت تر است. 
از جمله محصوالت خارجی که امس��ال به 
چین وارد ش��د، 150 تن شکالت ایتالیایی و 

50 تن گوشت از استرالیا بود. 
علی بابا امس��ال در چی��ن خوب فروخت. 
جال��ب اینک��ه کااله��ای مربوط ب��ه مادر 
و ک��ودک 30درصد ف��روش امس��الش را 
تشکیل داد و بعد از آن مواد غذایی بود که 
25درصد فروش را تشکیل داد. رقیب 
 JD. علی بابا در این مس��یر ش��رکت
com ب��ود، اما رقیب سرش��ناس 
دیگ��رش بخ��ش چینی ش��رکت 
  Amazon. cn آم��ازون یعن��ی 
ب��ود ک��ه از 11 ژانویه ف��روش ویژه 
س��ال نوی چینی را آغ��از و با بیش از ۹ 
میلیون محصول خارجی مش��تریان چینی 

را خوشحال کرد. 
در کل امس��ال فروشگاه های آنالین از آمدن 
س��ال نوی چینی ها بس��یار خوشحال شدند 
چون رونق در کسب وکارشان بسیار مشهود 
بود. جا افتادن خرید آنالین، به ویژه به دلیل 
تنوع محصول و نداشتن دردسرهایی چون 
صف ایستادن در چین درحال رونق است 
و از این پس هر سال باید شاهد بازارهای 
داغ آنالین در چین در آستانه سال نوی 

چینی باشیم. 

ترجمه: گلنوش محب علی 
منبع: لوموند

ترجمه: فاطمه مرادی
el pais :منبع

جشنواره سال نو، خوراک تجارت آنالین در چین

700 میلیون
تعداد هدیه هایی که 
مردم سراسر دنیا به 
مناسبت کریسمس 

برای هم می خرند

2.5
تعداد هدیه هایی که 
هر کودک، هر سال 

به مناسبت کریسمس 
می گیرد
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ب��ا  مایکروس��افت  ش��رکت   
 رونمای��ی از نمایش��گر جدی��د خ��ود
)Surface Studio( دل مخاطبان را 
به دست آورده است. این نمایشگر 28 
ultra-HD 4.5K دارای  اینچ��ی و 
صفحه نمایش لمسی نمایشگر به لحاظ 
قطر، رکوردش��کن نیز اس��ت. ضخامت 
صفحه نمایش این دس��تگاه تنها 12.5 
میلی متر است؛ ضخامتی که در نوع خود 
بی سابقه محسوب می شود. درواقع این 
نازک ترین مانیتور ال س��ی دی است که 

تاکنون در جهان ساخته شده است. 
این نمایش��گر 13.5 میلیون پیکسل 
دارد و ای��ن یعن��ی کیفی��ت و وض��وح 
تصوی��ری بی نظی��ر. به گفت��ه مقامات 
مایکروس��افت صفح��ه نمای��ش ای��ن 
محص��ول 63 درص��د قوی ت��ر از ی��ک 
تلویزیون 4K اس��ت. کاربران می توانند 
 از طریق قلم هوشمند به شکل لمسی یا
،new Surface Dial"
کنن��د. کار  س��رفیس  نمایش��گر   ب��ا 
 new Surface Dial  ابزاری جدید 
است که به کاربران کمک می کند رنگ 
زمینه، ابزارهای مختلف و. . . را کنترل 
کنند. این قابلیت برای گرافیس��ت ها و 
طراحان بسیار مفید است، زیرا می توان 
نمایش��گر را به موازات زمین خم کرده 
و درس��ت مث��ل ی��ک کاغ��ذ طراحی 
روی آن ط��رح زد. بدن��ه ای��ن محصول 
آلومینیومی اس��ت و از دیگر مشخصات 
مه��م این محص��ول نیز می توان به این 

موارد اشاره کرد: 
4GB, RAM 32, CPU  
InteL  Processor i5/i7, Grafic 

NVIDIA, GeForce .
سرفیس استدیو در مقایسه با مدل های 
پیشین 39درصد شارژدهی بیشتر دارد و 
در نتیج��ه کارب��ر ق��ادر خواهد بود تا 16 
س��اعت بی وقفه از این محصول استفاده 
کند. قیمت اولیه مطرح ش��ده برای این 
محصول 2999 دالر است؛ قیمتی که تا 
4199 نی��ز ادام��ه دارد و از امروز می توان 
سیس��تم را پیش خری��د کرد. دس��تیار 
دیجیت��ال صوت��ی کورتانا ب��ا میکروفون 
اس��تودیو  س��رفیس  روی  مخص��وص 
نصب شده و به عقیده بسیاری از کاربران 
ای��ن محص��ول برای رقابت با  ای مک اپل 
خلق شده است.  در بخشی دیگر از مراسم 
رونمایی از محصوالت جدید مایکروسافت 

ب��ه پروژه آتی این ش��رکت برای معرفی 
برنامه Paint 3D اش��اره شد. همانطور 
که پیش بینی شده بود، در آپدیت جدید 
وین��دوز 10 ویژگی ه��ای کامال جدیدی 
گنجانده ش��ده که باعث شده این برنامه 
به قابلیت های سه بعدی دست پیدا کند. 
ای��ن خب��ر را مگان س��اندرس، مدیرکل 
مایکروسافت در حالی ارائه داد که اسکن 
سه بعدی یک قلعه شنی را برای توضیح 
واضح تر قابلیت های این سیس��تم جدید 

روی صحنه برد. 
از ویژگی های مثبت این قابلیت جدید 
می توان به این موضوع اش��اره کرد که 
کارب��ران می توانند این نقاش��ی ها را به 
صورت خروجی س��ه بعدی از نرم افزار 
گرفته و در فیس بوک پست کنند. افزون 
بر این کاربران می توانند با اس��تفاده از 
قابلی��ت جدی��د ای��ن ش��بکه از آنه��ا 
ایموجی  )شکلک( بسازند. یکی دیگر از 
مثبت ترین ویژگی های این برنامه جدید 
امکان ترکیب تصویر و نقاش��ی اس��ت. 
درواقع با کمک این برنامه امکان اینکه 
از س��ایت هایی مثل پینترست تکه های 
مختلف��ی را از عکس ه��ای گوناگون به 
نقاش��ی خود اضاف��ه کنید، وجود دارد. 
قابلیت جالب دیگر نیز امکان فرستادن 
این نقاش��ی ها به بازی ماینکرفت برای 
ساخت مخلوقات موردعالقه کاربر است. 
قرار اس��ت ای��ن برنامه اج��ازه تبدیل 
خ��ودکار تصاوی��ر به نس��خه های 3D را 
میس��ر کن��د. برای این منظ��ور کاربر هر 
 2D نوع تصویر، ش��امل تصاویر س��اده و
را ب��ه دلخ��واه به فرم��ت 3D تغییر داده 
و جهان��ی فانت��زی خلق می کند. پیش از 
این و در طول ماه های گذشته، اعالم شده 
بود مایکروسافت در تالش است با همکاری 
موسس��ات پزش��کی به مبارزه با س��رطان 
بپردازد. اکنون به نظر می رسد طرح توسعه 
تصاوی��ر 3D به عن��وان زیرمجموعه ای از 
پروژه مبارزه با س��رطان مایکروس��افت در 
حال توسعه اس��ت. مایکروسات نوید داده 
تا 10سال آینده راهکاری جدید و خالقانه 
برای مبارزه با سرطان خواهد یافت. استفاده 
از برنامه تبدیل تصاویر به نسخه سه بعدی 
برای به اشتراک گذاری تجربیات نیز بسیار 
جذاب خواهد بود. همانطور که در مراس��م 
رونمایی برای توضیح این موضوع از تصویر 
3D یک قلعه شنی برای به اشتراک گذاری 

خاطرات سفر استفاده شد. 

شرکت اپل؛ پنجشنبه شب گذشته در 
مراس��م باشکوهی از چند محصول جدید 
خود رونمایی کرد که می تواند برای همه 

کاربران جالب باشد. 
مک بوک پ��روی جدی��د جذاب تری��ن 
محصولی بود که در این مراس��م معرفی 
شد و به نظر می رسد با تغییرات بسیاری 
که نس��بت به نس��خه قبلی خود داش��ته، 
بتواند نظر کاربران زیادی را به خود جلب 
کند؛ گرچه کاربران برای امتحان آن باید 
حس��ابی س��ر کیسه را ش��ل کنند چون 
هزینه خرید آن نسبت به سایر لپ تاپ ها 
بیش��تر اس��ت.  مهم ترین تغییری که در 
ظاهر این دس��تگاه به چش��م می آید، نوار 
درخشانی است که باالی صفحه کلید آن 
طراحی شده است. این Touch Bar از 
یک صفحه OLED باریک ساخته شده 
که کاربر می تواند با لمس آن دس��تورات 
خود را ارس��ال کند.  محتوای این نوار با 
نرم افزاره��ای در حال اجرا تغییر می کند. 
به عنوان مثال هنگامی که در حال استفاده 
از مرورگ��ر اینترنتی هس��تید، دکمه های 
 Refresh و BACK پرکارب��ردی مانند
روی آن نمای��ان می ش��ود و هنگام��ی که 
در حال تایپ پیامی در مس��نجر هستید، 
اس��تیکر هایی که بیش��تر از آنها استفاده 
می کنی��د روی آن نق��ش می بن��دد که با 
لمس هریک از این شکلک ها به پیام شما 
اضافه خواهد ش��د.  گرچه این نوار ظاهر 
زیبایی به دستگاه داده اما به نظر نمی رسد 
آنچنان کاربردی باشد. با این حال انتظار 
م��ی رود به زودی این نوار روی محصوالت 

سایر برند ها نیز به کار گرفته شود. 
حذف دکمه فیزیکی Power )روش��ن 
و خام��وش( نیز از دیگر تغییرات ظاهری 
این دستگاه است که می تواند در نوع خود 
بی نظیر باش��د چ��ون وظیفه این کلید به 
سنسور اثر انگشت محول شده است. نام 
این سنسور Touch ID است که بسیار 
شیک در سمت راست Touch Bar قرار 
گرفت��ه و ع��الوه بر اینکه خالقانه طراحی 
ش��ده، امنیت بیشتری را برای کاربران به 
ارمغان می آورد.  این دستگاه در دو نسخه 
15 و 13 اینچی عرضه می شود که نسخه 
بزرگ تر مجهز به پردازنده  چهار هسته ای 
Core i7 و حافظ��ه  رم 16 گیگابایت��ی با 

فرکانس 2133 مگاهرتز است. 
 وظیف��ه پردازش ه��ای گرافیک��ی نیز 
 ATI Radeon Pro  ب��ر عهده  تراش��ه

ب��ا حافظ��ه  4 گیگابای��ت اس��ت. به گفته 
مس��ئوالن اپل، حافظه  ذخیره سازی این 
نوت بوک 50درصد سریع تر از نسخه  قبلی 
است و می توان آن را حداکثر با 2 ترابایت 

حافظه  SSD سفارش داد. 
م��دل 13 اینچ��ی این دس��تگاه نیز در 
 دو نس��خه ب��ا پردازنده های Core i5 یا

Core i7، رم 8 گیگابایتی و با پردازنده  
گرافیک��ی Iris Pro اینت��ل روان��ه  بازار 
خواه��د ش��د. این دس��تگاه نی��ز همانند 
م��دل بزرگ ت��ر از حافظه    رم پرس��رعت 
جدی��د به��ره می ب��رد. مک ب��وک پروی 
 جدی��د ه��ر دو لپ  ت��اپ به چه��ار پورت

 Thunderbolt 3 USB Type-C
مجهز هستند که از هرکدام از این پورت ها 
می توان برای شارژ کردن لپ تاپ استفاده 
ک��رد.  ای��ن دس��تگاه ها همچنین از جک 
3.5 میلی متری هدفون بهره می برند، اما 
هیچ گون��ه درگاه کارت حافظه SD یا هر 
پورت مشابه دیگری در آنها وجود ندارد. 
قیم��ت ارزان تری��ن نس��خه  13 اینچی 
مجه��ز ب��ه ن��وار لمس��ی 1.799 دالر 
تعیی��ن ش��ده، درحالی که نس��خه  بدون 
این نوار 1.499 دالر تعیین ش��ده اس��ت. 
مک بوک پ��روی 15 اینچ��ی نیز همراه با 
نوار لمس��ی راهی بازار می ش��ود. قیمت 
این لپ تاپ در ارزان ترین نس��خه 2.399 
دالر تعیین ش��ده است.  نسخه بدون نوار 
لمس��ی هم اکنون در اختیار کاربران قرار 
دارد ام��ا برای خرید مدل های دارای این 
نوار باید تا سه هفته دیگر منتظر بمانند. 

Apple TV
در بخش دیگر این مراس��م تیم کوک 
مدیر عام��ل اپل از نس��خه جدید نرم افزار 
TV پرده برداش��ت و اعالم کرد کاربران 
از آن  Apple TV و iOS می توانن��د 
اس��تفاده کنند.  این اپلیکیش��ن از رابط 
کارب��ری واح��د روی تمامی دس��تگاه ها 
برخوردار بوده و به طور یکپارچه  قادر است 
لیس��ت تمامی برنامه ه��ا و فیلم های ارائه 
شده توسط سرویس Apple TV را در 
اختیار کاربران قرار دهد.  این اپ با دستیار 
صوتی اپل یعنی سیری هماهنگ است و 
کاربران می توانند با دستورات صوتی خود 
  TV ،آن را هدایت کنند.  طبق اعالم اپل
تا پایان سال جاری برای آیفون و  آی پد در 
ایاالت متحده عرضه شود و این در حالی 
است که با بسیاری از سرویس های مشهور 
دیگر مانند آی تونز یکپارچه خواهند شد. 

سامسونگ از میدان مبارزه پا پس نمی کشد 
 نسخه جدید S8 نوش داروی

نوت 7 خواهد شد 
فرصت امروز: جدیدترین ناجی شرکت سامسونگ 

برای خروج از حواشی نوت7 با نام S8 در راه است. 
ش��اید اگر هر ش��رکت دیگری به جای شرکت 
ک��ره ای سامس��ونگ ب��ود و تجربی��ات تلخ این 
ش��رکت را طی ماه های اخیر از سر گذرانده بود، 
تالش برای بازسازی شرایط بسیار سخت به نظر 
می رس��ید، اما فعالیت های مدیران این ش��رکت 
ب��رای خروج از بحران های اخیر تحس��ین برانگیز 
به نظر می رس��د. از طرح های تعویض و پرداخت 
خس��ارت تا ط��رح رونمای��ی از محصولی جدید 
ب��رای جبران جای خالی نوت 7. لی جائه یونگ، 
عض��و هیأت مدی��ره و نایب رئیس سامس��ونگ در 
جدیدتری��ن اظه��ارات خود خب��ر از تولید تلفن 
همراه جدید این شرکت داد. براساس گفته های 
Galaxy S8 جدید، نس��بت به نس��خه  یونگ، 
پیش��ین، قدرتمند تر اس��ت و بر این اساس یک 
جانش��ین قوی و مناس��ب برای محص��ول ناکام 

این ش��رکت  )نوت 7( خواهد بود. 
با توجه ب��ه اینکه تاریخ دقی��ق رونمایی از این 
محصول مش��خص نیس��ت، نمی ت��وان پیش بینی 
ک��رد محصول جدید سامس��ونگ چه مش��خصاتی 
دارد ام��ا بنابر اظهارات برخی منابع آگاه، برخی از 
مهم ترین مش��خصات این تلفن همراه شامل موارد 

زیر است: 
  نمایش��گر 5.5 اینچ��ی، حافظ��ه رم پردازش��ی
6 و 8گیگابیت��ی. ب��ه نظ��ر می رس��د قرار اس��ت 
رزولوش��ن این محصول 3840 در 2160 پیکسل 
باش��د. اگرچه هنوز مش��خص نیس��ت ای��ن تلفن 
هم��راه برخ��ی قابلیت ه��ای هیجان انگی��ز مث��ل 
خمیدگی صفحه نمایش را دارد یا خیر، اما همین 
مش��خصات هم برای قانع ک��ردن کاربران ناراضی 

کافی به نظر می رس��د.

معاون سازمان تنظیم مقررات خبر داد 
تفکیک ترافیک اینترنت از 

اینترانت تا بهمن
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
از تفکی��ک ترافی��ک اینترنت از اینتران��ت مطابق با 
مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات تا اول 

بهمن ماه خبر داد. 
حس��ین فالح جوش��قانی در گفت وگو ب��ا مهر، با 
اش��اره به مصوب��ه 237 کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباط��ات ک��ه کاهش قیم��ت ترافی��ک ارتباطات 
اینترن��ت و اینترانت را در پی داش��ته اس��ت، اظهار 
داشت: برمبنای این مصوبه، شرکت های ارائه دهنده 
خدمات اینترنت موظف شدند برای محسوس شدن 
ای��ن کاهش قیمت، امکان تفکیک ترافیک داخلی از 

خارجی را فراهم کنند. 
وی توضی��ح داد: در صورت��ی که منش��ا ترافیک 
ارتباطی کاربر در داخل کش��ور باش��د، س��رویس با 

کیفیت و قیمت بهتری ارائه خواهد شد. 
معاون رگوالتوری با بی��ان اینکه هم اکنون قیمت 
جداگانه ای برای ترافیک اینترنت از اینترانت نداریم، 
ادام��ه داد: اما بر مبنای این مصوب��ه اپراتورها ملزم 
ش��دند که تا اول بهمن ماه، برای شفاف س��ازی نرخ 
دسترس��ی به اینترنت، نس��بت ب��ه تفکیک ترافیک 

مشترکان اقدام کنند. 
فالح جوشقانی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 
45درصد استفاده کاربران منشا داخلی دارد، اضافه 
ک��رد: در برقراری ای��ن ارتباط، هزین��ه پهنای باند 
بین الملل پرداخت نمی شود و به همین دلیل تعرفه 

مصرفی به مراتب پایین تر خواهد بود. 
وی تاکی��د ک��رد: با جداس��ازی قیم��ت مصرف 
اینترن��ت از اینتران��ت ک��ه بر بس��تر ش��بکه ملی 
اطالعات اتفاق می افتد، ش��اهد شناس��ایی میزان 
ترافی��ک داخل��ی و گس��ترش ش��بکه های داخلی 

خواهیم بود. 
معاون نظ��ارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی گفت: برمبنای مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت استفاده 
از اینترنت و پهنای باند کاهش یافته اس��ت اما برای 
محس��وس شدن اجرای این مصوبه، تفکیک ترافیک 
باید با استفاده از سایت های داخلی و خارجی انجام 

شود. 

ساخت تخته سفید هوشمند برای 
انجام امور اداری

تخته سفیدهای امروزی تنها برای نگارش مطالب 
آموزش��ی مناسبند، اما تخته س��فید هوشمندی که 
گ��وگل طراحی ک��رده متناس��ب با نیازه��ای عصر 

دیجیتال است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، این تخته س��فید هوش��مند 
شباهت زیادی به سورفیس هاب مایکروسافت دارد 

و قیمت آن کمتر از 6000 دالر است. 
این محصول ک��ه Jamboard نام گرفته تعامل 
با تبل��ت و انواع رایانه ها را ممک��ن کرده و در اصل 
برای به اش��تراک گذاری اسناد و انجام دسته جمعی 
امور حرفه ای طراحی شده است. افراد شاغل در یک 
س��ازمان از این طریق به راحتی می توانند ایده های 
خود را با Jamboard به اطالع یکدیگر برس��انند و 

تبادل نظر کنند. 
انگش��ت  اث��ر  Jamboard می توان��د تف��اوت 
و قل��م وی��ژه را متوجه ش��ود و لذا پ��اک کردن و 
اضافه کردن مطالب روی آن با س��هولت بیشتری 
انجام می ش��ود. افزودن برچس��ب و یادداشت و... 
ه��م از این طریق پیش بینی ش��ده اس��ت. امکان 
دسته بندی اس��ناد، مجهز شدن به دوربین اچ دی 
ت��وکار، بلندگو و وای فای از جمل��ه دیگر امکانات 
Jamboard اس��ت. این محصول در سال 2017 

روانه بازار می ش��ود. 

خبـــر 2 غول فناوری از محصوالت جدید خود رونمایی کردندشنبه بازار

مچ اندازی دوباره اپل و مایکروسافت

چهارشنبه و پنجشنبه گذشته روز های مهمی برای 
عالقه مندان به دنی�ای فناوری بود؛ چون بزرگ ترین 
فعاالن این عرصه یعنی مایکروسافت و اپل با معرفی 
محصوالت خود یکبار دیگر آستین ها را برای نبرد با 

یکدیگر باال زدند. تجربه نش�ان می دهد محصوالتی 
که از سوی این دو غول فناوری عرضه می شوند تنها 
برای خرید به ب�ازار نمی آیند و هدف های بزرگ تری 
مثل متحول کردن دنیای سخت افزار و نرم افزار دارند. 
در مراس�م های اخیر این دو ش�رکت، ش�اهد معرفی 
محصوالت ش�گفت انگیزی بودیم که می توانند تأثیر 
زیادی روی محصوالت ارائه شده دیگر شرکت ها نیز 
بگذارند. به ویژه محصوالتی که توسط غول نر م ا فزاری 

دنیا یعنی مایکروس�افت معرفی شد، می تواند دنیا را 
به ط�ور کلی متح�ول کند و به هم�گان این مژدگانی 
 را ده�د که در س�ال های آینده رایانه ه�ای همه کاره
)All in one( ب�ا ق�درت وارد خواهن�د ش�د 
و احتماال ش�اهد ح�ذف تبلت ه�ا، لپ تاپ ها و 
رایانه ه�ای رومیزی خواهیم ب�ود. در ادامه این 
مطلب نگاهی می کنیم به مهم ترین محصوالتی 

که در این رویداد ها معرفی شدند. 
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Ween smart thermostat  یک ترموستات هوشمند است که با اتصال به تلفن همراه کاربر، دمای محیط خانه را تنظیم می کند . این دستگاه قابل اتصال به 
چندین تلفن همراه با سیستم های عامل مختلف است . قیمت این محصول 238 دالر است. 

محمد ممتازپور
m. momtazpour@forsatnet. ir

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

Samsung
قیمت ) تومان (مدل تبلت

Samsung TAB3 P52001.232.568
Samsung NOTE3 P6011.654.236

Samsung TAB3 T211906.194
Samsung TAB3 T3111.015.374

Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311850.000
Tablet Samsung NOTE3 N51201.265.004

Samsung TAB3 T111622.326
SamsungNOTE3N51001.178.508

Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P6011.794.792
Samsung Galaxy Note 2014 – P6011.760.000
Samsung Galaxy Note 2014 – P6011.920.000

Samsung Galaxy Tab 3-GT-P52001.130.000
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211930.000
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211750.000

Samsung Galaxy Note N80001.480.000
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB1.355.000
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB1.549.000
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB1.700.000

Galaxy Note 8 N51001.140.000
Galaxy Note 8 N51101.040.000

Galaxy Tab 3 P3200769.000
Galaxy Tab 3 P3200900.000
Galaxy Tab 3 P52001.150.000
Galaxy Tab 2 P3100800.000

Apple
قیمت ) تومان (مدل تبلت

iPad mini 2 WiFi1.230.000
iPad mini 2 WiFi1.520.000
iPad mini 2 WiFi2.120.000

iPad mini 2 WiFi + 4G1.740.000
iPad mini 2 WiFi + 4G1.990.000
iPad mini 2 WiFi + 4G2.270.000

Apple iPad Air + 4g1.980.000
Apple iPad Air + 4g2.350.000
Apple iPad Air + 4g2.620.000

Apple iPad Air1.570.000
Apple iPad Air1.850.000
Apple iPad Air2.150.000

iPad (4th Gen.) Wi-Fi1.550.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi1.780.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi1.990.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi2.650.000

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G1.940.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G2.250.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G2.560.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G2.800.000

iPad mini WiFi1.020.000
iPad mini WiFi1.380.000
iPad mini WiFi1.580.000

iPad mini WiFi + 4G1.500.000
iPad mini WiFi + 4G1.840.000
iPad mini WiFi + 4G2.100.000

Asus
قیمت ) تومان (مدل تبلت

Asus MEMO 102875.500
Tablet Asus T-100T1.989.408

Asus Fone pad ME372772.500
Asus Fone pad ME372802.473

AsusFonePadFE170491.310
Asus T-100T2.032.656

Asus MEMO 10 102895.276
Asus Padfone mini 21.308.252

Asus FPad ME175 CG655.080
Asus Fone Note 61.081.200

Asus NEXUS 7 2012873.440
Asus MemoP ME175KJ777.650

Memo Pad HD7520.000
Asus MEMO ME180851.604

Google Nexus 7665.000
Memo Pad ME172V430.000
Memo Pad ME172V500.000

Eee Pad Transformer TF300T1.500.000
Eee Pad Transformer TF300T + Dock2.100.000

Eee Pad Transformer TF300TG1.730.000
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock1.950.000

Eee Pad Transformer TF101 + Dock1.450.000
Eee Pad Slider1.270.000

PadFone 21.850.000
PadFone Infinity2.590.000

Transformer Pad Infinity TF700T2.750.000
Transformer Book TX3005.000.000

Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G1.620.000
Memo Pad Smart 101.280.000

Eee Slate B1213.550.000
VivoTab Smart ME400C1.570.000

VivoTab Smart ME400CL1.899.000
VivoTab RT TF600T2.460.000

VivoTab TF810C3.300.000

Hyundai
قیمت ) تومان (مدل تبلت

T7s 3G950.000
TB1000 Wi-Fi + 3G810.000

Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G970.000
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu950.000

HY731 Wi-Fi450.000
P700 3G579.000
T7 Wi-Fi589.000

T10 Wi-Fi + 3G1.025.000
T10 3G New1.025.000

Rock X719.000
Cute X640.000
Play X1.000.000

Lotus TS3 II Wi-Fi+3G535.000
TS1 Wi-Fi 4GB260.000

Huawei
قیمت ) تومان (مدل تبلت

MediaPad FHD WiFi + 3G1.250.000
MediaPad 10 FHD1.050.000
MediaPad 10 FHD1.140.000

MediaPad 7 Vogue 3G680.000
Keyboard Dock275.000

MediaPad 7 Lite555.000
MediaPad 10 Link900.000

Huawei MediaPad X1 7.01.020.000

Microsoft
قیمت ) تومان (مدل تبلت

Surface RT2.300.000
Surface RT2.650.000

Surface RT + Keyboard3.000.000
Surface RT + Keyboard3.200.000

Surface Pro4.220.000
Surface Pro4.050.000

Lenovo
قیمت ) تومان (مدل تبلت

Ideapad A1000-T420.000
Lenovo YOGA B6000955.325

Ideapad A1750.000
Lenovo ideapad S5000709.670
Lenovo ideapad A3300458.556

Lenovo A3500605.949
Ideapad A2107A550.000

Tablet Lenovo YOGA B80001.048.128
LenovoideapadA3000676.916

Lenovo ideapad S6000922.571
Ideapad S2109A1.000.000

Acer
قیمت ) تومان (مدل تبلت

Iconia Tab A200930.000
Iconia Tab B1-A71639.000

Iconia W5102.500.000
Iconia W5102.600.000

Iconia W700P3.490.000

Sony
قیمت ) تومان (مدل تبلت

Xperia Z2 tablet2.200.000
Xperia Tablet Z 32GB1.900.000

Xperia Tablet S1.220.000

قیمت انواع تبلت
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دفتر مشق کال تولید داخل است هیاتدولتفهرستمشاغل
سختوزیانآورودرجهبندیآنها

راتعیینکرد
هیات وزی��ران در جلس��ه روز چهارش��نبه خود، 
فهرس��ت مش��اغل س��خت و زیان آور و درجه بندی 
آنها در بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، بیمارستان ها 
و س��ایر مراکز بهداش��تی و درمانی مش��مول قانون  
»نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ 
تحمیلی و معلوالن عادی و شاغالن مشاغل سخت و 

زیان آور« را تعیین کرد. 
به گزارش ایس��نا، به موجب این تصمیم، در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، متصدیان پست های سازمانی 
پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در 
مراکز خاص درمانی جانبازان اش��تغال به کار دارند، 
به لحاظ س��خت و زیان آور بودن درجه سه محسوب 
شده و س��ه ماه س��نوات خدمت ارفاقی به ازای هر 

سال به آنان تعلق می گیرد. 
متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی نیز که 
به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان 
اشتغال به کار دارند، در درجه دوم مشاغل سخت و 
زیان آور قرار داشته و مشمول دو ماه سنوات خدمت 
ارفاق��ی به ازای هر س��ال خواهند ب��ود و متصدیان 
پست سازمانی پزشک شاغل در مراکز خاص درمانی 
جانبازان به صورت تمام وقت نیز در ردیف مش��اغل 
س��خت و زیان آور درج��ه یک و مش��مول یک ماه 

سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال هستند. 
هیات دولت در ادامه جلس��ه که به ریاست دکتر 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، با 
هدف ارائه تسهیالت و تشویقات برای تولید مسکن، 
تأمی��ن منابع مالی برای این ب��ازار و ایجاد رونق در 
تولید، آیین نامه اجرایی مربوط به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند. 
راه اندازی شرکت های تأمین سرمایه در تولید انبوه 
مس��کن، جذب مشارکت و سرمایه س��رمایه گذاران 
خارج��ی در تولی��د انبوه، ایجاد ب��ازار رهن ثانویه و 
انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیالت رهنی و 
سایر ابزارهای مالی اسالمی با سررسیدهای مختلف، 
اس��تفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در 
داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه 
و اس��تفاده از شرکت های واس��پاری  )لیزینگ( در 
تأمی��ن منابع مالی تولید مس��کن به صورت اجاره و 
اجاره به ش��رط تملیک از دیگ��ر هدف های تصویب 

این آیین نامه اجرایی بود. 
در مواردی از این آیین نامه به ش��رکت های لیزینگ 
اجازه داده شده است که به منظور تأمین مالی بخش 
مس��کن تملیکی در چارچوب قانون اقدام به انتش��ار 
اوراق بهادار کنند یا در صورتی که س��رمایه گذاران در 
این حوزه موجب ورود فناوری نوین فاقد مشابه داخلی 
یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی یا ورود س��رمایه 
و منابع مالی با منش��ا خارجی شوند، موارد تشویقی تا 
سقف 50درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، 
بیمه کارگران و انواع دیگر بیمه نامه های تولید مسکن 
 در س��قف اعتبارات مصوب مربوطه تأمین و پرداخت 

می شود. 

تقویتمشاغلخانگی
اولویتجدیوزارتکار

قائم مق��ام وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با 
اش��اره به ض��رورت تدوی��ن برنامه های منس��جم و 
راهب��ردی در راس��تای اس��تفاده از ظرفیت جوانان 
به وی��ژه فارغ التحصیالن دانش��گاهی گفت: نهادهای 
تنظیم کننده بازار کار باید اس��تراتژی مش��خصی با 
توجه به جمعیت جوان کشور تدوین و اجرایی کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، سیدابوالحس��ن فیروزآبادی 
در آیین افتتاحیه هش��تمین همای��ش ملی انجمن 
جمعیت شناس��ی ایران که به میزبانی دانش��گاه یزد 
برگزار ش��د، با بیان اینکه در 50سال گذشته ایران 
ش��اهد حوادث زیادی بوده، اظهار کرد: حوادثی که 
در ایران اتفاق افتاده، جمعیت کش��ور را به سه برابر 
افزایش داده اس��ت. وی با اشاره به جابه جایی بافت 
شهری و روستایی کشور نسبت به تناسب 80درصد 
روس��تایی و 20درصد ش��هری گفت: تحوالت اخیر 
جمعیتی فرصت مناسبی برای توسعه بیش از پیش 

ایران اسالمی در عرصه های مختلف است. 
فیروزآب��ادی بافت اقتصادی دنیا را در حال تحول 
دانس��ت و بیان کرد: اقتصاد خدمات��ی، دانش بنیان 
و خالقیت مح��ور در عرصه ه��ای مختل��ف در حال 
شکل گیری است. قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی 
در ادامه با اش��اره به ضرورت رشد صنعتی در عرصه 
اقتصادی کش��ور گفت: نگرانی آن اس��ت که در دنیا 
رشد اقتصادی انجام شود ولی اشتغال ایجاد نشود. 

وی تراکم نیرو را از جمله مش��کالت فعلی صنایع 
در کش��ور عنوان کرد و ادامه داد: رش��د و نوسازی 
صنعت��ی با ش��رایط موجود زمینه بی��کاری بیش از 

500 هزار نفر در کشور را ایجاد می کند. 
این مقام مسئول با اش��اره به عدم تعادل در حوزه 
نیروی انس��انی، تصریح ک��رد: نهادهای تنظیم کننده 
بازار کار باید استراتژی مشخصی با توجه به جمعیت 
جوان کش��ور تدوین و اجرایی کنن��د. فیروزآبادی با 
اش��اره به ضرورت ایجاد زمینه تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی در راستای توسعه بیش از پیش کشور گفت: 
در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد برون نگر و درون زا تعریف 
شده که مستلزم ارتقای دانش و مهارت در عرصه های 
مختلف ش��غلی است. وی کسب قدرت فتح بازارهای 
دنیا را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و بیان 
کرد: ما باید در حوزه اقتصاد و اشتغال، استراتژی ملی 
داشته باشیم. قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی نیاز 
به بازار کش��ورهای همس��ایه را نیازی اجتناب ناپذیر 
عنوان ک��رد و افزود: ایجاد تعام��ل و برقراری ارتباط 
اقتصادی، یکی از مؤثرترین راهکارهای توس��عه بیش 

از پیش اقتصادی در کشور است. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود خاطرنشان 
کرد: در 10 س��ال گذش��ته حدود 90 ه��زار نفر از 
ش��اغالن بخش صنعت کاهش یافته و این در حالی 
اس��ت ک��ه آمار ش��اغالن بخش خدمات در کش��ور 

افزایش یافته است. 

به طور کل��ی دفت��ر جزو کاالهایی اس��ت 
که ش��اید از زم��ان کودکی برای کش��یدن 
خط ه��ای بی ربط تا آخری��ن لحظه زندگی 
برای یادداش��ت خاطرات مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ چیزی ک��ه در بازار این کاال حائز 
اهمیت اس��ت، ظرفیت ه��ا و امکانات خوب 
تولید در کش��ور به منظور صادرات گسترده 
است؛ امری که به دلیل نبود استانداردهای 
الزم و حمایت های کافی هنوز محقق نشده  
است. مهم ترین ویژگی این بازار بی نیازی از 
واردات در این حوزه اس��ت؛ امری که باعث 
می شود تولید داخلی تقویت شود. دفترهای 
تولید داخل معم��والً از کیفیت قابل قبولی 
برخوردارن��د و قیم��ت آنها بی��ن 1000 تا 
6000 ه��زار تومان متغیر اس��ت. در همین 
باره  »فرصت امروز« گفت و گویی را با جلیل 
غفاری رهبر،  رئیس اتحادیه صحافان داشته  

است که در ادامه می خوانید: 

ممانعتازاعالمآمارتولیدیبهدلیل
مسائلمالیاتی

غف��اری در رابط��ه ب��ا می��زان ظرفی��ت 
تولی��دی کارگاه ه��ای دفترس��ازی در ایران 
به  »فرصت ام��روز« می گوید: ظرفیت تولید 
س��االنه را هیچ کارخانه ای به دلیل مس��ائل 
مالیات��ی اع��الم نمی کن��د؛ اما ش��اید بتوان 
براس��اس تعداد دانش آموزان و دانش��جویان 
در حال تحصیل، ظرفیت تولید این حوزه را 
مشخص کرد. سال به سال تعداد دانش آموزان 
و دفات��ر مصرفی آنها تغییر می کند به همین 
جه��ت نمی ت��وان آم��ار دقیق��ی را در این 
حوزه ارائه ک��رد. غفاری با بیان این جمالت 
می افزای��د: ب��ه دلی��ل رقابتی ش��دن فضای 
 تولی��د در این حوزه، هیچ گاه مش��کل تولید 

نخواهیم داشت. 
زمانی ک��ه دول��ت کاغذه��ای دولت��ی بین 
تولیدکنندگان این صنف توزیع می کرد گاهی 
دخالت هایی هم صورت می گرفت اما از وقتی 
که دولت در جریان تولید کاغذهای س��اخت 

دفتر ورود نکرد، خود دفترسازها رقابتی بین 
خود ایجاد کردند که تعامل خوبی هم ش��کل 
گرفت. تمام این مس��ائل باعث ش��د بهترین 
کیفی��ت و مناس��ب ترین قیم��ت به دس��ت 

مصرف کننده برسد. 
وی ادامه می دهد: در س��طح ایران چهار 
ی��ا پنج دس��تگاه  ماش��ین دفترس��از داریم 
که ب��ه صورت خ��ودکار در تولی��د دفتر از 
آنها اس��تفاده می ش��ود. در سطح تهران نیز 
تع��داد تولیدکننده های ج��وازدار بین 100 
ت��ا 150 واحد تولیدی هس��تند که ش��اید 
از ای��ن تع��داد، ح��دود 100 تولیدکنن��ده 
فعال باش��ند،  در رابطه با تع��داد واحدهای 
غیرج��وازدار یا زیرزمینی نیز باید بگویم که 
تعداد این واحدها حدود 150 واحد تولیدی 
اس��ت که بیش��تر آنه��ا در اتابک مش��غول 
دفترسازی  هس��تند. در سال جاری طرحی 
برای س��اماندهی این واحدها صورت  گرفته 
اس��ت که آنها هم موظف ب��ه گرفتن جواز 

تولید شوند. 

رنجقیمتی1000تا6000هزارتومان
غفاری می گوید: در ح��وزه دفتر، وارداتی 
نداش��ته و نخواهی��م داش��ت زیرا ب��ه دلیل 
رقابتی ش��دن فضای تولید در ای��ران دفاتر 
بس��یار خوبی در کش��ور تولید می شود. مگر 
اینکه وارداتی در مورد دفاتری خاص و بسیار 
تزیینی و فانتزی داش��ته  باش��یم که  آن هم 
زیر 5درصد است. بیش��تر مصرف این دفاتر 
وارداتی نی��ز برای تبلیغات شرکت هاس��ت. 
ممکن اس��ت شرکتی سمیناری برگزار  یا در 
همایشی شرکت کند به همین جهت از این 
دفاتر تزیینی برای تبلیغات کار خود استفاده 
می کن��د. قطعاً این دفاتر ب��ا قیمت های باال، 
مورد مصرف دانش آموزان نیست که بخواهند 
خری��داری کنن��د. وی با بی��ان این جمالت 
می افزای��د: ش��اید بتوان گفت ب��االی 80 تا 
90درصد لوازم التحریر در ایران وارداتی است 
اما دفتر به این صورت نیست و بیشتر تولید 
داخل است اگرچه در حوزه لوازم التحریر نیز 
تولیداتی در پاک کن،  خودکار و مداد داریم اما 

این تولید در نهایت 10درصد نیازهای داخل 
را تأمین کند. قیمت دفترهای تولیدی ایران 
نی��ز از 1000 تومان ت��ا 6000 تومان متغیر 
است، اما دفاتر مورد اس��تفاده دانش آموزان 
از ه��زار تا 3هزار تومان قیمت گذاری ش��ده 
اس��ت. غفاری در رابطه ب��ا صادرات این کاال 
می گوید: صادراتی به کش��ورهای افغانستان 
و آس��یای میانه داش��ته ایم اما این صادرات 
حجم باالیی نداشتند و بیشتر به این صورت 
بوده که خود کش��ورهای متقاضی آمده اند و 
 از تولیدکنن��دگان خری��داری کرده اند. بین

5 تا 10درصد حجم تولید ایران به افغانستان 
صادر می شود. 

بیثباتیبازارایرانمهمترینمعضل
تولیدکنندگاناینصنفاست

غف��اری در رابط��ه با مش��کالت موجود 
می گوید: ایراداتی در کش��ور ما وجود دارد 
ک��ه در کش��ورهای دیگر کمتر اس��ت. در 
کش��ورهای دیگر عالوه بر دفات��ر، کتاب ها 

نیز به اصطالح عام در برگه های کاهی چاپ 
می ش��وند. ما فقط به دنبال این هستیم که 
در کاغذه��ای س��فید و براق، دفت��ر تولید 
ک��رده و کتاب چاپ کنیم. ام��ا در خارج از 
کاغذهایی استفاده  می کنند که از نظر فنی 
به صالح تر است. این فرهنگ هنوز در ایران 
جا نیفتاده  است که به براقی و سفیدی دفتر 
نباید توجه کرد. این موضوع هم از نظر فنی 
و هم قیمتی حائز اهمیت اس��ت. وی ادامه 
می دهد: بیش��ترین مش��کل م��ا مربوط به 
امور دولتی مثل دارایی،  بیمه و تس��هیالت 
اس��ت؛ وام هایی که باید ب��ه تولیدکننده ها 
تعلق گی��رد که نمی گی��رد. اجحاف دارایی 
به تولیدکنندگان این است که باید کسانی 
که کار فرهنگی انج��ام می دهند از مالیات 
معاف باش��ند اما این موض��وع هنوز محقق 
نش��ده  اس��ت. غفاری با بی��ان این جمالت 
می افزاید: نوس��اناتی همواره ب��ه بازار دفتر 
تزریق شده و به عبارتی بی ثباتی بازار ایران 
مهم ترین معضل و مش��کل تولیدکنندگان 
اس��ت. ارزش اف��زوده ای که خ��ود دولت از 
طری��ق دارای��ی و س��ازمان تامین اجتماعی 
برای تولیدکنندگان ایجاد می کند،  مش��کل 
دیگری اس��ت که باید مرتفع شود. در حال 
حاضر خود رکود بازار نیز مش��کلی اس��ت 
که به تمام مس��ائل یاد ش��ده اضافه ش��ده  
اس��ت. وی در رابطه با نب��ود تعریف دقیقی 
از اس��تاندارد در ای��ن صن��ف می گوید: هر 
کاالیی که تولید می ش��ود باید اس��تاندارد 
خود را داش��ته باش��د اما گاه��ی بعضی از 
تولیدکنن��دگان در مقابل ای��ن امر مقاومت 
می کنن��د. اقدامات��ی ه��م انجام ش��ده که 
امیدواری��م هرچه زودتر به نتیجه برس��یم. 
در این می��ان اما چیزی ک��ه اهمیت دارد، 
همکاری خود تولیدکننده هاس��ت. زمانی که 
تولیدکننده حاضر به ارائه  آمار تولیدی خود 
نیس��ت و در قیمت گذاری های انجام ش��ده 
کارشکنی می کند، نمی توان انتظار بیجایی 
نیز از اتحادیه داش��ت. در تعریف استاندارد 
باید خود تولیدکنندگان نیز همکاری کنند 
تا بتوانیم در این امر موفق بوده و به درستی 

اقدام کنیم. 

خبر

سرمایهگذاریسرمایهگذاری

دفتر جزو اقالم مصرفی دانش آموزان و دانشجویان محسوب 
می شود. کرباسیان می گوید: کار ما تولید دفاتر تحصیلی است 
و این کاری است که من حدود 26 سال در  آن مشغول هستم. 
کار ما یک کار فرهنگی  است و این از جذابیت  و مزایای کار  من 
محسوب می شود که دائماً با افرادی سر و کار دارم که فرهنگی 
هس��تند. همین مس��ئله به  من تولیدکننده روحیه مضاعفی 
می دهد. در حال حاضر نگرش به استفاده از دفتر بسیار عوض 
ش��ده است و شاید روزی برسد که استفاده از دفتر در مقاطع 

تحصیلی متفاوت، بسیار کم و منسوخ شود. 

تأمین95درصدمواداولیهازخارجکشور
کرباس��یان در رابطه با نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز در 
تولی��د دفتر به  »فرصت امروز« می گوی��د: بیش  از 95درصد 
مواداولی��ه مورد نیاز این صنعت از کش��ورهای مختلفی مثل 
اندونزی، چین، مالزی یا حتی آمریکای جنوبی وارد می شود. 
کاغذ هایی که ما صحافان به عنوان دفترس��ازی مورد استفاده 
قرار می دهیم غالبا از خارج تأمین می شود مگر در برخی موارد 
خاص که از کاغذهای تولید داخل استفاده می کنیم. وی ادامه 
می دهد:  90 درصد اقالم دفتر در داخل تولید می ش��ود اما در 
مواردی مثل سیم های کناری مورد استفاده در دفاتر، ممکن 
است وارداتی نیز صورت گیرد. در مجموع تنها دفاتری خاص، 
مثل دفترهای هدیه یا تزیینی  )حدود 5 تا 10 درصد(  وارداتی 
هستند و اغلب دفاتر در داخل تولید می شود. کرباسیان با بیان 
ای��ن جمالت می افزاید: مقواهایی که در تولید دفتر اس��تفاده 
می شود خود دو نوع است؛ برخی مقواها که به عنوان جلدهای 
س��خت و ضخیم از آنها استفاده می ش��ود تولید داخل است، 
 اما برخی مقواها مثل گالس��ه که به عن��وان جلد نازک از آنها 
استفاده می ش��ود 90درصد وارداتی هستند که از کشورهایی 
مثل تایلند،  پرتغال،  اندونزی و. . . وارد می شوند. اما باید یادآور 
شوم عموم کاغذها و مقواهایی که به عنوان کاغذهای وارداتی 
در ای��ران وجود دارد کاغذهای چین و اندونزی اس��ت. وی در 
پاسخ به اینکه مجوز کس��ب وکار خود را از چه نهادی دریافت 
 می کنند می گوید: دفترسازها در کل زیر نظر اتحادیه صحافان 

فعالیت و مجوز کسب و کارشان را نیز از همان اتحادیه دریافت 
می کنند. کرباس��یان ادامه می دهد: دوکا دفتر صادراتی ندارد 
اما ما تولیدکنندگان خیلی خوب��ی داریم، تولیدکنندگانی را 
می شناس��م َ که صادراتی به دوبی و کش��ورهای  اروپایی انجام 
می دهن��د،  فرصت های بی نظیری در منطقه به لحاظ امکانات 
باالی تولید برای ما وجود دارد اما باید موانع صادرات تا حدی 

برطرف شود. 

چندصدمیلیاردتومانو500مترفضابرایتولیددفتر
کرباس��یان در رابطه با میزان س��رمایه اولیه مورد نیاز برای 
شروع این صنعت می گوید: این سرمایه براساس نوع فعالیتی 
که انج��ام می دهید متفاوت اس��ت. به طور مث��ال دوکا دفتر 
چندی��ن نوع صحاف��ی را انجام می دهد که طبیعتا س��رمایه 
بیش��تری را می طلبد. این سرمایه برای شروع کار می تواند از 
30 میلیون تومان تا 2 یا 3 میلیارد تومان متغیر باشد. در مورد 
تجهیزات مورد اس��تفاده نیز باید بگویم: 90درصد تجهیزات 
مورد اس��تفاده در این صنعت وارداتی اس��ت. چندسالی است 

این دس��تگاه ها از چین وارد می ش��ود اما اکثر دس��تگاه های 
مرغوب مورد استفاده در صحافی آلمانی و بخشی هم ایتالیایی 
اس��ت. قیمت دس��تگاه ها هم با توجه به ن��وع فعالیت، طیف 
گسترده ای را دربرمی گیرد. شروع قیمت دستگاه ها می تواند از 
یک میلیون تومان که دستگاهی ابتدایی است تا 800میلیون 
تومان متغیر باش��د. البته دس��تگاه هایی هم هستند که برای 
کارهای ساده تر در داخل تولید می شوند و قیمت آنها از یک تا 
3میلیون تومان متغیر است. وی با بیان این جمالت می افزاید: 
برای سرمایه گذاری 2 تا 3میلیارد تومانی حداقل به یک فضای 
500متری نیاز داریم، اما کسانی هم هستند که در یک فضای 
60متری در حال فعالیت هس��تند پس بسته به نوع و حجم 
تولید این فضا می تواند متغیر باش��د. نوع کار صحافی ها فرق 
می کند لزوما نمی توان گفت کسی که در یک فضای کوچک تر 
کار می کند کیفیت کار پایینی دارد. اگر شخصی تنها یک نوع 
کار صحافی انجام دهد فضای کوچک هم می تواند پاسخگوی 
تولید وی باشد. پیش بینی برگشت سرمایه نیز به نظر من بین 

3 تا 4سال است. 

امکاناتبینظیرتولید
کرباس��یان می گوید: امکانات تولید ما بس��یار عالی است و 
به ج��رأت می توانم بگویم من دفات��ری تولید می کنم که در 
نوع خود بی نظیر هس��تند. دفتر یادداش��ت ما از 900 تومان 
ت��ا 4 هزارتومان قیمت دارد. در م��ورد دفاتر مثل موادغذایی، 
قیمت گذاری رسمی صورت نمی گیرد، به همین جهت ممکن 
اس��ت قیمت  آنها در هر نقطه از تهران بسته به اجاره مغازه ها 
متفاوت باش��د. وی در رابطه با تس��هیالت دریافتی این حوزه 
می گوی��د: تس��هیالتی را می توان از بانک ه��ا دریافت کرد اما 
به قدری س��ود بازپرداختی آنها باالست که برای تولیدکننده 
به صرفه نیس��ت ب��ه همین جهت من هم به دنب��ال دریافت 
تسهیالت نبوده ام. باید یادآور شوم هیچ حمایتی از ما به عنوان 
تولیدکننده صورت نمی گیرد. حتی تقاضاهایی برای صادرات از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس،  آسیای میانه،  عراق و افغانستان 
داش��ته ایم. اما نبود حمایت های الزم و موانع باعث می ش��ود 
نتوانیم ریسک کنیم. باید معضالت و ریسک های موجود برای 
صادرات تسهیل شود تا تولیدکنندگان داخلی با ظرفیت های 
خوبی که در کش��ور وجود دارد بتوانند به صادرات بپردازند. 
بای��د وام هایی با نرخ های پایین تر ب��ه تولیدکنندگان تعلق 
گی��رد. وی در رابط��ه با مش��کالت موج��ود در این حوزه 
می گوید: رکود بازار مهم ترین معضلی اس��ت که نه تنها این 
صنف بلکه تمامی صنایع با  آن روبه رو هس��تند. به تبع این 
مس��ئله رغبتی برای خرید ک��ردن در مصرف کننده وجود 
ن��دارد. بی ثباتی بازار موضوع دیگری اس��ت ک��ه بازار دفتر 
را درگیر خود کرده  اس��ت. روز ب��ه روز از جمعیت محصالن 
کاسته می شود و نگرش به نوشتن نیز در حال تغییر است. 
ب��ا جزواتی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد رش��د 
مصرف دفتر هم منفی می ش��ود. در چندس��ال گذشته بازه 
زمانی فروش دفت��ر، بین چهار تا پنج ماه قطعی بود اما در 
حال حاضر به دلیل رکود موجود در بازار بازه زمانی فروش 
ما به یک ماه رس��یده  است. مسئله دیگر نبود استاندارد در 
این صنف اس��ت. باید اس��تانداردی برای محصوالت تولید 

شده، تعریف شود و این یکی از ایرادات صنف ما است. 

حسنکرباسیان،مدیرعاملدوکادفترازفرصتهایسرمایهگذاریدراینحوزهبه»فرصتامروز«میگوید

تقاضاهایبیشمارصادراتی
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فرصت ه��ای بی ش��مار ص��ادرات در منطق��ه یکی از 
ویژگی های مثبت س��رمایه گذاری در این حوزه اس��ت. 
همچنین تقاضاهایی برای صادرات دفتر از کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس،  آس��یای میانه،  عراق و افغانستان 
وجود داش��ته اس��ت. اما نب��ود حمایت ه��ای الزم مانع 
این امر ش��ده  اس��ت. رکود بازار مهم ترین معضلی است 
ک��ه نه تنها این صنف بلکه تمامی صنای��ع با  آن روبه رو 
هستند. به تبع این مسئله رغبتی برای خرید کردن در 
مصرف کننده وجود ندارد. بی ثباتی بازار موضوع دیگری 
است که بازار دفتر را درگیر خود کرده  است. روز به روز از 
جمعیت محصالن کاسته می شود و نگرش به نوشتن نیز 
در حال تغییر است. با جزواتی که در اختیار دانش آموزان 
ق��رار می گیرد رش��د مصرف دفتر هم منفی می ش��ود. 
مس��ئله دیگر نبود اس��تاندارد در این صنف است. باید 
اس��تانداردی برای محصوالت تولید ش��ده، تعریف شود 
و این یکی از ایرادات این صنف محس��وب می ش��ود. در 

برخی موارد پیش آمده که تولیدکنندگانی با کم کردن از 
تعداد برگ های دفتر و کوچک کردن سایز آن و استفاده 
از مواد اولیه نامرغوب به رقابت ناسالم در بازار پرداخته اند 
و همین امر سبب ش��ده برخی تولیدکنندگان قدیمی 
این صنف ب��ه لحاظ عدم توانایی رقاب��ت، از این صنف 
خارج شوند. دفترسازها در کل زیر نظر اتحادیه صحافان 
فعالیت می کنند و مجوز کسب و کارش��ان را نیز از همان 

اتحادیه دریافت می کنند.

سرمایه اولیه برای شروع این کار براساس نوع فعالیتی 
که انجام می شود، متفاوت است. این سرمایه می تواند از 
30 میلیون تومان تا 2 یا 3 میلیارد تومان متغیر باش��د. 
90 درص��د تجهیزات مورد اس��تفاده در این صنعت نیز 
وارداتی اس��ت. چندسالی اس��ت این دستگاه ها از چین 
وارد می ش��ود ام��ا اکثر دس��تگاه های مرغ��وب مورد 
اس��تفاده در صحافی،  آلمانی و بخش��ی ه��م ایتالیایی 
اس��ت. قیمت دس��تگاه ها هم با توجه به نوع فعالیت، 
طی��ف گس��ترده ای را دربرمی گی��رد. ش��روع قیمت 
دستگاه ها می تواند از یک میلیون تومان که دستگاهی 
ابتدایی است تا 800 میلیون تومان متغیر باشد. البته 
دس��تگاه هایی هم هستند که برای کارهای ساده تر در 
داخل تولید می ش��وند و قیم��ت آنها از یک میلیون تا 
3میلیون تومان متغیر اس��ت. برای سرمایه گذاری 2 تا 
3میلیاردتومانی حداقل یک فضای 500 متری نیاز است، 
اما در ی��ک فضای 60متری هم می توان تولید داش��ت. 

بسته به نوع و حجم تولید این فضا می تواند متغیر باشد. 
پیش بینی برگشت سرمایه نیز بین سه تا چهار سال در 
نظر گرفته  شده  است. بیش  از 95 درصد مواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت نیز از کشورهای مختلفی مثل اندونزی، 
چی��ن، مالزی یا حت��ی آمریکای جنوبی وارد می ش��ود. 
تع��داد نیروهای مورد نیاز برای یک فضای 500 متری با 

2میلیارد هزینه،  10 نفر است. 

فرصتهاوتهدیدها سرمایهاولیه

لیالشیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com



چکیده
چیدمان و آرایش فروش��گاهی، 
هنر بهره ب��ردن از عناصر مختلفی 
اس��ت ک��ه به کارگی��ری ترکی��ب 
مناس��ب آنه��ا، موجب��ات جذب، 
تشویق و تحریک مشتریان احتمالی 
را فراهم کرده و ضمن کشاندن آنها 
به فروش��گاه و قفس��ه های فروش، 
محیطی جذاب، چشم نواز، مهیج و 
اقناع کننده را برای ایشان به ارمغان 

خواهد آورد. 
و  چیدم��ان  از  اصل��ی  ه��دف 
طرح بندی یک فروش��گاه یا مرکز 
خری��د، طراح��ی و خل��ق فضای 
مشتری پس��ند و زیبایی اس��ت که 
بتوان��د وف��اداری مش��تریان را به 
فروش��گاه و محصوالت آن، افزایش 
داده و تصویری مطلوب و موثر از آن 
را در ذهن مشتری برجای بگذارد. 
این فرآیند می تواند از طریق دقت 
و اهتم��ام در مکان یاب��ی علم��ی 
فروش��گاه، معماری مناسب فضای 
خارج��ی و داخل��ی، برنامه ری��زی 
مطلوب عناصر داخلی از قبیل رنگ، 
نور و سیستم تهویه و نیز آرایش و 
نمایش چشم نواز محصوالت، انجام 

پذیرد. 
تمام��ی این موارد ب��رای تحقق 
اصل مشتری نوازی و ارائه خدمات 
متمای��ز به مش��تریان ب��ه منظور 
افزایش ضریب مان��دگاری آنها در 
هر کس��ب و کاری صورت می گیرد. 
از مزای��ای ارائه ای��ن گونه خدمات 
به مش��تریان، می توان ب��ه متمایز 
شدن فروشگاه از رقبا، بهبود تصویر 
فروشگاه در ذهن مشتریان، کاهش 
حساسیت قیمتی، افزایش رضایت 
مشتریان، حداکثر شدن مشتریان 
وف��ادار و مدافع فروش��گاه، افزایش 
ش��هرت، بهبود روحی��ه کارکنان، 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها 

اشاره کرد.
 

 آمیخته خرده فروشی یا 
4PLAIM

 آمیخت��ه خرده فروش��ی، ی��ک 
اصطالح و شکل ویژه ای از آمیخته 

بازاریابی برای خرده فروش��ان است 
و ب��ه متغیرهای��ی اش��اره می کند 
که توس��ط فروش��نده می تواند به 
روش های گزینشی جهت رسیدن 
به ی��ک اس��تراتژی بازاریابی برای 
جذب مصرف کننده ترکیب ش��ود. 
)ای��ن اصطالح برای نخس��تین بار، 
توسط وحید نثائی در کتاب »اصول 
طراح��ی و چیدمان فروش��گاهی« 

مطرح شد.(
ی��ا  خرده فروش��ی  آمیخت��ه 
 »)4PLAIM( »فور پی الی��م 
متغیره��ای  س��رنام  از  برگرفت��ه 
نیروی انس��انی، تنوع و طبقه بندی 
قیمت گ��ذاری،  محص��والت، 
تبلیغ��ات و ترویج، موقعیت مکانی 
فض��ای  عناص��ر  خرده فروش��ی، 
داخلی، برنامه ریزی فضای داخلی و 
چیدمان و نمایش محصوالت است، 
که می تواند به عنوان یک نقشه راه 
موثر و کارآمد برای فروش��ندگان و 
صاحبان کس��ب و کارهایی همچون 
و  س��وپرمارکت ها  رس��توران ها، 
فروش��گاه های  هایپرمارکت ه��ا، 
کوچ��ک و متوس��ط مواد غذای��ی، 
پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، 
داروخانه ه��ا و... ب��ه ش��مار آی��د. 

)نمایشگر 1(

Personnel1- نیروی انسانی
امروزه در هر فروشگاهی حضور 
یک فروش��نده یا نی��روی کاردان 
ف��روش، بس��یار ض��روری به نظر 
می رس��د، زیرا در هر کسب و کار، 
این پرس��نل فروش اس��ت که در 
تعامل مستقیم با مشتری هستند. 
به س��خنی بهتر، می توان پرسنل 
ف��روش را چهره و دکور هر مغازه 
یا فروشگاه برای مشتری تازه وارد 
دانست که معرفی کننده فروشگاه 
و مال��ک آن اس��ت. ی��ک نیروی 
فروش باید در هم��ه حال از نظر 
ظاه��ر مانن��د یک ف��رد حرفه ای 
باش��د. به همین دلیل صاحبان و 
ذی نفعان فروش��گاه ها، به خصوص 
فروش��گاه های بزرگ و زنجیره ای 
باید نگاه ویژه ای به پرس��نل خود 
داشته باش��ند، زیرا آنها نیز نوعی 
مشتری )درونی( به شمار می آیند 
که جلب رضایت ایشان، در نهایت 

به رضایت مشتریان منجر خواهد 
ش��د. در دنیای کنونی، محققان، 
اثربخش��ی تم��ام تکنیک ها را در 
نهای��ت به عامل انس��انی نس��بت 
می دهن��د. از همی��ن رو، اهمیت 
کارکنان حتی از خود مش��تریان 
بیش��تر اس��ت، زیرا ای��ن کارمند 
خوب است که می تواند مشتریان 
خوب را برای فروش��گاه ما جذب 
کن��د. در نتیج��ه می ت��وان گفت 
باعث جلب  کارکنان مشتری نواز، 
رضایت مشتری می شوند و جلب 
رضایت مش��تری، باع��ث افزایش 

سود آوری سازمان می شود. 

اجزای تشکیل دهنده متغیر 
نیروی انسانی

برخ��ی مولفه های مه��م نیروی 
انس��انی در فروش��گاه های بزرگ و 

زنجیره ای عبارت است از: 
1- میزان اطالعات و دانش

2- توجه و مراقبت از مشتری

3- رفتار دوستانه
4- نحوه معرفی محصول 

5- تعداد پرسنل

Products  2- محصوالت
محصوالت موجود در قفسه های 
فروش��گاه نیز یکی دیگ��ر از ارکان 

آمیخته خرده فروشی است.
- اجزای تشکیل دهنده 

برخ��ی متغیره��ای مرب��وط به 
محصوالت در انواع فروش��گاه های 

خرده فروشی عبارت است از: 
1- تنوع

2- کیفیت
3- انباشتگی در قفسه ها
4- طراحی بسته بندی 

Pricing  3- قیمت
اس��ت  پول��ی  مق��دار  قیم��ت، 
ک��ه صاحب��ان فروش��گاه در قبال 
محص��والت فروخت��ه ش��ده ب��ه 
مش��تریان، از آنان مطالبه می کند. 

در تعریفی دیگر، قیمت یک معیار 
کمی و قابل س��نجش و مقایس��ه 
است و نس��بت به کیفیت که باید 
تجربه ش��ود تا مرغوب ب��ودن آن 
تایی��د ش��ود، س��ریع تر و موثرتر، 
مصرف کننده احتمالی را به انتخاب 
و خری��د کاال متقاعد می س��ازد. از 
این رو قیمت می تواند از مهم ترین 
حربه های فروش برای عرضه کننده 
و همچنین از قوی ترین انگیزه های 
خری��د ب��رای تقاضاکننده باش��د. 
شناس��ایی می��زان حساس��یت به 
قیمت کاالها و خدمات ویژه، برآورد 
اثربخش��ی نسبی قیمت درآمیخته 
بازاریاب��ی، بررس��ی ش��دت رقابت 
قیم��ت در بازارهای خاص، ارزیابی 
نقش تخفیفات تج��اری در کمک 
به توسعه یا ورود به بازار از مواردی 
اس��ت ک��ه در این رابطه بررس��ی 

می شود. 

اجزای تشکیل دهنده متغیر 
قیمت

قیمت به عن��وان یک��ی دیگر از 
عناصر آمیخته خرده فروشی، دارای 
مولفه هایی اس��ت که برخی از آنها 

عبارتند از: 
1- قیمت خوب و مناسب
2- تناسب قیمت- کیفیت

3- قیمت رقابتی

Promotion  4- ترویج
ترویج، فعالیت هایی است که طی 
آن، یک یا چند گروه از مش��تریان 
هدف از محصوالت ش��رکت، آگاه 
و مطلع می ش��وند. ترفیع یا ترویج 
ش��امل مواردی همچون تبلیغات، 
 رواب��ط عمومی  و عمومی س��ازی، 
فروش��ندگی ش��خصی، پیش��برد 
فروش و  بازاریابی مس��تقیم است. 
البته ب��ه این فعالیت، می توان ابعاد 
دیگ��ری نی��ز مانند تصویرس��ازی 
ش��رکت، نمایش و تس��ت نمونه و 

حتی اسپانسرشیپ را اضافه کرد. 
برخی از اجزای تش��کیل دهنده 

متغیر ترویج عبارت است از: 
1- کارایی و اثربخشی

2- محتوا
3- صداقت
4- جذابیت

 

بان��ک مرک��زی با محاس��به 
ای��ران  ت��ورم  ن��رخ  انتش��ار  و 
ب��ه   ٩5 ش��هریور  پای��ان  ت��ا 
تفکی��ک کاالهای قاب��ل مبادله 
tradable goods و کاالهای 
غیرقابل مبادل��ه گام بزرگی در 
اقتصادی  محیط  شفاف س��ازی 
قابل  برداش��ت. کاالهای  کشور 
مبادل��ه ب��ه کاالهای��ی گفت��ه 
می شود که در سطح بین المللی 
مورد تج��ارت ق��رار می گیرند؛ 
ابزارآالت  لب��اس،  خودرو،  مثل 
و.... س��یمان ه��م ی��ک کاالی 
قابل مبادله است، ولی به دلیل 
قدرت  باالی حمل و نقل،  هزینه 
کم��ی  در مبادل��ه بین الملل��ی 
ط��رف  از  دارد.   tradability
دیگ��ر یک س��ری کاالها امکان 
مبادله در س��طح بین المللی را 
ندارند، مثال خدم��ات آژانس و 
تاکس��یرانی وخدمات هتلداری 

غیر قاب��ل  کااله��ای  از جمل��ه 
مبادله اند. زمی��ن مطرح ترین و 
مهم ترین کاالی غیر قابل مبادله 
است، چون این کاالها در سطح 
بین الملل��ی مبادله نمی ش��وند، 
بنابراین وقتی در کشور کمبود 
عرضه به وج��ود می آید، امکان 
وارد ک��ردن آنه��ا وج��ود ندارد 
و بنابرای��ن با ب��اال رفتن تقاضا 
قیمت این کاالها باال می رود، در 
حالی ک��ه واردات کاالهای قابل 
مبادل��ه می تواند جلوی افزایش 
قیمت آنها را بگیرد. با توجه به 
این مقدمه کوتاه، نس��بت تورم 
در کااله��ای  غیر قاب��ل مبادله 
نس��بت به کاالهای قابل مبادله 
از اهمی��ت اقتص��ادی زی��ادی 

برخوردار است. مثال: 
- وقت��ی ای��ن نس��بت زی��اد 
می ش��ود، نش��ان می ده��د که 
تقاضا در حال شکل گیری است. 
- وقت��ی ای��ن نس��بت زی��اد 
می شود نش��ان می دهد جریان 

واردات کاال به کشور روان شده 
است. 

- وقت��ی ای��ن نس��بت زی��اد 
می ش��ود نش��ان می دهد وضع 
ارزی کش��ور بهب��ود پیدا کرده 
اس��ت و در عین ح��ال همراه با 
افزای��ش عرض��ه ارز، قیمت آن 
هم در سطح پایینی قرار گرفته 

است. 
- و در نهای��ت اینکه افزایش 
ای��ن نس��بت نش��ان می ده��د 
نگه��داری ت��ورم یک رقمی  در 
اقتصاد ایران زیاد امیدوار کننده 

نیست. 
آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
غیر قابل  کاالهای  تورم  می دهد 
مبادل��ه بی��ش از کاالهای قابل 
مبادل��ه افزایش داش��ته و این 
افزایش در س��ه ماهه تابس��تان 
هر ماه بیشتر شده است. چنین 
تورم  حفظ  وضعیتی چشم انداز 
ی��ک رقمی  را ب��ا تردید مواجه 
می کند و در عین حال با صدای 

بلند اع��الم می کند نرخ برابری 
دالر ب��ه ریال در ای��ران به طور 
تصنعی پایین نگه داش��ته شده 
است. اگر نرخ ارز همراه با تورم 
افزایش می یافت این تفاوت در 
تورم به وجود نمی آمد. با توجه 
به اینک��ه ص��ادرات نفت بیش 
از آنچه انتظار می رفت ش��تاب 
گرفت��ه و دولت ه��م تمایل به 
انطب��اق نرخ ارز با ت��ورم ندارد، 

پیش بینی می شود: 
 

- قیمت کاالهای خدماتی در 
س��ال ٩5 و مخصوصا در س��ال 
٩٦ نس��بت ب��ه کااله��ای قابل 

واردات افزایش یابد. 
- افزای��ش قیم��ت زمی��ن و 
س��اختمان در س��ال ٩٦ شدت 
می گیرد و احتم��ال اینکه نرخ 
تورم را پشت س��ر بگذارد، زیاد 

است. 
- منابع کشور بیشتر به سمت 
تولید کااله��ای غیرقابل مبادله 

می رود و س��هم کااله��ای قابل 
مبادله کمتر می شود. 

بیش��تر  کش��ور  واردات   -
می شود. 

- فش��ار روی ت��ورم از ناحیه 
بیشتر  مبادله  غیرقابل  کاالهای 
و احتم��ال دو رقمی ش��دن نرخ 

تورم زیاد می شود. 
پایی��ن  ب��ر  اص��رار  اگ��ر   -
نگه داش��تن نرخ ارز ادامه یابد، 
این شکاف می تواند عدم تعادل 
ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد 

کند. 
- ب��ا توجه به وجود نقدینگی 
ب��اال در اقتصاد ای��ران، احتمال 
س��رازیر ش��دن نقدینگ��ی ب��ه 
س��وی کاالهایی ک��ه هم ارزش 
س��رمایه گذاری داش��ته و ه��م 
غیر قاب��ل مبادل��ه باش��ند، زیاد 
می ش��ود و کاالیی ک��ه این دو 
ویژگی را داش��ته باشد زمین و 

ساختمان است. 
منبع: سایت موسسه بامداد
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نگاهی بر قراردادهای نامعین و مركب

در ادامه مبحث مربوط به تنظیم قراردادها، به تبیین و 
تشریح »موضوع قرارداد« می پردازیم. 

بدون تردی��د می توان ادعا کرد ک��ه »موضوع قرارداد« 
مهم ترین، اصلی ترین و ایضا چالش��ی ترین بخش از یک 

قرارداد است. 
نقطه آغاز اختالفات طرفین قرارداد معموال از آنجایی 
ش��روع می ش��ود که موضوع قرارداد به روشنی و با ذکر 

جزییات در قرارداد قید نشده است. 
حتی در قراردادهای معین و س��اده، ش��اید تش��ریح 
موضوع اندکی سهل تر به نظر برسد، اما در این موارد نیز 

تدقیق در جزییات از اهّم موارد است. 
به عنوان نمونه، در قراداد فروش یک آپارتمان، موضوع 

آن عبارت است از: 
فروش ش��ش دانگ یک دس��تگاه آپارتمان به پالک 
ثبت��ی. . . . . . بخ��ش. . . . ب��ه نش��انی. . . . . . . . . . . . به 
مس��احت. . . . . . . ش��امل. . . . . . . . . . . . . . )که در این 
قسمت باید تمامی مشخصات فیزیکی آپارتمان از قبیل 
تعداد اتاق ها، پارکینگ، و به طور کلی تمامی آنچه داخل 
در مبیع اس��ت، ذکر و عنوان شود(، توسط فروشنده به 
خریدار، با مبلغ و شرایط مندرج در مواد آتی این قرارداد. 
مالحظ��ه می فرمایید که در بیان موض��وع قرارداد در 
معامله یک آپارتمان نیز، ذکر جزییات از اهمیت بس��یار 

باالیی برخوردار است. 
حال تصور کنید که قرارداد منعقده، قراردادی نامعین 

و مرکب باشد. 
ب��ه طور مثال طرفی��ن توافقی دارند بر س��اخت نوع 
خاصی از هواکش ه��ای صنعتی، که قطعات باید بدوا از 
خارج از کش��ور تهیه، توسط طرف دوم ساخته و سپس 

نصب شود. 
بدون شک تبیین دقیق و جزیی موضوع این قرارداد، 

بیش از نیمی از اهمیت آن قرارداد را شامل می شود. 
اندک��ی توضیح در این مورد، اهمیت آن را مش��خص 
می کند: پیشتر نیز گفته شد که طرفین قرارداد در عالم 
ثبوت و در مذاکرات شفاهی و ایضا در تصور خود، کامال 
می دانند که منظور، قصد و خواس��ت ایش��ان از تنظیم 
قرارداد چیس��ت، اما مشکل آنجایی پدید می آید که آن 
هدف غایی یا منظور نظر ایش��ان، به روشنی در قرارداد 

بیان نمی شود. 
تعهدات طرف دوم شامل: 

1- خرید و وارد کردن قطعات مورد نیاز از کش��وری 
بیگانه

2- ساخت هواکش با قطعات وارداتی
3- نصب هواکش های ساخته شده در محل مورد نظر

حال اگر در مثال مذکور، موضوع قرارداد که ترکیبی از 
چند تعهد است، به صورت کلی یا ناقص درج شود، قطعا 

می تواند متضمن اختالفات باشد. 
به همین جهت در تش��ریح موضوع این قرارداد، باید 

نوشته شود: 
موضوع قرارداد عبارت اس��ت از خرید، واردات و حمل 
. . . . )قطعات(. . . . . از کشور. . . . . و سپس ساخت پنج 
هواکش با مشخصات مندرج در پیوست شماره... قرارداد 
که به امضای طرفین رسیده و جزء الینفک این قرارداد 
می باشد و در نهایت نصب هواکش های ساخته شده در 
محل کارخانه طرف اول، به نشانی. . . . . . . با لحاظ مدت 

و شرایط درج شده در این قرارداد. 
شایان ذکر است، هر میزان دقت و وسواس در تشریح 
جزییات »موضوع قرارداد« عمال س��رمایه گذاری اس��ت 
برای آسایش بیش��تر فکری طرفین، در این امر خّست 

نداشته باشیم. 
مدت قرارداد

ذکر »مدت« در بس��یاری از قراردادها، جزئی از ارکان 
موثر آن اس��ت و بیان یا ع��دم ذکر آن، می تواند ماهیت 

توافق را تغییر دهد. 
به عنوان نمونه، در »حق انتفاع«، چنانچه برای استفاده 
منتفع، مدت تعیین شود، مالک ملک تا پایان آن مدت، 
نمی تواند وی را از استفاده و انتفاع از ملک محروم سازد 
و مقید و متعهد به مدت تعیینی اس��ت، اما اگر انتفاع از 
ملکی، بدون مدت در اختیار شخصی قرار گیرد، ماهیت 
آن دیگر »حق انتفاع« نیست، بلکه »اذن در انتفاع« است 
و در این صورت، مالک هر زمانی که بخواهد می تواند از 

اذن خود رجوع، و ملک را از ید منتفع خارج کند. 
حتی در عقد اجاره اشیاء می بینیم که عدم ذکر مدت، 
موجب »بطالن اجاره« می شود. )مگر آنکه بتوان از متن 
توافقات حاصله، مدت اجاره را مثال برای یک روز، یا یک 
هفت��ه یا یک ماه، تعیین کرد. م��واد 4٦٨ و 5٠1 قانون 

مدنی(.
پس مالحظه می ش��ود که ذکر »مدت« در قراردادها، 

عمدتا از ارکان و استخوانبندی اصلی قرارداد است. 
اما نکته ای که بسیار مهم است و بعضا محل اختالف 
می شود، به خصوص در قراردادهای نامعین و در اصطالح 
قراردادهای ماده 1٠، آن اس��ت که ب��رای قرارداد مدت 
تعیین می شود، اما در مدت معین، آن قرار داد به انجام 

نمی رسد. 
س��واالت اساسی که از این لحظه به بعد پدید می آید 

اینها هستند: 
1- آیا پس از َمضی و گذشت مدت قرارداد، آن قرارداد 
و توافقات مندرج در آن، همچنان دارای حیات حقوقی 
هس��تند یا اینکه با پایان یافتن مدت قرارداد، حیات آن 

نیز زائل شده است؟ 
2- اگر در صورت هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای 
مواد و مفاد قرارداد، حل اختالف به داوری ارجاع ش��ده 
باشد، حال و پس از اتمام مدت آن قرارداد، طرفین برای 
ح��ل اختالف باید به داور مراجعه کنند یا اینکه با اتمام 
مدت قرارداد، ش��رط داوری نیز ملغی شده و صالحیت 

عام محاکم در اینجا حکومت می کند؟ 
مجددا یادآوری می کنم ک��ه بحث اخیرالذکر، بحثی 
اختالفی است و هر یک از عقاید موجود در جایگاه خود 

قابل تامل و بررسی. 
در پایان به این نکته اش��اره می کنیم که در هر حال، 
ذکر مدت در قراردادها، اساسا یکی از ارکان مهمی است 
که برای تعیین ح��دود و ثغور وظایف طرفین در ظرف 

زمان، اصوال الزم و ضروری است. 

راهکارهایی كه خرده فروشان را 
بزرگ می كند 

یکی از آرمان های بزرگ برای هر فروش��گاه بزرگ 
و کوچک، افزایش نرخ خدمات به مشتری است. این 
مسئله به شکل قابل توجهی بر سود این فروشگاه ها 
موثر اس��ت، ام��ا اگر قرار باش��د چکی��ده ای ازتمام 
مولفه ه��ای مهم فروش و بازاریاب��ی موفق را در نظر 
بگیری��م به 4plaim  می رس��یم. ب��رای تعریف این 
کلم��ه می توان س��اعت ها وقت صرف ک��رد، اما یک 
تعری��ف، جام��ع و مختصر از 4plaim  این اس��ت: 
»توجه به متغیرهای مهمی مانند تبلیغات، چیدمان، 
معماری داخل��ی و خارجی، سیس��تم قیمت گذاری 
و... برای رس��یدن به باالترین نرخ بازدهی اقتصادی. 
بس��یاری از افراد فع��ال در حوزه کس��ب و کار با این 
واژه آش��نایی چندانی ندارن��د و در نتیجه مولفه های 

زیرساختی این حوزه را نمی شناسند. 
بر این اس��اس اگرچه آش��نا ش��دن با این دانش، 
به عن��وان یک دانش نوظهور و پربازده اهمیت زیادی 
دارد، اما ش��اید بهتر باش��د پیش از ورود به مباحث 
تخصصی  4plaim  با برخی نکات زیرس��اختی این 
حوزه نیز َآشنا شویم. درواقع اگر قرار است یک بنای 
زیب��ا و جذاب ب��رای موقعیت تجاری خ��ود احداث 
کنیم، بد نیس��ت این بنا را روی س��نگ و آجرهایی 
مفید و مقاوم پایه ریزی کنیم. در ادامه مطلب نگاهی 

داریم به تعدادی از این مولفه های زیربنایی.

توجه به زیرساخت های دانش محور 
مهم ترین اصل برای موفقیت در اجرای برنامه های 
بازاریابی و فروش، تقویت زیرساخت های مهم است. 
تقویت زیرس��اخت ها نیز به دانش و معلومات وابسته 
است. بسیاری از خرده فروش��ی های بزرگ، شناخته 
ش��ده و مطرح جه��ان با تکی��ه بر اص��ول مدیریت 
بازاریاب��ی و ف��روش به افزایش نرخ س��وددهی خود 
پرداخته اند. این در حالی اس��ت که متاسفانه بسیاری 
از خرده فروش��ی های مس��تقر در کش��ورهای کمتر 
توس��عه یافته و در ح��ال توس��عه به دان��ش و اصول 
بازاریابی و تقویت زیرساخت ها بی توجه هستند. این 
مسئله باعث می ش��ود با وجود هزینه های گزافی که 
صرف توسعه کسب و کارها و افزایش فروش می شود، 
بازهم، گ��ردش مالی این مراکز بس��یار کمتر از حد 

انتظار ارزیابی شود. 

تفکر چندبعدی و سوددهی چند رقمی 
افزای��ش دان��ش بازاریاب��ی ن��ه تنه��ا به واس��طه 
مطالع��ه و بررس��ی جدیدتری��ن مت��د روز، بلک��ه با 
اس��تخدام کارشناس��ان ای��ن عرصه و به روز ش��دن 
تمامی ارکان مهم کس��ب و کار انجام می ش��ود. تغییر 
دکوراس��یون داخلی، بدون افزای��ش دانش برخورد 
با مش��تریان همانقدر بی فایده خواه��د بود که پاک 
کردن شیش��ه های کثیف ب��دون مواد ش��وینده. بر 
این اس��اس رش��د یک مرکز خرده فروشی بر مبنای 
تصمیم گیری ه��ا و تغیی��رات چن��د بع��دی مدیران 
میس��ر خواهد ش��د. درواقع یک مدی��ر موفق باید از 
تفک��ر تک بع��دی فاصله گرفته و ب��ا در نظر گرفتن 
تع��داد زی��ادی از فاکتورهای مهم ب��ه تصمیم گیری 
برای تغییر بیندیشد. از سوی دیگر تفکر چند بعدی 
برای تصمیم گیری های مهم سرمایه گذاری نیز مفید 
خواهد بود. )به ویژه اگر فعال اقتصادی با نیت توسعه 

کسب و کار خود فعالیت کند(

نیاز سنجی و تخمین هزینه ها
یکی از ابتدایی ترین مراحل استفاده از برنامه هایی 
که محور4plaim  دارند، نیاز س��نجی اس��ت. برای 
ایج��اد تغیی��ر ابت��دا باید نق��اط ضعف و ق��وت هر 
مرکزخرده فروش��ی ب��ه دقت م��ورد س��نجش قرار 
گیرد. تش��خیص پاش��نه آش��یل ها و مناب��ع قدرت 
ه��ر کس��ب و کار، کم��ک می کنند فرآین��د تغییرات 
جهت گیری دقیق تری داش��ته و با سرعت باالتری به 
نتیجه برسند. از سوی دیگر در شرایطی که مدیریت 
برای ص��رف هزینه های تغییر و تحول س��ازمانی در 
مضیقه باشد، براس��اس نیاز سنجی و اولویت بندی به 
تغییر و ارتقای سازمان پرداخته و هزینه های اضافی 
را کاهش می دهد. این مسئله در درازمدت هم اثراتی 
چشمگیر بر توسعه اقتصادی هر بنگاه اقتصادی فعال 

خواهد داشت. 

بررسی اثرات تغییر به طور مستمر 
یکی از اش��تباهات رایج در اغلب کسب و کارها، این 
است که مدیران تصور می کنند اعمال تغییرات پایان 
کار اس��ت اما این مهم است که بدانیم پس از هر بار 
تغییر در ش��رایط س��ازمانی نرخ بازدهی های مالی تا 
چه حد دستخوش تحول خواهد شد. گاهی سنجش 
بازدهی های مالی در خرده فروش��ی ها بسیار ساده تر 
از موسسات بس��یار بزرگ، هلدینگ و با حجم باالی 
تجارت اس��ت. درواقع می توان چنی��ن نتیجه گیری 
کرد که موسسات خرده فروشی در مقایسه با دیگران 
مزیت��ی نس��بی دارند. یک��ی از روش های��ی که این 
روزها برای س��نجش اثرات تغییر اس��تفاده می شود، 
برنامه های رایانه ای حسابداری است؛ برنامه هایی که 

گاه بسیار مفید هستند. 

معماری درونی و بیرونی 
اگرچه همان گونه که اش��اره رشد خرده فروشی ها 
ب��ه عوامل متع��ددی وابس��ته اس��ت و از رفتارهای 
منابع انس��انی تا نحوه قیمت گذاری بر میزان فروش 
اجناس موثر اس��ت، اما با این وجود عوامل مرتبط با 
دکوراس��یون داخلی و خارجی از مواردی اس��ت که 
اغلب به ش��کل س��طحی و نازل مورد توجه مدیران 
این موسسات قرار می گیرد. این بسیار مهم است که 
هر مدیر نسبت به هویت مرکز تحت سرپرستی خود 
حساس باش��د و نوع چیدمان و نوسازی را با در نظر 
گرفتن ضروریات اساس��ی انجام دهد. توجه به سن، 
عالیق، جنس��یت، قومیت و حتی نگرش مخاطبانی 
که ب��ه طور روزان��ه ب��ا خرده فروش��ی ها در ارتباط 

هستند، در ترکیب بندی فضاها نقشی مهم دارد. 
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وقتی آمازون از خودش راضی است

ش��رکت آمازون از اینکه برگ برن��ده ای چون تحویل 
محص��والت غذایی تازه به مش��تری دارد به خود می بالد. 
مدیران آمازون معتقدند که این سرویس همچنان نقش 
مهمی در روبه جلو بودن خدمات این شرکت بازی خواهد 

کرد. 
این سرویس که Amazon Fresh نام دارد، خدمات 
تحویل محصوالت غذایی اس��ت که ماه��ی 14/99 دالر 
هزینه دارد و تنها برای »اعضای برجسته« ارائه می شود. 
اعضای برجسته کسانی هستند که در سال 99دالر برای 
عضوی��ت خود در آم��ازون هزینه می کنن��د. اگرچه این 
سرویس سابقه ای حدودا 10ساله دارد، اما از سال 2013 
یعنی سه سال پیش کم کم به محبوبیت میان مشتریان 
آمازون رسید. س��رویس Amazon Fresh اکنون در 

18 بازار در سراسر جهان ارائه می شود. 
برین اولسافس��کی، مدیر ارشد مالی آمازون دراین باره 
گفت: »ما همچنان معتقدیم مواد مصرفی و محصوالت 
غذایی بخش کلیدی پیشنهادهای ویژه ما برای مشتریان 
اس��ت. به نظر این س��رویس برای مشتری بسیار جذاب 

است.«
ای��ن نش��ان می ده��د آمازونی ه��ا هن��وز دس��ت از 
بلندپروازی های خود برنداش��ته اند. آقای اولسافسکی از 
دادن هرگونه نظریه دیگ��ر درباره این موضوع خودداری 
کرد، اما اذعان کرد این شرکت چندین مدل گوناگون را 
تجربه کرده که از آن جمله می توان به س��رویس تحویل 
ب��رای    Prime Pantry و   Prime Now کاالی 

کاالهای ضروری و مایحتاج روزانه اشاره کرد. 
او گف��ت: »ما مدل های مختلف��ی را امتحان کردیم تا 
ببینیم کدام یک برای چه نیازهایی بهتر جواب می دهد.«

اولسافس��کی همچنی��ن ب��ه ای��ن نکته اش��اره کرد 
ک��ه آمازونی ه��ا ب��ه فک��ر کارآم��دی کتابفروش��ی ها، 
خرده فروشی های موقت و محل های از پیش تعیین شده 
برای جمع شدن مردم هستند تا بتوانند مشتریان بیشتری 
جذب خود کنند. آنها در این مسیر به شکل ظاهری این 
فضاه��ا توجه ویژه ای دارند. اما اگر آمازون بخواهد بازیگر 
بزرگ تری در فضای محصوالت غذایی شود، باید سرعت 
خود را در این راه بیش��تر کند. آم��ازون هنوز راه زیادی 
 برای رسیدن به رقبایی چون وال مارت )Walmart(  و 
تارگ��ت )Target(  در بخش محصوالت کش��اورزی و 

مصرفی دارد. 
با توجه به نفوذ کمتر آمازون در مقایس��ه با وال مارت و 
تارگت، کارشناس��ان براین باورند که آمازونی ها هنوز راه 
زیادی برای رسیدن به این دو شرکت در زمینه سهم بازار 
دارند. براساس آمار شرکت وال مارت در بخش محصوالت 
غذایی و مصرفی 53درصد بازار را در اختیار دارد و سهم 
تارگتی ها 45درصد اس��ت. آمازون ام��ا تنها 17درصد از 

سهم بازار را به خود اختصاص داده است. 
اما مقامات آمازون از اینکه این س��رویس به خوبی در 
حال جا باز کردن میان مشتریان است کامال راضی است 
و حتی این سرویس را دوست دارد. بنابراین قطعا تالش 
مدیران این ش��رکت این خواهد بود که با گسترش این 
سرویس بر تعداد مش��تریان و در نتیجه سهم خود را از 

بازار بیفزایند. 
شرکت آمازون که برخالف بس��یاری از رقبایش نه از 
سیلیکون ولی بلکه از یک گاراژ در واشنگتن بیرون آمد، 
حاال امیدوار است با سرویس تازه، محبوبیت خود را میان 

مشتریان در سراسر جهان بیشتر کند. 

خدمات آمازون پرایم در چین 
اخبار منتش��ر شده 
حاکی از آن اس��ت 
که ش��رکت آمازون 
قص��د دارد خدمات پرایم خ��ود را در پرجمعیت ترین 
کش��ور دنیا عرضه کند. در پی افزایش چشمگیر خرید 
اینترنت��ی در چین، مدیران ش��رکت آم��ازون تصمیم 
گرفتند به منظور گسترش بازار خود و همچنین تامین 
بخش��ی از مایحتاج موردنیاز خریداران سرویس پرایم 

خود را در چین راه اندازی کنند. 
براس��اس اطالعات منتشر شده در وب سایت چینی 
آمازون، افرادی که مایل به اس��تفاده از خدمات آمازون 
پرایم باش��ند، می توانند با پرداخ��ت ماهانه 30 دالر از 
خدمات ارس��ال کاالهای مورد نیازشان توسط آمازون 
اس��تفاده کرده و از پرداخت هزینه اضافی برای خرید و 
دریافت کاالهای موجود در چین معاف هستند. با این 
حال و پس از انتش��ار خبر عرضه خدمات آمازون پرایم 
در چین، مشخص نیست که آیا اعضای چینی سرویس 
آمازون پرایم به خدمات ویدئو استریمینگ که در سایر 
کشورها به اعضای آمازون پرایم ارائه می شود، دسترسی 
خواهند داش��ت ی��ا خیر. گفتنی اس��ت چندی پیش 
ش��رکت های اپل و دیزنی به دلیل قوانین سختگیرانه 
اینترنتی در چین مجبور شدند تا خدمات استریمینگ 

آنالین خود را در این کشور تعطیل کنند. 
شایان ذکر است که باوجود برنامه های جدید مدیران 
ش��رکت آمازون، این خرده فروش��ی آنالین آمریکایی 
بخش بس��یار کوچکی از بازار بزرگ چین را در اختیار 
داش��ته و با فاصله زی��ادی بعد از غول خرده فروش��ی 
آنالین چین یعن��ی ش��رکت Alibaba در مقام دوم 
قرار گرفته اس��ت. در همین ارتباط کارشناسان بر این 
عقیده اند که ارائه خدم��ات آمازون پرایم نیز نمی تواند 
فاصله بسیار زیاد این دو خرده فروشی آنالین را کم کند. 
با این حال کارشناس��ان چینی معتقدند عرضه آمازون 
پرای��م در چین می توان��د با توجه به رش��د روز افزون 
طبقه متوس��ط در چین، زمینه را برای افزایش درآمد 
 آمازون فراهم کند. بن کاوندر، تحلیلگر ارش��د موسسه 
در    China Market Research Group
ش��انگهای در این زمینه معتقد است: »چنانچه آمازون 
بتوان��د محصوالت و برندهایی را ب��ه بازار چین عرضه 
کند که دیگران توان عرضه محصوالت مش��ابه با آن را 
نداشته باشند، احتمال موفقیت این خرده فروشی آنالین 

آمریکایی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.« 
وی اف��زود: »مدی��ران آمازون اطالع��ات مفصلی از 
کاالهای م��ورد نیاز خری��داران در بازاره��ای خارجی 
دارند، آنها می توانند پیش بینی کنند که چه کاالهایی 
در ب��ازار چین مورد توجه خریداران قرار خواهد گرفت 
که این موضوع امتیاز بزرگی برای این شرکت محسوب 

می شود.«

ش��کاف اقتصادی میان زن��ان و مردان از 
س��ال 2008 تا به حال بیش��تر شده است. 
زن ها روزی تس��اوی حقوق خواهند داشت 
فق��ط بای��د 170 س��ال دیگر صب��ر کنند. 
این آمار را مجمع جهانی اقتصاد براس��اس 
ارزیابی ش��کاف جنس��یتی در فرصت های 
اقتص��ادی، ق��درت سیاس��ی، آم��وزش و 
بهداش��ت در میان زنان و مردان در جوامع 

به دست آورده است. 
در حالی ک��ه چهره های بین المللی چون 
آن��گال م��رکل صدراعظم آلم��ان، هیالری 
انتخاب��ات  دموک��رات  نام��زد  کلینت��ون 
ریاس��ت جمهوری ای��االت متح��ده و ترزا 
می نخس��ت وزیر بریتانیا توج��ه جهانی را 
ب��ه حضور زن��ان در پس��ت های رهبری یا 
ریاستی بیش از پیش معطوف کرده است، 
چشم انداز زنان شاغل در پست های عادی تر 

در هاله ای از ابهام است. 
در واقع، وضعیت ش��ان وخیم تر هم شده 
است؛ در 12ماه گذشته رقم سالی که برای 
تساوی حقوق زن و مرد در نظر گرفته شده 
بود، 52 سال باالتر رفت و به 218٦ رسید. 

به گفت��ه مجم��ع جهانی اقتصاد، ش��کاف 
اقتص��ادی در می��زان مش��ارکت در نیروی 
کار جامعه، فرصت های ش��غلی و حقوق از 
س��ال 2008 به اندازه ای افزایش یافته که 
جوام��ع تا ب��ه حال به خ��ود ندیده اند؛ این 
شکاف مسیر پیش��رفت را معکوس کرده و 

چالش های زنان شاغل را بیشتر. 
گ��زارش مجم��ع جهانی اقتصاد نش��ان 
می دهد اختالف درآمد میان زنان و مردان 
ی��ک معضل م��داوم اس��ت. براس��اس این 
گ��زارش، میانگین دس��تمزد زن ه��ا تقریبا 
نص��ف دس��تمزد مردهاس��ت، 10 ه��زار و 
778دالر در براب��ر 19 ه��زار و 873 دالر. 
میزان حضورش��ان در عرصه کار هم کمتر 
اس��ت و دس��تاوردهای تحصیلی هم صرفا 
منجر به دستاوردهای اقتصادی نمی شود. 

از میان 144 کش��وری که در فهرس��ت 
ش��دند،  آورده  اقتص��اد  جهان��ی  مجم��ع 
س��هم زنان و مردان در کش��ورهایی چون 
فنالن��د، نروژ و س��وئد در زمین��ه آموزش، 
فرصت های اقتصادی، س��المت و مشارکت 
سیاس��ی در حالت عادالنه ای قرار دارد. این 

در حالی اس��ت ک��ه ایاالت متحده رتبه 45 
این فهرس��ت را به خ��ود اختصاص داده و 
عربستان سعودی، سوریه، پاکستان و یمن 

در انتهای فهرست قرار گرفته اند. 
در این گزارش، رتبه ایران ازنظر ش��کاف 
جنس��یتی 139، در زمینه سیاس��ت 13٦، 
اقتص��اد 140، آموزش 94 و س��المت 98 

است. 

 فاصله كشورها تا تساوى جنسیتی 
در سال ٢٠١٦ 

اروپای غربی 25 درصد
آفریقای مرکزی 32 درصد

آسیای جنوبی 33 درصد
آمریکای شمالی 28 درصد

خاورمیانه و آفریقای شمالی 39 درصد
آمریکای التین 30 درصد

اروپای شرقی و آسیای مرکزی 30 درصد
آسیای شرقی و اقیانوسیه 32 درصد

منبع: فهرس��ت جهانی شکاف جنسیتی 
مجمع جهانی اقتصاد

منبع: بلومبرگ

در سال 199٦ بیشتر افراد بیکار فرانسه را 
که در جس��ت وجوی کار بودند زنان تشکیل 
می دادند و تنها 29 درصد آنان دارای مدرک 
دیپلم بودند. 20 س��ال بعد و در حال حاضر 
تعداد جوین��دگان کار در بین زنان و مردان 
براب��ر ش��ده و 59 درصد ای��ن اف��راد دارای 
تحصیالت هس��تند. تغییراتی که در بازار کار 
به وجود آمده و بحران اقتصادی سال 2008 
از مهم تری��ن علت ه��ای این امر به حس��اب 

می آید. 
 pôle emploi مطالعات��ی ک��ه توس��ط 
)آژانس دولتی کار در فرانسه( صورت گرفته 
نتایج جالب و قابل توجهی در این زمینه ارائه 
می دهد. در نتایج ای��ن مطالعات به تغییرات 

گروه ه��ای جویای کار بین س��ال های 
199٦ ت��ا 201٦ اش��اره ش��ده و نوع 
بیکاران در این دو دهه بسیار متفاوت 
شده که این امر متاثر از تغییرات بازار 
کار، بحران س��ال 2008 و تغییر قانون 

کار در این کشور است. 
س��نی  میانگی��ن   199٦ س��ال  در 
اف��راد جوی��ای کار ح��دود 40 س��ال 
بوده و 53 درصد ای��ن افراد زن بودند. 
از طرف��ی دیگر، 87 درص��د آنهایی که 
در اداره کاریاب��ی فرانس��ه نام نویس��ی 
 کردن��د، کارگر و کارمن��د بودند و تنها 

29 درصدشان تحصیالت داشتند. مدت زمان 
یافتن شغل به صورت میانگین 3٦0 روز بود. 
همچنین تنه��ا 19 درصد افراد در زمان ثبت 
نام ش��ان یک مهارت در س��طح پیشرفته بلد 
بودند. اما در س��ال 201٦ هم��ه چیز تغییر 
کرد. زنان نیمی از درخواست کنندگان کار را 
تشکیل می دهند. میانگین سنی آنها باالتر از 
40 سال شد و 4٦ درصد تحصیالت داشتند. 
همچنین87 درص��د افراد، کارگر و کارمندند. 
مدت زمان یافتن شغل به طور میانگین 400 
روز اس��ت و 34 درص��د دارای ی��ک مهارت 

حرفه ای هستند. 

  چگونه می توان این تغییرات را تفسیر 
كرد؟ 

در اینج��ا چن��د عام��ل مهم وج��ود دارد. 

باتوجه به رش��د تع��داد اف��راد دارای دیپلم، 
بای��د نگاهی به سیاس��ت های آموزش��ی ژان 
پی یر شومان، وزیر آموزش و پرورش فرانسه، 
بیندازی��م و این نکته را مدنظر قرار دهیم که 
85 درصد افراد ه��ر کالس موفق به دریافت 
م��درک دیپل��م می ش��وند. همین ط��ور باید 
بدانی��م درحالی که نرخ درخواس��ت کنندگان 
زن اگرچه از 53درص��د به 50 درصد کاهش 
داش��ته اما میزان مش��ارکت زنان در بازارکار 
در این دو دهه با افزایش چشمگیری روبه رو 
بوده و از 49 درصد به 52 درصد رسیده است. 
بح��ران اقتصادی س��ال 2008 که بیش��تر، 
بخش ه��ای صنعت��ی را درگیر ک��رد )که در 
ای��ن بخش ها زنان حضور کمتری داش��تند( 

می تواند این عدم تعادل را توجیه کند. 
بحران مال��ی 2008 - 2007 مجموعه ای 

از مش��کالت اقتصادی است که نخستین بار 
در س��ال 2005 ظاهر ش��د و تا 2008 ادامه 
یاف��ت. مش��خصه اصلی این بح��ران کاهش 
میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری 
اس��ت؛ این بحران با حاد شدن بحران مسکن 
در آمریکا آغاز ش��د ک��ه در نهایت منجر به 
بده��کاری م��ردم به سیس��تم بانکی ش��د، 
به طوری که خانه های ای��ن افراد که به عنوان 
ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی 
تبدیل نمی ش��د. کل میزان وام داده شده در 

آمریکا 12 تریلیون دالر است. 
افزایش میزان وام های مسکن درازمدت در 
آمریکا، منجر به افزایش قیمت مس��کن شد، 
به طوری که قیمت مس��کن دربین س��ال های 
1997 تا 200٦ ح��دود 124درصد افزایش 
پیدا ک��رد و برخی وام گیرن��دگان از فرصت 

اس��تفاده کردند ت��ا با افزایش س��رمایه خود 
)مس��کن( بتوانند با ق��رار دادن آن به عنوان 
وثیقه، وام بیش��تری با به��ره پایین دریافت 

کنند. 
ولی افزایش س��اخت مس��کن باعث ایجاد 
م��ازاد تولی��د برمص��رف و در نتیجه کاهش 
قیمت مس��کن ش��د. این موضوع باعث شد 
دریافت کنن��دگان وام نه تنه��ا نتوانند بدهی 
خ��ود را بپردازن��د، بلکه ام��الک آنها نیز که 
به عن��وان وثیق��ه در نظ��ر گرفته ش��ده بود، 
فروش نمی رف��ت. در ژانویه 2008 موجودی 
خانه های فروش نرفته ب��ه باالترین مقدار از 
س��ال 1981 رس��ید، یعنی حدود 4میلیون 

خانه، شامل 2.9میلیون دالر. 
دشواری های ایجاد ش��ده برای دو شرکت 
ب��زرگ اعطای وام مس��کن در آمریکا، یعنی 
ش��رکت های »فن��ی م��ی« و »فردی 
مک« و با اعالم ورشکستگی بانک لمن 
برادرز و همچنین رقیب آن، موسس��ه 
»مری��ل لین��چ« و بانک »واش��نگتن 
موچوال« و... شوک اقتصادی جدیدی 
ب��ه بازارهای آمری��کا و اقتصاد جهانی 

وارد کرد. 
بحران اقتص��ادی به اتحادی��ه اروپا 
ش��اخص    ش��دید  ]کاه��ش  آس��یا  و 
بورس های آس��یایی[ نیز رسید، بحران 
مالی جهانی 1.3 تریلیون دالر خسارت 

به بار آورده  است. 
در رابط��ه ب��ا افزایش س��ن اف��راد باید به 
ای��ن نکته توجه داش��ت ک��ه در این دو دهه 
نرخ مش��ارکت افراد باالی 50 س��ال در بازار 
کار از 43 درص��د به ٦3 درصد رس��یده و در 
نتیج��ه تعداد اف��راد باالی 50 س��ال که در 
جس��ت وجوی کار هس��تند از 12 درص��د به 
23 درصد افزایش پیدا کرده که عوامل زیادی 
در این امر نقش داش��تند، مانند افزایش سن 
بازنشس��تگی و همچنین لغو قرارداد و اخراج 
بسیاری از افراد به ویژه مدیران در پی بحران 

سال 2008. 
همچنی��ن در رابط��ه ب��ا افزای��ش میزان 
مهارت های این افراد می توان به سیاست های 
تش��ویقی مدیران کاریابی اش��اره کرد که از 
مردم می خواستند برای اینکه زودتر کار پیدا 

کنند مهارت های خود را افزایش دهند. 

زن ها براى تساوى حقوق ١٧٠ سال باید صبر كنند

تغییر ماهیت متقاضیان كار فرانسوى در دو دهه اخیر
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بر اس�اس آمار منتش�ر شده توسط مركز آمار اروپا،  یوروست،  در س�ه ماهه دوم سال ٢٠١٦ در كشور هاى حوزه یورو 
درآمد افراد ٠.٢ درصد افزایش داش�ته اس�ت. همچنین در همه كش�ور هاى اتحادیه اروپا، درآمد واقعی خانوار ها در 

سه ماهه دوم از ٠.4 به ٠.5 افزایش یافته است. 
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بدین وس��یله در س��رآغاز این راه دش��وار اما روش��ن،  »طرح ملی ه��ر ایرانی، یک 
کارگروپ« را ارائه می کنیم. مزایای آشکار و نهان این طرح عبارت است از: 

با تش��کیل 80میلیون کارگ��روپ، رتبه اول را در رنکینگ جهان��ی کارگروپگری به 
دست می آوریم. 

تن��وع ایده ها، تعدد س��الیق و تضارب آرا، بهره وری دموکراس��ی اجتماعی را به حد 
اعالی خود می رساند، چنانکه خود به خود مقر سازمان ملل به ایران منتقل می شود و 

بعد ما از بشریت برای ورودش اثر انگشت می گیریم. 
س��رمایه مل��ی از نفت به کارگروپ تغیی��ر تاریخی خواهد کرد. ل��ذا وزارت نفت نیز 

می تواند عوض قرارداد با شرکت ها، کمپانی ها، قرارگاه ها و کارتل ها، به منزل برود. 
اقتص��اد دولت��ی، خصوصی، خصولتی و دولص��ی به یکباره جای خ��ود را به اقتصاد 

کارگروپی می دهد و سرمایه های سرگردان و سرنگردان سر جای خود می نشینند. 
آمار بیکاری اساس��ا بی معنی خواهد ش��د، چرا که هر نفر- س��اعت فعالیت در دست 
کم یک کارگروپ  )بگیر برو باال(، ش��غل محس��وب می شود و آرامش بشری در جامعه 

مدنی محقق می شود. 
وقت��ی هر جای ایران کارگروپی فعال باش��د، دیگر هیچ زمینی دارای مصونیت عدم 
برگزاری کارگروپ نخواهد بود و لذا هیچ پدری از پس��رش نمی خواهد استعفا بدهد و 

همه می توانند بروند منزل. 
قیم��ت ارز و س��که و نف��ت و فناوری های نوین ثبات پیدا می کن��د و تکلیف بودجه 
س��االنه هم روشن می شود، لذا خوشنوبختانه، س��ازمان برنامه و بودجه را هم می توان 

به منزل فرستاد. 
با کنترل تورم و قیمت اقالم مصرفی، رسانه های مخالف دولت بحران سواد اقتصادی 

جهت تیترزنی را پشت سر می گذارند و آنها نیز، منزل. 
با بازگشت مجموعه ای از بشریت به منزل، نهاد خانواده مستحکم می شود و طالق از 

لغت نامه دهخدا و معین و واژه یاب اینترنتی حذف خواهد شد. 
مراکز مش��اوره و روان درمانی امحا می ش��وند و جرم و جنایت رخت برمی بندد و لذا 
دم و دستگاه قوه سوم هم می تواند، منزل.  )در همین راستا، باستان شناسان هزاره های 
پیش رو اعالم خواهند کرد که مانند ش��هر س��وخته، نش��انی از جن��گ و نزاع در این 
سرزمین دیده نشد. این حرکت ملی، بر رنگ پوست بشریت نیز تأثیر می گذارد، بدون 

دخالت مواد نگهدارنده.(
چ��ه بس��یار مزایایی که پ��س از اجرایی ش��دن ط��رح، رخ می نمایند و ب��ه تدریج 

اطالع رسانی خواهند شد. 
من بنده 

سند ملی كارگروپ سازى

کارگروپ فرصت ویژه

اگر جزو دس��ته ای هس��تید که با همس��ر و ش��ریک زندگی خود بر سر مسائل 
مالی به اختالف رس��یده اید، نگران نباشید، شما تنها یکی از ٦5درصد همه زوج ها 
هس��تید که با چنین مش��کلی مواجهند. تحقیقات نش��ان می دهد زوج ها هر وقت 
می خواهند راجع به مس��ائل مالی خود صحبت کنند، تنش به سراغ ش��ان می آید. 
بنابراین احتمال زیادی می رود که بحث بر س��ر مسائل مالی تبدیل به یک دعوای 
بزرگ ش��ود. اصوال زوج ها بر س��ر بسیاری از مس��ائل با هم اختالف نظر دارند، اما 
اختالف نظر بر س��ر مس��ائل مالی در اکثر موارد به درگیری ختم می شود. در ادامه 
به پنج روش می پردازیم تا شما و همسرتان با پیروی از آن بتوانید مشکالت مالی 

خود را حل کنید.

١- درباره مشکالت مالی خود حرف بزنید
قبل از اینکه به جزییات بپردازیم، ش��ما باید بتوانید در مورد مس��ائل مالی خود 
به راحتی و بدون ترس از قضاوت ش��دن با هم صحبت کنید. اگر مش��کل ش��ما با 
ش��ریک زندگی تان بر سر نحوه خرج کردن پول است، سر صحبت را با موضوعات 
کلی باز کنید. به عنوان مثال بگویید: »چطور اس��ت بنشینیم و با هم راجع به دید 

مالی یکدیگر به عنوان یک زوج صحبت کنیم؟«
صحبت ت��ان را با جمله  کوبنده ای چون »فهمیدم تو هفته گذش��ته 200 دالر با 
دوستانت خرج کردی؟« را شروع نکنید. مطمئن باشید مکالمه ای که با این جمله 

آغاز شود، به دعوا ختم می شود. 

٢- بودجه ماهانه خود را تعیین كنید
بس��یاری از مش��کالت بین زوج ها از این ناشی می شود که بودجه مشترک برای 
خرج کردن تعیین نمی کنند؛ این کار بس��یار س��اده است. ش��ما در وهله اول باید 
دخ��ل و خرج تان را با ه��م هماهنگ کنید حتی برای ی��ادآوری پرداخت قبوض. 
میزان درآمد ماهانه خود را تعیین کنید. خرج های مشترک و جداگانه را بنویسید 

و با هم مقایسه کنید و سعی کنید هزینه های ماهانه خود را کاهش دهید.

3- براى ذخیره پول خود هدف تعیین كنید
ت��ا به حال با همس��ر خود راجع به آینده مثال بازنشس��تگی ی��ا هزینه تحصیل 
فرزندان تان یا حتی روز مبادا صحبت کرده اید؟ اگر نه، حتما دس��ت به کار شوید. 
ای��ن موضوع را در مکالمه های زناش��ویی خود بگنجانی��د. ذخیره کردن پول برای 
آینده امری بسیار مهم است. ممکن است شما و همسرتان دیدگاهی کامال متفاوت 
نس��بت به این داشته باش��ید که چگونه دوران بازنشستگی خود را بگذرانید یا چه 
مبلغ��ی را ب��رای هزینه تحصیل فرزندان تان ذخیره کنی��د. بنابراین با هم صحبت 

کنید تا به یک درک مشترک برسید. 

4- راجع به حد و مرز خرج كردن با هم به تفاهم برسید
شما ممکن است تصور کنید که می توانید همسرتان را با خرید یک تلویزیون 50 
اینچی مجهز خوش��حال کنید، اما ممکن است موفق نشوید و تمام برنامه های تان 
نقش بر آب شود مخصوصا اگر بدهکار باشید. هیچ مشکلی نیست که مبلغی را در 
آخر هفته به برنامه های تفریحی با دوس��تان اختصاص دهید ولی الزم است حد و 
مرز آن را مش��خص کنید. آستانه ای را برای خرج خود و همسرتان مشخص کنید 
تا برای آن اندازه خرج کردن نیازی به نظرخواهی و تایید یکدیگر نداشته باشید. 

5- به اشتباهات خود اعتراف و آن را جبران كنید
آیا یکی از شما فراموش کرده اید که قبض های ماه های گذشته را پرداخت کنید؟ 
وقتی یکی از ش��ما پول زیادی را بابت تفریح خرج کرده، چه اتفاقی رخ می دهد؟ 
به جای اینکه به اش��تباهات فکر کنید، بنشینید راجع به آنها با هم صحبت کنید 
ک��ه دیگر تکرارش نکنید. حواس تان باش��د موقع ح��رف زدن در صدای تان لحن 

سرزنش گرانه نداشته باشید. 
اگر همس��رتان این اش��تباه را یک بار مرتکب شده باش��د، نیازی نیست انگشت 
 اته��ام خ��ود را به س��مت او بگیرید. پول یک��ی از رایج ترین دالیل طالق اس��ت. 
اجازه ندهید این عامل شما را از یکدیگر دور کند. با همسر خود صادقانه و صریح 
و البت��ه ب��ا درک متقابل صحبت کنید. بحث ها و مکالمه  راجع به ترس ها و اهداف 
اگر با منطق همراه باشد، هیچ مشکلی به وجود نمی آید. کمی انعطاف هم به خرج 
دهید خوب اس��ت چون ریتم زندگی تان را هارمونیک نگه می دارد. به یاد داش��ته 
باشید شما و همسرتان در مسیر زندگی در کنار هم قرار دارید بنابراین سعی کنید 

با کمک هم از آن لذت ببرید. 
منبع: الیف هکر
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