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به مناسبت 25  نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 

 تهدید درآمد زنان
با خشونت خانگی

 »فرصت امروز« آخرین وضعیت حضور شرکای خارجی 
خودروسازان را بررسی می کند 

 خودروسازان بزرگ
پشت چراغ قرمز آمریکا

7

آخرین جمعه ماه نوامبر میالدی به »جمعه س��یاه« ش��هرت یافته است 
و فروش��گاه ها و ش��رکت های معتبر در چنین روزی تخفیفات گسترده ای 

را ب��ه مش��تریان خود ارائ��ه می دهند. ت��ولید کنن�دگان ان��واع 
دستگ��اه ه�ای دیجیت���ال و فروشگاه های مجازی سراسر دنیا...

 پیش بینی افزایش فروش بزرگ ترین  خرده فروشی های جهان
به مناسبت جمعه سیاه

مراقب دوشنبه سایبری باشید
26 صفر 1438 - سـال سوم
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حادثه ای که زنگ های خطر 
را به صدا درآورد

کنترل هوشمند حرکت قطارها، اولویت اصلی حمل و نقل ریلی 
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یادداشت

منافع سهامداران 
بانک ها را هم ببینیم

فرصت امروز: اگرچه مسئوالن 
دولت��ی بارها بر تقویت و حمایت 
از فرهنگ س��رمایه داری در میان 
مردم تاکید کرده اند و روی کاغذ از 
مزایای هدایت سرمایه های خرد به 
سوی این بازار می گویند، اما با این 
حال وجود قوانین و بوروکراس��ی 
دست و پا گیر موجب شده است 
سرمایه های خرد همواره از حضور 
در بورس هراس داش��ته باشند و 
در براب��ر آن با احتی��اط برخورد 
کنن��د. از جمله ریس��ک هایی که 
در این باره وجود دارد بسته شدن 
نماده��ای بانکی به مدت نامعلوم 
اس��ت.  مصداق بارز این مش��کل 
را می ت��وان در نماده��ای بانکی 
جس��ت وجو کرد. نمادهای بانکی 
همواره از س��هم هایی بوده اند که 

در بازار سهام با اقبال...
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 بع��د از ظهر پنجش��نبه با حضور مس��عود 
خوانس��اری رئی��س ات��اق تهران، الی��زه واگنر 
وزی��ر اقتصاد ایالت باواریا و بروس��ات و رئیس 
اتحادی��ه اقتص��اد و صنعت ایال��ت باواریا دفتر 
اتاق بازرگانی ته��ران در ایالت باواریای آلمان 

گشایش یافت. 
ته��ران و باواری��ا اگرچ��ه ب��ا وج��ود تم��ام 
تالش هایی ک��ه می کنند همچنان از پس حل 
مشکالت بانکی شان برنیامده اند اما روزبه روز به 
هم نزدیک تر ش��ده اند. این دفت��ر در حالی در 
باواریا ش��روع به کار می کند که بایرنی ها سال 
گذش��ته در تهران دفترش��ان را تأسیس کرده 
بودند.  مسعود خوانس��اری درباره فعالیت این 
دفتر به فعاالن اقتصادی دو کشور گفت: ما در 
ایجاد روابط و همکاری ها طوالنی مدت با باواریا 
جدی هستیم و نگاهی به 9 ماهه گذشته نشان 
می دهد که قراردادهای خوبی بسته شده اما به 
نظر من هنوز در س��طح توانایی های دو طرف 
نیس��ت. به گزارش خبرن��گار اعزامی »فرصت 
امروز« به مونیخ، خوانس��اری م��راودات بانکی 
را همچنان بزرگ ترین مانع توس��عه روابط دو 
کشور و صدور ویزا و سرعت پایین شرکت های 
آلمان��ی را برای هم��کاری از دیگر موانع میان 

تهران و بایرن دانست. 
رئیس اتاق تهران با اش��اره به ثروتمند بودن 
باواریا و ظرفیت های اقتص��ادی ایران، فعالیت 
بیش��تر این ایال��ت را از مهم تری��ن انتظاراتش 
عنوان کرد. برنارد ش��وواب، معاون وزیر اقتصاد 
باواریا که میزبان این نشس��ت بود با اش��اره به 
صحبت های واگن��ر در ایران گفت: خانم واگنر 
گفت که ما آمده ایم بمانیم و حاال با ارتباطاتی 
که ایجاد شده باید بر بخش های مختلف تمرکز 

کنیم و هدفمند باشیم. 
شوواب که دبیرکل وزارت اقتصاد هم هست 
تمرکز س��فرهای اخیر دو طرف را خورو سازی 
عنوان کرد وگفت: باواریا در این زمینه بس��یار 

قوی است و شما راه را درست آمده اید. 
ای��ن مق��ام وزارت اقتصاد باواریا مش��کالت 
بانکی را از اولویت های این وزارتخانه دانست و 
گفت: قصد ما این اس��ت که به زودی بانک های 
ایران��ی را به باواریا بیاوریم اما هنوز مش��کالت 

زیادی برای حل کردن داریم. 
شوواب در تشریح فعالیت ها و همکاری های 
ته��ران و باواریا به گزارش اتاق بازرگانی مونیخ 
اش��اره ک��رد و از ایج��اد 6 هزار ارتب��اط میان 
ش��رکت های ایرانی و ایال��ت باواریا خبر داد و 
گف��ت: همچنین ص��ادرات ایالت م��ا به ایران 
امس��ال 30 درصد افزای��ش یافته و این آمارها 
نش��ان می دهد ما در مسیر درستی قرار داریم 

و پتانسیل باالیی بین ما وتهران وجود دارد. 
او از دیجیتالی شدن به عنوان یکی از چالش های 
بزرگ پیش رو نام برد و از س��رمایه گذاری بیش 
از 2میلی��ارد ی��ورو در ای��ن حوزه در س��ال های 
آین��ده خبر داد و این ح��وزه را یکی از مهم ترین 

همکاری های تهران و باواریا دانست. 
بازدید از شرکت های تولیدی 

رئیس اتاق ته��ران به همراه هیات اقتصادی 
اعزامی از س��وی اتاق در ادامه از ش��رکت های 
و   BMW نمایش��گاه   ،  TUV SUD
vebasta تولی��د قطعات خ��ودرو بازدید کرد. 
ش��رکت TUV  که به تازگی صدوپنجاهمین 
شعبه اش را در ایران تأسیس کرده و ماه آینده 
ثبت آن نهایی خواهد شد بیش از 150 سال از 
تأسیس اش می گذرد. حوزه فعالیت این شرکت 
انجام تس��ت، ص��دور گواهی ه��ای بین المللی، 
بازرسی و آموزش اس��ت؛ حوزه ای که به گفته 
رئی��س اتاق تهران از نیازه��ای جدی در ایران 
اس��ت و اتاق تهران قصد دارد با این ش��رکت 
هم��کاری داش��ته باش��د. هیأت تج��ار ایرانی 
همچنین از ش��رکت Kune+nagel که غول 
ش��رکت های لجستیکی جهان است نیز بازدید 

کرد. 

پول��رت، قائم مق��ام دفتر اقتص��اد و صنعت 
باواریا در افتتاحیه نشس��ت هی��ات اقتصادی 
ای��ران با همتای��ان خود در اتحادی��ه اقتصاد و 
صنع��ت باواریا حوزه خودرو را مهم ترین زمینه 

همکاری های دو طرف دانست. 
او ب��ه توانایی ه��ای این ایال��ت در این حوزه 
اش��اره کرد و گفت: خ��ودرو یک پنجم ظرفیت 
ش��غلی، یک چهارم ارزش اقتصادی و یک سوم 
کل صادرات باواریا را از آن خود کرده است. به 
گفته این مقام ایالت باواریا، نوآوری های باواریا 
در ای��ن حوزه در جهان مطرح اس��ت و باواریا 
می تواند همکاری های بس��یار خوب��ی با ایران 
داش��ته باش��د. پولرت به نیاز خودرو در ایران 
اش��اره کرد و گفت: با وجود نیازی که در ایران 
دیده می شود اگر این روند ادامه پیدا کند این 
کشور تا سال2020 هر س��ال باید 1/6خودرو 

تولید کند. 
پولرت این مسئله را زمینه بسیار خوبی برای 
همکاری ته��ران- باواریا در س��طح باال عنوان 
ک��رد. او گف��ت: روابط با ایران برای ما بس��یار 
مهم اس��ت و می خواهیم صحبت کنیم، چراکه 
دیال��وگ درک اقتص��ادی را به دنب��ال خواهد 
داشت. مسعود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران 
پس از برشمردن ظرفیت های همکاری ایران با 
باواریا در این نشست نیاز آلمان به گاز و ذخایر 
معدن��ی را از مهم تری��ن زمینه های همکاری با 
آلم��ان دانس��ت و درباره مش��کالت کار میان 
دو ط��رف گفت: چین، کره، هن��د و بانک های 
کوچک اتریش مش��کالت بانکی ش��ان را حل 
کرده ان��د، اما متأس��فانه این مش��کل با اغلب 
کشورهای اروپایی ادامه دارد. خوانساری گفت: 
با وجود نیاز باالیی که در کش��ور ما وجود دارد 
چرا فولکس و بی ام و که خودروسازان باواریایی 
هستند به این بازار وارد نمی شوند. رئیس اتاق 
تهران از ایالت صنعتی باواریا خواس��ت که در 

این زمینه بیشتر تالش کند. 

گشایش دفتر اتاق بازرگانی تهران در ایالت باواریای آلمان

گشایش دفتر اتاق بازرگانی تهران 
در ایالت باواریای آلمان
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ردپای قوی برگزیت بر اقتصاد بریتانیا
اقتصاد بریتانیا به کندترین رشد خود از سال 2009 رسیده است. 

به گزارش س��ی ان ان مانی، حفره تاریکی که برگزیت درست کرده بود 
در حال شکل گرفتن است.  بریتانیا مجبور است تا پنج سال آینده 5۸.۷ 
میلیارد یورو  )۷2.6 میلیارد دالر( به دلیل خروج این کش��ور از اتحادیه 

اروپا و کاهش سرعت رشد اقتصادی کشور قرض کند. 
آژانس مستقل س��ازی دولت پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی 
این کش��ور به 1.۴ درصد کاهش پیدا کند. این پیش بینی در ماه مارس 
سال جاری 2.2 درصد بوده است. به گفته آژانس بین المللی انرژی، این 

کمترین رشد اقتصادی این کشور از سال 2009 بوده است. 
کارشناس��ان معتقدند این کاهش رشد اقتصادی به دلیل افزایش عدم 
اطمینان و تورم باال که ناش��ی از کاهش ارزش پوند در بازار بوده ایجاد 

شده است. 
دول��ت ای��ن کش��ور اعالم ک��رده ح��دود 23میلیارد ی��ورو در بخش 

زیرساخت ها و نوآوری در پنج سال آینده سرمایه گذاری خواهد کرد. 
البت��ه اتفاق های مثبت��ی نیز رخ خواهد داد، به ط��وری که پیش بینی 

می شود حدود 500 هزار اشتغال زایی در این کشور انجام شود. 

علی اکبر خلیلی
کارشناس اقتصادی
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حج��م گس��ترده م��راودات 
پولی و مال��ی در صنعت نفت 
موج��ب ش��ده ت��ا پیش��نهاد 
تأسیس بانک تخصصی نفت با 
جدیت از سوی وزارتخانه نفت 
مطرح شود، این در حالی است 
که کارشناسان و صاحب نظران 
معتق��دن��د  صنع��ت  ای��ن 
زی��رس����اخت های ایجاد این 
بانک در کش��ور وجود ندارد و 
این امر می تواند فسادآور باشد 
و نمی تواند تأمین کننده منابع 
مال��ی مورد نی��از صنعت نفت 

کشور باشد. 
نی��از صنعت نف��ت به بانک 
تخصصی به عنوان یک راهکار 
بلندم��دت مط��رح می ش��ود 
ت��ا ف��ارغ از روابط و مس��ائل 
سیاس��ی، ش��رکت ملی نفت 
ایران و به ط��ور کلی مجموعه 
صنعت نفت را تحت پوش��ش 
قرار دهد. ام��روزه بخش های 
دیگر اقتص��اد مانند صنعت و 
معدن، کش��اورزی و مس��کن 
دارند.  تخصص��ی  بانک ه��ای 
ش��اید به همین دلیل اس��ت 
که علی اکب��ر ماهرخ زاد، مدیر 
ام��ور حقوق��ی ش��رکت ملی 
نفت ایران تاس��یس این بانک 
را امری ضروری و جدی برای 

این صنعت می داند. 
رض��ا پدی��دار، عض��و اتاق 
بازرگانی تهران و رئیس هیأت 
س��ازندگان  انجم��ن  داوری 
صنعت نفت در این باره با بیان 
اینکه مخال��ف 100 درصدی 
تأس��یس بانک تخصصی نفت 
هس��تم، به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: ایج��اد ای��ن بانک 
نه تنها مش��کالت این صنعت 
را حل نمی کند بلکه فس��ادزا 
است. اگر بخواهیم اصل قانون 
اساسی را پیاده سازی کنیم و 
به سمت جریان توسعه برویم 

ایجاد بان��ک تخصصی راهکار 
آن نیس��ت. ای��ن بان��ک باید 
توس��ط بخش خصوصی ایجاد 
ش��ود و تحت هیچ ش��رایطی 
نبای��د وزارت نفت درگیر این 

مسائل شود. 
وی با بیان اینکه برای ایجاد 
بانک تخصص��ی نفت از جنبه 
علمی و تجربی حائز ش��رایط 
بانک ه��ای  زی��را  نیس��تیم، 
تخصص��ی عملک��رد موفق��ی 
نداش��تند، تأکید می کند: کار 
تخصص��ی در ح��وزه صنعت 
نفت و پاالیش��گاهی سنخیتی 
با مس��ائل حرف��ه ای، پولی و 
مال��ی ندارد و نبای��د وارد آن 
شویم. اگر جرات داشته باشیم 
بای��د مبنا و معیاره��ا را برای 

این صنعت تسهیل کنیم. 
این کارش��ناس، در  از دید 
هیچ ج��ای دنی��ا وزارت های 
نف��ت و مجموع��ه نفتی برای 
بان��ک تخصص��ی  خودش��ان 
ندارن��د و تمام��ی بانک ه��ای 
زیربنایی و س��رمایه ای از این 
صنع��ت حمای��ت می کنن��د 
از ای��ن رو به ش��دت مخال��ف 
هس��تیم. همچنی��ن ورود به 
این موض��وع وزارت نفت را از 

مس��ائل تخصصی دور و ضربه 
سنگینی به صنعت نفت وارد 

می کند. 
برخی از کارشناس��ان بر این 
باورند که ایجاد بانک تخصصی 
به توس��عه صنعت نفت کمک 
می کند. پدیدار در این باره نیز 
نظر دیگ��ری دارد و بر این باور 
اس��ت که اگر اقتصاد س��المی 
داشته باشیم نیاز به ایجاد بانک 
تخصصی نیست، بلکه بانک های 
توس��عه ای و زیربنای��ی ب��رای 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز 
س��رمایه گذاری ها  صنعت  این 
الزم را خواهند داشت. این رویه 

در تمامی دنیا دیده می شود. 
غالمرضا سالمی، کارشناس 
امور بانکی درباره ایجاد بانک 
تخصص��ی نفت در کش��ور به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
ایج��اد بانک تخصص��ی مورد 
نی��از صنع��ت نفت اس��ت و 
ای��ده مناس��بی اس��ت، ام��ا 
در فض��ای کنون��ی ب��ه دلیل 
الزم  زیرس��اخت های  نب��ود 
در کش��ور این ام��ر به خوبی 
محقق نخواهد ش��د و ممکن 
اس��ت سرنوش��ت ای��ن بانک 
نی��ز همانند س��ایر بانک های 

تخصصی در کشور شود و در 
صورت اص��رار وزارتخانه نفت 
برای ایج��اد آن، باید با دقت 

بیشتری کار انجام شود. 
متأس��فانه  می افزای��د:  وی 
هی��چ تفاوتی می��ان بانک های 
تخصص��ی با بانک ه��ای دیگر 
همچون تج��ارت،  ملی و ملت 
وجود ن��دارد و تمامی بانک ها 
درحالی که  هس��تند  تج��اری 
کش��ور برای توسعه صنعت به 
بانک سرمایه گذاری و زیربنایی 
نیاز دارد. بدون شک در صورت 
زیرس��اخت ها  داش��تن  وجود 
توس��عه تخصصی صنعت نفت 
با داشتن بانک تخصصی نفت، 
سرعت بیش��تری می یافت اما 
امروز این شرایط مهیا نیست و 

نباید ریسک کرد. 
ام��ا در ای��ن میان ب��ا توجه 
ب��ه اظهارنظ��ر پدی��دار مبنی 
بر ایجاد فس��اد ب��ا ایجاد بانک 
تخصص��ی نفت از س��ویی و با 
توجه به عدم پرداخت وام های 
دریافتی توس��ط صنعتگران به 
بانک های عامل از سوی دیگر، 
نگران��ی از ایجاد ای��ن بانک و 
ضربه خ��وردن به این صنعت، 
مطرح می شود. سالمی در این 

باره می گوید: به فساد با ایجاد 
این بانک معتقد نیستم، اگرچه 
در برخ��ی مواق��ع وام هایی به 
که  می ش��ود  اعطا  پروژه هایی 
جای تأم��ل دارد با این وجود 
بانک های تخصصی حسابرسی 
ویژه دارند و نباید نگران فساد 

در این بانک ها بود. 
ام��ا در ای��ن می��ان ف��رزان 
گلچی��ن، رئی��س هیأت مدیره 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
ایجاد  ب��ا  فرآورده ه��ای نفتی 
بان��ک تخصصی نف��ت موافق 
اس��ت و ای��ن ام��ر را اتف��اق 
مناس��بی ب��رای توس��عه این 
صنعت و به حرک��ت درآمدن 
نفت  توسعه صنعت  چرخ های 
می داند اگرچه هنوز زمینه های 

ایجاد آن مهیا نیست. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ایجاد 
باید توس��ط  بان��ک تخصصی 
مجموعه ه��ای وابس��ته به این 
صنع��ت همچ��ون بخش های 
خصوص��ی و خصولت��ی انجام 
ش��ود،  ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: وزارت نفت نباید در 
ایجاد این بانک ذی مدخل باشد 
و تنها باید کمک کننده باش��د. 
ایجاد ای��ن بان��ک می تواند به 
توس��عه طرح های صنعت نفت 
کمک کند، البته باید این بانک 
با بانک های خارجی در ارتباط 
باش��د زیرا اتکا به منابع داخلی 
نمی تواند تسهیل کننده شرایط 
تأمین مالی س��رمایه گذاری در 

این بخش باشد. 
گلچین بر این بارو است که 
نمی توانند  کنون��ی  بانک های 
تمامی نیازه��ای مالی صنعت 
نفت را تأمی��ن کنند و بدون 
ش��ک دولت تمایل دارد بانک 
ایج��اد  جدی��دی در کش��ور 
ش��ود اما الزمه این کار ایجاد 
زیرساخت های الزم در کشور 
است تا با کمبود منابع مواجه 

نشود. 

با وجود تجربه ناموفق تشکیل بانک های تخصصی در کشور

تشکیل بانک تخصصی نفت؛ کابوس یا رویا
یادداشتنفت

اوپک

آغاز مذاکرات نفتی تهران-کپنهاگ 
بازگشایی دفاتر نفتی دانمارک

دور جدید گفت وگوهای مدیران شرکت های نفتی 
ایران و دانمارک با سفر یک هیأت نفتی دانمارکی به 
تهران به منظور مش��ارکت در طرح های جدید نفت 
و گاز آغاز ش��د. به گزارش مهر، هیاتی متش��کل از 
11 ش��رکت دانمارکی فعال در صنایع نفت و گاز به 
منظور گفت وگو و دیدار با مدیران شرکت های نفتی 

ایران به تهران سفر کرده است. 
در این س��فر که ب��ا همراهی  دنی عنان، س��فیر 
دانمارک در ته��ران همراه بوده تاکنون چندین دور 
نشس��ت به منظور ارائه خدمات فنی و مهندس��ی، 
انتقال دان��ش فنی و تکنولوژیک��ی به ویژه در حوزه 
صنایع فراس��احل نف��ت و گاز، خط��وط لوله انتقال 
نف��ت و گاز و انجام عملیات پیگ رانی خطوط لوله با 
استفاده از آخرین تکنولوژی جهان انجام شده است. 
عالوه بر ای��ن، در این مذاکرات فرصت های جدید 
سرمایه گذاری صنعت نفت ایران در دوران پسابرجام 
برای سرمایه گذاری شرکت های نفتی دانمارکی ارائه 
ش��ده که این ظرفیت های سرمایه گذاری با استقبال 

شرکت های نفتی دانمارکی همراه شده است. 
 دن��ی عنان، س��فیر دانمارک در ته��ران در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به آمادگی ای��ران و دانمارک به 
منظور توس��عه س��طح همکاری ها به وی��ژه در حوزه 
صنایع نفت، گاز و انرژی گفت: شرکت های دانمارکی 
آماده س��رمایه گذاری در صنعت نفت ایران هس��تند. 
این مقام ارش��د دانمارکی ب��ا تأکید بر اینکه در طول 
یک س��ال گذش��ته تاکنون حجم ص��ادرات دانمارک 
به ای��ران حدود ۷۸درص��د افزایش یافته اس��ت که 
پیش بینی می ش��ود این روند همکاری ه��ا در دوران 
پس��ابرجام ادامه داشته باش��د، تصریح کرد: در کنار 
س��رمایه گذاری، ش��رکت های دانمارکی آماده انتقال 
دانش و تکنولوژی به صنعت نفت ایران هستند. وی با 
اشاره به سابقه طوالنی و تجربه شرکت های دانمارکی 
در ارائ��ه خدمات نفت��ی به وی��ژه در پروژه های نفتی 
حوزه دریای شمال، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر 
مبنی ب��ر حمایت دولت کپنه��اگ از قرارداد احتمالی 
ش��رکت مرس��ک در الیه نفتی پارس جنوبی اظهار 
داش��ت: در صورت امضای قرارداد نفتی مرس��ک در 
ای��ران قطعاً دول��ت دانمارک از این ق��رارداد حمایت 
می کند و س��فارت دانمارک در جه��ت ارتقای روابط 

تهران- کپنهاگ تالش خواهد کرد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن  هاردس��تون، رئی��س اتحادی��ه 
ش��رکت های نفت��ی دانم��ارک ه��م با بی��ان اینکه 
ش��رکت های نفت و گازی این کش��ور ک��ه به ایران 
آمده ان��د در منطق��ه خاورمیانه فعالیت ک��رده و تا 
ح��دودی با بازار این منطقه آش��نا هس��تند، افزود: 
امیدواریم که ش��رکت های دانمارک��ی در ایران نیز 

دفتر نمایندگی دایر کنند. 

جای خالی اقتصاد رقابتی

اعتراض هایی که این روزه��ا به دلیل تغییرات در 
قیم��ت خوراک در بخش تولید رخ می دهد، ریش��ه 
در غیر رقابت��ی ب��ودن اقتص��اد ای��ران دارد. این که 
وزارت نفت بنا به وظیفه قانونی خود قیمت خوراک 
واحدهای پتروش��یمی را باال می برد و سبب اعتراض 
این واحدها می شود، نش��ان می دهد که بخش های 
مه��م اقتصاد ایران هنوز وابس��ته ب��ه یارانه و برخی 
رانت ها هس��تند که بریدن از آنها برای شان سخت و 

تا حدی غیر ممکن است. 
در چنین ش��رایطی بهتر اس��ت سیاس��ت گذاران 
اقتصادی کش��ور، زمینه رسیدن به اقتصادی رقابتی 
و غیررانت��ی را فراه��م آورند و ب��ا در پیش گرفتن 
اصول اقتص��اد مقاومتی، فعالیت ه��ای اقتصادی در 
ای��ران را به گونه ای طرح ری��زی کنند که محصوالت 
تولیدی شان قابل عرضه در بازارهای مختلف باشد. 

تولی��د ی��ک محص��ول، دو رک��ن اساس��ی ب��رای 
رقابت پذیری دارد؛ یا بهتر است که از نظر قیمتی با رقبا 
به رقابت بپردازد یا اینکه کیفیت آن به گونه ای باش��د 
که تولیدکننده دیگری قادر نباش��د مانند آن محصول 
را به تولید برساند. این نگرش اگر در صنایع پتروشیمی 
کش��ور مورد توجه قرار گیرد آنگاه مدیران این صنعت 
نس��بت به واقعی س��ازی قیمت ارز و خوراک واکنش 
منفی نشان نمی دهند و می کوشند با باالبردن بهره وری 
و عرضه محصوالت با قیمت رقابتی س��هم خود را در 

بازار حفظ کنند. 
در دنیای کنونی کمتر کارشناس اقتصادی وجود 
دارد که از صنایع مبتنی به رانت و یارانه دفاع کند، 
چراکه بر این باور اس��ت بنگاه ه��ای ناکارآمد که در 
طول فعالیت خود تنها به اتالف منابع روی آورده اند، 
نباید مورد حمایت قرار گیرند و بهتر اس��ت به مرگ 
طبیعی بمیرند نه اینکه با دوپینگ درمانی مرگ آنان 

برای چند سال به تأخیر انداخته شود. 
ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت رقابت پذی��ری در صنایع 
پتروش��یمی کش��ور ب��ه نظر می رس��د بهتر اس��ت 
سیاست گذاران اقتصادی زمینه الزم را برای تولیدی 
رقابت��ی در این ش��رکت ها فراه��م آورن��د. در گام 
نخس��ت نیاز اس��ت این واحدها با ارز تک نرخی خو 
بگیرن��د و آن��گاه نیز خوراک خ��ود از وزارت نفت را 
براس��اس قیمت های بین المللی در بازاری رقابتی و 

غیر انحصاری خریداری کنند. 
در ادامه نیز بهتر اس��ت دست صنایع پتروشیمی 
باز گذاش��ته ش��ود و آنها نی��ز بتوانن��د محصوالت 
تولی��دی خ��ود را براس��اس قیمت ه��ای جهانی به 
فروش رس��انده و دس��ت آنان در صادرات و فروش 
محصوالت ش��ان باز باشد. این نوع برخورد با بنگاه ها 
دقیقا منطبق بر اقتصاد مقاومتی اس��ت چراکه اصول 
این س��ند باالدستی نظام بر تولید درونزا و برون نگر 
پایه گذاری شده اس��ت. اقتصاد مقاومتی در صنعت 
پتروش��یمی را می توان به این گونه تفس��یر کرد که 
واحدهای پتروشیمی ما با تکیه به توان داخلی رشد 
کنند و با سطح رقابت پذیری باال در بازارهای جهانی 

و صادراتی حضور فعاالنه ای داشته باشند. 
آنچ��ه در ای��ن می��ان مهم اس��ت، اینک��ه واحدهای 
پتروش��یمی بپذیرند که دوره رقابت پذیری فرا رسیده و 
باید به قیمت های جدید و س��ودهای کمتر خود را وفق 
دهند، در این صورت خواهند توانست با اصالح ساختاری 
که انجام می دهند واحدهای چابکی به وجود آورند که از 

نظر بهره وری موقعیت قابل قبولی داشته باشند. 
منبع: سایت شانا

الکساندر نواک: 
موضع روسیه همچنان تثبیت 

سطح تولید نفت است

 وزیر انرژی روس��یه خبر داد که با توجه به برنامه 
پیش��ین این کشور برای افزایش تولید نفت در سال 
٢01۷ میالدی، تثبیت عرضه در سطح کنونی برای 

آنها به منزله کاهش عرضه است. 
به گزارش شانا از ش��بکه خبری بلومبرگ، دولت 
روسیه که برای کاهش سطح تولید از سوی سازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت  )اوپک( تحت فش��ار 
است، دیروز اعالم کرد این کشور آماده تثبیت تولید 

خود در سطح کنونی است. 
با توجه به برنامه پیش��ین روس��یه ب��رای افزایش 
تولید نفت در سال جاری میالدی، تثبیت عرضه در 
سطح کنونی برای این کشور به منزله کاهش عرضه 
است. الکس��اندر نواک، وزیر انرژی این کشور دیروز 
در مس��کو گفت: تثبیت سطح تولید برای ما شرایط 
بس��یار دشواری ایجاد خواهد کرد و به این معناست 
که ٢00 تا ٣00 هزار بش��که در روز نسبت به آنچه 
برای س��ال ٢01۷ میالدی برنامه ریزی کرده بودیم 

کمتر تولید کنیم. 
وی در تأکید بر اظهارات هفته گذش��ته والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت: موضع ما تغییر 
نکرده اس��ت و همچنان مایل به تثبیت سطح تولید 

خود در سطح کنونی هستیم. 
این کش��ور در الیحه بودجه ٢01۷ میالدی خود 
س��طح تولید 11 میلیون بشکه در روز را پیش بینی 
ک��رده، درحال��ی که این می��زان در الیح��ه بودجه 
س��ال جاری میالدی 10 میلیون و ٩00 هزار بشکه 

در روز بوده است. 

 سعید لیالز
کارشناس اقتصاد سیاسی 
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ایران برای توسعه پست های GIS برق 
برنامه ریزی بسیار خوبی انجام داده است و 
شرکت های ژاپنی می توانند با پیدا کردن 
یک شریک ایرانی در این زمینه وارد شده 
و همکاری های خود را با ایران گس��ترش 

دهند. 
وزیر نیرو گفت: پیش ش��رط ایران برای 
همکاری های بین المللی انتقال تکنولوژی 
و به کارگی��ری حداکث��ری پتانس��یل های 

بومی در زمینه های آب و برق است. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
نیرو  )پاون(، »حمی��د چیت چیان« وزیر 
نیرو در ادامه سفر خود به ژاپن در مالقات 
با مع��اون وزیر اقتصاد، تج��ارت و صنایع 
این کش��ور گفت: سوابق همکاری بین دو 
کش��ور ایران و ژاپن بس��یار طوالنی است 
و خوش��بختانه همواره این روابط برای دو 

طرف عایدات بسیار خوبی داشته است. 
وی افزود: زمینه های بسیار خوبی برای 
همکاری دو کش��ور به وی��ژه پس از توافق 
هس��ته ای به وجود آمده است و امیدواریم 
دو کش��ور بتوانند نهایت استفاده را از این 

فرصت به وجود آمده ببرند. 
وی تصری��ح ک��رد: ایران برای توس��عه 
پس��ت های GIS برق برنامه ریزی بس��یار 
خوبی انجام داده است و شرکت های ژاپنی 
می توانند با پیدا کردن یک شریک ایرانی 
در ای��ن زمینه وارد ش��ده و همکاری های 

خود را با ایران گسترش دهند. 
چیت چی��ان خاطرنش��ان ک��رد: برنامه 
توس��عه نیروگاه ه��ا نی��ز در ایران بس��یار 
وسیع است و ش��رکت های ژاپنی چنانچه 
مای��ل به هم��کاری باش��ند، می توانند در 
این زمین��ه وارد ش��ده و در مناقصه های 
موردنظر ش��رکت کنن��د. وی تأکید کرد: 
پیش ش��رط ما ب��رای ورود ش��رکت های 
ژاپنی به ای��ن عرصه ها، انتقال تکنولوژی، 
داش��تن ش��رایط فاینانس بهتر نسبت به 
رقبا و به کارگیری حداکثری پتانسیل های 

بومی در زمینه های گوناگون است. 

مشارکت در طرح های آب و فاضالب 
و بازتوانی نیروگاه ها

وزیر نیرو همچنی��ن در دیدار با رئیس 

توس��عه  در  مش��ارکت  ژاپ��ن  جای��کای 
بازتوان��ی  و  فاض��الب  و  آب  طرح ه��ای 

نیروگاه ها را بررسی کردند. 
چیت چی��ان در دی��دار ب��ا »ش��ینیجی 
کیت��ااوکا«)Shinichi Kitaoka( رئیس 
آژان��س همکاری ه��ای بین الملل��ی ژاپ��ن  
)جایکا( با اظهار خرسندی از همکاری های 
ای��ن آژانس ب��ا وزارت نیرو اظهار داش��ت: 
هم اکن��ون در زمین��ه آب و برق طرح های 
مختلف��ی همچ��ون طرح احی��ای دریاچه 
ارومی��ه، مدیریت یکپارچ��ه منابع آب در 
حوضه آبریز س��پیدرود و طرح کاهش آب 
به حس��اب نیامده را در شهرهای ایران در 
دست اجرا داریم؛ سال گذشته نیز مذاکره 
برای بازتوانی نیروگاه شهید رجایی و شهید 
مفتح نیز انجام شده است و امیدواریم این 

همکاری ها توسعه یابد. 
وی با بیان اینکه دو روز گذش��ته دولت 
ایران موضوع اس��تفاده از ین ژاپن را برای 
تأمین مناب��ع مالی طرح ها در ایران تأیید 
کرده است، ادامه داد: در این زمینه طرح 
بازتوان��ی دو نی��روگاه که م��ورد حمایت 
سازمان های دولتی دو کشور است، معرفی 

و اجرایی خواهد شد. 
وزیر نی��رو با اش��اره به اجرایی ش��دن 
طرح های برقی و حرکت به سمت تعریف 
طرح ه��ای جدی��د آب��ی مش��ترک گفت: 
وضعیت نامناس��ب مناب��ع آب در ایران به 
دلیل خشکس��الی های متوالی و همچنین 
طرح ایران ب��رای بهبود و ارتقای راندمان 
نیروگاه ها زمینه های خوبی برای همکاری 
دو کشور است که در این زمینه مذاکراتی 
نیز برای نیروگاه های کالس J انجام شده 

است. 
وی با اش��اره ب��ه زمینه های مناس��ب 
ای��ران ب��رای هم��کاری در زمین��ه آب 
ش��هری گف��ت: اس��تان خوزس��تان در 
جری��ان جن��گ ص��دام حس��ین علی��ه 
ایران صدمات بس��یار زی��ادی در زمینه 
زیرس��اخت ها دیده اس��ت و باید هر چه 
س��ریع تر زیرس��اخت های آب و فاضالب 
در ای��ن اس��تان توس��عه یاب��د، به ویژه 
موضوع کیفیت آب که به ارتقای س��طح 

زندگی مردم کمک خواهد کرد. 

وزیر نیرو در دیدار با معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن مطرح کرد 

انتقال تکنولوژی شرط همکاری است



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

نگران باغات پرتقال هستیم

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: کاهش 
بیشتر دمای هوا خس��ارت به باغات مازندران را افزایش 

می دهد. 
به گزارش ایسنا، دالور حیدرپور با بیان اینکه سرمای 
آذرماه امس��ال در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است، 
اظه��ار کرد: ت��ا االن بیش از 50 درص��د نارنگی، بیش از 
45 درص��د کیوی و 5 درص��د پرتقال باغ ه��ای مازندران 

برداشت شده است. 
وی گفت: هنوز زود است که باغ های مازندران را دچار 
یخ زدگ��ی بدانیم چون تا به االن دما زیر یک تا دو درجه 

زیر صفر بوده که قابل تحمل است. 
وی با بیان اینکه ارزیابی ها از خسارت ها در دستور کار 
قرار دارد، اظها کرد: با توجه به اینکه جبهه هوای سرد و 
احتمال کاهش دمای هوا در اس��تان وجود دارد از این رو 

برآورد خسارت ها را به روزهای بعد موکول کنیم. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه با 
کمک باغداران در حال اطالع رسانی هستیم، تصریح کرد: 
اقداماتی که موجب کاهش برودت هوا، گرم شدن باغ ها 
و کاهش خسارت می شود مرتب به باغداران اطالع رسانی 

می شود. 
وی با بیان اینکه احتمال کاهش دمای هوا وجود دارد 
و منتظر روزهای بعدی هستیم، تصریح کرد: قطعاً شاهد 
بروز خس��ارت در برخی باغ های اس��تان خواهیم بود که 

باید برآورد شود. 
وی ب��ا بیان اینکه س��ال خوب��ی در تولی��د مرکبات 
داش��ته ایم، گفت: نگرانی از جهت تأمین میوه مورد نیاز 
نداریم، چون امسال مقدار تولیدی خوبی داشتیم حتی با 
احتساب خسارت های موجود، نگرانی در خصوص تأمین 

نیاز میوه از مازندران وجود ندارد. 
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی مازندران خاطرنشان 
کرد: مرغداری ها و دامداری ها دچار کمبود سوخت شده 
بودند که با سوخت جایگزین، این مشکل تا مقدار زیادی 

برطرف شده است. 
 حیدرپ��ور، نگرانی اصلی اس��تان در این مقطع زمانی 
را باغ های پرتقال دانس��ت و تأکید کرد: امیدواریم هوا از 
این مقدار سردتر نشود و خسارت باغات مازندران افزایش 
نیابد.  وی گفت: بخشی از باغ های استان بیمه هستند و 
می توانیم از بند »و« تبصره 13 قانون بودجه کشور جهت 
جبران بخش��ی از خس��ارت های به وجود آمده استفاده 

کنیم. 

روی مکانیزاسیون زعفران کاری 
نشده است

مع��اون مدیرکل گلخانه ها و گیاه��ان زینتی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت که متأسفانه تاکنون در خصوص 
مکانیزه کردن روند کاشت، داشت، برداشت و فرآوری 

زعفران در کشور کاری نشده است. 
میترا مجدزاده در گفت وگو با ایرنا، اقدام برای مکانیزه 
کردن مراحل تولید و برداشت زعفران و نیز فرآوری آن 
را از سیاس��ت های وزارت متبوع خود برشمرد و اظهار 
کرد: یافتن بازارهای جدید برای عرضه زعفران تولیدی 
کشور از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است. 
وی در خص��وص ف��رآوری زعف��ران گف��ت: در این 
خص��وص ب��ا وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و نیز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذاکرات و توافقاتی 
به عمل آمده که از جمله قرار است روی استفاده از گل 

و گلبرگ زعفران در صنایع مختلف کار شود. 
مجدزاده، مکانیزاسیون کنونی زعفران را محدود به 
برخی مزارع الگویی کشور دانست و با تأکید بر ضرورت 
توسعه این امر، گفت: اکنون بعضی کشاورزان به صورت 
محدود از بذرکار هفت ردیفه زعفران، جداساز کالله از 
گلبرگ، پیازکار هفت ردیفه، برداشت گل، سورتینگ و 

بسته بندی محصول از ماشین آالت استفاده می کنند. 
این مس��ئول در وزارت جهاد کش��اورزی با اشاره به 
برنامه 10 س��اله ای��ن وزارتخانه ب��رای مکانیزه کردن 
زعفران، افزود: جهاد کش��اورزی در نظر دارد با اعطای 
یارانه، دست اندرکاران امر تولید و عرضه زعفران را برای 
واردات ماش��ین آالت این بخش و گس��ترش فعالیت 
مکانیزه در تولید و عمل آوری این محصول ترغیب کند. 
مجدزاده سطح کشتزارهای زعفران کشور را 95 هزار 
هکتار عنوان کرد و گفت: پارسال 351 تن محصول از 
این سطح برداشت شده بود که این رقم 93 درصد کل 

زعفران تولیدی در جهان است. 
از مجموع 70 هزار هکتار کش��تزار زعفران اس��تان 
خراس��ان رضوی، 11 هزار هکتار مربوط به شهرستان 
زاوه و 8 هزار و 400 هکتار مربوط به شهرستان تربت 
حیدریه است که این خطه را به عنوان پایتخت زعفران 

ایران و جهان مطرح کرده است. 
در استان خراسان رضوی 117 هزار خانوار به کشت 
زعفران مشغول هستند که از این میزان 14 تا 15 هزار 

خانوار در تربت حیدریه به این کار اشتغال دارند. 
هم اکن��ون ب��ه ازای ه��ر هکت��ار زمی��ن زعف��ران، 
220نفرروز مشغول کار هس��تند که در کل 70 هزار 
نفر اشتغال مستقیم و دو تا سه برابر این رقم، اشتغال 

غیرمستقیم به دست می آید. 
در حالی که میانگین تولید زعفران در استان خراسان 
رض��وی چهار کیلوگ��رم در هکتار اس��ت، این رقم در 
منطقه تربت حیدریه و زاوه به 4.2 کیلوگرم می رسد. 

مرکز شهرس��تان 250 هزار نفری تربت حیدریه در 
150 کیلومتری مش��هد و مرکز شهرس��تان 72 هزار 
نفری زاوه در 176 کیلومتری مرکز خراس��ان رضوی 

قرار دارد. 

3 تولید، تجارت، خدمات

مدیرعامل شرکت بین المللی 
مهندس�ی معادن و فلزات  
)MME( معتقد اس�ت اگر 
تولیدکنن�دگان ف�والد در 
کش�ور بخواهند ب�ا همین 
زمین�ه  در  فعل�ی  ش�یوه 
تولید ف�والد فعالیت کنند، 
به ط�ور حت�م ب�ه ظرفیت 
55 میلیون تن�ی فوالد در 
نخواهیم رسید  سال 1404 
و برای تحق�ق این ظرفیت 
نیازمند تح�ول و تغییر در 
تولی�د فوالد در  روش های 
کش�ور هس�تیم. مرتض�ی 
آقاجانی که در زمینه معدن 
و فل�زات در آلمان فعالیت 
دارد، با »فرصت امروز« در 
این باره گفت وگویی داشت 

که در زیر می خوانید: 

تجربی�ات  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
زمینه  در  بین المللی ش�ما 
مع�دن و فلزات، ای�ران در 
این ح�وزه چ�ه جایگاهی 

دارد؟ 
در ح��ال حاض��ر در دنی��ا، 
حدود 800 میلیون تن فوالد 
تولید می ش��ود ک��ه این رقم 
در ای��ران ح��دود 20میلیون 
تن اس��ت و از نظر کیفی نیز 
فوالده��ای تولی��دی در ایران 
از انواع معمولی در دنیا است 
و ج��ز دو نوع ف��والد آلیاژی، 
هی��چ مدل خاصی از فوالد در 

ایران تولید نمی شود. بنابراین 
در آماره��ای جهانی ایران در 
رتبه پانزده��م دنیا قرار دارد. 
اما باید توجه داش��ته باش��یم 
که اس��تعداد و ت��وان زیادی 
در این زمین��ه وجود دارد که 
تنه��ا نیازمند برنامه، بودجه و 

جدیت است. 
ب�ا توجه به این ش�رایط به 
ام�کان تحقق  نظ�ر ش�ما 
تولید 55 میلیون تن فوالد 
در سال 1404 وجود دارد یا 

خیر؟ 
اگ��ر با رون��د فعل��ی پیش 
بروی��م مطمئناً ب��ه نتیجه ای 
نخواهی��م رس��ید ام��ا از نظر 

تخصص��ی، فن��ی و اقتصادی 
امکان پذیر است. نمونه خوبی 
ک��ه در این زمینه وجود دارد، 
چین است زیرا ظرف 10 سال 
توانست ظرفیت تولید خود را 
10 برابر کند. پس رسیدن ما 
هم ب��ه رق��م 55 میلیون تن 

امکان پذیر است. 
از نظ��ر تخصص��ی و فنی و 
اقتص��ادی ش��دنی و در عمل 
اجرای��ی اس��ت. چی��ن ظرف 
10 سال توانست، پس شدنی 

است. 
اگر برنامه توس��عه اقتصاد و 
شهری ایران اجرایی و ارتباط 
ما با دنیا برقرار شود، با حضور 

سرمایه گذاران در ایران و آغاز 
س��اخت پروژه ها، نیاز به مواد 
اولیه افزای��ش خواهد یافت و 
اگ��ر نیاز به مواد اولیه افزایش 
یابد، رس��یدن به این ظرفیت 

امکان پذیر خواهد بود. 
ش�رکت ش�ما فعالی�ت در 
فوالدی  پروژه ه�ای  زمینه 

دارد؟ 
خوش��بختانه ش��رکت م��ا 
با س��ابقه 25س��اله در زمینه 
اکتش��اف، استخراج و فرآوری 
و س��اخت پ��روژه، توانس��ته 
تجربیات خوبی در این زمینه 
داش��ته باش��د و از طرفی به 
دلیل اینک��ه در اروپا در حال 

فعالیت است، با تکنولوژی روز 
دنیا به خوبی آشناست. 

از جمله این روش ها، روش 
ابداعی »واحد احیا به س��بک 
ایران« است که توسط شرکت 
ما ابداع ش��ده، خوش��بختانه 
روشی ش��ناخته شده است و 
چهار پروژه در ایران با همین 

روش در حال اجراست. 
کدام پروژه ها؟ 

ک��ه  پ��روژه ای  نخس��تین 
ش��رکت م��ا در آن فعالی��ت 
داشت، پروژه ش��ادگان است 
ک��ه تا دو م��اه آین��ده افتتاح 
خواهد ش��د و مرج��ع خوبی 
برای معرفی این روش است. 

عالوه بر این، در چهار پروژه 
بافت، شایگان، نی ریز و میانه 
با اس��تفاده از این طرح پیش 
رفته است. همچنین دو پروژه 
و  جن��وب  کاوه  فوالد س��ازی 
سفیددشت نیز توسط شرکت 
ما طراحی و تأمین تجهیزات 

شد. 
ش�رکت  بع�دی  برنام�ه 

چیست؟ 
ش��رکت  جدی��د  برنام��ه 
م��ا، فعالیت ه��ای معدن��ی و 
اکتشاف اس��ت و خوشبختانه 
با توجه به پیش��رفت هایی که 
در این زمین��ه در دنیا وجود 
دارد، توانس��تیم ب��ا همکاری 
داشته  همکاری هایی  ایمیدرو 
باشیم که یکی از این پروژها، 
مش��ارکت در پروژه بوکسیت 

هند است. 

مدیرعامل MME در گفت وگو با »فرصت امروز اعالم کرد

روند فعلی تولید فوالد در کشور 
رضایت بخش نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
صادرات 5 میلیون تن محصوالت 
ف��والدی در هفت ماهه گذش��ته 
خب��ر داد و گفت: ای��ن در حالی 
است که تا سه سال پیش این رقم 
ح��دود یک میلیون تن بود و ما به 
دنبال تکمیل زنجیره تولید فوالد 

هستیم. 
به گ��زارش »ش��اتا« مهندس 
نعمت زاده در حاشیه  محمد رضا 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ب��ا  )ایران متاف��و(  متال��ورژی  
بی��ان ای��ن مطلب اف��زود: یکی 
ازاه��داف اصل��ی سیاس��ت های 
ارزش  ایج��اد  اقتصادمقاومت��ی 
افزوده اس��ت، ت��الش می کنیم 
در بخش هایی که ظرفیت کافی 
با کمک س��رمایه گذاران  نداریم 
ت��ا  از مع��دن  تولی��د  زنجی��ره 

محصول نهایی تکمیل شود. 
وی با بی��ان اینکه ریخته گری 
ی��ک صنع��ت پایه اس��ت که از 
هزاران س��ال قبل به طور سنتی 
ش��کل گرفته اس��ت و ام��روز با 
وجود اینک��ه نقش مواد پلیمری 
می ش��ود  بیش��تر  صنع��ت  در 
ام��ا هیچ چی��زی ج��ای فلزات 
را نگرفت��ه اس��ت، گف��ت: مواد 
استحصال شده از طبیعت تبدیل 
به فلزخالص و آلیاژ می ش��ود که 
ه��م ی��ک کار دانش بنیان و هم 
فعالیت��ی اقتص��ادی اس��ت و ما 
درای��ران به عنوان کش��ور دارای 
منابع خدادادی و معادن بسیار، 
باید از صادرکنندگان این صنعت 

باشیم. 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به اینکه نمایشگاه متالورژی 
و ریخته گری مربوط به انواع فلزات 
ازجمله فوالد، آلومینیوم، س��رب، 
روی، برنج و س��ایر فلزات معدنی 
است، افزود: عالوه بر ریخته گری 
و تن��وع آن، محص��والت تولیدی 
قطع��ات  ش��مش فوالد،  ش��امل 
آلومینی��م، کات��د مس و س��ایر 
محصوالت نیز در این نمایش��گاه 

عرضه شده است. 
ریخته گ��ری  نمایش��گاه  وی 
و  تن��وع  لح��اظ  از  را  امس��ال 
تعداد ش��رکت کنندگان خارجی 
مثب��ت ارزیاب��ی و تصریح کرد: 
بیش��ترمحصوالت جنبی صنعت 
ریخته گ��ری در این نمایش��گاه 

عرضه شده است که خودکفایی 
مل��ی را نش��ان می ده��د و این 
ب��رای  مش��وقی  نمایش��گاه ها 

پیشرفت است. 
مهن��دس نعمت زاده ب��ا بیان 
اینکه هفت طرح توس��ط س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
تکلیف ش��ده اس��ت ک��ه مرتب 
رصد می ش��وند، گف��ت: یکی از 
این طرح ها فعال تر کردن صنایع 
متوس��ط و کوچک اس��ت که با 
با روند مناس��بی  کمک بانک ها 

پیش می رود. 
وی تکمی��ل زنجی��ره تولی��د 
راه ان��دازی 33طرح  و  صنعت��ی 
ملی را نی��ز از طرح ه��ای دیگر 
و  برش��مرد  مقاومت��ی  اقتص��اد 

تصریح کرد: بخشی از این طرح 
تاکن��ون به بهره برداری رس��یده 
اس��ت و بقیه طرح ها نیز تا پایان 

سال افتتاح خواهد شد. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ارتقای توان رقابت پذیری صنایع 
کوچک و توس��عه صادرات را از 
طرح های دیگر س��تاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی عن��وان کرد و 
اف��زود: برای رف��ع موانع در این 
بخش ها نیز با هماهنگی با سایر 
دس��تگاه های متول��ی در ح��ال 
امیدواریم  و  پیگی��ری هس��تیم 

انجام آن سرعت گیرد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه بیش 
صنعت��ی  واح��د  ه��زار   90 از 
داریم ک��ه برخی ممکن اس��ت 
تعطی��ل و واحدهای��ی به جای 

آنه��ا راه اندازی ش��ود اما به طور 
خالصه در این سه سال درجهت 
راه ان��دازی واحدها تالش کردیم 
و واحده��ای متوقف امروز اغلب 
واحد ه��ای کوچ��ک ومربوط به 
بیش از سه سال گذشته است. 

گفتنی اس��ت درس��یزدهمین 
متالورژی  بین المللی  نمایش��گاه 
216 شرکت ایرانی و 147شرکت 
آلمان،  کش��ورهای  از  خارج��ی 
آمریکا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، 
بلژی��ک،  ایتالی��ا،  انگلس��تان، 
ترکیه، روس��یه، ژاپن، دانمارک، 
س��وئد،  چین،  جمهوری چ��ک، 
لهس��تان، هندوستان،  سوییس، 
 هلن��د و ک��ره جنوب��ی حض��ور 

دارند. 
فض��ای  در  کش��ورها  ای��ن   
نمایشگاهی به وس��عت بیش از 
21 ه��زارو 100مترمربع آخرین 
محصوالت و دس��تاوردهای خود 
در رابط��ه با تولی��د آهن، فوالد، 
صنای��ع معدن��ی، محص��والت و 
ماش��ین آالت، آلومینی��وم، مس 
صنعت��ی،  کوره ه��ای  روی،  و 
قالب س����ازی،  ریخ��ته گ��ری، 
فروآلی����اژ، فرآورده های نس��وز، 
شیرهای صنعتی و لوازم انتقال و 
کنترل سیاالت را در معرض دید 

عموم قرار می دهند. 
این نمایش��گاه تا روز یکشنبه 
7 آذرم��اه از س��اعت 9 ت��ا 17 
در مح��ل نمایش��گاه های دائمی 
بین الملل��ی تهران ب��رای بازدید 

عالقه مندان دایر است. 

صادرات 5 میلیون تن محصوالت فوالدی در 7 ماهه گذشته 

 حلقه های مفقوده معدن تا محصول نهایی شناسایی می شود

معدن

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 
خبر داد

پیگیری وزارت بهداشت برای 
بازگشت یارانه لبنیات

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت 
گفت: به علت قطع یارانه لبنیات در سال 1390، مصرف 

لبنیات در کشور کاهش 37 درصدی داشته است. 
دکت��ر زهرا عبدالله��ی در گفت وگو با ایس��نا، در 
اش��اره به تأثیر قطع یارانه محصوالت لبنی از س��ال 
90، اظه��ار کرد: در حال حاض��ر نمی توانیم بگوییم 
به علت قطع یارانه لبنیات ش��اهد پوکی اس��تخوان 
بوده ای��م، ام��ا از آن زمان طبق آم��ار بخش صنعت 

لبنیات، میزان خرید مردم کاهش یافته است. 
وی افزود: طبق آخرین آمارها، تا س��ال گذش��ته 
37درصد میزان خرید لبنیات از سوی مردم کاهش 
یافت��ه و این محصول از س��بدغذایی م��ردم بیرون 
آمده اس��ت. این اقدام باعث ش��ده  عده ای از مردم، 
ب��ه خصوص از بخش کم درآمد، فقیر و کس��انی که 
در دهک های درآمدی پایین هستند و قدرت خرید 

ندارند آن را از سبد غذایی خود حذف کنند. 
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
در خصوص چگونگی پیگیری وزارت بهداشت برای 
بازگش��ت یارانه لبنیات نیز توضی��ح داد و گفت: ما 
به عنوان وزارت بهداشت پیش��نهاد کرده ایم لبنیات 
با قیمتی در بازار عرضه شود که مردم بتوانند آن را 
تهیه کنن��د. همچنین در حال پیگیری آن از طریق 
ش��ورای عالی س��المت هس��تیم که به هر طریقی 
بخش��ی از یاران��ه ای که به قند، ش��کر و روغن داده 

شده، به سمت لبنیات سوق پیدا کند. 

رئیس اتاق اصناف ایران در نشست با رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور: 

نصب صندوق های فروشگاهی پس 
از تصویب هیأت وزیران 

عل��ی فاضل��ی در دی��دار س��یدکامل تقوی ن��ژاد 
درخواس��ت کرد تا الزام نص��ب صندوق های فروش 
در اتحادیه های صنفی مش��مول ب��ه بعد از تصویب 
آیین نامه اجرایی از سوی هیأت وزیران موکول شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران، 
علی فاضل��ی، رئیس ات��اق اصناف ای��ران در دیدار 
سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کش��ور از اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به توافقات 
امس��ال فی مابین اتاق اصناف ایران و س��ازمان امور 
مالیاتی مبنی بر عدم افزای��ش مالیات اصناف گفت: 
بخش اعظمی از مش��کالت اصناف به ویژه در استان 
تهران در پی توافق حاصله س��ازمان امور مالیاتی با 
ات��اق اصناف ایران حل وفصل ش��د ام��ا چند چالش 
دیگر باقی است که امیدواریم با توافقی دیگر خاتمه 

پیدا کند. 
وی موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش��گاهی در 
واحدهای صنف��ی را مطابق برنامه پنجم توس��عه و 
قانون نظام جامع مالیاتی مورد اش��اره قرار داد و در 
انتقاد به اظهارات برخی که اصناف را به قانون گریزی 
و نبود شفافیت مالی متهم می کنند، تصریح کرد: ما 
قانون را اجرا می کنیم اما تا زمانی که آیین نامه نصب 
صندوق های مکانیزه فروشگاهی توسط سازمان امور 
مالیاتی ابالغ نشود، اصناف در این حوزه هیچ اقدامی 
نخواهن��د کرد و هیچ گونه کار عملیاتی نیز در حوزه 

صندوق مکانیزه فروش انجام نمی دهند. 
وی در عی��ن ح��ال این نکته را م��ورد تأکید قرار 
داد که هرگونه اظهارنظری از ناحیه اش��خاص دیگر 
پیرامون صن��دوق مکانیزه فروش اصناف موضوعیت 
ن��دارد و تنها اظهارنظر اتاق اصناف ایران در موضوع 

صندوق مکانیزه فروش دارای اعتبار است. 
رئی��س اتاق اصن��اف ایران در عین ح��ال متذکر 
ش��د: در صورت آنکه برای نصب صن��دوق مکانیزه 
فروش��گاهی در 29 رس��ته صنفی به توافق برسیم، 
نیازمن��د 500ه��زار دس��تگاه صندوق هس��تیم اما 
برخ��ی آقایان به اش��تباه 3 میلیون صن��دوق را در 

پیش بینی های خود لحاظ می کنند. 
وی به اعالم آمادگی نظام بانکی کشور و همچنین 
27 ش��رکت خصوصی برای تجهیز واحدهای صنفی 
به صندوق مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: گردش 
مالی 15هزار میلیاردی صندوق های مکانیزه فروش، 
مش��ام برخی را تیز ک��رد و آنچنان از هول حلیم در 
دیگ انداخت که برای انعقاد به س��راغ ش��رکت های 

چینی، ژاپنی و تایوانی رفتند. 

ایران متافو با »بازدید« وزیر 
»صمت« آغاز به کار کرد

س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی متال��ورژی  
)ایران متافو 2016( پنجش��نبه چه��ارم آذرماه آغاز 

به کار کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«؛ این نمایشگاه که طبق 
برنام��ه باید س��اعت 10:30 صبح افتتاح می ش��د با 
تأخیر حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت که حدود 
دو س��اعت دیرتر از زمان تعیین ش��ده در نمایشگاه 

حضور یافت، آغاز به کار کرد. 
افتتاحیه این نمایش��گاه تنها با ورود نعمت زاده و 
بازدید وی از غرفه ها انجام شد و وزیر صنعت، معدن 
وتجارت تنها مصاحبه ای کوتاه با رسانه های تصویری 
داش��ت و هیچ گونه پیام یا س��خنرانی برای آغاز این 

نمایشگاه نداشت. 
از طرفی خبرنگار »فرصت امروز« برای پرسش��ی 
درب��اره کاهش تعرفه های فوالدی س��راغ نعمت زاده 
رفت، وی پاس��خ داد: »من برای بازدید به نمایشگاه 
آم��ده ام نه مصاحب��ه« و پس از بازدی��دی کوتاه از 

غرفه ها، از نمایشگاه خارج شد. 

کشاورزی

تولید

اصناف

صنعت

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

شنبه
6 آذر 1395

شماره 661

به دنبال ش��یوع آنفلوآنزای مرغی، مسئوالن مربوطه 
اعالم کردند که این جریان کنترل شده و هیچ خطری 
مردم را تهدید نمی کند، در عین حال که تأثیری هم بر 

تغییر قیمت مرغ و تخم مرغ نخواهد داشت. 
به گزارش ایس��نا، اخیراً و به روال معمول هر ساله در 
این فصل، آنفلوآنزای مرغی بین طیور ش��ایع شده و تا 
حدی فضا را برای مصرف کنندگان تحت تأثیر قرار داده 
است. این در حالی است که رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اس��تان تهران تأکید دارد این بیماری در 
حال حاضر با اقدامات انجام ش��ده کنترل شده و جای 

هیچ نگرانی وجود ندارد. 
به گفته ناصر نبی پور، مرغ ها قبل از کشتار قرنطینه شده 

و تاکن��ون هیچ مرغ و تخم مرغ آل��وده ای به بازار مصرف 
وارد نش��ده اس��ت. وی گفت که مرغ های آلوده که تعداد 
آنها مش��خص نیست تاکنون از سوی سازمان دامپزشکی 
معدوم ش��ده و برای کش��تار هم تا فاصله 3 کیلومتری از 
محیط آلوده، مرغ های س��الم به کشتارگاه برده می شوند.  
توضیحات بیش��تر نبی پور به ایسنا حاکی از آن است که 
این بیماری با ورود ویروس��ی از س��یبری به ایران آمده و 
در منطقه امیرآباد ش��هریار ش��یوع پیدا کرده اس��ت، اما 
تاکنون گزارشی مبنی بر ورود آن به سایر مناطق پایتخت 
و شهرستان ها ارائه نشده است. رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اس��تان تهران همچنین درباره تأثیر شیوع 
آنفلوآن��زای مرغی ب��ر تغییر قیمت در ب��ازار و همچنین 

صادرات آن اعالم کرد که با توجه به تولید باالیی که مرغ 
و تخم مرغ در کش��ور دارد، خبر شیوع آنفلوآنزا نمی تواند 
موجب افزایش قیمت ها شود چرا که آنقدر تولید زیاد است 
که به راحتی می تواند نیاز بازار را پاسخگو بوده و با کاهش 

عرضه همراه نباشد. 
وی این را هم گفت که صادرات مرغ و تخم مرغ فعاًل 
از سوی عراق ممنوع ش��د، هر چند میزان صادرات در 
حال حاضر نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده 
اس��ت و این ممنوعیت چندان تأثیرگذار نیست. بر این 
اساس با عدم صادرات به عراق، تولیدات این بخش هم 
به بازار داخلی می رس��د که خ��ود موجب ارزانی مرغ و 

تخم مرغ خواهد شد نه گرانی آن. 

خیال مردم از آنفلوآنزای مرغی راحت باشد

مرغ و تخم مرغ گران نمی شود



به دنبال ادامه دار شدن بسته 
ب��ودن نماد بانک ه��ا در بورس و 
اظه��ارات متفاوت درباره چرایی 
ای��ن موض��وع و اینک��ه تکالیف 
نظارت��ی بانک مرکزی مانع از باز 
شدن نمادها شده است، این بانک 
اعالم کرد که مس��ائل موجود در 
رابطه با صورت های مالی بانک ها 
رفع ش��ده و از نظر بانک مرکزی 
مش��کلی ب��رای باز ش��دن نماد 
بانک ه��ا در بورس وجود ندارد و 
این سازمان بورس است که باید 

در این باره اقدام کند. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، از تیرماه 
امس��ال و همزم��ان ب��ا برگزاری 
مجمع بانک ها بود که نماد برخی 
از آنها در بورس بسته شد. با بسته 
شدن نماد، معامالت شرکت های 
بورسی در شرایط خاصی متوقف 
می شود و سهامداران نمی توانند 
به دادوس��تد س��هام این شرکت 
بپردازن��د، ام��ا پ��س از خروج از 
وضعیت خاص و بازگش��ایی نماد 
شرکت، دادوستد سهام آن از سر 

گرفته می شود. 
ای��ن اتفاق در ش��رایطی برای 
بانک ه��ا رخ داد ک��ه در س��ال 
ج��اری برگ��زاری مجامع عمده 
آنها نیز با حواش��ی همراه بود و 
موضوع انطباق صورت های مالی 
 )IFRS( با استاندارد بین المللی
و همچنین اختالف نظری که در 
ای��ن رابطه بی��ن بانک مرکزی و 
سازمان حسابرسی وجود داشت 
موجب به تنفس خوردن و عقب 
افتادن مجامع آنها شده بود، با این 
حال در ادامه مجمع اکثر بانک ها 

برگزار شد. 
ماج��را از ای��ن قرار ب��ود که با 
توج��ه ب��ه لغو تحریم ه��ا و ورود 
بانک ه��ا به عرصه بین الملل، باید 
با اس��تاندارهای جهانی منطبق 
می ش��دند که از جمله مهم ترین 
آنها همسان ش��دن صورت های 
 )IFRS( مالی آنها با اس��تاندارد
بود که در بهمن ماه سال گذشته 
از سوی بانک مرکزی به بانک ها 
اب��الغ و تکلیف ش��ده ب��ود. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بانک ها در 
ش��رایطی می توانس��تند مجمع 
برگزار کنند که صورت های مالی 
شفاف و منطبق با این استاندارها 
داش��ته باشند، اما به دلیل تعلل 
برخ��ی بانک ه��ا در ای��ن م��ورد 
برگ��زاری مجمع آنه��ا به تاخیر 
افتاد. از س��ویی دیگر در رابطه با 
بانک های دولتی و نیمه دولتی که 
موسسه حسابرسی آنها، سازمان 
حسابرسی محسوب می شود نیز 
برخی نظر های متفاوت بین بانک 
مرکزی و س��ازمان حسابرس��ی 
وج��ود داش��ت که س��رانجام با 
مذاک��رات بین طرفی��ن به نظر 
مش��ترکی رس��یده و توافقات��ی 

انجام شد. 
 ب��ر ای��ن اس��اس ق��رار ش��د 
حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس 
قانونی مربوطه، صورت های مالی 
موسسه اعتباری تحت حسابرسی 
خ��ود را طب��ق اس��تانداردهای 
حسابرس��ی ای��ران که از س��وی 
س��ازمان حسابرسی تعیین شده 
و برمبنای الزامات بانک مرکزی، 
مورد رس��یدگی و اظهار نظر قرار 
ده��د ت��ا این صورت ه��ای مالی 
در مجامع عمومی موسس��ه های 

اعتباری، مبن��ای تصمیم گیری 
قرار گیرد. 

واکنش بورس و مجلس به 
بسته بودن نماد بانک ها

در حالی چند ماه از این ماجرا 
گذشته که هنوز نماد بسیاری از 
بانک ها در بازار س��رمایه بس��ته 
ب��ود و معام��الت آن متوق��ف 
است؛ موضوعی که جدا از انتقاد 
س��هامداران اخیر واکنش رئیس 
س��ازمان ب��ورس را نیز به همراه 

داشته است. 
 ش��اپور محمدی در تازه ترین 
اظه��ارات خ��ود ضم��ن اع��الم 
اینک��ه عالقه ای به بس��ته بودن 
طوالنی مدت نمادها ندارد، به این 
نیز اش��اره کرده که بس��ته بودن 
نماد س��ه بانک در بازار س��رمایه 
در راس��تای وظیفه نظارتی بانک 
مرکزی بوده است. وی این را هم 
گفته که در این رابطه مکاتباتی 
با مقام��ات مرتبط ازجمله بانک 
مرک��زی ص��ورت گرفت��ه ک��ه 

ان ش��اءاهلل ب��ا تعیی��ن تکلیفی 
ک��ه با بان��ک مرک��زی خواهیم 
کرد بازگش��ایی آنه��ا را پیگیری 

می کنیم. 
در همین راس��تا  پورابراهیمی، 
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
مجل��س نی��ز گفته ک��ه به نظر 
می رس��د بخش��ی از تصمیمات 
به حوزه س��ازمان بورس محدود 
نمی شود و همان طور که در بحث 
بانک��ی یک اخت��الف جدی بین 
س��ازمان حسابرسی و مجموعه 
بانک مرکزی بوده و در خصوص 
نحوه افشای اطالعات صورت های 
مال��ی بانک ه��ا نیز بی��ن وزارت 
اقتص��اد و بانک مرکزی اختالف 
نظرهایی وجود دارد. این وضعیت 
بالتکلیفی سرمایه گذاری است و 
باید درخصوص نمادهای بس��ته 
تعیی��ن تکلیف��ی ص��ورت گیرد 
ت��ا س��رمایه گذار بتوان��د ب��رای 
خریدوف��روش س��هم خود اقدام 

کند. 
توضیح بانک مرکزی درباره 

بسته بودن نماد بانک ها
ام��ا در این جری��ان، پیگیری 
ایس��نا از بان��ک مرک��زی درباره 
چرای��ی توقف معامالت بانک ها و 
بسته بودن نماد آنها در بورس و 
موضع بانک مرکزی در این رابطه، 

با توضیحاتی همراه بود. 
بان��ک مرکزی اع��الم کرد که 
پیش��تر درب��اره صورت ه��ا مالی 
بانک ها با س��ازمان حسابرس��ی 
اختالف نظرهایی وجود داش��ت 
و سازمان حسابرسی صورت های 
مالی بانک ه��ا را تایید نمی کرد، 
ام��ا به مرور توافقاتی انجام ش��د 
و بانک ه��ا صورت های مالی خود 
را برای بانک مرکزی ارائه کردند 
که در نهایت سازمان حسابرسی 

نیز آنها را بررسی و تایید کرد. 
بنابر توضیحات بانک مرکزی 
در ش��رایطی ک��ه نم��اد برخی 
بانک ه��ا ب��ه دلیل ع��دم تایید 
صورت ه��ای مال��ی و الزام��ات 
نظارتی بس��ته شده بود در حال 
حاضر دیگر هیچ مانعی از سوی 
بانک مرکزی وجود نداشته و باز 
شدن نماد آنها بالمانع است. این 
در حالی اس��ت ک��ه از این پس 
باید س��ازمان بورس در رابطه با 
گشایش نماد بانک ها اقدام کند. 
مس��ئولیت  ش��رایطی  در 
تصمیم گی��ری درباره باز ش��دن 
نم��اد بانک ه��ا از بانک مرکزی 
س��ازمان بورس منتقل شده که 
به نظر می رسد با توجه به حجم 
باالی معامالت بانک ها در بورس 
این مالحظه از سوی این سازمان 
وجود دارد که نماد بانک ها را به 
یک ب��اره باز نکرده و به مرور در 
این باره اقدام کند که بازار دچار 

هرج ومرج نشود. 

معاون بانک مرکزی اوکراین با 
اش��اره به مصوبات هیأت وزیران 
این کشور در مورد مبادالت بانکی 
با ایران گفت: براس��اس مصوبات 
هی��أت وزی��ران اوکراین در حال 
حاض��ر هیچ گون��ه محدودیت��ی 
ب��رای برق��راری روابط کارگزاری 
با بانک های ایرانی وجود ندارد. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
بانک مرکزی، نشس��ت مشترک 
بانک��ی ای��ران و اوکراین با حضور 
معاون��ان ارزی بان��ک مرک��زی 
دو کش��ور، نماین��دگان برخ��ی 
بانک ه��ای عامل ایران و تعدادی 
از نمایندگان بانک های اوکراینی 

در بانک مرکزی برگزار شد. 
غالمعلی کامیاب، معاون ارزی 
بانک مرکزی در این جلسه با تاکید 
بر عملی ش��دن ارتباطات بانکی 
بین دو کش��ور گفت: امیدوارم با 
اس��تفاده از توانمندی های بانکی 
دو کش��ور به ویژه در شرایط پس 
از برج��ام، ضمن رفع نگرانی های 
و دغدغه ه��ای تج��ار بتوانی��م با 
تس��هیل و تسریع عملیات بانکی، 
حجم مبادالت ایران و اوکراین را 
به سطح قابل قبول ارتقا دهیم. 

وی در مورد ش��رایط پسابرجام 

اظهار کرد: در شرایط جدید و پس 
از رف��ع تحریم ه��ای ثانویه، انجام 
هرگونه عملیات بانکی اعم از افتتاح 
حساب و نقل و انتقاالت وجوه با ارز 
یورو و سایر ارزهای رایج غیر از دالر 
آمریکا بدون هیچ گونه محدودیت 
و نگران��ی بی��ن بانک ه��ای ایرانی 
و بانک ه��ای کش��ورهای مختلف 

امکان پذیر شده است. 
مع��اون ارزی بان��ک مرکزی با 
تاکی��د بر گس��ترش روابط بانکی 
کارآمد برای بس��ط روابط تجاری 
و بازرگان��ی گف��ت: ب��ا هم��ت و 
تالش مسئوالن و با جلب اعتماد 
طرف ه��ای خارج��ی و به تبع آن 
ایجاد روابط کارگزاری، خأل روابط 
بانک��ی گذش��ته تا حدود بس��یار 
زیادی جبران ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر بانک های ایران بیش 
از 614 رابط��ه کارگزاری با 230 
بانک بین المللی ایجاد کرده اند. 

کامی��اب ب��ا اش��اره ب��ه حجم 
مب��ادالت تج��اری بی��ن ایران و 
اوکراین گفت: طبق آمار سازمان 
توس��عه تج��ارت طی 10 س��ال 
گذش��ته منتهی به سال 2016، 
میانگی��ن حجم مبادالت تجاری 
بی��ن دو کش��ور بی��ش از 321 

میلیون دالر در سال بوده است. 
وی ب��ا طرح پیش��نهاد اتصال 
س��وییچ کارت ه��ای بانک��ی دو 
کش��ور گف��ت: افتت��اح حس��اب 
بانک های مرکزی دو کش��ور نزد 
یکدیگر برای س��هولت ارتباطات 
بانکی می تواند راهگش��ا باش��د و 
کانال های بانک��ی برای پرداخت 
دو کشور را تقویت کند. همچنین 
اس��تفاده ار ارزهای ملی در قالب 
 BPA توافق نام��ه ترتیبات بانکی
از راه ه��ای تس��هیل مب��ادالت 
تجاری بین ایران و اوکراین است. 
کامی��اب افزود: تس��هیل نقل و 
انتق��ال وج��وه بی��ن بانک های دو 
کش��ور از طری��ق افتتاح حس��اب 
نزد کارگزاران مشترک، حمایت از 
بانک های دو کش��ور برای تاسیس 
ش��عبه، بان��ک مس��تقل ی��ا دفتر 
نمایندگی، بررسی امکان برقراری 
و تخصی��ص خط��وط اعتب��اری و 
تبادل تجربیات در زمینه مبارزه با 
پولش��ویی و تامین مالی تروریسم 
زمینه ه��ای  دیگ��ر  از  می توان��د 

همکاری بین دو کشور باشد. 
مع��اون ارزی بان��ک مرکزی با 
اش��اره به تحوالت پس��ابرجام در 
رواب��ط بانکی ایران، تصریح کرد: 

بع��د از اج��رای برجام، سیس��تم 
بانک��ی ایران موفق ش��ده اس��ت 
ع��الوه ب��ر ارتقا و تعمیق س��طح 
روابط بانکی گذش��ته با بانک های 
کش��ورهایی چ��ون هن��د، چین، 
ک��ره جنوب��ی، ژاپ��ن، روس��یه و 
ترکی��ه، حس��اب های کارگزاری 
در بس��یاری از کشورهای اروپایی 
ازجمل��ه آلم��ان، ایتالیا، اتریش، 

هلند، سوییس و... افتتاح کند. 
برای  هیچ گون��ه محدودیت��ی 

روابط بانکی با ایران نداریم
اول��گ چ��وری، مع��اون بانک 
مرک��زی اوکرای��ن نی��ز در ای��ن 
جلسه با اشاره به مصوبات هیأت 
وزی��ران این کش��ور درخصوص 
مب��ادالت بانکی با ای��ران گفت: 
براس��اس مصوبات هیأت وزیران 
اوکراین در حال حاضر هیچ گونه 
محدودیت��ی برای برقراری روابط 
کارگ��زاری ب��ا بانک ه��ای ایرانی 

وجود ندارد. 
معاون بان��ک مرکزی اوکراین 
ب��ا ابراز خرس��ندی از تعلیق نام 
ایران در فهرست کشورهای اقدام 
متقابل FATF تصریح کرد: این 
موضوع زمینه تس��هیل روابط را 
بی��ش از پیش فراه��م می کند و 

نگرانی ه��ای قبلی در مورد موارد 
مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م در ای��ران را رفع کرده 

است. 
چ��وری افزود: اقدام��ات ایران 
در زمین��ه انطباق مقررات جاری 
داخ��ل کش��ورش ب��ا مق��ررات 
بین المللی تحسین برانگیز است. 
وی درخصوص تبادل تجربیات 
بانکی بین دو کشور گفت: ارزیابی 
بین المللی از موسسات مالی بسیار 
مهم است و ما در این باره می توانیم 
با ایران، تبادل اطالعات و تجربیات 
داشته باشیم. همچنین امیدواریم 
رواب��ط تم��ام عیار بی��ن بانکی در 
تمام��ی زمینه ها ازجمله مبارزه با 
پولشویی بین دو کشور برقرار شود. 
جلس��ه  ای��ن  در  همچنی��ن 
وضعی��ت اجرای قوانین مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم 
در ایران پس از برجام برای طرف 

مقابل تشریح شد. 
در پایان جلس��ه نیز یادداشت 
تفاهم بانکی بین ایران و اوکراین 
ب��ه امض��ای مع��اون ارزی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
و مع��اون بان��ک مرکزی کش��ور 

اوکراین رسید. 

معاون بانک مرکزی اوکراین: 

هیچ محدویتی برای روابط بانکی با ایران نداریم

بانک مرکزی: مانعی در گشایش نماد بانک ها وجود ندارد  

 بازگشایی نمادهای بانکی
چشم به راه تصمیم سازمان بورس

بانک، بیمه، توسعه4

قدردانی سازمان ها از فعالیت ها و 
مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد

س��ازمان حفاظ��ت محیط  زیس��ت و همچنین امور 
جداگان��ه ای  پیام ه��ای  در  صداوس��یما،  بازرگان��ی 
از فعالیت ه��ای بان��ک  پاس��ارگاد در راس��تای حف��ظ 

محیط  زیست قدردانی کردند. 
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در بخشی 
از پی��ام س��ازمان حفاظ��ت محیط  زیس��ت، خطاب به 
بانک  پاس��ارگاد آمده  اس��ت: »همت واالی ش��ما در 
مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی و انتقال صحیح مفاهیم 
زیس��ت محیطی و نش��ر فرهن��گ؛ حف��ظ و صیانت از 
محیط  زیس��ت و طبیعت میهن عزیزمان با بهره گیری 
از تبلیغ��ات موث��ر و مس��ئوالنه تلویزیونی س��تودنی 
اس��ت و س��ازمان حفاظت محیط  زیست از همراهی و 
همدلی و مس��ئولیت پذیری اجتماعی بانک  پاس��ارگاد 
قدردان��ی می کند.« همچنین در بخش��ی از پیام امور 
بازرگانی صداوس��یما، خطاب به بانک  پاس��ارگاد آمده 
است: »از آنجایی که بانک  پاسارگاد با رویکرد حمایت 
از محیط زیس��ت نس��بت به تولید آگهی های تبلیغاتی 
رادیویی و تلویزیونی طی سال 95 اقدامات شایسته ای 
را انجام داده، به خصوص در تولید یکی از آگهی ها، با 
به کارگی��ری از ت��وان علمی و فنی و تجهیزاتی با خلق 
ایده جذاب و تاثیرگذار به نحو احس��ن به مس��ئولیت  

اجتماعی پرداخته که خود درخور تقدیر است.«
گفتنی است بانک  پاسارگاد، به عنوان یک بانک  سبز 
و در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت های اجتماع��ی خود، 
پاسداری و حفاظت از محیط  زیست را در زمره مهم ترین 
رس��الت ها و مس��ئولیت های خود می داند و اعتقاد دارد 
به عن��وان ی��ک س��ازمان مالی و اقتصادی ب��ا اقداماتی 
همچون ترویج فرهنگ بهره مندی از بانکداری  مجازی 
و بانک��داری  الکترونی��ک، برگ��زاری دوره های آموزش 
بانک��داری  الکترونی��ک به هزینه خود در س��ازمان ها و 
ش��عبه ها، تامین امنیت و ایمنی بیش��تر مشتریان، ارائه 
تس��هیالت الزم به دس��ته ها و گروه های مردمی حامی 
محیط  زیست، توجه ویژه به فرهنگ سازی در این مورد 

و... می تواند در این مسیر تاثیرگذار باشد. 

بانک  مرکزی اعالم کرد
تورم 8.6درصدی در آبان ماه

بانک مرکزی از تورم 8.6درصدی آبان ماه خبر داده 
است؛ این نرخ حدود 1.1درصد باالتر از نرخ تورمی که 

مرکز آمار از آن گزارش داده بود، اعالم شد.
محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای 
کاال و خدمات در آبان ماه سال جاری به 249.5درصد 

رسیده که بیانگر تورم ماهانه 0.6درصدی است.
همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات شاخص 
در آبان ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
9.1درصد رس��یده است.شاخص دیگر یعنی تغییرات 
تورم در 12ماهه منتهی به آبان ماه امسال، نسبت به 
12 م��اه منته��ی به آبان س��ال قبل حدود 8.6درصد 

است که بیانگر تورم ساالنه خواهد بود.
ای��ن گزارش بان��ک مرکزی نش��ان دهنده کاهش 
0.1درصد تورم ساالنه در آبان نسبت به ماه قبل است.

این در حالی اس��ت که اخیرا مرکز آمار گزارش تورم 
را در حالی ارائه کرد که از کاهش 0.4درصدی تورم 
س��االنه و رس��یدن آن به ۷.5درصد خبر داده بود.در 
عین حال که اعالم کرد تورم ماهانه آبان به 0.3درصد 

و تورم نقطه به نقطه 6.1درصد رسیده است.

 چراغ سبز خزانه داری آمریکا 
به بانک های برزیلی برای همکاری 

با ایران
یک مقام ارش��د برزیلی گف��ت، خزانه داری آمریکا 
ب��ه بانک های برزیلی اطمینان داده که آنها می توانند 
مب��ادالت تج��اری با ایران را بدون نگرانی از تحریم ها 

تامین مالی کنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم به نق��ل از رویترز، 
یک مقام ارش��د برزیلی گفت: خزانه داری آمریکا به 
بانک ه��ای برزیل��ی اطمینان داده ک��ه آنها می توانند 
مب��ادالت تج��اری با ایران را بدون نگرانی از تحریم ها 
تامی��ن مال��ی کنند و به این صورت راه را برای انجام 
میلیارده��ا دالر ص��ادرات احتمال��ی هواپیما به ایران 

باز کرده است.
در  برزیل��ی  ارش��د  دیپلم��ات  آزردو،  رودریگ��و 
زمین��ه تجارت گفت که تحریم ها علیه ش��رکت های 
غیر آمریکای��ی طرف همکاری با ش��رکت های ایرانی 
با اجرای توافق برجام در ماه ژانویه برداش��ته ش��ده 
اما بانک های برزیلی همچنان نگران تبعات احتمالی 
هم��کاری ب��ا ایران هس��تند. وی اف��زود: »آنها نگران  
هس��تند ک��ه بانک ه��ای آمریکایی و اروپای��ی با لغو 

خطوط اعتباری آنها واکنش نشان دهند.«
انتظ��ار می رود این وضعیت پس از ارائه توضیحات 
مقام��ات خزان��ه داری آمریکا به مدی��ران بزرگ ترین 
بانک ه��ای برزیل��ی در س��ائوپائولو در هفته گذش��ته 
تغیی��ر کند.مقام��ات آمریکایی ب��ه مدیران این بانک 
گفته ان��د ک��ه آنها تا زمانی ک��ه تراکنش های دالری 
و غیردالری از طریق سیس��تم بانکی آمریکا صورت 
نگیرد و در بردارنده ش��رکت های ایرانی تحت تحریم 
نباشد، می توانند با بانک های ایرانی همکاری کنند.

ای��ن مق��ام وزارت ام��ور خارجه برزی��ل گفته، این 
اطمینان بخشی های اداره کنترل دارایی های خارجی 
خزان��ه داری آمری��کا یک مانع مالی بر س��ر راه برنامه 
برزیل برای گس��ترش تجارت با ایران در چند س��ال 
آینده و رساندن حجم همکاری ها از 1.6 میلیارد دالر 

سال گذشته به 5 میلیارد دالر را برطرف می کند.
آزردو اف��زود: »دولت آمریکا احس��اس می کند که 
تقریبا متعهد است تا )اطالعات( شرکایش را در زمینه 
تحریم ه��ای ایران به روز رس��انی کند.آنها می خواهند 
نش��ان دهن��د ای��ران نیز می تواند از توافق هس��ته ای 
منتفع شود.« آزردو گفت، شرکت های ایرانی به دنبال 
خری��د تجهیزات مختلف نظیر تراکتور و ژنراتورهای 
برقی و تجهیزات بیمارستانی و دندان پزشکی از برزیل 

هستند.

بانکنامه

خبرنــامه

نرخنــامه
 دالر 3.733 تومان 

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.۷33 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

1.10۷.900 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4.035 تومان و هر پوند نیز 4.۷09 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 560.000 
تومان و هر ربع س��که 295.000 تومان فروخته شد. هر 
سکه یک گرمی 186.000 تومان خریدوفروش شد و هر 

گرم طالی 18 عیار 110.012 تومان قیمت خورد. 

سیف: یک دهه فشار بانک ها را 
ناتوان کرده است

رئیس کل بانک مرکزی مشکل اقتصاد در شروع فعالیت 
دولت را رکود تورمی عنوان کرد و با بیان اینکه خروج از 
آن ش��رایط نیازمند تصمیماتی ویژه بود، گفت: س��خن از 

نقدینگی بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد. 
به گزارش مهر، ولی اهلل سیف طی یادداشتی در کانال 

تلگرامی خود نوشت: 
ای��ن روزه��ا نگرانی هایی در مورد نقدینگی و افزایش 
حجم آن مطرح می شود. کمی پیش از آن، سیاست گذار 
پول��ی و دول��ت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و 
اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود 
می شود مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه 
داشت که سیاست گذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله 
)trade off(  بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه رو 
است و روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره 
مورد توجه بوده و با دقت رصد می شود و در هر زمان 
متناسب با شرایط تصمیمات الزم گرفته شده است. 

مش��کل اصلی اقتصاد در ش��روع فعالیت دولت، رکود 
تورمی بود و برون رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه ای 
را نیاز داش��ت. در حال حاضر نیز انتقادها متوجه رش��د 
نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد 
قرار گرفته و آن را معما می دانند! این در حالی است که 
حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد اس��ت که نه 
تنها نمی تواند همه پیچیدگی های اقتصاد را به تنهایی 
نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه 

به اندازه اقتصاد ثمری ندارد. 
حج��م نقدینگی معی��اری برای اندازه گیری عرضه پول 
اس��ت که از مجموع اس��کناس و مس��کوک در گردش و 
س��پرده های بخش غیردولتی در ش��بکه بانکی به دس��ت 
می آی��د. بان��ک مرکزی به طور دقیق و مس��تمر اطالعات 
س��پرده ها را از ش��بکه بانکی جمع آوری می کند و بعد از 
محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین المللی، 
آن را منتش��ر می س��ازد. باید توجه داشت که سپرده های 
بخش غیردولتی 95درصد نقدینگی را تشکیل می دهند. 
این سپرده ها متعلق به مردم است و در بانک ها نگهداری 
می ش��وند. صاحبان این س��پرده ها هر زمان که اراده کنند 
باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند. 

 وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده های مردم و استفاده 
از آنه��ا در تامین مالی طرح های س��رمایه گذاری اس��ت. 
شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانک ها علیرغم 
رش��د نقدینگی بوده اس��ت. البته در این خصوص بانک 
مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخش��ی 
از دارایی های بانک ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، 
انباشت بدهی های دولت و رسوب دارایی های غیر مالی را 
تبیین و تشریح کرده است.  متاسفانه، یک دهه فشار بر 
منابع بانک ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین 
مالی س��رمایه گذاری ها متناسب با ظرفیت های گسترده 
اقتصاد بانک محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای 
اقداماتی کوتاه مدت تا حدودی به بهبود ش��رایط کمک 
کرده؛ اما رفع کامل این مش��کالت نیازمند اصالح نظام 
مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت های 
بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری است و نظام مالی باید 

بتواند منابع الزم را تامین نماید. 
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قیمتنوع ارز 

3.۷33دالر امریکا

4.035یورو اروپا

4.۷09پوند انگلیس

1042درهم امارات

1.154لیر ترکیه

563یوان چین

35ین ژاپن

2.933دالر کانادا

3۷00فرانک سوییس

12.250دینار کویت

990ریال عربستان

290دینار عراق

53روپیه هند

915رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۷۷.۷00مثقال طال

110.012هر گرم طالی 18 عیار

1.095.000سکه بهار آزادی

1.10۷.900سکه طرح جدید

560.000نیم سکه

295.000ربع سکه

186.000سکه گرمی

بانکنامه

گزارش 2

شنبه
6 آذر 1395

شماره 661

فرصت امروز- اگر چه مسئوالن دولتی بارها بر 
تقویت و حمایت از فرهنگ سرمایه داری در میان 
مردم تاکید کرده اند و روی کاغذ از مزایای هدایت 
س��رمایه های خرد به سوی این بازار می گویند، اما 
با این حال وجود قوانین و بوروکراس��ی دس��ت و پا 
گیر موجب شده است سرمایه های خرد همواره از 
حضور در بورس هراس داشته باشند و در برابر آن 
با احتیاط بر خورد کنند. از جمله ریسک هایی که 
در این باره وجود دارد بسته شدن نمادهای بانکی 
به مدت نامعلوم است.  مصداق بارز این مشکل را 
می توان در نمادهای بانکی جست وجو کرد. نمادهای 
بانکی همواره از سهم هایی بوده اند که در بازار سهام 
با اقبال سهامداران سنتی مواجه هستند، سهامدارانی 
که به شکل بلند مدت اندوخته های خرد و کالن خود 
را وارد این سهم ها کرده و قصد دارند از مزایای آن 
مانند سودهای ساالنه مجامع و نوسانات قیمتی آن 
بهره مند شوند. اما با این وجود نمادهای شرکت های 
بانکی هفته هاست که با توقف معامالت روبه رو شده اند 
و س��هامداران این بانک ها با خواب س��رمایه مواجه 
هستند. حتی با یک حساب سرانگشتی هم می توان 
فهمید که بس��ته ش��دن نماد بانک ها در مقایسه با 
نرخ سودهای مصوب )سودهای غیر مصوب که جای 
خود دارد(در خالل دو ماه گذشته چه زیانی را به 
سهامداران رسانده است. این در حالی است که هنوز 
معلوم نیست سازمان بورس با بازگشایی این نمادهای 
موافقت خواهد کرد یا خیر و این تصمیم س��ازی تا 

کی به طول به می انجامد؟ 
این بار اولی نیس��ت که تصمیمات بانک مرکزی 
در مورد بانک ها س��هام های این نمادها را در بورس 
با چالش مواجه می سازد. یکی از جذابیت های مهم 

نماده��ای بانک��ی در همه دوره ه��ای مجامع خوش 
حس��اب ب��ودن آنه��ا و پرداخت به موقع س��ود های 
مصوب بوده اس��ت. پرداخت این س��ودها از س��وی 
سایر شرکت های بورسی معموال با تاخیر هایی چند 
ماهه و طی فرآیندهایی طوالنی انجام می ش��ود اما 
در م��ورد نماده��ای بانکی این فرآیند بس��یار کوتاه 
بوده اس��ت و به همین دلیل بس��یاری از سهامداران 
س��نتی عالقه وافری به این س��هم ها داش��ته اند و در 
مجامع آنها شرکت می کردند. اما سال گذشته هنگام 
مجامع ساالنه و فصل تقسیم سود بانک مرکزی به 
دلیل مباحثی که در مورد صورت های مالی بانک ها 
داشت و ایراداتی که به لحاظ کردن معوقات بانکی 
در دارایی ها مطرح کرد، از پرداخت س��ودهای مورد 
انتظار جلوگیری کرد و همین موضوع باعث خسران 
و زیان سهامداران شد. اگر چه درک این موضوع که 
چالش ه��ای  صورت های مالی باید به صورت اصولی 
برطرف ش��ود س��خت نیس��ت، اما با این حال بانک 
مرکزی و س��ازمان بورس باید در نظر داش��ته باشند 
که موضوع را از دید س��هامداران بلند مدت و وفادار 
نمادهای بانکی هم ببینند و نباید فرآیند بررس��ی 
صورت های مالی و رفع ابهامات به گونه ای پیش رود 
که این س��هامداران دچار زیان ش��وند. از سوی دیگر 
بانک هایی که با مشکالت منابع مالی مواجه هستند 
یکی از راههای جذب منابع ش��ان بازار س��هام است. 
طوالنی ش��دن بس��تن نماد بانک ها و دامن زدن به 
بی رغبتی سهامداران به این نمادها می تواند امتیازات 
بانک ها از بازار سهام را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
برای این منظور بد نیست تا مسئوالن بورس گشتی 
در تاالر شیشه ای بزنند و پای صحبت های سهامداران 
بنشینند و ببینند سهامداران چگونه نسبت به نمادهای 
بانکی گریزان ش��ده اند و با این حال بانک ها چگونه 
باید سهامداران از دست رفته خود را دوباره بازیابند؟ 

منافع سهامداران بانک ها را هم ببینیم
علی اکبر خلیلی

کارشناس اقتصادی
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پشتیبانی 3ساله آتوس از سامانه 
معامالتی بورس ایران

مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، زمان 
شش تا هشت ماهه برای به روز رسانی سامانه معامالتی 
ب��ورس ایران را در نوع خود بی نظیر دانس��ت. حس��ن 
قالیباف اصل به س��نا گفت: از آنجا که بازار س��رمایه 
ما با ش��رکت فرانس��وی آتوس تجربه قبلی در نصب 
س��امانه معامالتی بورس ایران را داشت و زمان بسیار 
زیادی صرف بررس��ی ها و نصب سامانه اولیه شده بود، 
در سیس��تم جدید این به روزرس��انی با سرعت بسیار 
باال انجام می ش��ود که رکوردی تازه به حساب می آید. 
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران همچنین 
از پشتیبانی سه ساله شرکت فرانسوی آتوس از سامانه 
معامالتی ب��ورس ایران خبر داد و گف��ت: بعد از آنکه 
آتوس سیستم قبلی را نصب کرده بود، بحث تحریم ها 
مطرح شد و نتوانست در مراحل بعدی این سیستم را 
پشتیبانی کند ولی در قرارداد جدید متعهد شده است 
که س��ه سال از سیستم پش��تیبانی کند و در جاهایی 
که مش��کلی وجود داشته باش��د آن را برطرف سازد. 
قالیباف اصل افزود: سامانه معامالتی که تاکنون ما در 
بازار استفاده کرده ایم ورژن 2005 بوده اما در قراردادی 
که به تازگی با شرکت آتوس امضا کردیم، ورژن 2015 
این سیس��تم را خواهیم آورد که در مس��قط هم فعال 
اس��ت. وی ادامه داد: البته سیستم قبلی هم سیستم 
اس��تانداردی بود که در دنیا استفاده می شد ولی بعضا 
به دلیل حجم باالی س��فارش ها فشارهایی به سیستم 
وارد می آم��د، باگ ها و نقص های نرم افزاری باعث بروز 
برخی مشکالت می شد و سیستم کند عمل می کرد. به 
گفته مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، در 
سیس��تم جدید باگ ها و نقص های نرم افزاری سیستم 
قبلی کامال برطرف شده و سرعت آن بسیار ارتقا یافته 
اس��ت. وی همچنین اظهار داشت: این پروژه، پایداری 
سامانه معامالت را به دنبال خواهد داشت و دادوستدها 
در بورس را تس��هیل و تس��ریع می کند. قالیباف اصل 
اطمین��ان داد: سیس��تم جدید، به وی��ژه در معامالت 
آنالین که سفارش های زیادی در شروع معامالت اتفاق 
می افتد، مشکالت قبلی را برطرف خواهد کرد. یادآور 
می شود هفته گذشته همزمان با سفر دوم کارشناسان 
ش��رکت آتوس به ایران، تفاهم نامه به روز رسانی پایگاه 
داده ها و نرم افزار معامالتی بازار سرمایه ایران بین ارکان 
سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت آتوس امضا شد. 
این ش��رکت فناوری اطالعات فرانسوی پس از شرکت 
IBM GLOBAL، دومین شرکت فناوری اطالعات 

اروپاست. 

ICC زمینه ساز توسعه فعالیت های 
بین المللی بورس کاال

مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنه کمیته ایران��ی اتاق 
بازرگان��ی بین المللی )ICC(  در روزهای پایانی آبان ماه 
1۳۹5 برگزار ش��د و »کنفدراس��یون ص��ادرات ایران«، 
»کانون انجمن های شرکت های حمل و نقل بین المللی« 
و »سندیکای بیمه گران ایران« از میان اعضای سازمانی 
و »سیدحس��ین س��لیمی«، »بانک صنع��ت و معدن«، 
»ش��رکت بورس کاالی ایران«، »شرکت بیمه رازی« و 
»بانک پارس��یان« از میان اعضای انفرادی به عنوان عضو 
ش��ورای کمیته ایرانی ICC برای یک دوره س��ه ساله 
انتخاب شدند. همچنین براساس اساسنامه جدید کمیته 
ایران��ی ICC مبنی بر انتخاب بازرس قانونی، »حس��ین 
وکیل��ی« با رأی اعض��ا به عنوان ب��ازرس قانونی تجدید 
انتخاب شد. در این مجمع عمومی شرکت بورس کاالی 
ایران نیز از میان اعضای انفرادی به عنوان عضو ش��ورای 
کمیته ایرانی ICC برای یک دوره سه ساله انتخاب شد 
و مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در این خصوص گفت: 
رس��الت اصلی کمیته ایرانی ات��اق بازرگانی بین المللی، 
تس��هیل تجارت است و با توجه به ماهیت بورس کاالی 
 ICC ایران، این شرکت می تواند در بخش های مختلف
فعال باشد. حامد سلطانی نژاد با اشاره به اینکه همکاری 
و مشارکت شرکت های تجاری داخلی، زمینه گسترش 
فعالیت های بین المللی را فراهم می کند، افزود: توس��عه 
تجارت، کاهش موانع پیش روی آن، جذب سرمایه گذاری 
خارجی و برقراری ش��رایط مناس��ب حض��ور بنگاه های 
اقتصادی در عرصه بین الملل��ی، تنظیم مقررات مربوط 
به اعتبارات اس��نادی، تدوین ضمانت ه��ا و قراردادهای 
بین المللی از مهم ترین ویژگی های »آی سی سی« است. 
وی گف��ت: هم س��ویی اه��داف کمیته ایران��ی با بورس 
کاالی ایران در زمینه های امور تجاری به ویژه موضوعات 
گمرکی و ضمانت ها، برندسازی، شفافیت قیمتی، تسهیل 
مبادله و حمل و نقل بین المللی فرصتی را فراهم می کند 
ت��ا امکانات و ظرفیت های ب��ورس کاال بیش از پیش در 
اختیار فعاالن اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی 
قرار گیرد. در پایان مدیرعامل بورس کاالی با اش��اره به 
اینک��ه مقر ICC در پاریس اس��ت و این اتاق ۹0 عضو 
در کش��ورهای مختلف با عنوان کمیته ملی دارد، اظهار 
داش��ت: در مجموع به نظر می رس��د ک��ه ICC فضای 
خوبی برای توس��عه فعالیت های بین المللی بورس کاال 
ایج��اد کند، به طوری که از این پ��س بورس کاال حضور 
فعالی در کمیسیون های تجارت و سرمایه گذاری، اقتصاد 

دیجیتالی و تسهیالت گمرکی و تجاری خواهد داشت. 

تعادل و آرامش بازار برنج در صورت 
عرضه کل واردات در بورس کاال

مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر با اشاره به مزایای 
عرض��ه برنج در بورس کاال گفت: از اصلی ترین مزایای 
عرضه محصوالت از جمله برنج در بورس کاال شفافیت 
آماری و تغییر مبادالت س��نتی به رون��دی کارآمد و 
مدرن است که این موارد به سود اقتصاد کشور خواهد 
بود. به گزارش ایس��نا، مدیرعامل ش��رکت کارگزاری 
باهنر با اشاره به عرضه برنج در بورس کاال گفت: عرضه 
برنج در بورس کاال اقدام بس��یار الزم و مثبتی اس��ت 
زیرا عرضه و قیمت گذاری برنج در محلی شفاف مانند 
ب��ورس کاال موجب به تعادل رس��یدن قیمت و حذف 
واسطه گری ها از بازار این محصول می شود. حسینی پور 
افزود: تاکنون میزان برنج عرضه شده در بورس کاال کم 
بوده و اگر ش��رکت بازرگانی دولت��ی می خواهد از ابزار 
بورس برای تعادل و تنظیم بازار بهره بگیرد، باید تمامی 
عرضه واردات��ی این محص��ول را از طریق بورس کاال 
انجام دهد تا به اهدافش برس��د. وی اظهار داشت: در 
صورتی که دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه 
کاالهای اساس��ی کش��اورزی در بورس کاال رفته رفته 
اجرایی ش��ود، بدون شک در س��ال های آینده آماری 
دقی��ق از روند تولید، تقاضای داخلی، نیاز به واردات و 
همچنین حجم صادرات به دس��ت می آید که آن زمان 
مدیریت و سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی کشور 
به مراتب آس��ان تر از شرایطی مبهم فعلی خواهد شد. 
مدیرعامل ش��رکت کارگزاری باهنر در پایان گفت: در 
حال حاضر برنج های هندی و پاکستانی در بورس کاال 
عرضه می ش��وند، اما بهتر است پس از رونق معامالت 
برنج ه��ای وارداتی، برنج ایرانی نی��ز که دارای تقاضای 
بیش��تری اس��ت در این بورس عرضه شود تا موجبات 
تقویت تولید داخلی و پایان واسطه گری ها در این بازار 
را نی��ز فراهم کند زیرا عالوه بر اینکه با این کار عرضه 
افزایش پیدا خواهد کرد، قیمت ها نیز به تعادل می رسد. 

عملکرد 6ماهه »شخاس«
شرکت پتروش��یمی خراس��ان در دوره شش ماهه 
منتهی به ۳1 ش��هریورماه س��ال جاری، به هر س��هم 
مبلغ 4۳4 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته معادل 47درصد کاهش را نشان 
می دهد. شرکت پتروشیمی خراسان در دوره منتهی به 
۳1 شهریورماه ۹5، مبلغ 776 میلیارد و 251 میلیون 
ریال س��ود خالص کسب کرد. ش��خاس سود انباشته 
پای��ان دوره را مبلغ ۹44 میلیارد و ۳۹7 میلیون ریال 
اعالم کرد. یادآوری می ش��ود این شرکت سود خالص 
دوره واقعی منتهی به ۳1 ش��هریورماه 1۳۹4 را مبلغ 
یک هزار و 46۹ میلیارد و 80۳ میلیون ریال و سود به 

ازای هر سهم را 821 ریال اعالم کرده بود. 

»وتوشه« خریدار و فروشنده نبود
شرکت س��رمایه گذاری پارس توشه صورت وضعیت 
پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳0 
آبان ماه ۹5 را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. ش��رکت سرمایه گذاری 
پارس توشه در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت 
بورسی را بهای تمام شده 70۹ میلیارد و 81۳ میلیون 
ریال و ارزش بازار ۳ هزار و 1۹1 میلیارد و 2۹2 میلیون 
ریال در س��بد سهام خود داش��ت. بهای تمام شده این 
شرکت در ماه گذشته تغییری نکرد در حالی که ارزش 
بازار آن با 46۹ میلی��ارد و 854 میلیون ریال افزایش، 
معادل ۳ هزار و 661 میلیارد و 146 میلیون محاس��به 
شد. »وتوشه« در این مدت سهام هیچ شرکت بورسی را 

خریداری نکرد و نفروخت. 

افزایش شاخص سهام در بیشتر 
بازارهای بورس آسیا

معامله گران روز جمعه از افزایش ش��اخص س��هام 
در بیش��تر بازارهای بورس آس��یا خبر دادند.  شاخص 
س��هام نیکی ژاپ��ن با 0.6درصد افزای��ش به 18 هزار 
و 4۳7/50 واحد رس��ید.  شاخص س��هام کاسپی کره 
جنوب��ی همچنان ثابت بود و هر س��هم ی��ک هزار و 
۹71/۹4 واحد خرید و فروش ش��د.  ارزش ش��اخص 
سهام هنگ س��نگ هنگ کنگ با 0.4 درصد افزایش 
ب��ه 22 ه��زار و 701/72 واحد رس��ید اما ش��اخص 
س��هام ش��انگهای 0.2 درصد کاهش یافت و هر سهم 
۳ هزار و 2۳7/۳1 واحد معامله ش��د.  ش��اخص سهام 
اس اند پی اس��ترالیا با نیم درصد افزایش به 5 هزار و 
514/10واحد رس��ید.  در بازارهای تایوان، سنگاپور و 
دیگر بازارهای جنوب ش��رق آس��یا نیز شاخص سهام 
روند صعودی داشت.    شاخص سهام در بازار اروپا نیز 
اندکی افزایش یافت و ش��اخص سهام فوتسی لندن با 
0.2 درصد افزایش به 6 هزار و 82۹/20 واحد رسید.  
شاخص سهام کک فرانسه 0.۳ درصد افزایش یافت و 
هر س��هم 4 هزار و 542/56 واحد خرید و فروش شد.  
ارزش سهام دکس  آلمان نیز با 0.۳ درصد افزایش به 

10 هزار و 68۹/26 واحد رسید.

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

در هفته گذش��ته ش��اخص 
به��ادار  اوراق  ب��ورس  کل 
ته��ران توانس��ت 117 واحد 
رش��د کن��د و در ع��دد 7۹ 
ه��زار و ۳85 واح��دی ق��رار 
گذشته  هفته  معامالت  گیرد. 
ت��ا ح��دی از ج��و هیجان��ی 
هفته های قب��ل فاصله گرفته 
بود. در هفته های گذش��ته با 
وجود ج��و هیجان��ی در بازار 
س��هام ایران متاثر از ش��رایط 
سیاس��ی و انتخ��اب دونال��د 
رئیس جمهور  به عنوان  ترامپ 
آمری��کا، بازار س��هام ش��اهد 
اف��ت و خیزهایی ش��د اما در 
روزهای گذش��ته هیجان های 
ناشی از این تحوالت فروکش 
و معام��الت ش��رایط آرامی را 
سپری کرد. این روزها نه تنها 
نیز  اروپایی ها  بلک��ه  ایرانی ها 
سیاست های  ببینند  منتظرند 
کاخ س��فید پ��س از به قدرت 
رئیس جمه��وری  رس���ی�دن 
جدی��د چگونه خواه��د بود و 
کرد.  تغییراتی خواه��د  چ��ه 
چرا که گردش این سیاست ها 
می توان��د در بازارهای س��هام 
جهانی تاثیرات فراوانی بگذارد 
و ش��رایط ب��ازار س��هام ایران 
را حداق��ل به ص��ورت موقتی 
تغیی��ر دهد. ب��ا وجود کاهش 
ج��و هیجانی در بازار س��هام، 
افزایش نسبی عرضه ها نسبت 
به تقاض��ا در هفته گذش��ته، 
کوتاه مدت  عقب نشینی  سبب 
و برگشت قیمت ها در بسیاری 
از نماده��ای معدنی و فلزی و 
پتروش��یمی ش��د. همچنین، 
نیاز ب��ه اصالح و اس��تراحت 

قیمت ها دور از انتظار نبود. 

پیشتازی گروه محصوالت 
شیمیایی در ارزش بازار

دماس��نج بازار س��هام طی 
توانست 117  هفته گذش��ته 
واحد رش��د کن��د. همچنین 
ش��اخص آزاد ش��ناور با 108 
واحد صع��ود ع��دد 88 هزار 
تجرب��ه  را  واح��دی   614 و 
کرد. ش��اخص بازار اول نیز با 
۳46 واح��د رش��د از عدد 56 
ه��زار و ۳7 واح��دی به رقم 
واح��دی   ۳8۳ و  ه��زار   56
رسید، اما ش��اخص بازار دوم 

با 1247 واحد افت از عدد 17 
هزار و 17 واحدی تا رقم 168 
ه��زار و 770 واح��دی پایین 
آم��د. از ابتدای س��ال تاکنون 
متوسط روزانه حجم و ارزش 
معامالت ب��ه ترتی��ب برابر با 
1015 میلیون سهم و 22۳5 
میلی��ارد ریال بوده اس��ت. در 
آبان ماه ۹5، دفعات معامالت 
برابر با 8 درصد در مقایسه با 
مهرم��اه ۹5 افزای��ش یافت و 
از یک میلی��ون و 42۳ هزار و 
587 نوبت ب��ه یک میلیون و 
5۳8 ه��زار و 776 نوبت بالغ 
ش��د. بررس��ی صنایع از نظر 
ارزش ب��ازار نش��ان می ده��د 
گروه محصوالت ش��یمیایی با 
در اختیار داشتن 2۹ شرکت 
ه��زار   670 ب��ازار  ارزش  و 
میلیارد ریالی در رتبه اول قرار 
دارد، گروه بانک ها، موسسات 
اعتباری و سایر نهادهای پولی 
با ۳81 ه��زار میلیارد ریال و 

فلزات اساس��ی ب��ا ۳14 هزار 
میلی��ارد ریال رتبه های بعدی 
را به خ��ود اختصاص داده اند. 
براس��اس معامالت نرمال، در 
این ماه ارزش سهام خریداری 
شده اش��خاص حقوقی حدود 
و  ری��ال  میلی��ارد   18۳۹۳
از کل  مع��ادل ۳۹5 درص��د 
خرید ه��ا ب��ود، در حال��ی که 
فروخته ش��ده  ارزش س��هام 
آنه��ا 1۹621 میلی��ارد ریال 
کل  از  42درص��د  ح��دود  و 
فروش ها بود. بر این اساس در 
این ماه سرمایه گذاری خالص 
اش��خاص حقوقی ب��ه میزان 
1227 میلیارد ریال ش��د. در 
عین حال میزان خریدوفروش 
س��هام اش��خاص حقیق��ی به 
ترتی��ب 60 و 57 درص��د از 
ب��ود.  خریدوف��روش  ارزش 
نسبت P/E  بازار در آبان ماه 
برابر با 7.42مرتبه بوده است. 
45 ش��رکت دارای پیش بینی 

س��ود صفر یا منف��ی بوده اند 
لح��اظ  محاس��بات  در  ک��ه 
دلیل  به  همچنین  نش��ده اند. 
ع��دم ال��زام ارائ��ه پیش بینی 
س��ود ش��رکت های واق��ع در 
س��رمایه گذاری ها،  صنع��ت 
ای��ن  در  فع��ال  17 ش��رکت 
گ��روه در گزارش P/E  لحاظ 
نس��بت  بنابراین،  نمی ش��ود. 
 )P/E( عای��دی  ب��ه  قیم��ت 
محاسبه شده بر مبنای ارزش 
ب��ازار 27۹ ش��رکت مع��ادل 
۳201 ه��زار میلی��ارد ریال و 
س��ود پیش بینی شده بیش از 
4۳1 هزار میلیارد ریال است. 

هفته طالیی بازار اول 
فرابورس ایران

نق��ل و انتق��ال یک ه��زار و 
2۹2 میلی��ون ورق��ه به��ادار 
در 70 ه��زار دفع��ه به ارزش 
8 ه��زار و 17 میلی��ارد ریال، 
ماحصل معامالت انجام ش��ده 

در بازاره��ای فراب��ورس ایران 
طی هفته گذش��ته ب��ود. در 
به  منتهی  معامالت��ی  هفت��ه 
۳ آذرم��اه در حال��ی حج��م 
معام��الت فراب��ورس نس��بت 
با رش��د  ب��ه هفت��ه ماقب��ل 
۳8 درص��دی همراه ش��د که 
ارزش و تعداد دفعات آن افت 
بی��ش از 1۳ درصدی را تجربه 
کرد. در این میان شاخص کل 
و ارزش بازار فرابورس با روند 
رو به رشدی مواجه شدند و در 
چهارشنبه به ترتیب 2 واحد و 
یک هزار و 120 میلیارد ریال 
نس��بت به روز انته��ای هفته 
ماقب��ل افزایش یافتند. به این 
ترتیب سوم آذرماه آیفکس در 
نزدیکی ارتف��اع 8۳4 واحدی 
ق��رار گرف��ت و ارزش بازار به 
رقم ۹6۳ هزار و 801 میلیارد 
ریال رسید. در میان بازارهای 
با  ب��ازار اول  نی��ز  فراب��ورس 
رش��د 280 درص��دی حجم و 
406 درصدی ارزش معامالت، 
بهتری��ن عملک��رد هفتگی را 
در می��ان بازاره��ای فرابورس 
تجربه کرد. در این بازار تعداد 
658 میلیون س��هم به ارزش 
یک هزار و 740 میلیارد ریال 
دادوستد شد. بازار دوم نیز در 
حالی ب��ا معامله 2۳6 میلیون 
س��هم به ارزش 854 میلیارد 
ریال روبه رو شد که افت بیش 
از ۳0 درص��دی حجم و ارزش 
معام��الت را تجرب��ه کرد. در 
ای��ن میان بازار پایه اگرچه در 
روند دادوس��تد سهام با تغییر 
محسوس��ی نس��بت به هفته 
ماقبل روبه رو نشد، اما در پی 
نق��ل و انتق��ال ۳8۳ میلیون 
س��هم به ارزش 666 میلیارد 
ریال، افزایش 15 و ۳ درصدی 
حج��م و ارزش را ب��ه ثب��ت 
رساند. در همین حال نگاهی 
انجام شده  دادوس��تدهای  به 
در صنایع فرابورسی نیز نشان 
می ده��د به ترتیب س��ه گروه 
فلزات اساس��ی، پاالیشی ها و 
حمل و نق��ل، باالتری��ن ارزش 
معام��الت را به می��زان 271، 
88 و 7۹ میلی��ارد ری��ال ب��ا 
7 درص��دی  و   8  ،24 س��هم 
تجرب��ه کردند. برای چندمین 
هفته متوالی اس��ت که گروه 
فلزات اساسی در صدر صنایع 

فرابورسی قرار می گیرد. 

حرکات خنثای شاخص کل نشان می دهد

سهامداران در انتظار شفاف شدن سیاست های ترامپ

مدیر کاال و ان��رژی کارگزاری 
بانک کش��اورزی گفت: کمک و 
حمایت های دولت از بورس کاال 
و کانالیزه کردن صادرات کاال از 
طریق رینگ صادراتی این بورس 
به طور قطع این بازار را در منطقه 
خاورمیانه به یک��ی از مهم ترین 
مراج��ع قیمت گ��ذاری تبدی��ل 
باقری،  محمد  مصطفی  می کند. 
مدی��ر کاال و ان��رژی کارگزاری 
بانک کش��اورزی در گفت وگو با 
ایس��کانیوز نقش بورس کاال در 
تنظیم ب��ازار محصوالت مختلف 
را این گونه بیان کرد: بورس کاال 
دارای ظرفیت هایی اس��ت که با 
استفاده از آنها می توان اقدامات 
مثبت��ی در جهت تنظی��م بازار 
محصوالت مختلف به کار گرفت. 
این کارشناس بازارهای کاالیی با 
بیان اینکه کشف قیمت به عنوان 
مهم تری��ن کارکرد ب��ورس کاال 
محس��وب می ش��ود و می ت��وان 
از ظرفیت ه��ای این ب��ازار برای 
عرضه اولی��ه محصوالت وارداتی 

اس��تفاده کرد، افزود: با توجه به 
اینکه کش��ف قیم��ت در بورس 
کاال از طری��ق مکانی��زم عرضه 
و تقاض��ا مش��خص می ش��ود و 
آماره��ای معامالت برای همگان 
ش��فاف اس��ت، با فراهم ش��دن 
زمینه عرضه محصوالت وارداتی 
عالوه ب��ر ش��فاف ش��دن رون��د 
معام��الت و قیمت ه��ا، می توان 
مان��ع واردات بی رویه بس��یاری 
از کااله��ا ش��د که ای��ن امر نیز 
حمای��ت از تولی��د داخل��ی را با 
خود ب��ه همراه خواهد داش��ت. 
محمد باقری اظهار داش��ت: در 
صورت اتخاذ تصمیمات مناسب 
و برنامه ریزی دقیق در راس��تای 
طری��ق  از  محص��والت  واردات 
تغیی��رات  کاال،  ب��ورس  کان��ال 
زی��ادی در بهبود رون��د معامله 
محص��والت و نی��ز جلوگیری از 
نوس��انات قیمتی ایج��اد خواهد 
ش��د. به گفته مدیر کاال و انرژی 
بانک کشاورزی، یکی  کارگزاری 
از عوامل تاثیرگذار در جلوگیری 

قیمت ه��ا،  کاذب  نوس��ان  از 
دسترسی آسان تمام فعاالن بازار 
ب��ه ب��ورس کاال و اطالعات این 

بازار جهت خرید کاال است. 

اهمیت تامین نیاز بازار داخل
وی در خص��وص نظ��ر برخی 
صادرات  مبنی ب��ر  کارشناس��ان 
محص��والت بع��د از تامی��ن نیاز 
داخلی کش��ور، گف��ت: صادرات 
محصوالت قبل از تامین نیاز بازار 
داخلی، کاهش عرضه مواد اولیه 
در بازار و نی��ز افزایش قیمت ها 
را به همراه خواهد داشت. باقری 
به مزای��ای عرضه محصوالت در 
رینگ داخلی بورس کاال اش��اره 
ک��رد و گف��ت: تامین نی��از بازار 
داخل��ی از طری��ق ب��ورس کاال 
عالوه ب��ر اینک��ه کم��ک موثری 
در راس��تای صادرات مصنوعات 
تولی��دی با قیمت های مناس��ب 
در ب��ازار جهان��ی دارد، باع��ث 
افزای��ش ق��درت رقابت پذی��ری 
صادرکنندگان کاال، تش��ویق به 

صادرات بیشتر، حمایت از تولید 
ملی، رونق صنایع داخلی، ایجاد 
اشتغال و در نهایت جلوگیری از 

خام فروشی نیز خواهد شد. 

مرجعیت قیمت
مدیر کاال و ان��رژی کارگزاری 
بانک کشاورزی با تاکید بر اینکه 
رین��گ صادرات��ی ب��ورس کاال، 
می تواند مرجع مناس��بی جهت 
قیمت گ��ذاری کاالی صادرات��ی 
به حس��اب آید، گف��ت: تاکنون 
صادرکنن��دگان تنه��ا در چن��د 
نفتی  فرآورده های  مانن��د  حوزه 
و محصوالت معدنی به ش��یوه ای 
مطل��وب از ظرفیت ه��ای بورس 
کاال اس��تفاده کرده اند که کمک 
و حمایت ه��ای دول��ت از بورس 
کاال و کانالی��زه ک��ردن صادرات 
کاال از طری��ق رین��گ صادراتی 
این بورس به طور قطع این بازار 
را در منطق��ه خاورمیانه به یکی 
از مهم ترین مراجع قیمت گذاری 

تبدیل می کند. 

سهولت تامین مالی 
مال��ی  تامی��ن  تس��هیل  وی 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی را یکی از 
برنامه ه��ای دول��ت تدبیر و امید 
عنوان کرد و گف��ت: با توجه به 
اینکه بازار سرمایه بهترین مکان 
برنامه  ک��ردن  عملیاتی  جه��ت 
دول��ت یازدهم اس��ت، دولت با 
بورس  ظرفیت های  از  اس��تفاده 
کاال و ابزاره��ای متنوع��ی ک��ه 
در این بازار تعریف ش��ده است، 
جه��ت  را  اقدامات��ی  می توان��د 
تامین مال��ی بنگاه ها انجام دهد. 
باقری با اش��اره به اوراق س��لف 
موازی ک��ه در بورس کاال به کار 
گرفته شده اس��ت، گفت: دولت 
با اس��تفاده از اوراق سلف موازی 
ق��ادر ب��ه پرداخت بخ��ش قابل 
توجه��ی از مطالبات گندمکاران 
در کوتاه ترین زمان ممکن ش��د 
و گفتن��ی اس��ت که ای��ن طرح 
تاکن��ون ب��رای صنای��ع مختلف 
تامی��ن مالی های موفق��ی را به 

ارمغان آورده است. 

تاالر صادراتی بورس کاال می تواند به یکی از مراجع قیمتی خاورمیانه تبدیل شود

نگاه

خبرخبر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

کاهش قیمت مسکن کاذب است 
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه 
دولت قبل اش��تباه بزرگی در ورود به مس��کن مهر و 
دخال��ت در ای��ن بازار انجام داد، گفت: کاهش قیمت 

مسکن در بازار کاذب است. 
حسن محتشم در گفت وگو با ایلنا اعالم کرد زمانی 
مسکن از کاالی سرمایه ای خارج می شود که از لحاظ 
تعداد مس��کن و متقاضیان بازار به نقطه س��ر به س��ر 
برسیم. وی با بیان اینکه طرح جامع مسکن تهیه شده 
از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی طرح درستی برای 
بازار مسکن است، ادامه داد: در این طرح به درستی 
به کمبود مسکن در بازار اشاره شده است و براساس 
طرح جامع مس��کن تهیه ش��ده در س��ال 2004 باید 
یک میلیون مس��کن س��اخته شود که البته این هدف 

تا چند سال آینده هم محقق نمی شود. 
محتش��م تاکی��د ک��رد: اگ��ر س��االنه یک میلیون 
خانه س��ازی در کش��ور انجام شود، در 10 سال آینده 
به نقطه س��ر به س��ر خواهیم رس��ید. رئیس انجمن 
انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر 
به روش منفی بازار مس��کن کنترل می ش��ود، گفت: 
باوجود اینکه امروز نیاز به مسکن در بازار بسیار زیاد 
است اما مسکن متناسب با نیاز مردم عرضه نمی شود 
و قیمت ها هم کاهش یافته اس��ت. وی با بیان اینکه 
کاهش قیمت مسکن کاذب است، اظهار داشت: قیمت 
مسکن به طور کاذب در سطح پایینی قرار دارد اما این 
جریان ادامه پیدا نمی کند چراکه شرایط بازار مبتنی 

بر مکانیسم عرضه و تقاضا پیش نمی رود. 

تشکیل کمیته مشترک دولت و 
شهرداری برای خطر حفره های شهری

مدیر گروه زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی از تشکیل سه کمیته قنوات، ژئوتکنیک و 
مترو برای تدوین ضوابط ساخت و ساز شهری خبر داد. 
عل��ی بیت الله��ی در گفت وگ��و با مه��ر گفت: برای 
ضابطه من��د ک��ردن ساخت وس��از و کاهش خطرات 
فروریزش و فرونشست در شهرهای کشور سه کمیته 
قنوات، ژئوتکنیک شهری )گودبرداری( و مترو تحت 
نظارت مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی و 
کارگ��روه مل��ی مخاط��رات زلزله و لغ��زش الیه های 
زمین تش��کیل ش��د. وی اظهار داش��ت: فعالیت این 
کمیته های فرعی، بررسی و مطالعه حفاری ها، حفره ها 
و فروریزش های شهری و تدوین ضوابط و قوانین برای 

قانونمندسازی ساخت وساز است. 
مدی��ر گ��روه زلزله شناس��ی مرکز تحقیق��ات راه، 
مس��کن و شهرس��ازی تصریح کرد: اعضای این س��ه 
کمیته بحث حفاری های مترو، حفره های ایجاد شده 
در اثر گودبرداری های عمیق و همچنین ساخت وساز 
پیرامون قنوات شهری را مورد بررسی قرار می دهند. 

آمادگی آفریقای جنوبی برای 
مشارکت در پروژه های ریلی و 

بندری ایران
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل با 
بیان اینکه ش��رکت های آفریقایی می توانند به عنوان 
توس��عه گر در پروژه های ایران مش��ارکت کنند، گفت 
ما پروژه های بسیاری مانند فرودگاه ، بزرگراه ، راه آهن ، 
بنادر و ش��هرهای جدید در ایران برای فعالیت داریم 
ام��ا ترجی��ح می دهیم ش��رکت های خارجی به عنوان 

توسعه گر در آنها حضور یابند. 
به گزارش ایرنا، اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر 
راه و شهرسازی در امور بین الملل در دیدار با هیأتی 
از وزارت حمل ونق��ل آفریق��ای جنوب��ی به وجود 12 
کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور اشاره کرد 
و گفت: شرکت های آفریقای جنوبی به صورت انفرادی 
یا با همکاری دیگر ش��رکت های اروپایی یا به صورت 
کنسرس��یوم می توانند مدهای مختلف حمل ونقلی را 
در ایران پیاده س��ازی کنند و در پروژه های مختلفی 

به عنوان کانتراکتور وارد عمل شوند. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل 
ب��ا اش��اره به فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در زمینه 
حمل ونقل ایران گفت: زیرس��اخت، نوس��ازی ناوگان، 
به روزرس��انی و ارتق��اء، تامین تجهی��زات و قطعات، 
خدم��ات حمل ونق��ل در زمینه نوس��ازی ن��اوگان و 
غیره، پس از ارزشیابی از سوی ما در پروژه ها دخیل 
می ش��وند. فخریه کاش��ان با بیان اینکه ش��رکت های 
آفریقای��ی می توانند به عنوان توس��عه گر )دولوپر( در 
پروژه ه��ا ش��رکت کنند، گفت: ش��رکت ها می توانند 
به ص��ورت انف��رادی یا کنسرس��یومی ای��ده را خلق، 
پروژه را طراحی و برای فاینانس آماده، کانتراکتور و 
س��ازنده را انتخاب و اگر مس��ئولیت اپراتوری پروژه را 
قبول نمی کنند، مسئولیت پیدا کردن اپراتور پروژه را 
بپذیرند، در آخر استراتژی خروجی پروژه و چگونگی 

فروش پروژه بعد از تکمیل آن را طراحی کنند. 
وی افزود: ما پروژه های بس��یاری برای فعالیت در 
ای��ن زمینه داریم که ترجیح می دهیم ش��رکت هایی 
به عن��وان توس��عه گر در پروژه هایی مانند فرودگاه ها، 
بزرگراه ه��ای جدید، راه آهن های جدید، بنادر جدید 
و شهرهای جدید در ایران حضور یابند. قائم مقام وزیر 
راه و شهرسازی در امور بین الملل با اشاره به سومین 
روش ب��رای حضور ش��رکت های آفریقایی جنوبی در 
ایران عنوان کرد: این شرکت های می توانند به عنوان 
 BOT یا PPP و FTI سرمایه گذار تحت پیمان های
در پروژه ها ایران از ۵0 میلیون دالر تا 4 میلیارد دالر 
حضور یابند. به گفته فخریه کاشان، در چهارمین روش 
ش��رکت ها می توانند به عنوان فاینانس��ور در پروژه ها 
شرکت کنند به طوری که پروژه هایی که برای تکمیل 
نی��از ب��ه تامین کننده مالی دارند ع��الوه بر فاینانس 
پروژه، کانتراکتور را در قالب EPC معرفی کنند، اما 
نقاط قوت فاینانس این اس��ت که نیازی به تضامین 
بانکی ندارد، از حمایت های بین المللی برخوردار است 

و می تواند تحت مدل لیزینگ ارائه شود. 

ایرالین های ایرانی عالقه ای به 
خرید هواپیمای روس ندارند

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه مذاکرات 
شرکت های ایرانی با بسیاری از هواپیماسازان جهان ادامه 
دارد، اظهار کرد که امکان دارد به هواپیماهای س��اخت 
کش��ور روس��یه به شکل جدی توجه شود اما ایرالین های 
ایرانی به نظر نمی رسد که در حال حاضر عالقه چندانی 

به مذاکره در این رابطه داشته باشند. 
مس��عود اسعدی سامانی در گفت وگو با ایسنا عنوان 
ک��رد: پ��س از آنکه فض��ای بعد از تحری��م برای انجام 
مذاکرات با ش��رکت های هواپیماس��از بین المللی پیش 
آمد ایرالین های ایرانی از تمام ظرفیت خود برای حضور 
در ای��ن بازارها اس��تفاده کردند. ب��ه گفته وی، در این 
راس��تا چه مذاکره مس��تقیم با شرکت های هواپیماساز 
و چ��ه مذاکره ب��رای دریافت منابع مالی الزم پیگیری 
ش��ده اند و مذاک��رات در ای��ن زمینه ادام��ه دارد. دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه شرکت های 
هواپیماساز چین و ژاپن نیز شانس آن را دارند که در 
بازار ایران حضوری جدی داش��ته باش��ند، تاکید کرد: 
هنوز هیچ موضوعی قطعی نش��ده اس��ت اما می توان 
گفت ش��رکت هایی مانند میتسوبیش��ی ژاپن و کمک 
چین نیز در برنامه های آتی ش��رکت های ایرانی حضور 
داشته باشند. اسعدی سامانی درباره احتمال استفاده از 
ظرفیت شرکت سوخو روسیه نیز گفت: قطعا در فضای 
پس از لغو تحریم ها امکان مذاکره با تمام شرکت های 
هواپیماس��از وجود دارد و در این بین هواپیماس��ازهای 
روس نیز استثناء نیستند اما این شرایط و سیاست های 
ایرالین های ایرانی است که مشخص می کند مذاکرات 

با کدام هواپیماسازها صورت گیرد. 
وی ادامه داد: تاکنون هیچ یک از شرکت های ایرانی 
اقدام مس��تقیم و رس��می برای خرید هواپیمای سوخو 
انجام نداده اند. البته در این زمینه پیشنهادهایی مطرح 

شده اما هیچ یک در فرآیند معامله قرار نگرفتند. 

عمران

حوال��ی س��اعت 7:40 صبح 
دی��روز، دو قطار مس��افری در 
محدوده ایستگاه هفت خوان به 
یکدیگر برخورد کردند. با وجود 
آنک��ه آمار دقی��ق مجروحان و 
خس��ارات به وج��ود آمده پس 
از بررس��ی های دقیق مشخص 
خواهد ش��د، ام��ا گزارش های 
ابتدایی حکای��ت از فوت چند 
ده مسافر و مصدومیت تعدادی 

از آنها دارد. 
در این حادث��ه قطار  تبریز -

مش��هد در ایستگاه هفت خوان 
بین دامغان و سمنان در بالک 
فرع��ی متوقف بوده اس��ت که 
قطار  سمنان-مش��هد از پشت 
به این قط��ار برخورد می کند؛ 
موضوعی که ب��ه آتش گرفتن 
لوکوموتیو و تعدادی از واگن ها 

منجر می شود. 
ب��ا وج��ود آنکه ای��ن حادثه 
در قی��اس با آنچ��ه هر روز در 
جاده های ایران اتفاق می افتد، 
آث��اری مح��دود دارد اما آنچه 
افزای��ش  را  ماج��را  اهمی��ت 
می دهد، ضربه زدن اتفاق هایی 
ش��بیه ب��ه این ب��ه اصلی ترین 

مزیت رقابتی راه آهن است. 
حمل و نق��ل ریلی برای آنکه 
بتواند با جاده و آس��مان رقابت 
کند در طول سال های گذشته 
روی دو عامل انگشت گذاشته 
است؛ یکی شاخص ارزان بودن 
سفر ریلی در قیاس با پروازهای 
هوایی اس��ت و دیگری شاخص 
امنیت در مقابل احتمال باالی 
ب��ه وج��ود آم��دن حادث��ه در 
سفرهای جاده ای است. راه آهن 
با پیگیری هایی که در طول این 
س��ال ها انجام داده احتمال به 
وج��ود آم��دن ح��وادث میان 
قطار و عاب��ران پیاده را به طور 
قاب��ل توجهی کاهش داده و از 

این ش��اخص به شرایط مثبتی 
رس��یده اس��ت اما با این وجود 
باق��ی ماندن برخی امکانات در 
ش��رایط قدیم��ی کار را ب��رای 
هدف گذاری های کالن دش��وار 
ک��رده اس��ت.  از نیاز جدی به 
نوسازی برخی خطوط راه آهن 
گرفت��ه ت��ا ل��زوم بهره گی��ری 
از ش��یوه های جدی��د کنت��رل 
ت��ردد قطارها تنها بخش��ی از 
برنامه های��ی اس��ت که راه آهن 
بای��د اجرایی کند. طرح کنترل 
هوش��مند قطارها )atc( که از 
چند ماه قبل بحث ورود آن به 
ایران مطرح شده و در نخستین 
قدم در مس��یر تهران – مشهد 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفته 
است، بناست به زودی در تمام 
مس��یرهای داخلی ریلی کشور 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. وزیر 
راه و شهرس��ازی چن��دی قبل 
گام نخس��ت آن را در راه آه��ن 
جنوب برداش��ت و با رس��یدن 
مناب��ع اعتب��اری الزم به زودی 
تمام نقاط شبکه ریلی ایران به 

آن متصل خواهند شد. 
ب��ا وج��ود اتص��ال این خط 
ریلی ب��ه atc و ctc وقوع این 

حادثه در این مسیر این نگرانی 
را ب��ه وجود می آورد که ش��اید 
آنچ��ه برای افزایش امنیت این 
خط��وط در نظر گرفته ش��ده، 
نی��از ب��ه یک بازنگ��ری جدید 
داش��ته باشد. با وجود آنکه نیاز 
به رس��یدن به اس��تانداردهای 
بین الملل��ی یکی از اصلی ترین 
اولویت هایی اس��ت که می توان 
ب��ه آن اندیش��ید، اما چگونگی 
به کارگیری این امکانات شاید 
مهم ترین س��وال باشد؛ سوالی 
که اس��تفاده از ت��وان خارجی 
می تواند بهتری��ن گزینه برای 

آن باشد. 

تمام شبکه ریلی باید نوین 
شود

یک صاحبنظ��ر عرصه ریلی 
معتقد اس��ت برای ریش��ه کن 
ش��دن حوادثی ش��بیه به آنچه 
صب��ح دیروز اتف��اق افتاد، باید 
تحول��ی زیرس��اختی در تمام 
بخش ه��ای حمل و نق��ل ریلی 

اتفاق بیفتد. 
محمد س��عیدی در گفت وگو 
با »فرصت امروز«، تصریح کرد: 
نگاه��ی ب��ه تجربه کش��ورهای 

توسعه یافته در این عرصه نشان 
می ده��د امکاناتی مانند کنترل 
هوش��مند قطارها ت��ا چه اندازه 
به آنها کمک کرده اس��ت. وقتی 
در طرح��ی هماهن��گ، زمان و 
مختصات دقی��ق حرکتی تمام 
قطارهای یک مس��یر مشخص 
می ش��ود، امکان به وجود آمدن 
ناهماهنگ��ی و ح��وادث بزرگ 
به شدت کاهش می یابد. به گفته 
وی، در راه آهن ایران نیز باید در 
کوتاه تری��ن زمان ممکن گذر از 
دوران گذش��ته که بالک بندی 
مح��ور حرک��ت قطاره��ا ب��ود 
اجرایی ش��ود، البته این موضوع 
پیش نیازهایی نیز خواهد داشت. 
این کارش��ناس ادام��ه داد: 
برای تحول در این بخش تمام 
حوزه های حمل و نقل ریلی باید 
متحول ش��ود. نمی توان انتظار 
کنترل  سیس��تم های  داش��ت 
واگن ه��ای  روی  هوش��مند 
قدیم��ی کار کنن��د و از این رو 
طرح ه��ا بای��د ط��وری ریخته 
ش��وند ک��ه تم��ام بخش های 
مح��وری تغییر یابن��د. در این 
زمین��ه می ت��وان روی کم��ک 
خارجی ه��ا نی��ز حس��اب کرد 

اما این به ش��رط آن اس��ت که 
ام��کان انتق��ال دان��ش آنها به 
داخل کشور وجود داشته باشد. 
اهمیت استفاده حداکثری از 
توان سرمایه گذاران و پیمانکاران 
خارج��ی موضوع��ی اس��ت که 
کارشناس��ان اقتصادی نیز روی 
آن تأکیدی جدی دارند. مرتضی 
دلخوش، کارشناس اقتصاد کالن 
در گفت وگ��و با »فرصت امروز« 
به اهمیت استفاده حداکثری از 
توان ریل در حمل و نقل کش��ور 
اش��اره کرد و گف��ت: با توجه به 
هزینه و آلودگی پایین، استفاده 
از ری��ل در برنامه های اقتصادی 
از  بس��یاری  در  توریس��تی  و 
کشورهای جهان جنبه محوری 
پیدا کرده و در ایران نیز می توان 
ب��ه طی کردن این مس��یر فکر 
ک��رد. به گفته وی، برای عبور از 
چالش ه��ای فعلی می توان روی 
ظرفی��ت و فرصتی که برجام به 
وجود آورده حسابی ویژه باز کرد. 
م��ا برای نوین کردن حمل و نقل 
خ��ود نیاز به دان��ش خارجی ها 
داری��م و این ام��ر را می توان در 
چارچ��وب توافق هایی که ورود 
فناوری ه��ای نوی��ن را تضمین 

می کند، فراهم کرد. 
محدودیت منابع اعتباری شاید 
اصلی تری��ن موضوع��ی بوده که 
راه آهن ایران در طول سال های 
گذش��ته با آن دست وپنجه نرم 
کرده اس��ت. هرچند نگاه مثبت 
دول��ت و مجل��س باعث ش��ده 
این بخش در قیاس با گذش��ته 
اوضاع مساعدتری پیدا کند، اما 
همچنان نوین سازی این بخش 
بسیار مهم نیاز به توجهاتی جدی 
دارد؛ نوین س��ازی ای که اصول 
اولیه ایمنی و استانداردس��ازی 
باید در آن در نظر گرفته ش��ود 
زی��را در غیر این صورت حوادث 
مشابه آنچه روز گذشته رخ داد، 

تکرار خواهند شد. 

کنترل هوشمند حرکت قطارها، اولویت اصلی حمل و نقل ریلی 

حادثه ای که زنگ های خطر را به صدا درآورد
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مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه 
و عمران وزارت راه و شهرس��ازی از رونمایی 
سامانه گردش کار مصوبات کمیسیون ماده 
۵ و اس��تفاده مدیران شهرسازی ۳1 استان 
کش��ور در گام اول آن س��امانه خب��ر داد و 
گفت: استفاده عمومی از مصوبات کمیسیون 

ماده ۵ تا اواسط ۹۶ اجرایی خواهد شد. 
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توس��عه 
و عمران وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو 
با پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی از 
راه اندازی سامانه مکانیزه گردش کار مصوبات 
کمیس��یون ماده ۵ و آم��وزش آن به مدیران 
شهرس��ازی سراسر کش��ور خبر داد و گفت: 
پی��رو وعده ه��ای پیش��ین جه��ت اجرایی و 
عملیاتی شدن سیستم مکانیزه گردش کار و 
مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سال جاری گام 
اول و دوم این کار که شامل طراحی سامانه و 
اتصال اطالعات کمیس��یون ماده ۵ به پایگاه 

اطالعات جغرافیایی است انجام شد. 
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه 
و عم��ران با اش��اره ب��ه اینک��ه ۵0درصد از 
مدی��ران شهرس��ازی در هفته گذش��ته در 
کارگاهی دو روزه روش اس��تفاده از س��امانه 
را آم��وزش دیده اند، تاکید ک��رد: ۵0درصد 
دیگر از مدیران شهرس��ازی در هفته جاری 
در کارگاهی دو روزه روش استفاده از سامانه 
گ��ردش کار مصوبات کمیس��یون ماده ۵ را 
آم��وزش خواهن��د دید.  به گفت��ه این مقام 
مس��ئول در وزارت راه و شهرسازی، مشاور 
ای��ن ط��رح و راه اندازی س��امانه، دانش��گاه 

خواجه نصیرالدین طوسی است. 
حم��زه ای همچنی��ن از مراس��م رونمایی 
از س��امانه و عملیات اجرایی ش��دن سیستم 

مکانی��زه مصوبات کمیس��یون م��اده ۵ خبر 
داد و افزود: در مرحله نخس��ت، این سیستم 
به صورت مس��تقل یعنی به تنهایی انجام کار 
می ده��د در مرحله دوم س��امانه ب��ه پایگاه 
اطالع��ات جغرافیایی متصل خواهد ش��د که 
قبل از آن الزم اس��ت اطالعات همه ش��هرها 
در پایگاه اطالعات جغرافیایی قرار بگیرد زیرا 
در غیر این ص��ورت، عمال این لینک ش��دن 
اطالع��ات جغرافیایی ب��ه اطالعات طرح های 

تفصیلی همه شهرها توجیهی ندارد. 
وی با اش��اره به اینکه تغیی��رات طرح های 
تفصیل��ی ش��هری ابت��دا بای��د در طرح های 
تفصیلی اِعمال و در کمیس��یون ماده ۵ روی 
نقش��ه ها اصالح ش��ود، گفت: مجم��وع این 
دو گام  یعن��ی طراحی، راه ان��دازی و آموزش 
مدیران شهرسازی و همچنین اتصال اطالعات 
کمیسیون ماده ۵ بر اطالعات جغرافیایی که 
قبل از آن نیازمند قرارگیری اطالعات تفصیلی 
تمامی ش��هرها در پایگاه اطالعات جغرافیایی 
است تبدیل به یک بسته قابل استناد خواهد 
ش��د.  حمزه ای تصریح ک��رد: گام بعدی این 
اس��ت که کلیه اطالعات کمیس��یون ماده ۵ 
از طریق همین س��امانه در اطالع عموم قرار 
بگی��رد.  مدیرکل دفتر نظ��ارت بر طرح های 
توسعه و عمران درباره زمان نهایی قرار گرفتن 
طرح های تفصیلی تمامی شهرهای کشور روی 
پای��گاه اطالعات جغرافیای��ی گفت: اطالعات 
ط��رح تفصیلی برخ��ی ش��هرها در اطالعات 
پایگاه جغرافیایی قرار گرفته است. طرح های 
تفصیلی با مدلی که براس��اس دس��تورالعمل 
استانداردس��ازی در حال تهیه است در پایگاه 
اطالعات جغرافیایی قرار می گیرد که بخشی از 

آن هنوز انجام نشده است. 

راه اندازی سامانه گردش کار مصوبات کمیسیون ماده ۵



سرمایه گذاری بریتانیا روی 
خودروهای برقی و خودران

اس��تانداردهای س��ختگیرانه زیس��ت محیطی در 
اروپ��ا و تأکید مقامات اتحادی��ه اروپا بر کاهش قابل 
توجه آالیندگی خودروهای تولید شده در این قاره، 
کش��ورهای اروپایی را بر آن داش��ته است تا با اتخاذ 
سیاس��ت های مناسب، به سوی تولید خودروهایی با 
میزان آالیندگی صفر حرکت کنند. در همین راستا 
»فیلیپ هموند«، وزیر اقتصاد بریتانیا اعالم کرد که 
این کش��ور رقم��ی معادل 390 میلی��ون پوند روی 
تولید خودروه��ای برقی و خودران س��رمایه گذاری 

خواهد کرد. 
»فیلی��پ همون��د« که نخس��تین برنام��ه بودجه 
خ��ود را به پارلمان این کش��ور تقدی��م می کرد، از 
برنامه ریزی دولت محافظ��ه کار بریتانیا برای تولید 
خودروهای��ی با می��زان آالیندگی صف��ر خبر داد و 
اعالم کرد کشورش به زودی سرمایه گذاری در زمینه 
تأمین زیرس��اخت های مورد نیاز برای استفاده مردم 
از خودروه��ای برقی را فراهم خواه��د کرد. وی در 
همین راستا طی سخنانی اظهار داشت: »وجود یک 
ش��بکه حمل و نقل مطمئن از اهمیت بس��یار زیادی 
برای رش��د و توس��عه برخوردار اس��ت.« وی ادامه 
داد: »س��رمایه گذاری در حوزه تولید و اس��تفاده از 
خودروهای خودران و برقی سبب با میزان آالیندگی 
صفر برتری بریتانیا بر رقبای خود خواهد شد.« آقای 
هموند همچنین اس��تفاده از تکنولوژی های موجود 
برای طراحی و توس��عه خودروهای هوش��مند را از 

جمله اهداف دولت متبوعش ذکر کرد. 
خبر س��رمایه گذاری لندن روی خودروهای برقی 
و خودران در ش��رایطی منتشر می ش��ود که در ماه 
گذشته شرکت خودروس��ازی »نیسان« ژاپن اعالم 
کرد ک��ه به رغم خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا این 
ش��رکت دو مدل جدید در سایت تولیدی خود واقع 
در »س��اندرلند« را ب��ه تولید خواهد رس��اند که به 
عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، 
بیانیه شرکت نیسان نخس��تین دستاورد مهم »ترزا 
می« نخس��ت وزیر محافظه کار این کش��ور به شمار 

می رود. 
در همین ارتباط س��خنگوی شرکت خودروسازی 
نیس��ان اعالم کرد که مذاکرات میان این خودروساز 
ژاپنی و دول��ت بریتانیا در رابطه با برنامه های دولت 
این کش��ور برای تشویق مردم به خرید و استفاده از 
خودروهای برقی همچن��ان ادامه دارد. وی در انتها 
اظهار داش��ت که خودروهای برقی از اهمیت بسیار 
زی��ادی برای نیس��ان برخوردار بوده و این ش��رکت 
برنامه ری��زی دقیقی برای حضور فعال در این بخش 

از بازار صورت داده است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که در سال گذش��ته میالدی 
سهم خودروهای برقی و هیبریدی از بازار خودروی 
بریتانیا تنها 3درصد بوده اس��ت اما در سال جاری و 
با توجه به سرمایه گذاری های گسترده خودروسازان 
در این حوزه و همچنی��ن حمایت های مالی دولت، 
سبب شده است این رقم در سال جاری به 23درصد 

برسد. 
دولت بریتانیا مدتی اس��ت که ب��ا ارائه طرح های 
همچنی��ن  و  تکنول��وژی  ش��رکت های  تش��ویقی 
خودروسازان فعال در صنعت خودروی این کشور را 
تشویق می کند تا با همکاری یکدیگر زمینه را برای 
طراحی و توس��عه خودروهای خودران و هوش��مند 
فراه��م ک��رده و از طری��ق افزایش ظرفی��ت تولید 
خ��ود، بخش قابل توجهی از بازار این خودروها  )که 
ارزش آن در ح��دود 900 میلیارد پوند تخمین زده 
ش��ده اس��ت( را به خود اختصاص دهد. کارشناسان 
و فع��االن حوزه خودرو بر ای��ن باورند که در صورت 
تحقق برنامه ریزی های لندن برای تولید خودروهای 
هوش��مند، بریتانی��ا ق��ادر خواهد بود بخ��ش قابل 

توجهی از نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. 

ناامیدی عالقه مندان خودروهای 
کوچک پورشه

مدیر بخش فروش پورش��ه در مصاحبه با اتوموتیو 
نیوز گفته است که این شرکت قصد تولید نسخه های 
کوچک تر و ارزان تر مدل هایی مانند باکستر یا ماکان 

را ندارد. 
او گف��ت: ما ب��ه هیچ وجه قص��د نداریم که مدل 
پایین ت��ر از خ��ط تولید فعلی خود تولی��د کنیم. ما 
با تولید پورش��ه ای ارزان تر ی��ا کوچک تر، هیچ چیز 
به دس��ت نخواهیم آورد. موض��وع اصلی هم تیراژ و 
کمیت این نوع محصوالت نیست، بلکه نگرانی اصلی 
ما، افت کیفیت کلی محصوالتی با نام پورشه است. 
ب��ه گ��زارش خ��ودرو نوی��س، دتل��و وون پالت��ن 
همچنی��ن در ادامه گفت وگوی خ��ود تأیید کرد که 
پورش��ه در حال کار روی یک مدل اس��پرت سدان 
الکتریک��ی ب��وده اس��ت و آنه��ا در آین��ده، تمرکز 
خ��ود را ب��ر ارائ��ه خدم��ات و تجهی��زات جدیدی 
مانن��د برنامه برای گوش��ی های هوش��مند یا دیگر 
تجهی��زات مرتبط ب��ا تکنول��وژی خودروها خواهند 
 گذاش��ت. پورش��ه اخی��راً مرک��ز جدی��دی ب��ه نام
 Experience Center & Motorsport
را راه ان��دازی ک��رده ب��ود. ای��ن مرک��ز 60 میلی��ون 
دالری ش��امل ی��ک پیس��ت آزمایش��ی، نمایش��گاه 
لوک��س  رس��توران  ی��ک  و  فروش��گاه   مس��ابقات، 
می شد. پورشه امسال بیش از 15 هزار دستگاه ماکان 
فروخته است. این مدل پرفروش ترین محصول پورشه 
محس��وب می ش��ود و تا االن هم، رک��ورد میزان کلی 

فروش خود را در سال گذشته زده است. 

رئیس اتحادیه تاکسیرانی های شهری خبر داد
وقفه ای دیگر در نوسازی تاکسی های 

فرسوده توسط بانک پارسیان
در حال��ی که از آغاز طرح نوس��ازی تاکس��ی های 
فرس��وده بارها به دالی��ل مختلفی همچون ش��یوه 
برخ��ورد ایران خودرو و موض��وع ضمانت های بانکی 
موج��ب کاهش س��رعت پیش��رفت این پ��روژه در 
مراحل مختلف شده اس��ت، به گفته رئیس اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری این بار بانک پارسیان به عنوان 
یکی از سه بانک عامل این طرح، با اجبار متقاضیان 
برای استفاده از بیمه پارسیان، وقفه دیگری در طرح 

نوسازی تاکسی های فرسوده ایجاد کرده است. 
مس��عود طبیبی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: در 
اجرای طرح نوس��ازی بیم��ه بدنه برای تاکس��ی ها 
اجباری است اما اینکه بیمه ای الزاما توسط بانک به 
متقاضیان اجبار شود به هیچ عنوان پذیرفته نیست 
که برای پرداخت وام پیش ش��رط اس��تفاده از بیمه 

بانک گذاشته شود. 
وی افزود: درحال حاضر متقاضیانی که برای اخذ 
وام در قال��ب این ط��رح به بانک پارس��یان مراجعه 
می کنن��د ب��رای اخذ بیم��ه بدنه به بیمه پارس��یان 
ارجاع داده می ش��وند که این الزام اس��تفاده از بیمه 
بانک نباید وجود داش��ته باش��د. این در ش��رایطی 
است که سه بانک پارس��یان، ملت و تجارت در این 
طرح به عنوان بانک عامل محس��وب می شوند؛ بانک 
ملت وام های بیش��تری تخصیص داده است و چنین 
محدودیتی نیز برای متقاضیان اعمال نکرده است. 

رئیس اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور از 
تحوی��ل 31هزار و 943 تاکس��ی جدید در قالب طرح 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور به متقاضیان خبر داد 
و افزود: در حال حاضر 64هزار و 300 نفر در این طرح 
ثبت نام کرده اند که از ای��ن تعداد 32هزار و 637 نفر 
تأیید واریز پول به حس��اب ایران خ��ودرو را گرفته اند. 
وی افزود: آخرین کد رهگیری صادر شده توسط ایران 
خودرو 29 آبان ماه سال جاری انجام شده است و حدود 
500 متقاضی نیز در انتظار صدور کد رهگیری توسط 
ایران خودرو هستند. طبیبی تأکید کرد: 5015 نفر نیز 
به عنوان متقاضی خرید نقدی خودرو به شرکت ایران 
خودرو معرفی شده اند که به این ترتیب در حال حاضر 
حدود یک، چهارم ناوگان تاکس��یرانی کش��ور نوسازی 
ش��ده یعنی از هر چهار تاکسی یکی نو شده است که 
این رویداد کم کم در س��طح شهرهای کشور نیز قابل 
مش��اهده اس��ت. وی با تأکید بر بهبود سرویس دهی 
ایران خودرو در این طرح به ویژه در ماه های اخیر، این 
سرویس دهی را قابل تقدیر خواند و افزود: اما متأسفانه 
مراکز تحویل خودرو که مقرر شده بود در کلیه شهرها 
ایجاد شوند هنوز محدود به مراکز استان ها هستند که 
موج��ب رفت و آمدهای غیرضروری و تحمیل هزینه به 

متقاضیان شده است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

هفته گذشته بود که مجلس 
نماین��دگان آمری��کا به فروش 
ایران  به  ایرب��اس  هواپیماهای 
رأی داد. در حالی رأی مجلس 
نمایندگان آمریکا به این فروش 
مثبت بود که چند خودروس��از 
بزرگ دنیا که منافع بزرگی هم 
در آمریکا دارند همچنان برای 
حضور در ایران پشت چراغ قرمز 
مانده اند. اما آیا می توان این رأی 
را به منزله چراغ س��بزی برای 
حضور خودروسازان بزرگ دنیا 

در ایران تلقی کرد؟ 
دو  فی��ات  و  فولکس واگ��ن 
گزین��ه مه��م ب��رای صنع��ت 
خ��ودروی ای��ران هس��تند که 
مذاک��رات با هر دوی آنها بیش 
از یک س��ال اس��ت ادامه دارد. 
مذاک��ره ب��ا فولکس واگن برای 
حض��ور در ای��ران از حدود دو 
س��ال پیش آغ��از ش��د و این 
ش��رکت آلمانی برای مشارکت 
در صنع��ت خ��ودروی ایران با 
دولتی ها به تفاهم نرس��ید و به 

س��مت بخش خصوص��ی ایران 
رو کرد. گرچه ابتدا نام ماموت 
به عن��وان ش��ریک بزرگ ترین 
خودروس��از جه��ان در ای��ران 
شنیده ش��د اما شریک قدیمی 
ای��ن ش��رکت یعن��ی هم��ان 
کرم��ان موتور تمام تالش خود 
را برای آغاز مش��ارکت مجدد 
با رفی��ق قدیمی آلمانی تبارش 
ب��ه کار بس��ت. گرچ��ه اکنون 
تقریب��اً این مذاک��رات نهایی و 
ب��ه نتیجه رس��یده اما فولکس 
واگ��ن آلمانی همچن��ان برای 
حضور در ایران منتظر روش��ن 
ش��دن سیاس��ت های دول��ت 
جمهوریخواه آمریکا مانده است. 
از س��وی دیگ��ر ن��ام فیات 
کرایس��لر نی��ز از اس��فند ماه 
س��ال گذشته بر س��ر زبان ها 
افتاد. همان دو رگه ایتالیایی-

آمریکایی که قرار بود شریک 
اصلی آبی های جاده مخصوص 
ش��ود اما نام آنه��ا در فضای 
غبارآلود سیاس��ت های آمریکا 
گم ش��د و به تعلی��ق درآمد. 
نماین��دگان  مجل��س  ح��اال 

هواپیماهای  فروش  به  آمریکا 
ایرب��اس به ای��ران رأی مثبت 
داده اما می توان این رای را به 
معنای سبز شدن چراغ ورود 
خودروس��ازان بزرگ به ایران 

تعبیر کرد؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو، در پاسخ به این پرسش 
به  »فرصت ام��روز« می گوید: 
»خیر، به اعتقاد من این چراغ 
سبز نیس��ت بلکه تالش اوباما 
برای حف��ظ برجام و ب��رآورده 
شدن بخشی از تعهدات آمریکا 
در قب��ال برجام اس��ت. حضور 
خودروس��ازان ب��زرگ در ایران 
همچن��ان منوط به مش��خص 
ش��دن رفتار موج جمهوریخواه 
آمری��کا در قبال ایران اس��ت. 
ب��ا توجه به اینکه هیچ س��ابقه 
ترام��پ موج��ود  از  سیاس��ی 
نیست، رفتار او نسبت به برجام 

غیرقابل پیش بینی است.«
امیرحس��ن کاکایی، اس��تاد 
دانش��گاه علم و صنعت ایران و 
کارش��ناس صنعت خودرو نیز 
در ای��ن زمین��ه در گفت وگو با  

»فرصت ام��روز« بیان می کند: 
»به اعتقاد م��ن این موضوع را 
نمی توان به معنای اجازه دولت 
آمریکا -که این روزها اروپایی ها 
را حس��ابی ترسانده- به حضور 
خودروس��ازان بزرگ جهان که 
مناف��ع زیادی در ب��ازار آمریکا 
دارند تلقی کرد. فروش هواپیما 
ب��ه ایران به معنای دسترس��ی 
ایران به تکنولوژی نیس��ت اما 
بزرگ  خودروس��ازان  حض��ور 
در ای��ران ب��ه معنای توس��عه 
صنعت خودرو و دسترس��ی به 

تکنولوژی ها روز است.«
»رئی��س  می افزای��د:  او 
آمری��کا  جدی��د  جمه��وری 
خ��ود  انتخابات��ی  کارزار  در 
حرف های تندی را علیه برجام 
پیش بینی  گرچ��ه  کرد،  بیان 
او  سیاس��ت های  می ش��ود 
در ش��روع کار تعدی��ل ش��ود 
ام��ا هن��وز هم سیاس��ت های 
آمریکا  آین��ده دولت جدی��د 
غیرشفاف اس��ت. ترامپ اهل 
تجارت اس��ت و بعی��د به نظر 
می رسد به راحتی اجازه دهد 

همه منفع��ت از بازار ایران به 
اروپایی ها برسد.«

کاکایی با اشاره به پتانسیل 
ب��االی ب��ازار ای��ران، تصریح 
می کند: »بازار ایران و شرایط 
پتانس��یل  آن،  جغرافیای��ی 
باالیی برای انجام فعالیت های 
اقتصادی دارد بنابراین س��ود 
زی��ادی برای س��رمایه گذاران 
خارج��ی خواه��د داش��ت. با 
توج��ه ب��ه روحی��ه تج��اری 
ترامپ به نظر می رس��د او در 
بهترین حالت اج��ازه فعالیت 
خودروس��ازان  مش��ارکت  و 

آمریکایی در ایران را بدهد.«
یک ماه دیگر، فرآیند اجرای 
برجام وارد یک سالگی می شود؛ 
یک س��الی ک��ه ب��رای صنعت 
خودروی ایران فقط بازگش��ت 
سه شریک قدیمی فرانسوی را 
در عمل در پی داشت و آبستن 
نام های خودروسازان بزرگ بود 
که به نظر نمی رس��د حداقل تا 
یک ماه دیگر قصد متولد شدن 
در ابع��اد بازار ایران را داش��ته 

باشند. 
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این آخر هفته که گذش��ت، ش��ب های تلخی را برای 
هموطنان م��ان در داخ��ل و خ��ارج از کش��ور رقم زد. 
درحالی که در سراسر کشور به مناسبت ارتحال آیت اهلل 
موس��وی اردبیلی، مرجع عالیقدر تش��یع عزای عمومی 
برقرار بود، پنجش��نبه ده ه��ا هموطن مان در عراق و در 
یک بمب گذاری انتحاری به خاک و خون کشیده شدند 
و دی��روز صبح ه��م برخورد دو قطار در س��منان، ده ها 

کشته دیگر به جا گذاشت. 

حادثه برخورد قطارها در سمنان
ب��ه دنبال س��انحه ریلی در محور س��منان - دامغان 
در ایس��تگاه هفت خ��ان که منجر به برخ��ورد دو قطار 
مسافربری، خروج چهار واگن از ریل و آتش سوزی شد، 
نزدی��ک به 80 نفر مجروح و 36 نفر کش��ته ش��دند. تا 
لحظه انتش��ار خبر تعداد احتمالی کشته شده ها حدود 

40 نفر اعالم شده است. 
پیرحسین کولیوند، سرپرس��ت مرکز اورژانس کشور 
گفت: اجس��اد کاماًل س��وخته اند و شناسایی آنها بسیار 
سخت است. شرایط سختی در محل وقوع حادثه وجود 
دارد و در حال حاضر آتش اطفاء شده است. جست وجو 

در داخل واگن های سوخته همچنان ادامه دارد. 

خط راه آهن تهران – مشهد مسدود شد
 پ��س از حادث��ه صب��ح روز گذش��ته مس��یر ریل��ی

تهران – مش��هد نیز مس��دود شده و امکان تردد در آن 
وجود نداشت.  

صادق سکری، مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: پس 
از این حادثه تیم های کارشناسی به محل اعزام شده اند 
و تالش بر آن اس��ت ت��ا در کوتاه ترین زمان، خط ریلی 

بازگشایی شود. 
سکری در این رابطه گفت: هشت واگن از قطار تبریز 
– مش��هد، به عنوان یکی از قطاره��ای حاضر در حادثه 
همچنان س��الم بود، از این رو حدود 100 مسافر قطار 
سمنان – مش��هد نیز به وسیله واگن های باقی مانده به 

سمت مشهد حرکت کردند. 
مدی��رکل روابط عمومی راه آهن درباره علت به وجود 
آمدن این حادث��ه نیز تصریح کرد: تا زمانی که تیم های 
کارشناس��ی در مح��ل به بررس��ی دقیق ابع��اد ماجرا 
نپرداخته و تمام جوانب را بررس��ی نکنند، نمی توان از 
علت این اتفاق صحب��ت دقیقی کرد. هنوز آمار دقیقی 

از کشته شدگان یا مجروحان حادثه نیز وجود ندارد. 
مس��یر قطاره��ای  حرک��ت  وضعی��ت  درب��اره   او 
تهران- مش��هد نیز عن��وان کرد: زم��ان دقیق حرکت 
قطارها از طریق پیامک به مسافران اطالع رسانی خواهد 
ش��د و تأخیره��ای احتمالی به وجود آم��ده نیز به آنها 
مخابره می ش��ود. دیروز عصر عب��اس آخوندی وزیر راه 
اعالم کرد که احتماال سیس��تم هوش��مند کنترل قطار 

دچار مشکل شده است.

روحانی: دالیل وقوع این حادثه تلخ بررسی و 
مقصران احتمالی معرفی شوند

در پی وقوع این حادثه دکتر حسن روحانی در نامه ای 
به جهانگیری، خواهان بررس��ی و اعالم دالیل وقوع این 
حادثه تل��خ و معرفی مقصران احتمال��ی و به کارگیری 
تمام اقدامات الزم برای درمان سریع تر مصدومان شد. 
دکت��ر  والمس��لمین  حجت االس��الم  پی��ام  مت��ن 
حسن روحانی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری به 

این شرح است: 

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور
سانحه دردناک برخورد دو قطار مسافربری در استان 
س��منان که منجر به جان باختن و مصدومیت تعدادی 
از هموطنان عزیزمان و از جمله پرس��نل خدوم راه آهن 

گردید، باعث غم و اندوه فراوان گردید. 
الزم است فوراً دس��تگاه های مسئول، به ویژه وزارت راه 
و شهرس��ازی نسبت به بررس��ی و اعالم دالیل وقوع این 
حادثه تلخ و معرفی مقصرین احتمالی اقدام نمایند و تمام 
اقدامات و تمهیدات فنی و مدیریتی را برای جلوگیری از 
تکرار چنین حوادث دلخراش��ی پیش بینی و اجرا نمایند. 
همچنین ضروری اس��ت همه دس��تگاه های ام��دادی و 
استانی، به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تم��ام اقدامات الزم را برای درمان س��ریع تر مصدومان به 
عمل آورند.  اینجانب با عرض تس��لیت ب��ه خانواده های 
محترم داغ دیده، از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان 
این حادثه ناگوار مغفرت و رحمت، برای عموم بازماندگان 
صبر و برای آسیب دیدگان شفای عاجل و سالمتی کامل 

مسئلت دارم. 
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

شهادت ده ها ایرانی در حادثه تروریستی شوملی 
روز پنجش��نبه در پی حمله تروریس��تی در شوملی 
در جنوب حله، مرکز اس��تان باب��ل و انفجار یک تانکر 
سوخت رس��انی ده ه��ا نفر کش��ته و زخمی ش��دند که 
اکثرش��ان ایرانی بوده اند. تعداد دقیق کشته ش��دگان تا 
عصر روز گذش��ته هنوز مشخص نشده بود اما به گفته 
سرپرس��ت اورژانس کشور اس��امی 11 زائر افغانستانی 
مقیم ایران که در این حادثه مجروح شده اند، مشخص 

شد. 
برخی منابع خبری همچنی��ن تعداد قربانیان حادثه 
تروریس��تی عصر پنجشنبه در استان بابل عراق را بیش 
از 80 نفر ذکر کردند. پیش از این تعداد کشته ش��دگان 

71 نفر اعالم شده بود. 
اما دکتر مرعش��ی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعی��ت هالل احمر در گفت وگو با ایس��نا گفت: هنوز 
تعداد کش��ته های این حادثه تروریستی قطعی نیست، 
ام��ا آمار 71 نفره در این زمینه اعالم ش��ده اس��ت که 

ممکن است به 80 نفر نیز برسد. 
او افزود: به دلیل س��وختگی شدید، تشخیص هویت 
زائران با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل هنوز 
مش��خص نیس��ت که چه تعداد از این زائ��ران ایرانی، 

افغانی یا عراقی بوده اند. 
خبرگ��زاری رویترز با انتش��ار خبری ف��وری در این 
زمینه اعالم کرد که گروه تروریس��تی - تکفیری داعش 
با انتشار بیانیه ای آنالین مسئولیت این حمله را برعهده 

گرفته است. 
به گفته رئیس مرکز پزش��کی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر، 25 مجروح در این حادثه تروریستی اعالم 
ش��ده اس��ت که هیچ کدام از آنها ایرانی نبوده اند. تنها 
هش��ت نفر از این مجروحان، افغانی مقیم ایران بوده اند 
که صبح روز گذش��ته و از طریق اتوبوس هالل احمر در 
مرز مهران وارد کش��ور ش��ده و تحویل عوامل اورژانس 

شده اند. 
مرعش��ی تأکید کرد: مراحل شناسایی کشته شدگان از 
طریق کشور عراق انجام می شود. انتقال کشته شدگان نیز 
با هماهنگی س��فارت ایران در عراق و وزارت امور خارجه 

صورت خواهد گرفت. نماینده بیمه دانا نیز در آنجا حضور 
دارد و کارهای قانونی مربوطه در حال انجام است. 

او اف��زود: البته پزش��کی قانونی کش��ور خودمان نیز 
اع��الم آمادگی کرده اس��ت که در صورت درخواس��ت 
طرف عراقی، تیم کارشناس��ی را برای شناسایی اجساد 
به عراق اعزام کند، البته این موضوع مستلزم درخواست 

از طرف عراقی است. 

اجساد جانباختگان انفجار حله به کشور 
بازگردانده می شود

معاون عتبات مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت جمعیت 
هالل احمر گفت: براس��اس رایزنی ها و اعالم س��فارت 
جمهوری اس��المی ایران در عراق، قرار اس��ت اجس��اد 
ش��هدای جانباخته در عراق با هواپیما روز گذش��ته به 
کش��ور بازگردانده ش��ود.  حیدری در گفت وگو با ایرنا، 
افزود: براس��اس بازدیدهای مسئوالن، مجروح ایرانی در 
بیمارستان های شوملی و حله مشاهده نشده است؛ این 
حادثه مجروح ایرانی نداش��ته اس��ت اما هشت مجروح 
افغان س��اکن ایران ساعت ش��ش صبح از مرز ایران به 

کشور بازگردانده شدند. 

 رئیس جمهوری: اقدام تروریست ها در حله
 نمایش عمق درماندگی کوردالن سفاک بود

رئیس جمه��وری ب��ا صدور پیام��ی اقدام س��بعانه و 
مذبوحانه تروریس��ت ها در منطقه حله عراق و شهادت 
ش��ماری از زائران حس��ینی را نمایش عمق درماندگی 
کوردالن س��فاک دانس��ت و ضمن درخواس��ت اکید از 
دولت عراق برای برخورد قاطعانه تر با عامالن س��یاه دل 
این گونه حرکت های غیرانسانی، آمادگی دولت ایران را 
برای همکاری و همیاری در رسیدگی به آسیب دیدگان 

و مجروحان این حادثه تلخ اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، متن پیام حجت االسالم والمسلمین 

دکتر حسن روحانی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِ ثُمَّ ُقِتُل��وا أَْو َماتُوا  َِّذی��َن َهاَج��ُروا فِی َس��ِبیِل اهللَّ "َوال
ُ ِرْزًقا َحَسًنا" لَیْرُزَقنَُّهُم اهللَّ

برگزاری با ش��کوه حماس��ه اربعین حسینی در سال 
جاری، گوشه ای از عظمت شیفتگی ملت عاشورایی بود 
که کوردالن س��فاک، آن را برنتافتند و عمق استیصال 
و درماندگ��ی خود را در اقدامی س��بعانه و مذبوحانه به 
نمایش گذاش��تند. وقوع اقدام تروریس��تی دردناک در 
منطقه حله عراق که منجر به ش��هادت و مجروح شدن 
مظلومانه شماری از زائران حسینی از جمله تعدادی از 
هموطنان عزیزمان شد، قلوب تمامی مسلمانان به ویژه 

شیعیان را جریحه دار ساخت. 
اینجان��ب با درخواس��ت اکی��د از دولت ع��راق برای 
برخ��ورد قاطعانه ت��ر ب��ا عام��الن س��یاه دل این گون��ه 
حرکت ه��ای غیرانس��انی و اعالم آمادگ��ی دولت ایران 
برای همکاری و همیاری در رسیدگی به آسیب دیدگان 
و مجروحان این حادثه تلخ، برای ش��هدای این فاجعه، 
علو درجات و برای آسیب دیدگان، آرزوی شفای عاجل 

دارم و به خانواده های عزیز داغدار تسلیت می گویم. 
دولت جمهوری اس��المی ایران همچن��ان مصمم به 
مبارزه همه جانبه با تروریس��ت ها و افراطیون اس��ت و 
یقین دارد به زودی در س��ایه وحدت و همدلی بیش از 
پیش مردم عراق، شاهد پیروزی نهایی آنان در مبارزه با 

گروه های تروریستی و حامیان آنها خواهیم بود. 
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

روز گذشته پیکر آیت اهلل سیدعبدالکریم 
موسوی اردبیلی با حضور رئیس جمهوری 
و نمایندگان رئیس ق��وه قضاییه و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسن 
خمینی، بس��یاری از مراجع عظام تقلید و 
چهره های حوزوی و کشوری تشییع و در 
حرم مطه��ر حضرت معصوم��ه)س( آرام 

گرفت. 
به گزارش ایس��نا، مراس��م تشییع پیکر 
آیت اهلل س��یدعبدالکریم موسوی اردبیلی 
از مراج��ع عظ��ام تقلی��د، ی��ار دیری��ن 
حضرت ام��ام)ره( از س��اعت ۹ صبح روز 
گذش��ته در میان حزن و اندوه و با حضور 
رئیس جمهوری، جم��ع کثیری از مراجع 
عظ��ام تقلی��د، نماین��دگان رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت و قوه قضاییه و اقشار 
مختلف مردم و شاگردان و دوستداران آن 

عالم ب��زرگ در قم از مقابل بیت ایش��ان 
ب��ه س��مت حرم مطه��ر حض��رت فاطمه 
معصوم��ه)س( آغاز ش��د. پیک��ر آن عالم 
ربانی پ��س از اقامه نماز توس��ط آیت اهلل 
ش��بیری زنجان��ی، در صح��ن آیینه حرم 
کریمه اهل بیت)ع( به خاک سپرده شد. 

حجت االسالم والمس��لمین دکتر حسن 
کش��ورمان  رئیس جمه��وری  روحان��ی، 
روز جمعه در حاش��یه مراس��م تش��ییع و 
موس��وی  العظمی  آی��ت اهلل  خاکس��پاری 
اردبیل��ی در گفت وگ��و با خبرن��گاران، در 
توصیف شخصیت این عالم عالیقدر با بیان 
اینکه آی��ت اهلل العظمی موس��وی اردبیلی 
از ی��اران نزدیک ام��ام راحل و مقام معظم 
رهب��ری بودن��د، ادام��ه داد: ایش��ان جزو 
چهره های مشهور و از علمای بزرگ تهران 
در دوران نهضت اسالمی بودند و در پیروزی 

انقالب نقش بس��یار تأثیرگذاری داشتند. 
روحان��ی با اش��اره به تالش ه��ا و خدمات 
ارزنده آیت اهلل موس��وی اردبیلی در انقالب 
اسالمی، خاطرنش��ان کرد: ایشان به عنوان 
یکی از اعضای شورای انقالب و نیز نماینده 
مجلس خبرگان قانون اساسی و پس از آن 
به عنوان یکی از شخصیت هایی که در کنار 
شهید آیت اهلل بهشتی قوه قضاییه اسالمی را 
سامان دادند، خدمات ارزنده ای را به کشور 

داشته اند. 
رئیس جمهوری با اشاره به مجاهدت های 
آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی در زمینه 
تعلی��م و تربی��ت، اظهار کرد: ایش��ان در 
دانش��گاه و حوزه از موسسان مراکز علمی 
دانش��گاهی و حوزوی بوده و نقش بسیار 
تأثیرگذاری برای تربیت ش��اگردان بزرگ 

داشته اند. 

او فقدان این عال��م بزرگوار را ضایعه ای 
ب��زرگ ب��رای حوزه ه��ای علمی��ه، نظام 
انقالب  جمهوری اس��المی، وفاداران ب��ه 
و مقلدی��ن و ش��اگردان ایش��ان و م��ردم 
اس��تان اردبیل دانس��ت و تأکید کرد: این 
عالم فقید س��ال ها در اردبیل برای تعلیم 
و تربیت انس��ان های بزرگ در آن منطقه 

تالش کردند. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه  »ایش��ان 
یک ش��خصیت بن��ام علم��ی و انقالبی و 
چه��ره ای تأثیرگ��ذار در نظ��ام جمهوری 
اس��المی ایران بودند«، گفت: ما از فقدان 
این عالم عالیقدر بس��یار متاثر هس��تیم و 
امیدواری��م ش��اگردان و فرزندان ایش��ان 
بتوانند جای خالی آن بزرگوار را پر کرده، 
راه امام، انقالب و مقام معظم رهبری را به 

خوبی ادامه دهیم. 

پیکر آیت اهلل موسوی اردبیلی در قم تشییع شد

در حالی که روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی 
ش��ده بود دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا به همراه 
شرکای غربی  این کشور برای برخی تغییرات در برجام آغاز 
ش��ده اس��ت، س��خنگوی وزارت امور خارجه این موضوع را  

»کذب و یک خبرسازی صرف و بی اساس« دانست. 
به��رام قاس��می در گفت و گ��و با خبرگ��زاری آنا، ضمن 
تکذیب این گزارش گف��ت:  »هیچ مذاکره جدیدی میان 
ایران و طرف های دیگر برجام برای هرگونه تغییر در مفاد 

برجام انجام نشده و این موضوع کاماًل دروغ است.«
روزنامه وال اس��تریت ژورنال در گزارشی نوشته بود که 
دولت اوباما و شرکای غربی اش از جمله کشورهای اروپایی 

برای تضمین حیات و بقای اجرای برجام در دوران دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا؛ وارد دور جدیدی 
از مذاکرات با ایران شده اند تا تهران را مجاب کنند سقف 
میزان اورانیوم غنی ش��ده خ��ود را کاهش دهد تا ترامپ 

انگیزه ای برای برهم زدن برجام نداشته باشد. 
این روزنامه آمریکایی مدعی ش��ده این مذاکرات از ماه 
گذش��ته آغاز شده و هدف از مذاکرات این است که ایران 
میزان اورانیوم غنی ش��ده خود را بیش از تعهدات مندرج 
در برج��ام کاهش دهد ت��ا از این طریق ب��ه زعم آمریکا، 
توافق هس��ته ای بنیانی قوی تر در برابر اقدامات احتمالی 

ترامپ داشته باشد. 

وزارت خارجه: از سر گیری مذاکره ایران و آمریکا کامالً دروغ است

  محم�ود صادق�ی، نماینده مردم 
ته�ران در مجل�س طی نام�ه ای به 
رئی�س ق�وه قضایی�ه از وی ب�رای 
شفاف سازی و مبارزه با فساد دعوت 

کرده است. 
 وزارت دف�اع روس�یه از ای�االت 
متحده درخواس�ت کرده تا »مزاحم 
در  روس�یه  نظامی�ان  فعالیت ه�ای 

سوریه« نشود. 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه به اتحادیه اروپا هشدار 
داد که در صورت ادامه مخالفت با پیوستن آنکارا به این اتحادیه مرزهایش را 

به روی مهاجران غیرقانونی باز خواهد کرد

تیتر اخبار

بارش برف و کوالک در مازندران که با مس��دود ش��دن 
راه ها، قطع برق، گاز و آب همراه بود، روز گذش��ته پس از 

چهار روز با نمایان شدن آفتاب فروکش کرد. 
این در حالی اس��ت که رئیس س��ازمان جهادکشاورزی 
مازندران با بیان اینکه س��رمای آذرماه امسال در 30سال 
گذش��ته بی سابقه بوده اس��ت، اظهار کرد: تا به االن بیش 
از 50 درصد نارنگی، بیش از 45 درصد کیوی و 5 درصد 

پرتقال باغ های مازندران برداشت شده است. 
او گفت: هنوز زود اس��ت ک��ه باغ های مازندران را دچار 
یخ زدگ��ی بدانیم چون تا به االن دما زیر 1 تا 2 درجه زیر 

صفر بوده که قابل تحمل است. 
او با بیان اینکه ارزیابی ها از خس��ارت ها در دس��تور کار 
قرار دارد، اظها کرد: با توجه به اینکه جبهه هوای س��رد و 

احتمال کاهش دمای هوا در اس��تان وجود دارد از این رو 
برآورد خسارت ها را به روزهای بعد موکول کنیم. 

روز گذش��ته معاون هماهنگی ش��رکت مادر تخصصی 
تولی��د، انتق��ال و توزیع نی��روی برق ای��ران  )توانیر( هم 
گفت که به علت ارتفاع زیاد برف و مش��کل دسترس��ی به 
شبکه های آسیب دیده، برق بیش از 50 روستای مازندران 

همچنان قطع است. 
 س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران ضمن تکذیب خبر 
قطع��ی گاز هم��ه نیروگاه ه��ای برق، از وصل ش��دن گاز 

۹8درصد مناطق و خانوارهای مازندران خبر داد. 
همچنین مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع سازمان 
هواشناسی از کاهش شدت سرمای هوا در تهران و برخی 

دیگر از مناطق کشور خبر داد.

با وجود توقف بارش برف
مصائب مازندرانی ها هنوز تمامی ندارد

فوریت ه�ای  مرک�ز  رئی�س    

پزش�کی هرمزگان ب�ا بی�ان اینکه 
براثرگردوغبار ش�دید در هرمزگان 
ی�ک نفرج�ان خود را ازدس�ت داد، 
گف�ت: از صب�ح پنجش�نبه تاکنون 
براثر گرد و غبارهای ناش�ی از ورود 
س�امانه س�رد س�یبری به اس�تان، 
12 تص�ادف در هرم�زگان ب�ه وقوع 

پیوست و17 نفر مصدوم شدند. 
با تعطیلی موقت کارخانه فیبر ایران واقع در منطقه آزاد انزلی؛ حدود 130 کارگر با 

دست کم سه ماه حقوق معوقه بیکار شدند

تیتر اخبار

جدیدتری��ن آمار فروش فیلم ها در حالی اعالم ش��د که 
برخی از آنها با توجه به تعطیلی های اخیر و س��ردی هوا، 

افزایش فروش حدود 200 میلیونی داشتند. 
حبی��ب اس��ماعیلی، مدی��ر پخ��ش مؤسس��ه رس��انه 
فیلمس��ازان که به تازگی فیلم  »مشکل گیتی« را با بازی 
حمید فرخ ن��ژاد و رویا نونهالی روی پرده برده اس��ت، به 
ایس��نا گفت: فیلم  »مشکل گیتی« که نمایش آن از سوم 
آذر ماه آغاز ش��ده، در دو روز اول اک��ران خود به فروش 

حدود 40 میلیون تومان دست یافت. 
او اف��زود: این فیلم در تهران 20 س��الن س��ینمایی در 
اختی��ار دارد و اکران آن در شهرس��تان ها هم پس از ماه 

صفر شروع می شود. 

همچنین علی سرتیپی، مدیر مؤسسه فیلمیران آخرین 
آمار فروش فیلم   »فروش��نده« را که در ۹ سینمای تهران 
به صورت تک س��انس اکران می شود، 15 میلیارد و 500 
میلی��ون توم��ان اعالم کرد. او گفت: این فیلم در س��ینما 
ک��ورش با س��انس های کامل اک��ران می ش��ود و در 15 

سینمای شهرستان نیز روی پرده است. 
س��رتیپی با اش��اره به اینکه فیل��م  »متولد 65« مجید 
برزگر در 33 سالن سینمایی اکران می شود، فروش آن را 

820 میلیون تومان در کل کشور اعالم کرد. 
به گفته  او فیلم  »نیمه ش��ب اتفاق افتاد« به کارگردانی 
تینا پاکروان هم با در اختیار داش��تن 40 سالن سینمایی 
به فروش یک میلیارد و 320 میلیون تومان رسیده است.

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده

  پ�س از انتش�ار خبر درگذش�ت  
»لئونارد کوهن« استقبال از کارهای 
ای�ن خوانن�ده و ترانه س�را ب�ه طرز 
چش�مگیری افزای�ش پی�دا کرده و 
ح�اال این رقم به ۴00درصد رس�یده 

است. 
  رمان پرفروش  »اتاق« نوشته  »اما 
دون اهو« پس از اقتباس در س�ینما، 

تبدیل به اثری نمایشی می شود. 

ب�ا پیگیری دفتر ارتباطات مردمی رئیس جمهوری، مش�کل بیمه  جعفر والی، 
هنرمن�د پیشکس�وت تئات�ر حل ش�د. والی ب�ه این خاط�ر در نام�ه ای از 

رئیس جمهوری تشکر کرد

تیتر اخبار

ب��ه گ��زارش ایس��نا، هفته یازده��م لیگ برت��ر فوتبال 
ب��ا برگزاری دو ب��ازی در روز دوم دنبال ش��د و تیم های 
تراکتورس��ازی و صب��ا در تبری��ز و تیم ه��ای پدی��ده و 

ماشین سازی در مشهد به مصاف هم رفتند. 
در دی��داری که بین تراکتورس��ازی و صب��ا به قضاوت 
حمید حاج ملک برگزار ش��د، ش��اگردان امی��ر قلعه نویی 
ب��ا نتیج��ه دو بر یک به برتری رس��یدند تا ب��ا 23 امتیاز 
و تفاضل گل بهتر نس��بت به پرس��پولیس به صدر جدول 
برسند. ش��اگردان مرفاوی با این باخت در رده چهاردهم 

باقی ماندند. 
در دیگر بازی روز گذش��ته نیز تیم های پدیده مش��هد 
و ماشین س��ازی تبریز به قضاوت محمدرض��ا اکبریان در 

ورزش��گاه ثامن به مصاف هم رفتند و در پایان تیم پدیده 
مش��هد با یک گل به برتری رسید. نیمه نخست این بازی 
نیز دو موقعیت بیش��تر نداش��ت که هر دو توسط میزبان 
خلق ش��د با این تفاوت که یکی از این دو موقعیت به گل 
نشست. معین عباسیان در دقیقه 21 روی ارسال احسان 
جعفری گل پدیده را به ثمر رس��اند. سوبیا بازیکن برزیلی 
پدیده نیز در دقیقه 40 با شوتی زیبا دروازه ماشین سازی 
را تهدید کرد اما این ضربه به تیر دروازه خورد و به بیرون 
رفت. پدیده با این پیروزی تا رده شش��م جدول باال رفت 

اما ماشین سازی همچنان در قعر جدول باقی ماند. 
همچنین اس��تقالل در دیدار با گسترش فوالد با نتیجه 

2 بر 2 متوقف شد.

در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران
تراکتورسازی صدر را از پرسپولیس پس گرفت

  زین الدین زیدان، س�رمربی رئال 
مادرید در نشس�ت خب�ری پیش از 
بازی در مقابل اسپورتینگ خیخون 
در هفته دوازده�م اللیگا گفت: اگر 
جای رودریگس بودم رئال مادرید را 
ترک نمی کردم. او فرصت بازی پیدا 
خواهد ک�رد. حقیقت ندارد که هیچ 

وقت بازی نخواهد کرد. 
وین رونی مهاجم ش�یاطین س�رخ پس از گلزنی برابر فاینورد در لیگ اروپا 

عنوان برترین گلزن تیمش در رقابت های اروپایی را به خود اختصاص داد 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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ایده های طالیی

نگاهی به بیلبورد حجمی برند تکدانه

فصل آلبالوچینی در تبلیغات محیطی! 

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی 
کارگری طراحان گرافیک متحرک 

شهر تهران
ب��ه اس��تناد تبصره یک م��اده 131 قان��ون کار و 
آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت محترم وزیران و 
سایر مدارک ارسالی، انجمن صنفی کارگری طراحان 
گرافیک متحرک شهر تهران به شماره 7-3/1-728 
در این اداره کل به ثبت رسیده است. اسامی اعضای 
اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن که 
در مجم��ع موس��س م��ورخ 1395/06/18 به مدت 
دوس��ال و بازرسان آنها از تاریخ مذکور به مدت یک 
س��ال انتخاب شده اند و س��مت اعضای هیات مدیره 
مورخ 1395/07/05 تعیین ش��ده اند، به ش��رح زیر 

است: 
1- آقای ایمان یاری رئیس هیات مدیره

2- آقای عمار عیسی پور نایب رئیس
3- آقای سعید زارع خزانه دار

4- آقای پژمان ابوالقاسمی عضو اصلی، دبیر
5- آقای مجید یوسف زاده عضو اصلی هیات مدیره
6- آقای رضا وجدانی عضو علی البدل هیات مدیره

اش��رفیان عض��و علی الب��دل  آق��ای ج��ال   -7
هیات مدیره

8- آقای مرتضی جهانپور بازرس اصلی
9- آقای میثم صفوی بازرس علی البدل

ضمن��ا برابر تبصره م��اده 22 اساس��نامه انجمن 
صنفی کلیه اس��ناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور 
ب��ا امضای مش��ترک رئیس هیات مدیره ی��ا دبیر به 
اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر 

خواهد بود. 

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )2(
هدف شما فروش است

همان ط��ور که در بخش قبلی توضیح داده ش��د، 
در تبلیغ��ات مرتب��ط ب��ا مواد غذایی ع��اوه بر ذکر 
ویژگی ه��ای محص��ول، بای��د ل��ذت خری��د کاالی 
م��ورد نظر نی��ز برای مخاطب شبیه س��ازی ش��ود. 
برن��د Waitrose این ش��یوه تبلیغات��ی را به طور 
خارق الع��اده ای ب��ه کار گرفت��ه اس��ت. در واقع به 
هنگام ارائ��ه آگهی برای نوع جدید نوش��یدنی های 
این فروش��گاه، آگهی این ش��رکت به ش��دت من را 
تحت تاثیر قرار داد. من به طور معمول به یک متن 
تبلیغات��ی توجه ک��رده و آن را حس می کنم. با این 
حال این ایده واقعا نوآوری جالبی به حساب می آید. 
مت��ن آگهی اولیه به ش��رح زیر ب��ود: »االن که این 
متن را می نویس��م، هوا گرم تر شده و آفتاب در حال 
طلوع کردن است. تابستان ها همیشه مشکل زیادی 
ب��ا گرمای هوا دارم و تنها چیزی که اکنون می تواند 
حال��م را بهتر کند، قدم زدن در حیاط و نوش��یدنی 
جدید Waitrose است. شاید این نوشیدنی بتواند 

اندکی گرمای هوا را تحمل پذیر سازد.«
در ای��ن س��طر به ط��ور عمده لذت مص��رف این 
نوش��یدنی جدی��د توصی��ف ش��ده اس��ت. در ادامه 
هنگامی که هنوز خواننده درگیر توصیفات محصول 
اس��ت، آگهی ضربه نهایی خود را وارد می کند: »در 
حال حاضر نوش��یدنی با قیمت 3پون��د در ازای هر 
بطری قابل دسترسی اس��ت. با این حال در صورت 
ارائه این آگهی می توانید از تخفیف 25درصدی برای 

هر باکس بهره مند شوید.«
این ایده کاما س��نتی اگرچه از سال ها قبل مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، با این حال همه ش��رکت ها 
توان اس��تفاده صحی��ح از آن را ندارند. ایده فوق در 
عی��ن وفاداری به چارچوب اولی��ه این نوع آگهی ها، 
عنص��ر خاقی��ت را نیز ب��ه آن اضافه کرده اس��ت. 
حاصل کار فروش باالی نوش��یدنی جدید ش��رکت 
در همان ابتدای کار بود. بدون ش��ک ایده این برند 
Waitrose برای همه فروشگاه های زنجیره ای قابل 
اجراس��ت. با این حال نباید فراموش کرد که ارزش 
هر کاری به خاقیت و نوآوری ارائه دهنده اش است، 
حتی اگر آن طرح از یک ایده دیگر الگوبرداری شده 

باشد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مش��کل اغلب آگهی ها در حوزه مواد غذایی رها 
ک��ردن خواننده پ��س از توصیفات محصول اس��ت. 
در واق��ع نویس��نده آگهی تنها به ذک��ر ویژگی های 
محصول اکتفا می کند. با این حال الزم به ذکر است 
که این ش��یوه هیچ تاثیر خاصی روی ذهن خواننده 
نخواهد داش��ت. در واقع ش��ما نیاز دارید پیش��نهاد 
ویژه ای ب��ه مخاطب خود ارائه داده و نظر او را برای 
انتخ��اب برند تان در می��ان انبوه برنده��ای موجود 
جلب کنید. این پیشنهاد می تواند ارائه یک تخفیف 
مناس��ب باش��د. با این حال هرگز خود را محدود به 
ارائه تخفیف های وسوسه انگیز نکنید. راه های بسیار 
زی��ادی برای جلب نظر خواننده وج��ود دارد و تنها 
کاری ک��ه بای��د انجام دهید تاش ب��رای یافتن آن 

شیوه هاست. 
- ب��ه منظ��ور کپی ب��رداری از آگهی ه��ای دیگر، 
موردی را انتخاب کنید که در وهله نخس��ت نتیجه 
مطلوبی برای شرکت ارائه دهنده در پی داشته است 
و در ق��دم بعدی برای اطمین��ان می توانید به میزان 
موفقیت کلی آن شرکت نیز توجه کنید. با این حال 
همیشه نیز این فرمول درست نخواهد بود. بسیاری 
از ایده ها، اگرچه در نوع خود بسیار جالب  هستند، با 
این حال به درستی توسط شرکت ارائه دهنده مورد 
استفاده قرار نگرفته اند، بنابراین در انتخاب ایده خود 

این نکته را نیز مدنظر قرار دهید. 

از میان خبرها

تبلیغات خالق

آگهی اپلیکیشن claro- شعار: در هنگام رانندگی توییت نکنید. 

ایستگاه تبلیغات

 Milka نخستین تبلیغ کریسمسی
Amelie  با همکاری کارگردان

میلکا کارگردان فرانسوی، ژان پیر ژونه را در نخستین 
کمپی��ن آگه��ی اروپایی خ��ود درگیر کرده  اس��ت تا به 
 آن رنگ و بویی فانتزی ببخش��د. این آگهی که توس��ط

ساخته ش��ده،  آمس��تردام   Wieden & Kennedy
دوباره در همان شهرک کوهستان تخیلی میلکا، لیلبرگ 
اتفاق می افتد و داس��تان آن درباره پسربچه ای است که 
ب��رای زودتر رس��یدن روز کریس��مس تصمیم می گیرد 
یک ماش��ین زمان بس��ازد. به گزارش ام بی ای نیوز، ژونه 
می گوید: »برای اینکه به یک کار تاثیرگذار دس��ت یابم، 
باید از یک داس��تان خوب ش��روع کنم، داستانی که مرا 
تحت تاثیر خود قرار می دهد، باعث خنده من می ش��ود 
و چی��زی که بتوانم پیچیدگی ها و س��بک خود را به آن 
اضافه کنم؛ پس »ماش��ین زمان« ساخته شد. حاال یک 
داستان مرتبط با کریس��مس داشتیم که حال و هوایی 
عالی داش��ت، پسربچه ای که هدیه هایش به اختراعات او 
کمک می کند، یک ماشین فراواقعی و احساسات؛ در یک 

کام، همه چیزهایی که من دوست دارم.«

طرح آگهی محیطی تکدانه جالب توجه 
و خوب است 

محمدرضا صیاد دریابخش، مدیرهنری و 
عضو رس��می انجمن صنفی گرافیک ایران 
درب��اره طرح آگه��ی محیطی برن��د تکدانه 
می گوید: برای ش��روع باید بگویم که طرح 
آگه��ی محیطی تکدانه جالب توجه و خوب 
است و مطمئنا ایجاد تغییر در بیلبوردهای 
ش��هر تهران یا ش��هرهای دیگر کش��ور به 
منظ��ور ارائه پی��ام تبلیغاتی ب��ه مخاطبان 
همیش��ه می تواند تحسین برانگیز باشد. این 
تغیی��ر از هر نوعی که باش��د باعث متفاوت 
عم��ل کردن می ش��ود و جالب اس��ت. فعا 
خاقیت جدید و راه تازه ای توسط طراحان 
داخلی اجرایی نش��ده و معموال آنها در اکثر 
مواقع ب��ه الگوب��رداری از ایده های خارجی 
اکتفا می کنند. روش طراحان به شکلی شده 
که انگار راه دیگری غیر از این شیوه ندارند و 
باید راه طراحان خارجی را در پیش بگیرند. 
البته همیش��ه هم الگوبرداری کامل صورت 
نمی گیرد تا حداقل طراحان شیوه کار را یاد 
بگیرند و بعد از این خودش��ان طرح هایی را 
ب��ا ایده های قبلی خلق کنند یعنی به عنوان 
مثال طراحان ماهیگیری را یاد نمی گیرند و 
فقط ب��ه خوردن ماهی اکتفا می کنند. البته 
مج��ددا می گویم که الگوبرداری بهتر از این 
اس��ت که طراحان طرح ه��ای تکراری خود 
را اجرای��ی کنند و با این ش��یوه مخاطبان 
ش��اهد تفاوت طرح ها ش��ده و جلوه بهتری 
از رسانه های محیطی را شاهد خواهند بود. 

کمک به مخاطبان برای دریافت پیام 
آگهی 

صیاد دریابخش می گوید: در کل تبلیغات 
حجمی اگر خوب اجرا ش��ود، بس��یار مثمر 
ثم��ر می توان��د واقع ش��ود، ام��ا نکته مهم 
این س��بک تبلیغات بیان هدفی ا س��ت که 
برنده��ا از اجرای آن دنب��ال می کنند. برای 
مث��ال مخاط��ب باید متوجه ش��ود که چرا 
فقط ی��ک آلبالو آن ه��م به صورت حجمی 
روی بیلبورد قرار گرفت��ه و بفهمد که برند 
دقیقا قصد ارسال چه پیامی را داشته است. 
بای��د به طریقی به مخاطب گفته ش��ود که 
ش��عار اولیه محصول چه بوده است. آیا برند 
در تاش اس��ت که بگوید، محصولش 100 
درصد طبیعی اس��ت. به نظ��ر تکدانه با این 
بیلبورد قصد ارسال این پیام را داشته است. 
اگر هدف برند ارسال این پیام است باید به 
مخاطبان کمک کند که این پیام را راحت تر 
درک کنند. بهتر اس��ت به تمامی این موارد 

نگاهی گسترده تر شود. 

ایجاد تفاوت در ذهن مخاطبان 
صی��اد دریابخش درب��اره اینک��ه آیا این 
بیلب��ورد می تواند نظ��ر مخاطبان را به خود 
جل��ب کند، می گوید: در این بیلبورد، المان 
آلبالو فورا به چش��م می آید و ش��اید بتوان 
گفت که لوگ��وی برند و ش��عارش آنچنان 
دیده نمی ش��ود. وقتی خ��ودم این طرح را 
دیدم نی��ز همین اتفاق و همین س��وال در 
ذهنم ش��کل گرفت که چ��ه آلبالوی بزرگ 
و زیبایی. این چالش��ی برای برند محسوب 
می شود و باید حتما به این نکته مهم توجه 

ش��ود. همچنین از لحاظ گرافیکی نیز محل 
قرارگی��ری آلبالو باتکلیف اس��ت و تعادلی 
در جایگیری آن برقرار نش��ده اس��ت. کاما 
مشخص اس��ت که نصب المان آلبالو بدون 
توجه به طرح گرافیکی انجام ش��ده اس��ت. 
بنابرای��ن قطعا این آگه��ی می تواند، جذاب 
باش��د اما جذابیت فقط یک طرف تبلیغات 
است و اگر مخاطب جذب بیلبورد شود ولی 

حی��ن خری��د محصول را به ی��اد نیاورد، 
تبلیغ تاثیرگذاری الزم را نداش��ته است. 
مخاطبان باید از طریق پیام آگهی متوجه 
وج��ه تمای��ز برند و محصولش ش��وند تا 
محص��ول را حین خرید انتخاب کنند. به 
نوعی مخاطبان فقط به واسطه یک تبلیغ 
زیبا محصولی را خریداری نمی کنند. این 
درحالی اس��ت ک��ه بیلب��ورد موردنظر به 
خاطر به تصویرکش��یدن آلبالو یادآور آب 
آلبال��و تمامی برندها ب��ه مخاطبان بوده 
است و به برند تکدانه کمکی نکرده است 
و مخاطب��ان با فاکتوری که تفاوتی را در 

ذهن شان ایجاد کند، مواجه نشده اند. 

بیان تک دانه بودن در بیلبورد 
تبلیغاتی

مدیریت  مصباحی داریان،  فری��دون  دکتر 
ارش��د بازاریابی ش��رکت تکدانه درباره ایده 
بیلبورد حجمی آلبالوی این برند می گوید: در 
مورد بیلبوردهای خاقانه در تناسب با تصویر 
برند تکدانه دو مس��ئله م��ورد توجه ما بوده 
اس��ت: 1- بیان »تک دانه بودن« محصوالت 
ش��رکت تکدانه. 2- تمرکز روی محصوالت 
خاص و مورد توجه. بر همین اس��اس آبمیوه 
آلبالو تکدان��ه به عنوان یک��ی از خاص ترین 
محصوالت تکدانه انتخاب شد. مصباحی در 
پاس��خ به این س��وال که آیا بیلبورد حجمی 
آلبالو در راستای کمپین »باال بریم« تکدانه 
است، می گوید: باید گفت کمپین »باال بریم« 
به اتمام رس��یده و در راستای استراتژی های 
بازاریاب��ی س��ال 95 کمپین دوماه��ه آلبالو 

با ش��عار »به شادی بنوش��ید« طرح ریزی و 
اجرا ش��د؛ چون محصول آلبالو تکدانه یکی 
از ش��اخص ترین محص��والت تکدانه اس��ت 
و براس��اس تحقیق��ات ص��ورت گرفته جزء 
الینفک مراسم و دورهمی های جوانان است. 
بسیار خوش��حالیم که طبق تحقیقات انجام 
شده متوجه شدیم، جوانان با ادراک صحیح 
از کیفی��ت آب آلبالو طبیعی تکدانه به جای 

اس��تفاده از نوش��یدنی ها و طعم دهنده های 
مصنوع��ی تمایل بیش��تری به اس��تفاده از 
محص��والت طبیعی، س��الم و اصی��ل دارند 
که نش��ان از گرایش جوانان به سوی سبک 

زندگی سالم است. 

ارسال پیامی غیرمستقیم به مخاطبان 
 مصباحی درپاس��خ به این س��وال که چرا 
بیلب��ورد ماک��ت آلبالو با حج��م بزرگی کار 
ش��د و مخاطب در ن��گاه اول مجذوب آلبالو 
می ش��ود و لوگوی تکدانه را نمی بیند آیا این 
اتف��اق عمدی بوده، می گوی��د: در واقع ما به 
دنبال این هستیم که تک دانه بودن از طریق 
غیرمستقیم دیده ش��ود، در اصل استفاده از 
یک آلبالو نش��ان از تمای��ل تکدانه به ایجاد 
تمایز خود و نش��ان دهنده این موضوع است 

که »می��وه و آبمیوه« محور باش��د. به جای 
اس��تفاده از س��لبریتی ها و ایج��اد هیجانات 
کاذب، با مردم صریح و بی پرده برخورد کرده 
و استفاده از آبمیوه را محور حرکت های خود 
ق��رار دادیم چون واقعیت امر این اس��ت که 
تکدانه وقتی تک دانه است که آبمیوه اصیل، 
سالم و طبیعی باش��د و ما دوست داریم که 
مخاطبان م��ان دق��ت کنن��د که م��ا آبمیوه 
هستیم و دوست داریم محصوالتی سالم 
و طبیع��ی برای مردم م��ان ارائه کنیم تا 
سبک زندگی س��الم تبدیل به یک روند 
و در کان قضیه به یک شاخصه فرهنگی 
تبدیل ش��ود تا اینکه برند ما محور باشد، 
برای ما مهم اس��ت که م��ردم آبمیوه را 
در رژیم غذایی خ��ود وارد کنند تا اینکه 
بخواهی��م برن��د تکدانه را خری��د کنند. 
مصباحی می گوید: باید افزود که در حال 
حاضر درک روش��نی از اسامی مختلفی 
که روی محصوالت مش��ابه درج می شود 
توس��ط مخاطبان وجود ن��دارد و بخش 
کم��ی از مخاطب��ان با دق��ت و ریزبینی 
موضوعات اینچنینی را پیگیری می کنند 
ب��ا علم ب��ه این نکته رس��الت ش��رکت 
س��امت محور و طبیعی مح��ور س��نگین تر 
می ش��ود چرا که در جریانی حرکت می کند 
ک��ه باید ماهیت خود را ب��ه مخاطبان اثبات 
کند. ب��ا توجه به مواردی که بیان ش��د اگر 
بخواهیم محص��والت را دس��ته بندی کنیم 
 به س��ه دس��ته اصل��ی تقس��یم می ش��وند:

1- آبمی��وه –ح��اوی 100درص��د آب میوه 
طبیعی و خالص اس��ت. 2- نکتار – حداقل 
25 تا 50 درص��د از آب میوه و مابقی آب و 
شکر است. 3- نوشیدنی – حداقل 20 درصد 

دارای آب میوه و مابقی آب و شکر است. 

به شادی بنوشید
مصباحی درباره ش��عار بیلبورد و شباهت 
این اسلوگان به ش��عار برند گراد »به شادی 
بپوش��ید« می گوید: اس��لوگان های متفاوتی 

در این ط��رح غربال گری ش��د و پس از آن 
شعار »به شادی بنوش��ید« به عنوان شعاری 
که در تناس��ب باال با اهداف ش��رکت تکدانه 
قراردارد انتخاب ش��د. واقعیت امر این است 
که متاس��فانه به دالی��ل مختلف محصوالت 
غیر طبیع��ی و س��الم به دالی��ل مختلف در 
سبک زندگی مردم مان ورود پیدا کرده است 
و تکدانه قصد دارد آبمیوه طبیعی را به عنوان 
نوش��یدنی هایی ک��ه می توان��د در تمام��ی 
مراس��م ها و دورهمی ها جایگزین محصوالت 
غیر طبیعی و ناس��الم باش��د به مخاطبانش 
بشناس��اند. در ای��ن راس��تا برآن ش��دیم تا 
نزدیک تری��ن مفهوم را که از درون دل مردم 
به وج��ود آمده به کار گیری��م. باید افزود که 
ش��رکت گراد هم این شعار را از اصطاحات 
مثب��ت رایج م��ردم الگوبرداری کرده  اس��ت 
و ب��دون ویرای��ش و تغییرات ارائ��ه داده که 
موف��ق هم بوده. مانیز در راس��تای هم نوایی 
با جمات ماندگار م��ردم و همچنین انتقال 
حس خوش��حالی و شادی در بین مخاطبان 
خود اقدام به تدوین و ویرایش شعار مناسب 
کردیم که پس از بررس��ی های انجام شده به 

شعار به »شادی بنوشید« رسیدیم. 
مصباح��ی درب��اره هدف بیلب��ورد حجمی 
تکدان��ه می گوید: ب��اور ما در تکدان��ه بر این 
اس��ت که اگر بتوانیم ویژگی ها و اصل و ریشه 
محصوالت م��ان را به مخاطبان نش��ان دهیم 
به صورت غیرمستقیم پیروز بازار رقابتی کشور 
خواهیم ب��ود به همین دلیل تم��ام توان مان 
ب��ر این اس��ت که »از می��وه ب��ودن و آبمیوه 
بودن« محصوالت مان را در اذهان مش��تریان 
جایگاه سازی کنیم و سعی داریم این موضوع 
بیشتر ناظر بر ایجاد ارتباطی مبتنی بر عقانیت 
و شناخت باشد تا احساس و هیجان. باید افزود 
تکدانه به دنب��ال خلق تصویری با محصوالت 
طبیعی مح��ور در ذهن مخاطب��ان و به دنبال 
تحقق هدف متناظر س��ازی مفهوم طبیعی و 
سالم با برند تکدانه است که این مسیر رویکرد 
تمامی کمپین های در حال اجرا و آینده است. 

تبلیغات حجمی اگر خوب اجرا شود، بسیار 
مثمر ثمر می تواند واقع شود، اما نکته مهم این 
سبک تبلیغات بیان هدفی ا ست که برندها از 
اجرای آن دنبال می کنند. برای مثال مخاطب 
باید متوجه شود که چرا فقط یک آلبالو آن هم 
به صورت حجمی روی بیلبورد قرار گرفته و 

بفهمد که برند دقیقا قصد ارسال چه پیامی را 
داشته است. باید به طریقی به مخاطب گفته 
شود که شعار اولیه محصول چه بوده است. 

آیا برند در تالش است که بگوید، محصولش 
100 درصد طبیعی است

آلبالوی درش�ت و براقی که به صورت ماک�ت روی بیلبورد تبلیغاتی 
کار ش�ده از فاصله دور نیز به چشم می آید. آلبالوی قرمز روی بیلبورد 

سفید رنگ برند تکدانه چندوقتی  است خودنمایی می کند و این برند در 
تالش است با کمک آن پیام تبلیغاتی اش را به مخاطبان منتقل کند. این 
بیلبورد تبلیغاتی حجمی با شعار »به شادی بنوشید« اکران شده است. 
»فرصت امروز« به منظور بررسی این بیلبورد گفت وگویی را با محمدرضا 

صیاد دریابخش، مدیرهنری و عضو رسمی انجمن صنفی گرافیک ایران 
داشته است. همچنین برای دریافت اطالعات بیشتر درباره این بیلبورد 
گفت وگوی�ی را نیز با دکت�ر فریدون مصباحی داریان، مدیریت ارش�د 

بازاریابی شرکت تکدانه داشته ایم که در ادامه می خوانید. 



جمع�ه  ح�راج  رویک�رد 
س�یاه در س�ایت بامیلو چه 
و ش�باهت هایی  تفاوت ه�ا 
خارج�ی  س�ایت های  ب�ا 
ارائه دهنده این حراج دارد؟ 
جمعه س��یاه یا حراج جمعه 
در آمریکا ی��ک  روز بعد از روز 
ش��کرگزاری اس��ت ک��ه عمال 
آخری��ن جمعه م��اه نوامبر به 
ش��مار رفته و آغاز آیین خرید 
ب��رای کریس��مس محس��وب 
می ش��ود. اکثر ش��رکت ها این 
اج��ازه را ب��ه کارکن��ان خ��ود 
را  روز  ای��ن  ک��ه  می دهن��د 
مرخص��ی گرفت��ه و ب��ه خرید 
بپردازند. سال هاست  نو  س��ال 
این روز، ش��لوغ ترین روز برای 
م��ورد  در  فروشنده هاس��ت. 
نامگذاری این روز به نام جمعه 
س��یاه روایت ه��ای گوناگون��ی 
و  فروش��گاه ها  دارد.  وج��ود 
مغازه ها برنام��ه  ای دارند که بر 
مبن��ای آن کاالهای خ��ود را 
از اول س��ال می فروش��ند و به 
زمانی از س��ال که می رس��ند 
دیگ��ر هر چه بفروش��ند، فقط 
برای شان سود حساب می شود. 
آنه��ا در ای��ن روز خ��ط قرمز 
ف��روش را رد کرده ان��د و وارد 
خط سیاه ش��ده اند. اسم بلک 
فرایدی )جمعه س��یاه( از این 
تئوری گرفته شده است، یعنی 
فروش��گاه ها و خرده فروش ها تا 
نوامب��ر ف��روش کرده اند و وارد 
سود خالص ش��ده اند چون در 
۱۱ ماه قبل فروشندگان دغدغه 
فروش را پشت سر گذاشته اند 
ب��ه همی��ن دلی��ل حراج های 
فوق العاده ب��ا تخفیف های ۱۰ 
ت��ا ۸۰درصد برگزار می ش��ود. 
ای��ن فروش تا روز کریس��مس 
سود خالص حس��اب می شود. 
گزارش ه��ا حاکی اس��ت طی 
چهار روز در حراج بلک فرایدی 
در س��ال 2۰۱4 ، 5۰میلی��ارد 
و9۰۰میلی��ون دالر خری��د در 
جمع��ه س��یاه انجام ش��ده که 
البته این رقم حدود ۱۱درصد 
کمتر از س��ال قبل بوده است. 
تخفیف ه��ای  حراج ه��ا  ای��ن 
وی��ژه ای هم دارن��د، به همین 
دلیل اف��راد قبل از باز ش��دن 
فروش��گاه ها ص��ف می بندند یا 
حت��ی از روزه��ای قبل جلوی 
مغازه چ��ادر می زنند و منتظر 
باز ش��دن مغازه ه��ای حراجی 
نخستین  بتوانند  تا  می ش��وند 
کس��انی باش��ند که وارد مغازه 
ش��ده و خرید می کنن��د. افراد 
برای اینک��ه بتوانند س��ریع تر 
به خری��د خود برس��ند، حتی 
رفتار های غیر انس��انی  گاه��ی 
و حمل��ه به فروش��گاه ها نیز از 
آنها دیده می ش��ود. افراد قوی 
و توانمن��د معموال نخس��تین 
خریداران هس��تند، اما هستند 
برخ��ی افراد که در هجوم برای 
خرید زیر دس��ت و پا زخمی یا 
حتی کشته و راهی بیمارستان 
بدانید  اس��ت  جالب  می شوند. 
که در طول س��ال های گذشته 
در جمعه سیاه یا بلک فرایدی 
هفت نفر کش��ته ش��ده و 9۸ 
نف��ر زخمی ش��دند. در یکی از 
رسانه های معتبر آمریکا نوشته 
شده بود »شانس کشته شدن 
افراد در بلک فرایدی بیشتر از 

حمله توسط کوسه است.«
اخی��را جمعه س��یاه یا بلک 
فرای��دی ب��ه طور آنالی��ن نیز 
شرکت هایی  می ش��ود.  برگزار 
مانن��د عل��ی باب��ا و آم��ازون 
را  فوق الع��اده  حراج ه��ای 

مش��خصی  س��اعات های  در 
می گذارن��د و خریداران به طور 
آنالین می توانند خرید کنند و 
از هجوم مردم و زخمی ش��دن 
یا کشته ش��دن زیر دست و پا 
در ام��ان بمانن��د. از همین رو 
در ایران نی��ز بامیلو به پیروی 
از این رویداد از س��ال گذشته 
همزمان با سایر کشورها اقدام 
به فروش محصوالت با تخفیف 
بس��یار ویژه می کند. ش��باهت 
بامیل��و با س��ایت های مش��ابه 
خارج��ی در تنوع محصوالت و 
تخفیف های گوناگون اس��ت و 
ش��اید بزرگ ترین تفاوت، عدم 
همگون��ی مخاطب��ان از نظ��ر 
رفتار مصرف کننده باش��د، چرا 
که اصوال آذرماه در ایران هیچ 

وقت زم��ان مهمی برای 
مردم  عم��ده  خریدهای 
نب��وده و این مس��ئله در 
کنار جا نیفتادن مس��ئله 
خری��د اینترنتی در ایران 
به وی��ژه در محصوالت��ی 
مانن��د پوش��اک، ممکن 
است ریسک بامیلو را در 
این مسئله افزایش دهد. 

خارجی  کشورهای  در 
ای�ن  پرزن�ت  نح�وه 
رویداد ب�ه چه صورت 

است؟ 
یافت��ن  رون��ق  ب��ا 
اینترنتی،  فروش��گاه های 
هم  آنالین  فروشگاه های 
در روی��داد بلک فرایدی 
بس��یاری  یافتند.  حضور 

از م��ردم فرصت ایس��تادن در 
صف های طوالنی را نداشتند و 
ترجیح آنها این بود که روز عید 
شکرگزاری پیش خانواده خود 
آنالین،  فروش��گاه های  باشند. 
دردوش��نبه بعد از شکرگزاری 
)پای��ان تعطیالت چه��ار روزه 
آنالین  پیش��نهاد های  عی��د(، 
جذاب خ��ود را ارائه می دادند. 
به این  صورت کسانی که موفق 
ب��ه حض��ور در بل��ک فرایدی 
نشده بودند یا دیر به پیشنهاد 
موردنظ��ر خ��ود رس��یدند هم 
شانس��ی دوباره پیدا می کردند. 
در م��وارد بس��یاری، روی��داد 

بلک فرایدی آنالین یک هفته 
کامل طول می کش��د و آن را با 
 )Cyber Monday( عبارات
و )Cyber week( توصی��ف 
می کنن��د. به همین س��بب از 
مدت ها قبل این وب س��ایت ها 
اقدام به اطالع رس��انی در مورد 
برنامه های رویداد س��االنه خود 
در زمینه بلک فرایدی می کنند 
و در برخی موارد مانند س��ایت 
عل��ی باب��ا در کش��ور چین در 
همان دقای��ق اولیه رکوردهای 
جابه ج��ا  اینترنت��ی  ف��روش 

می شود. 
درص�د تخفیف های فروش 
در کش�ورهای خارجی چه 
تفاوتی با حراج های کش�ور 

ما دارد؟ 

ب��ه س��بب س��ازوکار خاص 
زمین��ه  در  فروش��گاه ها 
مالی،  انتهای سال  انبارگردانی 
تغییر دکور و چیدمان س��ری 
جدید محصوالت، نیاز به تامین 
مال��ی برای تولی��د محصوالت 
جدی��د و محصوالت��ی از ای��ن 
کشورهای  تخفیف های  دست، 
خارج��ی در ای��ن روز به وی��ژه 
وقتی فروش مس��تقیما توسط 
نمایندگی ه��ا و فروش��گاه های 
خ��ود برنده��ا انج��ام ش��ود، 
در برخ��ی م��وارد حت��ی باور 
نکردنی اس��ت و ب��ه 9۰درصد 
هم می رس��د، اما ب��ا توجه به 

اینک��ه بامیل��و یک فروش��گاه 
واسطه است و حتی اگر برندها 
بخواهند به س��بک کشورهای 
را  تخفیف  بیش��ینه  خارج��ی 
لحاظ کنند، کماکان بامیلو به 
س��بب تامین هزینه های خود 
نیاز به در نظر گرفتن درصدی 
س��ود برای خود دارد و به این 
جه��ت هرگز از نظ��ر تخفیف 
امکان رقابت با فروش��گاه ها را 
ندارد. اما در زمینه مقایس��ه با 
خارجی  آنالین  فروش��گاه های 
مانند آمازون، علی بابا و... میزان 
تخفیفی که بامیلو می تواند ارائه 
کن��د کامال بس��تگی به قدرت 
مذاکره با تامین کنندگان داخل 
دارد که در صورت وجود امکان 
چانه زنی مناسب، حتی می توان 
نمونه های  می��زان  ب��ه 
مش��ابه یا حتی بیشتر، 

تخفیف در نظر گرفت. 
چنی�ن  آی�ا 
ب�ا  رویکردهای�ی 
فرهنگ م�ردم ایران 
هماهنگی دارد یا تنها 
خارجی  رس�م  ی�ک 

است؟ 
طبیعتا ای��ن رویکرد، 
یک ش��یوه کامال غربی 
اس��ت و هیچ سنخیتی 
از نظر زمانی با فرهنگ 
مردم ایران ن��دارد، چرا 
که اوای��ل آذر ماه اصوال 
ب��رای  کلی��دی  زم��ان 
خریدهای کل��ی و انبوه 
مردم نیس��ت و معموال 
این اتفاق در اواخر شهریورماه 
و به صورت جدی ت��ر در اواخر 
سال به ویژه نیمه دوم اسفند در 
ایران رخ می دهد. از سوی دیگر 
برنامه ریزی  اص��ول  براس��اس 
بازاریاب��ی می توان ای��ن کار را 
از جهت��ی ی��ک ای��ده خالقانه 
دانس��ت. حراج ویژه در آذرماه 
سبب جابه جایی تقاضای خرید 
انبوه از اسفند به چندماه زودتر 
می شود و به سبب تخفیف های 
چش��مگیر ممکن اس��ت پیک 
تقاضای خرید مردم در صورت 
وجود نقدینگی مناسب به زمان 
زودتری منتقل ش��ود که خود 

یک نوآوری در بازار ایران است. 
در س��ال گذشته نیز طبق آمار 
اعالم ش��ده روز شش��م آذرماه 
۱۳94 بزرگ ترین حراجی دنیا 
در ای��ران معرفی ش��د و ضمن 
ثبت رک��ورد میلیونی از بازدید 
از سایت بامیلو برخی رکوردها 
در زمینه سفارش اینترنتی کاال 

در ایران شکسته شد. 
ایران�ی  مخاط�ب  ب�رای 
چقدر این روز آشناس�ت و 
چق�در می ت�وان روی بحث 
الگوبرداری از آداب و رسوم 
خارج�ی مانور داد و تنها به 
ی�ک حراج س�اده بس�نده 

نکرد؟ 
تقریب��ا نخس��تین ب��ار خود 
بامیلو بود که در س��ال گذشته 
روی ای��ن رویداد مان��ور داد و 
ب��رای مخاط��ب داخ��ل ایران 
تقریب��ا این روز چندان آش��نا 
نیس��ت و تاکنون سروکاری با 
آن نداشته اس��ت. بدون شک 
با متناسب س��ازی ای��ن رویداد 
ب��ا فرهنگ ای��ران و انتقال آن 
ب��ه زم��ان مناس��ب تری مانند 
دو ماه آخر س��ال که به سبب 
و  اس��فند  حق��وق  دریاف��ت 
عی��دی، کارمن��دان و اکثریت 
م��ردم نقدینگی بیش��تری در 
نتیجه  اختیار دارن��د، می توان 
این  مناس��ب تری گرف��ت. در 
صورت پس از چند سال دیگر 
این رویداد از مفهوم یک حراج 
ساده می گذرد و تبدیل به یک 
روز خ��اص در تقویم می ش��ود 
ک��ه در آن همه فروش��ندگان 
به دالیل گوناگونی مانند خالی 
کردن انبار، نی��از به نقدینگی 
جه��ت پاس ک��ردن چک های 
شب عید و. . . دست به فروش 
محص��والت با تخفیف��ات باور 
نکردن��ی می زنند. مش��ابه این 
اتف��اق در دو روز پایانی س��ال 
و در بازاره��ای گوناگون ایران 
و محص��والت مختل��ف قاب��ل 
اس��ت که شهروندان  مشاهده 
دس��ت ب��ه خری��د محصوالت 
با قیم��ت فوق العاده مناس��ب 

می زنند.
در همی��ن روزهای خاص به 
س��بب ترافیک غیر قابل تحمل 
و تجمع بسیاری از مردم حتی 
برخ��ی خیابان ه��ا کال بس��ته 
می ش��وند. البته بعضی دیگر از 
مردم عالقه ای به حضور در این 
حراج ها ندارن��د و کمپین های 
فروش در وب سایت های فروش 
کاال می تواند گزینه خوبی برای 

این دسته از مشتریان باشد. 

سلسله درس های بازاریابی و فروش )5(

دنیای کس��ب وکار به طرز عجیبی متاثر از رش��ته های 
بین رشته ای اس��ت. تقریبا بر تمامی اهل علم ثابت شده 
است که هیچ یک از رشته های علمی به تنهایی نمی توانند 
مسائل بش��ر را حل کنند. به همین جهت از تعامل بین 
رش��ته  های مختلف رش��ته های جدیدی تح��ت عنوان 
رشته های بین رشته ای ش��کل گرفت. چند سال قبل، از 
تعامل بین مهندسی مکانیک و پزشکی رشته مهندسی 
پزش��کی به وجود آمد و بسیار در مدیریت سالمت انسان 
نقش آفرینی کرد. حاال می بینیم رشته هایی چون شیمی، 
فیزی��ک، الکترومکانی��ک و... به وجود آمده ان��د. در حوزه 
کسب وکار نیز رش��ته هایی چون بازاریابی، روانشناسی و 
ارتباط��ات خیلی به هم نزدیک ش��ده اند به همین جهت 
دوره های روانشناسی ارتباطات با مشتری شکل گرفت که 
حاصل بهره گیری و تعامل سه رشته مربوطه است. یکی از 
کسانی که از حوزه روانشناسی وارد مطالعات بازار و رفتار 
مصرف کننده شد روانشناس بزرگ »جرالد زالتمن« است. 
به همراهان عزیز توصیه می کنم کتاب »مشتریان چگونه 
فکر می کنند« را بخوانند. وی مدل ضمیر بازار و تکنیک 
زیمت را معرفی کرد. ضمیر بازار حاصل چهار رابطه است؛ 
رابطه بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خریدار، رابطه 
بین ضمیرخودآگاه و ضمیر ناخودآگاه فروش��نده، رابطه 
بین ضمیرخودآگاه خریدار با ضمیر خودآگاه فروش��نده 
و در نهای��ت رابطه بین ضمیر ناخودآگاه خریدار با ضمیر 
ناخودآگاه فروشنده. زالتمن می گوید: »آنچه در بازار عمل 
می کند ضمیر بازار است.« حال باید به کارکردهای ضمیر 
خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه وارد ش��د. او به خوبی نش��ان 
می دهد ضمیر خودآگاه که با حوزه منطق مرتبط اس��ت 
حدود 5درص��د در تصمیم خرید نق��ش دارد، اما ضمیر 
ناخودآگاه که با حوزه احساس مرتبط است 95درصد در 
رفتار خرید نقش آفرینی می کند. زالتمن تاکید می کند که 
ضمیر ناخودآگاه فرمانده است و ضمیر خودآگاه فرمانبر. 
حال بررس��ی کنیم که ما در مذاکرات مان با مش��تری در 
تبلیغات مان و در سایر تاکتیک ها و تکنیک های بازاریابی مان 
چق��در براس��اس تاثیرگ��ذاری روی ضمیر ناخ��ودآگاه 
برنامه ریزی و اقدام می کنیم. همچنین پیشنهاد می کنم 
کتاب »نقشه ذهن مشتری« را مطالعه کنید. در این کتاب 
با س��ه مورد ویژگی ها، فایده ها و ارزش های بنیادین آشنا 
می شویم که حاصل ارتباطات اینها نقشه ذهن مشتری را 
تشکیل می دهد. مثال وقتی می گوییم موتور هود شرکت ما 
فلزی است در حقیقت داریم از ویژگی صحبت می کنیم، 
اما وقتی از دوام و کارکرد باال حرف می زنیم، به فایده های 
دریافتی مشتری از خرید از ما اشاره می کنیم. اما آموزه های 
زالتمن می گوید بروید به سطح ارزش های بنیادین. من در 
بررس��ی های خودم به این نتیجه رسیدم که بشر با چهار 
ارزش بنیادین زندگی می کند که عبارتند از: لذت، هیجان، 
زندگ��ی ایده آل و آزادی. هرچه بررس��ی می کنم به مورد 
دیگری نمی رسم و می بینم که تمام آرزوها و خواسته های 

بشر در همین چهار مورد جمع می شوند. 
ل��ذت آموزش، ل��ذت ش��هرت، لذت خ��وردن، لذت 
س��فرزیارتی یا س��یاحتی و... هیجان فوتب��ال، هیجان 
چتربازی، هیجان راه افتادن بچه و... زندگی ایده آل با خرید 
خانه بهتر، مبل و اتومبیل عالی تر و... آزاد شدن از نگرانی، 

استرس و رسیدن به امنیت و...
 حال به مثال هود برگردیم، مش��تری دنبال لذت یک 
زندگی ایده آل اس��ت. یا در مثال خمیردندان دیگر دوره 
آن گذش��ته اس��ت که از فلوراید داشتن که ویژگی است 
صحبت کنیم حتی سفید کردن دندان که فایده دارد هم 
دیگر خیلی کاربرد ندارد، اما صحبت از لبخند زیبا که ما 
را به لذت و هیجان می رس��اند ارزشمندتر است. در این 
موارد زیاد می شود صحبت کرد، اما به نظرمن با مطالعه دو 
کتاب معرفی شده بهتر است مطالب مربوطه دنبال شوند. 
تکنیک زیمت هم تکنیکی برای پی بردن به نقشه ذهن 
مشتری است و براساس ضمیر ناخودآگاه کار می کند. در 
یک مطالعه ای که در مورد صنعت پوش��اک انجام دادیم 
براساس آموزه های زالتمن از تعداد افراد نمونه خواستیم 
که از االن تا یک هفته دیگر که ش��ما به ما اجازه داده اید 
یک مصاحبه دو، س��ه ساعته با هم داشته باشیم از شما 
می خواهی��م ۱۰ تا عکس برای ما جمع کنید یا بگیرید. 
جلسه ما در خصوص رفتار خرید پوشاک است، شما حق 
دارید عکس های تان را از هر چیزی بیاورید به جز پوشاک. 
حال ش��ما فرض کنید یک��ی از افراد نمون��ه برای مثال 
عکس هایی که آورده اس��ت شامل عکس فرزند خویش، 
خطوط عابر پی��اده، تابلوی بانک، گل، گلیم، پرچم، دریا 
و آسمان است. براساس مصاحبه ای که با تکنیک زیمت 
انجام شد در نهایت به این می رسیم که این فرد می خواهد 
از لب��اس خود لذت ببرد )همچنان که از فرزند خویش(، 
اهل نظم در پوشیدن لباس است )خطوط عابر پیاده(. این 
فرد اهل کسب وکار است و به تاثیری که لباس بر مخاطب 
در هنگام مذاکرات می گذارد فکر می کند )تابلوی بانک( 
می خواهد زیباپوش باشد )گل( و به سنت های کشورش 
پای بند است )گلیم(. و... به عبارتی ما براساس یافته هایی 
که به صورت غیرمستقیم از ضمیر ناخودآگاه او گرفته ایم به 
درکی می رسیم که می توانیم بر آن اساس به تولیدکننده 
پوشاک پیشنهادات خاص بدهیم. پس می بینیم که تعامل 
رشته های مختلف ما را به فکر می برد و به جایی می رساند 
ک��ه می توانیم تصور کنیم تمام عل��وم در روی یک دایره 
بزرگ��ی کنار هم ق��رار گرفته اند و در مرکز دایره انس��ان 
است، مشتری است، مصرف کننده است. علوم می خواهند 
به او خدمت کنند و به کاروکسب ها و مدیران آنها نشان 
دهند که چگونه می توانند با ش��ناخت دقیق تر از انسان 
و ارائ��ه محصوالت )کاال و خدمات( مناس��ب تر برای او و 
هماهنگ تر ش��دن با او می توانند به ارزش های مشترک 
برسند، حال تصور کنید این علوم به سمت مرکز دایره که 
انسان است در حرکت هستند حال هر چقدر حرکت شان 
پیشرونده تر می شود با هم تعامل بیشتری پیدا می کنند و 
در حقیقت روی دایره درونی تر و کوچک تر قرار می گیرند 
بنابراین چ��اره ای ندارند تا وارد حریم همدیگر بش��وند. 
اینجاست که رشته های بین رش��ته ای شکل می گیرد و 
می بینیم س��طح علوم کوچک تر، اما عمق آنها بیش��تر 
می شود. اینها ما را به سمت دنیای توسعه یافته تری پیش 
می برد پس نمی توانیم لحظه ای غفلت کنیم، سرعت بسیار 

زیاد شده است؛ جا نمانیم. 

10 قانون در بازاریابی شبکه های 
اجتماعی )قسمت اول(

اس��تفاده از ظرفیت ه��ا و قدرت تولی��د محتوا در 
شبکه های اجتماعی می تواند به شکل خارق العاده ای 
بر تعداد مخاطبان و مش��تریان ش��ما در شبکه های 
اجتماع��ی بیفزاید. با این حال و به رغم جذاب بودن 
این روش، استفاده از ش��یوه های موجود در فرآیند 
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی می تواند چالش هایی 

را پیش روی شما قرار دهد. 
فرام��وش نکنی��د درک مبان��ی اساس��ی و مه��م 
بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی از اهمیت بس��یار 
زیادی برخوردار اس��ت. به منظور افزایش حداکثری 
کیفی��ت حضور خ��ود در فضای آنالی��ن، پیروی از 
۱۰ قانون��ی که در ادامه به آنه��ا می پردازیم، الزم و 
ضروری بوده و به شما کمک می کند با تاسیس یک 
ش��رکت تجاری و برند معتبر، انتظ��ارات و نیازهای 

مشتریان تان را برآورده سازید. 

1- شنیدن سخن دیگران
موفقیت در حوزه بازاریابی شبکه های اجتماعی و 
تولید محتوا بیش��تر نیازمند شنیدن سخنان دیگران 
اس��ت نه سخن گفتن مداوم. بنابراین محتوای تولید 
شده توسط مخاطبان تان در فضای آنالین را مطالعه 
کرده و با آنها به بحث و گفت وگو بپردازید تا متوجه 
ش��وید به چه موضوعاتی عالقه مند هستند. تنها در 
این صورت اس��ت ک��ه می توانید با تولی��د محتوای 
مناسب و ارزشمند، زمینه را برای بحث و گفت وگوی 
مشتریان تان فراهم کرده و بر اطالعات شان بیفزایید. 

2- تمرکز
بهت��ر اس��ت در یک زمین��ه متخصص باش��ید تا 
اینکه در تمامی موضوعات صاحبنظر و کارش��ناس 
شوید. استفاده از یک استراتژی ارزشمند و متمرکز 
در زمین��ه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی از طریق 
تولید و به اشتراک گذاری محتوای ارزشمند موجب 
قدرتمند شدن و افزایش احتمال موفقیت برند شما 
خواهد شد تا اتخاذ یک استراتژی وسیع و گسترده 
که سعی می کند راجع به همه چیز اطالعات داشته 

و آن را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. 

3- اهمیت کیفیت
کیفیت همواره مهم تر از کمیت است. وجود هزار 
دنبال کنن��ده در ش��بکه های اجتماع��ی که مطالب 
منتش��ر ش��ده از س��وی ش��ما را خوانده و آن را با 
دوستان و آشنایان خود به اشتراک می گذارند بسیار 
بهتر از آن اس��ت که ۱۰ هزار دنبال کننده داش��ته 
باش��ید که به محض ورود به حساب کاربری شما و 
مطالعه محتوای تولید ش��ده به سرعت ناپدید شده 
و هرگز مطالب و محتوای های تولید ش��ده از سوی 

شما را با دیگران به اشتراک نگذارند. 

4- صبر و اثرات مثبت آن
موفقیت در حوزه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی 
از طری��ق تولید محتوای ارزش��مند برای مخاطبان 
یک شبه اتفاق نمی افتد. بنابراین به منظور جلب نظر 
مخاطبان و ارائه مطالب مورد نیاز آنها باید مطالعات 
گس��ترده ای در رابطه ب��ا موضوعات روز و همچنین 
مرتبط با حوزه فعالیت تان صورت دهید تا بر میزان 
کیفیت محتوایی که تولید می کنید، افزوده شود. به 
این منظور بهتر است تا رسیدن به موفقیت و اهداف 
از پیش تعیین ش��ده خود در ش��بکه های اجتماعی 

سخت کار کنید و همچنین صبور باشید. 

5- کار ترکیبی
چنانچ��ه ش��ما تمام ان��رژی خود را ب��رای تولید 
مطالب باکیفیت و ارزش��مند صرف کنید، مخاطبان 
شما ضمن مطالعه و اس��تفاده از این مطالب، آن را 
با سایر مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی دیگر 
نظیر فیس بوک، توییتر، اینس��تاگرام و... به اشتراک 
می گذارن��د که این موضوع در نهایت می تواند منجر 

به افزایش چشمگیر تعداد مخاطبان شما شود. 
اشتراک گذاری مطالب تولید شده توسط شما در 
ش��بکه های اجتماعی و بحث و تب��ادل نظر کاربران 
در مورد آن س��بب می ش��ود رتبه ای��ن مطالب در 
موتوره��ای جس��ت وجوی اینترنت��ی نظی��ر گوگل 
ب��ه میزان قاب��ل توجه��ی افزایش یافت��ه و با تایپ 
کلمه ه��ای کلیدی می توان به س��ادگی به محتوای 
تولید ش��ده توس��ط شما دس��ت یافت. این افزایش 
رتب��ه در موتوره��ای جس��ت وجو و تک��رار کلمات 
کلیدی به کار رفته در آن در نهایت منجر به افزایش 
مراجعه کاربران به حساب کاربری تان در شبکه های 

اجتماعی خواهد شد. 
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کافه بازاریابی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 661 www.forsatnet.ir

اخیرا جمعه سیاه یا بلک فرایدی 
به طور آنالین نیز برگزار می شود. 

شرکت هایی مانند علی بابا و 
آمازون حراج های فوق العاده را در 
ساعات های مشخصی می گذارند و 
خریداران به طور آنالین می توانند 

خرید کنند و از هجوم مردم و 
زخمی شدن یا کشته شدن زیر 

دست و پا در امان بمانند. از همین 
رو در ایران نیز بامیلو به پیروی از 

این رویداد از سال گذشته همزمان 
با سایر کشورها اقدام به فروش 
محصوالت با تخفیف بسیار ویژه 

می کند

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

ترجمه: معراج آگاهی
moc .ruenerpertne .www :منبع
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بازاریابی از نگاه معلم بازاریابی

دکتر پرویز درگی

رویکرد نوین برند ایرانی برای فروش در آخرین جمعه ماه نوامبر 

مشتری ربایی در جمعه سیاه 

چند سالی ا ست که توجه برندها به رویدادهای 
مناس�بتی خارجی مانند هالووین، کریسمس و... 
افزایش یافته و حتی ب�ا وجود تفاوت فرهنگی ما 
با کش�ورهای دیگ�ر و خارجی بودن ای�ن آداب و 
رس�وم، برندهای ایرانی از آنها در پیشبرد اهداف 

فروش و بازاریابی خود اس�تفاده می کنند. یکی از 
این روزهای مناس�بتی، آخرین جمع�ه ماه نوامبر 
موسوم به جمعه سیاه است که مشتریان کشورهای 
خارجی در آن خریدهای تعطیالت کریس�مس را 
آغاز کرده و روز پررونقی برای فروشندگان است. 
در همین راستا فروشگاه اینترنتی بامیلو، 5 آذرماه 
همزمان ب�ا بزرگ ترین حراج دنی�ا، حراجی را در 

س�ایت خ�ود راه انداخت و از روزه�ا قبل با اعالم 
شمارش معکوس در سایتش، مشتریان را به خرید 
از این حراجی تشویق کرد. برای ارزیابی این اتفاق 
و الگوبرداری از این رسوم خارجی و مقایسه آن با 
حراجی های خارج از کش�ور با حمید محمدی پور، 
م�درس و مش�اور بازاریابی و ف�روش مصاحبه ای 

ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید. 



برای مطالعه 587    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 )55(
موقعیت مناسب خود را بیابید

همواره یکی از اقدامات اولیه در راستای مدیریت 
زمان در فضای کسب و کار تعیین اولویت های کاری 
اس��ت. درواقع اگر نتوانید ضروری ترین کار هایی که 
باید انجام دهید را از س��ایر وظایف خود جدا سازید 
بدون ش��ک با مش��کلی جدی رو به رو خواهید شد. 
در همین راس��تا الزم اس��ت تا اولویت های خود را 
مشخص سازید تا بفهمید که برای رسیدن به هریک 
از اولویت ها چه اقدام��ی را باید صورت دهید. برای 
مثال اگر اولویت کاری شما استفاده از حداکثر توان 
بازار باش��د انتخاب موقعیتی نامناس��ب برای تولید، 
عرضه و فروش کاال می تواند منجر به شکس��ت شما 
ش��ود. اولویت ها روی مدیریت زمان تاثیر بس��زایی 
دارن��د و مرتب س��ازی و ترتیب بندی نادرس��ت آن 
در نهای��ت منجر به از دس��ت رفتن زمان و دس��ت 
نیافتن به اولویت مدنظر خواهد ش��د. برای آنکه به 
اولویت های خود دس��ت یابید الزم است تا موقعیت 

مناسب برای هریک را پیدا کنید. 
به خاطر داشته باش��ید که یکی از اصل های مهم 
بازاریاب��ی و فروش آغاز کس��ب وکار خود در مکانی 
اس��ت که تقاضا برای آن وجود داش��ته باشد و اگر 
نتوانید مدیریت درستی روی مکان و موقعیت خود 
داش��ته باش��ید، احتمال آنکه بتوانید ب��ه مهم ترین 
خواس��ته های خ��ود در حوزه کاری تان دس��ت پیدا 

کنید به شدت کاهش خواهد یافت. 

ایده
بهتری��ن گزینه در راس��تای انتخ��اب مکان صرفا 
گران قیمت ترین نیس��ت بلکه الزم اس��ت تا سرمایه 
خ��ود را در جای��ی هزین��ه کنی��د که مش��تری در 
دس��ترس اس��ت. مفهوم موقعیت تنه��ا در رابطه با 
مکان احداث کارخانه، نمایندگی فروش و. . . به کار 
گرفته نمی شود بلکه قرار دادن خود در موقعیتی که 
بتوانید بهتر به خواس��ته هاو اولویت های خود دست 
پیدا کنید نیز از دیگر مصداق های مکان است. بدون 
ش��ک افرادی که کاری را دوس��ت داش��ته باشند با 
آرامش بیشتری آن را انجام می دهند، همین امر هم 
باعث می شود تا افرادی که از کار خود لذت می برند 
و ب��ه معنای واقعی کلمه عاش��ق کار خود هس��تند 
بتوانند به موفقیت های چش��مگیری دست یابند. با 
این حال کمتر موردی یافت می ش��ود که از تمامی 
وظایف خود رضایت کامل را داشته باشد. به همین 
خاطر الزم است تا موقعیت خود را در قبال این گونه 
وظایف به نحوی سازماندهی کنید که روند پیشرفت 
ش��ما را کند نس��ازد. یکی از راهکار هایی که در این 
رابطه می تواند کمک شایانی کند ایجاد انگیزه است. 
این امر به آن معناست که برای خود مشخص سازید 
که چرا بای��د این کار را انجام دهید و در صورت رد 
آن با چه مشکالتی مواجه خواهید شد. شفاف سازی 
منجر به باال رفتن انگیزه ش��ما خواهد ش��د و به هر 
میزان که انگیزه ش��ما قوی تر باشد تحمل سختی ها 
به همان میزان آسان تر می ش��ود. از دیگر راهکار ها 
در این رابطه ایجاد لیس��تی از فعالیت هایی است که 
ب��ه هر دلیل، میل چندانی به انجام دادن آن ندارید. 
پ��س از انجام ای��ن کار و در مرحله بع��د باید علت 
این بی میلی را مش��خص سازید با این کار می توانید 
راهکار های مناس��ب در راستای کم کردن بهانه های 

خود را برای انجام دادن آنها بیابید. 

تعیی��ن موقعیت مناس��ب چه در رابط��ه با مکان 
احداث کارخانه و م��وارد اینچنینی، چه در رابطه با 
تغییر مکان خود در راستای سازماندهی اولویت ها از 
مواردی است که برای هر کسب و کاری الزامی است 

و نیاز به توجه و صرف وقت کافی دارند. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- داش��تن نظم کاری از مواردی است که می تواند 
به شما در راستای مدیریت بهتر زمان و دست یافتن 
به اولویت های کاری کمک بس��یاری کند. به همین 
خاطر بهتر اس��ت برای باال بردن می��زان نظم خود 

کاری کنید. 
- ایج��اد لیس��تی از کارهایی که دوس��ت ندارید. 
شاید چندان خوشایند نباشد اما فراموش نکنید که 
ش��ما موظف به انجام آنها هس��تید و ای��ن اقدام به 
ش��ما کمک می کند موقعیت خود را در صورت نیاز 
در رابط��ه با آنان تغییر دهید تا بهتر از پس اینگونه 

فعالیت ها بربیایید. 
- تاثی��ر هری��ک از ای��ن اقدام��ات ممکن اس��ت 
مقطعی و کوتاه مدت باش��د. با این حال نباید تحت 
هیچ ش��رایطی، کم اهمیت در نظر گرفته شود و در 
صورت نی��از می توانید اقدام��ات جدیدی را صورت 
دهید. فراموش نکنید الزامی وجود ندارد که با پایان 
یافتن تاثیر یک فعالیت شما به کلی بی خیال شوید. 
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پاسخ کارش�ناس: مدیریت با استفاده از طرح نظام 
پیشنهادی یکی از ش��یوه های مدیریت مشارکتی است 
که چندی ا ست بس��یاری از سازمان ها نسبت به اجرای 
آن اقدام کرده اند. این ش��یوه مدیریت��ی نیز مانند تمام 
روش های مدیریتی، نیاز به ابزار و شرایط خاصی دارد و 

نمی ت��وان آن را در هر محیطی اجرایی کرد. باید در نظر 
گرفت که این شیوه مدیریتی با مدیریت سنتی متفاوت 
اس��ت. این تفاوت ها را می توان ی��ک: در نظام مدیریت 
س��نتی، مدی��ر ارش��د تصمیم گیری کرده و دس��تورات 
الزم را ب��رای اج��را ابالغ می کند و کارمن��دان نیز بدون 
ه��ر گونه تغییری باید آنه��ا را اجرایی کنند اما در نظام 
مشارکتی بعد از اعالم، کارمندان شروع به ارائه ایده ها و 
پیش��نهادات می کنند. در این شیوه تمامی کارکنان یک 
کس��ب وکار در هر سطحی که باشند باید در حوزه کاری 

خ��ود ایده ش��ان را عنوان کنند. دو: در نظام مش��ارکتی 
تمام��ی کارکن��ان در جم��ع آوری اطالع��ات و پردازش 
کسب وکار نیز حضور دارند. در این نظام مدیر نظر نهایی 
را می ده��د اما حق ای��ن را هم دارد که پیش��نهاد را با 
ارائه دالیل قائل کننده رد کند. عالوه براین موارد، نکات 
دیگری نیز باید در این ش��یوه رعایت ش��ود که مدیران 
با حضور یک مش��اور می توانند آنه��ا را اجرایی کنند. به 
هرحال شیوه مش��ارکتی در کسب وکار اگر درست اجرا 

شود، کسب وکار، آینده خوبی را خواهد داشت. 

اجرای نظام مشارکتی در 
کسب وکارها 

پرس�ش: مدیریت کس�ب وکاری را به تازگی برعهده گرفته ام. تصمیم دارم کس�ب وکار جدیدم را با مش�ارکت و پیشنهاد 
کارمندانم اداره کنم. برحس�ب تجربه ای که در مدیریت کسب وکار قبلی داش�تم، کارمندان سازمان از این طرح استقبال 
چندانی نکردند. حال از اجرای دوباره آن واهمه دارم. به نظرتان ریسک کنم و مجددا این طرح را در کسب وکار جدید نیز 

اجرایی کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید.

کلینیککسبوکار

معم�وال ش�رکت ها تمایل 
دارن�د ک�ه اس�تخدام هایی 
شرکت ش�ان  از  خ�ارج 
داش�ته باش�ند، با این تفکر 
جدی�د  کاندیداه�ای  ک�ه 
چش�م اندازی تازه و دانشی 
ن�و وارد کار می کنن�د، ام�ا 
متاس�فانه چنی�ن تصمیمی 
معموال یک اش�تباه اس�ت. 
درس�ت اس�ت ک�ه اغل�ب 
استخدام های تازه تحصیالت 
و  بیش�تر  تجرب�ه   باالت�ر، 
نگاه�ی متفاوت ت�ر نس�بت 
به کارمن�دان حاضر در یک 
کس�ب وکار دارن�د، ام�ا این 
ظواهر می تواند کمی فریبنده 
براساس اطالعاتی که  باشد. 
از تحقیقات گروهی توس�ط 
مدرس�ه کس�ب وکار وارتون 
به دس�ت آمده، در حالی که 
اس�تخدام های خارج�ی ب�ه 
نظ�ر جالب توجه هس�تند و 
می توانند کمک کنند، اما در 
واقع به اندازه ترفیع دادن به 
کارمن�دان داخلی تاثیرگذار 
و کارآم�د نیس�تند یا باعث 
هزینه ه�ا  در  صرفه جوی�ی 
دادن  ارتق�ا  نمی ش�وند. 
کارمندان داخلی با مزیت های 
بس�یاری همراه اس�ت که به 
س�رعت آش�کار نمی شوند. 
درک س�ریع موقعیت ه�ای 
جدید و حساس�یت نس�بت 
به فرهنگ شرکت، مسئله ای 
حائ�ز اهمیت اس�ت، تا آنجا 
کاری  رابطه ه�ای  ب�ر  ک�ه 
بلندمدت  همکاری   براساس 
تاثی�ر  موف�ق  ارتباط�ات  و 
می گذارد. با بررس�ی  مزایا و 
معایب اس�تخدام های داخل 
و خارج س�ازمانی می توانید 
این ب�اره تصمی�م  بهت�ر در 
انتخاب موفق تری  و  بگیرید 

داشته باشید. 

فرهنگ سازمان
و  بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
بارزتری��ن مزای��ای ارتقا دادن 
کارمن��دان درون ش��رکت به 
جای اس��تخدام کردن نیروی 
جدید از بیرون این اس��ت که 
کارمندی را که ارتقا می دهید 
با فرهنگ شرکت شما آشنایی 
دارد و بخش��ی از آن است. به 
و  کس��ب وکارتان  تش��ریفات 
عملکرد داخلی سازمان کامال 
آگاه��ی دارد. این ب��ه معنای 
یک دوره کوت��اه یادگیری در 
جای��گاه جدید کارمن��د ارتقا 
یافت��ه و بازگش��ت س��ریع تر 
بهره وری است. بنابراین روابط 
کاری کارمن��دی که در داخل 
ش��رکت ارتق��ا داده اید، حفظ 
ش��ده و در نهایت ارتباطات و 
در  می شود.  تسهیل  بهره وری 
واقع با اتخاذ چنین تصمیمی 
یک سیستم پاداش داخلی در 
شرکت تان به وجود می آورید. 
اگر ارتق��ای داخلی کارمندان 
ش��رکت تان  سیاس��ت  ب��ه 
تبدیل ش��ود، کارمندان سطح 
پایین تر هم تش��ویق می شوند 
ت��ا ب��رای ارتقا یافت��ن تالش 
کنند و هدف��ی در محیط کار 
برای ش��ان به وجود بیاید و در 
نتیجه اخ��الق کاری و میزان 
مش��ارکت باالتر م��ی رود. دو 
آیتم��ی که وقت��ی صحبت از 
رضای��ت و حف��ظ کارمن��دان 
می ش��ود در رتب��ه ب��اال قرار 
خواهند گرفت. بسیاری به این 

نکته اشاره می کنند که وقتی 
اف��راد در درون یک س��ازمان 
ارتق��ا می یابن��د، کاندیداهای 
زیادی در اختیار ش��رکت قرار 
می دهن��د که نیاز آنها را برای 
جست وجوی گزینه های جدید 

استخدام برطرف می کند. 
بعض��ی  ح��ال،  عی��ن  در 
وقت ها ممکن است رفتارهای 

منف��ی در فرهنگ یک 
ش��رکت ریش��ه دوانده 
رفتاره��ا  ای��ن  باش��د. 
خودخواهی،  می توان��د 
سیاس��ت های غل��ط و 
ش��کاف در ارتباط��ات 
در  ش��ود.  ش��امل  را 
موقعیت��ی  چنی��ن 
کاری  نیروی  استخدام 
به خص��وص  جدی��د، 
پس��ت های  در  اگ��ر 
ممکن  باش��د،  اجرایی 
اس��ت بتواند به دوباره 
و  ک��ردن  س��اماندهی 
فرونش��اندن بسیاری از 
ای��ن رفتاره��ای منفی 
کم��ک کن��د. اگ��ر به 
کسی نیاز دارید که در 

چنین موقعیت هایی به کارتان 
بیاید، بنابراین استخدام فردی 
از بیرون شرکت  می تواند تنها 
راه حل محتمل به نظر برس��د. 
اس��تخدام داخل��ی در چنین 
ش��رایطی می تواند مشکل ساز 
ش��ود، زی��را اختی��ار و قدرت 
فردی که داخل س��ازمان تان 
سایرین  توسط  می تواند  است 

جدی گرفته نشود. 
وقت��ی اف��راد م��دت زمانی 
طوالن��ی را در کن��ار یکدیگر 
کار می کنن��د، تصمیم گی��ری 
درباره اف��راد تیم و اینکه مثال 
چه کس��ی س��وپروایزر شود و 
چه کس��انی تح��ت نظارت او 
کار کنن��د، س��خت تر خواهد 
بود. این مسئله می تواند باعث 
س��رخوردگی  اختالف،  ایجاد 
و... ش��ود ک��ه در نهایت آنچه 
تح��ت تاثی��ر ق��رار می گیرد 
کس��ب وکارتان   به��ره وری 

است. 

مقرون به صرفه نبودن 
مدرس��ه  مطالعه   براس��اس 
کسب وکار وارتون، امکان ترک 
کار توسط استخدام های خارج 
از سازمان )کسانی که حقوق 
متوس��ط دریاف��ت می کنند و 
این مبلغ بیش��تر از دستمزد 
درون  ارتقایافت��ه  کارکن��ان 
سازمان است( بیشتر از کسانی 

اس��ت که در داخل شرکت به 
جایگاه باالتری دست یافته اند. 
نش��ان می دهد  مطالعه  ای��ن 
از  خ��ارج  اس��تخدام های  در 
احتمال  61درص��د  س��ازمان 
فسخ قرارداد یا قطع همکاری 
نس��بت به افراد ارتقا یافته در 
داخل س��ازمان بیش��تر وجود 
دارد. ب��ا وجود ای��ن تخمین 
بحث برانگیز بعضی ها معتقدند 
ک��ه آم��وزش ی��ک کارمن��د 
تازه اس��تخدام ش��ده دو برابر 
کارمندان  سایر  ساالنه  حقوق 
هزین��ه دربرخواهد داش��ت و 
مهم نیس��ت که ای��ن کارمند 
در چه پس��تی فعالیت خواهد 
ک��رد و در نهای��ت کس��ی که 
تح��ت آموزش ق��رار می گیرد 
به ان��دازه ی��ک کارمند کامل 
آموزش دیده تاثیرگذار نخواهد 
ب��ود. در واقع ریس��ک باالیی 
در اس��تخدام و سرمایه گذاری 
جهت آم��وزش ی��ک کارمند 

خارج از س��ازمان وجود دارد 
که اگر ای��ن کارمند کارش را 
ت��رک کند یا به ان��دازه کافی 
عملکرد خوبی نداش��ته باشد 
و بحث آموزش دوباره در این 
می��ان مطرح ش��ود، می تواند 
هزین��ه زی��ادی را برای تان به 
وجود بی��اورد. فاکتور دیگری 
ک��ه ب��ه ای��ن معادل��ه اضافه 
مطابق��ت  می ش��ود، 
فرهن��گ  ب��ا  یافت��ن 
در  اس��ت.  ش��رکت 
تاکید  اخیر  س��ال های 
فردی خصوصی��ات   بر 

  )Soft Skills(
کاندیداها در بس��یاری 
کس��ب وکارها  از 
از  یک��ی  به عن��وان 
استخدامی  اولویت های 
در نظ��ر گرفته ش��ده 
ای��ن  از  اس��ت. یک��ی 
با  تطابق  خصوصی��ات 
است  فرهنگ ش��رکت 
ک��ه مس��لما یک��ی از 
فاکتوره��ا  مهم تری��ن 
اما در عی��ن حال یکی 
چالش برانگیزتری��ن  از 
المان ها برای کس��انی اس��ت 
که از بیرون شرکت استخدام 
می ش��وند. تطاب��ق یافت��ن با 
فرهن��گ یک ش��رکت جدید 
می توان��د بین چندی��ن ماه تا 
یک سال و حتی بیشتر زمانبر 
از مدیران  باش��د. 57درص��د 
اجرای��ی ک��ه از بی��رون یک 
س��ازمان اس��تخدام می شوند 
گزارش داده اند که ش��ش ماه 
زمان ب��رده تا به ط��ور کامل 
ج��ا  جدیدش��ان  پس��ت  در 
بیفتن��د. بنابرای��ن ارتقا دادن 
داخل س��ازمانی کارمندان به 
طور کامل چنین ریس��کی را 
خنث��ی می کند. آن دس��ته از 
کارمندان��ی که مدتی طوالنی 
را در ی��ک س��ازمان س��پری 
کرده اند با این فرهنگ آش��نا 
هس��تند و حت��ی می توانن��د 
ب��ه آن کمک کنن��د. در این 
میان موانع��ی که یک کارمند 
ارتقایافته باید بر آن غلبه کند 

مس��ئولیت هایی  به  مستقیما 
پس��ت  در  ک��ه  بازمی گ��ردد 

جدیدش باید اجرا کند. 

شناخت سازمان 
یک��ی دیگر از مزای��ای ارتقا 
دادن کارمندان داخلی به جای 
اس��تخدام از بیرون شرکت که 
کمت��ر به چش��م می آی��د این 
نسبت  ش��ناخت تان  که  است 
به کارمندتان بس��یار بیشتر از 
متقاضی خارج از ش��رکت تان 
اس��ت. این شناخت هم شامل 
معیاره��ا و مهارت های کارمند 
مثل عملکرد، مسئولیت پذیری، 
می��زان بهره وری و... می ش��ود 
و در عی��ن ح��ال خصوصیات 
ف��ردی را نی��ز دربرمی گی��رد. 
زمین��ه  در  به خص��وص 
خصوصی��ات ف��ردی این نکته 
بس��یار اهمیت پی��دا می کند، 
خصوصیاتی  تش��خیص  زی��را 
مثل صداقت ، درستی و اخالق 
کاری در ف��ردی ک��ه از خارج 
می شود،  اس��تخدام  س��ازمان 
کار دشواری است. مسلما این 
فاکتوره��ا نمی توانن��د به طور 
کامل تصمیم تان را تحت تاثیر 
به خصوص وقتی  قرار دهن��د، 
فاصله تخصص یا تجربه میان 
کاندیدای خارج از س��ازمان با 
کارمند داخلی که قرار اس��ت 
ارتقا پیدا کند زیاد باش��د. اگر 
ش��کاف دانش و تجرب��ه قابل 
توج��ه باش��د، به ش��ما کمک 
خواهد کرد تصمیمی آگاهانه تر 
و با ریسک کمتر بگیرید. عالوه 
ب��ر وج��ه پنه��ان خصوصیات 
فردی ی��ک کارمند خ��ارج از 
س��ازمان که به راحتی نیز در 
فرآین��د مصاحب��ه قابل درک 
نیس��ت، مزیت کارمند داخلی 
در این اس��ت که تش��کیالت 
سازمانی را به خوبی می شناسد 
و این مس��ئله در هر دو زمینه 
برق��راری ارتب��اط و بهره وری 
موثر اس��ت. آنه��ا می دانند که 
کدام ف��رد در چ��ه جایگاهی 
قرار دارد و با چه کس��انی الزم 
اس��ت درباره مس��ائل مختلف 
گفت وگو کنن��د. البته کارمند 
خارج از س��ازمان نیز سرانجام 
با همه این موارد آش��نا خواهد 
شد اما باید انتظار یک منحنی 
یادگی��ری را داش��ته باش��ید. 
تاثیر دیگری که ممکن اس��ت 
حت��ی از چش��م بس��یاری از 
مدیران تیزبین نیز دور بماند، 
تکنولوژی اس��ت. اگر کمپانی، 
ش��رکت یا س��ازمان ش��ما از 
یک تکنولوژی خاص، نرم افزار 
وی��ژه و... اس��تفاده می کن��د، 
منحنی یادگیری برای افرادی 
که خارج از س��ازمان استخدام 
خواهند ش��د، طوالنی تر است. 
با وج��ود اینکه ممکن اس��ت 
کارمندی که از خارج شرکت 
به خوبی  می کنید  اس��تخدام 
با مهارت ه��ا و تکنولوژی هایی 
ک��ه در صنایع ب��زرگ به کار 
گرفته می ش��ود آش��نا باشد، 
ام��ا گاهی وقت ه��ا، یادگیری 
برنام��ه  خاص��ی ک��ه در یک 
ش��رکت مورداس��تفاده ق��رار 
می گی��رد زمانب��ر اس��ت. در 
طرف مقاب��ل، ارتقای کارمند 
داخلی به خص��وص زمانی که 
ب��ا آیتم های منحص��ر به فرد 
باشد،  داشته  آشنایی  سازمان 
هم نیاز به آموزش و هم مدت 
زمان بهره وری پایین به دلیل 
عدم آش��نایی با برنامه ها را به 

حداقل می رساند. 

براساس مطالعه  مدرسه کسب وکار 
وارتون، امکان ترک کار توسط 
استخدام های خارج از سازمان 

)کسانی که حقوق متوسط دریافت 
می کنند و این مبلغ بیشتر از 

دستمزد کارکنان ارتقایافته درون 
سازمان است( بیشتر از کسانی 

است که در داخل شرکت به جایگاه 
باالتری دست یافته اند. این مطالعه 

نشان می دهد در استخدام های 
خارج از سازمان 61درصد احتمال 

فسخ قرارداد یا قطع همکاری 
نسبت به افراد ارتقا یافته در داخل 

سازمان بیشتر وجود دارد

شماره661 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279
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چرا کارمندان داخلی در اولویت قرار دارند

دوراهی استخدام یا ارتقا

بارباپاپا چند روز پس از
 انتخاب ترامپ

این یک طنز نیست
بارباپاپ��ا و همس��رش بارباماما و هف��ت فرزندش 
ب��ه نام های بارباب��راوو، باربابیو، باربابل��ه، باربابرایت، 
بارب��االال، بارب��ازو و باربالیب موجودات��ی بودند که 

می توانستند به هر شکلی دربیایند.
بارباپاپا عوض میشه

در ای��ن چند وق��ت دو گروه خودش��ان را خوب 
نش��ان دادند و گفتند که چه مغزهایی هستند؛ یکی 
ش��رکت ها، دانشگاه ها و پژوهش��کده های مطالعاتی 
و نظرس��نجی بود و دیگری کارشناس��ان و استادان 
تحلیلگر مس��ائل انتخاباتی ک��ه خالصه در این چند 
هفت��ه چنان به خود گل زدند که تا س��ال ها جایش 

خوب بشو نیست که نیست.
بارباپاپ��ا کارتون مورد عالقه بس��یاری از کودکان 
ده��ه شس��ت* بود. داس��تان ه��م درب��اره موجود 
گالبی ش��کل صورت��ی رنگ��ی بود که به هر ش��کلی 
درمی آم��د و ب��ه مردم کمک می کرد. او به س��رعت 
تبدیل به یک قهرمان ملی شد و مردم هرجا و به هر 

دلیل از او کمک می خواستند.
بارباپاپا عوض میشه

تصورش دشوار است اما همگی دیدیم که چطور تا 
چند س��اعت پیش از برگزاری انتخابات، فالن استاد 
و تحلیلگ��ر درباره انتخاب��ات آمریکا چه می گفت اما 
بالفاصله روز بعد و پس از ش��مارش آرا چه می گفت 
فرقی هم نمی کرد چون حاال ترامپ ش��ده بود آقای 
برن��ده و حاال همگی درباره اس��رار و رموز و نبوغ او 

می گفتند و می نوشتند و استدالل می کردند.
بارباپاپ��ا را باید یکی از جذاب تری��ن کارتون های 
تلویزیون ایران دانس��ت. در آن دوران که تلویزیون 
دو کانال بیشتر نداشت بچه ها سر ساعت پنج پسین 
دس��ت به س��ینه روبه روی تلویزیون می نشستند تا 

بلکه یکی از کارتون های محبوب خود را ببینند.
ای��ن کارتون خاطره انگیز ش��خصیت های کارتونی 
جالبی داش��ت که در ش��رایط مختلف تغییر شکل 
می دادن��د و به داد م��ردم می رس��یدند و از این راه 

پیام های اخالقی به کودکان منتقل می شد.
بارباپاپا عوض میشه

تخصص��ی  ش��رکت های  و  موسس��ات  داس��تان 
نظرس��نجی خنده دارت��ر بود. در چن��د روز اول آنها 
س��کوت کردند و وقت��ی دیدند که فای��ده ای ندارد 
کارشناس��ان آمار خود را به میدان فرستادند و ثابت 
کردند! که کار آنها درس��ت ب��وده و به لحاظ آماری 

همین است که هست.
بارباپاپا در چند لحظه تغییر شکل می داد و عوض 
می ش��د، اصال دیالوگ مشهور کارتون هم همین بود 

)بارباپاپا عوض میشه( عوض شد.
بارباپاپا عوض میشه

اینطور بگویم که نتایج نظرس��نجی ها و مطالعات 
میدان��ی چنان آبرویی از خود و به اصطالح محققان 
این ش��رکت ها و اندیشکده ها برد که من گمان کنم 
اگر گزارش این تحقیقات میدانی را از میدان انقالب 
)همانجا که پایان نامه و رس��اله می نویسند( خودمان 
می خریدند براس��اس قاع��ده احتم��ال 95درصد و 
خط��ای 5درصد حداقل از هر 20 نظرس��نجی یکی 

درست درمی آمد که نیامد.
پیام اخالقی امروز برای بچه های دهه شستی*:

بچه ه��ای عزیز گ��ول ظاهر، لب��اس، تحصیالت، 
دانشگاه، ش��رکت، خارج، رسانه و... را کمتر بخورید 

چون:
بارباپاپا به راحتی عوض میشه.

اندیشمندانه بیندیشیم.
* واژه شست واژه ای فارسی است و باید به شکل 
شس��ت نوشته شود ولی چون معرب شده به صورت 
شصت هم درست است و در فرهنگ ها و متون شعر 
و نثر پارسی به هر دوگونه نوشتاری با معانی یکسان 

به کار رفته است.
در جادوی ها به افسون ببست

بر او سالیان انجمن شد دو شست
فردوسی

دالیل اصلی انجام تحقیقات بازار 
در عملیات بازارسنجی

آیا می دانس��تید شما می توانید با استفاده از نتایج 
تحقیق��ات بازار، اس��تراتژی های بازاریابی را تمدید، 

حذف یا تعیین کنید؟ 
ب��ه طور کل��ی انجام تحقیقات ب��ازار این نتایج را 
ب��ه هم��راه خواهد داش��ت: شناس��ایی فرصت ها و 
تهدیده��ای ب��ازار، تعیی��ن اس��تراتژی های جدید 
یا اص��الح و حذف اس��تراتژی های قدیم��ی، ایجاد 
تع��ادل بین می��زان تقاضای ب��ازار از محصوالت و 
خدم��ات با میزان تولی��د، پیش بینی میزان و حجم 
ف��روش به ص��ورت ماهانه و س��االنه، پی ب��ردن به 
میزان اثربخش��ی تبلیغات انجام ش��ده و در نهایت 
ح��ذف و تمدید آنها، ش��ناخت نقاط ضعف و قوت، 
فرصت ه��ا و تهدید های ب��ازار. همچنین با توجه به 
نتایج تحقیقات بازار می توانید اس��تراتژی ارتباط با 

مصرف کنندگان را تعیین کنید. 

بازاردان ایرانی

آیا می دانستید

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(



دی��روز، 25 نوامب��ر روز جهان��ی مبارزه 
با خش��ونت خانگی علیه زن��ان بود. هدف 
از س��ازماندهی یک روز در س��طح جهانی 
ب��ه موضوع خش��ونت خانگی علی��ه زنان و 
هم��کاری جهانی برای مقابله با آن، دفاع از 
حقوق زنان و از همه مهم تر افزایش آگاهی 

عمومی و اطالع از وضعیت زنان است. 
براس��اس گ��زارش مرک��ز رس��یدگی به 
قربانی��ان خش��ونت های خانگی و جنس��ی 
در آمریکا، به طور متوس��ط پلیس نیویورک 
ه��ر دو دقیق��ه، ی��ک گ��زارش خش��ونت 
خانگ��ی دریاف��ت می کن��د. قربانی��ان این 
در  روز   7.2 متوس��ط  به ط��ور  مش��کالت 
س��ال بهره وری خود را از دس��ت می دهند. 
مرکز کنت��رل و پیش��گیری بیماری  ها نیز 
هزین��ه مراقبت ه��ای پزش��کی و بهره وری 
از دس��ت رفته از خش��ونت های خانگی در 
میلی��ارد دالر برآورد   آمری��کا را س��االنه 8 

کرده است. 
موض��وع ناراحت کنن��ده ای��ن اس��ت که 
رایج ترین ش��کل خش��ونت فیزیکی که به 
زنان وارد می ش��ود از سوی شریک زندگی 
آنه��ا رخ می دهد. به طور متوس��ط، حداقل 
یک س��وم زنان در سراس��ر دنی��ا در طول 
زندگ��ی خ��ود مورد ض��رب و ش��تم، آزار 
جنس��ی یا به هر ش��کلی مورد اذیت و آزار 
ق��رار می گیرند. با توجه ب��ه داده های بانک 
جهان��ی، برای زنان 15 تا 44 س��ال، ترس 
از اینک��ه م��ورد تجاوز و خش��ونت خانگی 
قرار گیرند حتی از خطر ابتال به س��رطان، 
تصادف��ات ج��اده ای، جن��گ و ماالریا هم 
بیشتر است. براساس آماری که بانک جهانی 
ارائه  می دهد، از هر پنج زن در دنیا، یک نفر 
در ط��ول عمر خود قربانی تجاوز می ش��ود. 
همچنی��ن در س��ال 2015، در اروپا از هر 
پنج زن، یک نفر قربانی خش��ونت فیزیکی 
شده است. فقط در فرانسه، در حومه  شهر ها 
و شهرس��تان ها، هر سه روز یک بار یک زن 

به دست همسر خود کشته می شود. 
بنابرای��ن الیزابت م��ورن، رئیس اتحادیه 
زنان اروپا می گوید: »بای��د درباره وضعیت 
زن��ان به یکدیگر آگاهی دهیم، باید به زنان 
و مردان، به پزشکان و بیماران، به کودکان 
و بزرگس��االن،  به کارمن��دان و کارفرمایان 
اطالع رس��انی ش��ود که مصادیق خشونت 
چه چیز هایی هس��تند، صحبت از آزادی و 
حقوق زنان در راس��تای اهداف روز جهانی 
مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان ضروری 

و حیاتی است.« 
براساس نظرسنجی آژانس اروپایی حقوق 
اساس��ی که سال گذشته روی 42 هزار زن 
انجام ش��د، از هر پنج زن در اروپا، یک نفر 
مورد خشونت جسمی و جنسی و نزدیک به 
یک نفر از هر دو نفر مورد خش��ونت روحی 
و روان��ی ق��رار گرفته ان��د. متوس��ط میزان 
خش��ونت خانگی در اروپا 22درصد اس��ت. 
از میان کش��ور های اروپایی، هلند، س��وئد 
و رومانی کش��ور هایی هس��تند که زنان در 
آنها بیش��تر در معرض خشونت خانگی قرار 
دارند. در فرانس��ه، یک چهارم از زنان یا به 
عبارتی 26 درصد از زنان و باالتر از متوسط 

اروپا، قربانی خش��ونت فیزیکی می ش��وند. 
در کش��ور های لیتوانی و دانمارک، با وجود 
اینکه از نظر تبعیض جنس��یتی در وضعیت 
خوب��ی هس��تند، ام��ا بدتری��ن و باالترین 
میزان خش��ونت خانگی را برابر با 32درصد 
دارند. یک��ی از عمده ترین دالیل نرخ باالی 
خشونت در کش��ور های شمال اروپا، اعتیاد 
به الکل است دلیل دیگر اینکه زنان نسبت 
ب��ه حقوق خ��ود مطلع هس��تند و کمتر از 
صحبت و گزارش آن ه��راس دارند. اما در 

کش��ور های دیگر اروپایی زن��ان با پذیرش 
خشونت خانگی به عنوان بخشی از زندگی، 

بیشتر از آن رنج می برند. 
بنابراین درمی یابیم که این ارقام، احتماال 
با واقعیت فاصله دارند. زنان، اغلب به دلیل 
ت��رس از اتفاق��ی که افت��اده کمتر صحبت 
می کنند، درحالی که برای مبارزه با خشونت 
خانگی در س��طح جهانی، پذیرش خشونت 
خانگی باید به کمترین حد ممکن برس��د. 
به همین منظور از نظر الیزابت مورن، الزم 

است که زنان نسبت به مصادیق خشونت و 
حقوق خود آگاه باش��ند. او به عنوان رئیس 
اتحادیه زنان اروپا می گوید: »همه رفتار های 
خشونت آمیز و توهین آمیز مصداق خشونت 
هس��تند، به غیر  از خش��ونت های فیزیکی 
مثل ضرب و شتم، کش��یدن مو، سوزاندن 
با س��یگار، تهدید، خش��ونت اقتصادی مثل 
تحری��م، جلوگیری از کار کردن و تحصیل، 
ممانعت از دیدار خانواده و فرزندان و... همه 
مصداق بارز خش��ونت علیه زنان هستند.« 

خش��ونت های خانگ��ی عالوه بر مش��کالت 
جس��می که به ج��ای می گ��ذارد، باعث به 
وجود آم��دن بیماری های روان��ی از جمله 
افس��ردگی، اختالل در خ��واب، اضطراب و 
هراس نیز می ش��ود. در سال 2014، 134 
نفر بر اثر خش��ونت خانگی جان خود را در 

فرانسه از دست دادند. 
خش��ونت اقتصادی یا کنت��رل اقتصادی 
نوع��ی دیگر از خش��ونت علیه زنان اس��ت 
ک��ه با هدف سوءاس��تفاده مالی، س��لطه و 
س��رکوب زنان ش��کل می گی��رد. تصاحب 
دس��تمزد و درآمد زنان، تحریم های مالی و 
ب��ه کار گیری زنان در زمینه های مختلف به 
قصد سوءاس��تفاده از مصادیق خشونت های 

اقتصادی علیه زنان است. 
بحران اقتصادی سال 2008 نیز به شدت 
روی زنان تأثیر گذاش��ته  اس��ت و وضعیت  
آنه��ا را بیش از پیش از نظ��ر برابری دچار 
مش��کل کرده و این قش��ر از نظر اقتصادی 
شکننده تر شده اند. زنان در محیط  های کار، 
بیشتر از مردان مورد تبعیض جنسیتی قرار 
می گیرن��د، دس��تمزد آنها در ازای س��اعت 
کاری برابر و وظیفه یکس��ان هنوز از مردان 

پایین تر است. 

تصویب قوانینی به نفع زنان 
در آمری��کا، م��ردم چند ایال��ت از جمله 
کانکتیکت )در شمال ش��رقی این کشور(، 
اورگن )غرب آمریکا(، ورمونت )شمال شرق 
آمریکا(، کالیفرنیا، ماساچوست و به تازگی 
آریزونا و واشنگتن به تصویب الیحه ای رأی 
دادند که طبق آن زنانی که مورد خش��ونت 
خانگی قرار می گیرند، می  توانند از مرخصی 

با حقوق بهره مند شوند. 
ال��ن ب��راوو، مدی��ر ش��بکه ارزش ه��ای 
خانوادگ��ی ایال��ت آریزون��ا، در مصاحبه با 
هافینگتون پست گفته است: »هنگامی که 
یک شخص در معرض خشونت خانگی قرار 
می گیرد، دقیقا زمانی اس��ت که بیش��تر از 
همیش��ه به امنیت اقتصادی و اقدامی برای 
محافظت از خ��ودش نیاز دارد.« ش��هردار 
نیوی��ورک، بی��ل دو بالس��یو در مصاحب��ه 
ب��ا هافینگتون پس��ت گفته اس��ت که این 
ش��هر به زودی به لیس��ت موافق��ان خواهد 
پیوست. شهردار نیویورک در یک کنفرانس 
مطبوعات��ی دراین ب��اره گف��ت: »هیچ زنی 
نباید میان امنیت خود و حقوق و دستمزد 
و به ط��ور کل��ی امنیت ش��غلی اش یکی را 
انتخ��اب کند. باید به او اطمینان بدهیم که 
از ش��غل او محافظت خواهد ش��د و نه تنها 
می تواند ط��ی مدت مرخص��ی از حقوق و 
دس��تمزد بهره مند ش��ود، بلکه می تواند با 
خی��ال راحت به دادگاه برای رس��یدگی به 
مشکل خود ش��کایت کند و همزمان تحت 
درم��ان قرار گیرد.« این الیحه تحت عنوان 
»روزه��ای ایمن« به کارکنان��ی که قربانی 
خش��ونت های خانگی هس��تند این امکان 
را می ده��د ک��ه در مح��ل کار خود حضور 
نداشته باش��ند و در عین حال حقوق خود 
را ب��رای پیگیری مراحل قانونی ش��کایت و 
درمان خود دریافت کنند و نگران از دست 
دادن ش��غل خود به خاط��ر غیبت طوالنی 

نباشند. 

داستان خشونت خانگی 
دردناک خاموش

خشونت خانگی پدیده ای تلخ و دردناک است که 
در هر گوشه جهان به نحوی رواج دارد و از کشورهای 
توس��عه یافته گرفته تا درحال توس��عه ب��ا این پدیده 
اجتماعی مواجه هس��تند. در اینکه خشونت خانگی 
به جسم و جان افراد، به ویژه زنان آسیب های جدی 
وارد می کن��د و باعث می ش��ود قربانیان زیادی روی 
دس��ت جامعه بمانند، کوچک تری��ن تردیدی وجود 
ندارد، اما یک س��وال اساسی در جهان اقتصاد محور 
امروز وجود دارد و آن اینکه تأثیر خشونت خانگی بر 
آینده درآمد خانواده ها و بهره وری آنها چگونه است؟ 
برای پاس��خ به این س��وال بهتری��ن راه نگاه کردن 
به نتایج مطالعاتی اس��ت که در گوش��ه و کنار جهان 
دراین باره انجام می ش��ود. براس��اس مطالعه امس��ال 
مؤسسه جهانی مک کینس��ی، بیش از 39 میلیون زن 
متحمل خشونت فیزیکی از سوی شریک زندگی خود 
می شوند. این خشونت از درگیری های فیزیکی ساده تا 
ضرب وشتم را شامل می شود. براساس آماری که اداره 
آمار آمریکا اعالم ک��رده، 39 میلیون زن یعنی حدود 
یک سوم جمعیت زنان بالغی که در این کشور زندگی 

می کنند مورد خشونت قرار می گیرند. 
مؤسسه مک کینسی که در اختصار به MGI هم 
شناخته می شود براس��اس برآوردهای مرکز کنترل 
و پیش��گیری  از بیماری ه��ا در آمری��کا، هزینه های 
خش��ونت خانگ��ی علی��ه زن��ان از س��وی ش��ریک 
زندگی ش��ان را س��االنه 9/4 میلیارد دالر در آمریکا 

اعالم کرده است. 
در بخش��ی از این گزارش آمده است: »70 درصد 
ای��ن هزینه ها، پولی اس��ت که افراد مورد خش��ونت 
واقع شده برای درمان خود می پردازند. 15درصد این 
هزینه نیز به خاطر از دس��ت رفتن بهره وری به وجود 
می آی��د و 15 درصد دیگر هم حاصل از درآمدهایی 
اس��ت که زنان در ط��ول عمر خود پ��س از تحمل 

خشونت از دست می دهند.«
دراین حال، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا در سال 2004 هم یک مطالعه دراین باره 
انجام داد که هزینه های ناش��ی از خش��ونت خانگی 
را 3/8 میلیارد دالر برآورد کرد. این نش��ان می دهد 
که از 12 س��ال پیش تاکنون ای��ن هزینه ها نه تنها 

کاه��ش نیافته، بلک��ه نزدیک به ی��ک میلیارد دالر 
افزایش داش��ته است. براس��اس مطالعه سال 2004 
میالدی، 460 میلیون دالر از این هزینه ها ناش��ی از 
تجاوز جنسی، 2/6 میلیون دالر به خاطر آسیب های 
جس��می، 461 میلیون دالر ب��ه دلیل کمین کردن 
برای آس��یب رس��اندن به زن��ان و 1/2 میلیارد دالر 
هزینه زندگی از دس��ت رفته ش��ان پس از خشونت 

است. 
اگرچه معموال وقتی حرف از خشونت خانگی زده 
می شود، آس��یب، هزینه و معضالت زنان موردتوجه 
ق��رار می گیرد، اما واقعیت این اس��ت که هزینه های 
ناش��ی از خش��ونت های خانگی هم به زنان و هم به 

مردان ضررهای اساسی می زند. 
در یک مطالعه که سال 2005 انجام شد، میانگین 
هزینه های پزش��کی ه��ر زن قربانی خش��ونت های 
فیزیکی خانگی در آمریکا 483 دالر اعالم شد، حال 
آنک��ه این هزین��ه برای م��ردان 83 دالر بود. هزینه 
خدمات بهداش��تی روانی نیز ب��ه ازای هر زن 207 

دالر و برای مردان 80 دالر اعالم شد. 
اما نکته جالب اینجاس��ت ک��ه هزینه های کاهش 
به��ره وری برای زنان و مردان تفاوت فاحش��ی مثل 
س��ایر هزینه ها ندارد. کاهش به��ره وری به ازای هر 
مرد 224 دالر و برای هر زن 257 دالر هزینه دارد. 
براس��اس اع��الم مرک��ز کنت��رل و پیش��گیری از 
بیماری ها، در آمریکا از هر چهار زن باالی 18 س��ال 
یک نفر  )یعنی 3/22 درصد( و از هر هفت مرد باالی 
18 س��ال یک نفر  )14 درصد( قربانی خشونت های 
شدید فیزیکی از سوی شریک زندگی خود می شوند. 
حال خوب است بدانید آمریکا از جمله کشورهایی 
اس��ت که از منظر خش��ونت خانگی »امن« به شمار 
می آید؛ کش��وری که در مقایسه با برخی کشورهای 
توس��عه یافته و بس��یاری از کش��ورهای فقی��ر ی��ا 
درحال توس��عه وضعیت بهت��ر و نرمال تری از لحاظ 

مبارزه با خشونت جنسی دارد. 
در کانادا، استرالیا، برخی کشورهای اسکاندیناوی 
و بسیاری از کش��ورهای دیگر هم وضعیت خشونت 
خانگی اگرچه در مقایس��ه با س��ایر کش��ورها خوب 

است، اما نیاز به اقدامات فوری دارد. 
هم��ه این آمار و ارقام تنها ی��ک نکته را یادآوری 
می کن��د و آن اینکه زن��ان و م��ردان و به ویژه زنان 
برای در امان ماندن از هزینه های روانی، اجتماعی و 
اقتصادی خشونت خانگی نیازمند حمایت هستند. 

برای از میان برداشتن یا پیشگیری از خشونت های 
خانگی نیاز به برنامه های پیشگیرانه یا مداخله گر در 
همه کش��ورهای جهان احس��اس می شود. وقتی در 
آمریکا که از »امن«ها به شمار می آید، در طول چند 
سال هزینه ها یک میلیارد دالر افزایش می یابد، پس 
در کشورهای فقیری چون سومالی وضع بسیار بدتر 
است و نیاز به برنامه های جدی برای مراقبت از افراد 
در برابر خشونت های خانگی بیشتر از پیش احساس 

می شود. 
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هیچ وقت نمی توانیم به کش��وری که ناش��ناخته اس��ت 
به راحتی و بااطمینان س��فر کنیم، چه برس��د به اینکه در 
موقعیت زنی باشیم که احس��اس امنیت و خطر می کند. 
زنان در این چهار کشوری که معرفی می کنیم، می توانند 
به آرامی زندگی کنند و ب��دون نگرانی خاصی که امنیت 

آنها را تهدید  کند، امنیت را تجربه  کنند. 
 

امنیت در خارج از کشور و داخل کشور همیشه یکسان 
نیست. اما برخی از کشورها محیط آرامی را در مقایسه با 
کشورهای دیگر برای زنان فراهم کرده اند. در برخی جوامع 
ک��ه وضعیت زندگی در آنها خوب اس��ت، زنانی هس��تند 
ک��ه با درصد و احتم��ال زیاد به موفقیت ه��ای اقتصادی 
 می رس��ند. براساس مطالعه ای که ش��رکت نیو ورد ویلث 
منتش��ر   )NEW WORLD WEALTH (
کرده اس��ت امنیت زنان، یکی از بهترین راه های قضاوت 

چشم اندازهای بلند مدت یک کشور است.

کشورهای انگلیسی زبان در رده های باالی 
رده بندی 

بنا بر این گزارش، اس��ترالیا یک پناهگاه امن برای زنان 
اس��ت. در زندگی مشترک مردم این کش��ور، ارزش های 
مشترکی وجود دارد، خدمات اجتماعی نسبت به خشونت 
خانگ��ی واکنش پذیر هس��تند و سیاس��ت های مهاجرتی 
س��ختی دارد، این عامل توضیح می دهد که چرا استرالیا 
کش��وری امن برای زنان محس��وب می ش��ود.  نیوزیلند، 
همسایه استرالیا دومین کشور در جهان است که در سال 
2016 به کش��ور خیلی امن برای زنان معروف شده است. 
به عنوان مثال، پلیس نیوزیلند طرح موثری را برای مبارزه 
نقض قوانین مرتبط با خشونت خانگی و آزار زنان در نظر 

گرفته  است.  س��ومین کشور امن برای زنان، کانادا است. 
در این کشور نرخ جرم و جنایات و خشونت علیه زنان، از 
ایاالت متحده به عنوان کشور چهارم کمتر است. پنجمین 
کشور این رده بندی، اسکاتلند است که در واقع نخستین 

کشور اروپایی راه یافته در این رده بندی است. 

کشوری هایی که زنان در آنجا امنیت پایینی دارند 
با وجود ادعای تکامل انس��انیت، به نظر می رس��د دنیا 

هنوز ه��م از امنیت کاف��ی برای زنان برخوردار نیس��ت. 
مش��کالت و ترس هایی نظیر تبعیض جنسیتی، خشونت 
خانگی و تجاوز بین زنان آسیا و آفریقا مشترک است. در 
بعضی کش��ورها هنوز هم خش��ونت و آزار و اذیت جنسی 

زنان و ناقص سازی جنسی زنان رایج است. 
در اینجا 10 کشوری را معرفی می کنیم که زنان در آنها 

از امنیت برخوردار نیستند: 
1. افغانس��تان: دخت��ران کوچک در س��ن 15 س��الگی 

به صورت اجباری ازدواج می کنند. 
2. جمه��وری کنگو: روزانه به طور متوس��ط 1150 زن 

مورد خشونت خانگی و آزار قرار می گیرند. 
3. هند: در این کشور تجاوز گروهی، ازدواج با دختران 
زیر سن قانونی و 50 میلیون مورد مختلف سوءاستفاده از 
دختران کوچک در 30 سال گذشته وجود داشته است. 

4. س��ومالی: 95درصد دختران سومالیایی در سن بین 
4 تا 11 س��الگی تحت عمل ناقص س��ازی جنس��ی قرار 

می گیرند. 
5. کلمبی��ا: در کلمبیا، 245 زن روزانه قربانی اش��کال 
مختل��ف خش��ونت می ش��وند و نزدیک ب��ه 90درصد از 

مجرمان از مجازات قانونی مصون هستند. 
6. مص��ر: آزار و اذیت جنس��ی، افزایش قاچاق انس��ان، 
قوانین تبعیض آمیز و سیاس��ت ضعی��ف، افزایش ناامنی، 
افزایش خش��ونت، هم��ه و همه دالیلی هس��تند که این 
کشور را در رده بندی ناامن ترین کشور های دنیا برای زنان 

قرار داده است. 
7. مکزیک: در مکزیک بین س��ال های 2000 تا 2009 
بی��ش از 2000 زن ب��دون مجازات و با عن��وان تبعیض 
جنس��یتی کشته ش��دند که این عامل به طور فزاینده ای 

خطرناک است. 
8. برزیل: براس��اس آم��ار س��ازمان های غیر دولتی، در 
برزی��ل، در هر 15 ثانیه یک زن مورد ضرب و ش��تم قرار 
می گیرد که به طور متوس��ط برابر ب��ا 2.1 میلیون زن در 

سال خواهد شد. 
9. پاکستان: براساس آخرین آمار ساالنه از بنیاد لورات، 
در این کش��ور تعداد موارد گزارش شده از خشونت علیه 
زنان، تجاوز، قتل و... به طور فزاینده ای در حال رشد است. 
و  خش��ونت  ه��م  تایلن��د  در  تایلن��د:   .10
مالحظ��ه ای  قاب��ل  آم��ار  جنس��ی،  اذی��ت  و   آزار 

دارد. 

کمترین و بیشترین امنیت برای زنان

به مناسبت 25  نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 

تهدید درآمد زنان با خشونت خانگی
ترجمه: سارا گلچین

yfihtlaeh :منبع

افغانستان- 90درصد
الجزایر- 68درصد

آذربایجان- 49درصد
چاد- 62درصد

مصر- 39درصد
اتیوپی- 68درصد

عراق- 59درصد
اردن- 59درصد

مالدیو- 31درصد
مالی- 87درصد

مراکش- 64درصد
نیجر- 70درصد

سودان جنوبی- 79درصد
سودان- 47درصد

تاجیکستان- 74درصد
ترکمنستان- 38درصد

ازبکستان- 70درصد

درصد زنانی که خشونت خانگی را می پذیرند و به آن اعتراض نمی کنند
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آخری��ن جمعه م��اه نوامبر 
می��ادی ب��ه »جمعه س��یاه« 
شهرت یافته است و فروشگاه ها 
و شرکت های معتبر در چنین 
روزی تخفیف��ات گس��ترده ای 
را ب��ه مش��تریان خ��ود ارائ��ه 

می دهند. 
ت��ولید کنن���دگان ان����واع 
دس��تگ��اه ه�ای دیجیت���ال و 
فروش��گاه های مجازی سراس��ر 
دنیا یکی از بازیگران اصلی این 
مناسبت هستند و خدمات خود 
را حتی با تخفیف 80درصدی نیز 
به دست مشتریان می رسانند. 

بیش��تر ش��رکت ها و فعاالن 
این عرصه تخفیفات و خدمات 
ارائه شده به مشتریان را تا روز 
دوشنبه ادامه می دهند به همین 
دلیل هرس��اله در چنین ایامی 
ش��اهد افزای��ش خریدوفروش 
دستگ��اه های الکت���رونی�کی 
هس��تیم.  تجربه نشان می دهد 
شرکت های خرده فروش آناین 
سراس��ر جهان در این روز ها و 
با توجه به نزدیک ش��دن سال 
جدی��د می��ادی ب��ا افزای��ش 
هس��تند.  مواج��ه  معام��ات 
براس��اس پیش بینی های انجام 
ش��ده امسال نیز فروشگاه هایی 
مث��ل آم��ازون وeBay  فروش 
قابل توجهی به این مناس��بت 

خواهند داشت. 
براین اس��اس انتظار می رود 
خرده فروش��ی آمازون تنها در 

چه��ار روز بتواند میزان فروش 
خ��ود را بی��ش از 40 درصد و 
رقی��ب آن یعن��ی eBay  نیز 
مق��دار فروش خود را به بیش 

از 30 درصد برساند. 
ب��ا توجه ب��ه آنک��ه ایاالت 
به عن��وان  آمری��کا  متح��ده 
صاح��ب اصلی ای��ن حراجی 
گس��ترده ش��ناخته می شود، 
در ای��ن روز تمامی ایالت های 
پرجمعی��ت و فروش��گاه های 
آنای��ن به ق��ول معروف وقت 
س��ر خاران��دن ه��م ندارن��د.  
نیویورک با ۷۶هزار فروش��گاه 
خرده فروش��ی و ۹ فروش��گاه 
زنجیره ای و همچنین تگزاس 

ب��ا بیش از 30هزار فروش��گاه 
از بی��ش  و   خرده فروش��ی 

۶0 ف�روش��گ��اه زنجی��ره ای 
بزرگ ترین مراکز خرید آمریکا 

را در خود جای داده اند. 
این مراسم در سایر کشور ها 
نیز با اس��تقبال زیادی مواجه 
می ش��ود. در حال حاضر بیش 
از ۹0 درص��د فروش��گاه ها در 
روسیه این روز را با تخفیف های 
وی��ژه ای س��پری می کنن��د و 
از مهم تری��ن آنه��ا می توان به
P r o m o k o d a b r a ،  
Philips، Otto، Ozon. ru 
و همچنین Wikimar اشاره 

کرد. 

مراقب باج گیر ها باشید
ام��ا امس��ال جمعه س��یاه ی��ا 
Black Friday با تهدید هایی 
نی��ز هم��راه بود. هکره��ا تاکید 
کرده اند که در این ایام حمات 
گس��ترده ای را در سراسر جهان 
انجام خواهند داد و این حمات 
ت��ا روز دوش��نبه )مع��روف ب��ه 
دوشنبه س��ایبری( ادامه خواهد 

یافت. 
به گفته کارشناس��ان، نصب 
اف��زون�ه ه�ای مخ����رب روی 
مرورگر های  به ویژه  نرم افزار ها 
اینترنت��ی بزرگ تری��ن تهدید 

برای کاربران است. 
به همین دلیل کارشناس��ان 

موسس��ه  چک م��ارک بهترین 
الکترونیک  تجارت  افزونه های 
وردپ��رس را م��ورد تحلی��ل 
و بررس��ی ق��رار داده ان��د. این 
روی  اس��ت  ق��رار  افزونه ه��ا 
۱00 هزار وب گاه و فروش��گاه 
آناین وردپرس مورد استفاده 
ق����رار گی��رن��د. چک مارک 
را  ۱۲افزونه تج��اری وردپرس 
بررس��ی ک��رده و دریاف��ت که 
چه��ار م��ورد از ای��ن افزونه ها 
در معرض آس��یب پذیری های 
 SQL انعکاسی، تزریق  XSS
و دستکاری پرونده قرار دارند. 
به گفته کارشناسان، این مرکز 
اگ��ر آس��یب پذیری هایی ک��ه 
کشف ش��ده توسط مهاجمان 
مج��ازی م��ورد اس��تفاده قرار 
ش��خصی  اطاع��ات  گی��رد، 
نزدی��ک ب��ه ۱3۵ ه��زار کاربر 

افشا خواهد شد. 
در ای��ن گزارش به جزییات 
ه��ر ی��ک از آس��یب پذیری ها 
توضیح داده ش��ده اس��ت ولی 
در مورد نام افزونه ها اطاعاتی 
به چش��م نمی خورد. همچنین 
عنوان نشده این افزونه ها روی 
چه بس��ترهایی مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
کارشناس��ان ب��ه طراح��ان 
وب س��ایت و کاربران هش��دار 
داده ان��د ک��ه ب��رای در ام��ان 
مان��دن از انتش��ار اطاع��ات 
خ��ود، از افزونه ه��ای معتب��ر 
استفاده کنند و آنها را از منابع 

ناشناس دانلود نکنند. 

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی خبر دادقیمت انواع گوشی
احتمال قطع گوشی های قاچاق با 

اجرای رجیستری
 رئی��س اتحادی��ه تجهیزات مخابراتی از احتمال بروز 
مشکل برای خریداران آیفون های ۷ قاچاق و غیررسمی 

پس از اجرای طرح رجیستری موبایل خبر داد. 
غامحس��ین کریمی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
ب��ه تاثیر دریافت ۹درص��د مالیات بر ارزش افزوده از 
وارد کنندگان رس��می گوش��ی های موبایل گفت: در 
ح��ال مذاک��ره و ت��اش برای لغو دریاف��ت این مبلغ 
از واردکنندگان رس��می موبایل هس��تیم چراکه این 
موضوع می تواند دلیلی بر اقبال واردکنندگان نسبت 

به بازار قاچاق باشد. 
وی در ادامه آگاهی مردم را عاملی دیگر در راستای 
مبارزه با واردات قاچاق دانس��ت و افزود: مردم خود 
نیز باید تا حدی به حق و حقوق خود توجه داش��ته 
باشند تا درگیر مشکات مربوط به خرید گوشی های 
قاچ��اق نش��وند. به عنوان مثال الزم اس��ت به هنگام 
خرید عاوه بر توجه به مجوز معتبر واحدی که از آن 
خدمات دریافت می کنند، فاکتور رسمی نیز دریافت 
کرده و کارت گارانتی معتبر درخواست کنند که در 
آن کد IMEI دس��تگاه ذکر ش��ده باش��د چرا که در 
غی��ر  ای��ن صورت کارت های گارانت��ی فاقد اعتبار به 

شمار می روند. 
کریم��ی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه الزم 
اس��ت خریداران بازار موبایل کد IMEI  خود را از 
طریق ارس��ال پیامک به س��امانه 3000888۷ چک 
کنند تا برای آنها مش��خص ش��ود که گوش��ی  آنها از 

طریق مبادی رسمی و گمرکی وارد شده یا خیر. 
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در ادامه با اشاره 
به اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه در آینده 
اظه��ار ک��رد: به خصوص به خری��داران آیفون های۷ 
توصی��ه داری��م که ب��ا توجه به فعالیت ش��رکت های 
واردکنن��ده رس��می ای��ن برن��د حتم��ا از نمونه های 
رس��می خرید خود را انجام دهند، چرا که در آینده 
با اجرای طرح رجیس��تری موبایل این احتمال وجود 
دارد که آیفون های ۷ قاچاق و تمام گوشی های قاچاق 

برندهای دیگر غیرفعال شوند. 
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات 
مختل��ف ق��رار ب��ر آن بوده اس��ت که گوش��ی های 
خریداری ش��ده پیش از اجرای طرح رجیس��تری 
تلفن همراه دچار مشکل نشوند، گفت: مدت هاست 
در ای��ن زمین��ه توصیه های مختلف داده ش��ده و از 
مردم خواسته شده است که از طریق مبادی رسمی 
خری��د خ��ود را انج��ام دهند. بر همین اس��اس نیز 
ش��رکت های مختلفی مجوز گرفته اند به واردات در 
ای��ن بخ��ش بپردازند، به همین دلیل جای بهانه ای 

وجود نخواهد داش��ت. 
 رئی��س اتحادی��ه تجهیزات مخابرات��ی در پایان از 
پیگیری وضعیت برندهای دیگری مانند سامس��ونگ 

و ال جی نیز خبر داد. 

کمک مالی ۸.۵ میلیاردی به 
بازی سازان رایانه ای

رئیس بنیاد ملی بازی های رایانه ای از تصویب کمک 
مال��ی 8.۵میلی��ارد تومانی به بازی س��ازان رایانه ای با 
همکاری معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری خبر 

داد. 
حس��ن کریمی قدوس��ی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر، با 
اش��اره به تس��هیاتی که برای حمایت از بازی سازان 
رایانه ای تعریف ش��ده اس��ت، اظهار داشت: از آنجایی 
ک��ه تولی��د بازی ه��ای رایان��ه ای در کش��ور یکی از 
پارامتره��ای تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی محس��وب 
می ش��ود، بنی��اد ملی بازی ه��ای رایانه ای با همکاری 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات، معاونت علمی 
فناوری رئیس جمهوری سازمان نظام صنفی رایانه ای 
پکیج حمایتی را برای تولیدکنندگان بازی در کشور 

در نظر گرفته است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن بس��ته حمایتی ش��امل 
حمایت های مالی مستقیم در قالب اعطای وام و گرنت 
می ش��ود، ادامه داد: اعطای وام 30 میلیون تومانی به 
بازی س��ازان متقاض��ی عضو س��ازمان نظ��ام صنفی 

رایانه ای یکی از این دسته حمایت هاست. 
رئی��س بنی��اد ملی بازی های رایانه ای افزود: س��ال 
گذش��ته ب��ا هم��کاری وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطاع��ات ۲ میلی��ارد تومان وام به بازی س��ازان تعلق 
گرف��ت. در همی��ن حال با هم��کاری معاونت علمی 
فناوری رئیس جمهوری، کمک مالی به مبلغ 8میلیارد 
و ۶00 میلی��ون توم��ان برای بازی س��ازان به تصویب 
رس��ید ک��ه تاکنون 4میلی��ارد تومان از آن اختصاص 

داده شده است. 
کریمی قدوس��ی با بیان اینکه عاوه بر حمایت های 
مالی، بازی سازان داخلی مورد حمایت های زیرساختی 
از جمل��ه آم��وزش و کاریابی نیز قرار می گیرند، تاکید 
ک��رد: راه ان��دازی مرک��ز رش��د بازی ه��ای رایانه ای، 
انس��تیتوی تولید بازی، آزمایش��گاه موبایل و سامانه 
کاریابی از جمله اقدامات صورت گرفته برای حمایت 

از این فناوری فرهنگی در کشور است. 
وی یکی از مش��کات فعلی بازی س��ازان در کشور را 
نبود بازار عادالنه توزیع محصوالت عنوان کرد و گفت: 
بر تعداد بازی های خارجی که در داخل کشور منتشر 
می شود، کنترلی وجود ندارد. براین اساس ما قصد داریم 
تا دو ماه آینده، موضوع مقررات گذاری برای حوزه گیم 
را به ص��ورت ج��دی دنبال کنیم و رگوالتور عرصه گیم 
را راه ان��دازی کنی��م، چرا که ما معتقدیم حضور متعدد 
بازی ه��ای خارجی بدون کنترل، تاثیرس��وئی در دیده 

شدن بازی های ایرانی گذاشته است. 
رئی��س بنی��اد ملی بازی  های رایانه ای با اش��اره به 
اینکه براس��اس مصوبه ش��ورای عالی انقاب فرهنگی 
و تفویض وزیر وقت وزارت ارشاد، این بنیاد مسئولیت 
س��اماندهی به مقوله گیم در کش��ور را عهده دار است، 
خاطرنش��ان کرد: در حال آماده سازی زیرساخت های 
متعدد برای س��اماندهی و تعیین مقررات این بخش 
هستیم، چرا که انتشار تعداد متعدد بازی های موبایلی 
خارجی، باعث هرج و مرج و غیر قابل کنترل ش��دن 

این فضا شده است. 

خبـــر پیش بینی افزایش فروش بزرگ ترین  خرده فروشی های جهان به مناسبت جمعه سیاهشنبه بازار
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iSCOUT  نام رهیاب هوشمندی است که می تواند بدون آنکه موجب حواس پرتی رانندگان شود ،آدرس  یابی کند و مسیر را با انعکاسی تصویری که روی شیشه 
خودرو ایجاد می کند به راننده نشان دهد.قیمت این دستگاه حدود ۸0 دالر است.

huawei
قیمت)تومان(مدل

Huawei P8۱,0۵0,000
Ascend P8 Lite۶۵0,000

Mate 8۱,۷30,000
Nexus 6p۲,۱00,000

Ascend P7۷40,000
Mate S Dual۱,۵۶0,000

Ascend P7 Mini۵40,000
Ascend Mate7۱,۱۱0,000

Honor 4X۶۱0,000
Ascend G7۶۹0,000

Honor 7۱,۱80,000
Honor 68۹۵,000

Honor 4C۵0۵,000
Ascend G700۶00,000
Ascend G7304۱0,000
Ascend G740۶۷0,000
Ascend G63038۵,000
Ascend Y5503۵0,000
Ascend Y530330,000

Honor 3C4۶۵,000
Honor 3X G750۶8۵,000

Ascend G6۵40,000
Ascend P6۶۵0,000

Ascend Y6003۲۵,000
Ascend Mate۱3۵0,000
Ascend Y6253۱0,000
Ascend Y520۲۵0,000
Ascend Y511۲۷0,000
Ascend Y320۲3۵,000
Ascend Y300۲۶0,000
Ascend Y221۱۹۵,000

                                                                                
Samsung

قیمتمدل
Galaxy S7۲,300,000

Galaxy S7 Edge۲,۵۹0,000
Galaxy S6۱,۵40,000
Galaxy S6۱,8۱0,000

Galaxy S6 Edge+۲,3۵0,000
Galaxy Note 5۲,3۲0,000

Galaxy S6 Edge۱,800,000
Galaxy S6 Edge۲,۱۵0,000

Galaxy A9۱,830,000
Galaxy Note Edge۲,۶۶0,000

Galaxy Note 4Duos۲,۱80,000
Galaxy Note 4 SM-910H۱,۵۵0,000
Galaxy Note 4 SM-910C۱,۵00,000

Galaxy Alpha۹00,000
Galaxy S5 G900H۱,۱۷0,000
Galaxy S5 G900F۱,۲30,000

Galaxy S5 Duos۱,۱80,000
Galaxy S5 Mini880,000

Galaxy S5 Mini Duos۹00,000
Galaxy K Zoom۹00,000

Galaxy Star 2۲40,000
Galaxy Star Pro۲30,000

Sony
قیمتمدل

Xperia Z5۱,۵۵0,000
Xperia Z5 Compact۱,۵80,000

Xperia M5۱,۱00,000
Xperia Z3 Plus /Z4۱,400,000

Xperia Z2۱,۱00,000
Xperia Z3۱,۲۷۵,000

Xperia Z3 Dual۱,300,000
Xperia Z1۹۹0,000

Z3 Compact۱,۲30,000
Xperia Z1 Compact800,000

Xperia M4 Aqua۶۹0,000
Xperia E4 Dual4۵0,000

Xperia E3430,000
Xperia E3 Dual4۶۹,000
Xperia T2 Ultra۷۷0,000

 Xperia T2 Ultra Dual8۱۵,000
Xperia M2 Aqua۶۱0,000

Xperia C3۶۵0,000
Xperia C3 Dual۷30,000

Xperia T3۷30,000
Xperia V۶40,000

LG
قیمتمدل
G4۱,4۲0,000

K10۷00,000
LG V10۱,۹00,000
G Flex 2۹۲0,000,

G3۱,۱30,000
G3۱,0۷0,000

G3 S Dual۶00,000
LG G3 Stylus8۷0,000

G flex۱,0۶0,000
AKA۷۵0,000

L Bello۵۵0,000

مایکروسافت  ش��رکت  فرصت امروز- 
طی چند س��ال اخیر با خرید بخش��ی از 
ش��رکت فنان��دی نوکیا تصمی��م گرفت 
بخ��ش موبایلی خود را تقوی��ت کند، اما 
شواهد حکایت از آن دارد که با این وجود 
هنوز نتوانس��ته سهم چندانی از بازار را به 
خود اختصاص دهد. به تازگی مس��ئوالن 
مایکروسافت اعام کرده اند که قصد دارند 
یک گوشی هوش��مند تمام عی��ار را راهی 
ب��ازار کنند که می تواند مرهمی باش��د بر 
شکس��ت های اخیر این ش��رکت در بازار 
تلفن های هوشمند. ساتیا نادال، مدیرعامل 
بازار  مایکروسافت گفت: مایکروسافت در 
تلفن ه��ای هوش��مند باقی می مان��د و با 
محص��ول منحصر به ف��ردی که در آینده 
نه چندان دور رونمایی خواهد ش��د سهم 
خود از بازار این دس��تگاه های هوشمند را 

تقویت خواهیم کرد. 
داستان ورود گوشی جدید مایکروسافت 

ای��ن روزها ب��ا جمات ن��ادال دوباره قوت 
گرفته اس��ت، ام��ا آنچ��ه روی آن تأکید 
می ش��ود، عرضه موبایلی وی��ژه برای تجار 
اس��ت تا کاس متفاوت��ی را برای کاربران 
خ��اص در نظر بگی��رد. به نظر می رس��د 
س��ری لومیا نتوانست اس��تراتژی مدیران 
مایکروس��افت را محقق کن��د و به همین 
خاطر این کمپانی دیگر وارد بازار س��طح 
پایین نخواهد ش��د و در عوض قرار است 
گوشی گران قیمت با قابلیت های متفاوت 
در ح��د آیف��ون و گلکس��ی سامس��ونگ 
عرضه کن��د تا کاربران حوزه های خاص را 
راضی کند. براساس اخبار غیر رسمی، این 
 Surface phone محصول مایکروسافت
ن��ام دارد و از پردازنده  اینتل بهره می برد. 
این گوش��ی قادر اس��ت اپلیکیش��ن های 
یونیورس��ال را مانند رایانه های دس��کتاپ 
و از طریق قابلی��ت Continuum روی 

نمایشگرهای بزرگ اجرا کند. 

قوانی��ن  براس��اس  فرصت ام�روز- 
جدی��د در آمری��کا هم��ه تولید کنندگان 
تلفن های هوش��مند برای حض��ور در بازار 
 این کش��ور موظف خواهند ب��ود از حالت
"driver mode )مسدودسازی اپلیکیشن ها

در هنگام رانندگی( بهره بگیرند. 
ب��ه تازگی اداره مل��ی امنیت ترافیک 
بزرگراه های آمریکا اعام کرده که شمار 
تلفات ناشی از تصادفات در بزرگراه های 
این کشور در نیمه نخست سال ۲0۱۶ 
ب��ه ۱۷، ۷۷۵ رس��یده ک��ه نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قب��ل ۱0/4 درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. سال گذشته 
نی��ز بیش��ترین میزان م��رگ و میر در 
تصادفات جاده ای در ۵0 س��ال گذشته 
ثبت ش��د.  براس��اس گزارش ها، میزان 
قابل توجهی از تصادف��ات رانندگی در 
آمریکا به دلیل اس��تفاده از تلفن همراه 
موقع رانندگی اس��ت. به تازگی سازنده 

بازی Pokemon Go نسخه جدیدی 
از ای��ن بازی ارائه ک��رده که اجرای آن 
زمانی که س��رعت خودرو بی��ش از ۱۶ 
کیلومت��ر در س��اعت باش��د، متوق��ف 
می ش��ود، زیرا طبق گزارش ه��ا، دلیل 
اصل��ی چندین تصادف مش��غول بودن 
رانن��ده به این ب��ازی در حین رانندگی 
بوده اس��ت.  همچنین در اس��نپ چت 
یک فیلتر س��رعت به کار گرفته ش��ده 
اس��ت که وقتی کاربر در حال رانندگی 
از ای��ن اپلیکیش��ن اس��تفاده می کند، 
تصویر کیلومترشمار خودرو به او نشان 
داده می ش��ود تا کاربر از سرعت خودرو 

مطلع شود. 
ام��ا گوی��ا ای��ن تدابی��ر از تصادفات 
رانندگی کم نکرده اس��ت و مس��ئوالن 
تصمیم��ات  دارن��د  قص��د  آمری��کا 
کردن  برطرف  برای  س��خت گیرانه تری 

این معضل اعمال کنند. 

عزم مایکروسافت برای حضور پررنگ تر در بازار گوشی Driver Mode اجبار تولید کنندگان تلفن هوشمند به نصب



رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
خوزستان در رابطه با تولیدات کشاورزی این 
استان می گوید: اس��تان خوزستان17درصد 
تولی��دات زراعی کش��ور را دارد و همچنین 
91 درص��د تولید چغندر قند و 100 کش��ت 
و تولید نیشکر در اس��تان خوزستان صورت 
می گی��رد. کیخس��رو چنگلوایی با اش��اره به 
اینک��ه خوزس��تان مهم تری��ن قط��ب تولید 
محص��والت کش��اورزی اس��ت، می افزای��د: 
خوزستان مقام اول کشور را در خرید گندم، 
تولیدات محص��والت صنعتی و کش��اورزی، 
ص��ادرات خرما، تولید گن��دم، تولید ذرت و 
مقام دوم تولید برنج، کل��زا و آبزی پروری را 
دارد. وی با اشاره به وجود ۳7۴ هکتار فضای 
گیاهان گلخانه ای در خوزس��تان می گوید: تا 
س��ال آینده ۲۵ ه��زار تن به تولی��د ماهیان 
گرمابی این اس��تان اضافه می شود. همچنین 
در س��ال زراعی جاری 7 هزار و ۴9۵ هکتار 
از باغات اس��تان به کشت مرکبات اختصاص 
یافت که نس��بت به سال گذشته ۳۴۵ هکتار 
افزایش داش��ته اس��ت. وی ادام��ه می دهد: 
میانگی��ن عملکرد در هر هکت��ار 1۲ هزار و 
۵00 کیلوگرم اس��ت و پیش بینی می ش��ود 
حدود 9۳ هزار تن مرکبات برداش��ت ش��ود. 
چنگلوایی می گوید: پرتق��ال دزفول، پرتقال 
والنس��یا، نارنگی دزفولی، نارنگی پرل، کینو، 
لیم��و ت��رش محلی، لم��ون، گری��پ فروت 
ردب��اش و نارن��ج عمده محصوالت کش��ت 

ش��ده در باغات اس��تان بوده اند. وی با بیان 
ای��ن جمات می افزاید: در برنامه پنج س��اله 
به طور متوسط ساالنه ۵00 هکتار پیش بینی 
شده است. رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی 
خوزس��تان ب��ا بی��ان اینکه خرما بیش��ترین 
محصول زیر کش��ت در بین محصوالت باغی 
اس��تان را دارد، توضی��ح می دهد: از بین ۴۳ 
هزار هکتار محصوالت باغی، ۶۳ درصد سطح 
زیر کش��ت مربوط به خرما اس��ت و ۳۵ هزار 
نفر به صورت مس��تقیم در زمینه تولید خرما 
مشغول به کار هستند و از مجموع کل حجم 
یکصد و 70 تن صادرات خرمای کش��ور، ۶۵ 
ت��ا 70 تن و بین ۴0 تا ۵0 درصد به خرمای 
خوزس��تان اختص��اص دارد. وی ب��ر اهمیت 
نقش کش��اورزی تأکید می کن��د و می گوید: 
کش��اورزی عاوه بر نقش اصلی خود که در 
ایجاد امنی��ت غذایی و تولید غذا دارد، نقش 
مهم��ی را نی��ز در ایجاد اش��تغال، صادرات، 
تولید ناخالص داخلی می تواند داش��ته باشد، 
ب��ر همین اس��اس و با توجه ب��ه اهمیت این 
بخش ظرف س��ه س��اله اخیر دولت تدبیر و 
امی��د توجه وی��ژه ای را به بخش کش��اورزی 
داش��ته و ش��اهد موفقیت های خوبی در این 

بخش بوده ایم. 

افق تولید 25 میلیون تنی
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
خوزس��تان می گوید: در سال زراعی گذشته 

اس��تان خوزس��تان به لحاظ تولید در سطح 
بسیار خوبی قرار گرفت و رکوردهایی را برای 
نخستین بار در افزایش سطح تولید داشت. وی 
در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری استان 
خوزس��تان می گوی��د: اح��داث کارخانه های 
چغندرقند، کارخانه های تراکتورسازی، تولید 
کودهای شیمیایی، ریزمغذی ها، کشتارگاه ها 
و زیرساخت هایی مانند سردخانه و سیلوها از 
جمله مهم ترین ظرفیت های بخش کشاورزی 
استان برای سرمایه گذاری هستند. در بخش 
کش��اورزی ه��م از نظ��ر حج��م کار و هم از 
نظر تنوع بخش��ی، فرصت های بسیاری برای 

سرمایه گذاری وجود دارد. 
س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی استان 
موجب کمک ب��ه پایداری تولید و جلوگیری 
از نوس��انات بازار خواهد شد. وی با بیان این 
جم��ات می افزای��د: به جای آنک��ه تولیدات 
اس��تان به صورت خام به فروش برسند، اگر 
آنه��ا را در صنایع تبدیلی ف��رآوری کنیم با 
قیمت چند برابر و با ارزش افزوده بیش��تری 
ب��ه فروش می رس��ند و این ام��ر باعث ایجاد 
اشتغال در اس��تان خواهد شد. رئیس جهاد 
کشاورزی استان خوزستان با اشاره به ریسک 
س��رمایه گذاری در حوزه کشاورزی می گوید: 
تولید بخش کشاورزی مانند کارخانه نیست 
که موادی وارد کارخانه و محصول دیگری از 

کارخانه خارج شود. 
در بخ��ش کش��اورزی عوام��ل مدیریتی، 

نظ��ارت فن��ی، کاش��ت به موق��ع و عوام��ل 
اقلیمی بس��یار تأثیرگذار هستند. چنگلوایی 
ب��ا بیان ای��ن جمات می افزاید: ب��ا توجه به 
این امر که افق تولیدات کش��اورزی اس��تان 
در س��ال های آینده ح��دود ۲۵ میلیون تن 
پیش بینی ش��ده اس��ت ام��ا برای رس��یدن 
ب��ه ای��ن جای��گاه ب��ه س��رمایه گذاری های 
بخش خصوصی نیازمندیم. وی ادامه می دهد: 
در استان خوزستان نیاز به سرمایه گذاری در 
بخش های زیربنایی کش��اورزی، به ویژه بحث 
صنایع تبدیلی به ش��دت احس��اس می شود. 
امیدواریم با س��رمایه گذاری در این بخش ها 

شاهد توسعه صنایع استان باشیم. 

توانایی خوزستان در تأمین دانه های 
روغنی 

چنگلوای��ی در رابط��ه با کش��ت دانه های 
روغنی در شهرس��تان های استان می گوید: با 
توجه به اهمیت دانه روغنی کلزا که بهترین 
گزینه برای تناوب کشت با گندم وجو است، 
در مناطقی که کمب��ود آب وجود دارد، این 
ویژگی باعث ش��ده تا کش��اورزان نسبت به 
کش��ت کلزا ترغیب شوند. وی ادامه می دهد: 
هم اکن��ون 90 درص��د دانه ه��ای روغنی از 
س��ایر کشورهای وارد می ش��وند، درحالی که 
خوزس��تان قادر به تأمی��ن دانه های روغنی 
کش��ور است. کش��ت دانه گیاهی سویا نیز از 
س��ابقه دیرینه ای در اس��تان برخوردار است، 

به گون��ه ای که س��ال گذش��ته ح��دود ۵00 
هکت��ار از این گیاه در اس��تان کش��ت ش��د. 
چنگلوای��ی در رابط��ه ب��ا ظرفیت های دامی 
اس��تان می گوی��د: هم اکن��ون مرغداری های 
استان حدود 71 هزار تن مرغ گوشتی تولید 
می کنند که پاسخگوی کل نیاز استان که در 
حدود 100 هزار تن است، نیست. با توجه به 
سرانه مصرف مرغ، خوزس��تانی ها طبق آمار 
برنامه پنجم توسعه، باید ۶0 هزارتن گوشت 
از خارج از اس��تان وارد کنی��م که البته رقم 
صحیح در ح��ال حاضر ۳0 هزار تن اس��ت. 
وی در خص��وص آم��ار مرغداری ه��ای فعال 
خوزس��تان می گوی��د: در ح��ال حاضر ۸0۲ 
واحد مرغداری مرغ گوش��تی و 9 واحد مرغ 
تخم گذار در اس��تان فعال هستند. این مقام 
مس��ئول همچنین در رابطه با کش��ت برنج 
و ذرت اس��تان می گوید: اس��تان خوزستان 
دومی��ن تولید کنن��ده ذرت دان��ه ای کش��ور 
اس��ت. در حال حاضر حدود 70 هزار هکتار 
از مزارع خوزس��تان به کشت ذرت اختصاص 
داده ش��ده اس��ت که از این میزان ۴۳ هزار 
هکتار ذرت دانه ای تابس��تانه است. همچنین 
پیش بینی تولید برنج امس��ال اس��تان حدود 
۳۴0 هزار تن برنج اس��ت و عمده تولید برنج 
خوزس��تان به شهرستان های شوشتر، شوش 
و اهواز اختصاص دارد که سطح شالیزارهای 
 ای��ن شهرس��تان ها ح��دود ۲۵ ه��زار هکتار 

است. 

 »فرصت امروز« از ظرفیت های سرمایه گذاری 
استان خوزستان گزارش می دهد
وجود بسترهای مناسب 

سرمایه گذاری در خوزستان
استان خوزس��تان دارای بسترهای مناسب جهت 
اح��داث مگاپروژه ه��ا و نیز تکمیل زنجی��ره تولید و 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در بخش های صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��وده و در این خص��وص یکی از 
بهتری��ن انتخاب ه��ا به منظور احداث و توس��عه در 
بخش تولیدات است، در این رابطه گفت  و گویی را با 
رئیس صنعت، معدن و تجارت این استان داشته ایم 

که در ادامه می خوانید. 

چزابه، مهم ترین حلقه اقتصادی کشور
سیدنوراهلل حسن زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان خوزس��تان در رابطه با ظرفیت های 
سرمایه گذاری این استان می گوید: استان خوزستان با 
توجه به وضعیت ژئوپلتیکی و راه های ترانزیت جاده ای، 
ریلی و دریایی و با سابقه دیرینه ای که در بخش صنعت 
نفت و گاز و فوالد و نیش��کر دارد، دارای ظرفیت های 
مناس��بی جهت توس��عه بخش خصوصی در احداث 
واحدهای بزرگ و مگاپروژه ها است. وی ادامه می دهد: 
این استان با وجود صنایع بزرگ و مادر، زمینه مناسبی 
را برای احداث واحدهای تکمیلی و صنایع دس��تی در 
بسیاری از بخش ها از جمله صنایع پتروشیمی، فوالدی 
و صنایع جانبی نیشکر و قطعه سازان داراست. در این 
رابط��ه س��رمایه گذاری هایی نیز صورت گرفته اس��ت 
و امیدواریم تا س��ال آینده حداق��ل ۲۵واحد بزرگ و 
متوس��ط صنعتی در اس��تان به بهره برداری برس��د. 
رئی��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
خوزستان، احداث واحدهای بزرگ را یکی از عوامل 
ایجاد س��رانه اشتغال با س��رمایه گذاری باال معرفی 
می کن��د و می گوید: باید به این نکته توجه داش��ت 
که اش��تغال غیرمس��تقیم این واحدها چندین برابر 
اش��تغال مستقیم بوده و در عین حال زمینه را برای 
اح��داث واحدهای صنعتی پایین دس��تی و تکمیل 
زنجی��ره تولی��د در منطقه توس��ط بخش خصوصی 
فراهم می س��ازد ک��ه در این رابط��ه وظیفه دولت و 
دس��تگاه های حمایت��ی کم��ک و مس��اعدت جهت 

راه اندازی این گونه واحدها است.

اولویت های صادرات کدامند؟ 
حسن زاده با اشاره به رتبه اول خوزستان در صادرات 
ب��ه عراق در هفت ماهه امس��ال می گوید: 7۳درصد از 
کل صادرات از اس��تان مربوط به شرکت های تولیدی 
خود اس��تان ب��وده و این برای ما بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت. همچنین عمده اقام صادراتی، پتروش��یمی، 
س��نگ آهن، میوه و تره بار و لبنیات است و کشورهای 
چین، عراق، کویت، امارات متحده عربی، افغانستان و 
هند از کشورهای مقصد ما هستند. وی ادامه می دهد: 
ذرت، کنجاله، سویا و لوازم یدکی از عمده اقام وارداتی 
هستند که از کش��ورهای چین، امارات، هند، تایلند و 
آلمان به اس��تان وارد می شود و به  رغم کاهش واردات 
در هفت ماهه امسال درآمد عمومی گمرکات بیش از 
10 ه��زار و ۶۲۳ میلیارد ریال بوده اس��ت. وی با بیان 
این جمات می افزاید: طی س��ال جاری بالغ بر ۲۵00 
میلیارد تومان طرح صنعتی به بهره برداری رسیده که 
پیش بینی می شود با تکمیل و راه اندازی سایر طرح های 
استان تا پایان سال آینده بیش از ۴000 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری در بخش صنع��ت و صنایع معدنی در 

استان خوزستان به بهره برداری رسیده و افتتاح شود.

بازارسازی برای 5 میلیون تن نمک دریایی
این مقام مس��ئول با اش��اره به آم��ار صادرات این 
اس��تان می گوید: تولیدی قابلی��ت صادرات دارد که 
رقابت پذیر و توأم با کاهش هزینه باش��د. افزایش و 
توس��عه صادرات به دو بخش روان س��ازی صادرات 
و زیرس��اخت های ص��ادرات بازمی گ��ردد. وی ادامه 
می دهد: استحصال ساالنه 1۵00تن نمک از معادن 
دریای��ی خوزس��تان باعث ش��ده این اس��تان تولید 
۶0درصد کل نمک کش��ور و ۴درصد نمک دریایی 
جهان را به خود اختصاص دهد؛ روندی که فقط در 
دو واحد فرآوری و استحصال نمک از معادن دریایی 
در حال انجام اس��ت و به صورت فصلی برای بیش از 
۵00 نفر فرصت شغلی ایجاد می کند. بهره برداری از 
معادن دریایی ازجمله فرآیندهایی است که نیازمند 
فناوری های پیچیده اس��تحصال اس��ت؛ روندی که 
هم اکنون به گفته رئیس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت خوزس��تان در این اس��تان به انجام رسیده 
اس��ت. حس��ن زاده ادامه می دهد: فرانس��ه ب��ا دارا 
بودن 11هزار هکتار اراضی اس��تحصال نمک، فقط 
۶00ه��زار تن نمک از معادن دریای خود برداش��ت 
می کند در حالی که خوزس��تان با در اختیار داشتن 
1۸00هکتار اراضی، اس��تحصال بیش از یک میلیون 
تنی نم��ک را در دس��تور کار دارد. البته براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده اج��رای طرح ه��ای 
توس��عه ای برای افزای��ش میزان اس��تحصال نمک 
از معادن دریایی اس��تان هم اکنون در دس��ت اقدام 
اس��ت تا عاوه بر دس��تیابی به بازارهای منطقه ای، 
در بازاره��ای فرامنطق��ه ای نیز حرف��ی برای گفتن 
داشته باشد که خوشبختانه تاکنون با بازاریابی های 
انجام شده در کشورهای آفریقایی، اروپایی و حاشیه 
خلیج فارس برای صادرات س��االنه بیش از ۵میلیون 
تن نمک دریایی بازارس��ازی الزم انجام شده و امید 
است با تحقق طرح های توسعه ای این مهم به انجام 
برس��د. حس��ن زاده می گوید: امروز صنعت و تولید 
شرایط بس��یار سختی را پشت س��ر می گذارند و با 
توجه به ش��رایطی که در کشور و تولید حاکم است، 

صنایع با مشکات فراوانی مواجه هستند. 

ش��ها عموری، رئی��س ات��اق بازرگانی 
استان خوزستان نخستین زنی است که به 
این سمت دست یافته  است. وی می گوید: 
 تمام تاش من در دوران ریاس��تم در این 
س��ازمان این اس��ت که بتوانم ی��ادگاری 
ارزش��مند و کارنامه درخشانی را به جای 
بگ��ذارم و گامی اثربخش در جهت اعتای 
جایگاه و نقش اقتصادی بانوان این استان 
این  با  باش��م. »فرصت ام��روز«  برداش��ته 
بانوی فعال در عرصه سیاست و اقتصاد در 
اولویت های سرمایه گذاری استان  با  رابطه 
خوزستان به گفت  وگو نشسته است که در 

ادامه می خوانید. 

توریسم درمانی و گردشگری، دو حوزه 
پولساز 

رئیس اتاق بازرگانی اس��تان خوزستان با 
اشاره به اولویت س��رمایه گذاری این استان 
می گوید: اس��تان خوزس��تان به دلیل وفور 
مناب��ع مختل��ف و همچنی��ن برخ��ورداری 
از زیرس��اخت ها و راه ه��ای کاف��ی، بنادر و 
مرزه��ای زمینی و آبی یکی از اس��تان های 
بسیار جذاب در حوزه سرمایه گذاری به شمار 
می رود. ب��ا توجه به اینکه خوزس��تان تنها 
استانی است که از سه اثر ثبت جهانی شده 
برخوردار است و جاذبه های طبیعی فراوانی 
در آن وجود دارد، در حوزه گردش��گری نیز 
شرایط مس��اعدی برای سرمایه گذاری دارد. 
وی ادام��ه می ده��د: این اس��تان همچنین 
به دلیل همجواری با کش��ور عراق و برخی 
کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس می تواند به 
توسعه و رونق صنعت توریسم درمانی کشور 
کم��ک کند. عم��وری با بی��ان این جمات 
می افزاید: اگر سرمایه گذاری مناسبی در دو 
بخش گردشگری و توریسم درمانی صورت 
گیرد، بدون شک شاهد شکوفایی فوق العاده 
اقتصاد استان خوزستان خواهیم بود. عاوه 
ب��ر این ، س��رمایه گذاری در بخ��ش  آبزیان، 
خرم��ا، تجهیزات نف��ت و گاز و محصوالت 
مرتب��ط با حوزه س��اختمان نی��ز از اهمیت 
بسزایی برخوردار اس��ت. گسترش صادرات 
این محصوالت در گرو آن است که خدمات 

و محصوالت تولیدی از جهت کیفی بتوانند 
با نمونه های مش��ابه خارجی رقابت کنند و 

تابع استانداردهای مورد قبول باشند. 

آمار بیکاری نگران کننده است
ویژگی ه��ای  ب��ا  رابط��ه  در  عم��وری 
منحصر به فرد این اس��تان می گوید: اس��تان 
خوزستان با دارا بودن منابع عظیم نفت، گاز 
و پتروش��یمی، صنایع عظیم فوالد، صنایع 
بزرگ نیشکر و صنایع جانبی آن، دسترسی 
آسان به مهم ترین بنادر کشور، شبکه وسیع 
راه های آبی، زمینی، ریلی و هوایی، مرزهای 
طوالنی، وفور زمین های مناس��ب کشاورزی 
و منطقه آزاد اروند ش��رایط منحصر به فردی 
ب��رای س��رمایه گذاری دارد. وی در رابطه با 
آمار اش��تغال و بیکاری این استان می گوید: 
براس��اس آم��اری ک��ه در س��ال گذش��ته 
توس��ط مرکز آمار ایران منتشر شد، استان 
خوزس��تان با نرخ بیش از ۵۴ درصد در رتبه 
نهم نرخ بیکاری جمعیت 1۵ تا ۲۴ س��اله و 
رتبه س��یزدهم نرخ بیکاری جمعیت 1۵ تا 
۲9 س��اله را داشته اس��ت. براساس آخرین 

اس��تان،  برنامه ریزی  اظهارنظ��ر مدیری��ت 
میانگین نرخ بیکاری در استان ۲۵.7 درصد 
اس��ت که با توجه به ش��رایط بس��یار خوب 
اقتصادی استان این رقم، نگران کننده است. 
وی ب��ا بی��ان این جمات می افزاید: ش��اید 
بتوان گفت در ش��رایط فعلی حل مش��کل 
بی��کاری و افزایش اش��تغال تنها در س��ایه 
برنامه دقیق برای جذب سرمایه گذار داخلی 
و خارجی میس��ر خواهد بود. وی در رابطه 
با آمار زنان ش��اغل در این استان می گوید: 
براس��اس آماری که س��ال گذش��ته منتشر 
ش��د، تعداد زنان شاغل در استان خوزستان 
بی��ش از ۲09 هزار نفر بوده اس��ت. رئیس 
اتاق بازرگانی اس��تان خوزستان با اشاره به 
صنایع تبدیلی این اس��تان می گوید: حدود 
۳0 درصد محصوالت کش��اورزی کش��ور به 
ارزش ۳ تا ۵میلی��ارددالر به عنوان ضایعات 
تلف می ش��وند که این امر رابطه مستقیمی 
ب��ا ع��دم کفایت صنای��ع تکمیل��ی موجود 
دارد. این اس��تان که از تولیدکنندگان اول 
محصوالت کش��اورزی به ش��مار می رود نیز 
از ای��ن نقیصه رن��ج می برد. در س��ال های 

اخیر جهش محسوس��ی در این زمینه شده 
اس��ت، اما به دلیل برخی موانع و عدم اتخاذ 
سیاست های کاما تشویقی هنوز به مرحله 
مطلوب نرسیده ایم. وی با بیان این جمات 
می افزای��د: به عنوان مثال تس��هیات بانکی 
نخس��تین مش��کل س��رمایه گذاران در این 
بخش اس��ت که دریافت چنین تس��هیاتی 
ب��ا درنظر گرفت��ن بهره های ب��اال همچنین 
ش��یوه ضمانتی بس��یار س��خت به خودی 
خود به عنوان مانع تلقی می ش��ود و رغبتی 
ایج��اد نمی کند. الزمه  در س��رمایه گذاران 
توسعه این قبیل صنایع اتخاذ سیاست های 

حمایتی و تشویقی است. 

در صادرات به کشور عراق اول هستیم
این مقام مس��ئول در رابطه ب��ا صادرات 
ای��ن اس��تان می گوید: آمار ص��ادرات هفت 
ماهه اس��تان ۳ میلیارد و ۳0۲ میلیون دالر 
از نظ��ر ارزش و 10 میلیون و 1۵1هزار دالر 
از نظر وزنی بوده اس��ت. اس��تان خوزستان 
رتبه س��وم ص��ادرات کش��ور را داراس��ت. 
صادرات هفت ماهه این اس��تان به کش��ور 

عراق، ۳ میلیون و ۳10هزار دالر بوده اس��ت 
که باعث ش��ده این اس��تان رتبه اول را در 
زمینه صادرات به کش��ور عراق داشته باشد. 
وی ادامه می دهد: تقریبا ۳۵ درصد صادرات 
کل کش��ور به ع��راق از طریق این اس��تان 
صورت می گیرد. فوالد، محصوالت شیاتی 
و دامی، میوه و صیفی جات، گچ، س��یمان و 
مصالح س��اختمانی، گل، خرما، مواد لبنی، 
مرغ، تخ��م مرغ و محص��والت پروتیینی از 
جمله صادرات اس��تان خوزس��تان به عراق، 
عمان، روس��یه و برخی کش��ورهای اروپایی 
و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس اس��ت. 
عم��وری با اش��اره به مش��کات موجود در 
این اس��تان ادامه می دهد: یکی از مشکات 
اصلی این استان بازماندن صنایع کوچک و 
متوسط از فعالیت های تولیدی است که این 
واحدها باید با تامین منابع مالی مناس��ب و 
حل مشکات مالیاتی، بانکی و بیمه ای آنها، 
هرچه س��ریع تر به چرخ��ه فعالیت، تولید و 
اشتغال زایی بازگردند. عاوه بر این بیکاری، 
مسئله ریزگردها و تاثیر منفی آن بر اقتصاد 
اس��تان و بح��ران آب که در آینده بیش��تر 
خودنمای��ی خواهد کرد از دیگر مش��کات 
عمده این استان هستند که حل هر کدام از 
آنها نیازمند مدیریت و عزم ملی اس��ت. وی 
ب��ا بیان این جمات می افزای��د: در رابطه با 
بخش خصوصی نیز این انتظار از مس��ئوالن 
می رود که مشکات بانکی و بیمه ای آنها را 
حل کنند و در راستای تسهیل فعالیت های 

اقتصادی گام بردارند. 
مش��وق های تولی��دی و صادرات��ی نی��ز 
باید ش��فاف و متناس��ب با حجم فعالیت ها 
ب��وده و قانونمند ش��ود. همی��ن امر موجب 
خواهد ش��د انگیزه از دس��ت رفت��ه فعاالن 
اقتص��ادی برای تولید و ص��ادرات بازگردد. 
وی در رابط��ه ب��ا مهم تری��ن برنامه ه��ای 
آینده اس��تان خوزستان می گوید: مشکات 
زیست محیطی این استان یکی از موضوعات 
اساسی اس��ت که باید در دستور کار جدی 
و ف��وری قرار گیرد. همچنی��ن موضوع نیاز 
اس��تان ب��ه آب و برنامه ریزی ب��رای منابع 
انتقال بی رویه آب به س��ایر مناطق کشور از 
 وظایف مسئوالن ملی و محلی است که باید 

شایان توجه باشد. 

دیدگاه

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com

اس��تان خوزس��تان به دلیل وفور منابع مختلف و 
همچنین برخورداری از زیرساخت ها و راه های کافی، 
بن��ادر و مرزه��ای زمینی و آبی یکی از اس��تان های 
بسیار جذاب در حوزه سرمایه گذاری به شمار می رود. 
با توجه به اینکه اس��تان خوزستان تنها استانی است 
که از س��ه اث��ر ثبت جهانی ش��ده برخوردار اس��ت 
و جاذبه ه��ای طبیع��ی فراوانی در آن وج��ود دارد، 
در ح��وزه گردش��گری نیز ش��رایط مس��اعدی برای 
سرمایه گذاری دارد. اگر س��رمایه گذاری مناسبی در 
دو بخش گردشگری و توریسم درمانی صورت گیرد، 
بدون شک شاهد شکوفایی فوق العاده اقتصاد استان 
خوزس��تان خواهیم بود. عاوه بر این ، سرمایه گذاری 
در بخ��ش  آبزی��ان، خرم��ا، تجهیزات نف��ت و گاز و 
محصوالت مرتبط به حوزه س��اختمان نیز از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت. گس��ترش ص��ادرات این 
محصوالت در گرو آن است که خدمات و محصوالت 

تولی��دی از جهت کیفی بتوانند با نمونه های مش��ابه 
خارج��ی رقابت کنن��د و تابع اس��تانداردهای مورد 
قبول باش��ند. هم اکنون بیش از ۵ میلیارد دالر طرح 
در بخش های پتروش��یمی فوالد و س��ایر صنایع در 
استان خوزستان در مراحل مقدماتی سرمایه گذاری 
اس��ت که در صورت تامین منابع از سوی بانک ها یا 
مش��ارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در این پروژه ها 
ش��اهد س��رمایه گذاری و رونق اقتصادی عظیمی در 

استان خواهیم بود. 

استان خوزس��تان با دارا بودن منابع عظیم نفت، 
گاز و پتروشیمی، صنایع عظیم فوالد، صنایع بزرگ 
نیش��کر و صنای��ع جانبی آن، دسترس��ی آس��ان به 
مهم ترین بنادر کش��ور، شبکه وس��یع راه های آبی، 
زمین��ی، ریل��ی و هوای��ی، مرزهای طوالن��ی، وفور 
زمین های مناس��ب کش��اورزی و منطقه آزاد اروند 
ش��رایط منحصر به فردی برای سرمایه گذاری دارد. 
ای��ن اس��تان همچنین با دارا ب��ودن دو مرز تجاری 
ش��لمچه و چزابه قطب مهم ارتباط تجاری با کشور 
عراق اس��ت که در این رابطه منطق��ه مرزی چزابه 
به مس��احت 1۲ هکتار دارای سالن های مسافری به 
متراژ ۴۵00 مترمربع و س��الن های تجاری به متراژ 
۲۵00 مترمربع، با اعتب��ار اولیه 17 میلیارد تومان 
ساخته ش��د.  پایانه چزابه مهم ترین حلقه اقتصادی 
کش��ور و اهمیت آن در چرخه تجاری کشور دارای 
جایگاهی ویژه ای است. این پایانه یکی از مهم ترین 

و اس��تراتژیکی ترین مرزهای زمین��ی ایران و عراق 
اس��ت که به همراه مرز ش��لمچه تقریب��ا ۴میلیون 
تن کاال در هر س��ال از طریق ای��ن دو پایانه مبادله 
می ش��ود. پایانه چزابه در ۳0 کیلومتری شهرستان 
بس��تان ق��رار دارد و روزانه به طور متوس��ط 1000 
تریل��ی حامل کااله��ای تجاری که عمدت��ا مصالح 
ساختمانی، س��یمان، آجر، سرامیک و مواد غذایی و 

تره بار هس��تند به عراق صادر می ش��ود. 

ویژگی های منحصر به فرد استان خوزستاناولویت های سرمایه گذاری استان خوزستان

تلفن مستقیم: 86073274فرصتکسبوکار14 www.forsatnet.ir
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رئیس اتاق بازرگانی استان خوزستان از ظرفیت های اقتصادی این استان می گوید

استانی توانمند در حوزه گردشگری

سرمایهگذاریسرمایهگذاری

 »فرصت امروز« از توانمندی های بخش کشاورزی استان خوزستان گزارش می دهد

خوزستان 17درصد تولیدات زراعی کشور را دارد



انتخاب ترام�پ به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا ب�ه معن�ای تغییر سیاس�ت های 
ک�ه  معن�ی  ای�ن  ب�ه  آمریکاس�ت. 
ایاالت متح�ده خوب یا بد سیاس�ت های 
جدیدی را دنبال می کند؛ سیاس�ت های 
جدی�دی ک�ه هرک�دام می توان�د ب�رای 
صنای�ع و تولی�دات داخل�ی ما ریس�ک 
به حس�اب بیاید، اما مس�ئله این اس�ت 
ک�ه این ریس�ک ها ب�رای س�ازمان های 
دولت�ی و خصوص�ی م�ا چگون�ه تعریف 
می ش�ود و آی�ا آنه�ا در برنامه های خود 
این ریس�ک ها را پیش بین�ی کرده اند و 
راهکارهای عبور از آن را می شناس�ند؟ 
آیت الله�ی،  امیررض�ا  ب�ا  نشس�تی  در 
و م�درس  مدیری�ت صنعت�ی  دکت�رای 
دانشگاه و امید علوی فر کارشناس ارشد 
مدیریت اس�تراتژیک و مدرس دانشگاه 
این مس�ئله را بررس�ی کردیم تا ببینیم 
بنگاه ه�ای دولتی و خصوص�ی ما چگونه 

باید با این ریسک ها برخورد کنند. 

شنبه
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 »نگرشی بر کلیات تنظیم قراردادها«

در مبح��ث حاضر، به بررس��ى »مدت ق��رارداد« 
مى پردازیم. ذكر »مدت« در بس��یارى از قراردادها، 
جزئى از اركان موثر آن است و بیان یا عدم ذكر آن، 

مى تواند ماهیت توافق را تغییر دهد. 
به عن��وان نمونه، در »حق انتف��اع«، چنانچه براى 
اس��تفاده منتفع، مدت تعیین ش��ود، مالك ملك تا 
پایان آن مدت، نمى تواند وى را از استفاده و انتفاع از 
ملك محروم سازد و مقید و متعهد به مدت تعیینى 
اس��ت، اما اگر انتفاع از ملكى، بدون مدت در اختیار 
ش��خصى قرار گیرد، ماهیت آن دیگر »حق انتفاع« 
نیست، بلكه »اذن در انتفاع« است و در این صورت، 
مالك ه��ر زمانى كه بخواهد مى توان��د به اذن خود 

رجوع و ملك را از ید منتفع خارج كند. 
حت��ى در عقد اجاره اش��یا مى بینیم كه عدم ذكر 

مدت، موجب »بطالن اجاره« مى شود. 
پس مالحظه مى ش��ود ذكر »مدت« در قراردادها، 
عمدتا از اركان و استخوان بندى اصلى قرارداد است. 
اما نكت��ه اى كه بس��یار مهم اس��ت و بعضا محل 
اختالف مى ش��ود، به خصوص در قراردادهاى نامعین 
و در اصط��الح قرارداده��اى ماده ١٠، آن اس��ت كه 
براى ق��رارداد مدت تعیین مى ش��ود، ام��ا در مدت 

معین، آن قرارداد به انجام نمى رسد. 
س��واالت اساس��ى كه از این لحظه ب��ه بعد پدید 

مى آید اینها هستند: 
١- آی��ا پس از َمضى و گذش��ت مدت قرارداد، آن 
ق��رارداد و توافقات من��درج در آن، همچنان داراى 
حیات حقوقى هستند، یا اینكه با پایان یافتن مدت 

قرارداد، حیات آن نیز زائل شده است؟ 
٢- اگ��ر در صورت هرگونه اختالف در تفس��یر یا 
اجراى مواد و مفاد ق��رارداد، حل اختالف به داورى 
ارجاع ش��ده باش��د، حال و پس از اتم��ام مدت آن 
ق��رارداد، طرفین براى ح��ل اختالف بای��د به داور 
مراجعه كنند یا اینكه با اتمام مدت قرارداد، ش��رط 
داورى نیز ملغى ش��ده و صالحیت ع��ام محاكم در 

اینجا حكومت مى كند؟ 
در خصوص س��واالت مذكور، نظرات مختلفى وجود 
دارد كه هر یك در جاى خود قابل بحث و دفاع است. 
گم��ان م��ى رود، زمانى كه براى ق��راردادى مدت 
تعیین مى ش��ود، تراضى طرفین در اجرا و حیات آن 

براى مدت معینى بوده است. 
ح��ال چنانچ��ه موضوع قرارداد در زم��ان مقرر به 
انج��ام نرس��د، آیا متعهٌدل��ه مى تواند ال��زام و اجبار 
متعهد را به انجام تعهدات قراردادى از مرجع صالحه 

درخواست كند؟ 
اگر س��وال ش��ود كدام ق��رارداد، آی��ا مى توان به 
قراردادى استناد جست كه اكنون و در عالم حقوق، 
فاقد حیات است و مدت آن به پایان رسیده است؟ 
ش��اید بتوان چنین پاس��خ داد ك��ه در اینجا الزام 
تعهدات قراردادى دیگر ممكن نیس��ت و صرفا بتوان 
با تمس��ك ب��ه م��واد ٢٢١ و ٢٢٢ قان��ون مدنى، یا 
مطالبه خس��ارت كرد یا متعهٌدله ش��خصا آن تعهد 
را انجام دهد و هزینه آن را از متعهد دریافت كند. 

در خصوص صالحیت داورى نیز، وقتى مدت یك 
ق��رارداد خاتمه مى یابد و فى مابین ایش��ان اختالف 

وجود دارد، مى توان قائل به دو تفسیر شد: 
نخست آنكه طرفین هرگونه حل اختالف ناشى از 
این قرارداد را در ح��وزه داورى پیش بینى كرده اند، 
بنابراین به پایان یافتن مدت قرارداد، ش��رط داورى 

كماكان به قوت خود باقى است.
و دوم آنك��ه، ب��ا پایان یافت��ن مدت ق��رارداد، تمام 
شرایط مندرج در آن نیز خاتمه یافته و صالحیت عام 
محاكم دادگسترى، صالح براى حل هرگونه اختالف در 

خصوص تعهدات طرفین آن قرارداد است. 
مجددا ی��ادآورى مى كن��م كه بح��ث اخیرالذكر، 
بحثى اختالفى اس��ت و هر یك از عقاید موجود در 

جایگاه خود قابل تامل و بررسى. 
در پایان ب��ه این نكته اش��اره مى كنیم كه در هر 
حال، ذكر مدت در قراردادها، براساس یكى از اركان 
مهمى اس��ت كه براى تعیین ح��دود و ثغور وظایف 
طرفین در ظرف زمان، اصوال الزم و ضرورى است. 

پس از آش��نایى با مواد مربوط به طرفین، موضوع 
و مدت قرارداد، نوبت مى رس��د به بحث در خصوص 

»محل انجام قرارداد«. 
یك��ى از اركانى كه باید در بس��یارى از قراردادها 
م��ورد توجه ق��رار بگیرد، »محل انج��ام موضوع آن 
ق��رارداد اس��ت«.  ضم��ن آنكه تعیین مح��ل انجام 
ق��رارداد، گاه موثر در تعیین دادگاه صالح در صورت 
بروز اختالفات احتمالى اس��ت، اساس��ا موجب رفع 

ابهامات طرفین در حوزه تعهدات قراردادى است. 
بعض��ا موضوع برخى قرارداده��ا، ناظر به اقداماتى 
اس��ت كه مح��ل آن در »موضوع ق��رارداد« تصریح 
ش��ده اس��ت و ش��اید نیازى به درج م��اده جداگانه 
به عن��وان »محل انجام ق��رارداد« نباش��د، به عنوان 
مثال، بازسازى ملكى قدیمى كه اصوال پالك ثبتى و 
نشانى آن در موضوع قرارداد آورده مى شود؛ هرچند 
كه باب ضرر در درج ماده جداگانه براى تعیین محل 
انجام قرارداد در این گونه قراردادها نیز مسدود است.

ام��ا در برخى دیگر از قراردادها، عدم تعیین محل 
انجام قرارداد، مى توان��د از نقایص عمده آن قرارداد 

شناخته شود. 
به عنوان نمونه، قراردادى تنظیم مى شود و موضوع 
آن، س��اخت پنجره هاى چوبى و نصب آن است؛ در 
ای��ن قرارداد، كه در اصط��الح مى توان آن را قرارداد 
»مرّكب« نامید )س��اخت+نصب(، موض��وع قرارداد 
وقتى انجام شده تلقى مى شود كه پنجره هاى چوبى، 

پس از ساخت، در محل مورد نظر نصب شود. 
در ای��ن قرارداد تخصیص ماده اى جداگانه به منظور 
مش��خص ش��دن »محل انج��ام موضوع ق��رارداد« از 
ملزومات آن قرارداد است.  به یاد داشته باشیم هرآیینه 
ق��راردادى متضمن ذكر جزییات باش��د ولو به قیمت 
تكرار آن در متن قرارداد، در آینده مس��یر روش��ن تر و 

سهل العبورترى در برابر طرفین ایجاد مى كند. 
در بخش هاى آتى، س��ایر اركان قراردادها را مورد 

بررسى قرار خواهیم داد.

تکلیف بخش خصوصی 
با ترامپ روشن است؟ 

پس از ماه ها مبارزه و جنجال، س��رانجام انتخابات 
آمریكا ب��ه پی��روزى دونالد ترامپ منجر ش��د. این 
پی��روزى براى برخ��ى امیدوار كنن��ده و براى برخى 
دیگ��ر ناامید كننده به نظر مى رس��ید. ب��ا این وجود 
اكنون تمام��ى نگاه ها به اقداماتى دوخته ش��ده كه 
از این پس در دس��تور كار دولت ایاالت متحده قرار 
خواهد گرفت؛ اقداماتى كه بیش از هر حوزه، اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما میزان تاثیر ترامپ 
در اقتصاد بخش خصوصى و دولتى یكسان نیست. 

درواق��ع برخى فع��االن و كارشناس��ان اقتصادى 
معتقدند نرخ اثرگذارى ترامپ در حوزه اقتصاد بسته 
ب��ه دولتى یا خصوصى بودن ش��ركت ها و بنگاه هاى 
اقتصادى متفاوت خواهد بود. بر همین اساس است 
ك��ه در ادامه مطلب نگاهى داریم به این اثرگذارى و 

پیامدهاى آن. 

سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
نش��ریه واشنگتن پست در گزارشى به بررسى این 
موضوع پرداخته است كه حضور ترامپ بر كدام یك 
از وج��وه اقتصاد بخش خصوص��ى تاثیر گذار خواهد 
ش��د؛ اثراتى كه به عقیده كارشناس��ان این نش��ریه 
مى توانند مثبت یا منفى باشد. براساس این فرضیه، 
برندگان اصل��ى این چالش ش��ركت هاى خصوصى 
فع��ال در عرصه هایى ش��امل معادن زغال س��نگ، 
استخراج معادن، راه س��ازى، شركت هاى پیمانكارى 

و سد سازى و پل سازى و... هستند. 
در حال حاضر بس��یارى از ش��هرهاى مهم آمریكا 
مثل نیویورك، در ش��رایط هرج ومرج و بى نظمى در 
حوزه س��رمایه گذارى قرار دارند، بنابراین این شهر و 
ش��هرهاى مشابه مى توانند به عنوان هدف هاى اصلى 

تجارى دولت ترامپ در نظر گرفته شوند. 
براس��اس برآورده��اى اولی��ه رقم��ى در ح��دود 
3.7میلی��ارد دالر ثروت مرتب��ط با بخش خصوصى، 
در ش��هر نیویورك بدون  استفاده مانده است؛ ثروتى 
ك��ه با وج��ود عمل ك��ردن ترامپ ب��ه وعده هایش 
اثراتى بس��یار مثبت در ب��ه راه افتادن موجى مثبت 
ایفا خواهد كرد. براس��اس نظ��ر برخى فعاالن بخش 
خصوصى كه در نیویورك و مناطق اطراف این شهر 
ب��ه فعالیت هاى تجارى مى پردازند، از اواخر دهه 9٠ 
میالدى تاكنون بخ��ش خصوصى آنچنان كه باید و 
انتظ��ار مى رف��ت، به فعالیت اثربخش و مس��تمر در 

سیستم مالى این شهر نپرداخته است. 
این در حالى اس��ت كه براساس گزارش هاى اولیه 
منتشر ش��ده توسط نش��ریه فورچن، بیش از 5٠٠ 
ش��ركت موفق و مستعد رش��د در بخش خصوصى 
نیویورك فعالیت مى كنند؛ شركت هایى كه اغلب بر 
پایه سرمایه هاى خصوصى و بدون اتكا به كمك هاى 

بخش دولتى به فعالیت مى پردازند. 

انرژی 
انرژى دیگر بخش��ى اس��ت كه از دید بس��یارى از 
كارشناسان اقتصادى به شدت تحت تاثیر فعالیت هاى 
احتمال��ى ترامپ ق��رار خواهد گرفت. تی��م لوگران، 
كارش��ناس امور اقتصادى و اس��تاد دانشگاه نوتردام 
در این خصوص معتقد است تمامى كسب و كارهایى 
كه به نوعى با انواع انرژى مرتبط هس��تند از حضور 
ترامپ در مس��ند قدرت تاثیر مى پذیرند، اما مسئله 
مه��م نوع رویكرد ترامپ خواهد بود. در دوران پیش 
از انتخابات و در جریان مب��ارزات انتخاباتى، دونالد 
ترامپ بارها در خصوص اهمیت توجه به قشر كارگر 
و افزایش فرصت هاى ش��غلى براى فعاالن این بخش 

صحبت مى كرد. 
از س��وى دیگر یكى از نخس��تین تبعات حاصل از 
افزای��ش فعالیت هاى بخش انرژى در ایاالت متحده، 
افزایش آلودگى هاى زیس��تى و انتشار هرچه بیشتر 

گازهاى گلخانه اى خواهد بود. 
 cop22 این همان موضوعى است كه محور اصلى
)نشست جهانى آب و هوا( را تشكیل مى داد. درواقع 
اغلب حاضران و كارشناس��ان این نشست نیز نگران 
هس��تند كه با رس��یدن ترام��پ به مس��ند قدرت، 
فعالیت هاى ای��االت متحده در خصوص اس��تخراج 
از مع��ادن مختل��ف و تولید انرژى افزای��ش یافته و 
بر همین اساس انتش��ار گازهاى گلخانه اى نیز رشد 

بیشترى داشته باشد. 
یكى از وعده ه��اى مهم ترام��پ در دوران پیش و 
پس از پیروزى، توجه به وضعیت كارگران معدن بود. 
یكى از مهم تری��ن معادنى كه مورد توجه ترامپ قرار 
داشت، معادن زغال سنگ بود. با توجه به اینكه سهم 
قابل توجهى از معادن زغال س��نگ ایاالت متحده به 
وسیله شركت هاى خصوصى تامین مى شود، مى توان 
انتظار داش��ت تاثیر حضور ترامپ در مسند قدرت به 
نفع این ش��ركت ها تمام ش��ود؛ فرضیه اى كه چندان 
بعید به نظر نمى رس��د، وقتى بدانیم س��هام شركت 
مشهور وستمورلند به محض پیروزى دونالد ترامپ در 

انتخابات تا ١7درصد رشد را تجربه كرد. 

 بخش دفاع و تسلیحات نظامی 
از دیگ��ر بخش های��ى ك��ه در دوران انتخاب��ات و 
پی��ش از برگزیده ش��دن دونالد ترام��پ مورد توجه 
قرار داش��ت، بخش دفاعى و تس��لیحات نظامى بود. 
دونالد ترامپ وعده داده بود كه قرار است این بخش، 
مورد توجه ویژه ق��رار گرفته و قراردادهاى جدیدى 
ب��ا ش��ركت هاى تولید كنن��ده تس��لیحات در بخش 
خصوصى منعقد ش��ود. با این وجود اگر قرار باش��د 
به س��خنان دونالد ترامپ جامه عمل پوشانده شود، 

بر 55میلیارد دالر هزینه صرف خواهد شد.  بالغ 
ب��ه گفته یك��ى از مناب��ع آگاه وزارت دفاع ایاالت 
متحده، ترامپ براى رسیدن به خواسته هاى نظامى 
خ��ود و افزای��ش ت��وان دفاع��ى و كمك هاى بخش 
خصوصى حس��اب وی��ژه اى باز كرده اس��ت. درواقع 
وعده هاى دونالد ترامپ در خصوص رس��یدن به یك 
آمری��كاى آرمانى و پرقدرت ب��دون كمك هاى مالى 

بخش خصوصى میسر نخواهد شد. 

آزموده حقوقکسبوکار

موض�وع م�ورد بح�ث این 
هفت�ه درباره انتخ�اب ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و ریسک های احتمالی 
آن برای ش�رکت های تولیدی 
داخلی است. اگر شما بخواهید 
براساس ریسک های احتمالی، 
را  س�ازمانی تان  اس�تراتژی 
تدوی�ن کنید چه م�واردی را 
در نظر می گیرید و آیا اساس�ا 
به این مسئله توجه می کنید یا 
آن را در روند تولیدتان بی اثر 

می دانید؟ 
آیت اللهی: به نظرم كس��انى 
ك��ه مى خواهن��د اث��ر ترام��پ 
برتولید داخلى را بررس��ى كنند 
بای��د اول ی��ك ارزیابى محیطى 
از كس��ب و كار خودش��ان داشته 
باش��ند و چند پارامت��ر اصلى را 

تعیین كنند. 
پارامترهایى؟  چ��ه  علوی فر: 
پارامتره��اى صنعت ی��ا محیط 

كالن؟ 
پارامتر هایى مثل  آیت اللهی: 
نرخ ارز، نرخ تورم، وضعیت بازار 
س��اختمان، قیمت نف��ت و.... به 
محیط  پارامتر هاى  ابت��دا  نظرم 
كالن باید ارزیابى شود و پس از 
آن بررسى ش��ود كه هركدام از 
پارامتر ها با انتخاب ترامپ به چه 
نحو تغییر مى كن��د. مرحله بعد 
ه��م پارامتر هاى صنع��ت؛ رقبا، 
تامین كنندگان و غیره است كه 
باید در وضعیت فعلى سنجید و 
نتایج ارزیاب��ى را با آنچه به نظر 
مى رس��د پس از آم��دن ترامپ 
ایجاد مى ش��ود، قی��اس كرد تا 
بت��وان ی��ك ارزیابى درس��ت از 

شرایط پیش رو رسید. 
با توجه ب�ه متغیر بون این 
پارامتر ها در وضعیت موجود، 
آیا بررس�ی و ارزیابی ما یک 
نتیجه درست را در بر خواهد 
داش�ت که بتوانیم نتایج آن 
ارزیابی را با تاثیر بر س�ر کار 

آمدن ترامپ بسنجیم؟
علوی ف�ر: این متغیر ها به هر 
حال با شرایط و اثرات تكانه هاى 
جهانى تغییر مى كنند و تحوالت 
سیاسى به نظرم بیشترین تاثیر 

را خواهند داشت. 
بعضى  نظرم  ب��ه  آیت اللهی: 
زمین��ه  ای��ن  در  گزارش��ات 
دو  باش��د...  مفی��د  مى توان��د 
مرك��ز  آینده پژوه��ى  گ��زارش 
پژوهش هاى مجل��س و دیگرى 
گزارش ش��ركت ك كینزى در 
خص��وص چش��م انداز ای��ران به 
بنگاه ه��اى  و  استراتژیس��ت ها 
ت��ا  مى كنن��د  كم��ك  ایران��ى 
ش��رایط  از  مناس��بى  ارزیاب��ى 
پیش رو داش��ته باشند و بتوانند 
براساس آن ارزیابى ها، فرصت ها 
براى  احتمال��ى  ریس��ك هاى  و 
تخمی��ن  را  خ��ود  كس��ب و كار 
بزنن��د و طبق آن پی��ش بروند. 
در گ��زارش آینده پژوهى حدود 
3٠ سناریو از جمله جنگ دیده 
شده اس��ت اما درباره پارامترها 

متوجه منظورتان نشدم؟ 
پارامترهایی  درب�اره  ش�ما 
مانند ارز صحبت کردید. خب 
این پارامتر در ایران به ش�دت 
متغیر اس�ت. مث�ا قیمت ارز 
پیش ازآنک�ه از آمدن ترامپ 
تاثی�ر بپذی�رد توس�ط دولت 
تعیین می ش�ود. جدای از آن 
دولت بر آن است که نرخ ارز را 
تا پایان سال تک نرخی کند و 
عوامل متعدد اینچنینی سبب 

می شود قیمت ارز از همه آنها 
متاثر شود. پس ارز یک مقوله 
با ثبات نیست تا آن را ارزیابی 
و براساس آن شرایط موجود را 
با شرایط پس از ترامپ قیاس 

کنیم. 
آیت اللهی: مثال بسیار خوبى 
زدید. قطعا با انتخاب ترامپ ارز 

در كوتاه مدت افزایش دارد. 
ک�ه  گزارش�ی  دو  درب�اره 
ب�ه آن اش�اره کردی�د، فکر 
استراتژیس�ت  های  می کنید 
ما تا چه حد از این گزارش ها 

بهره می برند؟ 
در  نظ��رم  ب��ه  آیت الله�ی: 
س��طح بنگاه ه��ا خیل��ى كم به 
این گزارش ها توجه مى شود اما 
دانشگاه ها و مراكز دولتى به این 
گزارش ها توجه وی��ژه اى دارند. 
بنگاه ه��اى  استراتژیس��ت هاى 
ما كمتر ب��ا آینده پژوهى و امور 
سیاست بین الملل آشنا هستند. 
علوی فر: اتفاقا تمام تحوالت و 
اثرات آن بر بنگاه را رصد مى كنند 
داخل كش��ور  اما سیاس��ت هاى 

گاهى به زیان بنگاه هاست. 
كمت��ر  م��ن  آیت الله�ی: 
استراتژیست بنگاهى دیدم كه با 
آینده پژوهى و مدیریت ریسك 

علمى آشنا باشد. 
علوی فر: گرچه با نگاه علمى 
و دانشى نمى توانند آینده پژوهى 
كنن��د اما با قضاوت ش��خصى و 

شهود پیش بینى مى كنند. 

و این پیش بینی ها در روند 
تولیدشان  و  توس�عه صنایع 

موثر است؟ 
علوی فر: متاس��فانه س��اختار 
مدیریت بنگاه ها به خصوص دولتى 
بیش��تر محافظه كارانه اس��ت و 
تصمیمات منتج ب��ه راه كارهاى 

همراه با ریسك نمى شود. 
ضعف ه�ای  از  م�ا  پ�س 
ان�دازه  ب�ه  درون س�ازمانی 
مشکات برون س�ازمانی رنج 

می بریم؟ 
آیت اللهی: قطعا

پ�س اینکه م�دام صاحبان 
صنای�ع م�ا از سیاس�ت های 
دولت می نالند تنها بخشی از 
داستان است و می توان گفت 
استراتژی های سازمانی ما نیز 
ضعیف عمل می کنن�د آماده 
ریسک های پیش رو نیستند؟ 
ح��ال  ه��ر  ب��ه  علوی ف�ر: 
سیاس��ت هاى دول��ت در حوزه 
واردات، ص��ادرات، تنظیم بازار، 
تنظیم ن��رخ تعرفه ه��ا و... مهم 
است كه در اختیار دولت است. 

خب ای�ن موارد نی�ز جزو 
بنگاه هاس�ت،  ریس�ک های 
آیا می ت�وان این موارد را نیز 

پیش بینی کرد؟ 
در  مش��كل  علوی ف�ر: 
صنای��ع  نیس��ت.  پیش بین��ى 
تولی��دى با سیاس��ت هاى دولت 
عم��ال در ب��ازار و رقاب��ت دچار 
بح��ران مى ش��وند و مدیران هم 
به دالیلى كه عرض شد )ساختار 
در  ب��ازى  انعط��اف  مدیری��ت( 
بازار را نخواهند داش��ت. ممكن 

اس��ت یك استراتژیس��ت بنگاه 
خصوص��ى با نگاه ب��ه آینده و با 
از سیاس��ت هاى دولت  استفاده 
به جاى تولی��د پر هزینه اقدام به 
واردات كند اما یك مدیر و بنگاه 

دولتى خیر. 
آی�ا اساس�ا بنگاه ه�ای ما 
ورای سیاست های  می توانند 
کنند  پیاده  برنام�ه ای  دولت 
ک�ه بتوانن�د از ای�ن فرصت 
اس�تفاده کنن�د؟ ی�ا ب�دون 
سیاست های مناسب دولت و 
نظام کاری از پیش نمی برند؟ 
دولت  پ�س سیاس�ت های 

بسیار اهمیت دارد.
علوی ف�ر: بل��ه تخصیص ارز 
مرجع به كاالهاى غیر استراتژیك 
فرصتى براى تجار فراهم كرد كه 
ش��ركت هاى تولیدى نتوانند در 
داخل كش��ور در مقابل اجناس 

وارداتى رقابت كنند. 
پ�س ی�ک جورهایی بحث 
ران�ت ن�ه سیاس�ت مط�رح 

می شود؟ 
علوی ف�ر: اثب��ات و تفكیك 
كاالهاى اس��تراتژیك و... پروسه 
طوالن��ى دارد. گویا ب��ا پیگیرى 
تولیدكنن��دگان این مش��كل در 
آینده نزدیك حل خواهد ش��د. 

نوشدارو پس از مرگ سهراب.
پس مش��كل در تعاریف است... 
بله با تك نرخى ش��دن دالر عمال 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. 
و نظرت�ان درب�اره افزایش 
قیمت دالر پ�س از ترامپ با 
توجه ب�ه اینک�ه قیمت دالر 
قبل از ترام�پ افزایش پیدا 
می کند چیست، ممکن است 
ما دوباره با یک نوس�ان زیاد 
قیم�ت ارز رو به رو ش�ویم و 
خطر افزایش تورم و بازگشت 
به رکود تورمی ایجاد شود؟ 

آیت اللهی: ب��ا دو گزینه اول 
موافقم اما با آخرى به نظرم نه.

علوی ف�ر: به نظر من نوس��ان 
قیمت دالر پس از آمدن ترامپ به 
هم برخورد و واكنش دولت آمریكا 

به برجام و ١+5 بازمى گردد. 
فکر می کنی�د این برخورد 

چگونه باشد؟ 
اخالل  در ص��ورت  علوی فر: 
در برج��ام خ��واه از طرف دولت 
آمریكا ی��ا انتخاب��ات آتى ایران 
براى م��دت كوتاهى در روابط و 
معادالت آش��وب رخ مى دهد و 
در میان مدت به تعادل مى رسد. 
آیا این اخال س�بب برهم 
خ�وردن برج�ام می ش�ود یا 
تنه�ا ب�ه تنش ه�ای کوت�اه 

خاصه می شود؟ 
جناب آیت الله�ی وقتی در 
دو نوبت ب�ا افزایش قیمت ارز 
روبه رو می ش�ویم ب�ه تبع آن 
تورم افزایش پی�دا می کند و 
با توج�ه به رکود فعل�ی بازار 
چط�ور به رک�ود تورمی دچار 

نمی شویم؟ 
آیت الله�ی: ب��ه نظ��ر م��ن 
ركود فعل��ى حاص��ل از كمبود 
نقدینگى نیست و بیشتر حاصل 
سیاس��ت هاى دولت است كه به 
قیمت كاهش تورم و ركود ایجاد 

كرده است. 
به نظر ش�ما دولت باید چه 
سیاستی را در پیش بگیرد؟ 
رفع رکود منج�ر به افزایش 

تورم نمی شود؟ 
آیت الله�ی: من فكر مى كنم 
ب��ا افزایش ن��رخ دالر و افزایش 
تورم سال دیگر به نسبت امسال 

رونق بیشترى داشته باشیم.
پس افزایش قیمت دالر را 

به نفع اقتصاد می بینید؟ 
آیت اللهی: من بعید مى دانم 
دولت از نظر اقتصادى كارى در 
جه��ت كاهش نرخ دالر دهد، به 
نظرم در ش��رایط فعل��ى این به 
نفع بنگاه هاس��ت. ام��ا اینكه به 
نف��ع مصرف كننده و آحاد مردم 
ه��م هس��ت.... نیاز به بررس��ى 

بیشتر دارد.
قطعا کاهشی روی نخواهد 
داد اما افزایش آن به بیش از 
4 هزار تومان نمی تواند باعث 
افزایش تورم و کاهش خرید 

مردم شود؟ 
آیت الله�ی: به نظ��رم نه. . . 
چون با افزایش ت��ورم به میزان 
ان��دك م��ا كم كم از ی��خ بندان 
اقتصادى خارج مى شویم. اما اینكه 
این روند ب��ه نفع مصرف كننده و 
آح��اد مردم نیز هس��ت.... نیاز به 

بررسى بیشترى دارد. 
پس به هرحال در پروس�ه 
تولی�د و صنای�ع ای�ن اتفاق 

سبب رشد می شود. 
برخی کارشناس�ان اعتقاد 
دارند برای رس�یدن به رشد 
باید مدت�ی مصرف کنندگان 
هزین�ه بدهن�د تا بت�وان به 
یک رش�د قاب�ل قب�ول در 
اقتص�اد رس�ید و اقتصاد را 
متح�ول ک�رد، آی�ا این آن 

بزنگاه است؟ 

آیت اللهی: با رونق بازار، وضع 
درآمدى و اش��تغال كم كم بهتر 
مى ش��ود و قدم به قدم از ركود 
خارج مى ش��ویم. اینكه این یك 
بزنگاه اس��ت تا حدودى درست 
اس��ت. اما راجع به برجام... فعال 
دولت ترام��پ كارهاى مهم ترى 
دارد كه برایش در اولویت است. 
پس بر خ�اف دوره نهم و 
دهم دولت این فشار بر مردم 
می تواند آغاز یک انقاب در 

اقتصاد باشد؟ 
آیت الله�ی: ن��ه... انقالب نه، 
ولى كمى وضع را بهتر مى كند.

پ�س برج�ام فع�ا ج�ای 
نگرانی ندارد؟ 

آیت اللهی: حداقل تا یكى دو 
سال دیگر به صورت جدى نه.

پ�س زم�ان کاف�ی ب�رای 
اس�تفاده از فضای بین الملل 

را در اختیار داریم.
آیت اللهی: فكر نمى كنم دولت 
سال آینده كه سال انتخابات است 
كارى اضافه بر آنچه تاكنون انجام 
داده انج��ام دهد. ب��ه نظرم دولت 
مثل آنچه در زمان محمد خاتمى 
اتف��اق افتاد باید به س��مت اروپا 

گرایش پیدا كند. 
به ج�ای گرایش به آس�یا 

منظورتان است؟ 
آیت اللهی: نه االن به آمریكا 
و اروپ��ا ه��ر دو گرای��ش داریم، 
در آینده بیش��تر به سمت اروپا 

گرایش پیدا مى كنیم.
ب�ه نظرت�ان نمی ش�ود ب�ا 
آمریکای پس از ترامپ وارد 

بده بستان شد؟ 

آیت الله�ی: در كوتاه م��دت 
ن��ه. اما ب��ه نظرم اینك��ه ترامپ 
ب��ا برخى دش��من هاى ما رابطه 
خوبى ندارد، این به نفع ماست. 
ما خیلى هنر كنیم مى توانیم از 

این شرایط بهره بردارى كنیم.
چ�ون  معتقدن�د  برخ�ی 
ترامپ کاس�ب است می شود 
ب�ا او وارد مذاک�ره ش�د، اما 
به هر ح�ال ترام�پ گرایش 
دارد  جمهوری خواه�ان  ب�ه 
که اهل مذاکره نیس�تند؟ به 
نظر ش�ما آیا می شود اساسا 
ترامپ کاس�ب را ب�ا ترامپ 

رییس جمهور قیاس کرد؟ 
نظرم 5٠-5٠  به  آیت اللهی: 
است. باالخره او كاندیداى حزبى 
ب��وده اس��ت، اما قطعا كاس��ب 

بودنش به نفع ماست. 
پ�س با توج�ه ب�ه اینکه با 
رابطه  م�ا  دش�منان  برخ�ی 
خوبی ندارد و شما می گویید 
بهتر است از این شرایط بهره 
ببریم، پیش�نهاد شما در این 

شرایط چیست؟ 
آیت اللهی: براى بنگاه ها؟ بله 
آنها باید بررس��ى كنن��د ببینند 
چطور مى توانن��د از این فرصت 

استفاده كنند
آی�ا اساس�ا بنگاه ه�ای ما 
ورای سیاست های  می توانند 
فراهم  از فرصت ه�ای  دولت 

آمده بهره ببرند؟ 
آیت الله�ی: حتم��ا. به عنوان 
مثال كاهش ارزش پول ملى براى 
صادرات و كسب و كارى كه رقباى 
آن شركت هاى خارجى اند بسیار 
خوب اس��ت. پس سیاس��ت هاى 

دولت بسیار اهمیت دارد.
پس یعنی کاهش ارزش پول 
ملی ب�رای ما مزی�ت رقابتی 

ایجاد می کند؟ 
ارزش  كاه��ش  آیت الله�ی: 
پ��ول ملى و افزای��ش دالر براى 
درس��ت  اگ��ر  بل��ه.  بعضى ه��ا 
بهره ب��ردارى كنی��م براى برخى 
بنگاه ها این مزیت رقابتى است. 
و جایی ک�ه به لحاظ دانش 
و تکنول�وژی ضع�ف داری�م 
چ�ه مزیت�ی برایم�ان ایجاد 
می شود؟ آیا می توان در این 
ش�رایط جذب س�رمایه گذار 

خارجی کرد؟ 
آیت الله�ی: باید براى گروهى 
جنس تولید كنیم كه این ضعف ها 
مانع نش��ود... انتخاب درست بازار 
هدف، اما در زمینه سرمایه گذارى 
خارجى با توجه با افزایش دالر و 
مبهم بودن فضاى بین الملل فعال 
در كوتاه م��دت باید تام��ل كرد، 
مگر از آسیا مى توان سرمایه گذار 

خارجى پذیرفت. 
و ب�ازده ای�ن ب�ازار هدف 

چقدر پایدار خواهد بود؟ 
آیت اللهی: حداق��ل تا پایان 

دور دوم دولت.
س�رمایه گذار  ج�ذب  پس 
خارج�ی را در ش�رایط فعلی 

مناسب نمی بینید؟ 
كش��ورهایى  از  آیت الله�ی: 
نظیر كره، هند یا ایتالیا یا چین 
و تای��وان مى توان س��رمایه گذار 

پذیرفت اما غیر از آن نه. 
پس در شراط پساترامپ با 
انتخاب درس�ت بازار و ایجاد 
مزیت رقابتی فضا برای رشد 
بنگاه ها و اقتصاد به نظر شما 

فراهم است؟ 
آیت الله�ی: بل��ه كام��ال اگر 

فرصت ها را دریابند.

ریسک های احتمالی انتخاب ترامپ برای سازمان های تولیدی داخلی بررسی می شود 

 فرصت ها را دریابیم 
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هزینه سنگین فیس بوک بابت 
سانسور اخبار چین

گ��زارش  براس��اس 
در  ش��ده  منتش��ر 
روزنام��ه نیوی��ورک 
تایمز، فیس ب��وک به عنوان بزرگ تری��ن و محبوب ترین 
ش��بکه اجتماعی جهان از اش��تیاق وصف ناپذیری برای 
ورود ب��ه بازار چین برخوردار ب��وده و به همین منظور و 
برای انطباق کامل با قوانین و خواسته های پکن به صورت 
مخفیانه ابزاری را توس��عه داده است که با استفاده از آن 
برخی پست ها و کامنت هایی که از سوی مقامات چینی 
 News Feed نامناس��ب ارزیابی می شوند در قس��مت

کاربران در چین نمایش داده نخواهد شد. 
ای��ن گزارش در حالی منتش��ر می ش��ود ک��ه مارک 
زوکرب��رگ، بنیانگذار و مدیراجرای��ی فیس بوک پیش از 
این از برنامه های گس��ترده این وب سایت برای حضور در 
پرجمعیت ترین کش��ور دنیا خبر داده بود. وی به منظور 
هموار ساختن مسیر حضور محبوب ترین شبکه اجتماعی 
جهان در ماه های اخیر مکررا به چین سفر کرده و اخیرا 
با یکی از مقامات تبلیغات حزب کمونیس��ت چین دیدار 
و گفت وگو کرده اس��ت. گفتنی است اخبار منتشر شده 
حاکی از آن اس��ت ک��ه مدیراجرای��ی فیس بوک مدتی 
اس��ت که به یادگی��ری زبان چینی مانداری��ن پرداخته 
ک��ه این موضوع بیانگر اهمیت بس��یار زی��اد چین برای 
زوکربرگ اس��ت. ح��ال به نظر می رس��د که با توس��عه 
یک نرم افزار مناس��ب، فیس بوک ق��ادر خواهد بود تا در 
برخی مناطق چین از انتش��ار اخبار جلوگیری کرده و به 
عبارت دیگر به سانسور آن بپردازد. این نرم افزار سانسور 
ب��ه فیس ب��وک کمک خواهد ک��رد تا فعالی��ت خود را 
 به صورت رس��می در چین آغاز کرد، و بازار بزرگ خود را 
بی��ش از پیش گس��ترش ده��د. در همین راس��تا یک 
سخنگوی ش��رکت فیس بوک در حالی که گزارش های 
منتشر شده در رسانه ها را تکذیب نمی کرد، اظهار داشت: 
»ش��رکت فیس بوک هنوز درمورد موضع رس��می خود 
درباره فعالیت در چین تصمیم گیری قطعی نکرده است.« 
وی در ادامه س��خنان خود افزود: »ما بارها از عالقه خود 
به چین سخن گفته ایم و مدت هاست در حال بررسی این 

کشور و قوانین و مقررات آن هستیم.«
الزم به ذکر اس��ت که اقدام��ات اخیر فیس بوک برای 
حضور رس��می در چین در حالی ص��ورت می پذیرد که 
پیش از این کاربران چینی می توانس��تند با اس��تفاده از 
VPN  س��امانه قدرتمند فیلترینگ این کش��ور را دور 
زده و به وب سایت هایی نظیر فیس بوک دسترسی داشته 

باشند. 

مدیر شدن بس��یار هیجان انگیز اما سخت 
و طاقت  فرساس��ت. زمانی ک��ه در مقام یک 
مدیر هس��تید ق��درت اثربخش��ی تغییرات، 
تاثیرگ��ذاری و راهنمای��ی کارکنان  تان برای 
رس��یدن به چیزهای بزرگ ت��ر در اختیارتان 
قرار دارد، ام��ا باید چگونگی انجام دقیق این 

کارها را نیز کشف کنید. 
احتماال در این روند ممکن است اشتباه  های 
کوچکی نیز داش��ته باشید. رسیدن به سطح 
مدیری��ت تنها ی��ک ترقی و ارتقا محس��وب 
نمی ش��ود، بلکه نقش و وظیفه  جدیدی است 
ک��ه نیازمند مجموعه ای از مهارت  های جدید 
است، درنتیجه زمانی که این وظیفه  جدید را 
برعهده گرفتید مراقب این اش��تباه  های رایج 

باشید. 
ع��الوه بر ای��ن بس��یاری از مدی��ران بعد 
از س��ال ها کار دچ��ار روزمرگی می ش��وند و 
مدیریت مجموعه خ��ود را رها می کنند و از 
س��وی دیگر بس��یاری از مدیران تازه کار به 
دلیل نداش��تن تجربه در زمان های حس��اس 

تصمیم های اشتباه می گیرند. 
از ان��رون گرفت��ه ت��ا فولکس  واگ��ن، عدم 
ثب��ات قدم مدیران بارها در مقابل چش��مان 
وحش��ت  زده ما، کس��ب  وکاره��ا را به ورطه  

نابودی کشانده اند. 
اما ت��راژدی واقعی زمانی اتفاق می افتد که 
مدیران عادی با تمام تخصص  هایی که دارند، 
مدام با اش��تباهاتی که خودش��ان تشخیص 

ن��داده، ام��ا دیگ��ران ب��ه  وض��وح 
می  بینند، خود را به س��مت نابودی 

می کشانند. 
در بیش��تر موارد این شکاف  های 
خفیف و اغلب ناخواسته در ویژگی 
ثاب��ت قدم��ی مدیران هس��تند که 
آنه��ا و در پی رئی��س، کارمندان و 
شرکت های ش��ان را از قافل��ه عقب 
نگه می  دارند. ای��ن مدیران باوجود 
توانایی  ه��ای بالق��وه  ای ک��ه دارند، 
ب��ه خود و کارمندان  ش��ان آس��یب 
ای��ن  در  وارن باف��ت  می  رس��انند. 
زمینه می گوی��د: »در فرد به دنبال 
س��ه چیز بگردید: ه��وش، انرژی و 

اخالق  مداری. اگر آخری را نداش��ت، خودتان 
را به زحمت نیندازید.«

  دکت��ر ف��رد کی��ل )Fred Kiel( برای 
ب��ه ش��خصیت  بازگش��ت   نوش��تن کت��اب 
) Return On Character( کار دش��واری 
انج��ام داد و ارزش ثاب��ت قدم��ی مدی��ران 
را کمی��ت  دهی ک��رد. یافته  های��ش در این 
زمین��ه فوق العاده هس��تند. کی��ل اطالعات 
۸۴ مدیرعام��ل را در دوره  ای هف��ت  س��اله 
جمع آوری کرده و رتبه  بندی کارمندان ش��ان 
از رفتار آنها را با عملکرد شرکت مقایسه کرد. 
کیل فهمید مدیر عامالن��ی که اخالق مدار 
بودن��د، از ۹/۴ درص��د بازده��ی بیش��تری 
برخ��وردار بودن��د، در حال��ی ک��ه مدی��ران 
غیر اخ��الق  م��دار، عملک��ردی ۱/۹ درصدی 
داش��تند. به  ع��الوه، میزان تعه��د کارمندان 
در سازمان  هایی که مدیر عامالنی اخالق  مدار 
رهب��ری  آن را برعه��ده داش��تند، ۲۶درصد 

بیشتر بود. 
کی��ل مدیر عامالن بس��یار اخ��الق  مدار را 
این گون��ه توصیف می کند: »آنها اغلب فروتن 
بودند. به نظر می  رسید برای موفقیت شغلی، 
پاداش و مزایای خودشان، نگرانی  های بسیار 
کمتری داش��تند. نکته جالب اینجاس��ت که 
هم��ه  آنه��ا عملک��رد بهتری هم نس��بت به 
مدیر عامالنی داش��تند که روی پاداش، مزایا 

و موفقیت شغلی خودشان متمرکز بودند.«
یافته  کیل واضح اس��ت؛ ش��رکت هایی که 
تح��ت رهبری مدیران اخ��الق  مدار و صادق 

کار می کنن��د، عملکرد بهت��ری دارند. کیل 
می  گوید: »ش��رکت هایی که تالش می کنند 
تحت رهبری مدیرعاملی ماهر اما خودمحور 
رقاب��ت کنند، در حقیقت خودش��ان را آماده 

شکست می کنند.«
هر مدیری وظیفه دارد اخالق  مداری خود 
را تقویت کند. بسیاری اوقات تله هایی وجود 
دارن��د که مدیران خوش  نیت را خلع س��الح 
می کنن��د. ب��ا مطالعه  این تله ه��ا و آگاهی از 
چگونگی آنها، همه  ما می  توانیم آمادگی خود 
را حف��ظ کرده و صداقت خ��ود را در جایگاه 

مدیریت به باالترین سطح ممکن برسانیم. 
در ادامه به هفت اش��تباه رایج مدیران که 
همه را بدبخ��ت می کند، اش��اره می کنیم و 
جالب اس��ت بدانید این اشتباهات همان  قدر 
ک��ه مخرب هس��تند، ع��ادی هم هس��تند و 
همچنین درس��ت کردن ش��ان بس��یار آسان 
است، به  شرط اینکه از وجودشان آگاه شوید. 

عدم داشتن صداقت
مدی��ران ب��ه آس��انی در دنیای خودش��ان 
گرفتار می ش��وند، زیرا سیستم های بسیاری 
در جریان هس��تند که همه چیز را به سمت 
آنها بر می گردانند. این مدیران به جای اینکه 
به یاد داش��ته باش��ند تنها دلیل وجودش��ان 
خدم��ت به دیگران اس��ت، با خودش��ان فکر 
می کنن��د: »اینجا قلمروی من اس��ت و همه 
 کارها را به ش��یوه  ی من انجام خواهیم داد.« 
اگ��ر می  خواهید مدیر خوبی باش��ید باید به 
خاطر داش��ته باشید که شما به دلیلی در آن 

جایگاه هستید و این دلیل به  طور قطع انجام 
کارها به  شیوه  خودتان نیست. مدیران صادق 
نه تنها از پرس��ش و نقد اس��تقبال می کنند، 

بلکه به آن اصرار هم دارند. 

طفره رفتن از پاسخگویی
معروف اس��ت که سیاس��تمداران در قبال 
اشتباهات  ش��ان پاس��خگو نیس��تند، مدیران 
کس��ب  وکار هم ُچنین هس��تند. حتی اگر به 
 ج��ای میلیون ها نف��ر، تنها تع��داد اندکی از 
افراد اش��تباه مدیر را ببینن��د، طفره رفتن از 
پاس��خگویی ممکن اس��ت فوق  العاده مخرب 

باشد. 
ش��خصی که از گفتن »از اینجا به بعد من 
مسئول هستم.« اجتناب می کند، اصال مدیر 
نیس��ت. برای مدیر بودن باید اعتمادبه  نفس 
کافی در تصمیم  گیری  ه��ای خود و تصمیم  
گیری ه��ای گروه تان داش��ته باش��ید؛ همان 
تصمیم هایی که اگر شکس��ت بخورند ش��ما 
باید جوابگوی  ش��ان باشید. مدیران بزرگ بار 
س��رزنش ها را به  تنهایی به دوش می  کشند، 
اما تش��ویق ها و اعتبارها را با دیگران شریک 

می شوند. 

کمبود خودآگاهی
بس��یاری از مدیران تص��ور می کنند هوش 
هیجانی )EQ( مناس��بی دارند. بسیاری مواقع 
ه��م در برخی مهارت  های EQ تخصص دارند، 
اما وقتی پای درک خودش��ان به میان می  آید، 

متاس��فانه کور می شوند. مس��ئله ریاکاری آنها 
نیس��ت، فقط آنچ��ه را که دیگ��ران می  بینند، 
نمی بینند. این دس��ته از مدیران ممکن است 
تبعیض قائل ش��وند، کار کردن با آنها س��خت 
باش��د و در مواجه��ه با انتقاده��ا برخورد بدی 
داشته باشند. اما حقیقت اینجاست که آنها تنها 
نیس��تند. تحقیقات TalentSmart که روی 
بیش از یک میلیون نفر صورت گرفته اس��ت، 
نش��ان می  دهد تنها ۳۶درصد از م��ا آدم ها در 

ارزیابی خودمان، عملکرد دقیقی داریم. 

فراموش کردن این نکته که برقراری 
ارتباط یک جاده دو طرفه است. 

بس��یاری از مدیران تصور می کنند ارتباط 
 برقرارکنن��دگان فوق الع��اده  ای هس��تند، اما 
متوجه نیس��تند که ارتباط یک طرفه برقرار 
می کنند. برخی مدیران به خودش��ان افتخار 
می کنند که سهل  الوصول هستند و به  راحتی 
می  توان به آنها دس��ت یافت، اما در حقیقت 
نظرات��ی که اف��راد مختلف با آنه��ا در میان 

می  گذارند اصال گوش نمی دهند. 
برخی مدیران برای افراد زیرمجموعه  ش��ان 
هدف��ی تعیی��ن نمی کنند یا اص��ال زمینه  ای 
برای شان تعریف نمی کنند. برخی دیگر هیچ 
بازخوردی ارائه نمی کنند و باعث می ش��وند 
افراد س��ردرگم بمانند که باالخره کارش��ان 
م��ورد تایید هس��ت یا نه، قرار اس��ت ترفیع 

بگیرند یا اخراج شوند. 

عدم اخراج کارمندان ضعیف و بی کفایت
مدی��ران گاه��ی  اوق��ات ب��ه این 
خاطر که دل شان برای یک کارمند 
می  س��وزد یا اصال به این خاطر که 
از درگی��ری جلوگیری  می  خواهند 
کنند، از گرفتن تصمیم  های دشوار 
طف��ره می روند. مس��لما دلس��وزی 
ب��رای دیگران هیچ ای��رادی ندارد، 
اما مدی��ران حقیق��ی می  دانند که 
این کار چه موقعی مناس��ب نیست 
و چه زمانی هس��ت. آنه��ا می  دانند 
چه موقع باید فالن شخص را برای 
شرکت  ش��ان و بقیه  گ��روه هم که 

شده، اخراج کنند. 

اسیر مسائل فوری و اضطراری شدن 
مس��ائل اضطراری وقتی اتفاق می  افتد که 
مدی��ران روز خ��ود را صرف انج��ام کارهای 
کوچ��ک می کنن��د. آنها به ام��ور بی  اهمیتی 
توجه می کنن��د که در مقابل چشمان ش��ان 
اتفاق می  افتد و تمرکز خود را روی آنچه واقعا 
مهم اس��ت، که همان کارمندان شان است، از 
دست می دهند. اخالق  مداری شما به  عنوان 
ی��ک رهبر، ب��ه توانایی  ت��ان در جلوگیری از 
ح��واس  پرتی های��ی بس��تگی دارد که باعث 
می ش��وند کارمندان خ��ود را در اولویت قرار 

ندهید. 

مدیریت ذره  بینی
اکثر اوقات این اش��تباه را از جانب افرادی 
می  بینی��د ک��ه به   تازگ��ی موفق ش��ده اند به 
مراتب باالی مدیریتی دست یابند. آنها هنوز 
ذهنیت کارمندی  شان را به ذهنیت مدیریتی 
تغییر نداده اند. اگر نکته  ملموس��ی نداش��ته 
باش��ند که در پایان روز به آن اش��اره کنند، 

احساس بی  فایدگی می کنند. 
 آنها تش��خیص نمی دهند ک��ه مفید بودن 
مدیر معنای متفاوت��ی دارد. درنتیجه، تاحد 
جن��ون مدیری��ت ذره بینی ک��رده و جایگاه 
خ��ود را تنزل می  دهند و می  خواهند بر تمام 
کارهای ریز و درش��ت، خودش��ان نظارت و 
مدیریت داش��ته باش��ند. یکی از قسمت های 
مه��م اخالق  م��داری مدی��ر، آزادی دادن به 

افراد برای انجام کارهای  شان است. 

اشتباهات مهلک مدیران

بیزینس اینس��ایدر می نویس��د که ش��ما چکیده ای از عادات تان هس��تید. وقتی اجازه 
می دهید عادات بد بر ش��ما غلبه کند، به طرز غریبی راه ش��ما را از رسیدن به تعالی دور 
می کند. موضوع این است که عادات بد آرام آرام تمام وجود آدم را دربرمی گیرد و تا جایی 
پیش می رود که دیگر متوجه نمی شوید به شما دارد آسیب می رساند. از بین بردن عادات 
بد به حجم زیادی خودداری یا تسلط بر خود نیاز دارد. علم می گوید کوشش در این راه 
که چندان ساده هم نیست، ارزشش را دارد چرا که تسلط و کنترل فرد بر خودش را باال 
می برد و این خود گواه بارز قدم برداشتن در راه تعالی، سعادت، موفقیت یا هر واژه ای که 

شما از این قبیل مفاهیم در ذهن دارید، است. 
نتایج تحقیق دو روانش��ناس از دانشگاه پنس��یلوانیا این عادات بد را مانع رسیدن شما 

به موفقیت می داند. 
 ۱. موقع خواب از موبایل، تبلت یا کامپیوتر استفاده می کنید.

مدت هاست که متخصصان دارند می گویند نور آبی ناشی از صفحه گوشی های هوشمند 
خصوصا هنگام شب به بینایی جسم آسیب می رساند اما گوش کسی بدهکار نیست. 

۲. زیاد در اینترنت می چرخید
۳. حین گپ و گفت با دیگری موبایل تان را چک می کنید.

هیچ کس از اینکه موقع حرف زدن سر شما را توی موبایل تان ببیند، خوشش نمی آید. 
خودت��ان تصورش را بکنید در یک گفت وگوی کارمح��ور این کار چه تاثیری روی طرف 

مقابل می تواند داشته باشد. 
۴. دائم موبایل تان را چک می کنید تا ببینید برای تان ایمیل یا پیغامی آمده است یا نه

محقق��ان می گویند هر بار که ش��ما موبایل تان را چک می کنی��د، تمرکزتان را از بین 
می برید و بالطبع بازدهی تان را. 

٥. وقتی که باید »نه« بگویید، می گویید »آره«.
مطالعات علمی نش��ان می دهد هرچه ش��ما در نه گفتن بیش��تر مش��کل داشته باشید 
اس��ترس را بیش��تر تجربه می کنید و همین طور افسردگی که همه اینها تاثیر مستقیم بر 

اتکا و تسلط به نفس تان دارد. 
۶. به آدم هایی که به شما موج منفی می دهند، فکر می کنید.

در زندگی همه همیشه کسی هست که به اصطالح موج منفی است. زیاد پیش می آید 
که آدم خودش را درگیر مکالمه ای ذهنی با آن شخص به خصوص می بیند. فراموش شان 

کنید اینها فقط تمرکزتان را به هم می زنند و بیهوده وقت تان را می گیرند. 
٧. در ی��ک جلس��ه کاری چند کار را با ه��م انجام می دهید )مثال ج��واب پیغام تان را 

می دهید(
۸. پشت سر دیگران حرف می زنید.

۹. تا زمانی که مطمئن نباش��ید در کاری موفق می ش��وید، برای��ش قدمی برنمی دارید 
)محافظه کارید(

۱٠. خودتان را با دیگران مقایسه می کنید.

مرکز مطالعات کس��ب و کار GfK طبقه بندی ساالنه خود را برای کشورهای اروپایی که از 
قدرت خرید باالیی برخوردار هستند منتشر کرد.فرانسه با داشتن ثروتمندترین شهروندان اروپا 
در میانگین ۱۹.۲٥۴ یورو قرار گرفت.در آوریل گذشته، به دنبال یک نظرسنجی رسانه ای که 
در بین ۶٠مشتری انجام شد، ۶٠درصد از فرانسویان به این باور رسیدند که قدرت خرید آنها 
در س��ال جاری کاهش پیدا خواهد کرد.فرضیه دیگری که در ماه اکتبر رونمایی ش��د به این 
شرح بود که قدرت خرید فرانسه می باید بعد از افزایش ۱.۶درصدی سال ۲٠۱٥، افزایشی برابر 
۱.۸درصد را در سال ۲٠۱۶ داشته باشد؛ که بعد از سال ۲٠٠٧ هر دوی این فرضیه ها می توانند 
درست باشند.با این وجود فرانسه نمی تواند جزو ۱٠کشور اول اروپا که از قدرت خرید باالیی 
 GfK برخوردار هستند، قرار بگیرد.بررسی های یک مرکز مطالعاتی کسب و کار آلمانی به نام

طبقه بندی هایی را در این رابطه ارائه داده است.
سوییس و لوکزامبورگ در صدر طبقه بندی

محققان این گزارش، درآمدهای خانگی اروپا )بعد از پرداخت مالیات و شارژهای اجتماعی( 
را در سال ۲٠۱۶ برابر با مبلغ جهانی ۹.۱۸٠ میلیارد یورو تخمین زده اند؛ این مبلغ می تواند 

قدرت خریدی برابر با ۱۳.۶٧۲ یورو برای ساکنان اروپا باشد.
این مطالعات شامل تمام کشورهای قاره اروپا حتی ایسلند، بالروس، نروژ، اوکراین و ترکیه 
می شود، نه فقط کشورهایی که در اتحادیه اروپا قرار دارند.بر این اساس، GfK یک طبقه بندی 
از ۱٠کشوری که از قدرت خرید باالتری نسبت به سایر کشورها برخوردار هستند، تهیه کرده 
است.قدرت خرید هر شهروند در لیختن اشتاین ۶۳٠٠٠ یورو است که این مبلغ در مقایسه 
با کش��ورهای دیگر مانند موناکو که ساکنان ثروتمندی دارد، جای بحث ندارد چراکه قدرت 
خرید س��اکنان این کشور در این مطالعه قابل محاسبه نبوده است.سوییس با ۴۲.۳٠٠ یورو 
برای هر ساکن در جایگاه دوم قرار دارد.این مبلغ شامل اجاره، تامین نیازهای گوناگون، تفریح 
و پس انداز س��اکنان می ش��ود.قابل ذکر است که زندگی در فدراسیون سوییسی دوباره شاهد 
افزایش قیمت بوده اس��ت. اگر به زوریخ ش��اخص ۱٠٠ را در نرخ های جدید که شامل اجاره 
منازل هم می ش��ود، اختصاص بدهیم، ژنو، پاریس و لیون به ترتیب در ش��اخص های ۹۴.۴، 

٧٥.۶ و ۶۲.۱ قرار می گیرند.
فرانسه در مقابل هلند

ثروتمندترین کش��ور اتحادیه اروپا که لوکزامبورگ ن��ام دارد، از نظر قدرت خرید پیش از 
سوییس و لیختن اشتاین است. ساکنان این کشور با برخورداری از قدرت خرید ۳٠.۲۴۸ یورو 

از نروژ و ایسلند با قدرت خرید ۲٧.۸۳۹ و ۲۴.۲٧۲ پیشی گرفته اند.
همچنی��ن آلمان )۲۱.۸٧۹یورو( و بریتانیا )۲۱.۱۴۱ یورو(، نزدیک به ۱٠ کش��ور اول این 

لیست قرار دارند.
فرانسه با قدرت خرید ۱۹.۲٥۴ یورو توسط هر ساکن در ردیف ۱۲ام این جدول قرار گرفته 
است.اما این جایگاه فرانسه براساس طبقه بندی GfK در سال گذشته است. با این حال فرانسه 
ازهلند با قدرت خرید ۱٧.۹٠۱ یورو، ایتالیا ۱۶.٧٠۹ یورو و اسپانیا ۱۳.۸۴٠ یورو که به ترتیت 

در ردیف ۱٥، ۱۶ و ۱٧ قرار گرفته اند، جلوتر است.
در بین مناطق فرانسه، لیل با متوسط قدرت خرید ۲۲.۸٠٠ یورو در مقابل منطقه آلپ اورن 
ورن با قدرت خرید ۱۹.٥٠٠ قرار گرفته است.این تفاوت وضعیت ساکنان باالی فرانسه را بدتر 
و قابل مالحظه کرده است.این در حالی  است که ساکنان دیگر مناطق فرانسه از متوسط قدرت 
خرید ۱٧٠٠٠ یورو در سال برخوردار هستند که این مبلغ ۲٥درصد از قدرت خرید ساکنین 
پاریس کمتر است. بررسی های انجام شده از سوی GfK روی قدرت خرید ایتالیا تضادی قابل 
مالحظه بود، از طرفی دیگر منطقه آلپ و تضاد همیشگی شمال و جنوب قابل رویت است؛ 
به طوری که قدرت خرید ساکنان مناطق شمال از متوسط قدرت خرید باالتر است، اما ساکنان 

جنوب شبه جزیره همچنان در وضعیتی مالل آور به سر می برند.
 قاب��ل ذکر اس��ت در فقیرترین مناطق کاالبریا متوس��ط قدرت خرید هر ش��خص به زیر 

۱٠٠٠٠ یورو در سال رسیده است.
GfK طبقه بندی
۱- لیختن اشتاین ۶۳.٠۱۱ یورو به ازای هر شخص.

۲- سوییس ۴۲.۳٠٠ یورو
۳-- لوکزامبورگ۳٠.۲۴۸ یورو

۴- نروژ ۲٧.۸۳۹ یورو
٥- ایسلند ۲۴.۲٧۲ یورو

۶- دانمارک ۲۳.۶۹۹ یورو
٧- اتریش ۲۲.٥۳۶ یورو
۸- سوئد ۲۱.۹۶۶ یورو

۹- آلمان ۲۱.۸٧۹ یورو 
۱٠- بریتانیا ۲۱.۱۴۱ یورو
۱۲-فرانسه ۱۹.۲٥۴ یورو
۱٥-هلند ۱٧.۹٠۱ یورو
۱۶-ایتالیا ۱۶.٧٠۹ یورو

 ۱٧-اسپانیا ۱۳.۸۴٠ یورو

آنچه شما را از موفقیت دور می کند
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قدرت خرید کشورهای اروپایی

دور دنیا

سبک زندگی

 بحران پول نقد 
ترمز اقتصاد هند را خواهد کشید

حرک��ت بی نظم هند ب��رای از رده خارج کردن برخی 
اسکناس ها می تواند به سادگی ترمز اقتصاد نوظهور این 
کش��ور را بکش��د. هند امسال با پیش��ی گرفتن از چین 
رو به  رش��دترین اقتصاد بزرگ جهان شد، اما هیچ بعید 
نیس��ت که دوباره جای خود را به چین بدهد. هندی ها 
با تصمیم خود برای خارج کردن اس��کناس های درشت 
از اقتصاد کشورش��ان به فعالیت های کسب وکاری ضربه 

وارد می کنند. 
تحلیلگران برآورد می کنند تصمیم ش��وک آور مقامات 
هندی ب��رای از رده خارج کردن اس��کناس های ٥٠٠ و 
۱٠٠٠ روپیه ای دس��ت کم یک درصد از نرخ رشد تولید 
ناخالص مل��ی این کش��ور را کاهش خواهد داد. رش��د 
ناخالص مل��ی هند اکنون ٧/۱ درصد اس��ت و از طرفی 
اسکناس های خارج ش��ده از چرخه اقتصادی این کشور 
حدود ۸۶ درصد کل اس��کناس های موج��ود در بازار را 
تشکیل می داد.  پروناب سن، کارشناس آمار در این باره 
می گوید: »کاهش ۳ درصدی در نرخ رشد برای سال مالی 

جاری برای من شگفت آور نیست.«
اگ��ر این اتفاق بیفتد هند بازی در میدان رش��د تولید 

ناخالص ملی را به چین خواهد باخت. 
توم��اس روک ماکر، یک کارش��ناس دیگ��ر دراین باره 
می گوید: »اثر منفی این کار بر رشد تولید ناخالص ملی 

به وضوح پیداست و در کوتاه مدت آشکار می شود.«
به گفته روک ماک��ر، بزرگی ضربه ای که اقتصاد هند از 
این اقدام متحمل خواهد ش��د کامال بستگی به این دارد 

که بحران پول نقد تا چه زمانی به طول بینجامد. 
ش��رایط فعلی نش��ان از پایان این بحران ندارد. طبق 
اع��الم بانک مرکزی هن��د از زمان اعالم دس��تور نارندا 
م��ودی، رئیس جمهور، در روز ۸ نوامبر برای خارج کردن 
این پول ها از چرخه اقتصاد هند بیش از ٥ تریلیون روپیه 

معادل ٧۴ میلیارد دالراز بازار جمع آوری شده است. 
تاکنون اما تنها یک تریلیون روپیه معادل ۱٥ میلیارد 
دالر در بازار هند با اسکناس های ٥٠٠ و ۲٠٠٠ روپیه ای 
جایگزین شده است و این یعنی تنها ٧ درصد ارزش کل 
اس��کناس هایی که از رده خارج ش��ده اند. اسکناس های 
جدید برای دستگاه های خودپرداز بسیار کوچک هستند 
و هماهنگ شدن اس��کناس ها با دستگاه های خودپرداز 
هفته ه��ا زمان می برد.  دولت هند به مردم ٥٠ روز یعنی 
تا ۳٠ دسامبر )پایان س��ال میالدی جاری( فرصت داده 
است که اسکناس های قدیمی را با پول نو جایگزین کنند، 
اما سقف روزانه و هفتگی نیز برای جایگزینی  اسکناس ها 

درنظرگرفته شده است. 
در کشوری که نزدیک به ۹٠ درصد مبادالت با پول نقد 

انجام می شود، این شوک همچنان ادامه خواهد داشت. 
پرانجول باهانداری، اقتصاددان ارشد هندی دراین باره 
گفت: »در دس��ترس نبودن اسکناس ها و محدودیت در 
برداش��ت انجام معامالت را حتی برای کسانی که ثروت 

زیادی دارند، دشوار کرده است.«
در هند بخش هایی چون خرده فروشی، ساخت و ساز و 
امالک و مس��تغالت به شدت وابسته به پول نقد هستند 
و حدود ۳٠ درصد تولید ناخالص ملی در این کش��ور را 
تشکیل می دهند، بنابراین برآورد می شود ضربه وارد شده 
به این بخش ها باعث کاهش بیش از ۲درصد رشد در این 

کشور ظرف شش ماهه آینده خواهد شد. 
آقای م��ودی، رئیس جمهور امیدوار اس��ت با این کار 
فرار مالیاتی و پول شویی در هند کاهش یابد. تحلیلگران 
معتقدند در درازمدت این کار می تواند به س��ود اقتصاد 
هند باش��د، البته بسته به اینکه سیاست های درستی در 

این کار درنظرگرفته شود. 
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