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یافته ه��ای مرک��ز آم��ار از می��زان درآمد و 
هزینه س��االنه خانوار ها در سال گذشته نشان 
می دهد که متوس��ط درآمد یک خانوار شهری 
حدود 24 میلیون تومان و هزینه متوس��ط آن 
ح��دود 23 میلیون و 486 ه��زار تومان بوده که 
به ط��ور متوس��ط هر خانوار ش��هری توانس��ته 
نزدیک 645 هزار تومان )ماهانه 53 هزار تومان( 

پس انداز کند. 
مرک��ز آمار ایران با انتش��ار گزارش��ی درباره  
متوسط هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری 
و روس��تایی در سال گذش��ته آماری را درباره  

وضعیت دخل و خرج خانوارها اعالم کرد. 
در ای��ن گ��زارش آورده ش��ده که متوس��ط 
کل هزینه خالص س��االنه یک خانوار ش��هری 
به چیزی نزدی��ک به 23 میلی��ون و 486 هزار 
تومان می رس��د که این رقم نس��بت به س��ال 
گذش��ته افزایشی 14 درصدی داش��ته، به  این 
ترتیب متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری 

یک میلیون و 957 هزار تومان است. 
براس��اس همین گزارش اعالم شده، متوسط 
درآمد اظهار ش��ده س��االنه یک خانواده شهری 
24 میلی��ون و 131 ه��زار تومان ب��وده که این 
میزان نس��بت به س��ال پیش از آن افزایش��ی 
18 درصدی داش��ته اس��ت، بنابرای��ن می توان 
نتیجه گرفت متوس��ط درآمد ماهانه هر خانوار 
شهری چیزی نزدیک به 2 میلیون تومان است. 
این یافته ها نشان می دهد، هر خانوار شهری 
به طور متوس��ط در سال گذشته می توانسته در 
نهایت 645 ه��زار تومان را به عن��وان پس انداز 

ذخیره کند. 

همچنین این گزارش نش��ان می دهد، از کل 
هزین��ه س��االنه خانوارهای ش��هری 5 میلیون 
و 800 ه��زار تومان آن با س��هم 24.7 درصدی 
مربوط به هزینه خوراکی و دخانی و 17 میلیون 
و 673 ه��زار تومان آن با س��هم 75.3 درصدی 

مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 
در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین 
س��هم با 21.6 درصد مربوط به هزینه گوشت و 
در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم 

با 44.4 درصد مربوط به مسکن بوده است. 
در حالی که رش��د متوس��ط درآمد س��االنه 
خانوارهای شهری 4 درصد بیشتر از رشد هزینه 
کل ساالنه آنها است، این یافته ها نشان می دهد 
که منبع تامین درآمد  خانوار های شهری بیشتر 
از محل درآمد های متفرقه ای تامین می ش��ود 

که سهم آن به 51 درصد می رسد. 
س��همی  حقوق بگی��ری  و  م��زد  مش��اغل 
32 درص��دی و مش��اغل آزاد و کش��اورزی و 
غیرکشاورزی نیز سهمی حدود 16 درصدی در 

تامین درآمد خانوارهای شهری دارد. 

پس انداز روستاییان کمتر از 50 هزار تومان
براس��اس یافته های مرکز آم��ار خانواده های 
روس��تایی نی��ز در مس��ئله پس انداز س��االنه 
وضعیت بهتری نس��بت به خانواده های شهری 
ندارند، چرا که اع��داد و ارقام مربوط به هزینه 
و درآمد س��االنه خانوارهای روس��تایی نش��ان 
می دهد که یک خانواده به طور متوس��ط سال 
گذشته توانسته در نهایت حدود 50 هزار تومان 

از درآمد خود را پس انداز کند. 

این یافته ها نش��ان می دهد، متوس��ط هزینه 
خالص س��االنه یک خانوار روس��تایی در سال 
گذش��ته 13 میلیون و 850 هزار تومان بوده که 
این رقم نس��بت به سال پیش از آن 6.9 درصد 
رشد داشته، به این معنا که هر خانوار روستایی 
به طور متوس��ط حدود یک میلیون و 154 هزار 

تومان هزینه داشته است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه متوس��ط درآمد 
س��االنه اظهار  شده ساالنه یک خانوار روستایی 
13 میلی��ون و 905 هزار تومان بوده اس��ت که 
نس��بت به س��ال قبل رش��دی 14.8 درصدی 
دارد. به این ترتیب هر خانوار روس��تایی به طور 
متوسط در سال گذشته ماهانه درآمدی نزدیک 
به یک میلیون و 158 هزار تومان داشته است. 

برای��ن اس��اس از کل هزینه س��االنه خانوار 
روس��تایی 5 میلیون و 700 هزار تومان با سهم 
41.2 درص��دی مرب��وط به هزین��ه خوراکی و 
دخان��ی و 8 میلی��ون و 150 ه��زار تومان آن با 
س��هم 58.8 درصدی مرب��وط ب��ه هزینه های 

غیرخوراکی بوده است. 
در بی��ن هزینه دخانی و خوراکی بیش��ترین 
س��هم با 25.1 درص��د مربوط ب��ه هزینه آرد، 
رش��ته، غ��الت، ن��ان و فرآورده ه��ای آن و در 
بین هزینه های غیرخوراکی بیش��ترین سهم با 

29 درصد مربوط به مسکن بوده است. 
بزرگ ترین منبع درآمد روس��تاییان در سال 
گذش��ته محل درآمدهای متفرق��ه خانوار بود. 
سهم مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی در 
تامین درآمد آنها 30.7 درصد و س��هم مشاغل 

مزد و حقوق بگیری 29.6 درصد بوده است. 

معاون اول رئیس جمهور ب��ا اعالم اینکه پایان 
س��ال 95، قطعه یک آزادراه تهران-ش��مال زیر 
بار ترافیک م��ی رود، گفت: امیدواریم منابع مالی 
مطمئنی برای ساخت قطعه سه این آزادراه تامین 

کنیم. 
اس��حاق جهانگیری در جریان بازدید از قطعه 
یک آزادراه تهران- شمال با بیان اینکه مسئوالن 
پروژه قول دادند که تا پایان س��ال 95 قطعه یک 
زیر بار ترافیک برود، اظهار داشت: ساخت قطعه 
دو این آزادراه هم شروع شده و بزرگ ترین تونل 
جاده ای کشور قرار است در همین قطعه احداث 

شود. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور با اش��اره به اینکه 
در قطع��ه ی��ک آزادراه تهران-ش��مال هم تونل 
4800 متری وجود دارد، افزود: امیدواریم بتوانیم 
مناب��ع مالی مطمئنی را برای قطعه س��ه تامین 

کنیم تا ساخت این قطعه هم شروع شود. 
جهانگی��ری افزود: می خواهیم ب��ه ملت ایران 
بگوییم که مجموعه مهندسی کشور به منطقه ای 

رس��یده است که پروژه های پیچیده و بزرگ را با 
تکیه بر توان داخلی انجام می دهند. 

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه روند 
اح��داث آزادراه در س��ال های گذش��ته با کندی 
مواج��ه بود، تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر اراده 
جدی ش��کل گرفته تا این آزادراه را تکمیل کند 

تا در خدمت ملت ایران قرار گیرد. 
در ای��ن بازدی��د مدیرعام��ل ش��رکت آزادراه 
تهران شمال نیز با اش��اره به اینکه از تیرماه سال 
گذش��ته 900 میلیارد توم��ان در قطعه یک این 
آزادراه هزینه ش��ده اس��ت، گفت: ساخت تونل 
قطعه یک توس��ط پیمانکار چینی پیش از موعد 

مقرر به پایان رسید. 
مهران اعتمادی اظهار داش��ت: از تیرماه سال 
گذشته 900 میلیارد تومان قرارداد با پیمانکاران 
ایرانی برای قطعه یک این آزادراه بسته شده است. 
وی با اش��اره به اینکه پن��ج پیمانکار ایرانی در 
این پروژه فعال هستند، گفت: مبلغ قراردادهای 
توم��ان،  135 میلی��ارد  پیمان��کار  پن��ج  ای��ن 

125 میلیارد تومان، 78 میلیارد تومان، 95 میلیارد 
تومان و 95 میلیارد تومان دیگر است. اعتمادی با 
اشاره به اینکه پیمانکار چینی با حدود 70 میلیون 
دالر اعتب��ار در ح��ال کار در قطعه یک اس��ت، 
افزود: این پیمانکار چینی در حال س��اخت تونل 
اس��ت و زمان س��اخت تونل پیش از موعد مقرر 
به پایان رس��ید. مدیرعامل شرکت آزادراه تهران 
-ش��مال با اشاره به اینکه قطعه یک االن موردی 
ندارد و تمرکز نیروها بر این بخش است، تصریح 
کرد: قطعه دو از شهرس��تانک تا پ��ل زنگوله به 
 طول 14 کیلومتر اس��ت که تون��ل البرز با طول

 5. 6 کیلومت��ر در ای��ن قطعه ق��رار دارد.  وی با 
بی��ان اینکه در قطعه4 که از مرزن آباد تا چالوس 
است، 60 میلیارد تومان در سه ماه خرج بازسازی 
و ایمن س��ازی آن شده، گفت: در حال حاضر این 
آزادراه بی��ش از 95 درصد ایمنی دارد.  اعتمادی 
تصریح کرد: پیمان��کار چینی که در تونل قطعه 
ی��ک کار می کند، زودتر از موع��د کار خود را به 

پایان رسانده اما در بخش هایی فعال است. 

گزارش مرکز آمار درباره متوسط هزینه و درآمدهای خانوارها منتشر شد
وضعیت معاش خانوارهای ایرانی در سال گذشته

معاون اول رئیس جمهور: 
سال ۹5، قطعه یک آزادراه تهران-شمال زیر بار ترافیک می رود

»متشکرم« کلمه ای است که ما هر روز آن را به زبان می آوریم اما از 
آن در محیط کار به ندرت استفاده می کنیم. ارج نهادن بر 
تالش های کارکنان و به رسمیت شناختن نقش و تالش...

قدرت تشکر کردن

معاون اول رئیس جمهور: 

سال ۹5، قطعه یک آزادراه تهران-شمال 
زیر بار ترافیک می رود سرگیجه بازار سهام

نه توان صعود نه میل سقوط

شاخص کل بورس اوراق بهادار روز چهارشنبه در داد و ستد 
معامالت، با رشد 115واحدی به رقم 62 هزار و 927واحدی 
رس��یدو در آخرین روز کاری هفته در آستانه صعود به کانال 
63هزار واحدی قرار گرفت. معامالت روز گذشته بازار سهام 
همچون روزها و ماه های قبل نیز در شرایطی رخوت آور ادامه 
یافت با این تفاوت که به نظر می رس��د طی یک��ی، دو هفته 
اخیر بورس شاهد بازارگردانی توسط حقوقی ها و حمایت از 
شاخص های بورس از طریق معامالت بلوکی است. آنچه این 

روزها در تاالر شیش��ه ای می توان به خوبی دید تداوم انتظار 
معامله گران بازار سهام در مقابل تابلوی معامالت بورس برای 
تعیین تکلیف ابهام ه��ای بزرگی همچون تعیین نرخ خوراک 
مجتمع های پتروش��یمی اس��ت. در روزهای اخیر نوسانات 
پیاپی در بورس تهران تقابل دو گروه از سرمایه گذاران در دو 
جناح مختلف خرید و فروش را که بعضا به تشکیل صف منجر 

می شد، به دنبال داشت. 
در شرایطی که قیمت س��هام اغلب شرکت ها در سطحی 

است که انگیزه های فروش و کاهش بیشتر در برخی از آنها 
وجود ندارد و حتی گزارش های عملکرد ش��ش  ماهه برخی 
از آنها نیز این امر را تایی��د می کند، اما بخش قابل توجهی از 
شرکت های کوچک خود در شرایط رکودی همچنان سرپا 
هس��تند. گرچه بازار س��هام همچنان همانند روزهای قبل 
اقبال و توجه س��هامداران به گروه ه��ای کوچک و قندی به 

دلیل وضعیت نامناسب شرکت ها و صنایع بزرگ 
جلب شد و شرکت های کارخانجات قند قزوین...

قاب اقتصاد

بازار گوشی های هوشمند به یک بازار دیگر هم رونق دادهگفت وگوی »فرصت امروز« با عادل بشیری جالل، صادرکننده  نمونه صنایع دستی

تجارت مولتی میلیونی قاب های موبایلسفال و سرامیک فرصت بزرگ ارزآوری
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

از سـال 70 در زمینه تولید و عرضه صنایع دسـتی فعالیت می کند و از سال 76 
صادرات محصوالتش به کشورهایی چون ترکیه و بلژیک را آغاز کرده است. البته 
با افزایش محصوالت تولیدی اش صادرات به کشورهایی چون هلند، آلمان، سوئد 

و اسپانیا را هم در دستور کار خود قرار داده و دقیقا به دلیل تداوم صادرات در...

وقتی تیم کوک، مدیر اجرایی اپل اعالم کرد این برند دو مدل جدید را در سپتامبر 
رونمایی می کند، عالوه بر خود اپل، به طور ضمنی از فعالیت یک گروه کسب و کاری 
دیگر هم خبر می داد؛ سـازندگان کیس ها و لوازم جانبی موبایل قصد داشتند خود 

را با این تولیدکننده گوشی همراه کنند و به سرعت قاب های جدید را بسازند و...
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راه��کار جدی بخش خصوص��ی تجهیزات 
صنع��ت نفت ب��رای همکاری با ش��رکت های 
خارجی، تشکیل شرکت کاالست تا با یکپارچه 
ش��دن 700 ش��رکت عضو انجمن سازندگان 
تجهیزات نفت )اس��تصنا(، فضای مساعدتری 

برای جلب همکاری ها فراهم شود. 
در یک ماه آینده از قراردادهای جدید نفتی 
رونمایی خواهد شد و باید منتظر بمانیم پس 
از اج��رای برجام بار دیگر ش��رکت های بزرگ 
در صنع��ت نف��ت فعالیت خ��ود را آغاز کنند. 
بر اس��اس ش��روط وزارت نفت و تأکید وزیر 
نفت ش��رکت های خارجی باید از ظرفیت های 
کسب شده تولیدکنندگان داخلی بهره گیرند، 
به طوری که کارفرمایان نفتی ملزم هس��تند، 
25 درصد از تولید داخل اس��تفاده کنند. اما 
س��ؤال اینجاس��ت که آیا ش��رکت های کنونی 
در صنعت نفت توان همکاری با ش��رکت های 
نفتی را دارند و می توانند سرمایه گذار خارجی 

جذب کنند. 

تشریح اقدامات جدی بخش خصوصی 
بخ��ش خصوص��ی فع��ال در صنع��ت نفت 
باره��ا اع��ام ک��رده برنامه های��ی دارد ک��ه 
در ص��ورت تحق��ق یافت��ن آن زمین��ه جذب 
فاینان��س و واردات تکنول��وژی فراهم خواهد 
ش��د. صمیمی دهک��ردی، نایب رئیس انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت در این زمینه 
با اشاره به اینکه ما به عنوان بخش خصوصی 
مذاکراتی با ش��رکت های خارجی داش��ته ایم، 
اظهار داشت: شرکت های خارجی تمایل خود 
را به حضور و همکاری با بخش خصوصی اعام 
کرده ان��د اما نهایی ش��دن مذاکرات و امضای 
قرارداد منوط به رونمایی از قراردادهای جدید 
نفت��ی اس��ت.  س��یامک صمیم��ی دهکردی، 
نای��ب رئیس انجمن س��ازندگان صنعت نفت 
ب��ا اش��اره به اینکه کش��ورهای برزیل، هند و 
روس��یه تمای��ل زیادی ب��رای مذاکره با بخش 
خصوص��ی تجهی��زات صنعت نف��ت دارند، به 
»فرصت امروز« می گوید: »شرکت های بزرگ 
در صنع��ت نف��ت ترجیح می دهند تا با وزارت 
نفت وش��رکت های تابعه وارد مذاکره ش��وند 
این رو شاهد هستیم که شرکت های درجه  از 
دوم و س��وم در این صنعت تمایل جدی برای 
همکاری با بخش خصوصی دارند.« وی با اشاره 
به اینکه در ش��رایط کنونی اگرچه تعدادی از 
شرکت های فعال در صنعت نفت دانش بنیان 
و تولیدکننده محصوالت با کیفیتی هس��تند 
اما به تنهایی نمی توانند با ش��رکت های معتبر 
و ب��زرگ ب��ه همکاری فکر کنن��د، می افزاید: 
»برخ��ی از ش��رکت های داخلی از نظر فنی و 
مهندس��ی دارای ظرفیت باالیی هس��تند، اما 
شرایط همکاری با شرکت های بزرگ را ندارند 
از این رو انجمن تجهیزات صنعت نفت دو اقدام 
جدی را در دستور کار خود قرار داده است تا 

شرایط همکاری تسهیل یابد.«

تشکیل کنسرسیوم و شرکت کاال
تشکیل کنسرسیوم در حوزه های تخصصی 
صنع��ت از جمل��ه راهکارهای اس��تصنا برای 
همکاری با ش��رکت های خارجی اس��ت. نایب 
رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت در این باره 
می گوید: »تمامی فعاالن در حوزه های مختلف 
صنع��ت نف��ت با عضویت در این کنسرس��یوم 
مرتبط عاوه بر افزایش ظرفیت هایش��ان فضا 
را برای همکاری با شرکت های تخصصی فراهم 
خواهن��د ک��رد همچنین انجم��ن در گام دوم 
تمامی ش��رکت های عضو را در یک ش��رکت 

تجمیع خواهد کرد.«

دهکردی صمیمی در تش��ریح بیش��تر این 
مس��ئله می افزاید: »برای اینکه 700 ش��رکت 
عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات نفت برای 
ش��رکت های خارج��ی قابل پذی��رش باش��ند 
ش��رکت کاالی اس��تصنا تشکیل می شود. این 
کار در مراحل مقدماتی است و شرکت به زودی 
ثب��ت خواهد ش��د. ب��ا این اقدامات ش��رایط 
همکاری برای ش��رکت های ما سخت نخواهد 
بود و می توان امیدوار بود که ظرفیت های فنی 
و مهندس��ی رو به بهبود باش��د.« شرکت هایی 
از کشورهای برزیل، هند و چین از منظر این 
فع��ال بخش خصوصی رغبت بیش��تری برای 
سرمایه گذاری و همکاری با شرکت های داخلی 
دارند و با راهکارهای در دس��ت اقدام می توان 
به س��رمایه گذاری این کشورها امیدوار بود اما 
در مقاب��ل این دی��دگاه رضا پدیدار عضو اتاق 
بازرگان��ی تهران به »فرصت امروز« می گوید: 
»کش��ورهای اروپای��ی برای س��رمایه گذاری 
در ای��ران تمایل بیش��تری دارن��د و مذاکرات 
جدی تری با بخش خصوصی تجهیزات صنعت 
نفت داشتند به طوری که مذاکرات ما با رئیس 
انجمن س��ازندگان تجهیزات و ماش��ین آالت 
سراسری آلمان منجر به این شد که با یکی از 
شرکت های آلمانی به مرحله انعقاد تفاهم نامه 
همکاری نزدیک شویم. این تفاهم نامه به دلیل 
عدم حضور ایرانی ها به آلمان نهایی نشده است 

اما تاش ها همچنان دارد.«

اروپایی راغب به سرمایه گذاری و همکاری
وی با اش��اره به اینکه تش��کیل شرکت کاالی 
اس��تصنا بهترین اقدام بخش خصوصی برای به 
ثمر رس��یدن همکاری های ش��رکت های داخلی 
با ش��رکت های خارجی است، می افزاید: »بخش 
خصوص��ی دیدارهای متعددی با ش��رکت های 
آسیایی،  اروپایی و آمریکایی داشته اما اعتقاد من 
بر این است که همکاری ما با کشورهای اروپایی 
بیش از س��ایر کش��ورها خواهد بود. شرکت های 
فرانس��وی، آلمان��ی و ایتالیایی ب��رای همکاری 
ش��رایط بهت��ری دارند، زی��را می توانند عاوه بر 
آوردن س��رمایه موردنیاز، دانش و تکنولوژی روز 
را انتقال دهند.« مدیر عامل گروه آیس��کو ایران 
بر این باور اس��ت با توجه به اینکه اروپایی ها از 
همان ابتدا در صنعت نفت ایران حضور داشتند، 
تعام��ل با ش��رکت های اروپایی ب��ه مراتب برای 
ش��رکت های ما مقرون به صرفه تر اس��ت. با این 
حال یادمان باشد که هر شرکت خارجی به دنبال 
منفعت و سود خود است و در صورتی حاضر به 
س��رمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و دانش فنی 
است که سود مورد نظرش تأمین شود.  اگرچه 
بخش خصوصی برنامه های جدی برای همکاری 
ب��ا ش��رکت های خارجی دارد بای��د دید که این 
اقدامات چه زمانی عملیاتی خواهد شد. پدیدار، 
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت دراین باره 
می گوید: »قراردادهای ما با شرکت های خارجی 
در س��ال 95 عملیاتی خواهد ش��د و بیش از این 
زمان نمی توان انتظار داشت. قراردادهای جدید 
نفتی نیز 8 آذرماه امس��ال رونمایی خواهد کرد 
و تاکنون رفت و آمدهای هیات های کش��ورهای 
مختلف برای تحقیق کردن و مش��اهده ش��رایط 
جدید ایران است وتاکنون منجر به عقد همکاری 
نشده است. اگر دولت بتواند با شرکت ها به قرارداد 
برس��د از ظرفیت ه��ای داخلی و تولیدکنندگان 
صنعت نفت اس��تفاده خواهد ش��د.« بر اس��اس 
اع��ام اعضای هیات مدیره انجمن س��ازندگان، 
فعاالن بخش خصوصی صنعت نفت برنامه ریزی 
منسجمی دارند که در صورت عملیاتی شدن آن 
نه تنها کیفیت محصوالت داخلی بهبود خواهد 
یاف��ت بلکه فرصت ه��ای جدیدی برای صادرات 

محصوالت فراهم خواهد شد. 

برای همکاری با شرکت های خارجی پس از اجرای برجام 
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پایگاه خبری پاتس انگلستان در تحلیلی 
ب��ا عنوان »لطف بزرگ اوپک به جهان نفت« 
نوش��ت: ظرفیت م��ازاد تولید اوپک توس��ط 
مدیریت اطاعات انرژی آمریکا )ایی. آی. ای( 

1.54میلیون بشکه در روز برآورد می شود. 
ب��ه گزارش گروه اقتص��ادی ایرنا به نقل از 
پایگاه خبری یاد ش��ده، ظرفیت فعلی مازاد 
تولید اوپک 180 هزار بش��که در روز اس��ت 
که این رقم بیش از سطح آن در سال 2008 
زمان��ی که قیمت نفت رکورد زد، محس��وب 

می شود. 
 ذخایر انباری نفت در س��طح بسیار باالیی 
قرار دارد و آژان��س بین المللی انرژی، ذخایر 
انباری نفت در جهان را 147میلیون بش��که 
تخمی��ن زده و معتقد اس��ت چنانچه عرضه 
نفت قطع شود، چنین ذخیره ای می تواند به 
مدت 90روز، روزانه 1.6میلیون بش��که نفت 

برای جهان تأمین کند. 
معدن��ی  مناب��ع  وزارت  می��ان،  ای��ن  در 
ایالت داکوتای ش��مالی گ��زارش می دهد که 
تعداد چاه های حفر ش��ده نیمه تمام در این 
ایالت در ماه اوت )مرداد( به 993 چاه رسیده 

است. 
بن��ا بر اع��ام واحد بنتک ان��رژی پاتس، 
چنانچ��ه این چاه ها به جری��ان تولید ملحق 

شوند، 591 هزار بشکه در روز به تولید نفت 
خ��ام منطقه بکن این ایالت اضافه می ش��ود 
ک��ه این یک تغییر مهم در ب��ازار نفت ایجاد 

می کند. 
 ظرفی��ت مازاد تولید نفت دیگر در انحصار 
اوپک نیست، بلکه بین کشورهای خاورمیانه، 
به ویژه عربستان سعودی و چاه های حفر شده 
نیم��ه تمام ش��رکت های نفت ش��یل آمریکا 

تقسیم شده است. 
چنانچه در عرضه نفت به هر دلیلی اختال 
ایجاد ش��ود، افزایش ذخایر انباری جهان نیز 
به کم��ک ظرفیت مازاد تولی��د نفت می آید 
تا نفت مورد نیاز جهان تأمین ش��ود. ذخایر 
انباری فقط تابع مازاد عرضه کنونی بازار نفت 
نیست، بلکه به طور ساختاری تابع ساخت و 
تکمیل ذخایر انباری چین نیز هس��ت که بنا 
به اعام آژانس بین المللی انرژی، 60 میلیون 
از مجموع 147 میلیون بش��که ذخایر انباری 

جهان، متعلق به چین است. 
براس��اس این گ��زارش، در واق��ع این یک 
تغییر مهم محسوب می شود و ظرفیت مازاد 
تولید ب��رای اوپک کارکردهای��ی دارد و این 
ظرفیت مازاد نش��ان می دهد که این سازمان 
ابزارهایی ب��رای تغییر س��طح تولید در یک 
مدت کوتاه دارد و مفهوم آن اینکه مداخات 

اوپک در بازار مؤثر است. 
ظرفی��ت م��ازاد تولی��د اوپ��ک همچنین 
ب��ه عن��وان ی��ک عام��ل بازدارن��ده در برابر 
س��رمایه گذاری غیراوپک عم��ل می کند و تا 
حدودی به حمایت از سهم بازار اوپک کمک 

می کند.
ب��ه عبارت دیگر، اوپک با صرف هزینه های 
گزاف در دارایی هایی سرمایه گذاری کرده که 
ضمن تأمین منافع این سازمان در بازار نفت، 
می توان��د هنگام پیش آمدن هر نوع اختالی 
در عرضه، نفت مورد نیاز جهان را نیز تأمین 

کند. 
 ای��ن کار اوپ��ک به نفع جه��ان بود، حتی 

چنانچه ظرفیت مازاد تولید، یکی از ابزارهای 
موجود در جعبه ابزار این کارتل برای تأمین 

منافع خود باشد. 
اوپک اکنون در مسیری حرکت می کند که 
برای گرفتن س��هم بازار از غیراوپک، ظرفیت 

مازاد خود را به صفر می رساند. 
چاه های نیمه تمام آمریکا یک سپر موقت 
اس��ت، زیرا زمان بهره گی��ری از این ظرفیت 
م��ازاد موج��ب می ش��ود که دیگ��ر این یک 
تصمیم استراتژیک یا یک کارتل نخواهد بود، 

بلکه تابع مستقیم قیمت است. 
ط��ی ی��ک دوره طوالنی ت��ر ش��رکت های 
خصوصی انگیزه ای برای س��رمایه گذاری در 

دارایی های غی��ر تولیدی ندارن��د و ظرفیت 
م��ازاد تولید نفت در جهان در معرض تهدید 

جدی است. 
با فرض اینکه بازار باالخره دوباره به تعادل 
خواهد رس��ید و کاه��ش س��رمایه گذاری و 
س��پس کاهش عرضه موجب افزایش قیمت 
می شوند، این چاه های نیمه تمام هستند که 

اول در خط تولید قرار می گیرند. 
ب�ازگ�ش��ت ش���ت�اب س��رمایه گذاری در 
حفاری ه��ای آب ه��ای عمیق یا ماس��ه های 
نفت��ی کانادا، ب��ه نقطه ای ک��ه در آن عرضه 
دوباره ش��روع به افزایش کند، سال ها به طول 
می انجام��د و دقیق��ا همان گونه در ش��رایط 
کاهش قیمت ها نیز مدت ها طول می کشد تا 
تولید نفت در این شیوه ها کاهش پیدا کند. 

 س��پری که از عرضه جهان��ی نفت هنگام 
حوادثی مانن��د جنگ ایران و ع��راق، ظهور 
داع��ش ی��ا انفج��ار در لیبی حمای��ت کند 
کجاست، ذخیره س��ازی بهتر برای وقتی که 
اوپک ممکن است به دنبال منافع خود باشد، 
واقعا به نفع جهان بود و س��رمایه گذاری بهتر 
در تولید نفت ش��یل نیز به نفع جهان است، 
در غیر این صورت تولید نفت قربانی رونق و 
رکود یک چرخه بلند و کند س��رمایه گذاری 

خواهد شد. 

پالتس: 

سپر محافظ عرضه جهانی نفت در معرض تهدید است

نفت

هشدار هواشناسی ایالم درمورد 
آب گرفتگی معابر و وقوع سیل

یوس��ف ش��یخ الملوکی، مدیر کل هواشناسی ایام 
با بیان اینکه س��امانه بارش��ی ناپایدار پاییزی از فردا 
آس��مان نق��اط مختلف این اس��تان را در برمی گیرد 
درمورد آب گرفتگی معابر و جاری ش��دن س��یل در 
اس��تان هش��دار داد. او با بیان اینکه اوج این بارش ها 
از ظهر پنجشنبه خواهد بود، به ایرنا گفت: این سامانه 
بارش��ی که به تناوب از امروز تا ش��نبه هفته آینده بر 
آس��مان اس��تان حاکم اس��ت به صورت بارش باران، 
رگبار، رعد و برق، وزش باد و کاهش دما خود را نشان 
می دهد. ش��یخ الملوکی به مردم و مس��ئوالن اس��تان 
ای��ام توصی��ه کرد، این س��امانه بارش��ی یک بارش 
ناپایدار پاییزی اس��ت که در حالت عادی خس��ارت 
ندارد اما با توجه به تخریب و آسیب زیرساخت هایی 
چون مس��یل ها در نقاط مختلف ایام، باید آمادگی 
و مراقبت ه��ای الزم را انج��ام دهن��د و هش��دارهای 

هواشناسی را جدی بگیرند. 

آماده باش دستگاه ها برای ال نینو
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
با بیان اینکه پدیده ال نینو در کش��ور در حال وقوع 
است، گفت: با تدابیر اتخاذ شده، همه دستگاه ها برای 
وقوع این پدیده طبیعی در حال آماده باش هس��تند. 
هر چند تأثیر پدیده ال نینو بر ایران ناچیز است اما 

آمادگی الزم برای مواجهه با آن وجود دارد. 
وی ادامه داد: براساس هشدار وزارت نیرو در ارتباط 
با وقوع پدیده ال نینو، به همه دستگاه ها نامه ای اباغ 
ک��رده و خواس��تیم تا تمهی��دات و آمادگی الزم برای 
مواجهه با این پدیده را لحاظ کنند. بر اساس تذکرات 
داده ش��ده در حال حاضر، آمادگی بزرگی در کش��ور 
برای مواجهه با این پدیده طبیعی ایجاد شده است. 

کاهش درآمد نفتی، آب را 
درعربستان گران کرد

دول��ت عربس��تان که به خاط��ر پایین آمدن قیمت 
نفت تحت فشارکاهش درآمدهای نفتی قراردارد، نرخ 
آب بها را در این کشور افزایش می دهد. به گزارش ایرنا 
به نقل از رویترز، از16 دس��امبر )اواخر آذرماه( س��ال 
جاری، قیمت آب برای مشترکان واحدهای صنعتی، 
دولتی و شرکت های بزرگ عربستان از4 ریال سعودی 
به 9ریال )2 دالر و 40 سنت( درهرمترمکعب افزایش 
می یاب��د. طب��ق اع��ام وزارت آب و برق عربس��تان، 
هدف ازافزایش قیمت آب، کاهش رش��د مصرف آب 
و جلوگیری از هدر رفت آن اعام شده است. وزیر نفت 
عربس��تان هفته گذش��ته بدون ارائه توضیح بیشتری 
گفت، کش��ور در حال بررس��ی مسئله کاهش یا عدم 

کاهش یارانه های قیمت سوخت داخلی است. 

نگاه برنامه ششم به صنعت 
پتروشیمی چگونه است؟ 

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسامی در این 
روزه��ا که اختاف ه��ای بین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و مس��ئوالن بورس با وزارت نفت س��ر خوراک 
پتروشیمی ها باال گرفته است در گزارشی به آینده این 
صنعت پرداخته و نوشته: »رویکرد ناصحیح از جمله 
خاصه شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به 
تعری��ف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، فقدان 
استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی، مشکات ناشی 
از خصوصی س��ازی در صنعت پتروش��یمی، انتخاب 
نامناس��ب و مکان یابی نادرس��ت، ارزان بودن قیمت 
گاز و عدم تس��ری تخفیف ها در طول زنجیره، غالب 
ب��ودن الگ��وی بهره ب��رداری از منابع و انتخاب گزینه 
تولید محصوالت با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، 
تضعیف نقش رگوالتوری و تنظیم گری سبب توسعه 

نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور شده است.«
در ادام��ه گ��زارش به جایگاه صنعت پتروش��یمی 
در برنامه پنجم پرداخته ش��ده و نوش��ته ش��ده که 
اهداف برنامه در این بخش تحقق پیدا نکرده اس��ت 
و درب��اره دالی��ل آن نوش��ته: »باتوجه به ویژگی های 
صنایع باالدس��تی پتروش��یمی از جمله سرمایه بری 
زیاد، اش��تغال زایی کم، آب بری زیاد، نیاز به واردات 
تکنول��وژی در قانون برنامه پنجم کش��ور گس��ترش 
زنجیره ارزش افزوده از طریق توس��عه صنایع میانی 
مورد توجه قرار گرفته بود اما به دلیل برداش��ت های 
اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای 
آن، عملکرد مثبت تاکنون اتفاق نیفتاده اس��ت.«در 
ادامه پیشنهادهایی برای صنعت پتروشیمی در برنامه 
ششم ارائه شده است و آمده: »در تدوین برنامه ششم 
توسعه صنایع میانی و پایین دستی مورد توجه قرار 
گیرد. اس��تراتژی توس��عه صنعتی پتروشیمی تدوین 
و در س��طح هیات وزیران تصویب ش��ود. در تدوین و 
تصویب نقش تنظیم گری و رگوالتوری ش��رکت ملی 
صنایع پتروشیمی تسریع شود، در طرح های موجود 
ک��ه ب��ه دلیل انتخاب نادرس��ت طرح ی��ا مکان یابی 
ناصحیح با وجود صرف هزینه گزاف، دستاوردی های 
مناسبی به همراه ندارند، بازنگری شود.«  همچنین در 
این گزارش آمارها و اعدادی از میزان تولید، صادرات 
و... منتشر شده است: »در سال 93 بیش از 44 میلیون 
تن محصول پتروشیمی تولید شده، این مقدار حدود 
78 درصد ظرفیت اس��می ایجاد ش��ده در این صنعت 
بوده اس��ت. ظرفیت اسمی محصوالت پتروشیمی در 
سال 93 معادل 57.1میلیون تن بوده این ارقام بدان 
معناست که باوجود سرمایه گذاری انجام شده بیش از 
13میلیون تن انواع محوالت پتروشیمی در کشور به 
دالیل کمبود خوراک، مش��کات تعمیرات، اشکاالت 
فرآیندی، باالبودن موجودی و... تولید نشده است. در 
س��ال گذشته 16.3 میلیون تن محصول پتروشیمی 
ب��ه ارزش 333.5 ه��زار میلی��ارد ریال داخل کش��ور 
فروخت��ه ش��ده و حدود 15.9 میلی��ون تن محصول 
ب��ه ارزش 10.3 میلی��ارد دالر ص��ادرات و در مجموع 
ارزش کل فروش محصوالت پتروشیمی کشور معادل 

22.8 میلیارد دالر بوده است.«

آب

الهه ابراهیمی

پتروشیمی

بازگشت پرشتاب 
سرمایه گذاری در 

حفاری، سال ها 
طول می کشد و 

این زمان بر کاهش 
قیمت نفت نیز تاثیر 

می گذارد



عابدیان، کارش��ناس معدن با بیان اینکه 
تاکنون به بخش مع��دن هیچ گونه یارانه ای 
تعلق نگرفته است، گفت: تنها امکانات مالی 
ک��ه در اختیار بخش معدن ق��رار می گیرد 
تسهیالتی اس��ت که از سوی صندوق بیمه 
معدن در اختیار مع��دن داران قرار می گیرد 
که با توجه به هزینه اکتش��اف، پاس��خگوی 

هزینه ها نیست. 
بخ��ش معدن و صنایع معدن��ی به لحاظ 
س��رمایه گذاری دارای مزیت هستند و طبق 
اظه��ارات محمدرضا بهرام��ن، نایب رئیس 
خانه معدن بیشتر واحدهای تولیدی کشور 
که وابسته به معادن کش��ور هستند، دچار 
رکود ش��ده و تزری��ق مناب��ع می تواند آنها 
را از تعطیل��ی خ��ارج کند ک��ه در این بین 
اختصاص بخش��ی از یارانه دولت به صنایع 
معدنی می تواند کمک بسزایی داشته باشد. 
براس��اس گفته ه��ای وی، در حال حاضر 
کارخانه های سیمان کشور شرایط استثنایی 
دارن��د و باید برای مازاد تولید و ارس��ال آن 
به بازار صادراتی برنامه ریزی کرد. همچنین 
کارخانه های فوالدی کشور که قرار است تا 
10 س��ال آینده ظرفیت تولید فوالد را سه 
برابر کنند، در مقطع فعلی با مشکالت مالی 
روب��ه رو ش��ده اند و یکی از راه ه��ای تحقق 
افزایش تولید آنها این است که دولت از آنها 

با تزریق یارانه حمایت کند. 

افزایش سوبسید در راستای رقابت با 
رقبای خارجی

در همی��ن راس��تا حس��ن حس��ینقلی، 
و  س��رمک  مع��ادن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نایب رئی��س کمیس��یون مع��ادن و صنایع 
معدن��ی ات��اق بازرگانی ای��ران در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« با بی��ان اینکه هیچ گونه 
یارانه ای به معادن و صنایع معدنی اختصاص 
نیافته است، گفت: اگر در گذشته گازوییل، 

برق و... ارزان قیمت اس��تفاده می کردیم اما 
االن شرایط متفاوت است، زیرا گازوییلی که 
20 تومان خریداری می کردیم اکنون باید با 
قیمت 600 تومان بخریم که بخشی از آن را 
به صورت سهمیه ای و مابقی را به صورت آزاد 
می خریم که این موضوع بر تمام قس��مت ها 

از جمله حمل و نقل تاثیرگذار است. 
وی اف��زود: در بخ��ش معدن در کش��ور 
باید ش��رایط به گونه ای باشد که سوبسید ها 
افزای��ش یابد تا بتوانیم ب��ا حمایت هایی که 
صورت می گیرد با کشورهای خارجی رقابت 
کنیم اما در ش��رایطی ک��ه بهره های بانکی 
در سایر کش��ورها با بهره های 4-3  درصدی 
است، در ایران بانک ها تسهیالت با بهره های 
28 و 30 درصدی در اختیار ما قرار می دهند 
و این در حالی اس��ت که به دلیل نرخ تورم 
در داخل و کاهش قیمت سرب، روی و... در 
سطح جهانی، پرداخت یارانه از سوی دولت 
می تواند کمک بس��زایی به ایجاد تحرک در 

معادن کشور کند. 
نایب رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنایع 
معدن��ی ات��اق بازرگان��ی ای��ران در ادامه با 
بیان اینکه ه��رروز که می گذرد امکان توان 
و رقابت با کش��ورهای رقیب کمتر می شود، 
گف��ت: البته طبق رایزنی های صورت گرفته 
مقرر ش��د ب��رای پرداخت یاران��ه صنعت و 
اجرایی ش��دن، یارانه تعیین شده در اختیار 
بانک ه��ا قرار گیرد تا وام هایی با س��ودهای 
کمتر در اختیار معدن داران قرار گیرد، زیرا 
با هزینه های موجود امکان دریافت وام هایی 
با س��ودهای 28 و  30 درصدی وجود ندارد 
که ماحصل آن رکود فعلی در اقتصاد کشور 

است. 
حس��ینقلی در ادامه با انتق��اد از عملکرد 
بانک ه��ا گفت: در حالی که هر روز ش��عب 
بانک ه��ا لوکس ت��ر و تجملی ت��ر می ش��ود، 
واحدهای تولیدی ما رو به تعطیلی می روند، 
زیرا با بحرانی که در حال حاضر وجود دارد 

کسی نیست که دس��ت بخش خصوصی را 
بگی��رد و نتیجه آن تعطیل��ی 14 هزار واحد 

تولیدی در کشور می شود. 
وی در پایان گفت: با وجود اینکه کشور ما 
از نظر وجود منابع نفتی و گازی غنی اس��ت 
و کمبودی ندارد اما کم کم واحدهای تولیدی 
را به خرید س��وخت گران عادت می دهند که 
از نظر من اش��کالی جدی ن��دارد و به عقیده 
من مش��کل آنجاس��ت که نبای��د هیچ گونه 
سهمیه بندی باشد و باید به هر میزان که نیاز 

من است، سوخت در اختیارم قرار دهند. 

اکتشاف مواد معدنی، نیازمند 
حمایت های مالی عظیم

در ادامه ناصر عابدیان، کارش��ناس معدن 
در گفت وگ��و با »فرصت امروز« در خصوص 
وضعی��ت فعلی یارانه معدن اظهار داش��ت: 
تاکنون به بخش مع��دن هیچ گونه یارانه ای 
تعل��ق نگرفته اس��ت و تنها امکان��ات مالی 
ک��ه در اختیار بخش معدن ق��رار می گیرد 
تسهیالتی اس��ت که از سوی صندوق بیمه 
معدن در اختیار معدن داران قرار می گیرد. 

وی در ادام��ه اف��زود: برحس��ب نی��از و 
هزینه های  برخ��ی  مع��دن داران  تقاض��ای 
اکتشاف در قالب وام های کم بهره در اختیار 
معدن داران ق��رار می گیرد که در صورت به 
نتیجه نرس��یدن اکتش��اف بازپرداختی هم 

صورت نمی گیرد. 
این کارش��ناس مع��دن در ادامه تصریح 
ک��رد: از نظر م��ن تس��هیالت پرداختی از 
نظر کمی و کیفی قابل توجه نیس��ت، زیرا 
هزینه های اکتش��اف و اس��تخراج به حدی 
باالست که نیازمند منابع مالی زیادی است. 
عابدیان گفت: معدن در تمام دنیا از س��ه 
مرحله اکتشاف، اس��تخراج و بهره برداری و 
تاس��یس کارخانه تولیدی اس��تحصال مواد 
معدنی تش��کیل می ش��ود که به دلیل عدم 
توانمندی بخش خصوصی معدن برای اتمام 

هر سه مرحله نیازمند سرمایه ای کالن است 
که باید از سوی دولت تامین شود. 

وی در پاس��خ به این موض��وع که برخی 
مع��دن داران بخ��ش خصوصی نس��بت به 
کمک های دولت اع��الم بی نیازی می کنند، 
گفت: برخی معدن داران که بخش محدودی 
هس��تند از نظ��ر مالی هیچ گون��ه نیازی به 
کمک ه��ای دول��ت ندارند اما آن دس��ته از 
مع��دن داران نیازمند کم��ک و حمایت های 
مالی دولت ب��رای اتمام مراحل اکتش��اف، 

تعداد بسیاری هستند. 

یکی از مشکالت فعلی، مطالبات 
حقوقی دولت است

اتحادی��ه  دبی��ر  وکی��ل،  کام��ران 
صادرکنندگان مواد معدنی نیز در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« در خص��وص پرداخت 
یاران��ه به بخش معدن توس��ط دولت اظهار 
داش��ت: اگر حقوق دولتی منطقی دریافت 
ش��ود بخش خصوصی هیچ گون��ه نیازی به 
کمک های مالی از س��وی دولت ندارد، زیرا 
در اغل��ب مواقع با اقدامات غلط و دس��ت و 

پاگیر مانع کار بخش خصوصی می شوند. 
وی در ادام��ه اف��زود: یک��ی از مصداق های 
مهم در این زمینه مطالبه حقوق دولتی است 
ک��ه خود به یکی از معضالت جدی ما تبدیل 
ش��ده است و از نظر من دولت از ما مطالبه ای 
نداشته باشد، بخش خصوصی هیچ گونه نیازی 

به حمایت مالی ندارد. 
وکیل در ادامه با بیان اینکه اعتراض های 
بس��یاری در ای��ن زمین��ه ص��ورت گرفته 
ام��ا صدای بخ��ش خصوصی ب��ه جایی راه 
نیافته اس��ت، گفت: متاس��فانه دولت هیچ 
اق��دام ج��دی ای در راس��تای حمای��ت از 
بخ��ش خصوص��ی انج��ام ن��داده، به عنوان 
مث��ال یکی از مش��کالت اصلی م��ا قیمت 
باالی ماش��ین آالت اس��ت، زی��را هنگامی 
ک��ه قیمت ی��ک مدل کش��نده در ترکیه با 

قیمتی به مراتب پایین تر از ایران به فروش 
می رس��د و مس��ائلی از این دست که بسیار 
هس��تند، کم کم موجب کاهش توان رقابتی 
بخش خصوصی خواهد شد، زیرا هنگامی که 
قیمت ماش��ین آالت باال باشد تاثیر مستقیم 

بر هزینه های حمل و نقل دارد. 
دبی��ر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی 
تصری��ح کرد: زمان��ی بود که به��ای پایین 
سوخت، قیمت  باالی ماشین آالت را جبران 
می ک��رد اما در حال حاضر با توجه به اینکه 
به س��مت حذف سوبسید حامل های انرژی 
پیش می رویم قیمت ماش��ین آالت  هم باید 
با قیمت جهانی هماهنگ شود که متاسفانه 
این گونه نیس��ت و در حال حاضر هم برای 
معدن داران محدودیت ایجاد می کنند و هم 
قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس 

به ما می دهند. 
وکی��ل در پایان با تاکید ب��ر این موضوع 
که مش��کل بخ��ش خصوصی تس��هیالت و 
کمب��ود پول نیس��ت، گفت: مش��کل اصلی 
م��ا سیاس��ت گذاری های غلط اس��ت، زیرا 
بخش��نامه ها و آیین نامه های��ی ک��ه ارائ��ه 
می ش��ود از ثبات الزم برخوردار نیست و در 
اغلب مواقع بخش��نامه ها بدون هدف و فقط 
حالتی آزمون و خط��ا دارد که این موضوع 
خ��ود عامل اصلی بس��یاری از مش��کالت و 

عقب ماندگی های ما است. 
حال ب��ا تمام این تفاس��یر و ادعای فعاالن 
این ح��وزه، جمع کثی��ری از مع��دن داران و 
بخش خصوصی نسبت به حمایت های بی چون 
و چ��رای دولت و با توجه به هزینه های باالی 
اکتش��اف نیازمند کمک های دولتی هستند 
ام��ا تنها حمای��ت دولت محدود ب��ه دریافت 
تس��هیالت از صندوق بیمه معدن شده است 
ک��ه از نظر کمی و کیفی اوضاع تعریفی ندارد 
که اگر به داد این حوزه مهم و زیربنایی نرسند، 
می توان��د ضربه ای کاری ب��ه اقتصاد و صنایع 

زیربنایی کشور وارد کند. 

معدن، تشنه یارانه دولتی

بخشخصوصیازدولتکمکمیطلبد

در ماه های گذش��ته مدیران بنگاه های 
مش��کالت  و  چالش ه��ا  ب��ا  اقتص��ادی 
رک��ود  و  ن��د  بوده ا رو ب��ه رو  متع��ددی 
واحده��ای  ب��ه  بس��یاری  آس��یب های 
باع��ث  حت��ی  و  ک��رده  وارد  صنعت��ی 
با  آنها ش��ده اس��ت،  از  تعطیلی تعدادی 
احم��د صادقیان عضو هی��أت نمایندگان 
کمیس��یون  رئی��س  ته��ران،  ات��اق 
مدیرعام��ل  و  ای��ران  ات��اق  کش��اورزی 
ش��رکت تک ماکارون درب��اره چالش های 

بنگاه ه��ای صنعتی گفت و گ��و کرده ای��م: 
به نظر ش�ما مهم ترین چالش هایی که 
واحدهای صنعتی در شرایط کنونی با آن 

رو به رو هستند، چیست؟ 
واحده��ای صنعتی و بنگاه ه��ای اقتصادی 
ب��رای تامی��ن س��رمایه م��ورد نیاز خ��ود با 
بحران ه��ای ج��دی رو ب��ه رو هس��تند، االن 
خریدهایی که بنگاه های صنعتی می خواهند 
انج��ام دهن��د به ص��ورت پیش خرید اس��ت، 
فروش ش��ان زمان دار، نرخ ارز سه برابر شده 
و همه این ها نش��ان می دهد ک��ه واحدها به 
س��رمایه در گ��ردش عظیمی نی��از دارند که 

متاس��فانه بانک ها یا نمی خواهن��د یا قادر به 
تامین آن نیستند. 

بسیاری از واحدهای صنعتی از کاهش 
خری�د مردم و بحران تقاضا نیز به عنوان 
یکی از چالش های خود یاد می کنند؛ آیا 

شما این بحران را محسوس می دانید؟ 
بل��ه، براثر رکود ک��ه در چند س��ال اخیر 
اتفاق افت��اده 22 درصد ق��درت خرید مردم 
کاه��ش پیدا کرده و این هم به این ش��رایط 
بحرانی کنونی واحده��ای صنعتی دامن زده 
اس��ت؛ به نظرم در این شرایط کارشناسان و 
اقتصاددان��ان باید ورود پیدا کنند و یک فکر 
اساس��ی برای حل این چالش ها بکنند، باید 
قدرت خرید مردم احیا شود، االن بسیاری از 

صنایع امکان رقابت ندارند. 
آی�ا در این ش�رایط ص�ادرات می تواند 
کمک کننده باشد؟ در راه افزایش صادرات 
محصوالت تولیدی چه مشکالتی هست؟ 

قیم��ت تمام ش��ده محص��والت صنعتی 
ما باالس��ت و ب��ه همین دلی��ل ما قدرت و 
توان چندان��ی برای رقابت در بس��یاری از 
بازارها را نداریم؛ به خاطر تورم، هزینه های 

باالی بانکی، نرخ س��ود بانک��ی، تحریم ها و 
بحث های��ی مانند بیمه، نق��ل و انتقال پول 
و حمل و نقل و... هزینه تولید در کش��ور ما 
بس��یار باالتر از کش��ورهای دیگر است؛ به 
نظرم این عدد حداقل 30 درصد اس��ت. در 
این وضعیت ام��کان صادرات چندان وجود 
ندارد، از طرف دیگر ب��ه این چالش ها باید 
تعرفه ه��ای ترجیح��ی را هم اضاف��ه کرد، 
بس��یاری از کش��ورها در روابط مش��ترک 
تعرفه ه��ای ترجیح��ی را ب��رای ه��م قرار 
داده اند، مثال در آفریقا برای محصولی مثل 

ماکارونی ب��رای ما تعرفه 25 درصد اس��ت 
ولی ب��رای مصری ها 5 درص��د و همین امر 
ش��رایط را خیلی ب��رای م��ا و رقابت با آن 

شرکت ها سخت کرده است. 
باتوجه به این مش�کالت شما آینده را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ب��ا وجود هم��ه این دغدغه ه��ا آینده از 
ن��گاه م��ن مثبت خواه��د بود و م��ا باید 
بعد از برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا منتظر 
حرکت های رو به جلو و جهش��ی باش��یم، 
البت��ه باید برای مش��کالتی که پیش روی 

تولید اس��ت فکر اساس��ی ش��ود و تسهیل 
در کس��ب و کار اتفاق بیفتد. 

یکی دیگر از نگرانی ه�ای صنعتگران 
در ح�ال حاض�ر مربوط به بح�ث اجرای 
قان�ون مالیات�ی از س�ال آین�ده و ورود 
به حساب هاس�ت؛ نظر ش�ما در این باره 
چیست، آیا نگرانی از این جهات دارید؟ 
این نگران��ی وجود دارد که هرکس��ی به 
حس��اب ها دسترس��ی پیدا کند و باید برای 
ش��ود  ایجاد  محدودیت هایی  دسترس��ی ها 
نبای��د مثال یک کارمن��د بتواند به تمام ریز 
حس��اب های اقتصادی بنگاه ها امکان ورود 
داش��ته باش��د؛ متاس��فانه در بحث بانک ها 
هم همین اتفاق افتاد، س��طح دسترس��ی ها 
درس��ت تعریف نشد و همین باعث شد یک 
کارمند س��اده بانک گاهی به همه اطالعات 
بنگاه اقتص��ادی ورود پیدا کند و حاال باید 
ای��ن اتفاق پیش بینی ش��ود که نیفتد و اگر 
هم قرار اس��ت، در قان��ون مالیاتی ورود به 
حس��اب ها اتفاق بیفتد سطح دسترسی باید 

تعریف شود. 
منبع: سایت اتاق تهران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: 

قدرت خرید مردم 22 درصد کاهش یافته است
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تـولیــد

حضور سرمایه گذاران خارجی در 
ایران دور از ذهن است

از دو زاوی��ه می ت��وان به موض��وع وضعیت صنایع 
غذای��ی پس از اج��رای برج��ام نگاه ک��رد و به آن 
پرداخت. نگاه نخس��ت اینکه صنایع غذایی اساس��ا 
چه توانمندی هایی دارند؟ آیا تولیدشان به اندازه ای 
هست که توان حضور در بازارهای خارجی را داشته 
باش��ند؟ اما در ن��گاه دوم باید دید که پس از اجرای 
برجام چ��ه زمینه هایی فراهم می ش��ود و آیا امکان 
عم��ل به برخی از م��واردی که پی��ش از این وجود 

نداشت، به وجود می آید؟ 
در پاس��خ به بخش نخس��ت این مقاله باید گفت 
که صنایع غذایی کش��ور از 15 سال پیش شروع به 
برنامه ریزی های مدون و مناس��بی ک��رد و با اجرای 
هدفگذاری ه��ای درس��ت در بازاره��ای داخل��ی و 
بین المللی موفقیت های چش��مگیری به دست آورد. 
تا جایی که بس��یاری از محصوالتی ک��ه تا پیش از 
آن وارد یا به اندازه مصرف داخلی تولید می ش��دند، 
بارعای��ت کیفیت و اس��تانداردهای جهانی، نیازهای 
اساسی کش��ور را تامین و بخشی از بازارهای بزرگ 
جهانی را نیز تس��خیر کردند. نمونه مشخص آن در 
تولی��د انواع پنیر اس��ت. همچنین برخی محصوالت 

لبنی و غذایی دیگر. 
با سرمایه گذاری های گس��ترده در صنعت غذایی 
اکنون ش��اهد هس��تیم که تمام��ی نیازهای داخلی 
کش��ور به این محصوالت )نه م��واد اولیه( در داخل 
تولی��د و تامین می ش��ود. اما صنعت غ��ذا همچنان 
بخش های��ی از ظرفیت های تولی��دی خالی و بدون 

استفاده دارد. 
در مجم��وع می ت��وان اذعان کرد ک��ه در صنایع 
غذایی س��رمایه گذاری ها ب��ا نگرش به ب��ازار هدف 
صورت گرفت اما در میانه راه با تحریم های اقتصادی 
مواجه ش��د. بنابراین در حال حاضر صنایع غذایی از 
نظر تکنولوژی، دانش فنی و نیروی انس��انی )مراتب 
کارشناس��ی و مدیریت( در ت��راز و رتبه یک جهان 
اس��ت. البته در برخی قسمت ها با تنگناهایی مواجه 
اس��ت که اگر روند توسعه ادامه می یافت، این موانع 

هم برطرف می شد. 
در ط��ول این س��ال ها مراکز علم��ی و تحقیقاتی 
پیشرفته ای نیز تاسیس شد و ارتباط با مراکز علمی 
جهان گس��ترش یافت. همه این موارد باعث ش��د تا 
صنعت غذای کش��ور روند رو به رش��د و توس��عه ای 
مناسب و قابل توجهی را طی کند تا از همه نظر در 
تراز باالی جهانی قرار گیرد. ما اکنون در توس��عه و 
افزایش ظرفیت در بخش صنایع غذایی کش��ور هیچ 

کم و کسری نداریم. 

موضوع دوم که به اجرای برجام مربوط می ش��ود، 
توجه به تمایل بازارهای منطقه در خرید محصوالت 
غذایی ایران است. جمعیت 500 میلیونی کشورهای 
منطقه که اش��تراک های ف��راوان فرهنگی، قومیتی، 
دینی و حتی گاهی سیاس��ی با ای��ران دارند، زمینه 
مناس��بی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می کند 
تا با اس��تفاده از فضای باز پ��س از اجرای برجام، به 
صادرات گس��ترده تری بپردازند و بازارهای منطقه را 

در دست بگیرند. 
در کل می توان چنی��ن نتیجه گیری کرد که پس 
از اج��رای برج��ام، صنایع غذایی و همچنین س��ایر 
صنای��ع در بازاره��ای خارج��ی مش��کلی ندارند اما 
در داخل موانع بس��یاری بر س��ر راه تولیدکنندگان 
ایرانی و حتی خارجی وجود دارد. اصلی ترین مشکل 
ب��رای صنایع داخلی در فضای رقابتی پس از برجام، 
بهره پولی بانک هاس��ت که قدرت تولیدکننده را در 
کاهش قیمت تمام شده و رقابت با کاالهای خارجی 

می گیرد. 
صراحت��ا بگویم ک��ه در هیچ کش��وری بهره پولی 
30 درصد وجود ندارد و ایران تنها کش��وری اس��ت 
که بهره پول��ی آن با هزینه ه��ای جانبی، 30 درصد 
اس��ت. در شرایطی که بیش از 100 کشور در دنیا با 
بهره پولی 4 تا 5 درصد تولید می کنند، تولیدکننده 
ایرانی چگون��ه می تواند با به��ره 30 درصدی با آنها 
رقابت کند؟ چهار کش��ور در دنی��ا دارای نرخ باالی 
3 درص��د پولی هس��تند و تنه��ا یک کش��ور با نرخ 
30 درصدی وجود دارد که ما هستیم. این نرخ بهره 

برای اقتصاد کشور ما واقعا شرم آور است. 
به نظ��ر من در موضوع برج��ام و اجرای آن نباید 
روی مس��ائل خ��ارج از کش��ور زوم ک��رد بلکه باید 
مشکالت بدیهی داخلی را برطرف کنیم. اگر نتوانیم 
ای��ن موان��ع را هموار کنی��م، زمینه های توس��عه و 
پیشرفت نیز فراهم نخواهد شد چه پیش از برجام و 

چه پس از اجرای آن. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  غذای��ی  صنای��ع  خوش��بختانه 
توانمندی های��ی که دارند می توانن��د قدرت محرکه 
اقتص��اد کش��ور که با رک��ود تورمی ش��دید مواجه 
اس��ت، باشند به شرط اینکه موانع و مشکالت از راه 
برداشته ش��ود. این موضوع که آیا می توانیم پس از 
اجرای برجام از رکود تورمی اقتصادی موجود نجات 
یابیم، نیازمند افزایش تولید در کش��ور است و تولید 
نیز به س��رمایه و نقدینگی نیاز دارد. سرمایه گذاران 
خارجی هم زمانی به حض��ور در بازارهای ما تمایل 
نشان می دهند که احس��اس امنیت کنند و قوانین، 
ای��ن امنیت را ب��ه آنها بدهد. آیا قوانی��ن و مقررات 
ما این احس��اس امنیت را به سرمایه گذاران خارجی 
می دهد؟ پاسخ این است؛ نه! بنابراین احتمال حضور 
آنها در کش��ور م��ا دور از ذهن به نظر می رس��د اما 

امیدوارم رخ بدهد. 

یادداشت

علی موحد
کارشناس صنایع غذایی و دبیرکل پیشین کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

ساناز کالهدوز

کاهش قدرت 
خرید مردم یکی 

از عوامل موثر 
برایجاد کسادی 

در بازار و بروز یک 
تهدید جدی برای 

تولید کنندگان 
است



ب��ار دیگر مصوبات ش��ورای 
پ��ول و اعتبار در مرحله اجرا با 
مش��کالتی همراه شد و ضعف 
کارشناس��ی آن موجب شد تا 
این مصوبات به بن بست برسند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
پس از بایگانی ش��دن مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار درباره 
وام ه��ای 60 میلیون  پرداخت 
توس��ط  مس��کن  تومان��ی 
بانک های تجاری که به جایی 
نرسید، این بار نوبت تسهیالت 
25 میلیونی خ��ودرو بود تا با 

مشکالت اجرایی شود. 
و  خ��ودرو  ب��ازار  آش��فتگی 
پرش��دن انبارهای خودروسازان 
شرایطی را فراهم کرد که برای 
خروج آنها از رکود، شورای پول 
و اعتبار مصوبه تس��هیالت 25 
میلیونی را با اقس��اط 500 هزار 
ای��ن  داد.  بی��رون  تومان��ی 
مصوبه موجب ش��د تا ثبت نام 
خودروهای صفر در سایت های 
کاهش  به شدت  خودروس��ازان 
و تع��داد انصرافی ها هم افزایش 
یابد اما درس��ت در آستانه ابالغ 
این مصوبه، بانک مرکزی اعالم 
کرده اس��ت که این تس��هیالت 
تنها ب��ه خودروهای صفر تعلق 
می گی��رد؛ خب��ری ک��ه خیلی 
دیر اعالم ش��د و موجب شد تا 
ته مانده تقاضاهای خودرو سازان 

هم از بازار خارج شود. 

وام هست تقاضا نیست
عارف مرتضوی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
گف��ت:  ام��روز«  »فرص��ت 
و  پ��ول  ش��ورای  اش��کاالت 
اعتب��ار در اج��رای مصوب��ات 
معل��ول تنگناه��ای مال��ی و 
کارشناس��ی  ضعف های  البته 
آن اس��ت. در ح��ال حاض��ر 
بانک ه��ا با مش��کالت زیادی 

ب��رای تامین مال��ی مواجهند. 
ضرباتی که اقتصاد کش��ور از 
ناحیه تحریم ها خورده اس��ت 
بر سوددهی بانک ها هم تاثیر 
گذاش��ته و منابع آنها را تحت 

تاثیر خود قرار داده است. 
وی افزود: از سوی دیگر به 
نظر می رس��د ش��ورای پول و 
اعتبار هم به دلیل این تنگناها 
قادر نیست که ارزیابی درستی 
را در مصوب��ات خود منعکس 
کند. ش��ورای پ��ول و اعتبار 
به ای��ن ضرورت واقف ش��ده 
که ب��رای نجات ای��ن اقتصاد 
باید کاری ک��رد، این را همه 
احس��اس کرده اند که اقتصاد 
در وضعی��ت هش��دار رکودی 
ق��رار دارد و باید ب��رای تغییر 
این وضعیت به سیاس��ت های 
انقباضی پایان داد. رکود فشار 
زیادی را به هم��ه وارد کرده 
خوابیده  کس��ب و کار ها  است. 
اس��ت و حتی بازارهای داللی 
هم ب��ه دلیل کاهش ش��دید 
خریدوفروش ها خوابیده است. 
اقتصادی  کارش��ناس  این 
تاکید کرد: یک نکته بس��یار 

مهم در مصوباتی که تاکنون 
اعالم  در م��ورد تس��هیالت 
شده وجود دارد این است که 
توان  میان  معنا داری  شکاف 
تسهیالت گیرندگان و اقساط 
تس��هیالت مص��وب وج��ود 
دارد. تس��هیالتی ک��ه پیش 
از ای��ن توس��ط بانک ها ارائه 
می ش��د تس��هیالتی بود که 
با توان تس��هیالت گیرندگان 
همخوانی داش��ت اما رش��د 
اعم  قیمت کاالهای مختلف 
از خ��ودرو، مس��کن، ل��وازم 
س��ال های  در  و...  خانگ��ی 
بوده  ان��دازه ای  به  گذش��ته 
اس��ت که تس��هیالت فعلی 
نمی تواند این ش��کاف را پر 
کند. دولت تالش کرده است 
ت��ا باکاهش تورم قیمت ها را 
به توان مردم نزدیک کند اما 
در عمل این اتفاق نیفتاده و 
فش��ارهای رکودی بیشتر از 

تورم مردم را آزار می دهد. 
وی ادام��ه داد: مثال در بازار 
از جهش های  پ��س  مس��کن 
قیم��ت چند س��ال پیش در 
ای��ن بازار، دول��ت تالش کرد 

تا مه��ار تورم قیمت مس��کن 
را بکش��د ک��ه در نهایت تاثیر 
مهمی هم بر ت��ورم اقتصادی 
داش��ت چون مس��کن س��هم 
مهمی در س��بد تورمی کشور 
دارد. ام��ا با این وجود اگر چه 
قیمت ه��ا کاه��ش یافت��ه اما 
مردم همچن��ان نمی توانند با 
اس��تفاده از تسهیالت موجود 

مسکن بخرند. 

فاصله دستمزدها با تورم
مه��دی رجبی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گف��ت: ما با ش��رایط بس��یار 
اقتص��اد کش��ور  در  خاص��ی 
مواجهی��م ک��ه در چند دهه 
اخیر مش��ابهی برای آن وجود 
ندارد. شاید ش��بیه ترین دوره 
به وضعی��ت فعلی را در دولت 
بع��د از جن��گ تجرب��ه کرده 
باشیم. درشرایطی که بسیاری 
از زیرس��اخت ها از بی��ن رفته 
بود و اقتصاد کش��ور در رکود 
س��نگینی قرار داشت و دولت 
برای سروس��امان  ه��م  پولی 

دادن به این وضعیت نداشت. 
وی افزود: در ش��رایط فعلی 
البته زیرساخت ها وجود دارد 
اما هم رکود س��نگین داریم و 

هم پول نداریم. 
این کارشناس اقتصادی در 
پاس��خ به این پرسش که چرا 
مردم از تس��هیالت پرداختی 
به  گفت:  نمی کنند؟  استقبال 
دلیل اینک��ه توانایی پرداخت 
قس��ط های آن را ندارن��د. در 
س��ال های گذش��ته در حالی 
که ت��ورم ب��ا ش��تاب زیادی 
حرکت می کرد اما دستمزدها 
ب��ا حرکت الک پش��تی تالش 
داش��تند ت��ا خود را ب��ه تورم 
جزئی  افزایش های  برس��انند. 
س��االنه دس��تمزد توان مردم 
را در مقاب��ل ت��ورم ضعی��ف 
کرد و به همی��ن دلیل مردم 
نمی توانند قسط های زیادی را 
پیشنهاد می کنند  بانک ها  که 
بپردازند.  وی ادامه داد: کسی 
که یک میلیون تومان دستمزد 
خان��واده  ی��ک  و  می گی��رد 
س��ه نف��ره را اداره می کن��د 
اقس��اط  می توان��د  چگون��ه 
را  خ��ودرو  500هزارتومان��ی 
بپ��ردازد؟ ب��ا 500هزارتومان 
باقیمان��ده هزین��ه اجاره بها را 
بدهد یا درمان یا آموزش را؟ 

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکی��د ک��رد: بای��د پ��ول به 
اقتص��اد تزری��ق ش��ود و این 
اتفاقی نیست که یک شبه رخ 
دهد. با تزری��ق پول به بخش 
تولید و مقابله با رکود ش��غل 
و پ��ول خلق می ش��ود و توان 
مالی مردم ه��م افزایش پیدا 
می کند. اما در ش��رایط فعلی 
تس��هیالت  این  با  نمی ت��وان 
هم��ه کمبودها را جبران کرد 
و اثراتی که این تس��هیالت به 
ج��ا می گذارند اثراتی مقطعی 

است. 

مصوبه های شورای پول و اعتبار دردی دوا نمی کند

شکاف تسهیالت بانکی با توان بازپرداخت متقاضیان

پنجشنبه
14 آبان 1394 شماره  4364 www.forsatnet.irپول و بانک

خبرنــامه

بانک مرکزی بخشنامه بازگشت 
رونق به تولید را ابالغ کرد

بان��ک مرکزی دس��تورالعمل اجرایی م��اده )21( 
قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام 
مال��ی کش��ور را در 22 ماده و 9 تبص��ره به بانک ها 

ابالغ کرد. 
بانک مرکزی روز چهارشنبه دستورالعمل اجرایی 
ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظ��ام مالی کش��ور را به هم��ه بانک ه��ای دولتی، 
غیردولتی و ش��رکت دولتی پس��ت بانک ابالغ کرده 

است. 
ش��ورای پ��ول و اعتبار با اس��تناد به م��اده )21( 
قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام 
مالی کش��ور و با هدف کمک ب��ه تامین مالی پایدار 
واحدهای صنعتی، معدنی، کش��اورزی، حمل و نقل، 
صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های 
صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حس��اب ویژه 
برای هر واحد و نیز هم راس��تا ب��ا برنامه های دولت 
برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، »دستورالعمل 
اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور« را در 22 ماده و 9 تبصره 

مورد تصویب قرار داده است.
این مصوبه در حالی از س��وی بانک مرکزی ابالغ 
شده اس��ت که به گفته تولیدکنندگان آثار ناشی از 
رکود سنگین اقتصادی بخش مهمی از ظرفیت های 
تولید را به تعطیلی کش��انده اس��ت.تولید کنندگان 
امیدوارند که با فاصله گرفتن دولت از سیاس��ت های 
انقباضی و روی آوردن بانک مرکزی به سیاست های 
انبس��اط پول��ی مانند مصوبه فوق، بخ��ش مهمی از 

فشارهای رکود کاهش یابد.
با این وجود برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار 
می دهند ک��ه فاصله گرفتن دولت از سیاس��ت های 
انقباض��ی بای��د با ظرای��ف خاصی ص��ورت گیرد تا 
دس��تمایه افزایش حج��م نقدینگی نش��ود. افزایش 
حج��م نقدینگ��ی می تواند دس��تاوردهای دولت در 
کنت��رل تورم را به چالش بکش��د و ب��ار دیگر موتور 

افزایش قیمت ها را روشن کند.

 بانک ها 160 هزار میلیارد تومان 
وام دادند

در نیمه اول امس��ال تس��هیالت پرداختی بانک ها 
به بخش های اقتصادی به بیش از 160 هزار میلیارد 

تومان رسید. 
به گزارش ایس��نا، طبق آخرین آمار اعالمی بانک 
مرک��زی از تس��هیالت دهی بانک ها ب��ه بخش های 
مختلف اقتصادی در سال جاری تا پایان شهریور ماه 
رقم��ی ح��دود 13.8 هزار میلیارد تومان نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذشته تسهیالت بیشتر پرداخت 
ش��ده است به عبارتی دیگر 160 هزار میلیارد تومان 
نیمه اول امس��ال حدود 9.4 درصد بیش��تر از س��ال 

گذشته در همین دوره است.
این در حالی است که س��هم تسهیالت پرداختی 
در قال��ب س��رمایه در گردش در کلی��ه بخش های 
اقتص��ادی طی نیمه اول س��ال ج��اری حدود 101 
هزار میلیارد تومان یعنی 63.6 درصد کل تس��هیالت 
پرداختی است که در مقایسه با همین دوره در سال 
گذش��ته 13.7 هزار میلیارد تومان بیش از 15 درصد 

افزایش دارد. 
همچنین از منابع پرداختی بانک ها در دوره مورد 
گ��زارش س��هم بخش صنع��ت و معدن ح��دود 48 
هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به ش��ش ماهه 

سال گذشته 2.8 درصد رشد دارد. 

کف نشینی طال در بازار جهانی

طال بعد از پنج روز کاهش قیمت در آغاز معامالت 
امروز اندکی رش��د داش��ت، ولی همچنان در حوالی 
کمتری��ن مقدار چه��ار هفته اخیر خود -که ش��ب 
گذش��ته به ثبت رسید- معامله می شود؛ با این حال 
س��رمایه گذاران همچنان در انتظار افزایش نرخ بهره 

آمریکا در سال جاری هستند. 
به گزارش اقتصادنیوز هر اونس طال در بازار دیروز 
با رشد 0.4 درصدی یک هزار و 120 دالر و 10 سنت 
معامله شد. این در حالی بود که شب گذشته قیمت 
ط��ال با ثب��ت کمترین مقدار یک م��اه اخیر خود به 

یکهزار و 114 دالر نیز رسیده بود. 
ب��ه دنبال گزارش آمار اش��تغال آمریکا در هفته 
ج��اری، نقض س��طوح تکنیکال کلی��دی می تواند 
باعث فرس��تادن قیمت به س��طوح پایین تر از این 

نیز بشود. 
 س��ام الفلین، تحلیلگر گروه ام کی اس اعالم کرد: 
»بع��د از عبور از س��طح حمایت��ی 1119 دالری در 
شب های گذش��ته، هدف نزولی بعدی طال نشستن 

در جایگاه 1105 دالری خواهد بود.« 
ش��مش از زمان اشاره هفته گذشته فدرال رزرو به 
افزایش نرخ بهره در ماه دس��امبر روند نزولی داشته، 
در حالی ک��ه انتظارات بازار قبل از نشس��ت اخیر به 
تعویق افتادن زمان افزایش نرخ بهره به س��ال آینده 

میالدی بود. 
 ب��ازار در حال تطبیق با احتمال افزایش نرخ بهره 
ماه دس��امبر اس��ت که منجر به افزایش ارزش دالر 
ش��ده اس��ت. آمار اقتصادی روز سه ش��نبه منجر به 

حمایت طال نشد. 

نرخنــامه

دریچه

دالر 3,499 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.499تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 925.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.867 توم��ان و هر پوند 
نی��ز 5.410توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن ه��ر 
نیم س��که 468.000 تومان و هر ربع س��که 247.000 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی167.000 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار 
94.510توم��ان قیم��ت خورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی 11.192دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.499 دالر آمریکا

3.867 یورو اروپا

5.410 پوند انگلیس

956 درهم امارات

1.265 لیر ترکیه

559 یوان چین

29 ین ژاپن

2.720 دالر کانادا

3.570فرانک سوییس

11.580دینار کویت

935 ریال عربستان

300دینار عراق

55 روپیه هند

835 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11.192 اونس طال

409.800 مثقال طال

94.510هر گرم طالی 18 عیار

926.500سکه بهار آزادی

925.000سکه طرح جدید

468.000نیم سکه

247.000ربع سکه

167.000سکه گرمی

 پرداخت جریمه یک بانک آلمانی
به اتهام نقض تحریم های ایران

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه گزارش داد: 
دویچه بان��ک آلمان موافقت کرد ب��رای پایان دادن به 
اتهامات نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و س��وریه 

جریمه نقدی پرداخت کند. 
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه، 
یک فرد مطلع از این مس��ئله روز سه ش��نبه گفت که 
دویچه بان��ک در توافق با مقام��ات آمریکایی پذیرفته 
است که به اتهام نقض تحریم های وضع شده از سوی 
آمریکا علیه ایران، س��وریه و چند کشور دیگر، بیش از 

200 میلیون دالر به واشنگتن جریمه پرداخت کند. 
این بانک بزرگ آلمانی قرار است این جریمه ها را به 
اداره ایالتی خدمات مالی نیویورک، فدرال رزرو و بانک 

مرکزی آمریکا پرداخت کند. 
ب��ه گزارش خبرگزاری فرانس��ه، هر چند مس��ئوالن 
دویچه بان��ک تاکن��ون اظهار نظری درب��اره این توافق 
نکرده ان��د انتظ��ار می رود خبر آن به طور رس��می در 
هفت��ه جاری اعالم ش��ود. آمریکا در س��ال های اخیر 
موسس��ات مال��ی و بانک های دیگری را نی��ز به اتهام 
نقض تحریم های وضع ش��ده از سوی این کشور ملزم 
به پرداخت جریمه های نقدی س��نگین کرده اس��ت. 
به عنوان مثال، بانک بی ان پی پاریباس فرانس��ه توافق 
کرد ب��رای خاتمه دادن به این اتهامات جریمه ای بالغ 

بر 8/9 میلیارد دالر به واشنگتن پرداخت کند. 

 دالر بانکی به مرز 
29 هزار و 960 ریال رسید

بان��ک مرک��زی ن��رخ بانک��ی 39 ارز را ب��رای روز 
چهارش��نبه اعالم کرد که بر این اساس نرخ بانکی 20 
ارز نس��بت به روزهای گذش��ته افزای��ش و قیمت 16 
واحد پولی کاهش داش��ته است، البته نرخ سه ارز نیز 
تغیی��ری نکرد و قیمت دالر بانکی ب��ه مرز 29هزار و 

960 ریال رسید. 
به گ��زارش ایرنا، نرخ دالر آمریکا با دو ریال رش��د 
29.960 ریال، پوند انگلیس با 10 ریال افت 46.203 
ری��ال و یورو با 89 ریال کاهش 32.813 ریال تعیین 

شدند. 
فرانک سوییس 30.219 ریال، کرون سوئد 3.506 
ریال، کرون نروژ 3.522 ریال، کرون دانمارک 4.399 
ری��ال، روپیه هن��د 457 ریال، درهم ام��ارات متحده 
عرب��ی 8.158 ری��ال، دین��ار کوی��ت 98.996 ریال، 
یکصد روپیه پاکس��تان 28.420 ریال، یکصد ین ژاپن 
24.721 ری��ال، دالر هنگ  کن��گ 3.866 ریال، ریال 
عمان 77.801 ری��ال، دالر کانادا 22.961 ریال، راند 
آفریقای جنوبی 2.176ریال، لیر ترکیه 10.602 ریال، 
روبل روسیه 480ریال، ریال قطر 8.232 ریال، یکصد 
دینار عراق 2.671 ریال و لیر سوریه 159 ریال قیمت 

خورد. 

نسیم نجفی

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

چهارشنبهسه شنبه

تعداد معامالت حجم معامالت به میلیون ارزش معامالت به میلیون

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

سکه طرح قدیم

9320000
9350000
9350000
9325000
9260000

سکه طرح جدید

9330000
9375000
9330000
9335000
9250000

نیم سکه

4710000
4700000
4710000
4700000
4680000

ربع سکه

2490000
2480000
2490000
2500000
2470000

سکه 1 گرمی

1670000
1670000
1680000
1690000
1670000

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1142
1142
1137
1131
1119

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4,135,000
4,137,000
4,131,000
4,127,000
4,098,000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

953,670
954,590
952,300
951,820
945,100

قیمت طال در ایران و جهان

سکه طرح قدیم - سکه طرح جدیدسکه طرح قدیم

شاخص صنعت

34988
38690
54000
9530

34990
38670
54100
9560

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
34817
38520
53500

9500

34915
38680
53700

9530

34987
38720
54000
9530

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3499 تومان
سکه در مرز 925 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 94 هزار و 510 تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1119 دالر

34860

34880

34900

34920

34940

34960

34980

35000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

دالر

9200000

9220000

9240000

9260000

9280000

9300000

9320000

9340000

9360000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

سکه طرح قديم

9180000
9200000
9220000
9240000
9260000
9280000
9300000
9320000
9340000
9360000
9380000
9400000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

شاخص کل

62,948
62,942
62,855
62,811
62,927

شاخص  صنعت

51,906
51,915
51,809
51,756
51,851

شاخص شناور آزاد

69,980
70,094
70,033
70,025
70,145

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

1394/08/09
1394/08/10
1394/08/11
1394/08/12
1394/08/13

حجم معامالت به میلیون

359
466
878
484
530

ارزش معامالت)میلیون ریال(

675352
800087

1565643
944139
991826

تعداد معامالت

22815
31455
24874
26726
35966

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

4,977,047جمع 2,717141,836

شاخص کل شاخص شناور آزاد

تاریخ

1394/08/09

1394/08/10

1394/08/11

1394/08/12

1394/08/13

۰

۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

1394/08/09 1394/08/10 1394/08/11 1394/08/12 1394/08/13

ارزش معامالت به ميليون

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

1394/08/09 1394/08/10 1394/08/11 1394/08/12 1394/08/13

تعداد معامالت

۶۲،۷۰۰

۶۲،۷۵۰

۶۲،۸۰۰

۶۲،۸۵۰

۶۲،۹۰۰

۶۲،۹۵۰

۶۳،۰۰۰

1394/08/09 1394/08/10 1394/08/11 1394/08/12 1394/08/13

شاخص کل

۵۱،۶۵۰

۵۱،۷۰۰

۵۱،۷۵۰

۵۱،۸۰۰

۵۱،۸۵۰

۵۱،۹۰۰

۵۱،۹۵۰

1394/08/09 1394/08/10 1394/08/11 1394/08/12 1394/08/13

شاخص صنعت

۶۹،۸۵۰

۶۹،۹۰۰

۶۹،۹۵۰

۷۰،۰۰۰

۷۰،۰۵۰

۷۰،۱۰۰

۷۰،۱۵۰

۷۰،۲۰۰

1394/08/09 1394/08/10 1394/08/11 1394/08/12 1394/08/13

شاخص شناور آزاد 

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14
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 دست انداز نظام بانکی 
در مسیر تولید

 در نظام بانکی، شیوه تأمین منابع مالی، تخصیص 
و توزی��ع آن در بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد و بین 
فع��االن اقتص��ادی ام��ری مهم و حیاتی محس��وب 
می شود. هرچه این فرآیند تأمین ، تخصیص و توزیع 
منابع توس��ط بانک ها طبق اصول و قواعد اقتصادی 
بهتر انجام شود، می توان ش��اهد کاهش هزینه های 
تولید، بهبود امر تولید و اش��تغال و رش��د اقتصادی 
ب��ود. در نقطه مقاب��ل، عدم کارآیی نظ��ام بانکی در 
تجهی��ز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتالف 
مناب��ع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد ش��د. 
پرداخت تس��هیالت بانکی ب��ه تولیدکنندگان یکی 
از راه ه��ای اس��تاندارد توزیع منابع جهت پیش��برد 
برنامه های اقتصادی اس��ت. ای��ن موضوع با توجه به 
ذات خود باید همواره پیام آور نتایج مثبت اقتصادی 
باش��د اما به دلیل سیاس��ت های غلط، در ش��رایط 
کنونی نه تنها ب��ه عنوان یک فرصت، بلکه تهدیدی 

علیه تولید عمل می کند. 
 در سال های اخیر یکی از  عمده ترین مباحثی که 
فعاالن و بنگاه های تولیدی را در ایران با مش��کالت 
عدیده ای مواجه ک��رده، موضوع بازپرداخت وام های 
بانکی اس��ت که غالب��ا با پرداخت س��ودهای کالن 
صورت می گیرد؛ شرکت های تولیدی و صنعتی برای 
دریاف��ت هزینه های مورد نظر خ��ود ناگزیر به اخذ 
وام هایی از بانک ها هس��تند که برای آنها بازپرداخت 
این وام ها بسیار سنگین است. واحدهای تولیدی در 
زمان بازپرداخت وام ها، باید سودهای کالنی حتی تا 
بیش از 30 درصد را به بانک ها پرداخت کنند که با 
توجه به پیک��ر نحیف و بیمار نظام تولید در ایران و 
ناتوانی در پرداخت چنین س��ودی، بانک ها هم دیگر 
تمایل به اختصاص وام به تولیدکنندگان را ندارند و 
به دنبال واسطه گری هس��تند. بغرنج تر آن که برای 
اس��تارت یک کس��ب وکار تولیدی جدید که نیاز به 
حمایت بیشتری در مراحل شروع و راه اندازی دارد، 

این مسئله »مانعی« جدی تلقی می شود. 
در کش��ور ما بانک ها با ساختار تولید رابطه خوبی 
ندارند. این واقعیتی اس��ت که دیگر نمی توان آن را 
انکار کرد زیرا سودی که بنگاه های تولیدی در ایران 
بابت وام های دریافتی به بانک ها می پردازند، در حال 
حاضر س��ر به فلک می کش��د. در حالی که هدف از 
تشکیل بانک ها تسریع در بازار سرمایه جهت انتقال 
نهاده س��رمایه از س��رمایه داران به بنگاه داران بوده 
است، چند وقتی است که در ایران این موضوع رنگ 
باخته و بانک ه��ا عمال خود به مثابه رقیب تولید در 
جذب سرمایه و گرویدن به بنگاه داری بر اثر تجارت 

پول نقد شده اند. 
تخصی��ص وام ه��ا با این فرم��ول و ع��دم توانایی 
باز پرداخ��ت آن از س��وی تولیدکنن��دگان نتیجه ای 
جز زیان فراوان نداش��ته و آنها سطح تولیدشان را تا 
س��طحی که بتوانند سرپا بمانند پایین آورده و امید 
به بهبود فضای کسب و کار در آینده دارند. بسیاری 
نیز به س��مت بازارهای غیر مولد ارز، طال، س��که و 
مس��کن س��وق پیدا کردند که خود باعث اختالالتی 

جدی در این بازارها شد. 
در این شرایط اغلب بنگاه های تولیدی در ایران با 
نیمی از توان ظرفیتی و حتی کمتر مشغول فعالیت 
هستند و بسیاری از این واحدها به مرز تعطیلی نیز 
رس��یده اند، این فشار شدید آن جایی خود را بیشتر 
نش��ان می دهد که واحدهای صنعتی و تولیدکننده 
در ایران قربانی سیاس��ت های نادرست پولی و بانکی 
در ایران ش��ده و به صورت خاموش در حال نابودی 
هس��تند؛ در حالی ک��ه همگان ش��اهدند روزبه روز 
تعداد ش��عبه های بانکی در ای��ران در حال افزایش 
اس��ت، س��اختمان های بانک ها ه��ر روز لوکس تر و 
چشم نوازتر می شوند و فعالیت های بانکِی ناکارآمد، 

بیهوده و فاقد پشتوانه هر روز گسترده تر می شود. 
اما با نگاهی به آمارها و تحقیقات، در کش��ورهای 
در حال توس��عه ی��ا توس��عه یافته ای نظی��ر برزیل، 
هندوستان، ش��یلی، مکزیک و مجارستان نرخ بهره 
بانکی وام های اختصاص یافته به تولید به قدری پایین 
است که به راحتی با کمترین میزان سرمایه گذاری و 
کمک بانک ها می ش��ود در کشورهایی از این دست، 

یک واحد تولیدی راه اندازی کرد. 
به ط��ور مثال، در برزیل و هندوس��تان نرخ بهره 
بانکی برای وام یک تولیدکننده در س��ال 2013، 
7/5 درص��د، در ش��یلی 5درص��د، در مکزیک 4 
درص��د و در مجارس��تان 2/3 درصد اس��ت؛ این 
ش��رایط نش��ان می دهد در این کشورها و در اکثر 
کش��ورهای دنی��ا نظ��ام بانکی به عن��وان همراه و 
پشتیبان س��اختار تولید محسوب می شود، این در 
حالی اس��ت که در کشوری مثل ایران، بانک ها نه 
تنه��ا اعتقادی ب��ه اقتصاد مبتنی ب��ر تولید داخل 
ندارن��د و برای آن ارزش��ی قائل نیس��تند بلکه به 
مثابه یک دالل و واسطه تنها به دنبال کسب سود 
بیشتر از طریق فعالیت های جانبی هستند و حتی 
در برخی موارد اقدام ب��ه واردات کاالهایی خاص 
کرده اند. بنابراین بیراه نیس��ت که شرایط تولیدی 
و توان رقابتی آن کش��ورها در مقایسه با ایران روز 

به روز فاصله معناداری پیدا می کند. 
س��خنان  در  روحان��ی،  دکت��ر  رئیس جمه��ور، 
اخیرشان به طرح جدید تحول اقتصادی و حرکت 
در مس��یر مقابله با تورم و افزای��ش توان تولیدی 
اش��اره کردند، ول��ی واقعیت این اس��ت که وجود 
مش��کالت ذکر ش��ده در باب س��ود کالن وام های 
بانکی به ش��کل خاص و ضعف نظام پولی و بانکی 
و حمای��ت از تولی��د به ط��ور ع��ام، در دراز مدت 
حی��ات تولیدکنندگان را با خطر مواجه می کند، از 
س��ویی همواره راهبرد هایی هم برای رفع آن اجرا 
شده که در عمل هیچ یک نتوانسته آن را برطرف 
س��ازد. در نهایت ت��ا زمانی که س��اختار اقتصادی 
بیمار و نادرست کشور درمان نشده و رکود شدید 
موج��ود در آن برطرف نش��ود، نمی ت��وان به حل 

کامل این مش��کالت امید داش��ت. 

اصن��اف اس��تان ته��ران در نشس��تی با 
رئی��س ات��اق اصناف ای��ران و اس��تاندار 
تهران گالیه ها و مشکالتش��ان را به گوش 
نماین��ده دولت رس��اندند. صنوف اس��تان 
مالی��ات،  افزای��ش  از فش��ارهای  ته��ران 
ع��دم هماهنگی دس��تگاه ها، تبعات رکود، 
مش��کالت انتق��ال صنایع برای ش��هرهای 
اطراف تهران و... گفتند و از سیدحس��ین 
هاش��می خواس��تند س��اماندهی اصناف و 
صنای��ع منطق��ی و واقعی تر انجام ش��ود. 
عل��ی فاضلی، رئی��س اتاق اصن��اف ایران 
و میزبان نشس��ت، بیش��ترین مشکالت و 
موانع را قوانین و مقررات دانس��ت که باید 
در مس��یر اصالحات قرار گی��رد. نماینده 
اصن��اف ای��ران تعامل دولت ب��ا اصناف را 
بی س��ابقه خواند و آن را پشتوانه ای برای 
حل این مش��کالت برشمرده و در تأیید و 
همراهی گفته های رؤس��ای اصناف استان 
ته��ران گفت: مش��کالت م��ا در خصوص 
ع��دم هماهنگی دس��تگاه ها و تعزیرات تا 
ح��دودی حل ش��ده، اما هنوز مش��کالتی 
برای ما باقی اس��ت. فاضل��ی با بیان اینکه 
امروز اصناف کار بازرسی را خودش انجام 
می ده��د، کار اصناف را در دو س��ال اخیر 
ب��ا وجود تحریم ها س��خت عنوان کرد و با 
قدردان��ی از حمایت ه��ای دولت در برخی 
م��وارد عملکرد آن را مورد انتقاد دانس��ت 
و گف��ت: در بحث مالی��ات به خصوص در 
س��ا ل های اخیر که دچار رکود هس��تیم، 
افزایش آن درس��ت نیست. او گفت: بیش 
از 53 درصد مالیات از اس��تان تهران اخذ 
می ش��ود و اس��تان ته��ران پیش��انی اخذ 
مالیات در کشور است. رئیس اتاق اصناف 
از عدم همکاری س��ازمان ام��ور مالیاتی با 
اصن��اف با وجود امض��ای تفاهمنامه میان 
دو نهاد گالیه ک��رد و آن را پایبند نبودن 
به تفاه��م نامه عنوان کرد. فاضلی اما یک 
انتقاد دیگر هم به دولت داش��ت، او گفت: 
برگ ه��ای تش��ویقی که از س��وی ادارات 
داده می ش��ود واقعی نیست و به نوعی در 

جهت کمرنگ کردن بنگاه هاس��ت که باید 
تصحیح شود. 

بح��ث مه��م دیگ��ری ک��ه رئی��س اتاق 
اصناف در این نشس��ت مطرح و از استاندار 
تهران برای حل آن کمک خواس��ت، ایجاد 
نمایش��گاه و ساماندهی دس��تفروش ها بود. 
فاضلی دستفروش��ی را یک معضل ش��هری 
نامی��د و گف��ت: اگرچه آنه��ا از این طریق 
ام��رار معاش و زندگی می کنند اما از طرفی 
دیگ��ر کاالهایی که به فروش می رس��انند، 
عموم��ا کاالی قاچ��اق و ب��دون نظ��ارت و 
کنترل کیفیت به دس��ت آنها می رس��د، ما 
نمی خواهی��م نان آنها را قطع کنیم، اما باید 

بتوانیم  این به هم ریختگی اجتماعی را جمع 
کنیم. رئیس اتاق اصناف ایران از اس��تاندار 
تهران خواست با گردآوری شهرداران برنامه 
جام��ع و هدفمند برای رف��ع این معضل و 

پیشگیری از آن تهیه و اجرا شود. 
اس��تاندار ته��ران ک��ه در ای��ن نشس��ت 
پاسخگوی رؤسای اصناف استان تهران بود، 
با بیان اینکه اصن��اف در طول تحریم ها بار 
زی��ادی را تحمل کردن��د و عملکرد موفقی 
داش��تند، گف��ت: ش��رایط در ح��ال حاضر 
عادی نیس��ت و با وجود ش��رایط اقتصادی 
شرایط ش��ما خاص است و دولت در تالش 
ب��رای کمک ب��ه ش��ما و باز کردن مس��یر 

ب��رای شماس��ت و ب��ه تدری��ج وظایفش را 
در این حوزه به ش��ما واگ��ذار خواهد کرد. 
سیدحسین هاش��می گفت: مطمئن باشید 
به زودی و با برداش��تن قطعی تحریم ها این 

فشارهای مالیاتی کمتر خواهد شد. 
استاندار تهران در بیان افزایش مالیات ها 
توضی��ح داد: با کاهش درآمد نفت و کاهش 
ص��ادرات، مالی��ات تنه��ا راه ب��رای جبران 
درآمد ها برای دولت است و دولت مجبور و 
ناچار به افزایش مالیات ها شد. دولت از این 
فشار آگاه است اما شک نکنید به زودی این 

فشارها افت خواهد کرد. 
هاش��می اصناف را به برگ��زاری هرچه 

بیش��تر نشست ها و مطرح کردن مشکالت 
تش��ویق ک��رد و ح��ل آنها را در ش��ورای 
گفت وگ��وی بخ��ش خصوص��ی و دول��ت 

امکان پذیر دانس��ت. 
او گف��ت: تولید، توزیع و مصرف کننده در 
تمام دنیا حلقه های به هم پیوس��ته است و 
همه باید حقوق ش��ان حفظ شود، نمی شود 

تنها بر یک گروه فشار وارد شود. 
هاشمی، واحد های صنفی بدون مجوز در 
تهران را 200 هزار واحد عنوان کرد و گفت: 
در برخی از این واحد ها 50 نفر مش��غول به 
کار هس��تند و ما نمی توانیم نس��بت به این 
واحد ها بی تفاوت باش��یم و بای��د برای آنها 

تعیین تکلیف شود. 
اس��تاندار تهران دو سیاس��ت دولت را در 
س��اماندهی اصن��اف مطرح ک��رد. او گفت: 
س��اماندهی صنوف و صنایع برای اولین بار 
در کش��ور با مش��خص ش��دن بیش ا ز 12 
هزار هکتار برای جابه جایی در کشور انجام 
می ش��ود و مجوزها نیز صادر ش��ده اس��ت. 
هاشمی ایجاد شهرک های تخصصی را برای 
اصناف دیگر سیاس��ت گذاری دولت عنوان 
کرد. به گفت��ه وی، این اقدام مصرف کننده 
و تولید کنن��ده را راضی ک��رده و دولت نیز 

خدمات بهتری خواهد داد. 
اس��تاندار ته��ران برخ��ی از گزارش های 
مالیاتی پش��ت پرده را نگران کننده دانست 
و به اصناف اطمین��ان داد در این خصوص 
دولت نشس��ت دیگری با حضور رئیس اتاق 
اصن��اف تش��کیل خواهد داد ت��ا در بخش 
اخذ مالی��ات هم کارهای الزم انجام ش��ده 
و رضای��ت صن��وف جلب ش��ود.  هاش��می 
پیشنهاد اصناف در خصوص کمیته نظارت 
بر تفاهم نامه ها را پذیرفت و تش��کیل آن را 

برای پیگیری تفاهم نامه ها الزم دانست. 
امروز« نشس��ت  به گ��زارش »فرص��ت 
هم اندیشی رؤس��ای اتاق اصناف ایران با 
حضور استاندار تهران، رئیس اتاق اصناف 
ای��ران و معاونان دولتی صبح چهارش��نبه 

در اتاق اصناف برگزار ش��د. 

در نشست هم اندیشی اتاق اصناف ایران با استاندار تهران مطرح شد

باوجودتفاهمنامه،سازمانامورمالیاتیبااصنافهمکارینمیکند

 ط��ی روز های اخیر بروز س��رمای زودرس 
و بارندگی های زیادی که در برخی اس��تان ها 
منجر به جاری ش��دن سیل ش��د بحث های 
زیادی را پیرامون این رویداد و پدیده ال نینو 
در کش��ور به وجود آورده اس��ت به طوری که 
روزگذش��ته وزی��ر نی��رو از آمادگ��ی تم��ام 
ش��رکت ها و نیرو گاه های این وزارتخانه برای 
مقابله ب��ا پدیده ال نینو خبر داده اس��ت. در 
این زمین��ه بعضی از اعضای ات��اق بازرگانی 
این موضوع را بررس��ی کرده اند و قرار اس��ت 
ای��ن موضوع در ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی مطرح و مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد. 
افزایش می��زان بارندگی ها در این فصل از 
س��ال امیدواری هایی را در بعضی بخش های 
مه��م اقتصادی از جمله حوزه کش��اورزی به 
وج��ود آورده اس��ت، اما از س��وی دیگر این 
س��رمای زود رس و بارش های��ی ک��ه منج��ر 
به ب��روز س��یل در برخی اس��تان ها ش��ده، 
نگرانی های��ی در خصوص قطع��ی آب و برق 
در زمس��تان امس��ال و همچنین آسیب ها و 
خسارت های اقتصادی به وجود آورده است. 

فعاالن اقتص��ادی بخش خصوص��ی و اتاق 
بازرگان��ی نیز این موض��وع را مورد توجه قرار 

داده اند و طبق گفته حامد واحدی، عضو هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی تهران قرار است در جلسه 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
این موضوع با حضور مس��ئوالن ذی ربط مورد 

بحث و بررسی قرار بگیرد. 

 انجام پیش بینی های دقیق و عملی برای 
جلوگیری از خسارات

 حامد واحدی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
سرما و بارندگی های زیاد در پاییز و زمستان 
امس��ال گفت: بارش ه��ای امس��ال می تواند 
در اقتص��اد کش��ور تاثیر مثبت داش��ته و به 
مشکالتی که کشاورزان با آن روبه رو هستند 

کمک کند. 
ب��ه گفته ای��ن عضو هی��ات رئیس��ه اتاق 
بازرگانی ب��ا توجه به بارش های زیاد می توان 
روند مثبتی را در زمینه کش��اورزی و غالت 
شاهد باشیم. همچنین روند ارز آوری از بخش 
کشاورزی که به س��مت کاهش رفته متوقف 

و وابستگی  را به خارج از کشور کمتر کرد. 
 واح��دی در عی��ن ح��ال تصریح ک��رد: با 
وج��ود آثار مثبت بارندگی ها س��تاد بحران و 
وزارتخانه های مرتبط باید آماده باش باشند تا 
کمترین آس��یب به زندگی  روز مره مردم وارد 

شود و همچنین انتظار می رود پیش بینی های 
دقی��ق و عملی و برای جلوگیری از حوادث و 
خسارات نسبت به صنایع، خطوط زیرساخت 

و قطعی آب و برق انجام شود. 
 این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
همچنین از بررس��ی این موضوع در ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور 

مسئوالن مربوطه خبر داد. 

 نگرانی برای قطعی گاز وجود ندارد
 همچنی��ن حمیدرضا صالحی، نایب رئیس 

کمیس��یون ان��رژی، آب و صنایع غذایی اتاق 
بازرگانی درگفت وگو با ایسنا گفت: اگر قصد 
داش��ته باش��یم که ای��ن موض��وع را به طور 
دقیق بررس��ی کنی��م بای��د از زاویه مصرف 
ان��رژی موض��وع س��رمای زودرس و افزایش 
بارندگی ها را مورد بررس��ی قرار دهیم. اینکه 
آیا پیش بینی الزم برای نیاز مصرف س��وخت 
مایع و گاز در نیروگاه ها تدارک دیده شده یا 

نشده است؟ 
وی ادام��ه داد: همان طور ک��ه قبل از این 
ش��اهد بودیم وزارت نیرو نخس��تین مرجعی 

بود که درباره سرمای زودرس در کشور اعالم 
نظ��ر کرد و از آمدن پدی��ده ال نینو خبر داد 
و به نظر می رس��د هماهنگ��ی و تدابیر الزم 
دیده شده است تا در فصل سرما با خاموشی 

روبه رو نشویم. 
 صالح��ی با بیان اینکه با توجه به رش��د 
مناس��ب کش��ور در زمین��ه تولی��د گاز در 
س��ال های اخی��ر، نگرانی ب��رای قطعی گاز 
وجود ندارد گفت: اکنون بیش��تر از مصرف 
گاز، تولی��د گاز در کش��ور وج��ود دارد و 
اگر ش��بکه گاز رس��انی دچار مشکل نشود، 
مش��کلی به لحاظ منابع گاز درفصل س��رما 
وج��ود ن��دارد هرچند به دلی��ل ضعف های 
س��اختاری نیازمند تدارک و پیش بینی های 

الزم هستیم. 
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
اضافه کرد: به دلیل اینکه در کش��ور ما موتور 
تولی��د و صنع��ت راه نیفت��اده ظرفیت ه��ای 
فعل��ی گاز و ب��رق جوابگ��و اس��ت، ام��ا اگر 
بخواهیم به سوی رشد صنعتی که در برنامه 
شش��م پیش بینی ش��ده حرکت کنی��م باید 
زیرس��اخت های انرژی را افزایش دهیم تا به 
هدف گذاری در زمینه رش��د صنعتی و تولید 

ناخالص ملی دست یابیم. 

ارزیابی اتاقی ها از بارش های زیاد و سرمای زودرس

 ال نینو در شورای گفت وگو بررسی می شود 

اتاق بازرگانی

یادداشت

محسن آذرگون
مدیرعامل شرکت بازرگانی »مسیر تجارت خاورمیانه«

صادرات 13 میلیون و 663 هزار تن 
کاالی غیرنفتی از گمرک های بوشهر

احم��د پورحیدر ناظر گمرک های اس��تان و مدیرکل 
گم��رک بوش��هر گفت: درش��ش ماه نخس��ت امس��ال 
13میلی��ون و 663 ه��زار ت��ن کاالی غیرنفتی به ارزش 
7 میلیارد و 258 میلیون دالر از گمرک های استان بوشهر 
به خارج کشور صادر شد که از این لحاظ رتبه نخست 

کشور را دارد. 
ب��ه گزارش ایرنا،  پور حیدر اف��زود: صادرات غیرنفتی 
از گمرک ه��ای ای��ن اس��تان در این م��دت از نظر وزن 
16 و از لحاظ ارزش درمقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 20 درصد افزایش نش��ان می دهد. گمرک های 
اس��تان بوش��هر درمدت یاد شده 10 هزارو930 میلیارد 
ری��ال درآمد داش��ته اند که درمقایس��ه ب��ا همین مدت 
در س��ال گذش��ته 13 درصد کاهش داش��ته است. ناظر 
گمرک های استان بوشهر گفت: 13 گمرک فعال در این 
اس��تان وجود دارد که مهم ترین کاالهای صادراتی آنها 
به ترتیب میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی، روغن 
پایه تصفیه اول، نرمال پارافین، الکیل بنزن خطی، انواع 
ماهی و س��یمان اس��ت. وی ادامه داد: عمده کشورهای 
مقصد صادرات از گمرک بوشهر به ترتیب امارات متحده 
عربی، هند، قطر، کویت و ویتنام به عنوان بازارهای هدف 

کاالهای صادراتی استان بوشهر هستند. 

کاهش 15 درصدی صادرات در 7ماه 
نخست سال جاری

طبق آمار گمرک حجم صادرات و واردات در س��ال 
جاری کمتر از سال گذشته بوده است. 

آماره��ای تج��ارت خارجی در هفت ماهه نخس��ت 
س��ال ج��اری نش��ان می دهد ک��ه واردات و صادرات 
همچنان در مس��یر کاهش قرار دارد اما س��رعت افت 
واردات بیش��تر از ش��تاب کاهش صادرات است. طبق 
آم��ار گمرک ای��ران، مجموع حج��م تجارت خارجی 
ایران در هفت ماهه اول س��ال جاری به 48 میلیارد و 

208 میلیون دالر رس��ید. 
ب��ه  ی��اد ش��ده  واردات کش��ورمان در م��دت 
24 میلی��ارد و 77 میلی��ون دالر رس��ید ک��ه ای��ن 
میزان واردات 21.09 درصد کمتر از مدت مشابه 

س��ال قبل بوده اس��ت. 
همچنین در هفت ماهه اول امس��ال میزان صادرات 
غیر نفتی کش��ورمان به 24 میلیارد و 131 میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 15.09 درصد 
کاه��ش داش��ت. طبق این آم��ار تقریبا میزان واردات و 
صادرات با یکدیگر برابر شده است و تنها 54 میلیون دالر 
اختالف میان آنها وجود دارد. بر این اساس تراز تجاری 
کش��ور در هفت ماهه س��ال جاری به میزان 54 میلیون 

دالر مثبت بوده است. 

 نبض بازارچه مرزی یزدان 
کند می زند 

مدی��رکل بازارچه های مرزی خراس��ان جنوبی گفت: 
راه اندازی مجدد بازارچه مرزی یزدان منوط به استقرار 
نیروی گمرکی افغانستان و فعالیت از سوی این کشور 

است. 
محمدرض��ا فخ��ر در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، منطقه 
خراس��ان جنوبی، اظهار ک��رد: بازارچه یزدان با 250 
سال سابقه قدمت و موقعیت سوق الجیشی و نزدیکی 
به مراکز جمعیتی افغانس��تان در س��ال های 82 تا 84 
ج��زو بازارچه هایی بوده که بیش��ترین حجم صادرات 
را در کل کشور داشته است و این بازار در بین تجار 
افغانس��تان جای��گاه خ��ود را دارد. وی افزود: بازارچه 
یزدان به تصمیم دولت افغانس��تان تعطیل ش��ده اما 
از ط��رف دول��ت ای��ران ب��از بوده و ما آم��اده هرگونه 
مبادل��ه تجاری هس��تیم. این بازارچ��ه به دلیل اینکه 
دولت افغانستان نیروی گمرکی در بازارچه نداشته و 
باعث شده تا عوایدی برای آنها نداشته باشد از سوی 
آن دولت تعطیل ش��ده اس��ت. مدیرکل بازارچه های 
مرزی خراسان جنوبی یادآور شد: از لحاظ زیرساخت 
مش��کلی در بازارچه یزدان نداریم و نیروهای گمرکی 
در آنجا مستقر بوده به محض اینکه افغانستان کار را 

ش��روع کند آماده مبادله کاال هس��تیم. 

تونس؛ راهی برای ورود کاالهای 
ایرانی به اروپا

 رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در تونس گفت: 
ارتباط کش��ور تونس با اتحادیه اروپا در زمینه مبادالت 
کاالیی و سرمایه گذاری بسیار باالست بنابراین این کشور 
را می توان پلی برای ارتباط با اتحادیه اروپا قلمداد کرد؛ 
به ویژه اگر بتوان در س��رمایه گذاری های مشترک با این 
کش��ور فعال ش��د، راه ورود کاالهای ایرانی به اتحادیه 
اروپا بس��یار آس��ان خواهد ش��د.  مجید قربانی فراز در 
گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه حجم مبادالت تجاری 
ما با تونس 32 میلیون دالر اس��ت اظهار کرد: صادرات 
م��ا ب��ه تونس حدود 20 میلیون دالر اس��ت که ش��امل 
خش��کباری مثل پسته یا کش��مش، ورق های فوالدی، 
تجهیزات کشاورزی و نخ های اکریلیکی است. وی با بیان 
اینکه میزان واردات ما از تونس حدود 12 میلیون دالر 
اس��ت، افزود: مهم ترین واردات ما مونوکلس��یم فسفات 
اس��ت که م��اده ضروری مرغداری ها، خ��وراک طیور و 
همچنین برخی از واحدهای دامداری است. قربانی فراز 
در عین حال بیان کرد: با توجه به اینکه کش��ور تونس 
وام های بی شماری برای توسعه کشورش از بانک جهانی 
و بانک های دیگر کشورها دریافت کرده، این وام ها به ویژه 
برای بودجه سال 2016 می تواند در چارچوب مناقصات 

و ایجاد پروژه ها در تونس تعریف شود. 

با وجود آثار 
مثبت بارندگی ها 

ستاد بحران و 
وزارتخانه های 

مرتبط باید 
آماده باش باشند 

تا کمترین آسیب 
به زندگی  روز مره 

مردم وارد شود



با نزدیک ش��دن به س��وت 
آغ��از حضور اقتص��اد ایران در 
فضای پس از تحریم، بسیاری 
از سرمایه گذاران خود را آماده 
کرده ان��د تا برای آینده نزدیک 

از رقبای شان عقب نمانند. 
در ای��ن بین در کنار رقابتی 
که بین سرمایه گذاران خارجی 
وج��ود دارد و باع��ث ش��ده از 
نخس��ت وزیر و رئیس جمه��ور 
گرفت��ه ت��ا وزرای امور خارجه 
و اقتص��ادی باره��ا ب��ه ایران 
س��فر ک��رده و از توانایی های 
رونمایی  سرمایه گذاران ش��ان 
کنن��د، حت��ی بین س��رمایه 
گ��ذاران داخل��ی نی��ز رقابتی 

گسترده آغاز شود. 
در بین تمام صنایع اقتصادی 
کش��ور که در آینده ای نزدیک 
می توانند فارغ از محدودیت ها 
عم��ل کنن��د، ش��اید اقتصاد 
آن  رأس  در  و  حمل و نق��ل 
صنع��ت هواپیمای��ی کش��ور 
بیش��ترین اش��تیاق را ب��رای 
رس��یدن ب��ه آن دوران دارند.  
تحریم های  سال های س��خت 
هوایی که البته بخش��ی از آنها 
نه به مس��ائل هس��ته ای که به 
سال ها قبل باز می گردد باعث 
ش��ده صنعت هوای��ی ایران با 
مش��کالتی جدی رو به رو شود.  
از افزای��ش قاب��ل توج��ه عمر 
ن��اوگان گرفته تا وارد ش��دن 
هواپیماهای��ی که چن��دان از 
نظ��ر کیفی��ت خدمات ده��ی 
ش��رایط مناسبی ندارند، باعث 
ش��ده ایرالین ه��ای ایرانی در 
قیاس با رقبای قدرتمندش��ان 
در حاش��یه خلی��ج فارس کار 
پی��ش  در  دش��واری  بس��یار 
داش��ته باشند.  باال رفتن فشار 
تحریم ها در سال های گذشته 
نیز مزید بر علت شده تا عماًل 
از ح��دود 250 هواپیماه��ای 
ثب��ت ش��ده در ن��اوگان ایران 
نزدی��ک ب��ه 40 درصد امکان 
پرواز نداش��ته باش��ند و بخش 
قاب��ل توجه��ی از امکانات در 

این عرصه زمین گیر شوند. 
در  مش��کالت  هرچ��ه 

عرص��ه تأمین ناوگان بیش��تر 
ش��ده، ظرفی��ت ب��رای جذب 
سرمایه گذاری جدید در آن نیز 
افزایش یافته اس��ت و حاال که 
تحریم ها به عنوان اصلی ترین 
مان��ع، روزه��ای آخ��ر خود را 
پش��ت س��ر می گذارند، صفی 
س��رمایه گذارانی  از  طوالن��ی 
ش��کل گرفته که آم��اده ورود 
به عرصه هوایی ایران هستند. 

درخواست تأسیس 
50ایرالین جدید

هرچن��د ت��ا لغ��و قطع��ی 
تحریم ها نمی توان خبر دقیقی 
از هواپیماه��ای جدید و تعداد 
ناوگان ورودی به کش��ور ارائه 
ک��رد اما از هم اکنون خبرهای 
خوشی در این رابطه به گوش 
می رسد. چند روز قبل خبری 
مبنی ب��ر ورود 13 هواپیمای 
مسافرت جدید به ایران منتشر 
ش��د و اگر این رقم را به تعداد 
هش��ت هواپیم��ای ت��ازه کار 
ماهان اضاف��ه کنیم، این رقم 
ب��ه 20 هواپیما در طول کمتر 

از یک سال می رسد. 

در الب��ه الی اخب��ار مربوط 
ب��ه ورود هواپیماه��ای جدید 
ام��ا آنچه جلب توجه می کند، 
اقدامات ایرالینی تازه تأسیس 
ب��رای وارد کردن هواپیماهای 
جدی��د اس��ت. ایرالین��ی که 
هرچند هنوز به طور رس��می 
مج��وز دریافت نکرده اما خود 
را برای حض��ور در این عرصه 
آماده کرده اس��ت. البته اقدام 
هواپیماه��ای  خری��د  ب��رای 
جدید نی��ز به نوعی مقدمه ای 
ب��رای ورود رس��می ب��ه صف 
ایرالین های داخلی به حساب 
می آید زیرا بر اس��اس قوانین 
فعلی کش��ور ه��ر ایرالین باید 
حداقل پن��ج هواپیمای ملکی 
داش��ته باش��د.  صف تأسیس 
ایرالین های جدید اما از سوی 
س��ازمان هواپیمایی چندان با 
اس��تقبال روبه رو نشده است 
زیرا باال رفتن تعداد شرکت ها 
وضعی��ت  ک��ه  در ش��رایطی 
هن��وز  جدی��د  هواپیماه��ای 
مش��خص نیس��ت قدری ابهام 
ساز است، مسئله ای که مشاور 
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره 

آن سخن گفته است. 
گفت��ه  ایلن��ا  ب��ه  ایلخان��ی 
هواپیمایی  س��ازمان  »سیاست 
کش��ور افزایش تعداد ایرالین ها 
نیست چراکه مدیریت و نظارت 
بر ایرالین ها بس��یار سخت است 
و از سویی دیگر سیاست سازمان 
ارتقای کیفیت ایرالین ها است، 
ن��ه افزایش تعداد ش��رکت های 
هواپیمای��ی. در ح��ال حاض��ر 
هواپیمایی  سیاس��ت  س��ازمان 
کش��ور تجمی��ع س��رمایه ها و 
ایجاد س��رمایه گذاری با شراکت 
چند سرمایه گذار در پروژه هایی 
مانن��د کترین��گ و هندلینگ ها 
است که می توان سرمایه گذاری 
مشترک و بهره برداری مشترک 

انجام داد.«
مش��اور وزیر راه علت اصلی 
این رویکرد را اعتقاد س��ازمان 
به حفظ توان فعلی و اس��تفاده 
حداکث��ری از آن می داند. »در 
حال حاض��ر 250 هواپیما در 
ن��اوگان هوایی کش��ور وجود 
دارد ک��ه بخ��ش عم��ده ای از 
ای��ن هواپیماه��ا زمینگی��ر و 
فرسوده هس��تند که مدیریت 

ای��ن ایرالین ه��ای موج��ود و 
ورود هواپیماه��ای جدی��د به 
همین شرکت های هواپیمایی 
می توان��د تقاض��ای موجود در 

بازار داخلی را پاسخ دهد.«
این موضوع به خوبی نش��ان 
می ده��د س��ازمان هواپیمایی 
ترجیح می دهد در شرایط فعلی 
به جای اینکه تعداد شرکت ها 
را ب��ا حداقل هواپیمای موجود 
اضافه کند، نس��بت به افزایش 
ت��وان ایرالین ه��ای فعل��ی و 
پوش��ش تقاضا با اس��تفاده از 
آنه��ا اقدام کند. ای��ن رویکرد 
در حالی اجرایی می ش��ود که 
با توجه ب��ه محدودیت جدی 
ایرالین ه��ای فع��ال در تأمین 
مناب��ع مالی مورد نی��از برای 
خری��د هواپیماه��ای جدی��د 
عماًل اصلی ترین سؤال موجود 
چگونگ��ی رس��اندن بودجه به 
آنها ب��رای خرید هواپیماهایی 
اس��ت که در پساتحریم امکان 
دسترس��ی به آنها وجود دارد. 
هرچن��د صحب��ت از حمایت 
صن��دوق توس��عه ی��ا دریافت 
وام های��ی در این زمینه مطرح 
ش��ده ام��ا با توجه ب��ه قیمت 
ب��االی یک هواپیمای نوس��از 
که چند ده میلیون دالر هزینه 
دارد، تأمی��ن منابع مالی برای 
این حمایت نیز دش��واری های 

خاص خود را دارد. 
از ای��ن رو ش��اید منطق��ی 
باش��د که ب��ه ج��ای افزایش 
تعداد شرکت های هواپیمایی، 
از  حمای��ت  ب��ه  نس��بت 
ظرفیت ه��ای موج��ود و وارد 
ک��ردن هواپیماهای مورد نیاز 

استفاده شود. 
بر اس��اس اع��الم وزیر راه و 
شهرس��ازی، ایران در 10 سال 
آین��ده، نیاز به 400 هواپیمای 
مس��افرتی جدید دارد و برای 
رس��یدن ب��ه این ع��دد قطعاً 
چاره ای جز بسیج کردن تمام 
امکانات کش��ور وجود نخواهد 
داش��ت، امکاناتی که سازمان 
هواپیمای��ی در ح��ال حاض��ر 
معتقد اس��ت می توان آن را در 
ایرالین های فعلی جمع کرد. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینکه برای توسعه ناوگان ریلی به 
دنب��ال خرید 2 هزار و ۸00 واگن 
مس��افری و 5ه��زار واگن باری با 
همکاری س��رمایه گذاران خارجی 
هس��تیم، گفت: برای خرید 500 
هواپیم��ا به س��رمایه 50 میلیارد 

دالری نیاز داریم. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی، عباس آخوندی 
در نشس��ت هم اندیش��ی رؤسای 
نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کش��ور با حضور 
محمدج��واد ظری��ف وزی��ر امور 
خارجه، علی س��رحدی قائم مقام 
وی، مجی��د تخت روانچ��ی معاون 
وزی��ر ام��ور خارج��ه و رؤس��ای 
نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ای��ران در بی��ش از 1۷0 کش��ور و 
همچنین با حضور محمود حجتی 
وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: در 
ش��رایط جدید، توسعه ارتباطات 
با کش��ورهای همسایه را در رأس 
کاره��ای وزارت راه و شهرس��ازی 
قرار داده ایم و در نظر داریم تمام 
کریدورهای جاده ای و ریلی کشور 
را با بهره گیری از این سیاست که 
چگون��ه می توانیم به کریدورهای 
بین المللی متصل ش��ویم، توسعه 
دهی��م. م��ا اکن��ون عضو ش��بکه 
آزادراه ه��ای آس��یایی و همچنین 
عضو ش��بکه های راه آهن آسیایی، 
چارسیکا و شمال - جنوب هستیم 
ک��ه این ارتباط��ات و اتصاالت در 
توس��عه حمل و نقل کش��ور مهم 

هستند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا بازنگ��ری ای 
ک��ه در طرح جام��ع حمل و نقل 
انج��ام داده ای��م عمدت��ا اتصال به 
کریدوره��ای ج��اده ای رس��می 
بین الملل��ی قابل س��رمایه گذاری 
خارجی را در اولویت قرار داده ایم 
و اتص��ال ب��ه کریدوره��ای فرعی 
ج��اده ای نی��ز در اولوی��ت بعدی 
ماست که در حال انجام و تکمیل 

این کریدورها هستیم. 

ایجاد پنجره واحد با 
کشورهای همسایه

آخون��دی ب��ا بی��ان اینک��ه در 
ح��ال نوس��ازی تم��ام پایانه های 
م��رزی کش��ور ب��ا لح��اظ کردن 
هم��ه بخش های م��ورد نیاز مانند 
گمرک هستیم، تأکید کرد: یکی از 
مهم ترین اقدامات در دست انجام 
وزارت راه و شهرس��ازی، ایج��اد 
»پنج��ره واح��د« با کش��ورهای 
همسایه در مرزهای جاده ای است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در خصوص 
کریدوره��ای ریلی نی��ز اقداماتی 
مش��ابه اقدامات مذک��ور در حال 
انج��ام اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
ب��ا  مش��کالت مان  از  بس��یاری 
کشورهای همس��ایه برای اتصال 
ب��ه کریدورهای ریل��ی و جاده ای 
منطقه حل شده که از جمله آنها 
حل مش��کالتی اس��ت که در مرز 
ریلی ب��ا آذربایجانی ها داش��تیم؛ 
بنابرای��ن قطارهای ب��اری ایرانی 
می توانن��د ب��ا یک بار بارگیری در 
ته��ران مس��تقیماً ب��ه آذربایجان 
برون��د و دیگ��ر نی��ازی ب��ه تغییر 
قط��ار و تخلی��ه بار در مرز ایران و 
مجددا بارگیری در آن س��وی مرز 

آذربایجان نیست. 
وزیر راه و شهرسازی به موضوع 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی در 
حوزه ه��ای زیرس��اخت و ناوگان 
حم��ل و نق��ل اش��اره و بیان کرد: 
در حوزه زیرساخت نظر ما بر این 
است که اتکا به مفهوم FDI کاماًل 
بی معناس��ت. در حوزه زیرساخت 
آنچه عملی اس��ت سرمایه گذاری 
به دو روش BOT و BLT است. 

خبرهای خوب سال ۲0۱۶
تش��ریح  از  پ��س  آخون��دی 
فرصت های جذب س��رمایه گذاری 
خارجی در حوزه های زیرس��اخت 
حم��ل و نق��ل ب��ه فرصت ه��ای 
سرمایه گذاری در حوزه ناوگان اشاره 
کرد و گفت: در بحث ناوگان حمل 
و نقل دست ما کاماًل باز است و به 
هر روشی که سرمایه گذار پیشنهاد 
کند می توانیم با او همکاری کنیم 
ک��ه ش��امل ایج��اد ش��رکت های 
مش��ترک ایران��ی- خارجی، اجاره 
به ش��رط تملیک، فروش مستقیم 

و... می شود. 
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود ب��ه موضوع توس��عه ناوگان 
هوای��ی ایران اش��اره کرد و افزود: 
سیس��تم ناوگان هوایی کشورمان 

جزو فرس��وده ترین و مس��ن ترین 
ناوگان هوایی دنیاست و امسال که 
توانسته ایم عمر این ناوگان را یک 
سال کاهش دهیم، به میانگین 20 

سال رسیده ایم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه 
داد: اگ��ر بخواهیم به دنبال خرید 
هواپیم��ا برویم ای��ن امکان برای 
کش��ورمان فراه��م نیس��ت چون 
برای توس��عه ناوگان هوایی دور و 
متوس��ط برد، 400 فروند و برای 
توس��عه ناوگان هوایی کوتاه برد با 
ه��دف اس��تفاده در فرودگاه های 
کوچ��ک داخلی نیز حداقل 100 
فرون��د و در مجم��وع 500 فروند 
هواپیما نیاز است که با یک حساب 
سرانگش��تی مجموعا 50 میلیارد 
دالر ب��رای تأمین آنها نیاز داریم؛ 
در حال��ی که این میزان پول اصاًل 
در ای��ران وج��ود خارج��ی ندارد؛ 
بنابرای��ن س��راغ روش اج��اره به 
شرط تملیک )لیزینگ( رفته ایم. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه مذاکراتی 
در ای��ن خص��وص با کش��ورهای 
س��ازنده هواپیما داشته ایم و آقای 
ظریف هم در جریان است، گفت: 
امیدواری��م اتفاقات خوبی در این 

زمینه در سال 201۶ رخ دهد. 
آخوندی افزود: در حوزه ناوگان 

ریل��ی س��رمایه گذاری خارج��ی 
راحت ت��ر امکان پذیر اس��ت ما هم 
می توانی��م ب��ه ص��ورت لیزینگی 
ن��اوگان ریل��ی بخریم و هم امکان 
تش��کیل ش��رکت های مشترک از 
س��وی س��رمایه گذاران خارجی با 
ش��رکت های ایرانی وج��ود دارد؛ 
س��رمایه گذاران  اینک��ه  ضم��ن 
می توانن��د در ح��وزه ناوگان ریلی 
ب��ه ص��ورت BOT نیز ورود یا در 
ای��ران ش��رکت حمل ونقل ریلی 

تأسیس کنند. 
وزیر راه و شهرس��ازی سپس به 
تشریح فرصت های سرمایه گذاری 
در ح��وزه حم��ل و نق��ل دریایی 
پرداخ��ت و گف��ت: در چن��د ماه 
اخیر الینرهای خارجی ش��روع به 
پهلوگیری مستقیم در بنادر ایران 
کرده ان��د در حال��ی که تا پیش از 
این، همگی به بنادر جنوب خلیج 
فارس می رفتند و از آنجا کاالها با 
کش��تی های فیدری به بنادر ایران 
حمل می ش��د ام��ا در حال حاضر 
1۶ کش��تی الینری مس��تقیماً به 
بن��ادر ای��ران می آیند ک��ه با این 
اق��دام، هزینه ه��ای کش��تیرانی 
و حم��ل و نق��ل دریای��ی ای��ران 
کاه��ش یافت��ه اس��ت.  وی ادامه 
داد: ام��ا برای آنکه بتوانیم فضای 
رقابت کش��تی ها و ش��رکت های 
کش��تیرانی ایرانی را با  الینرهای 
خارج��ی � با توجه به قدرت مالی 
طرف ه��ای خارجی � فراهم کنیم 
ب��ه جای آنکه تس��هیالت خاصی 
ب��ه ایرانی ه��ا بدهیم به خارجی ها 
اعالم کرده ایم که اگر می خواهند 
در بن��ادر ای��ران پهلو بگیرند، باید 
50 درص��د کااله��ای ایران و 50 
درصد کاالهای کش��ورهای دیگر 
را ب��ا خود حم��ل کنند تا از بنادر 
ایران به مقاصد کشورهای منطقه 
»ترانش��یپ« یا »ترانزیت« ش��ود 
تنه��ا در این صورت اس��ت که از 
الینره��ای خارجی حمایت کرده 

و به آنها »ویندو« می دهیم. 

وزیر راه و شهرسازی خبرداد: 

خرید لیزینگی 500 هواپیما با همکاری وزارت خارجه تا ۲0۱۶

سیاست های سازمان هواپیمایی برای سرمایه گذاری در پساتحریم

به جای تأسیس ایرالین، هواپیما وارد کنید
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حمل و نقل

فروش اراضی عباس آباد قانونی است
مدی��رکل حقوق��ی ش��هرداری ته��ران، ف��روش 
بخش های��ی از اراض��ی عباس آب��اد را کاماًل قانونی و 

بر اساس مصوبه هیأت وزیران دانست. 
به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نوروزی گفت: فروش 
اراض��ی عباس آباد از قان��ون خاصی پیروی می کند و 
این قانون بر اساس مصوبه هیأت وزیران تصویب شده 
است و به موجب این قانون خاص، بخش هایی از آن 
به یک نهاد دولتی فروخته ش��د، در نتیجه هیچ گونه 

تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است. 
وی با اش��اره به گزارش رس��انه ها درباره تخلفات 
ص��ورت گرفت��ه در اراضی عباس آباد گفت: از دیدگاه 
حقوقی هیچ گونه تخلفی در رابطه با فروش بخش��ی 
از اراضی عباس آباد صورت نگرفته اس��ت و استنادات 

مطرح شده هیچ گونه مستندات حقوقی ندارد. 
وی درب��اره س��خنان مقام معظ��م رهبری مبنی بر 
عدم فروش اراضی عباس آباد نیز بیان کرد: فرمایشات 
مقام معظم رهبری و فرامین ایشان همیشه در صدر 
اقدامات ش��هرداری بوده و درب��اره اراضی عباس آباد 
نی��ز ب��ه همین منوال بوده اس��ت. تدبیر مقام معظم 
رهبری این بوده که در اراضی عباس آباد ساخت وساز 
خصوص��ی ص��ورت نگیرد که ای��ن اقدام اصاًل صورت 
نگرفته است و از این به بعد نیز صورت نخواهد گرفت. 

دریاخواری به روستاها سرایت 
نکرده است 

معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن با بیان اینکه 
هن��وز آیین نام��ه اجرای��ی ارائه تس��هیالت خاص به 
متقاضیان مهاجرت معکوس از ش��هر به روس��تا ابالغ 
نش��ده اس��ت، گفت: در برنامه شش��م توس��عه ساز و 
کارهایی برای اجرایی ش��دن واگذاری این تسهیالت 

در نظر گرفته شده است. 
احمد شاملو در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در ماده 
194 قانون برنامه ششم توسعه به ارائه تسهیالت به 
متقاضیان مهاجرت معکوس اشاره شده است، اظهار 
ک��رد: هنوز ط��رح جامع و مصوبه و آیین نامه اجرایی 
ای��ن قان��ون به نهادهای روس��تایی و بنیاد مس��کن و 

دهیاری ها ابالغ نشده است. 
وی ادام��ه داد: واگ��ذاری زمین و ارائه تس��هیالت 
ارزان قیمت از جمله تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده 
برای متقاضیان مهاجرت معکوس است. شاملو با بیان 
اینک��ه واگ��ذاری زمین از طریق بنیاد مس��کن انجام 
می ش��ود و نه دهیاری ها، گفت: بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی در هر منطقه ای که زمین داشته باشد، بخشی 
از اراض��ی متعل��ق به خود را در اختیار متقاضیان قرار 
می دهد. معاون عمران روس��تایی بنیاد مسکن افزود: 
دهیاری ه��ا اب��زار زیادی برای اجرای این قانون ندارد 
و مس��ئول اجرا و عملیاتی کردن ارائه تس��هیالت به 
مهاجران معکوس، بنیاد مسکن آن منطقه است.  وی 
با اشاره به ارائه تسهیالت خاص به مهاجران معکوس 
کارآفری��ن، تأکی��د کرد: عالوه بر ارائه تس��هیالتی که 
ذکر ش��د، تس��هیالت دیگری به هر یک از متقاضیانی 
ک��ه بتوانن��د در زمین��ه کارآفرینی برای آن روس��تا 
فعالیتی داش��ته باش��ند، ارائه می شود. معاون عمران 
روس��تایی بنیاد مس��کن در پاسخ به این سؤال که آیا 
بنیاد در روس��تاها با پدیده جدید دریاخواری مواجه 
ش��ده اس��ت، گفت: خوشبختانه پدیده دریاخواری به 
روس��تاها س��رایت نکرده اس��ت و به طور قطع بنیاد 
مس��کن در چارچوب قوانی��ن موجود در طرح هادی 

این موضوعات و تخلفات را کنترل می کند. 

خانه های اجاره ای در پایتخت با 
یک میلیون تومان ودیعه 

در برخی نقاط ش��هر ته��ران می توان خانه هایی با 
ودیعه یک میلیون تومان اجاره کرد.

به گزارش ایس��نا، یک کارش��ناس مشاور امالک در 
ابتدای مهرماه سال جاری اظهار کرد: با توجه به اتمام 
فصل نقل و انتقاالت و ثبت نام مدارس، جابه جایی ها 
انجام شده است، لذا تقاضا برای اجاره در فصل پاییز 
به طور محسوس��ی افت کرده و انتظار می رود ش��اهد 

کاهش 10 درصدی اجاره بها در پاییز باشیم. 
اما این پیش بینی چندان درس��ت از آب درنیامد، 
چ��را ک��ه بنا بر آم��ار بانک مرکزی از آخرین تحوالت 
بازار مسکن که ششم آبان ماه منتشر شد، در مهرماه 
شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نسبت به شهریور ماه 11درصد و 
نسبت به مهر سال گذشته 12.4 درصد افزایش یافته 
است.  در بررسی سامانه اطالعات بازار امالک ایران، 
خانه ه��ای اجاره ای با پیش پرداخت یک تا 5 میلیون 
تومان در مناطق مختلف تهران دیده می ش��ود. مبلغ 
اج��اره ماهان��ه این خانه ها متناس��ب با محله، متراژ و 
س��ن بنا تعیین ش��ده که مش��خصات این خانه ها به 

شرح زیر است: 

حمل ونقل در ایران »مفت« است
یک مق��ام مس��ئول در وزارت راه و شهرس��ازی، 
حمل و نق��ل در ایران را »مفت« خواند و گفت: اگر 
سرمایه گذار گران بس��ازد اما عوارض ارزان دریافت 

کند، دیگر در پروژه ها حضور نخواهد داشت. 
خیرال��ه خادم��ی در گفت وگو ب��ا مهر درخصوص 
اس��تقبال  و  آزادراه ه��ا  در  ع��وارض  تعیی��ن 
بخش خصوص��ی از س��رمایه گذاری در ای��ن بخش، 
گفت: موضوع افزایش عوارض برمی گردد به دریافت 
سود سرمایه گذارانی که در این پروژه ها حضور دارند، 
بنابراین اگر افزایش عوارض هم صورت می گیرد در 

راستای بازگشت سرمایه در مدت مشخص است. 
وی با بیان اینک��ه برای حضور بخش خصوصی در 
پروژه ها باید برگشت سرمایه با سود متعارف را برای 
س��رمایه گذار تضمین کنیم، افزود: اگر توقع داشته 
باش��یم که سرمایه گذاران گران بس��ازند اما عوارض 
ارزان دریافت کنند، دیگر سرمایه گذاری برای حضور 

در پروژه ها وجود نخواهد داشت. 
معاون س��اخت و توس��عه راه ها در شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل با اش��اره به اینکه 
حمل و نقل در کشور ما مفت است برای همین رشد 
نمی کند، ادامه داد: باید متناس��ب با سرمایه گذاری 
انجام ش��ده برای بخش خصوصی برگش��ت سرمایه 
وجود داش��ته باش��د و این درصد ک��ه برای عوارض 
می گیرند، محاس��به درصد س��رمایه گذاری و س��ود 

سرمایه گذار است. 
خادم��ی با تأکید بر اینک��ه حمل و نقل ما در دنیا 
جزو ارزان ترین کشورها است، گفت: در یک آزادراه 
یک هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری می شود اما 
یک خودرو می خواهد 5 هزار تومان عوارض بپردازد 
در حالی که صرفه جوی��ی بنزین این خودرو بیش از 

این رقم ها است. 
وی ب��ا اع��الم اینکه برای رش��د کش��ور، کاهش 
تصادفات جاده ای و توس��عه حمل و نقل باید زمینه 
حضور بخش خصوصی فراهم ش��ود، افزود: باید این 
فرهن��گ در می��ان بهره برداران به وج��ود بیاید که 
وقتی از آزادراهی اس��تفاده می کنی��م باید پولش را 
ه��م بپردازید چ��را که این تنها عامل برای توس��عه 
زیرساخت های کشور است. معاون شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل با اشاره به اینکه پایین 
ب��ودن نرخ عوارض، عدم توس��عه حمل و نقل را در 
آینده به دنبال دارد، گفت: یک جاده 150کیلومتری 
با ساخت آزادراه به 90 کیلومتر کاهش پیدا می کند 
که فقط پ��ول بنزین این خودروه��ا 10هزار تومان 

کمتر می شود. 

امکان ساخت واگن قطارهای 
سریع السیر در داخل کشور

مدیرعامل ش��رکت ریل ترابر س��با و عضو هیأت 
مدیره ش��رکت واگن پارس با اشاره به تسهیل انتقال 
تکنولوژی نوین واگن سازی به ایران با اجرای برجام 
گفت: با ورود تکنولوژی روز دنیا به کش��ور س��اخت 
واگ��ن  قطارهای سریع الس��یر در ای��ران امکان پذیر 

می شود. 
محمدجواد فخاری در گفت وگ��و با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، برداشته شدن تحریم ها را 
زمینه ای مناس��ب برای انتقال تکنول��وژی به ایران 
دانس��ت و گف��ت: تحت هیچ ش��رایطی برجام نباید 
موج��ب فرج��ام و تعطیلی صنعت داخ��ل و واردات 
محصوالت مشابه خارجی شود. وی با یادآوری اینکه 
پنج ش��رکت بزرگ واگن س��از در کشور وجود دارد، 
افزود: متأسفانه اکثر کارخانجات واگن ساز یا تعطیل 
هس��تند یا با حداقل ظرفیت مشغول به کارند و باید 

از این ظرفیت بالقوه استفاده بهتری کرد. 
عضو هیأت مدیره ش��رکت واگن پارس در پاس��خ 
به این سؤال که آیا تولیدکنندگان داخلی می توانند 
نیاز کش��ور برای استفاده از قطارهای سریع السیر را 
برطرف کنند یا خیر، گف��ت: با ورود تکنولوژی روز 
دنیا به کش��ور، ساخت این واگن ها امکان پذیر است؛ 
ع��الوه بر این راه حل دیگر این اس��ت ک��ه با ایجاد 
شرکت های مشترک با طرف های خارجی کاری کرد 
تا هم نیاز داخلی به قطارهای سریع السیر تأمین شود 
هم تکنولوژی روز دنیا به صنعت ریلی منتقل ش��ود. 
وی تأکید ک��رد: در زمینه س��اخت واگن های باری 
در سطح کش��ور تحت هیچ شرایطی نیاز به واردات 
نداری��م و توانایی س��اخت آن در داخل وجود دارد؛ 
توان س��اخت داخلی در زمینه واگن های مسافری تا 
200 کیلومتر در س��اعت وج��ود دارد؛ همچنین در 
زمینه واگن مترو نیز الزم نیست هیچ گونه وارداتی 
صورت گیرد. فخاری با انتقاد از اینکه در حال حاضر 
با وجود چنین ظرفیتی در کش��ور سفارش خارجی 
قبول می شود، گفت: این فکر که واگن سازان داخلی 
توانایی س��اخت واگن های با کیفیت را ندارند اشتباه 
اس��ت و باید به توانایی مهندس��ان داخلی اطمینان 

داشت. 
این فعال صنعت ریل��ی از وزارتخانه های »اقتصاد 
و ام��ور دارایی«، »صنعت، مع��دن و تجارت« و »راه 
و شهرسازی« و ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ای��ران درخواس��ت کرد ک��ه از ثبت س��فارش برای 
واردات واگن های خارجی به کشور جلوگیری کنند. 
مدیرعام��ل ش��رکت ریل ترابر س��با با بی��ان اینکه 
متأسفانه بانک ها حاضر هس��تند به خودروسازان وام  
و تس��هیالت ارائه دهند اما به صنع��ت ریلی توجهی 
نمی ش��ود، گفت: اکث��ر تفاهم نامه های امضا ش��ده در 
نمایش��گاه صنعت ریلی در حد همان تفاهم نامه باقی 
مانده و تبدیل به قرارداد نشده اس��ت؛ زمانی این مهم 
تحقق می یابد که بانک ها وارد عمل شوند و منابع مورد 
نی��از راه آهن را تأمین کنند در این صورت اس��ت که 
تفاهم نامه ها تبدیل به قرارداد و اخذ سفارش می شود. 

وی با بیان اینکه واگن سازی داخلی تمام سرمایه 
خ��ود را به میان آورده اند، تأکید کرد: پنج ش��رکت 
واگن ساز بزرگ کش��ور عالوه بر تأمین نیاز داخلی، 
توانای��ی و قابلی��ت صادرات محص��والت خود را هم 
دارن��د که ب��رای تحقق آن فق��ط نیاز ب��ه دریافت 

تسهیالت بانکی دارند. 

جواد هاشمی 

عمران

مبلغ ودیعه عمر بنامتراژمحله
)تومان(

اجاره ماهانه 
)تومان(

۲00 هزاریک میلیون9034نبی اکرم

390 هزار3 میلیون507تهرانسر مرکزی

350 هزار5 میلیون50۱۶جوادیه

500 هزاریک میلیون۱37۲0داوودیه

300 هزار۲ میلیون۶030ولیعصر جنوبی

500 هزار4 میلیون۲433خیابان کرمان

350 هزاریک میلیون35۱4جی غربی

۲50 هزار5 میلیون۶8۶هفده شهریور

۲00 هزار5 میلیون409خاک سفید

540 هزار4 میلیون49۱۱شهید باقری

۱00 هزار5 میلیون49۶نارمک

۲00 هزاریک میلیون3034ده نارمک



ش��رکت »فولکس واگ��ن« نقطه س��یاه 
دیگ��ری در فروش خ��ود در ایاالت متحده 
آمریکا به جا گذاش��ت. میزان شماره گذاری 
خودروها در ماه گذش��ته )اکتبر( نسبت به 
زمان مش��ابه در س��ال 2014، رشد ضعیف 
0.24 درصدی داش��ته اس��ت. ای��ن اولین 
ماهی اس��ت که ف��روش خودرو های دیزلی 
بعد از اتهام وارد ش��ده به »فولکس واگن« 
به دلیل ایجاد اختالل در اندازه گیری میزان 
مجاز تولید گازهای گلخانه ای )که س��ازمان 
محیط زیس��ت مشخص کرده( با استفاده از 
سیس��تم کامپیوتری خود، به ط��ور کلی به 

حالت تعلیق درآمده است. 
با وجود اینک��ه تعلیق ها فقط به دو هفته 
آخر ماه گذش��ته محدود می شود، تأثیر این 
رس��وایی از ابتدای ماه س��پتامبر احس��اس 
می ش��ود. این تقل��ب در 18 ماه س��پتامبر 
)27 ش��هریور( گذشته کشف ش��د. در آن 
ماه فروش شرکت چیزی بیش از یک درصد 
افزایش یافت و اکنون در مقابل ثبت ضریب 
دورقم��ی رش��د ش��رکت های رقی��ب قرار 
دارد. »فولکس واگ��ن« همچنین از فروش 
محص��والت جدید خود برای س��ال 2016 

اجتناب کرده است. 
م��اه گذش��ته، درکل میزان ف��روش آنها 
در دومی��ن ب��ازار بزرگ »فولک��س واگن«، 
ایاالت متح��ده آمریکا که ب��ه عنوان چتری 

برای این ش��رکت محسوب می ش��ود برابر 
30387 واح��د بود. اگر ب��ه پیش بینی های 
تحلیلگران بخش صنعت این ش��رکت توجه 
کنیم، ش��اهد این خواهی��م بود که راندمان 
ش��رکت بدتر از اینها ب��وده و در پایان فقط 
5درصد این پیش بینی های افزایش فروش، 
اتف��اق افت��اده و مدل ه��ای دیزل��ی فق��ط 
22درص��د از کل ف��روش این گ��روه را در 

ایاالت متحده تشکیل داده است. 
جنجال »دیزل گیت« موقعی آشکار شد 
که متخصصان مؤسس��ه پژوهشی »شورای 
 »)ICCT( بین الملل��ی حمل و نقل پ��اک
در حال بررس��ی آمار و ارقام ارائه ش��ده از 
مدل ه��ای مختلف بودند ب��رای اینکه ثابت 
کنن��د خودروهای آلمانی که برای صدور به 
ایاالت متحده تولید می شوند، از نظر میزان 
آالیند ه ه��ای هوا »پاک ت��ر« از خودروهای 
آلمانی در آلمان هس��تند، زیرا آمریکایی ها 
در ای��ن زمین��ه قوانین س��خت  گیرانه تری 

دارند. 
موضوع »دی��زل گیت« در مورد »گلف«، 
باع��ث کاهش 53 درصدی فروش ش��د، با 
وجود این 1.099 واحد فروش در ماه اکتبر 
از میزان آن در زمان مش��ابه س��ال 2014 
نیز عبور کرد. این موضوع، خود به وضعیت 
م��دلGTI و مدل های الکتریکی ش��رکت 
بهبود بخش��ید که در پای��ان باعث افزایش 
40درصدی فروش در همه خانواده »گلف« 
ش��د. در مورد مدل »جتا« ش��اهد کاهش 
36درصدی هس��تیم و م��دل »بیتل« این 

شرکت نیز از آن مس��تثنا نبود و 43درصد 
کاهش داش��ت. »توراگ شاس��ی بلند« در 
لیس��ت فروش جدی��د ق��رار دارد و میزان 
ف��روش آن و م��دل »تیگوآن« ب��ه ترتیب 
45 درصد و 167 درصد بهبود یافته اس��ت، 
در همی��ن حال مدل »پاس��ات« تقریبا 25 

درصد بهبود داشته است. 
خری��د و ف��روش مدل های »آئ��ودی« با 
17.700 واح��د در م��اه اکتب��ر، 17 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت که در این مورد نیز 
رک��ورد ماهانه جدی��دی به ثبت رس��انده 
اس��ت. ش��رکت »فولکس واگ��ن« وضعیت 
 خ��ود را توس��ط شاس��ی بلندهای خانواده 
Q5، Q3 وQ7 ب��ه پیش برده و همچنین 
افزایش 30 درصدی را به ثبت رس��انده، با 
ای��ن وجود مش��تریان خان��واده A، کاهش 

35درصدی در سال پیدا کرده اند. 
این آمار و ارقام س��اعاتی بع��د از ادعای 
جدی��د »آژان��س حفاظت محیط زیس��ت 
آمری��کا« علیه ش��رکت »فولک��س واگن« 
منتشر شد، این بار بیشتر توجه خود را روی 
خودرو هایی که دارای موتور دیزلی هستند 
که ش��امل شاس��ی بلند »پورش��ه کاین« و 
مدل ه��ای مختل��ف »آئ��ودی« می ش��وند؛ 
متمرکز کرده اند، این ش��رکت آلمانی نصب 
سیس��تم های تحریف آزمون ه��ای گاز های 
رس��می  محص��والت  روی  را  گلخان��ه ای 

)دولتی( رد می کند. 
اتهام به خودروهای شش سیلندر مشکل 
دیگری نیز برای مدیر عامل س��ابق پورشه، 

آق��ای )Matthias Müller( ب��ه وجود 
آورد، عالوه بر اینکه این اتهام او را به مدت 
ی��ک م��اه در برابر نظام��ی چندملیتی قرار 
داده اس��ت، همچنین تالش می کند که نام 

تجاری شرکت را بازسازی کند. 
اکنون مشاهده می شود »فولکس واگن« 
مجبور شده، فروش مدل های سیلندر باال را 
به دلیل ادعای های جدید »آژانس حفاظت 
محیط زیست آمریکا« به تعلیق درآورد. در 
این میان بیشتر مدل های مختلف »آئودی« 
تحت تأثیر قرار می گیرد و این تأثیر در ماه 
نوامبر محس��وس تر اس��ت. خط و مشی در 
آلمان بر این پافش��اری می کند نشان دهد 
که اقدامات الزم برای روشن شدن موضوع 
ب��ا همکاری مقامات سیس��تم اداری ایاالت 

متحده در حال صورت گرفتن است. 

برنامه بازخرید
برای جلوگیری از رسوایی، »فولکس واگن« 
برنام��ه ای ب��رای کم��ک به فروش��ندگان 
آمریکایی که خودروهای دیزلی دست دوم 
و به فروش نرفت��ه دارند، ترتیب می دهد. 
در ای��ن ص��ورت کارخانه ملزم می ش��ود 
تعدادی از این خودرو های اس��تفاده شده 
را پس از 60 روز ماندن و به فروش نرفتن 
در نمایش��گاه ها، با قیم��ت قبل از بحران 
خریداری کند که این امر کمکی می شود 
به منظورکاه��ش موجودی هایی که روی 

هم انباش��ته ش��ده اند. 
شرکت باید مش��خص کند که کدام یک 

از خودرو های دو س��یلندر شامل این طرح 
بازخری��د می ش��وند. م��دت انج��ام گرفتن 
این کار ت��ا 13 نوامبر )22آبان( مش��خص 
می ش��ود. »فولک��س واگن« ب��رای قیمت 
تضمین��ی به دنب��ال ارزش گ��ذاری حداقلی 
)داش��تن کفی ب��رای قیمت ها( اس��ت، که 
ای��ن قیمت گ��ذاری در م��اه اول رس��وایی 
15درصد کاه��ش یافت. به موازات نیز باید 
 راه ح��ل فنی مناس��بی برای این مش��کل 

فراهم کند. 
ف��روش خ��ودرو در ای��االت متح��ده ب��ا 
18میلی��ون واحد در س��ال، دارای ضریب 
رش��دی س��ریع اس��ت، باالترین رشد برای 
م��اه اکتبر از س��ال 2001 و شش��مین ماه 
متوالی، فروش بی��ش از 17میلیون. قیمت 
پایین س��وخت باع��ث بازگش��ت رانندگان 
به س��مت خرید خودرو های بزرگ تر ش��ده 
اس��ت. عالوه بر این، ف��روش محصوالت را 
با اس��تفاده از آخرین برنامه های تکنولوژی 

تشویق می کنند. 
شرکت خودرو س��ازی »فیات کرایسلر« 
ش��صت وهفتمین ماه رشد پی در پی خود 
را ب��ا افزایش 14.7درص��دی تقاضا برای 
خودروه��ای شاس��ی بلند م��دل »جیپ« 
)Jeep( ب��ه ثبت رس��اند ک��ه 33 درصد 
افزایش پیدا ک��رد. میزان فروش »جنرال 
موت��ور« بزرگ تری��ن خودرو س��از ایاالت 
متح��ده نیز 16 درص��د افزایش یافت، در 
حالی که ای��ن عدد برای »ف��ورد موتور« 

برابر 13درصد بود. 

پس از یک افول پردردسر باالخره رخ داد

 رکورد دوباره فروش »فولکس واگن« در ایاالت متحده

بازار

کدام قطعات خودرویی مشمول 
گارانتی نیست؟ 

 براس��اس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو، قطعات مصرفی و استهالکی خودرو از شمول 

گارانتی عرضه کننده خودرو خارج است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، خودروس��ازان و واردکنندگان 
خودرو محصول عرضه ش��ده از س��وی خود را برای 

مدت زمان معینی گارانتی )ضمانت( می کنند. 
ب��ا ای��ن حال براس��اس قان��ون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، قطعات مصرفی و استهالکی 
خودرو از ش��مول گارانتی خارج بوده و تعویض آنها 
مشمول دریافت هزینه است.   در این زمینه در ماده 
26 قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
آمده است: »اقالم ضمانت در خودرو شامل تمام اجزا، 
قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو به جز قطعات و مواد 
مصرفی و اس��تهالکی اس��ت«.  در این قانون مجموعه 
قطعات و مواد مصرفی خودرو که مش��مول ضمانت 
نیس��ت به ش��رح زیر اعالم شده است: »روغن ها نظیر 
روغ��ن موت��ور و گیربکس. مایعات نظیر مایع ضد یخ 
و مای��ع شیشه ش��وی و فیلتره��ا مانند فیلتر بنزین و 
فیلتر هوا«. همچنین براساس این قانون، مدت زمان 
گارانتی برخی قطعات نیز کمتر از مدت زمان گارانتی 
خودرو است. در این زمینه مدت زمان گارانتی صفحه 
کالچ و باتری نصف مدت زمان گارانتی خودرو و دوره 
گارانتی لنت ترمز، الستیک، المپ ها، تسمه ها، شمع 
موتور و تیغه برف پاک کن، معادل ده هزار کیلومتر از 

زمان تحویل خودرو تعیین شده است. 

وزارت صنعت به خودروسازان اولتیماتوم داد
تالش برای اجرای یک قانون قدیمی 

 در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو خواسته قانون پرداخت خسارت 
خواب خودرو در تعمیرگاه ها، را تا پایان امسال به طور 
کامل اجرایی کنند که مشخص نیست آیا این شرکت ها 

به این قانون تمکین خواهند کرد یا نه. 
ب��ه گزارش ایس��نا، چن��دی پیش بود ک��ه معاون 
اجرایی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران از 
اجرا نش��دن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خ��ودرو مبن��ی بر پرداخت جریم��ه خواب خودرو در 

تعمیرگاه ها خبر داد. 
س��عید تاجی��ک در ای��ن زمینه اظه��ار کرد: طبق 
آیین نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو، در صورتی که خودروهای تحت گارانتی برای 
رفع عیب بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد 
برای رفع عیب خودرو، در تعمیرگاه متوقف ش��وند، 
ش��رکت خودروس��از ی��ا واردکننده خ��ودرو ملزم به 
پرداخت روزش��مار جریمه خواب )توقف( خودرو در 
تعمی��رگاه ب��ه مالک آن اس��ت.  وی ب��ا بیان اینکه با 
وج��ود صراح��ت قانون در این زمینه، تقریباً هیچ یک 
از شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان و 
واردکنن��دگان خودرو این قانون را رعایت نمی کنند، 
خاطرنشان کرده بود: براساس ارزیابی صورت گرفته، 
در حوزه خودروهای س��بک تنها به ش��ش درصد و 
در ح��وزه خودروهای س��نگین تنه��ا به چهار درصد 

مشموالن، این خسارت پرداخت شده است. 
ع��دم اجرا ش��دن یک��ی از مهم ترین بندهای قانون 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از س��وی 
خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو در حالی اس��ت 
ک��ه ب��ه گفته تاجیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اخی��را به تمام خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو 
ابالغ کرده که قانون پرداخت خسارت خواب خودرو 

باید تا پایان سال به طور کامل اجرایی شود. 
ای��ن ابالغی��ه در ش��رایطی ص��ورت گرفت��ه ک��ه 
ش��رکت های خودروساز و واردکننده خودرو با وجود 
گذشت چند سال از تصویب قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو، تاکن��ون از اجرای یکی از 
مهم ترین بندهای آن خودداری کرده اند و مش��خص 
نیست که آیا ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در این زمینه کارس��از خواهد بود یا نه. این وضعیت 
در حالی اس��ت که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
چندین بار از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی 
و نیز مش��کالت موجود در سیس��تم خدمات پس از 
فروش این ش��رکت ها انتقاد کرده اس��ت. در یکی از 
ای��ن انتقادات محمدرضا نعمت زاده از خودروس��ازان 
خواس��ت از خرید قطعات بی کیفیت از قطعه س��ازان 
خودداری و از توزیع این قطعات در ش��بکه خدمات 
پس از فروش خود جلوگیری کنند. وی خاطرنش��ان 
کرد که مسئولیت تأمین قطعات یدکی شبکه خدمات 
پس از فروش خودرو با شرکت های خودروساز است 
و هیچ خودروسازی نباید اجازه دهد شرکت خدمات 
پ��س از ف��روش، قطع��ات بی کیفیت را از قطعه س��از 

دریافت و در شبکه توزیع کند. 
این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی 
اس��ت که براس��اس ارزیابی صورت گرفته، سه عامل 
»کمب��ود یا نب��ود قطعات یدک��ی«، »کیفیت پایین 
خدم��ات و تعمی��رات« و »دریاف��ت هزینه باال برای 
خدم��ات و قطع��ات« از مهم ترین دالی��ل نارضایتی 
مصرف کنندگان ایرانی از خدمات شرکت های خدمات 
پس از فروش خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو 

بوده است. 

خبــــر

مع��اون بازاریاب��ی و فروش گ��روه صنعتی 
قیم��ت  ش��دن  مش��خص  از   ایران خ��ودرو 
»هایماS7« خبر داد و گفت: این محصول به 

زودی به بازار عرضه می شود. 
به گزارش ایکوپرس، مصطفی خان کرمی 
گف��ت: »هایم��اS7« در دو م��دل گیربکس 
دس��تی و اتوماتیک تولید و عرضه می ش��ود. 
قیمت تعیین شده برای گیربکس دستی این 
خ��ودرو 71میلیون و900 هزار تومان و برای 
محص��ول اتوماتیک 78میلی��ون و 900هزار 

تومان است. 
 »s7وی با اش��اره به اینکه خودرو »هایما 
نس��بت ب��ه رقبا در ب��ازار از برت��ری خاصی 
برخوردار اس��ت، خاطرنش��ان کرد: نخستین 
س��ری از این محص��ول ک��ه در ایران خودرو 
خراس��ان تولی��د ش��ده ب��ه زودی وارد بازار 

مصرف می شود. 
 گفتنی اس��ت ش��رکت هایما که در سال 
1992 تأس��یس ش��ده اس��ت، هم��واره در 
مش��ارکت با ش��رکت مزدا ژاپن موفق عمل 
کرده و خودرو S7 حاصل این همکاری است. 
 CX-7 ای��ن خودرو ک��ه روی پلتفرم م��زدا
بن��ا ش��ده، در خط��وط پیش��رفته کارخانه 

ایران خودرو خراسان ساخته می شود. 
خ��ودرو  ای��ن  ظاه��ری  طراح��ی  در 
می توانید خطوطی س��یال را ببینید که با 
اس��تفاده از زوایای نه چن��دان تند، نمایی 
پخت��ه و در عی��ن ح��ال هیجان انگی��زی 

س��بک  از  رگه های��ی  کرده ان��د.  ایج��اد 
طراحی مزدا ش��ریک تجاری هایما نیز در 

طراحی این خودرو دیده می ش��ود. 
درون کابی��ن خ��ودرو S7 ب��ا تکی��ه بر 
م��د روز در طراح��ی کابی��ن و المان های 
مدرن ش��کل گرفته و کیفیت مواد به کار 
رفته در کابین یک س��ر و گردن باالتر از 

رقیبان اس��ت. 
نمایش��گر  ی��ک  نقط��ه  باالتری��ن   در 
هفت اینچی لمس��ی ق��رار دارد که اطالعات 
مختلف��ی را ب��رای سرنش��ینان ب��ه نمایش 
می گذارد. همچنین تصاویر دوربین دید عقب 
و پخش DVD توسط سیستم صوتی نیز در 
همین نمایشگر قابل مشاهده است. سیستم 
صوتی خودرو شش بلندگو دارد که می توانند 
 S7 به خوبی کابین را پوش��ش دهند. کابین
به چهار ایرب��گ راننده، سرنش��ین و جانبی 
مجهز اس��ت. آینه های جانبی در این خودرو 
برقی و مجهز به گرم کن هس��تند. ضمنا این 
آینه ها به دلیل وس��عت دیدی که در اختیار 
رانن��ده قرار می دهند، ام��کان جا به جایی و 
پ��ارک کردن خ��ودرو در فضاهای کوچک را 

مهیا می کنند. 
آینه وس��ط نی��ز در این خ��ودرو می تواند 
هن��گام دنده عق��ب رفتن فاصله خ��ودرو با 
مانع را برای سرنش��ینان ب��ه نمایش بگذارد. 
همچنین می توانید میزان باد الس��تیک ها را 
ب��ه کم��ک س��امانه TPMS در همین آینه 

ببینید. از جمله امکاناتی که S7 را نسبت به 
دیگر رقیبان متمایز می کند، سیستم رهیاب 
ماهواره ای اس��ت. به طوری که بس��یاری از 
خودروه��ای گران قیمت بازار نی��ز فاقد این 
سیس��تم هس��تند، اما در خودرو S7 و چند 
محص��ول دیگر ای��ران خ��ودرو می توانید از 
این امکان با جدید ترین نقش��ه ها و مس��یرها 

استفاده کنید. 
خ��ودرو S7 مجهز به فرمان برقی اس��ت 
که باع��ث می ش��ود دقت در س��رعت های 
مختلف ب��ه صورت اتوماتیک تنظیم ش��ود 

و ای��ن مه��م ایمن��ی حرکت ب��ه خصوص 
در س��رعت های ب��اال را افزای��ش می دهد. 
همچنی��ن صندلی  راننده ب��ه صورت برقی 
قاب��ل تنظیم اس��ت ک��ه این ام��کان برای 
راننده در هشت جهت مختلف میسر است. 
خودرو S7 برای سرنش��ینان جلو سیس��تم 
گرم کن صندلی را نیز در نظر گرفته اس��ت. 
س��ان روف برقی، چراغ های LED، روکش 
چرمی صندلی ها، سیستم ورود بدون کلید 
ی��ا KeyLess و دکمه اس��تارت )در مدل 
اتوماتیک(، شیشه شوی عقب، کروز کنترل 

)در م��دل اتوماتی��ک(، ترمزهای دیس��کی 
در هر چه��ار چرخ که مجهز ب��ه ترمز ضد 
ABS+EBD هس��تند، سامانه کمک  قفل 
 TCS سیس��تم کنترل کشش ،BAS ترمز
و سیس��تم پایداری ESP از دیگر امکانات 

ایمنی و رفاهی این خودرو هس��تند. 
ای��ن خودرو با موتور چهار س��یلندر مجهز 
به س��امانه باز و بست متغیر سوپاپ ها عرضه 
می ش��ود. این موتور چهار سیلندر دارای 16 
س��وپاپ برای تنفس بهتر اس��ت و می تواند 
با رس��یدن ب��ه دور ش��ش ه��زار در دقیقه، 
قدرتی معادل 148 اس��ب بخار را در اختیار 
رانن��ده قرار ده��د. ضمنا نمودار تس��ت های 
فنی پیشرانه نش��ان می دهد در دور 4500، 
گش��تاوری معادل 180 نیوتن متر زیر پدال 

گاز قرار می گیرد. 
خ��ودرو S7 ب��ا دو گیربکس پنج س��رعته 
دس��تی و پنج س��رعته اتوماتی��ک وارد بازار 
می ش��ود. همچنی��ن مدل اتوماتی��ک دارای 
رینگ ه��ای آلومینیوم��ی 17 اینچ��ی بوده 
و م��دل مجه��ز ب��ه گیربکس دس��تی هم از 

رینگ های 16 اینچی بهره می برد. 
مص��رف س��وخت ترکیب��ی مدل دس��تی 
8.1 و م��دل اتوماتی��ک 8. 8 لیت��ر در 100 
کیلومتر نش��ان می دهد که خ��ودرو S7 در 
رده خودروه��ای اقتصادی ب��ازار قرار دارد و 
استهالک پایین این خودرو از مهم ترین نقاط 

قوت آن به شمار می رود. 

عرضه محصول شاسی بلند جدید ایران خودرو 

قیمت »هایماS7«مشخص شد 
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مراس��م راهپیمایی 13 آبان در تهران همزمان با سایر 
شهرهای کشور در مقابل النه جاسوسی و با حضور اقشار 
مختلف مردم و جمعی از مسئوالن برگزار شد. مراسم ویژه 
تظاهرات ضد استکباری یوم اهلل 13 آبان در تهران از ساعت 
10 صبح آغاز شد و حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم 
رئیسی، دادستان کل کشور در این مراسم سخنرانی کرد. 

در تظاه��رات 13 آب��ان امس��ال بال��غ ب��ر 3 ه��زار و 
100 خبرنگار، تصویربردار و عکاس خبری حضور داشتند 
که 510 نفر از آنان در تهران اقدام به پوش��ش خبری و 
106 نفر نیز از رس��انه های خارجی اخبار مربوط به این 
تظاهرات را پوشش دادند. در این میان به جز شبکه های 
داخلی، شبکه های خارجی از جمله شبکه سی سی تی وی، 

ان اچ ک��ی، روزنام��ه یومی��وری ژاپن، تلویزی��ون فونیک 
و ش��ینهوا، ش��بکه تلویزیونی المنار، االتجاه، س��ی ان ان  
آمریکا، س��ی بی اس آمری��کا، ای آر دی آلم��ان، تی آر تی 
ترکیه، زد دی اف آلمان، فلسطین الیوم، المیادین لبنان، 
الجزیره قطر، صدای افغان، آسوشیتدپرس آمریکا و غیره 

این تظاهرات را پوشش دادند. 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
روز چهارش��نبه و در جلس��ه هیات دولت 
گفت: باید از افتخ��ارات و روزهای ملی و 
تاریخی ایستادگی ملت ایران برای تقویت 
بی��ش از پیش انقالب و اتح��اد ملت بهره 
بگیری��م و اجازه ندهیم ای��ن ایام تاریخی 
م��ورد سوء اس��تفاده برخ��ی جناح ها قرار 
گیرد. چرا که هرگونه بهره برداری جناحی 
از ای��ن ایام، به زیان انقالب و وحدت ملی 
خواهد بود. امروز همگان در کشور به راه و 
خط امام)ره( و انقالب افتخار کرده و پیرو 
راه رهبری انقالب و اجرای قانون اساس��ی 

هستند و از آن حمایت می کنند. 
روحانی با بیان اینکه رهنمودها و نکاتی 
که رهب��ر معظم انقالب مطرح می کنند با 
هدف اس��تحکام قدرت مل��ی و برای این 
است که ملت ایران در برابر نفوذ بیگانگان 
ص��ف واحدی ب��وده و در براب��ر توطئه ها 
هوشیار و بیدار باش��ند، خاطرنشان کرد: 
نبای��د خدای ناک��رده برخ��ی بخواهند از 
ای��ن کلمات و واژگان سوء اس��تفاده کنند 

و این ط��ور نباش��د که از این پ��س با هر 
کس که مخالف هستیم، بخواهیم او را به 
نحوی متهم کرده و گروهی را به حاش��یه 

برانیم. 
رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه اینکه ملت 
ایران، ملتی بیدار و هوش��یار اس��ت و تاریخ 
و تجرب��ه این ملت نش��ان داده که این گونه 
اقدام��ات تاثیری معکوس خواهد داش��ت، 
گفت: مردم به درستی معنای نفوذ، استکبار 
و تاریخ و نحوه رفتار نادرس��ت آمریکا با این 
کش��ور و ملت را می دانن��د و منافع ملی و 
آینده کشور را به خوبی تشخیص می دهند. 
بای��د به طور واقعی و جدی با هر گونه نفوذ 
بیگانگان مبارزه کنیم و نباید عده ای با کلمه 

»نفوذ« بازی کنند. 
رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه رهبری 
معظ��م انقالب متعلق به تمامی ملت ایران 
است و به گروه و نهادی خاص تعلق ندارد، 
گف��ت: همه ملت ایران در مس��یر انقالب، 
اس��تقالل و ایس��تادگی کش��ور در براب��ر 
بیگان��گان متحد هس��تند و امیدوارم همه 

جناح ها و نهادها به این نکات توجه داشته 
و واقع��ا ت��الش کنیم اگر رهب��ری انقالب 
کالمی را عنوان می کنند به درس��تی آن را 
بفهمیم و پیاده کنیم و اجازه ندهیم افرادی 
از این کلمات در راس��تای منافع شخصی، 
گروهی و جناحی خود سوء استفاده کنند. 
رئیس جمهوری ادام��ه داد:  البته مردم در 
این زمینه ها کامال هوش��یار، بیدار، ناظر و 
متوجه هس��تند و به خوبی شرایط را رصد 
می کنند و در موقع ل��زوم مانند انتخابات، 
آگاهان��ه و با حضور گس��ترده نظر خود را 

اعالم می کنند. 
روحانی در ابتدای س��خنان خود با بیان 
اینک��ه 13 آب��ان برای ملت ای��ران یک روز 
تاریخی و آغازی برای دوره جدید در نهضت 
اس��المی به ش��مار می رود، گف��ت: نهضت 
اس��المی تا آبان س��ال 1343 بیشتر رنگ 
و بوی ضد اس��تبدادی داشت، اما از هنگام 
طرح موضوع کاپیتوالسیون و نطق تاریخی و 
افشاگرانه امام خمینی)ره( در مورد برنامه ای 
اس��تکباری که علیه حرم��ت و عزت مردم 

ایران طراحی ش��ده بود و استقالل قضایی 
و سیاس��ی ایران را زیر س��وال می برد، یک 
حرک��ت نو و موج عظیمی در کش��ور علیه 
استکبار آغاز شد. برای تاریخ روحانیت ایران 
افتخار اس��ت روزی که س��لطه گران در این 
کشور خواستند علیه عزت و استقالل مردم 
اقدامی کنند مردم ایران به رهبری روحانیت 
و مراجع عظام، در ص��ف مقدم مبارزه قرار 

گرفتند. 
روحانی حرکت دانش آموزان و نوجوانان 
در 13 آبان س��ال 57 را به مفهوم حضور 
نوجوان��ان و جوان��ان در نهضت اس��المی 
و اق��دام دانش��جویان پیرو خ��ط امام در 
13 آبان سال 58 را عکس العملی از سوی 
ملت ایران در برابر توطئه های آمریکا برای 
تخریب انقالب برش��مرد و گفت: جوانان، 
نوجوانان، دانشجویان و دانش آموزان نشان 
دادن��د که همگی در ص��ف انقالب بوده و 
ثاب��ت کردن��د انقالب اس��المی متعلق به 
قش��ر خاصی نیست و همه اقشار با سنین 

متفاوت در این زمینه فداکاری کرده اند. 

اداره  رئی��س  عش��رتی،  باب��ک  دکت��ر 
بیماری ه��ای منتقل��ه از آب و غذای وزارت 
بهداشت درباره اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر شیوع شپش سر در مدارس 
به ویژه در تهران، گفت: بحث ابتال به شپش 
در مدارس جدید نیس��ت و هر سال از همه 
اس��تان ها گزارش می شود. از تهران هم این 
گزارش می رس��د. ممکن است گاهی زیادتر 
و گاهی کم تر ش��ود و این موضوع به سرما 
و گرمای هوا بس��تگی دارد؛ در فصل سرما 
به دلیل اینکه تجمع مردم بیش��تر اس��ت، 

احتمال ابتال به آن نیز بیشتر می شود. 
وی درباره مواردی که فرد مبتال به شپش 
سر باید رعایت کند، گفت: مهم ترین مسئله 
درباره پیش��گیری از ابتال به شپش، رعایت 
بهداشت فردی است. لباس ها باید تمیز و اتو 
کشیده شوند یا در آب جوش انداخته شوند. 
وقتی در مدرس��ه ای دانش آموزی ش��پش 
می  گیرد، کافی است کمی سر دانش آموزان 
نزدیک به هم باشد، شپش به همین راحتی 
منتقل می ش��ود. برای پیشگیری از آن نیز 
بهداشت فردی باید رعایت شود، استحمام 

ب��ه موقع انجام ش��ود و س��ر و موها خوب 
شس��ته ش��ود. اگر خانمی دچار شپش شد 
حتما روسری اش باید در آب جوش انداخته 
شود. برای لباس های زیر هم همین کار باید 

انجام شود. 
رئی��س اداره بیماری های منتقله از آب 
و غذا وزارت بهداش��ت درباره نحوه درمان 
این بیماری نیز گفت: درمان آن معموال با 
لوس��یون و شامپو است و نیاز نیست موی 
سر تراشیده شود. برای اینکه رشک از مو 
کنده ش��ود نیز باید با ش��انه دانه ریز موها 

را شانه کنند. در صورت مشاهده کودکی 
که در مدرسه مبتال به شپش شده است، 
اصال نیازی به جدا کردن او از سایر بچه ها 
نیست. این مورد در دخترها بیشتر است و 
مهم این است که آنها آموزش های الزم را 
دریافت کنند که چطور روس��ری  و مقنعه 
خود را بش��ویند، به موق��ع حمام بروند و 
لباس های خ��ود را تمیز کنن��د. در حال 
حاضر نیز جای نگرانی در این زمینه وجود 
ندارد و ش��رایط طوری نیست که بگوییم 

مشکل حادی ایجاد شده است. 

روحانی: نباید عده ای با کلمه »نفوذ« بازی کنند

وضعیت »شپش در مدارس« حاد نیست

فرمانده نیروی انتظامی توضیح داد 
اربعین، KFC، برخورد با بدپوششی، ال نینو و چراغ قرمزها در هنگام بارندگی 

کاهش 3.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در سال جاری

س��ردار حس��ین اش��تری، فرمانده نیروی انتظامی در 
حاش��یه مراس��م تودیع و معارفه معاون��ان قدیم و جدید 
تربی��ت و آموزش ناجا که صبح دیروز در س��تاد مرکزی 
نی��روی انتظامی برگزار ش��د، درباره تمهی��دات پلیس و 
اقدامات انجام ش��ده برای اربعین گفت: در موضوع س��فر 
به عتب��ات تاکید می کنم که زائران بای��د دارای گذرنامه 
دارای اعتبار باش��ند. س��فارت عراق نیز اع��الم کرده که 
تنه��ا افراد دارای وی��زا حق ورود به خاک این کش��ور را 
دارند و اگر احیانا تغییری در این سیاس��ت اعمال ش��ود 
حتما اطالع رسانی خواهیم کرد اما تا به این لحظه تاکید 
می کنم که حتما زائران باید دارای ویزای معتبر باشند. 

فرمانده نیروی انتظامی درباره اینکه آیا می توان جمعیت 

را در این محدوده کنترل کرد، خاطرنش��ان کرد: حتما این 
کار ش��دنی است و امیدواریم با کمترین معطلی شهروندان 
وارد عراق ش��وند. فرمانده نی��روی انتظامی درباره خبرهای 
منتشر شده پیرامون پلمب رستورانی با نام KFC حالل در 
شهرک غرب تهران تصریح کرد: پلیس با فروشگاه هایی که 
مجوز نداشته باشند حتما برخورد می کند. اشتری در پاسخ 
به سوال خبرنگاری درباره برخورد با بدپوششی در زمستان 
نیز گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی همچون گذشته در 
حال انجام است و در حوزه بدپوششی مطابق قانون برخورد 

خواهد شد. 
اش��تری در پاسخ به سوالی درباره بروز پدیده ال نینو و 
میزان آمادگی پلیس در حوزه راهور و روان سازی ترافیک 

در پدیده های جوی اظهار کرد: این موضوع صرفا به ناجا 
ب��ر نمی گردد و ما باید از لحاظ زیرس��اختی آمادگی های 
الزم را داش��ته باش��یم اما همکاران م��ن در پلیس راهور 
هن��گام بارندگی ه��ا و رویدادهای ج��وی آمادگی خود را 
افزایش داده و با تمام توان در صحنه حاضر خواهند شد. 
اشتری همچنین درباره ادعای عضو شورای شهر تهران 
مبنی بر اینکه هنگام بارندگی ها پلیس راهور با دستکاری 
زمان چراغ ها ایجاد ترافی��ک می کند، گفت: این موضوع 
را نمی پذیری��م البته باید با راهور تهران جلس��ه بگذارند 
و استدالل های ش��ان را ارائه دهند اما همکاران ما هنگام 
بارندگی ها همان طور که گفتم در معابر حضور داش��ته و 

از آمادگی برخوردارند. 

س��ازمان پزش��کی قانونی اعالم کرد: در نیمه اول سال 
93، 9007 نف��ر در ح��وادث رانندگی کش��ته ش��ده اند، 
این تعداد نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال گذشته آن 
3.2 درصد کاهش یافته اس��ت. بیشترین کاهش در نیمه 
اول امس��ال مرب��وط به م��اه فروردی��ن )11.5 درصد( و 
بیش��ترین افزایش مربوط به ماه تی��ر )3.2 درصد( بوده 
است. بیش��ترین کش��ته های حوادث رانندگی مربوط به 
ش��هریورماه با 1719 نفر و پس از آن مردادماه با 1700 
نف��ر و کمترین آن مربوط به اردیبهش��ت م��اه با 1274 
نفر بوده اس��ت. همچنی��ن روز 12 خرداد با 98 کش��ته 

پرتلفات ترین روز در نیمه اول امسال بوده است. 
این بررسی نشان می دهد که 76. 2 درصد از کشته های 
ناش��ی از ح��وادث رانندگ��ی در نیم��ه اول امس��ال مرد 

)ش��ش هزار و 864 نف��ر( و 23.8 درص��د زن )دو ه��زار و 
143 نف��ر( بوده ان��د. همچنین در افراد 18 س��ال به باال: 
72.1 درص��د متاه��ل و 26.3 درص��د مجرد هس��تند و 

وضعیت تاهل 1.6 درصد نامشخص بوده است. 
براس��اس ای��ن گزارش، ضرب��ه به س��ر مهم ترین علت 
م��رگ در تصادف��ات اس��ت، به نح��وی که عل��ت اصلی 
م��رگ 52.2 درص��د از اف��راد ضربه به س��ر، 23.3درصد 
شکس��تگی های متعدد، 7.9 درصد ب��ه دلیل خونریزی و 
10.3 درصد به دلیل علل اش��تراکی )موارد دارای بیش از 
یک علت(، 1.4 درصد س��وختگی، دو دهم درصد نرسیدن 

اکسیژن، 4.8 درصد سایر موارد بوده است. 
همچنی��ن محل ف��وت 51.1 درصد از اف��راد در محل 
حادثه، 7 درصد حین انتقال به بیمارس��تان و محل فوت 

40.4 درصد از افراد در بیمارس��تان بوده است. همچنین 
نحوه انتقال 87.6 درصد افراد متوفی از طریق آمبوالنس، 
8.2 درصد توس��ط وس��ایل نقلیه عب��وری، 5دهم درصد 
خودروی پلیس، 1.1 درصد س��ایر خودروها و 2.6 درصد 
نامعل��وم بوده اس��ت. در نیمه اول س��ال 94، 166 هزار و 
926 مص��دوم تصادف به مراکز پزش��کی قانونی مراجعه 
کرده اند که این تعداد نس��بت به نیمه اول س��ال گذشته 

4دهم درصد کاهش یافته است. 
براس��اس این گزارش، در نیمه اول امس��ال استان های 
خراسان رضوی با 749 نفر، فارس با 748 نفر و تهران با 
647 نفر بیشترین و استان های ایالم با 84 نفر، کهگیلویه 
و بویراحمد با 87 و خراس��ان جنوبی با 105 نفر کمترین 

تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته اند. 

مراسم روز ملی مبارزه با استکبار برگزار شد

س��خنگوی رئیس جمه��وری ترکیه امروز )چهارش��نبه( 
اعالم کرد که آنها ممکن اس��ت رفراندومی را درباره تغییر 
قانون اساس��ی برای ایجاد یک سیس��تم ریاست جمهوری 
در ای��ن کش��ور برگزار کنن��د. به گزارش رویت��رز، ابراهیم 
کالین س��خنگوی رجب طی��ب اردوغ��ان رئیس جمهوری 
ترکی��ه س��ه روز بعد از پیروزی حزب عدالت و توس��عه در 
انتخابات یک��م نوامبر، اع��الم کرد: درباره مس��ایلی مانند 
سیس��تم ریاس��ت جمهوری نمی توان ب��دون حضور ملت 
تصمیم گی��ری کرد. اگ��ر در این مکانیزم نی��از به برگزاری 
رفراندوم باش��د، ما رفراندومی در این باره برگزار می کنیم. 
سیستم ریاست جمهوری دغدغه رئیس جمهور کشورمان و 
آینده سیاس��ی اش نیست. اکنون او وارد کتاب های تاریخی 
ش��ده اس��ت. اولین هدف از این اقدام این اس��ت که بتوان 
سیس��تم حکومتی در ترکیه را در ح��د امکان تأثیرگذارتر 
کرد. رئیس جمهور ترکیه نیز در نخس��تین سخنرانی مهم 

خود بعد از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی زودهنگام 
گفت، پارلمان کش��ورش باید مذاک��رات درباره یک قانون 
اساس��ی جدید را در اولویت قرار دهد. اردوغان در سخنانی 
در ش��هر آنکارا، پایتخت ترکیه گفت، احم��د داوود اوغلو، 
نخس��ت وزیر ترکیه قرار اس��ت با رهب��ران مخالفان دولت 
درب��اره بازنویس��ی قان��ون اساس��ی رایزنی کن��د. به گفته 
اردوغ��ان، اگر این مذاکرات شکس��ت بخورند، او از تصمیم 
برای مشورت با رای دهندگان این کشور درباره این مسئله 
پشتیبانی خواهد کرد. همچنین کالین با اشاره به سیاست 
خارجی ترکیه اعالم کرد: تغییرات جزئی در حوزه سیاست 
خارجی پس از انتخابات رخ خواهد داد. سیاس��ت »در باز« 
به س��وی پناهجویان ادامه خواهد داش��ت حتی اگر کمک 
مالی از س��وی اتحادیه اروپا اعطا ش��ود یا نه. به نوشته این 
خبرگزاری، در ح��ال حاضر ترکیه از س��وی اتحادیه اروپا 
برای پذیرش پناهجویان بیشتر تحت فشار قرار گرفته است. 

احتمال برگزاری رفراندوم برای سیستم ریاست جمهوری در ترکیه

 کمیته حمایت از مقاومت فلسطین، وابسته 
به حزب اهلل لبنان از تمامی گروه های ملی و 
اس�امی و نهادهای مدنی خواس�ت تا برای 

حمایت از انتفاضه فلسطین متحد شوند. 
 دادگاهی در لندن همس�ر پنهانی ملک 
فهد، پادش�اه پیشین عربستان سعودی را 
محق دانست و با صدور حکمی فرزند فهد 
را به پرداخت بیش از 35میلیون دالر به این 

زن مکلف کرد. 
منابع خبری از س�قوط یک هواپیمای ترابری روسیه در سودان جنوبی خبر 

دادند که در پی این حادثه تاکنون مرگ 40 نفر تأیید شده است

تیتر اخبار

سردار حس��ین س��اجدی نیا، رئیس پلیس پایتخت در 
جم��ع خبرنگاران گفت: مدتی اس��ت که متصدیان برخی 
از مراک��ز تولیدی و فروش و همچنین برخی از واحدهای 
صنفی در س��طح پایتخت از الفاظ نامانوس و بیگانه بر سر 
در واحدهای خود اس��تفاده می کنن��د. همچنین برخی از 
این مغازه ها نام برخی از ش��رکت ها و برندهای خارجی را 
به کار می برند که فعالیت آنان در کش��ور معمول نیست یا 
مجوزی برای فعالیت ش��ان صادر نش��ده است. او با اشاره 
ب��ه ماده قانونی در این زمینه افزود: برابر قانون، متصدیان 
واحدهای صنفی موظف ش��ده اند که از الفاظ ایرانی برای 
واحدهای ش��ان اس��تفاده کنن��د و از به کار ب��ردن الفاظ 
نامانوس، بیگانه و نام دیگر شرکت های خارجی بپرهیزند. 

رئیس پلی��س پایتخت با تأکید بر اینکه در همین راس��تا 
نظارت مستمر و برخورد با اینگونه واحدها در دستور کار پلیس 
قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: از مدتی قبل همکاران من 
در مجموعه پلیس اماکن پایتخت به این مسئله ورود کرده اند 
و برخ��ورد قانون��ی نیز با متخلف��ان انجام می ش��ود. ابتدا به 
متصدیان اینگونه واحدها توصیه می شود که به سرعت نسبت 
ب��ه تغییر نام س��ر در واحدهای خود اق��دام و الفاظ و کلمات 
ایران��ی را جایگزین آن کنند اما در صورتی که این متصدیان 
به تذکر پلیس بی اعتنا باش��ند، برخورد قانونی خواهد ش��د و 
نسبت به پلمب واحدشان اقدام می شود. پلیس تنها به موضوع 
تابلوهای سر در مغازه ها رسیدگی نمی کند، بلکه طبق قانون، 
اداره اماکن می تواند با هرگونه تخلف صنفی نیز برخورد کند. 

تابلوی مغازه ها زیرذره بین پلیس

 محمداسماعیل س�عیدی، نایب رئیس 
کمیس�یون اجتماعی مجلس با اش�اره به 
اینکه طرح تفکیک وظایف کمیته امداد و 
بهزیستی باعث دولتی شدن کمیته امداد 
می شود، گفت: با تصویب این طرح، سطح 

ارائه خدمات به محرومان کم می شود. 
 سعید نوروزی، معاون توسعه و پیشگیری 
بهزیس�تی اس�تان ته�ران ضمن تش�ریح 
جزئیات طرح معاینه تنبلی چشم و جلوگیری 
از اخت�االت بینایی کودکان، گفت: ۱۱0 هزار 

کودک در ۶ ماهه اول سال معاینه شدند. 
مطهری  مراسم چهلمین روز جانباختگان حادثه منا در مدرسه عالی شهید 

برگزار شد

تیتر اخبار

س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی کت��ب کاربردی و 
دانش��گاهی از اول تا چهارم آذرماه در دانشگاه تهران برپا 
می شود. به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، در سیزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی کتب کاربردی و دانش��گاهی، عمده 
آثار، کتاب های اورجینال )اصیل( خواهند بود که از س��ال 
2012 به بعد منتش��ر شده اند و هیچ گونه کتاب  افست یا 
منتشرشده بدون اخذ مجوز از ناشر اصلی عرضه نمی شود. 
این آثار همگی به زبان های خارجی از جمله انگلیس��ی، 
عربی، آلمانی و فرانس��ه هستند و برخالف نمایشگاه هایی 
که از س��وی انجمن ناشران دانش��گاهی برپا می شود، در 
این نمایش��گاه تأکید بر عرضه کتاب های خارجی اس��ت. 
در س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی کت��ب کاربردی 
و دانش��گاهی، کتاب های ارائه ش��ده ب��ا تخفیفی حداقل 

15درص��دی تا 70 درصدی عرضه می ش��وند. ثابت بودن 
قیمت کتاب های مش��ترکی که توس��ط چند ش��رکت در 
نمایش��گاه عرضه ش��ده اند و نیز فراهم بودن اس��تفاده از 
دستگاه های کارتخوان و بن کارت از ویژگی های این دوره 
از نمایش��گاه است. سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتب 
کاربردی و دانش��گاهی از س��اعات 9 تا 17 در تاالر عالمه 
امینی کتابخانه مرکزی دانش��گاه ته��ران برپا خواهد بود. 
انجمن فرهنگی ناش��ران بین المللی ایرانی��ان این رویداد 
فرهنگ��ی را برگ��زار می کن��د که ب��ه عن��وان بزرگ ترین 
نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب در ایران بعد از نمایش��گاه 
کتاب تهران شناخته می شود. دوازدهمین نمایشگاه کتب 
کاربردی و دانش��گاهی، سال گذش��ته در دانشگاه تربیت 

مدرس برپا شده بود. 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب های کاربردی و دانشگاهی برگزار می شود

 کوئنتین تارانتین�و کارگردان آمریکایی 

در ادامه حواشی ایجاد شده برای حضورش 
در تظاه�رات ض�د خش�ونت علیه پلیس 
نیویورک، اظهار کرد که مرعوب نمی شود و 

از اتحادیه پلیس عذرخواهی نمی کند. 
 در حالی که لیام نیس�ون ب�رای بازی در 
فیلم جاسوسی واترگیت انتخاب شده، پیتر 
لَندزَمن این فیلم را کارگردانی خواهد کرد. 

به گزارش گاردین، س�وزان ویلیامز بیوه رابین ویلیامز گفت: همس�رش نه به 
دلیل افس�ردگی بلکه به دلیل یک بیماری مغزی تحلیل برنده به نام »دمانس 

لوی بادی« به زندگی اش خاتمه داد

تیتر اخبار

مهاج��م رئال مادرید ب��ه دلیل ارتباط ب��ا پرونده فیلم 
رس��وایی اخالقی که متیو والبوئنا و جبرییل سیس��ه نیز 
درگیر آن بودند، دستگیر ش��د. به گزارش یورو اسپورت، 
جبرییل سیسه، مهاجم پیش��ین تیم ملی فوتبال فرانسه 
که چندی پیش در همین رابطه دستگیر شده بود، پس از 
بازجویی توسط پلیس فرانسه بی گناه شناخته و آزاد شد. 
اکنون خبرگزاری فرانس��ه مدعی شده است کریم بنزما 
نیز به خاطر ارتباط داش��تن با این پرونده، بازداشت شده 
اس��ت. مهاجم رئال مادرید کمی پیش از س��اعت 9 صبح 

دیروز در محل پلیس قضایی پاریس حضور یافت و بعد از 
آن به بازداشتگاه برده ش��د. تمامی این اتفاق ها در حالی 
رخ داده اند که فرد اصلی این پرونده، متیو والبوئنا اس��ت 
که اکنون برای باش��گاه لیون در فرانسه بازی می کند. اگر 
مقصر اصلی در این پرونده پیدا ش��ود، متهم باید حداقل 
پنج س��ال را در زندان بگذراند. نش��ریه »لو پاریزین« نیز 
چندی پی��ش اعالم کرده بود در جریان تحقیقات در این 
زمینه که از طریق کنترل مکالمات بوده اس��ت، نام بنزما 

نیز در این میان شنیده شده بود. 

کریم بنزما بازداشت شد

 لوئیز فن خال، سرمربی تیم فوتبال 
منچس�تر یونایتد در خصوص صدای 
اعت�راض ه�واداران پ�س از تعویض 
مارس�یال گفت: بله من کر نیس�تم و 

صدای اعتراض آنها را شنیدم. 
از  صهیونیس�تی  رژی�م  پرچ�م   
مسابقات جودوی جوانان جهان حذف 
شد و ورزشکاران این رژیم زیر پرچم 

فدراسیون جهانی مسابقه دادند. 

الهه عرب عامری، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با اشاره به مشکاتی 
که برای تیم ملی فوتس�ال بانوان پیش آمده اس�ت، گفت: پیشنهاد گواتماال 

برای حضور تیم ملی زنان ایران در مسابقات جام جهانی خنده دار است

تیتر اخبار

 پنجش�نبه   ۱4 آبان۱394    ش�ماره 3۶4   صفحه8  

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895433

سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895433  
سامانه پیامکی: 50001243

آدرس: میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ت 

بیا
زو 

آر
س: 

عک



از برند مشترک تا پایانه صادراتی

یک��ی از مهم ترین بحث های مرتبط با صنایع دس��تی 
اقتص��اد این حوزه و ایجاد بازارهایی برای فروش اس��ت. 
ب��ه همین دلیل در پی حفظ بازارهای س��نتی و ایجاد و 
توسعه بازارهای جدید هستیم. در این میان شاهد اتفاقات 
خوشایندی نیز بوده ایم. چنانچه شش ماهه اول سال 94 
را نس��بت به شش ماهه مشابه سال 93 با 13درصد رشد 
پشت سر گذاشتیم. همچنین در سال 93 نیز 36درصد 
رشد نسبت به س��ال 92 داشتیم که برای ما امیدبخش 
بوده هرچند هنوز با چش��م انداز مطلوب ما فاصله بسیار 
زیادی دارد. همچنین باید اضافه کنم که گروه های کاالیی 
صادراتی ما هشت دسته است: مس و مشتقاتش، مبلمان 
چوبی، گلیم و زیلو، شیشه های سنتی، سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی، سفال و س��رامیک، چوب و مشتقات آن، 
تذهیب و نگارگری و یک گروه هم داریم که گروه س��ایر 
محصوالت صنایع دستی اس��ت یعنی هر آنچه بیرون از 
این گروه های عمده قرار بگیرد، در گروه سایر محصوالت 
صنایع دستی قرار می گیرد. بازارهای هدف ما کشورهای 
اتحادیه اروپا، حوزه خلیج فارس، آس��یای میانه و س��ایر 
کشورهایی است که محصوالت صنایع دستی ایران مورد 
توجه ش��ان قرار می گیرد. یکی از روش های حضور ما در 
این بازارها ش��رکت در نمایشگاه های صنایع دستی است 
که ما نمایشگاه ها را به عنوان نخستین ویترین های مهم و 
ابزار بازاریابی صنایع دستی در بازارهای خارجی می دانیم. 

رقیبان بین المللی
کش��ورهای رقیب ما در بازارهای جهانی عمدتا چین، 
پاکس��تان و حتی کش��ورهایی چون افغانستان و ویتنام 
هستند که به تازگی اقدامات تجاری روی صنایع دستی شان 
انجام داده اند اما دو رقیب عمده ما چین و هند به حساب 
می آیند و هن��وز در رابطه با بازاریابی یا بازارس��ازی کار 
اصولی تا به حال انجام نشده است. اما تصمیم داریم که با 
استفاده از امکانات و پتانسیل و توانمندی هایی که داریم 
بتوانیم درباره شناخت سلیقه مشتریان بازارهای مختلف 
اطالعاتی را به دست بیاوریم و جمع بندی کنیم تا براساس 
آن بتوانیم محصوالتی را که مدنظر مش��تریان است در 
نمایشگاه های مختلف نش��ان بدهیم. در این راستا قصد 
داریم با همکاری سفارتخانه های ایران، رایزنان فرهنگی و 
اقتصادی اطالعاتی کسب کنیم تا بتوانیم بازارهای هدف 
را بهتر بشناسیم. همچنین قصد داریم زمینه هایی را برای 
حضور تجار، بازرگانان و صادرکنندگان صنایع دستی در 
نمایش��گاه های خارجی فراهم کنیم تا با شناختی که از 
بازارهای جهانی به دس��ت می آوریم بتوانیم برنامه ریزی 
دقیق تری ب��رای تولید و صادرات به بازارهای بین المللی 
داشته باشیم. اعزام فعاالن صنایع دستی همچنین در قالب 
هیات های تجاری به س��ایر کش��ورها نیز در دست اقدام 
است. به ویژه که در فضای ایجاد شده بعد از برجام و ورود 
هیات ه��ای تجاری به ای��ران و حضور متقابل هیات های 
تجاری ایرانی در کش��ورهای دیگر امید بیشتری در این 

حوزه ایجاد شده است. 
در همی��ن راس��تا یازده��م مهر م��اه امس��ال انجمن 
صادرکنندگان صنایع دستی ایران را در بدنه اتاق بازرگانی 
ایران تش��کیل دادیم. این انجمن بای��د در رابطه با حق 
صادرکنندگان صنایع دس��تی به عنوان یکی از کاالهایی 
که در س��بد کاالهای صادرات��ی غیرنفتی قرار می گیرد، 
احقاق حق بکند و برنامه های توسعه ای بدهد. در همین 
راس��تا نشس��تی را با صادرکنندگان، فع��االن و تجار، با 
دکتر س��لطانی فر، ریاست س��ازمان برگزار کرده ایم زیرا  
ایش��ان عالوه بر اینکه معاون رئیس جمهور هستند، عضو 
شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور هم هستند. در این 
نشست در رابطه با مشوق های صادراتی، جوایز صادراتی، 
مشکالتی که در زمینه هزینه های حمل و نقل وجود دارد و 
در رابطه با تسهیالت اعطایی گفت وگوهایی صورت گرفت 
و مقرر ش��د که بتوانیم جلسات مش��ترکی را با ریاست 
محترم گمرک و سایر حوزه های مرتبط داشته باشیم تا 
فعاالن این حوزه بتوانند مشکالت ش��ان را رو در رو مطرح 
کنند و ما امیدوار هستیم در پایان این جلسات بتوانیم به 
حمایتی مشخص در رابطه با صادرکنندگان صنایع دستی 

کشور دست یابیم. 

تایید کیفیت کاالی صادراتی کجا و چگونه؟ 
ارگان خاصی کیفی��ت کاالهای صادراتی را بررس��ی 
نمی کند. البته برنامه هایی را روی برندسازی محصوالت 
تج��اری و صادراتی مان تازه ش��روع کرده ایم. این باعث 
می شود ما خیلی علمی تر به بحث صادرات صنایع دستی 
نگاه کنیم و آن نگاه سنتی را روی صادرات صنایع دستی 
نداش��ته باش��یم و حتی روی فرآیندهای تولی��د تا بازار 
مطالعه داشته باشیم تا این فرآیندها طوری تعریف شوند 
که چرخه تولید مستمر و مستحکم باشد تا جایگاه و سهم 

بیشتری را در بازار بین المللی به دست بیاوریم. 

تولید صنایع دستی با برند مشترک
بحث کوبرندین��گ )co-branding( یک بحث روز 
دنیای تجارت است و این پیشنهاد از طرف ایتالیا مطرح 
شده و پیشنهاد بس��یار خوبی است ولی ما نمی خواهیم 
بی گ��دار ب��ه آب بزنیم بلکه باید ط��وری رفتار کنیم که 
تمامی عواملی که قرار است در این پروژه مشترک نقش 
داشته باشند، شرح وظایف شان و مسئولیت هایی که دارند 
به صورت شفاف و کامال مشخص تعریف شود. همچنین 
روی بازاری که محصول مش��ترک در آن عرضه خواهد 
شود باید مطالعه شود. در حال حاضر این طرح در دست 
بررس��ی اس��ت تا به گونه ای عمل کنیم که صنعتگران و 
هنرمن��دان ما و در نهایت صنایع دس��تی کش��ور بتواند 
حداکثر بهره مندی را از این پروژه داشته باشند. اینکه این 
پروژه روی چه کاالیی انجام می شود نیز در حال بررسی 
است. ش��اید از شیشه شروع کنیم، این مسئله را با اداره 
کل تولید در میان نهاده ایم تا با رعایت اصول کارشناسی و 

ظرافت های کاری بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. 

شوروم هایی برای صنایع دستی
از دیگر اقدامات برای معرفی صنایع دستی ایران انجام 
گرفته ایجاد شورومی برای این صنایع از همه استان ها در 
محل سازمان میراث فرهنگی کشور است. این کار به ما 
کم��ک می کند تا هیات های تجاری که به ایران می آیند 
بتوانند با صنایع دستی همه نقاط ایران آشنا شوند و نیازی 
به بازدید از چندین ش��هر نباشد. زیرا هر چند ماه یکبار 
کاالها عوض می شوند و کاالهای متنوع دیگری به معرض 
نمایش درمی آیند. همچنین به دنبال بررسی سایر مسائل 
مرتبط با بسته بندی، صادرات و غیره هستیم و به همین 
دلیل مجوز نخستین پایانه صادراتی صنایع دستی کشور 
را در ماه های پایانی سال 93 گرفتیم تا بتوانیم تسهیالت 

بیشتری برای فعاالن این حوزه ایجاد کنیم. 
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گفت وگوی »فرصت امروز« با عادل بشیری جالل، صادرکننده  نمونه صنایع دستی

سفال و سرامیک فرصت بزرگ ارزآوری
از س��ال 70 در زمینه تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت 
می کند و از س��ال 76 صادرات محصوالتش به کش��ورهایی 
چ��ون ترکیه و بلژیک را آغاز کرده اس��ت. البت��ه با افزایش 
محصوالت تولیدی اش صادرات به کش��ورهایی چون هلند، 
آلمان، س��وئد و اسپانیا را هم در دستور کار خود قرار داده و 
دقیقا به دلیل تداوم صادرات در سال های متمادی از سال 86 
تاکنون همواره به عنوان صادرکننده نمونه استان همدان و در 
سال های 89 تا 94 به عنوان صادرکننده نمونه ملی برگزیده 
شده است. صحبت از عادل بشیری جالل است که در رابطه با 
اقتصاد صنایع دستی حوزه فعالیتش با او گفت وگو کرده ایم. 

عمده کاالهای صادراتی  و رشد 198درصدی
بش��یری ج��الل در م��ورد حج��م ص��ادرات و در نتیجه 
ارزآوری اش می گوی��د: امس��ال نس��بت به س��ال  گذش��ته 
رش��د 198درص��دی در ص��ادرات داش��ته ایم. وی اضاف��ه 
پول��ی صادرات ش��ان  ارزش   می کن��د ک��ه در س��ال 92 
2میلیون و 200هزار دالر بوده که در س��ال 93 به 7میلیون  
دالر رس��یده اس��ت. همچنی��ن در نیمه اول س��ال 94 نیز 
صنایع دس��تی صادراتی ش��ان حدود 5میلیون دالر ارزآوری 
داشته اس��ت. وی یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود را 
کشور هلند می داند. زیرا این کشور تولیدکننده عمده گل در 
دنیا به شمار می رود و خریدار اصلی گلدان های سفالی است. 
به طور کلی در طول سال 700 تا 800 کانتینر صنایع دستی 

به کشورهای مختلف صادر می کنیم. 
سفال و سرامیک 90درصد از حجم کاالهای صادراتی اش 
را تش��کیل می دهد. البته اگر مش��تریان درخواستی داشته 
باش��ند مصنوعات چوبی و شیش��ه های تراش خورده را هم 
ص��ادر می کنن��د. در این میان از دوران رک��ود هم یاد کرده 
و اضافه می کند که در این س��ال ها بازارهای هدف صادرات 
صنایع دستی هم تا حدودی از دست رفته اند یا حداقل حجم 
صادرات به کش��ورهای اروپایی کاهش یافته اس��ت. البته او 
هم مانند بسیاری از صنعت گران چشم به دوران پساتحریم 
دوخته و به فکر ایجاد بازارهای جدید است. بشیری می گوید 
در چند سال اخیر بازار عراق را مدنظر داشته ایم که به صرفه 
هم بوده اما این بازار هم به دلیل مشکالت درونی این کشور 
ب��ا چالش هایی روبه رو بوده اس��ت. عدم وج��ود قرارداد های 
قانونی یکی از این مسائل است که موجب شده حتی بعد از 
گذشت یکی دو سال همه حساب ها پرداخت نشود. البته این 
صادرکننده نمونه ملی می گوید در سال های رکود بازارهای 
دیگری در کشورهایی چون عمان، قطر، عربستان، بوسنی و 
حتی انگلیس مورد نظرمان بوده و صادرات هم داشته ایم اما 
حجم عمده صادرات به عراق بوده اس��ت. مثال سال گذشته 
بیش از 6میلیون دالر به عراق صادرات داش��ته ام اما به دلیل 
شرایط خاص این کش��ور هنوز وصول نشده است. از طرفی 
نمی خواهیم بازار عراق را از دست بدهیم و از طرفی رقابت با 

چین هر روز سخت تر می شود. 

دیگران و صنایع دستی
کش��ورهای آسیای جنوب شرقی، هند و چین از ما جلوتر 
هستند. بشیری جالل این جمله را در جواب سوالی در مورد 
سایر کشورهای تولیدکننده صنایع دستی جهان می گوید. وی 
همچنین می افزاید: ایتالیا، 
هند،  مکزی��ک،  فرانس��ه، 
ویتن��ام و چین از مهم ترین 
بازیگران ب��ازار جهانی صنایع 
دس��تی و به ویژه سفال هستند 
اما چین خاس��تگاه اصلی سفال 
و س��رامیک اس��ت و در واق��ع 
در  تکنیک ه��ا  پیش��رفته ترین 
مراحل تولید را چی��ن دارد. این 
کشورها صنایع دستی را از هنر 
ص��رف ب��ه هنر-صنعتی برای 
اشتغال زایی  و  درآمدزایی 
کرده ان��د.  تبدی��ل 
م��ورد  در  وی 
ی  فیت ه��ا ظر
سفال و سرامیک 
ارزآوری  ب��رای 
اش��تغال زایی  و 
س��فال  می گوید: 
به واسطه مواد اولیه 
مانن��د خ��اک ارزان، 

نیروی کار و سوخت ارزان و در نهایت قیمت تمام شده مناسب 
در ایران می تواند در س��طح جهان با دیگران رقابت کند. در 
ایران به واسطه نیروی کار و مواد اولیه ارزان قیمت  تمام شده 
کمتر است و به همین دلیل هنوز کاالهای ایرانی می توانند با 
نمونه های مشابه خارجی رقابت کنند. بشیری جالل در این  
باره می گوید: محصولی که من در ایران 15دالر قیمت گذاری 
می کنم، در چین 30 تا 35دالر و در آمریکا بین 50 تا 60دالر 
است. این امر می تواند به صادرات بیشتر و قیمت اقتصادی تر 
کاالی ای��ران کمک کن��د. اما در این میان مس��ئله دیگری 
وج��ود دارد و آن برمی گ��ردد به عدم آش��نایی بازار جهانی 
با صنایع دس��تی ایران که مانعی برای فروش هرچه بیش��تر 
اس��ت.  بشیری جالل اضافه می کند: در اینکه صنایع دستی 

ایران ظرفیت های گس��ترده ای برای سرمایه گذاری 
و تولید و ارزآوری دارد، هیچ ش��کی نیست اما 
نباید فراموش کنیم که صنایع دستی ما هنوز 
در زمره صنایع خانگی محسوب می شود و در 

این زمینه بازاریابی ها و تبلیغات الزم انجام نش��ده و 
زیرساخت های تولید هم به صورت صنعتی و حرفه ای 
ایجاد نشده اس��ت. اگر دولت معتقد است که صادرات 
ایران باید از تک محصولی بودن رها شود، صنایع دستی 
از بهترین گزینه هایی است که باید رویش تمرکز کرد. 
بنابراین باید در قالب کتاب، فیلم، بروشور و بسته های 
تبلیغاتی صنایع دستی ایران به بازارهای جهانی معرفی 

ش��ود. در این میان دولت نقش اساس��ی دارد و 
می توان��د از طریق رایزنی ه��ای فرهنگی 

با سایر کش��ورها و با استفاده از روابط 
دیپلماتیک این حوزه را معرفی کند.  
این فعال صنایع دس��تی نمایشگاه ها 
را فرص��ت مناس��بی ب��رای معرفی 
صنایع دس��تی ای��ران می دان��د: باید 

امکانات��ی برای حضور تج��ار و فعاالن 
صادراتی ای��ن حوزه در نمایش��گاه های 

خارجی فراهم شود. من خودم به عنوان یک 
صادرکننده شناخت دقیقی از بسیاری از بازارها 
ندارم. هزینه های حضور در نمایشگاه ها سنگین 
است و مثال تنها اجاره غرفه تا متری 250یورو 

هزینه دارد یعنی مثال باید حدود 12میلیون تومان 
تنها برای اج��اره غرفه بپردازی��م. هزینه های رفت و 
برگش��ت و حمل و نقل کاالها ه��م کمتر از این عدد 
نمی ش��ود. از طرفی حضور در نمایش��گاه ها موجب 

ش��ناخت بازارهای خارجی و س��لیقه مش��تریان 
خارجی می شود و در نتیجه تولید داخلی را 

هدفمند می کند. وی برندسازی در حوزه 
صنایع دس��تی را تمایزی در عرصه رقابت 

و نبودش را ضعف می داند: صنایع دستی ایران برند مشخصی 
را به خود نمی بیند و این یک ضعف اس��ت. در حالی که نام 
تجاری می تواند ارزش افزوده و ش��هرت بیشتری ایجاد کند. 
بشیری جالل همچنین می گوید: امسال برای ثبت برند اقدام 
کرده ایم. وی اش��اره می کند که نداشتن برند موجب شده تا 
بعضا کاالی ایرانی با نام کشورهای دیگر عرضه شود. نبود برند 

به ضعف بسته بندی هم منجر شده است. 

مصائب تولید و صادرات
حذف مش��وق های صادراتی از یک ط��رف و وضع قوانین 
دست  وپاگیری چون ایجاد قانون تعهد ارزی از طرف دیگر در 
دولت قبل ضربات زیادی به پیکر صادرات وارد کرده اس��ت. 
البته در دولت جدید قانون تعهد ارزی کان لم یکن 
تلقی ش��د. اما مش��وق های صادراتی هنوز 
برنگشته است. مشوق هایی چون پرداخت 
نقدی 5درص��د از می��زان ارزش صادراتی. 
همچنین وض��ع قانون مالیات بر ص��ادرات هم 
مش��کالت را دوچندان کرد و مسائلی از این دست 
موجب شد تا از 13صادرکننده صنایع دستی همدان، 
10نفر نتوانستند هزینه های جانبی را تحمل کنند و 
به دلیل بدهی های س��نگین مالیاتی نتوانستند کارت 
بازرگان��ی خود را تمدی��د کنند و کاالی ش��ان را با 
اسامی دیگران صادر  کنند. همچنین صادرکنندگان 
صنایع دس��تی با مشکالت کمبود سرمایه در 
گردش ه��م مواجه هس��تند. بنابراین 
باید تس��هیالت کم بهره به این حوزه 

اختصاص دهند. 

اللجین؛ پایتخت سفال جهان
بش��یری جالل هن��گام صحبت 
برای  از ظرفیت های صنایع دس��تی 
تولید، اشتغال زایی و ارزآوری می گوید: 
همین اللجین استان همدان را هم که در 

نظر بگیرید می بینید که شهری کوچک 
اس��ت که بخشی از شهرس��تان بهار 
در یک اس��تان اس��ت. 17هزار نفر 
جمعیت دارد که بیش از 80درصدشان 
به تولید و عرضه سفال و سرامیک مشغول 
هس��تند. 850کارگاه س��فال گری دارد و 

250فروشگاه عرضه این محصوالت در آن 
دایر است. همین امر موجب شده که در این 

ش��هر درصد بیکاری منفی باشد و حتی 
بیش از 3 هزار نفر از مرکز اس��تان برای 
کار به اللجین بیایند. در واقع این شهر 

می تواند به برند س��فال دنیا تبدیل شود. جالب است بدانید 
که شاغالن هم مرد هس��تند و هم زن. زنان به ویژه در خانه 
کار نقاشی روی سفال را انجام می دهند. حاال شما می توانید 
شهرهای بزرگ تر و سایر حوزه های صنایع دستی را در نظر 
بگیرید که در نقاط مختلف ایران تولید می شوند تا به راحتی 
به ظرفیت های اش��تغال زایی و ارزآوری صنایع دستی ایران 
پ��ی ببرید. وی در مورد میزان اش��تغال زایی کارگاه خودش 
اضافه می کند: 15نفر در کارگاه ش��اغل هستند و به صورت 
غیرمس��تقیم نی��ز در حوزه های حمل ونقل، بس��ته بندی و 
نقاشی حدود 300نفر با ما همکاری می کنند. بشیری جالل 
در مورد اینکه چه میزان کارگاه می تواند نیازهای بازار  داخلی 
را پوش��ش دهد می گوید: تنها با 20کارگاه می توان نیازهای 
بازار داخلی را تامین کرد. بنابراین محصوالت این 850کارگاه 
باید صادر شود تا هزینه های شان تامین شود، سر پا بمانند و 

افراد بیکار نشوند. 
این صادرکننده برتر ملی همچنین در مورد قیمت گذاری 
سفال های صادراتی اضافه می کند: ارزش سفال را در گمرک 
به کیلو می سنجند و ارزش پایه صادراتی از کیلویی یک دالر 
برای س��فال س��اده و بدون لعاب شروع می ش��ود و تا 3دالر 
برای رنگ ش��ده ها و کیلویی 6دالر برای سفال های لعاب دار 
و نقاشی ش��ده افزایش می یابد. مسئله ای که در حوزه صنایع 
دس��تی جالب توجه اس��ت این نکته است که مرجعی برای 
کیفیت س��نجی کاالی صادراتی وج��ود ندارد. ای��ن امر در 
درازمدت ضربه های جبران ناپذیری به این حوزه وارد می کند. 
در حال��ی که بای��د روش های علمی و کیفی ب��رای تولید و 
ص��ادرات اتخاذ ش��ود. به همین دلیل هم هس��ت که عادل 
بش��یری جالل می گوید: کیفیت بدنه س��فال های اروپایی و 
چینی از سفال ایرانی باالتر است. صادرات کاالی بی کیفیت 
بازارهای خارجی را نسبت به کاالی ایرانی بی اعتماد می کند 
و در آینده خطر بزرگی صنایع دستی را تهدید خواهد کرد. 

سرمایه گذاری به صرفه البته به شروطی
بش��یری ج��الل در پای��ان صحبت های��ش و در م��ورد 
سرمایه گذاری در این حوزه می گوید: در این بازار فرصت های 
س��رمایه گذاری موجود اس��ت. زیرا بازیگران اصلی این بازار 
تولیدکننده ه��ای داخلی هس��تند و مثال با اینک��ه واردات 
صنایع دس��تی ه��م داریم ام��ا حجمش اینقدر نیس��ت که 
تهدیدکننده باشد. خود من هم مخالف واردات صنایع دستی 
نیس��تم، البته به ش��رطی که نمونه هایی وارد شود که تولید 
داخلی ندارد و ثانیا برای کپی کردن طرح و ساختن نمونه های 
مش��ابه در داخل باشد. مثال واردات مجسمه های پلی استر و 
چینی مظروف. بنابراین بازار در دس��ت داخلی هاست و این 
فرصت مناسبی برای س��رمایه گذاری است. اما به طور کلی 
اگر موانع تولید حذف ش��وند و کااله��ای ایرانی در بازارهای 
جهانی شناس��انده ش��وند و به طور کلی حمایت های دولتی 
صورت بگیرد، حوزه س��فال و سرامیک فرصت های مناسبی 
برای سرمایه گذاری دارد. وی در تشریح حمایت های دولتی 
می گوید: مسئوالن بعضا برای صادرات بیشترین تمرکز را روی 
محصوالت لوکس مانند میناکاری ها و خاتم کاری ها دارند. اما 
با همه ارزش��ی ک��ه این محصوالت دارند چ��ون تولید انبوه 
ندارند نمی توانند جنبه صادراتی، ارزآوری و انعقاد قراردادهای 
بزرگ و فروش تجاری باالیی داش��ته باشند. بنابراین سفال 
وسرامیک به دلیل تولید انبوه و قیمت کم، می تواند فرصت 
مغتنمی برای سرمایه گذاری و تولید و صادرات باشد. صنایع 
دستی الکشری بیشتر جنبه س��وغات توریستی، حضور در 

حراج های بزرگ بین المللی و نمایشگاه های بزرگ را دارند. 

طاهره خواجه گیری

دکتر پویا محمودیان
مدیرکل صادرات و بازرگانی صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی

صنایع دستی همواره یکی از نشانه های تمدن 
و قدمت تاریخی کش��ورها در جهان به ش��مار 
می روند. کش��ورها و مللی که دارای پیش��ینه 
تاریخ��ی و فرهنگی زیادی هس��تند، گنجینه 
عظیمی از هنرهای دس��تی محسوب می شوند 
چراکه هنر به قدمت بشر است و انسان از همان 
آغاز به دنبال خلق زیبایی و ایجاد اش��یای زیبا 
بوده است. اگرچه بسیاری از محصوالت ساخته 
دس��ت انس��ان برای رفع نیازه��ای وی پدید 
آمده اند، اما همیش��ه ای��ن کارکرد اجتماعی با 
کارکرد هنری نیز هم��راه بوده و طرح و نقش 
و رنگ یک��ی از ارکان مهم محصوالت تولیدی 
انسان بوده است. سفال گری نیز به عنوان یکی 
از نخستین محصوالت ساخته دست انسان که 
کاربرد مستقیم در نوع زندگی وی داشته است، 
در عین حال که یک ابزار مورد نیاز ش��ناخته 
می ش��ده، هیچ گاه از روح هنری و زیبایی طلب 
انس��ان خالی نبوده و به وی��ژه در دنیای امروز، 
دیگر نه به عنوان ی��ک مایحتاج، بلکه به عنوان 

یک اثر هنری خواهان زیادی دارد. 

در ح��ال حاضر یکی از مهم ترین صنایع 
دستی در بسیاری از کش��ورهای آسیایی، 
صنع��ت س��فال گری اس��ت. در این میان 
هندوستان از جمله کشورهایی است که در 
زمینه سفالگری دارای تاریخی کهن است. 
ریشه س��فالگری در این کش��ور به درازای 
تاریخ است و به دوران نوسنگی باز می گردد 
و هم پای شکل گیری تمدن دره سند رشد 
یافته اس��ت. هند سرزمینی با فرهنگ ها و 
ادی��ان مختلف اس��ت و رد پای این تلفیق 
اجتماعی و فرهنگی را می توان در هنرهای 
دس��تی این کشور نیز دید. سفالگری نیز از 
جمله صنایع هنری این کش��ور محسوب 
می ش��ود که همچون نگارخان��ه ای، هنر و 
فرهنگ متنوع این سرزمین را تا به امروز در 

خود حفظ کرده و بازتابانیده است. 
آثار س��فال یافته شده در هند حتی در 
قدیمی ترین ادوار آن نیز گویای مهارت و 
چیره دس��تی سفالگران آن بوده و این امر 
نشان می دهد که سفال یکی از مهم ترین 

صنایع این سرزمین بوده است، به طوری که 
ام��روزه س��فال گری، یک��ی از مهم ترین 
صنایع هنری در هند ش��ناخته می شود 
که همگام با پیشرفت تکنولوژی، در عین 
حفظ طرح ه��ا و نقوش قدیمی، در حجم 
انب��وه تولید می ش��ود و یکی از مهم ترین 
منابع درآمد خانوارها در روستاها و شهرها 
بوده و نقش��ی حیاطی در تولید ناخالص 
ملی کش��ور هند و حت��ی درآمد خارجی 
آن ایفا می کند. البته سفال گری هنوز در 
بسیاری از روستاهای هند به شیوه سنتی 
و به وسیله چرخ سفالگری انجام می گیرد 
و طبق برآوردی که صورت گرفته اس��ت 
بیش از 40درصد س��فالگران روستایی از 
چرخ سفال معمولی اس��تفاده می کنند. 
به طورکلی هند در کنار چند کشور دیگر 
در ح��ال توس��عه آس��یایی، از مهم ترین 
صادرکنندگان س��فال به شمار می روند و 
بازارهای مهم این محصول، کش��ورهای 
ایاالت متحده، مکزیک، هنگ کنگ، ژاپن، 

آلمان، ایتالیا و فرانسه هستند. با این حال سهم 
هند از این بازار جهانی نس��بت به چین درصد 

اندکی است اما درحال رشد است. 
دارای  کوجرانوال��ه  و  گج��رات  ش��هرهای 
س��ابقه ای طوالنی در ساخت سفال هستند و 
هزاران نفر از خانواده های این ش��هر ها به طور 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به کار تولید سفال 
مشغول هس��تند. البته ذکر این نکته ضروری 
است که صنعت سفال در هند، به دلیل رشد 
بازاره��ای رقیب و ضعف ب��ازار داخلی آن، با 
رکودی جدی مواجه شده است. در این میان 
محصوالت چینی ک��ه با قیمت کمتر و تولید 
انبوه به بازار روانه می شوند، یکی از علل اصلی 
رکود بازار س��فال هند هس��تند چراکه تولید 
س��فال در بسیاری از ش��هرهای هند هنوز به 
شیوه قدیمی و سنتی انجام می شود و طبیعی 
است که تاب مقاومت در مقابل کاالهای چین 
را که به ش��یوه صنعتی و حجم انبوه به تولید 

سفال می پردازند، ندارد. 
http://business.mapsofiadia.com

صنعت سفالگری هند 

جهاننما
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 در بسیاری از موارد استانداردهای 
باالتری رعایت می شود

محمدرضا اکب��رزاده، مدیر بازاریابی و توس��عه بازار 
شرکت ویتانا )بیسکویت مادر( با اشاره به سابقه شش 
دهه ای حضور این ش��رکت به عنوان یکی از نخستین 
تولید کننده��ای بیس��کویت ای��ران درب��اره جایگاه و 
اس��تانداردهای تولیدات ایرانی نس��بت به دیگر نقاط 
جهان  به »فرصت امروز« می گوید: به طور کلی فعالیت 
عمده سه برند برتر و قدیمی بیسکویت در ایران، بیش 
از نیم قرن پیش با پایه هایی اصولی و علمی بنیانگذاری 
شده اند و مقیاس هایی که برای فعالیت آنها درنظر گرفته 
شده اصولی و علمی بوده اند و در طول این سال ها ارتقا 
نیز یافته  است. بنابراین می توان گفت استاندارد تولید 
این گونه محصوالت امروز در کشورمان تفاوت عمده ای 
با استانداردهای خارجی نداشته و در برخی موارد حتی 

باالتر و بهتر عمل شده است. 

این فعال صنفی به رعایت اصول علمی در این برندها 
تاکید کرد و گفت: اس��تانداردهای تولید واقعا صعودی 
ب��وده، چرا که از ابتدا و ب��ا همکاری برخی از برندهای 
مطرح جهان س��نگ بنای تولید بیسکویت ایجاد شده 
است که امروز هم آن برندهای معتبر و فعال در سطح 
بین الملل بوده و باعث ارتقای س��طح کیفیت تولیدات 
ایرانی شده اند. این امتیاز در پاره ای از موارد باعث شده 
امروز هیچ ش��رکتی توان تولید برخ��ی از محصوالت 
خاص را به دلیل همین همکاری نداشته باشد. به عنوان 
مثال امروز بیس��کویت مادر را هیچ شرکتی نمی تواند 
همانند ویتان��ا تولید کند، چون دس��تگاه ها و فرمول 
خاصی در تولید این محصوالت استفاده شده است که 

در اختیار دیگران نیست. 
اکب��رزاده با توجه به توس��عه صنایع غذایی و موضوع 
گسترش این صنعت در سطح بین الملل و داخل مرزهای 
ایران گفت: به طور کلی امروزه سرمایه گذاری نه تنها در 
این صنعت مناس��ب اس��ت، بلکه در کشورمان فرصت 
س��رمایه گذاری در بیش��تر صنایع وجود دارد و می توان 
با اطالعات و بررس��ی علمی، مناف��ع اقتصادی خوبی را 
دنبال کرد، اما در برخی از سرمایه گذاری های انجام شده 
چون بدون تجربه، دانش و آمارهای علمی صورت گرفته 

ممکن است نتیجه نامناسبی صورت گرفته باشد. 
وی جایگاه ایران را در میان برندهای برتر بین المللی 
نیز مناس��ب ارزیابی کرد و اف��زود: در مجموع با توجه 
به پیشینه ای که ارائه ش��د امروز دو یا سه برند ایرانی 
هس��تند که در صنعت یاد ش��ده جزو 100 برند برتر 
جهان و ش��ناخته شده هس��تند. به عنوان مثال اکنون 
برخی از محصوالت مشابه معروف برندهای بین المللی 
در کارخانه ویتانا تولید می ش��ود ک��ه این محصوالت 
توانسته اند در برابر نمونه های خارجی بازار خوبی را در 
داخل کش��ورمان به خود اختصاص دهند و نمونه های 
خارجی تقریبا در جایگاه بعدی قرار گرفته اند. به عنوان 
مثال بیس��کویت »اورئو« را که در 200 کش��ور جهان 
تولی��د و عرضه می ش��ود و در ب��ازار ای��ران به صورت 
غیررس��می ب��ا قیم��ت 3500 توم��ان وارد ش��ده با 
قیمت هزار تومان تولید کرده ایم به صورتی که محصول 
این کارخانه متناس��ب ب��ا ذائقه و س��لیقه متقاضیان 
ایرانی اس��ت و مصرف کنندگان محصول بیس��کویت 
کاکائویی کرمدار ما را ترجی��ح داده اند و از زمان ورود 
به بازار این محصول، س��هم محصول خارجی کمتر و 
کمتر ش��ده است. ویفر کاراملی نیز محصولی است که 
فرموالس��یون منحصربه فرد در دنیا داراست و این ادعا 
براس��اس واکنش و تایید کارشناسان برندهای معتبر 
داخلی و خارجی درباره این محصول اس��ت. اکبرزاده 
موضوع واردات مواد اولیه این صنعت را این گونه ارزیابی 
می کند که ب��ا توجه به اهمیت طعم و مزه محصوالت 
ای��ن صنعت و البته ذائقه م��ردم، برخی از محصوالت 
کامال با مواد اولیه داخلی تولید می ش��ود اما در پاره ای 
از موارد برای حف��ظ طعم و مزه محصوالت مجبور به 
واردات م��واد اولیه دربرخی موارد هس��تیم. از این رو 
موضوع واردات مواد اولیه بس��تگی به نوع و اهمیت آن 
 محص��ول دارد که گاهی 10 تا 15درصد نیز مواد اولیه 

واردات داریم. 

در صنعت بیسکویت کپی نداریم
وی درب��اره موضوع کپی محصوالت در صنعت تولید 
بیس��کویت معتقد است: با توجه به اینکه فرموالسیون 
بس��یاری از محصوالت متغیر اس��ت ام��ا نوع محصول 
مثال ویفر در تمام جهان تولید می ش��ود شاید موضوع 
کپی کردن در کار نباش��د و ای��ن توانمندی و امکانات 
تولیدکنندگان است که چگونه بتوانند از فرموالسیون 
بهتر و متناس��ب با ذائقه بازار هدف شان محصول تولید 
کنند. پس مس��ئله ای درباره تولیدات مش��ابه یا کپی 
نداریم چون مواد اولیه متفاوت و روند تولید متغیر است. 
مدیر بازاریابی و توسعه بازار شرکت ویتانا در خصوص 
این سوال که در بسیاری از اظهار نظرها درباره صادرات 
ایران معتقدند ضعف بسته بندی در محصوالت ایرانی 
باعث شده سهم بازار کمتری در خارج از مرزها داشته 
باشیم، به موضوع جایگاه صادرات محصوالت یاد شده 
به خارج از مرزهای کش��ور نیز اش��اره کرد و گفت: در 
واقعیت اصال این چنین نیس��ت چ��ون امروز موضوع 
بس��ته بندی با توجه به فناوری ه��ای ورودی به ایران 
برطرف شده و مش��کالت عمده ای نداریم فقط برخی 
محصوالت غذایی با بسته بندی های نگهداری بلند مدت 
ممکن است نقطه ضعف ما باشد که خارج از این صنعت 
بوده ولی به طور کلی ام��روز ایران در موضوع صادرات 
ای��ن محصوالت به خص��وص در منطقه و کش��ورهای 
همسایه جایگاه مناسبی داشته و گروهی از محصوالت 
کشورمان شناخته شده بوده و سهم از بازار را در اختیار 

دارند. 

گزارش 2

شیدا رمزی

برخی استانداردها مانع صادرات است

مشکل در سیستم توزیع کامال مشهود است

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران، 
با تاکید بر اینکه آمار تفکیکی در زمینه تولید بیس��کویت 
کش��ور در اختیار نیست به خبرنگار ما گفت: به طور کلی 
براساس برآوردها و اطالعاتی که حدودی در اختیار داریم 
میزان تولید ساالنه کل صنعت بیسکویت کشور بین 300 

تا 400هزار تن است. 
مغازه ای درباره مصرف س��االنه بیسکویت کشورمان نیز 
تصری��ح کرد: با توج��ه به اینکه این ن��وع خوراکی دارای 
تاریخ انقضا اس��ت بدون تردید در طول یک س��ال همان 
مقدار تولیداتی که وارد بازار می شود باید مصرف شود این 
درحالی است که ممکن است برخی از تولیدات اینچنینی 
به دیگر نقاط جهان صادر ش��ود ام��ا نباید فراموش کنیم 
به هر حال واردات قانونی یا غیرقانونی نیز در این صنعت 

وجود دارد. 
ای��ن مقام صنف��ی به ظرفی��ت خالی موج��ود در این 
صنعت اش��اره ک��رد و افزود: در بس��یاری از موارد درباره 
جای��گاه س��رمایه گذاری در ای��ن صنع��ت از متخصصان 
و انجمن س��وال می ش��ود که پاس��خ این اس��ت با توجه 
به ظرفی��ت خالی موجود در برخ��ی از بخش های صنف 
می توانیم س��رمایه گذار در نظر بگیریم و س��رمایه گذاری 
در آن بخش ه��ای به خصوص اگر طب��ق اصول و با برنامه 
باش��د س��ودآور نیز خواهد بود. بنابراین انجمن به نوعی 
برنامه ریزی کرده اس��ت که متقاضیان س��رمایه گذاری را 
به نحوی برای س��رمایه گذاری در بخش های خالی صنف 
تش��ویق کرده و س��رمایه ها را به آن سمت هدایت کند تا 
از انباش��ت تولید و هدر رفتن سرمایه ها به دلیل انتخاب 
اش��تباه مس��یر س��رمایه گذاری جلوگیری کرده باش��یم. 
به عنوان مثال در کل صنعت شیرینی و شکالت کشورمان 
ظرفیت )س��ال 93( تولید 2 ت��ا 2 میلیون و 100هزار تن 
وجود دارد اما براس��اس همان آمار مربوط به سال 1393 
حداکث��ر یک میلی��ون و 600هزار ت��ن تولی��د را تجربه 
کرده ای��م، بنابراین در مجموع��ه ظرفیت تولید نزدیک به 
500 هزار تن هنوز در کل صنعت خالی اس��ت و می تواند 

جذب سرمایه کند. 
دبی��ر انجم��ن ش��یرینی و ش��کالت ای��ران درب��اره 
اس��تانداردهای موجود تولید بیس��کویت در کش��ورمان 
معتقد است چون امروز متناسب با توسعه توانمندی های 
تولی��د در زمینه بیس��کویت صادرات محص��والت به 60 
کش��ور جهان را تجربه کرده ایم، بنابراین اس��تانداردهای 
بین الملل��ی را نیز ناخودآگاه رعایت کرده ایم و از آنجا که 
طبق قوانین بین المللی برای تولید بیسکویت کدکس های 
مش��خصی را تولیدکنندگان باید رعای��ت کنند تا امکان 
حض��ور در بازارهای بین المللی را داش��ته باش��ند ایران 
نی��ز از این قوانین پی��روی می کند و در برخ��ی موارد با 
توجه به اهمیت س��المت در تولیدات بیسکویت خودمان 

سختگیری های خاصی نیز در این زمینه داریم. 

صنفی گسترده با انبوهی از فرصت های 
شغلی

مغازه ای به حدود 60هزار نفر شاغل در 
کل صنعت تولید شیرینی و شکالت ایران 
به صورت مس��تقیم اش��اره کرد و افزود: 
هم��ه می دانیم تولید بیس��کویت یا دیگر 

این گ��روه صنفی  محصوالت 
در واق��ع یک چرخه تهیه 
مواد اولیه، تولید و توزیع 
است. بنابراین اگر تعداد 

60 هزار فرصت شغلی 
مس��تقیم را مدنظ��ر 
داشته باش��یم افراد 
شاغل در تهیه مواد 
اولیه و افرادی را که 
در سیس��تم توزیع 
خرده فروشی ها  یا 
مش��غول ب��ه کار 
باید  نیز  هستند 

به عنوان شاغالن غیرمستقیم در نظر بگیریم. حال با جمع 
این تعداد افراد در س��ه بخش یاد ش��ده درخواهیم یافت 
که ش��یرینی و شکالت در ایران چه حجم قابل توجهی از 
مش��اغل را در خود جای داده است که در صورت رونق و 
افزایش توان صادراتی می تواند برای اقتصاد ایران فرصتی 
قابل توجه باشد. به عنوان مثال درباره مشاغل غیرمستقیم 
ای��ن صنف می ت��وان به موضوع تولید ش��کر در ایران نیز 
اش��اره کرد این گونه که کل مصرف شکر ایران نزدیک به 
2میلیون و 100 هزار تن برآورد شده که 500 هزار تن آن 
جذب صنعت شیرینی و ش��کالت می شود. حال می توان 
تصور کرد که اشتغال غیرمستقیم فقط در این یک مورد 
چق��در بوده و در دیگر م��وارد مثل صنعت روغن، صنعت 

آرد و... چقدر می تواند باشد؟ 
وی ب��ا اعالم تعداد 800 ت��ا 900 موافقت اصولی صادر 
ش��ده برای واحده��ای تولیدی در صنعت ش��یرینی و 
ش��کالت گفت: با توج��ه به مش��کالت اقتصادی و 
رکود موج��ود تقریبا 40درصد ی��ا تغییر کاربری 
داده یا تعطیل ش��ده اند اما 280 کارخانه فعال و 
عضو انجمن در صنعت تولید شیرینی و شکالت 
وجود دارد. بنابراین امروز همان طور که بسیاری 
از صنایع مختلف در کشورمان 
درگیر رکود شده و با مشکالت 
متعددی دس��ت و پنجه نرم 
می کنند این صنف نیز چون 
لوک���س  کااله��ای  جزو 
محاس�به می ش��ود و در 
خریده���ای  س�����بد 
م  د م����������ر
ی  ال ک���������ا
نیس��ت  اساس��ی 
درگیر مشکالتی 
ینچنین��ی  ا
اس��ت.  ش��ده 

مهم ترین مش��کل موجود در صنعت تولید بیس��کویت یا 
به ط��ور کل��ی در تمامی صنعت مربوطه نب��ود منابع مالی 
ارزان قیم��ت، کمبود نقدینگ��ی و البته کم ب��ودن امکان 
دسترس��ی به منابع مال��ی به صورت وام ب��رای واحدهای 
تولیدی اس��ت که باید برای رفع آنها هرچه سریع تر دولت 

تصمیم گیری کند. 
جمشید مغازه ای درباره حضور احتمالی رقبای خارجی 
پس از توافق هس��ته ای معتقد اس��ت: با توج��ه به اینکه 
صن��ف م��ا همواره مجبور ب��ه رصد کردن ب��ازار و به روز 
ک��ردن خود برای ادامه بقای اقتص��ادی بوده، زیاد نگران 
حض��ور خارجی ها در بازار نیس��تیم و به طور کلی اگر هر 
صنفی تصمیم به ارتقا و رش��د داشته باشد باید به نوعی 
برنامه ری��زی کند تا بتواند کن��ار رقبای مطرح بین المللی 
در مقاب��ل خری��داران خودنمای��ی کند. البت��ه به عقیده 
ش��خصی من رقابت س��الم باعث افزایش توانمندی ها در 
هر بخش خواهد ش��د که شکالت و شیرینی نیز جزو این 
موضوع اس��ت. بنابراین اگر بخواهیم واضح در این زمینه 
س��خن بگوییم چون از نظر کیفیت، بس��ته بندی و تولید 
به جایگاهی رس��یده ایم که در بازارهای بین المللی حرفی 
برای گفتن داریم پس هیچ نگرانی برای حضور خارجی ها 
از س��وی تولید کنندگان این صنف نیست و در بسیاری از 
موارد استقبال هم شده است، چون متقاضیان و مخاطبان 

در یک شرایط مناسب دست به انتخاب خواهند زد. 
ای��ن مق��ام صنفی به مثب��ت بودن ت��راز تجاری صنف 
اش��اره و تصریح کرد: همواره براس��اس آم��ار و اطالعاتی 
که ثبت ش��ده اس��ت این صن��ف در تراز تج��اری مثبت 
بوده ب��ه این معنی که واردات ما نس��بت به صادرات مان 
بیش��تر اس��ت. به عنوان مثال س��ال 93 می��زان صادرات 
صنف مربوطه 600 میلیون دالر در کل بوده و تنها حدود 
250میلی��ون دالر واردات مواد اولیه انجام گرفته اس��ت. 
هرچن��د این ارقام به غیر از کاالهای اساس��ی مثل روغن، 
 شکر و آرد است چون این مواد در داخل کشورمان تولید 

می شود. 

گزارش »فرصت امروز« از صنعت بیسکویت در ایران

رقابتیسنگیندرتامینمیانوعده
بس�یاری از م�ا هنوز طع�م خوراکی ه�ای دوران 
کودک�ی خود را ب�ه یاد داری�م به وی�ژه آنهایی که 
نام ش�ان مثل بیس�کویت »م�ادر« ب�ا خاطرات مان 
گ�ره خورده و عجین ش�ده اس�ت. اما آی�ا تاکنون 
از خودتان پرس�یده اید در پش�ت پ�رده تولید این 
خوراکی های خوشمزه و گاه نوستالژیک چه صنعت 
و چه تکاپویی نهفته اس�ت؟ »فرص�ت امروز« برای 
بررس�ی همین مسائل این هفته س�ری به برخی از 

کارخانه های تولید بیس�کویت با آن بوی دلنش�ین 
و مطبوع ش�ان زده ت�ا برای تان از پش�ت پرده این 
محص�ول بگوی�د. هرچن�د ای�ن گ�زارش می تواند 
راهنمایی برای آنهایی که تصمیم به سرمایه گذاری 
در این صنف دارند نیز باش�د و اطالعات مناس�بی 

برای آنها به ارمغان آورد. 
به ط�ور کلی با توجه به زندگی صنعتی و ماش�ینی 
امروز جامعه بش�ری، نیاز به استفاده از میان وعده ها 
به خص�وص انواع بیس�کویت هر روز بیش�تر از روز 
گذش�ته مهم و کاربردی خواهد بود از این رو افتتاح 

خطوط تولید انواع و اقسام بیسکویت در اقصی نقاط 
دنیا و البته ایران را شاهد هستیم که حضور تولیدات 
این کارخانجات در بازارهای داخلی یا خارجی رقابتی 
گسترده را ایجاد کرده و سیستم های توزیع و فروش 
آنها از هر امکاناتی اس�تفاده می کنند تا عالوه برای 
اقتصادی ش�دن تولیدات شان حجم بیشتری از بازار 

را در اختیار خود بگیرند. 
 این درحالی است که تولید بیسکویت ایران قبل 
از انقالب اس�المی به صورت صنعتی با افتتاح س�ه 
کارخانه عمده ش�کل گرف�ت و از آن زمان تاکنون 

صدها تولیدکننده خرد و کالن دیگر به آنها افزوده 
ش�ده است. از این رو به رغم اینکه معموال اطالعات 
آم�اری دقیق�ی از صنای�ع کش�ورمان در اختی�ار 
نیس�ت، اما در صنعت شیرینی و ش�کالت با توجه 
به تجربیات ش�رکت ها و مطالعه مصرف سرانه یک 
گروه ممکن است ارقامی حدودی ایجاد شده باشد. 
بنابراین براساس محاسبات اولیه حجم گردش مالی 
در صنعت یاد شده کشورمان در مجموعه شیرینی 
و ش�کالت چیزی نزدیک ب�ه 10هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است. 

از آنج��ا ک��ه توزیع هر محص��ول تولیدی 
یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای زنجیره تولید 
ت��ا ف��روش اس��ت، در این ارتب��اط صحبتی 
داشته ایم با رامین نظری از فروشندگان برند 
شیرین  عسل که با تاکید بر اهمیت سیستم 
توزیع برای توان رقابت��ی در بازارهای هدف 
به خبرنگار م��ا می گوید: به طور کلی موضوع 
توزی��ع در صنعت بیس��کویت و 

ش��کالت یک��ی از مهم تری��ن م��وارد پس از 
تولید اس��ت چ��ون اگر ب��ه خوب��ی نتوانیم 
توزی��ع را برنامه ریزی کنی��م محصول دیده 
نش��ده و در نهایت محکوم به فناست. نظری 
ادامه می دهد: یک��ی از راهکارهای موفقیت 
برنده��ای معتب��ر در این زمین��ه را می توان 
در برنامه ری��زی توزیعی آنها دانس��ت چون 
هرچه بیش��تر در مقابل دی��دگان خریداران 
باش��یم احتم��ال انتخاب ش��دن بیش��تر و 
ادام��ه دار ش��دن خری��د تضمینی تر 
خواهد شد. به عنوان مثال امروز 
برن��د ویتانا را می ت��وان یکی از 
تولیدکنن��دگان موف��ق درباره 
به کارگیری نظ��ام توزیع علمی 
دانس��ت هرچند برخی برندهای 
دیگر نی��ز در ای��ن زمینه موفق 

عمل کرده اند. 
ای��ن فع��ال صنف��ی در فروش 
بیس��کویت ب��ه موض��وع بازاریابی 

نیز اش��اره کرده و می گوید: همه می دانیم در 
بحث صنعت تولید بیسکویت ذائقه نخستین 
نکت��ه انتخاب خری��داران و پس از آن قیمت 
اس��ت. بنابراین تیم های تحقیقات��ی و البته 
آزمایش��گاه های تولیدی کارخانه ها می توانند 
در زمین��ه تولید محصوالتی با خواس��ته های 
متقاضیان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند 
و از آنجا که همه چیز را ذائقه مشتری تعیین 
خواهد کرد به روز بودن سیستم نظرسنجی و 
البته رصد بازار برای طعم های نوین و جدید 
می تواند دلیلی برای موفقیت تولیدکنندگان 

باشد. 
به عن��وان مث��ال کمتر کس��ی ام��روز وارد 
فروشگاه می ش��ود و در میان بسته بندی های 
بیس��کویت به دنب��ال زیباترین بس��ته بندی 
برای خرید خواهد بود درحالی که مس��تقیم 
آنچ��ه را قب��ال امتحان کرده و ب��ه ذائقه  وی 
س��ازگار بوده را بدون تردید انتخاب می کند 
اما ب��رای محص��والت جدی��د بهترین روش 

سیس��تم معرفی مس��تقیم محصول است به 
این صورت ک��ه با ایج��اد پایگاه هایی موقت 
در ورودی فروش��گاه های زنجیره ای یا حتی 
خرده فروش��ی ها می توان محصوالت جدید را 
مس��تقیم به خریداران و جامعه هدف معرفی 
ک��رد تا ثب��ت نتیجه بتواند خط��وط تولید و 
آزمایشگاه را به رس��یدن محصولی باکیفیت  

بهتر هدایت کند. 
وی درب��اره رک��ود و رقاب��ت موج��ود در 
صن��ف تولید بیس��کویت معتقد اس��ت: این 
صنع��ت هنوز با رکود فاصل��ه دارد اما برخی 
مش��کالت آن را تهدید می کند که عمده  آن 
افزای��ش هزینه های تولید ب��ه دالیل مختلف 
اس��ت و باید برای آن راهکارهای مش��خصی 
درنظر داش��ت درحال��ی که رقاب��ت هر روز 
گس��ترده تر و البت��ه تخصصی ت��ر می ش��ود. 
چ��ون تولیدکنن��دگان خ��رد و کالن تازه از 
راه می رس��ند، بنابراین رقابت هر روز بیشتر 
از روز قبل بوده و باید خوب به بازار اش��راف 

داش��ت چون کوچک ترین اشتباه محاسباتی 
هزینه ای س��نگین به کارخانه تحمیل خواهد 

کرد. 
برخ��ی  مش��کالت  از  یک��ی  نظ��ری 
تولیدکنن��دگان را ناتوانی در اس��تمرار تولید 
برخ��ی محص��والت محب��وب خود دانس��ته 
و تصری��ح ک��رد: برخ��ی از تولی��دات که از 
گذش��ته در ذهن مردم جایگاه ویژه ای یافته 
یا دراثر بازاریابی و تبلیغات مناس��ب جایگاه 
وی��ژه ای را برای خود دس��ت و پ��ا کرده اند 
باید همواره در دس��ترس متقاضیان باش��ند 
درحالی که مش��کالت تولید یاد شده در باال 
و البته ناتوانی برخی تولیدکنندگان خرد در 
ایجاد چرخه مالی مناس��ب باعث ایجاد خأل 
در تولی��د و توزیع این محصوالت می ش��ود 
و کم ک��م با توج��ه به رقابت ش��دید موجود 
محصول دیگری جایگزین س��بد خرید مردم 
 می ش��ود، از این رو رم��ز موفقیت در حضور 

مداوم است. 

در همی��ن ح��ال مدی��ر تحقیق و توس��عه 
یک��ی از برندهای معتبر که نخواس��ت نامش 
در این گزارش مطرح ش��ود، گفت: در زمینه 
تولی��د محصول بیس��کویت و ویفر آنچه مهم 
اس��ت اس��تفاده از مواد اولی��ه درجه یک و با 
اس��تانداردهای باالس��ت درحال��ی که برخی 
از تولید کنن��دگان برای کاه��ش هزینه های 
خود ب��دون درنظر گرفتن موضوع س��المتی 
خریداران خ��ود صرفا از آرد گندم آن هم در 
اس��تانداردهای معمول و روبه پایین استفاده 
می کنن��د حال آنکه آرد ج��و می تواند از نظر 
سالمتی و بهداشت امتیازات ویژه تری داشته 
و باعث ارتقای سطح سالمت جامعه نیز باشد 
ام��ا به دلیل اینکه آرد گن��دم، به عنوان مثال 
کیلویی 1100 تومان اس��ت و آرد جو تقریبا 
دوبرابر قیمت دارد، کاهش هزینه های تولید و 

صرفه اقتصادی را درنظر می گیرند. 

وی در ادام��ه ب��ه اهمی��ت بازاریابی برای 
محصوالت داخل و خارج از مرزهای ایران نیز 
اش��اره کرد و افزود: اکنون تولیدات کشورمان 
به حدی از استانداردها رسیده است که توان 
رقابت با تولیدکنن��دگان مطرح بین المللی را 
داشته باش��د اما آنچه مش��کل است موضوع 
بازاریابی خارج از مرزهاس��ت. به عنوان مثال 
اهمی��ت حض��ور در نمایش��گاه های مربوطه 
برهیچکس پوش��یده نیس��ت ام��ا این حضور 
برای بس��یاری از تولیدکنندگان کش��ورمان 
به دلیل هزینه بر بودن تقریبا دس��ت نیافتنی 
ش��ده و تنها تع��داد مح��دودی می توانند از 
پ��س هزینه ه��ای آن برآین��د ام��ا مهم تر از 
آن درب��اره اس��تانداردهایی اس��ت که گاهی 
مان��ع از حضور تولیدات ایران��ی در بازارهای 
بین المللی می ش��ود.  به عنوان مثال برخی از 

کش��ورها برای محصوالت خود از نگهدارنده 
بیش��تری اس��تفاده می کنن��د ام��ا در ایران 
نگهدارن��ده بس��یارکمتر اس��تفاده می ش��ود 
و همی��ن تف��اوت در استانداردهاس��ت ک��ه 
 حض��ور تولیدات��ی ایرانی را تقریب��ا کمرنگ 
کرده اس��ت.  این مدیر تصری��ح کرد: راهکار 
برطرف شدن این مشکل در تولید مخصوص 
بازار هدف اس��ت اما همان ط��ور که می دانیم 
اکن��ون بزرگ تری��ن مش��کل تولیدکنندگان 
ایرانی موض��وع نقدینگی و تامین منابع مالی 
مورد نیازشان اس��ت، بنابراین برای صادرات 
زیاد برنامه ری��زی نمی کنند چون باید بخش 
قاب��ل توجه��ی از تولید و نقدینگ��ی خود را 
بلوک��ه کنن��د تا بتوانن��د ب��ازاری را حفظ یا 
به دس��ت آورن��د درحالی که ب��ازار داخلی را 
می توانند با مش��کالتی کمت��ر از آن تامین و 
گ��ردش مالی خوبی هم تجرب��ه کنند. از این 

رو فعال صادرات صرفا در برخی از بخش های 
لوکس ش��کالت مناس��ب و اقتصادی اس��ت 
هرچند کشورهای همس��ایه ایران مثل عراق 
و افغانستان نیز محصوالتی را به صورت سنتی 
خریداری می کنند.  وی گفت: با بررسی های 
کارشناسی انجام ش��ده در صنعت بیسکویت 
ام��روز درخواهی��م یافت یک��ی از تهدیدهای 
اصلی ک��ه صنف و تولیدات��ش را به مخاطره 
انداخته موضوع پراکندگی تولیدات به صورت 
کارگاه ه��ای کوچ��ک و بعضا غیر اس��تاندارد 
اس��ت درحالی که اگر بتوانیم تولیدکنندگان 
عمده را در قال��ب تولیدی های بزرگ تدارک 
ببینیم نه تنها باعث کاهش هزینه های تولید 
ش��ده  ایم، بلکه می توانیم با اس��تفاده از حجم 
انب��وه تولیدات س�����طح قاب��ل توج�هی از 
ب��ازار را تح��ت تاثیر قرار دهیم ن��ه اینکه هر 
تولیدکنن��ده به یک شهرس��تان و روس��تای 

اطرافش فکر کند و برای آن دس��ت به تولید 
بزن��د. ب��ه عقیده ای��ن مدیر صنف��ی، اکنون 
معضل اکثر صنوف کش��ورمان ب��رای تولید، 
فروش یا حتی سرمایه گذاری نبود آمار دقیق 
اس��ت و همین نقیصه می توان��د باعث از بین 
رفت��ن س��رمایه ها و البت��ه موازی کاری های 
گس��ترده ای در بخش ه��ای مختلف ش��ود و 
 درنهایت نمی توانیم ش��اهد رقابتی مناس��ب 
باش��یم.  وی در پایان اف��زود: نبود آمار دقیق 
بیانگ��ر کمبود ارتباط دانش��گاه و موسس��ات 
علم��ی با صنای��ع مختلف اس��ت و به همین 
دلیل تقریبا در اکثر صنایع کشورمان ضعف و 
خأل آمار دقیق داریم هرچند صاحبان صنایع 
ب��ه دلیل برخی م��وارد مثل ف��رار مالیاتی و 
گرفتاری ه��ای اداری از ارائ��ه دقیق اطالعات 
خ��ودداری کرده و اجازه تامین اطالعات خام 

مورد نیاز نهادهای مربوطه را نمی دهند. 
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روی دیگر سکه بازار
ب��ازار مبل دالوران یکی از چند مرکز خرید عمده 
مبلمان در پایتخت است. محل رجوع افراد بسیاری 
است و برای خودش کیا و بیایی دارد. البته به لحاظ 
معم��اری و ظاهر بازار فعال در مقاب��ل بازاری مانند 
یافت آباد حرف��ی برای گفتن ن��دارد. حتی می  توان 
گفت ب��ازار زیبای��ی نیس��ت در حالی ک��ه کاالیی 
دکوراس��یونی می فروش��د که قرار است زینت بخش 
خانه ه��ا هم باش��د. البته این ش��رایط تا حدودی به 
نفع خریدار اس��ت تا فروشنده. هزینه های تشریفات 
ظاه��ری فروش��گاه اش را روی اجناس اش نکش��د. 
هر چن��د با همه این اوصاف قیمت ها کم نیس��ت و 

مشتری  چندانی در این بازار به چشم نمی خورد. 
ش��رح حال ظاهری بازار دالوران از این قرار است: 
اکثر مغازه ها در این مرکز خرید، ش��بیه هم هستند؛ 
س��اده و با کمتری��ن تجمل. بیشترش��ان یک طبقه 
هس��تند. بقیه هم که لوکس تر و ش��یک  تر هستند، 
دو طبقه ان��د. اگر بخواهیم آم��ار دقیق تری از تعداد 
فروش��گاه های فعال بل��وار دالوران به ش��ما بدهیم 
باید ب��ه 1600باب مغازه ای اش��اره کنیم که در دو 
ط��رف بلوار جا خوش کرده ان��د. این 1500-1600 
مغازه کوچک و بزرگ از ابتدای میدان الغدیر شروع 
می شود و تا بعد از اتوبان شهید باقری ادامه می یابد. 
البت��ه این نکته را هم باید اضافه کنیم که واحدهای 
تجملی و پر زرق و برق بیشتر در ابتدای خیابان واقع 

شده اند. 

متراژ، قیمت، اجاره بها
بزرگ ترین مغازه ها 200مت��ری و کوچک ترین ها 
100 مت��ری اس��ت. بیش��تر از 200مت��ر و کمتر از 
100متر خیل��ی کم پیدا می ش��ود. البته متراژهای 

160-150 متری هم کم نیست. 
قیم��ت ره��ن و اج��اره در اینجا کمی باالس��ت. 
ب��رای رهن ی��ا اجاره کردن مغازه در ای��ن بازار باید 
هزینه های��ی از این دس��ت بپردازید: برای یک واحد 
200مت��ری ک��ه معم��ول این ب��ازار اس��ت، 40 تا 
60میلیون پ��ول پیش و ماهان��ه 5-4 میلیون تومان 
اجاره بها منظور می ش��ود. رهن طرف��دار ندارد و هر 
ملکی که رهن داده ش��ود، مبل��غ آن کامال توافقی 
اس��ت و خیلی ربطی به قیمت منطقه و ارزش ملک 

و... ندارد. 
فروش ه��م راکد اس��ت. االن خریدوفروش مغازه 
به ندرت اتف��اق می افتد. کمتر پیش می آید صاحب 
ملک��ی، واحد تجاری اش را به فروش برس��اند. چون 
مش��تری دست به نقد نیس��ت. مگر در موارد خاص 
مث��ل بدهی س��نگین، تعهد مالی و خ��دای ناکرده 
کالهب��رداری و ورشکس��تگی. در غیر ای��ن صورت 
لزوم��ی ن��دارد صاحب مغ��ازه ملکش را بفروش��د؛ 
چون فروختن هم زمان بر اس��ت و هم خریداری که 
پول اضافی خیلی زیادی داش��ته باش��د، تقریبا پیدا 
نمی شود. ولی قیمت ملک اگر بنا به فروش باشد، از 

متری 15-10میلیون به باالست. 

شاهد بازاری! 
در بازار دالوران هم انگار اوضاع به س��امانی حاکم 
نیس��ت. من هم مانند شما خوانندگان دلم لک زده 
که وارد بازاری ش��وم و کاس��بانش از رونق یا حتی 
رونقکی بگویند. همه حرف های شان این است: چند 
س��ال رکود بوده و تحریم و غیره و االن برجام است 
و پس��ابرجام و اگر منتظر نشس��ته اند که آن معجزه 
پنه��ان رخ از نقاب ح��وادث بگش��اید، بیت ترجیع 
حرف های ش��ان شده اس��ت این: »مشتری نیست.« 
ب��ه واقع مش��تری این روزها حکم کیمی��ا را دارد و 
کس��به محله دالوران خیلی از ای��ن وضعیت راضی 
نیس��تند. البته این یک روی سکه است. روی دیگر 
آن نارضایت��ی مش��تری ها از قیمت هاس��ت. پس از 
گفت وگ��و با مغازه دارها، می خواهم پای صحبت های 
مشتری ها یا به قول یکی از فروشنده ها، تماشاگرها 
هم بنشینم. بعد از نیم ساعت پرسه زدن و معطلی، 
خانمی حدودا 40ساله را می بینم که جلوی ویترین 
)بنا به گفته فرهنگس��تان، کاالنما! ( چند مغازه بغل 
هم، دنب��ال میز و صندلی تکی اس��ت. اولش قبول 
نمی کند هم کالمم شود، ولی در مقابل اصرار من، به 
اتیکت نصب ش��ده روی محصوالت چوبی و مبلمان 
اش��اره می کند و می گوید: »با کدوم پول آقا؟ حقوق 
بگیر جماعت که پول چاپ نمی کنه! اینا رو که خدا 
انصاف ش��ون بده، انگار تو این دوره زمونه نیستند!« 
منتظرس��وال بع��دی ام نمی ش��ود و از م��ن فاصله 
می گیرد و می رود. البته هیچ خریدی هم نمی کند! 
ی��ک ربع دیگر ه��م می گذرد؛ خان��م و آقایی در 
طرف دیگر خیابان مش��غول وران��داز کردن مغازه ها 
هس��تند. نزدیک شان می شوم و س��ر صحبت را باز 
می کنم؛ قصد خری��د ندارند فقط از روی کنجکاوی 
توجه ش��ان جل��ب ش��ده. آق��ا می گوید: »ش��رایط 
اقتصادی مس��اعد نیس��ت. حتی اگر قیمت ها پایین 
باش��د، توان خرید از طرف م��ردم وجود ندارد، مثل 
خود ما.« خان��م حرف همس��رش را ادامه می دهد: 
»االن خریدار و فروش��نده هیچ کدام راضی نیستند 
و از ش��رایط فعلی گله مندند.« دس��ت آخر که قصد 
برگشتن دارم، با یک راننده تاکسی تا میدان رسالت 
هم مسیر می شوم؛ بدون مقدمه چینی از بازار دالوران 
می پرس��م. جواب می ده��د: »آخرهفته ها بازار کمی 
تک��ون می خوره؛ نه اینکه فکر کنی خبری می ش��ه، 
نه! ولی خب، میان برای تماشا یه چندتایی هم تیرو 

تخته ای هم می خرند.«

گزارش2

انواع دکور چوبی همراه با میزهای 
بزرگ اداری مخصوص جلسات و 

همایش ها، میز نمایشگرهای کوچک 
و بزرگ با رنگ ها و طرح های مختلف 
و تزیینات چوبی رنگی هم به وفور 
یافت می شود. ولی چیزی که بیشتر 

به چشم می آید و از نگاه فروشندگان 
آزاردهنده است، نبود مشتری و 

کسادی بازار است

بل��وار دالوران در ش��رق ته��ران واق��ع ش��ده. باالتر 
از می��دان رس��الت و چس��بیده به می��دان الغدیر. قبل 
از رس��یدن به می��دان الغدی��ر تک و ت��وک مغازه های 
مبل فروش��ی را می توان دید. ام��ا ورودی بلوار از هر دو 
طرف پر است از فروشگاه هایی که جنس عمده شان مبل 
راحتی اس��ت. اینجا بغل به بغل مغازه مبلمان اس��ت و 
دکوراس��یون و تختخواب و بوفه و انواع میز ناهارخوری 
با طرح ها و مدل های جورواجور. جلوی ویترین شیک و 
پرزرق وبرق مغازه ای، س��ت مبلمان راحتی 34 میلیون 
تومانی خودنمایی می کند. کنارش هم مبلمان اس��تیل 
24 میلیون��ی جا خوش کرده اس��ت. البت��ه محصول 5 
میلیون تومانی هم هس��ت که عقب تر چیده شده است. 
ظاهرا نرخ گذاری بر اس��اس سفارش��ی است که سازنده 
از مش��تری می گیرد و براس��اس نیاز خریدار قیمت آن 
محاسبه می شود و کامال توافقی است. از قیمت تعرفه و 
سقف بهای فروش هم خبری نیست. انگار قیمت ها بین 

خودشان حل وفصل می شود! 

ساخت، فروش، تعمیرات
عالوه ب��ر فروش محص��والت خانواده مب��ل و دکور، 
خدمات مناس��بی هم عرضه می ش��ود. از تعمیرات پایه 
و دس��ته و تعویض روکش مبل ت��ا رنگ آمیزی و نصب 
س��ازه های چوبی در منزل به همراه تغییر دکوراس��یون 
داخلی. به نظر می رس��د این منطق��ه تجاری و تولیدی، 
پکیج مناس��بی از ان��واع خدمات را به مش��تریان خود 
ارائ��ه می دهد.  درواقع با حضور در این منطقه هم خرید 
می کنید و هم اگر کاالیی آس��یب دیده دارید می توانید 
امیدوار باشید که تعمیرکار ماهری برای تعمیرش بیابید. 

 چراغ اول
از هم��ان ابت��دای ورودی، دو گالری بزرگ در دو طرف 
خیابان بیش��تر از بقیه به چشم می آیند. مغازه های شیک 
و ب��زرگ ب��ا انواع مدل ه��ای روز و مبلمان��ی با طرح های 
چشم نواز. با اینکه ساعتی از ظهر گذشته، مغازه ها خلوت 
هس��تند. البته مبل تنها محصولی نیست که می فروشند. 
انواع و اقس��ام می��ز و صندلی و دکور و بوفه هم هس��ت 
که با خوش س��لیقگی تمام در برابر چشم رهگذران جلوه 
می کن��د. بعض��ی از مغازه ه��ا که دوطبقه هس��تند طبقه 
اول را ب��ه مبل راحت��ی و اداری و 

طبق��ه دوم را ب��ه میز و صندلی و تختخ��واب )یک نفره، 
دونفره، تاش��و( و تزیینات چوبی اختصاص داده اند. جلوتر 
که می روم، س��ایر محصوالت و ساخته ها هم خودشان را 
نشان می دهند. انواع دکور چوبی همراه با میزهای بزرگ 
اداری مخصوص جلس��ات و همایش ها، میز نمایشگرهای 
کوچ��ک و بزرگ با رنگ ها و طرح های مختلف و تزیینات 
چوبی رنگ��ی هم به وفور یافت می ش��ود. ولی چیزی که 
بیش��تر به چش��م می آید و از نگاه فروشندگان آزاردهنده 
است، نبود مش��تری و کسادی بازار است که صدای همه 
را درآورده! حاال چرا رکود گریبانگیر بورس مبلمان شرق 
پایتخت شده و پرنده پر نمی زند، وارد بحث با کاسب ها و 

مغازه دارها می شوم. 

قدمت زیاد، از تولید به 
مصرف! 

اینج��ا 25 س��ال اس��ت که 
راس��ته مب��ل فروش هاس��ت. 
تقریبا 70 درصد کاس��ب های 
تولی��د  خودش��ان  اینج��ا 
کننده اند و جنس خودشان را 
می فروشند. هستند واحدهایی 
که سه نس��ل یک خانواده در 
آن کار کرده اند. از پدربزرگ تا 
نوه! اینه��ا را آقای بهزادی که 
خ��ودش از قدیمی ه��ای بازار 

اس��ت می گوید. بهزادی که دوس��تانش او را حسین آقا 
ص��دا می زنن��د، از وضعیت فعلی خرید و فروش بس��یار 
ناراضی اس��ت و دل پری دارد. »مردم پول دس��ت شان 
نیس��ت؛ گرانی همه را فراری داده! اگر نقدینگی دس��ت 
مردم باشد فروش رونق می گیرد و بازار از کسادی خارج 
می شود.« بعد با عصانیت بیشتر ادامه می دهد: »کیفیت 
تولیدات ما باالس��ت و حرف 
ن��دارد! حت��ی از یافت آباد 
ه��م که اس��م در ک��رده و 
مدام تبلیغات می کند، بهتر 
اس��ت. قیمت محصوالت مان هم 
بی��ن 20 تا 50درص��د ارزان تر 
اقتصادی  اوض��اع  اما  اس��ت. 
مردم مساعد نیست و پولی 
ندارن��د خرید کنند.«بهروز 
که حدودا 40 ساله نشان 
بح��ث  وارد  می ده��د 
می گوی��د:  و  می ش��ود 
مغازه ه��ای  از  »خیل��ی 
اینج��ا  ب��ه  یافت آب��اد 
س��فارش کار می دهن��د و 
به قیم��ت خیلی باالتری 
می پرسم  می فروش��ند.« 
چرا اینجا کمتر ش��ناخته 
شده است؟ می گوید: »تبلیغات نداریم؛ آنها هم تبلیغات 
تلویزیونی دارند، هم پش��ت ش��ان ب��ه بعضی جاها گرم 
است. »می پرسم یعنی رانت؟« جواب می دهد: »مسائلی 
هس��ت که اتحادیه هم نمی تواند کاری بکند و دس��تش 

بسته اس��ت. زورشان خیلی زیاد اس��ت و هر کاری که 
بخواهند می کنند.«

مشکل پشت مشکل! 
حس��ین آقا دوباره رش��ته کالم را در دست می گیرد 
و ب��ا دلخوری همراه با اس��تیصال می گوید: »آقا تو را به 
خدا بنویس که هس��تند افراد دارای قدرتی که اجناس 
تقلب��ی و بی کیفیت به بازار عرضه می کنند و آخر س��ر 
به اس��م ما تمام می ش��ود و دودش به چشم ما می رود. 
هی��چ حمایتی هم از ما نمی ش��ود. من خ��ودم خارج از 
کشور بوده ام، همه گونه حمایت از تولید کننده می شود 
ام��ا در ایران می گویند چون خ��وب پول می گیری باید 

مالیات بیشتری بدهی! کارگاه 
40نف��ری م��ن االن 10 نفره 
وق��ت 40میلی��ون  آن  ش��ده 
توم��ان مالی��ات آم��ده و 1/8 

میلیون پول برق! 
و  گرفت��ه  ب��اال  بح��ث 
همینط��ور به اف��راد اطرافمان 
اضاف��ه می ش��ود؛ یوس��ف در 
تأیی��د حرف ه��ای همکارانش 
»نمایش��گاه های  می گوی��د: 
زنجی��ره ای و فصل��ی ک��ه به 
ارگان ه��ا  و  نهاده��ا  برخ��ی 
وابس��ته هس��تند، ب��ه ای��ن وضعی��ت نابس��امان دامن 
زده ان��د. س��ال گذش��ته تولیدکننده ه��ا ت��ا 90 درصد 
 خس��ارت دادن��د. در نمایش��گاه های س��االنه و ماهان��ه 
60-70 درصد کاالی تقلبی و دس��ت دوم عرضه کردند 
و بازار را به رکود و بی اعتمادی کش��اندند. پارسال همه 

م��ا اعتراض صنفی کردی��م و اتحادیه هم همراهی 
کرد، اما به هیچ نتیجه ای نرس��یدیم.« 

فره��اد ه��م به جمع م��ا اضافه 
می شود: »نرخ مالیات به اضافه 
آب و ب��رق و گاز ب��رای تولید 
خیل��ی باالس��ت و از ت��وان ما 

خارج است. همه اینها باعث 
قیمت  ک��ه  می ش��ود 
تمام ش��ده ب��اال برود 
و در نتیج��ه بر خرید 
تأثی��ر منف��ی  م��ردم 
س��رویس  می گ��ذارد. 
مبلمان��ی ک��ه باید 10 
تا 12 میلیون باشد، 20 

میلیون تمام می ش��ود و 
ب��رای خرید  تقاضا  قطعا 

کمتر می شود.«

چشم بادامی ها آخر صف! 
با همه گرفتاری ها و کاس��تی ها، خبری از محصوالت 
خارجی نیس��ت. کیفی��ت و طراحی خ��وب نمونه های 
داخلی باعث ش��ده جایی ب��رای خارجی ها به خصوص 
چشم بادامی ها نباشد. درصد کمی از محصوالت از اروپا 

به خصوص ایتالیا وارد می ش��ود که حجم زیادی نیست 
و بیش��تر مربوط به حوزه مبلمان استیل است. اما صرفه 
اقتصادی ندارد و چون تعرفه وارداتش باالس��ت، کسی 
س��راغش نمی رود. به عقیده فروش��ندگان نیازی نیست 
مبلمان و دکوراس��یون خارجی وارد ش��ود. اگر حمایت 
باش��د و چوب الی چرخ نگذارند، نی��از داخل که هیچ، 

صادرات هم خواهیم داشت. 

سال به سال دریغ از... 
70 درصد از فروش مان کم ش��ده؛ االن سفارش کار 
خیلی کمتری نس��بت به پارس��ال می گیریم. سرویس 
خ��واب کودک و حتی جهیزیه هم االن خریدار چندانی 
ن��دارد. اینها بخش��ی از گالیه هایی اس��ت که صاحبان 
مغازه ها و تولید کننده ها ابراز می کنند. در این ش��رایط 
نامناسب و کسادی بازار، شهرداری هم موی دماغ شده 
و عوارض س��االنه زیباس��ازی و نوس��ازی اش را مطالبه 

می کند. 
وحید می گوید: »مطالبات ش��هرداری بر اساس تعرفه 
مش��خصی نیست و کامال سلیقه ای عمل می کند. ما هم 
مجبوریم که تن بدهیم تا جلوی کسب و کارمان گرفته 
نشود؛ در عوض هیچ امکاناتی را برایمان مهیا نمی کنند. 
اینجا حتی پارکینگ عمومی هم ندارد؛ محل مناس��بی 
برای تخلیه بار ندارد، بارها ش��ده مش��تری آمده داخل 
مغازه تا برگردد ماش��ینش را برده اند. او هم رفته پشت 
س��رش را هم نگاه نک��رده! همه اینها به م��ا لطمه وارد 

می کند و بازار را از رونق می اندازد.«

پرده آخر
س��اعت به 5 بعدازظهر نزدیک می شود، گالیه ها ادامه 
دارد و مغازه ه��ا در س��کوت معن��اداری روز را به پایان 
می برند. شرایط نامطلوب اقتصادی دامن صنف مبلمان 
را ه��م گرفته و فعاالن این صنف را کالفه کرده اس��ت. 
خورشید چتر روزانه اش را آرام آرام جمع می کند و بازار 
را با چش��می منتظر به آینده ای که معلوم نیس��ت چه 
زمانی از راه می رسد، تنها می گذارد. تمام مسیری را که 
امروز رفته ام هنگام بازگش��ت مرور می کنم؛ به این فکر 
می کن��م که چند کارخانه و کارگاه در کش��ور با زحمت 
س��رپا مانده اند؛ به جایی که آمده بودم، می رسم. ولی نه 

گره ای باز شده و نه رونقی در کاری. 
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برای خرید هر کاالیی باید جایی رفت. فروشگاهی، محله ای، خیابان یا منطقه ای. به همین دلیل بازارهای 
خاص برای مشتریان طالب یک جنس مورد نظر راه اندازی شدند و به اصطالح بورس آن کاال را به وجود 

آوردند. تنوع محصول و تعداد برندها و مارک های معتبر در کنار فضای رقابتی برای فروش بیشتر و 
ارائه خدمات مطلوب به خریداران الزمه به وجود آمدن این مراکز خرید یا همان بورس هاست. مبلمان و 
دکوراسیون هم برای خودش بورس و بازار دارد که در بعضی از نقاط تهران فعال است. حضور درازمدت 

یکی از این مراکز بورس در عرضه تولید و پخش مبلمان و دکوراسیون و چوب، ما را به شرق تهران یعنی 
خیابان دالوران در منطقه رسالت کشانده است. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار مبل دالوران

مبلمان در خیابان

علی علمی 



بلوک پلی استر لرستان 
واگذار می شود

بلوک 49 درصدی س��هام شرکت پلی استر لرستان 
شامل 15 میلیون و 628 هزار و 452 سهم به قیمت 
پایه هر س��هم 778 ریال در روز سوم آذرماه امسال 
توس��ط س��ازمان خصوصی س��ازی روی میز فروش 
می رود. براساس این گزارش، این میزان سهام که به 
ارزش کل پایه 12 میلیارد و 158 میلیون و 935 هزار 
و 656 ری��ال ارزش گ��ذاری ش��ده اس��ت به صورت 
20 درصد نقد و بقیه اقس��اط چهار س��اله به مزایده 

گذاشته می شود. 

آغاز صادرات دوباره مواد 
پتروشیمی از بورس کاالی ایران

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز 13 آبان ماه، 
شاهد عرضه مجدد محصوالت پتروشیمی در رینگ 
صادراتی بود. مجتمع پتروشیمی تندگویان به عنوان 
نخس��تین عرضه کنن��ده محصوالت پتروش��یمی با 
  SUPER500 تن پل��ی اتیلن ترفتاالت نس��اجی
 BRIGHTو 506 تن پلی اتیلن ترفتاالت نس��اجی 
 TG641در ت��االر مذکور حضور یافتند. قیمت پایه 
این دو محص��ول به ترتیب 969 و 958 دالر در هر 
تن ثبت ش��د. ت��االر صادراتی عالوه ب��ر محصوالت 
پتروش��یمی ش��اهد عرضه پنج هزار ت��ن قیر 6070 
ش��رکت پاالیش نفت تبریز، هفت ه��زار تن گوگرد 
گرانوله شرکت پاالیش نفت شازند اراک، دو هزار تن 
قیر 85100 شرکت صنعت قیر هرمزگان و 500 تن 

عایق رطوبتی شرکت بایر طوس شرق بود. 

رشد 21 درصدی ارزش معامالت 
بورس انرژی در سه هفته اخیر

سه هفته معامالتی منتهی به 8 آبان ماه 94 در حالی 
به پایان رس��ید که مجموع ارزش معامالت در بورس 
انرژی ایران نس��بت به دوره مش��ابه قبل از آن با رشد 
قریب ب��ه 21 درصدی به 3 ه��زار و 135 میلیارد ریال 
بالغ ش��د که از این میزان معامالت اوراق سلف موازی 
استاندارد نفت کوره بیشترین سهم از ارزش معامالت 
بورس انرژی ایران را طی دوره مذکور به خود اختصاص 
داد. ب��ورس انرژی ایران ک��ه درصدد کمک به صنعت 
نفت کش��ور در تامین مالی طرح های توس��عه  ای این 
صنعت برآمده است، طی 14 روز کاری این دوره از 18 
مهرماه 94 تا 8 آبان ماه 94 موفق به عرضه اولیه اوراق 
سلف موازی استاندارد نفت کوره 380 سانتی استوک 
شرکت ملی نفت ایران به ارزش 2 هزار میلیارد ریال در 
نماد »سمانک 955« شد. معامالت ثانویه این اوراق در 
تمامی نمادهای فعال نیز منجر به ثبت ارزشی بالغ بر 
38 میلیارد ریال روی اوراق مذکور طی این دوره ش��د. 
بدین ترتیب ارزش تجمعی معامالت سال جاری روی 
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره قریب به 6 هزار 
و 147 میلیارد ریال شد. طی این دوره همچنین معامله 
78 هزار و 196 قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد برق 
معادل با یک  میلیون و 624 هزار 540 مگاوات ساعت با 
ارزشی قریب به 600 میلیارد ریال موجب شد تا ارزش 
تجمع��ی معامالت برق در بورس انرژی ایران از ابتدای 
س��ال جاری به 3 هزار و 713 میلیارد ریال بالغ شده و 
با کس��ب سهم 20 درصدی از ارزش تجمعی معامالت 
به بیشترین س��هم خود از ابتدای سال جاری تاکنون 

دست یابد. 

معامالت آرام در بازارهای اروپایی
بازاره��ای اوراق به��ادار در منطق��ه اروپا با تغییرات 
اندکی همراه ش��دند و پس از رش��د که اندکی منجر 
به پوش��ش روند منفی ماه های گذشته شد، در مسیر 
تعادلی به سر بردند. تیس نوتسن، مدیر بانک ساکسو 
در دانمارک در این خصوص اظهار داشت: بازار در حال 
حاض��ر به یک مولفه واکنش نش��ان می دهد و آن هم 
اعتماد است. سهامداران هنوز از بازارها ترس دارند اما 
هم اکنون با نگاهی اجمالی در بازسازی اقتصادی دنیا، 
تمایل س��رمایه گذاران کمی تغییر کرده است. در این 
بین، قیمت س��هام بانک UBS با رش��د 4.4 درصدی 
همراه ش��د در حالی که این بان��ک در آخرین گزارش 
خود، س��ود مناسبی را به س��هامداران اختصاص داد. 
این در حالی اس��ت که، بانک استاندارد چارتر به دلیل 
تعدیل نیرو و اخراج تعدادی از کارکنان خود با کاهش 
6.3 درصدی سهام همراه شد تا بتواند با تعدیل نیروی 
کار خود 5.1میلیارد دالر س��رمایه برای خود پس انداز 
کند. بر این اساس، قیمت سهام شرکت فولکس واگن 

با افت 4.9 درصدی رو به رو شد. 

انتشار پرتفوی یک ماهه »غدیر«
ش��رکت توس��عه س��رمایه و صنعت غدیر با انتشار 
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه گذش��ته خود اعالم 
کرد در مهرماه امس��ال تعدادی از سهام چند شرکت 
بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و 182 میلیارد و 
743 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 453میلیارد و 

48 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 

تحقق 6 درصدی پیش بینی های 
»ومعادن« طی 6 ماه

ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
پیش بینی درآمد هر س��هم برای س��ال مالی منتهی 
به 29 اس��فندماه 94 را با س��رمایه 16 هزار میلیارد 
ریال مبلغ 126 ریال اعالم کرده اس��ت و طی دوره 
6 ماهه نخس��ت س��ال با اختصاص 8 ریال سود به 
ازای هر س��هم معادل 6 درص��د از پیش بینی هایش 

را پوشش داد. 

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل بورس و اوراق 
بهادار روز چهارش��نبه در داد 
و س��تد معام��الت، با رش��د 
115واح��دی به رقم 62 هزار 
در  رس��یدو  927واح��دی  و 
آخری��ن روز کاری هفت��ه در 
آستانه صعود به کانال 63هزار 
واح��دی قرار گرفت. معامالت 
س��هام  ب��ازار  گذش��ته  روز 
همچون روزها و ماه های قبل 
نی��ز در ش��رایطی رخوت آور 
ادامه یافت ب��ا این تفاوت که 
ب��ه نظر می رس��د ط��ی یکی 
دو هفت��ه اخیر بورس ش��اهد 
بازارگردانی توس��ط حقوقی ها 
ش��اخص های  از  حمای��ت  و 
ب��ورس از طری��ق معام��الت 
بلوکی است. آن چه این روزها 
در ت��االر شیش��ه ای می توان 
به خوب��ی دید ت��داوم انتظار 
بازار س��هام در  معامله گ��ران 
مقابل تابلوی معامالت بورس 
ابهام های  تکلیف  تعیین  برای 
تعیی��ن  همچ��ون  بزرگ��ی 
ن��رخ خ��وراک مجتمع ه��ای 
روزهای  در  است.  پتروشیمی 
در  پیاپ��ی  نوس��انات  اخی��ر 
بورس ته��ران تقابل دو گروه 
از سرمایه گذاران در دو جناح 
مختل��ف خرید و ف��روش که 
بعض��ا به تش��کیل صف منجر 

می شد را به دنبال داشت. 

طوالنی شدن روند نزولی 
بورس

در شرایطی که قیمت سهام 
اغلب ش��رکت ها در س��طحی 
اس��ت که انگیزه های فروش و 
کاهش بیشتر در برخی از آنها 
وجود ندارد و حتی گزارش های 

عملک��رد ش��ش  ماه��ه برخی 
از آنه��ا نی��ز این ام��ر را تایید 
می کند، اما بخش قابل توجهی 
از ش��رکت های کوچ��ک خود 
در ش��رایط رک��ودی همچنان 
سرپا هستند. گرچه بازار سهام 
همچنان همانند روزهای قبل 
اقب��ال و توجه س��هامداران به 
گروه ه��ای کوچ��ک و قن��دی 
نامناس��ب  دلی��ل وضعیت  به 
شرکت ها و صنایع بزرگ جلب 
کارخانجات  شد و شرکت های 
س��رمایه گذاری  قزوی��ن،  قند 
صنع��ت بیمه و قن��د اصفهان 
تقاض��ای خرید  بیش��ترین  از 
برخوردار ش��دند، این در حالی 
اس��ت ک��ه س��یمان اصفهان، 
بهسرام و سازه پویش بیشترین 
تقاض��ای ف��روش را از آن خود 
کرده اند. دیروز همچنین حجم 
معام��الت اندک��ی رش��د کرد 
ام��ا ارزش معام��الت با کاهش 
مواج��ه ش��د. کاه��ش ارزش 

معامالت بیانگر این نکته است 
که ش��رایط فعلی ب��ورس که 
هیچ تفاوتی با گذشته نداشته 
است و طوالنی شدن زمان روند 
نزولی بورس و از حد گذش��تن 
رقم زیان اهالی تاالر باعث شده 
که همچن��ان ارزش معامالت 
در ب��ازه پایینی ق��رار گیرد. از 
سوی دیگر با وجود اینکه روند 
مذاکرات سیاسی روندی مثبت 
و سازنده بوده است و با احتمال 
زیاد ت��ا چند ماه آینده وارد فاز 
عملی خواهد شد اما به راحتی 
نمی توان اثرات مثبت آن را در 
بازار س��هام روی قیمت سهام 

شرکت ها مشاهده کرد. 

کاهش قیمت جهانی نفت 
و تاثیر آن بر گروه های پر 

ارزش بازار
در عی��ن حال اف��ت ارزش 
معامالت را می توان در ارتباط 
با کاهش قیم��ت جهانی نفت 

دانست. چرا که کاهش قیمت 
آوری  س��ود  نف��ت،  جهان��ی 
ش��رکت ها در ای��ن گ��روه را 
متاثر ک��رده و قیمت این گروه 
پر ارزش ب��ازار را با حدود 55 
درصد کاهش نس��بت به آبان 
مواجه کرده است. از دیگر سو 
با توج��ه به تصوی��ب نرخ 13 
س��نتی برای نرخ خوراک گاز 
در اواخر سال 92 و عدم تغییر 
آن ت��ا ب��ه امروز ش��رکت های 
صدم��ات  گازی  پتروش��یمی 
زیادی را از این محل دیده اند. 
کاهش ش��دید قیمت نفت بر 
گ��روه پاالیش��گاهی نیز باعث 
کاهش ارزش بازار بورس شده 
است. شرایط فعلی بازار سهام 
بیش از هم��ه متاثر از کاهش 
قیمت های جهانی و باال بودن 
نرخ سود بانکی است و می توان 
نتیج��ه گرفت وضعی��ت فوق 
نقدینگی را به بورس رهنمون 

نخواهد کرد. 

رشد 3.5 واحدی شاخص 
آیفکس

معام��الت  فراب��ورس  ب��ازار 
چهارش��نبه را با خرید و فروش 
90میلی��ون ورقه بهادار به ارزش 
950میلی��ون  و  679میلی��ارد 
بیش��ترین  داد.  خاتم��ه  ری��ال 
فرابورس معادل  حجم معامالت 
10 میلی��ون و 640هزار س��هم 
مرب��وط به گ��روه پتروش��یمی 
و  بود  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
بیشترین ارزش معامالت با رقم 
19میلی��ارد و 670 میلیون ریال 
به ذوب آه��ن اصفهان اختصاص 
یاف��ت. آیفک��س ب��ا 3.5 واحد 
رش��د به 722.71 واحد رس��ید. 
همچنین، شرکت های خوارزمی 
به همراه عمران و توس��عه شاهد 
و باغمیش��ه بیش��ترین افزایش 
قیم��ت و س��هام ش��رکت های 
مرج��ان کار، بیمه نوی��ن و بیمه 
سامان بیش��ترین کاهش قیمت 
را تجرب��ه کردن��د. روز گذش��ته 
شاهد بازگش��ایی نماد معامالتی 
شرکت مهندس��ی صنعتی روان 
فن آور پ��س از برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
درخصوص افزایش سرمایه و ارائه 
با س��رمایه  اطالعات پیش بینی 
دامنه  ب��ا محدودی��ت  جدی��د، 
نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، 
بودیم و در پایان معامالت، نماد 
معامالتی شرکت س��بحان دارو 
جهت برگ��زاری مجمع عمومی 
فوق الع��اده صاحب��ان س��هام و 
نماد معامالتی ش��رکت صنعتی 
و معدنی شمال ش��رق شاهرود 
جهت برگ��زاری مجمع عمومی 
عادی بط��ور فوق العاده صاحبان 
سهام در روز یکشنبه 17 آبان ماه، 

متوقف شد. 

شاخص کل نه توان صعود دارد،نه میل به سقوط

سرگیجه بازار سهام

فل��زات  صنع��ت   - ایس�نا 
اساس��ی که با در اختیار داشتن 
ش��رکت های مطرح فلزی زمانی 
یکی از لیدرهای بازار س��هام بود 
و مورد توجه و رصد روزانه اهالی 
تاالر شیش��ه ای ق��رار می گرفت، 
امروزه به دلیل تحوالت سیاسی 
و اقتصادی و اتفاقات گسترده در 
این حوزه همانند س��ایر صنایع 
بورس��ی گرفت��ار رکود ش��ده و 
س��هامداران  زیان  و  بی رغبت��ی 
خود را موجب شده است. به این 
ترتیب این صنعت مهم بورس��ی 
ک��ه روزی در صدر جدول ارزش 
معامالت و همچنین ارزش بازار 
قرار داشت، به دلیل رکود حاکم 
در اقتص��اد و همچنی��ن کاهش 
تقاض��ا و کمب��ود نقدینگ��ی در 
تنگنا قرار گرفت و با مش��کالت 
عدی��ده ای روبه رو ش��د، اما این 
هم��ه ماجرا نبود، زی��را عالوه بر 
رک��ود داخلی، ریس��ک دیگری 
به نام کاهش ش��دید قیمت های 

جهان��ی و افزای��ش قیمت ه��ای 
حامل ه��ای انرژی بر این صنعت 
تحمی��ل ش��د و اوض��اع صنعت 
خراب ت��ر  را  ب��ورس  اساس��ی 
ک��رد. کارشناس��ان معتقدند دو 
عامل اف��ت قیمت های جهانی و 
موجب  داخلی  رک��ود  همچنین 
خراب ش��دن اوضاع این صنعت 
و مواجه شدن آنها با مازاد عرضه 
ش��ده و زمین��ه افزای��ش هزینه  
و کاه��ش س��ود آوری را فراهم 
کرده اس��ت به طوری که بررسی 
وضعیت این صنعت مهم بورسی 
نش��ان می ده��د ک��ه ب��ه دلیل 
اقتصادی،  و  سیاسی  رخدادهای 
ارزش بازار ای��ن صنعت کاهش 
چش��مگیری پیدا ک��رد و با افت 
30 درصدی نس��بت ب��ه ابتدای 
س��ال از 276 هزار میلیارد ریال 
ب��ه 192 هزار میلی��ارد ریال در 
پای��ان مهرماه رس��ید. همچنین 
ارزش ب��ازار ای��ن صنع��ت با در 
اختیار داشتن 19 شرکت نسبت 

به مهر 1393 با کاهشی معادل 
45 درصد مواجه ش��ده اس��ت. 
ارزش بازار ای��ن صنعت در مهر 
س��ال گذشته 353 هزار میلیارد 
ریال بوده اس��ت. به این ترتیب 
ب��ا اف��ت ش��دید قیمت س��هام 
ای��ن ش��رکت و همچنی��ن افت 
ارزش ب��ازار، رتبه صنعت فلزات 
اساس��ی از لحاظ ارزش بازار نیز 
ن��زول کرد و بع��د از محصوالت 
مخابرات  بانک ه��ا،  ش��یمیایی، 
چندرش��ته ای  ش��رکت های  و 
صنعت��ی قرار گرف��ت. همچنین 
می��زان بازدهی ای��ن صنعت در 
یکسال گذش��ته بیانگر وضعیت 
نابس��امان فلزات اساسی در بازار 
سهام است، چراکه بازدهی سال 
ای��ن صنع��ت 39 درصد کاهش 
یافت��ه و هفتمین صنعت زیان ده 

بورس شناخته شده است.
این صنعت در ش��ش ماه 22 
درص��د زیان ب��ه همراهان خود 
تحمی��ل کرده و بع��د از صنعت 

محص��والت چوبی و اس��تخراج 
نفت در رتبه س��وم ق��رار گرفته 
اس��ت. اما در کنار بازدهی منفی 
اساسی  فلزات  گروه  شرکت های 
و همچنی��ن اف��ت ارزش ب��ازار 
این صنع��ت، یک��ی از صنایعی 
که ب��ا تعدیل منف��ی زیادی در 
پیش بین��ی س��ود خ��ود مواجه 
ش��د، صنع��ت فل��زات اساس��ی 
است که همانطور که پیش بینی 
می شد وضعیت نامساعد صنعت 
ای��ن  ش��ش ماهه  گ��زارش  در 
شرکت ها نمایان شد به طوری که 
دلیل  ب��ه  فوالدی  ش��رکت های 
جهان��ی  قیمت ه��ای  کاه��ش 
در  ف��روش  می��زان  کاه��ش  و 
داخ��ل و ادامه رک��ود اقتصادی، 
بورس  شرکت های  سایر  همانند 
گزارش های ضعیفی ارائه کردند. 
در این میان ش��رکت مطرح این 
گ��روه یعن��ی ف��والد مبارکه در 
پیش بینی ش��ش ماه��ه خود با 
تعدیل منفی مواجه شده و سود 

پیش بینی ش��ده خود را از 453 
ریال ب��ه 137 ریال کاهش داده 
اس��ت. ملی مس نیز در گزارش 
ش��ش ماهه خ��ود تعدیل منفی 
اعم��ال کرده و پیش بینی س��ود 
271 ریال را به 153 ریال کاهش 
داده و تنها توانسته در این مدت 
28 درص��د از ای��ن پیش بینی را 
پوش��ش دهد. بنابرای��ن با توجه 
به وضعی��ت رک��ودی جهانی و 
ادام��ه ریزش قیمت ها در س��ال 
2016 و همچنی��ن تداوم رکود 
داخل��ی انتظار م��ی رود صنعت 
فوالد در ماه ها و س��ال آینده به 
مس��یر فعلی خود ادامه دهد، اما 
از طرف��ی لغو تحریم ه��ا و ورود 
سرمایه گذار خارجی و همچنین 
تالش ب��رای خ��روج از رکود با 
اجرای بس��ته جدید دولت پیش 
روی صنای��ع مختل��ف و صنعت 
ف��والد ق��رار دارد ک��ه می تواند 
موجب تح��رک این صنعت مهم 

بورسی شود. 

س�نا - ممکن اس��ت شما به 
عن��وان ف��ردی که ب��ا بازارهای 
س��هام س��ر و کار دارید حداقل 
یکب��ار ن��ام ب��ورس اوراق بهادار 
نیوی��ورک و ب��ورس ن��زدک را 
ش��نیده باش��ید و با ن��ام بورس 
توکیو، لندن، ش��انگهای و توکیو 
آشنا باش��ید، اما آیا در خصوص 
قزاقستان  زامبیا،  لوساکا،  بورس 
ی��ا مغولس��تان اطالعاتی دارید؟ 
بورس های��ی در دنیا وجود دارند 
که حت��ی از اندازه ب��ازار آنها و 
ارزش بازار آنه��ا خبری نداریم، 
ش��اید برای ما مهم نب��وده و به 
این دلی��ل که ش��رکای تجاری 
ما محسوب نمی شود از آشنایی 
ب��ا آنه��ا صرف نظ��ر کرده ای��م، 
ام��ا همین بورس ه��ای کوچک 
می توانن��د گاهی در دنیا اتفاقات 

بزرگی را رقم بزنند. 
از  یک��ی  ب��ورس مغولس��تان 
کوچک ترین بورس های دنیاست 
ک��ه پس از آغاز به کار در س��ال 
 610 دارای  هم اکن��ون   ،1990
ش��رکت پذیرفته ش��ده و ارزش 
ب��ازاری بال��غ ب��ر 1.3 میلی��ارد 

دالر )ت��ا س��ال 2012( اس��ت. 
اما در ای��ن بین ب��ورس ویتنام 
ب��ا عملک��رد بهتری نس��بت به 
بورس مغولس��تان رو به رو بوده 
است و از س��ال 2000 میالدی 
رون��د رو به رش��د را برای جذب 
آغاز کرده  سرمایه ش��رکت های 
و هم اکنون دارای 800 ش��رکت 
پذیرفته ش��ده اس��ت. بازارهای 
نوظه��ور گاهی اوق��ات با هدف 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی 
و خوش��نامی اقدام به تأس��یس 

به��ادار می کنند.  اوراق  ب��ورس 
بیش��تر این کش��ورهای کوچک 
با کمک از کشورهای همسایه و 
بازارهای  تجاری،  کمک شرکای 
بورس را تأس��یس می کنند. اما 
بعض��ی اوق��ات ای��ن بورس های 
کوچک با س��رمایه ک��م فعالیت 
خ��ود را آغاز می کنن��د و همان 
اندازه کوچک نیز باقی می مانند 
ک��ه دالیلی معقول ب��رای بقا در 
ای��ن حد و ان��دازه دارند. با تمام 
ای��ن محدودیت ه��ا بس��یاری از 

بورس ه��ای کوچ��ک هن��وز به 
حی��ات خ��ود ادام��ه می دهند. 
کوچک تری��ن ب��ورس دنی��ا که 
بورس الئوس نام دارد در س��ال 
فعالی��ت خود  می��الدی   2010
را ب��ا کمک بورس ک��ره جنوبی 
آغ��از ک��رد و تا به ح��ال تنها 4 
ش��رکت پذیرفت��ه ش��ده در آن 
فعالی��ت دارند. بانک تجاری الئو 
جنریش��ن  ش��رکت   ،)BCEL(
شرکت   ،)EDL-Gen( پابلیک 
الئ��و وورد پابلیک )LWPC( و 

 )PTL( ش��رکت پترولیوم الئ��و
در کن��ار ب��ورس الئ��وس، یک 
بورس دیگر هم نام کوچک ترین 
بورس دنیا را به یدک می کش��د. 
عن��وان  ب��ه  کامب��وج  ب��ورس 
کوچک تری��ن بورس فع��ال دنیا 
دارای دو ش��رکت پذیرفته شده 
است. ش��رکت تأمین  کننده آب 
و ش��رکت   )PPWSA( دولتی 
بین الملل��ی گرن��د توئینز که در 

واقع یک شرکت تایوانی است.
می��الدی   2011 س��ال  در 
دنیا  بورس ه��ای  کوچک تری��ن 
ع��الوه ب��ر الئ��وس و کامب��وج، 
بورس ه��ای موزامبیک، کامرون، 
کیپ ورد )کش��وری در آفریقا(، 
س��وازیلند  تانزانیا،  ارمنس��تان، 
)یک کشور پادشاهی در جنوب 
آفریقا(، نامیبیا، س��وریه و لیبی 

هستند.
با وج��ود ناآرامی ها در لیبی و 
س��وریه این دو بورس همچنان 
به فعالیت خ��ود ادامه می دهند 
اما ریسک حضور سرمایه گذاران 
موج��ب کاه��ش ان��دازه این دو 

بورس شده است. 

صنعت مطرح بورس در رکود

گشت و گذاری در بازارهای جهانی: 
کوچک ترین بورس های دنیا 
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بیشترین درصد افزایش
ش��هد در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزایش روز گذش��ته را از آن خود کرد که داروس��ازی 

ابوریحان در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

8.94934.49شهد
2.8217.51ماشین سازی اراک
13.9365داروسازی ابوریحان

2.2164.87پلی اکریل
14.5454.87داروپخش

5.3654.87رادیاتور ایران
7.7064.8داروسازی فارابی

بیشترین درصد کاهش
پارس س��وئیچ صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش روز گذش��ته شد. س��یمان قائن در رده دوم این 
گروه ایستاد و  ملی سرب و روی هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.94(4.752پارس سوئیچ
)4.91(15.625سیمان قائن

)4.82(1.343ملی سرب و روی
)4.79(8.201جوشکاب یزد

)4.57(1.045س. بهمن
)4.39(1.830کالسیمین

)4.2(3.648پگاه خراسان

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته ایران خودرو  پرمعامله ترین س��هم بازار 
ش��ناخته ش��د. حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. بانک سینا و بانک صادرات ایران 

در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

125.092 1964ایران  خودرو

68.387 109ح . فوالد مبارکه 
29.124 1447بانک سینا

28.885 900بانک صادرات
22.893 1496س.  صنعت  بیمه 

20.737 2216پلي اکریل 
20.307 211ح.بانک پاسارگاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
ایران خودرو به خود اختصاص داد. پلی اکریل هم رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. بانک مل��ت نیز در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

245.729 1964ایران  خودرو
45.960 2216پلي اکریل 
42.155 1447بانک سینا

34.208 1494س.  صنعت  بیمه 
26.010 900بانک صادرات

19.224 1990بانک ملت
17.513 2373مخابرات ایران

بیشترین سهام معامله شده
س��رمایه گذاری دارویی تامین در حالی رتبه نخست 
جدول بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد 
ک��ه پلی اکریل در این گروه س��وم ش��د و پاالیش نفت 

بندرعباس در رده پنجم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

45183632س. دارویی تامین
1092514ح. فوالد مبارکه

22161548پلی اکریل
14941303س. صنعت بیمه
35781127نفت بندرعباس
9001024بانک صادرات
1447923بانک سینا

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. س��هم خودرویی 
محورس��ازان ای��ران خ��ودرو در جایگاه بع��دی قرار 

گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1146573پست بانک

1785357محور سازان 
2095150نوسازی تهران

1202109الکتریک خودرو شرق
1620108قند قزوین
113757فنرسازی زر
211256کابل البرز

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ایران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. سیمان کارون 
و س��رمایه گ��ذاری پردیس در رده ه��ای بعدی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

10912.02س. اعتبار ایران
32152.22سیمان کارون

7742.32سرمایه گذاری پردیس
37263.27س. گروه توسعه ملی
44403.31ایرکا پارت صنعت
33993.32گروه صنعتی بارز

11013.57سرمایه گذاری شاهد



مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده: نگاه دولت یازدهم 
و معاون زنان ریاست جمهوری بر احیای مهدکودک است و تا 
تصویب این موضوع، بانوان می توانند از شرکت های خصوصی 
یا نهادهای غیردولتی کمک بگیرند. فاطمه قیومی در نشست 
با بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان گفت: در مجموعه 
وزارت نیرو 12درصد کارکنان را بانوان تشکیل می دهند و این 
رقم در پنج س��ال گذش��ته تنها 6درصد بوده است. وی آفت 
جامعه بانوان ش��اغل را عدم ت��وازن بین محیط کار و خانواده 
عن��وان کرد و افزود: برای موفقیت بانوان در محیط های کاری 
نیاز به همراهی همسران است.  مشاور وزیر نیرو در امور بانوان 
و خانواده با اش��اره به حضور پررنگ ت��ر بانوان در محیط های 
علم��ی و درج مدارک تحصیلی باالت��ر گفت: تاثیر تحصیالت 
در افزایش حقوق بستگی به شرکت ها و نوع پست افراد دارد. 
 مش��اور اموربانوان وزیر نیرو گفت: سرانه ورزش بانوان باید 
با آقایان یکی باش��د و با توجه به گزارش��ات نگاه تبعیض آمیز 
وجود دارد. البته حضور بانوان در برنامه های ورزش��ی کم رنگ 
اس��ت و استقبال نمی ش��ود و باید به بحث سالمت خانم ها و 
خانواده ش��ان در محیط کار توجه شود.  قیومی با بیان اینکه 
مادران الگویی در زمینه س��المت و ورزش برای فرزندان خود 
هستند، گفت: مجموعه وزارت نیرو در خصوص ورزش بانوان 
در ساعات اداری بین دو، سه ساعت در هفته موافقت کرده و 
در اس��تان ها، بانوان باید پیگیر ورزش باشند.  وی درخصوص 
ایج��اد مهدک��ودک در ادارات گفت: س��ال 86 ای��ن امکان از 
وزارتخانه برداش��ته ش��د و آن زمان احساس کردند می توانند 

این کار را به بخش خصوصی واگذار کنند. نگاه دولت یازدهم 
و معاون زنان ریاست جمهوری بر احیای مهدکودک است و تا 
تصویب این موضوع بانوان می توانند از ش��رکت های خصوصی 
ی��ا نهادهای غیردولتی کمک بگیرند و البته ما نیز پیش��نهاد 
س��ه بندی را در این زمینه به کمیسیون اجتماعی داده ایم اما 
در مقطع فعلی به نفع شرکت های وزارت نیرو نخواهد بود که 
مهدکودک داری کنند.  وی درخصوص تغییر دوره ای مشاوران 
اموربانوان شرکت های وابسته به وزارت نیرو، گفت: توانمندی 
زنان در پس��ت مش��اور اموربانوان و بررسی چالش های حوزه 
زن و خان��واده باع��ث اقدامات موثر آنها در امور زنان ش��اغل 
ش��ده است و قطعا با حمایت سایر بانوان شاغل صورت گرفته 
اس��ت.  وی با بیان اینکه مشاوران اموربانوان باید مطلوبیت و 
مقبولیت داشته باشند، تاکید کرد: معموال مشاور اموربانوان با 
نظر مدیر اداره تعیین می شود و این جایگاه مطلوب شغلی که 
بانوان در آن هس��تند و توانستند حق خود را طالب شوند هم 
به این دلیل اس��ت.  قیومی با اشاره به  درصد کم مدیران زن 
در وزارت نیرو گفت: اصل انتصابات براس��اس شایسته ساالری 
است و این موضوع در وزارت نیرو مورد تاکید است البته بانوان 
در ش��رایط برابر سخت می توانند مدیر شوند. قیومی در پایان 
بیان کرد: با توجه به اینکه اصل در اش��تغال بانوان شغل های 
متناسب با روحیات زنان است اما در برخی موارد هم که زنان 
ش��غل متناس��ب با روحیه ندارند نباید این موضع محدودیت 
ایجاد کند چراکه باعث تبعیض خواهد ش��د و یک نس��خه را 

نباید برای تمام بانوان بپیچیم. 

دبیرکارگروه دختران معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری با بیان اینکه طرح مشکالت دختران 
فایده ای ن��دارد، گفت: ابتدا بای��د نگرش ها به دختران 
تغیی��ر کند و دولت نس��بت به مس��ائل آنها حس��اس 
ش��ود، برای رفع شان برنامه ریزی کند و امکانات الزم را 

اختصاص دهد. 
فاطمه پهلوانی افزود: الزم است دولت زیرساخت های 
الزم را برای دختران مهیا کند و وزارتخانه های آموزش 
و پرورش، علوم، ورزش و جوانان و بهداشت مکلف شوند 
که برنامه های معاونت امور زنان و خانواده را اجرا کنند و 
بودجه مستقل برای آن داشته باشند، این در حالی است 
که تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش برای س��المت 
دختران از دبس��تان برنامه نداش��ته باش��د، نمی توانیم 
منتظر باش��یم که وزارت بهداشت در این زمینه بتواند 

اقدام موثری انجام دهد. 
دبیرکارگ��روه دختران معاونت امور زن��ان و خانواده 
نهاد ریاس��ت جمهوری در ادامه گفت: مسئوالن کشور 
نمی توانند منابع را به درس��تی میان دختران و پسران 
تقس��یم کنند و برنامه های روحیه بخش و انگیزه بخش 
برای دختران داشته باشند و نیازهای آنان را به درستی 
شناس��ایی و در زمینه رفع آنها اقدام کنند. وی با بیان 
اینکه قوانین مربوط به حوزه زنان و دختران بازگش��تی 
اس��ت، اظهار کرد: این قوانین براساس نیازهای کنونی 
زنان و دختران تصویب نشده و مسئوالن درک صحیحی 

از خواس��ته ها و نیازهای دخت��ران ندارند و هیچ قانونی 
برای این نیازها وضع نکرده اند. تسهیالت قانونی الزم را 

نیز برای زنان و دختران مهیا نکرده اند. 
دبیرکارگ��روه دختران معاونت امور زن��ان و خانواده 
نهاد ریاس��ت جمهوری در ادامه گفت: گفته می ش��ود 
که دختران کش��ور وضعیت بدی دارند. برخی افراد این 
وضعیت را ناش��ی از تهاجم فرهنگ��ی می دانند این در 
حالی است که فرآیند جهانی ش��دن ادامه دارد و وقتی 
می توانیم موفق باشیم که در این شرایط نسلی سالم تر و 
آگاه تر تربیت کنیم اما در این جهت در دوران دبستان و 
دبیرستان اقدامی جدی نمی شود. وی تاکید کرد: الزم 
است قوه قضاییه و مجلس با توجه به واقعیت های جامعه 
قوانی��ن را در حوزه دختران و زنان اصالح کند و قوانین 
الزم را به تصویب برس��اند. این در حالی است که هنوز 
برای اخذ شناسنامه فرزندانی که پدر ندارند مشکالتی 
وجود دارد. به عنوان نمونه در شهرس��تان بم تعدادی از 
این بچه ها هس��تند که به سن مدرسه رسیده اند اما به 
علت فقدان مدارک هویتی نمی توانند در مدرسه ثبت نام 
کنند و قاضی این ش��هر به م��ادران اجازه نمی دهد که 
برای آنها شناس��نامه بگیرند. پهلوان��ی در پایان با بیان 
اینکه دول��ت، قوه قضاییه و مجلس در زمینه پرداختن 
به درمان آسیب های اجتماعی زنان و دختران اقدامات 
قابل توجهی نداش��ته اند، ابراز امیدواری کرد که شاهد 

تالش های بیشتری در این حوزه باشیم. 

خیابان ولیعصر باالتر از عباس آباد، نش��انی 
ش��رکت اس��ت. تک تک پالک ها را می خوانم 
تا دفتر شرکت را پیدا کنم. وارد سالن ورودی 
که می ش��وم، منش��ی ش��رکت راهنمایی ام 
می کند. بعد از چهار، پن��ج دقیقه، هماهنگی 
صورت می گیرد و وارد اتاق رئیس می ش��وم. 
یک اتاق حدودا 20متری ن��ه چندان مجلل. 
 LED کنار در ورودی پش��ت پنجره اتاق یک
بزرگ جاخوش کرده اس��ت. لوح های تقدیر و 
تندیس ها هم ضلع دیگر ات��اق قرار گرفته اند. 
گلیم رنگارنگ کف اتاق هم جلوه زیبایی دارد. 
بعد از سالم و احوال پرس��ی های معمول روی 
مبلم��ان اداری کرم رنگ که بع��دا می فهمم 
تولید خودش��ان بوده می نش��ینم. خانم مدیر 
مکالمه تلفنی دارد و با اش��اره چای و تنقالت 
روی میز تع��ارف می کن��د. خندان اس��ت و 
خوش برخ��ورد؛ در ادام��ه مصاحب��ه متوجه 
می ش��وم خوش صحب��ت اس��ت و پرحوصله. 
ظاهرش به سادگی دفتر کارش است، شیک، 
س��اده و آراس��ته. گلرخ متولد 1359 اس��ت. 
مهندسی نرم افزار خوانده و یک دختر 14ساله 
دارد. به عن��وان چهره مان��دگار جایزه گرفته. 
کارش را از س��ال 1378 ک��ه وارد این صنف 
ش��ده با کارمندی ش��روع کرده، مدیرفروش 
شده و پنج س��ال بعد خودش به فکر تاسیس 
شرکت افتاده و کارفرما شده است. از فضای کار 
می گوید که رقابت س��نگین است و نباید کم 
بیاوری! در حین کار از یادگیری غافل نبوده و 
دوره های جهاد دانشگاهی را هم گذرانده است. 
اهل مطالعه اس��ت و بی گدار ب��ه آب نمی زند. 
اینطور که می گوید محیط کاری اش کامال زنانه 

است و صمیمیت در آن موج می زند. 

دوپله تا سکوی اول
در صنف ما، تا سال 1384 شرکتی در ایران 
نداش��تیم که تماما تولید داخلی داشته باشد. 
البته بعضی ش��رکت ها کااله��ای موردی آن 
هم در حجم و تعداد محدود تولید می کردند. 
برای دک��ور کار خاص��ی انج��ام نمی دادند و 
فق��ط جانمای��ی می کردند. احس��اس کردم 
می توانم خ��ودم کارهای��ی را در این صنف و 
حرفه انج��ام دهم. ای��ن را ه��م بگویم صنف 
ما کامال مردانه اس��ت و زنان نق��ش چندانی 
درآن ندارن��د. م��ن از بخش طراحی ش��روع 
کردم. طراحی و نظارت رایگان برای نخستین 
مش��تری ها. از گروه طراحی س��ه، چهار نفره 
ش��روع کردیم تا به وضعیت فعلی رسیدیم. از 
س��ال 84 تا 86 کار طراحی و نظارت را انجام 
می دادیم و تولید کارگاهی مان را از یک فضای 
کوچک شروع کردم. ما تا روزی 16 ساعت کار 
می کردیم تا بتوانیم خودمان را تثبیت کنیم. 
یادم هست خودم کوله پشتی ام را برمی داشتم 
و به ش��رکت ها و اداره ها س��ر می زدم. به آنها 
می گفتم: م��ن یک نمون��ه کار را مجانی برای 
شما انجام می دهم، اگر خوش تان آمد بخرید. 
خالصه زیاد زمین خوردم ولی باز بلند شدم و 
مسیرم را ادامه دادم. اول به خودم و بعد به بقیه 

می گفتم چاره ای جز موفقیت نداریم! 

از افغانستان تا عراق
در ج��واب ای��ن پرس��ش ک��ه وضعی��ت 
اشتغال زایی کار ش��ما چطور است می گوید: 

»االن 19 نفر نیروی ستادی در دفتر مرکزی 
است که همه  خانم هس��تند و 24 نفر پرسنل 
کارگاهی. درحال حاض��ر صفر تا صد کارهای 
تولیدی ما داخلی است. در ضمن در ماه بیش 
از 30 نفر نی��روی پیمانی از نص��اب و نقاش و 
رن��گ کار و... داریم که به طور غیرمس��تقیم 
مش��مول اش��تغال زایی شرکت ش��ده اند.«از 
گس��تره فعالیت های��ش س��وال می کن��م: 
»فعالیت های ما متنوع و وسیع است. سفارش 
برون مرزی هم داریم. اول در افغانس��تان کار 
کردم، االن طراحی یک زائرسرا در نجف و یک 
بیمارستان در کربال را مشغول به کار هستیم.«

جمع مستان
وقتی از مجموع��ه تحت نظ��رش صحبت 
می کند، ب��ه وجد می آید؛ تیمش را به ش��دت 
دوس��ت دارد و با عالق��ه خاصی درب��اره آنها 
صحبت می کند: »م��ا در این ش��رکت مانند 
یک خانواده ایم؛ خانواده ای که همه افراد خود 
را در موفقیت آن س��هیم می دانن��د. اعضای 
این ش��رکت بیش از هفت س��ال اس��ت که با 
من کار می کنند و خودش��ان را در فرازو فرود 
مجموعه دخیل می دانند. ب��ا جان و دل اینجا 
کار می کنند. نگاه باال به پایین نداریم و کسی 
خودش را برتر و بهتر از دیگری نمی بیند. هر 
عضوی سر کار مربوط به خودش است و همه 
می دانند که با این مجموع��ه می توانند فعال 
باشند و موثر واقع بش��وند. تک روی در بین ما 
جایی ندارد.« در البه الی حرف هایش تمایل 
خود به استفاده بیشتر از نیروی کار زنان را هم 
ابراز می کند و با تاکید فراوان می گوید: »قول 
می دهم که در آین��ده ای نزدیک گروه نصب و 

کارگاهی هم از خانم ها باشند.«

فضل پدر، مهر مادر
خانم بحرالعلومی در خانواده ای فرهنگی به 
دنیا آمده و بزرگ شده. پدرش استاد دانشگاه 
و منتقد س��ینما بوده که چند س��الی اس��ت 
مرحوم ش��ده. مادرش هم مهدک��ودک دارد. 
موفقیت خودش را بسیار مدیون خانواده اش 

می داند. والدینش نقش زیادی در روحیه باال 
و خودباوری اش داشته اند؛ »حمایت خانواده را 
همیشه و در همه حال داشته ام و از هر لحاظ 
به من کم��ک کرده اند به خص��وص در مواقع 
سختی ها و مش��کالتی که داش��ته ام همواره 
پش��تیبانم بوده اند.« نقش پ��در و مادرش در 
تکوین شخصیتش را این گونه اظهار می دارد: 
»جرات، قدرت و صالبت را از پدرم و مهربانی و 

صبوری را از مادرم یاد گرفتم.«

تشریفاتی برای فروش
در م��ورد ویژگی ه��ای ش��غلی اش اینطور 
می گوید: »کار ما تشریفات است؛ ما تشریفات 
می فروشیم. به همین خاطر در اولویت دخل 
و خرج عموم نیس��تیم. نخستین گروه از سبد 
هزینه ای م��ردم حذف می ش��ویم و به عنوان 
آخرین گروه اضافه می ش��ویم. تیم پنج نفره 
طراحی داریم به عالوه گروه مذاکره و فروش 
که همگی فارغ التحصیل رشته روان شناسی، 
کامپیوتر، گرافیک و... هس��تند. م��ا اجباری 
برای فروش محصوالت مان نداریم. هر کسی 
که طالب تولیدات ما باشد در کنارش هستیم. 
هیچ قس��مت در خانه از دست ما در نمی رود؛ 
مش��اوره و طراح��ی خ��وب و مناس��ب برای 
مش��تری به ارمغان می آوریم. شاید بخواهید 
کمد یا چیز دیگری برای خانه تهیه کنید ولی 
گوش��ه ای از اتاق شما پرتی داش��ته باشد؛ ما 
برای آن هم برنامه و طرح داریم. کافی ا س��ت 
اطالع بدهید تا چندین نمونه کار را به ش��ما 

ارائه کنیم و اگر خوش تان آمد اجرا می کنیم، 
با همان قیمت کمد موج��ود در بازار. انتخاب 
با خودتان اس��ت ولی عالقه مندی و هنر ما در 
اتاق شما به کار می رود.« به  واقع سفارش برای 
ما از یک صندلی تا دکوراس��یون برای فضای 
1000متری هیچ فرقی ندارد. هرچه سفارش 
بدهند، مهیا می کنیم. شما سفارش می دهید 
و گروه ما می  آید اندازه گیری می کند، طراحی 
می کند و محص��ول نهایی را به ش��ما تحویل 
می دهد. مراح��ل مختلف طراح��ی و تولید و 
حتی گرفتن تاییدیه از مش��تری را هم انجام 

می دهیم، مبادا از ما ناراضی باشد. 
گلرخ در ادامه می گوید: البته باید این نکته 
را هم اضافه کنم که درآمد عمده ما از ادارات 
دولتی، شرکت ها، س��ازمان ها و ارگان هاست. 
قس��مت زیادی از کار برای سیس��تم اداری و 
تجاری اس��ت و بخش خانگ��ی خیلی پررنگ 
نیس��ت. هر چند برای قس��مت دکور داخلی 
منازل طبقه متوسط رو به باال هم تقاضا داریم. 
ولی فعالی��ت اصلی ما به اداره ها و ش��رکت ها 
برمی گردد. کف هزینه برای دکور کردن منزل 

یک میلیون تومان است. 
برای ایجاد تغییر اجازه می گیریم، مش��اوره 
رایگان هم می دهیم. در ش��رایط کنونی که در 
دوران رکود به سر می بریم با انبوه سازان مسکن 
که خانه هایشان خالی مانده و فروش نمی رود، 
صحبت می کنیم. سه واحد از 100 واحد خالی 
را رایگان دکور می کنیم، اگر پسندیدند و موافق 
بودند، ق��رارداد می بندیم و کل س��اختمان را 

برایشان دکور و طراحی می کنیم. 

رفیق تمام راه! 
بیش از 2هزار نام و نشان مشتریان در بانک 
اطالعاتی ما ثبت شده که فقط 60درصد آنها 

تاکنون از ما خرید کرده اند.
 به رسم معمول، هرساله برایشان سررسید، 
دیوان حاف��ظ، خیام و س��ایر هدایای کوچک 
تبلیغاتی می فرس��تیم تا ارتباط مان را با آنها 

حفظ کنیم. 

دشت اول! 
نخس��تین قرارداد دولتی را در سال 1384 
با مرکز فناوری دولت الکترونیک ش��هرداری 
تهران بس��ته اس��ت و یادمان مثبتی از آن در 
ذهن دارد: قرار بود 80دفتر در س��طح تهران 
بزرگ تجهیز و زیباسازی بشوند. از این قرارداد 

خاطره خوشی برایم باقی مانده است. 

توصیه به کالس اولی ها
توصیه من به کسانی که می خواهند وارد کار 
تولید مخصوصا صنف طراحی و دکور و مبلمان 
بشوند این است که اول خودشان را پیدا کنند. 
از خیال بافی دس��ت بردارند و دنبال یادگیری، 
خالقیت و ارائه خدمات به بهترین شکل باشند. 
ممارست و اس��تقامت در کار و پیگیری را هیچ 
وقت کنار نگذارند. به نظر من موفقیت سه عامل 
دارد: پیگی��ری، پیگیری، پیگیری! متاس��فانه 
جوانان در حال حاضر به خاطر شرایط نامطلوب 
اقتصادی و رکود حاکم بر بازار دنبال رابطه بازی 
هستند. رانت و روابط همیشه هیجان انگیزترین 
بخش درآمد در ایران بوده است. ولی رانت بازی 
و روابطی که در بستر ناسالم به وجود آمده باشد 
نه قابل قبول است و نه دوام پیدا می کند. جایگاه 
فعلی ما باید باالتر و بهتر از این قرار می گرفت، 
امکانات تولید ما هم باید بیشتر از این می بود؛ 
ولی من راضی ام با این حال هیچ موقع س��راغ 

رانت و رانت بازی نرفتم. 

آفساید! 
از خان��م بحرالعلوم��ی می خواه��م تجربه 
نخس��تین شکس��ت کاری اش را بازگو کند؛ 
»س��ال 86 بود که در یک پ��روژه 25میلیون 
تومان ضرر کردم. همه طرح ها و ساخته های 
ما مرجوع ش��د. 25میلیون آن س��ال خیلی 
زیاد ب��ود ولی من ض��رر کار را قب��ول کردم و 
تازه طرح جایگزین را هم رایگان به مش��تری 

تحویل دادم. 

افق های طالیی
برای توسعه و گسترش فعالیت هایش کلی 
طرح و برنام��ه دارد؛ »دوس��ت دارم صادرات 
داشته باشیم. تیم طراحی ما مطالعه می کند، 
نمونه س��ازی می کند، بررسی کمی وکیفی را 
در دس��تور کار دارد به عنوان مث��ال کاالیی را  
بررس��ی می کند که در عراق اس��تفاده شده 
چقدرعمرک��رده؟ بادوام ب��وده؟ چه خدمات 
دیگری امکان حضور و تولید را دارند؟ و... البته 
باید قبول کنیم ک��ه تولیدات ایرانی در عرصه 
جهانی حرفی برای گفت��ن ندارند. نمونه اش 
خود ما ک��ه تولید ما هنوز کارگاهی اس��ت نه 
کارخانه ای. زی��را هرچند ما س��ابقه صنعتی 
بیش از 100سال را داریم اما یک برند معتبر 

در سطح بین المللی نداریم. 
ما به س��هم خودمان اقدام��ات الزم را برای 
ورود به مراحل باالتر آغ��از کرده ایم؛ باید کار 
تیمی و خرد جمع��ی را با ه��م ترکیب کنیم 
تا ش��اهد پیش��رفت و توس��عه در زمینه های 
گوناگون صنعت و هنر و خالقیت باش��یم. در 
دنیای کنونی باید دان��ش، تفکر و خالقیت را 
پرورش داد و آن را به فروش رس��اند. همیشه 
و همه حال ب��ه یاد داش��ته باش��یم که فقط 

غیرممکن، غیر ممکن است. 
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موفقیت از نقطه صفر

خانم آن��ه بازنک��ون، بنیان گ��ذار و رئیس ش��رکت 
Placecast، فعال در حوزه موبایل و خدمات مخابراتی 
اس��ت. آنه از دانش��گاه پاریس موفق به دریافت مدرک 
کارشناسی ارشد و دکترای حقوق شده است. شرکتش 
مشتریانی چون اورئال و استارباکس و نیز همتایانی چون 
AT&T  دارد. پیش از این پست مدیریت اجرایی را در 
  JiWire,Productopia, BEAP شرکت هایی چون
و PCI داشته اس��ت. او همچنین از پیشروان سیستم 
Minitel در فرانس��ه است. آنه صاحب چندین اختراع 
بوده و سخنرانی در رویدادهای صنعتی زیادی را برعهده 
داشته است. او یک توصیه خوب برای کارآفرینان دارد 
که البته ش��امل همه مردان و زنان کارآفرین می شود. 
مشکل واقعی را حل کنید تا مردم به خاطر حل شدنش 
به سمت ش��ما بیایند و برای خدمات یا محصوالت تان 
پول بدهند. ثابت ق��دم، متمرکز و عالقه مند به کارتان 

باشید. اینها البته فراتر از جنسیت است. 
برای خانم آنه استیو جابز، ایلون ماسک و کوک چنل 
کارآفرینان رویایی و تحس��ین برانگیز هستند. بهترین 
دستاورد خانم آنه ساختن شرکتی سودده از صفر بوده 
اس��ت. این ش��رکت براساس ایده ای ش��کل گرفت که 
می گفت آینده کامپیوترها، موبایل خواهد بود و موقعیت 
مکانی بعد تازه ای است که در هسته این ماجرا قرار دارد. 
همان طور که همین روزها هم چندان قابل باور نیست، 
چند سال پیش، هیچ سرمایه گذاری خطرپذیری برای 
افراد متصور نبود به جز یک نفر، که این یک نفر هم از 

قضا یک زن است. 
خانم آنه یکی از پیش��روها در صنایع برخط اس��ت 
و س��ابقه ای طوالن��ی در مدیریت اجرای��ی و کارهای 
اجرایی اس��تراتژیک در حوزه ارتباط��ات و رایانه دارد. 
او پیش از بنیان نهادن Placecast در س��ال 2005، 
نای��ب رئیس خدمات دایرکت��وری JiWire  بود. او از 
مس��یر ارتباطاتش با بیش از 300 شرکت ارائه دهنده 
خدمات در سراس��ر دنیا، توانس��ت دایرکتوری پیشرو 
نق��اط wi-fi  را از ابت��دا بس��ازد. خانم آن��ه پیش از 
حض��ور در ش��رکت JiWire، بنیان گذار و مدیرعامل 
ش��رکت BEAP  بود که برای فع��االن دنیای برخط 
)آنالین( راه حل های مدیریت محتوای سفارش را ارائه 
می داد. آنه همچنین به عن��وان تهیه کننده اجرایی در 
Productoia فعالیت کرد؛ جایی که در آن استراتژی 
وب، اهداف کس��ب و کاری، کارهای محتوایی و فناوری 
انجام می شد. این شرکت در طول تصدی گری او چهار 
 PCI برابر ش��د. خانم آنه یکی از بنیان گذاران شرکت
هم بود. PCI  یک ش��رکت مش��اوره استراتژیک بود 
که در همبس��تگی بین آمریکا و اروپا تخصص داشت. 
یکی از کارهای برجس��ته خانم آنه سازماندهی انجمن 
کنفرانس ملل متحد درباره زنان در پکن، پایتخت چین 
در س��ال 1994 بود که از سوی ش��رکت های بزرگی 
چون اپل و HP حمایت مالی می ش��د. در س��ال های 
پایان��ی دهه 1980، او در سیس��تم های Minitel در 

فرانسه هم پیشرو بود. 

ش��رکت او یعنی Placecast نامزد دریافت جایزه 
آمریکای��ی فرانس��وی کس��ب و کار در بخش های تک 
شد. ش��رکت او پرچمدار پلتفرمی برای کسب درآمد 
از موقعی��ت مکانی موبایل و داده های کاربران اس��ت. 
ش��رکت خانم آنه تنها توس��عه دهنده این نرم افزار در 
سطح تجاری در زمینه رسانه ها، تلکام و خدمات مالی 
است و شرکت های بزرگی چون AT&T هم از همین 

پلتفرم استفاده می کنند. 
مش��کلی که خانم آنه و همکارانش در شرکت ش��ان 
آن را ح��ل کردند، پاس��خ به این پرس��ش بود که چه 
کسی اطالعات بیشتری درباره کاربران موبایل نسبت 
به فیس بوک یا گوگل دارد. پاسخ، اپراتورهایی هستند 
که هر آنچه در موبایل، تبلت یا لپ تاپ اتفاق می افتد را 
می بینند و می توانند افراد را هرجا که باشند مکان یابی 
کنند و نیز ش��رکت های خدمات مالی مثل بانک ها و 
ش��بکه های کارت اعتباری که از تمام خریدهای افراد 
خبر دارند. این ش��رکت ها هم مثل گوگل و فیس بوک 
فهمیده اند که داده هایش��ان می توانن��د منبعی تازه از 
درآمد باش��ند و می توانند به باز ش��دن مسیر خدمات 
ارزش افزوده به مشتریان ش��ان کم��ک کنند.  اما این 
ش��رکت ها نیازه��ای خاص خ��ود را دارند و درس��ت 
نمی دانند ک��ه از این داده ها چگون��ه می توانند در راه 

درآمدزایی استفاده کنند. 
ش��رکت Placecast از این داده های اختصاصی با 
اس��تفاده از یک پلتفرم کامل از خدمات و محصوالت 
در جهت درآمدزایی اس��تفاده کرده و این درآمدزایی 

مستمر را ادامه داده است. 
در این مس��یر خانم آنه و ش��رکتش به شرکای شان 
این ام��کان را داده اند که به دیدگاه های ارزش��مندی 
از داده ه��ا دس��ت یابن��د. داده هایی ک��ه می توانند به 
شکل های گوناگون از جمله محصوالت و خدمات مورد 

استفاده قرار گیرند. 
نخستین بازاری که شرکت خانم آنه روی آن تمرکز 
کرد تبلیغ��ات موبایلی بود ک��ه از 18میلیارد دالر در 
س��ال 2014 ش��روع ش��ده و پیش بینی می ش��ود به 
50میلیارد دالر در س��ال 2018 برس��د. آنها به تازگی 
PlaceAd را معرفی کرده اند که تبلیغ محصولی را به 
نمایش می گذارد که از طریق خرید برنامه امکان پذیر 
می شود. PlaceAd  پتانسیل باالی مدیریت داده های 
بزرگ را با قابلیت حفظ حریم خصوصی ترکیب کرده 
و آگهی ه��ای موبایل��ی را روی برنامه هایی به نمایش 
می گذارد که براس��اس موقعیت مکانی و سایر داده ها 

طراحی شده اند. 

زنـان جهان

اخبار  زنان

زن، خانه داری، زنان کارمند، س�هم زن�ان، کار زنان، محیط های زنانه، 
60درصد ورودی دانش�گاه ها و... مهم نیس�ت کدام یک از این عناوین 
را می ش�نویم؛ همه ش�ان ناخودآگاه چند تصوی�ر را در ذهن مان قطار 
می کنند. تصویر کس�ی که پای اجاق گاز مزه قرمه س�بزی را می چشد 
یا از صبح که بیدار ش�ده پی بار گذاشتن  آش رشته و مخلفاتش بوده، 
کارمندی که با س�ت اداری س�رمه ای رنگ سراسیمه  و مضطرب دنبال 
اتوبوس و تاکس�ی می دود که مبادا دیر برس�د و دیر کارت بزند؛ دختر 
جوان دانشجویی که برای ادامه تحصیل و لیسانس و فوق لیسانس، رنج 

مترو و بی آر تی را به جان می خرد تا به کالس�ش برسد؛ مادری که  هزار 
گرفتاری دارد، بشور و بپز دارد، صبح باید دختربچه نازک نارنجی اش را 
ببرد دم در مهدکودک و ظهرنش�ده آقاپس�رش را از مدرسه برگرداند. 
تصویرهایی که ما داریم، معموال به  همین جا ختم می شود. شاید خیلی 
هم برایمان مهم نبوده که امتداد این تصاویر به کجا رسیده یا بعد از این 
همه تقال چه اتفاقی می افتد. خیلی به خودمان فشار بیاوریم ته حافظه 
کوتاه مدت و بلند مدت مان را هم بکاویم می رسیم به فیلم و سریال های 
از آب گذش�ته رسانه ملی! یا قهرمانان رنج کشیده رمان های ایرانی که 
نخوانده اش�ک مخاطبش را درمی آورد. اما برای آن تصویر کلیش�ه ای 
که در ذهن بیش�ترمان نقش بسته اس�ت، سال هاست که سکانس های 

جال�ب و خ�ارج از عرف ه�م ثبت و ضبط ش�ده. بانوانی ک�ه همه این 
تصاویر س�یاه، سپید، خاکس�تری و رنگی را در آرشیو خاطراتش قاب 
گرفته ان�د و یک پایان بندی جالب و در خ�ور توجه را رقم زده اند. گلرخ 
بحرالعلومی از این دست بانوان است که از کارمندی و کارآموزی، چند 
سالی است که مسیری متفاوت در پیش گرفته و کار  وبار پررونق طراحی 
دکوراسیون داخلی را برای خودش دست و پا کرده است. کاسبی و سود 
و بازار به کنار، در فهرست کارآفرینان برتر هم قرار گرفته و کلی جایزه 
و تقدیرنامه های متعدد دریافت کرده اس�ت. گفت وگوی مان با موسس 
و مدیرعامل ش�رکت طرح پرداز پایا را که در برگ ریزان ظهری پاییزی 

پذیرای مان بود، در اینجا می خوانید. 

دبیرکارگروه دختران معاونت زنان: 

قوه قضاییه و مجلس قوانین مربوط به دختران را اصالح کند
مشاور امور بانوان و خانواده وزیر نیرو:

 نظر دولت بر احیای مهدکودک ها در محیط کار بانوان است

ترجمه: سارا گلچین

گفت وگوی »فرصت امروز« با گلرخ بحرالعلومی، کارآفرین جوان و مدیرعامل شرکت طرح پرداز پایا 

تشریفاتایرانیمیفروشیم
علی علمی

 از گروه طراحی سـه، چهار نفره 
شـروع کردیم تا به وضعیت 

فعلی رسـیدیم. از سـال 84 تا 86 
کار طراحـی و نظـارت را انجـام 

می دادیم و تولیـد کارگاهی مـان را 
از یک فضای کوچک
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»متشکرم« کلمه ای است که ما هر روز آن را به زبان می آوریم اما از آن در محیط کار به 
ندرت استفاده می کنیم. ارج نهادن بر تالش های کارکنان و به رسمیت شناختن نقش و تالش 

آنها در محیط کارشان از جمله بکرترین ابزارهای درگیر کردن کارمندان در فرآیند انجام 
امور در یک شرکت یا سازمان به شمار می رود. کارفرمایان و مدیرانی که نسبت به مبحث 

قدردانی از کارمندان خود بی توجه بوده و از این ابزار استفاده نمی کنند از مزیت استخدام، 
پرورش و الهام بخشیدن به استعدادهای درخشان بی بهره خواهند بود. 

قدرت تشکر کردن

به رغم باال بودن درصد بیکاری و 
افزایش تعداد افراد جویای کار، 

بسیاری از شرکت های تجاری در 
یافتن نیروی انسانی مورد نظر خود با 

دشواری های زیادی روبه رو هستند. 

به رسمیت شناختن به چه معناست؟ 

آخرین باری را که از کسی تشکر کردید به خاطر دارید؟ 

هزینه های تجاری و مالی اشتباهات کارمندان 

آمریکایی ها به دلیل آنکه فعالیت های 
آنان به رسمیت شناخته نشده و از سوی 
مدیران خود مورد تقدیر قرار نمی گیرند، 

کار خود را ترک می کنند. 
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صرف تقدیر و تشکر از تالش ها و فعالیت های کارمندان می شود. 
سرمایه گذاری در زمینه به رسمیت شناختن فعالیت های کارمندان در محیط کار و تقدیر از آنان چه چیزی 

عاید مدیران و کارفرمایان می کند؟ متأسفانه بیشتر افراد پاسخ این سوال را نمی دانند. 

به هنگام کار واقعیت از این قرار است: 

ساالنه 46 میلیارد دالر

به رسمیت شناختن یعنی 
اظهار تقدیر و تشکر یک فرد از 

فردی دیگر به واسطه تالش ها، رفتار 
و تأثیرگذاری او. به رسمیت شناختن 
فعالیت های یک شخص و تقدیر از وی 
ممکن است با پاداش مالی همراه باشد. 

46درصد
 از کارمندان فاکتور »به رسمیت شناخته شدن و مورد تقدیر قرار گرفتن«

جزو سه فاکتور اصلی و اساسی شان به هنگام انتخاب محل کار به شمار می رود. 

از کارمندان بر این عقیده هستند که 
فعالیت ها و رفتار آنها مورد شناسایی قرار 

می گیرد. 

 %9  %57
از مدیران اجرایی معتقدند تالش ها و 

خدمات کارمندان مورد توجه و تقدیر قرار 
می گیرد. 

70درصد کارمندان اعالم کرده اند تنها به صورت ساالنه فعالیت و تالش های آنها 
مورد توجه و تقدیر قرار گرفته و گاهی اصال این اتفاق نیفتاده است. 

شرکت ها و سازمان هایی که برنامه ریزی منظم و دقیقی 
برای به رسمیت شناختن و تقدیر از فعالیت های کارکنان 

خود دارند و به مبحث توسعه و توانمندسازی آنان 
اهمیت می دهند، 31 درصد کمتر از دیگر شرکت ها دچار 

اشتباهات تجاری و مالی عمدی می شوند. 

با در نظر گرفتن تمام هزینه های اشتباهات عمدی و بهره وری، چنانچه شما دارای سازمانی با 10 هزار کارمند 
هستید و ساالنه 50 هزار دالر دستمزد پرداخت می کنید، در صورت استفاده از متدهای توجه به کارمندان و به 

رسمیت شناختن تالش های آنان و همچنین استفاده از برنامه ریزی دقیق و مؤثر در این حوزه، می توانید با کاهش 
اشتباهات تجاری و عمدی، ساالنه 3میلیون و 600 هزار دالر در هزینه های خود صرفه جویی کنید. 

این صرفه جویی می تواند 
4 درصد به میزان سود 
ساالنه شما اضافه کند. 
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لوازم جانبی محبوب برای گسترش 
امکانات موبایل

موبایل ها هرچه گران تر می شوند امکانات بیشتری 
دارند اما گاهی می شود با صرف هزینه کمتر، موبایلی 
ارزان قیمت تر تهیه کرد ک��ه امکانات کافی دارد و با 
افت��ادن روی زمین دل صاحبش را نمی لرزاند. عالوه 
بر این، لوازم جانبی زیادی تولید شده اند که می شود 
ب��ا آنها قدرت های موبایل را ارتقا داد و بنا به نیاز هر 
مصرف کننده، یکی از قابلیت های گوش��ی گسترش 
پی��دا کن��د. بعضی از ای��ن اکسس��وری ها محبوبیت 
بیش��تری پی��دا کرده ان��د و در مدتی کوت��اه فراگیر 
ش��ده اند، بعضی دیگر تنها ب��ه کار بعضی از صاحبان 
گوش��ی می آیند و بعضی دیگر هم چندان ش��ناخته 
ش��ده نیستند. با این حال در بازار گوشی های همراه 
ه��ر روز محصولی تازه عرضه می ش��ود که می تواند 

قدرت های موبایل تان را بیشتر کند. 

چوب سلفی
چوب ه��ای س��لفی از محبوب ترین ل��وازم جانبی 
سال های اخیر هستند که انواع مختلفی از آنها توسط 
برندهای گوناگون عرضه ش��ده. تفاوت اصلی آنها در 
طول دس��ته و کیفیت مواد به کار رفته در س��اخت 
اس��ت و تاثیری در کیفیت عکس ش��ما نمی گذارند! 
دوربین همان دوربین گوشی است و باید با کیفیتی 
که دارد کن��ار بیایید. تنها قابلیت گرفتن عکس های 
زاویه باز به گوش��ی اضافه می شود و می توانید بدون 
حذف کردن یکی از حاضرین، همه را در قاب عکس 

جای دهید. 

لنز فیش آی
اضاف��ه کردن لن��ز به گوش��ی هم یک��ی دیگر از 
راه حل ه��ای عکس برداری از زاویه های باز و بس��ته 
ب��دون اختالل در کیفیت دوربین اس��ت. این روزها 
بس��یاری از عکاس��ان حرفه ای هم با دوربین موبایل 
کار می کنن��د و دوربین ه��ای بزرگ را در بس��یاری 
از روزه��ای کاری کنار می گذارند تا س��بک بارتر کار 
کنن��د. لنزهای اضاف��ه می توانند هم به عکاس��ان و 
هم به مردم معمول��ی کمک کنند عکس هایی را که 
دوست دارند ثبت کنند و محدودیت ها را از پیش رو 

بردارند. 

پاوربانک یا شارژر همراه
بعض��ی از کاربران موبایل، س��اعت های طوالنی را 
بی��رون از خان��ه و محیط داخلی س��پری می کنند و 
بعضا بخش زیادی از فعالیت هایشان را با گوشی های 
هم��راه انج��ام می دهند و به ش��دت به آن وابس��ته 
هس��تند. وجود یک منبع شارژ اضافی کمک می کند 
در ش��رایطی که به پریزهای برق دسترس��ی ندارید، 
بتوانید گوش��ی را شارژ کنید و از وجود انرژی کافی 
ب��رای ادام��ه کارتان مطمئن ش��وید! این ش��ارژرها 
می توانند در زمان های اس��تراحت ش��ارژ شوند و در 
زمان های شلوغی و پرمشغلگی به دادتان برسند. آنها 
ه��م از پرکاربردترین و محبوب ترین وس��ایل جانبی 
هس��تند و اس��تفاده از آنها هر روز بیش��تر می شود. 
گرچ��ه بس��یاری هنوز از وج��ود این ام��کان مطلع 
نیس��تند و دقایق آخر ش��ارژ گوش��ی را با اس��ترس 

می گذرانند. 

بلندگوهای پرتابل
از این بلندگوها می شود برای پخش صدای موبایل 
با کیفیت بهتر اس��تفاده کرد و قدرت صدای گوشی 
را تا حد دلخواه توس��عه داد. همه چیز بستگی به آن 
دارد که چه استفاده ای از صدای گوشی می کنید. آیا 
می خواهید برای خودتان آهنگ پخش کنید یا برای 
یک جمع موس��یقی بگذارید و فضا را با صدای بلند 
پر کنید؟ آیا قرار اس��ت یک سخنرانی یا متن صوتی 
را پخ��ش کنید؟ ب��رای هر هدفی می توانید وس��یله 
مناسب را به گوشی وصل کنید و لذت ببرید. ناگفته 
نماند که این اکسس��وری، محبوب دل آنهایی است 
که به بازی به موبایل عادت دارند و از بازی کردن با 

سروصدا لذت می برند. 

کارت حافظه
اگر قرار اس��ت اطالعات بیش��تری در گوش��ی تان 
ذخی��ره کنید نیاز به حافظه اضافی هم دارید. بعضی 
از تلفن های همراه حافظه داخلی خود را گس��ترش 
نمی دهن��د و از موقع خرید بای��د به این گزینه دقت 
کنید اما برای بعضی از گوش��ی ها امکان گس��ترش 
حافظ��ه را داری��د و می توانید روی ای��ن کارت های 
کوچک حس��اب کنی��د. به ای��ن ترتی��ب می توانید 
گوش��ی را خل��وت نگه دارید و بی جه��ت آن را پر از 
اطالع��ات نکنی��د. در موق��ع لزوم ب��ه کارت حافظه 
مراجع��ه می کنی��د و همه چیز را آنج��ا در امنیت و 
سالمت کامل پیدا می کنید! اگر از آن دسته کاربرانی 
باش��ید که یک کارت حافظه پاسخگوی حجم انبوه 
اطالعات ت��ان از آهنگ و فایل صوتی گرفته تا عکس 
و فیلم نیس��ت، نیاز به گوش��ی ای دارید که بش��ود 
کارت های حافظه را به س��ادگی در آن جا به جا کرد. 
به این ترتیب می توانید حجم بیش��تری از فایل ها را 
ب��ا خود حمل کنید و در مواقع لزوم در گوش��ی قرار 

دهید. 

دریچه

ب��ازار ل��وازم جانب��ی یا اکسس��وری های 
موبایل در س��ال های اخیر به شدت گسترده 
ش��ده و فرصت های بس��یاری برای اشتغال 
ایجاد کرده اس��ت. تبلت ها ه��م از این بازار 
سهمی دارند و بخش��ی از محصوالت آن را 
به خود اختص��اص می دهند. کاهش قیمت 
گوش��ی های همراه و امکان داشتن آن برای 
همه مردم، ب��ه بازار لوازم موبایل رونق داده 
و ه��ر کس تالش می کند با لوازم ش��خصی  
که قدرت انتخاب زیادی برایش دارد سلیقه 

خود را به رخ بکشد.
 این لوازم اغلب در مناطق شهری طرفدار 
دارن��د. افزای��ش مالکیت موبای��ل در میان 
جوانان نقاط مختل��ف جهان هم یکی دیگر 
از عوام��ل رونق ب��ازار لوازم موبایل اس��ت. 
اس��تفاده روزاف��زون از اینترن��ت هم باعث 
ش��ده خری��داران ل��وازم گوش��ی بتوانند با 
تخفیف های خاص و شرایط ویژه لوازم مورد 

نیازشان را بخرند. 

افزایش ارزش بازار
طبق تحقیقات جهانی انتظار می رود بازار 
لوازم موبایل باز هم گسترده تر شود. افزایش 
افزای��ش خرید گوش��ی های  شهرنش��ینی، 
هوشمند و افزایش درآمدها تاثیر مستقیمی 
روی این ب��ازار دارد و همی��ن عوامل باعث 
گسترش این بازار در آینده می شود. عناصر 
اصل��ی این ب��ازار به جز قاب ه��ای محافظ، 
هدفون ه��ا، ش��ارژرها، کارت ه��ای حافظه، 
بات��ری، ش��ارژرهای همراه یا پ��اور بانک ها، 
بلندگوه��ای پرتابل و... اس��ت. ب��ا این حال 
قاب ه��ا به دلیل تنوعی که برای مش��تریان 
ایج��اد کرده اند بیش��ترین س��هم را از بازار 

جهانی لوازم موبای��ل دارند و انتظار می رود 
در آینده این سهم برتر باز هم برتر بماند. 

عرضه کنندگان مختلف
انواع فروش��گاه ها در دنی��ا به فروش لوازم 
مش��غولند؛ از فروش��گاه های مولتی برند که 
محصوالت ش��رکت های مختل��ف را عرضه 

می کنند تا تک برندها و فروشگاه های آنالین. 
فروشگاه های مولتی برند بیشترین سهم را از 
ب��ازار عرضه کنن��دگان لوازم موبای��ل دارند. 
البت��ه پیش بینی ه��ا حاکی از آن اس��ت که 
فروشگاه های آنالین رونق بیشتری خواهند 
گرفت و فروش��گاه های مولتی بند و تک برند 
بای��د انتظ��ار کاهش مش��تریان را در آینده 

نزدیک داش��ته باش��ند. بازار لوازم گوشی را 
می توان براساس قیمت نیز دسته بندی کرد 
که شامل لوازمی با قیمت های باال، متوسط 
و پایین اس��ت. بخش قیمت های متوسط در 
س��ال 2014 بر بازار این لوازم مسلط بوده و 
بیش��ترین گردش مالی را رقم زده و انتظار 

می رود تا سال 2025 این گونه بماند. 

 مناطق کلیدی
بازار جهان��ی لوازم موبای��ل هفت منطقه 
اصلی را ش��امل می ش��ود؛ آمریکای شمالی، 
اروپای غربی، آسیا و اقیانوسیه به جز ژاپن، 
اروپای ش��رقی، آمریکای التین، خاورمیانه 
و آفریق��ا. آس��یا و اقیانوس��یه به ج��ز ژاپن 
ب��ا بیش از 47درصد س��هم از ای��ن بازار در 
رأس س��ایر حوزه های تولید ل��وازم موبایل 
ق��رار دارند. آمریکای ش��مالی با تولید بیش 
از 16درص��د محص��والت در س��ال 2014 
رتبه دوم را داش��ت و اروپای غربی هم بعد 
از آن بیش��ترین تولی��دات را عرض��ه کرده 
اس��ت. آمریکای التی��ن، خاورمیانه و آفریقا 
به عن��وان در حال رش��دترین حوزه های این 
بازار ش��ناخته می ش��وند و انتظ��ار می رود 
پررنگ ت��ری نق��ش  آین��ده   در س��ال های 

 پیدا کنند. 

بازیگران اصلی
در ب��ازار ل��وازم موبایل بازیگ��ران اصلی 
انرژای��زر،   ،BYD ش��رکت های  ش��امل 
الکترونیک��س،  سامس��ونگ  س��ونی، 
پاناس��ونیک، JVC، بیت��س، پالنتورینکس، 
 GmbH الکترونیک��س،    Sennheiser
"Co، KG &، ب��اس، اترباک��س و گریفی��ن 

تکنولوژی است.
 بازیگ��ران اصل��ی به توس��عه جغرافیایی، 
خالقی��ت در تولید و حضور به موقع در بازار 
موبایل های جدید متکی اند و استراتژی های 
خ��ود را براس��اس آنچه س��ازندگان موبایل 
تصمی��م می گیرن��د تعیین می کنن��د تا در 
این رقابت س��هم خود را بیش��تر کنند و با 

خواسته های بازار همراه شوند. 

سود نهفته در عرضه لوازم جانبی موبایل 

آینده تولیدکنندگان در توسعه فروش آنالین 

مینا عینی فر

بازار گوشی های هوشمند به یک بازار دیگر هم رونق داده

تجارت مولتی میلیونی قاب های موبایل
وقتی تیم ک��وک، مدیر اجرایی اپل اعالم 
کرد این برند دو مدل جدید را در س��پتامبر 
رونمایی می کند، عالوه بر خود اپل، به طور 
ضمن��ی از فعالیت یک گروه کس��ب و کاری 
دیگ��ر هم خبر می داد؛ س��ازندگان کیس ها 
و ل��وازم جانبی موبایل قصد داش��تند خود 
را با ای��ن تولیدکننده گوش��ی همراه کنند 
و ب��ه س��رعت قاب های جدید را بس��ازند و 
به فروشگاه ها بفرس��تند. هر بار گوشی های 
جدید به خصوص گوشی های اپل در آستانه 
رونمای��ی هس��تند، تکاپوی��ی ه��م در بازار 
قاب های گوش��ی به راه می افت��د. در حالی 
ک��ه زمان برای قاب س��ازان عنصری حیاتی 
اس��ت، محرمانه بودن همه چی��ز تا قبل از 
رونمایی محصوالت جدید برای آنها دردسر 
بزرگی درست می کند. بعضی از آنها مجبور 
می شوند تا زمان عرضه محصول جدید صبر 
کنند و بعد طرح هایشان را در اندازه مناسب 
تولید کنند، بعضی دیگر هم نفوذ در عوامل 
تولیدکننده و گرفتن اطالعات زودتر از زمان 
عرضه گوش��ی جدید را ترجیح می دهند و 
به این ش��کل خود را از رقیبان ش��ان پیش 
می اندازند. گاهی هم فریب می خورند. مثل 
س��ازندگانی که رونمایی از آیفون 6 با اندازه 
4.7 اینچی را پیش بینی می کردند اما درباره 
آیفون 6 پالس ایده ای نداش��تند و غافلگیر 

شدند. 

9 قاب برای هر 10 آیفون
سعید دبورسکی س��رکار که لوازم جانبی 
موبایل STK  را تولید می کند، در گفت وگو 
با گاردین درباره اهمیت این موضوع گفت: 
»بازار اکسس��وری و ل��وازم جانبی موبایل با 
عرضه آیفون 6 جا خ��ورد. همه برای آیفون 
6 آماده ش��ده بودند اما آنهایی که 6 پالس 
خریدن��د باید یک هفته صبر می کردند بازار 
لوازم جانبی به آنها برس��د.« گرچه ش��اید 
چنین مس��ئله ای کام��ال بی اهمیت به نظر 
برسد اما گردش مالی عظیمی که در صنعت 
قاب گوش��ی و لوازم جانبی آن جاری است، 

این مسئله را نقض می کند. 
کیس ه��ای آیفون ب��ازار بزرگ��ی دارند. 
تقریب��ا از هر 10 نفری ک��ه صاحب آیفون 
می ش��ود، 9 نفر این گجت گرانبها را داخل 
کیس نگهداری می کند. این آمار براس��اس 
بررس��ی NPD در آمریکا 87درصد است. 
سال گذش��ته در انگلس��تان طرفداران اپل 
5 میلیون کیس از استایل چوبی و طرح های 
ک��ت کیدس��تون و ورژن های پالس��تیکی 
خریدند. در آمریکا که آیفون ها بسیار بیشتر 
استفاده می ش��وند ارزش قاب های فروخته 

شده بسیار بیشتر است.
 نزدی��ک کریس��مس زمان��ی اس��ت که 
و  می ش��ود  فروخت��ه  قاب ه��ا  بیش��ترین 

قاب سازان فعالیت ش��ان را 40 تا 60درصد 
بیشتر می کنند. 

قاب ها از کجا آمدند؟ 
قاب های تزئینی موبایل نخس��تین بار 15 
س��ال قبل با مدل های ق��اب نوکیا وارد بازار 
شدند اما حاال این گوشی های اپل هستند که 
توانس��تند این تولیدات را به صنعتی پولساز 
تبدیل کنند. به طور متوسط 13.40 یورو در 
انگلستان برای هر قاب آیفون هزینه می شود 
و در مجموع کسب و کاری 67 میلیون یورویی 
را رقم می زند. گوش��ی های دیگ��ر از جمله 
سامس��ونگ هم جداگانه قاب هایی دارند که 
س��ازندگان لوازم جانبی موبایل تولیدش��ان 
می کنند. تقریبا دو س��وم این گوشی ها هم 

با قاب استفاده می شوند. 
در کارخانه ه��ای فکس ک��ن ش��ن ژن در 
جن��وب چین جای��ی که آیفون ها س��اخته 
می شوند، یک طرح اولیه تمام شده می تواند 
هزاران پوند برای یک س��ازنده لوازم جانبی 
ارزش داش��ته باش��د. فکس کن به شدت از 
کارکنانش می خواهد در برابر نفوذ اطالعات 
ب��ه بی��رون مقاوم باش��د ام��ا در زمان های 
حس��اس گاه��ی اطالعات به بی��رون رخنه 
می کن��د. در زمان های نزدی��ک به رونمایی 
از محص��والت جدی��د آیف��ون، ویدئوهایی 
منتش��ر می شود که طرح قاب های جدید را 
ب��ه نمایش می گذارد. هر یک از این طرح ها 

تا قب��ل از رونمایی می توانن��د هزاران دالر 
به رقیبان و س��ازندگان اکسس��وری موبایل 

فروخته شوند. 

65درصد قاب ها برای آیفون
به گفته کوین ف��ارو یکی از بنیان گذاران 
کیس س��ازی Mota، نزدیک به 65درصد 
از ف��روش مربوط به کاربران آیفون اس��ت. 
30درص��د ب��ه دارندگان سامس��ونگ تعلق 
دارد و 5درصد هم به دارندگان بقیه برندها. 
 Olloclip اس��تیو موترام، مدیرعامل ارشد
که دوربین ه��ای کلیپ آن )با اتصال بیرونی 
به گوشی( می س��ازد، می گوید: »خریداران 
اپ��ل ولخرج ترن��د. در نظر آنه��ا یک کیس 
موبایل در واقع بیمه ای برای گوش��ی گرانی 

است که خریده اند.«
جیون چ��وی از Casetify یکی دیگر از 
س��ازندگان قاب گوش��ی که اجازه می دهد 
افراد طرح های خودش��ان را برای س��اخت 
ق��اب اختصاص��ی بدهن��د، می گوی��د: »ما 
یکی از نخس��تین بازارهایی بودیم که سایز 
درست آیفون 6 را در روز رونمایی اش آماده 

داشتیم.«
مارک مک هری، س��خنگوی Mota هم 
می گوید: »ما یک کارخانه در شن ژن داریم. 
برای همین س��عی می کنی��م حواس مان را 
جمع کنی��م که چه چیزی در راه اس��ت.« 
البته او تایید می کند که رونمایی از آیفون 6 

پالس شرکت او را هم غافلگیر کرده بود. 

اپلی ها هم نمی دانستند
س��رکار، تولیدکننده لوازم جانبی موبایل 
STK گفت��ه: »م��ن دوس��تانی دارم که در 
اپل کار می کنند اما ش��نیده ام آنجا هم تنها 
10 نفر می دانس��تند که دقیق��ا چه چیزی 
رونمایی می شود.« به گفته پاتریک اونیل از 
سرمایه گذاران بزرگ در این زمینه می گوید: 
»بهتر بود اطالع��ات را زودتر از موعد به ما 
می دادند. البته ما خیلی سریع هستیم.« او 
روی یک پرینتر س��ه بعدی س��رمایه گذاری 
ک��رده که بیش از 70ه��زار دالر برایش آب 
خورده ام��ا نتیجه آن به قدری راضی کننده 
ب��ود که ش��رکت او ب��از ه��م روی این کار 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. دوربین کلیپ 
جدید او می تواند سلفی هایی با زاویه بسیار 

باز بگیرد و عکس های متفاوتی بسازد. 

اطالعات از کجا درز می کند؟ 
باوجود تالش فراوان اپل برای درز نکردن 
اطالع��ات در رونمایی س��پتامبر، بخش��ی 
از اطالعات فاش ش��ده بود چراکه ش��رکت 
کالیفرنیایی در حال ش��روع تولید قاب های 
گران و لوکس خود اس��ت و برای س��اختن 
آنه��ا نیاز به امکان��ات کارخانه های جداگانه 
دارد. اپل پیشنهاداتی از بعضی کارخانه های 
ش��ن ژن دریافت کرده که توصیه کرده اند از 

تجهی��زات آنها برای تولی��د قاب های خاص 
استفاده کنند. وقتی آیفون 6 رونمایی شد، 
در آمریکا مراکزی بودند که قاب های آن را 

فروخته بودند. 
ش��کل و ان��دازه آنها همانی ب��ود که باید 
باشد اما هنوز معلوم نبود اسم گوشی جدید 
قرار اس��ت چه باش��د. برای همین فقط به 
آن »ق��اب آیف��ون جدی��د« می گفتن��د اما 
ش��ایعات در این میان می توانند خسارت به 
بار بیاورند. به گفته اونیل، زمانی که آیفون 
4 اس رونمایی می شد شایعاتی پخش شده 
بود مبنی بر اینکه این گوش��ی شکل قطره  
اش��کی خواهد داش��ت. یکی از ش��رکت ها 
50هزار قاب برای چنین ش��کلی تولید کرد 

و برای روز رونمایی آماده داشت. 

چه کسی آیفون 6 را خم کرد
ب��ا رون�مای���ی از آی�ف���ون 6 پ��الس، 
ویدئوهایی منتش��ر شد که ادعا می کردند 
این گوش��ی خم می ش��ود و بی��ش از حد 
نازک اس��ت. طراحان قاب ب��رای طراحی 
این گوش��ی هجوم  قاب های محکم کننده 
آوردند اما قبل از اینکه آنها قاب هایش��ان 
را عرضه کنند، اپل اعالم کرد مش��تریانش 
در ی��ک هفته، 10 میلیون از این گوش��ی 
محکم کننده  قاب ه��ای  ش��اید  خریده اند. 
ح��اال مثل قاب های قطره اش��کی آیفون 4 

اس بی مصرف شده بودند. 

سهم عناصر مختلف از بازار لوازم جانبی موبایل

قاب محافظ

هدفون

شارژر

باتری

کارت حافظه

شارژر همراه

بلندگوی پرتابل

سایر



کشف شکل عجیبی از ماده
تیمی از فیزیکدانان 
فن��اوری  مؤسس��ه 
کالیفرنیا یک شکل 
عجیب از ماده را کشف کرده اند که فلز، عایق یا آهن ربا 
نبوده بلکه کامال متفاوت اس��ت و می تواند ویژگی های 
جدیدی برای دستگاه های الکترونیکی ارائه کند. دیوید 
هسیه، دانشیار فیزیک مؤسسه فناوری کالیفرنیا و رهبر 
تیم تحقیق گفت: کشف این ماده بسیار غیرمنتظره بود 
و براساس هیچ پیش بینی نظری قبلی انجام نشده بود. 
ب��ه گفت��ه محققان، این فاز جدید ماده می تواند راه حلی 
برای یکی از اسرار بسیار قدیمی در فیزیک ماده چگال 
در زمینه ابررس��انایی دمای باال باش��د که بر اس��اس آن، 
برخی مواد می توانند بدون مقاومت، الکتریسیته را حتی 
در دم��ای منف��ی 100 درجه سلس��یوس هدایت کنند. 
فیزیکدان��ان ای��ن کش��ف را در زمان آزمایش یک روش 
سنجش مبتنی بر لیزر انجام دادند که اخیرا آن را برای 

بررسی ترتیب چندقطبی تولید کرده بودند. 

پاسخ معمای دایناسورها پیدا می شود؟ 
دیرینه شناس��ان 
و عالقه من��دان ب��ه 
همواره  دایناسورها 
متأث��ر از نوع زندگی ای��ن گونه های جانوری بوده اند. 
»فیلیپ منس��ون« از دیرینه شناس��ان کالج سلطنتی 
لن��دن می گوی��د: دایناس��ورها گوی��ای بزرگی برخی 
گونه های جانوری در ده ها میلیون سال پیش بوده اند. 
اما وقتی تصور می ش��ود که این جانوران چه مراحل 
رش��دی را ط��ی کرده اند تا به جث��ه ای به این بزرگی 
برس��ند، ب��ر مرموز بودن جنبه ه��ای مختلف زندگی 
آنها افزوده می ش��ود. دیرینه شناسان فسیل کامل سه 
جمجمه متعلق به دایناسورهای غول پیکر و گردن دراز 
تیتانوزاروس را کش��ف کرده اند. این کشف مهم بیش 
از پیش به پرسش های ابهام آمیز در این زمینه افزوده 
اس��ت به طوری که دانشمندان خود را در برابر عالمت 
س��وال بزرگی درباره چگونگی رش��د و تبدیل شدن به 
حیواناتی غول پیکر می بینند. دیرینه شناسان به شواهد 
چن��دان زی��ادی در این خصوص دسترس��ی ندارند و 
یک تخم دایناس��ور که چند س��ال پیش در آرژانتین 
شناس��ایی و س��پس به موزه ای در این کشور اهدا شد 
تنها مدرک قابل اس��تناد و ش��اخص در این خصوص 
اس��ت. گروهی از دانش��مندان در دانش��گاه آپساالی 
س��وئد به س��رعت دس��ت به کار ش��ده و بر آن شدند 
تا تصویر روش��نی از محتویات داخل تخم دایناس��ور 
ارائه کنند. برای این منظور آنها س��راغ فناوری اش��عه 
ایکس در تأسیس��ات پرتوافکنی س��ینکروترون اروپا 
واقع در فرانس��ه رفتند. آنها موفق به ارائه تصویری از 
جمجمه جنین دایناسور این تخم شدند. این مطالعه 
به طرز شگفت انگیزی نشان داد که ابتدا صورت جنین 
دایناس��ور ش��روع به استخوانی ش��دن می کند و این 
درحالی اس��ت که استخوان س��ایر بخش ها همچنان 
بافت��ی نرم دارد. دانش��مندان بر ای��ن باورند که تخم 
دایناس��ورها نقاط اش��تراک زیادی دارند اما تاکنون 
تنها تخم دایناسور تیتانوزاروس شناسایی شده است. 

فیلتری برای عکاسی در نور کم 
دانشگاه  محققان 
یوتا یک فیلتر رنگی 
دوربین جدید تولید 
کرده ان��د ک��ه می تواند تصویرب��رداری نور کم تلفن های 
همراه هوشمند را ارتقا بخشد. فیلتر جدید به سه برابر 
نور بیشتر نسبت به فیلترهای رایج اجازه ورود داده که 
منجر به تصاویر درخشان تر و روشن تر با تولید رنگ بهتر 
می ش��ود. بیشتر دوربین های دیجتال به جز استثنائاتی 
 Foveon فوجی فیلم و X-Trans مانن��د دوربین های
ش��رکت س��یگما از یک فیلتر بایر برای گرفتن اطالعات 
رنگ استفاده می کنند. این فیلترها روی حسگر تصویر 
قرار گرفته و نور را به ش��کل الگوی موزاییکی از قرمز، 
آبی و سبز در سطح پیکسلی فیلتر کرده و در نهایت آن 
را به شکل تصویری با اطالعات رنگی کامل ارائه می کند. 
اگرچه این فیلتر جاذب رنگ دارای بهره وری پایین بوده و 
از انتقال 50 تا 70 درصد نور به حسگر جلوگیری می کند. 
ابداع محققان دانشگاه یوتا یک ارائه فیلتر انکساری شفاف 
جدید است که تا سه برابر نور بیشتر از جایگزین های بایر 

به درون دوربین وارد می کند. 

براساس آخرین آماری که توسط وزارت کار درباره تحوالت بازار کار ایران ارائه شده، 
تب جویندگان کار دارای تحصیالت عالی به ش��اغالن هم رس��یده و تنها در طول پنج 
س��ال بر تعداد شاغالن دارای تحصیالت کارشناسی ارشد تا دکترا و دکترای تخصصی 

بین 1۴7.۳ تا 1۹۹.5 درصد افزوده شد. 
از س��وی دیگر، تا پایان س��ال ۹۲ مجموعا ۲ میلیون و ۶7 هزار نفر بی سواد در بازار 
کار ایران فعالیت دارند که این مسئله نشان می دهد فضاهای شغلی فراوانی هستند که 
اتفاقا نیازمند تحصیالت نیس��تند، البته ممکن است بخشی از گذشته مانده باشند و تا 

سال های آینده از بازار کار بازنشسته شوند. 
در دوره س��ال های ۸۸ تا ۹۲ از تعداد ش��اغالن بی سواد در بازار کار ایران 5۳1 هزار 
نفر کاس��ته شده اس��ت که می توان گفت ساالنه 100 هزار بی سواد از بازار کار خارج و 

احتماال به جای آنها فارغ التحصیالن دانشگاه ها وارد می شوند. 
در سال ۸۸ تعداد ۲ میلیون و 5۹۸ هزارنفر شاغل بی سواد در بازار کار ایران فعالیت 
داش��تند که در س��ال ۹۲ به ۲میلیون و ۶7 هزارنفر کاهش یافت. شاغالن بی سواد در 
سال ۸۸ به میزان 1۴درصد کل بازار کار را تشکیل می دادند که این آمار در سال ۹۲ 

به 11 درصد کاهش یافت. 
بر پایه آخرین آمارهای موجود، تعداد ش��اغالن دارای مدرک تحصیلی کارشناس��ی 
ارش��د و دکترا در کش��ور 5۹۹ هزار نفر اس��ت، همچنین ۲ میلی��ون و ۶00 هزار نفر 

لیسانس دارند و یک میلیون و 50۶ هزارنفر هم دارای فوق دیپلم هستند. 
۴میلیون و ۶۸7 هزار شاغل دارای مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و دیپلم هستند 
که در صورت ادامه روند ارتقای سطح تحصیلی شاغالن، از این آمار در سال های آینده 

کاسته و بر تعداد شاغالن دارای مدرک لیسانس و باالتر افزوده می شود. 
با وجود افزایش تعداد ش��اغالن با تحصیالت عالی، هنوز هم ۹ میلیون و ۸۲1 هزار 

نفر شاغل در بازار کار ایران دارای تحصیالت کمتر از دیپلم هستند. 

یکی از هتل های مجموعه آلوفت در نیویورک از سیستمی بسیار مدرن و به روز برای 
خدمت رسانی به مش��تریان خود استفاده می کند. شیوه خدمات رسانی این گونه است 

که هر شکلک )emoji( برای یک سرویس دهی استفاده می شود. 
مجموعه هتل های آلوفت که متعلق به گروه starwood اس��ت ایده استفاده از این 
فناوری را به مش��تریان خود که در هتل آلوفت نیویورک واقع در منهتن اقامت دارند، 

داده است. 
 این سیس��تم برای افرادی که به زبان انگلیس��ی مسلط نیستند یا هنگامی که افراد 
احس��اس خستگی می کنند بسیار مفید است. فرس��تادن تنها یک شکلک به آنها این 
ام��کان را می دهد تا درخواس��ت خود را ب��ه خدمات هتل ارائه دهند و وس��ایل مورد 

نیازشان را تهیه کنند. 
 این سیستم به ۶ بخش تقسیم می شود: 

شارژر تلفن همراه، وس��ایل حمام )مسواک، ریش تراش و...(، جعبه نیازهای دارویی 
)آب ویتامینه، قرص مس��کن و...(، آب نبات، بس��ته ای برای سفرهای درون شهری که 
شامل کارت مترو و نقشه است و یک جعبه غافلگیری. قیمت این بسته ها بین ۹ تا ۲7 
یورو است.  برای سفارش کافی است مهمانان یکی از شکلک های تعیین شده برای هر 
یک از گروه ها را به همراه شماره اتاق به پذیرش بفرستند. پس از تأیید پیام و اطمینان 

از صحت پیام فرستاده شده، به درخواست مشتری پاسخ داده می شود. 
»برای��ان مک گنیس«، یک��ی از اعضای گروه starwood می گوی��د: ما همواره به 

دنبال روش های مختلف برای بهبود شرایط اقامت در هتل هستیم. 
این مجموعه به دنبال گس��ترش این سرویس در سایر شعبات خود در آمریکا، اروپا 

و آسیا است. 
 در س��ال ۲01۴ آلوفت نوآوری دیگری را در شعبه کالیفرنیا عرضه کرد؛ آنها از یک 
روبات برای ارتباط بین مش��تریان و ارائه دهندگان خدمات استفاده کردند. این روبات 

می توانست لوازم درخواستی مشتریان را به آنها برساند. 

ب��ا ذکر مقدمه مفصلی که در دو دوش��نبه 
گذش��ته منتشر ش��د، دریافتیم که در روزگار 
آین��ده نیازمن��د و ناگزیر از تغییر در اش��کال 
تولید و مصرف خود هستیم. نشانه ها حاکی از 
آن است که اقتصاد آینده، اقتصادی مشارکتی 
 Collaborative(  ی��ا اقتص��اد هم��کاری
 )Economy or Sharing Economy
خواهد بود. مدل اقتصادی که در آن ساخت، 
توزی��ع و تج��ارت، مالکی��ت و دسترس��ی و 
مص��رف بین مردم و ش��رکت ها به اش��تراک 
و همکاری گذاش��ته می ش��ود. م��ردم کاالها، 
خدمات، زمان، فضا و پول ش��ان را به اشتراک 
خواهند گذاش��ت. آنه��ا می آموزند که چگونه 
بی نی��از از دولت ه��ا و ش��رکت ها ب��ا کم��ک 
ه��م به رف��ع نیازه��ای خودش��ان بپردازند. 
 ب��ه چنی��ن مکانیزمی در فضای کس��ب وکار، 
 P2P( Peer to Peer( هم اطالق می شود. 
در آینده هر سیستمی که مانع از مشارکت و 
همکاری جدی جمعیت انبوهی از مردم شود 
ی��ا کام��اًل آنها را کنار بگذارد، طرد می ش��ود. 
اقتصاد مش��ارکتی، نظام اقتصادی اس��ت که 
نخستین بار توسط مایکل آلبرت و رابین هنل 
معرفی ش��ده است. این نظام از تصمیم گیری 
مش��ارکتی به عنوان سازوکاری اقتصادی برای 
هدای��ت تولید، مص��رف و تخصیص منابع در 
یک جامعه استفاده می کند. اقتصاد مشارکتی 
به عن��وان رقیبی برای س��رمایه داری بازار آزاد  
)کاپیتالیس��م( در حال رش��د اس��ت. چنین 
بینش��ی در مت��ون دانش��گاهی، نوعی اقتصاد 

آنارشیستی توصیف شده است. 
لیزا گانسکی، نویسنده کتاب »شبکه« معتقد 
است آینده کسب وکار، شبکه  )Mesh( است 
و هر کس��ی که ام��روز آن را درک کند حتماً 
می تواند برای آن بهتر آماده باشد. به باور وی، 
ش��بکه اساساً یک تغییر بنیادی در نوع رابطه 
ما با اشیا در زندگی ایجاد می کند. ما صاحب 
س��نت دیرینه به اش��تراک گذاری هستیم. از 
حمل و نقل به طور مش��ترک استفاده کرده ایم. 
غذاها و اقس��ام دیگری از تجربیات شگفت آور 
و ان��واع س��رگرمی ها را ب��ا ه��م به اش��تراک 
گذاش��ته ایم. میدان های ورزش��ی، پارک های 
عمومی، س��الن های کنس��رت، کتابخانه ها و 
دانشگاه ها همه اینها فضاهای اشتراک گذاری 

هستند. 
در سال های آینده تأثیرات بنیادی در روند 
دیجیتالی شدن زندگی مردم صورت می گیرد. 
این تغییرات، پارادایم های جدیدی را ش��کل 
می ده��د و تغییرات اساس��ی در کس��ب وکار، 

س��بک زندگی، رفتار مردم و... ایجاد می شود. 
پیش بینی می ش��ود اینترنت، تلفن های همراه 
هوشمند و رسانه های اجتماعی نقش اصلی را 
در تغییر این پارادایم ایفا کنند. این ابزارهای 
توانمند بالشک نقش بسیار پررنگی در اقتصاد 
مشارکتی بازی خواهند کرد. جوانان نسل هزاره 
سوم  )نسلY( به عنوان عمده ترین کاربران این 
ابزارها، تأثیر بسزایی در تغییرات محتمل آتی 
خواهند داشت. اینترنت و ابزارهای دیجیتالی، 
مصرف کنندگان را در ارتباط با هم و اتحاد با 
هم جهت دستیابی به اهداف مشترک، تواناتر 
کرده است. بدین س��ان تمرکززدایی سهل تر 
و قدرت پراکنده می ش��ود اگرچه شاید ثروت 
همچن��ان متمرک��ز بمان��د. تق��ارن تحوالت 
مذک��ور س��بب می ش��ود ت��ا جهت گیری ها 
 ب��ه س��مت فض��ای مش��ارکت و هم��کاری

 )Participation & Collaboration(
هدای��ت ش��ود و این امکان ب��ه وجود آید که 
هر ش��خصی با دسترس��ی به اینترنت بتواند 
بخش��ی از این جهان ش��بکه ای به شمار آید. 
وب ش��رایطی را فراهم کرده که در آن نه تنها 
عادی تری��ن ف��رد جامع��ه می تواند اندیش��ه، 
دانش و اس��تعداد خود را در گس��تره جهانی 
ب��ه نمایش درآورد بلکه در گامی فراتر، امکان 
حض��ور توده ه��ا و انبوه مردم را در این بس��تر 

فعلیت بخشیده است. 
دسترس��ی مقدم ت��ر از مالکیت اس��ت. در 
آین��ده عوض کردن، ش��ریک کردن، قرض 
دادن و گرفت��ن اش��یا، دان��ش و حتی زمان 
و مکان رایج خواهد ش��د. ش��کل مصرف در 
جوام��ع در ح��ال تغییر اس��ت. ب��ا ذکر این 
اوص��اف چن��دان دور از ذه��ن نخواهد بود 
ک��ه در عص��ر پی��ش رو، اجاره ک��ردن بیش 
از خری��دن مقب��ول ش��ده و توس��عه یاب��د. 
مثال هایی از کسب وکارهای شهیر اینترنتی 

در غرب، ش��اهد این مدعاس��ت: 
• Airbnb ب��دون تملک هیچ ملکی، برای 

مردم خدمات اقامت فراهم می آورد. 
• Lya ب��دون خری��د حتی ی��ک خودرو به 

مشتریان خدمات حمل و نقل ارائه می دهد. 
• Feastly خدم��ات رس��توران و غذا را به 

شکلی مشابه ممکن کرده است. 
و  تولی��د  در  مش��تریان  مش��ارکت   •
سفارشی س��ازی محص��ول به واس��طه برنامه 

Nike Co-ops
در   Deliv و  آم��وزش  در   Udemy  •

تدارکات نیز نمونه های دیگری است. 
چنین روشی می تواند بین افراد یک جامعه 
اعتماد ایجاد کند و ارجاعی اس��ت به یک نوع 
اندیشه جمعی در مورد اینکه منابع طبیعی ما 

محدود و در عین حال متعلق به همه ماست. 
مالکیت مش��ترک هم به نفع اجتماع اس��ت و 
هم به نفع محیط زیست. مشارکت سبب رشد 
اقتصاد نیز می شود. مردم به کاالها یا خدماتی 
دسترس��ی پی��دا می کنند که اگ��ر مجبور به 
پرداخت قیمت آن بودند، نمی توانس��تند آنها 
به دس��ت آورن��د. س��ازماندهی فعالیت هایی 
مانن��د تبادل وس��ایل ب��ازی ک��ودکان، ابزار 
باغبان��ی، دانش، اب��زار تعمیر و غیره می تواند 
ای��ده جالبی ب��رای راه اندازی کس��ب وکاری 
س��ودمند در آینده باشد. البته موضوع اعتماد 
و نرخ مشارکت مردم یک چالش و مانع مهم 
برای هر کسب وکار مبتنی بر اقتصاد مشارکتی 
نیز محسوب می شود. اینکه مردم به غریبه ها 
اجازه دهند از خانه ش��ان استفاده یا خانه شان 
را تمیز کنند یا وسایل ش��ان را قرض بگیرند، 
مس��تلزم ایجاد فضای ش��فاف و البته تقویت 
اعتب��ار اس��ت. فناوری های جدی��د می توانند 
ای��ن مس��ئله را از طریق س��رمایه گذاری در 
 فرآیندهای بررسی جامع شامل اثبات اجتماعی  
همتای��ان بررس��ی  و   )Social Proof( 
)Peer Review( ح��ل کنند. مکانیزم های 
نی��ز   )Gamification( وار س��ازی  ب��ازی 

می تواند مشوق مشارکت های مردمی شود. 
چنین مدل فعالیت اقتصادی در ش��ریعت، 
تعاون خوانده می ش��ود. مفهوم تعاون با تکیه 
ب��ر همبس��تگی و مش��ارکت، اتح��اد، اصول 
اخالقی، صداقت و مسئولیت پذیری اجتماعی، 
تس��ریع گر رش��د و ش��کوفایی اجتماع بوده و 
زمینه ساز ابتکار و نوآوری است. براساس اصل 
۴۴ قانون اساسی کشورمان نیز، نظام اقتصاد 
ایران بر پایه س��ه بخ��ش دولتی، خصوصی و 

تعاونی استوار است. 
در ای��ران هم بس��ترهای فع��ال در اقتصاد 
مش��ارکتی چن��دی اس��ت ک��ه ش��روع ب��ه 
فعالی��ت ج��دی آنالی��ن کرده ان��د و از بی��ن 
 ،snapp. ir آنه��ا می توان ب��ه تاکس��ی یاب
کارس��پاری ponisha. ir و آموزش��گاه های 
الکترونیک webyad. com، yadup. ir و 
motamem. org، تألیف و تدارک محتوای 
تخصص��ی pormohtava. com، خدمات 
تجارت بین الملل tejaarat. net و بس��یاری 
نمونه های مستعد دیگر در حوزه های مختلف 
اش��اره کرد. اقتصاد مش��ارکتی موج هایی در 
صنع��ت و ب��ازار ایج��اد ک��رده اس��ت که اگر 
چالش ه��ای بالق��وه آن به درس��تی مدیریت 
ش��ود، در م��دت زمان��ی نه چن��دان طوالنی، 
خود را در دنیایی توانمندتر از عصر پیش��ین 
با بس��ترهای آنالین بنا ش��ده بر پایه همکاری 

جمعی خواهیم یافت. 

سیستمی جالب برای ارتباط با 
خدمات رسانی هتل

اسرار کسب وکارهای آینده، اقتصاد مشارکتی

در می��ان حقوق بگیرانی که به دلیل بیماری، بیش از یک ماه از کار به دور بوده اند، 
15 درصد زنان و 11 درصد مردان، در سال بعد بیکار یا غیر فعال شده اند. 

طبق تحقیق س��رویس آماری وزارت خدمات اجتماعی فرانسه که در 5 آبان منتشر 
ش��د، ترک طوالنی مدت کار، ب��ه دلیل بیماری خطر بیکاری را در مش��اغل خصوصی 
افزای��ش می دهد. ترک کردن کار به دلیل بیماری و اث��رات آن، در ادامه کار حرفه ای 
تأثیر گ��ذار اس��ت. به این صورت در میان حقوق بگیرانی که ب��ه دلیل بیماری بیش از 
ی��ک م��اه کار را ترک کرده اند، 15 درصد زنان و 11 درصد مردان، س��ال بعد بیکار یا 
غیرفعال شده اند که این آمار در حالتی که ترک کار وجود نداشته، 11درصد در زنان و 
7درصد در مردان بوده است. این نسبت زمانی که مرخصی طوالنی تر می شود، افزایش 
می یابد؛ در ترک کردن ش��غل بیش از دو م��اه، این رقم به ۹/1۸در زنان و۲/1۴درصد 

در مردان می رسد. 
این تحقیق در نمونه ای ۲50 هزار نفری از کارکنان بخش خصوصی با سن ۲5-55 
سال، مابین سال های ۲005 تا۲00۸ صورت گرفته است. در مقابل، این تحقیق اثرات 
ترک کردن ش��غل کمتر از یک ماه را بررس��ی نکرده است. در ترک کردن کار به دلیل 
بیماری، زنان بیشتر از مردان بیکار یا غیرفعال شده اند. این تحقیق نشان می دهد پس 
از دوره ای بیکاری یا غیر فعالی، در بازگش��ت به بازار کار، این افراد از کس��انی که از دو 
س��ال پیش تر مش��غول به کار بوده اند، فعال تر هستند. محققان با این مطالعه رابطه ای 
را میان ناامنی ش��غلی و گرایش بیش از حد به کار در دوره بیماری نش��ان می دهند. 
با وجود این، آنها بیان می کنند از س��رگیری ش��غل می تواند ب��ه طور موقت جایگزین 

بهبودی سالمتی باشد. 

ترک طوالنی کار به دلیل بیماری
 خطر بیکاری را افزایش می دهد

دور دنیا 

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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نگاه آخر

منطقه  آزاد

ترجمه: سمانه عطایی فرد
منبع: فیگارو

ترجمه: علی نساجی زواره
)AFP( منبع: خبرگزاری فرانسه

آتبین مقصودی
کارشناس ارشد کسب وکار 

جدول امروز

قیمت آپارتمان در شهرک های  جنوب  تهران
 آنچه در زیر می آید جدول معامالت انجام شده آپارتمان در شهرک های جنوب شهر تهران است. الزم به ذکر است که این ارقام مربوط 

به اعالم سامانه رسمی امالک است. 

بریتانیا از س�اخت بزرگ ترین مزرعه بادی دریایی جهان خبر داده که توس�ط ش�رکت دانمارکی Dong ساخته خواهد ش�د. این مزرعه بادی در دریای ایرلند و در ۱۹ کیلومتری منطقه 
Cumbria ساخته خواهد شد. 

قیمت کل )تومان(قیمت هر متر مربع )تومان(عمر بنا )سال(متراژ بنا )متر مربع(منطقه

3.000.0002۱0.000.000کلنگی70شهرک کاروان – ۱00 متری سلیمانی خاطر

48۱02.350.000۱۱2.800.000علی آباد شهرک بهشتی 

6742.۱00.000۱40.700.000خانی آباد نو – شهرک شریعتی

2.200.000220.000.000کلنگی۱00شهر ری – شهرک الهیه

2.000.000236.000.000کلنگی۱۱8بزرگراه بعثت – شهرک شهید بروجردی

3.000.000285.000.000نوساز۹5اتوبان بعثت – شهرک شاهد

3.۱50.000380.000.000نوساز۱20نازی آباد – انتهای بهمنیار – شهرک وصال

۱.800.000۱۱0.000.000کلنگی60کیانشهر – شهرک جمهوری


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

