
رویترز اعالم کرد واحد پول عربستان روز دوشنبه 
در پی قط��ع روابط دیپلماتیک این کش��ور با ایران 

به شدت سقوط کرد. 
به گ��زارش رویترز، قیمت ه��ر دالر در برابر ریال 
سعودی 680 واحد رش��د داشت که باالترین میزان 
در 16 س��ال گذش��ته ب��وده اس��ت، اما پنجش��نبه 
گذش��ته این میزان به 425 واحد رس��ید.  در ادامه 
این گزارش آمده اس��ت که در چند ماه اخیر، ارزش 
ریال عربس��تان از سال 1999 تاکنون به پایین ترین 
میزان خود رسیده است.  از سوی دیگر، در پی قطع 

رابطه عربس��تان با ایران، ش��اخص بورس عربستان 
2.4درصد س��قوط کرد و ش��اخص ب��ورس مصر نیز 
1.51 درصد کاهش یافت.  ارزش اوراق بهادار کویت 
نیز با افت 0/87 درصدی مواجه ش��د. ارزش س��هام 
کش��ورهای امارات و قطر نیز به خاطر کاهش شدید 
ارزش بورس های آسیا و تنش های ژئوپلتیک منطقه 

خلیج فارس کاهش یافت. 
بر همین اساس ش��اخص بورس دوبی 1.3 درصد 
و ش��اخص بورس ابوظبی 0.3 درصد کاهش یافت. 
همچنین شاخص بورس قطر 1.2درصد سقوط کرد. 

نشست مدیران عامل بانک ها و معاون وزیر اقتصاد 
پیرامون بررسی شاخص های مهم اقتصادی کشور و 

بانک های در معرض ریسک برگزار شد. 
به گزارش مهر، در جلسه  مدیران عامل بانک های 
دولت��ی، خصوصی  ش��ده و خصوصی ک��ه با حضور 
مع��اون ام��ور بانکی، بیم��ه و ش��رکت های دولتی و 
مدی��ران عامل کلیه بانک های کش��ور برگزار ش��د، 
راهکارهای بهبود کیفی��ت دارایی  های بانک ها مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. 
حس��ین قض��اوی در ای��ن جلس��ه ب��ا بررس��ی 
ش��اخص های مهم اقتص��ادی کش��ور و ارائه آماری 
از وضعی��ت بانک های در معرض ریس��ک، گفت: در 
شرایط پس��اتحریم ضروری است بانک های کشور با 
تمام توان، فعالیت خود را در بخش بین الملل تقویت 
کنن��د.  وی افزود: ورود مجدد به حوزه بین الملل در 

درجه اول منوط به اصالح ساختار مالی بانک ها است 
که در صورت تحقق این امر، با استفاده از منابع مالی 
خارجی شاهد رشد اقتصادی کشور نیز خواهیم بود. 
در ادامه جلس��ه، گزارش��ی در خصوص بررس��ی 
تاس��یس شرکت مدیریت دارایی  ها )AMC( توسط 
مدیر عامل بانک مس��کن ارائه ش��د، سپس حاضران 
در جلس��ه به بیان چالش های فعل��ی بانک ها و ارائه 

راهکارهای مقابله با این چالش  ها پرداختند. 
در پای��ان جلس��ه، مع��اون ام��ور بانک��ی، بیمه و 
شرکت های دولتی تداوم تش��کیل این گونه جلسات 

را در جهت هم  افزایی ضروری برشمرد. 
در ای��ن جلس��ه مق��رر ش��د بانک ها گزارش��ی از 
مشکالت خود و راهکارهای مقابله با این مشکالت را 
برای بررسی و انعکاس به مراجع ذی صالح و پیگیری 
برای رفع این چالش ها به وزارت متبوع ارسال کنند. 

سقوط بی سابقه ریال سعودی

جزییات نشست جدید مدیران بانک ها

 آماده باش بانک ها در پساتحریم

حجت ا الس��الم والمسلمین حس��ن روحانی در جلسه چهارشنبه هیأت 
دولت گفت: جهان اس��الم و همه آزادیخواهان جهان و همچنین مردم و 

مس��ئوالن ایران از این عمل دولت عربستان متاثر شده و آن را 
محکوم کردند.  رئیس جمهوری ایستادگی و نشان دادن چهره...

 روحانی: حمله به اماکن دیپلماتیک
حمله به آبروی نظام است

دالیل رش��د شاخص کل در روزهای اخیر را می توان به چند 
عامل نس��بت داد. ابتدا اینکه قیمت ها آن قدر کاهش یافته که 
برای سرمایه گذاران جاذبه خرید ایجاد کرده است. حتی قیمت 
بس��یاری از ش��رکت ها پیش از این صعود به یک چهارم ارزش 

بازار رسید. 
دلیل دیگری که می توان عنوان کرد این اس��ت که عده ای از 
افراد پیش بینی می کنند تحریم ها رفع ش��ود بنابراین در برخی 
بخش ها ممکن اس��ت اتفاقات خوبی بیفتد. گروهی نیز معتقد 
هستند که ممکن است در بخش سیاست های پولی و نرخ بهره 
کاهش��ی انجام شود و دولت تصمیم بگیرد الیحه ای به مجلس 
ارائه کند یا در قوانین بودجه مواردی را قرار دهد که براساس آن 

از بانک ها مالیات بگیرد. 

 همچنین خبرهایی مانند قیمت نفت یا افزایش تعرفه فوالد 
در واردات نیز می تواند از جمله دالیل رش��د ش��اخص باش��د. 
به طورکلی در بخش واقعی اقتص��اد اتفاقی نیفتاده که بگوییم 
تولید متحول شده است. بنابراین تمام افرادی که سرمایه گذاری 

می کنند نگاهی بلند مدت دارند. 
ادامه این روند صعودی در بورس بستگی به تصمیم گیری های 
مناسبی دارد که دولت می گیرد. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی 
اگر کاهش یابد یا از س��ود بانکی مالی��ات بگیرند یا تعرفه های 
تش��ویقی در بخش تولید افزایش یاب��د، اینها همه بر روند بازار 
مؤثر اس��ت. بنابراین اگر دولت با بازار س��رمایه کنار بیاید روند 
رش��د بازار ادامه دار خواهد بود. چنانچه افرادی که پیش از این 
س��هام را خریدند و شاخص به حدود 90 هزار هم رسید با این 
امید سهام را می خریدند که نسبت به دولت خوش بین بودند اما 

دولت برخالف تصور آنها عمل کرد. 
 مضاف بر اینکه اقتصاد جهانی نیز وضعیت مناس��بی ندارد، 

بنابراین اگر دولت با بازار سرمایه کنار بیاید بازار رشد خواهد کرد 
و به رشد خود ادامه هم خواهد داد. اما اینکه تا چه میزان ادامه 
پیدا خواهد کرد نمی توان به طورقطع و مشخص عنوان کرد. از 
آنجا که شاخص با افت زیادی همراه بوده بنابراین می تواند رشد 
داش��ته باش��د. اگر نگاهی به صنایع مختلف بازار داشته باشیم 
می بینیم که در حال حاضر قیمت س��هم ها به یک سوم رسیده 
اس��ت بنابراین بستر الزم برای رشد ش��اخص وجود دارد؛ رشد 
اخیر شاخص می تواند نوعی به پیشواز رفتن باشد. حال باید دید 
این پیشواز منجر به خوشامدگویی خواهد شد یا خیر. در صورتی 
که خوش��امدگویی در کار نباشد ممکن است سرمایه گذاران را 
نسبت به بازار سرد کند. اگر بازار را به قطاری تشبیه کنیم که 
س��رمایه گذاران مسافران این قطار هستند، عده ای ممکن است 
بلیت ش��ان را برای ایس��تگاه آخر گرفته باشند پس ایستادگی 
می کنند اما عده ای که بلیت قطارشان را برای میانه راه گرفته اند 

ممکن است از قطار پیاده شوند. 

طی روزه��ای اخیر که موضوع قطع روابط چند کش��ور 
ب��ا ایران مطرح ش��ده اس��ت،  دیدگاه هایی در م��ورد تأثیر 
اقتص��ادی این رویداد سیاس��ی مورد توج��ه تحلیلگران و 
فعاالن اقتصادی قرار گرفته اس��ت. در مورد حجم تجارت 
با این کش��ورها و نقش آن در اقتصاد ای��ران نیز اظهاراتی 
مطرح شده اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز 
در گفت وگوه��ای جداگانه ای از ناچیز بودن حجم روابط با 
کش��ورهایی که با ایران قطع ارتباط کردند، س��خن گفته 
اس��ت. به گفته مس��عود دانشمند، س��هم 2 درصدی این 
کش��ورها در تجارت ایران نمی تواند تأثیری بر ایران داشته 
باش��د. سعید لیالز، کارشناس مس��ائل اقتصادی اما به نقد 
این دیدگاه پرداخت��ه و آن را از یک فعال بخش خصوصی 
بعید دانسته اس��ت. پیش از این نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و امارات در گفت وگو با سایت »صدای اقتصاد« قطع 
رابطه با برخی کش��ورهای عربی را بی اهمیت دانسته بود، 
اما لیالز اعتقاد دیگری دارد. متن گفت وگوی خبر آنالین با 

سعید لیالز در این زمینه را می خوانید. 
طی دو روز گذش�ته در م�ورد تأثیر اقتصادی قطع 
روابط دیپلماتیک با چند کشور عربی اظهارنظرهایی 
مطرح ش�ده اس�ت. امروز رئیس اتاق ایران و امارات 
هم گفته ان�د که تنها 2 درصد از ص�ادرات ما مربوط 
به این کشورها بوده و این تأثیر چندانی در تجارت و 

اقتصاد ایران نخواهد داشت. نظر شما چیست؟ 
اگر به یک کشور توسعه یافته بگویند که قرار است دو درصد 
از ص��ادرات یا بازرگانی خارجی آن کش��ور از بین برود، تمام 
هشدارها و عالئم خطر در آن کشور خود را نشان خواهد داد. 
فارغ از تحلیل روابط ایران و عربس��تان و اظهارات تحلیلگران 
سیاس��ی در این زمینه، بای��د ذکر کنم که اظهارنظر یک فرد 
برآم��ده از بخش خصوصی در م��ورد اینکه  »این قطع روابط 
تنه��ا 2درصد از صادرات کش��ور را تحت تأثیر قرار می دهد و 
این رقم بر اقتصاد ایران تأثیر ندارد« بسیار تعجب برانگیز است. 
این آثار ریشه نفتی در تفکر یک عضو بخش خصوصی است. 
 این گونه اظهارات از س��وی بخ��ش خصوصی این پیام 
را به حکومت انتق��ال می دهد که 2درصد از صادرات، رقم 
مهمی محس��وب نمی شود درحالی که این یک عالمت غلط 

از س��وی اقتصاد به سیاس��ت اس��ت. این اظهارنظر برآمده 
از تفک��ر یک بخش خصوصی در اقتصاد وابس��ته به درآمد 

نفت است. 
از نظر ش�ما تأثیر این قطع روابط و از دس�ت رفتن 

سهم تجارت با این کشورها چیست؟ 
آمارها نش��ان می ده��د که بیش از 2درص��د از صادرات 
غیرنفتی ایران وابس��ته به کش��ورهای عربی غیر  از امارات 

اس��ت. صادرات به این کش��ورها ارزش باالیی دارد، چراکه 
اساس��اً کاالهای صرف��اً غیرنفتی اس��ت. به ط��ور طبیعی 
محص��والت پتروش��یمی و میعانات گازی به این کش��ورها 
نمی رود. با این حس��اب حتی به ط��ور عددی نیز صادرات 
به این کش��ورها س��همی بیش��تر از 2 درص��د در صادرات 
غیرنفت��ی ای��ران دارد. به این کش��ورها عموم��ا کاالهای 
کشاورزی و صنعتی صادر می کنیم که برای تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان کاال به این کش��ورها بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت. باید بدانیم که این موضوع به این فعاالن اقتصادی 
آس��یب وارد می کند اما متأس��فانه آثار نفتی بودن اقتصاد 

حتی در بخش خصوصی محترم هم دیده می شود. 
ک�م اهمیت جلوه دادن تأثیر اقتصادی این موضوع 

چه پیامدی دارد؟ 
عم��اًل با این اظهارات از س��وی بخش خصوصی که بخش 
واقعی اقتصاد محس��وب می شود به حکومت پیام می دهد که 
این مس��ائل اثری بر ما ن��دارد، در حالی که فعاالن اقتصادی 
که درگیر تجارت با این کش��ورها هس��تند، بس��یار آس��یب 
می بینن��د. در زمینه های��ی که ذکر کردم کاه��ش صادرات و 

کاهش تولید با آسیب هایی برای فعاالن آن حوزه همراه است. 
این 2درصد صادرات که از آن به س��ادگی یاد می ش��ود برای 
همه کش��ورها اهمیت دارد. هیچ کشوری نیست که به خاطر 
مس��ائل دیپلماتیک آن را به خطر بین��دازد. اینکه یک فعال 
بخش خصوصی این موض��وع را نادیده می گیرد نمونه عینی 
رسوخ نفت در پنهان ترین الیه های فکری جامعه است و نشان 

می دهد که اتکا به نفت است تا صادرات غیرنفتی. 
میزان تجارت ایران با این کش�ورها چقدر اس�ت و 

آن حجم چقدر برای بخش خصوصی اهمیت دارد؟ 
 در هش��ت ماهه س��ال جاری ص��ادرات ما به این کش��ورها 
350 میلی��ون دالر بوده که تا پایان س��ال 500 تا 600 میلیون 
دالر می ش��ود. این رقم ح��دود 3 درصد از ص��ادرات غیرنفتی 
واقعی اس��ت. در س��ال 93 مجموع صادرات به این پنج کش��ور 
900 میلی��ون دالر ب��وده اس��ت. چگونه این مبل��غ برای یک 
فع��ال بخش خصوصی رقم باالیی به حس��اب نمی آید. اگر این 
موضوع را کارمند دولت یا کس��انی که دیدگاه شان به شدت بوی 
نف��ت می دهد، مطرح کنند تعجبی ن��دارد اما فعاالن اقتصادی 
بخ��ش خصوصی بای��د موض��وع را درك کنند.  ای��ن موضوع 
ه��م مانند نقش ای��ران در تامین انرژی جهان اس��ت. برخی 
تص��ور می کردند که اگر نفت ایران از بازار خارج ش��ود، دنیا 
به پایان می رس��د. موضوع این اس��ت که مس��ئوالن سیاسی 
ممکن است چنین حرف هایی بزنند اما نباید بخش خصوصی 
چنی��ن اس��تدالل هایی را ج��دی بگی��رد. از سیاس��تمداران 
انتظار هر س��خنی می رود اما اگر بخ��ش خصوصی نمی تواند 
حقیقت را بگوید، س��کوت کند و الزم نیست از سیاستمداران 
 حمای��ت کنند. بخش خصوصی بای��د بداند که نادیده گرفتن 
900 میلی��ون دالر صادرات یعنی نادیده گرفتن ش��غل های 
مرتبط با آن. به ای��ن مفهوم که تعداد زیادی خانواده مرتبط 
ب��ا آن در لبه پرتگاه قرار می گیرند. به جای اینکه نس��بت به 
این پیامدها هشدار داده شود، عده ای آن را کم اهمیت جلوه 
می دهن��د. این نگاه مثل این می مان��د که جهان غرب چنین 
نگاهی را به ایران داش��ته باش��د. نقش م��ا در تجارت جهانی 
کمتر از نقش کش��ورهای عربی در تجارت با ایران است. اگر 
آنها هم چنین نگاهی داش��ته باش��ند اصاًل نباید برای ایجاد 

رابطه اقتصادی با ایران تمایل داشته باشند. 

دولت با بازار سرمایه کنار بیاید؛ رشد ادامه دار می شود

لیالز در واکنش به قطع روابط کشورهای عربی با ایران:
بخش خصوصی 900 میلیون دالر صادرات را ناچیز نداند
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گزارش بازارسرمقـاله
دولت با بازار سرمایه کنار بیاید 

رشد ادامه دار می شود

دالیل رش��د ش��اخص کل در روزه��ای اخیر 
را می ت��وان ب��ه چن��د عام��ل نس��بت داد. ابتدا 
اینک��ه قیمت ها آن ق��در کاهش یافت��ه که برای 
س��رمایه گذاران جاذبه خرید ایجاد کرده اس��ت. 
حتی قیمت بس��یاری از ش��رکت ها پیش از این 

صعود به یک چهارم ارزش بازار رسید. 
دلیل دیگری که می توان عنوان کرد این است 
که عده ای از افراد پیش بینی می کنند مشکالت...
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بررسی دالیل محقق نشدن افزایش صادرات غیر نفتی در گفت وگوی 
»فرصت امروز« با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  

 محافظه کاری، سرعت کم
و منتفی شدن هدف گذاری ها

 طرح رکودزدا
در مظان رکودزایی

تولیدکنندگان با انتقاد از اجرای مبهم طرح کارت اعتباری خرید مطرح کردند

بانک مرکزی پس از دو ماه وقفه در اجرای طرح کارت اعتباری 
10 میلیون تومانی خرید کاال، قرار است از شنبه آینده اجرای 
این طرح را به بانک های سراس��ر کش��ور ابالغ کند. البته این 
طرح به صورت پایلوت در اس��تان البرز و خوزس��تان اجرا شد و 
ش��واهد نش��ان می دهد که موفقیتی نداشته و استقبال چندانی 

از آن نشده است. 
ب��ه گ��زارش مهر، ناصر حکیمی، مدی��رکل فناوری اطالعات 
بانک مرکزی با اعالم نهایی شدن طرح مربوط به بانک مرکزی 
از تدوین دس��تورالعمل نهایی طرح و ابالغ آن در ش��نبه هفته 

آین��ده ب��ه تمامی بانک های کش��ور خب��ر داد.  این طرح که از 
ابتدا تاکنون با تغییر و تحوالت زیادی همراه بوده، سرانجام در 
سراس��ر کش��ور اجرا می شود. به گفته حکیمی، زوج های جوانی 
که پیش از این اقدام به دریافت کد رهگیری کرده اند، نخستین 
هدف بانک مرکزی برای پرداخت وام خرید کاالی 10 میلیون 
تومانی )5 میلیون تومان به هر نفر( هستند. شرط پرداخت وام 
10 میلیون تومانی خرید کاال به بازنشسته های تامین اجتماعی 
 نی��ز به ش��رط برخورداری از حقوق ماهان��ه 2/5 میلیون تومان 
اس��ت. با این تفاس��یر بس��یاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی 

نس��بت به این طرح بدبین هس��تند و می گویند بانک مرکزی 
در اج��رای ط��رح س��نگ اندازی می کند و باعث تش��دید رکود 

بازار می شود. 
محمد باقری، مدیرعامل گروه صنعتی دونار خزر، در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« تصریح می کند: بان��ک مرکزی در دو ماه 
گذشته هر بار تصمیمی گرفته و در رسانه ها اعالم کرده است. 
این دوگانگی ها بازار لوازم خانگی را به رکود بیشتر می کشاند. 

به نظر می رس��د بانک مرکزی در پی س��نگ اندازی 
در کار تولید است. با این تغییراتی که از ابتدا در...

گزارش »فرصت امروز« از بازار گل محالتی

 بازار گل
دیگر رنگی ندارد

بازار گل و گیاه شهید محالتی در جنوب شرقی تهران 
واقع شده. نشانی پستی اش این است: بزرگراه محالتی، 
خیابان نبرد جنوب��ی، تقاطع بلوار زم��زم، پایین تر از 
دادگاه خانواده. البته از مسیرهای دیگری مثل بزرگراه 
امام علی، اتوبان افس��ریه و بزرگراه  آهنگ هم با کمی 
پیچ و گردش در مسیر می توان به اینجا رسید. بازار گل 
محالتی دو ورودی اصل��ی دارد؛ یکی نبش 25متری 

زمزم و دیگری در خیابان کوثر که مشرف به ضلع...
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شاخص کل 576 واحد افزایش یافت

 لبخند بازار سهام
به نوسان گیران
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علیرضا عسگری مارانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

علیرضا عسگری مارانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
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 افزای��ش تولی��د نف��ت در 
بازگشت  دوران پس��اتحریم و 
به ظرفیت پی��ش از تحریم با 
میدان های مشترک،  بر  تاکید 
وزارت  برنامه ه��ای ج��دی  از 
نفت اس��ت که ای��ن هدف در 
گام نخس��ت با توان داخلی ها 
محق��ق خواهد ش��د، اما گویا 
ش��رایط بد اقتصادی و پایین 
بودن سود از س��ویی و پایین 
بودن تع��داد دکل ه��ا مانع از 
بخش خصوصی  حضور جدی 
فع��ال در حفاری نفت ش��ده 
است از این رو رقابت نابرابری 
و  دولت��ی  بخ��ش  دو  ب��رای 
خصوص��ی در عرص��ه حفاری 

شکل خواهد گرفت. 
قرار است مناقصه 20 حلقه 
چ��اه می��دان آزادگان جنوبی 
یک��ی از میدان های مش��ترک 
ای��ران و ع��راق برگزار ش��ود. 
محمود مرعشی، مجری طرح 
توسعه میدان آزادگان جنوبی 
زم��ان ای��ن مناقص��ه را هفته 
پی��ش رو اعالم کرده اس��ت. 
براساس شرایط اعالم شده این 
مناقصه در س��طح شرکت های 
داخل��ی برگ��زار خواهد ش��د 
و ب��ا ارزیاب��ی کیف��ی و فنی 
شرکت های حاضر در مناقصه، 
بهترین ش��رکت برای حفاری 
در آزادگان جنوب��ی انتخ��اب 
می ش��ود. همچنی��ن س��ابقه 
درعرصه  ش��رکت ها  فعالی��ت 
حفاری و ب��ه روز بودن دکل ها 
از جمل��ه مولفه ه��ای ارزیابی 
فنی و کیفی اعالم شده است. 
فرص��ت  بهتری��ن  ای��ن 
داخل��ی  ش��رکت های  ب��رای 
به خص��وص بخ��ش خصوصی 
اس��ت ت��ا ارزیاب��ی ج��دی از 
توانمندی ش��ان در آغاز دوران 
باشند. حال  داشته  پساتحریم 
سوال اینجاست که آیا شرایط 
به گونه ای است که شرکت های 
برای  خصوصی تمای��ل جدی 
حض��ور در مناقص��ه داش��ته 
باش��ند و آیا می توانند شرایط 

اعالم شده را احراز کنند؟ 
بخش خصوصی؛ سود کم

 و ضرر باال
بهمن سروش��ی، مدیرعامل 
شرکت گلوبال پتروتک کیش، 
با اش��اره به اینکه در مناقصه 
آزادگان جنوبی ش��رکت  آتی 
خواهی��م ک��رد، ب��ه »فرصت 
ما  »حضور  می گوی��د:  امروز« 
در مناقصه پیش رو به معنای 

ارائه پیش��نهاد قیمتی با هدف 
شکس��تن قیمت ه��ا نخواه��د 
بود. در مناقصات برگزار ش��ده 
برخی  ش��رکت ها قیمت هایی 
را پیشنهاد کردند که از قیمت 

واقعی دور بود.«
»احتم��ال  می افزای��د:  وی 
برنده شدن ما در مناقصه آتی 
آزادگان بس��یار ضعیف است و 
اگر قرار باش��د برن��ده مناقصه 
باش��یم باید دکل اجاره کنیم. 
بر خالف آنچه اعالم می ش��ود 
هزینه اجاره دکل باالس��ت و 
این روزها با شرایط ایجاد شده 
ش��رکت ها،  از  برخی  توس��ط 
ضرردهی ش��رکت ها باال رفته 

است.«
 براساس اعالم سایت وابسته 
به وزارت نف��ت، در حال حاضر 
تولید زودهنگام میدان آزادگان 
جنوبی روزانه ٥0 هزار بش��که 
است که طبق برنامه ریزی انجام 
شده، قرار است سال آینده )٩٥( 
٣0 هزار بش��که ب��ه این میزان 
اضافه ش��ود. هدف از توس��عه 
تولید  آزادگان جنوبی  می��دان 
روزانه ٣20 هزار بشکه نفت خام 
)با احتساب تولید زودهنگام( در 
ف��از اول و افزایش تولید روزانه 
2٨0 ه��زار بش��که نف��ت خام 
)جمعا به میزان ٦00 هزار بشکه 
 نف��ت خ��ام در روز( در فاز دوم 

است. 
دستیابی به این هدف الزمه 
توسعه چاه های نفت است و این 
اقدام منجر به توسعه حفاری در 
صنعت نفت خواهد شد این در 
حالی اس��ت که به دلیل اعمال 
فعاالن  از  تع��دادی  تحریم ه��ا 
صنعت نف��ت در عرصه حفاری 
ورود جدی داشتند که خروجی 
آن ایجاد شرکت های متعددی 
بوده اس��ت که در کنار شرکت 
ملی نف��ت فعالیت جدی دارند. 
نفت کاو، مپنا، س��پنتا، شرکت 
پدکس، حفاری شمال، حفاری 
تدبیر و گلوبال پتروتک کیش از 
جمله شرکت های فعال در حوزه 
حفاری چاه نفت هستند که در 
مناقصه اخی��ر آزادگان جنوبی، 
شرکت پدکس برنده شده است. 

بخش دولتی؛ کسب سود 
باال به واسطه تجهیزات

ب��رای  م��ا  تالش ه��ای   
مصاحبه با مس��ئوالن شرکت 
حفاری ش��مال به عنوان فعال 
غیردولت��ی راه ب��ه جایی نبرد 
اما نظر ش��رکت دولتی درباره 
برگزاری مناقصه و خروجی آن 

است. محمدرضا  برانگیز  تامل 
تاکایدی، قائم مقام مدیرعامل 
ایران،  ش��رکت ملی حف��اری 
با اش��اره به اینک��ه در صورت 
مناقصه های  در  کارفرما  اجازه 
آتی ش��رکت خواهیم کرد، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»بیش��تر قرارداده��ای م��ا در 
یک س��ال آین��ده ب��ه اتم��ام 
خواهد رس��یدو ما با 70 دکل 
برای  مناس��بی  ظرفیت ه��ای 
ارائ��ه خدمات داری��م که باید 
از این ظرفیت اس��تفاده شود. 
بدون شک نمی توان از فعالیت 
بخ��ش خصوصی در این حوزه 
چشم پوشی کرد زیرا در چند 
س��ال گذش��ته نه تنها حضور 
گس��ترده ای داش��ته اند بلک��ه 
مناقص��ات متع��ددی را برنده 

شده اند.«
وی درباره ش��انس موفقیت 
ب��ا  حف��اری  مل��ی  ش��رکت 
ظرفی��ت موج��ود در مناقصه 
آت��ی، می افزای��د:  »تعدادی از 
ش��رکت های خصوص��ی فعال 
در بخ��ش حف��اری ب��ه دلیل 
محدودی��ت در تعداد دکل ها، 
هزینه های باالی��ی را متحمل 
عملک��رد  در  ک��ه  می ش��وند 
آنه��ا تاثیرگذار اس��ت این در 
حالی اس��ت که تنوع دکل ها و 
توانایی باالی ش��رکت حفاری 
برای  را  موج��ود  هزینه ه��ای 
ما کاه��ش می دهد و این فضا 
موجب شده تا شرکت حفاری 
توان رقابت بیش��تری داش��ته 
باش��د و حتی بتواند با س��ود 
کمتری در مناقصات ش��رکت 

کند.«
با اش��اره به اینکه  تاکایدی 
موفقی��ت در مناقص��ات نفتی 
به تفکرات شرکت در ارائه نرخ 
بستگی دارد، می گوید: »قیمت 
مناقص��ات  در  پیش��نهادی 
درونی  ش��اخص های  براساس 
و بیرون��ی ش��رکت ها از جمله 
ب��ازار کار، تجهیزات و امکانات 
تعیین می شود و در این میان 
اس��تراتژی ش��رکت ها اهمیت 
دارد. اینکه با چه میزان س��ود 
بدون  باشند  پیش��نهاد دهنده 
شک هیچ ش��رکتی حاضر به 

ضرر نیست.«
ب��رد  ام��کان  درب��اره  وی 
ش��رکت ملی حفاری در جدال 
ب��ا رقب��ای بخ��ش خصوصی 
می افزای��د: »تفاوت��ی ب��رای ما 
ندارد و مدیریت ش��رکت ملی 
حفاری ش��رایط موجود را برای 
تصمیم گیری در نظر می گیرد.«

وزارت نفت به توان داخلی ها در دوران پساتحریم تکیه می کند؟

رقابت نابرابر بخش دولتی و خصوصی در صنعت حفاری

مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی 
نف��ت ای��ران می گوی��د ای��ران برای 
افزایش ص��ادرات نفت خود س��هام 
پاالیش��گاه های خارجی را خریداری 
خواه��د ک��رد و در م��ورد قیمت به 

خریداران تخفیف نمی دهد. 
به گزارش ایسنا، محسن قمصری، 
مدیر ام��ور بین الملل ش��رکت ملی 
نف��ت ای��ران در گفت وگو ب��ا رویترز 
خاطرنش��ان کرد: ایران پ��س از لغو 
تحریم ها برای اجتناب از فشار بیشتر 
روی قیمت ها عرضه و صادرات نفت 

خود را متعادل خواهد کرد. 
مقامات ایران بارها از اعضای اوپک 
خواس��ته اند که فضا را برای افزایش 
صادرات نفت ایران باز کنند و متعهد 
ش��ده اند که صادرات نفت خود را به 
محض لغو تحریم ها افزایش خواهند 

داد. 
اکنون وعده ای��ران برای صادرات 
متع��ادل و متناس��ب ی��ک تغیی��ر 
بزرگ در سیاس��ت های این کش��ور 
بیش��تر  ک��ه  اس��ت  ش��رایطی  در 
غیراوپک  و  اوپ��ک  تولید کنن��دگان 
باوجود اش��باع روز افزون بازار جهانی 

نفت برای سهم بازار می جنگند. 
قمصری اظهار کرد: ما نمی خواهیم 
یک نوع جنگ بر سر قیمت را شروع 

کنیم. 
قمصری افزود: م��ا در رویکردمان 
نرمش بیش��تری خواهیم داش��ت و 
احتم��اال عرضه نفت خ��ود را به طور 
تدریجی افزایش خواهی��م داد. باید 

بگوی��م با توج��ه به س��طوح کنونی 
قیمت نفت هیچ امکانی برای کاهش 

بیشتر قیمت ها وجود ندارد. 
وی به جزییات ی��ا میزان آمادگی 
ای��ران برای متعادل ک��ردن صادرات 

نفت خود اشاره نکرد. 
ای��ران بارها اعالم ک��رده که قصد 
دارد ص��ادرات نفت خ��ود را پس از 
تحریم ه��ا روزانه ٥00 هزار بش��که 
و کم��ی بعد ٥00 هزار بش��که دیگر 
افزایش دهد تا جایگاه خود به عنوان 
دومین تولید کننده ب��زرگ اوپک را 

پس بگیرد. 

بی��ژن زنگنه، وزیر نفت ایران چند 
روز پی��ش اع��الم کرد ک��ه ایران به 
دنب��ال منحرف کردن ب��ازار نخواهد 
ب��ود و فقط ب��ه دنبال پ��س گرفتن 
س��هم بازار خود است. نفت در حال 
حاضر به دلیل اشباع عرضه و کاهش 
تقاض��ا به می��زان دو س��وم کمتر از 
س��طوح قیمتی باالی اواسط 2014 
معامله می شود و تولید کنندگان را از 
میلیارد ه��ا دالر درآمد نفتی محروم 

کرده است. 
قمصری خاطرنشان کرد که انتظار 
دارد به��ای نفت در س��ال جاری در 

سطوح کنونی باقی بماند. 
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی 
نف��ت ایران افزود: این ش��رکت برای 
ف��روش نف��ت بیش��تر ب��ه بازار های 
جهان��ی به دنب��ال خرید س��هام در 
پاالیش��گاه های موج��ود و جدید در 
کش��ورهای خارجی است. وی به نام 
کشور یا شرکت خاصی اشاره نکرد. 

ای��ن اس��تراتژی به نوعی ش��بیه 
تولید کنن��دگان خلی��ج  اس��تراتژی 
ف��ارس همچون عربس��تان و کویت 
اس��ت، اگرچه چالش برای ایران باال 
بردن دارایی ها به منظور خرید سهام 

خواهد بود. 
تحریم ه��ای غ��رب علی��ه ای��ران 
ص��ادرات نف��ت این کش��ور را نصف 
ک��رده و به ح��دود ی��ک میلیون و 
200 ه��زار بش��که در روز رس��انده 
و باعث انس��داد درآم��د نفتی ایران 
در کش��ورهای خارجی ش��ده است. 
قمصری که ماه گذش��ته س��فری به 
هند داش��ت، گفت: پاالیش��گاه های 
هن��دی از جمل��ه صنای��ع ریالینس 
عالقه مند به واردات نفت بیش��تر از 

شرکت ملی نفت ایران هستند. 
صنای��ع ریالینس ک��ه بزرگ ترین 

مجموعه پاالیش��گاهی جه��ان را در 
هن��د اداره می کند، در س��ال 2010 
تحت فشار تحریم های غرب واردات 

نفت ایران را متوقف کرد. 
قمص��ری همچنی��ن اظه��ار کرد: 
ای��ران برای جذب مش��تری تخفیف 
نخواه��د داد. در ح��ال حاضر ایران 
نف��ت خ��ود را ب��ا دوره بازپرداخت 
و  رای��گان  حمل ونق��ل  ٩0روزه، 
یکس��ری تخفیف ها در زمینه قیمت 

به خریداران هندی می فروشد. 
قمص��ری گف��ت: پاالیش��گاه های 
هن��دی عالقه من��د به خری��د نفت 
کارون غربی هس��تند. پاالیشگاه های 
هندی دومین مش��تری بزرگ نفت 
ایران پس از چین ح��دود ٦میلیارد 

دالر بدهی به ایران دارند. 
قمصری خاطرنش��ان ک��رد: ایران 
خواه��ان دریافت طلب نفتی خود به 
ارزهای خارجی و ترجیحا یورو است 
اگرچه مکانیسم دریافت این طلب ها 

هنوز تعیین نشده است. 
تحریم ها به اقتصاد ایران لطمه زده 
و ای��ران را ب��ه واردات بنزین مجبور 
کرده است. ایران سال گذشته روزانه 
حدود ٥میلیون لیتر بنزین اکتان باال 
وارد کرد تا آن را با بنزین تولیدی در 

داخل ترکیب کند. 
ای��ران  گف��ت:  قمص��ری 
بخ��ش  در  را  س��رمایه گذاری هایی 
پاالیش��گاهی انج��ام داده و امیدوار 
اس��ت ظرف یک س��ال آینده واردات 

بنزین را متوقف کند. 

تخفیف نفتی نداریم

 واردات بنزین متوقف می شود

گزارش2

خبر

مدیرکل اوپک وزارت نفت:
مازاد عرضه 2 میلیون و ٥٠٠ هزار 

بشکه ای، بزرگ ترین تهدید بازار نفت
مدی��ر امور اوپک و روابط ب��ا مجامع انرژی وزارت 
نفت تاثی��ر تنش میان ایران و عربس��تان را بر بازار 
نفت کوتاه مدت دانست و گفت: مازاد عرضه بیش از 
2 میلیون و ٥00 هزار بشکه نفت بزرگ ترین تهدید 

برای بازار نفت است. 
به گ��زارش ایلنا، مهدی عس��لی درباره تنش های 
اخی��ر میان ای��ران و عربس��تان و تاثی��ر آن بر بازار 
نف��ت گفت: تاثیر ای��ن گونه تنش سیاس��ی بر بازار 
نف��ت کوتاه مدت خواهد بود و ب��ه محض اینکه بازار 
نس��بت به عرضه نفت مطمئن ش��ود دیگر واکنشی 

نشان نخواهد داد. 
وی با اش��اره به اینکه این اختالف ه��ا بارها میان 
اعضای سازمان کشو رهای صادرکننده نفت )اوپک( 
ب��ه وج��ود آمده و حت��ی در برخی م��وارد منجر به 
جنگ نیز ش��ده اس��ت، تاثیر اتفاق اخیر میان ایران 
و عربس��تان را یک موضوع سیاسی دانست و تصریح 
کرد: ای��ن موضوع تاثی��ر کوتاه مدت در ب��ازار نفت 

خواهد شد. 
عسلی با بیان اینکه مازاد عرضه بیش از 2 میلیون 
و ٥00 هزار بش��که ای هم اکن��ون بزرگ ترین تهدید 
برای بازار نفت است، به تفاوت نگاه ایران و عربستان 
درباره نفت اش��اره کرد و گفت: در حالی که ایران از 
نفت به عنوان ابزار توسعه استفاده می کند، عربستان 
با نفت هویت پیدا می کند بنابراین س��عی می کند با 

هر قیمتی هویتش را نگه دارد. 
وی درباره اینکه آیا تنش اخیر سبب اختالف نظر 
بیش��تر ایران و عربستان در نشس��ت آینده اعضای 
اوپک و مقابله عربس��تان با ایران برای افزایش تولید 
نخواهد ش��د، تصریح کرد: ایران بارها اعالم کرده که 
بالفاصل��ه پس از لغو تحریم ها ٥00 هزار بش��که به 
تولی��د نفت خود می افزای��د و در فاصله کمتری این 
میزان را به یک میلیون بشکه در روز خواهد رساند. 
به گفته عس��لی، با توجه به کاه��ش یک میلیون 
و ٥00 هزار بش��که ای تولی��د نفت ایران ضرورتی به 
کاهش تولید نفت ایران وجود ندارد و برخی اعضای 
اوپک ک��ه در دوران تحریم اقدام ب��ه افزایش تولید 
کردند بای��د برای ثبات در بازار نف��ت تولید خود را 

کاهش دهند. 
عربس��تان در سال گذش��ته میالدی تولید خود را 
به باالترین حد در تاریخ صنعت نفت خود رس��اند و 
دیگر اعضا را نیز تش��ویق به ای��ن کار کرد در حالی 
که این سیاست در تقابل با سیاست های پیشین این 
کش��ور بود که هر گاه قیمت با افت روبه رو می ش��د، 
 تولی��د و عرض��ه را کاهش م��ی داد تا ب��ازار متوازن 

شود. 

توسعه انرژی های تجدید پذیر
اخذ عوارض 3٠ ریالی به ازای 

هرکیلو وات ساعت مصرف

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: اکنون 
مش��ترکان برق به ازای هرکیلو وات س��اعت مصرف 
٣0 ریال به منظور توس��عه انرژی ه��ای تجدید پذیر 
پرداخ��ت می کنن��د ک��ه افزای��ش میزان ع��وارض، 
می توان��د در ش��تاب دهی برای گس��ترش این مهم 

موثر واقع شود. 
هوش��نگ فالحتی��ان در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار 
داش��ت: امروز تامی��ن انرژی ه��ای تجدیدپذیر گام 
ج��دی دولت در این بخش اس��ت که نیازمند تامین 
منابع اس��ت و باید در چارچوب بودجه های س��االنه 

پیش بینی های الزم به عمل آید. 
ب��ه گفت��ه وی، ع��وارض قانونی که از مش��ترکان 
ب��رق از س��ال 1٣٩٣ اخذ می ش��ود، برای توس��عه 
توس��عه  و  بهب��ود  و  تجدیدپذی��ر  نیروگاه ه��ای 
 بهره برداری از ش��بکه های برق روس��تایی به مصرف 

می رسد. 
این مقام مسئول تصریح کرد: مبادله قراردادهایی با 
بخش خصوصی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی، 
حمایت از پرداخت ٥0 درصد هزینه های سلول های 
خورشیدی )که مقرر است بر بام خانه ها نصب شود( 
به ص��ورت بالعوض و خرید برق تولیدی نیروگاه های 
تجدیدپذیر از دیگر اقدام های پیش بینی شده است. 
فالحتی��ان اف��زود: افزای��ش ع��وارض ٣0 ریال��ی 
ی��اد ش��ده، در س��ال های آین��ده می توان��د زمینه 
 توس��عه هر چ��ه بیش��تر انرژی ه��ای تجدیدپذیر را 

فراهم سازد. 
پیش��تر حمی��د چیت چی��ان، وزیر نیرو ب��ه ایرنا 
گفته ب��ود: تبصره خاصی در ای��ن زمینه در بودجه 
س��ال آینده درباره حمایت از استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر پیش بینی ش��ده ک��ه مطابق این تبصره 
حداقل 7هزار میلیارد ریال منابع و اعتبارات از محل 
عوارض متداول کش��ور برای انرژی های نو اختصاص 

خواهد یافت. 
آرش ک��ردی، مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصصی 
توانی��ر نی��ز ظرفیت کنونی نصب ش��ده کش��ور در 
ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر را فق��ط یک درصد 
س��بد انرژی برش��مرد و پیش بینی کرد در افق سال 
1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر 

به ٥هزار مگاوات برسد. 
وی خواس��تار آن ش��د که وزارت نی��رو با تصویب 
قواع��د و قوانی��ن جهانی در این زمین��ه، انرژی های 
تجدیدپذی��ر را جزو الینفک انرژی های کش��ور قرار 

دهد. 

 الهه ابراهیمی

به گفته مدیر امور 
بین الملل شرکت 
ملی نفت، ایران 
سرمایه گذاری هایی 
را در بخش 
پاالیشگاهی انجام 
داده و امیدوار است 
ظرف یک سال آینده 
واردات بنزین را 
متوقف کند



تولیدکنندگان با انتقاد از اجرای مبهم طرح کارت اعتباری خرید مطرح کردند

طرح رکودزدا در مظان رکودزایی

پنجشنبه
173 دی 1394 کار و تولید

بانک مرکزی پ��س از دو ماه وقفه در اجرای طرح 
کارت اعتب��اری 10 میلیون تومان��ی خرید کاال، قرار 
اس��ت از شنبه آینده اجرای این طرح را به بانک های 
سراس��ر کش��ور ابالغ کند. البته این طرح به صورت 
پایل��وت در اس��تان البرز و خوزس��تان اجرا ش��د و 
شواهد نشان می دهد که موفقیتی نداشته و استقبال 

چندانی از آن نشده است. 
به گ��زارش مهر، ناصر حکیم��ی، مدیرکل فناوری 
اطالعات بان��ک مرکزی با اعالم نهایی ش��دن طرح 
مربوط به بانک مرکزی از تدوین دستورالعمل نهایی 
ط��رح و ابالغ آن در ش��نبه هفته آین��ده به تمامی 

بانک های کشور خبر داد. 
این ط��رح که از ابتدا تاکنون ب��ا تغییر و تحوالت 
زیادی همراه بوده، س��رانجام در سراس��ر کشور اجرا 
می ش��ود. ب��ه گفته حکیم��ی، زوج ه��ای جوانی که 
پیش از این اقدام ب��ه دریافت کد رهگیری کرده اند، 
نخستین هدف بانک مرکزی برای پرداخت وام خرید 
کاالی 10 میلی��ون تومانی )۵ میلی��ون تومان به هر 
نفر( هستند. ش��رط پرداخت وام 10 میلیون تومانی 
خرید کاال به بازنشس��ته های تامین اجتماعی نیز به 
 شرط برخورداری از حقوق ماهانه 2/۵ میلیون تومان 
اس��ت. با این تفاسیر بسیاری از تولیدکنندگان لوازم 
خانگی نسبت به این طرح بدبین هستند و می گویند 
بانک مرکزی در اجرای طرح سنگ اندازی می کند و 

باعث تشدید رکود بازار می شود. 

رکود بیشتر در بازار لوازم خانگی
محمد باقری، مدیرعامل گروه صنعتی دونار خزر، 
در گفت و گو با »فرصت امروز«، تصریح می کند: بانک 
مرکزی در دو ماه گذش��ته هر بار تصمیمی گرفته و 
در رس��انه ها اعالم کرده اس��ت. این دوگانگی ها بازار 
ل��وازم خانگی را به رکود بیش��تر می کش��اند. به نظر 
می رس��د بانک مرکزی در پی س��نگ اندازی در کار 
تولید است. با این تغییراتی که از ابتدا در طرح کارت 

اعتباری ایجاد شده، بازار دچار گیجی شده است. 
وی می گوید: بازار لوازم خانگی تازه چند روزی بود 
که تکان کوچکی خورده و مردم کمابیش مراجعاتی 
داشته اند. حاال با این خبر بانک مرکزی، همین اندک 
فروش مان راکد می شود و تا یک ماه بازار را از دست 
می دهیم. مس��ئوالن باید ب��ه حرف هایی که می زنند 

عمل کنند و پایبند قول های خود باشند. 

زورگویی به بخش تولید تا کی؟ 
باقری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا واحدهای 
تولید آمادگی برای عرضه کاال را دارند، تاکید می کند: 
تمامی واحدهای تولید لوازم خانگی آماده هس��تند و 
دو ماه است که منتظر این طرح مانده اند اما با بدقولی 
مسئوالن دولت و بانک مرکزی مواجه شده اند. بخش 
تولید مانند آهن گداخته ای ش��ده که هر لحظه آن را 
در آب می گذارند و هر جور که بخواهند فرم می دهند. 
مدیرعامل دون��ار خزر می افزاید: تولی��د مانند موش 
آزمایشگاهی شده که انواع طرح ها را روی آن آزمایش 
می کنند. این زورگویی ها به واحدهای تولیدی، درست 
نیست. با این تفاسیر طرح خرید کاال با کارت اعتباری 

هیچ موفقیتی نخواهد داشت. 

یک کارت اعتباری و این همه تغییر و تاخیر؟! 
سلطان حس��ین فتاحی، مدیرعامل گروه صنعتی 
امرس��ان نیز در گفت و گو با »فرصت امروز«، با انتقاد 
از زم��ان و نحوه اجرای ط��رح کارت اعتباری خرید 
کاال، می گوی��د: ای��ن همه تغیی��ر و تاخیر در اجرای 
ط��رح، جز س��ردرگمی برای م��ردم، تولیدکنندگان 

و حت��ی بانک های عامل، نتیجه دیگ��ری ندارد. این 
دوگانگی ها مش��کالت تولی��د را چند براب��ر کرده و 
نه تنها رکود از بازار کم نش��ده بلکه با تش��دید رکود 

روبه رو شده ایم. 
وی می افزای��د: بان��ک مرکزی هم ه��ر روز برنامه 
تازه ای برای کارت ه��ای اعتباری تدارک می بیند در 
حال��ی که خبری از اجرای آن نیس��ت. با این برنامه 
زمانبری که قرار اس��ت اجرا ش��ود هم رونقی در کار 

واحدهای تولید لوازم خانگی ایجاد نخواهد شد. 

توان رقابت نداریم 
مدیرعامل امرس��ان تاکید می کند: کاش مسئوالن 
پیش از ب��وق و کرنا کردن ط��رح کارت اعتباری، با 
تش��کل های تولی��دی ل��وازم خانگی، نشس��ت هایی 
برگ��زار می کردند و چگونگی اج��رای طرح را از آنها 
هم می پرس��یدند س��پس به یک تصمیم قابل اجرا و 
کلی می رس��یدند. نه اینکه اول تصمیم بگیرند و بعد 
در اجرا به مشکل بخورند. این موضوع سردرگمی در 
بازار ایجاد کرده اس��ت. فتاح��ی می گوید: با کاهش 
ش��دید قیمت نف��ت و گران��ی دالر، تولیدکنندگان 
داخلی مزیت های صادرات را نیز از دست داده اند. در 
حالی که با کاهش قیم��ت نفت و مواد اولیه، رقبای 
خارج��ی قیمت محصوالت خ��ود را 2۵ تا 30 درصد 

کاهش داده اند و ما توان رقابت با آنها را نداریم. 

تخریب بازار رهاورد طرحی که اجرا نشد
بخش��علی عربلویی، مدیر عامل ش��رکت سرش��ار 
برودت س��ونیا هم اج��رای ط��رح کارت اعتباری با 
ش��رایطی ک��ه بانک مرک��زی گذاش��ته را قابل اجرا 
نمی داند و می افزاید؛ شرایطی که بانک مرکزی برای 
کارت ه��ای اعتباری خرید کاال گذاش��ته و تاخیری 
که در اجرا داش��ته، به نظر می رسد طرح با شکست 
همراه ش��ود. تنها تاثیری که این طرح از زمان اعالم 
آن تاکنون داش��ته، تخریب بازار رو به رکود ما بوده 

است. 
وی می گوید: این در حالی اس��ت که دولت و بانک 
مرکزی تمام تالش خود را برای تس��هیالت مناسب 
خودروس��ازان صرف کرده اند اما ب��رای اجرای طرح 
کارت اعتباری هیچ تمایلی نشان نمی دهند. در طول 
چند روز پیش از اجرای تس��هیالت خودروس��ازان، 
تبلیغات در رس��انه ها به حدی بود که کسی از مردم 

نبود که از زمان و نحوه طرح خبر نداشته باشد. 

اجرای طرح با کدام تضمین؟ 
عربلوی��ی ادام��ه می دهد: حاال اگ��ر بانک مرکزی 
طرح کارت اعتباری را از هفته آینده هم شروع کند، 
مصرف کنندگان برای خرید محصول و فروشگاه هایی 
که محصوالت را عرضه می کنند نیز دچار سردرگمی 
می شوند. از سوی دیگر قیمت کاالها و تخفیف هایی 
ک��ه می دهند نیز مش��خص نیس��ت و ممکن اس��ت 

تخلف هایی در آن انجام شود. 
مدیرعام��ل س��ونیا می گوی��د: در این ط��رح اگر 
تخفیف نباش��د، موفقیتی به دس��ت نمی آید اما چه 
کسانی بر میزان تخفیف ها و واقعی بودن آنها نظارت 
می کند؟ شوربختانه در لوازم خانگی برخالف خودرو، 
واسطه ها زیاد هس��تند. چه تضمینی وجود دارد که 
این کاالها از تولید مستقیم و بدون واسطه به دست 

مصرف کننده واقعی برسد؟ 
وی پیش��نهاد می دهد: دولت و بانک مرکزی باید 
تس��هیالت مورد نظر را به واحدهای تولید می دادند 
و از آنها ضمان��ت می گرفتند که کاالهای مصرفی را 
به صورت اقس��اطی و با تخفیف های مش��خص شده 
به م��ردم عرضه می کردند. با ای��ن وجود حتی طرح 
اجرایی هم ش��ود، ب��از امیدی با موفقی��ت و نتیجه 

بخش بودن آن نمی رود. 

اش��تباهی که م��ا مرتکب ش��دیم این بود 
ک��ه وارد بازی قیمتی با س��ایر کش��ورهای 
ش��دیم؛  دس��تباف  ف��رش  تولیدکنن��ده 
تولیدکنندگانی مثل هند، چین، پاکس��تان، 
افغانس��تان و نپال که در واقع رقیب فرش ما 

نیستند و هیچ وقت هم نبوده اند. 
به گ��زارش ایلن��ا، مرتضی می��ری، دبیر 
تولیدکنندگان  اتحادی��ه  جوان��ان  کمیت��ه 
و صادرکنن��دگان ف��رش ایران در نشس��ت 
صنع��ت  هن��ر-  »چش��م انداز  تخصص��ی 
در  ک��ه  پس��اتحریم«  دوران  در  ف��رش 
محل خبرگ��زاری ایلنا برگزار ش��د، گفت: 
متاس��فانه در س��الیان اخی��ر رون��د فرش 
ای��ران چه ب��ه لح��اظ اقتص��ادی و چه به 
لحاظ کیفی روند نزولی بوده اس��ت. تولید 
و صادرات فرش دس��تباف متاثر از شرایط 
اقتص��ادی کش��ور و افزایش ن��رخ تورم در 
دولت گذش��ته، افزایش هزینه ه��ای تولید 
فرش دستباف، مشکالت ناشی از تحریم ها 
برای صادرات در فرش دس��تباف و قوانینی 
که مانع صادرات می ش��وند، موجبات ایجاد 
روند نزولی و رکود گسترده در حوزه فرش 
دس��تباف را فراهم ک��رد. به طوری که ما در 
س��ال 1392 به رق��م 314 میلیون دالر که 
کمترین میزان صادرات فرش دس��تباف در 
چند دهه اخیر بود، رس��یدیم که در س��ال 
93 این مس��ئله کمی بهب��ود پیدا کرد و با 
اندکی رش��د ب��ه ح��دود 330 میلیون دالر 
رس��ید، اگرچ��ه این ع��دد نیز قاب��ل قبول 
نیس��ت اما نس��بت ب��ه عملکرد س��ال 92 

اندکی بهبود را نشان می دهد. 
می��ری ادامه داد: این ن��زول و افول دالیل 
مختلفی دارد؛ برخی از این دالیل به مس��ائل 
اقتصادی و اقتصاد کالن کشور بازمی گردد و 
برخی دیگر به خود ما به عنوان فعاالن صنعت 
فرش دس��تباف مربوط اس��ت. رویکرد ما در 
مواجهه با فرش دستباف بسیار حائز اهمیت 
اس��ت. ما باید ب��ه اینکه فرش دس��تباف را 
چگونه می بینیم و آن را چگونه می شناس��یم 
و می خواهی��م در رقابت با س��ایرین در دنیا 
چگونه عم��ل کنیم، به خوبی بیندیش��یم و 
نگاه م��ان را از ه��ر لحاظ به فرش دس��تباف 

تغییر دهیم. 
وی افزود: اش��تباهی که ما مرتکب شدیم 
ای��ن ب��ود ک��ه وارد ب��ازی قیمتی با س��ایر 
کش��ورهای تولیدکنن��ده ف��رش دس��تباف 

ش��دیم؛ تولیدکنندگان��ی مث��ل هند، چین، 
پاکس��تان، افغانس��تان و نپال ک��ه در واقع 
رقی��ب فرش ما نیس��تند و هی��چ وقت هم 
نبوده اند. ورود به بازی رقابت با این کشورها 
به معنی از دس��ت رفتن بازاره��ای ما بوده 
اس��ت به این دلیل که ما به دالیل گوناگون 
اقتص��ادی از نظر قیمت��ی نمی توانیم با آنها 
رقابت کنیم و نباید هم رقابت کنیم، چرا که 
نتیجه ای��ن رقابت کاهش کیفیت فرش های 
ما بوده اس��ت. کاهش کیفیت باعث می شود 
اصالت فرش ای��ران مورد تهدید قرار بگیرد. 
وقتی نمی توانیم قیمت را به دلیل مشکالت 
اقتص��ادی و ت��ورم لجام گس��یخته از طریق 
راهکاره��ای مدیریتی و اقتصادی کم بکنیم 
ناچ��ار از کیفی��ت کم کرده ایم ت��ا قیمت را 
کاهش دهی��م در حالی که به دالیل متفاوتی 

مث��ل حمای��ت دولت های متب��وع آنها، نرخ 
تورم نس��بتا پایین آنها، نرخ سود تسهیالت 
معقول در این کشورها و... که ما از همه آنها 
محروم هس��تیم، هرچقدر ه��م که از قیمت 
بکاهی��م نمی توانیم با کش��ورهای فوق الذکر 
رقابت کنیم و در نهای��ت قیمت ما باالتر از 

آنها خواهد بود. 
می��ری اظه��ار داش��ت: مش��تریان فرش 
ما کش��ورها و افرادی هس��تند که کیفیت 
برای ش��ان مهم ت��ر از قیمت اس��ت. هویت 
تاریخ��ی، فرهنگ��ی و هن��ری در فرش ما 
ح��رف اول را می زند که ای��ن ویژگی بارز 
باعث می ش��ود فرش دس��تباف م��ا از یک 
زیر انداز و کفپوش به یک اثر هنری تبدیل 
ش��ود. فرش ما یک اثر فاخر هنری اس��ت. 
م��ن تصور می کنم فرش م��ا از چند جهت 

باید بررس��ی شود؛ یکی مشکالتی است که 
تحریم ها و س��ایر مش��کالت اقتصادی برای 
هم��ه بخش ه��ای اقتص��اد ما ایج��اد کرده 
است که در دوران پس��اتحریم و پسا توافق 
بخشی از آن با مدیریت صحیح حل و فصل 
خواهد ش��د و بخش دیگر آن به رویکرد ما 
بازمی گردد که چگونه بخواهیم این مسئله 

را اصالح بکنیم. 
وی افزود: به اعتقاد من فرش دس��تباف و 
فرش ماش��ینی از بس��یاری جهات مخاطبان 
مجزای��ی دارند، در نتیج��ه نمی توانند رقیب 
هم باش��ند. م��ا در ح��ال حاض��ر در بخش 
دستباف متاسفانه ش��رایط مساعدی نداریم 
و اص��الح این ش��رایط نیازمند یک عزم ملی 
و تالش جمع��ی چه در بخ��ش خصوصی و 
چ��ه در بخش دولتی و چ��ه در بخش علمی 

و دانشگاهی صنعت فرش است. 
وی در خص��وص تاثیر فرش ماش��ینی بر 
عدم رونق فرش دستباف گفت: فکر می کنم 
بخشی از فرش ایران که سبک تجارتی است 
از فرش ماش��ینی متاثر می شود و فرش های 
هنری و اعال تاثیر چندانی از فرش ماش��ینی 
نمی پذیرند و اگر فرش دستباف نزول داشته 
ای��ن امر دالی��ل دیگ��ری دارد. رقبای فرش 
دس��تباف ما در واقع رقیب ما نیس��تند و ما 
به اش��تباه آنان را رقیب خود تلقی می کنیم 
و اگر بر مبنای اصالت فرش دس��تباف ایران 
حرکت کنیم و به جای رقابت قیمتی س��عی 
در تمای��ز کیفی داش��ته باش��یم مج��ددا به 

جایگاه قبلی خود بازمی گردیم. 

نباید وارد بازی قیمتی با سایر کشورهای تولید کننده فرش شویم 

 فرش دستباف و ماشینی نمی توانند رقیب هم باشند

فرش

پروانه استاندارد 11 محصول در 
استان تهران باطل شد

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران از ابطال پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد 11 محصول از تجهیزات و 

لوازم خانگی در این استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان 
تهران، مسلم بیات گفت: ابطال پروانه استاندارد این 
تعداد محصول براس��اس مصوبات کمیته عالئم این 

اداره کل صورت گرفته است. 
وی ب��ه محصوالت و نام تجارتی آنان اش��اره کرد 
و اف��زود: پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد اجاق گاز 
 ،gbr با نام تجارتی C رومیزی خانگی با برچس��ب
ش��یرآالت مخلوط اهرمی دیواری، روش��ویی، حمام 
و ظرفش��ویی )بهره من��د(، اجاق گاز ف��ردار و طرح 
فر با برچس��ب ان��رژی c )هام��ر(، صندل��ی اداری 
)آرم گس��تر(، اجاق گاز فردار، طرح فر و رومیزی )با 
نام های تجارتی ولگا، سومیتا و آرمیتا(، شیر مخلوط 
کالسیک )کاش��انه(، اجاق گاز خانگی توکار با گرید 
مص��رف انرژی A با ن��ام تجارت��ی elzint، درب و 
پنجره آلومینیومی )دورال(، دستمال کاغذی داخل 
جعبه و حوله کاغذی چندالیه نرم )نیلوفر، س��من و 

ویشکا( و مقوای بهداشتی )ریپک( باطل شد. 
وی اف��زود: همچنین با بررس��ی پروندها و نتیجه 
آزمون ه��ا ب��رای 31 فرآورده پروان��ه کاربرد عالمت 

استاندارد اجباری صادر شد. 
مدیرکل اس��تاندارد تهران گفت: در این جلس��ات 
همچنین پروانه استاندارد تشویقی برای تشک فنری 
با نام تجارتی رویال خواب آس��ایش و گواهی معیار 
ان��رژی برای روغن موتور با ن��ام تجارتی ایرانول نیز 

صادر شد. 

برداشت ذرت دانه ای از سطح  هزار 
هکتار از مزارع ایرانشهر آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: کار برداشت 
محص��ول ذرت دان��ه ای از س��طح  ه��زار هکت��ار از 

زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شد. 
حسن ش��اه ولی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
امسال 2 هزار هکتار از زمین های کشاورزی ایرانشهر 
به کش��ت ذرت علوفه ای و دان��ه ای اختصاص یافته 
اس��ت به طوری که کار برداش��ت ذرت علوفه ای تا 
اواخ��ر آذر م��اه ادامه داش��ت و کش��اورزان بیش از 

۵0 هزار تن محصول برداشت کردند. 
وی بیان کرد: برداش��ت محص��ول ذرت دانه ای تا 
پایان ماه جاری در ایرانش��هر ادامه دارد. مدیر جهاد 
کش��اورزی ایرانشهر متوس��ط برداشت ذرت دانه ای 
در هر هکت��ار را پنج تن دانس��ت و پیش بینی کرد 
ک��ه از این س��طح زیر کش��ت بیش از ۵  ه��زار تن 
محصول برداشت ش��ود. وی گفت: سطح زیر کشت 
ذرت دانه ای در ایرانشهر نسبت به پارسال 10 درصد 
افزایش یافته اس��ت. شاه ولی سوددهی باال و خرید 
تضمینی ذرت از سوی دولت را دلیل افزایش سطح 

زیر کشت این محصول در ایرانشهر عنوان کرد. 
مدیر جهاد کش��اورزی ایرانش��هر افزود: محصول 
ذرت دانه ای این شهرس��تان عالوه بر مرغداری های 
سیستان و بلوچستان به استان های همجوار از جمله 

خراسان جنوبی و رضوی نیز ارسال می شود. 
وی گفت: حدود ۵00 نفر در س��طح شهرس��تان 
ایرانشهر در کار کاش��ت، داشت و برداشت محصول 
ذرت فعالی��ت دارن��د. کاش��ت محص��ول ذرت در 
ایرانشهر اواخر شهریور انجام و برداشت آن نیز پس 

از یک دوره 100 روزه آغاز می شود. 
ایرانشهر در 34۵ کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز 

استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. 

جشنواره لباس ترکیه فاصله کم ما 
با صنعت مد این کشور را نشان داد

طراح لباس در جش��نواره س��بک جدید اسالمی 
ایرانی در ترکیه گفت: توانمندی های طراحان ایرانی 
در این جش��نواره نش��ان داد فاصله زیادی با صنعت 

مد ترکیه نداریم. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، فائ��زه زند کریمی با اش��اره به 
برگ��زاری این روی��داد هن��ری برای نخس��تین بار 
در کش��ور ترکیه افزود: با مش��اهده توانمندی های 
طراح��ان ایرانی متوجه ش��دیم طراح��ان لباس در 

ترکیه با فاصله چندانی از ما جلوتر نیستند. 
وی ادام��ه داد: با وجود اینک��ه به ظاهر در صنعت 
م��د اختالف زی��ادی را میان هنرمندان دو کش��ور 
می بینیم، اما قدرت طراحی لباس در ایران زیر سایه 

طراحان ترک قرار نمی گیرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی کارگروه س��اماندهی 
م��د و لباس ای��ران، وی گفت: اگ��ر طراحان لباس 
ایرانی حمایت ش��وند و زمینه صادرات آثارش��ان به 
کش��ورهای دیگر فراهم شود، می توانیم موفقیت مد 

ایرانی را در سطح بین المللی باز هم شاهد باشیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: دس��تاورد بس��یار مهم این 
جش��نواره، ایجاد مراوده کاری ب��ا جمعی از بهترین 
طراحان ایرانی است که می تواند زمینه ساز بسیاری 

از رویدادهای موثر در آینده باشد. 
زند کریمی گف��ت: این تجریه نش��ان داد که باید 
قوی و مطمئ��ن در جش��نواره های بین المللی برای 

جذب مخاطب حضور یافت. 
وی گفت: کش��ورهای ای��ران و ترکی��ه تجربیات 
گرانبهای��ی را از ای��ن روی��داد ب��ه دس��ت آوردند و 
امیدواری��م بتوانیم با آسیب شناس��ی ای��ن دوره در 

آینده نیز موفق باشیم. 

خبر
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هویت تاریخی، 
فرهنگی و هنری در 
فرش ایرانی حرف 
اول را می زند و این 
ویژگی بارز باعث 
می شود که فرش 
دستباف ایرانی به 
یک اثر فاخر هنری 
تبدیل شود



در حالی پرونده کاهش نرخ 
س��ود بانکی در ش��ورای پول 
و اعتب��ار خ��اک می خورد که 
س��نگینی رکود حاصل از نرخ 
به��ره 20درصدی ب��ر اقتصاد 
کش��ور س��نگینی می کن��د و 
بسیاری از صنایع و بخش های 
اقتص��ادی را در زیان فروبرده 
اس��ت. در ای��ن می��ان بان��ک 
مرکزی ب��ه دلیل وجود موانع 
و خطراتی که ناشی از فعالیت 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
غیر مج��از در ب��ازار پول��ی و 
مالی اس��ت ترجی��ح می دهد 
که نرخ بهره بانکی را از طریق 

غیر دستوری کاهش دهد. 

بانک مرکزی، نرخ سود 
را غیر دستوری کاهش 

می دهد
مدی��رکل  ب��اره  ای��ن  در   
اقتصادی بانک مرکزی معتقد 
اس��ت ک��ه کاهش نرخ س��ود 
بانکی، غیردستوری خواهد بود 
و اقداماتی که انجام می ش��ود، 
موثر بوده و بانک ها نیز در این 
زمین��ه همکاری ه��ای الزم را 

خواهند کرد. 
ابوالفض��ل اکرم��ی گف��ت: 
کاه��ش نرخ س��ود بین بانکی 
بی��ن  پرداخ��ت  و  دریاف��ت 
بانک ه��ا و موسس��ه های مالی 
را ش��امل می شود، این نرخ در 
حال حاضر به حدود 20درصد 
رس��یده که مدت ه��ا پیش تا 

2۸درصد هم بود. 
مدی��رکل اقتص��ادی بانک 
مرک��زی اف��زود: خ��ود بانک 
مرک��زی هم ت��اش می کند 
فضای اقتصادی برای کاهش 
نرخ س��ود بانکی فراهم شود 
که ب��ه نفع بانک ه��ا و مردم 
و بخش ه��ای تولیدی خواهد 

بود. 
وی از رویکرد بانک مرکزی 
فعالیت ه��ای  تقوی��ت  ب��رای 
قرض الحسنه خبر داد و گفت: 
در ای��ن بخ��ش باید مردم هم 
ب��ا ما همکاری کنند تا منابعی 
برای پرداخت این تس��هیات 

فراهم شود. 
اکرمی با بیان اینکه ۹0درصد 
مناب��ع بانک ها از س��پرده های 
مردمی است، افزود: متاسفانه 
۱۴ تا ۱۵ درصد منابع بانک ها 
جزو مطالبات معوق اس��ت که 
ق��درت وام دهی آنها را کاهش 
می دهد و سررسیدشدن اوراق 
مشارکت و همچنین بدهی ها 
انباشته ش��ده بانک ها در این 

روند موثر است. 
بانک  اقتص��ادی  مدی��رکل 
مرک��زی تاکی��د ک��رد: دولت 
یازده��م ب��ا انضب��اط پولی و 
مدیریت رشد نقدینگی در کنار 
کنترل نرخ تورم تاش می کند 
فضای خوبی برای رونق تولید 

و خ��روج غیر تورم��ی از رکود 
اقتصاد ایران ایجاد شود. 

باید از سپرده گذاران 
نظر سنجی شود

مه��دی تقوی، کارش��ناس 
اقتص��ادی نی��ز در این باره به 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: در 
دوره های ت��ورم ۴0 درصدی، 
س��پرده  قب��ال  در  بانک ه��ا 
م��دت دار 20 درص��د س��ود 
کس��انی  بنابراین  می دادن��د، 
ک��ه پول های ش��ان را در بانک 
می گذاش��تند نه تنه��ا چیزی 
نمی گرفتن��د، بلکه 20 درصد 
ق��درت خریدش��ان ه��م کم 
می ش��د. ح��ال در دوره دولت 
یازده��م نرخ تورم از ۴0درصد 
ب��ه ۱۵ و کمت��ر از آن کاهش 
پیدا کرده است. در حال حاضر 
بانک ها نرخ س��ود 20درصدی 
می دهند، اما آنچه مهم اس��ت 
ن��رخ به��ره واقعی اس��ت، نه 
اس��می. در تورم ۴0 درصدی 

ن��رخ بهره واقع��ی منهای 20 
درص��د ب��ود در ت��ورم ۱۴.۵ 
فعلی نرخ بهره واقعی می شود 

۵.۵ درصد. 
وی اف��زود: بای��د از م��ردم 
ک��ه  ش��ود  نظرس��نجی 
درص��ورت کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی ترجی��ح می دهند که 
باز ه��م نقدینگی ش��ان را در 
بانک ه��ا ن��گاه دارند ی��ا آن را 
از بانک ه��ا بیرون می کش��ند. 
این نظرس��نجی می تواند ابعاد 
مختل��ف رخداده��ای پس از 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی را 

مشخص کند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکی��د کرد: برای کس��انی که 
حقوق بگی��ر هس��تند با توجه 
ب��ه س��طح پایی��ن درآمدها و 
دس��تمزدها، عای��دی حاصل 
ن��وع  ی��ک  بانک��ی  از س��ود 
درآمد محس��وب می ش��ود و 
کمک خرج زندگی این دس��ته 
از افراد اس��ت ام��ا افرادی که 

می توانند با پول شان در خارج 
از بانک بازی کنند و از راه هایی 
مث��ل خریدوفروش مس��کن، 
وارد ک��ردن برخ��ی کاالها و... 
س��ودآوری داشته باشند، آنها 
از  را  نقدینگی ش��ان  حتم��ا 

بانک ها بیرون می کشند. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: 
نرخ بهره واقعی ۵. ۵ درصدی، 
نرخ خوبی برای سپرده گذاران 
است و برای آنها بازدهی خوبی 
در پ��ی دارد. در این زمینه دو 
دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه 
در گذش��ته ای��ن بود که خب 
به مس��ئوالن چه مربوط است 
که س��پرده گ��ذاران در زمانی 
ک��ه ت��ورم ۴0 درص��دی بود 
نقدینگی ش��ان را ب��ه بانک ها 
بردن��د و ب��ا نرخ به��ره منفی 
20 درص��د ض��رر کردند، یک 
دی��دگاه هم این اس��ت باز به 
مسئوالن چه مربوط است که 
ت��ورم پایین آم��ده و باید نرخ 
س��ود هم پایین بیاید. باید این 
دیدگاه ه��ا را کنار گذاش��ت و 
راه��کاری مبتنی ب��ر واقعیات 

علمی را در پیش گرفت. 
تقوی با اشاره به روش های 
تنظیم نرخ بهره توسط بانک 
بان��ک  ادام��ه داد:  مرک��زی 
مرک��زی مس��ئول سیاس��ت 
پولی در اقتصاد اس��ت. بانک 
مرک��زی ابزاره��ای مختلفی 
ن��رخ  ت��ا  دارد  اقتص��اد  در 
به��ره را تنظی��م کن��د. مثا 
اگ��ر بدهی ه��ای بانک ه��ا را 
ن��زد بانک مرک��زی ببرند که 
آن را مج��ددا تنزی��ل کن��د 
نام��ش ن��رخ تنزی��ل مجدد 
می ش��ود. یک سیاست دیگر 
هم کنترل حجم پول اس��ت. 
از س��وی دیگر بانک مرکزی 
می تواند ن��رخ بهره را آزاد یا 
کنترل کند و با استفاده از آن 
به اهداف مورد نظرش برسد. 

با تورم 14.5درصدی، نرخ بهره واقعی 5.5درصد است 

بانکهاازنقدینگیدلرباییمیکنند

پنجشنبه
17 دی 1394 پول و بانک4

خبرنــامه

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
معوقات بانکی، ریشه رقابت بانک ها 

برای دادن سود بیشتر است
رئی��س پژوهش��کده پولی و بانک��ی بانک مرکزی 
ب��ا بیان اینکه مهم ترین مش��کل نظام بانکی کش��ور 
مطالبات معوق است، گفت: این مشکل باعث تشدید 
رقابت کاذب بانک ها برای جذب منابع و افزایش نرخ 
سود شد که بانک مرکزی برای حل این مشکل وارد 

شده است. 
علی دیواندری در گفت وگو با تسنیم، در خصوص 
مهم تری��ن چالش ه��ای کنون��ی نظ��ام بانکی گفت: 
مطالب��ات معوق یکی از چالش های مهم نظام بانکی 
اس��ت و این مشکل در صدر مشکات بانک ها است، 
زیرا نس��بت های مطالبات معوق در بانک ها باال رفته 

و نگران کننده است. 
وی تنگن��ای اعتب��اری را یکی دیگر از مش��کات 
مهم نظام بانکی عنوان کرد و افزود: بانک های کشور 
مش��کل نقدینگی دارند و در بخش اعطای تسهیات 
و با توجه به شرایط کشور که مشکل رونق اقتصادی 
داریم و بایستی هزینه کرد افزایش باید شاهد رویکرد 
انقباضی بانک ها هس��تیم ک��ه این یک فاکتور منفی 
است. البته نرخ سود یکی دیگر از چالش های بانک ها 
اس��ت، زیرا نرخ س��ود س��پرده  و تس��هیات کنونی 
معقول نیست و در بخش واقعی کشور چنین سودی 

به دست نمی آید. 
رئی��س پژوهش��کده پولی و بانک��ی بانک مرکزی 
گف��ت: مطالبات معوق باال، تنگن��ای اعتباری و نرخ 
س��ود باال برای اقتصاد ملی مش��کل ایجاد می کند و 
باید برای آن چاره ای اندیش��یده ش��ود، البته رقابت 
بانک ه��ا برای جذب منابع و افزایش نرخ س��ود فقط 
در ظاهر است، زیرا بانک ها برای حل مشکات خود، 
ب��ا هم رقابت می کنند که این رقابت طبیعی اس��ت، 
اما باید بررس��ی شود که چرا این رقابت تشدید شده 

که علت آن مطالبات معوق است. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه 
داد: باید بررس��ی ش��ود که چه دلیلی باعث تشدید 
رقاب��ت روی نرخ س��ود و ایجاد رقابت کاذب ش��ده 
ک��ه بانک ها به دنبال جذب منابع هس��تند. دلیلش 
این اس��ت که بخش��ی از منابع  بانک ه��ا تحت تاثیر 
مطالبات معوق، از کنترل خارج شده است و بانک ها 
برای وص��ول بدهی خود از بده��کاران اقدام کردند 
که ملک یا دارایی ضمانت گذاش��ته شده را تصاحب 
می کنند و این باعث کم شدن نقدینگی آنها می شود، 
چ��ون بانک به نقدینگی نیاز دارد برای جذب منابع، 
سودی باال به سپرده ها پرداخت و با هم رقابت شدید 

می کنند. 
وی تصری��ح کرد: بانک مرکزی برای حل مش��کل 
کاذب بانک ها و کاهش نرخ س��ود س��پرده وارد شده 
ک��ه از طریق دخالت در بازار بین بانکی توانس��ته تا 
ح��دودی این رقابت را مه��ار کند؛ اقداماتی همچون 
آزادسازی بخش��ی از ذخایر سپرده قانونی و دخالت 
در تس��هیات بین بانکی و ایجاد خط اعتباری برای 
بانک های��ی که با مش��کل مواجهند، انجام ش��ده که 
باعث ش��د تا حدودی عطش نرخ های باالی وام های 
ش��بانه کم ش��ود و انتظار می رود با این اقدامات نرخ 

سود کاهش یابد. 

ایمیل های مشکوک از کجا ارسال می شوند؟
هشدار امنیتی بانک ها به مشتریان

برخی بانک ها نس��بت به ایمیل هایی که از س��وی 
آنها برای مشتریان ارسال می شود، هشدار دادند. 

به گزارش ایس��نا، اخیرا از س��وی برخی بانک ها 
ب��رای مش��تریان ایمیل های��ی مبنی ب��ر دریافت 
اطاع��ات و تکمی��ل فرم های ارائه ش��ده ارس��ال 
می ش��ود. این در حالی اس��ت ک��ه بنابر اعام این 
بانک ه��ا، آنه��ا به هیچ عنوان چنی��ن ایمیلی برای 

مشتری نفرستاده اند. 
آنطور که بانک ها اع��ام کرده اند این ایمیل ها که 
درخواس��ت تکمیل اطاعات به منظور حفظ حساب 
را ارائ��ه می کنند، با هدف کاهبرداری از مش��تریان 
اس��ت. از این رو مش��تری نباید به هی��چ عنوان فایل 
پیوست ارسالی را دانلود کرده یا روی آن کلیک کند. 
این در حالی است که همواره مسائل امنیتی بانک ها 
از چالش های این بخش بوده و با وجود تمامی تدابیری 
که از س��وی بانک مرکزی و بانک ها برای حفظ امنیت 
شبکه انجام ش��ده بازهم چندی پیش بود که جالی، 
رئیس س��ازمان پدافند غیرعام��ل در اظهاراتی درباره 
امنی��ت بانک��داری الکترونیک، با بی��ان اینکه »بخش 
مرب��وط ب��ه جرائم در حوزه کار پلی��س قرار می گیرد، 
ام��ا اینکه چقدر در س��امانه های بانکی پایداری داریم، 
موضوع دیگری اس��ت«، گفته بود که با توجه به اینکه 
بخش زیادی از سامانه های بانکی کشور در بانک مرکزی 
وابسته به سامانه های خارجی است، آسیب پذیری هایی 

در این زمینه وجود دارد. 
رئیس س��ازمان پدافن��د غیرعامل با بیان اینکه در 
بانک های کوچک تر، معموال اس��تفاده از سامانه های 
داخل��ی م��ورد توجه ق��رار گرفته و م��ا آنها را تحت 
کنترل داریم گفته بود که با این وجود از نظر سازمان 
آسیب پذیری در بانک مرکزی و در حوزه سامانه های 

بانکی جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد. 
با این وجود بانک مرکزی نظر دیگری دارد. به گونه ای 
که ناصر حکیمی، معاون فناوری اطاعات بانک مرکزی، 
ب��ا تاکید بر اینکه از نظر بانک مرکزی امنیت در حوزه 
بانک��داری الکترونی��ک وجود دارد تاکی��د کرد که اگر 
بانکداری الکترونیکی امنی��ت ندارد، چگونه روزی 30 
تا ۴0 میلیون خرید انجام ش��ده و از حساب کسی هم 

به صورت غیر مجاز برداشت نمی شود؟ 
به هر ح��ال ب��ا توجه ب��ه اینکه بنابر اع��ام رئیس 
س��ازمان پدافن��د غیرعامل بالغ ب��ر ۸0 درصد جرائم 
س��ایبری مربوط ب��ه موضوعات اقتصادی می ش��ود، 
مسائل امنیتی شبکه بانکی به عنوان مهم ترین حوزه 
پولی در کش��ور از اهمیت وی��ژه ای برخوردار خواهد 
ب��ود، چراکه احتمال بروز کاهبرداری و اختاس در 
ش��بکه بانکی کم نیس��ت و این ش��بکه در سال های 
گذش��ته تجربه های بزرگی از جمله اختاس 3000 

میلیاردی را با خود به همراه دارد. 

نرخنــامه
دالر3.712 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3.7۱2 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

۹۴2.000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۴.020 توم��ان و هر پوند نیز 
۵.۴60 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴۸0.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 26۴.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱72.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��ای ۱۸ عیار۹6.230 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طا ه��م در بازار های 

جهانی ۱0.7۹۹ دالر بود. 

 قیمت طال در کوتاه مدت بین
1063 تا 1086 دالر در نوسان خواهد بود

تازه ترین تحلیل تکنیکال اف ایکس اس��تریت نش��ان 
می دهد که قیمت جهانی طا در کوتاه مدت در دامنه 
۱063 تا ۱0۸6 دالر در هر اونس در نوسان خواهد بود. 
به گزارش س��ایت طا به نقل از پایگاه اینترنتی اف 
ایکس اس��تریت، قیمت جهانی طا در روزهای آغازین 
سال 20۱6 میادی با افزایش نسبی روبه رو شده و به 

مرز ۱0۸0 دالر در هر اونس رسیده است. 
براساس این گزارش، تحلیلگران بازارهای بین المللی 
ب��ر ای��ن باورند که قیمت طا در ش��رایط کنونی تحت 
تاثیر افت ش��دید ش��اخص سهام چین و سایر بازارهای 
مالی جهان و همچنین تنش های سیاس��ی خاورمیانه 
به خصوص قطع رابطه برخی کشورهای عربی با ایران، 

با افزایش نسبی روبه رو شده است. 
افت شاخص سهام چین و اعدام ۴7 نفر در عربستان 
از جمله ش��یخ نمر رهبر برجس��ته ش��یعیان این کشور 
تاثیر زیادی بر نوس��انات قیمت طا داش��ته اس��ت. این 
اقدام عربستان با اعتراض شیعیان منطقه روبه رو شده 
و حمله تعدادی از معترضان به س��فارت این کش��ور در 
تهران منجر به قطع روابط ریاض با تهران شده است. 

نرخ سود تسهیالت صادراتی
16 تا 21درصد است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعام کرد: اگر کسی 
از تمام موارد تخفیف بهره مند شود، نرخ سود تسهیات 
وی ب��ه ۱6 درص��د کاهش می یابد و لذا نرخ تس��هیات 
در بانک توسعه صادرات بین ۱6 تا 2۱ درصد به صورت 

اجرایی موجود است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات، 
علی صالح آبادی با اش��اره به اینکه ارزان ترین نرخ س��ود 
تس��هیات در بانک های تخصصی متعلق به این بانک 
اس��ت، گفت: در مقایس��ه با بانک های تجاری و س��ایر 
بانک های تخصصی کشور، ما نرخ های بسیار اقتصادی 
و با صرفه ای را در اختیار صادرکنندگان قرار داده ایم. 
صالح آب��ادی ب��ا ذکر این نکته که در حال حاضر نرخ 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار کش��ور در عقود مبادله ای 
تس��هیات حداکث��ر 2۱ درص��د و در عقود مش��ارکتی 
2۴ درصد تعیین ش��ده اس��ت، اعام ک��رد: برای عقود 
مبادله ای ما همان 2۱ درصد مصوب را اجرا می کنیم اما 
در مورد مشارکتی ها 22 درصد را به طور میانگین اجرا 
کرده ایم؛ به این صورت که ما یک جدول تخفیف ارائه 
کرده ای��م و مواردی مانند ضمانت نامه صندوق ضمانت 
صادرات، گواهی صادرکننده نمونه و سایر ضمانت نامه ها 
را در نظ��ر گرفته ای��م تا هر ک��دام از صادرکنندگان در 
صورت مش��مول ش��دن این شرایط بتوانند از  درصدی 

تخفیف برای تسهیات خود بهره مند شوند. 
به گفته وی، اگر کسی از تمام موارد تخفیف بهره مند 
ش��ود، نرخ س��ود تس��هیات وی به ۱6 درصد کاهش 
می یابد و لذا نرخ تس��هیات در بانک توس��عه صادرات 

بین ۱6 تا 2۱ درصد به صورت اجرایی موجود است. 
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قیمتنوع ارز 

3.7۱2 دالر آمریکا

۴.0۱2 یورو اروپا

۵.۴۴0 پوند انگلیس

۱0۱۵ درهم امارات

۱.26۵ لیر ترکیه

۵73 یوان چین

3۱ین ژاپن

2.700 دالر کانادا

3.6۹۵ فرانک سوییس

۱2.۱۵0دینار کویت

۹۸۵ریال عربستان

30۵دینار عراق

۵7 روپیه هند

۸۹0 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱0.۸37 اونس طا

۴۱7.300 مثقال طا

۹6.230هر گرم طای ۱۸ عیار

۹۴2.000سکه بهار آزادی
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پنجشنبه
175 دی 1394 اصناف و بازرگانی

حجم تجارت ایران و ترکیه به 
9میلیارد دالر رسید

حج��م مب��ادالت بازرگان��ی ای��ران و ترکیه در 11 
م��اه س��ال 2015 می��ادی با توجه ب��ه کاهش نرخ 
جهانی نفت و تأثیر آن در تجارت بین دو کش��ور با 
28.61درص��د کاهش در مقایس��ه با دوره زمانی 11 
ماهه سال 2014 میادی، به 8 میلیارد و 949 میلیون 

و 222 هزار دالر رسید. 
به گزارش ایرنا، در 11ماه نخست سال 2015 
درحالی ک��ه ص��ادرات ترکیه به ایران 3.5 درصد 
کاه��ش داش��ت، واردات ای��ن کش��ور از ای��ران 
38درص��د اف��ت کرد که بخ��ش مهمی از کاهش 
در واردات ترکیه از جمهوری اسامی ایران ناشی 
از کاه��ش 70 درص��دی نرخ نف��ت در بازارهای 

جهانی اس��ت. 
حج��م تجارت دو کش��ور در س��ال 2013، حدود 
14میلی��ارد و 575 میلی��ون و 728 هزار دالر بود که 
در س��ال 2014 با کاهش��ی به میزان 854 میلیون و 
107 هزار دالر، به 13 میلیارد و 721 میلیون و 621 

هزار دالر رسید. 
محاس��بات خبرن��گار ایرن��ا از داده ه��ای بازرگانی 
خارج��ی ترکی��ه که به تازگی توس��ط مؤسس��ه آمار 
دولتی این کش��ور منتش��ر شد، نشان می دهد حجم 
مب��ادالت بازرگان��ی ایران و ترکیه فقط در ماه نوامبر 
س��ال 2014می��ادی یک میلی��ارد و 308 میلیون و 
156 هزار دالر بود که در دوره مش��ابه س��ال گذشته 
با افتی به میزان 44.3 درصد  »برابر 579 میلیون و 
573 ه��زار دالر« ب��ه 728 میلی��ون و 583 هزار دالر 

کاهش یافته است. 
در ماه نوامبر »آبان - آذر« صادرات ترکیه به ایران 
42.7 درصد افت کرد که این پنجمین ماه متوالی افت 
در ص��ادرات ترکی��ه به ایران در مقطع یک ماه س��ال 
2015 میادی اس��ت اما واردات این کش��ور از ایران 
که بخش بزرگی از آن را نفت و گاز و فرآورده های آن 
تشکیل می دهد در همین ماه با افت 45.4 درصدی 
روبه رو ش��د. کاهش در واردات ترکیه بیش از اینکه 
ناشی از کاهش وزنی باشد، ناشی از افت ارزش نفت 

در بازارهای جهانی است. 
میزان صادرات ترکیه به جمهوری اسامی ایران 
در نوامبر س��ال 2014 برابر 534 میلیون و 748 
هزار دالر بود که در دوره مش��ابه س��ال گذش��ته به 
306 میلی��ون و 527 ه��زار دالر اف��ت ک��رد و در 
مقاب��ل واردات ترکی��ه از ایران در همین دوره ها از 
773میلیون و 408 هزاردالر به 422میلیون و 56 

هزار دالر کاهش یافته اس��ت. 
در این دوره س��هم ایران در واردات ترکیه برابر 
2.6درصد و در صادرات این کشور 2.6درصد بوده 

است. 

تجارت

شاید صادرات جدی ترین مسئله دولت 
در تج�ارت خارج�ی باش�د، رفتار دولت 
این ط�ور نش�ان می دهد که ص�ادرات را 
نوعی سکوی پرتاب برای ارتقای اقتصاد 
و بهب�ود تج�ارت بین الملل�ی می دان�د، 
برنامه های دولت در اجرا توانسته کارآمد 

باشد؟ 
وظیف��ه هم��ه دولت هاس��ت که براس��اس 
قوانین��ی ک��ه وج��ود دارد عم��ل کنن��د. اما 
متأس��فانه ما بیش��تر ش��اهد این هس��تیم که 
حرف ها در این زمینه بیش��تر از عمل اس��ت. 
درب��اره افزای��ش ص��ادرات غیر نفت��ی خیلی 
حرف زده می ش��ود. نشست ها و همایش های 
زیادی برگزار می ش��ود. در همه سخنرانی ها و 
نشس��ت ها به اقتصاد مقاومتی اشاره می کنند 
حت��ی دراین برنامه ه��ا تولید را برای صادرات 
تکلیف می کنند. اما اینکه ما چطور می توانیم 
به منویاتی که دراقتصاد مقاومتی بوده برسیم 
کمتر اش��اره می ش��ود. به نظر من دالیل افت 
صادرات دقیق آسیب شناسی نمی شود. آیا این 
کاهش قابل پیش بینی نبود؟ یا راهکاری وجود 
نداش��ت؟ ش��اید بهتر بود روی کاالهایی که 
مزیت باالیی داریم، تشویق هایی می گذاشتند 
و حمایت های��ی می کردند که کاهش صادرات 

را نداشته باشیم. 
در خدم�ات فن�ی مهندس�ی که دولت 
همیشه آن را بهترین گزینه برای افزایش 
ص�ادرات غیر نفت�ی می داند، تش�ویق ها 

چقدر می تواند تاثیر داشته باشد؟ 
من فکر می کنم یک تشویق 4 تا 5 درصدی 
در خدمات فنی مهندس��ی می تواند جایگزین 
کاهش صادرات ش��ود. درحالی که هشت تا 9 
سال گذشته همچنان صادر کنندگان خدمات 
فنی مهندس��ی با مش��کل ضمانت نامه مواجه 
هستند. در مناقصه ها با تفاوت2 تا 3درصدی 
به رقبا می بازند. اینها نکاتی اس��ت که باید به 
آنه��ا توجه ش��ود. دولت یا هم��ه نکاتی را که 
باید ببیند، نمی بیند یا آنهایی را که می بیند، 
اس��تفاده الزم را نمی ب��رد. مث��ًا در همایش 
تبری��ز وزی��ر صنعت از یک کارخانه نس��اجی 

مث��ال آورد ک��ه ب��ا آوردن یک 
تکنسین، با وجود هزینه های باال 
توانسته افزایش تولید و صادرات 
را داشته باشد. آیا همه کارخانه ها 
می توانند این کار را بکنند و اگر 
ای��ن ب��ه نظر دول��ت قابل توجه 
اس��ت و به چش��مش آم��ده، آیا 
جای��ش نبود ک��ه وقتی این کار 
جواب داده است، سازمان توسعه 
تج��ارت چتر حمایتی اش را مثًا 
ب��رای 100 واحد دیگر پهن کند 
و این اقدام را به صورت آزمایشی 
تکرار کند. مثا این س��ازمان در 
ازای به کار گرفتن یک تکنسین 
مش��اور در ی��ک واحد تولیدی و 
افزای��ش تولی��د و ص��ادرات آن، 
بخش��ی از هزینه های تکنسین را 

حمایت کند. 
منظ�ور ش�ما تمرکز دولت 
و  موج�ود  مس�ئله های  ب�ر 
واقعیت های�ی اس�ت ک�ه در 
ای�ن ح�وزه اتف�اق می افتد، 
ام�ا تنها این ن�گاه نمی تواند 
نجات بخش صادرات باش�د. 
در بیرون از ایران، تجارت در 
یک مجموعه جهانی و مرتبط 

با مس�ائل روز تعریف می ش�ود، عملکرد 
دولت را در این میدان چطور می بینید؟ 

دول��ت در ای��ن بخش ه��م آن طور که باید 
انتظ��ار م��ا را ب��رآورده نمی کند. ما در حال از 
دادن فرصت ها هس��تیم. واقعیت این است که 
دول��ت کن��د حرکت می کند، دنی��ا منتظر ما 
نمی ماند، ما متأس��فانه سرعت الزم را نداریم. 
مث��ًا در م��ورد قطع ارتباط روس��یه با ترکیه 
ما باید خیلی س��ریع وارد می شدیم. متأسفانه 
ما در صادرات مس��ائل را اورژانسی نمی بینیم. 
درحالی ک��ه تش��کیل یک کمیت��ه اضطراری 
برای تدوین برنامه صادراتی جدید با روس��یه 
الزم بود. نزدیک به 18 ماه پیش هم روس��یه 
ب��ا تحریم ه��ای اتحادیه اروپا مواجه ش��د، آن 

زم��ان هم کاری از پی��ش نبردیم، درحالی که 
می توانس��تیم صادرات را افزایش دهیم. وقتی 
برنام��ه مدون و هدفمند برای صادرات نداریم 
دست کم باید از این فرصت ها استفاده کنیم. 
اما مشکل زیرساخت های حمل و نقل  و 
مراودات بانکی مطرح بود که هنوز هم کم 

و بیش ادامه دارد. 
شرایط پیش آمده و نیاز به واردات از ایران 
می تواند روسیه را به حل این مشکات ترغیب 
کن��د. ب��ه نظ��ر من نیازش در ما ایجاد نش��ده 
و حساس��یت مس��ئله را درک نکرده ای��م ک��ه 
نتوانستیم روس ها را به حل مشکات بانکی و 
تعرفه ای مجاب کنیم. کاالهای ما به خاطر عدم 
عضویت در س��ازمان جهانی تجارت نس��بت به 

کاالهای دیگر تعرفه باالیی دارند 
اما با تعرفه ترجیحی می شود این 
مشکل را حل کرد. بانک توسعه 
ص��ادرات و صن��دوق ضمان��ت 
می توانن��د  ص��ادرات  توس��عه 
به عن��وان دو مجموعه مهم حلقه 
رابط بی��ن تولید کننده ایرانی و 
خریدار روس باش��ند و مشکات 
مال��ی ضمانت نامه را حل کنند. 
ای��ن کاره��ا بای��د ب��ا س��رعت 
انج��ام می ش��د. ما اس��تراتژی 
ب��رای اس��تفاده از این فرصت ها 
نداری��م. بعد هم می گوییم برای 
خام فروش��ی یا کاالهای با ارزش 
افزوده پایین بر صادرات عوارض 
وضع کنیم. آیا دولت ها درس��ت 
به وظایف خودشان در خصوص 
کاالی��ی ک��ه ع��وارض پرداخت 
می کند، عم��ل کردند که امروز 
تولید کنن��ده ما کاال را به صورت 
خ��ام، با ارزش اف��زوده پایین تر 
ص��ادر می کند. قانون تجارت ما 
متأسفانه مشکات زیادی دارد. 
ش��اید 100س��ال از نوشتن این 
قانون می گذرد و ما باز هم داریم 
به آن اضافه می کنیم، درحالی که 

باید کم حجم و شفاف تر شود. 
ش�ما دو مسئله را اینجا مطرح کردید، 
مش�کالتی ک�ه در قانون تج�ارت وجود 
دارد و دیگ�ر اینک�ه دول�ت ب�ه وظای�ف 
قانون�ی اش عم�ل نمی کند، آی�ا دولت را 

تنها تصمیم گیرنده می دانید؟ 
در بخ��ش خصوص��ی اتاق ه��ای بازرگانی، 
اصن��اف و تع��اون باالترین مرجع مش��اور در 
کنار تصمیم گیران دولتی هس��تند. از س��وی 
دیگر، ما امروز ش��ورای گفت وگو را داریم. اما 
فکر می کنید، خروجی این ش��ورا بعد از چند 
س��ال چه بود؟ آی��ا خروجی قابل توجهی هم 
داش��ته اس��ت؟ مگر غیر از این است که فعاالن 
بخش خصوصی باید به عنوان بازوی مشورتی 

دولت عمل کنند و پیشنهادات شان را بدهند. 
فکر می کنید این اتفاق نیفتاده اس��ت، حتماً 
افتاده اما حرکت خیلی کند اس��ت. من منکر 
زحمات دولت یازدهم نیستم و فکر می کنم در 
زمانی این دولت وارد کار شد و دولت را تحویل 
گرفت که شرایط بسیار سخت و پیچیده بود، از 
یک طرف دیگر منابع مالی کشور از بین رفته 
بود و از طرفی دیگر، تحریم اقتصاد کش��ور را 
به ش��دت محدود کرده بود و دیگر اینکه تورم 
در داخل باالی 40 درصد بود. یعنی ما در یک 
رکود شدید بودیم. من فکر می کنم با توجه به 
ش��رایط پسا تحریم، با برداشته شدن تحریم ها 
و حضور س��رمایه گذاران خارجی به کشور اگر 
مدیریت صحیحی نباشد بعد از یکی دو سال 

شاهد فرصت های از دست رفته هستیم. 
آی�ا فق�ط مس�ئله س�وء برنامه ری�زی 
اس�ت یا دولت جس�ارت الزم را به خرج 
نمی ده�د یا اینکه می تواند نش�انه نوعی 
ترس و مقاومت در برابر تکرار شکست و 

ناکامی ها باشد؟ 
از ترس و نگرانی دولت نیست و به نظر من در 
اینکه دولت می خواهد کار کند ش��کی نیست. 
این دولت آمده است که کارهای اجرایی کشور 
را انجام دهد و دستگاه های نظارتی وجود دارند 
ک��ه هم��ه دولت را رص��د می کنند. از آنجا که 
دولت مجری قوانین مجلس هس��ت، بنابراین 
این موضوع که دولت نخواهد کاری کند اصا 
مطرح نیس��ت. من معتق��دم که این دولت به 
دنبال حل مشکات و افزایش سطح درآمدی 
جامعه، آوردن رفاه به جامعه و ایجاد اشتغال 
است اما از یک طرف به نظر می رسد این دولت 
چن��دان به نظرات بخش خصوصی احس��اس 
نی��از نمی کن��د و اگر هم نظراتی در جلس��ات 
مطرح می ش��ود، خروجی عملیاتی ندارد و از 
طرف��ی دیگر، به دلیل برخوردهایی که هنگام 
نظارت ه��ا گاه��ی با مجریان می ش��ود قدرت 
تصمیم گی��ری و جس��ارت را از آنه��ا می گیرد 
و به دلیل همین محافظه کاری ها سرعت عمل 
م��ا آن چن��ان کند اس��ت که اص��ل موضوع و 

هدف گذاری ها منتفی می شود. 

بررسی دالیل محقق نشدن افزایش صادرات غیر نفتی در گفت وگوی »فرصت امروز« با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  

محافظهکاری،سرعتکمومنتفیشدنهدفگذاریها
افزای�ش ص�ادرات غیرنفتی به گفت�ه دولت یازدهم 
مهم ترین برنامه اش در رونق اقتصادی کش�ور اس�ت؛ 
برنام�ه ای ک�ه ب�رای تحق�ق آن یک عزم مل�ی را الزم 

می داند. این نگاه دولت را به تکاپو انداخته تا روی بخش 
خصوصی حس�اب ویژه ای باز کند. مجتبی خسروتاج، 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت 
خارجی دراظهارنظری تحقق افزایش صادرات غیرنفتی 
را نیازمند برخورد تعاملی با بخش خصوصی در گروه های 

مختل�ف کاالی�ی و مش�ارکت همه بنگاه ه�ای بخش 
خصوصی عنوان کرده است. اما این گفته ها در اجرا چه 
روندی داشته و دولت چقدر از ظرفیت بخش خصوصی 
سود جسته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران مس�ائل اورژانس�ی در صادرات دیده نمی ش�ود. 

محمد الهوتی معتقد اس�ت، دولت یاهمه نکاتی را که 
باید ببیند نمی بیند یا از آنهایی که می بیند، اس�تفاده 
 الزم را نمی برد. این فعال بخش خصوصی در گفت وگو با 
»فرصت امروز« از موانع کوچک و بزرگ و تأثیرگذار در 

کاهش صادرات غیرنفتی گفته است. 
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حمل و نقل

تکمیل مسکن مهر سه شهر جدید 
تا پایان سال

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی رون��د اجرای��ی 
پروژه ه��ای عمران��ی ش��هر جدید پردی��س را قابل 
قب��ول و رضایت بخش اعالم ک��رد و این یقین را به 
ش��هروندان پردیس داد که با وجود کمبود اعتبارات 
و مش��کالت موجود، هیچ گونه کم کاری در پیشبرد 

پروژه ها صورت نگرفته است. 
محس��ن نریم��ان در گفت وگو با پای��گاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی با تأکی��د بر این نکته که 
مس��کن مهر تنها طرحی برای اس��کان متقاضیان 
نیس��ت، گفت: بحث اج��رای خدم��ات روبنایی و 
زیربنای��ی از جمله تأمین آب، برق، گاز، س��اخت 
کالنت��ری و اس��تقرار نیروه��ای انتظام��ی، ایجاد 
فضاهای آموزش��ی، تجاری، خدمات��ی و همچنین 
فضای س��بز از تکمیل خود واحدهای س��اختمانی 
مهم تر اس��ت، چراکه محیط را برای زندگی  توأم با 

رفاه و آس��ایش فراهم می کند. 
وی با اش��اره به اهمیت س��اخت تون��ل ارتباطی 
آزادراه ب��ه ف��از ۱۱ در پردی��س نیز گفت: س��اخت 
ای��ن تونل ارتباطی با هدف حمل و نقل بار و مس��افر 
و همچنین اقدامات انجام ش��ده در بخش س��اخت 
مخازن متع��دد، تصفیه خان��ه و ایس��تگاه پمپاژ در 
شرایط استاندارد از موضوعات پرجاذبه و قابل توجه 
ب��رای بازدیدکنندگان به ش��مار می رف��ت که قطعا 
در نتیجه تالش مس��ئوالن در ش��رکت عمران شهر 

پردیس محقق شده است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ضمن اعالم این خبر 
که در دهه فجر س��ال جاری ش��اهد افتتاح نزدیک 
به 5هزار واحد مس��کن مهر ش��هر جدی��د پردیس 
خواهیم بود، گفت: ش��رکت عمران شهرهای جدید 
با توجه به پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده با 
وزارتخانه های نفت و نیرو آمادگی تکمیل واحدهای 
مس��کن مهر خود را در سراسر کشور دارد که افتتاح 
5هزار واحد در پردی��س تا دهه فجر نمونه ای از آن 

به شمار می رود. 
نریمان با بی��ان اینکه درصورت ت��داوم همکاری 
س��ایر دس��تگاه های مربوطه از جمله وزارت نفت و 
نیرو و همچنین پرداخت به موقع س��هم آورده های 
مردمی مس��کن مه��ر پردیس ت��ا پایان س��ال ۹5 
تکمیل می شود، گفت: درحال حاضر مشغول اجرای 
پروژه ه��ای خط��وط انتق��ال آب و گاز در منطقه و 
همچنین جذب اعتماد مردم هستیم، اگر هر بخش 
وظای��ف خود را به موقع انجام ده��د قطعا در زمان 
پیش بینی ش��ده به نتیجه مطلوب دس��ت خواهیم 

یافت. 
مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید 
همچنی��ن از تکمی��ل طرح مس��کن مه��ر برخی 
از ش��هرهای جدی��د از جمله عالی ش��هر، س��هند 
و مهاج��ران ت��ا پایان امس��ال خب��ر داد و گفت: 
انتظار می رود مس��کن مهر مابقی ش��هرها نیز در 
ش��ش ماهه ابتدایی س��ال ۹5 به پایان برسد و به 

متقاضیان تحویل داده ش��ود. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش تأخیر در 
زمان ش��روع عملیات سایت مس��کن مهر پردیس 
و همچنی��ن توپوگراف��ی نامناس��ب آن را دالی��ل 
ب��روز برخی مش��کالت در این ش��هر اعالم کرد و 
گف��ت: قطعا در اجرای طرح ه��ای عمرانی پردیس 
هیچ گونه کم کاری صورت نگرفته و اقدامات انجام 
ش��ده نیز با توجه ب��ه کمبود اعتب��ارات و فروش 
زمین ه��ا و اخذ وام از بانک مس��کن ب��رای تأمین 
مالی پروژه ها انجام گرفته اس��ت. تالش و عملکرد 
ش��رکت عمران پردی��س نیز در این ح��وزه قابل 
قبول و خوب محس��وب می ش��ود هرچند رضایت 
مطل��وب و نهایی در زم��ان تکمیل همه واحدهای 
مس��کن مهر به همراه امکانات روبنایی و زیربنایی 

آن حاصل خواهد ش��د. 

2 پروژه 2 میلیارد دالری و 4 میلیون 
یورویی، سهم ریل از فاینانس ها

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به س��هم 
راه آهن از س��قف فاینانس ها گفت: تاکنون با قرارداد 
4 میلیون یورویی برای پروژه خط سریع السیر تهران- 
قم- اصفهان موافقت شده و پیشنهاد 2 میلیارد دالری 
پروژه برقی کردن راه آهن تهران- مشهد هم در صف 

فاینانس ها قرار دارد. 
محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه آهن در 
گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در طول ۱0 سال گذشته 
برای دو پروژه ریلی قرارداد فاینانس منعقد شده است، 
اظهار کرد: تنها دو فاینانس چینی در چند سال اخیر 

سهم پروژه های ریلی از فاینانس ها بوده است. 
وی ادامه داد: تنها پروژه ای که در هشت سال اخیر 
و در دولت گذش��ته از فاینانس اس��تفاده کرده، قطار 

سریع السیر تهران- قم- اصفهان بوده است. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه در 
ای��ن دول��ت ه��م فاینان��س چین برقی ش��دن قطار 
تهران- مش��هد منعقد ش��د، گفت: ش��ورای اقتصاد 
بای��د ب��ا قراردادهای فاینانس موافقت کند و س��قف 
فاینانس ه��ا تقس��یمات وزارتخان��ه ای ن��دارد و جزو 

مصوبات وزارتخانه ها نیست. 
پورس��یدآقایی افزود: دولت اخیرا پیشنهاد قرارداد 
2میلیارد دالری فاینانس چین برای پروژه برقی شدن 
خط تهران- مشهد را به شورای اقتصاد داده است و 

این پروژه هم در صف فاینانس قرار دارد. 
وی با بیان اینکه اگر مقدار این فاینانس ها به تصویب 
برسد، قراردادهای فاینانس وارد عملیات اجرایی برای 
تحقق سقف آن می شود، گفت: در حال حاضر تنها این 
دو پروژه س��هم راه آهن از فاینانس ها هس��تند و سایر 
قراردادها هم در حد مذاکرات با کش��ورها هس��تند و 

هیچ یک به مرحله عقد قراردادها نرسیده اند. 

سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیاردی برای 
توسعه سواحل ُمکران

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر از سرمایه گذاری 
۱۷0میلیارد تومانی در راستای توسعه سواحل ُمکران 
خب��ر داد و گف��ت: پ��س از بیانات رهبر معظم انقالب 
این منطقه در کانون توجهات قرار گرفت و ایده ها و 
افکار مختلفی در زمینه رونق اقتصادی آن فعال شد. 
به گزارش تس��نیم، محمد محس��نی افزود: سواحل 
مکران در ش��رق اس��تان هرمزگان به واس��طه موقعیت 
وی��ژه ای��ن اس��تان و قرار گرفتن در کریدور ش��مال به 
جنوب و آماده بودن زیرساخت های اولیه با سرعت در 
حال آماده سازی بستر توسعه و جذب سرمایه گذار است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه با تغییر ن��گاه  به این نقطه 
کمتر توس��عه یافته از کش��ور، حرکت ها و برنامه های 
چش��مگیری در راس��تای رونق و توس��عه دریامحور 
منطقه در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، یادآور شد: 
پس از بیانات رهبر معظم انقالب این منطقه در کانون 
توجهات قرار گرفت و ایده ها و افکار مختلفی در زمینه 
رونق اقتصادی آن فعال شد. نگاه جدید جرقه ای شد 
تا سازمان ها و ارگان های مختلف کشوری و لشکری 
ط��ی اقدام��ات جهادگونه برای تحقق خواس��ته نظام 

حرکت کنند. 
وی تصری��ح ک��رد: با توجه به اهمیت و حساس��یت 
ویژه مس��ئوالن نظام برای توس��عه س��واحل ُمکران 
س��ازمان بنادر و دریانوردی نیز از این قاعده مس��تثنا 
نمان��د و مطالع��ات و بررس��ی های خود را برای ایجاد 
زیرساخت های مناسب برای فعالیت های اقتصادی و 
بهره گیری حداکثری از اصلی ترین عنصر این سواحل 
که دریاست آغاز شده و طرح ها بررسی و تصویب شد 
و اکنون نیز شاهد شکوفایی این طرح ها در جای جای 

سواحل مکران هستیم. 
وی با اش��اره به اینکه عمده زیرساخت های بندری 
با استقرار نیروی دریایی ارتش در شهرستان جاسک 
در هرمزگان ایجاد شد و در حال احداث است، افزود: 
در شهرس��تان جاس��ک به عنوان یکی از بنادر خوب و 
حاکمیتی پروژه الیروبی، ایجاد موج شکن، استحصال 
اراضی دیوارکش��ی و ایجاد زیرساخت های بندری در 
حال احداث اس��ت. از سوی دیگر شهرستان سیریک 
به عنوان دروازه مکران مطرح است، این بندر از لحاظ 
پس کران��ه پ��س از بندر ش��هید رجایی بزرگ ترین و 
مناس��ب ترین بندر اس��تان اس��ت که الیروبی، ایجاد 
موج ش��کن، اس��تحصال اراضی و دیوارکش��ی و ایجاد 
زیرس��اخت های بندری از جمله پروژه هایی است که 

در این شهرستان در دست اجراست. 

عمران

در روزهای��ی که عربس��تان 
س��عودی هم��ه ت��الش خود 
را ب��ه کار بس��ته ت��ا ب��ا ایجاد 
جای��گاه  منطق��ه ای  ج��وی 
غیر قابل انکار ایران در ساختار 
سیاس��ی و اقتص��ادی منطقه 
را ب��ه چالش بکش��د، اهتمام 
کشورهای اروپایی برای از سر 
گرفتن رابطه شان با ایران تمام 
معادله خاندان س��عودی را بر 

هم ریخته است. 
در طول روزهای گذش��ته با 
برخی  عربستان،  پیگیری های 
از متح��دان منطق��ه ای ای��ن 
کش��ور نی��ز در اقدامی عجیب 
و خ��ارج از ع��رف بین المل��ل 
اقدام به کاهش س��طح روابط 
خود با ایران کردند. مسئله ای 
ک��ه هرچن��د در عمل نه روی 
موقعیت سیاسی ایران تأثیری 
می گذارد و نه آینده اقتصادی 
کش��ور را تحت الش��عاع ق��رار 
می ده��د ام��ا می تواند در جو 
رس��انه ای جهان به ضرر کشور 
تم��ام ش��ود؛ موضوع��ی که با 
دعوت از کش��ورهای پیشرفته 
ارائ��ه  و  ای��ران  در  جه��ان 
طرح هایی ب��زرگ و زیربنایی 
به طورکل��ی  را  آن  می ت��وان 
بی اث��ر ک��رد؛ برنام��ه ای ک��ه 
حضور وزی��ر خارجه دانمارک 
در ای��ران می تواند آغازی مهم 

برای آن باشد. 
قریب الوقوع تحریم های  لغو 
اقتص��ادی علی��ه ای��ران ک��ه 
احتماال از چند هفته آینده به 
طور رسمی کلید خواهد خورد، 
باعث ش��ده صف��ی طوالنی از 
ش��رکت ها و س��رمایه گذاران 
اروپایی و آمریکایی در نهادها 
و سازمان های ایرانی مذاکرات 
خ��ود را آغ��از ک��رده و ب��رای 
روزهای��ی ک��ه ام��کان حضور 
مستقیم در اقتصاد ایران وجود 

دارد خود را آماده کرده اند. 
در کنار هیأت  های سیاس��ی 
و اقتص��ادی بلندپای��ه ای ک��ه 

در ط��ول ماه های گذش��ته از 
کش��ورهایی مانن��د فرانس��ه، 
آلم��ان، انگلی��س و ایتالی��ا به 
ایران آمدند، دیگر کش��ورهای 
اروپای��ی نی��ز ش��انس خود را 
ب��رای گرفتن س��همی از بازار 
پس��اتحریم ایران سنجیده اند 
که این امر می تواند با مدیریت 
درس��ت ای��ران ب��ه جهش��ی 

اقتصادی منجر شود. 
ای��ن  ابتدای��ی  نش��انه های 
رویک��رد در جریان دیدارهای 
جدید وزیر راه و شهرس��ازی با 
هیأت ه��ای اقتصادی خارجی 

قابل رصد است.
و  طرح ه��ا  گس��تردگی   
برنامه های این وزارتخانه باعث 
ش��ده لغو تحریم برای آخوندی 
اهمیتی بسیار پیدا کند و ازاین رو 
در کنار مذاکرات درباره کلیات، 
بس��یاری از طرح ه��ای عمرانی 
ایران به سرمایه گذاران خارجی 
ب��ه طور خ��اص و جزئ��ی ارائه 
می ش��ود. هرچند نمونه عملی 
آن را می ت��وان در فع��ال کردن 
دو ش��رکت فرانسوی و هلندی 
در ف��رودگاه امام خمینی دید، 
اما صحبت های رد و بدل ش��ده 
در جری��ان دیدار وزیر راه ایران 
ب��ا وزیر امور خارج��ه دانمارک 
به خوب��ی نش��ان می دهد ایران 
روی هر یک از س��رمایه گذاران 
بالق��وه موجود س��رمایه گذاری 

جدی کرده است. 

 فعال کردن دانمارک در 
بنادر جنوبی ایران

 هرچن��د دی��دار صبح روز 
گذش��ته آخون��دی و ینس��ن 
بیش��تر جنب��ه ای مقدمات��ی 
داش��ته که باید در آینده و در 
جریان حضور س��رمایه گذاران 
قطعی ش��ود ام��ا صحبت های 
دو طرف به خوبی نشان دهنده 
شناخت نس��بی و برنامه ریزی 
ب��رای برپای��ی موقعیت ه��ای 

جدید اقتصادی است. 
وزی��ر راه ای��ران نق��ش مهم 
ای��ران در منطقه ب��رای اتصال 
مناطق مختلف دنیا به یکدیگر 
را اصلی ترین نقطه اتکای ایران 
در افزایش تعامل با کشورهای 
مختلف جهان دانس��ته و گفته: 
نقش جغرافیایی ایران در اتصال 
شرق به غرب و همچنین اتصال 
چین و ش��رق آس��یا ب��ه اروپا 
مثال زدنی است. اگر کشورهای 
اروپایی بخواهند کاالهای خود 
را ب��ه جن��وب خلی��ج ف��ارس 
و آس��یای میان��ه ص��ادر کنند 
م��ا آمادگ��ی انجام ای��ن کار را 
داریم. در این راستا در سپتامبر 
گذش��ته همایشی را با محوریت 
س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای 
برگزار کردیم که در آن همایش، 
تمام��ی پروژه ه��ای حوزه های 
مختل��ف حمل و نقل و مس��کن 
و شهرس��ازی اع��م از جاده ای، 
هوان��وردی،  بن��ادر،  ریل��ی، 

شهری  حمل و نقل  شهرسازی، 
حمل و نق��ل  سیس��تم های  و 
ترکیب��ی چندوجه��ی را ارائه 

کرده ایم. 
ام��کان  ب��ه  آخون��دی 
دانمارکی ه��ا  نقش آفرین��ی 
در ای��ن فرآیند ه��م پرداخته 
و اع��الم ک��رده اس��ت »م��ن 
موقعیت خوبی را در دانمارک 
در حوزه بانک های مشاوره ای 
یا سیس��تم های مشاوره بانکی 
این کشور سراغ دارم. اگر شما 
قصد س��رمایه گذاری در ایران 
را داشته باشید پروژه ها و بازار 
خوب��ی در کش��ورمان وج��ود 
دارد که ب��ا توجه به همکاری 
سیس��تم های بانکی دو کشور 
ای��ن پروژه ه��ا س��ریعا واگذار 
می ش��ود و در زمینه همکاری 
دو کشور در بخش حمل و نقل 
فرصت ه��ای  نی��ز  دریای��ی 
زیادی در خص��وص واگذاری 
پروژه های توس��عه بنادر ایران 

وجود دارد.«
صحبت های مثبت آخوندی 
ب��ا ابراز امیدواری جدی طرف 
دانمارک��ی برای ورود به ایران 
تکمیل ش��د. جایی که ینسن 
اع��الم کرد: دانمارک در حوزه 
حمل و نقل س��هم ۱0 درصدی 
در دنی��ا دارد و در س��اخت و 
تجهیز بنادر بزرگ و پیشرفته 
دنی��ا پیش��رو اس��ت. بنابراین 
ب��ا رف��ع تحریم ه��ای ای��ران 

فعالیت های زیادی برای انجام 
در ای��ن کش��ور داریم که باید 
زمینه های توس��عه تجارت دو 

کشور فراهم شود. 
تبحر دانمارکی ها در صنایع 
دریای��ی و البت��ه نی��از ایران 
ب��ه ارتق��ای ج��دی وضعیت 
بنادر خود به منظور اس��تفاده 
ظرفیت ه��ای  از  حداکث��ری 
موج��ود و ب��اال ب��ردن ت��وان 
رقاب��ت با طرف های منطقه ای 
باعث شده بخش قابل توجهی 
ب��رای  دو ط��رف  تمرک��ز  از 
همکاری ه��ای آینده زیربنایی 

حول محور دریا بگذرد. 
اگ��ر حض��ور دانمارکی ه��ا 
در عرص��ه دریای��ی ایران را با 
حضور ش��رکت های متخصص 
در صنای��ع هوای��ی از هلند و 
گ��روه هتلداری فرانس��وی در 
فرودگاه امام در یک چارچوب 
بررس��ی می کنی��م دو نتیجه 
مثب��ت رص��د خواهد ش��د. از 
یک س��و معل��وم می ش��ود که 
ایران به تناس��ب نیازهای خود 
سراغ کشورهای خارجی رفته 
و این به معنی توجه جدی به 
بخش های مختلف حمل و نقل 
و بهره گیری از توان آنهاس��ت. 
نتیجه مهم تر ائتالف اقتصادی 
ای��ران ب��ا ش��رکای تج��اری 
بزرگ��ی اس��ت ک��ه در اروپا و 
جهان س��ابقه طوالن��ی دارند 
و می توانن��د ب��رای ای��ران نیز 
نقش��ی مهم داش��ته باش��ند؛ 
موضوع��ی ک��ه ب��ه خصوص 
در ش��رایطی که چند کش��ور 
کوچ��ک منطقه با پش��تیبانی 
عربس��تان سعودی قصد بر هم 
زدن موقعی��ت ای��ران را دارند 
می تواند ثابت کننده بس��یاری 
از مسائل مهم باشد. تحریم ها 
در حال کنار رفتن هس��تند و 
این یعنی بهترین موقعیت در 
طول تمام س��ال های گذشته 
برای آشتی دادن اقتصاد ایران 
ب��ا همتایانی که حضورش��ان 
می تواند بس��یاری از نیازها را 

جبران کند. 

در حاشیه قطع رابطه چند کشور منطقه 

ائتالف ایران با سرآمدان حمل و نقل جهان

نرخنامه

تلفن مستقیم: 86073288شماره 413 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 

اجاره بهامبلغ ودیعهامکاناتمحله
3 میلیون و ۱۰۰ هزار۱۰۰ میلیونپارکینگ، انباری، آسانسورولنجک
2 میلیون و 4۰۰ هزار2۰ میلیونپارکینگ، انباری، آسانسورصادقیه

6۰۰ هزار5۰ میلیونپارکینگ، انباری، آسانسوربلوار شاهد
-8۰ میلیون رهن کاملپارکینگشهرزیبا
یک میلیون و 8۰۰ هزار3۰ میلیون-پل چوبی

9۰۰ هزار5۰ میلیونانباریاستاد معین
-9۰ میلیون رهن کاملپارکینگ، انباری، آسانسورمنیریه

یک میلیون و 6۰۰ هزار۱5 میلیون-صد دستگاه
6۰۰ هزار۱۰ میلیونپارکینگ، انباری، آسانسورشهرک راه آهن

آپارتمان ه��ای  به��ای  اج��اره  ب��ازار 
۱00متری نوس��از پایتخت نشان می دهد 
این واحدها بیشتر در مناطق شمال شهر 
قرار دارند و شواهد حاکی است اغلب آنها 

بدون متقاضی هستند. 
به گزارش ایسنا، بررسی میدانی از 8۹3 
مورد آپارتمان ش��هر ته��ران که از ابتدای 
مهرماه س��ال جاری برای اجاره قرار داده 
ش��ده اند نش��ان می دهد بازار اج��اره در 
ش��مال ش��هر مثل هوای این روزهای آن 
س��رد اس��ت و اغلب آپارتمان ه��ای متراژ 

ب��اال در این نقاط با نبود مس��تاجر مواجه 
هس��تند. کس��ادی بازار اجاره در ش��مال 
پایتخت در حالی اس��ت ک��ه تقاضا برای 
ف��روش واحدهای نوس��از بس��یار بیش از 
تمایل برای اجاره دادن آنهاست. در میان 
8۹3 مورد از جامعه آماری این گزارش که 
برای اجاره قرار داده ش��ده اند، 488 مورد 
آن مربوط به مناطق ۱، 2 و 5 اس��ت. در 
این می��ان مناط��ق 22 و ۱6 در مجموع 
ب��ا 40 مورد کمتری��ن واحدهای خالی را 
به خود اختصاص داده اند. به نظر می رسد 

بیشترین حجم تراکم 240 هزار خانه خالی 
در شهر تهران در مناطق شمال شهر قرار 
دارد؛ خانه هایی که غالبا بدون مش��تری و 
مستاجر هس��تند. این مسئله دولت را به 
تصویب قانون مالیات های مستقیم ترغیب 
ک��رد که یکی از اهداف آن ورود خانه های 
خال��ی به بازار اجاره ب��ود. البته این اقدام 
واکنش های منفی را از س��وی انبوه سازان 
به دنبال داش��ت و اس��تدالل آنها این بود 
که با این قانون قیمت تمام ش��ده مسکن 
باال می رود و ق��درت خرید مردم بیش از 

پیش کاهش خواهد یافت. به هر حال این 
قانون تصویب ش��د و بای��د منتظر ماند تا 
نتایج آن را در س��ال های آینده مش��اهده 
کرد، چرا که بنا به گفته مش��اور وزیر راه 
و شهرسازی با توجه به وجود 20 میلیارد 
دالر خان��ه خال��ی در کش��ور دولت قصد 
ندارد در بخش مس��کن کار بیهوده انجام 

دهد.  
جدول زیر نرخ اجاره بهای آپارتمان های 
۱00 متری در ۹ منطقه تهران را نش��ان 

می دهد  )قیمت ها به تومان است(: 

بازار سرد اجاره در شمال شهر
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یک کارشناس صنعت خودرو خواستار شد
تولید پژو 405 و پراید متوقف شود

عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی گفت: باید تولی��د خودروهای قدیمی چون 
پ��ژو 405 و پرای��د که تکنولوژی آنها مربوط به بیش 

از دو دهه پیش است متوقف شود. 
شهرام آزادی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید 
در نخس��تین فرص��ت تولی��د دو خودروی پژو 405 و 
پراید متوقف شود زیرا سطح تکنولوژی و کیفیت این 
خودروها به گونه ای است که منطقی نیست هزینه های 
جدی��دی برای ارتق��ای کیفیت این خودروها صورت 
گی��رد.  وی ب��ا بیان اینکه این خودروها باید ظرف دو 
س��ال آینده از گردونه تولید خارج شوند، خاطرنشان 
کرد: س��اختار پلتفرم این خودروها به گونه ای اس��ت 
ک��ه صرف هزینه های بیش��تر باع��ث افزایش کیفیت 
آنها نخواهد شد.  این کارشناس صنعت خودرو ادامه 
داد: خودروس��ازان بای��د خودروهای جدید با پلتفرم 
جدید را جایگزین محصوالت قدیمی خود به ویژه دو 

خودروی پژو 405 و پراید کنند. 
وی اف��زود: پ��س از ای��ن و با اجرایی ش��دن برجام 
نمی توان به تولید خودروهایی که پلتفرم آنها مربوط 

به بیش از دو دهه پیش است ادامه داد. 

شکایت 90 میلیارد دالری آمریکا 
از فولکس واگن

وزارت دادگس��تری آمریکا یک شکایت مدنی علیه 
فولکس واگ��ن باب��ت نقض قان��ون هوای پاک و نصب 
نرم اف��زار غیرقانونی کنت��رل آالیندگی در 600 هزار 

خودرو تنظیم کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ادعاه��ای مطرح ش��ده علیه 
فولکس واگن و همچنین آئودی و پورش��ه در صورت 
اثبات ش��دن، میلیاردها دالر جریمه برای این گروه 

خودروسازی به همراه خواهد داشت. 
فولکس واگن بر مبنای این ش��کایت، ممکن اس��ت 
با جریمه ای بالغ بر 90 میلیارد دالر یا 37500 دالر 
به ازای هر خودرویی که قانون آمریکا را نقض کرده 
اس��ت، روبه رو شود. رگوالتورهای دولتی در سپتامبر 
گذشته در ابتدا گفته بودند فولکس واگن با 18 میلیارد 

دالر جریمه روبه رو است. 
ج��ان ک��رودن، مع��اون دادس��تان کل و مدی��ر 
طبیع��ی  مناب��ع  و  محیط زیس��ت  دپارتمان ه��ای 
اظه��ار ک��رده اس��ت: آمریکا همه اق��دام الزم را علیه 
فولکس واگن در زمینه نقض قوانین هوای پاک کشور 
انج��ام خواه��د داد.  وزارت دادگس��تری آمریکا که از 
جانب س��ازمان حفظ محیط زیس��ت ش��کایت کرده، 
فولکس واگن را در چهار مورد نقض قانون هوای پاک از 
جمله دستکاری سیستم کنترل آالیندگی و کوتاهی 
در اعالم تخلفاتش متهم کرده اس��ت.  این ش��کایت 
در منطقه ش��رقی میش��یگان تنظیم و به کالیفرنیای 
ش��مالی منتقل شده که در آنجا شکایت های گروهی 

علیه فولکس واگن در دست رسیدگی هستند. 
وزارت دادگس��تری آمری��کا همچنی��ن س��رگرم 
تحقیق��ات از کالهب��رداری احتمالی فولکس واگن به 
دلیل فریب مصرف کنندگان و رگوالتورهای آمریکایی 
اس��ت. اتهامات کیفری در مقایس��ه با شکایت مدنی، 
مس��تلزم مدارک بیش��تری هستند.  براساس گزارش 
رویترز، ش��کایت مدنی منعکس کننده افزایش شمار 
ادعاها علیه فولکس واگن از زمان افشای رسوایی تقلب 
این ش��رکت در تست های آالیندگی هوای مدل های 
دیزلی دو لیتری است. همچنین این ادعا مطرح شده 
ک��ه فولکس واگن کنترل های آالیندگی در مدل های 
دیزلی سه لیتری از جمله مدل Q7 آئودی و پورشه 

کاین را دستکاری کرده است. 

تولید خودرو در کشور کاهش یافت
تولید انواع خودرو در آذر ماه امس��ال 25.6 درصد 

کاهش یافت. 
به گزارش ایس��نا، آذرماه امسال تولید انواع خودرو 
با افت 25.6درصدی از 105هزار و 851 دستگاه در 
آذر 1393 به 78 هزار و 707 دستگاه کاهش یافت. 
در ای��ن م��دت تولید انواع س��واری با کاهش 19.9 
درص��دی از 90 ه��زار و 2 دس��تگاه در آذر 1393 به 

72 هزار و 87 دستگاه کاهش یافته است. 
آذرم��اه امس��ال تولی��د ان��واع وان��ت ب��ا کاه��ش 
56.9درص��دی از 13 ه��زار و 546 دس��تگاه در آذر 

1393 به 5833 دستگاه کاهش یافته است. 
در ای��ن مدت تولید ان��واع مینی بوس و میدل باس 
با رشد 70 درصدی از 20 دستگاه در آذر 1393 به 

34 دستگاه افزایش یافته است. 
آذرماه امس��ال تولید انواع اتوبوس با رش��د 507.1 
درصدی از 14 دستگاه در آذر 1393 به 85 دستگاه 
افزایش یافته است.  در این مدت تولید انواع کامیونت، 
کامیون و کش��نده با کاهش 70.6درصدی از 2269 
دستگاه در آذر 1393 به 668 دستگاه کاهش یافته 
اس��ت.  در 9 ماهه امس��ال نیز تولید انواع خودرو در 
کش��ور با کاهش 17.4 درصدی از 826 هزار و 584 
دستگاه در 9 ماهه سال گذشته به 682 هزار و 812 

دستگاه کاهش یافته است. 
در ای��ن م��دت تولید انواع س��واری با کاهش 10.8 
درصدی از 701 هزار و 744 دستگاه در 9 ماهه سال 
گذش��ته به 626 هزار و 181 دس��تگاه کاهش یافته 
اس��ت.  در 9 ماهه امس��ال تولید انواع وانت با کاهش 
56.9درصدی از 111 هزار و 509 دستگاه در 9 ماهه 
سال گذشته به 48 هزار و 27 دستگاه کاهش یافته 
است.  در این مدت تولید انواع مینی بوس و میدل باس 
با رش��د 163.1درصدی از 160 دس��تگاه در 9 ماهه 

سال گذشته به 421 دستگاه افزایش یافته است. 
در 9 ماهه امس��ال تولید انواع اتوبوس با رش��د 11 
درصدی از 489 دستگاه در 9 ماهه سال گذشته به 

543 دستگاه افزایش یافته است. 
در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده 
با کاهش .839 درصدی از 12 هزار و 682 دس��تگاه 
در 9 ماهه س��ال گذش��ته به 7640 دس��تگاه کاهش 

یافته است. 

خبر

پنجشنبه
177 دی 1394 خودرو

11 نکته جذاب در مورد استون مارتین
اس�تون مارتی�ن برن�دی در حال گذار اس�ت 
و آین�ده ای�ن ش�رکت ب�ا توج�ه به هم�کاری 
بس�یار   Mercedes-AMG ش�رکت  ب�ا  آن 

امیدوار کننده به نظر می رسد. 

این ش�رکت اخیرا از خبرن�گاران حوزه خودرو 
دع�وت به عم�ل آورد تا رانندگی ب�ا خودروهای 
این ش�رکت را تجربه کنن�د، این حضور در میان 
خودروهای اس�تون سبب ش�د تا از مدل جدید 

V8 Vantage GT ت�ا م�دل فوق العاده لوکس 
Vanquish را تجربه کنیم. 

در ادام�ه ب�ه بررس�ی 11 نکته ج�ذاب در مورد 
خودروهای استون مارتین می پردازیم. 

شماره 413 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

از اس��تون مارتین V8 Vantage GT نخس��تین بار در سال گذشته میالدی رونمایی شد و قیمت 99 هزار و 900 دالری آن توجه بسیاری را به 
خود جلب کرد. مدل 2016 این خودرو که توسط خبرنگاران و کارشناسان حوزه خودرو آزمایش شد، هم اکنون به قیمت 107 هزار و 825 دالر به 
فروش می رسد. گفتنی است قیمت درنظر گرفته شده برای V8 Vantage GT این خودرو را هم ردیف مدل های مختلف پورشه 911 قرار می دهد. 
در همین رابطه متیو کالرک، مدیر بخش ارتباطات برند استون مارتین می گوید: »ما محصوالتمان را ارزان نمی فروشیم، بلکه خودروی جدید ما به 

قیمت مناسب تری نسبت به سایر مدل ها به فروش می رسد.«

V8 Vantage GT به عنوان یک خودرو با ویژگی های متنوع و جدید محس��وب می ش��ود. استون معتقد 
اس��ت این خودرو س��بب ش��ده تا افرادی که عالقه چندانی به محصوالت اس��تون مارتین ندارند نیز جذب 
نمایندگی های فروش اس��تون شوند. اس��تون معتقد اس��ت زمانی که این افراد به نمایندگی های این شرکت 
مراجعه می کنند ممکن اس��ت مدل های گران تری را س��فارش دهند. گفتنی است این خودروساز بریتانیایی 
به ج��ز مدل V8 Vantage GT، مدل ه��ای V8 Vantage، V8 Vantage S و V12 Vantage S را 

نیز به مشتریان در نمایندگی های فروش خود عرضه می کند. 

اگرچه ما از هواداران سیس��تم تعلیق دستی خودکار 
 V8 Vantage اس��تون مارتین نیس��تیم، خ��ودروی
GT  در دو م��دل اتوماتی��ک و دس��تی خ��ودکار در 
سراس��ر جهان به مش��تریان تحویل خواهد شد. الزم 
 V8 Vantage به ذکر اس��ت که 30 تا 40 درص��د از
GT فروخته ش��ده در جهان از سیستم تعلیق دستی 
 DBS برخ��وردار هس��تند. درحالی که عرض��ه مدل
به صورت دس��تی مورد اقبال مش��تریان قرار نگرفت و 
تنها 3 درصد از  DBS های فروخته شده توسط استون 

مارتین دارای جعبه دنده دستی هستند. 

  DB9 GT Bond Edition استون از خودروی ،»Spectre« به مناسبت اکران جدید ترین فیلم جیمز باند با نام
رونمایی کرد. خودروی مذکور به رنگ نقره ای بوده و پالک 007، بش��که اس��لحه تعبیه شده در صندلی عقب، به همراه 
ی��ک چم��دان Globe-Trotter و یک عدد س��اعت Omega Seamaster Aqua Terra  به خریداران این مدل 

عرضه می شود. گفتنی است قیمت این مدل در بازار ایاالت متحده 237 هزار دالر است. 

چنانچه ب��ا مطالعه نکته قبل��ی تصمیم گرفتید 
که ی��ک م��دل DB9 GT Bond Edition را 
س��فارش دهید بای��د بگوییم که دیگر دیر ش��ده 
تمام��ی DB9 GT Bond Edition ه��ای  و 
تولید ش��ده به ف��روش رفته اند. در خرید نس��خه 
سفارشی سازی شده بعدی جیمز باند موفق باشید. 

تمامی خودروهای تولید شده در استون مارتین 
دارای حداکث��ر س��رعت باالت��ر از 200 مای��ل در 
ساعت هستند. رس��یدن سرعت سنج ها به 220 یا 
حتی 240 مایل در س��اعت نشان دهنده آن است 
که رانندگان خودروهای اس��تون هرگاه به صفحه 
کیلومت��ر آنالوگ خود نگاه می کنن��د می توانند از 
صفحه نمایش دیجیتال آن نیز اس��تفاده کنند. در 
این میان مدل های V8 Vantage  استثناء بوده 
و س��رعت مناس��ب برای آنها 190 مایل در ساعت 

است. 

ممکن اس��ت برخی از مش��تریان بالقوه اس��تون درنهایت اقدام به خرید یک مدل بنتلی یا یک خودروی گرانقیمت 
دیگر کنند، اما این خودروساز بریتانیایی به ما یادآوری می کند که خرید متقابل محصوالت برندهای دیگر می تواند در 
س��ایر بازارها نیز وجود داش��ته باشد. به عنوان مثال کسانی که خودروهای لوکس برندهای دیگر را به جای محصوالت 

استون خریداری می کنند می توانند پول خود را صرف خرید یک اثر هنری یا امالک کنند. 

پر فروش ترین خودروی استون در چین 
م��دل هاچبک چهار در Rapide اس��ت. 
بسیاری از افراد ثروتمند در چین مایلند تا 
با خودروه��ای گرانقیمت خود به رانندگی 
بپردازن��د. اگرچ��ه م��دل Rapide ی��ک 
خودروی جادار نیس��ت، اما توانسته مورد 
توجه خریداران چین��ی قرار بگیرد. زمانی 
که استون مارتین اقدام به معرفی و عرضه 
یک خودروی SUV چهاردر کند، احتماال 
به پرفروش ترین محصول اس��تون مارتین 

در جهان بدل خواهد شد. 

پس از ورود به پارکینگ خودروهای تولید 
ش��ده در استون و مشاهده تمامی مدل های 
 Vanquish آن، به این نتیجه رسیدیم که
از تمامی آنها زیباتر اس��ت. طراحی بس��یار 
زیب��ای Vanquish در نم��ای جلو و عقب 
این خ��ودرو و همچنین بال عقب آن، جلوه 
خاصی به این خودرو بخشیده است. طراحی 
خ��اص و منحصر به فرد این م��دل در حالی 
اس��ت که استون برای س��ال های طوالنی از 
یک مُتد خاص در طراحی خودروهای خود 
استفاده کرده است اما مجرای ورود و خروج 
باد ویژگی خاص مدل Vanquish محسوب 
می ش��ود که در مدل های دیگر استون دیده 

نمی شود. 

چنانچ��ه ب��ا خ��ودروی Vanquish خ��ود به یک 
پارکین��گ خودروه��ای اس��تون مارتین وارد ش��دید، 
طراحی چراغ های عقب خود را با سایر مدل ها مقایسه 
کنید. متیو کالرک، مدیر بخش ارتباطات برند استون 
می گوید: در طراح��ی چراغ های عقب Vanquish از 
بال های لوگوی استون مارتین الهام گرفته شده است. 

نکته جالب توجه آن است که Vanquish به عنوان 
یک خودروی دو نفره از س��وی اس��تون به بازار عرضه 
ش��ده اس��ت و فضای آن مناس��ب چهار نفر نیس��ت. 
بنابرای��ن و با توجه به فضای کم داخل آن جای کافی 
برای سرنش��ینان عقب وجود ندارد و فضای سرنشین 
عقب این خودرو به یک فضای مناسب جهت قراردادن 
ب��ار تبدیل می ش��ود. البت��ه نباید فرام��وش کنیم که 
بس��یاری از مش��تریان ترجیح می دهن��د خودرویی را 
خریداری کنند که از فضای مناس��بی برای سرنشینان 

عقب نیز برخوردار باشد.

نگاه نزدیک تر

یک دسته بندی جدید

Vanquish در هشت ساعت! 

غافلگیری سریع

تغییر طرز فکر مشتریان

هوش سرشار استون! 

به سوی 200 کیلومتر در ساعت و فراتر از آن

برای خرید DB9 GT Bond Edition بسیار دیر است!

قابلیت های متنوع محصوالت جدید

استفاده از سیستم تعلیق دستی

قیمت های متنوع
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محمدجواد ظریف ظهر چهارشنبه در کنفرانس خبری 
با همتای عراقی خود در تهران با اشاره به تعرض صورت 
گرفته به س��فارت عربستان س��عودی در تهران از سوی 
تع��دادی از اف��راد و در ادامه قطع رابط��ه دیپلماتیک از 
سوی ریاض با تهران با بیان اینکه »تمامی مقامات ایران 
از مقامات کش��وری، لش��کری و قضایی به شدت حادثه 
حمله به س��فارت عربس��تان را محک��وم کردند«، گفت: 
ای��ران خود را موظف می داند به طور ش��رعی و قانونی از 
مهمانان��ی که در ایران به عن��وان دیپلمات حضور دارند، 
حفاظت و حراس��ت کند. بعد از واقعه تاس��ف بار ش��نبه 
شب، ایران حتما با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی 
یا قانون ش��کنی کردند برخ��ورد جدی می کن��د. ایران 
تمام حمایت خود از مقره��ای دیپلماتیک، کارمندان و 
کنس��ولگری س��عودی را انجام داد، اما این باعث تاسف 
است که سعودی سیاست ایجاد تنش را ادامه داد. تنش 
و آتش افروزی برای کسی عاقبت خوشی نخواهد داشت. 
سیاست ایران همواره مبتنی بر ایجاد آرامش و همکاری 
و همراهی با تمامی همس��ایگانش بوده اس��ت. ما برای 
جهان عرب و نیز عربستان سعودی به عنوان جزء مهمی 
از جهان اس��ام، احترام ویژه قائلیم و می خواهیم ارتباط 

س��ازنده خود را که از گذش��ته داش��ته ایم ادامه دهیم و 
همه را به این منظور به همکاری دعوت می کنیم. امروز 
خط��ر افراط و فرقه گرایی و ترویج طایفه گرایی منطقه را 
تهدید می کند و همه باید مراقب باشیم تا به این اقدامات 
دامن نزنیم؛ چرا که دامن زدن به این مس��ائل برای همه 

خطرناک است. 
او همچنی��ن از ابتکار ابراهیم جعفری، همتای عراقی 
خود در جهت ایجاد همفکری در حل و فصل مس��ائل 
منطقه اس��تقبال کرد. ظریف گف��ت: ایران برای جهان 
ع��رب به عنوان جزئی از جهان اس��ام احت��رام ویژه ای 
قائل اس��ت. ما ارتباط مثبت و سازنده ای با این منطقه 

داشتیم و آن را ادامه می دهیم. 
ای��ن دیپلم��ات عالیرتب��ه ایرانی بع��د از گفت وگوی 
دوس��اعته خود با همتای عراقی اش در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه رس��انه های غرب��ی از جمله آمریکایی ها 
مدعی ش��دند که بین ش��ما و آقای ک��ری در چند روز 
گذش��ته تماس هایی در ارتباط با تحوالت منطقه وجود 
داش��ته و آیا ای��ن خبر صحت دارد چ��ون مقام معظم 
رهب��ری اعام کرده بودند که بین ایران و آمریکا به جز 
برجام و مسئله هسته ای گفت وگوی دیگری نباید انجام 

شود؟ گفت: ما به روز اجرایی شدن برجام بسیار نزدیک 
شدیم و شاید در چند روز آینده به حول و قوه الهی به 
روز اجرایی ش��دن برجام برسیم و در این روند آمریکا و 

ایران بیشترین نقش را ایفا می کنند. 
او با بیان اینکه در چند روز گذش��ته بین من و آقای 
کری و همچنین بین همکارعزیزم آقای صالحی)رئیس 
س��ازمان انرژی اتم��ی( و همتای آمریکای��ی اش دکتر 
مونیز تماس ه��ای تلفنی و ایمیلی زیادی انجام ش��ده 
است افزود: اینها به خاطر این است که ما به روز اجرای 
برجام نزدیک می شویم و باید هماهنگی هایی را در این 
زمین��ه انجام دهی��م. در روزهای آین��ده همکاران ما و 
همچنی��ن اعضای گروه 1+5 در اروپا برای نهایی کردن 
موضوعات جلس��اتی خواهند داشت و باید این جلسات 
توسط من، آقای کری و خانم موگرینی هماهنگ شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدج��واد ظری��ف، وزیر امور 
خارجه کش��ورمان در ابتدای نشست مطبوعاتی خود با 
همتای عراقی اش گفت: جمهوری اسامی ایران و عراق 
روابط گس��ترده ای دارند. دو کشور از روابط مستحکمی 
برخوردارن��د و ه��ر دو در راس��تای مقابله ب��ا افراط و 

تروریسم تاش می کنند. 

حس��ن  والمس��لمین  حجت ا الس��ام 
روحانی در جلسه چهارشنبه هیأت دولت 
گفت: جهان اس��ام و هم��ه آزادیخواهان 
جهان و همچنین مردم و مسئوالن ایران 
از این عمل دولت عربس��تان متاثر شده و 

آن را محکوم کردند. 
رئیس جمهوری ایستادگی و نشان دادن 
چهره واقعی اس��ام و ایران ب��ه جهانیان 
را از اه��داف اصل��ی دولت تدبی��ر و امید 
دانس��ت و گفت: دولت یازدهم در این راه 
موفقیت های بسیار زیادی به دست آورده 
و چهره جمهوری اس��امی ایران در افکار 
عمومی، رس��انه ها و مسئوالن سیاسی در 
جه��ان ارتقا پیدا کرده اس��ت تا جایی که 
قطعنامه »wave« در سازمان ملل متحد 
به اتفاق آرا تایید و ایران پرچمدار مبارزه 

با تروریسم و خشونت شد. 
رئیس جمهوری بار دیگر حمله به اماکن 
دیپلماتیک عربستان س��عودی در تهران 
و مش��هد را حرکتی »غلط و غیرقانونی« 

دانس��ت و از وزارتخانه ه��ای اطاع��ات و 
کشور خواست با مأمورانی که احتماال در 
بروز این حادثه قصور و کوتاهی داشته اند، 
قاطعانه برخ��ورد و گزارش آن را به مردم 
اع��ام کنند. افرادی ک��ه از روی نادانی یا 
وابس��تگی به ای��ن اماکن حمل��ه کردند، 
مجرم هس��تند و از قوه قضاییه نیز تقاضا 
دارم قاطعان��ه و خ��ارج از س��یر طبیعی 
پرونده های قضایی این موضوع را بررس��ی 
کن��د. اماک��ن و مهمان��ان دیپلماتیک از 
لحاظ قانونی و بین المللی دارای مصونیت 
هس��تند و حمله به این اماکن در کشور، 
خاف شرع و قانون، حمله به آبروی نظام 
جمهوری اسامی ایران و همانند حمله به 

خانه مردم است. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه چنین 
رفتارهایی هر چند در پی خطای یک کشور، 
منطبق بر مهمان نوازی و فرهنگ اسامی و 
ملی ایرانیان نیست، گفت: حمله کنندگان به 
اماکن دیپلماتیک از فرهنگ اسامی، ایرانی 

و قانون دور هستند. 
روحانی با اش��اره به رابطه خوب، تاریخی 
و دوس��تانه بین ملت های ایران و عربستان، 
گفت: متاسفانه دولت عربستان سعودی که 
دولت یک کش��ور اسامی است، از مدت ها 
قبل تاش کرده تا نزاع ش��یعه و س��نی را 
مطرح و تشدید کند و جلوه ایران هراسی را 

در افکار عمومی جهان به وجود آورد. 
رئیس جمهوری با اشاره به حمایت های 
مالی و تس��لیحاتی از تروریسم منطقه ای 
و همچنی��ن حم��ات هوایی و موش��کی 
ب��ه م��ردم مظل��وم یم��ن و  عربس��تان 
پیروزی ه��ای  راه  در  مانع تراش��ی ها 
دولت های عراق و س��وریه در س��ال های 
گذش��ته، گفت : تمام ای��ن اقدامات برای 
ایجاد فاصله بیش��تر بین ش��یعه و س��نی 
و تش��نج زایی در منطق��ه اس��ت. ه��دف 
عربس��تان از قط��ع رابط��ه دیپلماتیک با 
جمهوری اس��امی ایران و تشویق و فشار 
بر دیگر کشورها برای قطع رابطه با ایران، 

لطمه زدن به روند صل��ح، ثبات و امنیت 
منطقه است. 

رئیس جمه��وری ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه 
برج��ام در مقام عمل به پی��روزی خواهد 
رس��ید، گفت: این اقدامات عربستان برای 
س��رپوش گذاشتن بر مش��کات داخلی و 
شکس��ت های اخیر آنها در منطقه و فشار 
به ایران است. روند سیاست های منطقه ای 
دولت عربس��تان س��عودی در مسیر ظلم، 
تجاوز، توس��عه تروریس��م و از بین بردن 
ثب��ات و امنی��ت در منطق��ه بوده اس��ت. 
جمهوری اس��امی ایران تمام برنامه های 
خ��ود را بدون اعتن��ا به س��نگ اندازی ها 
با قاطعی��ت ادام��ه خواه��د داد و برجام 
به زودی عملیاتی و تحریم ها از پیش پای 
مردم ایران برداشته خواهد شد. ان شاء اهلل 
در س��ال آینده ش��رایط اقتص��ادی تغییر 
خواهد کرد و ش��اهد حرکت پرشتاب در 
 جهت رش��د و ش��کوفایی اقتصاد کش��ور 

خواهیم بود. 

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در دیدار اعضای شورای 
مرک��زی جمعی��ت جوان��ان انق��اب اس��امی، ب��ا ابراز 
خوش بینی به آینده ایران، گفت: تحریم های ظالمانه چند 
سال اخیر، در کنار مشکات، این دستاوردها را داشت که 
مردم متوجه ش��دند می توانند براساس معارف اسامی و 
قوانین باالدس��تی نظام و فرهنگ ملی، ملتی س��رفراز و 

سالم و پیشرو باشند. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با یادآوری متن 
و اهداف تصویب س��ند چش��م انداز 20 ساله نظام، گفت: 
براس��اس امکانات کش��ور و با توجه به آشنایی از توانایی 

مردم، دورنماها و آرزوها دور از دسترس نبود. 
هاشمی رفس��نجانی آگاهی مردم ایران از همه زوایای 
الزم برای زندگی آبرومندانه و استفاده درست از تعامات 
بین المللی را س��رمایه خوش بینی خویش نسبت به آینده 
کشور خواند و گفت: تنها نگرانی دلسوزان در این فرآیند، 
کمرنگ ش��دن فضایل اخاقی و فراگی��ری رذیلت ها در 
رفتار و گفتار بعضی از آدم هاس��ت که متاس��فانه بلندگو 

و رسانه دارند. 
وی س��وابق اخاقی مردم ایران را ستود و گفت: مکارم 
اخاق ح��دود صد عنوان دارد که اگر رعایت ش��وند، در 

انتخابات این همه معصیت و گناه و تهمت نمی بینیم. 
هاش��می ریا را بخش��ی از شرک دانس��ت و با تقبیح 
اثرات��ی ک��ه در مردم فریب��ی دارد، به حساس��یت های 
ب��زرگان دین اس��ام اش��اره ک��رد و گفت: ری��ا مانند 
خ��وره ای صداق��ت را در بدنه جامع��ه می خورد. رئیس 

مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، تجس��س در زندگی 
م��ردم را یکی دیگ��ر از مظاهر و مصادی��ق رذیلت های 
اخاقی از نظر دین اسام دانست و با اشاره به صراحت 
قرآنی در »وال تجسس��وا«، حساسیت های امام راحل را 
یادآور ش��د و گف��ت: امام )ره( به صراحت از تجس��س 
در زندگی مردم، افشای اس��رار خانوادگی آنها و ایجاد 
ناامن��ی در جامعه، تبری می جس��ت و مس��ئوالن را از 

انجام چنین اقداماتی برحذر می داشت. 
هاشمی رفس��نجانی در بخش دیگری از سخنان خود، 
آگاه��ی نس��ل ج��وان و زنان ایران اس��امی را س��رمایه 
ارزش��مند ب��رای امروز و آینده کش��ور دانس��ت و گفت: 
خانم های مس��لمان که در تمام تاریخ اسام مظلوم بودند 
و حت��ی در ارث هم ب��ه خاطر بعضی از سوءبرداش��ت ها 
محروم بودند، در س��ایه رش��د و آگاهی خویش و میدان 
دادن انقاب اس��امی به آن��ان، وارد عرصه های مختلف 
شدند و نام نویسی بسیاری از خانم ها برای انتخابات، حتی 
انتخابات مجلس خبرگان، نشان از عزم آنها برای دخالت 

در مسائل اساسی کشور است. 
وی جوانان ایران اس��امی را گل های س��ر سبد جامعه 
خوان��د و گف��ت: خ��دا را ش��کر ک��ه در هم��ه زمینه ها 
دانش��مندان جوانی داریم که خیل��ی از آنها به دالیلی در 

خارج از کشور هستند. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این جمله 
که »وقتی شنیدم درصد زیادی از نیروهای ناسای آمریکا، 
ایرانی هستند، احساس دوگانه ای از خوشحالی و ناراحتی 

کردم«، افزود: احساس غرور و افتخار می کنیم که جوانان 
ایرانی در مراکز مهم علمی، فضایی، پزش��کی، مهندسی، 
مدیریت کارخانه های مهم جهان حضور دارند و ناراحتیم 
که چرا زمینه ای برای ماندن این جوانان در کشور فراهم 

نشده که بمانند و در ایران خدمت کنند. 
او با تاکید مجدد بر اهمیت انتخابات، از انجام مس��ائل 
مرحله اول آن که مربوط به دولت در ثبت نام از نامزدها و 
بررس��ی صاحیت  نامزدها در هیأت های اجرایی بود، ابراز 
رضایت کرد و گفت: امیدواریم در مراحل بعدی بررس��ی 
صاحیت ها نیز مس��ائل به خوبی انجام ش��ود تا ملت در 
اسفند ماه حماس��ه ای دیگر خلق کند که مکمل حماسه 
سیاسی پرش��ور آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 
92 باشد. هاشمی رفس��نجانی، خطاب به اعضای شورای 
مرکزی جمعیت جوانان انقاب اسامی، گفت: می توانید 
با دیگر احزاب ائتاف کنید تا بتوانید مسائل بزرگ کشور 

را انجام دهید. 
او توجه به احزاب را ش��یوه تجربه شده دموکراسی در 
دنیا، دانس��ت و گفت: اگر مردم ب��ه تفکرات و برنامه های 
حزبی در انتخابات رأی بدهند، در طول مس��ئولیت خود 
بر اقدامات آنان نظارت می کنند و در انتخابات بعدی، اگر 
راضی باش��ند، دوباره رأی می دهند و اگر راضی نباش��ند، 

احزاب دیگری را انتخاب می کنند. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در بخش پایانی 
س��خنان خود، مردم را ولی نعمتان جامعه دانست و گفت: 

اغراق و تعارف نیست که ما در استخدام مردم هستیم. 

روحانی: حمله به اماکن دیپلماتیک حمله به آبروی نظام است
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ک��ره ش��مالی روز چهارش��نبه اع��ام کرد ی��ک بمب 
هیدروژن��ی را با موفقیت آزمایش کرده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه، پیونگ یان��گ در بیانیه ای تعجب آور 
اعام کرد که یک آزمایش هس��ته ای موفقیت آمیز داشته 
اس��ت. تلویزیون رس��می این کش��ور با انتش��ار بیانیه ای 
اعام کرد: نخس��تین بمب هیدروژنی این کش��ور به طور 
موفقیت آمیز در ساعت 10 صبح )به وقت محلی( 6 ژانویه 
2016 براس��اس برنامه های اس��تراتژیک ح��زب کارگر با 

موفقیت آزمایش شد. 
در پی این آزمایش یک مقام ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل اعام کرد این ش��ورا درباره این آزمایش یک نشست 
اضطراری برقرار خواهد کرد. این مقام گفت این نشس��ت 
به درخواس��ت آمریکا و ژاپن برگزار می ش��ود. کاخ سفید 
اع��ام ک��رده نمی تواند آزمایش هس��ته ای کره ش��مالی 
را تایی��د کند ام��ا چنین آزمایش هایی را ب��ه دلیل نقض 

قطعنامه های ش��ورای امنیت محکوم می کند. مس��کو نیز 
اقدام کره شمالی را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند. 
وزارت خارجه روسیه خواستار حفظ آرامش شد. در بیانیه 
وزارت خارجه روس��یه آمده اس��ت: چنین اقداماتی تنش 
در ش��به جزیره کره را تشدید می کند؛ منطقه ای که حتی 
بدون آزمایش هس��ته ای کره شمالی پتانسیل باالیی برای 

رویارویی های سیاسی و نظامی دارد. 
والدیمی��ر ورونکوف، نماینده روس��یه در س��ازمان های 
بین الملل��ی در وی��ن گفت: روس��یه این گون��ه آزمایش ها 
را به عن��وان نق��ض آش��کار قوانی��ن بین الملل��ی محکوم 
می کنید. وزارت خارجه انگلیس نیز این اقدام کره شمالی 
را تحریک آمی��ز و نق��ض قطعنامه ه��ای ش��ورای امنیت 
اع��ام ک��رد. وزارت خارجه چین نیز اع��ام کرد که هیچ 
پیش آگاهی از آزمایش هس��ته ای کره شمالی نداشته و با 

این اقدام پیونگ یانگ به شدت مخالف است. 

محکومیت بین المللی آزمایش موفق بمب هیدروژنی در کره شمالی

 س�فیر ایران در عربس�تان به همراه 
و  ایران�ی  دیپلمات ه�ای  از  نف�ر   54
ب�ه  عربس�تان  از  خانواده های ش�ان 

کشورمان بازگشت. 
  وزارت کش�ور آلمان روز چهارشنبه 
1.1 میلی�ون  اع�ام ک�رد ک�ه ح�دود 
پناهن�ده در س�ال 2015 وارد خ�اک 

آلمان ش�دند. 
ب�اراک اوباما با اعام محدودیت های تازه برای خریداری س�اح در آمریکا با 
یادآوری بعضی از تیراندازی ها از جمله تیراندازی نیوتاون در سخنرانی خود 

اشک ریخت

تیتر اخبار

س��ردار حسین اش��تری، فرمانده ناجا در آیین رونمایی 
سامانه الکترونیکی اجرای ماده 49 آیین دادرسی کیفری، 
به حوادث رخ داده مقابل س��فارت و کنسولگری عربستان 
در ته��ران و مش��هد مقدس اش��اره کرد و گف��ت: نیروی 
انتظامی پیگیر جدی این موضوع است و ما اقدامات خود 
را آغاز کرده ایم و تا انتها نیز پیش خواهیم رفت. او با بیان 
اینک��ه ناجا این موضوع را در دو س��طح داخلی و خارجی 
به ج��د پیگیری می کند، گفت: اما م��ن فکر می کنم این 
جریان مشکوک است. تجمع طبیعی است اما تعرض یک 
موضوع مش��کوک اس��ت و به هیچ عنوان ف��رد انقابی و 
دوستدار نظام کشور به خودش اجازه نمی دهد تعرضی به 

این شکل داشته باشد. 

فرمان��ده ناج��ا در عین ح��ال تاکید ک��رد: البته من 
ای��ن موضوع را ب��ه طور قطع بیان نمی کنم. اش��تری با 
اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری در س��ال های گذش��ته نظرش��ان را 
صریح��ا در این باره اعام کرده ان��د و من فکر نمی کنم 
کس��ی ک��ه می گوید دوس��تدار نظام اس��ت، به خودش 
چنی��ن اجازه ای بده��د، اگرچه نیتش هم نیت س��وئی 
نباش��د. او با بی��ان اینکه ناجا از ابع��اد مختلف موضوع 
را بررس��ی می کن��د، تصریح کرد: چه کس��انی را که در 
داخل صحنه بودند با یکس��ری امکانات بررسی می کنیم 
و چ��ه اقداماتی که الزم ب��وده به موقع انجام ش��ود اما 

انجام نشده، قابل بررسی است. 

فرمانده ناجا: به تعرض به سفارت عربستان مشکوکم

رئی�س  اوح�دی،  س�عید  مهن�دس    
س�ازمان ح�ج و زیارت گف�ت: با تاش 
گروه تفحص در عربس�تان و شناسایی 
هم�ه جانباخت�گان پرون�ده مفق�ودان 

جانباخته فاجعه منا بسته شد. 
  نخس�تین قط�ار در مس�یر خ�ط مترو 
فرودگاه مهرآباد، یکش�نبه هفته آینده به 

حرکت در می آید. 
تظاهرات سراسری در محکومیت و اعتراض به اعدام آیت اهلل شیخ نمر به دست 
رژیم آل سعود، پس از اقامه نماز جمعه این هفته با حضور ملت ایران اسامی در 

سراسر کشور برگزار می شود

تیتر اخبار

س��یدمحمدهادی رضوی در گفت وگو با مهر با اشاره 
ب��ه کلیپ های جدیدی ک��ه قرار اس��ت در آینده برای 
س��ریال  »ش��هرزاد« آخرین ساخته حس��ن فتحی در 
ش��بکه نمای��ش خانگی تولید ش��ود، گف��ت: تاکنون از 
کلیپ های محس��ن چاوش��ی برای س��ریال  »شهرزاد« 
اس��تقبال خوبی صورت گرفته است و ما در تاشیم که 
از قس��مت های 14 و 15 کلیپ ه��ای جدیدی را تولید 

کنیم. 
وی درب��اره دالی��ل تغییرات در موس��یقی و خواننده ها 
و همچنی��ن ارزیابی از اس��تقبال خواننده ه��ا عنوان کرد: 
علیرضا قربانی و فردین خلعتبری برای مجموعه ما افتخار 
بودند. ما نظرس��نجی هایی داری��م و از طریق بازرس هایی 
که به فروش��گاه ها می فرستیم، می توانیم میزان رضایت و 

فروش آثار را متوجه شویم. 
س��رمایه گذار س��ریال  »ش��هرزاد« همچنی��ن درب��اره 
جذابیت ه��ای  کاه��ش  و  س��ریال  اخی��ر  قس��مت های 
داس��تانی توضیح داد: ممکن اس��ت این طور به نظر برسد 
که قس��مت های اخی��ر کار افت پیدا کرده ک��ه البته این 
قس��مت ها به نوعی حلقه وصل هس��تند و موقتا زمینه را 
برای یک س��یر جدید در داس��تان فراهم می کنند که در 

قسمت های 12، 1۳ و 14 می بینیم. 
رضوی درباره قسمت یازدهم سریال  »شهرزاد« و خرابی 
فنی که بعضی از سی دی های این قسمت در هنگام پخش 
داش��تند، بیان کرد: همه مش��تریانی که با س��ی دی های 
خراب مواجه شدند، می توانند آنها را برگردانند چراکه این 

مشکل فنی در بسیاری از آنها مشاهده شد. 

توضیح درباره  »شهرزاد« و کلیپ های جدید چاوشی 

 ایوب�ی، رئی�س س�ازمان س�ینمایی 
در بازدی�د از جش�نواره فیل�م  »عمار« 
بی�ان کرد ک�ه ای�ن رویداد س�ینمایی 
جایی برای کش�ف استعدادهای متدین 
اس�ت و همچنین درب�اره تعامل با عمار 

توضیحاتی را ارائه داد. 
 شورای صنفی نمایش روز چهارشنبه 
در جلس�ه ای مجوز اکران فیلم  »کمپ 
ایک�س ری« محص�ول آمریکا ب�ا بازی 

پیمان معادی را صادر کرد. 

حس�ین علیزاده، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت موسیقی کشورمان در پی 
انتشار خبر برگزاری جلسه شورای عالی خانه موسیقی و اظهارات اعضای این 

شورا، در نامه ای اعام کرد: استعفا می دهم

تیتر اخبار

یک س��ایت انگلیسی با اش��اره به حضور زین الدین زیدان 
روی نیمک��ت رئال مادری��د، وی را مانند ی��ک مربی تازه کار 
همچون کارلوس کی روش، سرمربی فعلی تیم ملی کشورمان 
تشبیه کرد. زیدان دوشنبه شب به عنوان سرمربی تیم فوتبال 

رئال مادرید جایگزین رافائل بنیتس شد. 
دیل��ی تلگ��راف در مطلبی که روی خروجی س��ایت 
خ��ود قرار داده، آورده اس��ت: زی��دان یازدهمین مربی 
تیم فوتب��ال رئال مادری��د در دوره 1۳ س��اله مدیریت 
فلورنتین��و پرس اس��ت. در ادامه این خبر آمده اس��ت: 

مدیرعام��ل رئال مادرید در این تی��م مربیان باتجربه ای 
چ��ون ژوزه مورینیو، کارل��و آنچلوتی و رافائل بنیتس را 
که س��ابقه قهرمانی در رقابت های لی��گ قهرمانان اروپا 
دارند به خدمت گرفته است. استخدام مربیان تازه کاری 
چون زی��دان و کارلوس کی روش هم در کارنامه پرز به 
چش��م می خورد. مارکا هم روز چهارشنبه ضمن انتشار 
خبر اس��تخدام زیدان نوش��ت: طرح مادرید این اس��ت 
که طرحی وجود ندارد. پروژه ای در کار نیس��ت. طرح، 

فلورنتینو پرس است. 

تلگراف: زین الدین زیدان مانند کارلوس کی روش تازه کار است

اس�تقال  دروازه ب�ان  طالب ل�و،   
می گوی�د هم�ه بدشانس�ی هایی ک�ه 
می توانس�ته برای ی�ک دروازه بان در 
طول یک فصل اتفاق بیفتد برای او در 

دو بازی رخ داده است. 
 تیم  ملی هندبال باید از بیست ودوم 
ام�ا  بزن�د  اردو  بحری�ن  در  دی م�اه 
همچن�ان ویزای س�فر به این کش�ور 

صادر نشده است. 

علی پروین، پیشکس�وت باشگاه پرس�پولیس گفت مشکل پیش آمده برای 
سوشا مکانی به احتمال زیاد برطرف شده و او آزاد می شود
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شیشه؛اختراعفینیقیها
شیشه را نخس��تین بار و در هزاره چهارم پیش از 
میالد فینیقی ها س��اختند و سپس ملل و اقوام دیگر 
چون مصریان، ایرانیان ، هندیان و دیگران نیز موفق 
به ساخت شیشه شدند. در تعریف شیشه گفته شده 
که شیش��ه جسمی است ش��فاف و شکننده. شیشه 
مخلوطی اس��ت از سلیکات های قلیایی که از ذوب و 
سپس شکل دادن آنها با دست یا قالب، پدید می آید 
و از آنجا که شیش��ه دارای ش��کل هندسی نیست، 

می توان آن را به شکل های دلخواه درآورد. 
ظرف شیش��ه ای ب��ه رنگ زرد صدف��ی و خطوط 
شکس��ته موج دار )مکشوف در یکی از گورستان های 
لرستان(، یک گردنبند شیش��ه ای متعلق به 2250 
س��ال پیش از می��الد که دارای دانه ه��ای آبی رنگ 
اس��ت )متعلق به ناحیه شمال غربی ایران(، قطعات 
شیش��ه ای مای��ل ب��ه س��بزی ک��ه در کاوش های 
باستان شناسی در لرستان، شوش و حسنلو به دست 
آمده اس��ت و همچنین دیگر قطعه ه��ا و نمونه های 
دیگ��ر که ب��ه هزاره های س��وم و دوم پیش از میالد 
تعل��ق دارد و حتی نمونه های اندکی از آنها در موزه 
آبگینه و س��فالینه تهران هم موجود اس��ت، نشانگر 
قدم��ت این صنع��ت ارزن��ده و این هن��ر اصیل در 
کش��ور ما است. جام های بلورین و دکمه های ظریف 
شیشه ای به جا مانده از دوره هخامنشی نمونه هایی 
از شیش��ه های دمیده در قال��ب و قطعه های زیبای 
شیش��ه ای ک��ه به گون��ه ای هنرمندانه ت��راش داده 
ش��ده اند، همگی به دوران ایران باس��تان تعلق دارند 
و حاک��ی از رونق و اعتبار شیش��ه گری از آغاز تاریخ 

مدّون ایران تا قرن هفتم است. 
ش��واهد و نی��ز نمونه های��ی که از نق��اط مختلف 
مانند ش��وش، ری، س��اوه و نیش��ابور به دست آمده 
نش��ان می دهد در دوره اسالمی نیز ظروف گوناگون 
شیش��ه ای مانند بطری، قوری، عط��ردان، گلدان و 
فنجان ساخته می شده اس��ت. قرون پنجم تا هفتم 
قم��ری را  باید اوج صنعت شیش��ه گری در ایران به 
حس��اب آورد، زی��را در دوران مذک��ور، صنعتگران 
به ش��یوه های جدی��دی روی آوردند و اس��تفاده از 
قالب ه��ای گوناگون با نقوش برجس��ته و فرورفته را 
رواج داده و ح��ک و تراش روی شیش��ه را نیز برای 
غنای کارش��ان به خدمت گرفتند. در همین دوران 
اس��ت که نقاش��ی های گوناگون از قبی��ل گل های 
تزیینی، ش��کل جانوران و اس��تفاده از اشعار و آیات 
قرآن با رنگ های متنوع، به عنوان عاملی مکمل وارد 
شیشه گری دستی ایران می شود. در دوره صفویه نیز 
ظ��روف مختلف شیش��ه ای در مناطق مختلف ایران 
چون اصفهان، شیراز، گرگان و جاهای دیگر ساخته 
می ش��د که نمونه های متع��ددی از آن در موزه ها و 
دیگ��ر مراکز هنری در ایران و س��ایر ممالک جهان 

موجود است. 

در ح��ال حاض��ر، ح��دود 35کارگاه تنه��ا ب��رای 
تولید شیش��ه دست س��از و حدود 30کارگاه شیشه 
قالبی ساز و دست ساز و در مجموع حدود 65کارگاه 
شیش��ه گری تنها در ش��هر تهران به کار تولید انواع 
و اقسام محصوالت شیش��ه ای می پردازند که ضمن 
حجم چش��مگیر تولید در سال، توانسته اند با تهیه و 
عرضه انواع و اقسام فرآورده های شیشه ای مصرفی و 
تزیینی و به ویژه شیشه های واجد ارزش های هنری، 
مش��تاقان بسیاری در داخل و خارج کشور به دست 
آورند. حتی شیشه دست ساز ایران نیز در زمره یکی 
از اقالم صادراتی صنایع دس��تی قرار گرفته اس��ت و 
اکنون با شیش��ه های دست ساز دیگر کشورها رقابت 
می کند. هر چند طی سال های اخیر صادرات در این 

حوزه دستخوش مشکالتی شده است. 
مواد اصلی شیش��ه گری عبارت اس��ت از: سنگ 
سیلیس، شیش��ه خرده، س��نگ آهک، کربنات دو 
س��ود، بُراک��س، ش��وره، نیترات ه��ا و برخی مواد 
قلیای��ی دیگ��ر. رنگ ه��ای مصرفی را نیز بیش��تر 
اکس��یدهای مختل��ف فل��زی نظی��ر کبالت، مس، 
آه��ن، منگنز، ُکرم و غیره و نی��ز نمک های فلزی، 
گوگرد، کربن و غیره تش��کیل می دهد. باید گفت 
هر کارگاه به طور معمول، در تهیه مناس��ب رنگ 

خاص��ی تخص��ص و مه��ارت دارد. 
ابزار کار کارگاه های شیشه گری نیز مشتمل است 
بر لوله دم، الکتروموتور و پمپ باد، واگیره، دوشاخه، 
قیچی، قاش��ق چوب��ی مخصوص و دس��تگاه که در 
مجموع وس��ایلی بس��یار س��اده و ابتدایی محسوب 
می شوند. در هر کارگاه شیش��ه گری، تعدادی کوره 
ذوب وجود دارد که طی س��اخت ان��واع تولیدات از 
آنها استفاده می شود. برای آنکه شیشه گران بتوانند 
تعداد بیش��تری رن��گ به کار برن��د، معموال از چند 
کوره اس��تفاده می ش��ود. همچنین در ه��ر کارگاه، 
ی��ک یا چند گرمخانه وجود دارد که شیش��ه ها پس 
از س��اخت، درون آنها قرار می گیرد ت��ا به تدریج و 
با کاهش دمای گرمخانه و س��رانجام پس از گذشت 
زمانی حدود 24 تا 48س��اعت از گرمخانه که دمای 
آن به صفر درجه س��انتی گراد رس��یده است، خارج 
می ش��وند ت��ا به این نح��و و ضمن تن��ش زدایی، از 
شکس��ته شدن شیش��ه ها به س��بب اختالف دمای 
باالیی که میان فضای کارگاه و فضای بیرونی وجود 

دارد، جلوگیری شود. 
برای تولید شیش��ه دست س��از که در اصطالح به 
آن »شیشه فوتی« نیز می گویند، نخست مواد اولیه 
مصرفی را که معموال خرده شیش��ه اس��ت، در کوره 
می ریزند و حرارت می دهند تا به صورت مذاب درآید. 
این کار، یعنی تبدیل شیش��ه خرده به شیشه مذاب، 
به نسبت درجه حرارت کوره میان 36 تا 48ساعت به 
طول می انجامد. هنگامی که شیش��ه به صورت کامال 
مذاب درآمد، اس��تادکار با بهره گیری از لوله دم که 
لوله ای است فوالدی به طول 100 تا 120سانتی متر 
و اس��تفاده از ابزار س��اده دیگری چون قالب ها، انبر، 
قیچی و غیره به شیش��ه به طریق دست س��از شکل 
می دهد. تولید محصوالت با کیفیت مطلوب، در گرو 
صبر ، حوصله، هنر، ممارس��ت و کس��ب تجربه طی 

سالیان طوالنی است. 

9 www.forsatnet.irشمـاره 413 بازار هنر
Thu. 7 Jan 2016 سالدوم 26ربیعاالول1437 17دیماه1394 پنجشنبه

دریچه

گفتوگوی»فرصتامروز«باسعیدگلکارطراحآثارشیشهگری

هم نشینی رنگ و شیشه
دنی��ای هن��ر ح��د و مرز ن��دارد؛ هن��ر، گاه 
تابلوی نقاش��ی آویخته به دیوار اس��ت و گاهی 
دست س��اخته ای زیبا، گاه چین چین ابریش��م 
است بر س��ر و رو  و گاهی نقش و نگاری است 
افتاده به زیر پ��ا! هنر می تواند صدای جیرینگ 
جیرینگ شیش��ه با طرح و نقش رنگین کمانی 
باشد با چاشنی دقت و باریک بینی که مشخصه 
هنر-صنعت شیشه گری است. گپ وگفت ما با 
س��عید گل کار شیشه گر برجس��ته کشور را که 
در نخس��تین روزهای فصل سرما در ساختمان 
مرکزی س��ازمان میراث فرهنگی انجام شد، به 
تفضیل بخوانید. سعید گل کار متولد 1331 تهران 
است. لیسانس باستان شناسی دارد و کارشناسی 
ارشد مدیریت فرهنگی. دوره مرمت آثار شیشه و 
سفال را در دانمارک گذرانده و از ابتدای تاسیس 
موزه آبگینه در سال 1359 همان جا مشغول کار 
بوده و به عنوان موزه دار ارشد شناخته شده است. 
با تجربه 33 سال طراحی آثار هنری و 28 سال 
تدریس در دانش��گاه های تهران، هنر، اصفهان و 
سوره و همچنین 14سال مدیریت موزه آبگینه و 
سفالینه تهران، تحولی بدیع در هنر شیشه گری 
کش��ور به وجود آورده است. دارای نشان درجه 
یک هنری )معادل دکترا( در رشته شیشه گری 
سنتی است. ساخته هایش به کشورهای مختلفی 
از جمله آمری��کا، کانادا، فرانس��ه، ژاپن، ایتالیا، 
آلمان، هلن��د، انگلیس، کره جنوب��ی و... صادر 
شده است. وی بسیاری از ظروف آبگینه قدیمی 
را دوباره سازی کرده و در طراحی آثار شیشه ای 

مدرن نیز موفق و پیشرو عمل کرده است. 

برایشروع
سعید گلکار نخستین روزهای فعالیتش را در 
موزه و نحوه گرایش��ش به این رشته، این طور 
تعری��ف می کند: »از همان اوایل کار در موزه با 
شیش��ه ها و اشیای بلوری در تماس بودم. رفته 
رفته به این اجسام بلوری عالقه مند شدم. چون 
موزه دار بودم متوجه ش��دم چه کارهای زیبا و 
قش��نگی در ایران وجود دارد. چقدر آثار قابل 
توجهی در گذش��ته آفریده ایم که مربوط به 2 
تا 4هزار سال پیش بوده است. همه اینها نشان 
از ی��ک تم��دن دیرپا با قدمت طوالنی اس��ت، 
ح��ال دلیل اینکه االن نمی توانیم انجام بدهیم 
چیست؟ بنابراین پروژه ای را تعریف کردم که با 

استقبال مدیریت وقت موزه مواجه شد.«
درباره چند و چون پروژه اش می پرس��م که 
انگار یک کند و کاو تاریخی-هنری است: »تاریخ 
سرگذشت نوشتاری بشر است و باستان شناسی 
لمس گذشته! مثالی برایتان می زنم: یک ظرفی 
را پیدا می کنید که داخل آن ماده ای باقی مانده؛ 
آن را آزمایش می کنید و متوجه می ش��وید که 
سرمه است و آن ظرف سرمه دان، از نوع لباس 
متوجه پوشش ساکنان یک منطقه می شوید. 
شکل و نوع وسایل و ابزار در آثار باستانی قابل 
استخراج و بررسی است. به همین علت تصمیم 
گرفتم پیوندی بین گذش��ته و ح��ال با توجه 
ب��ه تخصصم بدهم. طرحم این ب��ود: بازدید از 
کارگاه های شیشه گری که درحال فعالیت بودند 
و اینکه ببینیم در چه وضعیتی هس��تند و چه 
کاری می کنند. سرکشی کردم و دیدم وضعیت 
چندان مناس��بی ندارند و کارکردشان محدود 
به س��اختن چند اس��تکان، نعلبکی، فنجان و 
لیوان بود! شیشه های بلند چراغ های گردسوز و 
استکان های کمرباریک عمده تولیدات شان بود، 
با اینکه از نظر تولید و اجرا خیلی ضعیف بودند، 
استعداد و پتانسیل باالیی داشتند و جا داشت 
که بیش��تر و بهتر کار کنند. دیدم نحوه اصولی 
کار را بلد هس��تند، فقط مدیریت و هماهنگی 
را کم داش��تند تا آنها را در مسیر درست برای 
طراحی، ترکیب و شکل دهی و احیای فرم های 
قدیمی در دس��تور کار ق��رار دهد. از اینجا بود 
که ش��روع به کار کردم و انگیزه من این ش��د 
که این کار را به س��امان برس��انم. این شد که 
در چندین س��فر کاری به بیش��تر کارگاه های 
سفالگری و شیش��ه در سطح کشور سرکشی 
کردم و گزارش هایی از شهرهای مختلف مثل 
قم، الله جین، شهرضا، اصفهان و اطراف شیراز 

تهیه و برای بررسی ارائه کردم.«
در مورد ش��یوه کاری اش، چارچوب منحصر 
به فردی را تعیین و پیاده می کند: »دسته بندی 
س��ه گانه ای را انج��ام دادم. 1. نمونه س��ازی از 
کارهای قدیم��ی، 2. الهام از کارهای قدیمی و 
تلفیق با کارهای جدید و 3. ساخته های مدرن. 

ای��ن 3 روش، روش های اصلی کارم هس��تند. 
برای نخس��تین بار در ایران موفق شدم فلز را 
در البه الی شیش��ه قرار بدهم. سازه شیشه ای 
و فل��زی را با هم تلفیق ک��ردم. کار اصلی من 
طراحی فرم، رنگ و طریقه اجرا است. گروهی 
که م��ن با آنه��ا کار می کنم مث��ل یک گروه 
موس��یقی است. یک رهبر ارکستر دارد و چند 
نوازن��ده و ش��اید ی��ک خواننده؛ م��ن در واقع 
رهب��ری کار را انجام می ده��م. چه رنگ هایی 
کار کنی��م، از ترکیب رنگ ها چه چیز جدیدی 
به دس��ت می آید، تعداد و شکل کارها، ترکیب 
مواد، س��اخت فرم های ت��ازه و... همه را خودم 
تصمیم می گیرم. شیشه گری یک کار به شدت 
تخصصی اس��ت. یکی در قس��مت دمیدن کار 
می کند. دیگری در ریخته گری مشغول است. 
نفر بعدی کارهای حجمی انجام می دهد، یکی 
قالب گیر اس��ت، همچنین تفاوت هایی در خود 
بخش شیش��ه وج��ود دارد؛ بنابرای��ن افراد به 
س��ختی می توانند از تخصص خودشان خارج 
ش��وند و در اصل فرص��ت آن را پیدا نمی کنند 

تا به شاخه های دیگر بپردازند.«
درباره اینکه چه مدت طول کشیده تا کار را 
یاد بگیرد و در این هنر- صنعت ماندگار شود، 
ب��ا ذوق و ش��وق خاصی جواب ده��د: »از کار 
س��تادی و پشت میز نشینی بیزار بودم. دوست 
داش��تم فعال و پر تحرک باشم، چه در کارگاه، 
چه در س��ازمان. پیگیر بودم تا شیش��ه گرها را 
دعوت کنیم، به موزه بیایند و کارهای ش��ان را 
به نمایش عموم��ی بگذاریم. کمی بعدتر برای 
میل شخصی و دلخوشی خودم کار می کردم. به 
کارگاه های مختلف می رفتم و طرح های ساده 

را می ساختم. هر روز خروس خوان 
بی��دار می ش��دم تا کارم را ش��روع 
کنم. کارگاه های شیشه گری ساعت 
5 صب��ح ش��روع ب��ه کار می کنند 
تا س��اعت 1 ت��ا 2 بعدازظهر. چون 
گرمای کوره ها زیاد است باید صبح 
خیلی زود که هوا خنک تر اس��ت، 
مشغول ش��وند. با این حال فرصت 
کافی داش��تم و کار روزانه ام همین 
بود تا فاصله 50کیلومتری تهران تا 
حوالی جاده ساوه را بروم و برگردم. 
از آن به بعد ساعت 9 صبح در اداره 

بودم و کارهای اداری را انجام می دادم. ازهمان 
موقع دست به ابتکار زدم و و شیشه و فلز را در 
اندازه محدود تلفیق کردم. آنقدر تمرین کردم 
تا باالخره به مهارت هایی هم دست پیدا کردم. 
مثال ما موفق شدیم با باال و پایین بردن حرارت، 
مدت زمان سرد شدن شیشه را محاسبه کنیم. 
بعضی از اش��یا را با ترکیبات تازه شکل دهیم. 
مواد اولیه را ب��ه نوع دیگری کار کنیم و مانند 
اینها. شیش��ه های دوالیه، سه الیه و چهارالیه 
روی هم فش��ار می آورند و احتمال شکس��تن 
زیاد است. مهم این است که این الیه ها طوری 
طراحی و اجرا ش��وند که به کلیت کار آسیب 
نزند. برای یادگیری دو کار می کردم: 1. در موزه 
اشیای قدیمی را از نزدیک می دیدم و لمس شان 
می کردم، روش های ساخت آنها را می گشتم و 
پیدا می کردم. 2. با خود استادکار آن وسیله در 
ارتباط بودم و از نزدیک با طریقه ساخت آشنا 
می ش��دم. گاهی اوقات پیشنهاد هم می دادم و 
تبادل نظر بین ما شکل می گرفت که به خلق 
مدل ها و طرح های جدید و زیبایی ختم می شد. 
بعد از مدتی ترکیبات فلزی را در شیشه به کار 
بردم. مثال کشف کردیم که آهن فشار زیادی به 
الیه شیش��ه ای وارد می کند و باید بسیار نازک 
باشد تا شکستنی به وجود نیاید. غیر  از آهن از 
مس، برنج و آلومینیوم هم استفاده کردم.«آقای 
گل کار درمورد نخس��تین کار حرفه ای اش که 
دست بر قضا بین المللی هم شده می گوید: »در 
گام های اولیه کارم که بیش��تر به دنبال کسب 
تجربه بودم، یک نمایشگاه از ساخته های خودم 
برپا کردم. بعد در یکی دو تا از نمایش��گاه های 
بین المللی ش��رکت کردم، یکس��ری کارهای 

محدود ارائ��ه دادم. حدود 25 س��ال پیش در 
یکی از این نمایش��گاه ها چند نفر ژاپنی آمدند 
و طرح ه��ای من را دیدند و اتفاقا خوش ش��ان 
آم��د تا حدی که س��فارش کار به م��ن دادند. 
کارهای��ی که من تک تک و با صرف وقت زیاد 
درست می کردم، حاال از هر کدام 400-300 تا 
می خواستند! با ترس و لرز قبول کردم و قرارداد 
بس��تم. باورکردنی نبود، نخستین کار حرفه ای 
من برای تحویل به یک کشور خارجی آن هم 
ژاپن که از قطب های هنر و صنایع دستی است. 
پس ش��روع کردیم به ساختن و تولید انبوه که 

حدود سه سال طول کشید.«

ازگذشتههایدورتاکنون
شیشه گری در ایران پیشینه ای 5 هزار ساله 
دارد و از جمله هنرهایی اس��ت که از دیرباز در 
پهنه سرزمینی ایران و نواحی مرکزی خاورمیانه 
سابقه داشته است. »پروفسور شینجی فوکایی« 
پژوهش��گر برجسته ژاپنی کتابی دارد به عنوان 
»شیش��ه ایرانی« که به ریز این هم اشاره کرده 
و نخس��تین نمونه های یافت ش��ده در ایران را 
مربوط به شمال کشور می داند. »شیشه گری از 
هنرهای اصیل ایرانی است و یکی از پایگاه های 
اصلی این حرفه بوده؛ شیش��ه گری از ابتدا در 
فینیقی��ه )لبنان امروزی( و مصر باس��تان کار 
می شده و در قس��مت های مرکزی خاورمیانه 
هم رایج بوده. شیش��ه گری که امروز در ایتالیا 
مرس��وم است پایه و اساس��ش ایرانی است که 
بع��د از دوره جنگ های صلیبی به آنجا انتقال 
پیدا کرده اس��ت. رومی های مسیحی عده ای از 
مسلمانان را به اسارت می گیرند که در بین این 
اسرا چند نفر شیشه گر هم بوده اند. 
آنه��ا را در جزیره مارانو در نزدیکی 
ونی��ز محب��وس می کنن��د. بعد از 
مدتی آنجا کارگاه دایر می ش��ود و 
آنها هم آنجا ماندگار می شوند. این 
را هم اضافه کنم که شیش��ه گری 
در قدیم ی��ک کار خاص و پنهانی 
بوده. حرفه ای ش��یک و لوکس که 
مخصوص بزرگان و اش��راف بوده و 
خود شیش��ه گرها یک��ی از طبقات 
مهم و سرش��ناس زمان خودشان 
بوده ان��د.« در م��ورد فراگیری این 

رش��ته جویا می ش��وم که چقدر رون��ق دارد و 
کجاها بیش��تر رایج اس��ت که پاسخ می دهد: 
»درای��ران عمدتا ته��ران و در تبریز و اصفهان 
و میمن��د فارس ه��م کار می ش��ود  اما عمده 
فعالیت ها در تهران است. شیشه گری واقعا کار 
سخت و زمان بری است و به همین دلیل خیلی 
کم س��راغش می روند و فراگیری زیادی ندارد. 
چون جمع کردن افراد مرتبط با این کار سخت 
اس��ت. فرض کنید حمله مغول اتفاق افتاده و 
ان��واع کارگاه های هنری از بین رفته اند. پس از 
واقعه آن صنف و حرفه ای زودتر ش��روع مجدد 
داشته اند که توانسته اند همکاران باقیمانده خود 
را پیدا کنند و دوباره از نوع ش��روع کنند. ولی 
در شیشه گری قدری  تفاوت وجود دارد، چون 
آن مجموعه ای که ب��ا هم کار می کردند، مثل 
اس��تادکار و قالب گیر و رنگ��رز یکی در جنگ 
کش��ته ش��ده، دیگری متواری شده و آن یکی 
دچار نقص عضو ش��ده و پیدا کردن اش��خاص 
جدید خیلی سخت بود. ولی مثال سفال گری با 
یک نفر  و در یک زیرزمین 20 متری کوچک 
هم می توانس��ت کارش را دوباره از سربگیرد.« 
در م��ورد می��زان فعالیت در خارج از کش��ور 
حرف ه��ای جالبی دارد: »شیش��ه گری در دنیا 
خیلی مرسوم و شناخته شده است. در ایتالیا، 
چین، ژاپن، سوریه )قبل از حمله تروریست ها(، 
مصر، اس��پانیا، پرتغ��ال و انگلیس فعالیت های 
گسترده ای انجام می ش��ود. ساخته های بسیار 
خوبی در این کشورها عرضه می شود که قابل 

توجه است.«

سختیمسیر
در م��ورد تولی��د و چالش ه��ای موج��ود از 
آم��ار و ارقامی می گوید که قابل توجه اس��ت: 
»هزینه های تولید واقعا باالست. مواد اولیه گران 
است و بازار فروش ضعیف. نبود کارگر متخصص 
و تبلیغات بس��یار کم از دیگر مشکالت پیش 
پای ماست. سیلیس که ماده اصلی کار است از 
قرار هر تن 50هزار تومان خریداری می ش��ود. 
رنگ از کیلوی��ی 15هزار تومان ت��ا 500هزار 
تومان ب��رای نوع مرغوبش خرج روی دس��ت 
ما می گذارد. به همه اینها دس��تمزد پرسنل و 
مخارج جاری و هزینه های جانبی را هم اضافه 
کنید، ببینید چه رقم هنگفتی می ش��ود. البته 
ما هم اکن��ون 12هزار مش��تری دائمی داریم 
که از طریق شبکه های اجتماعی )اینستاگرام( 
و پیامک با ایش��ان در ارتباط هستیم و دعوت 
می کنیم ک��ه به گالری های ما بیایند. هدف ما 
ایجاد ذوق و ش��وق در مردم به وس��یله هنر و 
بردن آثار هنری به داخل خانه های مردم است 
که هم جنبه تزیینی داش��ته باشد و هم جنبه 
کاربردی. این کار باید از کارگاه به بطن زندگی 
مردم آورده شود. اگر خوراکی در یک ظرف زیبا 
میل می کنید، هنر و زیبایی درونی به همراه غذا 
به ش��ما منتقل شده و لذت و حالوت آن چند 

برابر می شود. 

س��راغ بحث آم��وزش می روی��م و از گل��کار در این باره 
می پرس��یم:»در حال حاضر، آموزش شیش��ه گری در ایران 
نداریم به دلیل اینکه آموزش این رشته کامال تجربی است. 
به همین خاطر در کالس  و پش��ت میز نمی ش��ود آموزش 
داد. کسی که می خواهد یاد بگیرد باید دم کوره بایستد، لوله 
دم را بگیرد،  هزار بار بشکند و خراب کند تا استاد شود. این 
مسئله وقفه در کار تولید ایجاد می کند. ما تولید را از آموزش 
جدا می دانیم. برای آموزش باید فضای مناس��ب با امکانات 
الزم مهی��ا کنیم که فعال نداریم. کارگاه مناس��ب نیس��ت، 
استادکارها وقت ندارند و هزینه اش هم بسیار سنگین است. 
این کار باید از سوی نهادهای ذی ربط که مسئول این امور 

هستند سازماندهی شود مانند خود میراث فرهنگی و سایر 
دستگاه های فرهنگی و هنری.« 

از گل کار می خواهم درباره شیوه کار شیشه گری توضیح 
مختصری بدهد: »سیلیس ماده اولیه شیشه است. به اضافه 
هفت- هش��ت ماده دیگر که ترکیب آنها با هم شیش��ه را 
تشکیل می دهند. س��یلیس را باید تا 1800درجه حرارت 
داد تا ذوب شود. )همین ماسه کنار دریا از سیلیس تشکیل 
ش��ده( طی فرآیند کار با شیشه انواع مواد نمکی، خاکستر 
چ��وب، مواد رنگی و... به آن اضافه می ش��ود که اینها درجه 
حرارت را بین 1200 ت��ا 1500 درجه پایین می آورد. بعد 
به آن آهک می افزایند تا اس��تحکام را باال ببرند. این مواد با 

به صورت خش��ک و پودری با هم مخلوط می شود و داخل 
ک��وره می رود ت��ا حرارت ببیند. در این زمان شیش��ه عین 
عس��ل نرم و آمده شکل دهی می شود. آن وقت یک لوله دم 
را داخل می کنند و پیچ می دهند و فوت می کنند. شیش��ه 
مذاب باد می کند و فرم می گیرد. در ابتدای کار شیشه گری، 
کارگاه ها کوره های کوچکی داشتند و امکانات محدود بود. 
اصال نمی دانس��تند که می شود در شیشه ذوب شده دمید. 
عمل دمیدن در شیش��ه از قرن اول میالدی ابداع و به کار 
گرفته ش��د. بعد از کلی صحبت بحث اشتغال و صادرات را 
پیش می کشم و اینکه جایگاه ما کجاست: »ما تا قبل از سال 
1384 صادرات خوبی داشتیم. اما به خاطر مسائل سیاسی 

و تحریم ها حجم آن بسیار پایین آمد. ما زمانی کانتینری به 
کره جنوبی و کشورهای آسیای شرقی صادر می کردیم، اما 
االن نیست ولی با توجه به شرایط جدید پیش رو می تواند از 
این به بعد باشد. وقتی نشود پول واریز و جابه جا کرد قطعا 

سفارش برای صادرات هم نخواهد بود. 
شیش��ه گری در واقع یک هنر صنعت اس��ت و در ایران 
می تواند توسعه پیدا کند و اشتغال زایی داشته باشد. اما این 
مه��م به وام نیاز دارد، امکان��ات می خواهد و از همه مهم تر 
حمایت و برنامه ریزی درست و دقیق که تا حاال اقدام موثری 
صورت نگرفته است. االن فقط هزار نفر که اکثر آنها در تهران 

مشغول به این حرفه اند، در این عرصه فعال هستند.«
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پیش بینی بازار جهانی محصوالت 
الکتریکی بهداشت فردی تا 2020

براس��اس گ��زارش تحلیلگ��ران بازار ل��وازم برقی 
ش��خصی که در آن به تجزی��ه و تحلیل این صنعت، 
رونده��ا و فرصت های آن، میزان رش��د و پیش بینی 
آینده این صنعت پرداخته اند، انتظار می رود تا س��ال 
2020 این تجارت به رش��دی بالغ بر 22.8 میلیارد 
دالر با نرخ رش��د ساالنه 7.1 درصد برسد که در این 
میان لوازم مراقبت از مو با 75 درصد بیشترین سهم 
را دارند. بزرگ ترین بازار مصرف این نوع محصوالت 
نیز آمریکای شمالی است که انتظار می رود در دوره 

مورد پیش بینی همین صدرنشینی را حفظ کند. 
تقاضا برای محصوالت الکتریکی نظافت ش��خصی 
به س��رعت در حال رش��د اس��ت. این بازار هر ساله 
ش��اهد افزای��ش تقاض��ای جهان��ی برای ای��ن نوع 
محصوالت اس��ت، با این حال ای��ن تقاضا در اروپای 
ش��رقی و آس��یا و اقیانوس��یه بیشتر از س��ایر نقاط 
جهان اس��ت. همچنین با نفوذ این افزایش تقاضا در 
آمریکای ش��مالی و بازار اروپا، مخصوصا تقاضا برای 
محصوالتی مانند اتوی مو و سش��وار، تولیدکنندگان 
بزرگ ای��ن صنعت که عمدتا کش��ورهای اروپایی و 
آمریکا هس��تند، کش��ورهایی مانند چی��ن و هند را 
به عن��وان بازارهای بالقوه ب��رای انتقال خطوط تولید 
ای��ن صنعت هدف گرفته اند. رش��د جمعیت و بهبود 
ش��رایط اقتصادی این کش��ورها نیز مزی��د بر علت 
اس��ت که بازارهای مصرف  بزرگی را هم نصیب این 
تولیدکنن��دگان می کن��د. به همین دلیل اس��ت که 
کشوری مانند چین با سرمایه گذاری در حوزه انتقال 
خط��وط تولید برندها بازاره��ای جهانی را در اختیار 
گرفته اس��ت. با این شرایط بس��یاری از کمپانی های 
بزرگ دنیا تولیدات خود را از غرب به ش��رق، به ویژه 
چی��ن به دلیل نی��روی کار ک��م و هزینه های پایین 
تولید، منتقل کرده ان��د. در همین حال تقویت اخیر 
پول رس��می چین قیمت کلی محصوالت صادر شده 
را افزای��ش می ده��د. انتظار می رود این س��ناریو به 
تغییر اس��تراتژی تولیدکنندگان به سوی کم کردن 
هزینه ه��ا در تمای��ز و نوآوری محصول منجر ش��ود. 
همچنی��ن انتظار م��ی رود تمهیدی ب��رای پایه های 
تولی��د و کانال ه��ای توزیع اتخاذ ش��ده تا باعث کم 

شدن قیمت نهایی محصول شود. 
همچنین انتظار می رود که وسایل مراقبت از مو تا 
س��ال 2020 مقام اول را در این بازار جهانی داشته 
باش��ند. لوازم بهداشتی مراقبت از دهان نیز به تدریج 
در این بازار جهان��ی مورد توجه قرار گرفته و انتظار 
م��ی رود در دوره مورد پیش بینی رش��د س��ریع تری 
داشته باش��ند. آمریکای شمالی بیشتر سهم مصرف 

را در بازار لوازم برقی ش��خصی دارد و انتظار می رود 
ک��ه این جایگاه را تا س��ال 2020 حفظ کند. بعد از 
آس��یا و اقیانوسیه، اروپا در مقام بعدی قرار دارد، در 
این میان کشورهای توسعه یافته غربی در زمینه مد 
و بهداش��ت، در مقایسه با آس��یا، اقیانوسیه و اروپای 
ش��رقی، از اهمیت بیش��تری برخوردارن��د. زیرا این 
محصوالت در بازار کش��ورهای آس��یا و اقیانوسیه به 
طبق��ات باالی جامعه محدود می ش��وند. با این حال 
بهب��ود وضعی��ت اقتص��ادی، تغییر ش��یوه زندگی و 
افزایش آگاهی های بهداشتی مردم، از عوامل کلیدی 

پیشرفت این بازار در کشورهای آسیایی است. 
جالب توجه است که بازار لوازم الکتریکی شخصی 
در دس��ت افرادی محدود و 10کمپانی بزرگ اس��ت 
ک��ه تقریب��ا 70درصد از کل ای��ن ب��ازار را به خود 
اختص��اص داده ان��د و باقی بازار در دس��ت برندهای 
کوچک ت��ر و محصوالت محلی بدون برند اس��ت. دو 
شرکت معتبر در این صنعت، پراکتر، گمبل و کونار،  
)Procter & Gamble and Conair(  هستند 
که هر دوی آنها رهبران این بازار به ش��مار می روند. 
از آنجایی که امروزه نگرانی مردم نس��بت به کیفیت 
محصوالت بیش��تر شده است، بازار محصوالت بدون 
برند در حال کاهش است و این حساسیت و ترجیح 
محصول باکیفیت توس��ط مردم در انتخاب محصول 
حتی در کشورهای در حال توسعه نیز مشهود است. 
همچنین برندهای پاناسونیک و فیلیپ از شرکت های 
کلیدی هستند که در بازار آسیا جای پایی قوی  پیدا 
کرده اند. شرکت فیلیپ از شهرت و سابقه نام تجاری 
خود در کشورهای آسیایی سود می برد. عالوه بر اینها 
کمپانی رمینگت��ون، پراکتر، گمبل و کانر، فیلیپس، 
پاناسونیک، گروه اس ای بی و لیون از برندهای پیشرو 

این تجارت محسوب می شوند. 
ع��الوه بر موارد فوق و براس��اس آمار موجود لوازم 
مراقب��ت از بهداش��ت ده��ان و دندان، با نرخ رش��د 
س��االنه 9.7درصد طی س��ال های 2014 تا 2020 
رش��د خوبی را تجربه  کرده اند. مسواک برقی نیز در 
حال حاضر 3.4درص��د از بازار محصوالت مربوط به 
بهداش��ت دهان را به خود اختصاص داده اس��ت. در 
بخ��ش مراقبت از مو، بزرگ تری��ن بازار متعلق به اتو 
مو اس��ت، اما محصوالت مربوط ب��ه مدلینگ مو، با 
نرخ رش��د ساالنه 8.4درصد به بیشترین میزان رشد 

رسیده اند. 
منبع: 
 https: //www.
alliedmarketresearch. com/press-
release/global-personal-care-
electrical-appliances-market-is-
billion--8-22-expected-to-reach
 allied-market-research.-2020-by
html

بازار جهانی

حمید مقیمی، دبیر انجم��ن واردکنندگان 
فرآورده های بهداشتی و آرایشی در این زمینه 
به خبرنگار »فرصت ام��روز« گفت: همان طور 
که می دانیم ایران از لحاظ آم��ار مصرف لوازم 
آرایش��ی در جایگاه دوم منطقه ق��رار دارد که 
همین آمار را می توان در زمینه دس��تگاه های 
بهداش��تی مثل ان��واع دس��تگاه های اصالح و 
آرایش مو دید، اما این آمار نه آماری محاس��به 
شده بلکه کامال تجربی است و براساس آنچه در 

بازار دیده می شود، به دست آمده است. 
وی که معتقد است افزایش واردات غیرقانونی 
به دلیل بوروکراس��ی غیراصولی اداری در این 
زمینه بوده اف��زود: اگر از موض��وع الزم بودن 
یا نبودن واردات ای��ن نوع کااله��ا بگذریم به 
موضوع موازی کاری ه��ای غیرضروری و البته 
بوروکراسی بسیار نامناس��ب واردات این گونه 
ل��وازم در ای��ران خواهی��م رس��ید؛ موضوعی 
که بس��یاری از واردکنندگان را ی��ا از واردات 
منصرف کرده یا اینکه ناخ��ودآگاه آنها را وارد 
جریانی غیرقانونی خواهد ک��رد. بنابراین اگر 
واقعا مس��ئوالن تصمیم دارند موضوع واردات 
غیرقانونی کاالهای��ی از این قبی��ل را کنترل 
کنند بهتر است ش��رایط اصولی برای واردات 
درنظر داشته باشند تا واردات غیرقانونی صرفه 

اقتصادی نداشته باشد. 
مقیمی با اشاره به انواع این تجهیزات تصریح 
کرد: به طور کلی انواع این دس��تگاه ها عبارت 
هستند از دستگاه های مراقبت پوست، حذف 
موهای زائ��د، ان��واع حالت دهنده ه��ای مو و 
تجهیزات کاشت ناخن و ماس��اژورهای برقی. 
به طور کلی با توجه به تغییر س��بک زندگی در 
سراسر جهان، تولید و فروش لوازم و تجهیزات 
بهداشت شخصی رونق مناسبی به خود گرفته 
اس��ت به صورتی که همواره در نمایشگاه های 
بین المللی مربوط به این صنف بخش عمده ای 
از فضای نمایش��گاه به تجهی��زات اینچنینی 

اختصاص داده شده است. 

رشد جهانی؛ هر روز بیشتر از دیروز
این مقام صنفی در ادامه به آمار رشد تجارت 
تجهیزات بهداشت شخصی در جهان اشاره کرد 
و افزود: با توجه به آمار منتشر شده، حجم کلی 
تجارت این گونه تجهیزات در سراس��ر جهان 
19/5میلی��ارد دالر در س��ال 2014میالدی 
برآورد شده است که با درنظر گرفتن نزدیک به 
18/7درصد رشد ساالنه در سال 2020میالدی 
این تجارت رقمی معادل 54/2میلیارد دالر را  
به خود اختصاص خواهد داد ام��ا نکته جالب 
اینکه بیشترین رش��د مربوط به این تجهیزات 
در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه ثبت شده است. 
مقیمی برندهای موجود در ب��ازار ایران را به 
دو گ��روه بین المللی و معمولی تقس��یم بندی 
کرد و گفت: به طور کلی عمده تولیدکنندگان 
این تجهیزات برندهای معتبری چون فیلیپس، 
براون، بوش، پاناسونیک و. . . هستند اما امروز 
در بازار ایران حجم قابل توجه��ی از برندهای 
تازه وارد را ش��اهد هس��تیم که همین موضوع 
می تواند عاملی در افزایش آسیب های احتمالی 

باشد. 
به گفته این مقام صنفی تنها دو برند معتبر 
از تجهیزات یاد ش��ده توس��ط واردکنندگان 
بنام کش��ورمان به صورت قانونی به ایران وارد 
می ش��وند و باق��ی در ابعاد غیرقاب��ل تصوری 

به صورت غیرقانونی در فروشگاه ها توزیع شده 
و در دسترس متقاضیان قرار می گیرند. 

کاالی چینی و تبلیغات اینترنتی
وی ک��ه عم��ده محص��والت موج��ود بازار 
کش��ورمان را محصول کش��ور چین می داند، 
تصریح ک��رد: با درنظر گرفتن تم��ام برندهای 
موج��ود ب��ازار ای��ران می بینی��م ک��ه باالی 
95درصد از محص��والت تولید کش��ور چین 
هس��تند به صورتی که حت��ی برندهای معتبر 
نیز امروز متناس��ب ب��ا هزینه ه��ای تولید در 
کارخانه های تولی��دی خود تحت لیس��انس 
از چی��ن محصوالت ش��ان را وارد بازاره��ای 
بین المللی می کنند و این درحالی اس��ت که با 
توجه به موضوع قاچ��اق بخش قابل توجهی از 
محصوالت موجود در ب��ازار، نمی توان نظارتی 
بر کیفیت محصوالت وارداتی داشت و در میان 
این محصوالت، تولی��دات بی کیفیت نیز وارد 
می شود که از طریق فروش��گاه های اینترنتی 
یا ش��بکه های اجتماعی بدون هیچ نظارتی با 
سودهای غیرواقعی فروخته می شود که شاهد 
آن افزایش حجم آگهی  های تبلیغاتی اینترنتی 

در این زمینه است. 
دبیر انجم��ن واردکنن��دگان فرآورده های 
بهداش��تی و آرایش��ی موضوع تولی��د داخلی 
را با توجه ب��ه حج��م واردات فعلی غیرممکن 
اعالم کرد و گفت: هرچند در پ��اره ای از موارد 
تولیدکنن��دگان ایران��ی ب��رای تولی��د برخی 
محص��والت مثل سش��وار اقدام کردن��د اما از 
آنجا که فرهنگ اس��تفاده از کاالهای خارجی 
در ذهن خری��داران ایرانی ش��کل گرفته این 
تولیدکنندگان موفق نب��وده و مجبور به توقف 
تولید ش��دند. هرچند نباید فراموش کنیم که 
در زمینه تولید همواره باید نوآوری و همچنین 
شرایط بازار بین المللی در نظر گرفته شود که 
متاسفانه از این موضوع بس��یار عقب مانده ایم 
و ش��اید اگر بخواهیم برای تولید برخی از این 
تجهیزات داخل ایران برنامه ریزی کنیم نیازمند 

عزمی ملی و جدی باشیم. 

 سودهای کالن از خأل قانونی
از س��وی دیگر محمود دشتی، مالک یکی از 
فروشگاه های خیابان منوچهری به عنوان مرکز 
بورس فروش تجهیزات بهداشتی و لوازم آرایشی 
تهران به »فرصت امروز« می گوید: امروزه حتی 
تیغ های اصالح ابرو که هیچ تکنولوژی خاصی 
نیز ندارند از چین با نام کشورهایی چون ایتالیا 
و کره وارد ایران می شوند چه رسد به تجهیزات 
برقی و بهداشتی. بنابراین باید تولید داخلی را 

کال فراموش کنیم چون نه انگیزه  آن وجود دارد 
و ن��ه تقاضایی برای محص��والت ایرانی در این 

صنف ایجاد شده است. 
دشتی به موضوع تنوع قیمتی درباره این گونه 
تجهیزات اشاره کرده و می افزاید: به طور کلی 
واردکنندگان کاالهای��ی از این قبیل به دنبال 
س��ودهای باال با اس��تفاده از خأل های قانونی 
هستند چون تفاوت قیمت خریدوفروش این 
محصوالت غیرقابل تصور است. به عنوان مثال 
یک عدد دس��تگاه اصالح موی بینی و پش��ت 
گوش که در مت��رو با قیمتی مع��ادل 10هزار 
تومان و در فروشگاه ها نزدیک به 15هزار تومان 
فروخته می ش��ود ح��دود 3000 تومان یعنی 
کمتر از یک دالر خرید شده و با در نظر گرفتن 
30درصد هزینه حمل کاال تا تهران، قیمت تمام 
شده 4000تومان است و به صورت عمده 7هزار 
تومان فاکتور می شود، اما جالب اینجاست که 

این قیمت تقریبا هر دو یا سه ماه یک بار تغییر 
می کن��د چ��ون واردکنن��دگان در حجم های 
کوچک خرید می کنند و به تناوب آنها را وارد 

بازار می کنند. 

تقریبا همه می خرند
این فع��ال صنف��ی در خیاب��ان منوچهری 
مخاطبان این گونه لوازم را در س��نین مختلف 
دانست و گفت: بس��ته به کاربردهای متفاوت 
تجهیزات یادش��ده گروه های س��نی متفاوتی 
برای خرید مراجعه می کنن��د. به عنوان مثال 
دستگاه های اصالح برقی تقریبا در تمام اقشار 
خریدار دارد اما اتوی مو یا ان��واع فر های برقی 
مو بیش��تر در میان نوجوان��ان متقاضی دارد 
ولی تجهیزاتی بس��یار نوین از نظر نوع کاربرد 
مثل ماس��اژورهای متفاوت )برای از بین بردن 
چربی های موضعی یا کوچ��ک و بزرگ کردن 
اندام(، س��وهان های برقی، مته ه��ای برقی یا 
دستی )برای س��وراخ کردن ناخن مصنوعی( 
و بس��یاری از تجهی��زات دیگر ک��ه وارد بازار 
می ش��وند متقاضیان خاصی به وی��ژه در گروه 
سنی نوجوانان را به خود جلب کرده است، اما 
جالب اینجاست که بسیاری از خریداران تنها 
پس از یک یا دو بار اس��تفاده از گروهی از این 
تجهیزات آنها را در گوش��ه ای از منزل به حال 
خود رها می کنند چون واقعا کارایی نداشته و 
در پاره ای از موارد طراحی های غیراصولی آنها 

به مصرف کننده آسیب وارد می کند. 
به عقیده دش��تی، برخی از تجهیزات برقی 
بهداش��ت ف��ردی ام��روز تف��اوت چندانی با 
تجهیزات تخصصی پزش��کی )انواع لیزرهای 
خانگی، دستگاه تخلیه مواد زائد داخل گوش، 
انواع ماساژورها، سنگ پای برقی و...( ندارد اما 
از آنجا که واردکنندگان هیچ ش��ناختی از نوع 
کاربرد و البته لزوم اس��تفاده آنها ندارند، بدون 
هیچ مش��اوره ای آنها را وارد بازار می کنند که 
عمدتا هم در دنیای مجازی و البته سالن های 
زیبایی این کار صورت می گیرد چون خریداران 
به آرایش��گر خود اعتماد کام��ل دارند و بدون 

چون و چرا گفته های وی را قبول کرده و دست 
به جیب می شوند. 

این فعال صنف��ی درباره گ��ردش مالی این 
تجارت معتقد است: اگرچه قیمت برخی اقالم 
یاد شده تنها در حد چند هزار تومان است اما اگر 
به تعداد فروش  آنها که شاهدی بر حجم باالی 
واردات این کاالها اس��ت، توجه داشته باشیم 
درخواهیم یافت که ابعاد وس��یع بازار این نوع 
تجهیزات، تجارتی چند ده میلی��ارد تومانی را 
رقم زده است که به گفته خود مسئوالن بیش 
از 90درصد آن غیرقانونی وارد کشور می شود 
و نکته جالب اینجاست که هیچ نوع انگیزه ای 
برای برخورد با آنها که گاه سالمت افراد جامعه 

را نشانه  رفته اند، وجود ندارد. 
 مالک یک��ی از قدیمی ترین فروش��گاه های 
خیابان منوچهری که خواس��ت نامش در این 
گزارش قید نش��ود، درباره برخ��ی تجهیزات 
بهداشتی می گوید: به طور کلی دو قشر متفاوت 
برای خری��د وارد بازار می ش��وند؛ یکی آنهایی 
که به صورت حرفه ای خری��د می کنند، یعنی 
آرایشگران و صاحبان سالن های زیبایی و مراکز 
مراقبت از پوس��ت و گروه دیگر افراد شخصی 
هستند که نیازهای خودشان را خرید می کنند. 
این فعال صنف��ی در ادام��ه می افزاید: نوع 
خرید و البته انتخ��اب برنده��ای متفاوت از 
سوی دو گروه یاد ش��ده کامال متفاوت است، 
چون برای گروه اول کیفی��ت و البته خدمات 
پس از ف��روش کاالها مورد نظر اس��ت و برای 
گروه دوم یعن��ی اس��تفاده کننده های عادی 
صرفا قیمت در کن��ار آگهی ه��ای تبلیغاتی. 
از این رو فروش��ندگان با درنظ��ر گرفتن این 
تفاوت انتخاب محص��والت متفاوتی را به آنها 

ارائه می دهند. 
وی تصریح کرد: موضوع سوددهی کاالها باز 
هم به مخاطبان و نوع وس��یله خریداری ش��ده 
بستگی دارد؛ به این صورت که کاالهایی که در 
س��الن ها به صورت حرفه ای مورد استفاده قرار 
می گیرد معموال دارای قیمت های ثابت و کامال 
مشخص اس��ت، چون واردکنندگان معتبر چه 
به صورت قانونی ی��ا غیرقانون��ی در این زمینه 
مشغول فعالیت اقتصادی هستند و این اعتماد 
ایجاد شده باعث فروش اجناس می شود، البته 
ش��هرت وارکنندگان نه به خاط��ر حجم باالی 
واردات بلکه به دلیل سابقه خوب در ارائه خدمات 
پس از ف��روش کاالهای ش��ان اس��ت. بنابراین 
موضوع سودآوری در این بخش تقریبا حداقل 
بوده و بس��تگی به میزان فروش کاال و شناخت 
صحیح واردکننده از نیاز بازار دارد، درحالی که 
سودهای باال مربوط به خریداران معمولی است. 
این فعال صنفی که در واقع از دوران نوجوانی 
در ای��ن خیابان مش��غول فعالی��ت اقتصادی 
به خص��وص در زمینه تجهیزات س��النی بوده 
اس��ت، ادامه می ده��د: ورود اف��راد مبتدی و 
غیرمتخصص به ب��ازار واردات این گونه کاالها 
ن��ه تنها باع��ث خراب ش��دن بازار کار ش��ده، 
بلکه باعث ب��روز معضالتی گاه حس��اس برای 
مصرف کنندگان نیز بوده، به همین دلیل بهتر 
است دولت با درنظر گرفتن موضوع سالمتی و 
کاهش بوروکراس��ی اداری زمینه ورود قانونی 
این کاالها را تح��ت نظارت ارگان ه��ای واقعا 
مرتبط فراهم کند، چون در هر حال این کاالها 
خریدار دارند و واردکنن��دگان هم برای تامین 

بازار اقدام خواهند کرد. 

هر بار صحبت از لوازم آرایش�ی و بهداشتی می شود ناخودآگاه 
آماری عجی�ب و غیرقابل تصور از حج�م واردات این نوع کاال به 
داخ�ل کش�ورمان یا میزان قاچ�اق آن در ذهن ما ش�کل خواهد 

گرف�ت، ام�ا این ب�ار نه قصد س�خن گفت�ن از رن�گ و لعاب های 
واردات�ی داریم و نه تصمیم به بررس�ی عل�ل افزایش مصرف آنها 
در کش�ورمان، بلکه می خواهیم سری به نیمه پنهان تجارتی چند 
ده میلیارد دالری از لوازم بهداش�ت ش�خصی مثل سشوار، انواع 
ماش�ین های اصالح، ف�ر و اتوی مو زده و از زی�ر و بم بازار پهناور 

آنها برایتان بگوییم؛ بازاری که به گفته فعاالن این صنف نه آماری 
از آن در اختیار دولت یا صنوف مختلف است و نه می توان حجمی 
برای آن متصور شد چون جمعیتی معادل جمعیت ایران مخاطبان 
ای�ن تجهیزات هس�تند و جریانی از کااله�ای خارجی همواره در 

پس قانون واردات کاال به کشورمان به بازار سرازیر شده است. 

مه��دی صفایی، یکی از واردکنندگان تجهیزات بهداش��تی )لوازم س��النی( با برند »ِکم« از ک��ره جنوبی در بازار به 
»فرصت امروز« گفت: صحبت کردن از حجم واردات و بازار این کاالها در ایران واقعا غیرممکن است اما اگر در مراکز 
خریدوف��روش این تجهیزات مثل بازار بزرگ، پاس��اژ رضا، خیابان منوچه��ری و اکثر مراکز خرید بزرگ تهران یا حتی 
شهرس��تان ها به فروش��گاه های بهداشتی- آرایش��ی مراجعه کنید، متوجه ابعاد این تجارت خواهید شد. صفایی درباره 
واردات این کاالها افزود: به طور کلی با توجه به افزایش روزافزون استفاده از تجهیزات بهداشتی و آرایشی چه در بخش 
سالنی و چه در بخش شخصی تقریبا از ابتدای دهه 80 برخی واردکنندگان با خرید واحدهای تجاری در مناطق آزاد 
تجاری سعی در وارد کردن این تجهیزات به مناطقی مثل کیش کردند و پس از آن با استفاده از خأل های قانونی مثل 
تجارت چمدانی محصوالت مورد نظرشان را وارد بازار پایتخت یا دیگر شهرها کردند اما از آنجا که استقبال و رشد این 
تجارت به س��رعت صورت گرفت و این روند قابل اس��تفاده نبود شیوه های جایگزینی از راه رسید. به صورتی که امروز 
بسیاری از محصوالتی که غیرقانونی وارد کشورمان می شوند در ابعاد گسترده در بنادر امارات تحویل قاچاقچیان شده 
و در تهران تحویل گرفته می شود. این فعال صنفی موضوع حضور برندهای تقلبی در بازار ایران را امری کامال طبیعی 
دانسته و می گوید: برندهای موجود در بازار به سه گروه عمده تقسیم بندی می شوند؛ اول آنهایی که قانونی وارد می شوند 
که حجم بس��یار اندکی یعنی حدود 10درصد را به خود اختصاص داده اند و حدود 75درصد از برندهای موجود در بازار 
غیرقانونی اما با کیفیت متوسط وارد می شوند و 15درصد باقیمانده نیز بدون کیفیت و به صورت موردی برای فروش در 
فروش��گاه های مجازی یا شهرس��تان ها وارد می شوند چون با توجه به اقتصاد بیمار ایران بخش قابل توجه بازار در صنوف 

مختلف واردکننده کاال شده اند. اما نکته جالب این است که این واردکنندگان معموال هیچ شناختی 
از بازاریاب��ی و همچنین سیاس��ت های فروش ندارند و فقط ب��ه خاطر آنکه فالن برند فروش 
خوبی داش��ته با ایجاد کمی تغییرات در بسته بندی یا نوع نوشته های برند، اقدام به واردات 
می کنند که این روند نه تنها باعث ورشکستگی خود آنها می شود بلکه مشکالت عمده ای برای 

مصرف کنندگان ایجاد کرده است. 
صفای��ی در ادامه تصریح می کند: موضوع نبود ش��ناخت کافی واردکنندگان از کاالیی که 

به عنوان وسیله بهداشتی وارد می کنند باعث شده تا در بسیاری از موارد تولیدکنندگان چینی با 
ارائه محصوالت بی کیفیت و بدون رعایت هرگونه استاندارد مورد نیاز، زمینه مشکالت عمده ای را برای 

مصرف کنندگان به وجود آورده و هیچ کس هم پاس��خگوی آن نباشد. به عنوان مثال درباره اتوهای مو و 
فرهای برقی امروز مد ش��ده که درجه حرارت باال و همچنین کفی های سرامیکی را در تبلیغات به عنوان 
مزیت کاال ارائه کنند، درحالی که بسیاری از برندهای نامعتبر بدون در نظر گرفتن اینکه درجه حرارت های 
باال باعث از بین رفتن مو و همچنین سرامیکی نبودن کفی اتوها باعث خشکی و در نهایت شکنندگی مو 

می شود اکنون با قیمت های متفاوتی فروخته می شوند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این موضوع وجود 
ندارد. این موضوع درباره دس��تگاه های چربی س��وز یا همان الغری موضعی و انواع لیزرها بیش��تر به چش��م 

می خورد. 

نمایشگاه می روند و سفارش می دهند
وی روند واردات تجهیزات یادشده را این گونه توصیف کرد که با توجه به نمایشگاه های موجود در کشور چین معموال 
واردکنندگان ایرانی با مراجعه به این گونه نمایشگاه ها که عموما هم تولیدات شان شبیه یکدیگر است سفارشاتی با نام های 
مختلف می دهند بدون اینکه موضوع کیفیت را مدنظر داشته باشند و فقط به قیمت تمام شده توجه می کنند و پس از 
سه ماه متناسب با حجم سفارش محصوالت را در ایران تحویل می گیرند حاال این کاال یا خوب از کار درمی آید یا اینکه 
در سفارش بعدی برندی تازه وارد با همان کیفیت از راه می رسد، بنابراین کیفیت تفاوتی نکرده و فقط نام ها و بسته بندی ها 
تغییر می کند و این درحالی است که حتی در پاره ای موارد اصال سفارش جدیدی در کار نیست بلکه فقط بسته بندی ها 
داخل کش��ورمان تغییر می کند. صفایی بهترین راهکار شناس��ایی تجهیزاتی از قبیل سش��وار، اتوی مو یا فر برقی مو یا 
دس��تگاه های اصالح را در گارانتی آنها معرفی کرده و می گوید: اگر خریداران تصمیم دارند کیفیت مناس��بی از تجهیزات 
یادشده را خریداری کنند بهتر است فقط از برندها و فروشگاه های معتبر بازار خرید کنند و با در نظر گرفتن برچسب های 
گارانت��ی  معتب��ر مخصوص این تجهیزات اقدام کنند چون گارانتی های معتبر با مش��خصات قانونی وزارت صنعت بیانگر 

صالحیت واردکننده و البته نظارت مسئوالن دولتی بر عملکرد شرکت ها است. 
سود در ناشناخته ها است

وی روند قیمت گذاری را کامال سلیقه ای دانسته و می افزاید: همان طور که قبال نیز اشاره شد چون اکثر فروشگاه ها خود را 
واردکننده می دانند و با توجه به توان مالی خود در ابعاد کوچک خرید می کنند، هر بار متناسب با قیمت ارز و البته کشش 
بازار قیمت محصوالت خود را تعیین می کنند و به همین دلیل است که می بینیم یک کاال در 
بازار با قیمت های متفاوتی ارائه می شود اما به عقیده این فعال بازار، سود فعلی در اقالم 
خرد و ناشناخته و تازه وارد مثل فر برقی، اتوی مو، موگیر بینی، یا دستگاه های حذف 
موهای زائد برقی اس��ت چون اقالم شناخته شده مثل سشوار، ماشین ریش تراش یا 
دستگاه های سالنی کامال بازاری متفاوت و مشخص در اختیار برندهای معتبر دارند به 
همین دلیل است که هر روز شاهد ورود برندهای متفاوتی در بخش اول هستیم چون قیمت ها اندک 

و کشش بازار زیاد است. 
صفایی در ادامه به رقابتی کامال پنهان در میان واردکنندگان این گونه تجهیزات اش��اره کرد و گفت: اگر توجه داش��ته 
باشید معموال برخی از این تجهیزات برقی مثل موبرهای برقی یا لیزرهای خانگی روندی کامال مشابه در تعیین قیمت را 
طی کرده اند، به صورتی که ابتدا با قیمت هایی بسیار باال وارد بازار می شوند و کم کم شاهد نزولی شدن قیمت آنها می شویم 
و در نهایت برخی به طور کلی از ذهن مش��تریان پاک می ش��وند. چون در میان واردکنندگان این گونه کاالها این قانون 
نانوشته وجود دارد که کاال هرچه ناشناخته تر باشد با قیمت باالتری امکان فروش در بازار وجود دارد پس برای رسیدن این 
محصوالت نوین به بازار ایران میان واردکنندگان رقابت های بسیار سنگینی وجود دارد و هنگامی که کاال فراگیر می شود 
و همه واردکنندگان به دلیل فروش باالی نخستین محموله اقدام به واردات می کنند، روند نزولی قیمت آغاز شده و گاهی 

مشکالتی برای خرده پاها ایجاد می کند که زیان های کالنی را تجربه می کنند.

نوع گارانتی؛ نشانه ای قابل اعتماد

بررسی »فرصت امروز« از بازار تجهیزات بهداشت شخصی

بازاری که پیچ و خمش در ابعاد اقتصادی کالن است

 برخی از تجهیزات برقی بهداشت 
فردی امروز تفاوت چندانی با 

تجهیزات تخصصی پزشکی )انواع 
لیزرهای خانگی، دستگاه تخلیه مواد 
زائد داخل گوش، انواع ماساژورها، 

سنگ پای برقی و...( ندارد اما از آنجا 
که واردکنندگان هیچ شناختی از نوع 

کاربرد و البته لزوم استفاده آنها ندارند 
بدون هیچ مشاوره ای آنها را وارد بازار 

می کنند

شیدا رمزی  ترجمه: فهیمه خراسانی



بعید اس��ت در طبیع��ت چی��زی زیباتر و 
خوب تر از گل وجود داش��ته باشد. بهتر است 
بگوییم بعید است چیزی به اندازه گل این همه 
زیبایی و خوبی را یکجا در خودش داشته باشد. 
زیبایی گل به حدی است که اگر از ما بخواهند 
که فقط یک نمونه از قشنگی های طبیعت را 
نام ببریم، ناخودآگاه به یاد گل می افتیم. گل 
خلقتی چند منظوره است و تابلویی شورانگیز 
از هم��ه هنرها. رنگ آمیزی بدیع گل به قدری 
زن��ده و پرمای��ه اس��ت ک��ه گاه گاهی س��که 
رنگین کمان را هم با همه زیبایی و روش��نی، 
از جل��وه می اندازد. ش��اعران و ادیبان هزاران 
مضمون نغز و معن��ای لطیف در گل یافته اند 
و هزاران بیت زیبا س��روده اند. پزشکان نیز از 
آن بی نصی��ب نمانده اند. آن��ان دوای دردهای 
گوناگ��ون را در گل یافته ان��د. صنعتگران نیز 
از گل س��ودها برده ان��د. قالیب��اف و رنگرز و 
پارچه باف با الهام از شکل ها و ترکیب های گل، 
طرح های نو و دلپس��ند را می آفرینند. از همه 
ای��ن تعابیر و مضامین خیال انگیز که بگذریم، 
امروزه گل نقش مهم تری در زندگی مان دارد. 
سال هاس��ت که گل و سایر گونه های گیاهی 
به عنوان یک��ی از صنایع مهم در زیرمجموعه 
تولیدات کشاورزی مطرح است. تجارتی لطیف 
در سطح جهانی با گردش مالی فراوان و حجم 
اش��تغال زایی باال که در ایران به ش��دت از آن 
غاف��ل بوده ایم. برای پی بردن به جزییات این 
حرفه در یک صبح س��رد زمستانی، به یکی از 
مراکز عمده توزیع و فروش گل و گیاه، واقع در 

جنوب شرقی پایتخت رفته ایم. 

گل ها را در این مکان زمخت 
می فروشند 

س��اعت 8 صبح اس��ت؛ در ورودی اصلی 

شلوغی زیادی به چش��م می خورد. تجمعی 
از وان��ت و کامیون��ت، چرخ ه��ای باربری و 
عابران پی��اده که همان مش��تریان هس��تند 
و رانن��دگان تاکس��ی که صدای ش��ان برای 
اعالن مقصد با صدای بوق ماش��ین ها برای 
رد ش��دن از مس��یر تنگ و باری��ک داخلی 
بازار به همراه اعتراض پیاده ها، همهمه های 
گوشخراش��ی در پی دارد. ب��ا ورود به بازار، 
هم��ه تصورات��م درب��اره این م��کان که در 
آن گل به فروش می رس��د، رن��گ می بازد. 
محوط��ه ای نس��بتا وس��یع با ط��ول زیاد و 
البته کم��ی قناس. )مس��احت تقریبی را از 
هرکس��ی پرس��یدم نمی دانس��ت!( برخالف 
ویتری��ن ج��ذاب گل فروش��ی های س��طح 
ش��هر، اینجا تقریبا هیچ زیبایی چشم نوازی 
ندارد. سوله های س��قف کوتاه و اتاقک های 
کوچک و بزرگ )غرفه ها(، در طول و عرض 
ه��م قرار گرفته اند. جن��س غرفه ها آجری و 
س��یمانی نیست، )به ظاهر ش��هرداری اجازه 
ساخت و س��از را نمی دهد(، بلکه با تیغه های 
فل��زی زنگ زده و شیش��ه های مات ش��ده 
ازهم جدا ش��ده اند. در اینج��ا می توان انواع 
گل و گیاه و درختچه و نهال و نش��ا را پیدا 
کرد. فقط نباید فراموش کرد که برای خرید 
تازه تری��ن و بهترین ارق��ام گل ها باید صبح 
خیل��ی زود اینج��ا بود. با کمی پرس��ه زدن 
در بازار تازه دس��تم می آید کجا آمده ام. نیم 
س��اعتی از ورودم گذش��ته و من هنوزمحو 
نقش بند ایوان مانده ام! فضا به هیچ عنوان با 
کاالی مورد عرضه اش تناسبی ندارد و از دور 
بیشتر شبیه گاراژ ماشین های سنگین است 
تا نمایشگاه یک موجود لطیف و جذاب. ولی 
چیزی که بیش��تر به چشم می آید و از نگاه 
فروش��نده ها آزاردهنده است، نبود مشتری 

و کس��ادی ش��دید بازار اس��ت ک��ه صدای 
خیلی ها را درآورده و عده ای را خانه نش��ین 
کرده! برای اینکه چرا این وضعیت نابسامان 
گریبانگی��ر گل فروش ها ش��ده وارد بحث با 

کاسب ها و غرفه دارها می شوم. 

بسته کامل بازار
عالوه بر فروش محصوالت گیاهی بس��یار 
متنوع، خدمات مناسبی هم عرضه می شود. 
از گل و درختچ��ه و بوت��ه و... ک��ه بگذریم، 
ان��واع خاک و کود )ش��یمیایی و ارگانیک(، 
افزودنی ه��ای گیاه��ی و مکمل های دارویی 
و تقویت کننده، س��موم و آفت کش، وسایل 
باغبان��ی و گلکاری مثل بیل، بیلچه، آبپاش، 
سم پاش، همچنین انواع گلدان و ظرف های 
مخصوص نگه��داری گیاهان در ش��کل ها، 
طرح ها و اندازه های مختلف )سفالی، سنگی، 
پالس��تیکی و فلزی( به وفور یافت می شود. 
نواره��ای رنگی و عمده وس��ایل مخصوص 
تزیین��ات از دیگ��ر غرفه های موج��ود این 
مجموعه اس��ت. خدمات دیگری مثل تهیه 
تاج گل، س��بد گل، تزیین ماش��ین عروس، 
گل ه��ای مصنوعی و حتی اج��رای عملیات 
باغبان��ی و گل کاری از دیگ��ر امکانات قابل 

عرضه بازار گل محالتی است. 

ایران و جهان
پ��رورش گل و گی��اه در ای��ران بع��د از 
س��ال ها هن��وز به ص��ورت س��نتی و فصلی 
است. متاس��فانه تولید مدرن و مکانیزه فعال 
جایگاه��ی ندارد و فاقد تجهی��زات و ادوات 
الزم و اولی��ه هس��تیم. آق��ای محمدولی به 
تفاوت این دو دسته اش��اره می کند: »قطعا 
کیفیت تولید صنعتی با س��نتی فرق دارد و 

ماندگاری��ش خیل��ی بیش��تر اس��ت. ضمن 
اینکه تولید ماش��ینی به نح��و قابل توجهی 
ازهزینه ه��ا ک��م می کن��د. گاه��ی اوق��ات 
ب��رای تامین نیاز داخلی مجب��ور به واردات 
هستیم. ش��رکت های خارجی با قراردادهای 
شش ماهه برای ما جنس می آورند.« درباره 
مش��کالت تولی��د و فق��ر امکان��ات همگی 
متفق الق��ول پاس��خ می دهند: »س��ردخانه 
خوب و مجهز نداری��م. واحدهایی که فعال 
هستند از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند 
یا از رده خارج ش��ده اند. ماشین های حامل 
گل وگیاه بای��د به تجهی��زات خنک کننده 
مجهز باشند که در این زمینه ضعف فراوان 
داریم. تعرفه ها باید پایین باشد تا تولید باال 
برود، اش��تغال زایی ش��ود، ص��ادرات احیا و 
ارزآوری انجام شود.« مسعود از دیگر فعاالن 
بازار اس��ت و در ادام��ه صحبت های دیگران 
می گوید: »برای یک واحد تولیدی-پرورشی 
س��االنه 30 میلیون تومان پول گاز محاسبه 
می ش��ود. برای آب مصرفی، چاه اش��تراکی 
حف��ر می کنن��د و هزین��ه اس��تحصال آب 
س��اعتی 60-70 هزارتومان خرج برمی دارد. 
دس��تمزدها، حق بیم��ه و هزینه های جاری 
ه��م ب��ه تولید کنن��ده تحمیل می ش��ود و 
اث��رش را در افزایش قیمت نش��ان می دهد. 
البته اقدام خوبی در رابطه با برق از س��وی 
دولت صورت گرفته ک��ه تعرفه را مطابق با 
تعرفه روستایی و کشاورزی لحاظ می کنند. 
اما س��ایر مش��کالت به قوت خ��ودش باقی 
اس��ت. همه این نابس��امانی ها و دردس��رها 
تولید کننده های متوس��ط را زمین می زند.« 
در مورد اتحادیه های صنفی س��وال می کنم 
که چرا اینقدر منفعل عمل می کنند و نقش 
چندانی در بهبود ش��رایط کاری ندارند؟ آقا 

یوسف این طور جواب می دهد: »اتحادیه های 
تولید کنندگان و فروشندگان به رابط صنفی 
بین دولت و اعضای ش��ان تبدیل ش��ده اند و 
کار زیادی از آنها س��اخته نیس��ت. نه اینکه 
نخواهند کاری بکنند، اصال نمی توانند کاری 
ازپیش ببرند و پیگیر باشند.« بحث صادرات 
را پیش می کش��م تا از چند و چون آن هم 

باخبر شوم. 
غالمرضا خان به نمایندگی از همسایه های 
پرش��مارش ب��ا دلس��وزی خاص��ی توضیح 
می دهد: »استعداد و توانایی در ایران بسیار 
باالست. حیف و صد حیف که این پتانسیل 
و استعداد هرز می رود و به ثمر نمی نشیند. 
اگر حرفه گل رو به نوسازی و مدرنیزاسیون 
پی��ش برود و صنع��ت گل و گیاه به معنای 
واقعی آن در کش��ور شکل بگیرد، می توانیم 
امیدوار به فتح بازارهای جهانی و اثرگذاری 
مثب��ت در اقتص��اد مل��ی باش��یم. چینی ها 
تازه 10 س��ال اس��ت که ش��روع به فعالیت 
کرده ان��د و در این مدت کوتاه توانس��ته اند 
بازاره��ای هدف ما در آس��یای میان��ه را تا 
حد زی��ادی در کنت��رل خودش��ان بگیرند. 
تحریم ه��ا خیلی ب��ه ما ضرب��ه زده؛ همین 
حاال از جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، 
گرجستان، روسیه، شیخ نشین های حاشیه 
خلیج ف��ارس و کش��ورهای آس��یای میانه 
)تاجیکس��تان، قرقیزس��تان، ترکمنس��تان، 
قزاقستان و ازبکستان( س��فارش کار داریم 
و بس��یار مش��تاق هس��تند که با م��ا رابطه 
تجاری داش��ته باش��ند. در عوض ما فرصت 
س��وزی کرده، وقت تلف می کنیم.« سپس 
به نکته ای اش��اره می کند که ش��اید خیلی 
م��ورد توج��ه ق��رار نگرفته؛ »مس��ئله مهم 
در زمین��ه تجارت بین الملل��ی گل، وجود و 
حض��ور مافیای جهانی و دخیل بودن برخی 
مس��ائل سیاسی دراین عرصه است. بازرگان 
ایرانی ه��ر کجا رفته هلندی ها با بهره گیری 
از مافی��ای پرنفوذ، البی های پش��ت پرده و 
اقدام��ات خارج از عرف و قواع��د بازار آزاد، 
به بهانه تحریم ها و موضوعاتی از این قبیل، 
ایران را از فضای رقابت��ی خارج می کنند.« 
برای بیان این وضعی��ت، اصطالح جالبی را 
به کار می برد: »هر کجا که بنه گذاش��تیم، 
هلندی ه��ا خرابش کردن��د.« البته هلند در 
صدر جدول رده بندی جهانی تولید و عرضه 
گل و گی��اه ق��رار دارد و اص��ال نمی خواهد 
جایگاهش از طرف ایران یا هر کشور دیگری 
تهدید ش��ود. اکوادور، ترکیه، بلژیک، تایلند 
 و اروگوئه از کش��ورهای فع��ال این صنعت 

هستند. 

سکانس آخر
عقربه های س��اعت از نیمروز گذشته اند و 
این یعن��ی دقایقی بعد بازار رو به س��کوت 
می رود، فارغ از قیل و قال و هیاهوی بامداد 
و روش��نی پگاه. به زودی اینجا از سوداگر و 
خواه��ان عمده و گذری و ش��اخه ای خالی 
می شود و اندک س��اکنان کم عمر بازار اگر 
بخت یاری شان کند روی سکوی غرفه ها به 
امید فردا منتظر می مانند. داس��تان گل کار 
و گل ف��روش هم معمای غریب��ی بود از یاد 
گلس��تان و سخاوتمندی طبیعت و از تالش 
برای مع��اش و تقال برای حیات. راه آمده را 
بازمی گردم؛ ش��اید مضمونی نو، افق تازه ای 

به روی شاهدان و ناظران بگشاید. 
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گپی با قدیمی های بازار 
بع��د از کمی گش��ت و گذار در بازار گل و گیاه ش��هید 
محالتی، س��راغ قدیمی های ب��ازار را می گی��رم. بعد از 
کم��ی پرس وجو »آقای غالمرض��ا محمدولی«را معرفی 
می کنند. گویا از همه اینجا قدیمی تر است و بنا به گفته 
خودش بیش از 64 س��ال سن دارد که 50 سالش را در 
این حرفه گذرانده. هم تولیدکننده اس��ت هم غرفه دار. 
مغازه گل فروشی هم در سطح شهر دارد. 20 سال سابقه 
مدیریت��ی دراین حوزه دارد و عضو اتحادیه گل فروش ها 
و تولیدکننده ها بوده و هس��ت. با خوش��رویی تمام مرا 
ب��ه داخل غرف��ه اش دعوت می کند و ی��ک لیوان چای 
خوشرنگ و تازه دم هم برایم می ریزد. از شروع به فعالیت 
این مرکز و تعداد کس��به، توضیح��ات کاملی می دهد: 
»اینجا از س��ال 1376 راه اندازی ش��ده و می توان گفت 
قدیمی ترین مجموعه گل فروش��ی ایران اس��ت. اول کار 
فقط 50 غرفه فعال بودند و درحال حاضر به 530 غرفه 
رسیده است. بازار گل دوتا تعاونی دارد؛ یکی تعاونی خود 
بازار و دیگری مخصوص تولیدکنندگان که معموال عضو 
هر دو هس��تند مثل خود من. کم نیس��تند افرادی که 
باغدار گل باش��ند یا مالک س��ردخانه و مغازه ای هم در 
سطح شهر داشته باشند.« غالمرضا خان از وضعیت فعلی 
خریدوفروش بسیار ناراضی است و دل پری دارد. »پول 
دست مردم نیست؛ کار ما دیگر تفننی شده، وقتی شما 
درآمدی داشته باشی سری به ما می زنی و گل و گلدان 
میخری!« بع��د با دلخوری تمام ادام��ه می دهد: »تنوع 
تولیدات ما بسیار زیاد است و تقریبا همه جور گلی پیدا 
می شود ولی آنقدر غرق در مشکالت و سنگ های جلوی 
پای مان هستیم که به هیچ چیز نمی رسیم. نه حمایتی، 
نه تبلیغاتی، هیِچ هیچ! قیمت محصوالت ما به نس��بت 
کاالهای دیگر منصفانه است، اما اوضاع و احوال اقتصادی 
مردم چندان مس��اعد نیس��ت و خیلی ها آهی در بساط 
ندارند. گردش مالی کلی بازار روزانه بین 70-60 میلیون 
اس��ت تومان و گاهی به زحمت به 100میلیون می رسد. 
فقط در مناس��بت هایی مثل روز مادر، ش��ب عید، شب 
یلدا، کریسمس و ولنتاین بازار مختصر تکانی می خورد 
و تا 100هزار شاخه در روزهم فروخته می شود، اما بقیه 
روزها چ��ی؟! از وضعیت کنونی بازار می پرس��م، جواب 
می دهد: »االن بین 120-100 هزار ش��اخه گل در بازار 
موجود است که آن هم به سختی فروش می رود. گاهی 
وقت ها تا 2هزار نفرهم مش��تری داریم، خریدارعمده و 
تک شاخه ای؛ ولی بیش��تر روزها مثل امروز، 10نفر هم 
برای خرید نمی آیند. فروش ما کمتر از نصف شده! بیشتر 
خریدارهای ما از اصفهان، شیراز، کرمان، کرج، مشهد و 
شمال کشورهستند. اینجا مانند بازار میوه وتره بار است. 
همه تولیدات به اینجا می آید و دوباره به کل کشور توزیع 
می ش��ود. این مس��ئله عالوه بر افت کیفیت، بین 10 تا 
25درصد ضایعات محصول به بار م��ی آورد.« گل و گیاه 
در بیش��تر مناطق کشور پرورش داده می شود. کمترین 
مس��احت یک ب��اغ گل کوچک 5 هزارمتر اس��ت و در 
مزارع بزرگ و پهناور به بیش از 30هکتار هم می رس��د! 
محالت، پاکدش��ت، شیراز، یاسوج، ش��هرکرد، اصفهان، 
مناطق شمالی )به خصوص س��اری(، کرمانشاه و مشهد 
)عمدتا گل رز( مراکز اصلی پرورش گل هستند. گل رز 
در همه جای ایران کش��ت می ش��ود. بعد از آن گل های 
گالی��ول، میخک، مریم، داودی، لیلی��وم و... در رده های 

بعدی هستند. 

هزینه های غرفه نشینی در محالتی
ب��ازار محالت��ی حالت ش��رکتی دارد و کس��ی در آن 
مالک و اجاره نش��ین نیس��ت. تولیدکننده ه��ا به اتفاق 
توزیع کننده ها مشترکا در قالب شرکت تعاونی به فعالیت 
مش��غول هستند. غرفه دارها بس��ته به مقدار فضایی که 
دراختیار دارند و نوع جنسی که می فروشند 100-150 
یا 200هزار تومان شارژ ماهانه پرداخت می کنند. غیر از 
این مجموعه، بازار گل دیگری در جاده امام رضا و گردنه 
تنباکویی فعال اس��ت که به لحاظ حج��م کاال و تعداد 
غرفه ها از محالتی وسیع تر است. از مشکالت این مکان 
جویا می شوم، آقای محمد ولی به همراه همکارانش که 
به جمع ما اضافه شده اند پاسخ می دهند: »گرفتاری های 
ما تمامی ندارد؛ هزینه های باالی تولید قیمت تمام شده 
را باال می برد و در خرید مردم تاثیرمنفی می گذارد. روزانه 
بین 150 تا 200 دس��تگاه وانت و خاور یا سواری برای 
انتقال گل وگیاه مراجعه می کنند. ولی جای مناسب برای 
تخلیه و بارگیری نداریم. دسترس��ی به این مکان راحت 
نیس��ت و غیر از تعداد معدودی تاکسی که بیشتر طالب 
مسافر دربستی هس��تند، از حمل و نقل عمومی مناسب 
خبری نیس��ت. ما اجازه نداریم آجر روی آجر بگذاریم، 
جم��ع آوری زبال��ه وضعیت مطلوبی ن��دارد و انگار برای 
ش��هرداری هیچ اهمیتی ندارد ک��ه اینجا چه می گذرد. 
ولی آخر س��ال عوارض ساالنه اش را تا قران آخر مطالبه 

می کند.«
آقا اردشیر که حدودا 50 ساله به نظر می رسد دنباله 
حرف بقیه را می گیرد: »برای من 8 میلیون تومان مالیات 
آمده بدون اینکه ضابطه ای وجود داشته باشد. اشکالی 
ندارد پول بگیرند ولی مدرن سازی کنند و امکانات الزم 
را ب��رای ما مهیا کنن��د. اگر جایگاه ما آبرومند باش��د، 
به روی چش��م، هزینه اش را ه��م می دهیم.« بحث باال 
گرفته و هر چند دقیقه تعدادی افراد اطراف مان اضافه 
می ش��ود؛ مس��عود می گوید: »از دهه 80 به این طرف 
اوضاع و ش��رایط کاری ما روز به روز وخیم تر شده؛ بهتر 
اس��ت بگویم بد بود و حاال بدتر ش��ده. طی 3-2 سال 
اخیرکه نابود ش��ده. وضعیت کاسبی بیش از 50درصد 
دچار رکود شده و این شرایط متاسفانه در حال تشدید 
اس��ت. در همین بازار بوده اند کس��انی ک��ه بعد از 20 
سال فعالیت یا ورشکست شده اند یا دنبال کار دیگری 
رفته ان��د. همه اینها به ما که از این راه ارتزاق می کنیم 
لطمه وارد می کند و جذابیت کار را برای سرمایه گذاران 

جدید از بین می برد.«

نمای بازار گزارش »فرصت امروز« از بازار گل محالتی

بازار گل  دیگر رنگی ندارد
بازار گل و گیاه شهید محالتی در جنوب شرقی تهران 
واقع شده. نشانی پستی اش این است: بزرگراه محالتی، 

خیاب�ان نبرد جنوب�ی، تقاطع بلوار زم�زم، پایین تر از 
دادگاه خانواده. البته از مسیرهای دیگری مثل بزرگراه 
امام علی، اتوبان افس�ریه و بزرگراه  آهنگ هم با کمی 
پیچ و گردش در مس�یر می توان به اینجا رس�ید. بازار 

گل محالتی دو ورودی اصلی دارد؛ یکی نبش 25متری 
زم�زم و دیگ�ری در خیابان کوثر که مش�رف به ضلع 
شمالی دانشگاه آزاد اس�ت و به اتوبان آهنگ منتهی 
می ش�ود. در آهنی بازار گل هر روز س�اعت 4/5 صبح 

گش�وده می ش�ود و هیاهوی خریدوفروش گل و گیاه 
تا س�اعت 12 ظهر ادامه دارد. ضمنا بازار گل فقط س�ه 
روز در س�ال تعطی�ل اس�ت؛ روز عاش�ورا، 28صفر و 

13فروردین و در سایر روزهای سال دایر است. 

دیگران

بازار گل بانکوک تایلند از بزرگ ترین بازارهای قاره آس��یا به شمار می رود. در این بازار هم خرده فروشی و 
هم عمده فروشی صورت می گیرد. فروش بسته های 50تایی و 100تایی رز و گالیل و میخک از معمولی ترین 
خریدوفروش ه��ای این بازار اس��ت. قیمت های پایین و تنوع گل ها از مهم ترین ویژگی های این بازار اس��ت. 
این بازار در بخش قدیمی ش��هر بانکوک واقع ش��ده اما دسترسی به اسکله و رودخانه و خیابان های حیاتی 
ش��هر موجب ش��ده تا همواره مش��تریان زیادی از این بازار خرید کنند. در این بازار و در کنار گل ها انواع 
میوه ها و س��بزیجات نیز به فروش می رس��د و همین امر بر افزایش مش��تریان این بازار مؤثر بوده است. این 
بازار در طول 24ساعت باز است اما شلوغ ترین ساعت بازار قبل از طلوع آفتاب است؛ هنگامی که قایق ها و 
کامیون های پر از گل از اس��تان های مجاور می رس��ند که تصویری بدیع و چشم نواز ایجاد می کنند. به لحاظ 
تاریخی این بازار تاریخی طوالنی دارد. در دوران سلطنت راما من  )1809-1782(، این بازار، بازاری شناور 
روی آب بود که گل عرضه می کرد اما در دوران این پادشاه این بازار به جایی برای عرضه ماهی تبدیل شد. 
در س��ال های بعد و با تغییراتی که در آن داده ش��د این بازار به مکانی برای فروش عمده و خرد ماهی، گل، 

انواع سبزیجات و میوه ها تبدیل شد. 

پاک کالنگ تاالد؛ بازار گل بانکوک
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 عرضه ۷۴ هزار تن انواع کاال 
در تاالر صنعتی

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران روز گذش��ته ۱۶ دی ماه، شاهد عرضه ۷۴ هزار 
و ۲۷۶ت��ن انواع محصوالت اعم از ش��مش بلوم، تیر 
آهن، میلگرد، نبش��ی، آلومینیوم و اکسیدآلومینیوم 
بود. در تاالر مذکور، ۶۰هزار تن شمش بلوم شرکت 
فوالد خوزس��تان راهی ت��االر معامالت ش��د. دیگر 
عرضه ه��ای این روز گروه فوالدی، ش��امل ۱۷۶ تن 
انواع تیرآهن، ۳۹۶ تن انواع میلگرد و ۲۶۴ تن انواع 
نبش��ی ش��رکت نورد آریان فوالد به همراه ۲۲۰ تن 
سبد میلگرد  3A-۱۰-۳۲ و ۲۲۰ تن سبد میلگرد 
طول کوتاه 3A-۱۰-۳۲ ش��رکت فوالد آذربایجان 
بود. گروه محصوالت آلومینیومی نیز ش��اهد عرضه 
یک هزار تن بیلت ۶۰۶۳-۷ شرکت آلومینیوم ایران 
و ۱۲ هزار تن اکس��یدآلومینیوم ش��رکت آلومینای 
ایران بود. همچنین در ت��االر صادراتی نیز ۴۵ هزار 
تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فالت 
مرکزی ایران، با قیمت پایه ۱۲ دالر در هر تن روی 
تابلو عرضه ش��د. عالوه ب��ر این، ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن 

انواع قیر و ۳۴۰ تن عایق رطوبتی عرضه شد. 

بیشترین ارزش معامالت در اختیار 
نفتای سبک پاالیش نفت شیراز

در جریان معام��الت بازار فیزیک��ی بورس انرژی 
ای��ران کااله��ای آیزوریس��ایکل، آیزوفی��د، ح��الل 
۴۰۴، نفتای س��بک و س��نگین پاالیش نفت شیراز 
و هگ��زان و ح��الل ۴۰۲ پاالی��ش نفت کرمانش��اه، 
متانول پتروشیمی ش��یراز و فن آوران، قطران واحد 
کک س��ازی و پاالیش قطران زرند و برش س��نگین 
پتروش��یمی ج��م در رینگ داخلی عرضه ش��د. در 
رین��گ بین الملل نیز نخس��تین عرضه نفت س��فید 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی ایران برای 
مقص��د عراق  )اقلیم کردس��تان( عرضه قرار گرفت. 
کل معام��الت ص��ورت گرفت��ه روی ای��ن کاالها و 
عرضه های مازاد معادل ۵ هزار و ۴۱۳ تن به ارزشی 
قریب ب��ه ۵۱ میلیارد ریال بود. الزم به ذکر اس��ت 
معامالت نفتای س��بک پاالیش نفت شیراز با ارزشی 
قری��ب ب��ه ۲۲ میلیارد ریال بیش��ترین س��هم را از 
لح��اظ ارزش معامالت از آن خ��ود کرد. در این روز 
در تابلوی سلف موازی اس��تاندارد برق بازار مشتقه 
نی��ز ۷۱۲ قرارداد در قال��ب ۱۰ معامله و معادل ۱۷ 
ه��زار و 88 مگاوات س��اعت به ارزش��ی قریب به ۶ 
میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین در تابلوی سلف 
موازی اس��تاندارد نفت کوره بورس انرژی ایران، در 
مجموع پنج نماد فعال، ۳۰ قرارداد با ارزش��ی قریب 
به ۳۰۷میلی��ون ریال مورد معامله ق��رار گرفت. در 
مجم��وع ارزش کل معامالت ای��ن روز بورس انرژی 

ایران به بیش از ۵۷ میلیارد ریال بالغ شد. 

سقوط شاخص ها در پی تست بمب 
هیدروژنی کره شمالی

در پی اعالم تس��ت بمب هیدروژنی در کره شمالی 
در س��اعات اولیه دیروز، بازاره��ای کره جنوبی و ژاپن 
با افت ش��دید شاخص ها همراه ش��دند  و درحالی که 
س��رمایه گذاران از ت��رس وق��وع ناآرامی در آس��یا، از 
بازاره��ای س��رمایه عقب نش��ینی کردن��د. زلزله ۵.۱ 
ریش��تری در کره ش��مالی که نزدیک به محل سایت 
اتمی این کش��ور روی داد نش��ان از تس��ت این بمب 
هیدروژنی بود. تلویزیون رسمی کره شمالی نیز ساعاتی 
پ��س از این زلزله با اعالم رس��می موفقیت آمیز بودن 
تس��ت بمب هیدروژنی به آمریکا هشدار داد که اگر از 
سیاست خارجی خصمانه با کره شمالی دست بر ندارد، 
این کشور به آزمایش توانایی های هسته ای خود ادامه 
خواهد داد. خبرگزاری یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره 
شمالی، در این خصوص اعالم داشت هیچ هشدار قبلی 
مبنی بر تس��ت بمب هیدروژنی توسط کره شمالی به 
آمریکا و چین اعالم نش��ده بود. در این حال، بازارهای 
آسیایی روند منفی شاخص ها را شاهد بودند و کاسپی 
کره جنوبی با افت ۰.۵ درصدی همراه شد درحالی که 
نیکی ژاپن ۰.۹ درصد منفی ش��د و بورس استرالیا با 
افت ۱.۱ درصدی شاخص ASX  معامالت را ادامه داد. 

تعدیل مثبت  » حتاید «
  در عملکرد 9 ماهه

علت افزایش سود شرکت تایدواتر خاورمیانه، افزایش 
۶. ۶ درصدی درآمد ارائه خدمات ناش��ی از افزایش ۹.۲ 
میلیارد تومانی مبلغ قرارداد اجاره اموال براساس آخرین 
قرارداد منعق��ده در پایانه کانتینری ش��ماره یک بندر 
شهید رجایی برای سال ۹۴ است. ۷۷ درصد درآمد ارائه 
خدمات در ۹ ماهه محقق شده است. اثر افزایش درآمد 
ناش��ی از اجاره تا حدودی با افزایش بهای تمام ش��ده 
خنثی شده که علت افزایش مذکور، لحاظ هزینه حقوق 
و دستمزد براساس نرخ های واقعی و همچنین افزایش 
مبلغ اجاره پرداختی بابت زمین های نواحی خوزس��تان 
و هرمزگان بوده اس��ت. 8۱درصد بهای تمام شده طی 
۹ ماهه محقق شده است. برآیند افزایش درآمد و بهای 
تمام شده اشاره شده، کاهش حاشیه سود ناخالص از ۴۰ 
درص��د در گزارش قبلی به ۳8 درصد در گزارش جدید 
بوده که در ۹ماهه هم حاش��یه سود ناخالص ۳۵ درصد 
محقق ش��ده است. ش��رکت در پیش بینی های قبلی از 
محل عملیات شناورها درآمدهایی پیش بینی کرده بود 
که محقق نشده اند در صورتی که هزینه های عملیاتی این 
ش��ناورها اعم از استهالک، حقوق و دستمزد و تعمیر و 
نگهداری به شرکت تحمیل شده است و این امر منجر 
به کاهش سایر درآمدهای عملیاتی به میزان ۱۲ میلیارد 
تومان شده است. ۷۶ درصد سود عملیاتی طی ۹ ماهه 

محقق شده است. 
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بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

ته��ران در آخرین  ب��ورس 
روز هفت��ه و در دومی��ن روز 
متوال��ی ب��ا رش��د پرقدرت��ی 
مواج��ه ش��د. نزدیک ش��دن 
ب��ه زم��ان لغ��و تحریم ه��ا و 
برداشته  زمزمه های  همچنین 
ش��دن سوییفت و رشد قیمت 
توج��ه  جل��ب  موج��ب  دالر 
س��هامداران به تاالر شیشه ای 
شد و با افزایش ارزش و حجم 
محس��وس  ورود  معام��الت، 
نقدینگی به ای��ن بازار را رقم 
زد. در ای��ن ش��رایط به دلیل 
س��هم های  اکث��ر  ارزندگ��ی 
از صاحبان  برخ��ی  بورس��ی، 
نقدینگ��ی برای خرید س��هام 
شرکت ها به تکاپو افتاده و در 
حال خرید سهام شرکت های 
هس��تند،  قیم��ت  ارزان 
حقیقی  سهامداران  همچنین 
نیز بیش��تر در این بازار فعال 
شدند و با مثبت شدن بورس 
انگیزه بیشتری برای دادوستد 

پیدا کردند. 
در ای��ن بین نوس��ان گیران 
چ��ه در قال��ب حقیق��ی و چه 
به صورت حقوقی بیش از همه 
در روزهای اخیر س��ود کسب 
کردند به گونه ای که بازار سهام 
این روزها روی خوش��ش را به 
آنها نش��ان داده است. افزایش 
تقاضا در بورس تهران و تمایل 
به خرید سهام شرکت ها موجب 
شد تا شاخص کل بورس تهران 
بع��د از ماه ها رکود رش��د ۵۷۶ 
واح��دی را تجرب��ه کن��د و به 
کانال ۶۲ ه��زار و ۶۳۲ واحدی 
برسد. در بازار دیروز همچنین 
تقاضا از س��مت ش��رکت های 
کوچک به س��مت شرکت های 
ب��زرگ جلب ش��د. ارزش کل 
معامالت بورس تهران به بیش 

از ۳۱۹ میلی��ارد و ۹88 میلیون 
تومان بالغ ش��د که ناش��ی از 
دست به دست شدن ۲ میلیارد 
و ۹۵ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی ۷۵ هزار و ۴۱8 
نوبت دادوس��تد ب��ود. به طور 
کل��ی آنچه که بیش از هر چیز 
در بازار سهام به چشم می آمد 
افزایش امی��دواری معامله گران 
بازار س��هام به روزه��ای آینده 
و بازت��اب آثار مثبت ناش��ی از 
توافق برجام است. در عین حال 
وجود نگاهی مثبت در آستانه 
به عنوان  رو  پی��ش  انتخاب��ات 
یکی از مولفه های تاریخی بازار 
سهام به عنوان دلیل رشد بورس 

عنوان می شود. 

اقبال به بانک ها تحت تاثیر 
لغو تحریم های سوییفت

روز گذش��ته ب��ورس تهران 
در اغلب گروه ه��ای معامالتی 
در حالی ش��اهد ص��ف خرید 
س��هام بود که به نظر می رسد 
در روز ش��نبه ب��ازار اندکی به 
پیشروترین  بپردازد.  استراحت 

صنای��ع ب��ازار س��هام بانک ها، 
خودرویی ه��ا، تجهیزاتی ه��ا و 
برخی س��رمایه گذاری ها بودند. 
گروه بان��ک با توج��ه به قوت 
گرفتن لغو تحریم های سوییفت 
با وج��ود اینکه تا اواخ��ر بازار 
معامالت همچنان رشد چندانی 
نداش��ت، در س��اعت پایان��ی 
شاهد رشد یکباره تمام نمادها 
و معام��الت پرحج��م در گروه 
بودی��م. بانک ص��ادرات ایران، 
بان��ک تج��ارت، بانک حکمت 
ایرانی��ان، بانک گردش��گری و 
بانک س��رمایه با ص��ف خرید 
معامالت را به پایان رس��اندند. 
ب��ا معامل��ه ۹۱ میلیون س��هم 
بانک تجارت بیش��ترین حجم 
معام��الت را در گروه داش��ت. 
نکته قابل توجه اینکه حقوقی ها 
در گروه بانک خصوصا در دقایق 
پایانی عرضه کنن��ده بودند. در 
گروه خودرو و س��اخت قطعات 
در ادام��ه روند روزه��ای اخیر، 
معامالت از همان دقایق آغازین 
مثبت و صعودی بود. بس��یاری 
از نمادهای گروه از جمله ایران 

خ��ودرو، ایران خ��ودرو دیزل، 
س��ایپا و پارس خ��ودرو با صف 
خرید همراه بودن��د. با معامله 
پارس خودرو  سهم،  ۴۶ میلیون 
بیشترین حجم معامالت را در 

گروه داشت. 

بازگشت آیفکس به ۷00 
واحد پس از 31 روز

در آخری��ن روز معامالت��ی 
هفت��ه ج��اری، ضمن رش��د 
کل  ش��اخص  واح��دی   8.۶
فراب��ورس، آیفک��س بع��د از 
وارد  معامالت��ی  روز   ۳۱
کان��ال ۷۰۰ واح��دی ش��د و 
رقم ۷۰۲ واح��د را ثبت کرد 
نم��اد ش��رکت های گ��روه  و 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانی��ان، پاالیش نفت تهران 
و پتروشیمی مارون به ترتیب 
سه نمادی بودند که بیشترین 
تاثی��ر مثب��ت را بر ش��اخص 
فرابورس گذاش��تند. در پایان 
اوراق  معام��الت ۴۲۹ میلیون 
بهادار در ۳۴ هزار و ۷۲۱ دفعه 
معامالتی به ارزش��ی افزون بر 

دادوس��تد  ریال  ۹۲۹ میلیارد 
ش��د. در میان نمادهای مورد 
معامل��ه در بازارهای اول، دوم 
و پای��ه نی��ز بیش��ترین حجم 
معام��الت ب��ه نماد ش��رکت 
ف��والد هرم��زگان جن��وب با 
س��هم  دادوس��تد۵۰ میلیون 
اختص��اص داش��ت، در حالی 
که باالترین ارزش معامالت را 
شرکت بهمن دیزل به میزان 
۱۰۷ میلیارد ریال تجربه کرد. 
در جری��ان معامالت بازارهای 
فراب��ورس ای��ران، س��ه نماد 
پتروشیمی  گروه  ایران،  قاسم 
س��رمایه گذاری ایرانیان و قند 
ش��یروان قوچان و بجنورد به 
ترتیب پربیننده ترین نمادهای 
بیشترین  بودند؛  معامله  مورد 
کاهش و افزای��ش قیمت نیز 
به ترتیب به نام شرکت بهمن 
لیزینگ و مهندس��ی صنعتی 
روان ف��ن آور ثب��ت ش��د. در 
همین حال بررس��ی معامالت 
اوراق ب��ا درآمد ثابت نش��ان 
بیش��ترین حجم  که  می دهد 
معامل��ه این اوراق به اس��ناد 
خزانه اسالمی با خریدوفروش 
۵۶ هزار و ۵۶۹ ورقه اختصاص 
ETF داش��ته است و در میان

حج��م  بیش��ترین  نی��ز  ه��ا 
معامل��ه مرب��وط ب��ه صندوق 
س��رمایه گذاری اعتماد آفرین 
خریدوف��روش  ب��ا  پارس��یان 
۲ م�ی�لیون و8۵۰ ه���زار اوراق 
بهادار بوده ضم��ن اینکه این 
ارزش  بیش��ترین  صن��دوق 
معامالت را نیز در میان سایر 
میزان ۳۴ میلیارد  به   ETFها 
ری��ال تجرب��ه ک��رده اس��ت. 
اسناد خزانه  معامالت  بررسی 
اس��المی در روز جاری نشان 
می ده��د، ای��ن اوراق ب��ا نرخ 
پایان��ی ۹۵۹ هزار و ۵۲۲ ریال 
مورد مبادله قرار گرفته است. 

شاخص کل 5۷6 واحد افزایش یافت

لبخندبازارسهامبهنوسانگیران

سنا - اقتصاد ایران و به خصوص 
ب��ازار س��هام به عنوان عض��وی از 
پیکره اقتصاد، مدت هاس��ت چشم 
ب��ه س��رانجام برج��ام و در پی آن 
لغو تحریم های متاث��ر از آن دارد، 
بنابراین انتظار م��ی رود در صورت 
عدم رخداد سیاس��ی خاصی روند 
مثبتی که طی چند روز اخیر و در 
آس��تانه اجرای برجام آغاز شده در 
نیمه نخس��ت سال آینده به صورت 
جدی و مستمر در بازار نمود عینی 
پیدا کن��د؛ تحریم هایی که در این 
س��ال ها ضرب��ات مهلکی ب��ه بدنه 
اقتصاد وارد کرده، وضعیت بنیادی 
شرکت های حاضر در بازار سهام را 
با چالش هایی جدی مواجه ساخته 
اس��ت. پس از ک��ش و قوس های 
ف��راوان اخیرا خبرهای��ی مبنی بر 
اجرایی ش��دن لغ��و تحریم ها و در 
صدر آن لغو تحریم های س��وییفت 
در ۱۵ روز آینده موجب تحرکاتی 
در ب��ازار س��هام ش��ده و حج��م 
معام��الت را تا ان��دازه ای باال برده 
است که امیدواری را هر چند اندک 
به فعاالن این بازار برگردانده است 
به طوری که روزنه هایی از بازگشت 

آرام اعتماد به بازار س��هام به چشم 
می خورد. ب��ا وجود اخب��ار خوب، 
چالش ه��ای سیاس��ی منطقه ای و 
ژئوپلیتیک��ی که موجب عدم ثبات 
سیاس��ی و منطقه ای ش��ده است 
همواره تهدیدی برای ثبات، آرامش 
و ش��روع روندی مستمر برای بازار 
سهام محسوب می ش��ود. در کنار 
این عامل تاثیرگذار، افت چشمگیر 
قیمت نف��ت و فرآورده های نفتی و 
نبود چش��م اندازی مثبت برای آن 
حداق��ل در کوتاه م��دت نیز مزید 
بر علت ش��ده اس��ت تا در راستای 
کاهش درآمده��ای دولت و اصرار 
به کنترل تورم با اتخاذ سیاست های 
انقباض��ی، اقتصاد کش��ور در رکود 
محاصره ش��ود به طوری که اهالی 
بازار و ش��اید مسئوالن امر نیز تنها 
راه چ��اره برون رفت از این تنگنا را 
در لغو تحریم ها و برقراری مراودات 
تجاری با کش��ورهای توسعه یافته 
ببینند. چندین بار در نیمه نخست 
س��ال جاری پس از مطرح ش��دن 
توافق هس��ته ای و لغ��و تحریم ها، 
ب��ازار واکن��ش مثبت و تن��دی از 
خود نش��ان داد و ارزش معامالت 
ب��ه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در 
روز هم رس��ید، اما این تب خیلی 
زود فروک��ش کرد و س��هامداران، 

منطقی ت��ر و به دور از احساس��ات 
منتظر اجرایی شدن قطعی برجام و 
همچنین گزارش های میان دوره ای 
ش��رکت ها ش��ده اند که متاسفانه 
گزارش های میان دوره ای شرکت ها 
هم راس��تا با وضعیت اقتصاد کالن 
کش��ور از ش��رایط خوبی برخوردار 
نبود و به روند نزولی بازار دامن زد. 
در روزهای آتی شاهد گزارش های 
۹ ماه��ه ش��رکت ها خواهی��م بود 
اما کمی بعید به نظر می رس��د که 
گزارش ها مطلوب س��رمایه گذاران 
باش��د، در نتیج��ه بازار س��هام به 
واس��طه این عامل و بدون در نظر 
گرفتن اثرات رفع تحریم ها احتماال 
پویای��ی روزهای اخیر را از دس��ت 
خواهد داد. برداش��ته شدن تحریم 
سوییفت و آثار آن بر صنایع بورسی 
بر سودآوری بانک ها تاثیر بسزایی 
خواهد داش��ت. طبیعتا بانک هایی 
که شعب خارجی بیشتری دارند از 
این شرایط بهره بیشتری خواهند 
برد. بانک ه��ای ص��ادرات، ملت و 
تجارت که دارای بیش��ترین شعب 
خارجی هس��تند به دلیل افزایش 
مراودات تج��اری خارجی و به تبع 
آن رش��د درآمدهای غیرمشاع در 
شرایط مطلوب تری نسبت به مابقی 
ش��رکت های گروه قرار می گیرند. 

گروه خودرویی و قطعه س��ازها هم 
که با وجود تحریم ها شرایط سختی 
را در همکاری با ش��رکای خارجی 
خ��ود تجربه می کنن��د از رفع این 
محدودیت ها س��ود برده و با فراهم 
آم��دن زمینه ه��ای الزم در نقل و 
انتقاالت پول، توان کاهش هزینه ها 
را دارا می شوند. خودرویی های بازار 
س��هام نیز که عمدتا از هزینه های 
مالی س��نگین رن��ج می برند با لغو 
تحریم ها و جذب س��رمایه گذاران 
خارجی قادر به شکوفایی خواهند 
بود و از پتانسیل بالقوه ای در دوران 
پس��ا تحریم برخوردار می ش��وند. 
از تاثی��ر لغو تحریم س��وییفت بر 
صنع��ت دارو نی��ز نمی ت��وان به 
ش��رکت های  گذش��ت.  آس��انی 
دارویی که اکث��را مواد اولیه خود 
را به ص��ورت واردات��ی دریاف��ت 
می کنند و با وجود مش��کالت در 
نق��ل و انتقال پ��ول، هزینه های 
متحم��ل  را  س��نگینی  مال��ی 
می ش��وند با لغو تحریم سوییفت 
و رفع این مشکل، سودآوری شان 
دستخوش تغییرات زیادی خواهد 
ش��د. همچنین ش��رکت های این 
صنعت تکنول��وژی محور، در پی 
رفع تحریم ه��ا و ورود تکنولوژی 
به کش��ور، با کاه��ش هزینه ها و 

افزای��ش س��ودآوری نی��ز مواجه 
می ش��وند. س��ایر صنایع��ی ک��ه 
محص��والت خ��ود را به ص��ورت 
صادراتی به فروش می رس��انند و 
ب��ه دلیل مش��کالت تحریم برای 
انتقال وجه آن با مش��کل مواجه 
بودن��د در پ��ی این گش��ایش با 
ش��رایط بهتری روب��ه رو خواهند 
لغو تحریم های  به طورکلی  ش��د. 
س��وییفت و در س��طح کالنت��ر 
لغو تمام��ی تحریم ها، ع��الوه بر 
اثرگذاری خاص بر تک تک صنایع 
مورد بحث، اثرات کلی بر اقتصاد 
کشور خواهد گذاشت و آن را در 
مسیر رونق قرار خواهد داد. البته 
با مطرح شدن خبرهایی مبنی بر 
لغو تحریم ها و اجرایی شدن آنها، 
تحرکات��ی در بازار س��هام اتفاق 
افتاده اس��ت اما تا زمانی که آثار 
برداشته شدن تحریم ها بر اقتصاد 
کالن کش��ور و در حالت جزیی تر 
ب��ر وضعی��ت بنیادی ش��رکت ها 
نمایان و در گزارش��ات مالی نمود 
پیدا نکند روند رو به رشد مستمر 
در بازار س��هام ش��کل نمی گیرد، 
البت��ه انتظار م��ی رود در صورت 
عدم رخداد سیاس��ی خاصی این 
روند مس��تمر و منسجم در نیمه 

نخست سال آینده محقق شود. 

ایسنا - نخس��تین و مهم ترین 
دلی��ل روند مثبت ب��ورس، کاهش 
ن��رخ بهره بی��ن بانکی اس��ت، زیرا 
رابطه معکوس��ی بین نرخ بهره بین 
بانکی و نسبت P/E  بازار وجود دارد 
به طوری ک��ه هرقدر نرخ بهره بین 
بانکی پایین تر باش��د، P/E افزایش 
می یابد. عملیاتی ش��دن سوییفت 
و قیمت نفت از عوامل دیگر رش��د 
بورس اس��ت. زمزمه هایی مبنی بر 
عملیاتی شدن سوییفت موجب رشد 
بورس شده و از سوی دیگر کاهش 
قیمت نفت نیز در این افزایش موثر 
است، زیرا اگرچه کاهش قیمت نفت 
به صورت بنی��ادی در برخی صنایع 

باعث کاهش س��ودآوری می شود، 
اما در برخی صنایع با افزایش همراه 
است. عامل چهارم این است که بعد 
از گذشت دو سال از رکود پی در پی، 
بورس به نقطه ای رس��یده است که 
بر  سیاس��ت های جدی��دی مبنی 
اراده برای خ��روج از رکود با اعطای 
وام ب��رای خرید خودرو و همچنین 
تزریق نقدینگی از بانک مرکزی به 
برخ��ی بانک ه��ا و در پیش گرفتن 
سیاست های انبس��اطی اتخاذ شده 
اس��ت که این امر فض��ای نظارتی 
و کنترل��ی قیمت ه��ا را تا حدودی 
کاهش می دهد. عالوه بر این عوامل، 
نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها 
نیز در آغاز رونق مجدد بورس موثر 
ب��وده و به عنوان عام��ل پنجم ذکر 
می ش��ود. در چنین فضایی ممکن 

اس��ت دارندگان نقدینگی در ابعاد 
مختلف بخشی از نقدینگی خود را 
به سمت بورس به جریان بیندازند 
ضمن اینک��ه از لحاظ روانی نزدیک 
به دو س��ال اس��ت که بورس روند 
نزولی داش��ته و قیمت ها در سطح 
مناس��بی قرار دارد، بنابراین جریان 
نقدینگی که متوجه نرخ سود بدون 
ریس��ک بود، ممکن اس��ت متوجه 
بازار س��هام و بورس شود که ارزش 
و حجم معام��الت این موضوع را به 
خوبی نشان می دهد. با تغییر روند 
حرکتی معام��الت در روزهای اخیر 
می ت��وان گفت اش��خاص حقیقی 
بیشتری در حال فعالیت هستند و 
تا حدودی جذابیت در بورس ایجاد 
شده اس��ت. در حال حاضر می توان 
گفت نقدینگی به صورت محسوس 

در حال ورود به بازار س��هام اس��ت 
و باوجود اینکه ممکن اس��ت برخی 
اش��خاص در موضع فروش باشند، 
اما چرخش بورس به س��مت ورود 
نقدینگی اس��ت. بازار س��هام آنقدر 
عم��ق دارد ک��ه برخالف گذش��ته 
کس��ی نمی توان��د در آن تاثیر گذار 
باشد؛ مصادیق این موضوع هم این 
است که در ماه های گذشته همه از 
ابزارهای مختلف استفاده می کردند 
تا بورس را حرک��ت بدهند، اما این 
اتفاق نمی افتاد ولی اکنون این روند 
رخ داده و واکن��ش بورس طبیعی و 
بدون دس��تکاری است. پیش بینی 
بازار س��هام با ف��رض اینکه عوامل 
تاثیر گ��ذار فعلی ثابت باش��د، رو به 
رشد خواهد بود و از کاهش خبری 
نیست مگر اینکه تغییرات خاصی در 

زمینه سیاس��ی و اقتصادی داشته 
باش��یم ولی در این مقط��ع زمانی 
ب��ه نظر می رس��د نقدینگ��ی برای 
جلوگیری از کاه��ش ارزش پول به 
س��مت بازار بورس در حال حرکت 
اس��ت. در این شرایط س��هامداران 
ب��ا تحلیل های بنیادی و ب��ه دور از 
هیجان اقدام به دادوس��تد کنند و 
ترجیحا س��هام خود را نگ��ه دارند. 
وی در واکن��ش به رفتار حقوقی ها 
گف��ت: معم��وال حقوقی ه��ا بعد از 
واکنش حقیقی ها حرکت می کنند، 
ولی پیش بینی می شود در روزهای 
آینده حقوقی های بازار به این نتیجه 
برسند که از فروش خود کمتر کنند 
و با دقت بیشتری نسبت به فروش 
اقدام کنن��د که ای��ن روند موجب 

تقویت روند مثبت بورس می شود. 

روند بورس طبیعی است نه سیاسی

تاثیر بورس از برجام در نیمه نخست سال آینده
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دریچه

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
لوله و ماشین س��ازی در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد 
که الیاف مصنوعی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱.۶8۵۱۵.۰۲لوله و ماشین سازی
۴.۷۶۹۵.۴۴الیاف مصنوعی
۳.۳۲۱۵حفاری شمال
۱.۰۹۳۵قند خراسان

۱۵.۱۳۹۴.۹۹سیمان بهبهان
۵.۹۷۵۴.۹۹شیشه رازی

۴.8۴۰۴.۹۹الستیکی سهند

بیشترین درصد کاهش
گلوکوزان صدرنش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
روز گذشته ش��د. صنعتی بهشهر در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. توکا ف��والد و پ��ارس الکتریک ه��م در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۶۵(۳۲.8۷۱گلوکوزان

)۴.۵۴(۷.۵۷۳صنعتی بهشهر
)۳.8۳(۱.۲8۰توکا فوالد

)۳.8۳(8.۱۶۳پارس الکتریک
)۳.۷۲(۱۲.۷۴۴تولیدی مهرام

)۳.۵۷(۲.۳۲۳تولیدی شهید قندی
)۳.۵۴(8.۵۲۵جوشکاب یزد

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک تجارت  پرمعامله ترین س��هم بازار 
ش��ناخته شد. بانک صادرات ایران در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. بانک ملت و پارس خودرو در جایگاه س��وم و 

چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

۹۱.۰۵8 ۹۵۷بانک تجارت

۷۰.۳۴۲ ۹۱۲بانک صادرات 
۶۳.۳8۹ ۱۹۵۴بانک ملت

۴۶.۳۹۷ ۹۳۵پارس  خودرو
۳8.۴۰۵ ۷۷۰ایران  خودرودیزل 

۳8.۳۴۴ ۱۶۰۰بانک سینا
۲۰.۹۹۵ ۳8۲۵صنایع  آذرآب 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
بانک ملت به خود اختصاص داد. بانک تجارت هم رتبه 
دوم را به دست آورد. ایران ترانسفو و صنایع آذرآب نیز 

در رده های باالی بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۲۳.8۶۲ ۱۹۵۴بانک ملت
8۷.۱8۷ ۹۵۷بانک تجارت
8۳.۹۶۵ ۱۰۵۲۰ایران  ترانسفو
8۰.۳۰۰ ۳8۲۵صنایع  آذرآب 
۶۴.۱۲۲ ۹۱۲بانک صادرات
۶۱.۳۵۶ ۱۶۰۰بانک سینا
۴۷.۹۵۱ ۷۱۶۰گروه مپنا 

بیشترین سهام معامله شده
بانک ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که بانک صادرات 
ایران در این گروه دوم شد. بانک تجارت و پارس خودرو 

در رده های بعدی جای گرفتند.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۱۹۵۴۳۵۹۶بانک ملت

۹۱۲۳۴۰۳بانک صادرات
۹۵۷۳۱۶۹بانک تجارت
8۹۲۲۴۴۶پارس خودرو
۳8۲۵۲۲۰۱صنایع آذرآب
۱۶۰۰۲۱۴8بانک سینا

۱۶۹۱۱8۳۵لبنیات کالبر

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. محورس��ازان ایران 
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۱۳۵۲۱۲۳الکتریک خودرو شرق

۱۵۶۵۱۱۲درخشان تهران

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 
پردی��س و گ��روه صنعتی بارز در رده ه��ای بعدی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

۱۰۴۳۱.۹۳سرمایه گذاری اعتبار
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۳۱۵۵۳.۴8سیمان کارون

تلفن مستقیم: 86073274شماره 413 www.forsatnet.ir

سید محمد صدرالغروی

فردین آقابزرگی
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مهرزاد جهانی
تحلیلگر بازار سهام



آیدا محققین متولد 1365 در تهران اس��ت؛ 
مدیرعامل ش��رکت پرتو تاپ رای��ان و صاحب 
امتی��از دو برن��د پروتاپ و رهب��ان الکترونیک 
است. محققین دانش آموخته مقطع کارشناسی 
گرای��ش س��خت افزار بوده و زمین��ه فعالیتش 
ش��بکه فن��ی و مهندس��ی در ح��وزه طراحی 
سیس��تم های کامپیوتری و الکترونیکی است. 
محققین توانسته شبکه گسترده خدمات پس 
از فروش را در کلیه استان ها ایجاد کند. از سال 
1387 فعالیت خود را در حوزه طراحی بردهای 
الکترونیک��ی، تعمیر و نگهداری سیس��تم های 
دیجیتال��ی و کامپیوتری آغ��از کرده و به علت 
نبود دانش کافی و ارائه پشتیبانی فنی در داخل 
کش��ور، خدمت پش��تیبانی و گارانتی واقعی را 
در کش��ور، برای نخستین بار بومی سازی کرده 
اس��ت. طبق گفته های این بان��وی کارآفرین، 
استفاده از تکنیک مهندسی معکوس و تحلیل 
تکنولوژی های پیشرفته، همگام با متدهای روز 
جهان، در سیستم های مذکور سبب جلوگیری 
از خروج ارز، صرفه جویی در زمان، ارائه خدمات 
حرفه ای در ش��أن مش��تریان ایران��ی و از همه 
مهم تر تولید و صادرات دانش مذکور می شود. از 
آنجا  که بر توانمندی بانوان باور داشته، همواره 
س��عی بر ش��کوفایی و حضور پررن��گ آنان در 
عرصه کار و اشتغال داشته است. تاکنون بیش 
از 10ش��عبه در کش��ور با دو برند »پروتاپ« و 
»رهبان الکترونیک« راه اندازی کرده و در حال 
حاضر به آماده سازی و راه اندازی شبکه خدمات 
یکپارچه در کلیه استان ها با همکاری سازمان 
آموزش فنی و حرف��ه ای و وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی جهت اشتغال پایدار 374 نفر از 
بانوان متخصص در کل کش��ور مشغول است و 
تاکید بسیار بر اشاعه فرهنگ کارآفرینی دارد. 

با توجه به رش�ته تحصیلی ش�اید حدس 
چگونگی شکل گیری ایده کسب وکارتان 
خیلی سخت نیست. اما می خواهم خودتان 
در ای�ن م�ورد توضیح بیش�تری بدهید و 
انگیزه ت�ان را از راه ان�دازی کس�ب وکاری 
مستقل بیان کنید و اینکه بفرمایید آیا در 
این زمینه الگو یا نمونه خارجی داشته اید؟ 

اگر در س��ال های آغازین فعالیتم این سوال 
را می پرس��یدید می توانستم در چند کلمه آن 
را خالصه کنم اما حاال که به پش��ت سرم نگاه 
می کنم، ده ها دلیل را پیش روی خود می بینم. 
همه ما در مس��یر زندگی موانعی را بر س��ر راه 
خود داریم و هر کدام روش��ی برای مقابله با آن 
برمی گزینیم. برخی وجود مشکالت را توجیهی 
بر ج��الی وط��ن می دانند، برخ��ی نیز هدف 
خود را فراموش کرده و از حرکت می ایس��تند. 
گروهی هم به مقابله برمی خیزند و راه چاره ای 
می س��ازند. من خود را در گروه سوم می بینم. 
هر مشکلی پنجره ای است رو به دنیای جدید. 
کس��ب و کار من نیز پاسخی به خأل و مشکالت 

پیش آمده در کش��ور اس��ت؛ تبدیل دانش روز 
کشورهای پیش��رفته به دانش بومی، با کمک 
مهندس��ان هوش��مند ایرانی، مدیریت دانش 
جهت تامین نیازهای مربوطه و در نهایت خلق 
محصولی ایده آل. وجود نمونه مش��ابه خارجی 
کمک ش��ایانی بود در راستای تطبیق توقعات 
داخلی با آنچه امروزه مشتری مداری می نامند. 

فضای کسب وکار ایران را برای کارآفرینی 
چطور می بینید؟ بخص�وص برای خانم ها و 

به ویژه در این حوزه؟ 
بهتر اس��ت در مورد دو مقوله کس��ب و کار و 
کار آفرینی قائل به تفکیک ش��ویم. برای ایجاد 
یک کس��ب و کار س��الم، وجود ثبات اقتصادی، 
در زمره نیازه��ای حداقلی ق��رار می گیرد. اما 
در کارآفرینی، عالوه بر وجود یک زیرس��اخت 
مالی مناسب، نیاز به حفظ حقوق معنوی آنچه 
آفریده  ایم، غیرقابل انکار است. با توجه به اخبار 
این روزه��ای کش��ورمان، پیش بینی می کنم 
فضای اقتصادی، پویا و نوین را تجربه خواهیم 
کرد ک��ه می تواند امیددهنده روزهای روش��ن 
در کس��ب وکار باش��د. اما در مورد کارآفرینی 
باید وس��یع تر بنگریم. با توجه به سند توسعه 
چش��م انداز 1404، تاکید بر جنبش نرم افزاری 
و تولی��د عل��م و صادرات به خ��ارج از مرزهای 
کش��ور، فرصت مناسبی برای ورود به بازارهای 
نوین مهیا خواهد شد. در مورد کار خانم ها هم 
باید اضافه کنم که ایجاد شغل پایدار برای بانوان 
نیازمند بس��تر قانونی مناس��ب است و حضور 
ارزشمند زنان توانمند، در انتخابات پیش روی 
مجلس، اطمینان بیشتری نسبت به تحقق این 

مهم ایجاد کرده است. 

توضیح�ی در م�ورد محصولی ک�ه تولید 
می کنید بفرمایید و اینکه آیا این محصول 
قابلیت صادرات هم دارد و آیا ارزآوری آن 

بررسی شده است؟ 

محصوالت ما به چند دسته تقسیم می شوند، 
بخشی تجهیزات فناوری اطالعات )زیرساختی و 
باالدستی( است که واردکننده این گونه تجهیزات 
هس��تیم. برخی خدمات فنی و مهندسی است 
که کام��ال بومی ش��ده و توس��ط متخصصانی 
که اکثرا خانم هس��تند، در حال انجام اس��ت و 
برخی طراحی راهکارهای جامع سازمانی است 
که ترکیب��ی از س��خت افزارهای گاه تولیدی و 

نرم افزارهای برخط )آنالین( تصمیم یار است. 
س�رمایه اولیه ش�ما چقدر ب�وده و در این 
زمینه چه حمایت های خانوادگی یا سازمانی 

از شما شده است؟ 
سرمایه اولیه من تالش و پشتکارم بود و باور 
به اینکه در س��ایه کار تیمی، نتیجه ای فراتر از 
توقع حاصل می ش��ود. البته به شرط پایبندی 
به اصول و قواعد آن. قطعا نقش خانواده در این 

مقوله حائز اهمیت است. هر آنچه از راهکارهای 
ب��رون رفت از بحران ه��ا تا به ام��روز می دانم، 
ماحصل نقش پررنگ و کلیدی خانواده اس��ت. 
عبور از شش چالش بنیادی سال های گذشته، 
بدون حمایت، دلگرمی و پشتیبانی پدر و مادرم 

امکان پذیر نبود. 
و ش��اید جال��ب باش��د بدانی��د، مجموع��ه 
ش��رکت های ما، توس��ط من و همس��رم اداره 
می ش��ود و در گروه کسب وکارهای خانوادگی 
است که تاثیر زیادی نیز در موفقیت مجموعه ما 
داشته است. پیشنهاد من به مشتاقان کارآفرینی 
این اس��ت که با تحقیق و مطالعه واقع گرایانه و 
با اتکا به داده های حقیقی، فعالیت خود را آغاز 
کنند و همچنین در پیش��برد و توسعه کسب 
وکار می توان از مش��اوران زبده و امین به عنوان 
تس��هیل گر بهره برد. بهبود در رفتارهای فردی 
و نح��وه برخورد با مش��کالت از عوامل کلیدی 

اولیه است. 
مهم تری�ن مش�کالت ح�وزه کاری ش�ما 
چیس�ت و چه چیزی موجب می ش�ود که 
آنها را پشت سر بگذارید. در واقع ابزارهای 
شما برای عبور از مشکالت چیست و اینکه 
چه شگردهای مدیریتی برای کنترل اوضاع 

و پیشبرد به کار می گیرید؟ 
اجازه دهید مشکالت را به چند دسته تقسیم 
کنم، اول مربوط به قوانین و مقررات کلی کشور 
اس��ت که به نظر من در جهت تس��هیل گری، 
تش��ویق یا کمک به بخ��ش خصوصی طراحی 
نش��ده اس��ت. دوم رقابت در فضای غیر عادالنه 
و تبعیض آمیز با ویژه خواران اس��ت و سوم عدم 
ثبات و رکود ش��دیدی اس��ت که سال ها است 

سایه آن بر اقتصاد ما سنگینی می کند. رویکرد 
ما برای بهبود عملکرد کسب وکارمان به عبارتی 
سودآوری سازمان مان، توسعه چابکی مورد نیاز 
برای شناس��ایی و دریافت سریع تر فرصت ها از 
رقبا اس��ت. اهمیت چابک شدن شرکت ما این 
است که س��ازمان توانایی انطباق سریع را دارد 
و هرگز به دلیل دس��ت و پنجه ن��رم کردن با 
بهبودها و پیشرفت های اقتصادی سیار، بزرگ 
نمی شود. برای تحقق این چابکی ما به شدت از 
فناوری اطالعات بهره جستیم و نتیجه آن آنقدر 
موفقیت آمیز بوده اس��ت که اکنون مش��غول 
انتقال تجربیات خود به سایر شرکت ها هستیم. 
اوضاع کلی کسب وکاری از نوع فعالیت شما 
در ایران به چه صورت اس�ت و مش�تریان 

شما چه کسانی هستند؟ 
تحریم ها و رکود اقتصادی اثر خود را به شدت 
بر کسب وکار ما نیز گذاشته است که امیدواریم 
و س��یگنال های مثبت��ی در آین��ده دریاف��ت 
کنیم. مش��تریان ما اکثرا سازمان ها و ارگان ها، 
وزارتخانه ها، بانک ها و ش��رکت های خصوصی 

متوسط و بزرگ هستند. 
میزان اش�تغال زایی ش�ما چقدر بوده و در 
مورد گس�تردگی کارتان توضیح بدهید؟ 
خانم ه�ا  چ�ه می�زان از نیروهای ش�ما را 

تشکیل می دهند؟ 
به همان دالیلی که در مورد تحقق چابکی در 
سواالت پیشین شما تشریح کردم، کارآفرینی ما  
اکثرا به صورت غیرمستقیم است. با شرکت های 
زیادی همپیمان استراتژیک هستیم و تقریبا با 
این روش بیش از 40نفر از کسب و کار ما ارتزاق 
می کنند. بیش از یک س��ال است که در تالش 
هس��تیم از ظرفیت دولتی استفاده کنیم تا در 
حوزه خدمات پس از فروش نیز 400نفر خانم 

را جذب به کار کنیم. 
آیا به عنوان یک زن ح�س کرده اید که در 
مسیر کاری تان تنگناهای بیشتری نسبت 

به مردان دارید؟ 
بله. ش��اید قابل تامل باش��د که بخش��ی از 
ای��ن تبعیض به زنان، توس��ط خ��ود زنان نیز 
اعمال می ش��ود و ترجیح می دهن��د در حوزه 
تکنولوژی های برتر که زمینه کاری من اس��ت، 

بیشتر از مهارت های آقایان استفاده کنند. 
چ�ه ویژگ�ی ش�خصیتی خ�ود را مدیون 
فعالی�ت  و  می دانی�د  کارآفرین�ی خ�ود 
اقتصادی چه تاثیری بر زندگی شخصی شما 

و شخصیت شما داشته است؟ 
کارآفرینی، روحیه جنگجویی و تالش��گری 
من را بسیار تقویت کرده است. اکنون که خود 
را با ش��رایط قبل از شروع کار مقایسه می کنم، 
می بین��م که به طور اساس��ی، نح��وه برخوردم 
با مس��ائل متفاوت ش��ده اس��ت. بس��یاری از 
رخدادهایی که برخورد با آنها برایم ناخوشایند 
بود سعی می کردم به هر طریقی که شده آن را 
دور بزنم یا از کنار آن بگذرم. اما امروز که مسئله 
را تحلیل می کنم، اس��تراتژی حمله را انتخاب 
می کنم و مسئله را از پیش پای خود برمی دارم. 

دنی��ا به عرصه تازه ای از نوآوری پا گذاش��ته 
اس��ت؛ دنیایی که در آن صنایع خودکار حرف 
اول را می زنند. شرکت های خودروسازی پیشرو 
اکن��ون نوآوری هایی را ثب��ت کرده اند که نوید 
تولید خودروهای برقی را می دهد. آنها امیدوار 
هستند که این نوع فناوری ها به سرعت تکامل 

یابند. 
با پتانسیلی که احتماال در نهایت به همکاری 
خودروس��ازان، تأمین  کنندگان انرژی و مراکز 
علمی و دانشگاهی منجر خواهد شد، آینده ما 
ممکن است به سمت نس��ل چهارم نوآوری ها 

برود که بسیار فراتر از تصور ما خواهد بود. 
پیشرفت های شگرف فناوری البته تنها تغییر 
در دنیای خ��ودرو نخواهد بود. درصد زنانی که 
درون این دایره توس��عه ق��رار خواهند گرفت 
نیز ای��ن صنعت را دس��تخوش تغییر و تحول 
خواهد ک��رد. اگرچه اس��تراتژی های بازاریابی 
خودروه��ا هنوز بر جذب مردان تمرکز دارد اما 
آمارهای چش��مگیری اخیرا به دست آمده که 
نش��ان دهنده توجه بیش��تر خانم ها به خودرو 
اس��ت. گزارش س��ال 2014 ش��رکت مشاوره 
 » فراست اند سالیوان «   نشان داد که در این سال 
تعداد خانم هایی که گواهینامه رانندگی گرفتند 
از آقایان بیشتر بوده است. همچنین 52درصد 
خودروهای جدید را در آمریکا خانم ها می خرند، 
ضمن اینکه بر 85درص��د از خریدهای خودرو 
نیز تأثیرگذار هستند. 65 تا 80درصد مشتریان 

تعمیرگاه ها خانم ها هستند. 

شمار رو به افزایش زنان در بخش خدمات 
پس از فروش

کاتلین اش��ماتز پیش از پیوس��تن به انجمن 
قطعات و لوازم یدکی خودرو  )AAIA( در سال 
2012میالدی، 30سال را در بخش خدمات پس 
از فروش ش��رکت بابکوکس فعالیت کرد. دنیای 

خدمات پ��س از فروش بعد از پیوس��تن خانم 
اشماتز دنیای متفاوتی ش��د. او در سال 2004، 
به س��مت رئیس و مدیرعامل AAIA برگزیده 
شد و سال گذشته بر ریبرندینگ این انجمن و 
تبدیل شدن آن به انجمن خدمات پس از فروش 
اتومبیل  )ACA( نظارت کرد. او به تایر بیزینس 
گفته است:  » نخستین معامله به خوبی مرا نشان 
داد.  «   اگرچ��ه هن��وز هم نش��انه های از تبعیض 
جنسیتی در صنعت خودروسازی وجود دارد، اما 
به باور خانم اش��ماتز زنان حضور پررنگ تر و در 
حال رش��دی در این صنایع دارند، اگرچه هنوز 
هم چندان اوضاع مس��اعد نیس��ت. او می گوید: 
 » این رشد یک سال عالی بود و سال بعد چندان 
تغییری نکرد، اما شک ندارم که روند، رو به رشد 

است.  «   
به گفته خانم اش��ماتز، انجمن خدمات پس 
از فروش خودرو برنامه ای برای تعداد خانم های 
حاضر در مشاغل مربوط به این حوزه یا چگونگی 
تقسیم شدن این مشاغل در بخش بازاریابی یا 
مشاغل تکنیسینی ندارد، اما رشد قابل توجهی 
در تصدی مشاغل مربوط به بازاریابی و فروش 
خودرو از سوی زنان و فروشگاه هایی که تمامی 
افراد آنها زن هستند یا تکنیسین های زن دیده 

شده است؛ چیزی که او فکر می کند در هر دو 
جنبه اتفاق افتاده است. به اعتقاد خانم اشماتز 
از صنایع خدمات پس از فروش خودرو صدایی 
شنیده می ش��ود که می خواهد اهمیت حضور 

زنان را به گوش همگان برساند. «
زنان حاضر در هیات مدیره ش��ورای خدمات 
پس از فروش خودرو  )CCC( در حال تالش 
فراوان برای سوق دادن زنان به سوی این حوزه 
کاری هستند. ش��ورای خدمات پس از فروش، 
سازمانی اس��ت که زنان کارشناس در خدمات 
پس از فروش را در خود جای داده و وظیفه اش 
فراهم کردن فرصت های شغلی برای زنان در این 

حوزه و آموزش به زنان است. 
انجم��ن خدم��ات پ��س از فروش خ��ودرو 
توسعه قابل توجهی در حضور زنان دید، چراکه 
برنامه ه��ای خاصی در فعالیت های آموزش��ی، 
رس��یدگی به کارشناس��ان جوان ای��ن حوزه و 
حض��ور در رویدادهای گوناگ��ون انجام داد که 
همگ��ی موفقیت آمیز ب��ود. از طرف��ی مردان 
هم ای��ن روزها حضور زن��ان در این صنعت را 
پذیرفته اند و تقویت صنعت را به عنوان یک اصل 
کل��ی در نظر دارند. خانم اش��ماتز که به زودی 
بازنشس��ته می ش��ود، هنوز هم بر حمایتش از 

زن��ان هیات مدیره CCC تأکی��د دارد و بعد از 
بازنشستگی هم این کار را ادامه می دهد. 

زنان تأثیرگذار صنعت خودرو
 دنیسا پاتریک:راننده آمریکایی رقابت های 

اتومبیلرانی
خانم ها نه تنها ماش��ین بخر هس��تند، بلکه 
خودروس��ازی و رانندگی هم می کنند، آن هم 

با سرعت زیاد. 
خان��م دنیس��ا در رقابت ه��ای اتومبیلرانی 
ناس��کار تاریخ ساز شده است. او توانسته 10 تا 
از بهترین عبور از خط پایان ها را در عالی ترین 
سری مسابقات ناسکار به نام خود ثبت کند. او 
همچنین نخستین زنی بود که در سال 2013 
توانس��ت قهرمان مسابقات اتومبیلرانی دایتونا 

500 شود. 
 تریستا شیفر:مهندس ارشد توسعه باتری 
خودروهای برقی در ش��رکت جن��رال موتورز 
است. تریس��تا از س��ال 2010 اطمینان پیدا 
کرده اس��ت که همه جنبه ه��ای خودروهای 
برق��ی جن��رال موتورز در ح��ال کار به صورت 
هماهنگ با هم هس��تند؛ از به��ره وری انرژی 
تا سیس��تم های گرمایش، سرمایش و کنترل. 

او در حالی که در مس��یر ه��دف بزرگ جنرال 
موتورز برای تولید 500هزار دستگاه خودروی 
برقی تا سال 2017 کار می کند، درصدد یافتن 
راهکارهایی برای تضمین کارکرد خودروها هم 

هست. 
 م�ری بارا:در س��ال 2014، مری به عنوان 
مدیرعام��ل جن��رال موت��ورز برگزیده ش��د. 
او نخس��تین زن��ی بود که توانس��ت س��مت 
مدیرعاملی یک شرکت بزرگ خودروسازی را 
به دست آورد. به همین دلیل او اکنون یکی از 
تأثیرگذارترین و قدرتمندترین زنان جهان به 
شمار می آید. در سال 2014، او 2/16میلیون 
دالر درآمد داش��ت که 78درصد بیشتر از دن 
آکرسون، مدیرعامل پیشین جنرال موتورز بود. 
 الیزاب�ت بارون:ای��ن زن متخصص فنی 
در بخش واقعیت مجازی و تجس��م پیشرفته 
در شرکت فورد اس��ت. همین عنوان عجیب 
و غریب نش��ان از خاص ب��ودن خود الیزابت 
س��رمایه گذار  نخس��تین  او  دارد.  کارش  و 
FIVE  )خودروی��ی از هم��ه نظ��ر س��ازگار 
ب��ا محیط زیس��ت ف��ورد( بود؛ ی��ک فناوری 
س��ه بعدی که ی��ک ش��خص را در خودروی 
سازگار با محیط زیست قرار داده و به او اجازه 
می دهد که خودرو را پیش از س��اخته شدن 
طراحی، تولید و در مس��یر تکامل مهندسی 
کند. او همچنین مسئول راهنمای علوم پایه 

دانشگاه میشیگان برای خانم ها بود. 
 آلیسیا بولر دیویس:دیویس معاون ارشد 
و مس��ئول گرفتن بازخورد از تجربه مشتریان 
در س��طح جهانی در ش��رکت جنرال موتورز 
اس��ت. او کار خود را در صنعت اتومبیلرانی در 
سال 1994 به عنوان مهندس تولید آغاز کرد. 
روند پیش��رفت او همین طور ادامه پیدا کرد تا 
س��ال 2014 که از سوی مری بارا، مدیرعامل 
جنرال موت��ورز در مس��ئولیت جدی��د خ��ود 
دس��تچین شد. در س��ال 2014، او همچنین 
عنوان تکنولوژیس��ت س��ال را از س��وی زنان 
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ابزارهای باغبانی مخصوص خانم ها

آن آدامز و لیز برنسینگر از جمله اعضای افتخارآفرین 
کمپی��ن In Her Company هس��تند؛ کمپین��ی 
از که ق��درت، خالقیت و اثرگ��ذاری 30 زن کارآفرین 
الهام بخش تجلیل می کن��د. این دو ابزارهای باغبانی ای 
س��اخته اند که مختص خانم هاس��ت و البت��ه صورتی 
رنگ نیس��ت. وقتی خانم آدامز که زمانی پرستار بود و 
خانم لیز که پیش از این مربی بهداش��ت بوده، متوجه 
ش��دند در میان ابزارهای گوناگون مرب��وط به باغبانی، 
هیچ وس��یله ای مناس��ب خانم ها نیس��ت، دست به کار 
ش��دند و سراغ ساخت ابزارهای مناس��ب برای خانم ها 
 رفتن��د. در س��ال 2008، آنه��ا ش��رکت خ��ود ب��ا نام

 Green Heron Tools را راه اندازی کردند تا به اصالح 
ابزارهای مردانه باغبانی پرداخته و ابزارهایی بسازند که 
 طراحی شان مناسب خانم ها هم باشد. دفتر مرکزی شرکت 
Green Heron Tools در نی��و تریپول��ی ایال��ت 

پنسیلوانیاست. 
ماموری��ت این دو بانوی کارآفرین طراحی و س��اخت 
ابزارها و تجهیزات کشاورزی و باغبانی است که مناسب 
با س��اختار بدنی خانم ها باش��د و در نتیجه بیش��ترین 
راحت��ی، کارآمدی، بازدهی و ایمنی را ب��رای بانوان به 
همراه داشته باشد. عالقه مشترک به باغبانی و کشاورزی 
در باغچه های کوچک، تجربیات حرفه ای در این زمینه 
و فلس��فه مش��ترک یعنی عدالت اجتماعی و داش��تن 
ش��اخصه ای مثبت در جه��ان از جمله انگیزه های مهم 
خانم آدامز و برنس��ینگر برای راه اندازی این کسب و کار 
بود. »ما به عنوان پرورش دهندگان قدیمی س��بزیجات 
ارگانیک، به خوبی کمبود وجود ابزارهایی مناسب برای 

خانم ها را درک کردیم.« 
آنه��ا همچنین به خاطر مش��اغلی که پی��ش از این 
در آن مش��غول بودن��د، درب��اره ارتباط بی��ن ابزارهای 
نامناسب از نظر طراحی و تأثیر آنها بر سالمت و ایمنی 
آگاهی ه��ای الزم را داش��تند. آنها س��ال ها زمان صرف 
کردند تا به س��ازمان های عمومی و غیرانتفاعی کمک 
کنند، نیازهای شان را برایشان تعریف کنند و برنامه های 

طراحی خودشان را برای آنها توضیح دهند. 
بزرگ ترین انگیزه آدامز و برنس��ینگر از راه اندازی این 
کسب و کار، مردم، سالمت مردم، خاک، سرزمین، گیاه 
و در کل درس��ت کردن غلط ها ب��ود. چیزی که این دو 
بانو بیش��تر دنبالش بودند حمای��ت از خانم ها در انجام 
کاری ب��ود ک��ه از قدیم به آن عالقه داش��تند. این کار 
مثل ایجاد یک چرخه س��المت، انجام کاری اس��ت که 
به س��المت افراد کمک می کند و همینطور به افراد در 
داش��تن زندگی طوالنی تر و داشتن زندگی باکیفیت تر 

یاری می رساند. 
از نظ��ر خانم ها آدامز و برنس��ینگر چالش مش��ترک 
خانم ها در راه اندازی کسب و کار از جایی ناشی می شود 
ک��ه اکثر خانم ها تمایل به متف��اوت دیدن جهان دارند 
چون برای مثال ارتباط بین دو نیمکره مغزشان از آقایان 
بیشتر است. همین امر بر نگاه و تجربه خانم ها از جهان 
تأثیر می گذارد. در آمریکا  )و بسیاری نقاط دیگر دنیا(، 
مردان نبض کسب و کارها را در اختیار دارند و ارزش های 
مدل سنتی کسب و کار از هر چیز دیگری رشد سریع تر 
و س��ود بیشتری دارد. این مدل کسب وکاری همچنین 
می گوید برای باال بردن سرمایه، یا باید کسب و کارتان را 
بفروشید یا سهام آن را ظرف 3 تا 5 سال عمومی کنید، 
طوری که سرمایه گذاران بتوانند پول شان را بگیرند. اگر 
نخواهید این کار را انجام دهید، ش��رکت تان به سادگی 
برچسب »ش��رکت الیف اس��تایلی« را خواهد خورد و 

کسی روی آن حساب چندانی باز نمی کند. 
شکوهمندترین لحظه ای که خانم آدامز و برنسینگر 
تجربه کرده اند، زمانی بوده که از کس��ی ش��نیده اند به 
خاطر بیلی که آنها درست کرده اند زندگی شان راحت تر 
ش��ده اس��ت. آنها همچنین بازخوردهای مثبت زیادی 
از خانم ه��ا و آقایانی که در رویدادهای ش��ان ش��رکت 
کرده ان��د، گرفته اند. س��ودمندترین اش��تباه)!( این دو 
بانوی کارآفرین به اقدام یکی از مهندس��ان این شرکت 
برمی گردد. یکی از مهندس��ان این ش��رکت که در تیم 
 طراحی بیل مکانیکی حضور داش��ت، توافق محرمانه با

Green Heron Tools را نق��ض کرد و با ایده های 
این کس��ب و کار به یک تولیدکننده بزرگ تر پیوس��ت. 
 Green Heron او فکر می ک��رد دارد با این کار ب��ه
Tools کمک می کند اما این شرکت همه چیز را به نام 
خود زد و ایده  س��اخت تیغه را که متعلق به این دو بانو 
بود گرفت. آنها اما به خاطر کوچک بودن شرکت ش��ان 
نتوانس��تند هیچ کاری بکنند. به همین خاطر دست به 
اقدام دیگری زدند و با ش��رکتی که ایده شان را برده بود 
هم��کاری کردند تا آن تیغه را بس��ازند. این باعث ثبت 
ش��دن ش��رکت این دو بانوی کارآفرین و رسمی شدن 
لوگوی ش��ان شد. اتفاق آن روزها بهترین درسی بود که 
این خانم ه��ا گرفتند. آنها به خوبی متوجه ش��دند که 
حتی در چنین ش��رایطی هم می شود باقی ماند و به کار 
ادامه داد و یک تیغه خیلی خوب س��اخت. این دو بانوی 
کارآفرین دریافته اند که چقدر تصمیم گیری های سخت به 
ثبات بس��تگی دارد. سیاه و سفید در یک کسب و کار کم 
اس��ت اما در عوض تا بخواهید خاکس��تری در آن وجود 
دارد. این بدان معناس��ت که مش��کالت ساده تعدادشان 
انگشت ش��مار اس��ت و پیچیدگی ها فراوان خود را نشان 
می دهند. س��اختن و ف��روش محصوالتی که کیفیت باال 
دارن��د از جمله راهکارهای ای��ن دو بانو برای حفظ ثبات 
بوده است. صداقت، همبستگی با مشتری و احترام به آنها 
از دیگر راهکارهای این کارآفرینان برای حفظ ثبات در کار 
و از جمله رازهای پایداری کسب و کارشان به شمار می آید. 

زنان جهان 

اقتصاد زنان

گفت وگوی »فرصت امروز« با آیدا محققین، کارآفرین حوزه فنی و مهندسی

راه  چاره جستن به کارآفرینی ام منجر شد

هر مشکلی پنجره ای است رو به 
دنیای جدید. کسب و کار من نیز 

پاسخی به خأل و مشکالت پیش آمده 
در کشور است؛ تبدیل دانش روز 

کشورهای پیشرفته به دانش بومی، 
با کمک مهندسان هوشمند ایرانی، 

مدیریت دانش جهت تامین نیازهای 
مربوطه و در نهایت خلق محصولی 

ایده آل

حضور زنان در صنعت خودرو، هر روز بیشتر از دیروز

طاهره خواجه گیری

ترجمه: سارا گلچین
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انتخاب افراد مناسب برای راه اندازی یک استارتاپ

ایدهراهاندازی
کسبوکارچگونهبهذهنشما

رسیدهاست؟

آیا
انسانمضطربی

هستید؟

آیاحضورفعالی
درشبکههایاجتماعیدارید؟

واکنششمابهجمله»یکاشکالیاینخودکاررابهمنبفروش!
درکارماایجادشدهاست«چیست؟

تیمتحتمدیریتشماچگونه
ایدهپردازیمیکند؟

آیامیتوانیدفعالیتهایتانرا
سازماندهیکنید؟

آیاقصدداریدوظایفمتعددیرا
برعهدهبگیرید؟

آیاشما
شخصمقتصدی

هستید؟

شبهنگامدرلحظهخواباین
ایدهبهشکلیکرؤیابهمن

الهامشد.

بله،شدیدامضطربهستم!!!

بله،مندوستدارمباافراد
دیگردرشبکههایاجتماعی

ارتباطبرقرارکنم.

بله،برنامهریزیمنبسیار
دقیقاست.

بله،مندرانجامچندوظیفهبه
صورتهمزماناستادهستم!

نه!منفقطدرانجامیککار
مفیدهستموقصددارمآنکار

رابهدرستیانجامدهم.

نه!لطفابهمنکمککنید. نه،ترجیحمیدهمبهکارهای
خودرسیدگیکنم.

خب،بگوییددقیقابهچهنوع
خودکارینیازدارید؟

آهخدایمنبهتراستبه
خانهبروی.

مابههنگامایدهپردازیمعموالً
کنارهممینشینیموسکوت
مطلقبرجلسهحاکماست.

مابههنگامایدهپردازی،
ایدههایمانرابایکدیگربه

اشتراکمیگذاریم.
آیامشکلایجادشدهمربوطبه
سروربودهوازسویمااست؟

آه...لطفااینخودکاررااز
منبخرید!

مضطربنیستموهموارهبر
اعصابخودمسلطهستم

نه،ممکناستدچارکسری
بودجهباشم

منحسابهریکسکهرا
نیزدارم!

بابررسیهاییکهانجامدادم
متوجهوجودیکخالءدربازار
شدموتصمیمگرفتمیکریسک

حسابشدهانجامبدهم.

فروشنده

برنامهریز

فردخالق

متخصص

فردخالقهوشمند

شمابهیکشخصباهوشوخالقنیازدارید

شمابهیکمتخصصاهلفننیازدارید

شمابهیکفردخالقنیازدارید

شمابهیکبرنامهریزنیازدارید

شمابهیکفروشندهنیازدارید

شمادربخشهایمختلفیفعالیتمیکنید،اماقطعاًیکفرد
خالقوباهوشوهمهفنحریفنیستیدکهبتوانیدتمامی
کارهایت�انرابهخوبیانجامدهید.فردیبامش�خصات
ذکرش�دهمانندیکتختهسنگبزرگدردنیایتجارت
است.کس�یبامجموعهایازتواناییه�اواطالعاتفنی،
تخصصدرحوزهکسبوکاروخالقیتکهایدههاینابو
خاصیدرسردارد،میتواندشرکتتجاریشمارابهسوی

پیشرفتهدایتکند.

ش�ماازمه�ارتوتخص�صالزمجهتتولیدی�کمحصولو
پش�تیبانیمؤثرازآنکهم�وردقبولمش�تریانقرارگیرد
برخوردارنیستید.یکشخصمتخصصاهلفنبادیدگاهی
کارآفرینان�همیتواندکمکش�ایانیبهایجادس�هولتدر
کس�بوکارش�ماکند.ایندس�تاف�رادبهفرآین�دتولید
محصول،آزمایشوتوسعهآنکمککردهوموجباترشدو

پیشرفتشمارافراهممیکنند.

بدونخالقیتونوآوری،نمیتوانیدمش�کالتوچالشهای
احتمال�یراک�هاس�تارتاپش�ماممک�ناس�تب�اآنها
روبهروش�ودح�لوفصلکنید.خالقیتمیتواندش�ما
رابهمس�یرهایجدیدیرهنمونس�ازدک�هپیشازاین
ازوجودآنهااطالعنداش�تید.وجودیکش�خصخالقو
منظمبرایاس�تارتاپضروریاستوامتیازویژهایبرای

شمادرمقایسهبارقبایتانمحسوبمیشود.

چنانچههدفیرابرایخودمشخصکردهایدآنراپیگیری
کردهوازمسیرخودمنحرفنشوید.حضوریکبرنامهریز
دقی�قدرکنارش�ماکم�کخواهدکردکههم�وارهدر
مسیرباقیماندهوبهاهدافبلندمدتتاندستیابید.
درحالیکهممکناستاستارتاپهادریکفضایدرهم
ریخت�هوبینظمنیزبتوانندبهموفقیتبرس�ند،وجود
یکبرنامهریزکهش�دیدابهنظموانضباطمتعهدباشد
میتواندبهشمادررسیدنبهاهدافبلندمدتتانکمک

کند.

نیازینیستکههمهکارآفرینانفروشندگانموفقینیزباشند،
چنانچهشماازافرادمناس�بومفیدیدرکنارخوداستفاده
کنید،میتوانیدبهترروینقاطقوتتانتمرکزکنید،چراکه
آنهاس�ایرکارهاراازپایینبهباالبهبهترینش�کلممکن
انجامخواهندداد.البتهشمابهعنوانیککارآفرینبایدبه
فرآیندانجامامورنظارتداشتهباشیدودرجریانامورقرار
بگیرید.گزارشفروشهفتگیبهش�ماکمکخواهدکردتا
اطالعاتدقیقیدرارتباطبامیزانفروش،نقدینگیوتوسعه

کسبوکارخودداشتهباشید.



پنجشنبه
1715 دی 1394 قاب اقتصاد

شکاف دستمزد، انگیزه کارمندان 
را کم می کند

گزارش جدید یک ش��رکت که در زمینه مدیریت 
انسانی فعالیت می کند، نشان داده شکاف دستمزدها 
بی��ن کارگران معمول��ی و مدیرانی ک��ه حقوق های 
بس��یار باالیی در انگلیس دارند ب��ه نقطه ای بحرانی 

رسیده است. 
در این تحقیق ش��ش نفر از هر 10 کارگر-کارمند 
گفته اند که دستمزدهای بسیار باالی مدیران عامل 
و اجرایی انگیزه های آنها را در کارش��ان می کش��د و 
بیش از نیمی از کس��انی که در این تحقیق شرکت  
داش��ته اند احس��اس می کنند که حقوق های باالی 
مدی��ران عالی رتبه ب��ه وجهه ش��رکت ها لطمه وارد 

می کند. 
ای��ن تحقی��ق توس��ط انس��تیتو منابع انس��انی و 
پیش��رفت  )س��ی آی پی دی( انجام ش��ده است. این 
ش��رکت به صورت تخصصی در زمینه منابع انسانی 
فعالیت می کند. س��ی آی  پی دی اعالم کرده است که 
70 درص��د ش��رکت کنندگان در تحقی��ق معتقدند 
دس��تمزدهای مدیران عالی رتبه بسیار باال است اما 
وقت��ی که از آنها نظرش��ان درباره مدیران ش��رکت 
خودش��ان خواس��ته ش��د،  این رقم ب��ه 44 درصد 
رس��ید. ی��ک عامل بزرگ ای��ن افت این اس��ت که 
ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی از سازوکارهای 

درون سازمانی خود اطالعات زیادی ندارند. 
س��ی آی پی دی تحقیق خود را بعد از آن انجام داد 
که مرکز پرداخت باال در انگلیس از ش��کاف عجیب 
دس��تمزد بین کارمندان و رؤسا در شرکت های برتر 
انگلیس��ی خبر داد و اعالم کرد ک��ه مدیران در این 
ش��رکت ها، 183 برابر کارمندان و کارگران دستمزد 
دریافت می کنند. در س��ال 1998 دستمزد مدیران 

تنها 47 برابر کارگران و کارمندان بوده است. 
چارلز کاتن از س��ی آی پی دی می گوی��د: »فاصله 
در حال بیش��تر ش��دن پرداخت حقوق به کارمندان 
رده ب��اال و کارمن��دان معمولی این احس��اس را که 
عدالت در محیط های کاری رعایت نمی ش��ود بیشتر 
می کند و این احس��اس به انگیزه های کارمندان در 
محیط های کاری لطمه س��نگینی وارد می کند. پیام 
کارمندان به مدیران عامل این اس��ت: هرچه حقوق 
ش��ما بیش��تر باش��د حقوق ما کمتر خواهد شد. در 
ش��رایطی که کارمندان معمولی در س��ال های اخیر 
تنها شاهد چند درصد افزایش حقوق ساالنه بوده اند، 
بای��د در موض��وع پاداش ه��ا و دس��تمزدهای باالی 

مدیران عامل به صورتی جدی بازنگری کنیم.«
قبال هم ش��کاف دستمزدی بین رؤسای عالی رتبه 
و کارمندان معمولی مورد توجه قرار گرفته و بوریس 
جانس��ون، ش��هردار لندن ماه اکتبر سال 2015 به 
کنفران��س محافظه کاران هش��دار داده ب��ود که اگر 
فاصله اقتصادی بین ش��هروندان عادی و طبقه های 
مرف��ه جامعه کاهش پیدا نکن��د، روابط اجتماعی به 

سوی نزاع های عمومی پیش خواهد رفت. 

او همچنی��ن مارتین س��ورل، مدیرعامل ش��رکت 
تبلیغات��ی دبلیوپی پ��ی را ه��دف ق��رار داده و گفته 
بود: »)در جامعه( غول هایی هس��تند که خودش��ان 
خودش��ان را به عن��وان مدی��ر منص��وب می کنند و 
دستمزدهایی به خودش��ان می دهند که 780 برابر 
بیش��تر از حقوقی اس��ت که کارمن��دان معمولی در 

انتهای هر ماه به خانه می برند.«
س��ی آی پی دی گفته اس��ت ک��ه ش��رکت ها باید 
ش��کاف دستمزدی خود را هر س��ال منتشر کنند و 
ب��ه کارمندان اجازه بدهند ت��ا در کمیته های تعیین 
پاداش حضور داشته باشند. در آمریکا قرار است که 
از سال 2017 شرکت ها گزارش های مفصلی درباره 

شکاف دستمزدها ارائه بدهند. 
پیش ت��ر فرانس��س اوگاری، مدیر عامل ش��رکت 
تی یو س��ی گفت��ه ب��ود که نظ��ر مش��ابهی را او هم 
مطرح کرده بود. آق��ای اوگاری گفته بود که حضور 
کارمن��دان معمولی در هیات مدیره ها واقعیت دنیای 
بیرون را به هیات های مدیره تزریق می کند و ترمز ها 

را در هنگام پرداخت پاداش های کالن می کشد. 
آق��ای اوگاری گفت��ه ب��ود: »پرداخت های کالن 
و بی حس��اب و کتاب ب��رای تجارت خوب نیس��ت. 
ش��رکت ها بهتر است به فکر کاهش شکاف دستمزد 
بین مدیران و دیگر نیروهای کار خود باشند. شرایط 
در این زمینه، واقعاً اضطراری است. این کار خالقیت 
کارمندان را افزایش می دهد و این موضوع را تضمین 
می کند که کارگران هم سهم عادالنه ای از پاداش های 
دریاف��ت خواهند کرد.«گزارش س��ی آی پی دی این 
موض��وع را که چگونه مدی��ران عامل حقوق خود را 
باال نگه می دارند مورد بررس��ی قرار داده است. »این 
تحقیق نش��ان داده است نه تنها احتمال اینکه افراد 
خودشیفته به هیات مدیره ها برسند بیشتر است که 
در می��ان افرادی که در هیات های مدیره هس��تند، 
افراد خودش��یفته  حقوق بیشتری دریافت می کنند، 
بیشتر از بسته های پاداش استفاده می کنند و سهام 

بیشتری دارند.«
گزارش سی آی پی دی همچنین به این نکته اشاره 
کرده اس��ت که »میزان پ��اداش اعضای هیات مدیره 
به نقطه ای بحرانی رس��یده اس��ت.« م��دارک کمی 
در دس��ت اس��ت که روش چگونگی انتخاب اعضای 
هیات مدیره را نش��ان بده��د و در ای��ن زمینه باید 
کار بیش��تری انجام ش��ود. »باید افس��انه رفتارهای 
قهرمانان��ه اعضای هیات مدیره برای همیش��ه از بین 
برود و کس��انی ک��ه در هیات های مدیره هس��تند، 
 مس��ئولیت پذیری بیش��تری در قب��ال کارمن��دان 
ش��رکت ها داش��ته باش��ند. این کار در نهایت باعث 

خواهد شد تا شکاف دستمزد کمتر و کمتر شود.«
منبع: گاردین

دور دنیا

ای��ن  انگلیس��ی،  کارمن��دان 
کاری  روز  دومی��ن  در  سه ش��نبه 
س��ال جدید س��ر کار رفتند. هیچ 
چی��ز در زندگی حرف��ه ای آنها با 
س��ال قبل تفاوت نداش��ت به جز 
یک گ��زارش تکان دهن��ده که آن 
روز را  » سه شنبه گربه چاق «   نامید 
و در کم��ال تعجب اع��الم کرد، تا 
س��اعت ش��ش دومی��ن روز کاری 
در س��ال جدید، رؤس��ای بلندپایه 
ش��رکت ها، با تنها 22 س��اعت کار 
در س��ال جدید، معادل یک س��ال 
کارمندان ش��ان حق��وق دریاف��ت 
کرده ان��د.  » مرک��ز حق��وق ب��اال «    
انگلیس سه شنبه  )اچ پی س��ی(  در 
اع��الم کرد ک��ه میانگی��ن حقوق 
رؤس��ای رده باالی ش��رکت ها در 
این کشور، در سال 2014 میالدی 

4.96 میلیون پوند بوده است. 
در همین ح��ال میانگین حقوق 
در  تمام وق��ت  کارگ��ران  س��االنه 
انگلیس، 40 هزار و 565 پوند بوده 
اس��ت. حقوق میانگین آنها نسبت 
به یک سال قبل، 359 پوند بیشتر 
بوده و تنها کس��انی در این تحقیق 
م��ورد بررس��ی ق��رار گرفته اند که 

دست کم 12 ماه سر کار بوده اند. 
اچ پی س��ی اعالم کرده است که 
اگر با این پیش فرض سخاوتمندانه 
ای��ن ط��ور بگوییم که ه��ر رئیس 
هیات مدی��ره ای در انگلیس در روز 
12 ساعت کار می کند، با احتساب 
چهار آخر هفته و دست کم 10 روز 
مرخصی،  درآمد هر مدیرعاملی در 
هر س��اعت چیزی مع��ادل 1200 
پون��د اس��ت. ب��ا محاس��به همین 
درآم��د س��اعتی ب��وده اس��ت که 
اچ پی سی اعالم کرد رأس ساعت 6 
بعد از ظهر سه شنبه، رؤسای ارشد 
ش��رکت های ب��زرگ در انگلی��س 
معادل یک س��ال کارمن��دان زیر 
دست خود درآمد کسب کرده اند. 

کمتر از آمریکا
استفان اس��ترن، مدیر اچ پی سی 
گفته اس��ت که ش��کاف دستمزد 
میان کارمندان و رؤسا در انگلیس 
به ش��دت غیرقابل قبول اس��ت و از 
نرخ 50 به 1 در 20 س��ال گذشته 

به 180 به یک رسیده است. 
شکاف دستمزد در آمریکا حتی 
از این هم بیشتر است و فدراسیون 
کار و کنگره س��ازمان های صنعتی 
گ��زارش داده اس��ت که در س��ال 

2014 نس��بت دس��تمزد مدیران 
عامل شرکت ها به کارگران میزان 
ش��گفت انگیز 373 ب��ه ی��ک بوده 
اس��ت. در ای��ن گ��زارش میانگین 
دس��تمزد کارگران 36 هزار و 134 

دالر اعالم شده است. 
اس��ترن با این ایده که رؤس��ا به 
خاط��ر انجام کاره��ای مهم تر باید 
دس��تمزد بیشتری داش��ته باشند 
موافق اس��ت ام��ا می گوید که این 
ش��کاف نبای��د ای��ن ق��در عمیق 
باش��د:  »من نمی گوی��م که همه 
باید دستمزد دقیقا یکسانی داشته 
باشند چون در ش��رکت ها سلسله 
مراتب وج��ود دارد و افراد توانایی 
که در ب��االی این سلس��له مراتب 
هستند باید دستمزد خوبی داشته 
باش��ند. مش��کل اصلی این اس��ت 
دس��تمزدی ک��ه رؤس��ا می گیرند 
چن��ان از تص��ور خارج اس��ت که 
این می تواند مش��کالتی به همراه 
داش��ته باشد. آیا واقعاً رؤسا به فکر 
آینده شرکت هستند یا فقط منافع 

شخصی خود را در نظر دارند؟«
او همچنی��ن معتق��د اس��ت که 
افزای��ش حقوق میانگی��ن مدیران 
عام��ل توجیه ناپذیر اس��ت:  »من 
فک��ر نمی کن��م ک��ه اداره ک��ردن 
یک ش��رکت در 20 س��ال گذشته 
خیلی س��خت تر ش��ده باشد. من 
فکر می کنم ش��رایط ب��ه اوج خود 
رس��یده اس��ت و حاال همه از هم 
می پرسند که چرا ش��رکت ها باید 
این طور اداره ش��وند. این  )افزایش 
زی��اد حقوق ها( حتی ب��رای خود 
آنها هم خوب نیس��ت. شاید برای 
حس��اب بانکی ش��ان خوب باش��د 
اما برای رهبری ش��ان در ش��رکت 
خوب نیس��ت.« او معتقد است که 
باید در کمیس��یون هایی  کارگران 
که دستمزد رؤسا را تعیین می کند 
حضور داشته باشند.  »من در واقع 
فکر می کن��م چیزی که نیاز داریم 
حتی بزرگ تر از یک تغییر قانونی 
اس��ت. من فکر می کن��م ما به این 
نی��از داریم که نگرش ه��ا در همه 
س��طوح تغییر پیدا کنن��د. به این 
نیاز داریم که خود رؤسا بگویند که 
دستمزدش��ان بیش از اندازه است. 
البته شاید بگویید که این برخالف 

طبیعت بشر است.«

تحقیق علمی یا گپ قهوه خانه ای
س��م بومان، مدیر عامل انستیتو 

آدام اسمیت البته مثل استرن فکر 
نمی کن��د. او معتقد اس��ت که این 
تحقیق بیشتر  » قهوه خانه ای «   است 
تا یک تحقیق علمی اقتصادی؛  »با 
وجود حمالت مداوم به دس��تمزد 
مدیران عامل، اچ پی س��ی هرگز به 
ما نگفته اس��ت که درب��اره ارزش 
مدیران عام��ل چطور فکر می کند. 

گالیه ه��ای آنها بیش��تر ب��ه تکان 
دادن دس��ت مردم در قهوه خانه ها 
تحلیل ه��ای جدی.  ت��ا  می مان��د 
س��وال این اس��ت: آیا واقع��اً فکر 
نمی کنی��د که مدیران عامل ارزش 
دستمزدی را که می گیرند دارند؟ 
آی��ا واقعاً این ط��ور فکر نمی کنید 
که مدی��ران عامل نس��بت به 40 

 س��ال پیش ح��اال بس��یار مهم تر 
هستند؟«

او همچنی��ن می گوید:  »مدیران 
عامل در بسیاری از شرکت ها واقعاً 
ارزش زی��ادی دارند. وقتی که یک 
مدیرعامل به یک ش��رکت می رود 
افزای��ش  را  و س��ود آن ش��رکت 
می دهد ب��ه خوبی می توانید ارزش 

آنه��ا را ببینید. مدی��ران عامل بد 
ه��م به راحت��ی اخراج می ش��وند. 
گالیه ه��ای اچ پی س��ی فقط وقتی 
موضوعی��ت پی��دا می کنن��د ک��ه 
داشته  نخواهند س��ود  ش��رکت ها 
باش��ند. در غیر این ص��ورت، کاماًل 

بی معنا هستند.«
منبع: وال استریت ژورنال

در کش��ور م��ن انگلیس، ما یک��ی از این 
گروه های خس��ته کننده را داریم که بیشتر 
از ه��ر کس دیگری خوراک چپ ها را تأمین 
می کنن��د؛ مرکز حقوق باال. آنها حاال درباره 
این گله کرده اند که امروز  )سه شنبه همین 
هفته( سه ش��نبه گربه چاق است: یعنی بعد 
از پن��ج روز از ابتدای س��ال،  آنهایی که در 
رأس صد ش��رکت برتر انگلیس هستند، به 
صورت میانگین، به اندازه میانگین س��االنه 
حقوق کارگران عموم��ی در انگلیس درآمد 

داشته اند. 
ای��ن حرف هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه 
ب��ه این ایده که بعضی ها در بازار بیش��تر از 

دیگران حقوق می گیرند دامن بزند. 
این ای��ده که خش��م خیلی ها را بیش��تر 
کرده، البته مشکالت زیادی دارد. همان طور 
که همکار من س��م بومان از انس��تیتو آدام 
اسمیت نوشته است: »اچ پی سی اعالم کرده 
است که رؤس��ای رده باال در انگلیس امروز 
بیش��تر از میانگین درآمد س��االنه کارگران 
درآمد کس��ب می کنند. ای��ن گروه این ادعا 
را براساس محاسبه حقوق ساالنه 5 میلیون 
پوندی مدیران عامل ش��رکت های بزرگ در 
مقایس��ه با درآمد س��االنه 27 هزار و 645 
پوندی کارگران محاس��به کرده اس��ت. این 
گ��روه مدعی اس��ت که می خواهد ش��کاف 
دس��تمزد ناعادالنه را برم��ال کند، اما کاری 
که آنها کرده اند بیش��تر مث��ل صحبت های 
قهوه خانه ای است تا تحلیل های اقتصادی.«

دقیقا همین طور اس��ت و حتی می ش��ود 
جلوتر هم رفت. می توانی��م بگوییم اینجا یا 
هر جای دیگری،  این پول اچ پی س��ی نیست 
که برای پرداخت دستمزدها خرج می شود، 
این پول متعلق به س��هامداران است و حاال 
می توانیم بپرس��یم که مس��ئوالن اچ پی سی 
واقعاً کی هستند که باید به دیگران بگویند 
با پول خودش��ان چه کار کند؟ آیا آنها واقعاً 
به جز یک س��ری آدم ک��ه به خود این حق 
را می دهن��د ک��ه به م��ردم بگوین��د با پول 
خودشان چه کار کنند چیز دیگری هستند؟ 
 آنه��ا واقعاً کس��انی که بای��د درباره پول 
دیگ��ران تصمیم بگیرند نیس��تند اما حتی 
پ��ا را فراتر از آن هم گذاش��ته اند. لندن 24 
نوش��ته اس��ت: »این گزارش نشان می دهد 
که مدیران عامل شرکت های بزرگ انگلیس 
در س��ال 2014 به صورت میانگین چیزی 
ح��دود 4.96 میلیون پوند حقوق گرفته اند. 
حت��ی اگ��ر اینط��ور ف��رض کنیم ک��ه این 
»گربه های چاق« ساعت های زیادی را حتی 
در تعطیالت کار می کنند، دستمزد آنها در 
هر ساعت 1200 پوند می شود و این بیشتر 
از پولی اس��ت که کارگران لندنی در ماه به 

خانه می برند.«
هی��چ دلیل منطقی، اخالق��ی، اقتصادی، 
تجربی ی��ا حتی تئوریکی وج��ود ندارد که 
دس��تمزد مدیران ارشد ش��رکت های بزرگ 
انگلی��س، مطلقا ربط��ی به دس��تمزدهای 
لندنی ها یا حتی انگلیس��ی ها داش��ته باشد. 
دلی��ل آن هم این اس��ت که دس��تمزد این 
مدی��ران عامل در ش��رکت های انگلیس��ی، 
تحت هیچ ش��رایطی معیاری برای سنجش 

اقتص��اد در انگلیس نیس��ت. دس��ت کم 70 
درص��د دس��تمزدها  )و البت��ه پاداش ه��ا و 
مزایای(  مدیران ارش��د ش��رکت های بزرگ 
انگلیس��ی از خ��ارج از این کش��ور می آید. 
تعداد باال و مطلوبی از شرکت ها هستند که 
حتی حضوری اقتصادی در انگلیس ندارند. 
یک دلیل آن این اس��ت که این شرکت های 
ب��زرگ      ن��ه در انگلیس، ک��ه در لندن ثبت 
ش��ده اند. آنها برای اینکه در لندن باش��ند، 
ضرورتا نیازی ندارند که در اقتصاد انگلیس 
فعال باشند. حتی الزم نیست این شرکت ها 

در امالک انگلیس��ی باشند و در نتیجه هیچ 
ضرورتی وجود ندارد که هیچ نوع سوبس��ید 
انگلیس��ی ای در کل ش��رکت وجود داشته 

باشد. 
خیلی از این شرکت ها واقعاً هیچ کاری با 
انگلیس ندارند. چ��را باید یک نفر که، برای 
نمون��ه، پول گرفته اس��ت ت��ا مدیریت یک 

معدن را در آفریقای جنوبی به عهده بگیرد، 
دس��تمزدش را براس��اس میانگی��ن حقوق 
کارگران انگلیسی بگیرد؟ چرا باید دستمزد 
کسی که یک ش��رکت بانکداری موبایلی را 
در کنیا اداره می کند به حقوق س��االنه یک 
گارسون در فروشگاه زنجیره ای استارباکس 

در هادرزفیلد ربط داشته باشد؟ 
این مقایسه خام واقعاً نادرست است. 

ام��ا این ه��م پای��ان کار نیس��ت و حتی 
بدت��ر هم می ش��د. ب��ه چیزی که اس��کای 
نوش��ته توجه کنید: »چیزی که اچ پی س��ی 
ارائه کرده براس��اس میانگین حقوقی است 
ک��ه مدیران ش��رکت های برت��ر انگلیس در 
س��ال 2014 گرفته اند -4.9 میلیون پوند- 
محاسبه ش��ده، درحالی که مزایای انگیزشی 
 آنها در س��ال تا 50 درصد دستمزدشان باال 

می رود.«
خب حاال این س��وال مطرح می ش��ود که 
چرا س��هامداران چنی��ن مزایایی به مدیران 
عام��ل شرکت هایش��ان می دهن��د؟ جواب 
این اس��ت ک��ه این روش از نظ��ر اقتصادی 
منطقی اس��ت. مش��هور اس��ت که مدیران 
عام��ل ژاپنی در مقایس��ه ب��ا آنهایی که در 
دنیای آنگلوساکسون کار می کنند دستمزد 
به مرات��ب پایین تری��ن می گیرن��د. اما این 
تم��ام ماجرا نیس��ت، آنها امکان��ات فراوانی 
مانند عضویت رایگان در باش��گاه های گلف، 
پرداخت قبض هایشان توسط شرکت و غیره 
را دارند. اما بله،  همچنان تفاوت زیادی بین 

این دو وجود دارد. و نتیجه؟ 
»این فرضیه در عمل ثابت ش��ده نش��ان 
از   آمریکای��ی  می ده��د ک��ه ش��رکت های 

)هزینه های( خود در بخش نیروی انس��انی 
و دارایی ه��ا می زنند تا ب��ا تغییرات در کادر 
رهبری بازگشت داش��ته باشند، درحالی که 
ش��رکت های ژاپن��ی ت��الش می کنن��د ت��ا 
بدهن��د.  کاه��ش  را  ش��رکت  بدهی ه��ای 
ش��رکت های ژاپن��ی با وج��ود فناوری های 
عال��ی، مدیریت س��ازمانی و انس��انی بهتر، 
در مقایسه با ش��رکت های آمریکایی درآمد 
کمتری دارند چ��ون مدیران عامل آنها، که 
مسئول مدیریت جامع ش��رکت ها هستند، 
اولویت ش��ان را به حداکثر رس��اندن س��ود 
شرکت تعیین نمی کنند. چنین گرایشی در 
نهایت به از دس��ت رفتن س��ود سهامداران، 
اس��تفاده نادرس��ت از منابع ش��رکت منجر 
می ش��ود و اث��رات اقتصادی زی��ادی به جا 

می گذارد.«
ب��ه این نکته توج��ه کنید ک��ه این فقط 
س��هامداران نیستند که ضرر می کنند، بلکه 

کل اقتصاد ضرر می کند. 
اچ پی س��ی خیلی س��اده برای ناله کردن، 
مقایس��ه غلطی را بین اقتصاد و مردمی که 
عماًل هیچ نقشی در آن ندارند انجام می دهد 
و در این راه دس��تمزد مدی��ران عامل را که 
در نهایت به س��هامداران و کل اقتصاد سود 
می رس��اند زیر س��وال می برد. ما کاری که 
می توانیم بکنیم این است که آنها را نادیده 
بگیریم چون یک حسادت نزدیک به مرض 
چیزی نیست که بخواهیم براساس آن حتی 
سیاس��ت های عموم��ی را تنظیم کنیم،  چه 
برس��د به چیزی به اهمیت پرداخت حقوق 
به کس��انی که ش��رکت های ب��زرگ دنیا را 

هدایت می کنند. 

گربه ها را چاق کنید

یک سازمان در انگلیس اعالم کرده روسای 
شرکت های بزرگ، در دو روز به اندازه یک 

سال کارمندان درآمد کسب می کنند

سه شنبه گربه چاق
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شرکت های آمریکایی از  )هزینه های( 
خود در بخش نیروی انسانی و دارایی ها 

می زنند تا با تغییرات در کادر رهبری 
بازگشت داشته باشند، درحالی که 

شرکت های ژاپنی تالش می کنند تا 
بدهی های شرکت را کاهش بدهند. 

شرکت های ژاپنی با وجود فناوری های 
عالی، مدیریت سازمانی و انسانی بهتر، 

در مقایسه با شرکت های آمریکایی 
درآمد کمتری دارند چون مدیران عامل 
آنها،  اولویت شان را به حداکثر رساندن 

سود شرکت تعیین نمی کنند
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هزار پوند

 میانگین حقوق کارمندان معمولی
4.96انگلیس در سال

میلیون پوند
 میانگین حقوق روسای عالی رتبه

180انگلیس در سال
برابر

  دستمزد روسای عالی رتبه
 در انگلیس 180برابر کارمندان

معمولی است



تصمیم تویوتا برای تولید روبات های 
خانگی 

پاییز سال گذشته 
ش��رکت تویوت��ا از 
موسس��ه  اح��داث 
تحقیقات��ی تویوتا خبر داد. این ش��رکت درصدد بود تا 
ماشین های خودکاری بسازد که در ساخت آن از هوش 

مصنوعی و فناوری روباتیک استفاده شود. 
برخالف س��روصدا و تبلیغ��ات فراوانی ک��ه در مورد 
ماش��ین های بدون راننده اتفاق افت��اد اما به گفته مدیر 
موسس��ه تحقیقاتی تویوتا، این پروژه با پیشرفت زیادی 
روب��ه رو نبوده  اس��ت. گیل پرت می گوید: دس��تیابی به 
اتومبیل های خودکار کار دش��وار و فوق العاده  ای نیست، 
به دلیل آنکه رانندگی کار آس��انی اس��ت. وی می افزاید 
هدف اصلی تولید ماشین های کامال خودکار نیست بلکه 
هدف رفع مشکالت حرکتی در همه جا، حتی در داخل 

خانه هاست. 
پرت اعالم کرده اس��ت که موسس��ه تحقیقاتی تویوتا 
بخش های تحقیقاتی دیگ��ری را با هدف تولید امکانات 

بیشتر در دنیا احداث کرده  است. 
وی از جمله این تولیدات به ماش��ین هایی اشاره کرد 
که هر چقدر راننده های ناکارآمدی داش��ته  باشند خراب 
نش��وند و همین طور روبات هایی که بتوانند به مردم در 
کارهای خانه کمک کنند. شرکت تویوتا جمعی از بهترین 
دانش��مندان و مش��اوران را برای رسیدن به اهدافش در 
اختیار گرفته اس��ت مثل مدیرانی که قبال در فیس بوک 
یا نیروی دریایی آمریکا، دانش��گاه ام آی تی مش��غول به 
کار بوده اند. پرت معتقد است روبات های خانگی ممکن 
است حتی بیش��تر از ماشین های خودکار مورد توجه و 
اس��تقبال مردم ق��رار بگیرند. »کامال ممکن اس��ت که 
روبات ها تولیدات اصلی تویوتا در قرن بیست ویکم باشند 

همان طور که ماشین ها در قرن بیستم بودند.«

فیس بوک باز هم کاربرانش را 
آزمایش کرد 

فیس بوک در اقدامی 
تعدادی  آزمایش��ی 
اپلیکیش��ن های  از 
خ��ود را از کار انداخت تا ببیند چقدر طول می کش��د تا 
کاربران از اپلیکیشن های مورد نظر قطع امید کنند و رو 

به اپلیکیشن های دیگر بیاورند. 
فیس بوک این اپلیکیش��ن ها را تنها برای تعداد کمی 
از کاربران��ش قطع کرد تا عکس العمل آنه��ا را ببیند و 
میزان وفاداری آنها را بس��نجد. اما این عادت فیس بوک 
در آزمایش کردن کاربران، خشم آنها را برانگیخته است. 
برخالف انتظار، با ایجاد اختالل در اپلیکیشن ها، هیچ 
یک از کاربران تسلیم نش��ده و کماکان به این وبسایت 
باز می گش��تند. کارب��ران در مواجهه با مش��کل قطعی 
اپلیکیش��ن ها به راحتی از طریق مرورگ��ر موبایل خود 

فیس بوک را باز کرده اند. 
این نخستین باری نیست که فیس بوک کاربران خود 
را تس��ت  می کند. چند س��ال پیش هم این شرکت فید 
خبری کاربرانش را دس��تکاری کرد تا احساسات آنها را 
ارزیابی کند. این شرکت به عمد تعداد مطالب مثبت یا 
منفی را در فید خبری کارکنانش بیش��تر می کرد تا اثر 
این مطالب را روی نوع و موضوع مطالبی که خود کاربران 
روی صفحه شان می گذارند ببیند. مثاًل اینکه آیا افراد با 
دیدن مطالب مثبت، پست های مثبت و خوشحال کننده 
بیشتری روی صفحه شان می گذارند یا نه. فیس بوک در 
نهایت مجبور ش��د به خاطر این آزمای��ش از کاربرانش 

عذرخواهی کند. 
ب��ا آنک��ه انج��ام دادن نوع��ی از ای��ن ارزیابی ها در 
شبکه های اجتماعی و شرکت هایی همچون فیس بوک 
رواج دارد، اما این آزمایش ها به تغییرات کوچکی مثل 
تغییرات طراحی محدود می شود. فیس بوک با ارزیابی 
احساسات کاربران پایش را فراتر از حد معمول گذاشته 
و س��بب ناراحتی این کارکنان ش��ده اس��ت. کیس��ی 
 »  The Verg «نیوتن، نویس��نده وب س��ایت فناوری
می نویس��د: »کاربران به ط��ور معم��ول از اجرای این 
آزمایش ها و ارزیابی ها بی خبر هس��تند و اگر هم زمانی 
از این موضوع آگاه شوند نمی توانند فیس بوک را ترک 
کنند، زیرا شبکه اجتماعی دیگری که به معنای واقعی 
مثل فیس بوک باش��د وجود ندارد. ای��ن موضوع برای 
فیس بوک ی��ک ضرورت اخالقی ایج��اد  می کند که با 

کاربرانش صادقانه برخورد کند.«

ممکن است صاحبان اسلحه در آمریکا از سیاست باراک اوباما در مقابله با آزادی فروش 
اس��لحه خوشحال نباش��ند، اما برخالف آنچه به ذهن می رسد، سرمایه گذاران این صنعت 

عاشق اوباما هستند. 
هرگاه رئیس جمهور آمریکا در مورد اس��لحه و آزادی دسترسی به آن در آمریکا صحبت 
می کند، ارزش س��هام اس��لحه باال می رود، آن هم در حد زیادی. این باالرفتن ارزش سهام 
س��ه س��ال پیش و در روزهای پس از حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک و 
موضع گیری اوباما کامال به وضوح دیده شد. در روز دوشنبه هم با انتشار خبرهای مربوط 
به تصمیم اوباما در مورد رونمایی از تصمیمات جدید اجرایی مبنی بر درخواس��ت بررسی 
پیشینه افراد قبل از فروش اسلحه به آنها دوباره ارزش سهام اسلحه با افزایش روبه رو شد. 

درحالی که بازار سهام در روز دوشنبه در مجموع وضعیت خوبی نداشت، اما سهام های 
تولید کننده اس��لحه چ��ون اسمیت و ویس��ون )Smith & Wesson(  و اس��تورم روگر 
)Storm Ruger(  ب��ه ترتی��ب با 6 درصد و 3 درصد افزای��ش روبه رو بودند. کمپانی های 

مهمات سازی مثل شرکت OLN و VSTO هم با افزایش ارزش سهام روبه رو بودند. 
ارزش سهام این شرکت ها در روز سه شنبه و پس از آنکه اوباما رسما از طرح جدید کنترل 
اس��لحه رونمایی کرد، دوباره با افزایش روبه رو شد. برای مثال شرکت اسمیت و ویسون با 

رشد دوباره 11 درصدی و شرکت استورم روگر با رشد 7 درصدی روبه رو شد. 
به طور کلی می توان گفت سهام اسلحه از زمانی که اوباما در سال 2008 برای نخستین 

بار ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت از رونق بیشتری برخوردار شد. 
با حمالت تروریس��تی در سن برناردیوی کالیفرنیا در ماه گذشته، موضوع کنترل اسلحه 

باردیگر بحث محافل سیاسی آمریکا شد. 
رومل دیونیزیو، کارشناس ش��رکت کارگزاری Wunderlich Securities می گوید: 
»به نظر می آید که تهدید وضع قانون کنترل اسلحه باری دیگر سبب افزایش میزان فروش 
اس��لحه شده  است. مش��تریان از ترس آنکه دیگر مجاز به خرید اس��لحه  گرم نباشند، به 

اسلحه فروشی ها هجوم برده اند.« 
شرکت های اسلحه سازی اسمیت و ویسون و استورم روگر سود زیادی از این افزایش تقاضا 
در طول س��ال 2015 برده اند. ارزش س��هام استورم روگر نسبت به سال گذشته با بیش از 
75 درصد و ارزش سهام اسمیت و ویسون با بیش از 132 درصد روبه رو بوده است. برخی از 
سرمایه گذاران اسلحه در حساب توییتر خود به مسخره از رئیس جمهور آمریکا برای کمک 

به باالرفتن فروش شان و کسب سود بیشتر تشکر کرده اند. 
این احتمال وجود دارد که ارزش سهام اسلحه در طول هفته آینده هم به دلیل تصمیم 
اوباما مبنی بر صحبت مستقیم با مردم آمریکا که سه شنبه شب از شبکه سی ان ان پخش 

می شود، با رشد روبه رو باشد. 
کریس کروگر، تحلیلگر اقتصادی معتقد است صحبت بر سر قوانین کنترل اسلحه تنها 
عامل رشد سهام ش��رکت های اسلحه و مهمات سازی نیست. به گفته  وی، اعالم تولیدات 

جدید و متنوع اسلحه را هم می توان از عوامل افزایش ارزش سهام دانست. 
کروگر همچنین می گوید هر بار که تیراندازی در سطح گسترده و در مکان های عمومی 
صورت می گیرد، تعداد زیادی از مردم به فکر خرید اسلحه برای محافظت از خود می افتند. 
وی حمالت تروریستی پاریس در ماه نوامبر را از جمله عوامل دیگر افزایش میزان فروش 

اسلحه در اواخر سال 2015 دانست. 
با این حال بازار س��هام اسلحه بازاری پرخطر است و افزایش یا کاهش ارزش سهام های 

تولیدکنندگان اسلحه بستگی زیادی به گفته ها و تصمیمات سیاسی دارد. 
با آنکه میزان فروش اس��لحه در حال حاضر با افزایش روبه رو اس��ت، اما ممکن است در 
نهایت با فراموش ش��دن قانون کنترل اس��لحه و محو شدن آن از تیتر رسانه ها این فروش 

دوباره با کاهش روبه رو شود.
CNN :منبع

رونق گرفتن بازار اسلحه در آمریکا

براساس آمار منتشر شده در ماه دسامبر، 
کشور تایوان در سال گذشته میالدی حدود 

10 میلیون توریست را به خود دیده است.
 ای��ن رق��م نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته 
افزای��ش چش��مگیر 23 درصدی داش��ته و 
رک��وردی جدید برای صنعت گردش��گری 
ش��رقی آس��یای  کوچ��ک  کش��ور   ای��ن 

 به حساب می آید. 
همچنین ش��بکه تلویزیونیCNN، شهر 
تایپ��ه، پایتخت تای��وان را به عنوان یکی از 
بهتری��ن مقاصد گردش��گری در تعطیالت 
س��ال نو می��الدی معرفی کرده اس��ت. در 
این انتخاب عالوه بر جاذبه های گردشگری 
طبیعی، پیشرفت های چشمگیر این کشور 
 در زمین��ه تجهی��زات رفاه��ی نی��ز مدنظر

 بوده است.
 در واق��ع ب��ه نس��بت پنج س��ال پیش، 
هم اکنون در س��فر ب��ه تای��وان چهره های 
اروپایی و آمریکایی بیش��تری را مش��اهده 
خواهی��د کرد. همچنین افراد بس��یاری نیز 
در خیابان های این کش��ور ب��ه زبان چینی 
در ح��ال تکلم هس��تند ک��ه بیانگر حضور 
پر رن��گ مردم چین به عنوان توریس��ت در 
این کش��ور اس��ت. برای درک بهتر میزان 
افزایش توریست در کشور تایوان نسبت به 
چند س��ال قبل بهتر اس��ت سری به آمار و 

ارقام هتل های تایپه نیز بزنیم.
 به رغم گسترش قابل توجه تعداد هتل ها 
در پایتخت تایوان، برای اقامت در این شهر 
به نس��بت سال های گذش��ته هم قیمت ها 
افزایش پی��دا کرده اند و هم اتاق های خالی 

کمتر پیدا می شوند. 
 در حال حاضر صنعت توریسم در کشور 

تایوان به ط��ور غیر قابل باور 
و سرس��ام آوری رو به رش��د 
اس��ت. از هزینه 912 میلیون 
دالری در سال دولت تایوان 
به منظور تقویت کمپین های 
گردش��گری این کش��ور در 
چند س��ال اخیر که بگذریم، 
س��وال اصلی این اس��ت که 
چرا مردم کشور های اروپایی 
و آمریکای��ی محل��ی مانن��د 
تای��وان را ب��رای گذران��دن 
انتخ��اب خ��ود   تعطی��الت 

 می کنند.

 موض��وع هنگامی جالب تر می ش��ود که 
بدانی��م در س��ال 2015 عالوه ب��ر حضور 
گردش��گران  غربی،  توریس��ت های  پررنگ 
اس��ترالیایی، ک��ره ای و هن��دی نیز حضور 
چش��مگیری در ای��ن کش��ور کوچک برای 
گذراندن اوقات فراغت خود داش��ته اند. در 
واقع تنها گردش��گران کره جنوبی در س��ال 
گذش��ته ح��دود 23 درصد توریس��ت های 

تایوان را تشکیل داده اند. 
تایوان جزی��ره ای کوچک، دارای فرهنگ 
اصیل چینی و معبدهای باستانی به سبک 
معماری کش��ور همس��ایه خود چین است. 
به عنوان یک توریس��ت، یافت��ن مکان های 
مش��ابه این کشور در منطقه آسیای شرقی 
نباید کار س��ختی باشد، اما نکته ای که این 
کشور کوچک را از سایر همسایه های خود 
متمایز می کند س��هولت دسترسی به آن و 
 همچنین رفت و آمد در شهر های مختلفش

 است.
 در واقع دولت تای��وان به منظور راحتی 
گردشگران وسایل حمل و نقل عمومی خود 
را به سرعت طی دو سال اخیر افزایش داده 

است.
 ای��ن امر باعث ش��ده تا برخ��الف دیگر 
کش��ورهای دور و اطراف برای گشت و گذار 
در ش��هر های تایوان نی��از چندانی به اجاره 
کردن اتومبیل نداش��ته باش��ید. همچنین 
رانندگان تاکس��ی نیز ش��ما را به هر نقطه 
از تای��وان از کوه گرفته ت��ا غارهای اطراف 
خواهند ب��رد و این امر به طور معمول تنها 
15 ال��ی 30 دالر ب��رای ش��ما هزینه در بر 

خواهد داشت. 
در عین حال، تمامی رانندگان تاکس��ی، 
قطارها و اتوبوس ها به زبان انگلیسی مسلط 
هس��تند که این امر می تواند لذت یک سفر 
تفریح��ی را ب��رای ش��ما دو چن��دان کند. 

قطارهای ش��هری و بین ش��هری تایوان نیز 
یکی دیگر از ویژگی های مثبت این کش��ور 

به حساب می آیند. 
عالوه بر اضافه ش��دن سه ایستگاه جدید 
در م��اه گذش��ته میالدی، قطاره��ا به طور 
منظ��م و ب��ا کمتری��ن تاخیر مس��افران را 
جابه جا ک��رده و هر چند وق��ت یک بار به 
طور اساسی تعمیر شده یا از رده خارج و با 

مدل های جدید تر جایگزین می شوند. 
در عین حال در کنار ایستگاه های فراوان، 
اخیرا قطارهای تندروی��ی هم در تایوان به 
بهره برداری رسیده است که مسافران را به 
طور مستقیم و بدون توقف از شمال تایوان 
ب��ه جن��وب و همچنین از ش��رق به غرب 
تای��وان منتقل می کنند. هم��ه این عوامل 
دس��ت به دس��ت هم داده اند ت��ا تایوان به 
قطب نخست گردشگری آسیا در پنج سال 

اخیر تبدیل شود. 
از ن��کات رفاهی قابل توج��ه دیگری که 
می ت��وان در خصوص کش��ور تایوان به آنها 
اشاره کرد قیمت پایین هتل های این کشور 
در مقایس��ه با کشورهایی مانند هنگ کنگ 
و ژاپ��ن اس��ت. ب��رای اقام��ت در بهترین 
هتل های تایوان حداکثر شبی 60 دالر الزم 

است هزینه کنید. 
همچنین در اغلب ای��ن هتل ها، امکانات 
الزم برای دوچرخه س��واری به طور رایگان 
در اختیار افراد قرار می گیرد. عالوه بر این، 
اس��تفاده از اینترن��ت در هتل ها نیز مجانی 

است. 
محل احداث هتل های تایوان در بهترین 
ح��ال خود و به طور معمول رو به س��احل، 
منظ��ره کوهس��تانی و معبدهای باس��تانی 
اس��ت. همچنی��ن نزدیکی ای��ن هتل ها به 
جاذبه های گردشگری نیز به معنای واقعی 

یک شاهکار تمام عیار است. 
م��ورد  در  پیش بینی ه��ا 
صنع��ت گردش��گری تایوان 
در س��ال 2016 آم��ار رو به 

رشدی را نشان می دهد. 
ب��ه ط��ور دقی��ق انتظ��ار 
م��ی رود که در س��ال جدید 
اروپایی،  گردش��گران  تعداد 
آمریکایی و آس��یایی نسبت 
به سال گذش��ته حدود 1.5 
برابر شود و همچنین انتظار 
م��ی رود پ��ای گردش��گران 
آفریقایی نیز در سال جدید 

به تایوان باز شود. 

قیمت تبلت 

تایوان، قطب جدید توریسم آسیا

سایت معتبر ایر ریتینگ هر س��ال در بخش های مختلف بهترین خطوط هوایی دنیا 
را انتخاب می کند و در جدیدترین لیست خود، امن ترین خطوط هوایی دنیا را انتخاب 
کرده است. براساس گزارش این سایت، شرکت هواپیمایی کانتاس در استرالیا امن ترین 
هواپیماهایی را دارد که مس��افران در سال 2016 می توانند سوار شوند. کانتاس که در 
س��ه سال گذش��ته هم عنوان امن ترین خط هوایی دنیا را کسب کرده است، هیچ گونه 
سانحه ای نداشته و با سرویس های مشتری مدار، وجهه خوبی در دنیای هوانوردی کسب 
کرده است. ایرریتینگ در گزارش جدید خود 407 شرکت هواپیمایی را بررسی و 20 
ش��رکت هوایی برتر را معرفی کرده اس��ت. این سایت از سال 2013 انتخاب بهترین ها 
را ش��روع کرده اس��ت. در گزارش آخر این س��ایت به این نکته اشاره شده که کانتاس 
»رکورد خارق العاده ای« در پرهیز از حوادث و سوانح هوایی داشته است. دیگر خطوط 
هوایی لیست ایرریتینگ اینها هستند: آمریکن ایرالینز، آالسکا ایرالینز، آل نیپون ایرویز، 
ایر نیوزیلند، کثی پاس��یفیک ایرویز، امیریتس ایروی��ز، اتحاد ایرویز، اوا ایر، فین ایر، هاوایی 
ایرالینز، ژاپ��ن ایرالینز، کی ال ام، لوفت هانزا،  اسکاندیناوی ایرالین سیس��تم، س��نگاپور 

ایرالینز، سوییس، یونایتد ایرالینز، ویجین آتالنتیک و ویرجین استرالیا. 
شاخص در امنیت

جئوفری توماس، س��ردبیر ایرریتینگ درباره انتخاب کانتاس به عنوان امن ترین خط 
هوایی س��ال گفته اس��ت: »20 خط هوایی برتر ما معموال در اس��تفاده از نوآوری های 
امنیت��ی، فعالیت ه��ای عملیاتی و اس��تفاده از جت های جدید پیش��تاز هس��تند. این 
خطوط هوایی همیش��ه در زمینه امنیت پروازی سرمشق هستند. با این حال در میان 
نویس��ندگان این گزارش این توافق نظر وجود دارد که در میان همه آنها، کانتاس در 

زمینه امنیت پروازی از همه شاخص تر است.«
ایرریتینگ برای انتخاب بهترین ها از روش های مختلفی اس��تفاده می کند. برخی از 
منابع آنها گزارش های رس��می س��ازمان های هوانوردی، گزارش های رسمی دولت ها و 
سابقه پروازی خود شرکت ها هستند. این سایت همچنین رکورد عملیاتی شرکت ها را 

که شامل موارد سوانح هوایی و حتی زمینی آنهاست بررسی می کند. 
این لیست در حالی در سال جدید تهیه شده که دنیا در سال گذشته میالدی، شاهد 
چند حادثه هوایی عجیب بوده و گزارش های زیادی درباره سالمت روانی خلبان ها در 

سراسر دنیا منتشر شده است. 
سال امن هوانوردی

در ماه مارس س��ال گذش��ته یک ایرباس  ای 320 شرکت هواپیمایی جرمن وینگز به 
کوه های آلپ در فرانسه خورد و همه 150 سرنشین آن کشته شدند. بعدا مشخص شد 
که کمک خلبان این هواپیما آندره آس لوبیتز که قبال سابقه عالقه به خودکشی داشته 

عامل این حادثه مرگبار بوده است. 
در آگوست 224 سرنشین یک ایرباس ای 321 بعد از تیک آف از فرودگاه شرم الشیخ 

در مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. 
بعدا گفته ش��د که این حادثه به خاطر انفجار بمب توس��ط داعش رخ داده اس��ت. 
تحقیق��ات در ای��ن باره همچنان ادام��ه دارد. با وجود این س��وانح مرگبار، ایرریتینگ 
نوشته است که سال 2015 در مجموع در مقایسه با 12 ماه قبل از آن، از نظر ایمنی 

پرواز سال موفقی بوده است. 
در این گزارش به این نکته اش��اره ش��ده اس��ت که 29 میلیون پرواز در سال 2015 

میالدی، 3.6 میلیارد مسافر را در سراسر جهان جا به جا کرده اند. 
ایرریتین��گ اعالم کرده اس��ت که اگر هواپیمای یک خط هواپیمایی س��قوط کند و 
حت��ی یک نفر از مس��افران یا خدمه پ��روازی جان خود را از دس��ت بدهد، به صورت 
خودکار یک س��تاره از دست می دهد. بر این اساس 148 خط هواپیمایی از میان 407 
خط هواپیمایی در سراس��ر جهان هفت ستاره هستند و در مقابل 50 خط هواپیمایی 

سه ستاره یا کمتر دارند. 
10 خط هواپیمایی هستند که یک  ستاره یا کمتر دارند: باتیک ایر، بلووینگ ایرالینز، 
سیتی لینک، کال استار اوییشن، لیون ایر، سریویجایا ایر، ترانس نوسا، تریگانا ایرسرویس، 

وینگ ایر و اکسپرس ایر.
 منبع:ایرریتینگ

کانتاس، امن ترین خط هواپیمایی سال
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ارزش روبه رو شود.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 413 www.forsatnet.ir

مترجم: علی آل علی
forbes.com :منبع

قیمت )تومان(  برند تبلت مدل تبلت حافظه صفحه نمایش پردازنده

2.045.000 1.5GHz 9.7 64GB iPad Air 2 Wi-Fi Apple 

955.000 1.2GHz 8 16GB Galaxy Tab 4 8.0SM-T331 Samsung 

1.495.000 1.5GHz 10.1 32GB Xperia Tablet Z Wi-Fi Sony 

529.000 1.2GHz 7 16GB IdeaTab A5000 Lenovo

719.000 1.2GHz 10.1 16GB G Pad 10.1 LG

979.000 1.4GHz 7 16GB PadFone mini ASUS
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