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بنگاه های کوچک و متوسط
 اهرم های رشد اقتصادی

تأثیرات آب وهوا بر بهره وری اقتصادی

سر در آسمان، پول در جیب

نتیجه بررسی دولت هنوز اعالم نشده 

پرونده ارج ورق  خورد
3

شاخص کل بورس روز چهارشنبه، یک روز پس از کاهش نرخ 
سود بانکی تقویت شد و با 854 واحد رشد به رقم 73 هزار...

واکنش سبز بازار سهام به کاهش نرخ سود بانکی

رشد 847 واحدی 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

فاتحان واقعی جام قهرمانی
برندهایی که با تبلیغات خود در جام ملت های اروپا عرض اندام می کنند 

س��وت آغاز یکی دیگر از تورنمنت های هیجان انگیز دنیا دو 
هفته پیش در س��نت دنیز فرانسه به صدا درآمد و 24 تیم قاره 
سبز در پایتخت فرهنگی اروپا و کشور ناپلئون بناپارت گرد هم 
آمدند تا برای کسب جامی طالیی شاخ و شانه بکشند. اما قبل 
از اینکه مسابقات شروع شود و ضربه ای به توپ جام نواخته شود، 

کمی آن طرف تر جنگ میان برندها در یورو 2016 آغاز ش��ده 
بود و آنها برنامه های زیادی برای تابس��تانی توفانی ترتیب داده 
بودند تا از فرصتی بهینه استفاده کنند. این گردهمایی عالوه بر 
مطرح شدن بیشتر نام بازیکنان و هنرنمایی های آنها، جنبه های 
اقتصادی و تج��اری برای برندهای درگیر نیز خواهد داش��ت. 

امسال یورو از اسپانسرهای بنامی استفاده کرده و برندها نیز از 
دستیابی به جامعه مخاطب فراوان در این بازه استقبال می کنند. 
اما در نهایت چه کسی فاتح این بازی تبلیغاتی خواهد شد؟ در 

این گزارش کمپین های تبلیغاتی برندهای مختلف 
9در بازی های یورو 2016 را از نظر می گذرانیم. 

سرمقـاله
ما را به سخت جانی 
خود این گمان نبود*

»فرصت امروز« با این ش��ماره 
پا به س��ال س��وم انتش��ار خود 
می گ��ذارد. هنگامی که روز دوم 
تیر ماه س��ال 93 انتشار روزنامه 
را آغاز کردی��م مطلقا تصوری از 
اینکه ممکن اس��ت این فعالیت- 
ک��ه طبیعت��ا ماهی��ت اقتصادی 
دارد- با یکی از عمیق ترین دوران 
رکود اقتصادی کشور، بازمانده از 
هش��ت س��ال بی تدبیری و سوء 
تدبی��ر محض دولت ه��ای نهم و 
دهم، همراه ش��ود، نداشتیم. اما 
با خوش بینی ب��ه آینده میهن و 
اتکا به تالش و خالقیت گروهی 
همدل و هم��راه پا به این عرصه 
گذاش��تیم و راه پیش بینی شده 

خود را تا اینجا آمدیم...
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»فرص��ت ام��روز« با این ش��ماره پا به س��ال 
س��وم انتش��ار خود می گ��ذارد. هنگامی که روز 
دوم تیر ماه س��ال 93 انتش��ار روزنام��ه را آغاز 
کردیم مطلقا تصوری از اینکه ممکن اس��ت این 
فعالیت- که طبیعتا ماهی��ت اقتصادی دارد- با 
یکی از عمیق ترین دوران رکود اقتصادی کشور، 
بازمانده از هشت س��ال بی تدبیری و سوء تدبیر 
مح��ض دولت ه��ای نه��م و دهم، همراه ش��ود، 
نداشتیم. اما با خوش بینی به آینده میهن و اتکا 
به تالش و خالقیت گروهی همدل و همراه پا به 
این عرصه گذاش��تیم و راه پیش بینی شده خود 

را تا اینجا آمدیم. 
روزنام��ه برای نی��ل به اهداف خ��ود از جمله 
توس��عه کمی و کیفی مس��تمر، ارائ��ه حداکثر 
مطالب تولیدی، حفظ استقالل خود و ماندن در 
صف مدافعان بخش خصوصی نیاز به منابع مالی 
ناش��ی از تک فروش��ی و تبلیغات داشته و دارد. 
رک��ود عمیق اقتصادی باعث ش��د تا درآمدهای 
روزنامه ما از این منابع تا حد زیادی کاهش یابد. 
در عین حال مقتضیات رس��انه ای این روزگار 

از طرف��ی و فضاه��ای محتوای��ی خاص��ی ک��ه 
روزنامه برای خود انتخاب کرده اس��ت )از جمله 
حوزه های مدیریتی تبلیغات و بازاریابی و فرصت 
کس��ب و کار( توسعه فنی و رس��انه ای روزنامه را 
اجتناب ناپذیر س��اخته اس��ت. »فرصت امروز« 
در این شرایط دس��ت از تالش برای پرمحتواتر 
س��اختن وبگاه خود برنداش��ت و همزمان عالوه 
بر روش��ن نگه داش��تن چراغ فعالی��ت خود در 
شبکه های اجتماعی )تلگرام، توییتر، اینستاگرام 
و فیس بوک( دس��ت ب��ه راه اندازی وب س��ایتی 
اختصاص��ی برای ارزیابی و رتبه دهی به کارهای 
تبلیغات��ی اکران ش��ده در کش��ور زد؛ فعالیتی 
که برای نخس��تین بار ص��ورت گرفته و ظرفیت 
تأثیرگذاری بر کیفیت تبلیغات کش��ور و ارتقای 
دانش عموم��ی از این رکن مهم اقتصاد را دارد. 
برنامه ه��ای دیگری از این دس��ت، از جمله در 
مورد آموزش ها و راهنمایی های الزم برای آغاز و 
اداره کسب و کار  )همچون کلینیک کسب و کار(

جزو اهداف روزنامه بوده و با پاگرفتن وب سایت 
آن در چند روز گذش��ته، زود است که به نتیجه 

دلخواه برسد. 
انتشار روزنامه و برپایی سایت ها و شبکه های 
اجتماعی بدون همسو ش��دن تالش جمع قابل 
توجه��ی از انس��ان ها ب��ا قابلیت ه��ای متفاوت 
ناممکن است و س��عی هر فرد در این مجموعه 
صرف نظر از پس��ت س��ازمانی، مهم و تأثیرگذار 
اس��ت. من چنین مناس��بتی را فرص��ت مغتنم 
می ش��مارم تا از همه همکاران خود در طول دو 
س��ال گذش��ته در بخش های مختلف تحریریه، 

فنی، اداری و توزیع سپاسگزاری کنم. 
اکنون و در آس��تانه آغاز سومین سال انتشار، 
خوانندگان دلبن��د ما می توانند ثبات و برقراری 
ما را در عهد خود و تعهد به اهداف اعالم ش��ده 
باوج��ود همه دش��واری های پیش گفته، ببینند. 
فرزندان ش��ما در »فرصت امروز« طبیعتا س��ال 
دش��واری را پش��ت سر گذاش��ته اند، اما به شما 
قول می دهند ک��ه همچنان امیدوار و متعهد به 
منافع ملی و اهداف تبیین ش��ده روزنامه بمانند 

و فعالیت کنند. 
*»شکیبی اصفهانی«

کش��ورهای اتحادیه اروپا به دنبال رس��وایی 
ناشی از انتشار اوراق پانامایی به توافقی دست 
یافته اند ک��ه راه های فرار مالیاتی را از س��وی 
برخی از شرکت های بزرگ مسدود خواهد کرد. 
به گزارش پایگاه اینترنتی  »ای یو آبزرور«، وزیران 
دارایی اتحادیه اروپا پنجش��نبه پی��ش به توافقی 
آزمایشی درباره بخش��نامه اجتناب از فرار مالیاتی 
دس��ت یافتند و نمایندگان آنها روز گذشته مجوز 
نهای��ی آن را صادر کردند. کمیس��یون اروپا که در 
ژانویه گذشته  )دی-بهمن94( پیش نویس قانونی 

در این زمینه را پیشنهاد داده بود، از چنین توافقی 
اس��تقبال کرد و  »پی یر موسکوویس��ی« رئیس 
کمیسیون اقتصاد و مالیات اتحادیه اروپا گفت که  
»توافق به دست آمده ضربه ای مهلک به افراد دخیل 

در جلوگیری از پرداخت مالیات است.«
اتحادی��ه اروپا س��ال ها در جلوگی��ری از اقدام 
برخی شرکت های بزرگ در خودداری از پرداخت 
مالیات ناکام مانده است و اکنون همه کشورهای 
عضو این اتحادیه باید به اتفاق آرا درباره مس��ائل 
مالیاتی به توافق برس��ند. برخی از کش��ورهای 

عضو از جمل��ه ایرلند و لوگزامب��ورگ، به دلیل 
پایین بودن نرخ مالیات، بهش��ت مالیاتی برخی 
از ش��رکت های چند ملیتی محسوب می شوند. 
هلند، بلژیک و قبرس نیز مجموعه گس��ترده ای 
گزینه ه��ا را ارائه داده اند که امکان فرار مالیاتی را 
برای شرکت های تجاری فراهم می کند. انگلیس 
نیز از گس��ترش قوانین رازداری مالیاتی خود به 
خ��ارج از مرزهای این کش��ور که برخ��ی از آنها 
بهشت های مالیاتی خارجی محسوب می شوند، 

خودداری کرده است. 

در آستانه سومین سال انتشار
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود*

تالش اتحادیه اروپا برای بستن مفرهای مالیاتی با اعمال قوانین جدید

سرمقـاله

حمیدرضا 
اسالمی

عضو شورای 
سردبیری
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وزیر نی��رو در آیی��ن پایانی 
جشنواره »گزارش یک نگرانی« 
گف��ت: با یک س��ال بارندگی 
ش��رایط تغیی��ر نمی کند و ما 
باید مناب��ع موجود آب را قدر 

بدانیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نی��رو )پ��اون( حمی��د 
چیت چی��ان در آیی��ن پایانی 
دومین جشنواره فیلم و عکس 
موبایلی، گزارش یک نگرانی با 
رویکرد نگاه مردمی به بحران 
کمبود آب در سال حجاب، با 
بیان ای��ن مطلب گفت: ضمن 
اینکه به خاطر هر قطره بارانی 
که می بارد ب��ه درگاه خداوند 
شکرگزار هستیم، اما دانستن 
این نکته نیز ضروری است که 
با یک س��ال بارندگی شرایط 

تغییر نمی کند. 
وی با بی��ان این مطلب که 
آب مس��ئله حیات انس��ان ها 
اس��ت و مس��ائل آن مرب��وط 
ب��ه یک س��ازمان و وزارتخانه 

نیس��ت، گف��ت: آب موض��وع 
حیات و زندگی و بقای تمدن 
یک مل��ت به خص��وص مردم 
ایران در این پهنه خاکی است 
که به شدت مورد توجه است. 
چیت چی��ان از آب به عنوان 
موضوعی که سرنوش��ت همه 
م��ا را تحت تاثیر قرار می دهد 
ی��اد ک��رد و در ادام��ه اظهار 
داش��ت: از 40 س��ال قبل هر 
ایرانی س��االنه بیش از 7500 
مترمکعب آب تجدیدش��ونده 
در اختی��ار داش��ت، ول��ی در 
زم��ان حاض��ر این می��زان به 
از 1400 مترمکع��ب  کمت��ر 
کاه��ش یافت��ه و مناب��ع آبی 
نی��ز ب��ا افزای��ش مص��رف و 
می��زان س��رانه در اختیار هر 
روزب��ه روز محدودتر   ایران��ی، 

می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه نظری��ه 
س��ازمان ملل مبنی بر اینکه 
در  ک��ه  انس��ان هایی  تم��ام 
طول س��ال کمت��ر از 1500 

تجدید پذی��ر  آب  مترمکع��ب 
در اختی��ار دارن��د در مرحله 
بحران به سر می برند، افزود: ما 
از ای��ن وضعیت عبور کرده ایم 
و هم اکن��ون در مرحله بحران 

هستیم. 
وزی��ر نی��رو ب��ا اش��اره به 
بارندگی ه��ای خوب��ی که در 
س��ال آبی ج��اری داش��تیم، 
گفت: عده ای می گویند با این 
می��زان بارش نباید بحران آب 
داشته باشیم ولی در پاسخ به 
آنها باید گف��ت، ضمن اینکه 
به خاط��ر هر قط��ره بارانی که 
می ب��ارد ب��ه درگاه خداون��د 
شکرگزار هستیم، اما دانستن 
این نکته نیز ضروری است که 
با یک س��ال بارندگی شرایط 

تغییر نمی کند. 
وی با بیان اینکه ما باید قدر 
نعمت های خدایی را بدانیم و 
در تم��ام م��وارد به خص��وص 
بپرهیزی��م،  اس��راف  از  آب، 
در  آب  ک��رد:  خاطرنش��ان 

فرهنگ م��ا مقدس اس��ت و 
تک ت��ک م��ا از مس��ئوالن، 
مدیران، کارمندان، هنرمندان، 
ش��هروندان  و  کش��اورزان 
مصرف  هستیم ضمن  موظف 
مای��ه  ای��ن  از  آب،  درس��ت 
 حیاتی و ارزش��مند پاسداری 

کنیم. 
چیت چیان ب��ا تقدیر از آثار 
خلق شده توس��ط هنرمندان 
در دومی��ن جش��نواره فیلم و 
عکس موبایل��ی، گزارش یک 
نگرانی با رویکرد نگاه مردمی 
ب��ه بحران کمب��ود آب گفت: 
هنرمندان به این مس��ئولیت 
انس��انی توجه دارند و با ورود 
ب��ه مقول��ه آب، ب��ا خالقیت 
فک��ری و خل��ق آث��ار هنری 
توانس��ته اند س��ایر انسان ها را 
با مس��ئولیت های خود آش��نا 

کنند. 
پیش از س��خنان وزیر نیرو، 
دبی��ر  رضوی��ان،  س��یدجواد 
دومین جشنواره فیلم و عکس 

موبایلی، گزارش یک نگرانی با 
رویکرد نگاه مردمی به بحران 
کمبود آب، در گزارشی تعداد 
آثار هنری در این جش��نواره 
را 10 ه��زار عن��وان ذکر کرد 
و اف��زود: از ای��ن بی��ن 100 
عکس و 30 فیلم به عنوان آثار 
برگزیده، توسط هیأت داوران 
انتخاب شدند که مورد تقدیر 

قرار خواهند گرفت. 
امی��دواری کرد،  اظهار  وی 
در سال آینده عزم ملی ایجاد 
ش��ود تا اتف��اق خوش��ایند و 
تاثیرگذارتری در مبحث آب با 
جامعیت بیشتری رقم بخورد. 
در این مراس��م هنرمندانی 
کیانی��ان،  رض��ا  همچ��ون 
محم��د  فرهن��گ،  داری��وش 
کم��ال  لطیف��ی،  حس��ین 
درویش،  احمدرض��ا  تبریزی، 
علیرض��ا زرین دس��ت، آزاده 
و  امیرکربالی��ی  نام��داری، 
س��یدجواد رضوی��ان حض��ور 

داشتند. 

وزیر نیرو: 

بایکسالبارندگیشرایطتغییرنمیکند

مدیرعام��ل  س��چین،  ایگ��ور 
شرکت »روس نفت« روسیه تنها 
سه کش��ور عربس��تان سعودی، 
ایاالت متحده آمریکا و روس��یه 
را بازیگران اصلی نفت دانس��ته 

 است. 
ب��ه گ��زارش رویترز، س��چین 
اخیرا در اظهاراتی نقش سازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت 
خ��ام )اوپک( را زیر س��وال برده  
است. براساس س��خنان سچین 
در   ،24 روس��یه  تلویزی��ون  در 
ح��ال حاض��ر تنها س��ه کش��ور 
ایاالت متحده آمریکا، عربس��تان 
سعودی و روسیه بازیگران اصلی 
در ب��ازار نفت به ش��مار می آیند 
که اینها نیز به دلیل دسترس��ی 
ب��ه تکنولوژی ه��ای نوین موفق 
ش��ده اند بازار را در قبضه قدرت 
خ��ود بگیرن��د. او همچنی��ن در 
صحبت ه��ای خود قیمت نفت را 
برای س��ال 2017 باالی 65دالر 
در ازای ه��ر بش��که پیش بینی 

کرده است. 
رئی��س  س��چین،  ایگ��ور 
بزرگ ترین ش��رکت تولیدکننده 
نفت در روس��یه یعنی ش��رکت 
روس نفت اعالم کرده عربس��تان 
سعودی، ایاالت متحده آمریکا و 
روسیه بازیگران اصلی بازار نفت 
در جهان به ش��مار می آیند. او با 
این حرف خود نقش رگوالتوری 

کش��ورهای  س��ازمان  مه��ِم  و 
صادرکننده نفت خام )اوپک( را 

زیر سوال برده است. 
او در گفت وگ��و ب��ا تلویزیون 
روس��یه 24 گفته اس��ت نق��ش 
و  نف��ت  ب��ازار  در  روس��یه 
هیدروکربن��ی  فرآورده ه��ای 

به زودی تقویت خواهد شد. 
بزرگ تری��ن  ج��زو  روس��یه 
گاز  و  نف��ت  تولیدکنن��دگان 
طبیع��ی در جه��ان ب��ه ش��مار 
روزان��ه  کش��ور  ای��ن  می آی��د. 
10میلیون و 900هزار بشکه در 

روز نفت تولید می کند و س��عی 
دارد سطح تولید و صادرات نفت 
خ��ود را روی همین میزان فعلی 
به ص��ورت ثابت نگ��ه دارد. نفت 
اصلی تری��ن کاالی صادراتی این 

کشور به شمار می آید. 
س��چین اظهار کرده که اوپک 
نق��ش تعیین کننده خ��ود را در 
بازار جهانی نفت از دس��ت داده  
اس��ت. او در این باره گفته است: 
»به اعتقاد من اکنون تنها س��ه 
بازیگ��ر اصل��ی در عرص��ه نفت 
وج��ود دارد که آنه��ا نیز ایاالت 

متحده آمریکا، عربستان سعودی 
و روسیه هستند.«

روس نف��ت  ش��رکت  رئی��س 
درباره دالیل این مس��ئله گفته 
دلیلی که   اس��ت: »اصلی تری��ن 
باعث ش��ده این وضعیت جدید 
در ب��ازار نف��ت حاکم ش��ود به 
بازمی گردد.  نوی��ن  فناوری های 
تمامی کش��ورهایی ک��ه نام آنها 
ذکر شد به منابع کافی و بادوام و 
همچنین ابزارهای مالی در کنار 
دسترس��ی  نوین  تکنولوژی های 
تاکی��د  همچنی��ن  او  دارن��د.« 

کرده اس��ت ک��ه ای��االت متحده 
آمریکا برجسته ترین نقش را در 

بازار مصرف نفت دارد. 
یکی از مهم ترین صحبت های 
س��چین در م��ورد آین��ده بازار 
نف��ت ب��ه روس��یه بازمی گردد. 
»روس��یه  گفته اس��ت:  او 
زیرس��اخت های الزم را فراه��م 
کرده و تالش دارد به بازارهای 
پی��دا کند.«  جدید دسترس��ی 
سچین یک ماه پیش نیز اعالم 
ک��رده ب��ود ک��ه اختالف نظرها 
باع��ث  اوپ��ک  درون س��ازمان 
مرگ این س��ازمان شده است و 
ق��درت نفوذ را از این س��ازمان 

گرفته  است. 
پیش بینی ه��ای  براس�����اس 
روس نفت، قیم��ت نفت تا پایان 
س��ال جاری به 50 ت��ا 55دالر 
در ازای هر بشکه خواهد رسید. 
سچین برآورد کرده قیمت نفت 
تا پای��ان س��ال 2017 به باالی 

65دالر نیز برسد. 
س��هم  ف��روش  م��ورد  در  او 
گفت��ه  اس��ت  روس نف��ت 
.519درص��د از س��هم دولتی را 
به س��رمایه گذاران اس��تراتژیک 
خواه��د فروخت. ع��الوه بر آن، 
او تاکی��د ک��رده ک��ه ش��رکت 
مبنی  هی��چ صحبتی  روس نفت 
بر خصوصی سازی با شرکت های 

چینی یا هندی نداشته است. 

 بسته های سرمایه گذاری شرکت ملی 
نفت خی��ز جنوب مش��تمل بر طرح های 
ش��دن  نهای��ی  انتظ��ار  در  توس��عه ای 

قراردادهای جدید نفتی است. 
عبدالرضا دبیری، مدیر تولید ش��رکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب در گفت وگو 
با ش��انا با تش��ریح بخش��ی از طرح های 
توسعه ای ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب اظهار کرد: در انتظار نهایی شدن 

قراردادهای جدید نفتی هستیم. 
وی ب��ا اعالم برخ��ی از این طرح ها به 
طرح توس��عه میدان کارون بنگستان و 
اح��داث کارخان��ه گاز و گازمایع 1700 
در ناحیه هفت شهیدان مسجد سلیمان 
اش��اره کرد و افزود: طرح های توسعه ای 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
کنفرانس تهران مطرح شد که با اجرای 
آنها زنجیره جم��ع آوری گازهای همراه 

در محدوده عملیاتی ش��رکت مس��جد 
سلیمان محقق می شود. 

ب��ه گفته وی، با اج��رای این طرح ها، 
افزون بر تولی��د روزانه بیش از 13 هزار 
بش��که مایعات سنگین تر از اتان و 150 
میلیون فوت مکعب گاز س��بک، بیش از 
10 هزار بش��که نیز به تولید روزانه نفتا 

اضافه می شود. 
مدی��ر تولی��د ش��رکت مل��ی مناطق 

نفت خیز جنوب با اش��اره به آماده بودن 
مطالع��ات فنی ط��رح یادآور ش��د: باید 
منتظر نهایی ش��دن قراردادهای جدید 
نفتی و حضور س��رمایه گذار برای تامین 

منایع مالی و توسعه آن باشیم. 
دبیری گف��ت: برای طرح ه��ای فوق، 
ش��رکت های پتروش��یمی ایران��ی نی��ز 
اظهار تمایل کرده اند و باید منتظر ارائه 

پیشنهادها و ارزیابی گزینه ها باشیم. 

اوپک در بازار نفت مرده  است

بینالملل

پتروشیمیپاالیشگاه

جانشین قرارگاه خاتم االنبیا اعالم کرد 
افتتاح بزرگ ترین پاالیشگاه 

خاورمیانه؛ به زودی

جانش��ین قرارگاه خاتم االنبیا نخس��تین مولفه در 
توانمن��دی ملت را توان دفاع��ی عنوان کرد و گفت: 
ب��ه زودی پاالیش��گاه س��تاره  خلیج ف��ارس افتتاح 
می شود، این پاالیشگاه صددرصد توسط متخصصان 
ایرانی احداث شده و در این راستا قرارگاه خاتم االنبیا 
نی��ز ثابت ک��رده فراجناحی عمل کرده و پاس��دار و 

مدافع انقالب است. 
مع��اون  آبن��وش  س��ردار  ایلن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
هماهنگ کننده و جانش��ین قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
در همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی کش��ور 
که دیروز در دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار ش��د، اظهار داشت: کشور ما نیازمند 
حدود 40 میلیارد مترمکعب آب اس��ت که بیش از 
نصفی از آن توسط قرارگاه مهار شده و در این رابطه 
دس��تاوردهای جدیدی در حوزه مدیریت آب داریم. 
در بحث نف��ت و گاز نیز رئیس جمه��وری چند ماه 
گذشته فاز 16 پارس جنوبی را افتتاح کرد و عده ای 
باور نمی کردند که بتوانیم از عمق 4 کیلومتری دریا 
گاز استخراج کنیم و پاالیشگاه بسازیم که این امکان 

در حال حاضر فراهم شده است. 
جانش��ین فرمانده ق��رارگاه خاتم االنبی��ا در پایان 
گفت: برای س��ال جاری مجوز بیش از 50 پروژه از 
جهانگیری، معاون رئیس جمهوری گرفته شده است. 

ایران به قطب تامین سوخت 
 کشتی های عبوری در منطقه 

تبدیل می شود

وزارت نفت پیش بینی کرده پس از اجرایی ش��دن 
برجام و رفع محدودیت ها، با پش��ت س��ر گذاش��تن 
رقیبان منطقه ای، به قطب بانکرینگ )سوخت رسانی 
به کش��تی ها( در منطقه خلیج فارس و دریای عمان 

تبدیل شود. 
به گزارش ایرنا، ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
در مج��اورت خلیج فارس و دری��ای عمان قرار دارد 
و س��هولت دسترس��ی به آب های آزاد و عبور تعداد 
بسیار زیادی از کشتی های نفتکش و تجاری از تنگه 
هرمز، موقعیتی بسیار استثنایی برای ایران در حوزه 

بانکرینگ رقم زده است. 
ای��ران اکن��ون 20 درص��د از س��هم بانکرینگ 
خلیج ف��ارس را در اختیار دارد و به دنبال افزایش 
س��هم و پیش��ی گرفت��ن از ام��ارات در صنع��ت 
بانکرینگ اس��ت. درواقع، بندر فجیره امارات، تنها 
رقیب جدی در بازار خلیج فارس برای کش��ورمان 

به ش��مار می رود. 
فجی��ره یکی از بنادر و شیخ نش��ین های هفت گانه 
امارات متحده عربی اس��ت ک��ه در زمینه بانکرینگ 
س��رمایه گذاری زی��ادی ک��رده و در س��ال 2010 
می��الدی، بیش از 12 هزار فروند کش��تی عبوری از 
تنگه هرمز برای س��وخت گیری ب��ه بندر فجیره که 
40 مایل با مسیر تردد کشتی ها فاصله دارد، رفتند. 
نفتکش ه��ا مج��از  و  دوران تحری��م، کش��تی ها 
ب��ه تج��ارت دریایی ب��ا ای��ران نبودن��د و درنتیجه 
نمی توانس��تند از ای��ران س��وخت و س��ایر خدمات 
بانکرینگ را دریافت کنند. طی س��ال های گذش��ته، 
حت��ی نفتکش هایی که نفت خام ای��ران را در بنادر 
کشورمان بارگیری می کردند، برای دریافت سوخت 

مورد نیاز خود به بندر فجیره می رفتند. 
اجرای��ی ش��دن برج��ام و رف��ع تحریم ه��ا، این 
ام��کان را فراهم س��اخت ک��ه ای��ران برنامه ای را 
برای افزایش س��هم خود در بانکرینگ تعریف کند 
که براس��اس آن، جزیره قش��م به دلی��ل موقعیت 
اس��تراتژیک به عنوان قطب بانکرین��گ خاورمیانه 

فعالیت خواهد کرد. 
به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت برای تسریع 
در رون��د توس��عه صنعت بانکرینگ، روز سه ش��نبه، 
ش��یوه نامه ط��رح جامع خدمات سوخت رس��انی به 
کش��تی ها )بانکرینگ( را در آب های مرزی ایران در 
خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ابالغ کرد. 

برپایه این ش��یوه نامه، وزارت نفت سیاس��ت های 
کل��ی را ب��ا توجه به ت��راز تولید و مصرف س��وخت 
کش��ور، مقادی��ر صادراتی نف��ت ک��وره و گازوییل 
مشخص ساخته و امور بین الملل نسبت به تخصیص 
محموله ه��ا به صادرات و بانکر ب��ا اولویت بانکرینگ 

اقدام می کند. 
همچنین برابر این شیوه نامه درباره حوزه فعالیت 
این طرح آمده اس��ت: همه جزایر و بنادر کش��ور در 
جنوب و ش��مال را دربر می گیرد و با توجه به مزیت 
نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره 
به عن��وان قطب خدم��ات بانکرینگ کش��ور تعیین 

می شود. 
براساس این طرح، همه جزایر و بنادر در جنوب و 
شمال کشور می توانند در این صنعت فعالیت کنند. 

مذاکره با اروپایی ها برای طرح های 
توسعه پتروشیمی مارون

مدیرعامل مجتمع پتروش��یمی م��ارون از مذاکره 
با اروپایی ها برای طرح های توس��عه ای این ش��رکت 

خبر داد. 
سیدرحیم ش��ریف موس��وی، مدیرعامل مجتمع 
پتروش��یمی مارون در گفت وگو با ش��انا با اشاره به 
تغییرات ایجاد ش��ده در دوره پس��ابرجام به مذاکره 
با کش��ورهای مختلف اروپایی برای انجام طرح های 
توس��عه ای این شرکت اش��اره کرد و گفت: رایزنی با 
آنها برای توس��عه طرح های باالدستی، پایین دستی 
و میان دس��تی که از پارسال آغاز شده است، تداوم 

دارد. 
وی اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات به نتایج 

مناسبی منجر شود. 
ش��ریف موس��وی با اش��اره به عملک��رد تولیدی 
پارس��ال ش��رکت پتروش��یمی مارون اظه��ار کرد: 
پارس��ال 97درصد از ظرفیت شرکت به تولید منجر 
ش��د و کمتر از 40 درصد آن به کشورهای خارجی 

صادر شد. 
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی مارون همچنین از 
برنامه ریزی برای افزایش تولید و صادرات امسال این 

شرکت خبر داد. 
شرکت پتروشیمی مارون برای اجرای الفین هفتم 
تاس��یس ش��د و با اجرای این طرح ک��ه با ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون و 100 هزار تن پلی اتیلن 
در زم��ره بزرگ ترین الفین ها در جهان اس��ت برای 
نخس��تین بار در کش��ور +C2 )اتان( از گاز طبیعی 
اس��تحصال ش��ده، طی فرآیندهایی به مواد الفینی، 

فرآورده های پلیمری و شیمیایی بدل می شود. 
مجتمع پتروش��یمی مارون در زمینی به مس��احت 
102.5 هکتار و در دو منطقه جغرافیایی کریت کمپ 

اهواز و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار دارد. 

انعقاد قراردادهای بلند مدت در بورس 
کاال در گرو استقبال تولیدکنندگان

راه ان��دازی قرارداده��ای بلندم��دت محص��والت 
مختلف از جمله پتروش��یمی ها در بورس کاال برای 
مجتمع های پتروشیمی و صنایع پایین دستی مزایای 
زیادی خواهد داش��ت و بورس کاال آماده اجرای این 

گونه معامالت است. 
مدیر کاالیی کارگزاری بانک آینده در گفت وگو با 
نیپنا اظهار کرد: راه اندازی قراردادهای بلندمدت در 
معامالت بورس کاالی ایران روی محصوالت مختلف 

به خصوص صنایع پتروشیمی جذاب خواهد بود. 
ف��رزاد هیبتی افزود: ب��ورس کاالی ایران آمادگی 
و زیرس��اخت های راه ان��دازی قراردادهای بلندمدت 
پتروش��یمی ها را دارد و در ش��رایط فعلی استقبال 

مجتمع های پتروشیمی اثربخش خواهد بود. 
به گفت��ه هیبتی، انعق��اد قرارداده��ای بلندمدت 
محصوالت پتروش��یمی از مطالب��ات تولیدکنندگان 
بوده و از این رو به نظر می رس��د این گونه قراردادها 
در بورس کاال با اس��تقبال مجتمع های پتروش��یمی 
روب��ه رو ش��ود، همچنین ب��ه طور طبیع��ی صنایع 
پایین دس��تی از قرارداده��ای بلندمدت محصوالت 
پتروشیمی در بورس استقبال ویژه ای خواهند کرد. 
وی با اش��اره به توس��عه ابزارهای نوی��ن مالی در 
بورس کاالی ایران گفت: بورس کاال در آغاز مس��یر 
توس��عه ابزارهای مال��ی و فرهنگ س��ازی برای این 
معام��الت ق��رار دارد به طوری که در س��ال های بعد 
ثم��رات ای��ن فعالیت ها ب��رای اقتصاد کش��ور به بار 
خواهد نشس��ت. مدیر کاالیی کارگزاری بانک آینده 
به معامالت قبض انبار یا گواهی سپرده کاالیی اشاره 
ک��رد و گفت: این معامالت که در دنیا نیز ش��ناخته 
شده اس��ت، نیاز به کار کارشناسی بسیار قوی دارد 
تا بهترین محصوالت با قابلیت انبار ش��دن و تحویل 

مناسب برای این ابزار انتخاب شود. 
هیبت��ی تاکید کرد: ابزارهای نوین مالی در بورس 
کاالی ایران نیازمند اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی 
بیش��تری در بین فع��االن صنایع و بازیگ��ران بازار 
س��رمایه دارد، ب��رای مثال انتش��ار اوراق س��لف و 
قبض انبار می تواند برخی نیازهای پتروش��یمی ها و 
فوالدسازان را پوشش دهد اما تحقق این امر نیازمند 
آموزش اس��ت. مدیرکاالیی کارگ��زاری بانک آینده 
با اش��اره به اینکه تس��ویه معامالت تاالر صادراتی با 
ارزهای رایج دنیا می تواند دغدغه خریداران خارجی 
را کاهش دهد، گفت: در حال حاضر کس��انی که از 
بی��رون اقدام ب��ه خرید از ت��االر صادراتی می کنند، 
وج��وه معامالت را به صورت حواله دریافت می کنند، 
اما اگر تس��ویه دالری انجام ش��ود، مشکالت تا حد 

بسیار زیادی رفع خواهد شد. 
وی افزود: از س��وی دیگر افرادی که ضمانت نامه 
بانک��ی دارند و در رینگ صادرات��ی خرید می کنند، 
هم��واره ب��رای انتقال وجه ب��ا مش��کالتی روبه رو 
می ش��وند، اما با برنامه جدید بورس کاال و تس��ویه 
دالری معامالت بسیاری از این موارد حل می شود. 

گفتنی اس��ت فرآین��د عقد قرارداده��ای بلندمدت 
خریدوف��روش محصوالت پتروش��یمی به این ش��کل 
خواهد بود که شرکت های تولید کننده شرایط فروش 
بلند مدت خودش��ان را در بورس کاال اعالم می کنند و 
افراد یا ش��رکت هایی که می خواهند طبق آن قرارداد 
خرید کنند، وارد فرآیند رقابت می ش��وند و در صورت 
برنده شدن در قرارداد می توانند خرید بلند مدت داشته 
باش��ند، همچنین اس��اس قیمت در این قراردادها نیز 

قیمت هایی است که در بورس کاال کشف می شود. 

طرح های توسعه ای مناطق نفت خیز جنوب در انتظار قراردادهای جدید است
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اصن��اف  ات��اق  رئی��س 
س��وی  ب��ه  جهت گی��ری 
بنگاه های متوسط و کوچک را 
برای رسیدن به رشد اقتصادی 
8 درص��دی و ایجاد اش��تغال 
گزین��ه  بهتری��ن  درکش��ور 
عن��وان کرد. عل��ی فاضلی در 
روز مل��ی اصناف که با حضور 
وزیر صنع��ت و نمایندگانی از 
مجلس سه ش��نبه شب برگزار 
ش��د، خطاب ب��ه نایب رئیس 
اول مجلس ش��ورای اسالمی 
و برخ��ی نماین��دگان مجلس 
که در مراس��م گرامیداش��ت 
داش��تند،  حض��ور  روز  ای��ن 
گفت: قانون نظام صنفی نگاه 
توس��عه ای ندارد و متاس��فانه 
در پنج برنامه گذش��ته کشور 
ن��دارد  جایگاه��ی  اصن��اف 
برنام��ه  در  امیدواری��م  ام��ا 
اتاق ه��ای  کن��ار  در  شش��م 
بازرگان��ی و تعاون عضو مراکز 

تصمیم گیری شود. 
 رئی��س اتاق اصن��اف ایران 
آرامش ایجاد ش��ده در بازار را 
اصناف  خوب  عملکرد  حاصل 
وضعی��ت  فاضل��ی  دانس��ت. 
بنگاه ها را نامناس��ب دانست، 
او گف��ت: ش��رایط کش��ور و 
دول��ت ب��رای ما قاب��ل درک 
اس��ت، ام��ا در ش��رایطی که 
از اقتص��اد مقاومت��ی و تولید 
ملی صحبت می ش��ود باید از 
بنگاه ها حمایت ش��ود. رئیس 
اتاق اصناف گفت: ما به دنبال 
نوین س��ازی، شفاف س��ازی و 
یکپارچه سازی هستیم که در 

این خصوص نیاز به همکاری 
و مس��اعدت مجل��س داری��م 
و امیدواری��م مجل��س کمبود 
قوانی��ن اقتص��ادی را جبران 
کن��د. علی فاضل��ی اصناف را 
باوجود سهم 48 درصدی شان 
در اش��تغال کش��ور محروم از 
عنوان  اقتص��ادی  فرصت های 
کرد و گف��ت: در حال حاضر 
در کش��ورهای صنعت��ی 60 
بخ��ش  در  اش��تغال  درص��د 
خدمات ش��کل می گیرد. او از 
عن��وان داللی و واس��طه گری 
که برای خدم��ات به کار برده 

می شود انتقاد کرد. 
محس��ن جالل پ��ور دیگ��ر 
نشس��ت،  ای��ن  س��خنران 
اخالق را اص��ل مغفول مانده 
اقتصاد کش��ور نامید و احیای 
مس��ئولیت  اخالق م��داری، 
ب��ه  را  اعتم��اد  و  اجتماع��ی 
بازاری��ان و اصن��اف متذک��ر 
ش��د. رئیس اتاق ای��ران، اتاق 
بازرگان��ی را برآمده از اصناف 
و ب��ازار را پ��در و م��ادر همه 
فعالیت های اقتصادی دانست. 
جالل پور از فاصله عمیق میان 
بازاره��ای واقعی و آنچه امروز 
ب��ازار نامیده می ش��ود گالیه 
کرد، او بازار قدیم را س��رآمد 
مس��ئولیت های  و  اخ��الق 
در  ک��ه  دانس��ت  اجتماع��ی 
بازارهای امروز کمرنگ ش��ده 
است. رئیس اتاق ایران احیای 
ویژگی ه��ای بازارهای قدیمی 
را ض��رورت دانس��ت و با ذکر 
بازاری ه��ای  از  نمونه های��ی 

قدیمی و نقش اجتماعی آنها 
و از اصناف و بازاریان خواست 
ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن الگوهای 
اخالق��ی در جه��ت احی��ای 

اخالق در بازار تالش کنند. 
محس��ن جالل پ��ور توج��ه 
اصناف و  اتاق ه��ای  روس��ای 
تع��اون را به این س��نت ها در 
به عنوان س��رمایه  بازارقدی��م 
اخالقی جامع��ه، جلب کرد و 
از دبیرخانه س��ه اتاق خواست 
ب��رای زن��ده ک��ردن فض��ای 
اخالق مداران��ه در ب��ازار اقدام 
کنند و با تش��کیل کمیته ای 
ای��ن موض��وع را در فع��االن 
اقتص��ادی دنب��ال کنن��د. او 
راه ان��دازی یک نهضت اخالق 
را ضروری دانست و گفت: اگر 
اخالق در بازار اصالح ش��ود، 
کشور درس��ت می شود و اگر 
بازار درست ش��ود، رضایت و 
اعتماد در جامعه بیشتر شده 
و فرهنگ مردم رشد می کند. 
جالل پور مدرنیزه ش��دن بازار 
را یک ضایعه خود خواسته در 
کش��ور نامید. اما بحث اخالق 
که با رئیس اتاق ایران ش��روع 
شد، توجه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و نای��ب رئیس اول 
را  اس��المی  مجلس ش��ورای 
جلب کرد و آنها هم بخش��ی 
از سخنان ش��ان را در این باب 

مطرح کردند. 
از  نعم��ت زاده  محمدرض��ا 
باالی چک های برگشتی  آمار 
انتق��اد ک��رد و گف��ت: ای��ن 
رفتارها و عدم تعهد در کجای 

اسالم و با کدام باورها، رفتارها 
و اص��ول ما مطابقت دارد، اگر 
در کس��ب و کار بی بن��د و ب��ار 
باشیم، دیگر آینده فرزندان ما 

چه می شود. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت گف��ت: ۹0 درص��د 
از س��وی  تولی��دات داخل��ی 
اصناف به دست مردم می رسد 
و سه چهارم واردات کشور نیز 
توسط اصناف عرضه می شود. 
او از برندس��ازی در بنگاه ها و 
نظ��ام طراحی و اصالح الگوی 
تولی��د خب��ر داد و گف��ت: ما 
چاره ای جز تجمیع واحدهای 
واحدهای  نداری��م،  کوچ��ک 
صنفی غیررس��می و غیرمجاز 
می توانند جمع ش��وند و یک 
فروشگاه بزرگ را اداره کنند، 
ما هم در این راه به آنها کمک 

می کنیم. 
پزش��کیان، نایب رئیس اول 
مجل��س از دیگر س��خنرانان 
ای��ن همای��ش نی��ز اخالق و 
مش��تری مداری را مهم ترین 
اصل در میان اصناف دانست. 
او خطاب به خان��واده اصناف 
گفت: ما دغدغه ش��ما را برای 
قوانین می دانی��م اما فراموش 
نکنی��د ه��ر قانونی ک��ه قرار 
اس��ت با کمک شما و مجلس 
تدوین شود باید شما، خدمات 
گیرن��ده و حاکمیت، هر س��ه 
در این فرآینده برنده باش��ند 
و نباید ض��رری متوجه مردم، 

شما یا حاکمیت شود. 
پورابراهیم��ی،  محمدرض��ا  

رئی��س کمیس��یون اقتصادی 
همای��ش  ای��ن  در  مجل��س 
ضمن دادن پیشنهاد عضویت 
ش��ورای  در  اصن��اف  ات��اق 
پ��ول و اعتبار، قان��ون کار را 
اصل��ی حوزه  از چالش ه��ای 
گف��ت:  و  دانس��ت  اصن��اف 
براس��اس گ��زارش س��ازمان 
جهانی کار، سخت گیرانه ترین 
قانون کار مربوط به جمهوری 
اسالمی ایران است. او اصناف 
را بخ��ش خصوص��ی واقع��ی 
دانس��ت و گف��ت: اصناف در 
س��ال های گذش��ته ارتقا پیدا 
کردند، اما با ای��ن حال هنوز 
اصناف به جایگاه واقعی خود 
دس��ت نیافته است. او مالیات 
را از دیگ��ر مش��کالت اصناف 

دانست. 
امروز«  به گزارش »فرصت 
روز ملی اصن��اف بعد از ظهر 
سه ش��نبه )اول تیرم��اه( ب��ا 
اصناف  ات��اق  رئیس  حض��ور 
ای��ران، وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت، نای��ب رئیس اول 
اس��المی،  ش��ورای  مجل��س 
اقتصادی  کمیس��یون  رئیس 
بازرگانی  اتاق  رئیس  مجلس، 
ای��ران، روس��ای اتحادیه های 
صنف��ی ته��ران و نمایندگان 
شهرس��تان ها  در  اصن��اف 
ته��ران  در هت��ل فردوس��ی 
از  همچنی��ن  ش��د،  برگ��زار 
برترین ه��ای اصناف تجلیل و 
از تمبر یادب��ود اصناف ایران 
در مراس��م روز مل��ی اصناف 

رونمایی شد. 

رئیس اتاق اصناف ایران در روز ملی اصناف مطرح کرد

بنگاه های کوچک و متوسط اهرم های رشد اقتصادی

ب��ا گذش��ت دو هفت��ه از خبر 
تعطیل��ی کارخان��ه ارج، ش��اهد 
واکن��ش دولت درباره مش��کالت 
ای��ن کارخان��ه هس��تیم. دیروز 
وزی��ر  نعم��ت زاده،  محمدرض��ا 
صنعت، مع��دن و تجارت درباره 
مش��کالت این کارخانه گفت: از 
مدار خارج ش��دن این واحدهای 
صنعت��ی به دالی��ل متعدد نظیر 
»قدمت، عدم نوس��ازی و به روز 
نشدن« تجهیزات و ماشین آالت 
دیگ��ر  از س��وی  و  کارخانه ه��ا 
»ش��رایط ب��ازار و اخت��الف بین 
شرکا« روی داده است که از نظر 

من کامال هم طبیعی است. 
وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
»گ��زارش کارخانه ارج روی میز 
م��ن« اس��ت و در حال بررس��ی 
جزیی��ات آن هس��تم، ادامه داد: 
پی��ش از ای��ن ع��ده ای را ب��رای 
تحقیق درباره کارخانه ارج مامور 
کرده بودم که براساس آن متوجه 
ش��دم عمده س��هام این کارخانه 
یعن��ی چیزی ح��دود ۷۵ درصد 
آن بین س��ه گ��روه خصولتی ها، 
ش��رکت های س��رمایه گذاری و... 

تقسیم شده است. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
س��هامداران کارخانه را سه گروه 
اصل��ی خوان��د و توضیح داد: این 
س��ه گ��روه با در اختیار داش��تن 
س��هام عمده ارج و در عین حال 

ک��ه کارخان��ه را در ط��ول زمان 
دوش��یده اند، هی��چ اقدامی برای 
نوس��ازی کارخان��ه خ��ود انجام 
نداده ان��د. به هر حال کارخانه ای 
که قدم��ت تجهیزات و قطعاتش 
به حدود 40س��ال قبل می رسد، 
نیاز به نوس��ازی دارد و من عامل 
اصل��ی تعطیلی ای��ن کارخانه را 

»فرسودگی« آن می دانم. 

گزارش ها از اوضاع 
کارخانه های لوازم خانگی 
کشور، سیاه نمایی است

اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون 
اول رئیس جمه��وری نی��ز عضو 
دیگ��ری از دول��ت اس��ت که در 
واکنش به خبر تعطیلی کارخانه 
ل��وازم خانگ��ی ارج در بازدید از 
برخ��ی »واحدهای تولیدی لوازم 
خانگ��ی در منطقه پاکدش��ت« 

گفت: »امروز از س��ه واحد بزرگ 
صنعت��ی در یک��ی از بزرگ ترین 
شهرک های صنعتی کشور بازدید 
ک��ردم که تولید خوب، بهره وری 
باال و بازار پرطرفدارش��ان نش��ان 
می ده��د اوض��اع آن ط��ور ک��ه 
برخی ها می خواهند س��یاه نمایی 

کنند، نیست.« 
وی در ادام��ه توضیح داده بود: 
در روزه��ای اخی��ر ب��ا توجه به 
مس��ائلی که برای یک نام تجاری 
در ح��وزه لوازم خانگی )کارخانه 
ل��وازم خانگ��ی ارج( پی��ش آمد، 
برخ��ی ت��الش کردن��د این گونه 
نشان دهند که واحدهای صنعتی 
کش��ور با مشکل روبه رو هستند، 
اما در این بازدید مش��خص ش��د 
که واحده��ای تولید کننده لوازم 
خانگ��ی با وجود واردات و قاچاق 

وضعیت خوبی دارند. 

تعیین تکلیف ارج در دولت 
قبل

از س��وی دیگ��ر عل��ی یزدانی، 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی نیز درباره 
تعطیلی این شرکت معتقد است: 
دس��ته  آن  از  »ارج«  کارخان��ه 
واحدهایی است که در دولت قبل 
تعیین تکلیف شده بود. ضمن اینکه 
هر واحد تولیدی برای ادامه فعالیت 
خ��ود به عرضه تولی��دات به روز و 
کیفی نیاز دارد و باید بتواند در بازار 
رقابت کند وگرنه بازار و خریداران 

آن را کنار می زنند. 

پایان ماه مبارک رمضان، آغاز 
فعالیت مجدد کارخانه ارج

به گ��زارش »فرصت امروز«، 
از س��وی  21 خ��رداد  جمع��ه 
خب��ر  خبرگزاری ه��ا  برخ��ی 

تعطیلی کارخانه ارج مطرح شد 
که به س��رعت از س��وی فرهاد 
حنیف��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
س��رمایه گذاری گ��روه توس��عه 
مل��ی تکذیب ش��د، ام��ا پس از 
آن، اخب��ار ض��د و نقیض دراین 
ب��اره افزای��ش یاف��ت و در عین 
حال ک��ه محمدرضا حس��ینی، 
مدیرعام��ل فعل��ی کارخانه ارج 
از فعالیت کارخانه خبر می داد، 
و مدیران  اظه��ارات کارگ��ران 
ش��اغل در کارخان��ه حاک��ی از 

تعطیلی کارخانه بود. 
طب��ق اظه��ارات مدیرعام��ل 
کارخان��ه ارج، ای��ن کارخان��ه تا 
پایان ماه مبارک رمضان به علت 
بازسازی )اورهال( خطوط تولید 
تعطیل است و مجددا آغاز به کار 

خواهد کرد. 
باتمام این تفاسیر، اظهار نظر 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
پس از گذش��ت حدود دو هفته 
از تعطیلی این کارخانه می تواند 
نش��انه خوبی باش��د که دولت و 
وزارت مربوطه، حواس ش��ان به 
اوض��اع و چگونگی کارخانه های 
تولید اس��ت، ام��ا موضوع قابل 
توجه این اس��ت ک��ه به اذعان 
تولیدکنن��دگان اق��دام ج��دی 
ب��رای ح��ل و فصل مش��کالت 
آنه��ا انجام نمی ش��ود تا بتوانند 
با توجه به پتانس��یل و ظرفیتی 
که دارند در سایه حمایت دولت 

فعالیت کنند. 

نتیجه بررسی دولت هنوز اعالم نشده 

پرونده ارج ورق خورد

صنعت غذایی

ایران رتبه 13 تولید فوالد جهان شد
انجم��ن جهانی فوالد گزارش داد تولید فوالد خام 
ایران در ماه مه 2016 میالدی با 13درصد رش��د، به 

جایگاه سیزدهم تولیدکنندگان ارتقا یافت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران، براس��اس 
ف��والد جهان��ی  انجم��ن  گ��زارش   جدیدتری��ن 
)Worldsteel ASSOCIATION(، ای��ران در 
ماه م��ه 2016 میالدی، یک میلی��ون و 64۵ هزار تن 
فوالد خام تولید کرد که این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته میالدی، یک میلیون و 4۵۵ هزار تن بود. 
 ایران در پنج ماهه نخس��ت سال جدید میالدی، 
۷ میلی��ون و 216 هزار تن فوالد خام تولید کرد که 
 در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی
)6 میلی��ون و ۹44 ه��زار ت��ن(، 3.۹درصد افزایش 

نشان می دهد. 
66کش��ور تولیدکننده فوالد جهان��ی طی ماه مه 
 2016 میالدی، 13۹ میلیون و 1۵4 هزار تن فوالد 
خام تولید کردند که نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته، 0.1درصد کاهش نشان می دهد. همچنین 
میزان تولید پنج ماهه این کشورها طی سال جاری 
)6۵8 میلی��ون و 22۷ ه��زار تن( و س��ال گذش��ته 
می��الدی )6۷3 میلی��ون و 164 ه��زار تن( نش��ان 
می ده��د میزان تولید کل جه��ان 2.2درصد کاهش 

یافته است. 
تولیدکنن��دگان برتر جهانی ط��ی پنج ماهه اخیر 
می��الدی به ترتیب چین )32۹ میلیون و ۹۵0 هزار 
ت��ن(، ژاپن )43 میلیون و 180 هزار تن(، هند )38 
میلی��ون و ۵۹۹ هزار تن(، آمریکا )33 میلیون و ۷2 
هزار تن(، روس��یه )2۹ میلی��ون و 1۵۹ هزار تن( و 

کره جنوبی )2۷ میلیون و 8۹1 هزار تن( بوده اند. 

 400هزار تن مازاد تولید سیمان
در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری از مازاد 400 هزار تنی تولید س��یمان در این 

استان خبر داد. 
س��یدنعیم امامی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا 
با بیان اینکه هم اینک یک کارخانه تولید س��یمان با 
ظرفیت ی��ک میلیون تن در چهارمح��ال و بختیاری 
وجود دارد، اظهار داشت: سال گذشته حدود 3۵ تا 40 
درصد مصرف سیمان در استان کاهش یافت ولی این 

کارخانه با تمام ظرفیت خود تولید داشت. 
وی ب��دون ذکر آمار صادرات س��یمان چهارمحال و 
بختیاری گفت: کارخانه تولید س��یمان در استان سال 
گذشته بخشی از تولید سیمان خود را به صورت کلینکر 

به کشور عراق و آفریقا صادر کرد. 
امام��ی تصریح کرد: عالوه ب��ر آن یک واحد کوچک 
تولید س��یمان با ظرفیت 2۵0 هزار تن در سال نیز در 
اس��تان فعال اس��ت که تمامی محصوالت تولیدی آن 

به صورت محلی در استان به فروش می رسد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه 
داد: به دلیل رکود در بازار مصرف و تولید مازاد، طی دو 
سال گذشته مصرف سیمان در چهارمحال و بختیاری 
3۵ درص��د کاهش یافت. امامی گف��ت: برای رفع این 
مشکل باید به مصرف داخلی رونق داده و بازار صادراتی 
بیشتری برای سیمان تولید شده در استان مهیا کرد. 

وی گفت: حدود 40 درصد تولید س��یمان در کشور 
مازاد بر تولید است. به گزارش ایرنا، اول تا دهم تیرماه 

دهه تولید نامگذاری شده است. 

مدیر کل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف: 
قاچاق سیگار 3.۵میلیارد نخ 

کاهش یافت
مدی��ر کل مبارزه ب��ا قاچاق کاالهای هدف س��تاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان کرد که قاچاق 
سیگار در سال گذشته در مقایسه با سال 13۹3 معادل 

3.۵ میلیارد نخ کاهش داشته است. 
به گ��زارش ایس��نا، عب��اس نخعی درب��اره آخرین 
وضعیت قاچاق سیگار عنوان کرد که در سال گذشته 
مجموع تولید داخلی و مش��ارکتی 2۹میلیارد نخ بوده 
و 16.4میلیارد نخ نیز واردات قانونی انجام شده است. 

نخعی همچنین گفت: افزایش تقاضا در بازار داخلی و 
سود باد آورده در این بخش، باعث شده قاچاق این کاال 
همچنان ادامه داشته باشد، هر چند براساس اقدامات 

سال گذشته، شاهد کاهش قاچاق سیگار بوده ایم. 
وی تصریح کرد که سال گذشته مجموع تولید داخلی 
و مشارکتی مان 2۹ میلیارد نخ بوده است و 16.4میلیارد 
نخ نیز واردات قانونی داشته ایم. مجموع کشفیات قاچاق 
سیگار در سال گذشته نیز ۵00 میلیون از 8. ۵ میلیارد 
نخ بوده است. این مقدار 3.۵میلیارد نخ نسبت به مدت 

مشابه در سال ۹3 کاهش داشته است. 
نخعی در یک گفت وگوی رادیویی، درباره قاچاق کاال 
و ارز گفت که ورود یا خروج کاال بدون انجام تشریفات 
گمرک��ی را قاچاق می گویند. مطاب��ق این تعریف هر 
کاالیی که در مبادی رس��می یا غیر رسمی تشریفات 
گمرکی را رعایت نکرده باش��د، به عنوان کاالی قاچاق 
ضبط می ش��ود و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز مجازات های تعیین شده اعمال می شود. مدیر کل 
مبارزه با قاچاق کاالهای هدف با اشاره به حجم باالی 
قاچاق کاال تا س��ال 13۹3 اظهار کرد که در دو س��ال 
گذشته این حجم از قاچاق با اقداماتی که دستگاه های 

عضو ستاد انجام داده اند، کاهش پیدا کرده است. 
وی با بیان اینکه براس��اس برآوردها س��ال گذشته 
حدود 10 میلیارد دالر حجم قاچاق نس��بت به س��ال 
13۹3 کاه��ش یافت��ه، عن��وان ک��رد ک��ه اقدامات و 
برنامه های��ی که در حوزه مبارزه با قاچاق انجام ش��ده 

است، موثر واقع شده اما قطعا کافی نبوده است. 

مشکل صنعت فقط نقدینگی نیست

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
مدیریت و تکنولوژی از مش��کالت مهم صنعت امروز 
اس��ت، گفت: همه مش��کل صنعت فق��ط نقدینگی 

نیست. 
ب��ه گزارش ایس��نا، منصور معظم��ی در بازدید از 
مجتمع فوالد اسفراین با اشاره به اینکه امروز صنعت 
در کش��ور حال خوش��ی ندارد و باید از این وضعیت 
خارج ش��ود، افزود: نقدینگی بخش��ی از مش��کالت 
صنعت ماس��ت و مش��کالت مدیریت��ی و تکنولوژی 
نیز وج��ود دارد پس باید از برجام برای نوس��ازی و 
به روزرسانی صنایع استفاده کنیم و حداکثر سرعت 
را ب��ه کار بریم تا از رقیب��ان خود عقب نمانیم و بازار 

را از دست ندهیم. 
وی در خص��وص مجتمع صنعتی فوالد اس��فراین 
اظه��ار کرد: ب��ا توجه به ظرفیت ب��االی دو مجتمع 
فوالد و لوله گس��تر در این شهرستان وظیفه ما این 
اس��ت که از این س��رمایه ملی ایجاد ش��ده حداکثر 
اس��تفاده را بکنی��م و اقتصاد مقاومت��ی را در اینجا 
به نمایش بگذاری��م و تولید و درآمدزایی را افزایش 

دهیم تا موجب رونق این دو مجتمع شویم. 
رئیس س��ازمان گس��ترش صنایع ایران )ایدرو( با 
اش��اره به طرح تکمیلی فاز جدی��د مجتمع صنعتی 
فوالد که قرار است در 22 بهمن امسال افتتاح شود 
اما پیمانکار هنوز ش��روع به کار نکرده است، توضیح 
داد: طی جلسه ای در این مورد صحبت خواهد شد و 

مشکالت مدیریتی و پیمانکار را حل می کنیم. 
معظمی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
ظرفیت مجتمع فوالد و لوله گس��تر 60 هزار تن در 
سال است اما عمال با 10 درصد در حال تولید است 
و این به علت مش��کالت مالی، سرمایه در گردش و 
مطالبات از ش��رکت های دولتی اس��ت، و برای رونق 
این دو مجتم��ع چه حمایتی خواهد ش��د؟ تصریح 
کرد: این امر بسیار نگران کننده است که این صنایع 

با کمتر از ظرفیت خود تولید می کنند. 
وی افزود: تالش خواهیم کرد با توجه به گشایشی 
ک��ه بعد از برجام برای ش��رکت ملی نف��ت ایران به 
وج��ود آم��ده بدهی های خود را به ای��ن دو مجتمع 
پرداخ��ت کنی��م و س��ازمان نیز برای حل مش��کل 
نقدینگ��ی ای��ن دو مجتمع ظ��رف یک م��اه آینده 

کمک هایی خواهد داشت. 

معاون وزیر صنعت:
ایران به روسیه سنگ صادر می کند

معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: شرکت های ایرانی فعال در حوزه 
تولید و تجارت سنگ های ساختمانی برای صادرات به 
روسیه و کش��ورهای عضو جامعه همسود برنامه ریزی 
کرده اند و سهم مورد انتظار اولیه در این بازار گسترده 

نیز حدود 100 میلیون دالر در هر سال است. 
جعفر س��رقینی در حاش��یه آغاز به کار نمایشگاه 
بین المللی س��نگ روس��یه در مصاحبه با ایرنا گفت: 
نخس��تین حضور ش��رکت های ایرانی با گستردگی 
و تنوع محصوالت در نمایش��گاه بین المللی س��نگ 
مس��کو با ه��دف اج��رای برنامه منس��جم و مدون 
صادرات در این عرصه اس��ت تا س��نگ های ایران به 
روسیه و کشورهای عضو جامعه همسود صادر شود. 
وی افزود: برخی کارشناسان فعال در بازار سنگ، 
می��زان توانمندی ش��رکت های ایرانی ب��رای تامین 
نیازهای بازار روس��یه به انواع سنگ های ساختمانی 
را حداقل یک میلیارد دالر در سال ارزیابی می کنند 

که می تواند به عنوان هدف در نظر گرفته شود. 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت 
همچنی��ن اظهار ک��رد: گوناگون��ی و فراوانی معادن 
س��نگ در ایران و همچنین می��زان تولید با میزان 

صادرات اندک کنونی مناسب نیست. 
وی ادامه داد: ایران با حدود 4، ۵ میلیارد تن ذخیره 
انواع س��نگ های س��اختمانی با مش��تریان بسیار در 
بازارهای خارجی و 1۵0 معدن فعال، متاس��فانه فقط 
200 میلی��ون دالر در هر س��ال ص��ادرات دارد و باید 
زمینه های الزم برای افزایش آن در نظر گرفته ش��ود 
که روس��یه و کش��ورهای عضو جامعه همسود یکی از 
بازارهای هدف است. س��رقینی تاکیدکرد: با توجه به 
نامتناسب بودن توانمندی ایران در بخش صنعت و بازار 
سنگ با میزان عرضه محصوالت و تولیدات در بازارهای 
خارجی، افزایش صادرات ش��رکت های ایرانی به عنوان 
یک اولویت در دستور کار است که یکی از راهکارهای 

آن حضور نمایشگاهی در خارج است. 
ارمنس��تان،  آذربایج��ان،  جمه��وری  روس��یه، 
ازبکس��تان، ب��الروس، تاجیکس��تان، قرقیزس��تان، 
قزاقستان و مولداوی از جمهوری های شوروی سابق 
اعضای جامعه همسود هستند.  هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ مسکو با حضور 2۵8 شرکت از 2۷ 
کش��ور از جمله 11 ش��رکت ایرانی با حضور معاون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی سنایی سفیر 
ایران در روس��یه و احمد ش��ریفی دبیر کل انجمن 
س��نگ ایران روز سه ش��نبه در مرکز نمایشگاه های 

سراسری روسیه )ودنخا( گشایش یافت. 

صنعت تولید

سیمان

دخانیات

شماره 538 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com



در نشس��ت مشترک رئیس 
کل بانک مرکزی و وزیر کشور 
بر کاهش نرخ س��ود بانک ها و 
مراقبت اس��تانداران به منظور 
ش��کل گیری  از  جلوگی��ری 
غیرمجاز  موسس��ات  دوب��اره 

تاکید شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
عبدالرض��ا  مرک��زی،  بان��ک 
رحمان��ی فضلی در نشس��ت 
مش��ترک با رئی��س کل بانک 
عام��ل  مدی��ران  و  مرک��زی 
بانک ه��ا با تاکید ب��ر حمایت 
گفت:  کوچک،  بنگاه ه��ای  از 
شرایط سیاس��ی در کشور ما 
و پیون��د آن با فض��ای کنونی 
اقتص��ادی اقتض��ا می کند در 
اقتصادی جهش داشته  حوزه 

باشیم. 
وزیر کش��ور افزود: سیر در 
مس��یر ج��اری کنون��ی برای 
تحق��ق آنچه ک��ه مقام معظم 
رهبری فرمودند کافی نیست، 
بلکه باید در این مسیر جهش 
اقتصادی داش��ته باش��یم. در 
باید جس��ارت،  جاه��ا  برخی 
قدرت تصمیم گی��ری و تدبیر 
داش��ته باش��یم و ریسک ها را 
بپذیری��م، البته باید با حداقل 

ریسک عمل کنیم. 
به  فضل��ی خطاب  رحمانی 
بانک ها گفت: متوجه  مدیران 
مشکالت تان و به فکر حل آنها 
هس��تیم اما باید در چارچوب 
اختیارات،  مق��ررات،  همی��ن 
امکانات و قوانین عمل کنیم. 
ما حاضریم به ش��ما در اتخاذ 

تصمیمات کمک کنیم. 

بانک ها وضعیت مناسبی 
ندارند

در ادام��ه رئی��س کل بانک 
مرک��زی هم در این نشس��ت 
از  مش��خص  درک  گف��ت: 
مس��ئولیت ها در سال ۱۳۹۵ 
باید ایجاد ش��ود و نظام بانکی 
باید از نظرات استان ها درباره 
اولویت تسهیالت آگاه باشند. 
ولی اهلل س��یف افزود: تمرکز 
م��ا بر تصمی��م اخی��ر درباره 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 
ب��ا توجه ب��ه تاکی��دات مقام 
معظم رهبری و با اس��تفاده از 
همه امکانات است. وی تاکید 
مسئولیت  مرکزی  بانک  کرد: 
مردم  س��پرده های  از  صیانت 
نمی ده��د  اج��ازه  و  دارد  را 
تصمیم��ات غیراصولی در این 

باره گرفته شود. 
س��یف با اش��اره ب��ه اینکه 
وضعی��ت  بانک ه��ا  اکن��ون 
اف��زود:  دارن��د،  نامناس��بی 
ب��رای اص��الح ای��ن وضعیت 
ک��ه از بیرون ب��ر آنها تحمیل 

اس��ت ط��رح ج��دی  ش��ده 
داری��م تا بانک ه��ا منطبق بر 
استانداردهای روز شوند و در 
ش��رایط پس از برجام بتوانند 
ارتب��اط بانک��ی متناس��ب با 
شأن اقتصاد کشورمان داشته 

باشند. 
وی با اشاره به اینکه امسال 
تمرکز ما برای حل مش��کالت 
کوچک  اقتص��ادی  بنگاه های 
و متوس��ط است، گفت: سعی 
تخصیص حدود  ب��ا  می کنیم 
۱۰ درصد از تس��هیالت نظام 
بانک��ی در س��ال ج��اری این 
بنگاه ها و خط تولید آنها را به 

حرکت در بیاوریم. 

مسئولیت نظارتی بانک 
مرکزی

سیف با اشاره به اینکه بانک 
نظارتی  مس��ئولیت  مرک��زی 
دارد، افزود: مس��ئولیت اصلی 
از س��پرده های  م��ا صیان��ت 
مردم اس��ت. وی ادام��ه داد: 
تصمیمات غل��ط و غیراصولی 
می تواند سپرده ها را در خطر 

قرار دهد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
گفت: اگر در جایی تسهیالت 
با حجم غیرمنطقی داده ش��د 
باید ب��ه ما منعکس ش��ود تا 
پیگیری کنیم و این گزارش ها 
مبنایی ب��رای نظارت دقیق تر 
بخ��ش  در  س��یف  ماس��ت. 
دیگری از سخنان خود درباره 
موسس��ات مال��ی غیرمجاز با 

استانداری ها  اینکه  به  اش��اره 
در  را  نق��ش  بیش��ترین 
ش��کل گیری بازار غیرمتشکل 
پول��ی داش��تند، اف��زود: آنها 
اجازه دادن��د در منطقه تحت 
مدیریت شان موسساتی شکل 
بگی��رد ک��ه نظارتی ب��ر آنها 

نمی شود. 
اس��تانداران  اگر  گفت:  وی 
ب��ه این موض��وع توجه نکنند 
ممکن اس��ت این موسس��ات 
دوباره ش��کل بگیرند و رش��د 
بی ثبات��ی  موج��ب  و  کنن��د 
اقتصاد کش��ور ش��وند. سیف 
تاکی��د کرد: نبای��د اجازه داد 
نظارت  بدون  موسس��ات  این 

شکل بگیرند. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
درباره نرخ س��ود بانکی نیز با 
اشاره به اینکه مصوبه شورای 
پ��ول و اعتب��ار در این زمینه 
باید رعایت شود، افزود: کسی 
نمی تواند از این مصوبه عدول 
کند. وی با اش��اره ب��ه اینکه 
ت��ورم از ۴۰ درص��د به دامنه 
تک رقمی رس��یده، ادامه داد: 
نرخ س��ود بانکی هم به ناچار 
باید کاهش یابد و این مس��یر 
طبیع��ی ن��رخ س��ود بانکی و 

عالمت بسیار مثبتی است. 
س��یف گف��ت: ب��ا توجه به 
اینکه ن��رخ تورم ت��ک رقمی 
ش��ده امیدواری��م اقتصاد هم 
به ثبات و آرامش برس��د و در 
این ش��رایط نرخ س��ود بانکی 
بیش��تر از ۱۲ ت��ا ۱۳ درصد 

مورد قبول نیست. رئیس کل 
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
باید صادرات را تسهیل کنیم، 
باید  بانک ها  ابزاره��ای  افزود: 
در جهت حمایت از بنگاه ها و 
واحدهای اقتصادی متوسط و 

کوچک باشد. 

توضیح سیف درباره 
حقوق های مدیران بانکی

بان��ک مرکزی  رئی��س کل 
ضم��ن ارائ��ه توضیحات��ی در 
رابطه با ماجرای رسانه ای شدن 
فیش های حقوق��ی که در بین 
آنها حقوق مدیران عامل بانک ها 
نیز مورد توجه و انتقادات شدید 
ق��رار گرفته اس��ت، از احتمال 
برکن��اری مدیرعامل بانک رفاه 
ب��ه دلیل حقوق باالی دریافتی 

اظهار بی اطالعی کرد. 
به گزارش ایس��نا، به دنبال 
اخیر رس��انه ای شدن  جریان 
حقوق��ی  ب��االی  فیش ه��ای 
جمل��ه  از  مدی��ران  برخ��ی 
مدی��ران بانک��ی، در بین آنها 
حق��وق بالغ ب��ر ۲۰۰ میلیون 
تومان��ی مدیر عامل بانک رفاه 
ب��ا حواش��ی بس��یاری همراه 
و اخی��را اخب��اری مبن��ی بر 
برکن��اری وی منتش��ر ش��د. 
ول��ی تاکنون مس��ئولیت این 
موضوع را تایی��د یا رد نکرده 
اس��ت. این در حالی است که 
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز در این مورد اعالم 

کرد که اطالع دقیقی ندارد. 

س��یف با اعتقاد ب��ه اینکه 
فیش ه��ای  اخی��ر  جری��ان 
زی��ادی  ح��د  ت��ا  حقوق��ی 
تاثیر  تح��ت  و  ب��وده  مبالغه 
ش��رایط سیاس��ی قرار دارد، 
گف��ت: رقم هایی که منعکس 
می ش��ود، واقعا میزان حقوق 
یک ماه نیست، بلکه تجمعی 
از پرداخت ه��ای چن��د م��اه 
بوده که در یک ماه پرداخت 

ش��ده اس��ت. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
اف��زود: ب��ا ای��ن ح��ال بانک 
مرکزی از این موضوع حمایت 
نمی کن��د و ارق��ام قابل قبول 
نیس��ت، چرا که حقوق اصلی 
پرداخت��ی بای��د متناس��ب با 

شرایط تعیین شود. 
وی که در حاش��یه نشست 
و  مرک��زی  بان��ک  مدی��ران 
وزیر کشور س��خن می گفت، 
در پاس��خ به این س��وال که 
بان��ک مرکزی تا چ��ه اندازه 
به پرداخت ه��ای حقوقی در 
بانک ها نظ��ارت و روند اخیر 
را مورد بررس��ی ق��رار داده 
اس��ت، به ایس��نا توضیحاتی 

ارائ��ه ک��رد. 
س��یف با بی��ان اینک��ه این 
به ط��ور مس��تقیم  موض��وع 
ب��ه بان��ک مرک��زی مرب��وط 
نمی ش��ود، به اقدام��ات انجام 
ش��ده در این رابط��ه از بهمن 
ماه س��ال گذش��ته اشاره کرد 
و گفت: بان��ک مرکزی درباره 
الزام��ات افش��ا، مصوبات��ی را 
در ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
تصویب رس��اند و ب��ه بانک ها 
ابالغ کرد. بر این اس��اس باید 
صورت های مالی سال ۱۳۹۴ 
که  ضوابطی  طب��ق  بانک ه��ا 
بان��ک مرکزی تعیی��ن کرده 
است از حداقل افشا برخوردار 
باشد که یکی از بندهای مهم 
آن به میزان پرداختی مدیران 
بانک ها  اعضای هیات مدیره  و 

اختصاص دارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
زمان��ی پرداختی های مدیران 
بانک ها افش��ا می ش��ود، مدل 
خ��ود کنترلی ایج��اد می کند 
که تمام��ی بانک ه��ا را در بر 
می گی��رد ادام��ه داد: این در 
حالی اس��ت که بانک مرکزی 
از گذش��ته این برنام��ه را در 
دس��تور کار خود داش��ته اما 
ب��ه دلیلی اس��تنباط هایی که 
در این رابطه وجود داشت به 

اراقام و اعداد ورود نکردیم. 
رئیس کل بانک مرکزی این 
را هم گفت که در ضوابطی که 
در حال تدوین است، حداقل 
و حداکث��ر حق��وق مدی��ران 

بانکی مشخص خواهد شد.

 در حالی که نشانه های موجود 
خبر از آن می دهد که بریتانیا به 
مان��دن در اتحادی��ه اروپ��ا رأی 
خواه��د داد، بازاره��ای س��هام 
آس��یایی صع��ود ک��رده و طال به 
پایین ترین سطح یک هفته اخیر 

خود نزدیک شد. 
در معام��الت روز س��ه ش��نبه 
ش��مش ب��ا س��قوط ۲ درصدی 
بیش��ترین افت ی��ک روزه خود را 
در یک م��اه اخی��ر تجرب��ه کرد و 
به پایین ترین س��طح خود از ۱۰ 
ژوئن برس��د. این در حالی اس��ت 
ک��ه دو نظرس��نجی جداگانه در 
روز دوشنبه نشان داد که شانس 
مان��دن بریتانی��ا در اتحادیه اروپا 

بیشتر شده است. 
رای به خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپ��ا )برگزیت(، می تواند اروپا را 
وارد رکود کرده، فشار بیشتری را 
ب��ه اقتص��اد جهانی وارد کند و از 
این رو موجب افزایش درخواست 

برای خرید طال شود. 
قیم��ت ه��ر اون��س ط��ال در 
معامالت روز چهارش��نبه با افتی 
۰.۲درصدی یک هزار و ۲67 دالر 

و 7۰ سنت معامله شد. 
 MKS جیمز گاردینر، تحلیلگر
اع��الم ک��رد: »با توج��ه به اینکه 
ش��انس رأی به خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا در دو روز گذش��ته 
کم ش��ده است، معامله گران بازار 

جای��گاه خود را ب��ا توجه به رأی 
تطبی��ق می دهن��د؛  »مان��دن« 
ام��ا اگر بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
خارج ش��ود، قیمت طال احتماال 
حداقل ۱۰۰ دالر افزایش خواهد 

داشت.«
اع��الم  تحلیلگ��ران  برخ��ی 
کردن��د هنوز زود اس��ت که در 
م��ورد خروج یا مان��دن بریتانیا 
در اتحادی��ه اروپ��ا به طور قاطع 
اظه��ار نظر کنی��م. ادوارد میر، 
تحلیلگ��ر اف سی اس��تون اعالم 
کرد: »ما همچنان در مورد دقت 
نگران  بریتانیا  نظرس��نجی های 
هستیم، بنابراین هنوز مشخص 
نیست که در رفراندوم ۲۳ ژوئن 

نتیجه چه خواهد ش��د.«
براس��اس نظر س��نجی منتشر 
ش��ده در روز سه ش��نبه، کمپین 
مان��دن بریتانی��ا در اتحادیه اروپا 
تنه��ا اندک��ی از کمپی��ن ت��رک 
اتحادیه اروپا پیش��ی گرفته است. 
دومینی��ک اش��نایدر تحلیلگ��ر 
UBS اع��الم ک��رد: »اگر رأی به 
ت��رک اتحادیه اروپا داده ش��ود، 
ما احتماال ش��اهد رسیدن قیمت 
اون��س ب��ه م��رز ۱۳۵۰ دالری 
خواهی��م ب��ود. از نظ��ر م��ا اگ��ر 
بریتانی��ا در اتحادی��ه اروپا بماند، 
ط��ال ب��ه س��طوح ۱۲۰۰ دالری 

بازخواهد گشت.« 
براساس اعالم وانگ تائوتحلیلگر 

تکنی��کال رویت��رز، قیمت طال با 
پی��روی از الگ��وی موجی و آنالیز 
اصالح��ی فیبوناتچی به س��طح 

۱۲۵۲ دالری سقوط می کند. 
دارایی ها در SPDR بزرگ ترین 
صندوق معامالتی طال با رش��دی 
۰.۳۹درصدی در روز سه ش��نبه 
ب��ه ۹۱۲.۳۳تن رس��ید. در میان 
فل��زات گرانبهای دیگر، هر اونس 
نقره با افتی ۰.۲درصدی ۱7 دالر 
و ۲۳ س��نت معامله ش��د. قیمت 
هر اون��س پاالدیوم با ۰.۴درصد 
کاهش به ۵۴8 دالر و ۲۰ س��نت 
رس��یدو پالتین بدون تغییر ۹76 
دالر و ۱۰ س��نت برای هر اونس 

قیمت داشت. 

س��ازمان توس��عه تج��ارت با 
استناد به اطالعیه بانک مرکزی، 
واردات قطع��ی ش��مش ط��ال با 
اس��تاندارد حداقل عیار ۹۹۵/. و 
نقره و پالتین از طریق گش��ایش 
اعتب��ار اس��ناد دی��داری و با ارز 
متقاض��ی را به ه��ر میزان مجاز 

اعالم کرد. 
 ب��ه گزارش نقل از تس��نیم، 
بانک مرکزی با ارس��ال نامه ای 
ب��ه س��ازمان توس��عه تج��ارت 
)تاریخ ۲۴ خرداد س��ال جاری( 

اع��الم کرد ک��ه واردات قطعی 
ش��مش طال با استاندارد حداقل 
عی��ار ۰/۹۹۵ و نق��ره و پالتین 
صرفا از طریق گش��ایش اعتبار 
اس��نادی و با ارز متقاضی به هر 

میزان مجاز اس��ت. 
بنابرای��ن گزارش، در ادامه این 
اطالعیه آمده است که حذف مفاد 
قس��مت »ه« بخش اول مجموعه 
مق��ررات ارزی مندرج در پایگاه 
اطالع رس��انی بانک مرکزی ورود 
موقت کاالهای مذکور )طال، نقره 

و پالتین(  نیز از محل ارز متقاضی 
و در چارچوب قانون امور گمرکی 
و آیین نامه اجرایی آن امکانپذیر 
اس��ت.  بنابراین گزارش، در این 
اطالعیه اش��اره ش��ده اس��ت که 
چنانچ��ه ورود موقت با پرداخت 
م��دت دار مدنظر باش��د این مهم 
صرف��ا به صورت گش��ایش اعتبار 
اس��نادی مدت دار دو ماهه مقدر 

خواهد بود. 
بنابراین گزارش، تقی محمدیان 
مدیر کل دفتر مق��ررات صادرات 

و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
ایران نی��ز بنابر نامه بانک مرکزی 
اطالعی��ه ای به مرکز واردات و امور 
مناطق آزاد ویژه اقتصادی گمرک 
ایران به این ش��رح ارس��ال کرد: با 
توج��ه به مفاد اداره سیاس��ت ها و 
مقررات ارزی بانک مرکزی، واردات 
قطعی ش��مش طال با اس��تاندارد 
حداقل عیار ۹۹۵/ و نقره و پالتین 
صرف��ا از طری��ق گش��ایش اعتبار 
اس��ناد دیداری و ب��ا ارز متقاضی 
به هر میزان مجاز اس��ت. در ادامه 

این ابالغیه آمده است: ورود موقت 
کاالهای طال، نقره و پالتین نیز از 
مح��ل ارز متقاضی و در چارچوب 
قان��ون امور گمرک��ی و آیین نامه 
اجرایی میسر است. چنانچه صدور 
موق��ت با پرداخت مدت دار مدنظر 
باشد صرفا به صورت گشایش اعتبار 
اسنادی مدت دار دو ماهه امکانپذیر 
است. بنابراین موضوع جهت اطالع 
و اق��دام با رعایت س��ایر مقررات و 
ابالغ ها به گمرکات اجرایی کشور 

ارسال شود. 

طالی جهانی اندکی پایین آمد

در نشست مشترک سیف با وزیرکشورتاکید شد  

هشدار درباره فعالیت موسسات غیرمجاز
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کاهش میزان2 درصدی نرخ سود 
تسهیالت صندوق های پس انداز مسکن 
همزمان با کاهش نرخ س��ود س��پرده ها در سیس��تم 
بانکی کشور، بانک مسکن به طور داوطلبانه نرخ سود 
تسهیالت حساب صندوق های پس انداز مسکن خود را 

به میزان ۲درصد کاهش داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مس��کن، محمدهاشم 
بت ش��کن، مدیرعامل بانک مس��کن با بیان این مطلب 
گف��ت: بان��ک مس��کن به منظور اجرای سیاس��ت های 
دولت در خصوص خروج بخش مس��کن از رکود، اقدام 
به کاهش نرخ س��ود تس��هیالت حس��اب صندوق های 
پس انداز مس��کن سه گانه خود یعنی صندوق پس انداز 
مس��کن یکم، حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان 
و حس��اب صن��دوق پس ان��داز ع��ادی از ۱۳درصد به 

۱۱درصد کرد. 
بت شکن در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود تسهیالت 
ب��ر می��زان بازپرداخت اقس��اط افزود: با این اقدام مبلغ 
اقس��اط پرداختی مش��تریان به میزان حدود ۱۰درصد 
کاه��ش می یاب��د، به طوری که مش��تریان می توانند با 
دریافت تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یکم در 
س��قف های 8۰۰، 6۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب 
مبل��غ 88۰، 66۰ و ۴۴۰ه��زار تومان به صورت ماهانه 

پرداخت کنند. 
مدیرعام��ل بان��ک مس��کن افزایش رون��ق در بخش 
مس��کن، افزایش انگیزه مردم به اس��تفاده از تسهیالت 
جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی و تقویت پس انداز 
در می��ان مش��تریان ب��رای س��رمایه گذاری در بخش 
مسکن را از مزایای کاهش نرخ سود تسهیالت حساب 
صندوق های پس انداز مسکن بانک مسکن عنوان کرد. 

 تکذیب خبر پاداش میلیاردی
 بانک شهر

بانک شهر در پی برداشت اشتباه برخی از رسانه ها از 
صورت های مالی سال۹۳ این بانک، توضیحات تکمیلی 

صادر کرد. 
ب��ه گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
شهر، پیرو انتشار اطالعاتی از سوی برخی از رسانه ها 
پیرام��ون گزارش تلفیقی حسابرسی ش��ده این بانک 
به اطالع عموم ش��هروندان ش��ریف ایران و اصحاب 
رس��انه می رس��اند که درج خب��ر اعطای پاداش یک 
میلی��ارد و ۲۰۰میلی��ون تومانی به هیات مدیره گروه 
خدم��ات مالی و س��رمایه گذاری ش��هر )زیرمجموعه 
بانک ش��هر(، وابس��ته به ش��هرداری، اشتباه برداشت 
منب��ع اولی��ه خبر از صورت های مالی این بانک بوده 
ک��ه ای��ن منبع نیز پس از آگاهی از اش��تباه رخ داده، 
ضمن اعالم پوزش از بانک ش��هر، نس��بت به حذف 

این مطالب اقدام کرده اس��ت. 
متاسفانه درج خبر یادشده در تعدادی از رسانه ها در 
روزهای اخیر، بدون دقت کافی و بررس��ی کارشناسانه 
ص��ورت گرفت��ه و منجر به نش��ر اطالعات نادرس��ت و 

جریحه دار شدن اذهان عمومی شده است. 
در مت��ن خبر درج ش��ده در ای��ن خصوص به صفحه 
6۹ صورت های مالی تلفیقی بانک ش��هر در س��ال مالی 
منتهی به اس��فند ماه ۱۳۹۳ اش��اره ش��ده است که در 
همین صفحه، اقالم هزینه های بانک شهر و گروه این 
بانک به صورت جداگانه و در دو سال ۹۲ و ۹۳ درج شده 
است. این در حالی است که به استناد این صفحه و البته 
به اشتباه، پاداش گروه بانک شهر که شامل این بانک 
و هلدینگ ها و ش��رکت های زیرمجموعه است به جای 
پاداش هیات مدیره گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری 
شهر، تلقی شده و مبلغ یادشده در ذیل عنوان »گروه« 

به عنوان یک شرکت واحد تفسیر شده است. 
الزم به توضیح است که تمامی صاحب نظران و افراد 
مطل��ع نس��بت به صورت های مال��ی تلفیقی، به خوبی 
می دانند که این نوع از گزارش ها، کامال براساس روال 
و در تمامی ش��رکت ها و مجموعه های مالی، ش��بیه به 
هم بوده و برای کارشناسان امر، تمییز دادن صورت های 
مالی شرکت اصلی و گروه، به آسانی امکانپذیر است. 
در همین رابطه، حسابرس و بازرس مستقل و قانونی 
بانک شهر نیز طی مصاحبه ای، موارد اشاره شده پیرامون 
این موضوع در رسانه ها را تکذیب و با تفسیر صحیح از 
اقالم درج ش��ده، بر اشتباه برداشت از صورت های مالی 
بانک شهر تاکید و آثار این گونه رفتارها را یادآور شده 
است. همچنین الزم به اشاره است که صورت های مالی 
بانک ش��هر و اکثر ش��رکت های پذیرفته شده و فعال در 
ب��ورس از طریق ُکدال س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
به صورت منظم و در مقاطع زمانی مش��خص، منتش��ر 

شده و برای عموم مردم قابل دسترس است. 

افزایش ظرفیت مجاز نگهداری 
ریسک بیمه کوثر

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریس��ک بیمه کوثر به 
بیش  از87میلیارد تومان افزایش یافت. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و اعالم مدی��ر اتکایی و 
اموربین الملل بیمه کوثر، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک 
شرکت در سال گذشته 8۱میلیارد تومان بوده است. 
امی��ری زاده افزای��ش این ظرفی��ت را عامل موثر در 
توانایی پرداخت خس��ارت به بیمه گذاران برش��مرد و 
گفت: با تالش همکاران و در نتیجه افزایش اندوخته ها 
و ذخایر فنی ش��رکت؛ ظرفیت  مجاز نگهداری ریس��ک 

شرکت افزایش یافت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه براس��اس آیین نامه۱/۵۵ 
بیمه مرکزی حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسس��ه 
بیمه از هر ریس��ک معادل ۲۰درصد مجموع س��رمایه 
پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی سهم نگهداری 
به اس��تثنای ذخیره خس��ارت معوق و ذخیره ریاضی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: پذیرش و نگه��داری مجموع 
ریسک های شرکت براساس ضوابط مندرج در آیین نامه 
نحوه محاس��به و نظارت بر امور بیمه های اتکایی و با 
در نظر گرفتن افزایش توانگری مالی ش��رکت، تعیین 

شده است. 

خبرنــامه

بیمه نامه

نرخنــامه
دالر3,466 تومان

صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳.۴66توم��ان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۱.۰۲8.۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد ۳.۹۲8 توم��ان و هر پوند 
نیز۵.۰8۵ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۱۵.۵۰۰تومان و هر ربع سکه۲7۰۵۰۰تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی۱8۰.۰۰۰تومان خریدوفروش 
ش��د و هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۰۴.۴۵۲ تومان قیمت 

خورد. 

عرضه هزار میلیارد تومان اسناد 
خزانه اسالمی

 مرحله شش��م اس��ناد خزانه اس��المی، ب��ا پذیرش 
۱۰۰۰میلی��ارد توم��ان در بازار ابزاره��ای نوین مالی 

فرابورس برای عرضه آغاز شد. 
ب��ه گزارش اخب��ار بانک، در پی عرض��ه پنج مرحله 
اس��ناد خزانه اس��المی که با اس��تقبال فع��االن بازار 
سرمایه همراه بوده، اس��ناد مرحله ششم نیز براساس 
بند ط تبصره 6 قانون بودجه س��ال ۹۴ کل کشور و با 
هدف تسویه بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران 
بخش خصوصی منتش��ر شده و سررسیدآن ۲۵ اسفند 

سال جاری خواهد بود. 
ناش��ر این اس��ناد که به صورت ۱۰ میلیون ورقه 
ی��ک میلی��ون ریال��ی منتش��ر ش��ده، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی بوده و ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی، مبلغ اس��می آن را در روز سررس��ید از 
طریق بانک ملی ایران به حس��اب دارندگان نهایی 

واری��ز می کن��د. 
قیمت این اسناد در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا 
تعیین خواهد شد و با نزدیک شدن به زمان سررسید، 
قیمت آن به قیمت اس��می نزدیک تر شده و در نهایت 
هنگام سررس��ید، معادل ارزش اس��می خواهد ش��د. 
بنابراین معامالت این اس��ناد در ب��ازار ابزارهای نوین 
مالی فرابورس پس از عرضه اولیه و کشف قیمت آغاز 
می شود و متقاضیان از آن زمان می توانند با مراجعه به 
کارگزاری های عضو نس��بت به خریدوفروش این اوراق 

اقدام کنند. 
بر این اساس، پیمانکارانی که بنا به هر دلیل نیاز به 
پول نقد دارند، می توانند اسناد خزانه خود را با نرخی 
کمتر از قیمت اسمی در فرابورس به فروش برسانند و 
با توجه به اینکه خریدار، اوراق را کمتر از قیمت اسمی 
خریداری کرده است از تفاوت قیمت ناشی از خرید به 

کسر منتفع خواهد شد. 
ب��ه زودی تاری��خ و نحوه عرضه اولیه مرحله شش��م 
اس��ناد خزانه اس��المی اطالع رسانی ش��ده و به دنبال 
آن عملیات گش��ایش نماد معامالتی این اسناد انجام 
خواهد ش��د تا امکان خریدوفروش آن برای اش��خاص 

حقیقی و حقوقی مهیا شود. 
در ح��ال حاض��ر مراحل دوم تا پنجم اس��ناد خزانه 
اسالمی در ماه های پایانی س��ال قبل با سررسیدهای 
۲۱ ش��هریور، ۲۱ مه��ر، ۲۱ آبان و ۹ آذرماه ۱۳۹۵در 
فرابورس پذیرش شده و در حال خریدوفروش در بازار 

ابزارهای نوین مالی است. 
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قیمتنوع ارز 

۳.۴66دالر آمریکا

۳.۹۲8یورو اروپا

۵.۰8۵پوند انگلیس

۹۴6درهم امارات

۱.۲۰۹لیر ترکیه

۵۳8یوان چین

۳۲ین ژاپن

۲.7۳۳دالر کانادا

۳.6۲۰فرانک سوئیس

۱۱.۵۰۰دینار کویت

۹۲۵ریال عربستان

۲7۳دینار عراق

۵7روپیه هند

86۳رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۴۵۲.۹۰۰مثقال طال

۱۰۴.۴۵۲هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۰۲6.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۰۲8.۰۰۰سکه طرح جدید

۵۱۵.۵۰۰نیم سکه

۲7۰۵۰۰ربع سکه

۱8۰.۰۰۰سکه گرمی

بانکنامه

گزارش 2

با ارز متقاضی

محدودیت واردات شمش طال برداشته شد
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زمان برگزاری دوره جدید 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه

براساس اعالم اداره آموزش و امور گواهی نامه های 
حرفه ای، با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، حد 
نصاب برخ��ی از دروس آزمون ها تغییر یافت. حیدر 
فروغ نژاد، رئیس اداره آموزش و امور گواهی نامه های 
کمیت��ه  پیش��نهاد  براس��اس  گف��ت:  حرف��ه ای 
گواهی نامه ه��ای حرف��ه ای بازار س��رمایه و تصویب 
هیات مدیره س��ازمان بورس، تغییراتی در حد نصاب 
نمرات آزمون  ها ایجاد ش��ده که از آزمون های پیش 
رو اعمال خواهد ش��د. با ایج��اد این تغییرات، عالوه 
ب��ر آزمون های قبل��ی، امکان برگ��زاری آزمون های 
اصول بازار س��رمایه و تحلیلگری بازار سرمایه نیز از 
نیمه دوم س��ال جاری به صورت الکترونیکی فراهم 
خواهد شد. وی ادامه داد: آزمون های الکترونیکی به 
صورت دوره ای مش��خص و در س��ایت اداره آموزش 
و ام��ور گواهی نامه های حرفه ای بارگذاری ش��ده و 
داوطلبان می توانند ب��ه دلخواه تاریخ آزمون خود را 
انتخاب کنند. به دلی��ل تعداد زیاد متقاضی، ممکن 
اس��ت محدودیت هایی ب��رای ش��رکت در آزمون ها 
ایجاد شود که تالش می شود با برنامه  ریزی به موقع 
و افزایش تعداد برگزاری آزمون ها، این محدودیت ها 
به حداقل برسد. فروغ نژاد با بیان اینکه این تغییرات 
از آزمون ه��ای پیش رو اعمال خواهد ش��د و امکان 
تس��ری آن به آزمون های قبلی وج��ود ندارد، تاکید 
کرد: داش��تن هر دو ش��رط  )اخذ نم��ره کل و اخذ 
ح��د نصاب تمام��ی دروس( برای قبول��ی در آزمون 
الزامی اس��ت. به گفته وی، بیس��ت و هفتمین دوره 
از آزمون های حرفه ای بازار س��رمایه در س��ه آزمون 
اص��ول بازار س��رمایه، تحلیلگ��ری بازار س��رمایه و 
معامله گری بازار س��رمایه، روز جمعه پنجم شهریور 

ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

افزایش سرمایه ۱۱۸5 درصدی 
»شپلی« هفته آینده به سازمان 

بورس ارسال می شود
جانشین مدیرمالی پلی اکریل از انجام آخرین مراحل 
و رفع موارد برای نهایی کردن افزایش س��رمایه ۱۱۸۵ 
درصدی و ارائه گزارش حس��ابرس به سازمان بورس تا 
هفته آینده خبر داد. رامین ایرانی درباره آخرین وضعیت 
افزایش سرمایه پلی اکریل اظهار داشت: موضوع افزایش 
س��رمایه مدنظر شرکت در مراحل نهایی قرار دارد. وی 
ادامه داد: ق��رار بود گزارش حس��ابرس دیروز دریافت 
ش��ود که به امروز یا فردا موکول شده است. بنابراین با 
پیگیری های مستمر، گزارش حسابرس در مورد افزایش 
س��رمایه ۱۱۸۵ درصدی، امروز یا فردا نهایی می ش��ود 
و در نخس��تین فرصت که هفته آین��ده خواهد بود، به 
سازمان بورس ارسال می شود تا بررسی های الزم برای 
صدور مجوز انجام گیرد. این مقام مسئول با بیان اینکه 
چند مورد مدنظر کانون کارشناس��ان دادگستری برای 
ارزشگذاری هم رفع می شود، خاطرنشان کرد: با توجه 
به اهمیت تامین مالی و افزایش س��رمایه، مس��ئوالن 
ش��رکت با جدیت پیگیر این موضوع هس��تند و انتظار 
م��ی رود هفته آینده با ارس��ال گزارش حس��ابرس به 
سازمان بورس، قدم آخر برای این برنامه برداشته شود. 
ایرانی در پاسخ به برنامه سازمان بورس برای بازگشایی 
نماد »ش��پلی« در هفته آینده آن هم بدون مش��خص 
شدن یا نشدن افزایش سرمایه به بورس پرس گفت: در 
جریان این موضوع و برنامه سازمان بورس نیستم و تا به 

امروز هم نامه ای دریافت نشده است. 

»گوهران« اطالعات مثبت داد
ش��رکت 200 میلیارد تومانی توس��عه گوهران امید با 
عرضه اولیه ۵ درصد س��هام در یکشنبه 30 خرداد، وارد 
بازار س��هام ش��د اما در همان نخستین روز بعد از عرضه، 
مشخص ش��د نتوانسته رضایت 23 هزار و ۱99 سهامدار 
حقیق��ی و 297 حقوق��ی خری��دار روز اول را جلب کند. 
این ش��رکت فرابورسی که شش��مین شرکت جدید سال 
جاری اس��ت با کش��ف قیمت ۱0۸ تومانی هر سهم وارد 
تابلوی معامالت ش��د اما به دلیل تقاض��ای خرید حدود 
۱00 تومانی هر س��هم و حتی از کمتر از قیمت اس��می، 
اکثریت فعاالن حرفه ای حاضر به خرید این سهم نشدند، 
چرا که با توجه به زیان سال گذشته، وضعیت بازار و عدم 
تجربه موفق از سهامدار عمده یعنی سرمایه گذاری امید در 
حمایت از زیرمجموعه ها، افکار عمومی بازار انتظار کشف 
قیمت جذابی را از این ش��رکت داش��ت. با این اوصاف در 
همان نخستین روز بعد از عرضه، نه تنها برخالف اکثریت 
شرکت های جدید، خبری از صف خرید و رشد ۵ درصدی 
قیمت نش��د، بلک��ه با خروج بی��ش از ۱3 ه��زار و ۵00 
س��هامدار حقیقی و حقوقی و رش��د ۱.۵ درصدی قیمت 
در دو روز اول بع��د از عرض��ه روبه رو ش��د تا فعالً عنوان 
دار بدترین ش��رکت جدید سال 9۵ باشد. در این شرایط، 
»گوهران« عصر دیروز اطالعات مثبتی داد تا شاید از امروز 
به بعد ش��رایط این سهم جدید بهتر شود. این شرکت در 
حالی سود هر س��هم مالی را 4۵3 ریال پیش بینی کرده 
که با انتشار اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 
شش ماهه منتهی به 3۱ خرداد مشخص شد 422 ریال 
سود را محقق کرده و احتماال اقدام به تعدیل سود خواهد 

کرد که باید منتظر واکنش این شرکت بود. 

زمان جدید دو مجمع 
سرمایه گذاری سایپا اعالم شد

سرمایه گذاری س��ایپا بعد از لغو دو مجمع ساالنه و 
فوق الع��اده 29 خرداد، زمان جدید این دو رویداد برای 
تصویب صورت های مالی و افزایش سرمایه 7۵ درصدی 
از سود انباشته را اعالم کرد. طبق اعالم قبلی قرار بود 
دو مجمع سرمایه گذاری سایپا ساعت ۱4 و ۱6 شنبه 
29 خرداد برگزار شود اما این شرکت اقدام به لغو این 
دو رویداد کرد. »وس��اپا« زمان جدید این دو مجمع را 
س��اعت های ۱0 و ۱2 پنجش��نبه ۱0 تیر در پردیس 
کیان واقع در اتوبان نواب تعیین کرده تا طی آن ضمن 
تصویب صورت های مالی، در مورد افزایش سرمایه 7۵ 

درصدی از سود انباشته هم تصمیم گیری شود. 

شرکت ها و مجامع

روز  ب��ورس  کل  ش��اخص 
چهارش��نبه، ی��ک روز پس از 
کاهش نرخ سود بانکی تقویت 
شد و با ۸۵4 واحد رشد به رقم 
73 هزار و 644 واحد بازگشت 
و اندک��ی از افت ش��اخص کل 
در هفته های گذشته را جبران 
کرد. کاهش نرخ سودبانکی در 
روزهای گذشته تأثیرمثبتی بر 
عملکرد بورس داشته به نحوی 
که ش��اخص کل ط��ی دو روز 
گذشته در مجموع حدود یک 
ه��زار واحد از اف��ت هفته های 
گذشته را جبران کرد. به علت 
افت قیمت بیش��تر گروه های و 
نمادهای بورسی، این شرکت ها 
در پایین تری��ن می��زان قیمت 
ق��رار گرفت��ه و جذابیت خوبی 
برای خرید دارند. رش��د سریع 
ن��رخ س��هام ک��ه در ماه های 
پایانی پارسال رخ داد، به دلیل 
کاهش در هفته های گذش��ته، 
جبران ش��د و دوب��اره این نوع 
س��هام ها در مح��دوده جذاب 
قیمتی قرار گرفته اند. از س��وی 
دیگر ب��ورس تهران ب��ه اخبار 
ناش��ی از قرارداده��ای ایران با 
شرکت های بویینگ و سیتروئن 
واکنش نشان داد. نهایی شدن 
تفاهم نام��ه ابتدایی هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران  )هما( 
ب��ا ش��رکت بویین��گ، آن هم 
پس از چه��ار دهه و همچنین 
بازگش��ت پژو سیتروئن به بازار 
ایران با امضای یک جوینت ونچر 
ب��ه ارزش 400 میلیون یورو با 
ایران خودرو، موضوعاتی بودند 
که این روزها توانستند به نوبه 
خود تأثیر مثبتی در بازار سهام 
بگذارند، چرا که با نهایی شدن 
این قرارداد ها کم کم نشانه هایی 

از تأثی��رات مثب��ت مذاک��رات 
هسته ای ایران و اجرایی شدن 
برنام��ه جامع اقدام مش��ترک 

)برجام( دیده می شود. 

 تغییر جهت نماگرهای 
بورسی

روز پایان��ی معام��الت ای��ن 
هفته در حالی شاهد روند رشد 
شاخص کل بورس اوراق بهادار 
است که تا سه روز پیش نماگر 
بازار خبر از شرایط نامطلوبی از 
تاالر شیش��ه ای تهران می داد، 
به ط��وری که در م��دت اندکی 
ش��اخص کل در مجم��وع ت��ا 
4 ه��زار واح��د کاه��ش یافت 
و تابل��وی بازار اکث��ر قریب به 
اتف��اق نمادها را ب��ا رنگ قرمز 
نش��ان می داد. با این حال بازار 
س��هام روز گذشته نیز همپای 

بازارگردان ه��ا و صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری ش��اهد حضور 
حقوقی ه��ا در طرف تقاضا بود. 
چنان که ب��ار دیگر اقبال برای 
خرید سهام ارزان  شده با انگیزه 
حمای��ت از بازار س��هام انجام 
گرفت. برای دومین روز پیاپی 
بانک ها و خودرویی ها همچنان 
ب��ا افزای��ش تقاضای س��هام با 
وجود حضور فروشندگان سهام 

روبه رو هستند. 

افزایش ۱3.5 واحدی 
آیفکس

ب��ازار فراب��ورس در روز دوم 
ب��ا خریدوفروش 449  تیرماه 
میلیون ورقه بهادار در 24 هزار 
و ۸34 نوب��ت ب��ه ارزش ۸6۱ 
میلیارد و ۸۵0 میلیون ریال به 
کار خود پایان داد. شرکت های 

برق عسلویه مپنا به همراه نیرو 
سرمایه و باغمیشه با بیشترین 
افزای��ش قیمت س��هم مواجه 
باالترین  درحالی ک��ه  ش��دند 
کاه��ش قیمت س��هام مربوط 
به ش��رکت های اعتباری کوثر، 
بیم��ه دی و مرج��ان کار بود. 
آیفک��س در این روز با افزایش 
۱3.۵ واح��دی مواجه ش��د و 
به عدد 777.44 واحد رس��ید. 
بیش��ترین تأثی��ر را در ای��ن 
هلدینگ  ش��رکت های  رون��د 
خاورمیانه، پاالیش نفت تهران 
و برق عسلویه مپنا داشتند. در 
روز چهارشنبه فوالد هرمزگان 
ارزش  و  حج��م  باالتری��ن 
معام��الت را در ب��ازار س��هام 
داشت به طوری که 24 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 43 میلیارد 
ری��ال در این نماد دادوس��تد 

ش��د. در بازار اول 47 میلیون 
س��هم به ارزش 77 میلیارد و 
۵0 میلیون ریال خریدوفروش 
ش��د و ۱6۵ میلی��ون و ۱30 
ه��زار ورق��ه بهادار ب��ه ارزش 
29۸ میلی��ارد ری��ال در بازار 
دوم معامل��ه ش��د. در جریان 
معام��الت، 34 میلی��ارد ریال 
اس��ناد خزانه اسالمی در نماد 
»اخ��زا4« معامل��ه ش��د و به 
این ترتی��ب این نماد به لحاظ 
ارزش معامالت در صدر اوراق 
ب��ا درآم��د ثابت ق��رار گرفت. 
تس��هیالت  اوراق  همچنی��ن، 
مس��کن در تمام��ی نمادها با 
کاه��ش قیمت مواجه ش��د و 
هر ورق��ه در بازه ۸29 تا ۸6۵ 
هزار ریال دست به دست شد. 
بیش��ترین افت قیمت مربوط 
ب��ه نماد بهم��ن 94 ب��ود. در 
می��ان ETFها نی��ز، صندوق 
اعتمادآفرین  س��رمایه گذاری 
پارس��یان، بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت را ثب��ت کرد 
معامالت  که حج��م  به طوری 
ای��ن صندوق ب��ه 3 میلیون و 
۵۸0 هزار ورقه بهادار رس��ید. 
همچنین روز گذش��ته شاهد 
معامالت��ی  نم��اد  بازگش��ایی 
تولید برق عس��لویه  ش��رکت 
مپنا پس از برگ��زاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه صاحبان 
س��هام و تقسیم س��ود نقدی 
ه��ر س��هم بودی��م. در پایان 
معامالت��ی  نم��اد  معام��الت، 
شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
جهت برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه صاحبان سهام در 
روز یکش��نبه و نماد معامالتی 
ش��رکت صنعت��ی مینو جهت 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام در روز 

شنبه متوقف شدند. 

واکنش سبز بازار سهام به کاهش نرخ سود بانکی

رشد 847 واحدی شاخص کل

ب��ا توجه ب��ه تش��کیل الگوی 
M در چ��ارت روزان��ه  نزول��ی 
ش��رکت س��رمایه گذاری بهمن، 
انتظار نزول بیشتری را  می توان 

برای این سهم داشت. 
در ح��ال حاض��ر قیم��ت ب��ا 
 M ریزش��ی  الگ��وی  تش��کیل 
حرکت خود را به سمت محدوده 
حمایتی ۱۱73 ری��ال و ۱۱3۵ 
ریال تثبیت کرده است، می توان 
انتظ��ار داش��ت قیم��ت پس از 
برخورد با این محدوده حمایتی، 
حرکت��ی بازگش��تی و اصالحی 
به س��مت مقاومت ۱33۱ ریال 
داش��ته باشد و پس از آن مجدد 
ب��ه حرک��ت نزولی خ��ود جهت 
رس��یدن ب��ه قیم��ت 966 ریال 

ادامه دهد. 
با توجه به نمودار، بیشترین توان 
ریزش��ی در این س��هم تا حمایت 
966 ریال است، اما پس از برخورد 
با حمایت 966 ریال باید با توجه 
به ش��رایط بازار تصمیم به خرید 

این سهم گرفت. 

پس از اجرایی شدن و به نتیجه 
رس��یدن برجام جو روانی مثبتی 
ناش��ی از خوش بینی ه��ا پیرامون 
ایج��اد تحول اساس��ی در اقتصاد 
کشور، در بازار ایجاد شده بود که 
این جو روانی مثبت باعث ش��کل 
گرفت��ن یک م��وج صع��ودی در 
بورس شد، این موج قیمت سهام 
را به س��طحی رس��اند که نیاز به 
استراحتی کوتاه مدت داشت. برای 
ادامه این رشد و روند افزایشی نیاز 
به انتشار اخبار مثبت جدیدی بود 
که متاس��فانه این اخب��ار به بازار 
منعکس نشد و روند قیمت سهام 
را در ب��ازار بورس با افت و اصالح 
همراه کرد. یک کارش��ناس بازار 
سرمایه ضمن بیان این مطلب در 
گفت وگو با بورس نیوز عنوان کرد: 
اخبار مثبتی که در ماه های پایانی 
سال گذش��ته و اوایل سال جاری 

ب��ازار در انتظار آن نشس��ته بود، 
نهای��ی و اجرا ش��دن قراردادهای 
ش��رکت های ایرانی ب��ا همتایان 
خارجی آنه��ا و افزایش مراودات 
تجاری ب��ا کش��ورهای دیگر بود 
که متاس��فانه تاکن��ون خبری از 
نتیجه نهای��ی ای��ن قراردادها یا 
تفاهم نامه ه��ا ب��ه ب��ازار منعکس 
نشده اس��ت و از طرفی شرکت ها 
نیز این خوش بینی ها را در بودجه 
س��ال مالی ج��اری خ��ود برآورد 
نکرده ان��د. ای��ن عوام��ل موجب 
ش��د تا از امیدواری ها نس��بت به 
آینده ش��رکت ها در ب��ازار بورس 
اندکی کاس��ته شود. علی پازوکی 
در ادام��ه اف��زود: یک��ی دیگر از 
عواملی که موجب عدم تش��کیل 
موج دوم صعودی در بورس شد، 
ع��دم تعدیل به موقع ن��رخ بهره 
بانک ها است، هرچند که در حال 

حاضر نرخ سود س��پرده بانک ها 
از ابت��دای تیرماه ب��ه ۱۵ درصد 
کاهش یاف��ت اما هنوز ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار ن��رخ تس��هیالت 
بانکی را مش��خص نکرده اس��ت. 
وی تاکید کرد: متاس��فانه دولت 
نیز تاکنون اقدام قابل توجهی در 
راستای رسیدن به رشد اقتصادی 
۵ درص��دی ک��ه اقتصاددانان در 
انتظار رس��یدن آن هستند، انجام 
ن��داده و همچنان رکود اقتصادی 
در کشور حکمفرماست. بین نرخ 
بهره بانکی و تورم نیز هنوز شکاف 
عمیقی موجود اس��ت و دولت نیز 
همچنان اوراق مشارکت و اسناد 
خزانه را با نرخ ه��ای 20 الی 24 
درصد منتش��ر می کن��د که خود 
ای��ن موض��وع نیز باعث تش��دید 
رکود اقتصادی در کشور می شود. 
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح 

کرد: بازار س��رمایه در حال حاضر 
ب��ه این نتیجه رس��یده که دولت 
تنها بر کنترل ت��ورم تمرکز دارد 
و برنامه مش��خصی برای خروج از 
رکود تدوین نکرده است. پازوکی 
با بیان اینکه روند نزولی روزهای 
گذش��ته در بازار منطق��ی نبوده 
اخیر  ریزش ه��ای  گفت:  اس��ت، 
قیمت سهام در بورس غیر منطقی 
و از روی هیج��ان به مثابه رش��د 
هیجان��ی ماه ه��ای پایانی س��ال 
گذشته اس��ت. از طرفی متولیان 
بازار سرمایه نیز با برخی اقدامات 
خود به رکود بازار س��رمایه دامن 

زده اند. 
وی گفت: س��ایت اطالع رسانی 
کدال در حال حاض��ر به آخرین 
منب��ع اطالع رس��انی در خصوص 
فعالیت ش��رکت ها تبدیل ش��ده، 
از طرفی انج��ام معامالت بلوکی 

نی��ز در ب��ازار زی��اد ش��ده و این 
موضوع باعث از بین رفتن اعتماد 
واقعی  رون��د  به  س��رمایه گذاران 
بورس شده اس��ت. عالوه بر اینها 
متولیان و نهادهای ناظر بازار نباید 
در روزه��ای منفی اقدام به عرضه 
اولیه س��هام در بورس و فرابورس 
کنند چرا که ای��ن عرضه اولیه ها 
موجب توزیع نقدینگی موجود در 
بازار می شود و از طرفی نقدینگی 
جدی��دی نیز ب��ه ب��ورس تزریق 
نش��ده اس��ت. پازوکی در خاتمه 
خاطرنشان کرد: اگر سیاست های 
اقتصادی دولت در راستای خروج 
از رکود تغییر کند و به موقع اجرا 
شود و برجام و قراردادهای منعقد 
ش��ده به طور کامل اجرایی ش��ود 
فضای بازار س��رمایه نیز روشن تر 
و مثبت تر خواهد ش��د و روزهای 

خوش بازار باز خواهد گشت. 

تحلیل میان مدت شرکت سرمایه گذاری بهمن  )وبهمن(

هیجان عامل روند نزولی بورس بود

قاب

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

فنرسازی زر در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که س��ایپا شیش��ه در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.66۱۱0.0۵خزر

2.۸۱06.76کساپا

4.09۸۵خمحور

2.77۸4.99واتي
4.06۸4.9۸ختراک
3.۸۱74.9۸شپاکسا
6.3۸04.97کفپارس

 بیشترین درصد کاهش
داروس��ازی فارابی صدرنشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. فیبر ایران و قند هگمتان در رده دوم این 
گروه ایس��تاد و توسعه شهری توس گستر هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۵.۵3(۱۱.0۱۵دفارا

)4.49(6.06۱چفیبر

)3.7۵(2.720قهکمت

)3.7۱(2.074وتوس

)3.29(2.0۸7سغرب
)2.۸۱(3.044قزوین

)2.۸(2.642پارسیان

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
بانک صادرات ایران در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا 
و ایران خودرو دیزل هم در رده های باال قرار گرفتند.  

تعداد دفعهقیمتنام

7۱.۵70 ۱02۵خزامیا

6۱.2۱7 ۱00۸وبصادر
۵3.966 ۱۱۵2خساپا
34.42۱ ۱۱۸4خاور
2۸.2۵۵ ۵3۸۱فاذر

24.۱2۸ 2296وبملت
20.۵24 277۸واتي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  ب��ه خود اختصاص داد و زامی��اد رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. س��ایپا و بانک صادرات ایران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام
۱۵2.044 ۵3۸۱فاذر

73.3۵۵ ۱02۵خزامیا
62.۱6۸ ۱۱۵2خساپا
6۱.72۸ ۱00۸وبصادر
۵7.0۱7 277۸واتي

۵۵.3۸9 2296وبملت
۵4.30۵ 33۸۱خودرو

بیشترین سهام معامله شده
زامیاد در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و بانک صادرات ایران در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱02۵2۵۸2خزامیا
۱۱۵22۵02خساپا
۱00۸۱637وبصادر
۱۱۸4۱۵۸۵خاور
264۵۱۵0۸ورنا

33۸۱۱463خودرو
2296۱4۱2وبملت

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

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

266۱266۱خزر
240۸۱40۸خکاوه
2۸۱0۱40۵کساپا
24۸۱620فمراد

۱7۸۸۵96پالسک
30۱443۱وساخت
27۵3393پتایر

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

۵4702.29کگاز
9462.۸3پردیس
۱۱۱02.96وخارزم
26423.90پارسیان
۱3۱۱3.92وامید
60۸۱۱4.03آکنتور
2۱7۸4.۱9وپاسار

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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پنجشنبه
3 تیر 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

دو نشانه جدید در بازار مسکن
رش��د پی��ش از موعد قراردادهای اج��اره به عنوان 
عامل داخلی و ارزان شدن وام ۱۶۰ میلیونی مسکن 
به عن��وان عام��ل خارجی، دو عالم��ت جدید در بازار 

مسکن محسوب می شوند. 
به گزارش ایسنا، با اینکه بازار خریدوفروش مسکن در 
خردادم��اه نی��ز همچون ماه های قبل چنگی به دل نزد و 
حتی با کاهش جزئی نسبت به اردیبهشت ماه همراه بود، 
دو وزن��ه جدی��د در ط��رف تقاضا بروز کرد که یکی نمود 
پیش از موعد قرارداهای اجاره و دیگری کاهش نرخ سود 
تس��هیالت خانه اولی ها از ۱۳ به ۱۱ درصد بود.  امس��ال 
ب��ازار اجاره به��ا به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان قبل 
از تیرماه واکنش نش��ان داد که رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک کشور این نشانه را نوعی عکس العمل به پیش رونق 
تلق��ی کرد. خردادماه و درحالی که بازار خریدوفروش در 
کل کشور و شهر تهران با کاهشی اندک مواجه شد، تعداد 
قراردادهای اجاره به ترتیب ۲۹ و ۳۸ درصد رشد داشت 
که احتماال چهار عامل نزدیک شدن به فصل جابه جایی، 
ماه رمضان، کاهش سود تسهیالت بانکی و نگرانی از آینده 
مس��کن در این رویش نقش داش��ته است.  در خردادماه 
سال جاری ۵۸ هزار و ۵۲۴ قرارداد خریدوفروش مسکن 
در کل کشور امضا شد که نسبت به اردیبهشت ماه ۳.۴ 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. با این وجود ۸۲ هزار و ۸۲ 
قرارداد اجاره در کل کش��ور به امضا رس��ید که افزایش 
۳۸ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه را نشان می دهد. 
همچنین ۱۷ هزار و ۶ مورد خریدوفروش در شهر تهران 
انجام شد که نسبت به اردیبهشت ماه تغییر اندکی داشت 
و ۰.۴  )چهار دهم درصد( باال رفت. در بخش اجاره هم 
۲۳ هزار و ۵۹۱ قرارداد در تهران به امضا رسید که رشد 
۲۹ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه را نشان می دهد.  
همچنین بانک مس��کن به منظور اجرای سیاس��ت های 
دولت در خصوص خروج بخش مسکن از رکود اقدام به 
کاهش نرخ سود تسهیالت حساب صندوق های پس انداز 
مسکن سه گانه خود یعنی صندوق پس انداز مسکن یکم، 
حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان و حساب صندوق 
پس انداز عادی از ۱۳درصد به ۱۱درصد کرد. با این اقدام 
مبلغ اقساط پرداختی مشتریان به میزان حدود ۱۰درصد 
کاهش می یابد به طوری که مشتریان می توانند با دریافت 
تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یکم در سقف های 
۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلی��ون ری��ال به ترتیب مبلغ ۸۸۰، 
۶۶۰ و ۴۴۰هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنند. 
با همه این احواالت برآوردها نشان می دهد صحبت از 
رونق یا پیش رونق بازار مسکن کمی خوشبینانه به نظر 
می رسد، زیرا همه منتظر بودند معامالت خریدوفروش 
خردادماه نسبت به اردیبهشت افزایش یابد که این گونه 
نش��د و اگر در تیرماه که فصل مهم جابه جایی اس��ت 
تع��داد قرارداده��ا از حد معمول فراتر نرود، محاس��بات 
پیش رونق یا رس��یدن قیمت مس��کن به کف واقعی را 

به چالش می کشد. 

وزیر راه و شهرسازی: 
مذاکرات با بویینگ ادامه دارد

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینک��ه فقط ۱۲ 
هواپیما با س��ال تولید ۲۰۰۰ به بع��د داریم، تأکید 
کرد: میانگین عمر مفی��د ۱۶۶ فروند هواپیما باالی 
۲۳ س��ال است که باید تا یک س��ال دیگر غیرفعال 

شوند. 
به گزارش مهر، عباس آخوندی از آخرین اتفاقات 
حوزه هوایی و توافقات با ایرباس خبر داد و گفت: ما 
توافق اولیه را داش��تیم و مذاکرات اولیه انجام شده 

است و حاال در آغاز راه با ایرباس قرار داریم. 
وی اف��زود: درحالی که کش��ور تا س��ال ۱۴۰۴ به 
ح��دود ۵۵۱ فروند هواپیما نیاز دارد، در حال حاضر 
ناوگان هواپیمایی ایران ش��امل ۲۶۶ فروند هواپیما 
است که ۱۰۰ فروند آن زمین گیر است و عمر مفید 
۱۶۶ فروند دیگر نیز باالی ۲۳ سال است که قاعدتاً 
طبق اس��تاندارد بین المللی تا یک س��ال آینده باید 

بازنشسته شوند. 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع ۱۲ 
فروند هواپیمای باالی مدل ۲۰۰۰ در ناوگان موجود 
است، گفت: با ش��رکت بویینگ توافق اولیه داریم و 

مذاکرات ادامه دارد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد 
ترانشیپ ۹۰ درصد کاال از بنادر 

ثالث غیرایرانی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 
هم اکنون یک دریانورد بیکار در کشور نداریم، گفت: 
در پس��اتحریم اجازه نمی دهیم کااله��ای ایرانی به 
جای ورود مس��تقیم، از طریق بنادر کشورهای دیگر 
وارد ایران ش��ود، چون این موضوع ب��ه ضرر منافع 

ملی است. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمد س��عیدنژاد در مراس��م روز جهان��ی دریانورد 
گفت: با هم��ت بخش های مختلف امنیتی و اجرایی 
توانس��تیم نقش��ه های دیجیتال دریایی را در اختیار 
متقاضیان دریایی قرار دهیم و در این راس��تا امسال 

۹۰ نقشه تهیه و عرضه می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��دون داش��تن هیدروگرافی 
دقیق تس��لط بر دریا غیرممکن خواه��د بود،  افزود: 
حدود ۱۳۰ هزار دریانورد در کشور داریم که دارای 
گواهینامه های شایس��تگی هس��تند، خوشبختانه به 
دلی��ل موقعیت خاص دری��ا در مجموعه دریانوردان 
یک بیکار هم نداریم. در دریا فضای کار و اش��تغال 
بسیار زیاد است. از حدود ۱۳۰ هزار دریانورد تعداد 
۱۲ هزار نفر دریانوردانی هس��تند که در اقیانوس ها 

اجازه فعالیت دارند. 
وی ادام��ه داد: سیاس��ت کلی نظام بر این اس��ت 
که محور توس��عه کشور دریا باش��د، تراکم جمعیت 
کش��ور و میزان برخ��ورداری مردم نش��ان می دهد 
ک��ه توجه کافی ب��ه دریا نداش��ته ایم و این موضوع 
در طول س��الیان گذش��ته به فراموشی سپرده شده 
است. سیاس��ت کلی توسعه دریامحور که در بیانات 
رهب��ر معظم انقالب مورد تأکید قرار گرفته به عنوان 
یک سیاس��ت اجباری اس��ت و چاره ای جز انتخاب 
آن نداریم. بسیاری از مشکالت کشور در زمینه های 
مختلف از قبیل بیکاری مس��ائلی اس��ت که در کنار 

دریا قابل حل خواهد بود. 
وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی در دریا موضوع 
بس��یار مهمی اس��ت، اظهار کرد: گستره اشتغال در 
دریا بس��یار وسیع اس��ت و نیاز به س��رمایه گذاری 
زی��ادی دارد. در بخ��ش تخصص��ی ک��ه نیازمن��د 
گواهینامه شایس��تگی است دانش��گاه های خوبی در 
کش��ور داریم که باید تقویت و پش��تیبانی ش��وند تا 

بتوانند در جذب دانشجو فعال تر عمل کنند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی تأکید ک��رد:  برای 
توس��عه دریا محور نیاز داریم توسعه نیروی انسانی 
را م��ورد توجه ق��رار دهیم که مهم تری��ن بحث آن 

آموزش است. 
س��عیدنژاد با اش��اره ب��ه ماده ۹ قانون س��ابق 
نظ��ام وظیفه اس��ت، افزود: این قان��ون به دلیل 
اینکه لغو ش��د م��ا را با مش��کالتی مواجه کرد، 
البت��ه س��تاد کل نیروهای مس��لح در این زمینه 
هم��کاری ک��رده و مجوزه��ای موقت��ی در این 

زمینه داده اس��ت. 
وی با اشاره به پیوس��تن ایران به کنوانسیون های 
مختلف دریایی، بیان کرد: سیاست کلی ما در بخش 
دریایی توس��عه بنادر اصلی کش��ور ب��رای رقابت با 
بنادر منطقه این اس��ت که در پساتحریم این اجازه 
را ندهی��م کاالهای ایرانی به جای ورود مس��تقیم از 
طریق بنادر کشورهای دیگر وارد ایران شود که این 

موضوع به ضرر منافع ملی است. 
وی ب��ا اش��اره به ح��دود ۴۰۰ میلی��ون جمعیت 
کش��ورهایی همس��ایه ایران و محصور در خش��کی 
ی��ادآور ش��د: باید ب��ا توجه ب��ه موقعیت ای��ران از 

پتانسیل های ترانزیت کاال استفاده بهینه ای شود. 
وی ادامه داد:  محور دوم سیاس��ت ما ایجاد شبکه 
حمل و نق��ل دریایی بین بن��ادر اصلی یا هاب و بنادر 
کوچک تر است،  با این کار بحث مربوط به ترانشیپ 

کاال از طریق بنادر بزرگ غیر ایرانی حل می شود. 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 
۹۰ درص��د ترانش��یپ کاال از بنادر ثال��ث غیرایرانی 
ص��ورت می گیرد، تأکید کرد: بای��د این کار به بنادر 
کشورمان منتقل شود که باعث توسعه بنادر خواهد 

شد. 

عمران

حرکت بانک مسکن به سمت تبدیل 
شدن به یک بانک توسعه ای و در نتیجه 
آن ارزان ش��دن نرخ س��ود تس��هیالت 
ای��ن بان��ک وعده ای بود ک��ه وزیر راه و 
شهرس��ازی در طول س��ال های گذشته 
باره��ا روی آن تأکید کرد و برای س��ال 
جدی��د نی��ز آن را در صدر پیگیری ها و 
اولویت های مسکنی وزارتخانه متبوعش 

قرار داد. 
به اعتقاد آخوندی، یکی از اصلی ترین 
ابهام های موج��ود در نظام تأمین مالی 
مس��کن ایران، نبود فرهنگ پس انداز و 
اس��تفاده از مزایای آن اس��ت و از این رو 
اگر بنا باش��د تغیی��ری در قدرت خرید 
م��ردم اتفاق بیفتد بای��د نظام پس انداز 

تقویت شود. 
اجرای��ی ش��دن ای��ن رویک��رد مهم با 
همراهی ش��ورای پول اعتب��ار و از حدود 
یک س��ال و نی��م پیش کلید خ��ورد. با 
راه اندازی صندوق پس انداز مس��کن یکم 
که در آن متقاضیان خانه می توانستند با 
س��پرده گذاری ۴۰ میلیون تومان در یک 
س��ال، ۸۰ میلیون وام بگیرند، از یک سو 
مبلغ وام خرید مسکن را افزایش داد و از 
سوی دیگر پس انداز برای خرید مسکن را 

بار دیگر در رأس برنامه ها قرار داد. 
ای��ن صندوق که از حدود یک س��ال 
پیش س��پرده گذاری برای اس��تفاده از 
امکاناتش آغاز ش��د، در طول این ماه ها 
چند تغییر مهم را پش��ت س��ر گذاشته 
اس��ت. ابتدا ش��رط تاهل برای دریافت 
این وام حذف ش��د و برای س��ن واحد 
مس��کونی خریداری ش��ده نی��ز برخی 
گش��ایش ها ص��ورت گرف��ت. پ��س از 
آن نی��ز ب��ا مصوبه ای جدید اعالم ش��د 
متاهالن به ش��رط ثبت ن��ام هر دو نفر 
و س��پرده گذاری ۸۰ میلیونی می توانند 
وامی ۱۶۰ میلیون تومانی دریافت کنند 
که می توانست گره تأمین مالی در شهر 
ته��ران را به ش��کل قاب��ل توجهی حل 
کند. در ش��هرهای ب��زرگ نیز مبلغ وام 
متاهالن به ۱۲۰ میلیون و در شهرهای 

کوچک به ۸۰ میلیون تومان رسید. 
ب��ا وج��ود تم��ام ای��ن سیاس��ت ها و 

تالش هایی که برای بهبود نس��بی اوضاع 
متقاضیان خانه صورت گرفت، س��ود باال 
و اقساط ماهانه سنگین، عماًل بخش قابل 
توجه��ی از مردم را در دسترس��ی به این 
تس��هیالت ناامید ک��رد، موضوعی که به 
نظر می رس��د به گوش مس��ئوالن وزارت 
راه و شهرس��ازی و بانک مرکزی رسیده 
و براس��اس مصوب��ات جدی��د س��ود این 

تسهیالت باز هم کاهش خواهد یافت. 
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در ش��رایطی ک��ه هنوز نظ��ام بانکی 
کش��ور ب��ا کاه��ش س��ود تس��هیالت 
موافقت نکرده و به نظر می رس��د برای 
کاه��ش نرخ وام ه��ا از ۲۲ درصد فعلی 
گمانه زنی ها ادام��ه خواهد یافت، بانک 
مسکن اعالم کرده سود وام های صندوق 
پس انداز یکم مسکن برای چندمین بار 
کاه��ش یافت��ه و این بار ب��ه ۱۱ درصد 

رسیده است. 
مدیرعامل  بت ش��کن،  محمدهاش��م 
بانک مس��کن در این ب��اره گفته بانک 
مس��کن به منظور اجرای سیاست های 
دولت در خصوص خروج بخش مس��کن 

از رک��ود اق��دام ب��ه کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت حساب صندوق های پس انداز 
مس��کن س��ه  گانه خود یعن��ی صندوق 
پس انداز مس��کن یکم، حساب صندوق 
پس ان��داز مس��کن جوان��ان و حس��اب 
صن��دوق پس انداز عادی از ۱۳درصد به 

۱۱درصد کرد. 
س��ود ۱۱ درص��دی تس��هیالت ک��ه 
در نظام بانکی ایران کم س��ابقه اس��ت، 
هرچند توانسته تأثیراتی جدی بر مبلغ 
تمام شده وام برای متقاضیان دریافتش 
بگ��ذارد اما هنوز راهی طوالنی تا عرضه 

به تمام اقشار مردم خواهد داشت. 
این کاهش نرخ س��ود تاثیر خود را در 
نرخ اقساط ماهانه این تسهیالت گذاشته 
است. بت شکن در این رابطه توضیح داده 
که ب��ا این اقدام مبلغ اقس��اط پرداختی 
مش��تریان به می��زان ح��دود ۱۰ درصد 
کاه��ش می یابد، به طوری که مش��تریان 
می توانند با دریافت تس��هیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم در سقف های ۸۰۰، 
۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب مبالغ 
۸۸۰، ۶۶۰ و ۴۴۰ ه��زار تومان به صورت 

ماهانه پرداخت کنند. 
این موضوع درباره مبالغ بزرگ تر وام 

نیز صدق می کن��د. هرچند هنوز بانک 
مس��کن محاس��به دقیق خ��ود از نرخ 
س��ود وام برای زوج های جوان را منتشر 
نک��رده اما با توجه به جداول و اطالعات 
گذش��ته به نظر می رس��د در حوزه وام 
۱۶۰ میلیونی نیز اتفاقاتی جدی افتاده 
اس��ت. این وام با نرخ ۱۱ درصد سودی 
نزدیک ب��ه ۱۲۸ میلیون تومان خواهد 
داش��ت که در نهایت رقم بازپرداخت را 
به حدود ۲۸۸ میلیون تومان می رساند. 
نی��ز  بازپرداخ��ت ۱۲ س��اله  دوره  در 
متقاضیان بای��د در ماه حدود ۲میلیون 

تومان قسط بدهند. 
در ش��هرهای ب��زرگ نی��ز ک��ه مبلغ 
وام ۱۲۰ میلیون تومان اس��ت، اقس��اط 
ماهان��ه به حدود ی��ک میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان رس��یده و س��ود کل حدود 
۹۵ میلیون توم��ان خواهد بود. وام ۸۰ 
میلیونی ش��هرهای کوچک نیز قسطی 
کمت��ر از یک میلیون در ماه و س��ودی 

۶۴ میلیونی خواهند داشت. 
با وجود آنک��ه این تغییرات در آینده 
ای��ن وام و میزان اس��تقبال مردم اثری 
جدی بر جای خواهد گذاش��ت اما شاید 
هنوز مبالغ سود نهایی برای بسیاری از 

متقاضیان قابل پذیرش نباشد. 
رس��یدن به این نقط��ه می تواند برای 
تصمیم گیران دولتی یک دوراهی بسیار 
مهم به وجود آورد. از س��ویی در صورت 
ادامه حرکت به س��مت تأس��یس بانک 
توس��عه ای مسکن و رس��اندن وام های 
ارزان قیم��ت ب��ه بازار می ت��وان انتظار 
داش��ت گره های رکودی ب��زرگ مانند 
آنچه در طول این س��ال ها اتفاق افتاده 
برای همیش��ه از بازار کشور حذف شود 
و از سوی دیگر در صورت مقاومت نظام 
بانکی و حفظ سودها در ارقام دو رقمی 
شاید اثراتی که از این وام انتظار می رود 

هرگز در عمل به وجود نیاید. 
گش��ایش خریدوفروش ه��ا در ب��ازار 
مسکن ایران، امیدواری هایی برای ورود 
ب��ه دوره ای جدید از رون��ق را به وجود 
آورده و در صورتی  که کاهش نرخ سود 
صن��دوق پس ان��داز یکم تداوم داش��ته 
باش��د، قطعاً نقشی جدی در این فرآیند 

ایفا خواهد کرد. 

سقوط آزاد نرخ سود وام مسکن ادامه دارد 

برگ برنده رونق در دست صندوق پس انداز مسکن یکم

گزارش 2

تلفن مستقیم: 86073288شماره 538 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com

عض��و هیأت مدی��ره ایران ایر با اش��اره به 
مزیت ه��ای خری��د هواپیماهایی از خانواده 
بویین��گ  ۷۳۷ و ۷۷۷ و از خان��واده ایرباس 
۳۲۰ و ۳۳۰ گف��ت: اقتصادی ترین گزینه ها 
ب��رای خری��د هواپیم��ا، ای��ن دو خانواده از 
هواپیماهای ش��رکت های ایرباس و بویینگ 
هس��تند ک��ه در آنه��ا هزینه ه��ای تعمیر و 
نگه��داری و مصرف س��وخت کاهش یافته 

است. 
محم��درض��ا خوشنویس��ان، مع��اون 
بازرگان��ی ایران ای��ر در گفت وگو با ایلنا با 
بیان اینکه با توجه به اساس��نامه ش��رکت 
هواپیمای��ی هم��ا، هواپیماهای بدنه باریک 
میان ب��رد و هواپیماهای پهن پیکر دوربرد 
بیش��ترین کارب��رد در ن��اوگان هوای��ی را 
دارن��د، گفت: ب��ا توجه به آمار و اطالعات 
موجود در بازار و براساس تجربه هایی که 
در طول یک دهه اخیر س��ایر شرکت های 
هواپیمایی کس��ب کرده ان��د، هواپیماهای 
موف��ق در ای��ن دوره زمان��ی از خان��واده 
ایرب��اس؛ م��دل ۳۲۰ و م��دل ۳۳۰ و از 
خان��واده بویین��گ هواپیمای مدل ۷۳۷-

۸۰۰ و مدل ۷۷۷-۳۰۰ هس��تند. 
خوشنویس��ان تأکید کرد: سایر تولیدات 
ش��رکت هواپیمای��ی ایرباس نتوانس��ته اند 
آزم��ون موفق��ی را در ک��وران مش��کالت 
اقتصادی با نوس��انات ش��دید قیمتی پشت 
سر بگذارند. از جمله می توان به پروژه نسبتا 
ناموفق تولید هواپیمای ایرباس ۳۴۰ اشاره 
ک��رد ک��ه تعداد قابل توجهی از آن توس��ط 
ش��رکت های هواپیمای��ی دارنده در معرض 

فروش قرار گرفته است. 
مع��اون بازرگانی ایران ای��ر با بیان اینکه 
ب��ا توجه به اه��داف اقتصادی ایران ایر، این 
دو تای��پ هواپیماهای بدنه باریک میان برد 
و هواپیماه��ای په��ن پیک��ر دوربرد اهداف 
اقتص��ادی را پوش��ش می دهن��د، ادامه داد: 
در ح��ال حاض��ر گزینه مط��رح در دنیا در 
دس��ته هواپیماهای بدن��ه باریک میان برد، 
هواپیماه��ای ایرب��اس ۳۲۰ و هواپیم��ای 

بویینگ ۷۳۷-۸۰۰ است. 

ضمانت پس از فروش برعهده 
فاینانسر است

وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه نحوه تأمین مالی 
ق��رارداد هواپیماه��ای بویینگ و ایرباس از 
طریق فاینانس است و در این شرایط تضمین 
تداوم پشتیبانی برعهده فاینانسر خواهد بود، 
افزود: اساساً در دنیا هیچ ایرالینی پول نقد 
ب��رای خری��د هواپیما نمی پردازد و پول نقد 

تنها در معامالت خرید هواپیمای دست دوم 
رد و بدل می شود و اگر عمر یک هواپیما را به 
ش��ش سیکل تقسیم بندی کنیم، هواپیمای 
دس��ت دوم معموالً در س��یکل آخر فروخته 

می شود. 

بویینگ 737 پرفروش ترین هواپیمای 
دنیا

طب��ق گفت��ه معاون بازرگان��ی ایران ایر، 
خان��واده ۷۳۷ پرفروش تری��ن هواپیم��ای 
مسافربری جهان است و رکورد دار بیشترین 
تعداد هواپیماهای س��فارش داده ش��ده در 
کتاب رکوردهای گینس است. بیش از ۵۱۴ 
اپراتور این هواپیما را در خدمت دارند و این 
هواپیم��ا ب��ه بیش از ۱۲۰۰ ش��هر در ۱۹۰ 

کشور پرواز می کند. 
هواپیماه��ای م��دل ۸۰۰ و ۹۰۰ از نس��ل 
توربوفن ه��ای کارآمد ت��ر  و  توس��عه یافته 

CFM56- 7B به��ره گرفته اند. همچنین از 
ویژگی های این هواپیما می توان به بال جدید 
با وتر بیش��تر، دهانه و مس��احت بزرگ تر، دم 
بلندتر و استفاده از سیستم آالت دقیق پرواز 
الکترونیک��ی همانن��د ۷۷۷ با ش��ش صفحه 
نمایش��گر LCD اش��اره کرد. این ویژگی ها 
باعث می ش��ود یک خلب��ان بتواند مدل های 

مختلف خانواده ۷۳۷ را هدایت کند. 
در مقایس��ه ب��ا م��دل ۴۰۰، م��دل ۸۰۰ 
به ان��دازه ۳.۰۲مت��ر بلندت��ر و قادر به حمل 
۱۴۶ تا ۱۶۲ مس��افر در دو کالس مختلف 
است. ضمن اینکه طول مدت پرواز به میزان 

قابل مالحظه ای افزایش یافته است. 
مدل ۸۰۰ خانواده ۷۳۷ از زمان ارائه اش 
ب��ه می��زان قابل توجهی به ف��روش رفته و 
بیش��ترین ف��روش را در بی��ن هواپیماهای 
نسل جدید خانواده ۷۳۷ داراست. بیشترین 
س��فارش س��اخت برای سری ۸۰۰ از طرف 
شرکت ایرلندی Ryanair داده شده است. 
بعد از یک سفارش ۲۸ فروندی، یک سفارش 
۱۰۰ فروندی در ژانویه ۲۰۰۲ با حق انتخاب 
۵۰ فرون��د ب��ه بویینگ داده ش��د که زمان 

تحویل آنها هشت سال اعالم شد. 
ب��ا توجه به ش��بکه پ��روازی »هما« این 
هواپیم��ا گزین��ه بس��یار مناس��بی ب��رای 
مس��یرهای اروپایی و آس��یای میانه است و 
در بی��ن هواپیماهای خانواده بویینگ ۷۳۷ 
هواپیم��ای ۷۳۷-۸۰۰ پرفروش تری��ن نوع 
هواپیم��ا ب��وده که ت��ا نوامبر ۲۰۱۵ نزدیک 
به ۵۰۰۰ ثبت س��فارش داش��ته اس��ت که 
از ای��ن می��زان ۳۸۵۰ فروند تحویل قطعی 

شده است. 

اقتصادی ترین گزینه های بویینگ و ایرباس 
برای ایران ایر



خودروی معیوب تحویل مشتریان 
ندهید

در ش��رایطی که م��ردم اطمینانی به س��الم بودن 
خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل ندارند براساس 
یک قانون جدید، خودروس��ازان از تحویل خودروی 

معیوب به مشتریان منع شدند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، دغدغه خری��داران خودرو در 
ایران دقیقا از زمان تصمیم به خرید آغاز می ش��ود. 
اینکه چه خودرویی با چ��ه قیمتی خریداری کنند؛ 
آیا خودرو در زمان وعده داده ش��ده تحویل خواهد 
شد و از همه مهم تر اینکه آیا خودروی صفرکیلومتر 
خریداری ش��ده سالم است یا اینکه بالفاصله پس از 

تحویل، نیاز به مراجعه به تعمیرگاه دارد؟! 
در این زمینه عملکرد خودروس��ازان بزرگ داخلی 
نش��ان داده که قبل از تحوی��ل گرفتن خودروی نو 
و تس��ت آن، اطمینان��ی از صحت عملک��رد خودرو 
وج��ود ن��دارد؛ ش��اهد این مدع��ا نیز ش��هروندانی 
هستند که بالفاصله پس از تحویل گرفتن خودروی 
صفرکیلومتر خود، برای حل عیوب خودرو مجبور به 
مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان 

شده اند. 
در این زمینه در نظرسنجی ای نیز که پیش از این 
شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران از نیازها 
و خواس��ته های مش��تریان ایران��ی از فرآیند فروش 
خودروهای داخلی انجام داده بود، پاس��خ دهندگان 
»س��المت« خودروی صفرکیلومتر خریداری ش��ده 
را به عنوان یکی از دغدغه ها و خواس��ته های اساسی 

خود از خودروسازان داخلی مطرح کرده بودند. 
براس��اس این نظرس��نجی، س��الم بودن و صحت 
خودروه��ای صفرکیلومت��ر تولی��د داخ��ل یکی از 
مهم ترین دغدغه ه��ای مصرف کنن��دگان ایرانی در 

زمان خرید خودروهای نو است. 
در ای��ن زمینه در ماده ۹ این قانون تأکید ش��ده 
اس��ت: »عرضه کننده خودرو موظف اس��ت در زمان 
تحویل، خ��ودروی درخواس��تی مصرف کننده را در 
حض��ور وی کنترل کرده و پ��س از اطمینان از عدم 

وجود عیب، خودرو را تحویل دهد.«
در تبصره یک ماده ۹ این قانون نیز تصریح ش��ده 
اس��ت: »عرضه کننده خودرو موظف است در صورت 
وج��ود عی��ب احتمالی در خودرو، عی��ب مربوطه را 
مطابق زمان اس��تاندارد تعمیراتی مربوطه حل کند، 
مش��روط به آنک��ه حل عیب موج��ب کاهش ارزش 
قیمت خودرو نشود. در غیر این صورت عرضه کننده 
موظف است نسبت به تعویض خودرو با اخذ رضایت 

کتبی مصرف کننده، اقدام کند.«
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون 
اول رئیس جمه��وری ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و ش��رکت های تولی��د و واردکننده خودرو 

ابالغ و اجرای آن آغاز شد. 

فروشگاه زنجیره ای خودرو، اتفاقی 
تازه در صنعت خودروی کشور

به گزارش ایلنا، اخیراً مفهومی نو با عنوان »فروشگاه 
زنجی��ره ای خ��ودرو«، حرف ه��ای جدی��دی را برای 
مشتریان س��ردرگم در آش��فته بازار خرید خودرو به 
ارمغان آورده اس��ت ک��ه از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
نجات مصرف کننده از سردرگمی

فروش��گاه زنجیره ای خ��ودرو قصد دارد ت��ا در این 
ب��ازار پرتنش که مصرف کننده نمی داند مخاطب خود 
را لیزینگ، وارد کننده، عاملیت یا نمایش��گاه اتومبیل 
بشناسد، وی را از سردرگمی نجات دهد و با همکاری 
تمامی این مجموعه ها و همچنی��ن تولیدکنندگان و 
برندهای خارجی، کلیه تقاضاهای مشتریان خودرو از 
هر برند، با هر ش��رایط خرید و هر بودجه ای را پوشش 

دهد. 
تحویل در منزل

از مزایای اصلی فروش��گاه زنجیره ای خودرو، تحویل 
یک روزه و تحویل در منزل متقاضیان است. 

خدمات مورد نیاز مشتری
طیف گس��ترده خدمات مورد نیاز مشتری از ابتدای 
فرآیند خرید خودرو یعنی شماره گذاری تا بیمه کردن 
خودرو، س��رویس های دوره ای، تأمین خسارت و رفع 
خس��ارت از جمله خدم��ات رفاهی پ��س از خرید از 

فروشگاه های زنجیره ای خودرو است. 
شبکه فروش

فروش��گاه های زنجیره ای خودرو با گس��ترده کردن 
شبکه فروش خودرو و تأس��یس شعب برندد شده در 
سراسرکشور، دسترس��ی آسان متقاضیان به برندهای 

متنوع خودرو را میسر خواهند کرد. 
افزایش فروش

و  تولیدکنن��دگان  مصرف کنن��دگان،  ب��ر  ع��الوه 
واردکنن��دگان نی��ز می توانند از خدم��ات این زنجیره 
بهره مند ش��وند. بدین صورت که آنه��ا تأمین کننده 
خودرو خواهند شد و فروشگاه های زنجیره ای محصول 
آنه��ا را به مش��تریان ارائه خواهند ک��رد. بنابراین هم 
هزینه های بازاریابی و تبلیغات آنها کاهش خواهد یافت 

و هم شاهد افزایش فروش خود خواهند بود. 
بن��ا بر این گزارش، س��یاوش جعفریان، موس��س و 
مبتکر این فعالیت در ایران برای نخستین بار این طرح 
را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و توانست 
این ایده را با نام نخس��تین فروشگاه زنجیره ای خودرو 
در ایران به صورت رسمی ثبت و تمامی مجوزهای الزم 

را به صورت قانونی دریافت کند. 
الزم به ذکر اس��ت زمان ش��روع رسمی فعالیت این 
فروشگاه ها، به زودی و همزمان با افتتاح شعبه مرکزی  
)واقع در نی��اوران، میدان باهنر( و اداره تحویل خودرو  
)واقع در کیلومتر 8 جاده مخصوص( توسط موسس و 
با حضور جمعی از چهره های سرشناس حوزۀ خودرو، 
هنر و فرهنگ خواهد بود. فراهم آوردن شرایط آسان، 
امن و مطمئن خرید خودرو با کمک متدهای جدید و 
شفاف و به دنبال آن افزایش رضایت متقاضیان خرید 
خودرو در ایران، از اولویت های اصلی نخستین فروشگاه 

زنجیره ای خودرو است. 

عرضه اوراق سلف خودرو مشروط 
به ارائه برنامه خودروسازان شد

حامد س��لطانی نژاد گفت: در بورس کاال همه چیز 
ش��فاف اس��ت و فردی که می خواهد معامله ای کند 
مجبور اس��ت که ک��د بگیرد و خریدار و فروش��نده 

مشخص هستند. 
حامدس��لطانی نژاد در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به 
این پرس��ش که از چه زمانی قرار است اوراق سلف 
خودرو از طریق بورس کاال به فروش برس��د، گفت: 
در برنامه ریزی ه��ای ما قرار بود اوراق س��لف خودرو 
در اوایل امسال عرضه شود اما هیأت پذیرش بورس 
کاالی ای��ران عرضه اوراق س��لف خودرو را به عرضه 
خ��ودرو در بورس کاال منوط ک��رد که دلیل آن هم 
منطقی بود، زیرا اوراق س��لف از جمله اوراقی است 
که به پش��توانه تولید عرضه می شود، بنا براین باید 
برنام��ه تولید را در م��ورد تولیدکنن��ده بدانیم و به 
پشتوانه آن جریان تولیدی فروش محصول را انجام 

دهیم. 
وی اف��زود: بنابرای��ن قرار ش��د ابتدا خ��ودرو در 
ب��ورس کاال ق��رار گیرد و معامله ش��ود. هر چند در 
سایر کش��ورها روال این گونه نیست، اما به پشتوانه 
عرضه ای ک��ه خودرو در بورس کاال خواهد داش��ت 
م��ا می توانیم مبادالت آینده این کاال و س��لف آن را 

داشته باشیم. 
سلطانی نژاد در پاسخ به این پرسش که این موضوع 
چه کمکی می تواند به ب��ازار کند، افزود: کمکی که 
به بازار می کند بیش��تر بحث شفاف سازی است، زیرا 
افرادی که وارد بازار خودرو می شوند بعضاً نمی دانند 
ک��ه این خودرو را بعد از خرید می خواهند نگه دارند 
ی��ا پس بدهند و ممکن اس��ت از پیش خریدش��ان 
پشیمان ش��ده باش��ند و نمی دانند این پشیمانی را 
چط��ور ابراز کنند. ضمن اینکه فرآیند پس دادن آن 

زمان زیادی طول می کشد تا به پول شان برسند. 
 وی گفت: معموالً این افراد مطمئن نیستند آیا این 
فرآیند، درست است یا خیر؟ و این خرید به نفع شان 
بوده ی��ا نه؟ اما این اوراق کم��ک می کند تا افراد با 
هرس��رمایه ای  )ه��ر اوراق اگر یک میلی��ون تومان 
باش��د( اگر از خرید خود منصرف ش��وند می توانند، 
اوراق را به قیمت بازار به دیگران بفروشند. بنابر این 
برای خریداران اینکه می توانند بخشی از پول شان را 
وارد فرآین��د خرید خودرو کنند اثرگذار اس��ت، زیرا 
به مرور پول ش��ان تکمیل می شود و می توانند خرید 
را انجام دهند. از سوی دیگر خریداران می توانند به 
راحتی از این فرآیند خارج شده و در مکانیسم بازار 

اوراق خود را به آنها بفروشند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه تضمینی 
وج��ود دارد فروش ای��ن اوراق منجر به بازار س��یاه 
نش��ود، تصریح کرد: در بورس کاال همه چیز شفاف 
است و فردی که می خواهد معامله کند مجبور است 
که کد بگیرد و خریدار و فروشنده مشخص هستند. 
 س��لطانی نژاد با اش��اره ب��ه نوس��انات ارزی طی 
س��ال های گذشته تصریح کرد: زمانی که ارز متالطم 
ب��ود من اف��رادی را می ش��ناختم که ب��ا رانت های 
اطالعاتی، پیش از تالطمات 30 تا 40 پراید خریده 
و در خانه های ش��ان انبار کرده بودند و پس از تالطم 
ارز ای��ن خودروها را فروختند و این واقعه ای بود که 
هیچ جا انعکاس پیدا نکرد و احتکار هایی که صورت 

گرفت در جایی نشان داده نشد. 
وی اف��زود: در اوراق س��لف م��وازی لزوما تحویل 
وجود ندارد و می توانیم سیاس��تی را در پیش گیریم 
که تحویل کاال نداش��ته باش��یم. افرادی که با قصد 
س��فته بازی وارد بازار می ش��وند مانند کسی که این 
کاال را خری��ده و انبار کرده می توان به س��مت بازار 
هدای��ت کرد. اوراق یعنی بازاری که لزوما تحویل در 
آن وج��ود ندارد و می توان از طریق س��از و کار بازار 

تقاضای سفته بازانه آن را مدیریت کرد. 
س��لطانی نژاد افزود: زمانی که قیمت سکه در حال 
افزایش بود بانک مرکزی ایران سکه را پیش فروش 
ک��رد و پی��ش فروش ها را تحوی��ل داد و ذخایر طال 
کم ش��د. درحالی که اگر بان��ک مرکزی در آن زمان 
با س��ازوکارهای بازار آشنا بود در بورس کاالی ایران 
و در فرآیند بازار آتی س��که در موقعیت فروش قرار 
می گرفت و دیگر مجبور نبود این میزان سکه تولید 
کن��د و صف ه��ای طویل را مقابل بانک کارگش��ایی 
ایجاد کند. افرادی که س��که می خواس��تند از داخل 
منازل خود و از طریق سیس��تم آنالین یا به صورت 
نق��دی یا قرارداد آت��ی آن را خری��داری می کردند. 
این تقاضای س��فته بازانه  به این ترتیب می توانس��ت 
مدیریت ش��ود بدون اینکه به حج��م کاالیی که در 
جامع��ه هس��ت اضافه کنیم و مش��کالت ناش��ی از 

انباشت کاال را به وجود آوریم. 

قراردادهای فروش خودرو باید 
اصالح شود

عض��و هیأت علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین 
طوس��ی گفت: ب��ا توجه ب��ه آغاز واردات مس��تقیم 
خودرو به ایران، ش��رکت های واردکننده خودرو باید 

قراردادهای فروش خود را اصالح کنند. 
ش��هرام آزادی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
 در س��ال های اخیر نوع خاصی از قراردادهای فروش 
خودروهای وارداتی در ایران باب ش��ده که عجیب و 

برخالف حقوق مصرف کنندگان است. 
وی ادام��ه داد: بیش��تر ش��رکت های واردکنن��ده 
خودرو در قراردادهای فروش خود قید می کنند که 
امکان تغییر آپشن های خودروی تحویلی به مشتری 
ب��ا آنچه در قرارداد ذکر ش��ده، وج��ود دارد. این در 
حالی است که در هیچ جای دنیا چنین قراردادهای 
فروشی مرسوم نیست. این کارشناس صنعت خودرو 
با بیان اینکه واردکنن��دگان تحریم را بهانه ای برای 
این موضوع ق��رار داده بودند، خاطرنش��ان کرد: در 
سال های گذشته شرکت های واردکننده خودرو این 
محصوالت را از کش��ورهایی چون امارات وارد ایران 
می کردن��د و به همین دلیل ادع��ا می کردند ممکن 
است آپشن خودروی وارداتی با آنچه مشتری ایرانی 

می خواهد تفاوت کند. 

خبر خبـــر

پنجشنبه
37 تیر 1395 خودرو

خودروس��ازی   ش��رکت 
جگوار - لن��دروور اعالم کرد که 
براساس برآوردهای صورت گرفته 
در ص��ورت تحقق خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، س��ود ساالنه این 
خودروساز بریتانیایی تا یک دهه 
آینده به میزان یک میلیارد پوند 
در س��ال معادل با یک میلیارد و 
470 میلیون دالر کاهش خواهد 

یافت. 
براس��اس اعالم منابع نزدیک 
به ش��رکت جگوار – لن��دروور، 
این شرکت بریتانیایی در صورت 
خروج لندن از اتحادیه اروپا دفتر 
ق��اره اروپ��ای خ��ود را راه اندازی 
خواه��د ک��رد. همچنی��ن این 
شرکت خودروسازی در پی عدم 
وجود اطمین��ان از آینده بریتانیا 
در اتحادی��ه اروپ��ا، فعالیت های 
خود را در راس��تای احداث یک 
سایت تولید خودرو در اسلواکی 
متوق��ف ک��رده و فرآین��د اجاره 
امالک در پیست »سیلورستون« 
را نی��ز به همین دلی��ل به حال 
تعلی��ق درآورده اس��ت. گفتنی 
اس��ت اقدام��ات اخیر ش��رکت 
جگ��وار – لندروور در ش��رایطی 
ص��ورت می گیرد که مدیران این 
ش��رکت قص��د دارند ب��ا در نظر 
گرفتن بدترین سناریو ممکن که 
همان رأی مردم بریتانیا به خروج 
از اتحادیه اروپا اس��ت، از آمادگی 
الزم جهت روبه رو شدن با عواقب 

این موضوع برخوردار باشند. 
در این راس��تا کارشناس��ان و 
فع��االن ح��وزه صنع��ت خودرو 
معتقدند در صورت خروج لندن از 
اتحادیه اروپا و بازگشت به قوانین 
تجاری س��ازمان تجارت جهانی، 
شرکت خودروس��ازی جگوار – 
لن��دروور به دلی��ل اعمال تعرفه 
10 درص��دی برای ص��ادرات و 
تعرفه 4 درصدی برای واردات، تا 
سال 2020 میالدی ضرری یک 
میلیارد پون��دی را تجربه خواهد 
ک��رد. در همین ارتب��اط یکی از 
منابع نزدیک به شرکت جگوار – 
لندروور در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار داشت: »در بدترین شرایط 
براس��اس پیش بینی های صورت 
گرفته جگ��وار – لندروور ضرری 
یک میلی��ارد پون��دی را تجربه 
خواهد ک��رد« این اظهارات پس 
از آن مط��رح می ش��ود ک��ه این 

خودروساز انگلیسی گزارشی 8۹ 
صفح��ه ای با عن��وان »رفراندوم: 
دیدگاه« تهیه کرده است. گفتنی 
اس��ت گزارش مذکور در جریان 
یک جلس��ه داخلی ب��ه مدیران 
شرکت جگوار – لندروور نیز ارائه 

شده است. 
الزم به ذکر اس��ت پیش بینی 
ضرر یک میلیارد پوندی جگوار – 
لندروور در صورت خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا در شرایطی مطرح 
ش��ده که این خودروساز در سال 
مالی 16-2015 از سودی معادل 
1/6 میلی��ارد پون��دی خبر داده 
اس��ت. در این بین کارشناس��ان 
دلیل تحقق این س��ود را فروش 
بخش قابل توجهی از 520 هزار 
خودروی تولید شده توسط جگوار 
– لندروور در بازار خودروی اروپا و 
در سال گذشته میالدی به فروش 

رسیده است. 
ش��رکت  س��خنگوی  ی��ک 
 – جگ��وار  خودروس��ازی 
لن��دروور ک��ه در مالکیت گروه 
موت��ورز  تات��ا  خودروس��ازی 
هن��د قراردارد با تأیید بررس��ی 
وضعیت عواق��ب خروج بریتانیا 
از اتحادی��ه اروپ��ا اع��الم کرد: 
»به عن��وان بخش��ی از پروس��ه 
فعالیت های  ب��رای  برنامه ریزی 
تج��اری اس��تاندارد جگ��وار – 
لن��دروور م��ا هم��واره تحوالت 
اقتص��ادی و سیاس��ی اط��راف 
خود را به دق��ت مورد تجزیه و 
تحلیل ق��رار می دهیم.« وی در 
ادامه سخنان خود گفت: »نظیر 

سایر کسب و کارها و شرکت های 
در  مس��ئولیت پذیر  تج��اری 
سراسر جهان ما هرگونه خروج 
احتمال��ی بریتانی��ا از اتحادی��ه 
اروپ��ا را م��ورد تجزیه و تحلیل 
ق��رار داده ای��م« وی ادامه داد: 
»ب��ا وجود بررس��ی های مذکور 
در ح��ال حاضر قصد نداریم در 
رابط��ه با جزیی��ات تحلیل های 
درون س��ازمانی خود اطالعاتی 

را منتشر کنیم.«
بر طبق اطالعات منتشر شده 
گ��زارش کارشناس��ی و تحلیل 
داخل��ی که ب��ه مدی��ران جگوار 
– لندروور ارائه ش��ده اس��ت، دو 
س��ناریوی دیگر را نیز در صورت 
خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
متصور می شود. در همین راستا 
و در گ��زارش مذکور ب��ه امکان 
مذاکره بریتانیا با سایر کشورهای 

مختلف جهت اعمال تعرفه های 
پایین تر در جه��ت کاهش زیان 
نظیر  بریتانیای��ی  ش��رکت های 
جگوار – لندروور پرداخته ش��ده 

است. 
ارائه گزارش ه��ا و تحلیل های 
مذک��ور در ش��رایطی ص��ورت 
از  بس��یاری  ک��ه  می پذی��رد 
خ��ودرو  صنع��ت  تحلیلگ��ران 
معتقدند خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپ��ا و تحمل ضرر یک میلیارد 
پون��دی توس��ط این ش��رکت، 
ضربه ش��دیدی ب��ه صنعت احیا 
ش��ده خ��ودروی بریتانی��ا وارد 
خواهد ک��رد و این موضوع قطعاً 
سیاس��تمداران  س��رمایه گذاری 
این کشور روی رشد و پیشرفت 
صنعت خودروس��ازی آن اثر گذار 

خواهد بود. 
شرکت خودروسازی جگوار – 

لندروور که در سال گذشته یک 
خودرو از هر سه خودروی تولید 
ش��ده در بریتانی��ا را تولید کرده 
اس��ت در حال گسترش لیست 
محصوالت خود ب��وده و در حال 
حاضر به جمع سایر خودروسازان 
فعال در صنعت خودروی بریتانیا 
پیوس��ته که خواهان باقی ماندن 

لندن در اتحادیه اروپا هستند. 
ب��ا ای��ن وج��ود و در صورت 

تحقق خ��روج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و 
فع��االن صنعت خودرو ش��رکت 
خودروس��ازی جگوار – لندروور 
می توان��د با تأس��یس دفتری در 
بروکس��ل همچنان نف��وذ خود 
بر سیاس��تمداران و قانونگذاران 
اروپای��ی را حفظ کن��د. با وجود 
مطرح ش��ده ایده مذکور برخی 
منابع نزدیک به جگوار – لندروور 
معتقدند این خودروساز بریتانیایی 
که هم اکنون در مالکیت هندی ها 
ق��رار دارد دفتر مرک��زی خود را 
از بریتانی��ا به نقطه دیگر منتقل 
نخواهد ک��رد. با وج��ود تمامی 
تالش ه��ا ب��رای باق��ی مان��دن 
بریتانیا در اتحادیه اروپا، هواداران 
برکس��یت که به خروج لندن از 
اتحادیه اروپا اعتقاد دارند، ضمن 
بی مورد دانستن نگرانی های ایجاد 
شده در میان خودروسازان فعال 
در صنعت خودروس��ازی بریتانیا 
می گویند در صورت رأی مردم به 
خروج بریتانیا این کشور می تواند 
از طریق مذاکره با فرانسه و آلمان 
ب��ه تجارت  تعرفه ه��ای مربوط 
خ��ودرو را کاهش دهند، چرا که 
خودروهای آلمانی و فرانس��وی 
از محبوبی��ت باالی��ی در بریتانیا 

برخوردار هستند. 

در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
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روزنام��ه گاردین دی��روز اعالم 
پژو-  کرد، شرکت خودروس��ازی 
سیتروئن فرانسه از بازگشت خود 
به ایران با قرارداد س��رمایه گذاری 
یورویی  مش��ترک 400میلی��ون 
با ش��ریک س��ابق خود ش��رکت 
ایران خودرو در تهران خبر داد. لغو 
تحریم ها انعقاد چنین قراردادی را 

امکانپذیر ساخته است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا به نق��ل از 
گاردی��ن، همزمان با اع��الم پژو، 
شرکت بویینگ نیز تایید کرد که 
به دنبال امضای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( در ژانویه 2016 
)دی 13۹4(، ف��روش هواپیما به 

ایران را از سر می گیرد. 
در این میان شرکت بویینگ نیز 
سه شنبه اعالم کرد که این شرکت 
قراردادی ب��رای فروش هواپیمای 
جت به ایران با ش��رکت ایران ایر 

امضا کرده است. 
ش��رکت بویین��گ در بیانیه ای 
اعالم کرد که این شرکت یادداشت 
تفاهمی با شرکت هواپیمایی ایران 
ایر امضا کرده اس��ت که مشخص 
می کند این ش��رکت قص��د دارد 
هواپیماهای مسافربری تجاری از 

شرکت بویینگ خریداری کند. 
ب��ه نوش��ته گاردین، ش��رکت 
بویینگ اطالعاتی دیگری در مورد 

این قرارداد نداده است. 
 علی عابدزاده، رئیس س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری ای��ران نیز 
پیش تر اعالم کرده بود که قرارداد 
امضا شده با شرکت بویینگ برای 
خرید 100 هواپیما از این شرکت 

است. 
گاردی��ن اعالم کرد، براس��اس 
هواپیماه��ای  قیم��ت  فهرس��ت 
بویین��گ، اگر ش��رکت ای��ران ایر 

فقط بویین��گ 737 ت��ک راهرو 
خریداری کند، ارزش سفارش آن 
در حدود 11 میلیارد دالر خواهد 
بود و اگر این قرارداد شامل خرید 
تعداد قاب��ل توجهی هواپیمای دو 
راهرویی مانند 777 یا 787 باشد، 
ارزش آن ش��اید ب��ه دو برابر رقم 
یاد ش��ده افزایش یابد. این رسانه 
نوش��ت: ایران در دی ماه گذشته 
یک س��فارش 27 میلیارد دالری 
نیز برای خری��د 118 هواپیما به 

شرکت ایرباس داده است. 

بازگشت پژو- سیتروئن به 
ایران

به گزارش ایرنا، شرکت مشترک 
ایران خودرو- پژو سیتروئن به نام 
»ایکاپ« روز سه ش��نبه با حضور 
وزی��ر صنعت،  مع��دن و تجارت و 
معرفی اعضای هیات مدیره و نهایی 

شدن 17 قرارداد فرعی در پروتکل 
خودروس��از،  دو  همکاری ه��ای 
به صورت رسمی آغاز به کار کرد. 

گاردین درباره بازگش��ت پژو- 
س��یتروئن به ایران نیز نوش��ت: 
نخستین اتومبیل های تولیدشده 
ق��رارداد جدی��د  در چارچ��وب 
ش��رکت پژو با ایران که س��االنه 
تولید 200 هزار خودرو تا س��ال 
2018 را معی��ن می کند، در ماه 
فوری��ه )بهمن-اس��فند( به بازار 

عرضه می شوند. 
ش��رکت پژو نخس��تین شرکت 
خودروس��ازی غرب��ی اس��ت که 
بازگش��ت خ��ود به ای��ران پس از 
تحریم های اقتصادی ایران را اعالم 

می کند. 
 ژان کریس��تف کیوم��ارد ک��ه 
بخش خاورمیانه و آفریقای شرکت 
پژو - سیتروئن را اداره می کند، به 

گاردین گفت: امروز، روز بازگشت 
به ایران و باعث افتخار ماست. 

وی افزود: این ش��رکت خود را 
در قب��ال ایران متعه��د می داند و 
ما از طریق ش��رکت ایران خودرو 
نشان می دهیم که واقعا خود را در 
قبال آینده متعهد می دانیم و آماده 

سرمایه گذاری در ایران هستیم. 
ای��ن ق��رارداد س��رمایه گذاری 
مشترک 50-50، تولید سه مدل 
اتومبی��ل در ای��ران را مش��خص 
می کن��د؛ »پ��ژو 208«، »اس. یو. 
وی 2008« و »پ��ژو 301« ک��ه 
قطعات آنه��ا نیز اغل��ب در ایران 

ساخته خواهد شد. 
 هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل 
ایران خودرو نیز به گاردین گفت: 
30 درصد اتومبیل های تولید شده 
به خاورمیانه و سایر کشورها صادر 

می شود. 

پژو سیتروئن و بویینگ بازگشت خود به ایران را تایید کردند
گزارش 2
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وزیر خارجه کش��ورمان گفت: خرید هواپیم��ا از آمریکا 
بی شک تنگناهای خرید از ایرباس را رفع می کند. 

ب��ه گزارش ایس��نا، دکتر محمدجواد ظری��ف، وزیر امور 
خارجه کشورمان در سخنرانی خود در جلسه کیمسیون امور 
خارجه و دفاع س��نای فرانسه گفت: سرعت برداشته شدن 
تحریم ها به دلیل فضای روانی موجود، خیلی کند بوده است. 
او با بیان اینکه اجرای توافق هس��ته ای به لحاظ مقررات 
و قوانین هیچ مانع و مش��کلی ندارد، اف��زود: گروه هایی در 
آمریکا تالش می کردند تا توافق هسته ای شکل نگیرد، اتفاقا 
در فرانسه هم چنین تالشی صورت گرفت اما امروز همه ما 
یک توافق داریم که به تایید همه طرف ها، آژانس و سازمان 

ملل رسیده است. 
وی تصریح کرد: ش��رکت ها و بانک های فرانسوی نباید از 
شعارهای انتخاباتی یکی از کاندیداها در آمریکا نگران باشند، 
زیرا هیچ کس نمی تواند توافق را پاره یا مذاکره را تکرار کند. 
ظری��ف افزود: ای��ران هم 118 هواپیم��ای ایرباس و هم 
100هواپیمای بویینگ را می تواند بخرد و بدون شک خرید 
هواپیما از آمریکا، تنگناه��ای خرید از ایرباس را حتما رفع 

می کند. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنین در پاریس گفت: 
برای اجرای قراردادهای میان ایران و فرانسه هنوز مشکالت 

بانکی وجود دارد که باید حل شود. 
ظریف در جلس��ه استماع کمیسیون امور خارجه و دفاع 
سنای فرانسه با بیان اینکه ایران و فرانسه در سفر روحانی به 

پاریس توافق های بسیار مهمی را امضا کردند، گفت: روابط 
ایران و فرانسه می تواند به عنوان مدل و نمونه ای پس از توافق 

هسته ای باشد. 
او با اش��اره به تح��والت و بحران در منطق��ه خاورمیانه 
خاطرنشان کرد: جنایات واقع شده در پاریس نشان داد که 
هیچ مشکلی محدود به محل یا منطقه ای خاص نیست بلکه 
از منطقه ای به منطقه دیگر گسترش می یابد و اگر برای آن 
راه حل جهانی پیدا نکنیم، با راه حل های محلی نمی توان با 
آن مب��ارزه کرد.  وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: بحران 
خاورمیانه راه حل نظامی ندارد. ایران که خود قربانی تروریسم 

است، آماده همه گونه همکاری در این زمینه است. 
وزیر امور خارجه ایران روابط پارلمانی ایران و فرانس��ه را 
تقویت کننده شناخت مردم این دو کشور از یکدیگر دانست 
و گفت: در همین راس��تا هفته آینده تهران میزبان رئیس 

مجلس ملی فرانسه خواهد بود. 

زمینه های خوب همکاری در حوزه گردشگری
ظریف در پاس��خ به س��واالت اعضای کمیس��یون گفت: 
همکاری های بسیار خوبی در حوزه فرهنگی با فرانسه داریم 

و گفت وگوهای بسیار خوبی را شروع کرده ایم. 
وی با بیان اینکه ایران کشور بسیار مستعدی برای پذیرش 
گردشگران خارجی اس��ت، افزود: احترام به قوانین داخلی 
ای��ران به تبادل فرهنگی کمک می کند و تاکنون کس��ی را 

نداشتیم که مشکلی داشته باشد. 

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: گردشگران خارجی که 
به ایران می آیند با یک دید باز به ایران می آیند و آمادگی این 

را دارند که به قوانین ما احترام بگذارند. 
ظریف خطاب به اعضای کمیس��یون سیاس��ت خارجه، 
دفاعی و نیروهای مسلح فرانسه گفت: شما هم که به ایران 
آمدید به قوانین ما احترام گذاش��تید، ما از این نظر از شما 

بسیار متشکریم. 
ظری��ف اضافه کرد: امکان زیادی برای س��رمایه گذاری 
در حوزه توریس��م وجود دارد. احس��اس می کنم ایران و 
فرانس��ه در این زمینه به خوبی می توانند با هم کار کنند 
چون صنعت توریسم در ایران نیاز به سرمایه گذاری دارد 
و فرانس��ه در حوزه تخصصی توریس��م و سرمایه گذاری 

امکانات الزم را دارد. 
وی همچنین به توسعه روابط پارلمانی اشاره کرد و گفت: 
در مورد زمینه های همکاری پارلمانی هم پارلمان دوس��تی 
تشکیل خواهد شد و در چند هفته آینده و با حضور رئیس  
مجلس ملی فرانسه در تهران این گروه تشکیل خواهد شد. 
رئیس دس��تگاه دیپلماسی درباره همکاری های تجاری و 
اقتصادی نیز گفت: در مورد همکاری های اقتصادی و تجاری 
بین دو کشور ما سابقه بسیار خوب و زمینه های بسیار زیادی 
وجود دارد.  ظریف اظهار داش��ت: در ایران نیروی انس��انی 
بس��یار نخبه و توانایی داریم. پنجمین کشور در دنیا از نظر 
تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی هستیم و در حوزه بابیو و 

نانوتکنولوژی بین 10کشور اول دنیا قرار داریم. 

رواب��ط  رئیس جمه��وری،  اول  مع��اون 
ته��ران- آن��کارا را رو ب��ه رش��د توصیف 
ک��رد و گفت: جمهوری اس��المی ایران و 
ترکیه به عنوان دو کش��ور مهم، مسئولیت 
س��نگینی ب��رای حل بحران ه��ا و حرکت 
منطقه به س��مت توس��عه، ثب��ات و رفاه 
ب��ر عهده دارن��د. به گزارش ایرنا، اس��حاق 
 جهانگی��ری دی��روز در تم��اس تلفن��ی با 
»بینال��ی ییلدیری��م«، ضم��ن تبری��ک به 
وی به عن��وان نخس��ت وزیر جدی��د ترکیه، 
اب��راز امی��دواری کرد با توجه به ش��ناخت، 
تجربه و حس��ن نیت وی از روابط دوجانبه، 
مناس��بات فیمابی��ن وارد دوره جدی��دی 
شده و شاهد گس��ترش همکاری و تحکیم 
 مناس��بات ایران و ترکی��ه در همه زمینه ها 

باشیم. 
زحم��ات  از  قدردان��ی  ضم��ن   وی 
»داود اوغلو« نخس��ت وزیر س��ابق ترکیه 
برای توس��عه روابط، اظهار داشت: تهران 
آمادگ��ی دارد ت��ا در هم��ه زمینه ه��ای 
اقتصادی به ویژه س��رمایه گذاری مستقیم 
فعاالن اقتصادی، حمل و نقل و گردشگری 

مناسبات خود را با آنکارا ارتقا دهد. 
س��پس  رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
ب��ر تواف��ق دو کش��ور برای هم��کاری در 
و  ک��رد  تاکی��د  منطق��ه ای  موضوع��ات 
خاطرنشان ساخت: دو کشور باید در مورد 

مسائلی که اختالف نظر دارند با گفت وگو 
و تعامل به راه حل برسند و پایه و مبنای 
همکاری های منطقه ای را روی موضوعاتی 
قرار دهند که در آن اشتراک نظر دارند. 

جهانگیری پیوندهای تاریخی، فرهنگی 
و دینی ملت های دو کشور را یادآور شد و 
گف��ت: ایران و ترکیه باید به صورت مکمل 
یکدیگر در عرصه ه��ای مختلف همکاری 
کنن��د، چ��را که ای��ن خواس��ت و انتظار 

ملت های منطقه از کشورهای ما است. 
وی بر همکاری دو کش��ور در چارچوب 
کمیسیون مش��ترک دو کشور تاکید کرد 
و گف��ت: تهران و آن��کارا اگر به طور جدی 
مصمم به حل مس��ائل و توسعه مناسبات 
باشند، قادر به پیشبرد امور هستند و باید 
در ای��ن زمینه دو ط��رف نظارت جدی بر 

مسائل داشته باشند. 
مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنین 
با قبول دعوت نخس��ت وزیر جدید ترکیه 
برای سفر به این کشور به منظور گفت وگو 
درباره مس��ائل منطقه ای و دوجانبه اظهار 
امی��دواری کرد در آین��ده نزدیک به این 

کشور سفر کند. 
م��اه  حل��ول  خاتم��ه  در  جهانگی��ری 
مبارک رمضان را ب��ه دولت و ملت ترکیه 
تبریک گفت و حمای��ت خود را از حضور 
بخش خصوصی دو کشور برای رسیدن به 

نقطه مطلوب در همکاری ها اعالم کرد. 

ایران جایگاه ویژه ای در دولت ترکیه دارد
نخس��ت وزیر ترکیه نی��ز در این مکالمه 
تلفنی با اشاره به عالقه مندی خود و دولت 
و ملت ترکیه برای گس��ترش همکاری ها 
با جمهوری اس��المی ای��ران، گفت: روابط 
با ای��ران جایگاه وی��ژه ای در دولت ترکیه 
دارد و باید از همه ظرفیت ها برای پیشبرد 

روابط دو کشور استفاده کرد. 
ییلدیری��م ب��ا اش��اره ب��ه س��فر مه��م 
رئیس جمه��وری کش��ورمان ب��ه ترکیه و 
اتخاذ تصمیمات مهم در تش��کیل شورای 
عالی راهبردی دو کش��ور، اظهار داش��ت: 
به عنوان نخس��ت وزیر ترکیه موظفم تمام 
تصمیمات اتخاذ ش��ده در این س��فر را با 
جدیت پیگیری کنم و برای ابعاد مختلف 
روابط و سرمایه گذاری بلند مدت دو کشور 

طراحی و برنامه ریزی داشته باشم. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دو کش��ور باید 
در قب��ال مس��ائل مه��م منطق��ه به ویژه 
بحران عراق و س��وریه بیش از گذش��ته با 
یکدیگ��ر همکاری کنند، گفت: درد و رنج 
مردم کش��ورهای منطقه درد و رنج همه 
ملت های مسلمان اس��ت و باید دو کشور 
در این زمینه تالش کنند و رس��الت دارند 

تا آالم مردم منطقه عمیق تر نشود. 

نخس��ت وزیر ترکی��ه با تاکید ب��ر اینکه 
مس��ائل منطقه به دس��ت خود کشورهای 
منطقه ح��ل و فصل خواهد ش��د، گفت: 
ما نباید انتظار داش��ته باش��یم کشورهای 
دیگ��ر بتوانند در این باره نقش بارزی ایفا 
کنند، چرا که آنها به دنبال منافع خود در 

منطقه هستند. 
اول  مع��اون  دیدگاه ه��ای  ییلدیری��م 
درب��اره  کش��ورمان  رئیس جمه��وری 
مس��ائل دوجانبه و منطق��ه ای را منطبق 
ب��ا نظر دولت ترکیه دانس��ت و خواس��تار 
ح��ذف موانع اداری برای فعالیت بیش��تر 

بخش خصوصی دو کشور شد. 
وی ادام��ه داد: م��ا ب��رای صنعتگران، 
س��رمایه گذاران و ش��رکت های هلدینگ 
بزرگ  ترکیه مش��وق های بس��یاری برای 
ایران��ی قرار  هم��کاری ب��ا ش��رکت های 
داده ایم، به طوری که اتاق صنایع استانبول 
پیش��نهاد ساخت ش��هرک اختصاصی در 

ایران را داده است. 
تبری��ک  ترکی��ه ضم��ن  نخس��ت وزیر 
فرا رس��یدن م��اه مبارک رمض��ان به ملت 
ودول��ت ای��ران، گف��ت: م��ا دارای دین و 
فرهنگ مش��ترک هس��تیم و اگر نتوانیم 
با وجود همه زمینه ها و زیرس��اخت ها در 
گس��ترش روابط موفق ش��ویم در پیشگاه 

ملت هایمان و خداوند مسئولیم. 

رئیس مرک��ز اطالعات و کنترل ترافی��ک پلیس راهور 
ناج��ا اعالم کرد که کش��ته ش��دگان و مصدومان حادثه 

اتوبوس در نی ریز فارس، سرباز بودند. 
س��رهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح 
جزییات این حادثه اظهار کرد: این حادثه در ساعت 1:20 
بامداد چهارش��نبه در محور سیرجان - نی ریز رخ داده و 
در پی آن یک دس��تگاه اتوبوس از مسیر خود خارج و به 

دره سقوط کرد. 
وی ظهر دیروز با بیان اینکه این اتوبوس با 36سرنشین 
از کرمان به س��مت اهواز در حال حرکت بود، اظهار کرد: 
گزارش ه��ای اولی��ه حاکی از فوت 14 نفر در س��رصحنه 
و مج��روح ش��دن 22 نفر دیگر اس��ت که البت��ه با توجه 
ب��ه وخامت حال برخ��ی از مجروحان، احتم��ال افزایش 

کشته ش��دگان در حی��ن انتق��ال ی��ا پس از رس��یدن به 
بیمارستان وجود دارد اما آنچه که فعال در گزارش پلیس 
آمده، 14 مورد فوتی است. رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور در مورد اینکه اتوبوس متعلق به چه 
نهادی بوده، به ایسنا گفت: اتوبوس شخصی اما در اختیار 
پادگان »05« ارتش در کرمان بوده و سرنش��ینان آن نیز 
همگی س��ربازانی بودند که از این پادگان به مقصد اهواز 

در حال حرکت بودند که متاسفانه این حادثه رخ داد. 
رحمانی با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی 
اس��ت، گفت: کارشناس��انی در حال بررس��ی هستند که 
خس��تگی یا خواب آلودگی راننده باعث این حادثه شده یا 
نقص فنی علت آن بوده است. مرتضی سلیمی، قائم مقام 
س��ازمان امداد و نجات پیش از این شمار قربانیان حادثه 

1٩ نف��ر اعالم کرده و گفته بود که 16 نفر آنها در صحنه 
و سه نفر نیز در مرکز درمانی جان باختند. 

تالش کارشناسان ترافیک برای تعیین علت حادثه 
اتوبوس سربازان

رئیس مرک��ز اطالعات و کنترل ترافی��ک پلیس راهور 
ناجا اعالم کرد: علت اصلی حادثه واژگونی مرگبار اتوبوس 

سربازان هنوز مشخص نیست. 
سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص 
عل��ت حادثه واژگونی مرگب��ار اتوبوس س��ربازان با بیان 
اینکه اتوبوس از جاده اصلی خارج شده است، گفت: علت 
اصلی حادثه هنوز مشخص نشده و کارشناسان ترافیک و 

تصادفات در حال بررسی علت هستند. 

جهانگیری: ایران و ترکیه مسئولیت سنگینی در استقرار توسعه و ثبات منطقه دارند

جزییات حادثه تلخ سقوط اتوبوس سربازان در دره

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

نخس��ت وزیرانگلیس در آخری��ن تالش های��ش ب��رای 
حمای��ت از باق��ی ماندن کش��ورش در اتحادی��ه اروپا، در 
آس��تانه برگزاری همه پرس��ی خ��روج از ای��ن اتحادیه از 
رای دهندگان خواس��ت با رأی خود در همه پرسی جلوی 

چنین خروجی را بگیرند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه ورل��د بولتن، دیوید 
کامرون، نخست وزیر انگلیس در سخنانی که در مجاورت 
اقامت��گاه رس��می اش در لن��دن ای��راد کرد، ب��ار دیگر بر 
خطرات��ی که خروج کش��ورش از اتحادیه اروپا  )برگزیت( 

برای انگلیسی ها خواهد داشت، تأکید کرد. 
وی خط��اب ب��ه انگلیس��ی ها گفت: همانطور که ش��ما 
تصمی��م خ��ود را درب��اره باقی مان��دن یا نمان��دن ما در 
اتحادی��ه اروپا می گیرید، به امیده��ا و رویاهای فرزندان و 

نوه هایتان فکر کنید. به یاد داش��ته باش��ید که آنها دیگر 
نخواهند توانس��ت تصمیمی را که م��ا می گیریم به حالت 

اول بازگردانند. 
نخس��ت وزیر انگلیس اظهار کرد: تصمیم رأی دهندگان 
برای ترک اتحادیه اروپا برگشت ناپذیر خواهد بود و نسل 
بعدی هس��تند ک��ه باید با تبعات ای��ن تصمیم ما زندگی 

کنند. 
نخس��ت وزیر انگلیس پیش��تر گفته ب��ود که مذاکرات 
قبل��ی دولتش با اتحادیه اروپا باعث تقویت وضعیت این 

کشور شد. 
این اظهارات کامرون در آس��تانه برگزاری همه پرس��ی 
ام��روز انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا مطرح ش��ده 

است. 

آخرین درخواست های کامرون از انگلیسی ها برای مخالفت با برگزیت

 نخست وزیر عراق بار دیگر بر عزم 
و اراده کش�ور خود برای آزادسازی 
ش�هر موصل در سال جاری میالدی 

تأکید کرد. 
 نماینده ویژه س�ازمان ملل متحد 
در امور سوریه اعالم کرد: برای آغاز 
دور جدید مذاکرات میان جناح های 
س�وری، باید میان روسیه و آمریکا 

توافق به وجود آید. 
 کره شمالی دیروز دو موشک میان برد قدرتمند موسودان آزمایش کرد. این 

موشک 2500 تا 4000 هزار کیلومتر برد دارد

تیتر اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وزیر بهداشت 
عضو هیأت علمی این دانش��گاه اس��ت و ماهانه 8میلیون 
تومان از این دانشگاه قبل از کسر مالیات دریافت می کند 
و از نهاد ریاس��ت جمهوری نیز 4میلیون تومان فوق العاده 

شغل دریافت می کند. 
ب��ه گزارش ایرن��ا علی جعفریان اف��زود: در جایی دیدم 
ی��ک فیش حقوقی با مبلغ 228 میلیون تومان منتس��ب 
به وزیر بهداش��ت عنوان شده اس��ت. وزیر بهداشت چون 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران است و 
اب��الغ او را بن��ده امضا می کنم تأکید می کنم که ایش��ان 
حقوق 8میلیون تومانی قبل از کس��ر مالیات از دانش��گاه 
دریاف��ت می کند و هیچ گونه پرداخت دیگری به ایش��ان 

در دانش��گاه و وزارت بهداشت صورت نمی گیرد و از نهاد 
ریاس��ت جمهوری نیز مبلغی به عنوان فوق العاده مدیریت 

در حد 4 میلیون تومان دریافت می کند. 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با بیان اینکه هر 
مبلغی که در دانش��گاه پرداخت می ش��ود ش��فاف اس��ت 
افزود: این طور نیست که از منابع دولتی حقوق و مزایای 
پزشکان را پرداخت کنیم، بلکه پولی است که از راه تعرفه 
مصوب دولتی به دست می آید و بی انصافی است که برخی 

از موارد را به هم وصل کنیم و غیر واقعی جلوه دهیم. 
وی گفت: فیش های حقوقی وزیر بهداشت را در اختیار 
دارم و آن را در اختیار روابط عمومی وزارت بهداشت قرار 

می دهم که در صورت صالحدید منتشر کنند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میزان حقوق وزیر بهداشت را اعالم کرد

 رضا نوروزی مدیرکل حمایت های 
ام�ام  ام�داد  کمیت�ه  اجتماع�ی 
خمین�ی  )ره(  از در انتظ�ار ب�ودن 
75 ه�زار نوعروس تحت پوش�ش 
کمیته امداد برای دریافت جهیزیه 
خب�ر داد و گف�ت: خیران به کمک 

امداد بیایند. 
 محم�د جعفر منتظری دادس�تان 
کل کشور از شناس�ایی 700 زندانی 
مش�مول عفو به وضعی�ت زندانیان 
مش�مول و دارای شرایط عفو در ماه 

رمضان خبر داد

احد وظیفه مدیرکل پیش بینی و هش�دار س�ریع سازمان هواشناسی از بروز 
پدیده گرد و خاک و توفان ش�ن در مناطق ش�رق و جنوب ش�رق کش�ور و 
همچنین وزش باد شدید به همراه گرد و خاک در استان های سمنان، جنوب 

تهران، قم، مرکزی و شمال اصفهان خبرداد

تیتر اخبار

ش��هرداد روحان��ی آهنگس��از، نوازنده و رهبر ارکس��تر 
موسیقی کشورمان به مناسبت درگذشت مصطفی کمال 
پورتراب استاد موسیقی کشور یادداشتی را منتشر کرد. 

به گزارش مهر، در بخش هایی از یادداشت شهرداد روحانی 
آمده اس��ت: »امروز من یک دوس��ت، همکار، استاد و انسان 
ب��زرگ و نازنینی را از دس��ت دادم و هنوز باورم نمی ش��ود 
که ایش��ان دیگر در بین ما نیس��تند اما از طرفی خوشحالم 
که در ش��ش ماه گذش��ته س��اعت های زیادی را با اس��تاد 
پورتراب گذراندم. . . استاد پورتراب همیشه درکنسرت های 
 م��ن حضور داش��ت. به خاطر دارم در آخرین کنس��رتی که

 1٧ خرداد با ارکستر سمفونیک تهران داشتم بعد از معرفی از 
وی خواهش کردم که روی صحنه حضور یابد و قطعه ای را با 
پیانو اجرا کند و ایشان با مهارت فراوان قطعه ای سخت و زیبا 
را اجرا کرد به طوری که سالن مملو از جمعیت تاالر وحدت 
را به وجد آورد. . . و این آخرین اجرای زنده اس��تاد پورتراب 
بود. استاد مصطفی کمال پورتراب فقط یک موزیسین جهانی 
نبود، ایش��ان یک عالم، دانشمند و فیلسوف بزرگی بود که با 
عزت زندگی کرد و با عزت هم از دنیا رفت. من به سهم خودم 
این ضایعه را به خانواده ایشان و همین طور خانواده موسیقی 

کشورم تسلیت عرض می کنم.«

یادداشت شهرداد روحانی در فراق زنده یاد پورتراب

فری�دون  اختصاص�ی  کتابخان�ه   
ای�ن  فرزن�دان  س�وی  از  مش�یری 
ش�اعر سرش�ناس به کتابخانه مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسالمی اهدا شد. 
 دومین جش�نواره  »گ�زارش یک 
نگرانی« با س�خنرانی وزیر نیرو، رضا 
کیانیان و کمال تبریزی درباره بحران 
آب، درخواس�ت احمدرضا درویش از 
رئیس جمهوری برای حل مشکل فیلم  
»رستاخیز« و معرفی برگزیدگان این 

جشنواره به کار خود پایان داد. 

محمد علی کشاورز در سالروز تولد پرویز پرستویی برایش نوشت: تولد پرویز 
عزیزم، این نازنین هنرمند به راس�تی پاک، نجیب، توانمند و دوست داشتنی 

رو، به جامعه فرهنگ و هنر و همه ملت ایران تبریک می گم

تیتر اخبار

نمایش ضعیف داوید دخیا در بازی مقابل کرواس��ی باعث 
شده تا برخی رسانه های اسپانیایی ضمن انتقاد از او، خواهان 

بازگشت ایکر کاسیاس به ترکیب ثابت الروخا شوند. 
به گزارش »ورزش س��ه«، اس��پانیا تنها به یک تساوی 
برابر کرواسی نیاز داش��ت تا به عنوان تیم اول از گروهش 
صعود کرده و راهی یک هش��تم نهایی یورو 2016 ش��ود. 
مس��یر اس��پانیا تا فینال بدین ترتیب بسیار سهل و آسان 
می ش��د، اما اتفاقی که رخ داد باورنکردنی بود. اسپانیا که 
ابت��دا با گل موراتا پیش افتاده بود، در نهایت 2-1 مغلوب 
شد تا مجبور باشد دوشنبه آینده در یک هشتم نهایی به 

مصاف ایتالیای قدرتمند برود. 
نمای��ش داوید دخی��ا، دروازه بانی که بهتری��ن بازیکن 
منچستریونایتد در سه فصل اخیر بوده و به تازگی توانسته 
کاسیاس را در تیم ملی نیمکت نشین کند، در این مسابقه 
ناامیدکنن��ده بود. او از س��وی رس��انه ها در هر گل مقصر 
دانسته می شود. حاال بحثی در رسانه های اسپانیایی شروع 
شده مبنی بر بازگشت کاسیاس به ترکیب ثابت الروخا در 
بازی مقابل ایتالیا اما به نظر نمی رسد که دل بوسکه فعال 
دست از اعتماد خود به دخیا بردارد و کاسیاس باتجربه و 

پرافتخار را به چارچوب دروازه اسپانیا بازگرداند. 

زمزمه های بازگشت کاسیاس به ترکیب اسپانیا

 لیونل مس�ی با گلزن�ی در دیدار 
مقابل آمری�کا در نیم�ه نهایی کوپا 
آمریکا ب�ا رکورد 55 گل، به بهترین 
گل�زن تاری�خ تی�م مل�ی آرژانتین 

تبدیل شد. 
 آنتون�ی گولی�چ با ق�راردادی دو 
س�اله به پرس�پولیس پیوست تا در 

خط دفاعی این تیم قرار گیرد.
کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال بعد از سوال یک خبرنگار 

از کوره در رفت و میکروفن وی را به داخل دریاچه انداخت

تیتر اخبار

سیاست
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فرهنگ
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ضرورت ارتقای شکل و کیفیت 
کاالی داخلی در رقابت با کاالی 

قاچاق

در بررسی محصوالت تبلیغی مربوط به کاالهای 
داخلی کش��ور، ضعف های عم��ده ای  وجود دارد. 
یک��ی از ای��ن نقصان ها کم لطف��ی پدیدآورندگان 
محصوالت تبلیغاتی کاالهای داخلی به فرم عرضه 

است. 
 دع��وای ف��رم و محت��وا از دیرب��از و از زم��ان 
نضج گیری تولید آثار هن��ری و تبلیغاتی، جدالی 
اس��ت ک��ه همچنان در جوامع مش��ابه م��ا مورد 
مناقش��ه اس��ت. عده ای فرم  را به هر قیمتی مهم 
تلقی می کنن��د و خود را مقید و وف��ادار به هیچ 
محتوای��ی نمی دانن��د و ع��ده ای دیگ��ر محتوا را 
اولویت نخست دانسته و برای فرم ارزش چندانی 

قائل نیستند. 
 ای��ن گزاره در تئوری و نظر قابل تبیین اس��ت 
و می ت��وان ف��رم را از محتوا منفک ک��رد، اما در 
عمل چنی��ن تفکیکی دور از واقعی��ت بوده و در 
تولی��د هر محصول فرهنگی و هنری یا اقتصادی، 
ف��رم و محتوا، هر ی��ک درصدی از س��هم توجه 
تولیدکنن��دگان را ب��ه خود اختص��اص می دهند. 
گاه��ی کفه س��نگین به نف��ع محتوا س��نگین تر 

می شود و گاهی برعکس. 
 ف��رم، س��اختار و قالب��ی اس��ت تکنیک��ی که 
مضامین و مفاهیم یا محتوا در آن گنجانده ش��ده 
و به مخاطب عرضه می ش��ود. در تولید هر کاالی 
تج��اری، در دو بخش از تولی��د و عرضه، با فرم و 

محتوا مواجه هستیم: 
 در بخش نخس��ت، خ��ود کاال واج��د هم فرم 
اس��ت و هم محتوا. از ش��کل، رنگ، طعم، اندازه، 
بو، نرم��ی یا زب��ری و... آن کاال، به عنوان فرم یاد 
می شود. به کیفیت و سالمت و سوددهی آن کاال 
به مصرف کننده، محتوای آن کاال گفته می شود. 

 در بخ��ش دوم، محص��والت و م��واد تبلیغاتی 
کاالها هس��تند که ش��امل دو بخش فرم و محتوا 
اس��ت. محتوای این گونه محص��والت همان نام و 
نوع محصولی اس��ت که تبلیغ می شود و فرم آن، 
مجموع عوامل س��اختاری و قالبی است که سعی 
در ایجاد ترغی��ب و تمایل در مصرف کنندگان به 

خرید کاال دارد. 
 متاس��فانه در اغل��ب محص��والت تولید داخل، 
تناس��ب میان ف��رم و محتوا تناس��بی ناموزون و 

حتی متضاد است. 
گاه��ی محصول��ی ک��ه از کیفیت شایس��ته ای 
برخوردار اس��ت، به گونه ای و با فرمی ناشایس��ت 
عرضه می ش��ود که قادر به جلب و جذب مخاطب 
نیست. یا به شکل غیرحرفه ای تبلیغ می شود که 

بی توجهی مشتریان را سبب می شود. 
 عکس این موضوع نیز صادق است. 

محصول��ی نامرغ��وب و بی کیفیت و حتی مضر، 
در بس��ته بندی و تبلیغی زیبا عرضه می شود یا با 
تبلیغاتی چش��مگیر وجود و حضورش را در بازار 

جار می زند. 

تبلیغ��ات ای��ن دس��ته از کااله��ای غیر مج��از 
در حال��ی اس��ت ک��ه طب��ق م��واد قان��ون نحوه 
اعم��ال تعزی��رات حکومتی درب��اره قاچاق کاال و 
ارز مص��وب 12 اردیبهش��ت م��اه 1374 مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظام جرم محس��وب شده و 
 ضمانت اجرای ش��دیدی ب��رای آن در نظر گرفته 

شده است. 
این اوض��اع در بلندمدت مش��تریان را از اقبال 
ب��ه محصوالت داخل��ی گریزان می کن��د و توجه 
به محصوالت مش��ابه خارجی و حت��ی قاچاق را 

افزایش می دهد.
 اجن��اس قاچاق که یا تقلبی هس��تند یا تاریخ 
مص��رف گذش��ته یا اس��قاطی و اس��توک، به دو 
روش مش��تریان را فریب می دهند: یکی عرضه با 
قیمت ارزان تر از اجناس مش��ابه داخلی و دیگری 
عرض��ه با رنگ و لعاب های متقلبانه که خود را در 
دل مش��تریان جا کرده و خرید و مصرف ش��ان را 

سرسام آور می کند. 
 کاالهای قاچاق که بخشی در کشور چین تولید 
می شود و بخشی هم بدون امکان شناسایی هویت 
سازنده، تنها با کپی برداری از بسته بندی  و برند و 
مارک های تبلیغاتی معتبر و معروف جهانی عرضه 
می ش��ود، در بیش��تر موارد دارای محتوایی کامال 
غیر استاندارد و حتی مضر برای سالمت جسمی و 
روانی انسان و محیط زیست، با قیمتی نازل، وارد 

بازار شده و معضل آفرین می شود. 
نتیجه  آنکه، اجناس و کاالهای تولید داخل که 
صرفا با کیفیت و محتوای مرغوب وارد بازار رقابت 
می ش��وند و توجه به بسته بندی و ظاهری زیبا را 
نادیده می گیرند ی��ا در تبلیغ خود از جدیدترین 
تکنیک های هنری و تبلیغاتی برخوردار نیس��تند، 
به راحتی گوی س��بقت را در رقاب��ت با همتایان 
خود از دست داده و جا را برای یکه تازی کاالهای 
فاق��د کیفیت الزم ک��ه نمونه ب��ارز آن کاالهای 

قاچاق است، باز می گذارند. 
 ضروری است تولیدکنندگان محصوالت داخلی 
ضم��ن اهتمام ب��ه ارتقا و تداوم کیفی��ت کاال، از 
مش��اوره  هنرمندان و متخصص��ان تبلیغاتی برای 
بس��ته بندی و تبلیغ کاالی خود بهره مند ش��وند 
ت��ا عالوه بر جلب و جذب مش��تریان و هموطنان 
داخل��ی و پرهی��ز از مص��رف کاالی قاچاق، توان 

صدور به خارج از مرزها را نیز دارا شوند. 

9

تبلیغات خالق

آگهی روز جهانی نه به تنباکو - شعار: مراقب فاصله ها باشید، قبل از اینکه ابدی شوند 

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات خالق خودروی اسمارت

اس��مارت، خودروس��از آلمان��ی ک��ه به س��اخت 
خودورهای کوچک ش��ناخته ش��ده است، در تبلیغ 
خالقانه خود به س��هولت پارک ک��ردن خودروهای 

اسمارت در فضای کم اشاره می کند. 
ب��ه گ��زارش مارکتینگ نی��وز در ای��ن آگهی ها 
خودروهای کوچک اس��مارت به اتومبیل های نصفه 

تشبیه شده اند. 
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کوکاکوال جذاب ترین اسپانسر یورو 
از نظر آمار تحقیقات مؤسس��ه آنساید، این 
ش��رکت نوش��یدنی که یکی از اسپانسرهای 
اصلی مس��ابقات اس��ت، در مقایس��ه با دیگر 
برنده��ای نوش��یدنی و رقبای ورزش��ی خود 
نایک و آدیداس از نگاه مخاطبان جذاب ترین 
اسپانسر حاضر در این مسابقات است. آگاهی 
مش��تری از برن��د در ای��ن پلتف��رم از ارتباط 
فوتبال با هواداران ناش��ی شود. بیشتر برندها 
حداق��ل یک بار اسپانس��ر یکی از مس��ابقات 
ورزشی ش��ده اند تا به جامعه هدف بزرگ آن 
دس��ت یابند. کوکاکوال نیز که در پی رسیدن 
به فروش بیش��تر تابستانی است، از مسابقات 
مختلفی به��ره گرفته اس��ت. اگر س��ری به 
س��ایت این نوشیدنی بزنید تبلیغات مختلفی 
مش��اهده می کنید ک��ه مخاطب را تش��ویق 
ب��ه خریدن نوش��ابه و درج ک��د روی آن در 
قس��متی از س��ایت و ش��رکت در قرعه کشی 
توپ مخص��وص رقابت های یورو می کند. این 
تورنمنت های بزرگ فوتبالی به عنوان میدانی 
برای رب��ودن ذهن و قلب مش��تری از ارزش 

باالیی برخوردارند. 

ولوو و تبلیغی حماسی در کنار 
ورزشکاری میهن پرست

اگ��ر بخواهیم زالت��ان ابراهیمووی��چ با آن 
هیبت را ش��بیه به ماشین تصور کنیم، قطعا 
این ماش��ین چیزی جز ولوو نخواهد بود! این 
انتخاب هوش��مندانه از طرف ولوو در تبلیغی 
حماس��ی بر قدرت زیاد و غیر قابل پیش بینی 
بودن بازی های زالتان تاکید می کند. این برند 

سوئدی از یکی از نمادهای ورزشی کشورش 
بهره برده و داس��تان زندگ��ی او که از پدر و 
مادری غیر س��وئدی بود تا موفقیت هایش را 
روایت می کند. در این تبلیغ عنوان می ش��ود 
که او اکنون به پاریس برگش��ته، کشوری که 
تیم باش��گاهی اش ه��م در آنجا ق��رار دارد و 
احس��اس غربت نمی کند ام��ا اکنون در مقام 
رقی��ب آنها به می��دان خواهد رف��ت. ولوو با 
به کارگی��ری تفکری خ��الق در بطن کمپین 
تبلیغاتی خود از کاپیتان و مهاجم س��وئدی 
تی��م ملی خود اس��تفاده کرده ت��ا هم حس 
ملی و ناسیونالیس��تی به مخاطب القا کند و 
بر قدرت و توانایی متفاوت فکر کردن تمرکز 
کند. تشابهاتی میان مسیری که زالتان و ولوو 
ط��ی کردند، وجود دارد. اگر کاری مش��ابه با 
دیگ��ران انجام دهید، ب��ه جایگاهی که االن 
بودید نمی رسیدید. مجری این کمپین یکی 
از کارگردانان مش��هور س��ینما به نام هانس 
زیمر است که در کارنامه اش فیلم های موفقی 
چ��ون گالدیات��ور و Inception  را دارد. او 
در م��ورد این طرح می گوید: »من همیش��ه 
طرفدار این س��وئد و زالتان بودم و کار کردن 
در ای��ن پروژه حس خوبی به من می داد. کار 
کردن با این تیم فوق العاده بود.« این کمپین 
در رس��انه های اجتماعی بریتانیا و کانال های 
دیجیتالی و ویدئویی و کانال های تلویزیونی از 
30 می  آغاز شده و تا 22 ژوئن که بازی های 
مرحله گروهی س��وئد به پایان برس��د، ادامه 

دارد. 

مک دونالد و کمپین اسکورت بازیکنان 

مک دونال��د، بازیکن��ان فوتب��ال را در جام 
ملت ه��ای اروپ��ا همراهی می کند. س��فیران 
برن��د مک دونالد رایان گیگ��ز و مارتین ناون 
چن��د ماه پیش به کمپینی پیوس��تند که در 
آن شرکت کنندگان کودک می توانند شانس 
همراه ش��دن با مک دونال��د را در رقابت های 
یورو 2016 داش��ته باشند. کمپین اسکورت 
بازیکن��ان ب��ه ه��واداران جوان فوتب��ال این 
فرص��ت را می دهد که در کنار تیم ملی خود 
ب��ه حمای��ت از آن بپردازند. ای��ن کمپین به 
هواداران کوچک خوش ش��انس این امکان را 

می دهد که با قهرمانان ملی خود در بازی های 
انگلیس- ولز، ایرلندش��مالی- آلمان و فینال 
ج��ام ملت ه��ای اروپا همراه باش��ند. مارتین 
ناون، س��فیر ای��ن برند می گوی��د: هیچ چیز 
هیجان انگیزتر از همراهی با تیم ملی در این 
تورنمنت پرهیجان نیست. حس می کنید که 
همانند یک بازیکن فوتبال در کنار تیم ملی 
خود هستید. کودکانی که این حس را تجربه 

کنند، چه بس��ا فردا خود یکی از اعضای تیم 
ملی کشورشان ش��وند. بر ای ثبت نام کودکی 
که شانس همراهی با تیم را داشته باشد، تنها 
کافی است به وب س��ایت مک دونالد مراجعه 
کنید. این برند که یکی از اسپانس��رهای این 
رقابت های اروپایی اس��ت، در س��ایت اصلی 
این رقابت ها نیز کمپین هایی تبلیغاتی برای 
شرکت در مسابقات و بردن جوایز روزانه دارد 
و هر روز یک ب��ازی ویدئویی اورجینال جام 
ملت های اروپ��ا 2016 و ب��رای برنده نهایی 
یک گوشی هایس��نس + یک لباس آدیداس 
اصل + کفش آدیداس + بازی ویدئویی  وعده 
داده اس��ت. ای��ن برند که از س��ال 1992 از 
رقابت های اروپایی حمایت کرده است، امسال 
نیز در پی همکاری با یوفا برای کسب منفعت 

بیشتر برآمده است. 

پارک هواداران مجازی هیوندا 
هیون��دا موتور با تبلیغات خ��وب خود نگاه 
جدی ت��ری به ای��ن روی��داد دارد و تبلیغی با 
اس��تفاده از یک ک��ودک عالقه مند به فوتبال 
ساخته است. این کودک در حال جمع کردن 
پول هایش برای رفتن به یورو 2016 است. اگر 
از این موضوع چشم پوش��ی کنیم که والدین 
کودک در 90درصد صحنه ها کنار او نیستند 
و او ب��ه تنهای��ی در خیابان ه��ا در رفت و آمد 
اس��ت، می توان این تبلی��غ را تبلیغی جذاب 
برای مسابقات اروپایی دانست. این کودک در 
کنار دیگر هواداران به جای رفتن به استادیوم 
از پ��ارک ه��واداران هیوندا در کن��ار دیگران 
طرف��داران لذت می ب��رد. هیوندا که همکاری 

جدی تر با یوفا در این مسابقات دارد، مسابقات 
پیش بینی هم در س��ایت یوفا با اسپانسرینگ 
خود به راه انداخته اس��ت. همچنین این برند 
پ��رده از پارک هواداران مجازی خود با ش��عار 
»هواداران واقعی مقدمند« برداشت که فضای 
تعاملی آنالین جذابی ب��رای هواداران فوتبال 
ایجاد کرده و امیدوار است با ایجاد آن هیجان 
مس��ابقات را چندین برابر کند. هیوندا موتور 
عقیده دارد س��تاره های واقعی زمین در واقع 
هواداران هستند که بدون آنها فوتبال جذابیتی 
ندارد. مدیر گروه بازاریابی هیوندا در این مورد 
می گوی��د: این تورنمنت چی��زی فراتر از یک 
رقابت اروپایی اس��ت و ما در تالش برای لذت 
بردن از بازی ها در کنار مشتریان مان هستیم. 
در پ��ارک هواداران مجازی از 15 آوریل تا 10 
جوالی به 18 زبان مختلف اروپایی، خاورمیانه 
و آمریکای التین باز ش��ده است. الزم به ذکر 
اس��ت که این پلتفرم از طریق س��ایت هیوندا 
موتور قابل اجراس��ت. یکی دیگر از برنامه های 
مختلف��ی ک��ه در این فضای مج��ازی برگزار 
می ش��ود آپل��ود عک��س و پیام های تش��ویق 
ه��واداران هر تیم ملی اس��ت که در نهایت به 
بهترین عکس هدی��ه ای تعلق خواهد گرفت. 
همچنی��ن در کمپین تبلیغاتی دیگر خود که 
در س��ایت اصلی بازی ها وج��ود دارد و نام »با 
هیوندا باش��ید« را با خود به یدک می کشد، از 
هواداران می خواهد به بهترین شعار تیم ملی ها 
رأی دهند. این ش��عار روی بدنه اتوبوس تیم 
درج خواهد شد. در همان صفحه شعار 24 تیم 
اروپایی، هواداران را به چالش ش��رکت در این 

مسابقه فرا می خواند. 

هیوندا موتور عقیده دارد ستاره های 
واقعی زمین در واقع هواداران هستند 
که بدون آنها فوتبال جذابیتی ندارد. 
مدیر گروه بازاریابی هیوندا در این 
مورد می گوید: این تورنمنت چیزی 

فراتر از یک رقابت اروپایی است و ما 
در تالش برای لذت بردن از بازی ها در 

کنار مشتریان مان هستیم

برندهایی که با تبلیغات خود در جام ملت های اروپا عرض اندام می کنند 

فاتحان واقعی جام قهرمانی
س�وت آغاز یکی دیگر از تورنمنت ه�ای هیجان انگیز دنیا دو هفته 
پیش در س�نت دنیز فرانس�ه به ص�دا درآمد و 24 تیم قاره س�بز در 
پایتخ�ت فرهنگی اروپا و کش�ور ناپلئون بناپارت گ�رد هم آمدند تا 

برای کس�ب جامی طالیی ش�اخ و ش�انه بکش�ند. اما قب�ل از اینکه 
مس�ابقات ش�روع ش�ود و ضربه ای به توپ جام نواخته ش�ود، کمی 
آن طرف ت�ر جنگ می�ان برندها در یورو 2016 آغاز ش�ده بود و آنها 
برنامه ه�ای زیادی ب�رای تابس�تانی توفانی ترتی�ب داده بودند تا از 

فرصتی بهینه استفاده کنند.
 ای�ن گردهمای�ی ع�الوه بر مطرح ش�دن بیش�تر ن�ام بازیکنان و 

هنرنمایی ه�ای آنه�ا، جنبه های اقتص�ادی و تجاری ب�رای برندهای 
درگیر نیز خواهد داشت. امسال یورو از اسپانسرهای بنامی استفاده 
کرده و برندها نیز از دس�تیابی به جامعه مخاطب فراوان در این بازه 
اس�تقبال می کنند. اما در نهایت چه کس�ی فاتح این بازی تبلیغاتی 
خواهد شد؟ در این گزارش کمپین های تبلیغاتی برندهای مختلف در 

بازی های یورو 2016 را از نظر می گذرانیم. 



مزرعه ه��ای بنفش رنگی که 
حاوی گل های اس��طوخودوس 
یا الوندر است، سال هاست که 
در محص��والت ش��وینده مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. اگرچه 
ایرانی  ش��اید برخی مخاطبان 
با عطر الوندر آش��نا نباشند اما 
این رایحه در بس��یاری از مواد 
شوینده اس��تفاده شده و بوی 
آن برای بس��یاری از مخاطبان 
ایرانی آشنا است. چندی پیش 
ش��رکت هن��کل محصول��ی را 
تحت عنوان پودر لباسش��ویی 
الوندر به ب��ازار عرضه کرد. در 
این محص��ول از رایحه الوندر 
یا اسطوخودوس استفاده شده 
اس��ت. اینک��ه تمرکز ب��ر این 
رایحه ت��ا چه ان��دازه می تواند 
برای هنکل تمای��ز ایجاد کند 
و ای��ن محصول تا چ��ه اندازه 
مزیت رقابتی دارد، بهانه ای شد 
تا »فرصت امروز« س��راغ شیوا 
شمشیردار، مشاور ارشد حوزه 
برند و بازاریابی و تبلیغات برود. 
شیوا شمشیردار در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
هن��کل  کالن  اس��تراتژی های 
از س��ال 2012 ب��ه بع��د، ب��ه 
س��مت Globalisation ی��ا 
جهانی ش��دن پیش رفته است 
و پیرو همی��ن موضوع، هنکل 
تعریفی شخصی از بخش بندی 
بازار جهانی را ب��رای برندهای 
اس��ت.  داده  انج��ام  خ��ودش 
هم��ان طور ک��ه می دانید بازار 
خاورمیانه، بازار بس��یار بزرگی 
برنده��ای  مجموع��ه  ب��رای 
کمپانی هنکل به شمار می آید 
و مش��تریان بس��یار زیادی در 
از  جغرافیای��ی  منطق��ه  ای��ن 
استفاده  هنکل  ش��وینده  مواد 
می کنند و این در حالی اس��ت 
ک��ه خاورمیان��ه از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان آسیا محسوب 
بسیار  و ش��رکت های  می شود 
زی��ادی عالقه مند به حضور در 

این منطقه هستند. 

تصاحب رهبری بازار
شمشیردار ادامه می دهد: بنا 
به رویکردها و عادات فرهنگی 
ایران، بازار ایرانی بازار بس��یار 
برای  ارزش��مندی  و  مناس��ب 
برند هنکل محس��وب می شود 
و همین ام��ر اختصاص بودجه 
تومانی در س��ال  50میلی��ارد 
جاری در تبلیغ��ات تلویزیونی 
را توجیه پذی��ر می کند. هنکل 
اس��تراتژی  کل��ی  به ص��ورت 
گس��ترش اندازه ب��ازار خود را 
دنبال می کن��د؛ به عبارت دیگر 
ای��ن برن��د در ت��الش اس��ت 
رهبر بازار ش��وینده شود و این 
موضوع را ب��ا فعالیت های برند 
س��ازی، تبلیغ��ی و برگ��زاری 
رویدادها پیگیری کرده است و 
از بحث مدیریت و بهینه سازی 
قیمت گذاری و ارزان فروش��ی 
پرهیز می کن��د. از طرفی پریل 
و پرس��یل با کیفیت متمایز و 
فرموالس��یون خ��ود از جایگاه 
منحصربه ف��ردی در ذهن بازار 
برخ��وردار هس��تند و قیم��ت 

باالی��ی دارن��د. در اینجا یکی 
از انتقادات��ی که به اس��تراتژی 
بازاریاب��ی هنکل وارد اس��ت، 
یکسان دانس��تن فرهنگ بازار 
ایران��ی با فرهن��گ خاورمیانه 
عرب نش��ین  کش��ورهای  و 
اس��ت. به بیان دیگ��ر موضوع 
ع��دم ش��فافیت مدیریت برند 
هنکل در خاورمیانه اس��ت که 
رفت��ار مصرف کننده و فرهنگ 
ایران��ی را ب��ا تفک��ر و فرهنگ 
و  ام��ارات  در  مصرف کنن��ده 
لبن��ان یکس��ان دیده اس��ت. 
به صورت  و  تبلیغاتی  تیرزهای 
کلی استراتژی بازاریابی هنکل 
در ایران همان مسیر ارتباطی 
تبلیغ��ات در ام��ارات یا دیگر 
را طی  کش��ور های خاورمیانه 
می کن��د، درحالی ک��ه جامعه 
ای��ران ام��روز ادبیات بس��یار 
می کند  را طلب  هوشمندتری 
و از طرف دیگر رقبای موجود 
داخلی نیز از کیفیت بسیار باال 
و قابل قبولی برخوردار هستند. 

آیا تولید محدود 
به معنی گرانبهایی 

است! 
این مش��اور بازاریابی 
می گوی��د:  ادام��ه  در 
هن��کل در تبلیغ��ات و 
محص��ول  بس��ته بندی 
جدید خود روی »تولید 
کرده  تأکی��د  محدود« 
اس��ت؛ ای��ن در حال��ی 
اس��ت ک��ه ای��ن تأکید 
اس��تراتژی  به  کمک��ی 
بازاریابی هنکل نمی کند 
و اتفاق��ا این موضوع در 
ذهن مخاطب��ان ایرانی 
س��ؤاالتی را ب��ه وجود 
اص��ل  در  و  م��ی آورد 
کاربرد آگهی تلویزیونی 
انحراف  دچار  را  بیننده 
اصل��ی  موض��وع  از 

می کند. به تص��ور من در این 
آگهی هنکل، تأکید بر »تولید 
محدود« ش��بیه دستخط های 
مدیرانی می ماند که در آخرین 
ویرایش ه��ای محصول تبلیغی 
پایی  جای  می خواهن��د  صرفا 
به عب��ارت  بگذارن��د؛  کار  در 
برداش��ت  موضوع  ای��ن   دیگر 
نمی ش��ود که تولید محدود به 
این محصول  معنی گرانبهایی 
است یا اینکه آیا نقطه تمایزی 

محسوب می شود؟ 
 او ادام��ه می ده��د: در بازار 
ش��وینده تن��وع زی��ادی ب��ه 
فرموالس��یون،  کیفیت،  لحاظ 
بس��ته بندی و... وج��ود دارد و 
کمیاب��ی محص��ول ب��ه معنی 
گرانبهای��ی تلق��ی نمی ش��ود. 
رفت��ار مصرف کننده  بررس��ی 
در این حوزه نش��ان داده است 
وفاداری عمیقی به برند وجود 
ندارد بنابراین به نظر می رسد 
ای��ن موض��وع به خوب��ی دیده 
نش��ده اس��ت. در ای��ن میان 
شاید این موضوع نیز در ذهن 
مخاطب��ان ایرانی ایجاد ش��ود 
ک��ه هنکل ای��ن محصوالت را 
ب��ا تولی��دات محدود ب��ه بازار 
 عرضه کرده اس��ت ک��ه صرفا 
انج��ام دهد   Bench mark

و آن را امتح��ان کن��د. به نظر 
می رس��د تولید مح��دود صرفاً 
بس��ته بندی  روی  تصوی��ر  در 
و در تی��زر تبلیغاتی اس��تفاده  
شده و این موضوع با استراتژی 
خاصی انجام  نشده است؛ چون 
در تیزر تبلیغاتی آن نیز اشاره 
ش��نیداری به »تولید محدود« 

نشده است. 

الوندر یا اسطوخودوس؟ 
می کند:  اظهار  شمش��یردار 
اس��تفاده از رایح��ه در ح��وزه 
می تواند  ش��وینده  محصوالت 
ب��رای برند ه��ای ای��ن ح��وزه 
به عن��وان تمای��ز تلقی ش��ود. 
الوندر همان گل اسطوخودوس 
اس��ت که به زبان انگلیسی در 
بسته بندی این محصول لحاظ 
ش��ده اس��ت و به نظر می رسد 
در  »اس��طوخودوس«  کلم��ه 
زبان عامیانه به س��ختی تلفظ 
می ش��ود و ای��ن موضوع باعث 
ای��ن  بس��ته بندی  در  ش��ده 

محص��ول از کلم��ه الوندر به 
استفاده  اس��طوخودوس  جای 
شود. حافظه عامه مردم ایرانی 
برخ��الف فرهن��گ اروپایی با 
آش��نایی  اس��طوخودوس  گل 
زیادی ن��دارد ام��ا در فرهنگ 
اروپایی از گیاه اس��طوخودوس 
اس��تفاده های بس��یار زی��ادی 
می ش��ود و از ق��رن 16 و 17 
میالدی کش��ت گیاه الوندر در 
کش��ورهایی مانند فرانسه رایج 
بوده است و از اسانس این گل 
در تهیه محص��والت دارویی و 
بهداش��تی مانند صابون و مواد 
شوینده استفاده می شد. در این 
میان استفاده از کلمه »الوندر« 
در مقایسه با »اسطوخودوس« 
در بس��ته بندی خوش آواتر و 
ش��اید موج��ب تحریک حس 

کنجکاوی است. 

تنوع طلبی در خرید
او می افزای��د: ش��اید ب��رای 
مخاطبان امتحان کردن رایحه 
الون��در ج��ذاب باش��د و این 
موضوع باعث شود تا مشتریان 
ای��ن محص��ول را خری��داری 
کنند و پ��س از امتح��ان این 
این  محص��ول، قطعا متوج��ه 
موضوع خواهند شد که با این 

بو آشنا هستند. البته استفاده از 
کلمه »الوندر« پیشنهاد خیلی 
ویژه ای در راستای ایجاد تمایز 
در فروش برای هنکل محسوب 
اگر  نمونه  به عنوان  نمی ش��ود. 
در بس��ته بندی سه تایی مثاًل از 
رایحه الوندر، سیب سبز و لیمو 
اس��تفاده می شد، در این حالت 
سبدی از محصول ایجاد می شد 
که ب��رای مخاطبان ممکن بود 
از جذابی��ت باالی��ی برخوردار 
تنوع طلب��ی  چراک��ه  باش��د؛ 
مصرف کنن��ده را نش��انه رفته 
ب��ود! تازگی رایح��ه الوندر در 
رایحه های  تک��رار  با  مقایس��ه 
کارب��ردی در محص��والت رقبا 
جذابیت بیش��تری به محصول 
می ده��د. در بازار ایران معموال 
محصوالت  خری��دار  خانم ه��ا 
بهداشتی هستند و این موضوع 
باعث ش��ده توجه ب��ه رایحه ها 
و رن��گ و فرم و تن��وع در این 
حوزه ها بیش ازپیش احس��اس 
ش��ود. تنوع طلب��ی و توجه به 
جزییات و واکنش مثبت 
خانم ها به رایحه و رنگ 
می تواند  بس��ته بندی  و 
ابزار مناسبی برای ایجاد 
حس خوب در این گروه 

کاالیی باشد. 
بازاریابی  این مش��اور 
می کن��د:  خاطرنش��ان 
به نظر می رس��د عرضه 
این محص��ول هنکل به 
ب��ازار، اقدام��ی مقطعی 
ب��وده و ای��ن موض��وع 
برای ایج��اد تکانه ای در 
ش��ده  برنامه ریزی  بازار 
اس��ت. ای��ن در حال��ی 
است که بازار شوینده ها 
در تابس��تان بازار گرمی 
برند های  بیشتر  و  است 
فعالیت ه��ای  ش��وینده 
را  تبلیغات��ی متفاوت��ی 
از خود ب��روز می دهند. 
ش��وینده  برند ه��ای  معم��والً 
اگ��ر اتف��اق خیل��ی خاصی در 
فرموالس��یون محصوالت خود 
نداش��ته باش��ند، با یک تغییر 
کوچ��ک در رایح��ه یا ش��کل 
بس��ته بندی در تالش هستند 
تا محص��والت متفاوت��ی را به 
بازار عرضه کنند و حرفی برای 
گفتن داش��ته باش��ند اما این 
موضوع پی��رو برنامه ریزی های 
کوتاه م��دت برند روی می دهد. 
پیش بینی می ش��ود هنکل در 
آین��ده روی مبحث ایجاد تنوع 
سرمایه گذاری  رایحه  به واسطه 
و محصوالتی را ب��ا رایحه های 
مختلف��ی به ب��ازار عرضه کند. 
ای��ن موض��وع نش��ان می دهد 
ک��ه هنکل از تمام��ی ابزارها و 
اهرم ه��ای خود در گس��ترش 

بازار استفاده کرده است. 

فعالیت های زیر پوستی
شمشیردار می گوید: در حال 
حاض��ر نهضت ه��ای آنتی برند 
در جوام��ع بین المللی در حال 
گسترش اس��ت؛ به عبارت دیگر 
ای��ن نهضت ها ب��ر فرآیندهای 
تأکید  زیس��ت  حفظ محی��ط 
دارن��د و در تالش هس��تند تا 
از مخاطبان بخواهن��د از مواد 

ش��وینده ای که ح��اوی آنزیم 
کمتری هستند استفاده کنند 
تا با حفظ ان��دازه نیترات )این 
ماده شیمیایی ارتباط مستقیم 
ب��ا فرموالس��یون و آنزیم های 
ش��وینده ها دارد( در آب ه��ا از 
اکوسیس��تم  ش��دید  تغییرات 
پرهی��ز ش��ود. ای��ن در حالی 
است که ش��رکت های شوینده 
در ای��ران همچن��ان در تالش 
هستند از آنزیم های بیشتر در 
محصوالت خود استفاده کنند 
ام��ا رویکرد جهانی نس��بت به 
ای��ن موضوع جهت��ی معکوس 
دارد و ب��ر ای��ن باور اس��ت که 
این آنزیم ها به محیط زیس��ت 
آس��یب های ج��دی می زند. با 
توج��ه به ای��ن موض��وع، این 
برنامه ریزی  هن��کل،  محصول 
کوتاه م��دت را دنبال می کند و 
برای محکوم نش��دن به ضربه 
زدن ب��ه محیط زیس��ت، روی 
آنزیم ها متمرکز نش��ده اس��ت 
فعالیت ه��ای  زیرپوس��تی تر  و 
خود را پیش می برد. البته این 
موضوع به این معنی نیست که 
محصوالت هنکل آنزیم ندارند 
بلک��ه در مورد ای��ن محصول 
خاص روی آن تمرکز نمی شود. 

بی حسی در مخاطبان
این مش��اور برند و بازاریابی 
اظهار می کن��د: به صورت کلی 
هنگامی که همه برند ها با یک 
لح��ن و یک ان��دازه از صدا با 
می کنند،  گفت وگ��و  مخاطب 
برن��دی ک��ه لح��ن و کالمش 
برت��ری  جن��س  از  تفاوت��ی 
برای مخاطبان  باش��د،  داشته 
جذاب ت��ر اس��ت. ب��ا توجه به 
این موضوع هن��کل در تالش 
اس��ت پی��ام متفاوت��ی را در 
این فصل ب��ه گوش مخاطبان 
برند  مدیریت  برس��اند.  ایرانی 
منطق��ه ای هنکل بهتر اس��ت 
تمرکز  مخاطبان  بر ش��ناخت 
بیش��تری کن��د و در مطالعه 
ع��ادات  و  آداب  و  مخاط��ب 
ایرانی  بین مخاطبان  فرهنگی 
و دیگر کش��ور های خاورمیانه 
تفاوت ه��ای معن��اداری لحاظ 
در  هن��کل  طرف��ی  از  کن��د. 
چند س��ال گذش��ته ب��ا تکرار 
بیش ازحد استاندارد، تیزرهای 
ثابت تبلیغاتی خ��ود را آنقدر 
تکرار کرده است که مخاطبان 
دچار بی حس��ی نسبت به برند 
شده اند و مثال بارز آن در چند 
س��ال گذش��ته تیزر تبلیغاتی 
هنکل اس��ت که گردهمایی و 
تولد بچه  ای را نش��ان می دهد 
که لباس��ش لک ش��ده و مادر 
کیفی��ت  م��ورد  در  ک��ودک 
می گوید  ش��وینده  محص��ول 
و به جای پاس��خ ک��ودک در 
م��ورد چگونگ��ی جش��ن، در 
حال صحبت کردن درباره لکه 
اذعان  است. درنهایت می توان 
کرد که تبلیغات برای این گروه 
محصوالت از س��کوت و انجماد 
بسیار بهتر است و از این مهم تر 
اس��تراتژی  تبلیغات روی خط 
برن��د و با مطالعه روی مخاطب 
و ایده خالقانه است که موجب 

ارتقای جایگاه برند می شود. 

بازاریابی اغتشاش
 و سردرگمی حاصل از آن

باور کلی بر این است که یک استراتژی بحث برانگیز 
در رابطه با ایجاد اغتش��اش ذهنی و سردرگمی برای 
مش��تری، یا به عبارت دیگر همان بازاریابی اغتشاش 
)confusion marketing(  موج��ب انتقادهای 
بسیار زیادی طی سال های مختلف شده اما همچنان 
به عنوان یک اس��تراتژی فروش قابل قبول و مناسب 

شناخته می شود. 
 بازاریاب��ی اغتش��اش موجب ایج��اد یک وضعیت 
ذهن��ی در مش��تری می ش��ود که موجب می ش��ود 
مصرف کنن��ده تصمیمات خرید نادرس��تی را اتخاذ 
کند. در موارد دیگری هم مش��تری ممکن اس��ت با 
کمب��ود اطالعات ی��ا اعتماد در حی��ن فرآیند خرید 

مواجه شود. 

مثال هایی از بازاریابی اغتشاش
مراجعه های ما به س��وپرمارکت محله برای خرید 
می تواند به عنوان مثالی از بازاریابی اغتشاش در نظر 
گرفت��ه ش��ود. در راهرو فروش میوه و س��بزی ها، ما 
می توانیم آبمیوه هایی از برندهای مختلف را ببینیم. 
بااین وج��ود این آبمیوه های بسته بندی ش��ده عموما 
در نزدیک��ی طبقه های میوه ها و س��بزی ها تازه قرار 
می گیرن��د. این م��دل چیدن محص��ول این ذهنیت 
را ب��رای مصرف کننده ایجاد می کن��د که گویی این 

آبمیوه ها همگی طبیعی هستند. 
درحالی که، حقیقت این است که 96درصد از آنها 
ش��امل مواد افزودنی و دیگر عناص��ر غیرمفید برای 
بدن می شوند. بااین وجود، این شیوه موجب موفقیت 
در ایجاد اغتش��اش ذهنی در بسیاری از مشتریان و 
مصرف کنندگان شده اس��ت، چراکه بسیاری از آنها 
باهدف ارتقای وضعیت سالمتی خود اقدام به خرید 
محصوالتی ازاین دست کرده اند. آیا به نظر شما تنها 
با قدری فکر کردن میوه تازه نس��بت به آبمیوه هایی 
که ش��اید چند ماه پیش بسته بندی شده اند، سالم تر 

و بهتر نیست؟ 
حتی مش��تریان ه��م در اینکه ک��دام محصول را 
بخرند اغل��ب دچار س��ردرگمی می ش��وند. میوه یا 
آبمی��وه بسته بندی ش��ده؟ بازاریاب��ان از این فرصت 
ایجادش��ده براس��اس اغتش��اش ذهنی مش��تری به 
نفع خود اس��تفاده کرده و مزایای ای��ن آبمیوه ها را 
به شدت در رسانه های مختلف نسبت به میوه ها اعالم 
می کنند و از اینجا به خوبی می توانیم به معنای دقیق 

عبارت بازاریابی اغتشاش پی ببریم. 
یک مث��ال دیگر می تواند محص��والت و کاالهایی 
باش��د که در یک بس��ته بندی با رنگ یکسان یا یک 
لوگو بس��یار ش��بیه به لوگوی یک برن��د دیگر برای 
فروش عرضه و ازاین رو موجب ایجاد سردرگمی برای 
مش��تری می ش��ود. مثال در این رابطه به نوشابه های 

خنک پپس��ی و کوکا توجه کنی��د. هر دو آنها دارای 
محصوالتی متفاوت از یکدیگر اما رنگ و بسته بندی 
مش��ابه و حتی یکسان هس��تند. به طور مثال اگر به 
بس��ته بندی انواع غ��الت، صابون ها و ش��امپوها در 
فروش��گاه های خرده فروش��ی توجه کنید، انبوهی از 
آنها را در اشکال مختلف شاهد خواهید بود. ازاین رو 
ایجاد اغتش��اش در ذهن مش��تری می تواند موجب 
س��ردرگمی در انتخ��اب و خری��د یک برن��د یا یک 

محصول نسبت به دیگری شود. 
برخی از دیگر مثال های مرتبط با تکنیک بازاریابی 
اغتش��اش را می توان در حوزه های مالی و بانکداری 
و ارتباط��ات از راه دور مش��اهده ک��رد که طرح های 
قیمت گ��ذاری، قراردادها یا نرخ ه��ای بهره تا جایی 
پیچیده هس��تند که ایجاد تمایز بین پیش��نهادهای 

رقیب عمال برای مشتری ممکن نیست. 
این دس��ته از صنایع می توانن��د با صفاتی از قبیل 
تغییرات س��ریع فناوران��ه و رقابت در ح��ال تکامل 
توصی��ف و ش��ناخته ش��وند. بنابرای��ن بازاریابان از 
ه��ر تکنیکی ک��ه بتوانند به منظور جذب مش��تریان 
در کوتاه مدت اس��تفاده می کنن��د و البته در چنین 
م��واردی هی��چ توجهی ب��ه نتایج بع��دی حاصل از 

استفاده از این تکنیک و پیامدهای آنها ندارند. 
www. ibazaryabi. com :منبع

 Lenovo نوآوری در
با گوشی تاشو كلید می خورد

 Lenovo در حال��ی از محص��والت جدید خود 
در نمایش��گاه فناوری جهانی س��ال 2016 در سان 
فرانسیس��کو رونمایی کرد که این محصوالت همان 
چن��د روز پی��ش در قال��ب کفش های هوش��مند و 
گوش��ی های Phab2 Pro  جدی��د معرفی ش��ده 
بودند. به این وسیله فناوری آگاه سازی فضایی پروژه 
گوگل ضمن تش��خیص اش��یای پیرامون کاربر، در 
همان لحظه اطالع رس��انی نی��ز می کند. بله فناوری 
نس��ل آینده هم اکنون به دور پاها و مچ دس��تان تان 

پیچیده می شود. 
در شرایطی که Lenovo با کمک شرکای متعدد 
صحن��ه را از دیگ��ر رقب��ا می رب��ود، از فواید چنین 
مش��ارکت هایی از قبیل تولید گوشی های مجهز به 
فناوری Tango گوگل در اواخر س��ال جاری برای 
مصرف کنندگان س��خن می گف��ت. به عنوان مثال، 
مردم می توانند با اس��تفاده از ای��ن تکنولوژی نحوه 
چیدم��ان اثاثیه در منزل خود قبل از خریدش��ان را 
تصور کنند. فن��اوری فوق همچنین قابلیت طراحی 
نقش��ه های 3D از درون هر فض��ا را دارد. در ادامه 
دانش آموزان نیز امکان آوردن دایناسورها یا بناهای 
تاریخ��ی به کالس درس را پیدا می کنند و موقعیت 
مناسب برای مبارزه افراد با آدم فضایی ها در محیط 

بازی نیز به وجود خواهد آمد. 
خیال پ��ردازی درب��اره فناوری ه��ای مبتکرانه در 
حوزه موبایل نه فقط در مس��یر به اش��تراک گذاری 
دیدگاه Lenovo  نسبت به آینده فناوری، حرکت 
و ارتباط��ات مفید واقع می ش��ود بلک��ه احتماال به 
بازگش��ت ش��رکت به جای��گاه خود در می��ان پنج 
فروش��نده ب��زرگ گوش��ی های هوش��مند در دنیا 
نیز کم��ک می کند. گوش��ی های Lenovo  تا ماه 
س��پتامبر احتماال به فروش نخواهند رس��ید و البته 

قیمت گوشی Phab2 500 دالر برآورد می شود. 
آزمایش��گاه تحقیق و توس��عه Lenovo اخیرا از 
عرضه گوش��ی ها و تبلت های تاشو خبر داد که این 
انعطاف پذیری فرصت بس��تن گوشی هوشمند دور 

مچ دست را فراهم می کند. 
پیش��رفت مدرن دیگری که وبالگ نویسان شیفته 
لباس های هوش��مند نس��بت به آن از خود اشتیاق 
فراوانی نش��ان می دهن��د، کفش های هوش��مندی 
هس��تند که با استفاده از یک سری چراغ های ال ای 
دی، ردیاب��ی داده ه��ا و کارکرد های ب��ازی در عین 
راحتی، س��المتی و تناسب اندام ش��ما را نیز حفظ 

می کنند. 
 Moto Z همچنین خانواده گوشی های هوشمند
با ارائه ماژول Moto Mods امکان تبدیل گوشی 
هوشمند شما به یک گوشی کامال جدید را به وجود 

می آورد. 
اکوسیستم Moto Mods با دو گوشی هوشمند 
اصل��ی و مجموعه ای از قاب های قابل تعویض، تلفن 
همراه تان را در مواقع مورد نیاز به یک شارژر باتری، 
یک پروژکتور با صفحه نمایش بزرگ و یک سیستم 
صوت��ی قابل حم��ل boombox تبدی��ل می کند. 
ش��ما چند انتخاب دارید. فقط کافی اس��ت تا روی 

آن ضربه بزنید. 
 Moto Z Force و   Moto Z گوش��ی های 
به عنوان یک س��ری گوش��ی های هوش��مند مدرن 
از طراح��ی تمام فلزی، دوربین ب��ا کارایی عالی در 
ن��ور کم، پردازش��گر Snapdragon 820  متعلق 
ب��ه ش��رکت »Qualcomm« و سیس��تم ش��ارژ 
  Moto Z .بهره می برند  Moto TurboPower
 Moto نازک ترین گوش��ی هوشمند عالی در دنیا و
Z Force  دارای مزای��ای دیگر نمایش��گر گوش��ی 
هوش��مند Moto Shattershield است که عدم 
وقوع هر گونه ت��رک یا بروز خش را بر روی صفحه 

نمایش گوشی تضمین می کند. 
 Moto در ادام��ه ب��ا ترکیب هم��ه ماژول ه��ای
Mods ش��ما می توانی��د در مهمانی ه��ای خود به 
 ،JBL SoundBoost طور همزمان از یک اسپیکر
پروژکتور فیل��م 70 اینچ��ی و پروژکتور Moto با 
قابلیت به اش��تراک گذاری در اینس��تاگرام استفاده 
کنی��د. م��اژول Power Pack  نیز موجب ش��ارژ 
فوری گوش��ی شما به مدت 22 س��اعت می شود و 
 kate منقش ب��ه طرح های مد روز ش��رکایی نظیر
 TUMI و Vivienne Tam ،نیوی��ورک ،space

است. 
ب��ه گفته یوان چینگ یان��گ، رئیس و مدیرعامل 
Lenovo، این ش��رکت در سه حوزه اصلی فناوری 
آینده س��رمایه گذاری می کند: نوآوری در س��اخت 
ابزار ها، ارتباط میان ابزار با سرویس محاسبات ابری 
و زیرساخت ها. در حالی که Lenovo حامل میراثی 
غنی از ن��وآوری در زمینه تولی��د ابزار های مختلف 
اس��ت، دورنمای به س��رعت در حال تغییر معنایی 
ب��ه جز ظهور مفاهیم و ش��اخه های کامال جدید در 
دنیای محاسبات ابری و ارتباطات ندارد. این ابزار ها 
به عن��وان گوش��ی های همراه با قابلیت ه��ای فراوان 
س��طح باالتری از ارتب��اط تمام عی��ار را به کاربران 
هدیه می دهند. در ادامه ش��رایط مناسب برای ورود 
به دنیای اف��راد، ابزار ه��ا، ش��بکه ها و نرم افزار های 
جدید، دسترسی به داده های کالن و سرویس ابری 
شخصی کاربر ایجاد می ش��ود. به عنوان نمونه، افراد 
می توانند از طریق رابط های طبیعی مثل سیس��تم 
اس��کن »iris« به تضمین داده های اطالعاتی یا باز 

کردن قفل در ها بپردازند. 
در همی��ن حین، ابزار های به هم پیوس��ته اجازه 
برقراری تعامالت غنی از قبیل یک خانه هوش��مند 
کامال اینترنت��ی با محیط های سفارش��ی و راه های 
تفری��ح و س��رگرمی را می دهن��د. Lenovo  قصد 
پیش��گام شدن در این عرصه ها به منظور ایجاد یک 
تجربه کاربری جامع را دارد. Lenovo  از پیشرفتی 
قابل توجه برخوردار بوده اس��ت. با بیش از 50 هزار 
نفر کارمند و 46میلیارد دالر میزان فروش در 160 
کشور جهان، این شرکت در حوزه های مصرف کننده 
مبتکر و فناوری های موجود در زمینه های تجارت و 

سرمایه گذاری در دنیا از همگان برتر است. 
منبع:  ام بی ای نیوز
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تمایز نامتمایز با رایحه اسطوخودوس! 

تلفن مستقیم: 86073279شماره 538 www.forsatnet.ir

امیر كاكایی
a9631m@gmail.com

پریل و پرسیل با کیفیت متمایز 
و فرموالسیون خود از جایگاه 

منحصربه فردی در ذهن مصرف کننده 
برخوردار هستند و قیمت باالیی 

دارند. در اینجا یکی از انتقاداتی که 
به استراتژی بازاریابی هنکل وارد 
است، یکسان دانستن فرهنگ 

بازار ایرانی با فرهنگ خاورمیانه و 
کشورهای عرب نشین است. به بیان 
دیگر موضوع عدم شفافیت مدیریت 

برند هنکل در خاورمیانه است که 
رفتار مصرف کننده و 
فرهنگ ایرانی را 
با تفکر و فرهنگ 
مصرف کننده در 
امارات و لبنان 
یکسان دیده 

است

حذف شغل حسابداری در وال مارت
وال مارت می خواهد ش��غل های حس��ابداری را در 
تقریب��ا 500 ش��عبه خ��ود در منطقه غ��رب ایاالت 

متحده آمریکا حذف کند. 
 ،cnbc ب��ه گ��زارش مارکتینگ نیوز و به نق��ل از
سخنگوی وال مارت اعالم کرده که این برنامه باعث 
بیکاری دو تا س��ه کارمند در هر فروشگاه وال مارت 
می شود. اما این کارمندان می توانند در مشاغلی که 
بیشتر با مشتری س��روکار و برخورد چهره به چهره 

دارند، مشغول به کار شوند. 
هدف از این اقدام، تس��هیل اداره فروش��گاه و آزاد 
گذاش��تن کارمندان برای برخورد تعاملی بیش��تر با 
مشتریان به منظور ارائه بهتر خدمات به آنها است. 

در دفاتر حسابداری وال مارت از ماشین خودپرداز 
)cash recycler machine( ب��ه منظ��ور بهبود 
به��ره وری و دق��ت ش��مارش پول اس��تفاده خواهد 
ش��د. همچنین یک تیم متخصص، ام��ور مربوط به 

حسابداری را کنترل می کند. 

از میان خبرها



برای مطالعه 484  پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )2(

معجزه شوخ طبعی

شرکت ها برای فعالیت بازاریابی شیوه و سبک های 
متنوعی را در دسترس خود دارند. یکی از شیوه های 
موثر بازاریابی استفاده از شوخ طبعی در فعالیت های 
بازاریابی اس��ت. در واقع انج��ام فعالیت های طنز در 
راس��تای برنامه ه��ای بازاریابی دقیق��ا همان چیزی 
است که باعث دهان به دهان شدن نام شرکت شما 

میان مشتریان خواهد شد. 
بازاریابی ویروسی )viral marketing( جریانی 
است که در آن از نیروی تبلیغاتی مشتریان در جهت 
ارتقای جایگاه ش��رکت اس��تفاده می شود و به جای 
تبلیغات مس��تقیم به کار می رود. به عبارت دقیق تر 
در این نوع بازاریابی با ایجاد حس ش��وخ طبعی و در 
راس��تای آن تامین رضایت مشتریان، آنها را ترغیب 
می کنید تا محصول و ش��رکت ش��ما را به خانواده، 
دوستان و آشنایان خود معرفی کنند. نکته مهم در 
این میان این اس��ت که نباید تنها به شوخ طبعی و 
ایجاد فضای دوس��تانه میان خود و مش��تریان اکتفا 
ک��رد. در حقیقت ه��ر ترفند و راه��کاری که باعث 
ج��ذب مصرف کننده بش��ود به نوعی در این ش��یوه 

بازاریابی کارایی دارد. 
در همین راس��تا پیام و تبلیغ��ی که قصد منتقل 
کردن آن به مخاطبان را دارید نباید بس��یار جدی و 
معمولی باشد. مقداری شوخی عالوه بر اینکه باعث 
بهبود رابطه میان شرکت و مخاطبان می شود، بهبود 
وضعیت برند شرکت تان را نیز در پی خواهد داشت. 

ایده
هتل ه��ای زنجیره ای رادیس��ون در س��ال 1909 
تاس��یس ش��ده و س��اختمان مرکزی آن در ایالت 
مینه س��وتا قرار دارد. موسس��ه رادیسون کسب و کار 
خ��ود را در راس��تای ارائ��ه خدمات به مس��افران و 
خصوصا کس��انی که به مسافرت های کاری می روند 
بنا نهاده اس��ت. معموال افراد در س��فرهای کاری به 
ج��ای گردش و بازدی��د از مکان های دیدنی ترجیح 
می دهند بیش��تر وقت خود را در اتاق ش��ان سپری 
کنند. به این ترتیب آنان وقت کافی برای رسیدگی 
به کار خود را داشته و در عین حال در کنار خانواده 

یا همراهان خود نیز خواهند بود. 
رادیس��ون با آگاهی از این عادت مس��افران کاری، 
دست به سرمایه گذاری و اجرای طرحی زد که براساس 
آن در حم��ام هر اتاق هتل، اردک عروس��کی حاوی 
پیام خوش��امد قرار داده می ش��د. در این اردک های 
پالستیکی، عالوه بر پیام خوشامد، محفظه ای طراحی 
شده بود که به مسافران این امکان را می داد تا نامه ای 
را به طور رایگان برای خانواده یا دوس��ت خود ارسال 
کنند. در ابتدای برگه نامه ای که در اختیار مس��افران 
ق��رار گرفته بود پیامی از جانب هتل قرار داش��ت که 
اردک پالس��تیکی را محافظ شخص اقامت کننده در 
هتل معرف��ی می کرد. بدون ش��ک درج چنین پیام 

خنده داری در وهله نخست هر خواننده ای را به خنده 
خواه��د انداخت، ام��ا هدف بازاریابی رادیس��ون تنها 
خنداندن خانواده مس��افران هتل نبود. در واقع پس 
از مدت کوتاهی آوازه اردک های پالستیکی هتل های 
رادیسون در تمام جهان پیچید و بسیاری از خانواده ها 
در کش��ورهای مختل��ف اردک های پالس��تیکی را از 
جان��ب اعضای خود که در هتل های موسس��ه اقامت 

داشتند، دریافت کردند. 
این خالقیت جالب نه تنها باعث فعال شدن شیوه 
بازاریابی ویروس��ی هتل های رادیسون شد، بلکه به 
طور خارق العاده ای موقعیت این موسس��ه را نیز در 

میان سایر رقبا بهبود بخشید. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- در طراحی کمپین بازاریابی خود روی نقاط مهم 
و کلیدی که قابلیت تبدیل به سوژه های خنده دار را 
دارند تاکید کنید. به عبارت س��اده تر ش��ما باید به 

دنبال ایده های طنز و در عین حال جالب باشید. 
- اطمین��ان حاص��ل کنید ک��ه افراد ب��ه راحتی 
خواهن��د توانس��ت تجربه اس��تفاده از محصوالت یا 

خدمات شرکت شما را به دیگران منتقل سازند. 
- بهت��ر اس��ت ب��رای تاثیر گ��ذاری بیش��تر روی 
مش��تریان روی ایده های تجربی و حس��ی که آسان 

نیز به یادآورده می شوند تاکید کنید. 
- مراقب باشید پیام طنزی را که انتخاب می کنید 
چیزی از هویت برندتان کم نکرده یا آن را خدشه دار 

نسازد. 
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پاسخ کارشناس: مدیرانی که دچار استرس می شوند از 
آینده کاری خود می ترسند. این نگرانی از آینده باعث ایجاد 
تنش های روحی در اکثر مدیران می شود. دلیل اصلی ترس 
از آینده نیز نداشتن اطالعات کافی و عدم آگاهی نسبت به 
آینده است برای مثال مدیران فروش به دلیل از دست دادن 
پروژه های فروش خود دچار نگرانی می شوند و پیامدهای این 
نگرانی ایجاد استرس در آنها است. ارتقای شغلی نیز از دسته 

عوامل استرس زا در میان مدیران میانی و فروش است. آنها 
به دلیل اینکه از موقعیت به دست آمده سربلند بیرون بیایند 

دچار استرس و نگرانی می شوند. 
اس��ترس در مدیران را می توان به دو دسته تقسیم بندی 
کرد. این تقس��یم بندی عبارت است از: یک: استرس مثبت؛ 
این نوع اس��ترس به عن��وان محرک فعالی��ت در افراد عمل 
می کند. داش��تن کمی نگرانی و استرس در افراد الزم است. 
این نوع اس��ترس نشانه تعهد کاری ا س��ت که افراد در کار 
خ��ود دارند و همین عامل انگی��زه آنها را در بهتر کار کردن 
باال خواهد برد. البته مدیران باید مراقب باش��ند که این نوع 

اس��ترس از حد خود افزایش پیدا نکند. چون در این حالت 
مانع از فعالیت درست مدیران خواهد شد. دو: استرس منفی؛ 
این نوع اس��ترس خطرناک اس��ت و اثرات مخربی در افراد 
ایجاد می کند. مدیری که دچار این نوع اس��ترس اس��ت به 
خوبی نمی تواند روی فعالیت های خود متمرکز شود. به نوعی 
این اس��ترس قدرت فکر و عمل ک��ردن را از افراد می گیرد. 
مدی��ران می توانند با افزایش آگاه��ی و دانش خود این نوع 
استرس را در خود کاهش دهند. داشتن مهارت نیز در افراد 
باعث کاهش استرس منفی خواهد شد. مدیری که بر حوزه 

فعالیت خود مسلط باشد کمتر دچار استرس خواهد شد. 

مدیریت استرس 

پرسش: مدیریت فروش یک شرکت مواد غذایی را به عهده دارم. با اینکه سابقه  طوالنی در حوزه فعالیتم دارم ولی دائما حین 
کار یا در شروع هر پروژه دچار استرس می شوم. لطفا راهنمایی بفرمایید که چگونه می توانم از این مشکل جلوگیری کنم؟  کلینیک کسب و کار

 LinkedIn با Microsoft معامله
تأکیدی بر روند تغییرات دنیای 

تکنولوژی

دالر  میلی��ارد   26 پرداخ��ت  ب��ا  مایکروس��افت 
برای کمپان��ی LinkedIn، بزرگ تری��ن ادغام در 
دنی��ای تکنولوژی را رقم زد. این خرید به ش��دت به 
مایکروسافت و جایگاه این کمپانی در رقابت در بازار 
رو به رشد نرم افزار ابری کمک کرد، همچنین باعث 
ب��ه وجود آم��دن موج بزرگی از ادغ��ام کمپانی های 
نرم افزاری شده که بر کل دنیای تکنولوژی تأثیر گذار 

است. 
دو هفت��ه پی��ش زمانی که کمپان��ی رایانش ابری 
 Demandware شرکت نرم افزاری Salesforce
را ب��ا قیم��ت 2/8 میلیارد دالر خرید، وال اس��تریت 
پیش بینی کرد موجی از ادغام شرکت های نرم افزاری 
 Microsoft، کوچک با شرکت های بزرگی همچون
Oracle و Salesforce ی��ا کمپانی های س��هامی 
خاص که س��رمایه زیادی در اختی��ار دارند به زودی 
دنی��ای تکنول��وژی را دچار تغییرات ش��دید خواهد 

کرد. 
 ،Demandware و Salesforce بع��د از ادغام
در دو هفت��ه گذش��ته پن��ج کمپانی نرم اف��زاری با 
قیم��ت صده��ا میلی��ون دالر توس��ط کمپانی های 
بزرگ تر جذب ش��ده اند. نمونه آن به فروش رسیدن 
 ش��رکت Qlik ک��ه در زمینه تصویرس��ازی داده ها 
)Data Visualization( فعالیت می کند با قیمت 
3 میلیارد دالر و شرکت Blue Coat System با 

قیمت 4/56 میلیارد دالر است. 
در حقیق��ت بنابرنظر تحلیلگ��ر UBS، برنت تیل 
)brent thill( حج��م معام��الت در ش��ش ماه��ه 
نخست س��ال 2016 نسبت به ش��ش ماهه نخست 
س��ال 2015 دو برابر ش��ده اس��ت و ب��ه مبلغ 50 
میلیارد دالر رس��یده است. این رقم در سال گذشته 
24 میلی��ارد دالر بود. در هم��ان دوره زمانی تعداد 

معامالت از 21 به رقم 27 افزایش یافته است. 
تیل در یادداشتی می نویسد که فعالیت های اخیر، 
شتابی معنی دار در ادغام شرکت ها را نشان می دهد. 
م��ا انتظار داری��م با توج��ه به حضور ش��رکت های 
نرم اف��زاری ب��ا کیفیت در زمینه نرم اف��زار ابری این 

روند ادغام ادامه پیدا کند. 

تعداد معامالت در نیمه ماه ژوئن
 Wedbush اس��تیو کونی��گ تحلیلگر ش��رکت
Securities دلیل ای��ن اتفاقات را توضیح می دهد. 
او می گوید: ب��رای کمپانی های بزرگ حضور در این 
ب��ازار به معن��ای ادامه حیات کمپانی اس��ت. خیلی 
از کمپانی ه��ای بزرگ ت��الش کرد ه اند که به فضای 
نرم افزار اب��ری وارد ش��وند و راه ورود منطقی برای 
این کمپانی ها این اس��ت که ش��رکت های با رش��د 
س��ریع در این زمینه را ج��ذب کنند. همچنین آنها 
می توانند از قدرت سرمایه عظیم خود استفاده کرده 
و محص��والت متنوعی را در پکیج ه��ای مختلف به 

مشتریان پر تعدادی بفروشند. 
کونی��گ به م��ا می گوید: »کمپانی ه��ای بزرگ با 
صرف هزینه زیاد برای جذب ش��رکت ها و اس��تفاده 
از س��ازمان های ف��روش خ��ود س��عی در هم افزایی 
درآمد ش��رکت های ادغام ش��ده دارند. با این فرض 
که بتوانند ش��رکت جذب شده را دست نخورده نگه 
دارن��د. همچنین فضای نرم افزار ابری اگر برای ادامه 
حی��ات کمپانی های بزرگ ضروری نباش��د، حرکتی 

استراتژیک برای این کمپانی ها خواهد بود.« 
منبع:  ام بی ای نیوز

توان مالی
 و درخواست های مشتریان

آی��ا می دانس��تید در مطالعات ب��ازار باید مواردی 
همچ��ون توان مالی مش��تریان را نیز در نظر گرفت 
و تقاض��ا و نیاز آنه��ا را در محدود توان مالی ش��ان 
ب��رآورده کرد؟ از جمله م��واردی که همواره باید در 
نظر داش��ت این است که تقاضا مشتریان با توجه به 
تغییراتی اس��ت که در بازار ایجاد می شود و تحوالت 
اجتماع��ی مدام در ح��ال تغییر کردن اس��ت. یک 
مدیر موفق و ش��رکت هایی که مش��تریان وفاداری 
برای خود دارند به صورت مس��تمر خود را مطابق با 
درخواست های به روز شده مشتریان وفق می دهند. 
شناخت درخواست های تغییر شکل یافته مشتریان 
و تقاضاه��ای جدید آنها تنها از طریق مطالعه بازار و 
تجزیه و تحلیل داده ها به دست می آید. در مطالعات 
ب��ازار، طیف ه��ای مختلف مردم از گروه های س��نی 
و جنس��ی و طبق��ات اجتماعی و اقتص��ادی و آمار 
دقی��ق آنها بای��د در نظر گرفته ش��وند. در کنار این 
داده ها و اطالعات باید رقیبان خود را که آنها نیز به 
تولی��د و عرضه کاال و خدمات مش��ابه ما می پردازند 
بشناس��یم تا بتوانیم یک مزیت رقابتی برای کاالی 
تولیدی خود ایجاد کنیم به گونه ای که مش��تریان و 
مخاطبان خرید کردن از ش��رکت ما را به دیگر رقبا 
ترجی��ح دهند و از این طری��ق میزان فروش خود را 
باال ببریم. بنابرای��ن گروه های متفاوت زیادی وجود 
دارد که در مطالعات بازار باید مورد توجه قرار گیرند 
و در برنامه ریزی ها، تهیه محصوالت و روند تبلیغات 
باید همه این گروه ها را با طیف های مختلف در نظر 

گرفت. 

مدیریت امروز

آیا می دانستید

مدیران  بیش��تر  درحالی که 
ادعا می کنند از استانداردهای 
مدیریت  ش��یوه  در  اخالق��ی 
خود اس��تفاده می کنن��د، اما 
شاید شوکه ش��وند اگر بدانند 
حت��ی بعضی ش��یوه های آنها 
ب��ا بهترین نی��ات منج��ر به 
انتخاب های نادرستی می شود 
که بر رفتار زیردستان آنها نیز 
اثرگذار اس��ت. یک موسس��ه 
در  غیر انتفاع��ی  تحقیقات��ی 
نیویورک به این نتیجه رسیده 
اس��ت که حت��ی بس��یاری از 
مکالم��ات پویا ک��ه در محل 
کار در مقام مدیریت به انجام 
می رسد نقش��ی مهم در بروز 
رفتارهای ناپس��ند ناخواس��ته 
ادام��ه  در  دارد.  س��ازمان  در 
ب��ه روش هایی اش��اره ش��ده 
ک��ه با کمک آنه��ا درمی یابید 
انتخاب های مدیریتی ش��ما تا 
چه می��زان در بروز رفتارهای 
مخ��رب و تش��ویق کارمندان 
به انجام اعمال نادرست تاثیر 

دارد. 

اجازه حرف زدن بدهید 
روش ه��ای  ای��ن  از  یک��ی 
مخرب این است که کارمندان 
حس کنند از نظر روانی برای 
ابراز عقیده خود ترس دارند و 
جرأت بیان آن را ندارند. شاید 
با گفتن اینکه من یک سازمان 
با سیاس��ت درهای باز دارم به 
کارمندان ش��ما ای��ن حس را 
بدهد که فکر کنن��د در بیان 
آزادان��ه مس��ائل مختارند، اما 
مدیریتی  بعض��ی روش ه��ای 
ش��ما در عمل خالف این ادعا 
را نش��ان ده��د و کارمن��دان 
دچ��ار س��ردرگمی و انحراف 
در رفت��ار خود ش��وند. ایجاد 
فضای��ی واقعی که در آن افراد 
به صورت آزادانه بتوانند نظرات 
و نگرانی ه��ای خ��ود را بیان 
کنن��د، یکی از امور اساس��ی 
افراد  از اطمینان  برای آگاهی 
ب��رای ع��دم گمراهی اس��ت. 
ماریس��ون، دکترای  الیزاب��ت 
دانشگاه  در  مدیریت خالقیت 
نیوی��ورک در خصوص ترویج 
فرهنگ ارتباط می گوید: شما 
باید با دو چالش اساس��ی که 
کارمن��دان را از اب��راز عقیده 
ش��وید.  روبه رو  م��ی دارد،  باز 
نخس��تین آنها ح��س طبیعی 
پوچ��ی و این تفکر اس��ت که 
با ح��رف زدن نی��ز چیزی به 
تالش های آنها اضافه نمی شود 
و کس��ی خواهان شنیدن نظر 
آن��ان نیس��ت. دومی��ن نکته 
ت��رس طبیعی از این مس��ئله 
اس��ت که س��خن گفتن آنها 
منجر به واکنش های س��خت 
ی��ا حتی مج��ازات می ش��ود. 
واکنش ه��ای ی��ک مدی��ر به 
در  کارمن��دان  نگرانی ه��ای 
نوع ارتب��اط آنها با مدیر تاثیر 
بس��زایی دارد. اگ��ر یک مدیر 
با کمترین عالقه به س��خنان 
کارمن��د خود گوش دهد، این 
س��یگنال را به او می فرس��تد 
ک��ه مدیرش دوس��ت ن��دارد 

حرف ه��ای او را گ��وش کند. 
ماریس��ون می گوی��د مدیرانی 
ک��ه دید باز و رویکردی اصیل 
دارن��د و ابراز نظ��ر کارمند را 
به عنوان ی��ک ورودی مطلوب 
می دانن��د، توج��ه و احت��رام 
خ��ود به آنها را نش��ان داده و 
رفت��ار اخالقی را در س��ازمان 
می کنند.  مدل س��ازی  خ��ود 
چنین رفتاری در شرایطی که 
سازمان به نظر کارمندان نیاز 
دارد، ب��ه کمک آن��ان خواهد 

آمد. ش��ما باید پیوسته 
در این فکر باش��ید که 
چگونه و کجا می توانید 
روابط��ی را ایجاد و آنها 
یعنی  تقویت کنی��د.  را 
از ه��ر فرصت��ی مث��ل 
نوش��یدن چ��ای، صرف 
ناهار و ش��ام یا هر نوع 
تماس��ی که  و  ارتب��اط 
در مس��افرت ها دس��ت 
کنید  استفاده  می دهد، 
خواهید  مجب��ور  وگرنه 
درازی  و  دور  راه  ب��ود 
ب��ه  ب��رای رس��یدن  را 
ای��ن هدف ط��ی کنید. 
روابطی  ایج��اد  حقیقتا 

خ��وب ک��ه منجر ب��ه محیط 
س��ازمانی موفق و ابراز نظرات 
مخال��ف ش��ود، کار مش��کلی 
نیست. این کار به یک تنظیم 
ذهنی نی��از دارد یعن��ی باید 
باش��ید و در  امکانات  مترصد 
عین حال ب��ه اعمال تان آگاه 
باشید، می توانید موانعی را که 
در مسیر گسترش روابط مورد 
نیازتان پیش می آید، از میان 

بردارید. 

فشار بیش از حد نیاورید
فش��ار مفرط ب��ر کارمندان 
ب��رای رس��یدن ب��ه اه��داف 
غیرواقع گرایان��ه  عملک��ردی 

یک��ی دیگر از ای��ن رفتارهای 
نشان  تحقیقات  است.  مخرب 
داده اس��ت تنظی��م اه��داف 
نامحدود می تواند کارمندان را 
تشویق به انتخاب های توافقی 
به منظور دس��تیابی به اهداف 
 کند، خصوص��ا اهدافی که به 
نظر می رس��د غیرواقعی است. 
مدیران به دو روش می توانند 
کارمندان را در انتخاب هدف 
و می��زان توان آنه��ا دعوت به 
هم��کاری کنن��د. اوال اینک��ه 

موانعی را که در راه رس��یدن 
به هدف وج��ود دارد از میان 
بردارند ی��ا اینکه تعیین کنند 
که ت��ا چه میزان رس��یدن به 
بهره وری  آنه��ا  ب��رای  اهداف 
محس��وب می ش��ود. یک��ی از 
تنظی��م  محقق��ان می گوی��د 
اهداف اثری قوی برای دیدگاه 
کارمندان دارد و ش��امل نتایج 
بالقوه انتخاب هایی اس��ت که 
منجر به دس��تیابی به اهداف 
می شود. اگر کارمندان ریسک 
شکست را در س��ازمان حس 
کنند، به حالت پیش��گیری از 
ضرر رفته و نسبت به از دست 
دادن ش��غل و مشوق هایی که 

تحت ریس��ک قرار می گیرند، 
واهمه دارند. اگر در س��ازمان 
خود چنین مس��ئله ای دارید، 
ب��ه تنظی��م اه��داف جدی��د 
بپردازید. این کار در نهایت دو 
هفته از شما زمان خواهد برد. 
مدی��ران باید ای��ن منابع، افق 
زمان��ی، مهارت ه��ا و حمایت 
خ��ود را از کارمندان در قبال 
رس��یدن به اهداف خواس��ته 
ش��ده نش��ان دهند، خصوصا 
هنگامی که اهداف جاه طلبانه 

است. 

مدیریت اخالق را 
در سازمان خود 

پیاده کنید
بس��یاری از رهبران 
ف��رض می گیرن��د که 
در  ک��ردن  صحب��ت 
خص��وص اخالقی��ات، 
چیزی اس��ت ک��ه در 
ی��ا  توهی��ن  هن��گام 
ش��کایت علیه سازمان 
باید ب��ه آن فکر کرد. 
هر ف��ردی نی��از دارد 
که هر س��ال ی��ک بار 
واکس��ن اخالقیات را از طریق 
بازبینی سیاس��ت های سازمان 
ب��ه خ��ود تزریق کن��د و این 
اصول اخالقی را هر س��اله در 
خود بهبود بخش��د. اگر مدیر 
ب��ا زیردس��تان خ��ود برخورد 
مناسبی نداشته باشد، این ضرر 
و عکس العم��ل آنها در نهایت 
ب��ه خود س��ازمان برمی گردد. 
کارمن��دان فکر می کنند مدیر 
برای آنها ارزش��ی قائل نیست 
و این ح��س می توان��د منجر 
ب��ه رفتارهایی چون خش��م و 
پرخاش��گری و از زی��ر کار در 
رفت��ن یا اصطالح��ا کم کاری 
از جانب آنان شود. سعی کنید 
به صورت درس��ت با کارمندان 

ارتب��اط برقرار کنی��د. مدیران 
بای��د فعالیت ه��ر کارمند را با 
مالحظات اخالق��ی و طراحی 
سیاس��ت ها و هنجارهای��ی به 
انگی��زش برس��انند که اخالق 
را اولوی��ت اول در ذه��ن آنها 
از  یک��ی  های��ت،  می س��ازد. 
می گوید:  مدیریت  متخصصان 
اگر خواستید رفتاری از جانب 
کارمندان ش��ما در سازمان به 
انجام نرس��د، به جای استفاده 
از مث��ال منفی، از مثال مثبت 
برای آن اس��تفاده کنید. مثال 
ب��ه آنها نگویید ک��ه فالن کار 
را انجام ندهی��د، بلکه بگویید 
انج��ام دادن ای��ن کار به این 
ش��یوه درست تر اس��ت. برای 
این کار دالی��ل مثبت بیاورید 
به��ره وری  در  را  آن  تاثی��ر  و 
کار آنها نش��ان دهید. تقویت 
انسجام  به  رفتارهای درس��ت 
اصول اخالقی و تبدیل ش��دن 
به هنجار می انجامد. سازمان ها 
با ایجاد ی��ک برنامه مدیریت 
اخ��الق می توانند اخالقیات را 
در محی��ط کار مدیریت کنند. 
برنامه های اخالق به سازمان ها 
کم��ک می کند ت��ا بتوانند در 
شرایط آشفته عملکرد اخالقی 

خود را حفظ کنند. 
اداره  ب��رای  راه  مهم تری��ن 
اخالق��ی  معض��الت  ک��ردن 
جلوگی��ری از وق��وع آنه��ا در 
گام نخست اس��ت. بهتر است 
تصمیم��ات حوزه اخالقیات را 
به ص��ورت گروه��ی بگیرید تا 
احساس تعلق کارکنان نسبت 
ب��ه آن افزایش و تردید درباره 
دخالت تعصب��ات ناعادالنه در 
کاهش  تصمیم گی��ری  رون��د 
یاب��د. مدیری��ت اخ��الق را با 
دیگ��ر فعالیت ه��ای مدیریتی 
ادغام کنید. هن��گام تدوین و 
اخالق  مدیریت  برنامه  اجرای 
از تیم ه��ای می��ان وظیفه ای 
استفاده کنید. رهبری اخالقی 
و نقش کلیدی آن در ش��کل 
اخالقی  به هنجاره��ای  دادن 
و فرهنگ س��ازمان از مباحث 
حائز اهمیت اس��ت. در نهایت 
اینک��ه توجه داش��ته باش��ید 
ک��ه انگیزش و اخ��الق با هم 

همبستگی دارند.
 فق��دان انگی��زش مان��ع از 
تروی��ج اخ��الق در س��ازمان 
می ش��ود، منج��ر ب��ه نتای��ج 
غیراخالق��ی ش��ده و انگی��زه 
اخالقی بودن را از بین می برد، 
زیرا توجیه بسیاری از مدیران 
و اف��راد جامعه ب��رای اعمال 
غیراخالقی ش��ان ای��ن اس��ت 
که جامعه و انس��ان ها اخالقی 

نیستند.
 رابین��ز، انگی��زه را نتیج��ه 
عم��ل متقابل بین ش��خص و 
بدین جهت  وضعیت می داند. 
افراد  انگی��زه در  اس��ت ک��ه 
متفاوت است. انگیزه، آمادگی 
اعم��ال نهای��ت ت��الش برای 
دس��تیابی به اهداف سازمانی 
مش��روط ب��ه ت��وان ارض��ای 
برخی نیازهای شخصی است. 
بکوش��ید انگی��زه کارمن��دان 
خ��ود را برای تروی��ج اخالق 
در س��ازمان خود باال ببرید و 
از نتایج آن شگفت زده شوید. 

یکی از این روش های مخرب این 
است که کارمندان حس کنند از نظر 
روانی برای ابراز عقیده خود ترس 

دارند و جرأت بیان آن را ندارند. شاید 
با گفتن اینکه من یک سازمان با 

سیاست درهای باز دارم به کارمندان 
شما این حس را بدهد که فکر کنند در 
بیان آزادانه مسائل مختارند، اما بعضی 
روش های مدیریتی شما در عمل خالف 

این ادعا را نشان دهد و کارمندان 
دچار سردرگمی و انحراف در رفتار 

خود شوند
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سال 2012 چیزی نمانده بود که صاحبان 
چند هت��ل در بلژیک، به یک س��ایت نیمه 
رسمی هواشناسی محبوب حمله کنند. این 
س��ایت هواشناسی تابس��تانی بسیار بی رمق 
پیش بین��ی کرده بود در حالی که آن س��ال 
یکی از بهترین تابس��تان هایی بود که ش��هر 

ساحلی اوستنده به خود دیده بود. 
یا اینک��ه کش��اورزی را تص��ور کنید که 
محص��ول خ��ود را در یک توف��ان تگرگ از 
دس��ت می دهد و متحمل زیان و خس��ارت 
می شود یا بخش گردشگری فرانسه که پس 
از به راه افتادن سیل تحت تاثیر قرار گرفت. 
البته دستفروشان خیابانی یخ در بهشت در 
گرمای تابس��تان، مثالی از جنبه های مثبت 

تغییرات جوی است. 
نتایج مطالعاتی در فرانس��ه نشان می دهد 
ک��ه » اقتصاد تا 70 درصد به ش��رایط جوی 
بس��تگی دارد«. این خبر روز یکش��نبه، 19 

ژوئن منتشر شد. 
س��ازمان رس��می هواشناس��ی فرانس��ه با 
هم��کاری NYSE Euronext  ک��ه ی��ک 
شرکت چند ملیتی ارائه دهنده خدمات مالی 
است، مؤسسه متنکست)Metnext( را سال 
2007 راه اندازی کرد. این مؤسسه به شرکت ها 
و س��ازمان ها کمک   می کند تا با بهینه سازی 
عملکردش��ان، فعالیت ه��ای خ��ود را در برابر 
خطرات     احتمالی آب و هوایی یکپارچه کنند. 
اینکه اقتصاد فرانس��ه تا 70درصد به تغیرات 
جوی وابسته اس��ت از نتایج مطالعات همین 

مؤسسه برداشت می شود. 
نیاز موسس��ات و ش��رکت ها به مش��اوره 
با کارشناس��ان متنکس��ت روزبه روز بیشتر 
و  تع��داد متخصص��ان  می ش��ود. ه��ر روز 
کارشناسان متنکست که از سوی شرکت ها 
فراخوانده   می ش��وند، افزای��ش می یاید، چرا 
که در صورت ب��روز خطا در پیش بینی های 
فصلی، این متخصصان آب و هوایی هستند 

که شرکت را از بحران نجات می دهند. 
دکت��ر ژان لوئ��ی برتران��د، دارای مدرک 
دکت��رای مدیریت از دانش��گاه نانتر پاریس 
نتیج��ه پژوهش های خود را درباره تاثیر آب 
و هوا منتش��ر کرده اس��ت. او نوشته است: 
»بیش از 10 س��ال است که به شرکت هایی 
که آب و هوا به آنها خسارت مالی وارد کرده 
خدمات مش��اوره ای ارائ��ه می دهم. طی دو 
س��ال اخیر وضعیت کمی فرق کرده اس��ت. 
س��ال 2015 و اوایل س��ال 2016 بسیاری 
از ش��رکت ها خود را در براب��ر تغییرات آب 
و هوای��ی و عواق��ب اغل��ب نا خوش��ایند آن 
بیمه کرده اند. س��الیان سال است که آب و 
ه��وا و تغییرات جوی یکی از عواملی اس��ت 
ک��ه مدیریت خاصی را ش��رکت ها می طلبد. 
بس��یاری از موسس��ات به اهمیت توجه به 
خط��رات ناش��ی از تغیی��رات آب و هوا پی 
برده اند و در تالش  هس��تند تا عواقب آن   را 
کاهش دهن��د.« او می گوید هرچه که توجه 
شرکت ها و موسس��ات به عواقب و خطرات 
آب و هوایی بیشتر باشد و برای مقابله با آنها 
تدابیری اندیشیده باش��ند، خسارت و زیان 

کمتری از این بخش خواهند دید. دکتر ژان 
لویی برتراند طی 10 سال گذشته با بسیاری 
از مدی��ران ارش��د ش��رکت ها در بخش های 
مختل��ف اجرای��ی و مالی ب��رای درک بهتر 
آسیب پذیری عملکرد و بهره وری از تغییرات 
آب و هوا مالقات داش��ته است. در بسیاری 
از موارد فرض ش��د که آب و ه��وا به عنوان 
یک عامل مجزا از خریدوفروش، هزینه های 
تولید، ب��ازده و قیمت عم��ل می کند، اما با 
بررسی و مطالعه نتایج مشخص شد که آب 
و هوا نقشی فعال در راندمان و بهره وری ایفا 
می کن��د. در واقع تجربه به او نش��ان داد که 
آب و هوا یکی از مواردی است که شرکت ها 
نباید آن را نادیده بگیرند و حتی باید بخش 
مدیریتی جداگانه ای به آن اختصاص دهند. 
ژان لوی��ی برتران��د در همه ش��رکت ها و با 
زمینه های فعالیتی مختلف مانند کشاورزی، 
حمل و نقل، پردازش موادخام، گردش��گری، 
مع��دن و غی��ره نتیجه ای یکس��ان دریافت 
کرده اس��ت. به عقیده او، ش��رکت ها سالیان 
س��ال اس��ت که با آب و هوا به حیات خود 
ادامه می دهند. البته شرایط در بخش انرژی 
متفاوت است. در شرکت های انرژی، مقامات 
نظارتی به منظور تامی��ن انرژی که به طور 
مستقیم با عناصر آب و هوا مانند دما، وزش 
باد و غیره در ارتباط هس��تند، همیش��ه به 

اهمیت آن آگاه بودند. 
واقعیت این اس��ت که تاکنون به ارتباط 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی و آب و ه��وا چه 
به صورت تجربی و چه به صورت آکادمیک 
ب��ه ط��ور ج��دی پرداخت��ه نشده اس��ت. 

ژان لوی��ی برتران��د برای ای��ن موضوع دو 
اس��تدالل دارد. از نظر او فقدان اطالعات 
و ع��دم آگاه��ی از اهمیت آن ت��ا به حال 
مان��ع انج��ام تحقی��ق و پژوه��ش در این 
مورد ش��ده است. کس��ب اطالعات درباره 
آب و هوا بس��یار هزینه بردار است. عالوه 
ب��ر آن کمبود ایس��تگا های آب و هوایی و 
اینک��ه عمال اطالعات راداری یا ماهواره ای 
دقیقی وجود ندارد، دس��تیابی به اطالعات 
آب و هوای��ی و اس��تفاده از آنه��ا را برای 
درک رابط��ه فعالی��ت اقتص��ادی و فروش 
موقعی��ت جغرافیایی  براس��اس  محص��ول 
دش��وار می کن��د. همچنین اگر ش��رکت ها 
می دانس��تند که ی��ک درجه دم��ا یا یک 
میلیمتر باران چه تاثیری  روی فروش آنها 
می گ��ذارد زودتر از اینها ب��ه فکر مدیریت 
آن می ا فتادند. ولی از آنجایی که اطالعات 
دقیق��ی از تاثیر آب و هوا بر ش��اخص های 
مالی وجود ندارد یا دس��ت کم خیلی قابل 
اعتماد نیستند، نمی توان به برآورد دقیقی 

از میزان خس��ارت آن رس��ید. 
ژان لوی��ی برتراند س��ال 2007، مطالعه 
کوچک��ی درب��اره مدیری��ت آب و هوا روی 
اطالعات خزانه داری و امور مالی شرکت های 
بزرگ فرانس��ه، بلژیک و لوگزامبورک انجام 
داد. در آن زمان 67درصد ش��رکت ها تاثیر 
آب و ه��وا را روی راندمان کس��ب و کار خود 
پیش بین��ی ک��رده بودن��د و 21درص��د هم 
تقریب��ا از آن مطمئن بودن��د و 5درصد هم 
ب��ه دنبال پیدا کردن راه حل��ی برای مقابله 
با این تاثیرات ناخوشایند بودند. این محقق 

تحقیق مشابهی در س��ال 2014 انجام داد 
که نتیجه ای کامال متفاوت داشت. 85درصد 
از ش��رکت ها می دانستند که فعالیت هایشان 
در مقاب��ل تغیی��رات آب و هوایی حس��اس 
است. تقریبا نیمی از این 85درصد به رابطه 
میان آب و هوا و ش��اخص های اقتصادی پی 
برده بودند و بیش��تر آنها برای پوشش دادن 

عواقب ناگوار آن برنامه ریزی کردند. 
درآخ��ر مطالع��ه، 90درصد از ش��رکت ها 
اعت��راف کردند ک��ه چاره ای جز ش��ناخت 
دقیق تاثیر آب و هوا بر فعالیت ها و راندمان 
کاری ش��ان ندارند. 63 درصد آنها برای کم 
کردن خطرات و خس��ارت ناشی از تغییرات 

آب و هوا برنامه ریزی کردند. 
از س��ال 2000 به ای��ن طرف، تنوع آب و 
هوای��ی در تمام نقاط جه��ان افزایش یافته 
اس��ت. به عنوان مثال، تأثی��ر پارامتر درجه 
ح��رارت دما، از س��ال 2000 در فرانس��ه و 
انگلستان دو برابر ش��ده است به این معنی 
که اگر از 15 س��ال پی��ش درجه حرارت بر 
بهره وری ش��رکت تاثیرگذار بود، اکنون این 

تاثیر دو برابر شده است. 
این محقق در وب سایت خود نوشته است: 
»هزینه آب وهوا در آمریکا هرس��ال نزدیک 
به 500میلیارد ی��ورو و برای اقتصاد جهانی 
ح��دود 2000میلیارد ی��ورو برآورد ش��ده 
 است.« او مثالی از شرکت کوکاکوال می زند: 
»فق��ط برای ش��رکت کوکاکوال، خس��ارتی 
ک��ه آب و هوا وارد کرده اس��ت یک میلیون 
یورو اس��ت. البته این ش��رکت از آن دسته 
ش��رکت هایی اس��ت که مدیران بازاریابی و 

فروش باتجربه ای دارند.«
کشاورزی، از آن نوع فعالیت هایی است که 
به شدت به تغییرات جوی وابسته است. برای 
بس��یاری از تولیدکنندگان مبلغی که در ازای 
برداشت یک ساله محصول دریافت می کنند، 
گواه حیات و گذران معیشت آنهاست، بنابراین 
این موض��وع عجیبی نیس��ت اگ��ر خیلی از 
کشاورزان محصوالت خود را در برابر خطرات 

ناشی از تغییرات جوی بیمه می کنند. 
دنیای فعالیت های اقتصادی طی سال های 
اخیر تغییر کرده است. اکنون برای بسیاری 
از ش��رکت ها و موسس��ات اهمیت بیمه در 
براب��ر ناهنجاری ه��ای آب و هوایی مس��لم 
شده است. شرکت ها با استفاده از نوآوری ها 
و توس��عه راه حل ه��ای تکنول��وژی، مالی و 
سازمانی س��عی در انطباق بیشتر با شرایط 
آب و هوایی دارن��د. انعطاف پذیری در برابر 
تغییرات جوی، یکی از راه حل های مقابله با 

این تهدیدات است. 
امروزه، دامنه نوسانات به گونه ای است که 
برخی از شرکت های بزرگ در بخش انرژی، 
با اس��تفاده از ش��اخص های مصون سازی و 
محدود کننده نوس��انات، اث��رات احتمالی را 
محدود می کنند. در صنایع تولید لوازم یدکی 
اتومبیل، الس��تیک، محصوالت کش��اورزی، 
گردش��گری و بس��یاری از صنایع حس��اس 
و وابس��ته به آب وه��وا برنامه ریزی هایی در 
رابطه با کاهش خطرات و خس��ارات صورت 
گرفته  است. شرکت های پیشرو، فعالیت ها و 
بهره وری خ��ود را در مقابل تهدیدات آب و 

هوایی یکپارچه کرده اند. 

تجارت های فصلی، تجارت های 
آسیب پذیر

اکثر تجارت ها با افت و خیز مواجه می ش��وند و در 
بسیاری از موارد این نوسانات با تغییرات فصلی اتفاق 
می افتد؛ در دنیای تجارت به این قبیل نوسانات متاثر 
از تغییرات فصلی می گویند تجارت فصلی. منظور از 
فصل در اینجا فصل های سال و تغییرات آب و هوایی 
مرب��وط به آن، تعطیالت و رویدادهایی مثل تعطیلی 
مدارس در تابس��تان ، بازگش��ت به مدارس در پاییز 
یا مثاًل در آمریکا و اروپا مس��ابقات فوتبال اس��ت. با 
تمام این اوصاف اگرچه تجارت های زیادی نوس��انات 
فصل��ی را از س��ر می گذرانند ام��ا تنها تعدادی از این 
تجارت ها هس��تند که تغییرات فصلی تاثیرات جدی 
روی بازارش��ان دارد و ش��اید حتی در بعضی فصل ها 
کارشان را محدود کند. به عنوان مثال در فصل سرما 
)اگ��ر تعطیالت کریس��مس را در نظ��ر نگیریم( بازار 
هتل ه��ا و ب��ه طور کلی مکان های اقامتی نس��بت به 
فصل گرما راکدتر می ش��ود. بس��یاری از تجارت های 
فصلی شاید کسب و کار خود را در یک فصل به خصوص 
محدود یا به طور کامل تعطیل کنند. به عنوان مثال 
بسیاری از تجارت های خرده فروشی بیشترین میزان 
سود خود را در یک یا دو فصل سال دریافت می کنند؛ 
در آمریکا در پایان سال و کریسمس که معموال دوره 

شلوغی است. 
یک س��ری رویدادهای قابل پیش بینی هم وجود 
دارد ک��ه در ه��ر م��اه از س��ال روی ف��روش تاثی��ر 
می گ��ذارد. ای��ن رویدادهای فصلی تاثیرات متفاوتی 
روی صنای��ع و تجارت ه��ای مختل��ف دارد. به عنوان 
مثال، بازار خدمات بهداش��تی در فصل س��رما سکه 
می ش��ود؛ فوریه به طور کلی ماه آرامی اس��ت اما در 
آمریکا به واسطه روز ولنتاین کمی پررونق  می شود؛ 
مارس ماه فعالیت های مذهبی در آمریکاست؛ آوریل 
ماه تمیزکننده های خانگی و س��ایر محصوالت بهاره 
مرب��وط به تمیزکاری اس��ت؛ م��اه مه  در آمریکا روز 
م��ادر را دارد؛ ژوئ��ن م��اه رویدادهایی مثل جش��ن 
عروس��ی، فارغ التحصیلی و تعطیالت اس��ت؛ ژوئیه 
بهترین ماه برای تمام محصوالت تابس��تانه اس��ت؛ 
اوت شلوغ ترین فصل مسافرت است؛ سپتامبر فروش 
حاصل از بازگشت محصل ها به مدارس و اکتبر روز 
هالوین را در آمریکا دارد؛ و در نهایت نوامبر و دسامبر 
به واس��طه تعطیالت بهترین ماه های س��ال برای هر 

خرده فروشی محسوب می شود. 
در آمریکا و تقریبا همه جای دنیا از جمله تجارت های 
فصل��ی ک��ه درآمد س��االنه خود را از ی��ک یا در نهایت 
دو فصل س��ال به دس��ت می آورند، می توان به تجارت 
استراحتگاه های تفریحی، تجهیزات اسکی و لیگ های 
ورزش��ی در اش��ل بزرگ و بستنی فروش��ی ها، سینما و 
تئاتر در اش��ل کوچک اش��اره کرد. اگر امکان پذیر باشد، 
تجارت های اینچنینی که تا حد زیادی به فروش عمده 
خود در یک فصل وابس��ته هس��تند، سعی می کنند در 
بقیه سال درآمد حداقلی در سایر فصل های سال داشته 
باشند؛ اگر تجارتی اصال نتواند به سود برسد در فصل های 
راکد کس��ب و کارش را تعطیل می کند تا دیگر موظف 
ب��ه پرداخ��ت حقوق کارکنانش نباش��د و از هزینه های 
کلی خود بکاهد. در ش��مال آمریکا، وقتی دمای هوا به 
پایین ترین حد خود می رسد، بستنی فروشی ها )به غیر از 

بستنی فروشی های مراکز خرید( تعطیل می شوند. 
صنعت س��ینما یکی از بزرگ ترین صنایعی است که 
بازارش تحت تأثیر تغییرات فصلی قرار می گیرد. زمستان 
و تابستان فصل  های سینماست. سالن های سینما مثل 
سایر تجارت های فصلی در طول سال تعطیل نمی شوند 
اما وقتی فصل رونق  شان فرا می رسد، کارمندان بیشتری 
اس��تخدام می کنند و به بودجه ای می رس��ند که خبر از 
سلطه این فصل ها بر دیگر فصل های سال می دهد. آمریکا 
بالک باس��ترهایش )فیلم هایی پرفروش مثل آرواره های 
کوسه و بربادرفته( را در تابستان اکران می کند؛ حوالی 
کریسمس، استودیوهای فیلمسازی، محصوالت جدی تر 
و پرهزینه خود را به امید جلب توجه آکادمی اس��کار 
و کش��اندن خانواده ها به س��الن های س��ینما روانه بازار 

می کنند. 
تجارت های فصلی چطور موفق می شوند؟ 

برای تجارتی که به طور جدی تحت تأثیر تغییرات 
فصل��ی ق��رار می گی��رد، راهکارهایی ب��رای تضمین 
موفقیت  بیش��تر وجود دارد؛ دو فاکتور مهم مدیریت 
گردش پول و استخدام نیروی مناسب است. مدیریت 
گ��ردش پ��ول ب��رای هر تجارتی مهم اس��ت اما برای 
تجارت های فصلی حیاتی است. قرار نیست مدیریت 
گردش پول پیچیده یا پر از رمز و راز باشد. کار ساده ای 
اس��ت که محتاج زمان بن��دی ورودی و خروجی های 
مالی است. از آنجایی که تجارت های فصلی می دانند 
در چه فصلی ورودی مالی بیش��تری نس��بت به سایر 
فصل ها دارند، فقط کافی است تا جایی که امکان دارد 
میزان خروجی مالی خود را در همان فصل بررس��ی 
کنند و برای فصل های راکد سال بودجه ذخیره کنند. 
پیدا کردن و نگه داشتن کارمند خوب هم یکی دیگر 
از عوام��ل موفقیت تجارت های فصلی اس��ت. جدای 
اینکه تجارت ها با حقوق کافی و پرداخت به موقع و 
ایجاد یک محیط کاری خوشایند می توانند نیروهای 
خوبی را به خود جذب کنند، با آگاه کردن کارمندان 
خود از تأثیر تغییرات فصلی به آنها این حس را منتقل 
می کنند که بخش مهمی از کار هس��تند. این راهکار 
همچنین به کارمندان کمک می کند بدانند چه زمانی 
برای مرخصی گرفتن و رفتن به تعطیالت بهتر است. 
برای تجارت های جمع و جور، بهترین نیرو دانشجوها 
و بازنشسته ها هستند؛ دانشجوها بهترین گزینه برای 
مشاغل تابستانی محسوب می شوند و بازنشسته ها هم 
به خاطر تجاربی که در زمینه کاری خودشان دارند اما 
دیگر توان کار تمام وقت را ندارند، می توانند نیروهای 

مناسبی برای تجارت های فصلی باشند. 
یکی دیگر از راهکارهایی که تجارت های فصلی برای 
موفقیت به کار می برند، گسترش کار برای راه اندازی 
یک خط تولید جدید اس��ت؛ خط تولیدی که فصلی 
اما متفاوت با خط تولید اصلی باش��د. البته این خط 
تولید باید مش��ابه محصوالتی باش��د که آن تجارت 
تولید می کند. به عنوان مثال شرکت خدمات باغبانی 

می تواند خدمات برف روبی هم داشته باشد. 
Inc :منبع

دریچه

تص��ور  اخی��ر  س��ال  چن��د  همی��ن  ت��ا 
اقتصاددان های بزرگ این بود که نوسان های 
کوتاه م��دت آب و هوایی چن��دان تاثیری بر 
فعالیت ه��ای اقتصادی ندارد. تغییرات فصلی 
در اس��تخدام ها یا نوسان در خرید از یک ماه 
به یک ماه دیگر، همواره مس��ئله ای عادی در 

اقتصاد بوده است. 
اما تحقیقات تازه اقتصادی با توجه ویژه به 
پدیده نه چندان جذاب EL Nino )ال نینو( 
ای��ن تصور قدیمی را منس��وخ کرده اس��ت. 
ال نینو، یک رخداد اقلیمی کالن است که در 
اثر رها ش��دن انرژی انباش��ته در بزرگ ترین 
حوزه اقیانوس��ی جهان یعنی جنوب اقیانوس 
آرام رخ می دهد. نش��انه اولی��ه آن هم تغییر 
جهت جریان آب های سرد و گرم و همچنین 
بادهای این منطقه اس��ت. رویدادهای شدید 
آب  و هوایی قطعا ب��ر آمارهای اقتصاد کالن 
اثرگذار است. این پدیده می تواند ماهانه 100 
هزار ش��غل را در آمریکا کم و زیاد کند. این 
پربیننده تری��ن تک آماری اس��ت که در دنیا 
ارائ��ه می ش��ود و عموما یک��ی از دقیق ترین 
آنها نیز به ش��مار می آی��د. اثر رخدادهای آب 
و هوای��ی مرتبط با ال نینو مثل رویداد همین 
امس��ال که بیشتر با عنوان »نوسانات جنوبی 
ال نینو« شناخته می ش��ود، می تواند به خاطر 

گستره جهانی اش بسیار زیاد باشد. 
تحقیق تازه صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد کش��ورهایی مث��ل اس��ترالیا، هند، 
اندون��زی، ژاپن و آفریق��ای جنوبی از تبعات 
منف��ی این رخ��داد به ویژه خشکس��الی رنج 
خواهند ب��رد. این درحالی اس��ت که مناطق 

دیگ��ری چون آمریکا، کانادا و اروپا می توانند 
از این پدیده نفع ببرند. برای مثال، کالیفرنیا 
که سال ها خشکسالی را تجربه کرده سرانجام 
باران به خود دید. در بوس��تون اما پس از دو 
زمس��تان بس��یار س��خت، دیگر م��ردم قانع 
نمی ش��دند که آب و ه��وا تاثیری بر وضعیت 

اقتصادی ندارد. 
معموال، اما نه همیش��ه رخدادهای ال نینو 
می تواند تورم ایجاد کند چون کاهش میزان 

محصول باعث افزایش قیمت می شود. 

تاثیر ال نینو بر کش��ورهای درحال توس��عه 
اما یکی از نگرانی های اصلی اس��ت. بسیاری 
از کش��ورهای درحال توس��عه اکنون به خاطر 
مش��کالت اقتصادی در چین و کاهش خرید 
کاال از سوی این کشور با مشکالت اقتصادی 
مواجه ش��ده اند. آنها همچنین شرایط سخت 
از خشکس��الی را تحم��ل ک��رده و  ناش��ی 
نمی توانن��د محصول موردنیاز کشورش��ان را 
تامین کنن��د. آخرین ال نینوی بس��یار قوی 
که با عن��وان »ال نینوی قرن« نیز ش��ناخته 

روی   1998  – س��ال 1997  در  می ش��ود، 
داد ک��ه شکس��ت بزرگ��ی برای بس��یاری از 

اقتصادهای درحال توسعه بود. 
اثرات اقتصادی رخدادهای ال نینو تقریبا 
به پیچیدگ��ی خود این پدیده آب و هوایی 
اس��ت، بنابراین پیش بینی آن بسیار سخت 
اس��ت. اما ب��ا نگاهی به وضعی��ت اقتصادی 
س��ال 2016 درمی یابیم ک��ه ال نینو عاملی 
تعیین کننده در عملکرد اقتصادی بس��یاری 
از کش��ورهای مه��م اس��ت. ب��رای مث��ال 

زیمبابوه و آفریقای جنوبی با خشکس��الی و 
بحران مواد غذایی مواجه هستند و اندونزی 
با معضل آتش سوزی جنگل هایش دست به 
گریب��ان اس��ت. در ایالت های غ��رب میانه 
آمری��کا نیز اخیرا س��یل های وحش��تناکی 

اتفاق افتاده اس��ت. 
تاثیر آب و هوا و وضعیت های گوناگون آن 
بر درگیری های داخلی هم دارای س��ابقه ای 
طوالن��ی اس��ت. امیل��ی اوس��تر، اقتصاددان 
اس��تدالل می کند که بزرگ ترین فاجعه آب 
و هوای��ی در قرون وس��طی اتف��اق افتاد که 
در آن صده��ا هزار نفر )عمدتا زنان( کش��ته 
ش��دند. به گفته این اقتصاددان مقصر اصلی 
درگیری های داخلی آن دوره محرومیت های 
اقتص��ادی و کمب��ود مواد غذای��ی ناش��ی از 

پدیده های آب و هوایی در آن دوران بود. 
برخ��ی می گوین��د ریش��ه اصل��ی تم��ام 
درگیری های س��وریه خشکس��الی است. به 
اعتقاد آنها خشکس��الی در س��وریه منجر به 
کمبود شدید محصول ش��ده و کشاورزان را 
وادار به رها کردن کش��اورزی و مهاجرت به 

شهرها کرده است. 
در کل، تاریخچه هم��ه پدیده های ال نینو 
نش��ان می دهد که احتماال پدیده های پیش 
رو اثر بزرگی بر رشد جهانی خواهد گذاشت. 
این پدی��ده درحالی که ب��ه بازیابی اقتصادی 
در اروپ��ا و آمری��کا کمک می کند، فش��ار بر 
بازاره��ای ضعیف نوظهور را افزایش می دهد. 
ای��ن پدیده اگرچه در حد گرم ش��دن زمین 
نیس��ت اما درح��ال حاضر از نظ��ر اقتصادی 
رخداد بسیار مهمی به شمار می آید و به نظر 
مش��ت نمونه خرواری است که قرار است در 

آینده رخ دهد. 

رویدادهای شدید آب و هوایی چه بر سر اقتصاد می آورند؟ 

خیر و شر ال نینو

گزارش 2

تأثیرات آب وهوا بر بهره وری اقتصادی

سر در آسمان، پول در جیب

ترجمه: سارا گلچین
weforum :منبع
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نظ�ارت و پای�ش به منظور بهت�ر انجام 
ش�دن تراکنش ه�ا و در دس�ت داش�تن 
اطالع�ات و مدیری�ت بهت�ر مجموع�ه از 
بخش هایی اس�ت ک�ه م�ورد توجه همه 
س�ازمان ها و ش�رکت ها ق�رار می گی�رد؛ 
بخش�ی که در اغلب س�ازمان های بزرگ 
و همواره با کنت�رل به روش های مختلف، 
کارکن�ان و فعالیت ه�ای آنه�ا را پای�ش 
می کن�د. هدف ای�ن بخش ه�ای نظارتی 
بهتر انجام ش�دن کارها، کش�ف تقلب ها، 
کاهش هزینه ها، گزارش گیری های دقیق 
و مدیریت بهتر مجموعه است.  در کشور 
م�ا بخش نظارت�ی در س�ازمان ها معموال 
به صورت دس�تی و با کمک نیروی انسانی 
انج�ام می ش�ود. خط�ای نیروی انس�انی 
هم�واره موجب تولید اطالعاتی با انحراف 
باالس�ت، از این رو بس�یاری کش�ورهای 
پیش�رفته در دنیا به کم�ک تکنولوژی و 
ترکیب آن با نوآوری بسته به نوع فعالیت 
سازمان و شرکت، کارهای مربوط به نظارت 
و پای�ش را به صورت دیجیتالی و با دقت و 
هوش�یاری باالتر انجام می دهن�د. رئوف 
رحیمی کارآفرین 47 ساله کردستانی که 
در رش�ته مدیریت بازرگانی درس خوانده 
است، به عنوان نخس�تین نفری در ایران 
شناخته می ش�ود که توانسته با پیوست 
دیجیت�ال به فض�ای واقعی ش�رکت ها و 
س�ازمان ها »س�امانه نظ�ارت هوش�مند 
شغلی« را به وس�یله جمع آوری داده های 
مکان�ی طراحی و تولید کند. این س�امانه 
همان ط�ور ک�ه از نامش پیداس�ت آمده 
اس�ت تا در برابر خطاهای نیروی انس�انی 
بایس�تد و با نظارت و پایش دقیق، موجب 
باال رفتن بهره وری س�ازمان ها ش�ود. در 
ادام�ه گفت وگوی »فرصت ام�روز« با این 
کارآفری�ن را می خوانی�د و متوجه میزان 
ریسک پذیری باالی این فرد برای رسیدن 

به اهدافش خواهید شد. 

حاشیه امن را کنار بگذار
رحیمی به مدت 27سال معاون اشتغال و 
خودکفایی در کمیته امداد استان کردستان 
بوده اس��ت و دو س��ال پیش از حاشیه امن 
شغلی خود اس��تعفا داده اس��ت. او در این 
خصوص می گوید: حدود 27سال در فضای 
دولتی و با حقوق و مزایای خوبی که داشتم 
زندگ��ی آرامی را طی کردم، اما س��ال های 
آخر به نظرم آمد باید کارهای بهتری انجام 
ده��م و ذه��ن و زندگ��ی ام را وارد مراحل 
جدیدی کنم، از این رو در سال 92 از شغلم 
استعفا دادم و شرکت آرکا پشتیبان غرب را 
راه اندازی کردم. این ش��رکت برای مشاوره 
دادن به کسب و کارهای دیگر راه اندازی شد 
و در اوایل کارهای مش��اوره ای و تحقیقات 
بازار و نوشتن بیزینس پلن انجام می دادیم، 
ام��ا برای من این هم کاف��ی نبود و با توجه 
به تجربه کاری که در کمیته امداد داشتم و 
نیاز این مجموعه را طی این 27 سال دیده 
ب��ودم تصمیم گرفتم یک سیس��تم نظارتی 
دقی��ق برای این مجموع��ه طراحی و تولید 
کنم، اما نه تخصصی در زمینه برنامه نویسی 
داش��تم و نه حتی می توانستم یک خط کد 
بنویس��م، ام��ا خالقی��ت در کار و انگیزه ای 
که داش��تم ب��ه من کمک کرد ت��ا تیمی از 

افراد متخص��ص را گردهم آورم و ایده هایی 
را ک��ه در ذهنم بود بیان کن��م و همکاران 
برنامه نویس برنامه مورد نظر را پیاده س��ازی 

کنند. 

نظارت از واجبات سازمان هاست
رحیمی معتقد اس��ت: در سیس��تم های 
بزرگ نظ��ارت بر امور از مس��ائل مهم به 
ش��مار می آی��د و در خصوص س��امانه ای 
که خ��ود طراحی ک��رده می افزاید: زمانی 
که م��ن در کمیت��ه ام��داد کار می کردم 
حدود 300هزار ش��غل به صورت س��االنه 
در این ارگان ایجاد می ش��د که نظارت ها 
به گونه ای بود که فرد با مراجعه حضوری، 
فرم ها را به صورت دس��تی تکمیل می کرد 
و این فرم ها س��پس توس��ط کارش��ناس، 
روی��ت و در نهای��ت بایگان��ی می ش��دند 
ک��ه 7ت��ا 35درصد خط��ای انس��انی در 
جم��ع آوری ای��ن اطالعات وج��ود دارد و 
هزینه های بسیاری هم برای جذب نیروی 
انسانی، خرید کاغذ، انبارداری و نگهداری 
این اطالعات صرف می شد و عالوه بر این، 
گزارش ه��ا همواره دق��ت و صحت الزم را 
نداشتند اما این س��امانه با اصالح ضوابط 
جذب، جهت ب��ه کارگیری ناظران مجرب 
و واج��د صالحی��ت، س��اماندهی و ایجاد 
پرداخ��ت حق الزحمه  در  روی��ه  وح��دت 
ناظران فن��ی، افزایش مس��ئولیت ناظران 
فن��ی در قب��ال طرح های تح��ت نظارت، 
نظ��ارت ب��ر طرح ه��ا در قال��ب سیس��تم 
یکپارچ��ه به ص��ورت آنالی��ن و توج��ه به 

پایدار س��ازی طرح ها را به همراه دارد. 
وی می افزاید: ثبت س��ریع و هوشمندانه 
اطالع��ات در نظارت هوش��مند به وس��یله 
نرم اف��زار صورت می گیرد و فرم های تکمیل 
شده بررسی و تایید اطالعات می شود. ضمن 

اینک��ه تجمیع و دس��ته بندی هوش��مندانه 
اطالعات توسط سیس��تم انجام خواهد شد 
و این سامانه فقط حدود 400میلیون تومان 
س��االنه در چاپ و نگه��داری کاغذ و فرم ها 

صرفه جویی می کند. 

ورود به دنیای پایش
این کارآفرین خ��الق در ادامه می افزاید: 
این طرح شهریور ماه سال 93 رونمایی شد 
و اس��فند طرح ما مورد تایی��د پارک علم و 
فناوری کردستان قرار گرفت. بعد از طراحی 
و تولید این سامانه ما به دنیای بزرگ پایش 
وارد ش��دیم و متوجه ش��دیم س��ازمان ها و 
ارگان های بس��یاری هس��تند ک��ه کارهای 
نظارتی خود را به همین روش های دس��تی 

و با صرف هزینه های باال انجام می دهند. 
بانک ها، فروش��گاه ها و تمام س��ازمان ها و 
ارگان هایی که نیرو های بیرون از س��ازمان 
را ب��رای فعالی��ت و نظارت بر امور ارس��ال 
می کنند همگی می توانند مش��تریان اصلی 

این سامانه باشند. 
وی تصری��ح می کند: ما حتی به ش��ورای 
عالی اشتغال پیشنهاد استفاده از این سامانه 
را دادیم که می توانست از طریق این سامانه 
و ثبت اف��راد مختلف در س��امانه و کنترل 
تمام بخش ها از طریق این س��ایت آمارهای 
کاربردی داش��ته باش��د. مثال با استفاده از 
یکی از بخش های این سامانه تراکم شغل ها 
در مناطق جغرافیایی را به دست آورده و در 
مناطق مختلف ش��غل های مورد نیاز ایجاد 
شود و بخشی از مش��کل اشتغال در کشور 
را ب��ا پایش دقیق ریش��ه کن کن��د؛ کاری 
که در س��نگاپور و ش��مال آفریقا به وسیله 
س��امانه های مشابه پیاده س��ازی و به خوبی 
هم اجرا ش��د، اما متأس��فانه در کشور ما به 
دلیل عدم حمایت دولت ها و س��ازمان ها و 

ترجیح برخی افراد سودجو در سازمان های 
مختل��ف که مخالف پای��ش و نظارت دقیق 
این گونه فعالیت های شرکت های  هس��تند، 

دانش بنیان ناکام می ماند. 
ش��رکت های  اس��ت:  معتق��د  رحیم��ی 
دانش بنیانی که در شهرس��تان های فعالیت 
می کنند، کیلومترها از مرکز تصمیم گیری ها 
و پایتخت کشور دور هستند و همین فاصله 
موجب شده بسیاری از طرح ها به رغم همه 
نق��اط قوت و مزیت هایی ک��ه دارند اجرایی 

نشوند و با بی توجهی مواجه شوند. 

تحقیقات بازار و در نظر نگرفتن احتمال 
تقلب

رحیم��ی در خصوص تحقیقات بازار برای 
فروش این س��امانه می گوی��د: ما تحقیقات 
کامل��ی در خصوص ب��ازار ای��ران و نیاز به 
این س��امانه انجام دادیم و همه ش��اخص ها 
مانند کش��ش بازار، نیاز مشتری، مناطق با 
پتانس��یل باال، بهره وری که به مشتری داده 
می ش��ود و... را بررسی کردیم، اما متاسفانه 
عوامل فس��اد برانگیز و احتم��ال رانت عدم 
حمایت را پیش بینی نکرده بودیم که همین 
مس��ئله موجب ش��د طرح و و ای��ده اصلی 
توسط بسیاری از سازمان هایی که ما برنامه 
را به آنها معرفی می کردیم دزدیده ش��ود و 
خودش��ان آن را به صورت ناق��ص و ناموفق 

طراحی و تولید کنند. 

مزیت های پایش
رحیم��ی در خص��وص مزیت ه��ای ای��ن 
س��امانه برای س��ازمان ها می گوید: پایش و 
نظارت مزیت های بس��یاری در هر سازمانی 
ب��ا توجه ب��ه ن��وع فعالیت های��ش دارد. از 
مهم ترین این مزیت های می توان به کاهش 
هزینه هایی که در روش های سنتی استفاده 

می شود اشاره کرد؛ هزینه هایی چون نیروی 
انس��انی، کاغ��ذ، انبار و سیس��تم نگهداری 

فایل ها، کشوها و... 
ب��ه ع��الوه این سیس��تم های هوش��مند 
س��رعت  در  به��ره وری  افزای��ش  موج��ب 
فرآیندها می ش��وند و می توان به وسیله این 
س��امانه گزارش گیری های متن��وع و دقیق 
را به دس��ت آورد ک��ه ای��ن گزارش ها هم 
می تواند به خود سازمان کمک کند و هم به 
کارشناس��ان برای تحقیقات کشوری کمک 
کند تا بتوانند آمار دقیقی از تولید، اشتغال، 

درآمد و... داشته باشند. 
این سیستم، سیس��تم شفاف و هوشمند 
اس��ت و درصد خطا و تقلب انسانی را صفر 
می کن��د، همچنین س��ریع اس��ت و همین 
س��رعت موجب س��هولت در انج��ام امور و 

گزارش گیری ها می شود. 

صادرات سامانه نظارت هوشمند شغلی
رحیمی در خصوص صادرات این س��امانه 
و برنامه ریزی هایی که برای این کار در نظر 
دارد، می گوید: ما در کش��ور واقعیتی به نام 
ای��ده دزدی را به وضوح ح��س می کنیم و 
ش��ورای عالی انفورماتی��ک به عنوان یکی از 
متولیانی ک��ه باید از ایده پ��ردازان حمایت 
کن��د در این راس��تا فق��ط ایده پ��ردازان را 
مدتی درگیر آمد و رفت و بروکراس��ی های 
اداری خ��ود می کن��د و در نهای��ت هم کار 
مثبتی انجام نمی ش��ود، از این رو ش��رکت 
دانش بنی��ان یا باید آنقدر پش��توانه مالی یا 
نفوذ داش��ته باشد که خود محصول خود را 
در بازار بفروش��د یا باید مانند ما به کارهای 
دیگر رو بی��اورد. وی تصریح می کند: بهمن 
ماه سال گذشته من برای فروش این سامانه 
به بانک ها به کش��ورهایی چون هند، مسکو 
و س��وییس رفتم اما سیستم بانک های آنجا 
یکپارچه اس��ت و رقابتی در سیس��تم های 
بانک��ی وجود ن��دارد. آنها خ��ود قوی ترین 
نرم افزارنویس ها را دارند یا مثال در امارات و 
اقلیم کردستان شرکت ام بی ام تمام کارهای 
نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به بانک ها 
را پش��تیبانی می کند و مانند ایران نیس��ت 
که ه��ر بانک ب��رای خود سیس��تم مجزا و 

برنامه های متفاوت داشته باشد. 

اطلس جغرافیای شغلی
این کارش��ناس توضیح می ده��د: در کنار 
این س��امانه ما توانس��تیم اطلس جغرافیای 
ش��غلی را هم به دس��ت آوریم که این اطلس 
یک نقش��ه چند بع��دی دیجیتالی اس��ت و 
آدرس و اطالع��ات تمام ش��عبه ها، کارکنان 
و زیرمجموعه های خارج از س��ازمان را نشان 
می دهد. با استفاده از این اطلس سازمان مورد 
نظر می تواند متوجه شود در چه قسمت هایی 
نیاز به شعبه دارد یا در چه بخش هایی فروش 
کمتر و چه بخش هایی بیش��تر اس��ت. از این 
طریق می توان تحقیقات دقیق بازار و نیازهای 

مشتریان را بررسی کرد. 
رحیم��ی در آخر در خص��وص آینده این 
س��امانه می افزای��د: من معتق��دم در آینده 
این س��امانه ها در تمامی س��ازمان ها به کار 
گرفته می شود، چنانچه که در دنیا در حال 
اس��تفاده از این س��امانه های پایش هستند 
ت��ا ضریب خط��ا را در کار کاه��ش دهند، 
اما متاسفانه در کش��ور ما حق مولف ضایع 

می شود. 

ش��رکت های دانش بنیان در مسیر صادرات 
محصوالت شان همواره مش��کالتی دارند که 
کری��دور خدمات ص��ادرات معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با بررس��ی نقاط 
ضعف و قوت آنها درصدد رفع مشکالت شان 

برآمده است. 
حس��ن قاس��می یزدآبادی، مدی��ر کریدور 
خدم��ات ص��ادرات محص��والت دانش بنیان 
در گفت وگ��و ب��ا مهر اظهار داش��ت: کریدور 
صادرات مجموعه ای است که با ارائه خدمات 
توسعه صادرات از طریق شرکت های خدماتی 
متخصص هر حوزه، فرآیند صادراتی ش��دن 

شرکت ها را تسهیل می کند. 
وی افزود: این کریدور، ضمن ارائه خدمات، 
ش��رکت های دانش بنیان را از منظر »میزان 
آمادگی صادراتی« رتبه بندی کرده و برترین 
ش��رکت ها را ب��ه ش��رکت های بازرگان��ی و 
مدیریت صادرات جهت توسعه بازار صادراتی 
معرف��ی می کن��د. وی ادام��ه داد: خدم��ات 
کریدور صادرات ب��ر مبنای نیازهای واقعی و 
سطوح توانمندی ش��رکت ها به آنها خدمات 
ارائه کرده و س��پس مدیران ش��رکت ها را در 
فرآیندهای حمایت های کریدور قرار می دهد. 
قاس��می ب��ا ارائ��ه گزارش��ی از عملک��رد 
کری��دور از ابتدای تاس��یس تاکن��ون گفت: 
 این کریدور توانس��ته تا پایان س��ال ۱394، 
73۶ درخواس��ت را از س��وی 37۶ش��رکت 
از  تع��داد  ای��ن  دریاف��ت  کن��د؛  دریاف��ت 

درخواس��ت ها ب��ا توج��ه ب��ه 
راه ان��دازی  کوت��اه  زم��ان 
کری��دور ص��ادرات، نش��ان از 
عملک��رد مثبت ای��ن مدل در 
ش��رکت های  نیازه��ای  رف��ع 
راس��تای  در  دانش بنی��ان 
صادرات محصوالت شان است. 

بیشترین درخواست 
شرکت ها در حوزه صادرات

قاس��می با اشاره به بیشترین 
کریدور  از  درخواست شرکت ها 
صادرات محصوالت دانش بنیان 
گف��ت: خدم��ات اس��تاندارد و 
مجوز، حض��ور در پاویون ملی، 

مش��اوره، آموزش و طراحی سایت از مهم ترین 
و بیش��ترین درخواست های ش��رکت ها به این 
کریدور بوده است. این بدین معناست که بخش 
اعظم نیاز شرکت های دانش بنیان برای رسیدن 
به سطح مورد نیاز برای بازارهای جهانی محدود 
به این حوزه هاس��ت. وی با بیان اینکه بررسی 
اولویت ه��ای درخواس��ت خدم��ات، نمایانگر 
نوع نیازه��ا و چالش های موجود بر س��ر راه 
ش��رکت های دانش بنیان است، اظهار داشت: 
بررسی این درخواست ها نشان از تاثیر باالی 
اس��تانداردها و مجوزهای بین المللی و حضور 
در نمایش��گاه ها در توسعه صادرات از دیدگاه 
شرکت هاس��ت؛ چ��را که این ش��رکت ها نیاز 

اصلی خود را در مواجهه با صادرات، دریافت 
چنین خدماتی از سوی کریدور دیده اند. 

حمایت از شرکت ها برای دریافت 
مجوزهای بین المللی

وی ب��ا بی��ان اینک��ه کری��دور ص��ادرات 
محص��والت دانش بنیان، ش��رکت ها را برای 
بین الملل��ی اجب��اری  دریاف��ت مجوزه��ای 
صادرات نظیرCE و GOST روس��یه مورد 
حمای��ت قرار می دهد، اف��زود: دارا بودن این 
مجوزها و اس��تانداردها هم منجر به افزایش 
حس اعتماد در مش��تری خارجی می ش��ود 
و ه��م راه قانونی ورود محص��ول به بازارهای 

هدف را هموار می سازد. 

کری��دور  وی،  گفت��ه  ب��ه 
متخصص  خدماتی  شرکت های 
دریاف��ت ای��ن گواهینامه ه��ا را 
شناس��ایی کرده و از طریق این 
دس��ته از ش��رکت های خدماتی 
)کارگ��زار( به ش��رکت ها کمک 

می کند. 

حمایت از دریافت مجوزها 
و تاییدیه های الزم برای 

صادرات
داش��ت:  اظه��ار  قاس��می 
خدمات مش��اوره در خصوص 
فرآینده��ای ص��ادرات، نقل و 
حمل و نق��ل،  ارزی،  انتق��االت 
حمایت از حضور در نمایشگاه های بین المللی 
)حضور انفرادی(، حمایت از حضور در پاویون 
ملی ایران )۱5 پاویون در س��ال(، حمایت از 
 ،Export Plan تدوی��ن برنام��ه ص��ادرات
حمایت از دریافت مجوزها و تاییدیه های الزم 
 ,CE, Gost, ISO900۱( ب��رای ص��ادرات
ISO۱34۸5، حمای��ت از طراح��ی و تهی��ه 
از خدماتی  ابزاره��ای تبلیغ��ات بین المل��ل 
به ش��مار می روند ک��ه از س��وی کریدور به 
شرکت های دانش بنیان که متقاضی صادرات 

هستند ارائه می شود. 
وی ادامه داد: همچنین حمایت از ثبت پتنت 
خارجی، گزارش��ات نقض پتن��ت، ثبت عالمت 

تج��اری، حمایت از تهیه گزارش��ات تحقیقات 
ب��ازار بین الملل، حمای��ت از طراحی صنعتی و 
بس��ته بندی، حمایت از آموزش های بازرگانی و 
صادرات ش��رکت ها، حمایت از طراحی و ایجاد 
وب س��ایت ش��رکت ها و بازاریابی الکترونیک و 
حمای��ت از اعزام و پذی��رش هیات های تجاری 
از خدمات ارائه ش��ده کریدور به ش��رکت های 
دانش بنیان است. به گفته وی، کریدور، خدمات 
را بر مبنای نیازهای واقعی و براساس مشکالت 
شناس��ایی ش��ده در مس��یر ورود به بازارهای 
صادراتی تعریف ک��رده، بنابراین تمام خدمات 
تعریف شده در مدت اخیر به میزان قابل توجهی 

مورد استقبال شرکت ها قرار گرفته است. 
وی اف��زود: کریدور ح��دود ۶0 کارگزار ارائه 
خدمات توس��عه ص��ادرات )اع��م از حدود 40 
کارگ��زار حقوقی و 20 مش��اور حقیقی( را در 
ش��بکه کارگزاران همکار خ��ود در بخش های 
مختل��ف خدماتی دارد و بنا به تناس��ب از این 
کارگ��زاران ب��رای ارائه خدمات به ش��رکت ها 
اس��تفاده می کن��د.  وی عنوان ک��رد: کریدرو 
همچنی��ن برنامه هایی جهت توس��عه خدمات 
خود براساس نیازهای شرکت های دانش بنیان 
داش��ته و تدوی��ن دس��تورالعمل های جدید را 
دس��تور کار خود قرار داده است که امیدواریم 
ب��ا ارائه خدمات و حمایت ها در کریدور بتوانیم 
شرکت های دانش بنیان را در حوزه بین المللی 
توانمند ساخته و شاهد افزایش سهم صادرات 

کشور از این دست از محصوالت باشیم. 

 تولید سه چرخه های سبز 
به دست نوآوران

توج��ه به محیط زیس��ت و اس��تفاده از وس��ایل 
حمل و نقلی س��بز، مدت زیادی است که مورد توجه 
هم��ه افراد در جوامع مختل��ف قرار گرفته و بیش از 
پیش دولت ها س��عی بر حذف وس��ایل حمل و نقل با 

سوخت بنزین و گازوئیل دارند. 
اس��تفاده از دوچرخه و س��ه چرخه به عنوان یک 
وس��یله حمل و نقل در مس��افت های کوتاه پیشنهاد 
بسیاری از پزش��کان و همچنین دوستداران محیط 
زیس��ت اس��ت، اما اغلب اف��راد به بهان��ه اینکه این 
وسایل تنها قابلیت جابه جایی یک نفر را دارد خیلی 

به استفاده از آن عالقه نشان نمی دهند. 
به گزارش »فرصت امروز« این مس��ئله مورد توجه 
نوفناوران آمریکایی قرار گرفته و به تازگی یک شرکت 
نوآور آمریکایی وس��یله ای را طراحی و تولید کرده که 
حتی بیش از سرنشینان یک خودروی پنج نفره قابلیت 
حمل و جابه جایی اف��راد را دارد.  این نوع از دوچرخه 
ک��ه البته یک چرخ در جل��و و دو چرخ در عقب خود 
دارد بخش نشیمن آن شامل هفت صندلی به صورت 
دایره ای مانند یک میز کنفرانس اس��ت و افراد قابلیت 
ح��رف زدن و دیدن رو در روی هم را دارند و این س��ه 
چرخه مجهز به فرمان، مجموعه حرکتی و ترمز است و 

به زودی وارد بازار می شود. 

با معرفی معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و همکاری گمرک انجام شد 

پیوستن 26 شرکت دانش بنیان برتر 
به فهرست فعاالن مجاز اقتصادی 

ب��ا هماهنگی ه��ای ص��ورت گرفته بی��ن معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و گمرک جمهوری 
اس��المی ایران، 2۶ شرکت دانش بنیان برتر به عنوان 

فعاالن مجاز اقتصادی شناخته شدند. 
س��یدمحمد صاحبکار، سرپرس��ت امور شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی گف��ت: 
از برنامه ه��ای اصل��ی معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
رئیس جمهوری، تس��هیل محیط کس��ب و کار برای 
ش��رکت های دانش بنیان اس��ت که تس��هیل تعامل 
با گم��رک یکی از مهم ترین عوامل تس��هیل تولید، 

صادرات و واردات شرکت هاست. 
وی اف��زود: ب��ا در نظرداش��تن توجه وی��ژه دکتر 
مسعودکرباس��یان، رئیس گمرک جمهوری اسالمی 
ایران به ش��رکت های دانش بنی��ان، تاکنون مزایای 
خاصی برای ش��رکت های دانش بنی��ان در گمرکات 

کشور مصوب و ابالغ شده است. 
دبی��ر کارگ��روه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان 
معاونت علمی گفت: انتخاب شرکت های دانش بنیان 
برتر از س��وی معاون��ت علمی، براس��اس معیارهای 
مختل��ف از جمله می��زان فعالیت ه��ای بازرگانی و 
حج��م واردات و صادرات آنها در طول س��ال انجام 

شده است. 
همچنی��ن اح��راز شایس��تگی ها و صالحیت های 
عمومی ش��رکت های معرفی شده، نظیر عدم تخلف 
در سیستم های گمرکی، بانکی، مالیاتی و... از سوی 
گمرک جمهوری اس��المی ایران و با همکاری سایر 

دستگاه ها انجام شده است. 
صاحب��کار اظهار کرد: فعاالن مج��از اقتصادی در 
تعامالت گمرکی خود می توانند از ۱9 مزیت استفاده 
کنند که اس��تفاده از تس��هیالت ماده 57 آیین نامه 
اجرای��ی قانون ام��ور گمرکی، پذی��رش ضمانت نامه 
بانکی حداکثر یک ساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ 
قانون امورگمرک��ی، پذیرش ضمانت نامه بانکی کلی 
برای ترخیص قطعی و سایر رویه ها ماده ۶ آیین نامه 
اجرای��ی قانون ام��ور گمرکی، اس��تفاده از تضمین 
بیمه ای برای صادرات، ترخیص کاال خارج از مس��یر 
قرمز و اس��تفاده کامل از تسهیالت بسته حمایت از 

تولید از جمله این مزایاست. 
اس��تفاده کام��ل از تس��هیالت بس��ته حمایت از 
صادرات، تخفیف در هزین��ه خدمات انجام خدمات 
گمرک��ی به پیش��نهاد گم��رک و تایید وزی��ر امور 
اقتص��ادی )بند الف م��اده 3 آیین نامه اجرایی قانون 
امور گمرکی( حداکثر تا س��قف 50 درصد، استفاده 
از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور 
گمرکی و آیین نامه اجرایی به تضمین اش��اره ش��ده 
است، رسیدگی به پرونده اختالفات گمرکی فعاالن 
اقتصادی مجاز به صورت ف��وری و خارج از نوبت در 
کمیسیون های رسیدگی به اختالفات گمرکی، ارائه 
مجوز ایجاد انبار اختصاصی، انجام فرآیند اس��ترداد 
خارج از نوبت مطابق با تس��هیالت پیش بینی ش��ده 
در بس��ته حمایت از تولید با اخ��ذ تعهد و نگهداری 
بخش��ی از کاال به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق 
تسهیالت پیش بینی شده دربسته حمایت از تولید با 
اخذ تعهد از دیگر مزایایی است که فعاالن اقتصادی 
می توانن��د در تعامالت گمرکی خود از آن اس��تفاده 

کنند. 
سرپرست امور ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان 
معاونت علمی گف��ت: همچنین تمام اظهارنامه های 
گمرکی بیش از 2400 شرکت دانش بنیان در مسیر 
س��بز گمرکی قرار می گیرد و از مزایای ورود موقت 

نیز می توانند استفاده کنند. 
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در گفت و گو با »فرصت امروز« عنوان شد

بازارچههایدائمیراهورودصنایعدستیبهخانهها  اسکال پس از 35 سال 
به ایران می آید

صنع��ت گردش��گری پ��س از نف��ت و خودرو 
به عنوان پردرآمدترین صنعت کش��ور محس��وب 
می ش��ود و گردشگری ایران در س��ه دهه اخیر با 
فراز و نش��یب های زیادی روب��ه رو بوده به طوری 
ک��ه در این س��ال ها این صنعت با وجود داش��تن 
ظرفیت های مختلف نتوانس��ته در ح��د نام خود 
ظاهر ش��ود. ایران جزو 10 کش��ور برتر جهان از 
نظر برخورداری از آثار طبیعی و باستانی است اما 
نقصان زیرساخت های گردشگری ایران شامل راه 
و جاده، هتل و محل اقامت و وس��ایل نقلیه رشد 

این صنعت را با موانع جدی روبه رو کرده است. 
یک��ی از عوامل عمده رش��د مثب��ت اقتصادی 
کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، حضور 
و مش��ارکت س��ازمان های بین المللی در کشور و 
جذب س��رمایه گذاری خارجی است که اگر همراه 
با انتقال آموزش، فناوری و مدیریت نوین باش��د، 
می تواند پیش��رفت کشور مقصد س��رمایه گذاری 
را منج��ر ش��ود. این مس��ئله موجب ش��ده تا در 
صنعت گردش��گری نیز رقابت بر س��ر همکاری با 
سازمان های بین المللی برای جذب منابع و تبادل 
تجارب ارزش��مند آنها، یکی از واقعیت های امروز 
اقتص��اد ب��ه هم پیوس��ته جهان��ی به خصوص در 

کشورهای در حال توسعه به شمار آید. 
در ادام��ه روند رو به رش��د تعامالت بین المللی 
ایران بعد از برجام، گردشگری ایران با یک جهش 
رو به رش��دی در زمینه های مختلف مواجه شده 
که یک��ی از مهم ترین رخداده��ای مثبت در این 
زمینه، بازگش��ایی نمایندگی س��ازمان بین المللی 
اس��کال )SKAL( به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
مراجع بین المللی گردش��گری پس از 35 س��ال 
در ایران اس��ت که از آن به عن��وان بازوی اجرایی 
س��ازمان جهانی جهانگ��ردی )UNWTO(  نام 

برده می شود. 
این باشگاه به طور رسمی در 30 نوامبر 1959 
در تهران آغاز به کار کرد و 30 س��پتامبر 1981 
فعالیت هایش در ایران معلق ش��د؛ اسکال با بیش 
از 80 سال سابقه فعالیت، سازمان حرفه ای ترویج 
دوس��تی با توسعه گردشگری بوده و به عنوان یک 
گ��روه بین الملل��ی متحد کننده تم��ام حوزه های 
صنعت گردش��گری، دارای 16 هزار عضو در قالب 

400 باشگاه در 87 کشور است. 
البته اسکال در حال ثبت خود در ایران به عنوان 
یک NGO  اس��ت و روند آن بین س��ه تا شش 
ماه طول می کش��د. دای��ره فعالیت های اس��کال 
براساس اساسنامه آن جذب گردشگر و بازاریابی، 
خریدوف��روش کااله��ای مرتبط با ای��ن صنعت، 
مباحث آموزش��ی و گستره وسیعی از فعالیت های 

مشابه را شامل می شود. 

در ح��ال حاضر گردش��گری ایران نی��ز مثال با 
گردش��گری ترکی��ه خیلی متفاوت اس��ت؛ بدین 
ش��کل که مث��اًل در ترکیه بیش��تر گردش��گری 
تفریحی مدنظر اس��ت اما در ای��ران، فرهنگی. یا 
در ایران ش��اخص هایی هس��ت ک��ه ظرفیت های 
خیل��ی خوبی از نظ��ر ما دارد اما ب��ه اندازه کافی 
 ب��ه آن پرداخته نش��ده اس��ت مثل گردش��گری 

سالمت. 
گردش��گری س��المت یکی از برنامه های جدی 
باش��گاه اس��کال در ایران خواهد ب��ود. مطالعات 
نش��ان داده ک��ه ظرفیت این نوع گردش��گری به 
بهترین ش��کل در ایران هس��ت اما برنامه مدونی 
ب��رای آن وج��ود ن��دارد و اگر تاکنون ب��رای این 
شاخه از گردش��گری هم ورودی داشته ایم بسیار 
اتفاق��ی بوده اس��ت؛ مثاًل در عراق جنگ ش��ده و 
نزدیک ترین راه به آنها برای اس��تفاده از خدمات 
س��المت، ای��ران بوده اس��ت و در کل م��ا برنامه 
بلندم��دت در ای��ن زمینه را نظی��ر آنچه در هند 

اتفاق افتاده نداشته ایم. 
اولوی��ت دیگ��ر در ایران مبحث آموزش اس��ت 
که ب��رای ارتقای این صنعت در ای��ران به تربیت 
نیروی انس��انی متخصص نیاز مبرم داریم؛ نیرویی 
ک��ه بتواند مطابق اس��تانداردهای جهانی خدمات 
به مش��تری ارائه کن��د. اینها جزو اه��داف اصلی 

نمایندگی اسکال در ایران خواهد بود. 

 فاینانس و جذب سرمایه گذاری خارجی 
وکیل جهانی و نماینده تام االختیار اس��کال در 
ایران در این باره اظهار داش��ت: اس��کال می تواند 
ورود س��رمایه گذاران خارج��ی مرتب��ط با صنعت 
گردش��گری در ایران را تس��هیل کند، هم اینک 
در اعضای اسکال در سطح جهان، تعدادی بانک، 
ش��رکت س��رمایه گذاری، بیم��ه و حتی ش��رکت 
هواپیمای��ی وج��ود دارد که بعد از تأس��یس این 
باش��گاه در ایران ب��رای تبلیغ و س��رمایه گذاری 
اعتم��اد بیش��تری پی��دا می کنند. عرض��ه کردن 
)پرزنت کردن( پروژه های اس��کال در هر کشوری 
بین اعضای جهانی خود، امری معمول اس��ت که 

به این مسئله کمک خواهد کرد. 
وی می افزای��د: اس��کال برای تهیه بس��ته های 
تبلیغ��ی گردش��گری و پخش آن در رس��انه های 
بین المللی بودجه اختصاص��ی دارد، عالوه بر این 
وقتی باش��گاه اس��کال یک مقصد گردش��گری را 
در ایران معرفی می کند از تخت جمش��ید گرفته 
ت��ا ت��االب انزلی، اطالع��ات این مقص��د بین 87 
 کش��ور عضو به طور خودکار به اش��تراک گذاشته 

می شود. 

اثرات مثبت  صنایع دستی می تواند 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا 
حتی زیس��ت محیطی داش��ته باشد؛ 
نقش صنایع دستی در باال بردن سطح 
اش��تغال، تولی��د ملی، ازدی��اد درآمد 
سرانه، توس��عه گردش��گری، افزایش 
مبادالت فرهنگی، ایجاد هویت و غرور 
مل��ی و قومی، پویا نگاه داش��تن خلق 
هنری در بین هنرمندان و سازندگان 
مناطق مختلف و بس��یاری دیگر تنها 

بخشی از این اثرات است. 
صنایع دستی، این مجموعه ای از هنر 
– صنعت ها، عمدتا با اس��تفاده از مواد 
اولیه بومی و به کمک دست و ابزارهای 
دس��تی، به ساخت و تهیه محصوالتی 
می انجام��د که در هر واح��د آن، ذوق 
هن��ری و خالقی��ت فک��ری صنعتگر 
به نحوی تجل��ی یافته و همین عامل 
وجه تمایز اصلی این گونه محصوالت از 
مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای 

است. 
صنایع دس��تی حتی ب��دون در نظر 
گرفتن پتانس��یل های صادراتی آن، به 
سبب بی نیازی از تجهیزات و ابزارآالت 
پیش��رفته، مواد اولیه وارداتی، نیروی 
متخص��ص خارجی و س��رمایه گذاری 
باال می تواند توسعه پایدار را در مناطق 
مختل��ف به ویژه مناطق حاش��یه ای و 
روستایی محقق سازد و از طرف دیگر 
نقش��ی مکمل در کنار صنایعی مانند 

گردشگری ایفا کند. 
با این حال، صنایع دس��تی کش��ور 
هنوز که هنوز است تمام پتانسیل های 
خود را برای تحق��ق تأثیرات مثبتش 
به کار نگرفته اس��ت و ب��ر قامتی که 
از نظر کارشناس��ان داخلی و خارجی 
شایس��ته آن اس��ت، نایس��تاده است. 
یک��ی از مهم تری��ن مش��کالتی ک��ه 
هنرمندان صنایع دس��تی همیش��ه با 
آن دس��ت به گریب��ان بوده اند، بحث 
فروش صنایع دستی اس��ت. هنوز نیز 
خأل ف��روش و اتصال حلقه های تولید 
به فروش و ایجاد ش��بکه ای منس��جم 
و به هم پیوس��ته که بتوان��د خریداران 
و تولیدکنن��دگان را چ��ه در س��طح 
داخلی و چه در س��طح بین المللی به 
یکدیگر پیوند دهد مهم ترین چالشی 
اس��ت که صنایع دستی کش��ور با آن 
دس��ت به گریبان اس��ت. پراکندگی 
تولید کنن��دگان صنایع دس��تی امکان 
تبلیغات و بازاریابی های منسجم و موثر 
را برای آنها محدود می س��ازد و نیاز به 
وجود س��ازمان های متخصصی که به 
پش��تیبانی از این فرآیند برآیند، دیده 

می شود. 
ب��ر هیچ ک��س پوش��یده نیس��ت 
معرف��ی  و  مناس��ب  عرض��ه  ک��ه 
خ��وب محص��والت می توان��د فروش 
صنایع دس��تی را افزای��ش دهد و نبود 
بازارچه ه��ای دائم��ی صنایع دس��تی 
یک��ی از بزرگ ترین مش��کالت حوزه 
صنایع دس��تی است. از س��وی دیگر، 
عدم ش��ناخت کافی از نیاز واقعی بازار 
و سلیقه مصرف کننده امروزی و فاصله 
روزافزون میان خواسته مصرف کننده و 

محصوالت تولیدکنندگان صنایع دستی 
در کش��ور س��بب ش��ده بخش��ی از 
بازار داخلی در اختیار صنایع دس��تی 
چینی، هندی و پاکستانی قرار گیرد. 
هم اکنون مس��ئوالن س��ازمان میراث 
فرهنگی درصدد هستند برای پرکردن 
ای��ن فاصله ها، زمینه حض��ور فعاالن 
صنایع دس��تی و محصوالت آنها را در 
بازارچه ها و شهرک های صنایع دستی 

فراهم کنند. 
و  فروش��گاه ها  ایج��اد  ض��رورت 
بازارچه های دائمی صنایع دستی عالوه 
بر تاثیرگذاری آنها در فروش و توسعه 
صنایع دستی کشور، »فرصت امروز« را 
برآن داشت تا در این شماره به بررسی 

اهمیت چنین فضاهایی بپردازد. 
فخری ال��ه توکل��ی، رئیس کمیته 
هنر کمیس��یون گردش��گری، اقتصاد 
ورزش و اقتص��اد هنر ات��اق بازرگانی 
در گفت وگ��وی اختصاصی با »فرصت 
امروز« با اش��اره به فق��دان آمار دقیق 
و ب��ه روز از تعداد محص��والت تولید 
ش��ده و میزان محص��والت به فروش 
رفت��ه در کش��ور می گوی��د: اطالعات 
دقیق��ی از می��زان ف��روش داخلی و 
خارجی در دس��ت نیست. زیرا بخشی 
از صنایع دستی کشور نظیر سنگ های 
قیمتی، نقره و بسیاری دیگر به صورت 
چمدانی ب��ه خارج از کش��ور منتقل 
می ش��ود. ب��ه دلیل ع��دم کدگذاری، 
میزان آم��ار تولید با آمارهای متولیان 

صنایع دستی مطابقت ندارد. 
وی ادام��ه می دهد: در این خصوص 
پیش��نهاد می دهم قب��ل از انجام هر 
کاری پایش دقیقی توس��ط نهادهای 
متولی در زمینه آمارهای صنایع دستی 
انجام شود. چرا که بدون رصد وضعیت 

فعلی، برنامه ریزی ب��رای آینده امکان 
ندارد. 

رئی��س کمیت��ه هنر کمیس��یون 
گردش��گری در پاس��خ به این س��ؤال 
ک��ه ایج��اد فروش��گاه و بازارچه های 
دائمی چه کمکی می تواند به توس��عه 
صنایع دس��تی کشور کند، می گوید: با 
ایجاد چنین فضاهای مشخصی برای 
فروش صنایع دس��تی، اعتمادس��ازی، 
کنترل کیفی��ت و نظارت بر قیمت به 
ط��ور موثر و بهینه ص��ورت می پذیرد 
و چرخه تولیدات با ش��تاب بیشتری 

می تواند حرکت کند. 
وی ب��ا اش��اره به ارتب��اط تنگاتنگ 
از  یک��ی  به عن��وان  صنایع دس��تی 
جاذبه ه��ای کش��ور ب��ا گردش��گری 
اظه��ار می کن��د: از آنجا ک��ه فروش 
صنایع دس��تی به گردشگران اغلب در 
خرده فروشی ها صورت می گیرد و غالبا 
مکان های خرده فروشی در محل هایی 
قرار گرفته اند ک��ه در جوار جاذبه های 
بنابراین ضرورت  گردشگری نیستند، 
ایج��اد نمایش��گاه ها و فروش��گاه های 
دائمی به ش��کل بازارچه یا راس��ته در 
تلفیق با عناصر گردشگری می تواند به 
توسعه صنایع دستی کشور و رشد آن 

کمک بسزایی کند. 
اله توکل��ی اضاف��ه می کن��د: چنین 
اتفاقی در میدان نقش جهان اصفهان 
رخ داده است. هم نشینی گردشگری و 
صنایع دس��تی در کنار هم می تواند به 

توسعه هر دو کمک کند. 
رئی��س کمیت��ه هنر کمیس��یون 
گردش��گری در خصوص الزاماتی که 
در ایجاد چنین فروش��گاه های بزرگ 
و تخصصی باید در نظر گرفته ش��ود، 
می گوی��د: ب��ا ایج��اد فروش��گاه های 

معتبر باید انتظارات مش��تریان به ویژه 
گردش��گران خارجی نی��ز مدنظر قرار 
گی��رد. امکاناتی از جمله اس��تفاده از 
کارت ه��ای اعتباری بین المللی جهت 
خری��د برای مش��تریان تنه��ا یکی از 
این الزامات اس��ت. اگرچه در اکثریت 
بازاره��ای س��نتی صنایع دس��تی این 

امکان فراهم نشده است. 
وی اضافه می کند: گردش��گران به 
دنبال مکان های فروش صنایع دستی 
معتبر هستند و ایجاد چنین فضاهایی 
فرآیند خرید را برای مشتریان آسان تر 

و قابل اعتمادتر می سازد. 
اله توکل��ی در رابطه ب��ا تاثیر ایجاد 
فروش��گاه ها و بازارچه ه��ای دائم��ی 
صنایع دس��تی در اش��تغال زایی اظهار 
می کند: ایجاد بس��تر مناس��ب و قابل 
اعتماد برای فروش صنایع دس��تی به 
خریداران آن، با تزریق پول به سیستم، 
تقاضا را برای محصوالت صنایع دستی 
بیش��تر می کن��د و همین ام��ر منجر 
به افزایش تولید و در نتیجه اش��تغال 

بیشتر نیروی کار می شود. 
وی در اش��اره ب��ه می��زان نه��اده 
م��ورد نیاز ب��رای س��رمایه گذاری در 
ایجاد فروش��گاه های دائمی می گوید: 
میزان نهاده س��رمایه گذاری بسته به 
مکان تاس��یس، ابعاد فروشگاه، شیوه 
غرفه آرایی و طراحی مکان و نحوه ارائه 
محصول و نوع خدمات پشتیبانی ارائه 

شده فرق خواهد داشت. 
رئی��س کمیت��ه هنر کمیس��یون 
گردش��گری در پاسخ به این سؤال که 
آیا ایجاد و راه اندازی چنین فروشگاه ها 
و بازارچه هایی می تواند س��ودده باشد، 
بیان می کند: به طور کلی صنایع دستی 
به س��بب بومی بودن و عدم وابستگی 

آن به مواد اولی��ه و تجهیزات وارداتی 
به راحتی در داخل کشور قابل تحقق 
است و نیاز به سرمایه گذاری های انبوه 
نداشته و همین امر ارزش افرزوده آن 
را باال می ب��رد و می تواند به راحتی به 
کسب وکاری س��ودده تبدیل شود. به 
همین ترتیب، راه اندازی فروشگاه های 
دائمی نیز می تواند س��ودده باشد، اما 
برای سودده بودن آنها باید محصوالت 
ارائه ش��ده در آنها ت��ا حدودی مطابق 
با تقاض��ای بازار باش��د. ام��روزه این 
تقاضا در جهت محص��والت دکوراتیو 
و کاالهای��ی ق��رار دارد که در طراحی 
داخلی به کار گرفته می شود. بنابراین 
صنایع دستی ایران هم باید ابتدا خود 
را در چنی��ن قالب��ی بازتعریف کند و 
برای این کار باید ابتدا صنایع دس��تی 
به درس��تی به عنوان یک صنعت خرد 
شناسایی شود و مطالعات تطبیقی با 
صنایع دس��تی کشورهای پیشرو نظیر 
هند، چین و آمری��کای التین صورت 

گیرد. 
وی ادامه می دهد: پ��س از مطالعه 
کامل سلیقه بازار با انجام برنامه ریزی 
پنج تا ده س��اله جام��ع و یکپارچه در 
کنار هم��کاری و تعهد همه نهادهای 
ذی ربط به این برنامه می توان تغییرات 
استراتژیک در تولید، عرضه و صادرات 
صنایع دس��تی ایجاد ک��رد. در صورت 
تحقق این امر کارگاه- فروش��گاه های 
صنایع دس��تی گزینه های خوبی برای 
عرضه مناسب محصول، جذب مشتری 

و خلق ارزش افزوده خواهند بود. 
اله توکل��ی اضافه می کن��د: درحال 
حاضر عرض��ه نامناس��ب و کاربردی 
قیمت ه��ای  محص��والت،  نب��ودن 
غیرمتعارف و پراکندگی این فروشگاه ها 

عالوه بر نداشتن دانش مدیریت فروش 
از مهم ترین چالش ها و مش��کالت این 

فروشگاه ها هستند. 
رئی��س کمیت��ه هنر کمیس��یون 
مهم تری��ن  بی��ان  در  گردش��گری 
دس��تاوردهایی که ایجاد فروش��گاه ها 
و بازارچه ه��ای دائم��ی می تواند برای 
صنایع دس��تی کش��ور داش��ته باشد، 
ایج��اد چنی��ن فضاهایی  می گوی��د: 
می تواند مهم تری��ن چالش مدیریتی 
کش��ور را ک��ه در حقیق��ت هم��ان 
اشتغال زایی برای جوانان است در قالب 
کس��ب و کارهای پایدار مرتفع سازد و 
عرصه ای را برای اتصال تولید کننده به 
خریدار ش��کل دهد و خأل ناشی از آن 
را که سال هاست بر بدنه صنایع دستی 

کشور گره خورده است پر کند. 
وی مهم تری��ن چالش ایجاد و تداوم 
چنین فضاهایی را عدم فرهنگ سازی 
ب��رای خرید صنایع دس��تی می داند و 
ادامه می دهد: فقدان تبلیغات از طریق 
رس��انه های مل��ی و بین المللی، عدم 
آش��نایی با نیاز و تقاضای مشتریان و 
حتی گردشگران در کنار فعالیت های 
جزیره ای نهادهای مدیریتی و دولتی، 
ماندگاری و پایداری این کسب وکارها 

را با مشکل رو به رو می سازد. 
اله توکل��ی اضافه می کند: روش های 
فروش س��نتی، بی توجهی به مسائلی 
همچون اندازه، وزن، بس��ته بندی های 
زیب��ا و چگونگ��ی قرار گی��ری کاالی 
مورد نظر در چمدان گردشگر از دیگر 
معضالت موجود در این حوزه اس��ت 
و به ویژه برای گردش��گران حساسیت 

باالیی ایجاد می کند.
رئی��س کمیت��ه هنر کمیس��یون 
گردش��گری ب��ا تأکی��د بر ض��رورت 
ایج��اد دهکده ها یا بازارچه های محلی 
صنایع دس��تی هر منطق��ه می گوید: 
توس��عه صنایع دس��تی می توان��د در 
معرف��ی هنر بومی منطق��ه و کاهش 
فقر به وی��ژه در مناط��ق دور افتاده و 

حاشیه ای مؤثر باشد. 
با تم��ام آنچه گفته ش��د ب��ه نظر 
می رس��د ب��رای ایجاد فروش��گاه ها و 
بازارچه های دائمی صنایع دستی حضور 
بخش خصوصی در کنار تس��هیالت و 
انگیزش��ی دولتی می تواند  بسته های 
تأثیر عمیقی در افزایش تعداد چنین 

فضاهایی داشته باشد. 
ب��ا این حال به س��بب ع��دم وجود 
مکان ه��ای مناس��ب و دائمی فروش، 
فق��دان فرهن��گ خری��د و تبلیغات، 
صنایع دستی س��هم مناسبی در سبد 
خریده��ای خان��واده ایران��ی ن��دارد. 
آگاهی س��ازی از مهم تری��ن عوامل در 
زمینه نگهداشت، بازسازی و گسترش 
هنرهای سنتی و صنایع دستی است. 
افزایش این آگاه��ی در جامعه از یک 
سو افزایش تقاضا برای یادگیری، خرید 
هنرهای دستی و بومی را در پی دارد و 
از سوی دیگر منجر به تحرک و پویایی 
هنرمن��دان، صنعتگران و عالقه مندان 
برای ورود و کار در این حوزه می شود 
و رشد فعالیت های تولیدی و شکوفایی 
نوآوری ه��ا را در این ح��وزه به دنبال 

خواهد داشت. 

اخبار گردشگری

مینا رشیدی

به گ��زارش ایرنا، محمدحس��ن طالبی��ان در حین 
بازدید از بیس��تون از افزایش خدمات گردش��گری به 
بازدیدکنندگان ب��ا رعایت حفظ آثار تاریخی خبر داد 
و اف��زود: اکنون با توجه به ارزیابی های کارشناس��ان، 
مجموعه جهانی بیستون از وضعیت مناسبی برخوردار 
اس��ت، هر چند ک��ه در بخش های��ی از جمله تملک 
س��وله ها و کاربری آنها اش��کاالتی وجود داش��ت اما 
وضعیت آنها نیز پس از رایزنی هایی که با کارشناسان 

انجام گرفت به طور کامل مشخص شد. 
ب��ه گفت��ه وی، اکن��ون س��وله هایی ک��ه متعلق به 
مجموعه جهانی بیس��تون اس��ت قرار است تبدیل به 
فضاهایی ب��رای تولید محص��والت فرهنگی و معرفی 
سایت به بازدید کنندگان شود، به طوری که گردشگران 
پیش از آنکه از مجموعه بازدید کنند با تاریخ س��ایت 

باستانی بیستون آشنا شوند. 
معاون میراث فرهنگی کش��ور همچنین از افزایش 
خدمات گردشگری در ورودی سایت تاریخی بیستون 
خبر داد و گفت: قرار اس��ت با توافقی که انجام گرفته، 

خدمات ب��ه گردش��گران در ورودی س��ایت تاریخی 
بیستون افزایش یابد و ظرفیت های بیشتری در اختیار 

بازدید کنندگان قرار بگیرد. 
براس��اس گزارش رواب��ط عمومی معاون��ت میراث 
فرهنگ��ی، طالبی��ان افزود: بس��یاری از م��ردم تمایل 
داشتند که کتیبه بیستون را از نزدیک مشاهده کنند، 
ب��رای اینکه ای��ن فرصت در اختیار م��ردم قرار بگیرد 
اما آس��یبی هم به نقش برجس��ته وارد نشود قرار شد 
مردم بدون آنکه به کتیبه نزدیک شوند، از پایین نقش 
برجس��ته با اس��تفاده از دوربین ویژه این کتیبه را به 

سهولت مشاهده کنند. 
مع��اون میراث فرهنگی با ابراز امیدواری از انتش��ار 
ط��رح جامع بیس��تون در آینده نزدیک خاطرنش��ان 
کرد: همزمان با افزایش خدمات گردشگری در پایگاه 
جهانی بیستون، قرار است به زودی کتاب فعالیت های 
بیس��تون و ط��رح جامع بیس��تون آماده ش��ود که به 
محض آماده ش��دن کتاب و طرح جامع بیس��تون در 

دسترس متخصصان و عموم قرار می گیرد. 

آماده سازی دومین بنای سنگی مورد عالقه گردشگران خارجیاقدامات جدید خدماتی برای بازدیدکنندگان بیستون

به گزارش ایرنا، محمدحس��ن طالبیان پ��س از بازدید 
از پای��گاه تاریخی معب��د آناهیتا در کن��گاور تاکید کرد: 
س��اماندهی و حفاظت از این محوطه تاریخی باید بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد. 
وی افزود: معبد آناهیتا در کنگاور یکی از سایت های مهم 
ایران به شمار می رود و از آنجایی که این سایت تاریخی در 
فهرست آثار موقت قرار دارد؛ الزم است آماده سازی میدان 

این محوطه هرچه سریع تر انجام شود. 
به گفته طالبیان، در سال های گذشته اقدامات بسیاری 
باید برای س��اماندهی محوطه انج��ام می گرفت از جمله 
ساماندهی س��قف امامزاده ای که در آن محدوده است. با 
توجه به اینکه هیچ نهادی با توسعه امامزاده مخالف نیست، 
اما سقف آن باید با هماهنگی اداره اوقاف استان بازطراحی 
شود و متناسب با شان امامزاده و این سایت تاریخی باشد. 
معاون میراث فرهنگی تصریح کرد: الزم اس��ت هر چه 
س��ریع تر اقدامات مربوط به پاکسازی گیاهان و علف های 
هرز در محوطه انج��ام گیرد و در مرحله بعد نیز خدمات 
مرب��وط ب��ه گردش��گران مث��ل مس��یر بازدیدکنندگان، 

اطالع رسانی، نصب تابلو، تجهیز کارگاه و پایگاه برای شروع 
کارگاه های مرمتی آغاز شود. 

آن طور که معاون میراث فرهنگی کشور می گوید، پس 
از آنکه اقدامات مربوط به خدمات گردشگران در محوطه 
انجام شد پیش بینی شده ساختمان هایی که داخل محوطه 
وجود دارند آزادس��ازی و تملک شوند. به طوری که طبق 
برنامه ریزی های انجام ش��ده پ��س از تملک این بناها قرار 
است خدمات پشتیبانی مجموعه در آنجا استقرار پیدا کند. 
طالبیان همچنین از تهیه نقشه های منظری معبد آناهیتا 
خب��ر داد و گفت: ترمیم حصار پیرامون معبد و همچنین 
تهیه نقش��ه و طرح جامع منظ��ری از جمله فعالیت هایی 

است که امید می رود در برنامه ای بلند مدت انجام شود. 
معبد آناهیتا به عنوان یکی از بزرگ ترین بناهای سنگی 

در ایران در شهر کنگاور و در استان کرمانشاه قرار دارد. 
گفته می شود معبد آناهیتا دومین بنای سنگی ایران پس 
از تخت جمشید است که همواره مورد بازدید گردشگران 
داخل��ی و خارجی، باستان شناس��ان و پژوهش��گران قرار 

می گیرد. 
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اثــرات اقتصــادی ارائـه خـدمــات به مشتـریـان

ارائه مداوم خدمات به مشتریان و راضی نگه داشتن آنان امروزه از 
اهمیت بسیار زیادی در جهت حفظ آنان برخوردار است

مشتریان راضی از ارزش بسیار زیادی برخوردارند

انتظارات از خدمات پس از فروش پیوسته در حال افزایش است

97 % از مشتریان در سراسر جهان معتقدند ارائه 
خدمات پس از فروش به آنان تأثیر بسیار زیادی در انتخاب 

محصوالت برندها و وفاداری آنان به برندهای مورد نظرشان دارد. 

73 % از مشتریان اعالم کرده اند که در 
صورت رضایت از خدمات پس از فروش یک برند 

استفاده از محصوالت و خدمات آن را به دیگران نیز 
پیشنهاد خواهند کرد. 

46 %  از مصرف کنندگان می گویند 
محصوالت و خدمات برندهای ارائه کننده خدمات پس 
از فروش مناسب و با کیفیت را بیشتر و باالتر از سایر 
محصوالت موجود در بازار به دوستان و نزدیکان خود 

پیشنهاد می کنند. 

60 %   از مشتریان در انگلستان خواهان 
وجود تعادل میان قیمت محصوالت و کیفیت 

خدمات پس از فروش هستند و هرگز حاضر به خرید 
محصوالت ارزان تر با خدمات پس از فروش بی کیفیت 

و نازل نیستند. 

59 %   از مصرف کنندگان در سراسر جهان انتظارات شان از خدمات پس از فروش نسبت به 
یک سال گذشته افزایش یافته است.

75 % از شرکت های تجاری در حال حاضر خدمات پس از فروش را به عنوان یک عنصر 
متمایز کننده در رقابت های تجاری قلمداد می کنند.  

جذب مشتری جدید 6 برابر گران تر از نگه داشتن 
مشتریان فعلی است. 

براساس تحقیقات صورت گرفته احتمال فروش 
محصوالت و خدمات به مشتریان فعلی 14 برابر 

بیشتر از مشتریانی است که به تازگی جذب شده اند. 

76 % از مشتریان بر این عقیده اند که نحوه و کیفیت ارائه 
خدمات پس از فروش به آنها بهترین شیوه در جهت ارزیابی میزان 

اهمیت آنان برای برندها و شرکت های تجاری است. 

62 % از مشتریان در جهان اعالم کرده اند 
که در سال جاری تنها به دلیل یک مورد برخورد 

نامناسب با آنان و کیفیت نازل خدمات پس از 
فروش برندی که از خدمات و محصوالت آن استفاده 

کرده اند، تعامل با آن برند را متوقف کرده اند. 

55 % از مشتریان در آمریکا می گویند چنانچه برای سواالت 
خود پاسخ مناسبی در مدت زمانی کوتاه نیابند، خریدهای آنالین خود 

را متوقف خواهند کرد. 

متوسط هزینه ارائه خدمات پس از فروش ضروری به مشتریان توسط 
خرده فروشی های آنالین در راستای افزایش اهمیت ارائه این گونه 

خدمات، رقمی معادل 22 میلیون دالر برآورد شده است. 

6/1 تریلیون دالر 
هزینه انتقال مشتریان از یک برند به برندی دیگر به دلیل ارائه 

خدمات پس از فروش ضعیف تنها در اقتصاد آمریکا است. 



ابررایانه دنیا آمریکایی نیست
اب��ر کامپیوتر دنیا س��اخت چین 
اس��ت. ای��ن اب��ر کامپیوت��ر که 
ن��ام   Sunway TaihuLight
دارد و در مدل سازی آب و هوا و 
پژوهش های علمی کاربرد دارد، قدرتمند ترین رایانه 
دنیاست. این رایانه جدید به کمک 40هزار پردازنده 
قادر اس��ت بی��ش از ه��زار تریلیون )یک ب��ا 15 تا 
صف��ر( عملیات در ثانیه انجام دهد. پس از کنفرانس 
بین الملل��ی اختص��اص داده ش��ده ب��ه ای��ن رایانه، 
رتبه بندی س��ایت Top500. org این کامپیوتر را 
به عنوان قدرتمند ترین کامپیوتر دنیا معرفی کرد. در 
ساخت این رایانه هیچ قطعه آمریکایی به کار نرفته و 
تماما ساخت چین است. در این ابررایانه از پردازنده 
اینتل اس��تفاده نشده  است. 40960 پردازنده چینی 
هر کدام با 260 هس��ته در این رایانه قدرتمند به کار 
رفته اس��ت. این پردازنده ها س��ه برابر قدرتمند تر از 
پردازنده ه��ای آمریکایی عمل می کنن��د. با بیش از 
10 میلی��ون هس��ته، این ابررایان��ه می تواند بیش از 
هزارتریلی��ون مع��ادل 93 پتافالپ��س عملیات را در 
هر ثانیه انجام دهد. فالپس یک ش��اخص س��نجش 
کارایی پردازنده رایانه اس��ت که هر ترافالپس معدل 
یک تریلیارد عملیات در ثانیه اس��ت. این ابررایانه دو 
برابر مدل قبلی اش س��رعت دارد. براساس رتبه بندی 
Top500 از 10 رایان��ه س��ریع و قدرتمن��د جهان، 
دو رایانه چینی و چهار رایانه س��اخت آمریکا اس��ت. 
بقیه مدل ها ساخت کشور های ژاپن، آلمان، سوییس 
و عربس��تان اس��ت. چی��ن با ص��رف هزین��ه  زیاد و 
سرمایه گذاری در طرح های علمی و پژوهشی به یک 

کشور پیشرو در این زمینه تبدیل شده  است. 

پارک واقعیت مجازی سامسونگ 
در پاریس

پارک  سامس��ونگ 
واقعیت  تفریح��ی 
را  خ��ود  مج��ازی 
روز جمعه در پاریس بازگش��ایی می کند. این پارک 
S7LifeChanger  نام دارد. پارک واقعیت مجازی 
سامس��ونگ روز های جمعه تا یکش��نبه به مناسبت 
افتتاحی��ه به صورت رای��گان میزبان همگان اس��ت. 
سامس��ونگ ب��ه منظور معرف��ی و شناس��اندن کاله 
واقعیت مجازی GearVR خود به عموم دس��ت به 

این ابتکار زده  است.
 ای��ن پارک تفریح��ی ده ها فعالی��ت هیجان انگیز بر 
پای��ه تکتولوژی واقعیت مج��ازی ارائه می دهد. کاله 
واقعیت مجازی GearVR سامسونگ با گوشی های 
س��اخت این ش��رکت کار می کند. ایده این طرح، دو 
ماه پیش در کمپانی سامس��ونگ فرانسه متولد شد. 
در ص��ورت موفقیت این طرح، ف��روش کاله واقعیت 
مج��ازی می تواند ب��ا رقبای دیگر خ��ود رقابت کند. 
س��ایت اینترنتی این پارک تفریحی، از ماه دس��امبر 
به طور مرتب ویدئو های 360 درجه واقعیت مجازی 
را منتشر می کند. مدیر اجرای سامسونگ در فرانسه 
می گوی��د: »به کم��ک تکنولوژی واقعی��ت مجازی، 
می ت��وان تجربه های غیر ممک��ن را در زندگی ممکن 
س��اخت.« سامس��ونگ همچنین قصد دارد روز های 
اول، دوم و س��وم ماه ژوئیه یک فستیوال موسیقی به 
راه بیندازد که عالقه مندان می توانند به وس��یله کاله 
واقعیت مجازی در کنس��رت های موس��یقی شرکت 

کنند. 
پی��ش از این ه��م کمپانی سامس��ونگ تکنولوژی 
واقعیت مجازی خود را در یک ترن هوایی در آمریکا 
ب��ه کار گرفته ب��ود. به کم��ک کاله واقعیت مجازی، 
هیج��ان ترن س��واری چندین برابر می ش��ود و افراد 
به صورت مجازی می توانند به تونل های ترس��ناک و 

ارتفاعات باال بروند. 

دیوید بکه��ام اعالم کرده به ماندن بریتانیا 
در اتحادی��ه اروپا رأی می ده��د. او می گوید 
می خواهد فرزندان��ش در کنار بقیه دنیا و نه 
تنها، با مش��کالت دنیا مواجه شوند. کاپیتان 
س��ابق تیم مل��ی فوتبال انگلی��س می گوید: 
بهترین س��ال های کاری  خود را در منچستر 
یونایتد ب��ا بازیکنان بریتانیای��ی بزرگی مثل 
رای��ان گیگ��ز، نیکی ب��ات و ب��رادران نوایل 
گذران��ده اما آنه��ا با وجود »ی��ک دروازه بان 
هلندی، پیتر اش��میکل، روین کین ایرلندی 
و اری��ک کانتون��ای فرانس��وی تی��م بهتر و 

موفق تری را به وجود آوردند.«
بکهام می گوید تجربه بازی های بین المللی 
هم درک��ی از فرهنگ های اروپایی به او داده 
است. او در بیانیه ای که روی کمپین »بمانیم 
قوی تری��م« فیس بوک منتش��ر ک��رد، گفت: 
»من تجربه زندگی و بازی در مادرید، میالن 
و پاری��س را هم به هم��راه هم تیمی هایی از 
سرتاس��ر اروپا و دنیا داش��ته ام. آن شهرهای 
باش��کوه اروپایی و هواداران احساساتی ش��ان 
م��ن و خان��واده ام را پذیرفتند و فرصت لذت 
ب��ردن از فرهن��گ و م��ردم منحصربه فرد و 

اختی��ار  در  را  خ��ود  تاثیرگ��ذار 
م��ا گذاش��تند. ما در ی��ک دنیای 
پر جنب و ج��وش و متصل به هم 
زندگی می کنیم ک��ه در آن همه 
در کنار هم قدرتمند خواهیم بود. 
برای فرزندان م��ا و فرزندان آنها، 
م��ا باید ب��ا هم و نه ب��ه تنهایی با 
مش��کالت دنیا مواجه ش��ویم. به 
همی��ن خاطر من ب��ه ماندن رأی 

می دهم.«
ام��ا ماج��را به همی��ن جا ختم 
به  نزدی��ک  به ظاه��ر  نمی ش��ود؛ 
20 س��ال پیش ویکتوری��ا بکهام، 

همس��ر دیوی��د بکه��ام در مصاحب��ه ای ب��ا 
اس��پکتیتور اتحادی��ه اروپا را به ش��دت مورد 
انتق��اد ق��رار داد. او در س��ال 96 میالدی به 
خبرن��گار نش��ریه اس��پکتیتور گف��ت: »این 
یک حقه وحش��تناک اس��ت که بر سر مردم 
اتحادیه  بریتانیا پیاده کرده اند. بروکرات های 
اروپ��ا دارن��د ذره ذره فردیت و هویت ملی را 
از بی��ن می برند. بگذارید یک مث��ال برایتان 
بزن��م؛ این پاس��پورت های جدید حال آدم را 
به هم می زنند، توهین به بریتانیاست. ما باید 

فردیت ملی خود را حفظ کنیم.«
آن موق��ع کمپین  رس��انه اجتماعی »ترک 
اتحادی��ه« ی��ک گ��روه غیر رس��می خواهان 
خ��روج بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپ��ا که یک 
بان��ک بریتانیای��ی آن را راه انداخت��ه بود، از 

دیدگاه های خانم بکهام استفاده کرد. 
روز سه شنبه ویکتوریا بکهام موضع خود را 
مشخص کرد و گفت که از همسرش حمایت 
می کند. او گفت به همس��رش افتخار می کند 
و کمپی��ن »ترک اتحادی��ه اروپا« را به خاطر 
استفاده از دیدگاه های کهنه او محکوم کرد. 
او در صفح��ه اینس��تاگرام خ��ود، در کنار 
لوگوی Stroneger in )ی��ا همان کمپین 
»بمانیم قوی تریم«( نوش��ت: »در پاس��خ به 

کمپی��ن ترک اتحادیه که 29 س��ال پیش از 
حرف های من سوء استفاده کردند باید بگویم 
که نظرات من هیچ ارتباطی با این همه پرسی 
نداشت. من به کشورم باور دارم و آینده ای را 
برای فرزندانم می خواهم که در آن ما در کنار 
هم قوی تر خواهیم بود و از کمپین ماندن در 

اتحادیه حمایت می کنم.«
بوریس جانس��ون، شهردار س��ابق لندن و 
یک��ی از رهبران کمپین ت��رک اتحادیه اروپا 
به دنبال صحبت های دیوید بکهام اعالم کرد 
که طرف آنها هم حمایت برخی از ستاره های 
سابق فوتبال انگلیس را دارد. او در گفت وگو 
با رادیو ال بی سی گفت کمپین ترک اتحادیه 

حمایت سول کمپل و جان بارنز را دارد. 
کمبل، مدافع س��ابق تی��م فوتبال انگلیس 
در ماه آوری��ل اعالم کرد که ت��رک اتحادیه 
اروپ��ا امکان پرورش و تقویت اس��تعدادهای 
بیش��تر  بریتانی��ا  ب��رای  را  بوم��ی فوتب��ال 
می کن��د. او گفت: »ما ب��ا ایجاد این تغییرات 
می توانی��م کنت��رل بازی م��ورد عالقه مان را 
دوب��اره به دس��ت بگیریم. لی��گ برتر دیگر 
کم ک��م دارد ب��ه روی همه باز می ش��ود، در 
کنار س��تاره های فوتبال ما ش��اهد تیم هایی 
هستیم که پر از بازیکن های متوسط خارجی 
هس��تند، به خصوص از اروپا. خب این 
فرصت های اس��تعداد جوان انگلیسی 
و بریتانیای��ی را مح��دود می کند، به 
خاطر قوانین آزاد جابه جایی اتحادیه 
اروپا، تقریباً ام��کان اینکه ما بتوانیم 
کنترل اوضاع را به درس��تی در دست 

بگیریم، وجود ندارد.«
ریچ��ارد  دوش��نبه،  روز  ام��ا 
اس��کیودمور، مدیر اج��رای لیگ برتر 
انگلی��س از کمپین ماندن در اتحادیه 
اروپا حمایت کرد و از حمایت هر 20 
باش��گاه لیگ برت��ر از کمپین ماندن 

خبر داد. 

فوتبالیس��ت های آلبانیای��ی در یورو 2016 
تاریخ س��از ش��دند و دستاوردش��ان از س��وی 
دول��ت آلبانی مورد قدردان��ی مادی و معنوی 
ق��رار خواهد گرف��ت. نخس��ت وزیر آلبانی در 
گفت وگویی اختصاصی با س��ی ان ان گفت که 
بازیکنان »بهترین سفیران« کشورشان بوده اند 
و سزاوار تش��ویق و تمجید هستند؛ بازیکنان 
تیم فوتب��ال آلبانی یک جایزه نقدی 7 رقمی 
و پاس��پورت های دپیلماتیک دریافت خواهند 
ک��رد. ادی ریما، نخس��ت وزیر آلبانی کمتر از 
24 ساعت بعد از نخستین پیروزی تیم فوتبال 

این کشور در مسابقات یورو 2016 اعالم کرد 
ک��ه دولت آلبان��ی به فدراس��یون فوتبال این 
کشور یک میلیون یورو معادل 1/13 میلیون 
دالر جایزه نقدی اه��دا خواهد کرد. او درباره 
اهدای پاسپورت های دیپلماتیک گفت: »این 
یک ج��ور قدردانی نمادین و خالصانه اس��ت. 
س��فرا این پاس��پورت ها را دارن��د و حاال این 
فوتبالیست های ما هستند که سفیران خوبی 

برای کشورمان بوده اند.«
آلبانی عضو اتحادیه اروپا نیس��ت و تا سال 
2020 هم نخواهد بود. این کش��ور در س��ال 

2014 موف��ق به دریافت حق نامزدی ش��د. 
ریما در گفت وگو با س��ی ان ان به طنز گفت: 
»من امی��دوارم ب��ازی آلبان��ی و انگلیس را 

ببینم.«
کش��ور آلبانی از پایان ده��ه 80 میالدی، 
زمانی که تح��ت حاکمیت رژیم توتالیتر انور 
خوجه و یکی از ایزوله ترین کش��ورهای دنیا 
بود- مس��یر طوالنی را تا امروز پیموده است. 
در آن دوره هی��چ کس حت��ی حق خروج از 

کشور را نداشت.
 منبع:سی ان ان

قیمت زعفران

بکهام: به ماندن رأی می دهم
کاپیتان سابق تیم فوتبال انگلیس مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست

یک میلیون یورو برای فوتبالیست های آلبانیایی

آشنا کردن کودکان با پول، نحوه خرج کردن آن، آموزش فرهنگ پس انداز کردن و 
کسب درآمد از محورهای مهمی است که خانواده ها باید به طور جدی به آن بپردازند. 
آموزش کودکان در مورد پول بس��یار ضروری است و دانشی است که در زندگی آینده 

به آن نیاز جدی دارند. 
در این برهه از زمان که رکود اقتصادی سراس��ر جهان را در بر گرفته ما بیش از هر 
زمان دیگری نیاز داریم به فرزندانمان بیاموزیم با پولی که به دس��ت می آورند چه باید 
بکنند، چگونه آن را به شکل صحیح پس انداز کنند و چیزهایی را که در مورد مدیریت 
مالی الزم است بدانند به آنها آموزش دهیم و فرزندان خویش را با دانش پولی صحیح 

آماده زندگی و آینده کنیم. 
تعداد کودکان با س��واد مالی در سراس��ر دنیا بسیار اندک اس��ت. کودکان معموال تا 
حدود س��ن 17-16 س��الگی به خوبی با این مفاهیم مالی آشنایی ندارند و این به آن 
معناست که سال های بسیاری را که مناسب آموزش بوده از دست داده اند. مثاًل آموزش 
مالی در اسپانیا بسیار ضعیف و بحث در مورد پول بی فایده است. ولی در کشور سوئد، 

کودکان را از دوره دبستان با مدیریت مالی آشنا می کنند. 
ب��ه کودک مقداری پ��ول می دهند و در قالب یک پروژه و ط��رح از او می خواهند تا 
برای پولش برنامه ریزی کند. به او می گویند که هر مقدار پولی برای چه کاری اس��ت 
و او باید با توجه به شیوه هزینه کردن به همه آنها رسیدگی کند و از طرفی پس انداز 

هم داشته باشد. 
هی��چ کس دوس��ت ن��دارد در مورد پول صحب��ت کند. یا بهتر می ت��وان گفت هیچ 
کس دوس��ت ندارد در مورد پول »خود« صحبت کند. اما، ما در س��نین پیش دبستانی 
می توانیم کودکان را با اقتصاد آشنا کنیم. در واقع والدین بهترین فرصت در اختیارشان 
اس��ت که آم��وزش مفهوم پول و دادن درک درس��تی از پول خرج ک��ردن و پس انداز 
کردن به فرزندان شان را ش��روع کنند، زیرا فرزندان شان نیز در بهترین محدوده سنی 
ق��رار دارن��د و آموزش این موارد در این س��نین، باعث می ش��ود ک��ه در آنها نهادینه 
ش��ود. کودکان باید با مفهوم پول و ارزش آن آش��نا شوند، بنابراین کودکی که می داند 
والدینش زحمت می کش��ند تا پول درآورند، شیوه خرج کردن آن را یاد می گیرد و در 
صورتی که بی حس��اب به او برای خرج کردن پول ندهند، می تواند شیوه مدیریت امور 

مالی را در حد خود و در حد سن و میزان پول تو جیبی خود یاد بگیرد.
 در محدوده س��نی پنج سال، اگر شما به موقع به فرزندانتان بیاموزید، آنها می توانند 
در این س��ن ش��روع به درک مفهوم واقعی پول کنند و پول در نظرشان به صورت یک 
چیز جادویی و خارق العاده، آش��کار و نمایان نش��ود. اما ک��ودکان باید بدانند که پول 
همیش��ه در اختیارشان نیست و هر لحظه نمی توانند به آنچه می خواهند برسند یا آن 

را تهیه کنند. 
اما فرزندانمان در چه صورتی ارزش پول را بیش��تر درک می کنند؟ تربیت اقتصادی 
کودک، یکی از دغدغه های والدین اس��ت. در اینجا چند روش برای کمک به فرزندان 

در درک مسئله مالی مطرح شده است. 

بازی با هزینه ها
از س��ه س��الگی می توانید با کودک خود فروش��گاه بازی کنید. این بازی و س��روکار 
داش��تن با پول های کاغذی س��اختگی به کودک آموزش می دهد که در ازای پر کردن 
س��بد خرید خ��ود باید پول پرداخت کن��د. کمی بعد تر بازی مونوپول��ی به آنها مبانی 
پرداخ��ت، مذاک��ره و معامله و تبادل پول��ی را یاد می دهد. ک��ودکان در این بازی یاد 
می گیرند که همه نمی توانند یک خانه، یک هتل داش��ته باش��ند. کودک به کمک این 
فعالیت ه��ا یاد می گیرد که برای به دس��ت آوردن چیزی، یک چیز دیگر را از دس��ت 

می دهد. 

پس انداز و تعریف اهداف مالی
زمان��ی که کودکان را در مورد پول آم��وزش می دهیم، بخش اعظمی از این آموزش 
به نحوه پس انداز کردن مربوط می ش��ود. برای مثال هنگام خرید اس��باب بازی برای 
فرزندان خود، از پول توجیبی هفتگی آنها استفاده نکنید. در خانه، هنگامی که فرصت 
دارید و آنها نیز سواالتی دارند در مورد پول هایشان با آنها صحبت کنید. کودک خیلی 
زودتر از اینها و در دو س��الگی می آموزد که نمی تواند هر چیزی را که دوس��ت دارد به 

سرعت به دست آورد. 
کمی که بزرگ تر ش��د در چهار س��الگی ب��ه او توضیح دهید که تف��اوت میان نیاز 
ضروری، خواس��ته و هوس زودگذر چیس��ت. با دریافت پول توجیبی و هدایای نقدی 
در ازای انج��ام کار های خاص، او یاد می گیرد که مدیریت اقتصادی را از این مبالغ کم 
ش��روع کند. با او درباره طرح هایی صحبت کنید که دوس��ت دارد با پس اندازش انجام 
دهد. به فرزند خود یاد بدهید که تمام پول تو جیبی خود را خرج نکند و قس��متی از 
آن را ب��رای مواقع نیاز در آینده و به اصطالح ب��رای روز مبادا نگه دارد. به عنوان مثال 
ب��ا دریافت هر 10هزار توم��ان پول تو جیبی، 2هزار توم��ان از آن را در یک قلک پول 
پس انداز کند. به آن ها کمک کنید تا بدانند با این کار چقدر پول را می توانند در طول 
یکس��ال پس انداز کنند و تصویر خوبی از آینده را در ذهن ش��ان بس��ازید. اجازه دهید 
کودک شما خودش تصمیم بگیرد حتی اگر او این پول را برای خرید یک اسباب بازی 
بی ارزش خرج کرد هم در تصمیم گیری او دخالت نکنید. بهتر است او خودش تصمیم 

بگیرد که آیا پول خود را خرج یا آن را پس انداز کند. 
پس از اس��تفاده از قلک های پول و زمانی که او کامال مفهوم پس انداز را درک کرد، 
باز کردن یک حس��اب بانکی در یک مؤسس��ه مالی مرحله بعدی است. کودک از این 
طریق متوجه می ش��ود که پول هایش در یک جای امن سپرده شده است که درصورت 

نیاز می تواند آن را برداشت کند. 
به او یاد بدهید که برای به دست آوردن پول باید کار کرد. برای کودک توضیح دهید 
که بزرگ تر ها قبل از برداشت کردن از حساب، اول باید حساب بانکی خود را پر کنند 

به همین دلیل به سرکار می روند. 
کودکان باید یاد بگیرند نیاز های خود را س��بک و س��نگین کنند. آیا می توانند س��ه 
بس��ته آبنبات بخرن��د؟ به او یاد بدهید که با همان مبلغ، دیگ��ر چه کار هایی می تواند 
انجام دهد. مقایسه کردن را به فرزند خود یاد بدهید. به کودک بیاموزید که دو کاالی 
هم قیمت را با هم مقایس��ه کند. آنها را از لحاظ کیفیت و تعداد و اندازه بررس��ی کند. 
جنبه های مختلف مصرف را به فرزند خود آموزش دهید. مثاًل تفاوت یک کاال با برندی 
شناخته شده را با یک برند نامعتبر برایش توضیح دهید. به کودک یاد دهید که چگونه 
می تواند از تخفیف فروش��گاه ها بهره   مند ش��ود. خرید با قیمت های مناسب و به صرفه 
را به او آموزش دهید. به عنوان مثال پیش از مناس��بت های به خصوص که فروش��گاه ها 

فروش فوق العاده دارند او را همراه خود به خرید ببرید. 

قرض دادن و قرض گرفتن 
یکی از مسائل دیگر آموزش قرض دادن و قرض گرفتن است. در این مورد می توانیم 
به فرزندان خود در مواقع لزوم پول قرض دهیم اما از او بخواهیم که در زمان معینی به 
ما برگرداند. حتی برای تأثیر بیشتر والدین می توانند جلوی فرزندشان به یکدیگر پول 
قرض دهند و برای هم شرط بگذارند که مثاًل تا یک یا دو هفته دیگر آن را برگردانند 
و برگش��ت پول را هم در مقابل فرزندشان انجام دهند تا او هم یاد بگیرد که هر قرض 

دادنی بازگشتی دارد. 

بودجه بندی
ب��ه کودک بیاموزید که از پ��ول تو جیبی خود مبلغ مش��خصی را به خرید خوراکی 
و اس��باب بازی اختصاص دهد. فرزند ش��ما می آموزد که هزینه ها را شناس��ایی کند و 
هزینه های ضروری را از غیر ضروری تش��خیص دهد. برای فرزند خود توضیح دهید که 
درآمد ش��ما صرف هزینه ه��ای مختلفی از جمله قبوض ب��رق و اینترنت، گاز، خورد و 
خوراک، سرگرمی و سفر و خرید لوازم منزل می شود. درآخر فرزند شما باید یاد بگیرد 
ک��ه چگون��ه بودجه بندی کند. او یاد می گیرد که باید درآمد و هزینه ها با هم تناس��ب 

داشته باشند. به عبارتی دخل باید با خرج همخوانی داشته باشد. 

چگونه کودکان خود را مقتصد بار بیاوریم؟ 
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جدول امروز

امروز همه پرسی ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار می شود. همچنان میان مردم بر سر این موضوع اختالف نظر های فراوانی وجود دارد. سال 1975 مردم 
بریتانیا طی یک همه پرسی با عضویت در اتحادیه اروپا موافقت کردند و اکنون پس از 41 سال مردم بر سر دوراهی قرار گرفته اند.  
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قیمت)تومان( وزن درجه کیفیت نوع

6800000 1 1 زعفران نگین صادراتی

6100000 1 1 زعفران نگین پوشال

6500000 1 1 زعفران ممتاز قائنات صادراتی

6200000 1 1 زعفران سرگل ممتاز قائنات

5600000 1 1 زعفران دسته)دخترپیچ(

1800000 1 1 زعفران سفیدی ریشه
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