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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کمیسیونرهای اروپا در تهران
موگرینی نقشه راه ایران و اروپا را آورده است؟

کره جنوبی یکی از بزرگ ترین اقتصادهای آسیا و جهان پس 
از توافق 10میلیارد دالری با ایران به زودی رئیس جمهور خود 
را به ایران می فرستد تا با مقام های دولت یازدهم، فعالیت های 
تفاهم شده را اجرایی کند. این در حالی است که نخست وزیر 
ایتالیا به عنوان رئیس  یک��ی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان 
و اروپا نیز به تازگی تهران را ترک کرده اس��ت. در میانه سفر 

روس��ای دو غول اقتصاد آس��یا و اروپا، اما تهران امروز ش��اهد 
حضور »فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
خواهد بود. »الیزابتا بین بوفسکا« مسئول بازار داخلی، صنایع 
و کارآفرینی، »ویولتا بالک« کمیس��یونر بخش حمل و نقل، 
»میگل آریاس کانیته« مس��ئول ان��رژی و اقدام های آب و 
هوای��ی، »کارل��وس موندس« مس��ئول دان��ش، پژوهش و 

نوآوری، »تیبور ناواراکیچ« مسئول آموزش، فرهنگ، ورزش 
و جوانان، »کریستوس اس��تیلیانیدس« مسئول کمک های 
بشردوس��تانه و مدیری��ت بح��ران و »کارمنووال« مس��ئول 
محیط زیس��ت، دریان��وردی و ماهیگیری اتحادی��ه اروپا از 

همراهان اصلی موگرینی در تهران خواهند بود.
ادامه در همین صفحه

سرمقـاله
فرصت تاریخی
 اقتصاد ایران 

تجربه نش��ان می دهد مدیران 
ش��رکت های  س��هامداران  و 
ب��زرگ جه��ان در مجموع کمتر 
هیجان  دچار  سیاس��تمداران  از 
می ش��وند و س��رمایه و امکانات 
خ��ود را تنه��ا ب��ه محل های��ی 
می برند که بدانند سود بلندمدت 
ب��ه دس��ت می آورند. ای��ن نگاه 
اقتصادی س��هامداران و مدیران 
ش��رکت های غول پیک��ر اروپایی 
ک��ه محافظه کارت��ر از دیگ��ران 
هس��تند بیش��تر نمود دارد و به 
همی��ن دلیل اس��ت ک��ه وقتی 
آنها دس��ته جمعی به این نتیجه 
می رس��ند که منطقه ای را برای 
سرمایه گذاری انتخاب کنند باید 

به ژرفای مسئله توجه کرد. 
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س��ازمان تجارت جهان��ی در تازه ترین گ��زارش خود به 
پیش بینی وضعیت تجارت جهانی در سال 2016 پرداخت. 
براس��اس این گزارش، کاهش در قیم��ت کاالها طی چند 
س��ال اخیر و نیز افت تقاض��ای جهانی به همراه کاهش در 
قیمت نفت باعث افت تجارت و کاهش رشد آن شده است. 
براس��اس این گزارش، نس��بت ارزش��ی تجارت به تولید 
ناخالص و نس��بت رش��د تجارت در مقایس��ه با رشد تولید 
ناخال��ص طی چند س��ال اخی��ر نیز کاه��ش قابل توجهی 
داشته اس��ت. با این وجود انتظار می رود نرخ رشد واردات 
و صادرات در س��طح جهان طی سال 2016 نسبت به سال 

2015 رشد قابل قبولی داشته باشد. 
به گزارش خبرآنالین، پیش بینی می ش��ود براساس این 
گزارش رشد تجارت جهانی از 2.8درصد در سال 2015 به 

3.9درصد در سال 2016 افزایش یابد. 
پیش بینی های این سازمان بیانگر این مطلب است که در 
کشورهای توس��عه یافته میزان رشد صادرات از 3درصد در 
س��ال 2015 به 3.8درصد در س��ال 2016 افزایش خواهد 

یافت. برای کش��ورهای در حال توس��عه و نوظهور این رقم 
از 2.4درصد در س��ال 2015 به 3.8درصد در سال 2016 
افزایش خواهد یافت. همچنین رشد واردات در اقتصادهای 
توس��عه یافته از 3.1درصد در سال 2015 به 3.2درصد در 

سال 2016 برسد. 
براس��اس این گزارش، در س��ال 2015 بیشترین کاهش 
رش��د صادراتی مربوط به منطقه آسیا به دلیل کاهش رشد 
اقتصاد چین است. از س��وی دیگر بیشترین رشد صادرات 
مربوط به کش��ورهای آمریکای ش��مالی اس��ت. پیش بینی 
می شود در س��ال 2016 بیشترین رشد صادرات مربوط به 

آسیا با 5.4درصد خواهد بود. 
در بخ��ش واردات در س��ال 2015 می��الدی بیش��ترین 
کاهش رش��د وارداتی مربوط به منطقه آمریکای جنوبی و 
مرکزی اس��ت. از سوی دیگر بیشترین رشد واردات مربوط 
به کش��ورهای آمریکای شمالی اس��ت. پیش بینی می شود 
در سال 2016 بیش��ترین رشد واردات مربوط به آمریکای 

جنوبی و مرکزی با 5.7درصد باشد. 

به اعتقاد برخ��ی از اقتصاددانان، با افزایش قیمت کاالها 
معم��وال تج��ارت جهان��ی کاال افزایش و ب��ا کاهش قیمت 
آن در بلندمدت، از رونق تجارت جهانی کاس��ته می ش��ود. 
براس��اس پیش بینی این نه��اد بین الملل��ی، انتظار می رود 
 قیم��ت کاالهای غیر س��وختی که بیش��ترین کاهش یعنی

15.6-درصد را در سال 2015 داشت، در سال 2016 نیز با 
کاهش 1.7درصدی مواجه شود، اما قیمت نفت 9.1درصد 

افزایش خواهد یافت. 
عالوه بر این، براس��اس گزارش��ی که بورس اوراق بهادار 
منتشر کرده اس��ت پیش بینی های صندوق بین المللی پول 
نی��ز حاکی از این مطلب اس��ت که اقتصاده��ای نوظهور و 
کش��ورهای در حال توسعه، رش��د اقتصادی نزدیک به دو 
برابر کشورهای توسعه یافته در سال 2016 خواهند داشت. 
س��ازمان ملل نیز در گزارش ساالنه خود پیش بینی رشد 
تجارت 4.7درصد برای س��ال 2016 را درنظر گرفته است. 
براس��اس گزارش این سازمان، رشد تجارت جهانی در سال 

2015 در حدود3.7درصد بود. 

تجربه نش��ان می دهد مدیران و سهامداران شرکت های 
بزرگ جهان در مجموع کمتر از سیاستمداران دچار هیجان 
می ش��وند و س��رمایه و امکانات خود را تنها به محل هایی 
می برند که بدانند س��ود بلندمدت به دس��ت می آورند. این 
نگاه اقتصادی س��هامداران و مدیران شرکت های غول پیکر 
اروپایی که محافظه کارتر از دیگران هس��تند بیش��تر نمود 
دارد و به همین دلیل اس��ت که وقتی آنها دسته جمعی به 
این نتیجه می رس��ند که منطقه ای را برای سرمایه گذاری 

انتخاب کنند باید به ژرفای مسئله توجه کرد. 
واقعیت این اس��ت که بازار ب��زرگ ایران و 300 میلیون 
همسایه این س��رزمین توانمند اقتصادی چیزی نیست که 
شرکت های بزرگ جهان به سادگی از آن چشم پوشی کنند 
و دیدی��م که بالفاصل��ه پس از مذاکرات هس��ته ای به این 

مسئله توجه کردند. 
دیپلماسی سیاس��ی ایران در پرونده هسته ای اکنون به 
مرحله عمل اقتصادی رسیده است و حضور سران اتحادیه 
اروپا در تهران نشان می دهد که قرار است پایه های سیاسی 
قراردادهای اقتصادی مس��تحکم ش��ود. این اقبال گسترده 
ش��رکت های اروپایی، کره ای، چینی، ژاپنی که می خواهند 
از این بازار بزرگ سهم باالتری نصیب خود کنند، اما الزام ها 
و پیامدهای خاص خود را دارد. نخستین الزام یادآوری این 
نکته اس��ت که فرصت های امروزی که نصیب تهران شده 
اس��ت را باید جدی گرف��ت  و این تصور ک��ه همواره این 
شرایط پدیدار می شوند را دور انداخت. اقتصاد ایران اکنون 
در مرحل��ه ای از حی��ات خویش قرار دارد که اگر س��رمایه 
خارجی به آن تزریق نش��ود و شانس بزرگ امروز را بدون 

استفاده رها کند، می تواند در باتالق رکود بماند. الزام دیگر 
این اس��ت که سنگالخ های فرا روی ورود سرمایه گذاری را 
باید برداش��ت و راه را هموار کرد. برخی از این سنگالخ ها  
ریش��ه داخلی و اقتصادی دارد که دستوری بودن نرخ سود 
بانکی، دس��توری بودن نسبی نرخ ارز و سیاست های ارزی 
و اعمال تعرفه های س��نگین ضد تجارت آزاد از جمله آنها 
به حس��اب می آید. این س��نگ راه ها باید برداش��ته شود تا 
جریان سرمایه  خارجی آزاد و مفید در اقتصاد ایران سرازیر 
ش��ود. یکی دیگر از س��نگ راه ها اما فقدان اجماع سیاسی 
کامل در ایران اس��ت. منتقدان دولت یازدهم توجه داشته 
باشند که ناکامی دولت مستقر می تواند زیان تاریخی برای 
همه ایرانیان داش��ته باشد و این طور نیست که فقط دولت 

روحانی آسیب ببیند. 

ادامه از همین صفحه
کارشناسان معتقدند حضور مقام های ارشد اتحادیه اروپا 
در ته��ران به معنای این اس��ت که نقش��ه راه ایران و اروپا 
ب��رای دوره بلندمدت تهیه ش��ده و ش��اید در این دیدارها 
به ط��ور ویژه درب��اره رئوس آن بحث ش��ود. در صورتی که 
این اندیش��ه تاریخی به مرحله عمل نزدیک شود، اکثریت 
کشورهای کوچک تر اروپایی نیز پا به پای غول های اروپایی 
مثل آلمان،  فرانس��ه، ایتالیا و انگلس��تان ک��ه در چند ماه 
گذشته با ایران قراردادهای متعدد بسته اند به صف  بزرگان 
می پیوندن��د. ب��ه گ��زارش خبرگزاری های معتب��ر، یکی از 
مسائل بسیار مهمی که قرار است در سفر موگرینی درباره 
آن بحث ش��ود پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت جهانی 
اس��ت که از 1373 تا امروز در جریان قرار دارد، اما اتفاقی 

نیفتاده اس��ت. در صورتی که اعضای اصل��ی اتحادیه اروپا 
پیوستن ایران به این نهاد اصلی تجارت در جهان را تسهیل 

کنند فرآیند پیوستن با شتاب انجام خواهد شد. 

دیدار در باالترین سطح 
آن دسته از عالقه مندان به اقتصاد سیاسی ایران که ماه های 
آخر فعالیت دولت دهم را به یاد می آورند نیک می دانند که 
سطح دیدار رئیس دولت چقدر در مقایسه با ترکیب و کیفیت 
دیدار مقام های خارجی دولت روحانی تفاوت دارد؟ مقام های 
ارش��د اروپا در ماه های س��پری ش��ده با دعوت از روحانی و 
فرس��تادن باالترین مقام های اقتصادی خود به ایران نش��ان 
دادند ک��ه دوران بی اعتنایی به ای��ران را رها کرده اند. دیدار 
حس��ن روحانی از رم و دیدار با مقام های ارشد دولت ایتالیا 

و عقد 14س��ند همکاری در حوزه های حمل ونقل، راه آهن، 
همکاری های آموزش��ی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، بندری، 
کشاورزی و... منعقد کردند. حسن روحانی در سفر به فرانسه 
نیز قراردادهای مهمی منعقد کرد و در دور سوم دیپلماسی 
تجاری بود که ایتالیایی ها و فرانس��وی ها قراردادهای تازه ای 
منعقد کردند. حضور مقام های ش��رکت ب��زرگ بویینگ در 
تهران نیز ش��رایط را درباره حضور همه جانبه ش��رکت های 
ب��زرگ جه��ان در ایران هموار کرده اس��ت. حض��ور یوهان 
اشنایدر امان، رئیس جمهوری سوییس در تهران در 7 اسفند 
1394 ک��ه به همراه خود ده ها بازرگان و صنعتگر آورده بود 
نیز از کامیابی های تهران در جذب سرمایه گذاران بین المللی 
اس��ت. می توان و باید از این وضع ب��رای عبور دادن اقتصاد 

ایران از رکود استفاده کرد و فرصت ها را از دست نداد. 

پیش بینی WTO از وضعیت تجارت در سال 2016

رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه امسال چقدر خواهد بود؟ 

فرصت تاریخی اقتصاد ایران 

دوست گرامی

جناب آقای امیر بهادری نژاد
 غم از دست دادن مادر آنقدر بزرگ است که کالمی برای تسلیت آن نیست.

امیدوارم خداوند به جنابعالی و خانواده محترم صبر عنایت و روح مادر گرامیتان را 
قرین رحمت الهی فرماید.

شهریار شمس مستوفی

موگرینی نقشه راه ایران و اروپا را آورده است؟ 
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رئی��س کل بانک مرکزی ایران که برای ش��رکت 
در نشس��ت مش��ترک بهاره بانک جهانی و صندوق 
از  متش��کل  هیات��ی  رأس  در  پ��ول  بین الملل��ی 
معاونت ه��ای ارزی و اقتصادی ای��ن بانک به آمریکا 
س��فر کرده اس��ت، روز پنجش��نبه در واش��نگتن با 
جک لی��و، وزیر خزان��ه داری آمریکا دی��دار کرد. به 
گزارش ایس��نا، ش��بکه خبری بی بی س��ی به نقل از 
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا نوش��ت: جک لیو در 
ای��ن دیدار تاکید کرد آمریکا ت��ا زمانی که ایران به 
تعهدات خود براساس برجام عمل کند، با حسن نیت 
به اجرای تعهدات مرتبط ب��ا تحریم ها ادامه خواهد 
داد. وزارت خزان��ه داری آمری��کا پیش تر اعالم کرده 
ب��ود در این روز عالوه بر مقام ه��ای ژاپنی و چینی 
با رئی��س بانک مرک��زی ایران دی��دار خواهد کرد. 
این دیدار پش��ت درهای بسته انجام شد و جزییات 
بیش��تری از این دیدار منتش��ر نش��ده اس��ت. این 
مالقات درحالی انجام ش��د که مخالفت ها در کنگره 
با احتمال تسهیل انجام معامالت دالری موسسات و 

شرکت های خارجی با ایران ادامه دارد. 
ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، انگلیس، 
فرانس��ه، روس��یه، چین و آلم��ان در ژانوی��ه توافق 
هس��ته ای تاریخی را که سال 2015 به امضا رسیده 
ب��ود اجرایی کردند اما ادامه بس��یاری از تحریم های 
آمری��کا بانک ه��ای بین المللی را ب��رای همکاری با 
موسسات و ش��هروندان ایرانی محتاط ساخته است. 
تحریم های آمریکا تجارت با ایران را برای شهروندان، 
بانک ها و ش��رکت های بیمه آمریکای��ی و همچنین 
تجارت با ایران به دالر آمریکا را که از طریق سیستم 
مالی آمریکا انجام می ش��ود، ممنوع س��اخته اس��ت. 
بانک های بزرگ تر اروپا به دلیل واهمه از جریمه های 
چن��د میلیارد دالری که به دلی��ل نقض تحریم های 
ای��ران متحمل ش��ده اند، همانند رقیب��ان آمریکایی 
خ��ود در حاش��یه ق��رار گرفته ان��د. این ام��ر باعث 
نارضایت��ی فزاینده مقامات ایرانی و اروپایی نس��بت 
به رون��د کند اتصال مجدد تهران به سیس��تم مالی 
جهانی ش��ده اس��ت. بانک های مستقر در کشورهای 
مختلف طی پنج س��ال گذش��ته بیش از 15 میلیارد 
دالر جریم��ه بابت نقض تحریم ه��ا پرداخت کرده اند 
ک��ه بزرگ ترین جریمه صادره مبلغ 8.9میلیارد دالر 
برای بانک بی ان پی پاریبای فرانس��ه در سال 2014 
بود. براس��اس گزارش بی بی سی گفته می شود دولت 
آمریکا زیر نظر وزارت خزانه داری و جک لیو، درحال 
طراحی شیوه ای است که به موسسات مالی در خارج 
از آمریکا اجازه می دهد برای تجارت مشروع با ایران 

به دالر دسترسی پیدا کنند.  

مقام های دولت آمریکا که نام ش��ان فاش نش��ده 
اخیرا گفته اند که بحث درباره ارائه چنین تسهیالتی 
در وزارت خزان��ه داری آمری��کا در جریان اس��ت اما 
هنوز تصمیمی در این باره گرفته نش��ده است. وزیر 
خزانه داری آمریکا ه��م دو هفته پیش گفته بود که 
دول��ت آمریکا به طور جدی این موضوع را بررس��ی 
می کن��د که به ایران امکان اس��تفاده از دالر آمریکا 
ب��رای مبادالت تج��اری را بدهد. ج��ک لیو در یک 
 CEIP س��خنرانی در نشست س��ازمان غیرانتفاعی
اظه��ار کرده ب��ود زمانی ک��ه تحریم ه��ا موثر واقع 
می ش��وند واش��نگتن باید آنها را تسهیل کند حتی 
اگر مربوط به موضوع حس��اس ایران باش��د. وی در 
ادامه خاطر نش��ان کرده بود: پس از توافق هسته ای 
تاریخی ژوییه 2015 میان ایران و قدرت های غربی، 
تهران ب��ه تعهدات��ش پایبند مان��ده و اکنون نوبت 
آمریکاس��ت که به قولش عمل کند. وی هشدار داد 
که باید نس��بت ب��ه این خطر که اس��تفاده بیش از 
ح��د از تحریم ه��ا موقعیت رهبری م��ا را در اقتصاد 
جهانی و اثرگ��ذاری خود تحریم ها تضعیف می کند، 
آگاه باشیم. وزیر خزانه داری آمریکا عنوان کرده بود 
اگر حوزه های قضایی و شرکت های خارجی احساس 
کنن��د که آمریکا تحریم ها را ب��دون توجیه کافی یا 
دالیل نادرس��ت به کار می گی��رد نباید از اینکه آنها 
به دنبال راه هایی ب��رای اجتناب از تجارت با آمریکا 
ی��ا معامله به دالر آمریکا هس��تند متعجب ش��ویم. 
ش��ماری از نماین��دگان کنگره هفته پیش نس��بت 
ب��ه این موضوع اب��راز نگرانی ک��رده بودند. موضوع 
مورد بررس��ی در وزارت خزانه داری، تسهیل بعضی 
تحریم های آمریکا به گونه ای است که به شرکت های 
غیرآمریکایی اجازه داده ش��ود ب��رای انجام معامله 
دالری با ایران به سیس��تم مالی آمریکا دسترس��ی 
پیدا کنند. براساس این گزارش، در همین حال آدام 
زوبین، مسئول دفتر تحریم های وزارت خزانه داری، 
روز پنجش��نبه در »بنی��اد دفاع از دموکراس��ی« در 
واش��نگتن گف��ت ک��ه بانک ه��ای غیرآمریکایی تا 
ح��دودی به عل��ت تحریم های غیرمرتب��ط با برنامه 
هسته ای با سواالت زیادی مواجه هستند. وی اظهار 
کرد: به نفع ما نیس��ت که موانع تصنعی در س��ر راه 
معامالتی که براساس توافق اتمی ممکن شده ایجاد 
کنیم. ب��ه گفته وی، آمریکا با س��ازمان های دولتی 
ناظر بر مقررات در س��ایر کشورها و همچنین ایران 
کار خواهد ک��رد تا اطمینان حاصل ش��ود ایران به 
پ��ول هایش دسترس��ی پیدا می کند. اش��اره وی به 
میلیارده��ا دالر درآمد نفتی ایران بود که در جریان 

تحریم های هسته ای بلوکه شده بودند. 

جزییات دیدار رئیس بانک مرکزی ایران و وزیر خزانه داری آمریکا
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توس��عه صنایع پایین دستی 
اولویت ه��ای  از  پتروش��یمی 
جدی دولت یازدهم اعالم شده 
اما رضا محتش��می پور، رئیس 
دفتر توس��عه صنای��ع تکمیلی 
پتروش��یمی ضمن مخالفت با 
این سیاس��ت بر این باور است 
ک��ه درصنعت پایین دس��تی، 
پتروش��یمی کش��ور در ح��ال 
حاضر اشباع شده و بخش میان 
دس��تی در این صنعت نیازمند 

توجه است. 
دس�تی  پایین  وضعی�ت 
پتروشیمی در چه شرایطی 
طرح ه�ای  آی�ا  اس�ت. 
می تواند  دولت  توس�عه ای 
مش�کالت آن را برط�ر ف 

کند؟ 
پایین دس��تی  در صنع��ت 
پتروشیمی مشکل بسیار است 
اما این مش��کالت ب��ه معنای 
ای��ن بخش  عدم توس��عه در 
نیس��ت بلکه توس��عه در این 
بخ��ش بی��ش از ظرفیت بازار 
نیز بوده اس��ت. به نظر من در 
اغلب رشته های پایین دستی 
ظرفی��ت نصب ش��ده چندین 

برابر تولید است. 
در تش��ریح مش��کالت کالن 
می ت��وان ب��ه مح��دود ب��ودن 
دسترسی ها به بازار به خصوص 
بازاره��ای منطق��ه ای و نب��ود 
ق��رارداد تعرفه ای مناس��ب نیز 
اشاره کرد که این مسائل شرایط 
صادرات را سخت تر می کند. ما 
با کمب��ود خوراک نی��ز مواجه 
هس��تیم، تولید و توس��عه این 
صنعت متناس��ب با نیاز پایین 

دستی صورت نگرفته است.
همچنین مشکل لجستیکی 
داریم. برای نمونه مواد اولیه ای 
که می فروشیم چندین دست 
می چرخد تا به خریدار برسد. 
در ح��ال حاض��ر کل ظرفیت 
پلمیری ما 5 میلیون تن است 
اما ظرفیت نصب شده بیش از 
15 میلیون تن اس��ت؛ یعنی 
بیش از 3 برابر تولید ظرفیت 
پایه پلیم��ر تولیدی، ظرفیت 
جذب داریم اما در آنچه جذب 

می شود 3 میلیون تن است. 
با توجه به وضعیت پلیمر 
ج�ذب ش�ده در صنع�ت 
پتروشیمی  دس�تی  پایین 

ک�ه  گف�ت  می ت�وان  آی�ا 
سیاست گذاری این صنعت 
ب�دون برنامه ری�زی تحقق 

یافته است؟ 
صنع��ت  ای��ن  مش��کالت 
متعدد است. در بخش واردات 
مصنوع��ات پلیم��ری ح��دود 
10درص��د تولید داخل اس��ت 
و ب��ه ازای 10 واح��د تولیدی 
ک��ه داریم ی��ک واح��د تولید 
و ی��ک واحد ص��ادر می کنیم 
و این گون��ه نیس��ت که بخش 
بزرگ��ی از نیاز پایین دس��تی 
وارد می کنیم.  را  پتروش��یمی 
در تمام��ی بخش ه��ای پایین 
دستی پتروش��یمی در صنعت 
و...  پالس��تیک،  کامپوزی��ت 
بخ��ش مهم��ی از نی��از را در 
داخ��ل تولید داری��م در حالی 
که ظرفیت تولید بسیار باالیی 
داری��م و درص��د کوچک��ی را 
نیز وارد می کنی��م و درصدی 
نی��ز ص��ادر می کنی��م. البت��ه 
واردات انج��ام ش��ده به دلیل 
داش��تن س��طح تکنولوژی باال 
و کیفیت باال گران تر است اما 
در مجموع این گونه نیست که 
واردات متعددی داشته باشیم. 
پتروش��یمی  پایین دس��تی 
مش��کالت متع��ددی دارد که 
مولفه ه��ای  از  یک��ی  ش��اید 
آن بی برنامگ��ی باش��د اما در 
مجم��وع می ت��وان گف��ت که 
مش��کالت موجود یک شبه به 
وجود نیامده اس��ت و به دلیل 
بی برنامگ��ی، چندین دولت با 
آن مواجه بودن��د. برای نمونه 
یک��ی از عوامل موث��ر در بروز 

ایج��اد  ظرفی��ت  مش��کالت، 
بدون تولید در پایین دس��تی 
ش��دن  ثاب��ت  و  پتروش��یمی 
قیمت م��واد پلیمری به مدت 
چه��ار س��ال از س��ال 82 بود 
این موجب ش��د کارخانه های 
متعددی به ثبت برسد تا مواد 
ارزان دریافت کنند و به س��ود 

باالیی برسند. 
یک�ی از مس�ائل ج�دی 
این صنعت در پتروش�یمی 
از دید ش�ما نبود بازارهای 
مورد ه�دف به خصوص در 
بازاره�ای منطق�ه اس�ت؟ 
برای ای�ن معضل چه کاری 

انجام شده است؟ 
م��ا در ی��ک ل��وپ کاهنده 
افتاده ای��م. قیمت تمام ش��ده 
محصوالت باال است، به همین 
دلیل فروش آن با محدودیت 
و مشکالت زیادی مواجه است 
و توان رقابت با رقبای خارجی 
نداریم. از این رو میزان تولید 
را کاه��ش می دهیم و مجددا 
این موض��وع بر قیم��ت کاال 
تاثی��ر می گذارد. در ایجاد این 
چرخه نیز مشکل وجود دارد 
س��خت افزار  به  می ت��وان  که 
ب��ودن این صنع��ت در دولت 
اش��اره کرد. برای نمونه وقتی 
س��خن از توس��عه در صنعت 
مط��رح می ش��ود نگاه ه��ا به 
ایجاد یک کارخانه یا ش��هرک 
می ش��ود.  منته��ی  صنعت��ی 
ای��ن موض��وع در دولت ها به 
ش��کل های مختل��ف عنوان و 
بزرگنمایی می ش��ود اما هرگز 

خروجی مطلوب ندارد. 

براس�اس گفته ش�ما ایجاد 
کارخانه یا ش�هرک صنعتی 
از مش�کالت صنعت  یک�ی 
پتروش�یمی  دس�تی  پایین 
اس�ت در حال�ی ک�ه باره�ا 
مسئوالن دولتی پتروشیمی 
از ایجاد شهرک های صنعتی 
برای پایین دستی پتروشیمی 
به عنوان راهکار یاده کرده اند. 
اشتباه  به ش��دت  تفکر  این 
اس��ت. در تمام��ی مناطق��ی 
افتتاح ش��هرک های  که خبر 
می ش��ود  مط��رح  صنعت��ی 
کنید،  مطالع��ه  اس��ت  کافی 
ب��ه جز ته��ران و قزوین هیچ 
منطق��ه ای درکش��ور وج��ود 
ندارد که شهرک های صنعتی 
آن ظرفی��ت ج��ذب داش��ته 
با  باشند و بیش��تر شهرک ها 
ظرفیت خال��ی کار می کنند. 
با این وجود امروز سیاس��ت، 
ایج��اد ش��هرک های صنعتی 
پتروشیمی  پایین دستی  برای 

است.
رفع  م��ا  مش��کالت  اص��ل 
مش��کالت نرم افزاری است اما 
ش��اهد هس��تیم که دولت ها 
همچن��ان نگاه س��خت افزاری 
دارند، این موجب ش��ده بازار 
ب��ا مش��کل مواجه ش��ود. در 
ق��رارداد  ح��ال حاض��ر هیچ 
تعرفه ترجیحی ب��ا هیچ کدام 
از کش��ورهای همسایه به جز 
ترکیه نداریم و ق��رارداد ما با 
ترکی��ه به گون��ه ای اس��ت که 
اگ��ر این قرارداد حذف ش��ود 
حجم تولیدات ما چندین برابر 
می ش��ود. از این رو امتیازات 

زی��ادی به این کش��ور دادیم 
و حتی کری��دوری برای عبور 
محصوالت ت��رک به عراق که 
یک��ی از بازارهای خ��وب  ما 
اس��ت، دادیم به ط��وری که 
امروز در مرز شلمچه بیش از 
باشد،  ایرانی  آنکه خودروهای 

 ترک وجود دارد. 
ب�رای ح�ل این مش�کل 
چه باید ک�رد؟ آیا با دولت 
برای حل این مش�کل گام 

برداشته اید؟ 
ای��ن مش��کل باید توس��ط 
وزارت صنع��ت برطرف ش��ود 
و توافق انجام ش��ده است. در 
این بخش مشکالت متعددی 
داریم و زیرس��اخت های بازار 
خیلی آسیب دیده است. برای 
نمونه بای��د به وجود بازارهای 
مرزی در مناطق آزاد در حوزه 
پوشاک اشاره کرد. این مسئله 
به صنعت پوش��اک ضربه وارد 

کرده است. 
با ای�ن وج�ود طرح های 
وزارت  ک�ه  توس�عه ای 
پایین دس�تی  ب�رای  نفت 
پتروش�یمی دی�ده اس�ت 
چ�ه سرنوش�تی خواهن�د 
داشت و شما چه راهکاری 
برای برون رفت مش�کالت 
موج�ود در ای�ن بخ�ش از 
صنعت پتروشیمی دارید؟ 

نرم اف��زاری  موان��ع  رف��ع 
اولوی��ت اصل��ی ای��ن صنعت 
اس��ت. از ای��ن رو بیش��ترین 
پیگیری ابتدا در حوزه تامین 
خوراک و بعد از آن شناسایی 
و رف��ع محدودیت های قانونی 
و حقوقی اس��ت. ما در ایجاد 
اولویت��ی  واحده��ای جدی��د 

نداریم. 
هس�تیم  ش�اهد  امروزه 
ک�ه بس�یاری از خ�وراک 
مورد نیاز در پایین دستی 
تامی�ن  کش�ور  خ�ارج  از 
می شود. چرا این اتفاق رخ 

داده است؟ 
مش��کل ما در میان دستی 
این  است.  پتروشیمی  صنعت 
بخش خوراک از باالدستی را 
برای استفاده در پایین دستی 
آماده می کنند. آنچه امروز به 
آن نی��از دارد، میان دس��تی 
پایین  نه  اس��ت  پتروش��یمی 
دس��تی و بای��د ای��ن موضوع 

تصحیح شود. 

رضا محتشمی پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در گفت و گو با »فرصت امروز«:

صنایع پایین دستی پتروشیمی اشباع شده است

از  ش��ده  منتش��ر  اطالع��ات 
س��وی اداره گمرک کره جنوبی 
نشان دهنده افزایش 91 درصدی 
واردات نف��ت خام این کش��ور از 
ایران در ماه فوریه س��ال جاری 
میالدی اس��ت. ای��ن افزایش در 
حال��ی رخ می دهد ک��ه پیش از 
این و به دلیل اعمال تحریم های 
بین المللی بر صنعت نفت ایران، 
از حجم نفت وارداتی س��ئول از 

ایران به شدت کاسته شده بود. 
به گ��زارش خبرگزاری رویترز 
و طبق آمارهای منتش��ر ش��ده، 
س��ئول با خری��د 269 ه��زار و 
20 بش��که نفت خام از ایران در 
روز، درمقایس��ه با مدت مش��ابه 

در سال گذشته میالدی، واردات 
نفت خ��ام خ��ود از ای��ران را به 
میزان دوبرابر افزایش داده است. 
در این چارچ��وب و در دوماهه 
نخست س��ال جاری، کره جنوبی 
که در حال حاضر عنوان پنجمین 
وارد کنن��ده ب��زرگ نفت خ��ام در 
جهان را یدک می کش��د، حجمی 
مع��ادل 486 هزار و 196بش��که 
نف��ت خام از ای��ران وارد کرده که 
ای��ن حجم از نفت در مقایس��ه با 
می��زان نفت خ��ام وارد ش��ده در 
س��ال 2015 افزایش چشمگیری 

را نشان می دهد. 
گفتنی اس��ت افزای��ش تولید 
نفت ای��ران و همچنین افزایش 
واردات آن توس��ط خریداران در 
حال��ی اتفاق می افت��د که پیش 

از ای��ن و ب��ه دلی��ل تحریم های 
اعم��ال ش��ده از س��وی غرب و 
آمریکا بر صنع��ت نفت ایران به 
شکل قابل توجهی از حجم نفت 
صادراتی ایران کاس��ته ش��ده و 
این کشور هم اکنون پس از رفع 
تحریم های بین المللی، قصد دارد 
تا با افزایش تولید روزانه جایگاه 
پیشین خود در بازارهای جهانی 

را بازیابد. 
برای  ایران  اخی��ر  تالش های 
افزای��ش تولید نف��ت خام خود 
در حالی ص��ورت می پذیرد که 
نفت  تولید کنن��ده  کش��ورهای 
قرار اس��ت در تاریخ 17 آوریل 
سال جاری میالدی و به منظور 
بررس��ی ام��کان تثبی��ت تولید 
نشس��تی را برگ��زار کرده و در 

این رابطه به بحث و تبادل نظر 
بپردازن��د. در همی��ن ارتب��اط 
مقامات ارشد نفتی ایران اعالم 
کردن��د ک��ه ای��ران تمایلی به 
حض��ور در طرح تثبی��ت تولید 
آن  در  مش��ارکتی  و  نداش��ته 

نخواهد داشت.
الکس��اندر نوواک، وزیر انرژی 
روسیه نیز با اشاره به گفت وگوی 
اخیر خود با مقامات ایرانی اظهار 
داشت: »ایران قصد دارد تا پس 
از س��ال ها تحریم ک��ه منجر به 
کاه��ش تولی��د نفت خ��ام این 
کشور ش��ده، جایگاه سابق خود 
در ب��ازار را به دس��ت آورده و بر 
این اس��اس قصد مش��ارکت در 

طرح تثبیت تولید را ندارد.«
همزم��ان با تالش ایران جهت 

بازیابی جایگاه��ش در بازارهای 
جهان��ی، کره جنوب��ی نیز قصد 
دارد ت��ا با افزای��ش واردات نفت 
خ��ام و خصوص��ا میعانات گازی 
از ای��ران، نیاز رو به افزایش خود 
به ان��رژی را برطرف ک��رده و از 
از  فرصت های پیش آم��ده پس 
رف��ع تحریم های وضع ش��ده بر 
صنعت انرژی ایران استفاده کند. 
طبق اطالعات منتش��ر ش��ده 
ک��ره  گم��رک  اداره  س��وی  از 
جنوب��ی، ای��ن کش��ور در م��اه 
گذش��ته میالدی حجمی معادل 
3 میلیون 260 هزار بشکه نفت 
خ��ام وارد ک��رده اس��ت که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه 
افزایش��ی 20درصدی را نش��ان 

می دهد. 

افزایش 90 درصدی واردات نفت کره جنوبی از ایران

بینالملل

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت: 
نماینده ایران در هیأت عامل اوپک 

به نشست دوحه می رود

 مدی��رکل روابط عموم��ی وزارت نفت اعالم کرد 
نماینده ایران در هیأت عامل اوپک به عنوان نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در نشست روز یکشنبه )29 
فروردین ماه( کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک در 

دوحه حاضر می شود. 
اکب��ر نعمت اللهی، مدیر کل روابط عمومی وزارت 
نفت به شانا گفت: حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده 
ایران در هیأت عامل سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( به نیابت از بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
برای اعالم مواضع تهران در نشس��ت دوحه شرکت 

می کند. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به برنامه ای��ران برای احیای 
س��هم از دس��ت رفته خود در بازارهای جهانی نفت 
خام پس از لغو تحریم های ظالمانه و مطرح ش��دن 
این موضوع در نشست های دو و چند جانبه با وزیران 
نفت و انرژی کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک برای 
درک ش��رایط ویژه ایران به منظور بازگشت به بازار 
نف��ت در دوران پس از تحریم، وزی��ر نفت ایران در 
این نشست شرکت نمی کند. مدیرکل روابط عمومی 
وزارت نف��ت تصریح کرد: ایران پی��ش از این اعالم 
ک��رده بود ت��ا پیش از بازگش��ت تولی��د و صادرات 
نفت خام این کش��ور به س��طوح پی��ش از تحریم ها 
نمی توان��د به برنامه تثبیت تولی��د نفت بپیوندد، اما 
جمهوری اسالمی ایران از هر گونه تالش کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک برای بازگرداندن ثبات به بازار 

و قیمت های جهانی نفت خام حمایت می کند. 
نعمت اللهی گف��ت: نماینده ایران در هیأت عامل 
اوپک ب��رای اعالم مواضع جمهوری اس��المی ایران 
و حمایت ته��ران از تالش ها ب��رای کمک به بهبود 

شرایط بازار در نشست دوحه حاضر می شود. 
نشست کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به منظور 
بررس��ی برنامه تثبیت تولید با هدف بهبود ش��رایط 
بازار و قیمت های جهانی نفت خام روز یکش��نبه در 

دوحه قطر برگزار می شود. 

پس از تامین نیاز تولید کنندگان داخلی 
مازاد محصوالت پتروشیمی صادر 

می شود

علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل و تولید شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید مواد پالستیکی 
و پلیم��ری از محصوالت پتروش��یمی، ارزش افزوده 
باالتری را ایجاد خواه��د کرد بنابراین تبدیل هرچه 
بیش��تر مواد پتروش��یمی به محصوالت پالستیکی 
موج��ب تامین نی��از داخلی و صادرات م��ازاد آن به 

کشورهای همسایه می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت نفت؛ بس��اق زاده در 
حاش��یه دهمین نمایش��گاه ای��ران پالس��ت افزود: 
حض��ور تولیدکنندگان مواد پلیمری و پالس��تیکی، 
این نمایش��گاه را از نمایش��گاه نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی متمایز می کند. 
بساق زاده با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست در چهار حوزه مواد اولیه، ماشین آالت، 
محصوالت س��اخته و نیمه س��اخته، خدمات فنی و 
مهندسی تصریح کرد: حضور این چهار گروه در کنار 
یکدیگر در این نمایش��گاه تعامل بسیار خوبی میان 

آنها به وجود می آورد. 
مدیر کنترل و تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با بیان اینکه حضور شرکت های داخلی و خارجی در 
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست نسبت به 
دوره گذشته رشد بس��یار خوبی داشته، گفت: امید 
اس��ت نتایج این نمایشگاه به تحقق اقتصاد مقاومتی 
در کشور کمک کند و با افزایش تعامالت بین المللی 
و انتقال فناوری، بتوانیم هم تامین کننده نیاز داخل 

و هم صادر کننده به کشورهای جهان باشیم. 
بساق زاده، تامین نیاز داخلی را اولویت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی عنوان کرد و افزود: هم اکنون حدود 
60 درصد محصوالت تولیدی مجتمع های پتروشیمی 
ایران صادر می شود. وی با اشاره به صادرات محصوالت 
پتروشیمی ایران به کش��ورهای آسیای دور و نزدیک، 
اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای التین، گفت: شرایط تحریم 
در گذش��ته س��بب کاهش صادرات این محصوالت به 
کش��ورهای اروپایی ش��د که با اجرایی ش��دن برجام 
و افزایش تعام��الت بین المللی، رکورد ص��ادرات این 
محصوالت به اروپا نیز که در س��ال های قبل از تحریم 
حدود 25 درصد بوده، شکسته خواهد شد. مدیرکنترل 
و تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با اش��اره به 
مذاکرات این ش��رکت ب��ا کش��ورهای خارجی گفت: 
بیش��تر بازدیدکنندگان خارجی از دهمین نمایشگاه 
بین المللی، تمایل به خرید محصوالت پتروش��یمی از 
ایران دارند. دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
با شعار کسب و کار جهانی از 25 تا 29 فروردین ماه در 

نمایشگاه بین المللی تهران دایر است. 

بوروکراسی کشنده 

بوروکراس��ی کش��نده اداری بخ��ش قابل توجهی 
از چالش های س��ازندگان در صنعت نفت اس��ت که 
با هیچ بخش��نامه یا دس��تور، برنامه یا شیوه نامه ای 
مرتف��ع نمی ش��ود، بلکه به بخش��ی جدانش��دنی از 
فرهنگ سازمانی نظام اداری صنعت نفت مبدل شده 
و همین فرهنگ سازمانی نقش موثری در سه متغیر 
مدیریت پروژه یعنی کیفیت ، قیمت و از همه مهم تر 

زمان تحویل کاال تاثیر نامطلوب گذاشته است. 
وقتی سخن از بوروکراسی به میان می آید منظور 
تمامی فرآیندهای هزارتوی مالی و اداری اس��ت که 
تمام��ی ارکان اجرای یک پ��روژه را تحت تاثیر خود 

قرار می دهد. 
 مصادی��ق ب��ارز چنی��ن چالش��ی از پیچیدگ��ی 
ش��دید و بوروکراس��ی در فرآیند وصول مطالبات از 
کارفرمای��ان دولتی آغاز می ش��ود تا اینکه یک مدیر 
بخش خصوصی باید برای عقد قراردادهای مرتبط با 
سایر سازمان های دولتی نظیر بیمه ، تامین اجتماعی 
و س��ازمان ام��ور مالیات��ی مکررا رفت و آم��د کند تا 

زمینه های عقد قرار داد را فراهم کند. 
بخ��ش زی��ادی از نمونه های دردآور بوروکراس��ی 
در صنعت نفت به نارس��ایی های ناش��ی از برگزاری 
مناقص��ات مرب��وط می ش��ود ک��ه تاکنون ب��ا هیچ 
ش��یوه نامه  و ابالغیه ای از حجم روز افزون آن کاسته 
نشده است، طوالنی بودن پروسه بررسی مناقصات و 
بازگشایی پاکات و عدم برگزاری مناقصات عادالنه و 
شفاف و تداوم آن نه تنها باعث تسهیل کسب و کار در 
این حوزه نمی شود، بلکه وجود تبعیض در برخورد با 
سازندگان داخلی و خارجی در زمینه ارائه تضامین، 
عدم تمدید مدت پیمان ها، حضور شرکت های دالل 
و بازرگانی در مناقصات و اس��تعالم ها و س��ایر امور 
بازدارنده فش��ار های روانی ناش��ی از نظ��ام به ظاهر 
اداری ش��رکت های کارفرمای��ی، عرص��ه را ب��رای 

تولید کنندگان تنگ کرده است. 
هنگامی که یک س��ازنده ی��ا پیمانکار وارد چرخه 
همکاری و فعالیت با یک شرکت کارفرمایی می شود، 
طوالنی بودن فرآیندهای مرتبط با قرارداد ایشان از 
جمله تطوی��ل ابالغ اجرای قرارداد، تاییدیه مدارک، 
پیش پرداخت و تسویه حساب ها،  آنقدر دشوار است 
که خواسته و ناخواسته بیشتر وقت بخش خصوصی 
را صرف حاشیه  های کار می کند تا اصل و بطن کار. 
در این می��ان، کارفرمایی که دائم به مس��ئله زمان 
تحویل تجهیزات و عدم النفع خویش تاکید می کند، 
به هیچ وجه حاضر به هزینه های ناشی از عدم جبران 
خسارات ناشی از عدم پرداخت های به موقع، افزایش 
مطالبات و پیش پرداخت های اندک نیس��ت و حتی 
با اعمال جریمه ه��ای تاخیر و باوجود طوالنی بودن 
فرآین��د تولی��د که به راس��تی بخش��ی از آن در ید 
تولید کنندگان نیس��ت و مثال به فرآیند واردات کاال 
حتی در شرایط پسابرجام باز می گردد، سازندگان را 

از کار دلسرد می کند. 
در کنار نبود فرهنگ پیش برنده تس��هیل شرایط 
کس��ب و کار در صنع��ت نف��ت، م��وارد تبعیض آمیز 
تعام��ل ب��ا کارفرمای��ان نظی��ر پایین ب��ودن مبالغ 
پیش پرداخت ه��ا و عدم پرداخت در زمان مناس��ب، 
عدم ضمانت اجرایی وصول بدهی ها از ش��رکت های 
زیرمجموعه وزارتخانه، عدم پرداخت مراحل مختلف 
قراردادها در زمان تعیین ش��ده پس از تایید صورت 
وضعیت ها، بخش خصوصی در صنعت نفت را از کار 

در این حوزه بسیار دلسرد کرده است. 
همان طور که مشاهده می شود، اصوال خواسته های 
س��ازندگان از صنعت نفت، خواس��ته هایی از جنس 
مادی نیس��ت، بلکه آنها خواهان تس��هیل ش��رایط 
کس��ب وکار در این حوزه هس��تند. ای��ن به معنای 
رانت  جوی��ی بخ��ش صنعت نیس��ت، بلکه ب��ه این 
معناست که صنعتگران خواهان تعامل با شرکت های 
کارفرمایی هستند که به صورت عینی، سیاست های 
اقتصادی یعنی برنامه اقدام و عمل را از نزدیک درک 

کرده باشند. 

کاهش سطح پاالیش نفت در غول 
مصرف انرژی جهان

اطالعات رسمی دولت چین نشان می دهد، تولید 
فرآورده های نفتی در پاالیش��گاه های این کشور در 
ماه مارس سال جاری میالدی اندکی کاهش داشته 

است. 
به گزارش ایس��نا، اطالع��ات اداره ملی آمار چین 
دیروز )جمعه 27فروردین ماه( نش��ان داد که تولید 
فرآورده ه��ای نفتی در پاالیش��گاه های چین در ماه 
م��ارس 2016میالدی با 0,2درصد کاهش س��االنه 
به 44میلیون و 910هزار ت��ن، معادل 10میلیون و 

580هزار بشکه در روز رسیده است. 
س��طح تولید فرآورده های نفتی در پاالیشگاه های 
چین، نس��بت به س��طح تولید دو ماه نخس��ت سال 

جاری میالدی چندان تغییری نداشت. 
اداره مل��ی آم��ار چی��ن همچنین اع��الم کرد که 
تولی��د نفت این کش��ور در ماه س��وم س��ال جاری 
میالدی با 3,9درصد کاهش س��االنه، به 17میلیون 

و 370هزار تن رسید. 
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مدیر عامل پتروشیمی تندگویان: 

فرصت حذف واسطه ها به دست آمده است
سیدحس��ن تق��وی گنج��ی، مدیرعام��ل پتروش��یمی تندگویان؛ نمایش��گاه 
ایران پالس��ت را فرصتی مناس��ب برای مذاکره با مش��تریان و حذف واس��طه ها 
دانس��ته و گفت: حذف واس��طه ها عالوه ب��ر اینکه قیمت تولی��د و مصرف مواد 
پتروش��یمی در ای��ن صنع��ت را کاهش می ده��د، باعث اس��تفاده محصوالت و 
تجهیزات خریداری ش��ده با گارانتی می ش��ود، در حالی ک��ه خرید محصوالت 
از واس��طه ها ش��امل گارانتی نمی ش��ود. به گ��زارش ایرن��ا از وزارت نفت، وی 
گفت: هم اکنون به دلیل رش��د صنایع تکمیلی و نس��اجی در کش��ور بیشتر از 
50 درصد محصوالت پتروش��یمی تندگویان در داخل کش��ور عرضه می ش��ود. 
مدیرعامل پتروش��یمی تندگویان ادامه داد: پارس��ال در مجموع 570 هزار تن 
محصول در این پتروشیمی تولید شده است.  این مقام مسئول، مهم ترین اولویت 
کاری پتروش��یمی را دستیابی به بازارهای جدید دانس��ت و گفت: ایجاد زنجیره 

pet تا نس��اجی ب��ا محوریت نگاه اقتص��ادی محوریت کاری ما در 
سال های آتی خواهد بود. پتروشیمی تندگویان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد اولیه پلی اس��تری در ایران و در 
جهت انجام بخشی از تعهدهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در برنامه پنج س��اله دوم دولت، در تامین مواد اولیه پر مصرف 
صنعت نس��اجی، به عن��وان چهارمین صادر کنن��ده محصوالت 

غیر نفتی، نقش راهبردی دارد. 

حاصل مذاکره هلدینگ خلیج فارس با 15 شرکت 

7تفاهم نامه همکاری امضا شده 
عادل نژاد س��لیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه تاکنون با بیش 
از 15 ش��رکت بین المللی بزرگ ب��رای همکاری در زمینه ه��ای مختلف مذاکره 

داشته ایم، گفت: تاکنون هفت تفاهم نامه برای ادامه همکاری امضا شده است. 
نژادس��لیم به ش��انا گفت: طی دو روز نخست نمایش��گاه ایران پالست تاکنون 
ش��رکت هایی از ایتالیا و اس��پانیا برای همکاری با ما اعالم آمادگی کرده اند که ما 

در حال مذاکره با آنها هستیم. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه دهمین نمایش��گاه ایران پالس��ت تف��اوت زیادی با 
نمایش��گاه های قبلی دارد، گفت: در این نمایش��گاه ش��اهد پررنگ تر شدن نقش 
بخش خصوصی در صنایع پایین دستی هستیم؛ از آن گذشته در بازدیدی که از 
این نمایش��گاه داشتیم شاهد باالرفتن میزان انگیزه شرکت های داخلی و افزایش 
تعداد ش��رکت های خارجی بودیم. مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه 

هم اکن��ون باید مدیری��ت و به کاری گیری فن��اوری و تامین منابع 
مالی در دس��تور کار صنعت پتروشیمی ایران قرار گیرد، گفت: 
ارتباط با دنیا برای تسریع در روند توسعه صنایع میان دستی و 

پایین دستی پتروشیمی باید در دستور کار قرار گیرد. 
نژادس��لیم، دهمین نمایش��گاه ایران پالست را زمینه ای برای 
روزآم��د کردن فن��اوری و دانش فنی در حوزه پایین دس��تی و 

میان دستی در ایران دانست.
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مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مدیرعامل سازمان 
شهرك های  و  كوچك  صنایع 
صنعتی كش��ور گف��ت: 370 
ناحی��ه صنعت��ی  و  ش��هرك 
تقاض��ای  ب��دون  كش��ور  در 
سرمایه گذاری و فعالیت است. 
به گزارش ایرنا، علی یزدانی 
در ش��ورای گفت وگوی بخش 
دولت و بخ��ش خصوصی در 
ش��هركرد اظهار داشت: از این 
تع��داد 58 ش��هرك و ناحیه 
صنعتی بدون ق��رارداد، 100 
شهرك و ناحیه صنعتی دارای 
ق��رارداد و ب��دون بهره بردار و 
سرمایه گذار و 212 شهرك و 
قرارداد  دارای  ناحیه صنعتی، 
و تعداد بهره برداران آنها كمتر 

از 10 واحد است. 
ب��ه گفته وی، هم اینك 98 
ش��هرك و ناحی��ه صنعتی در 
كش��ور منابع محور است كه 
13درصد شهرك های صنعتی 
كل كشور را تشكیل می دهد 
ناحی��ه  و  ش��هرك   167 و 
صنعتی نیز تقاضا محور است 
كه 22درصد شهرك های كل 

كشور را شامل می شود. 
وی تصری��ح ك��رد: به طور 
متوس��ط 94درصد واحدهای 
نواح��ی  و  فع��ال ش��هرك ها 
صنعتی كشور زیر 50درصد و 
94درصد واحد ها نیز بین 50 
تا 70درصد مشغول به كارند. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: طی س��ال 

گذشته 850 واحد تولیدی و 
صنعتی در شهرك ها و نواحی 
صنعتی كش��ور ب��ا 12هزار و 
372 فرصت شغلی به چرخه 

تولید بازگشتند. 
یزدانی ادامه داد: 768 واحد 
ب��ا 16ه��زار و 350 فرص��ت 
ش��غلی نی��ز طی س��ال 93 و 
680 واحد با اشتغال 12هزار 
و 139 نفر نیز طی س��ال 92 

به چرخه تولید بازگشتند. 
ب��ه گفت��ه وی، ه��م اینك 
بدهی ب��ه تامی��ن اجتماعی، 
زیرس��اخت ها،  در  ضع��ف 
نقدینگ��ی، كمب��ود س��رمایه 
در گ��ردش و معوق��ات بانكی 

مهم تری��ن مش��كالت فعاالن 
تولی��د در ناحیه های صنعتی 
اس��تاندار  اس��ت.  كش��ور  در 
چهارمح��ال و بختیاری نیز در 
این نشست گفت: بخش زیادی 
از واحدهای تولیدی و صنعتی 
اس��تان نیمه تعطیل، تعطیل و 
نقدینگی روبه رو  با مش��كالت 

هستند. 
سلیمانی دش��تكی  قاس��م 
آب،  تامی��ن  ك��رد:  تصری��ح 
كمب��ود و نب��ود س��رمایه در 
و  بانك��ی  بده��ی  گ��ردش، 
دس��تگاه های  ب��ا  مش��كالت 
مهم تری��ن  رس��ان  خدم��ات 
مشكالت ش��هرك ها و نواحی 

و  چهارمح��ال  در  صنعت��ی 
بختیاری است. 

ب��ه گفت��ه وی، ه��م اینك 
335 واحد تولیدی و صنعتی 
در این اس��تان غیرفعالند كه 
باید با تعامل و تالش مضاعف 
مش��كالت واحده��ای راكد را 

برطرف كرد. 
با  تاكی��د ك��رد:  اس��تاندار 
تامین ح��دود 5 میلیارد ریال 
و  نقدینگی  مش��كل  اعتب��ار، 
س��رمایه در گردش واحدهای 
تولی��دی و صنعت��ی، تامی��ن 
زیرس��اخت های ای��ن واحد ها 
برط��رف و ب��رای 9ه��زار نفر 

فرصت شغلی مهیا می شود. 

رئی��س س��ازمان صنع��ت، 
معدن و تجارت اس��تان نیز در 
این نشس��ت گف��ت: هم اینك 
و  تولیدی  واحدهای  32درصد 
صنعتی استان تعطیل است كه 
از نرم كشور بسیار كمتر است. 

تصریح  امام��ی  س��یدنعیم 
ك��رد: تحریم ه��ای اقتصادی، 
س��وء مدیریت از جمله عوامل 
مهمی بود كه طی س��ال های 
گذشته منجر به كمبود و نبود 
نقدینگی و سرمایه در گردش 
و بدهی فعاالن بخش صنعتی 

به بانك ها شد. 
س��رقلعه،  جلی��ل  مجی��د 
م��ردم شهرس��تان  نماین��ده 
ل��ردگان نیز در این نشس��ت 
بر توس��عه و حمای��ت صنایع 
كوچك در اس��تان از س��وی 
مجم��ع نماین��دگان اس��تان 

تاكید كرد. 
به گزارش ایرن��ا، هم اینك 
29 ناحیه و ش��هرك صنعتی 
بختی��اری  و  چهارمح��ال  در 
وجود دارد ك��ه در 21 ناحیه 
و ش��هرك زمی��ن در ح��ال 

واگذاری هستند. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع 
ش��هرك های  و  كوچ��ك 
صنعتی كش��ور ب��رای بازدید 
از شهرك ها و نواحی صنعتی 
چهارمحال و بختیاری و ابالغ 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
روز  در ش��هرك های صنعتی 
پنجش��نبه به ش��هركرد سفر 

كرد. 

علی یزدانی، معاون وزیر صنعت: 

370شهرك و ناحیه صنعتی در كشور بدون تقاضا است

انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
بیان  ب��ا  آلم��ان  ماشین س��ازی 
اینك��ه ب��ازار ای��ران ج��ذاب و 
گفت:  اس��ت،  روب��ه گس��ترش 
درب��اره  آلمان��ی  ش��ركت های 
بازگشت تحریم ها نگرانی ندارند 
و در پی توسعه فعالیت های خود 

در ایران هستند. 
به گزارش ایرنا ، رایفن هویزر با 
بیان اینك��ه پس از لغو تحریم ها 
در نظ��ر داری��م ب��ازار خ��ود در 

ای��ران را پ��س بگیری��م، افزود: 
ش��ركت های چین��ی نمی توانند 
آلمانی در  رقی��ب ش��ركت های 
بازار باش��ند و به س��بب كیفیت 
برتر، فعالیت های خود را در بازار 

ایران گسترش می دهیم. 
وی اضاف��ه كرد: ش��ركت های 
آلمانی درباره بازگشت تحریم ها 
نگران��ی ندارند و در پی توس��عه 
ای��ران  در  خ��ود  فعالیت ه��ای 

هستند. 

انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
ماشین س��ازی آلمان ادام��ه داد: 
البته مشكالت مربوط به تحریم به 
طور كامل رفع نش��ده و بخشی از 
مشكالت بانكی باقی مانده است. 

هویزر با تاكید ب��ر اینكه نگاه 
اروپایی ه��ا به ب��ازار ایران مثبت 
است، افزود: شركت های اروپایی 
آلمان��ی خواس��تار  از جمل��ه  و 
حض��ور در ایران و مش��اركت با 

شركت های ایرانی هستند. 

انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
درب��اره  آلم��ان  ماشین س��ازی 
مش��كالت فعالی��ت ب��ازار ایران 
گف��ت: مهم تری��ن نقط��ه ضعف 
اقتصاد ایران، ضع��ف بازار رقابتی 
نبودن است، دولتی بودن اقتصاد 
فعالیت ه��ا را س��خت می كن��د و 
همچنین وجود واس��طه ها سبب 
می ش��ود ك��ه مش��تریان نهایی 

ضعیف شوند. 
وی با بیان اینك��ه آینده بازار 

ای��ران مثب��ت و مطلوب اس��ت، 
گف��ت: ای��ران دارای جمعی��ت 
جوان و بازار گس��ترده ای است و 
تقاضای روبه گسترش��ی در بازار 

وجود دارد. 
انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
ماشین س��ازی آلمان اف��زود:  در 
صورت��ی ك��ه ش��رایط فعالی��ت 
در ای��ران تس��هیل ش��ود، رونق 
و  ایج��اد  بیش��تری  اقتص��ادی 

فعالیت ها گسترش می یابد. 

مدیركل اجرایی شركت آلمانی 
سیمرایز در مراس��م افتتاح دفتر 
ایرانی این ش��ركت گف��ت: »ما با 
تمركز ب��ر بازاره��ای جدید برای 
گسترش فعالیت شركت مان اقدام 
می كنی��م و معتقدیم ك��ه ایران 

پایگاه بازارهای نوظهور است.«
ش��ركت آلمانی س��یمرایز دفتر 
رس��می خود را در ته��ران افتتاح 
كرد. این شركت  آلمانی كه یكی از 
مهم ترین تامین كننده های جهانی 
اس��انس های آرایش��ی بهداش��تی، 
طعم دهنده ه��ای خوراكی، دارویی، 
مواد اولیه پایه آرایشی و مواد اولیه 
كاربردی اس��ت، با افتتاح این دفتر 
س��عی دارد ب��ا تولی��د محصوالتی 
مختص ب��ازار ایران و منطقه خلیج 
فارس به گسترش بازار محصوالتش 
بپردازد. دكتر برترام، مدیر كل اجرایی 
ش��ركت س��یمرایز آلمان در جلسه 
افتتاحیه دفتر ای��ران توضیح داد كه 
موقعیت جغرافیایی ایران در بین اروپا، 
كشورهای مشترك المنافع و منطقه 
خلیج ف��ارس از نظر تجاری بس��یار 
حائز اهمیت است و می  تواند در آینده 
باب همكاری ما را در منطقه آس��یا 
گسترش دهد. او با بیان اینكه ایران 

در سال های آینده جزو 20 قدرت 
بزرگ اقتصادی جهان خواهد شد 
و از نقدینگی و موقعیت اقتصادی 
باالی��ی برخ��وردار خواه��د بود، 
می افزای��د: این كش��ور چهارمین 
كش��ور غنی از نظر منابع نفتی و 
همچنی��ن دارای مناب��ع طبیعی 
گس��ترده ای اس��ت و كارشناسان 
انتظار دارند تولید ناخالص داخلی 

ایران به زودی دوبرابر شود. 
برترام در پاسخ به این پرسش كه 

آیا شركت سیمرایز برنامه ای برای 
انتقال تكنولوژی به ایران دارد یا نه 
توضیح داد كه ما در زمینه آموزش 
نیروهایی ای��ران برنامه هایی داریم 
و طبع��ا قصد ما ایج��اد یك جاده 
یكطرفه صرف ف��روش محصوالت 
به ایران نخواهد بود بلكه برنامه هایی 
ب��رای خری��د محص��والت اولیه از 
كشاورزان را نیز درنظر گرفته ایم كه 

به مرور زمان اجرایی خواهیم كرد. 
دفت��ر رس��می ای��ن ش��ركت 

»س��یمرایز پارس��یان« ن��ام دارد 
كه ش��امل دفتر فروش و البراتوار 
فائقی،  اس��ت. محم��د  كاربردی 
مدیرعامل سیمرایز پارسیان درباره 
فعالیت های این شركت می گوید: 
ب��ا توجه ب��ه پژوهش هایی كه در 
بازار منطقه انجام شده، پیش بینی 
می شود پتانس��یل این بازار برای 
محصوالت شركت سیمرایز بیش 

از 100میلیون یور باشد. 
س��یمرایز از تامین كننده ه��ای 

آرای��ش  اس��انس های  جهان��ی 
دهنده ه��ای  طع��م  بهداش��تی، 
خوراكی، دارویی و مواد اولیه پایه 
آرایش��ی و مواد اولی��ه و كاربردی 
در صنای��ع بهداش��تی و غذای��ی 
اس��ت. ش��ركت های تولید كننده 
عطر، لوازم آرایشی، مواد خوراكی 
و نوش��یدنی از جمله مش��تریان 

محصوالت این شركت هستند. 
مدیران این شركت می گویند: 
ف��روش این ش��ركت در س��ال 
نی��م  و  دو  از  بی��ش   2015
میلی��ارد ی��ورو ب��وده و در حال 
حاضر 12درص��د از بازار جهانی 
را در اختیار دارد س��یمرایز بین 
سه ش��ركت برتر همتایان خود 
قرار دارد. مقر اصلی ش��ركت در 
كشور آلمان اس��ت و بقیه گروه 
در 40نقطه و در 35 كش��ور در 
اروپ��ا، آفریقا،  خاورمیانه، آس��یا، 
آمریكا و آمریكای التین مشغول 

به كار هستند. 
پارس��یان  س��یمرایز  ش��ركت 
 GMP نش��ان   توانس��ته 
 روش های بهینه یا مطلوب تولید
 )Good Manufacturing Practice(
را از وزارت بهداشت دریافت كند. 

كش��ور  گردش��گری  معاون 
گفت: ای��ران مرات��ب اعتراض 
خ��ود را از وضعی��ت نامتوازن 
تركیه  به  گردشگری،  مراودات 
اع��الم ك��رد و اص��الح رفت��ار 
تُرك ه��ا با مس��افران ایرانی را 

خواستار شد. 
كه  رحمانی موح��د  مرتض��ی 
برای حضور در بیست وپنجمین 
مش��ترك  كمیس��یون  اجالس 

اقتص��ادی،  همكاری ه��ای 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی ایران و 
تركیه به آن��كارا رفت��ه بود، در 
گفت وگو با خبرنگار گردشگری 
ایس��نا، درباره جزییات مذاكرات 
مقام��ات  ب��ا  گرفت��ه  ص��ورت 
گردش��گری تركی��ه در جریان 
برگ��زاری ای��ن اج��الس، اظهار 
ك��رد: در این اجالس ریاس��ت 
كمیت��ه جامع��ی را ب��ه عه��ده 

داش��تم ك��ه موضوعات��ی چون 
امور فرهنگ��ی، اجتماعی، زنان، 
ب��ا  گردش��گری  و  ورزش  كار، 
حضور نمایندگانی از دو كش��ور 
بررس��ی و در بخش های��ی میان 
طرفین مذاك��ره، تفاهم حاصل 
ش��د. مذاكرات جداگان��ه ای نیز 
با س��رمایه گذاران و عالقه مندان 
گردش��گری در تركی��ه صورت 
آن،  جری��ان  در  ك��ه  گرف��ت 

برگزاری  درباره  پیش��نهادهایی 
تور رس��انه ای ب��رای خبرنگاران 
ت��رك در ایران به منظور معرفی 
بیش��تر جاذبه های گردش��گری 
كشورمان و همچنین اختصاص 
ظرفیت��ی از نمایش��گاه های این 
كش��ور به معرفی ای��ران، مطرح 
ش��د. وی با تاكید بر اینكه تركیه 
باید كم كاری های گذش��ته خود 
را جبران كند، گف��ت: ما مراتب 

از وضعی��ت  را  اعت��راض خ��ود 
نامتوازن تعامالت گردش��گری به 
مقامات این كش��ور اعالم كردیم 
و از تورساپ )اتحادیه آژانس های 
گردش��گری تركیه( و كمیسیون 
گردش��گری این كشور خواستیم 
در این باره چاره اندیش��ی داش��ته 
باش��ند و ب��رای حض��ور موثرتر 
در ای��ران و متوازن ش��دن تعداد 
گردشگران دو كشور تالش كنند. 

اعالم مراتب اعتراض ایران به ترکیه

ترک ها رفتارشان را با ایرانی ها اصالح کنند

افتتاح دفتر رسمی تولید کننده آلمانی در ایران 

ایران پایگاه بازارهای نوظهور است

نگاه مثبت اروپایی ها به بازار ایران

شرکت های آلمانی نگران بازگشت تحریم ها نیستند

صنعت

اقدام آژانس اعتبار صادرات ایتالیا 
تامین سرمایه 800میلیون یورویی 

برای متقاضیان حضور در ایران
 Italian Trade( مدیرعامل آژانس تجارت ایتالیا
Agency(  از تامین س��رمایه 800میلیون یورویی 
آژان��س اعتب��ار ص��ادرات ایتالیا برای ش��ركت های 
كوچك و متوس��ط این كشور خبر داد كه به فعالیت 

در ایران عالقه مندند. 
روبرتو لونگ��و به ایرنا گفت: آژانس اعتبار صادرات 
  )Italy’s export credit agency( ایتالی��ا 
ب��ا ایج��اد 800میلیون ی��ورو تامین س��رمایه برای 
ش��ركت های كوچك و متوس��ط این كش��ور كه به 
فعالیت در ایران عالقه مندند، از معامالت تجاری دو 

كشور حمایت می كند. 
لونگ��و اضافه ك��رد: این اقدام ه��ا به تدریج موجب 
كاه��ش نگرانی بانك ها و ش��ركت های اروپایی برای 

برقراری روابط تجاری با ایران می شود. 
مدیرعام��ل آژانس تجارت ایتالیا گفت: نمایندگان 
بس��یاری از ش��ركت های مهم و بین الملل��ی ایتالیا 
مانند »انی« و »س��اچه« در ای��ران حضور یافتند و 
قراردادهای بس��یار بزرگی نیز در زمینه های انرژی، 
فوالد، برق، راه و شهرسازی، بهداشت و پوشاك بین 

دو كشور به امضا رسید. 
وی اعطای 4 میلیارد یورو خط اعتباری و تضمین 
صادرات به ایران را از مهم ترین دس��تاوردهای سفر 

هیات ایتالیایی به تهران عنوان كرد. 
لونگو گفت: این دستاوردها، پیشرفت بزرگی است 
ك��ه تامین مالی پروژه های بزرگ زیرس��اختی مانند 
راه آه��ن و بزرگراه را امكان پذی��ر می كند و می تواند 
ازس��رگیری تج��ارت ایران با ایتالی��ا و حتی اروپا را 

سبب شود. 
لونگو تاكید كرد: این توافق ها می تواند دس��تاورد 
مهم��ی برای ای��ران پس از اجرای برج��ام در ژانویه 

)دی ماه گذشته( باشد. 
ش��امگاه 26 دی م��اه با انتش��ار گ��زارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای 
ایران در برنامه جامع اقدام مشترك )برجام(، اجرای 
تعهدات ط��رف مقابل )گ��روه 1+5( یعنی روند لغو 

تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد. 
مدیرعام��ل آژانس تجارت ایتالیا تاكید كرد: ایران 
با توافق های خود در دوران پسابرجام می تواند چرخ 

توسعه پروژه ها را به حركت در آورد. 
به گزارش ایرنا، نخس��ت وزیر ایتالیا به همراه یك 
هیأت بزرگ تجاری سه شنبه گذشته به تهران سفر 

كرد. 
در نخس��تین روز س��فر متئو رنتزی هفت س��ند 
همكاری در زمینه های مختلف، تفاهم نامه همكاری 
صنعتی بین وزارت نیرو جمهوری اس��المی ایران و 
وزارت توس��عه اقتصادی ایتالیا و همچنین چارچوب 
همكاری راه آهن جمهوری اس��المی ایران و راه آهن 

دولتی ایتالیا امضا شد. 

قرقیزستان دروازه ورود ایران به 
بازار اوراسیا

اس��تاندار ایسیكول قرقیزس��تان گفت: با توجه به 
اینكه قرقیزس��تان وارد پیمان گمركی اوراسیا شده، 
ایران اكنون با ایجاد روابط با قرقیزس��تان وارد بازار 

بیش از 300میلیونی می شود. 
به گزارش ایس��نا، آكی بایف در نشس��ت مشترك 
با اس��تاندار مازندران كه در اس��تانداری برگزار شد، 
گفت: اكنون دو روز اس��ت كه در اس��تان مازندران 
حضور داریم و در محورهای مختلف بازدید داشتیم. 
وی افزود: استان ایسیكول قرقیزستان و مازندران 
ب��ا وجود كوه و دریا تش��ابه منطق��ه ای خوبی دارند 
و خواس��تاریم روابط تنگاتنگی با مازندران داش��ته 

باشیم. 
اس��تاندار قرقیزس��تان ب��ا بیان اینك��ه محورهای 
همكاری در این دو روز لحاظ ش��د، تصریح كرد: در 
نشس��ت دیروز اتاق بازرگانی مقرر شد با رفع برخی 

از مشكالت در تسریع روابط تالش كنیم. 
وی ادامه داد: تاكنون س��ه دیدار بین ایسیكول و 
مازندران ص��ورت گرفت كه امید اس��ت بتوانیم در 
زمینه گردشگری، كش��اورزی، ورزشی و... همكاری 
خوبی داش��ته باش��یم و مازندران در ای��ن زمینه ها 

موقعیت ویژه دارد. 
اس��تاندار ایس��یكول اظه��ار ك��رد: بازار كش��ور 
قرقیزستان به این كشور محدود نمی شود و با توجه 
به اینك��ه این كش��ور وارد پیمان گمركی اوراس��یا 
ش��ده، كشور جمهوری اسالمی ایران اكنون با ایجاد 
روابط با قرقیزس��تان وارد بازار بیش از 300میلیونی 

می شود. 
وی اف��زود: عوارض گمركی ب��رای صادركنندگان 

ایرانی اندك است. 
آكی بایف یادآور ش��د: هر ساله 3میلیون گردشگر 
از اماكن گردش��گری قرقیزس��تان دیدن می كنند و 
اصلی ترین محور گردشگری كه در استان ایسیكول 

مطرح است، گردشگری سالمت است. 
وی عن��وان ك��رد: در زمینه موضوعات ورزش��ی 
دومین بار اس��ت جمهوری قرقیزس��تان مس��ابقات 
ورزش��ی جهانی عش��ایر را برگزار می كند و در این 
مسابقات از شما دعوت می شود در این كشور حضور 

یابید و از نزدیك این مسابقات را مشاهده كنید. 
آك��ی بایف گف��ت: می توانیم برخ��ی از پروازهای 
چارت��ر را بی��ن مازن��دران و جمهوری قرقیزس��تان 
راه اندازی كنیم و دو فرودگاه در كش��ور قرقیزستان 

وجود دارد كه یكی از آنها بین المللی است. 

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
شیرآالت بهداشتی در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

 محصوالت ایرانی آماده 
برای بازارهای صادراتی 

محمد فرزاد، رئیس هیات مدیره انجمن تولید كنندگان 
ش��یرآالت بهداش��تی با ذك��ر این نكته كه ای��ن گروه از 
محص��والت اس��تاندارد الزم ب��رای حض��ور در بازارهای 
صادراتی را دارند معتقد اس��ت در بخش صادرات نیازمند 
رفع موانع اس��ت. او درباره ش��رایط بازار تولید شیرآالت 

بهداشتی با »فرصت امروز« به گفت وگو پرداخت. 
ش�رایط بازار تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی با 
توجه به رکودی که در بازار مس�کن وجود دارد، به 

چه شکل است؟ 
بازار تولید شیرآالت بهداشتی مانند سایر صنایعی كه با 
بخش مسكن در ارتباط هستند با ركود جدی مواجه است. 
متاسفانه در حال حاضر تولیدكنندگان ما با تولید مازاد بر 

مصرف مواجه هستند. 
حضور برندهای خارجی در ایران چگونه است؟ 

تولیدات برندهای خارجی در ایران بسیار كمرنگ است. 
در گذش��ته هنگامی ك��ه قیمت دالر ح��دود هزارتومان 
بود و قیمت پایین تری داش��ت، واردات كاالهای خارجی 
به گون��ه ای بود كه نه تنها قیمت پایینی داش��ت، بلكه از 
سطح كیفی باالیی هم برخوردار نبود و اغلب آنها به صورت 
قاچاق وارد كش��ور می شد. خوشبختانه با افزایش قیمت 
دالر و ع��دم توجیه اقتصادی كه دارد ورود این نوع كاالها 

بسیار كاهش یافت. 
می�زان ص�ادرات ش�یرآالت بهداش�تی ایرانی به 

کشورهای هدف در چه شرایطی است؟ 
صادرات ش��یرآالت بهداشتی به دلیل تحریم هایی كه 
در سال گذشته وجود داشت، به نوعی بازدارنده صادرات 
محصوالت ایرانی بود. ایران تا پیش از این به كش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس صادرات محصوالت خود را داشت كه 
در حال حاضر به طور كامل قطع شده است. همچنین در 
حال حاضر نیز تنها صادرات به كش��ورهای همجوار مثل 
سوریه و عراق و كشورهای حاشیه شمال كشور وجود دارد 

كه میزان چشمگیری نیست. 
تولیدات داخل ایران در مقایسه با نمونه های خارجی 

از چه سطح کیفی برخوردار است؟ 
در گذش��ته میان تولیدات ایران��ی و برندهای خارجی 
تفاوت هایی به چش��م می خورد اما خوشبختانه در حال 
حاضر محصوالتی كه در داخل كش��ور تولید می ش��وند 
به دلیل الزامات و اس��تانداردهایی كه دارد توانسته خود 
را به س��طح باالیی از كیفیت قابل قبول در دنیا برس��اند 
و حتی می ت��وان گفت محص��والت ایران��ی از برندهای 
خارج��ی نیز كیفیت باالت��ری دارند. همه ش��ركت های 
تولیدكننده شیرآالت بهداش��تی ملزم به دریافت مجوز 
سازمان استاندارد هستند. یعنی هم خودكنترلی دارند و 
هم از سوی سازمان استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند. 
به عنوان مثال محصوالت این ش��ركت ها باید دارای پنج 
سال ضمانت و خدمات پس از فروش باشند. عالوه بر این 
موضوع مصرف كنندگان فعلی نیز بسیار آگاه تر از گذشته 
هس��تند و به نوع كاال و خدمات آن توجه ویژه ای دارند و 
اگر كاالیی از خدمات خوبی برخوردار نباشد نمی تواند به 

فعالیت خود در بازار ادامه دهد. 
در چند روز اخیر برخی ش�رکت های تولیدکننده 
شیرآالت بهداشتی به دلیل عدم رعایت استاندارد 
باط�ل ش�ده اند، از ماج�رای این ش�رکت ها مطلع 

هستید؟ 
عالمت كاربردی این شركت ها به دالیل مختلف معلق یا 
باطل شده است. متاسفانه در دوسال اخیر تعداد بسیاری 
از واحدهای جدید مجوز فعالیت گرفته اند اما در مقاطعی 
یا ادامه كار نمی دهند یا در نوع فعالیت آنها خالفی وجود 
دارد ك��ه بالطبع آنها را از گردون��ه تولیدكنندگان خارج 

می كند. 
ب�ا توجه به لغو تحریم ها به دنب�ال یافتن بازارهای 

صادراتی جدید هستید؟ 
بله. با توجه به اینكه از سال گذشته تحریم ها برداشته 
ش��د، فعالیت ها و مذاكرات با طرف ه��ای خارجی را آغاز 
كردیم زیرا بسترس��ازی صادرات در مدت زمان كوتاهی 
محقق نخواهد ش��د. طرف های ایرانی باید س��عی داشته 
باشند باایجاد اطمینان در طرف های خارجی و همچنین 
افزایش استانداردها، كاالهای تولید را برای صادرات آماده 
كنند. البته اگر برخی موانع تولید رفع شود، كاالهای ما از 

كیفیت الزم برای صادرات برخوردار هستند.  

احتمال کاهش تولید مرغ 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با بیان 
اینكه قرار اس��ت تولید مرغ در سال جاری كاهش یابد، 
اعالم ك��رد: در هفته جاری چند جلس��ه در این زمینه 
برگزار و درباره میزان تولید تصمیم گیری می شود. محمد 
یوسفی در گفت وگو با مهر با بیان اینكه در دو روز اخیر 
قیم��ت مرغ زنده حدود 200 تا 300تومان افزایش پیدا 
كرده است، اظهارداشت: بارندگی های اخیر و بسته شدن 
راه ها یكی از دالیل این امر اس��ت. وی قیمت مرغ برای 
مصرف كنن��ده را ح��دود 5000تومان عن��وان كرد و با 
بیان اینك��ه نرخ این كاال در میادین می��وه و تره بار هم 
4950توم��ان اس��ت، اضافه كرد: قیمت م��رغ زنده هم 
به صورت م��دت دار 3700تومان و نق��دی 3500تومان 
است. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان 
اینكه قرار اس��ت تولید مرغ در س��ال جاری كاهش پیدا 
كند، گفت: مرغداران زیان زیادی دیده اند و اگر وضع به 
همین روال ادامه پیدا كند، شرایط آنان بدتر خواهد شد. 
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نظام بانکداری کشور از ارکان 
نظام پولی و مالی کش��ور است 
که با تمام بخش های اقتصادی 
اعم از تولیدی، خدماتی و. . . در 
ارتباط است. در سال های اخیر 
اظهارنظره��ا و انتقادات زیادی 
از نظ��ام بانک��ی صورت گرفته 
و بس��یاری از افراد مش��کالت 
اقتصاد را از وضعیت سیس��تم 
بانکی در ایران می دانند. این در 
حالی است که بخشی از منابع 
در اختیار بانک ها، به دلیل عدم 
ایفای تعهدات قفل شده است. 

مطالبات معوق، بزرگ ترین 
مشکل سیستم بانکی

پیرامون مش��کالت سیستم 
بانک��ی در کش��ور، مصطف��ی 
بهشتی روی، عضو هیات مدیره 
بانک پاس��ارگاد ب��ه »فرصت 
ام��روز« گف��ت: در حال حاضر 
بزرگ ترین مش��کل سیس��تم 
بانکی کش��ور مطالبات معوق 
اس��ت ک��ه آن ه��م ناش��ی از 
بدهی دولت به اکثر ش��رکت ها 
اس��ت ک��ه ب��رای دول��ت و 
ش��رکت های دولتی کار کردند 
و نتوانس��تند پول های ش��ان را 
وص��ول کنن��د و متعاقبا قادر 
به بازپرداخت بدهی های ش��ان 
ب��ه سیس��تم بانک��ی نبودند و 
از ای��ن بابت بخش��ی از منابع 
در اختی��ار بانک ها قفل ش��ده 
و س��یال نیس��ت که به چرخه 
اقتص��اد بازگ��ردد و در اختیار 
س��ایر نیازمندان ق��رار بگیرد. 
امیدواری��م با تدابیری که برای 
ص��دور اوراق بدهی پیش بینی 
و  دول��ت  ش��ده،  مط��رح  و 
ش��رکت های دولت��ی تعهدات 
خود را نس��بت به شرکت ها از 
مح��ل وج��وه حاصل از فروش 
ای��ن اوراق ایفا کنند تا متقابال 
ش��رکت ها نی��ز بتوانند بدهی 
خ��ود را ب��ه سیس��تم بانک��ی 
بپردازند. اینها مشکالتی است 
ک��ه در حیطه داخلی می توان 

به آنها اشاره کرد. 
وی اف��زود: مش��کل عم��ده 
سیس��تم بانکی مش��کلی است 
ک��ه در گردش منابع در اختیار 
بانک ه��ا وج��ود دارد. برخ��ی 
مش��کالت جزئی ت��ری هم که 
ممکن اس��ت در قس��مت های 
مختلف وجود داش��ته باشد این 
است که دربعضی موارد ممکن 
است ما با مقررات بسیار سختی 

مواج��ه باش��یم و در برخ��ی 
قس��مت ها ممکن است کمبود 
ضابطه ه��ا و مق��ررات داش��ته 
باشیم ولی بانک ها در چارچوب 
ضوابطی که وجود دارد کار خود 
را انج��ام می دهن��د. اگر از این 
مس��ئله بزرگ مطالبات معوق 
بگذریم هیچ مش��کل اساس��ی 
دیگری در سیستم بانکی وجود 
ندارد. بهشتی روی ادامه داد: در 
عرص��ه بانکداری بین المللی به 
دلیل اینکه چندین سال کشور 
در شرایط نامناسبی قرار داشته 
و ب��ه خاطر برخی اقداماتی که 
قبل��ی  دولت ه��ای  دوره  در 
انجام ش��ده، بانک های خارجی 
روابط ش��ان را ب��ا ای��ران قطع 
ک��رده بودند. اماخوش��بختانه 
اخی��را با اجرایی ش��دن برجام 
این رابطه ه��ا در حال برقراری 
اس��ت و می توان��د از این بابت 
ب��ر چرخه بانکداری بین المللی 
تاثیر مثبت داش��ته باشد و این 
امی��دواری را می ده��د که این 
مش��کالت ح��ل می ش��ود. در 
واقع مشکل اساسی از سیستم 
بانک��ی نیس��ت بلکه از س��وی 
بخش ه��ای مختل��ف و تولی��د 
است که نتوانستند بدهی خود 
را بپردازند و سیستم بانکداری 

را قفل کرده اند. 

تمایز بانکداری کشور با 
بانکداری پیشرفته

عض��و هیات مدی��ره بان��ک 
پاسارگاد با اشاره به تفاوت های 
نظام بانکداری کش��ور با نظام 

بانکداری پیشرفته اظهار کرد: 
نظام بانکداری کش��ور س��اده 
اس��ت و عموما بانک ها در کنار 
خدمات��ی که ارائه می دهند دو 
کار اصل��ی را انج��ام می دهند 
و  مناب��ع  جم��ع آوری  ک��ه 
س��پرده ها و اعطای تسهیالت 
اس��ت. مس��ائلی که بانکداری 
بین المللی را دچار بحران کرده 
است، خوشبختانه یا متاسفانه 
در ای��ران وج��ود ن��دارد. ابزار 
مش��تقه که در نظام های بانکی 
پیشرفته مرسوم است و بیشتر 
آن در بازارهای س��رمایه است 
درنظ��ام بانکی ما وجود ندارد 
و از ای��ن باب��ت می توان گفت 
م��ا در مقابل برخی ریس��ک ها 

مصون هستیم. 
وی اف��زود: نظ��ام بانک��ی 
ای��ران در ح��وزه بانک��داری 
چیزی  خرده بانکی  عملی��ات 
کم از بانک های غربی ندارد و 
حداکثر خدماتی که قابل ارائه 
اس��ت توسط بانک های کشور 
ارائه می شود و حتی در برخی 
موارد نیز نس��بت به بانک های 
غربی پیش��رو بودن��د و دلیل 
آن این اس��ت ک��ه بانک های 
دیگ��ر در دنی��ا باب��ت هر یک 
از خدمات��ی که ارائه می کنند 
کارم��زد دریاف��ت می کنن��د 
و این ط��ور نب��وده ک��ه برای 
الکترونیک  بانکداری  اش��اعه 
هزینه ه��ای زی��ادی ص��رف 
کنند و هی��چ گونه کارمزدی 
نگیرن��د و از این باب خدمات 
بس��یار گس��ترده ای در نظام 

بانک��ی ما انجام می ش��ود که 
حتی در بس��یاری از کشورها 
ممکن اس��ت این خدمات که 
در حوزه عملیات خرده بانکی 
اس��ت به ص��ورت رایگان برای 
هیچ کس ارائه نشود و از این 
بابت ما هیچ مش��کلی نداریم. 
شاید جایی که ما مقداری نیاز 
به بهبود داریم مسائل مربوط 
به بانکداری س��رمایه ای باشد 
ک��ه در ای��ن خصوص بانک ها 
می توانند بهبود داشته باشند 
و از ای��ن مح��ل کارمزده��ای 
خوب��ی جذب کنند و از محل 
این کارمزدها درآمدهای الزم 
را کس��ب کنن��د و ای��ن یکی 
از ش��یوه هایی اس��ت ک��ه از 
طریق آن می توانند نرخ س��ود 

تسهیالت را کاهش دهند. 
بهش��تی روی ادامه داد: در 
حال حاضر متاسفانه خدمات 
بانک��ی به صورت رایگان انجام 
می ش��ود و از آنجا که بانک ها 
نمی توانن��د درآمدی از محل 
خدمات ش��ان جذب کنند به 
ناچ��ار مابه التفاوت نرخ س��ود 
دریافتی و پرداختی تنها منبع 
درآمدی بانک ها اس��ت. البته 
کان��ون بانک های خصوصی با 
دولتی  بانک های  هماهنگ��ی 
تعرفه ه��ای خدمات کارمزدها 
را تنظی��م کردن��د و ب��ه بانک 
مرک��زی پیش��نهاد دادند که 
امیدواری��م ب��ا تصویب و ابالغ 
آن بانک ه��ا بتوانند بخش��ی 
ص��رف  ک��ه  را  منابع��ی  از 
سنگین  س��رمایه گذاری های 

در حوزه بانکداری الکترونیک 
کرده ان��د ب��ا کس��ب درآمد از 
مح��ل کارمزدها جذب کنند 
واین راهگش��ایی باش��د برای 
اینک��ه م��ا بتوانیم نرخ س��ود 

بانکی را کاهش دهیم. 

سیستم بانکی مقصر 
نیست

عض��و هیات مدی��ره بان��ک 
پاس��ارگاد با بیان اینکه من با 
نس��بت دادن مشکالت اقتصاد 
به سیستم بانکی موافق نیستم، 
اظهار کرد: اینکه ما فکر کنیم 
مش��کالت ما در سیستم بانکی 
اس��ت درس��ت نیس��ت. ما در 
بس��یاری از بخش ها مشکالتی 
داریم که از پنج دوره گذش��ته 
به ارث رسیده و همه را از چشم 
سیس��تم بانکی می بینیم. این 
یک اس��تنباط نادرس��ت است 
ک��ه می تواند تمام مش��کالت 
را بی م��ورد و بی دلیل به عهده 
سیس��تم بانکی بگ��ذارد. نظام 
بانک��ی منابع م��ردم را تجهیز 
می کن��د ت��ا از ای��ن طری��ق 
تسهیالت بدهد و از محل این 
تس��هیالت کار تولیدی انجام 
و ارزش اف��زوده ایجاد ش��ود و 
سرمایه گذاشته شده در بانک 
نیز در چارچوب عقود اسالمی 
و س��ود متعلقه به سپرده گذار 

بازگردد. 
ح��ال اینک��ه در این چرخه 
مشکالتی وجود دارد که خارج 
از سیستم بانکی است و رکود 
اقتص��ادی وجود دارد و تولید 
ناخال��ص داخلی 6 واحد تنزل 
پیدا می کند را نباید از چش��م 
نظ��ام بانک��ی دید. کدام بانک 
مقص��ر این امر اس��ت؟ اتفاقا 
اینجا بانک است که در ایفای 
آن قراردادها اصرار می کند تا 
بتوان��د تعهد خ��ود را در برابر 
س��پرده گذاران ک��ه به عنوان 
وکیل ش��ان عمل کرده انجام 
ده��د. ای��ن روزه��ا مطالب و 
انتقادات مختلفی از سیس��تم 
بانک��ی مطرح می ش��ود. یکی 
می گوید نباید س��ود بگیرند و 
یکی می گوید جریمه تاخیری 
که در قراردادها نوش��ته شده 
نباید گرفته شود. از این بابت 
ب��ه بیراه��ه داری��م می رویم. 
اینه��ا مش��کل نظ��ام بانک��ی 
نیس��ت. ما باید در بخش های 
دیگ��ر اصالحاتی انجام دهیم 
ت��ا مش��کالت بانک ها هم حل 

شود. 

در گفت و گوی »فرصت امروز« با مصطفی بهشتی روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد مطرح شد  

مشکالت سیستم بانکی ریشه در اقتصاد کالن دارد

نماین��دگان مجل��س در حالی 
س��قف وام ازدواج را از ۳ ب��ه ۱۰ 
میلیون تومان افزایش دادند که در 
حال حاضر بخ��ش اعظم وام های 
پرداختی ازدواج ۳میلیون تومان و 
تنها تعداد کمی از آنها ۵ میلیون 

تومان است. 
به گ��زارش مه��ر، نمایندگان 
روز چهارش��نبه هفته  مجل��س 
ج��اری درپایان بررس��ی بخش 
درآمدی الیحه بودجه س��ال ۹۵ 
تصوی��ب کردن��د که س��قف وام 
ازدواج جوان��ان ب��رای ه��ر یک 
از زوجی��ن از ۳ ب��ه ۱۰ میلیون 
تومان با دوره بازپرداخت ۴ساله 
افزای��ش یاف��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت که در حال حاضر بخش 
اعظم وام ه��ای پرداختی ازدواج 
۳ میلی��ون توم��ان و تنها تعداد 
کم��ی از آنها ۵ میلی��ون تومان 
است. مسئوالن بانک مرکزی بر 
این اعتقادند که در شرایط فعلی 
امکان افزایش میزان وام ازدواج 
وج��ود ن��دارد و با وج��ود اینکه 
تعداد بانک های فعال در سامانه 
به ۲۸ بانک رس��یده و بانک های 
خصوصی نیز به آن پیوس��ته اند 
ام��ا هنوز تعدادی از متقاضیان و 
زوج ه��ای جوان در صف دریافت 
وام ازدواج ۳ میلی��ون تومان��ی 

هستند. 
از یک  آنه��ا می گوین��د ک��ه 
طرف طی دو س��ال اخیر رش��د 
س��پرده های قرض الحسنه منفی 
ش��ده و مردم سپرده کمتری در 
این بخش قرار می دهند؛ این در 

حالی اس��ت که سال های قبل تا 
۲۰ درصد هم رش��د داشته است 
و از طرف دیگ��ر تکالیف قانونی 
قرض الحسنه  اعتباری  بخش  در 
بر عهده سیس��تم بانکی گذاشته 

شده است. 

آمارهای وام ازدواج چه 
می گوید؟ 

براساس آخرین آمارها، تکالیف 
قانونی س��ال ۹۰ که به میزان ۷ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده در 
سال ۹۱ به ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد 
ریال )۴.۵ برابر افزایش نس��بت 
ب��ه س��ال ۹۰(، در س��ال ۹۲ به 
۳۵ ه��زار و ۴۰۰ میلی��ارد ریال، 
س��ال ۹۳ به می��زان ۴6 هزار و 
۴۰۰ میلیارد ریال و س��ال ۹۴ به 
میزان ۵۱ ه��زار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال رس��یده که نسبت به سال 
۹۰ با ۷.۵ براب��ر افزایش مواجه 
شده است. بانک مرکزی اولویت 
اول بخ��ش اعتباری این بانک را 
پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه 
قرض الحس��نه ازدواج می دان��د، 
ب��ا این وجود مانده س��پرده این 
بخ��ش در پایان دی ماه س��ال 
بانک��ی  سیس��تم  کل  در   ۹۳
۲۷۹ هزار میلی��ارد ریال و مانده 
تس��هیالت پرداخت��ی در همین 
م��دت زم��ان ۲۹۵ هزار میلیارد 
نس��بت  یعن��ی  ب��وده،  ری��ال 
به سپرده ها  پرداختی  تسهیالت 
۱۰۵.6 درصد بوده اس��ت. این به 
آن معناس��ت ک��ه بانک ها بیش 
از آنکه س��پرده قرض الحس��نه 

جذب کرده باشند در بخش های 
پرداخته اند.  تس��هیالت  مختلف 
پای��ان دی  در  س��پرده  مان��ده 
م��اه ۹۴ در همی��ن بخش ۳۳۴ 
مان��ده  و  ری��ال  هزار میلی��ارد 
هزار میلی��ارد   ۳۵۷ تس��هیالت 
نس��بت  یعن��ی  ب��وده،  ری��ال 
به سپرده ها  پرداختی  تسهیالت 
۱۰۷ درصد اس��ت، این در حالی 
اس��ت که بانک ها باید ۱۰ درصد 
آن را به عنوان سپرده قانونی نزد 
بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. 
بر این اساس این رقم قانونا باید 
۹۰ درصد باشد در حالی که االن 
۱۸ – ۱۷ درصد باالتر اس��ت. از 
ابتدای س��ال ۹۴ ت��ا تاریخ ۳۰ 
بهمن م��اه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر 
تسهیالت ازدواج پرداخت شده و 
در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در 
نوبت دریافت تس��هیالت در این 
بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نیز 

تعیین شعبه شده بودند.
البته مس��ئوالن بانک مرکزی 
وع��ده داده بودن��د که ت��ا پایان 
س��ال ۹۴ پرونده های متقاضیان 
دریافت وام ازدواج سال های ۹۲ 
و ۹۳ بس��ته می شود و پرونده ها 
فق��ط مربوط به س��ال ۹۴ باقی 
وکالی  ح��ال  مان��د.  خواه��د 
مل��ت در الیح��ه بودجه تصمیم 
گرفته اند که به منظور حمایت از 
ازدواج جوان��ان، بانک مرکزی را 
موظ��ف کنند که کلیه بانک ها و 
موسسات اعتباری کشور را ملزم 
کند تا ب��ه اندازه س��هم خود از 
مجموع سپرده های قرض الحسنه 

پس ان��داز و ج��اری در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه مشارکت 
کرده و تسهیالت قرض الحسنه 
نخس��ت  اولوی��ت  در  را  ازدواج 
پرداخ��ت ق��رار دهد. براس��اس 
تصمی��م نماین��دگان مجل��س، 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
ب��رای ه��ر ی��ک از زوجی��ن از 
۱۰میلیون  ب��ه  تومان  ۳میلیون 
تومان ب��ا دوره بازپرداخت چهار 
س��اله افزای��ش می یاب��د. بانک 
مرک��زی موظ��ف اس��ت اعطای 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
را به نح��وی مدیری��ت کند که 
تعداد جوانان در صف وام ازدواج 
در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار 

نفر باشد. 
مق��دم  مصباح��ی  غالمرض��ا 
به عن��وان ط��راح این پیش��نهاد 
می گوی��د: در س��ال ۸۹ تع��داد 
۹۰۰هزار ازدواج به ثبت رسیده 
که این رقم در سال ۹۴ به 6۸۰ 
ه��زار مورد کاهش یافته اس��ت. 
در حال حاضر ۱۲میلیون جوان 
مجرد و در سن ازدواج در کشور 
وج��ود دارد ک��ه ۴ میلیون نفر 
آنها باالی ۲۸ س��ال سن دارند. 
س��امانه  راه ان��دازی  ابت��دای  از 
قرض الحسنه وام ازدواج در سال 
۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، یعنی 
طی 6.۵ س��ال ب��ه ۷ میلیون و 
۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج 
به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال 
پرداخت ش��ده، یعنی ساالنه ۳۵ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت داده 

شده است. 

دستورالعمل هیات مدیره 
بانک ها

ای��ن نکت��ه نیز حائ��ز اهمیت 
است که براس��اس دستورالعمل 
اجرای��ی مص��وب هیات مدی��ره، 
بخش��ی  دارند  اج��ازه  بانک ه��ا 
از مناب��ع ق��رض الحس��نه خود 
را ب��ه کارکنان پرداخ��ت کنند 
اما ب��ا توجه به کمب��ود منابع و 
متقاضی��ان زی��اد در صف، بانک 
مرک��زی آنها را مکل��ف کرد که 
این منابع فقط بخش تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج پرداخ��ت 
ش��ود. ب��ر ای��ن اس��اس برخی 
بانک ه��ای خصوص��ی ب��ا بانک 
مرکزی در بخ��ش پرداخت وام 
ازدواج قرض الحس��نه همکاری 
بان��ک  بنابرای��ن  نمی کردن��د، 
مرک��زی آنها را تهدی��د کرد که 
اگر ای��ن کار را انجام نمی دهند، 
ق��رض  س��پرده  نبای��د  دیگ��ر 
الحس��نه پس ان��داز افتتاح کنند 
و به بانک ه��ا تکلیف کرده که از 
محل سایر منابع داخلی خود به 
کارکنان شان تسهیالت پرداخت 
کنند. برخی ه��ا می گویند که به 
همی��ن دلیل ک��ه بانک ها منابع 
ای��ن بخش را ب��ه کارکنان خود 
دارند،  ۴ درصدی  س��ودهای  که 
اختص��اص داده بودن��د، تع��داد 
زوج ه��ای در ص��ف دریافت وام 
ازدواج طی س��ال های گذش��ته 
در ی��ک دوره به ش��دت افزایش 
یافته بود که حال با دستور بانک 
مرکزی این موضوع متوقف شده 

است. 

گزارشی از وعده ازدواجی بانک مرکزی

وام ازدواج 3 برابر شد

شنبه
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گزارش 2

خبرنــامه

وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد 
در آینده نزدیک عدالت مالیاتی 

برآورده خواهد شد
عل��ی طیب نی��ا، وزیر امور اقتص��اد و دارایی گفت: 
به دنبال آن هس��تیم تا بتوانیم مالیات را به س��مت 
مصرف کننده سوق دهیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی 
با اش��اره به وضعیت پرداخت مالیات در کش��ور و با 
بی��ان اینکه به دنبال آن هس��تیم ت��ا بتوانیم مالیات 
را به س��مت مصرف کننده س��وق دهیم، اظهار کرد: 
در گذش��ته س��هم مالیات مصرف کنن��دگان تقریبا 
نزدی��ک ب��ه صفر ب��ود که با اعمال قان��ون مالیات بر 
ارزش افزوده، شرایط تغییر پیدا کرد و هم اکنون ۴۰ 
درصد از مصرف کننده مالیات اخذ می شود. طیب نیا 
با اشاره به آنکه، ۵۰درصد »جی.دی.پی« کشور را از 
پرداخ��ت مالیات معاف کرده ایم، اظهار کرد: این امر 
موجب انتقال فش��ار به بخش های کوچک تر ش��ده و 
سبب شده است که بیشترین فشار مالیاتی بر دوش 
بخش صنعت باش��د که این موضوع درس��ت نیست 
و نیازمن��د اصالح جدی اس��ت. وزیر ام��ور اقتصاد و 
دارای��ی ب��ا بیان اینکه اگ��ر معافیت های غیرضروری 
را ح��ذف کنی��م دیگ��ر فش��ار روی گروه های خاص 
کمتر خواهد ش��د، اف��زود: بخش قابل مالحظه ای از 
اش��تغال کش��ور را کاسبان تامین می کنند و در عین 
حال نیازهای مصرفی کش��ور را هم تامین می کنند، 
بنابراین ما وظیفه خود می دانیم مش��کالت مش��اغل 
کش��ور را بررس��ی کنیم و اقدامات موثر را برای رفع 
آنها انجام دهیم. وی با اشاره به آنکه مبنای ما برای 
اخذ مالیات، فروش اس��ت، گفت: متاسفانه در برخی 
جاه��ا نمی توانی��م مالیات بحق را دریافت کنیم و در 
ج��ای دیگر بی��ش از حد انصاف و عدل وصول کنیم 
که این بی عدالتی اس��ت و زمینه س��از فساد در کشور 
خواهد ش��د. این مقام مس��ئول با بیان اینکه در طرح 
جامع مالیاتی به این مس��ائل توجه شده است، ادامه 
داد: امیدواریم سیستم مالیاتی را تا پایان سال جاری 
تدوین کنیم و براساس این طرح همه مودیان مکلف 
می ش��وند، اظهارنامه مالیات��ی تقدیم کنند، امامیزان 
وص��ول ای��ن افراد با یکدیگر متفاوت خواهد بود و به 
نوعی عدالت را در وصول مالیات اجرایی خواهیم کرد. 
طیب نیا اضافه کرد: سامانه متمرکز اطالعات مالیاتی 
در کشور را با تمرکز بر مودیان بزرگ ایجاد خواهیم 
کرد و در ادامه نیز به سمت مودیان کوچک تر خواهیم 
رفت. وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز داشت: گریزی از 
ارائه اظهارنامه نخواهد بود، زیرا اگر فردی اظهارنامه 
ندهد، ما برای وی اظهارنامه می دهیم و با اخذ مالیات 
براس��اس اظهارنامه می ت��وان مالیات را عادالنه کرد. 
وی ب��ا اش��اره به آنکه ابزار تش��ویقی مانند پرداخت 
هزینه های نصب س��امانه مالیات و تخفیف پنج ساله 
نیز در این سامانه وجود دارد، گفت: اطالعات شغلی 
در سیس��تم مالیاتی ثبت می ش��ود که هم اکنون این 
نرم اف��زار به ص��ورت پایلوت در اصفهان و کرمانش��اه 
به صورت آزمایش��ی در حال کار اس��ت و این نرم افزار 
به صورت کامال اتوماتیک و بدون دخالت انسانی است 
به گونه ای که مودی نمی داند کی و کجا به پرونده او 
رسیدگی می شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان 
آنکه این سیس��تم بروز فس��اد را از بین می برد یا آن 
را کاهش خواهد داد، افزود: در آینده نزدیک عدالت 

مالیاتی برآورده خواهد شد. 

پیش بینی کاهش نرخ تورم به کمتر 
از 10 درصد تا پایان بهار

حمید زمان زاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی 
و بانکی با اشاره به میانگین ۱۱.۹درصدی نرخ تورم، 
گفت: پیش بینی می شود میانگین نرخ تورم تا اواخر 
بهار به کمتر از ۱۰درصد برسد. به گزارش ایرنا، وی 
تورم ۴۵درصدی سال ۱۳۹۲ را یادآور شد و افزود: با 
استقرار دولت یازدهم دو اتفاق مهم در اقتصاد ایجاد 
ش��د؛ دولت با کنترل پایه پولی و نقدینگی در س��ال 
۱۳۹۲ کمک کرد تا تورم کنترل ش��ود. وی به تاثیر 
ثبات نرخ ارز بر کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: 
بانک مرکزی با مدیریت بهتر ذخایر ارزی توانسته از 
سال ۱۳۹۲ تاکنون ثبات نسبی را بر این بازار حاکم 
کند و این اقدام اثرات خود را بر کاهش تورم گذاشته 
است. وی با یادآوری چشم انداز مثبت نرخ تورم گفت: 
ب��ا توجه ب��ه مطلوب بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی 
و رف��ع تحریم ها و همچنین احتمال رش��د صادرات 
نفت، به نظر می رس��د نرخ ارز در بازار خطری برای 
نرخ تورم نخواهد داش��ت. وی به دس��تاوردهای تورم 
کمتر از ۱۰درصد برای مردم اشاره کرد و گفت: ثبات 
اقتصادی مهم ترین اتفاقی اس��ت که یک دولت باید 

برای شهروندان خود ایجاد کند. 

ایران، محل امن سرمایه گذاری خارجی
مدیرعامل نخس��تین کارگ��زار ایرانی در انگلیس، 
پتانس��یل اقتص��اد ایران را بی نظیر دانس��ت و گفت: 
ای��ران محل امنی برای س��رمایه گذاری اس��ت و اگر 
ش��رکت هایی در اندازه ایرباس برای ایران تسهیالت 
لیزینگ��ی و فروش اقس��اطی را در نظر می گیرند، به 
دلیل ثبات و اطمینانی اس��ت که در کش��ور ما وجود 
دارد. ش��اهین چراغی به س��نا گفت: دولت با ورود به 
بازار پول توانسته از سویی نظام پولی را تنظیم کند و 
از سوی دیگر گامی موثر در کاهش هزینه تامین مالی 
ب��ردارد. مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین، همچنین با 
بی��ان اینکه ایران یک��ی از بهترین قوانین حمایت از 
س��رمایه گذاران خارج��ی را دارد، اظهار داش��ت: در 
عین حال معتقدم مش��کل فعلی ما دو چیز اس��ت: 
اول اینک��ه نمی توانیم خوب خودمان را معرفی کنیم 
و دوم اینکه به ادبیات آنها چندان آش��نایی نداریم و 
نفراتی که مس��لط به فرهنگ آنها باش��ند و بتوانند 
اطالعات را عرضه کنند، بسیار اندک هستند. چراغی 
همچنی��ن درباره نقش بخ��ش خصوصی در اقتصاد 
پس��اتحریم اظهار داش��ت: اقتصادی که چندین سال 
تحت تحریم های بسیار سخت بوده، بخش خصوصی 
قدرتمندی را ندارد، بنابراین دولت باید ابتدا معبر و 
گذر را در اقتصاد کش��ور بگش��اید تا بعد از آن بخش 
خصوصی نیز وارد میدان شود و به رشد اقتصاد ملی 

کمک کند. 

نرخنــامه
دالر3,472 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را۳.۴۷۲تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۱.۰۲۸.۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد۳.۹۴۵ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز۴.۹۳۰تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۴۵.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که۲۹۲.۰۰۰ تومان 
فروخت��ه ش��د. هر س��که ی��ک گرمی نی��ز۱۹۲.۰۰۰ 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار 
۱۰۴.۵۲۰توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طال هم در 

بازارهای جهانی ۱۲.۳۰۹دالر بود. 

اونس باالتر از یک هزار و 2۵0 دالر 
تثبیت شد

قیمت جهانی طال پس از افزایش نس��بی با کاهش 
۳دالری روبه رو شده، ولی همچنان باالتر از سطح یک 

هزار و ۲۵۰ دالری تثبیت شده است.
به گزارش سنا، قیمت طال روز گذشته برای لحظاتی 
به بیش از یک هزار و ۲6۳ دالر رسیدکه این باالترین 
رق��م در یک ماه اخیر به ش��مار م��ی رود. قیمت طال 
تاکن��ون بین یک هزار و ۲۵۳ تا یک هزار و ۲۵6 دالر 
در نوس��ان بوده است. جیمز اس��تیل، تحلیلگر ارشد 
موسسه مالی اچ اس بی سی تاکید کرد: تقویت قیمت 
جهانی نفت تاثیر زیادی بر رش��د قیمت طال داش��ته 
اس��ت ولی افزایش ارزش دالر بار دیگر مانع از رش��د 

چشمگیر قیمت این فلز گرانبها شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت جهانی نفت 
تاثیر زیادی بر نوس��انات قیمت طال داشته و اگر روند 
صعودی قیمت نفت متوقف شود، این مسئله می تواند 

تاثیر منفی بر بازار طال داشته باشد. 

 دلیل رکوردشکنی سکه 
در روزهای اخیر

و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه  رئی��س  گفت��ه  ب��ه 
صادرکنن��دگان ط��ال، افزایش قیمت س��که در هفته 
گذش��ته به دلیل باال رفتن تقاضا بود که همیش��ه در 
زم��ان افزایش تقاضا ش��اهد فعالیت بیش��تر دالالن و 

واسطه گران در بازار هستیم.
عب��اداهلل محمد ول��ی اظهار کرد: در هفته گذش��ته 
نوس��انی را در قیمت طال ش��اهد نبودی��م ولی قیمت 
سکه اواخر هفته در مقایسه با اوایل هفته حدود ۸هزار 

تومان افزایش داشت.
به گزارش ایس��نا، وی افزود: افزایش قیمت س��که 
به دلی��ل باال رفتن تقاضا بود چ��ون در زمان افزایش 
قیمت س��که شاهد واس��طه گری و داللی بیشتری در 
بازار هستیم که ضروری است کنترل و نظارت در این 
ای��ام افزایش یابد. محمدول��ی در عین حال بیان کرد: 
بازار طال و س��که رو به بهبود اس��ت و تعامالتی که با 
دیگر کشورها برقرار می کنیم برای این بازار نویدبخش 

آینده ای روشن است.
گفتنی اس��ت قیمت انواع س��که در روزهای اخیر با 
نوس��اناتی در جهت افزایش همراه ش��د، به طوری که 
قیمت س��که تم��ام بهار طرح جدید با نوس��ان حدود 
۳۱ هزار تومانی در س��ه هفت��ه اخیر به یک میلیون و 
۴۳ هزار تومان رسیدکه این قیمت در سال گذشته و 

امسال بی سابقه بوده است. 
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قیمتنوع ارز 

۳.۴۷۲دالر امریکا

۳.۹۴۵یورو اروپا

۴.۹۳۰پوند انگلیس

۹۵۳درهم امارات

۱.۲۴۰لیر ترکیه

۵۵۰ یوان چین

۳۳ ین ژاپن

۲.۷۴۳  دالر کانادا

۳.6۲۳فرانک سوئیس

۱۱.۴۰۰ دینار کویت

۹۲۵ ریال عربستان

6۰روپیه هند

۹۰۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۲.۳۰۹اونس طال

۴۵۳.۱۰۰مثقال طال

۱۰۴.۵۲۰هر گرم  طالی ۱۸ عیار

۱.۰۲۲.۵۰۰سکه بهار آزادی

۱.۰۲۸.۰۰۰سکه طرح جدید

۵۴۵.۰۰۰ نیم سکه

۲۹۲.۰۰۰ربع سکه

۱۹۲.۰۰۰سکه گرمی

مهال فرازمند
M_farazmand_66@yahoo.com
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تشریح فرآیند برگزاری نهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس

نهمی��ن دوره نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ورس در 
تیرماه س��ال جاری برگزار می شود. این نمایشگاه در 
حال��ی کار خ��ود را آغاز خواهد کرد ک��ه با وقفه ای 
یک س��اله هم��راه بود و از ای��ن رو اهمیت برگزاری 
آن بیش از پیش اس��ت. یاش��ار فروهر، مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات 
ب��ورس و دبی��ر اجرایی نهمی��ن نمایش��گاه بورس 
گفت: این نمایش��گاه طی روزهای بیس��تم تا بیست 
و س��وم تیرماه س��ال جاری در ضلع غربی نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار می شود. مدیرعامل شرکت 
اطالع رسانی با اشاره به فعالیت های جنبی نمایشگاه 
بیان ک��رد: همچنین طی برگزاری این نمایش��گاه، 
همایش تخصص��ی بورس برگزار خواهد ش��د. دبیر 
اجرایی نهمین نمایش��گاه ب��ورس با ذکر این مطلب 
که هدف نهایی از برگ��زاری این همایش ها افزایش 
آگاهی مخاطبین اس��ت، عنوان کرد: تالش می شود 
در این سلس��له همایش، دس��تاوردهای سه صنعت 
مذکور برای مخاطبان تشریح شود و برای اطمینان 
از محت��وای کیف��ی همایش ها، مباح��ث و مقاالت 
تخصصی که قرار اس��ت مطرح ش��ود، ابتدا توس��ط 
کمیته علمی مورد بررس��ی قرار می گیرد و س��پس 
بانک مرکزی و بیمه مرکزی باید آنها را تایید کنند. 
یاشار فروهر با اش��اره به این موضوع که طی هشت 
س��ال گذش��ته حضور بازار س��رمایه در عرصه های 
بین الملل��ی مغفول ب��ود، عنوان ک��رد: قطعا فعاالن 
معتب��ر عرصه جهانی ب��ازار س��رمایه، در همایش و 
غرفه های نمایش��گاه حضور خواهند داشت. سه ماه 
تا برگزاری نمایشگاه زمان باقی است و در این مدت 
مقدمات حضور کش��ور های دیگر ایجاد خواهد شد. 
وی با بیان اینکه باید از نتیجه مبارکی که با پیوستن 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران به آیسکو ایجاد 
شده بیشترین بهره برداری حاصل شود، افزود: ابعاد 
بین المللی نمایشگاه باید تقویت شود و در خصوص 
حضور فعاالن خارجی بازار سرمایه در نمایشگاه نهم، 
حتما با سازمان آیسکو و زیرمجموعه های آن مذاکره 

خواهیم کرد. 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس ادامه داد: برای 
حض��ور بورس های عمان، ترکیه، آلمان، لوکزامبورگ 
و ک��ره در غرفه ها و همایش ها مذاکراتی انجام ش��ده 
یا در حال انجام اس��ت و اکنون منتظر دریافت پاسخ 
هس��تیم. همچنین از س��فارتخانه ها دعوت خواهیم 
کرد که شرکت ها و س��ازمان های فعال در سه حوزه 
بورس، بانک و بیمه کش��ور خ��ود را معرفی و آنها را 
برای حضور در نمایش��گاه ترغیب کنند و امید است 
ارتب��اط بین المللی دور افتاده این س��ه حوزه پس از 
هش��ت س��ال مجددا برقرار ش��ود. وی خاطرنش��ان 
کرد: س��عی ما این اس��ت که از چهره های معتبر که 
ش��رایط همکاری متقاب��ل ایران و دیگر کش��ور ها را 
فراهم می کنند، اس��تفاده ش��ود. دبیر اجرایی نهمین 
نمایش��گاه بورس با بیان اینکه س��ازمان بورس برای 
سال 95 تبیین اولویت ها و سیاست های توسعه محور 
را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: ما تالش 
می کنیم این اولویت ها و سیاس��ت ها به صورت روزانه 
و جداگانه در غرفه س��ازمان بورس تش��ریح ش��ود تا 
مخاطبین نمایش��گاه از اولویت های سال 95 سازمان 
مطلع ش��وند و بتوانند براس��اس آن برنامه ریزی های 
اقتصادی خ��ود را تنظیم کنند. مدیرعامل ش��رکت 
اطالع رسانی با تاکید بر اهم اقدامات پیش بینی شده 
در نمایش��گاه بیان کرد: با توجه به تجربه گذش��ته و 
نیاز اعالم شده، در سالن اصلی سازمان بورس فضای 
جداگانه ای برای رسانه ها تعبیه شده است. همچنین 
رس��انه ها می توانند از امکانات شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس استفاده کنند. در پایان یاشار فروهر به 
کمپین خبری نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: کمپین 
خبری نمایش��گاه تدوین و در شورای سیاست گذاری 
تصویب ش��ده اس��ت و براس��اس برنامه ای که در آن 
پیش بینی شده شاهد حضور حداکثری مخاطبان در 

نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه خواهیم بود. 

آمادگی برای عرضه ١٠ درصدی 
سهام پتروشیمی نوری در بورس

مدیرعامل شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس 
از آمادگ��ی این هلدینگ برای عرضه 5 تا ١٠ درصدی 
س��هام پتروشیمی نوری )برزویه( در بورس و فرابورس 
برای س��ال 95 خبر داد و گفت: این واگذاری با رعایت 
قوانین بورس��ی انجام خواهد ش��د. عادل نژادسلیم با 
بیان اینکه پارسال ش��رکت هلدینگ خلیج فارس در 
بورس کاال و اوراق بهادار فعال ترین ش��رکت شناخته 
شد، گفت: در سال 9٤ بخشی از سهام پتروشیمی های 
فجر در بورس عرضه شد و براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته به مرور زمان سهام بقیه شرکت هایمان را عرضه 
خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه در سال 95 هلدینگ 
خلیج فارس این آمادگی را دارد تا بخش��ی از س��هام 
ش��رکت پتروش��یمی برزویه را در بورس اوراق بهادار 
عرضه کند، گفت: البته بورس هم باید ش��رایط الزم را 

داشته باشد و اجازه این کار را به ما بدهد. 

ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
هفته گذش��ته با تشدید کاهش 
قیمت ها و افت تقاضا نخستین 
هفته منفی خود در سال ١395 
را رقم زد و از روزهای جهش��ی 
س��ال گذش��ته فاصل��ه گرفت. 
افزایش فش��ار فروش از س��وی 
حقوقی ه��ا و نزدیک ش��دن به 
زمان تس��ویه معامالت اعتباری 
در کنار پیش خور ش��دن اخبار 
مثبت شرکت ها در سال گذشته 
موجب ش��د تا ب��ورس تهران با 
رفت��ن به فاز اص��الح و احتیاط 
دس��ت از مس��یرهای جهش��ی 
بردارد و کمتر به خبرهای مثبت 
توجه کند. این در حالی اس��ت 
ک��ه هفته گذش��ته قیمت نفت 
تا س��طح ٤2 دالر افزایش پیدا 
کرد و خبرهایی مبنی بر افزایش 
قیمت جهانی کاال منتش��ر شد 
که با انتش��ار این اخب��ار انتظار 
می رفت فضای بورس به خصوص 
شرکت های متاثر از قیمت های 
جهانی مثبت شود اما این اتفاق 
رخ نداد و بورس به ادامه مس��یر 
کاهشی خود اصرار کرد. تصویب 
بودجه سال جاری و تصمیمات 
دولت برای تعیین نرخ ارز و نرخ 
سود بانکی و تسهیالت بانکی از 
جمله مسائل تاثیر گذار بر روند 
تصمیم گی��ری س��رمایه گذاران 
روزهاس��ت.  ای��ن  در  ب��ورس 
روزهای��ی ک��ه قیم��ت جهانی 
نفت از روند متع��ادل و مثبتی 
برخوردار اس��ت و پیش بینی ها 
حکایت از افزایش قیمت جهانی 
نفت ت��ا 5٠ دالر در آینده دارد 
و از س��وی دیگر قیمت جهانی 
فلزات در حال حرکت به سمت 
روند مثبت و رو به رش��د است؛ 
بنابرای��ن در این ش��رایط نباید 
کلی��ت ب��ازار تحت تاثی��ر روند 
منفی قرار بگیرد و افت کند اما 
این ام��کان وجود دارد که امروز 

نی��ز در ادامه وضعیت اصالحی، 
ش��اخص کل ب��ازار س��هام در 

سطوح پایین تر مشاهده شود. 

کاهش ١.5درصدی ارزش 
معامالت بورس

در پایان معامالت هفته منتهی 
به 25 فروردین95، شاخص کل 
ب��ا ١.٤٤درصد کاه��ش روبه رو 
شد. ش��اخص بازار اول با ١٠75 
واح��د کاهش به رق��م 55866 
واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا 999 واحد کاهش عدد 
١73٠28 واح��د را تجربه کرد 
و ب��ه ترتی��ب ب��ا ١.89درصد و 
به  ٠.57درصد کاهش نس��بت 
هفت��ه قب��ل مواجه ش��دند. در 
پن��ج روز کاری این هفته ارزش 
کل معامالت سهام و حق تقدم 
ب��ه ١6826 میلی��ارد ریال بالغ 
ش��د که نس��بت به هفته قبل 
١.5 درصد کاهش یافته اس��ت. 
در ضمن تع��داد 65١3میلیون 
 ٤9٤ در  حق تق��دم  و  س��هم 

هزار دفع��ه مورد معامل��ه قرار 
گرفت و به ترتی��ب ١. 2 درصد 
افزای��ش و ٤.7درصد کاهش را 
نس��بت به هفته گذشته تجربه 
کرد. همچنی��ن ارزش معامالت 
نرمال ب��ه ١6767میلیارد ریال 
رسیدو حجم معامالت نرمال با 
6٤99میلیون س��هم به ترتیب 
با 2 درصد کاه��ش و یک  درصد 
افزایش نسبت به هفته گذشته 
همراه شدند. بر این اساس تعداد 
١9٠6٠9 برگه اوراق مشارکت به 
ارزش ١9١ میلیارد ریال معامله 
ش��د و به ترتی��ب 82.5 درصد 
و 82.6 درصد کاهش را نش��ان 
می دهد. طی هفته جاری سایر 
محص��والت کان��ی غیرفلزی با 
٤.١9 درص��د، خدم��ات فنی و 
مهندسی با 3.75 درصد، انتشار، 
چ��اپ و تکثی��ر 2.9١ درص��د، 
محصوالت غذایی و آش��امیدنی 
به جز قند و شکر با ١.35 درصد، 
فلزات اساس��ی با ١.١8 درصد و 
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 

با ٠.9٤ درصد بیش��ترین تغییر 
مثب��ت در ش��اخص صنای��ع را 
نسبت به س��ایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند. 

افزایش 76 درصدی ارزش 
معامالت بازار فرابورس 

بازار فرابورس در هفته چهارم 
س��ال ١395 با دادوس��تد یک 
میلی��ارد و 5١8 میلی��ون ورقه 
به��ادار در ١56 ه��زار نوبت به 
کار خ��ود خاتم��ه داد و ارزش 
ای��ن معام��الت به ١٠ ه��زار و 
6١9 میلیارد ریال رس��ید. این 
وضعی��ت بیانگر افت 3 درصدی 
76 درص��دی  رش��د  و  حج��م 
ارزش معامالت در مقایس��ه با 
هفته پیش��ین اس��ت. طی این 
مدت، معامالت بازار اول تغییر 
چندانی نس��بت ب��ه هفته قبل 
نداش��ت و ١9٠ میلی��ون ورقه 
بهادار ب��ه ارزش 387 میلیارد 
ریال مورد مبادل��ه قرار گرفت. 
در بازار دوم نی��ز 689 میلیون 

ورقه به��ادار به ارزش 2میلیارد 
و 3٤٠ میلیون ریال دادوس��تد 
ش��د که افت اندکی در مقایسه 
با هفته گذشته داشت. از سوی 
دیگر، حج��م و ارزش معامالت 
ب��ازار ابزارهای نوین مالی بیش 
از ١8٠ درصد افزایش داش��ت و 
68 میلیون اوراق بهادار با رقمی 
معادل 7 میلیارد و ١2٠ میلیون 
ریال در آن دست به دست شد. 
در پن��ج روز معامالت��ی اخیر، 
3 ه��زار و ١١ میلی��ارد ری��ال 
تمام��ی  در  خریدوف��روش 
نمادهای اس��ناد خزانه اسالمی 
ثبت ش��د و بیش��ترین حجم و 
ارزش معامالت این بازار مربوط 
به روز چهارش��نبه بود. در عین 
حال، معامله 57١ میلیون اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 77١ میلیون 
ری��ال در بازار پای��ه رخ داد. در 
ای��ن هفت��ه باالتری��ن حجم و 
ارزش معام��الت روزانه در روز 
سه ش��نبه ب��ا دادوس��تد 5٠2 
میلی��ون ورقه به��ادار با رقم 2 
هزار و 9١٠ میلیارد ریال انجام 
شد. ارزش بازار فرابورس ایران 
در روز چهارشنبه با ١.2 درصد 
افت نسبت به مدت مشابه هفته 
قبل، مع��ادل 966 هزار و 269 
میلیون ریال شد که ٤8 درصد 
از این رق��م مربوط به بازار دوم 
و ١١.6 درص��د آن مرب��وط به 
ب��ازار اول ب��ود. آیفکس نیز در 
ای��ن روز با کاه��ش 2 درصدی، 
نمایش��گر رقم 79١ واحد شد. 
گ��روه فلزات اساس��ی در هفته 
چهارم س��ال 95 ب��ا در اختیار 
از معامالت  داش��تن ١9 درصد 
ب��ازار س��هام ب��ه ارزش 5٤٤ 
میلیارد ری��ال، در صدر صنایع 
پیشرو قرار گرفت. گروه عرضه 
برق، گاز، بخار و آب گرم سهم 
داشت  معامالت  از  ١3 درصدی 
و گروه بانک ه��ا با معامالتی به 
ارزش 25١ میلی��ارد ریال رده 

سوم را به خود اختصاص داد. 

افزایش قیمت جهانی نفت هم بورس را مثبت نکرد

نوبت بی تفاوتی بورس به خبرهای خوش

در اواخ��ر س��ال گذش��ته روند 
حرکتی بورس بس��یار تن��د بود و 
سهامداران در طرف عرضه و تقاضا 
بس��یار عجله کردند، به طوری که 
اگ��ر آن جهش ه��ا را تجربه نکرده 

بودیم االن بازار سهام مثبت بود. 
به گفته یک فعال بازار سهام، با 
توجه به شرایط موجود پیش بینی 
می ش��ود روند بورس در آینده و تا 
پایان امس��ال مثبت باشد. حمید 
رضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری 
بانک سامان، در گفت وگو با ایسنا 
ب��ه ارزیاب��ی وضعیت ب��ورس در 

روزهای اخی��ر پرداخت و در مورد 
عل��ت رون��د نزولی ب��ورس گفت: 
نوس��ان در ذات بازار سهام است و 
نباید به صورت مرتب انتظار داشت 

بازار مثبت باشد. 
خ��ودرو  صنع��ت  اف��زود:  وی 
به عنوان صنعت پیشرو بازار سهام 
اواخر س��ال گذش��ته جهش های 
بزرگ��ی تجربه کرد و به گزینه اول 
سرمایه گذاری تبدیل شده بود که 
اکنون این صنع��ت روند صعودی 
خود را اص��الح می کند و زمان آن 
اس��ت که این روند اصالح ش��ود. 

این کارگزار ب��ورس تهران تصریح 
کرد: در اواخر سال گذشته جهش 
بورس بسیار تند بود و سهامداران 
در طرف عرضه و تقاضا بسیار عجله 
کردند به طوری که دو نهاد حقوقی 
عرضه های بسیار زیادی روی سهام 
ش��رکت های خودرویی داش��تند، 
این در حالی اس��ت ک��ه بهتر بود 
حقوقی ها با صبر و آرامش بیشتری 
به معامله می پرداختند. البته آنها 
ه��م الزامات زیادی ب��رای این کار 
داش��تند. مهرآور گف��ت: بنابراین 
اگر جهش های تند سال گذشته را 

تجربه نکرده بودیم، االن بازار سهام 
مثبت بود، زیرا بس��یاری از خبرها 
در آن زمان پیش خور ش��د، اما با 
ای��ن حال برآیند ب��ورس مجموعا 
مثبت بود و نباید س��هامداران در 
ف��روش عجله کنن��د و بدانند که 

نوسان در ذات بازار است. 
وی تاکی��د کرد: ب��ه طور قطع 
به یقین به دلیل ش��رایطی که در 
بازار سهام حاکم است و رفت و آمد 
س��رمایه گذاران خارج��ی و اخبار 
مثبتی که در این خصوص منتشر 
که  پیش بینی می شود  می ش��ود، 

روند بورس در آینده مثبت باش��د. 
بانک سامان  مدیرعامل کارگزاری 
به عوامل تاثیرگذار در آغاز مجدد 
رش��د بورس اش��اره کرد و گفت: 
قراردادهای  نتیجه بخ��ش ش��دن 
خارجی و عملی شدن جذب و ورود 
سرمایه گذاران خارجی می تواند به 
روند مثبت بورس کمک کند، البته 
در این میان موفق بودن مهار تورم، 
وصول مطالبات مع��وق بانک ها و 
برطرف ش��دن کمبود نقدینگی از 
سیاس��ت هایی اس��ت که در روند 

بورس تاثیر گذار است. 

بورس مثبت می شود

دریچه

شرکت ها و مجامعخبر

صورت های مالی سرمایه گذاری 
جامی منتشر شد

و  اطالع��ات  جام��ی،  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
صورت های مالی میاندوره ای س��ه ماهه س��ال مالی 
منتهی به 29 اس��فند ماه 9٤ را به صورت حسابرسی 
نشده منتشر کرد. »وجامی« با سرمایه ١2٠ میلیارد 
ریال، مجموع درآمد را مبلغ ١١ میلیارد و 86 میلیون 
ریال اعالم کرد که با کسر هزینه های اداری، عمومی 
و تش��کیالتی و افزودن درآمده��ای عملیاتی به آن، 
س��ود عملیاتی دوره مبلغ 7 میلی��ارد و 872 میلیون 
ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره، درآمدهای 
متفرقه افزوده ش��د و سود خالص ش��رکت به مبلغ 
7 میلیارد و 889 میلیون ریال رس��ید و بر این اساس 
مبلغ 66 ریال س��ود به ازای هر سهم اختصاص داده 

شد. 

اختصاص 335 ریال سود به ازای 
هر سهم »ثتران«

شرکت س��رمایه گذاری مس��کن تهران پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به 3١ شهریور 
ماه 95 را با س��رمایه یک هزار و 2٠٠ میلیارد ریال، 
به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. »ثتران« در 
س��ال مالی 95 درآمد حاصل از فروش را مبلغ یک 
هزار و 92٤ میلی��ارد و 39٠ میلیون ریال اعالم کرد 
که با کس��ر بهای تمام شده کاالی فروش رفته از آن 
سود ناخالص دوره مبلغ 53١ میلیارد و 933 میلیون 
ریال محاس��به شد. از سود ناخالص دوره هزینه های 
اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود 
عملیاتی دوره مبلغ ٤85 میلیارد و 65١ میلیون ریال 
برآورد شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی 
کسر و با افزودن درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 
و درآمدهای متفرقه به آن، س��ود خالص دوره مبلغ 
٤٠2 میلیارد و ٤٤١ میلیون ریال محاس��به شد و بر 
این اس��اس مبلغ 335 ریال س��ود به ازای هر سهم 

در نظر گرفت. 

پیش بینی سود سال مالی 95 
المیران

شرکت المیران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به 3١ ش��هریور ماه 95 را با سرمایه 6٠ میلیارد 
ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. »فالمی« 
در س��ال مالی 95 درآم��د حاصل از ف��روش را مبلغ 
١٤3 میلیارد و 98 میلیون ریال اعالم کرد که با کس��ر 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته از آن سود ناخالص 
دوره مبل��غ ٤٠ میلیارد و 82٠ میلیون ریال محاس��به 
شد. از س��ود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی 
کسر ش��د و س��ود عملیاتی دوره به مبلغ 2 میلیارد و 
95٠ میلیون ریال رس��ید. از س��ود عملیاتی دوره نیز 
هزینه های مالی کس��ر و با افزودن درآمدهای متفرقه 
به آن، سود خالص دوره مبلغ 25 میلیارد و 5٠3 میلیون 
ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ٤25 ریال سود 

به ازای هر سهم در نظر گرفت. 

 افت بازارهای سهام آسیایی 
در پایان هفته درخشان

بازارهای سهام آسیا در آستانه نشست روز یکشنبه 
تولیدکنندگان نفت که ریسک پذیری معامله گران را 
ضعیف کرده اس��ت، در س��طح پایین تری ایستادند 
در حالی ک��ه به آم��ار مثبت تولی��د ناخالص داخلی 
 چی��ن ب��ه دلی��ل انتظ��ار قبل��ی واکن��ش چندانی 

نداشتند. 
ش��اخص ام اس س��ی آی بازارهای س��هام آس��یا 
اقیانوس��یه به ج��ز ژاپ��ن ٠.١ درصد ب��اال رفت. این 
ش��اخص هفته جاری در پی کاسته شدن بدبینی ها 
نس��بت ب��ه وضعی��ت اقتص��ادی چی��ن و افزایش 
قیمت ه��ای نفت، حدود 3.6 درصد رش��د کرد و به 
باالترین س��طح در پن��ج ماه اخیر رس��ید. بازارهای 
س��هام جهان هفته ج��اری تحت تاثی��ر رویدادهای 
مذکور در سطح باالتری ایستادند و تقریبا همه ضرر 

ابتدای سال را جبران کردند.
بازارهای س��هام آسیا روز جمعه که سرمایه گذاران 
به ارزیابی گزارش��ی درباره رشد اقتصادی سه ماهه 
چین پرداختند عملکرد یکس��انی نداش��تند. فعاالن 
ب��ازار همچنی��ن پس از نشس��ت وزی��ران دارایی و 
روس��ای بان��ک مرک��زی کش��ورهای گ��روه 2٠ در 
واش��نگتن، به رش��د وضعیت بازارهای ارزی و سایر 

بازارها پرداختند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، آمارهای رسمی 
نش��ان داد روند رش��د اقتصاد چین در سه ماهه اول 
س��ال 2٠١6 کندی بیش��تری پیدا کرده است و به 
6.7درصد رسیده که پایین ترین سطح در هفت سال 
اخیر است. با این همه سرمایه گذاران چندان از این 
آم��ار که مطابق با پیش بینی ه��ای اقتصاددانان بود 

غافلگیر نشدند.

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

خودرو: خبره��ا در بحبوحه مذاکرات 
صنعت خودرو ایران با بزرگان خودروسازی 
دنیا حاکی از آن اس��ت که این ش��رکت، 
به عن��وان  را   H30 CROSS خ��ودرو 

محصول جدید خود روانه بازار می کند. 
کشتیرانی: خبر ها از توافق با ١٠ شرکت 

برتر خطوط کشتیرانی حکایت دارد. 
عرض�ه اولی�ه ن�وری: گویا ش��رکت 
پتروش��یمی هلدینگ خلیج فارس قصد 
عرضه 5 تا ١٠ درصدی سهام پتروشیمی 

نوری )برزویه( در فرابورس را دارد. 

فناوا: خبر ها حکایت از تقسیم سود 5٠ 
تومانی در مجمع فناوا دارد. همچنین گویا 
در مجمع فناوا 5٠ تومان س��ود نقدی 
تقسیم شد. پژو سیتروئن تصمیم دارد تا 
سال 2٠١8 شریکی بومی در هند داشته 
باشد و تا سال 2٠2١ خودروهایش را روانه 
جاده های این کشور کند. این خودروساز 
تصمیم دارد به عنوان بخشی از این برنامه 
یک شریک بومی داشته باشد و به احتمال 
زی��اد خودروهای��ش را در کارخانه ای در 
این کش��ور تولید کند. ش��نیده شده این 
خودروس��از در حال مذاکره با تاتا موتورز 

است. 

وتوصا: ش��نیده ها حکای��ت از تعدیل 
مثبت سنگین سود به جهت فروش 7،83 

درصد از سهام سرآواپارس دارد. 
غپین�و: زمزمه هایی مبن��ی بر تعدیل 
مثب��ت دوباره این نماد ب��ا توجه به مبلغ 
باالی تسعیر بدهی ارزی به گوش می رسد. 
توریل: شنیده ها حکایت از عرضه اولیه 
ارس س��یر که توریل س��هامدار عمده آن 

است، دارد. 
کنور: خبرها حاکی از آن است که فاز 
دوم طرح تولید کنس��انتره کردس��تان به 
می��زان 675 هزار تن طی مهر ماه س��ال 
ج��اری به بهره ب��رداری می رس��د که در 

بودجه س��ال مالی جاری تولید ١35 هزار 
تنی آن برآورد شده است. همچنین طرح 
تولید 6٠٠ هزار تنی کنس��انتره همدان با 
6٠ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت 
اس��ت و در کنار آن پیش بینی می شود تا 
پروژه تولید 55٠ هزار تنی گندله اس��تان 
همدان طی مهر ماه سال جاری راه اندازی 
شود که برآورد تولید ١١٠ هزار تن از آن 
در بودجه امسال لحاظ شده است. بر این 
اس��اس می توان گفت اج��رای طرح های 
توسعه ای برای این مجموعه ارزش افزوده 
ایجاد می کند و تبعات مثبتی بر وضعیت 

سودآوری شرکت در پی خواهد داشت. 

شنیده ها و شایعات بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی
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حمل و نقل

افزایش 50میلیونی سود وام 
مسکن با افزایش دوره بازپرداخت 

مدی��ر طرح و برنامه بانک مس��کن ب��ا بیان اینکه 
وام 160میلیون تومانی اث��ر تورمی در بازار نخواهد 
داش��ت، گفت: با افزای��ش مدت زم��ان بازپرداخت 
اقس��اط وام به 20 س��ال، 300هزار توم��ان از مبلغ 
اقس��اط کم اما 50میلیون تومان به سود تسهیالت 

اضافه می شود. 
محمد حس��ن مرادی در گفت وگو ب��ا ایلنا اظهار 
داشت: به ازای 160میلیون تومان وام خرید مسکن 
متقاضی��ان در نهایت با س��ود 13درص��د در مدت 
بازپرداخت 12 سال، 214میلیون و 500هزار تومان 
می پردازن��د که از این مبلغ 160میلیون تومان اصل 
مبلغ تسهیالت است و حدود 156میلیون تومان هم 

سود وام است. 
وی افزود: تقریبا معادل اصل تس��هیالت باید سود 
پرداخت شود، البته این سود در بازه زمانی 12 سال 

پرداخت خواهد شد. 
مرادی گفت: اگر این دوره باز پرداخت 12 سال را 
به 20 سال افزایش دهیم و به 240 ماه برسیم، نرخ 
اقس��اط که به روش مس��تقیم 2میلیون و 199هزار 
تومان در بازپرداخت 12 ساله است، با افزایش مدت 
بازپرداخت، میزان اقس��اط ماهان��ه به یک میلیون و 
800هزار تومان می رس��د و تنها 300هزار تومان از 
سقف اقس��اط کم می شود اما از طرف دیگر به سود 
این وام 50میلیون تومان اضافه خواهد شد که صرفه 

اقتصادی برای متقاضیان ندارد. 
مدی��ر طرح و برنامه بانک مس��کن ب��ا بیان اینکه 
احتمال اثر تورمی وام مس��کن در ب��ازار را در چند 
س��ال گذش��ته بررس��ی کردیم و خوش��بختانه وام 
مس��کن نمی تواند اثر تورمی در بازار داش��ته باشد، 
ادامه داد: وام مس��کن اثر تورمی ندارد چراکه هنوز 
160میلی��ون تومان درصد باالیی از قیمت امالک را 
پوشش نمی دهد، در یک دهه اخیر به لحاظ عددی 
بس��یار کمتر از 160میلیون توم��ان فعلی بود اما از 
لحاظ پوش��ش قیمتی درصد باالتری داش��ت ضمن 
اینکه هن��وز تقاضای باالیی در ب��ازار وجود ندارد و 
نکته بعد هم این اس��ت که این وام شامل همه افراد 

متقاضی نمی شود. 

بازپرداخت 16.5هزارمیلیارد ریال 
بدهی شركت های هوایی به دولت 

مصوبه بیست و چهارم فروردین ماه مجلس شورای 
اسالمی درباره امکان تهاتر بدهی شرکت های هوایی 
به دولت که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مبلغ 
آن را 16.5هزارمیلیارد ریال اعالم کرد، زمینه بستن 

این پرونده را فراهم می کند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، نماین��دگان مجل��س در ادامه 
رس��یدگی به الیحه بودجه 95، تبصره 3 الحاقی این 
الیحه را پس از بحث و بررسی با اصالحاتی تصویب 
کردن��د.  ب��ه موجب این مصوبه، دولت مکلف اس��ت 
معادل بدهی حسابرس��ی  شده شرکت های هوایی به 
دول��ت و ش��رکت های زیرمجموع��ه آن را با مطالبات 
از این ش��رکت ها به اس��تثنای بدهی مالیاتی تا سقف 

10هزارمیلیارد ریال تهاتر کند. 
براس��اس این مصوبه، شرکت های هواپیمایی که از 
محل دریافت سوخت یا سایر خدمات به شرکت های 
دولت��ی بده��کار بودند با طلب آنها از دولت تهاتر و از 

پرداخت نقدی معاف می شوند. 
در همین زمینه، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
به ایرنا گفت: با مصوبه بیست و چهارم فروردین ماه 
مجلس ش��ورای اس��المی، ش��رایط برای تهاتر بدهی 
ش��رکت های هوایی به ش��رکت فرودگاه ها و ش��رکت 
ملی نفت فراهم شد.  مقصود اسعدی سامانی افزود: 
با این مصوبه مجلس، مشکل بدهی شرکت های هوایی 
به شرکت فرودگاه ها و شرکت ملی نفت به تدریج به 
نقطه پایانی خود نزدیک می شود.  وی گفت: اکنون 
ش��ماری از این ش��رکت ها فعال و برخی غیرفعالند 
و ب��ا مصوبه مجلس این ش��رکت ها می توانند تکلیف 

بدهی های خود را با دولت مشخص کنند. 
به گفته وی، شرکت های هوایی از گذشته نزدیک 
به 7 هزارمیلیارد ریال به ش��رکت فرودگاه ها و 9هزار 
و 500میلیارد ریال به شرکت ملی نفت بدهکارند. 

قرارداد ۳.5میلیارد یورویی راه آهن 
ایران و ایتالیا

براس��اس تفاهم 3.5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا، 
این کش��ور در ساخت ش��بکه سریع السیر راه آهن به 
کش��ورمان کم��ک می کن��د، ضمن آنکه قرار اس��ت 
وام هایی با بهره  پایین برای توس��عه راه آهن از س��وی 
ایتالیایی ها به ایران پرداخت شود.  به گزارش تسنیم، 
در سفر هیات ایتالیایی به ایران 7توافق بین دو کشور 
ش��امل پنج همکاری اقتصادی و دو توافق سیاس��ی 
امضا ش��د. یک تفاهم میان راه آهن دولتی دو کش��ور 
به ارزش 3.5میلیارد یورو به امضا رس��یدکه براساس 
آن راه آهن ایتالیا در س��اخت یک ش��بکه سریع السیر 

راه آهن در ایران کمک می کند. 
به نوش��ته یک رس��انه ایتالیایی یک توافق نیز بین 
ش��رکت فرودگاه ه��ای میالن و همت��ای ایرانی برای 
س��اخت و مدیری��ت ف��رودگاه مهرآباد در تهران امضا 
ش��د. 36 توافق بین ایران و ایتالیا امضا ش��ده و برای 
پنج سال آینده نیز 15میلیارد یورو مناقصه پیش بینی 
می ش��ود.  به گفته رس��انه های ایتالیایی، دولت ایران 
به دنبال جذب 30 تا 50میلیارد یورو سرمایه گذاری 
خارجی در سال برای رسیدن به اهداف رشد اقتصاد 
کالن اس��ت و س��فر رنتزی به ایران نیز به همراه یک 

هیات بزرگ اقتصادی انجام شده است. 
همچنی��ن ب��ا ماتزون چینی رئی��س راه آهن ایتالیا 
در دیدار با مدیرعامل راه آهن، همکاری و مش��ارکت 
خود را با راه آهن ایران در راستای برگزاری دوره های 

آموزشی و قطارهای سریع السیر اعالم کرد. 
پورس��یدآقایی، مدیر عامل راه آهن ش��رکت در این 
دیدار ضمن معرفی راه آهن و پروژه های ریلی، اهمیت 
هر کدام از آنها را بازگو کرد. در این جلسه از پروژه های 
مهمی چون خطوط سریع السیر محور قم – اراک و 
تهران – همدان یاد شد که به عنوان پروژه های مهم 
در کش��ور، می توانند اس��تفاده از خطوط سریع السیر 
را توس��عه دهن��د.  مدیرعامل راه آه��ن با بیان اینکه 
ترانزیت و توس��عه آن در کش��ور از جایگاه و اهمیت 
خاص��ی برخوردار اس��ت، هم��کاری خود را با راه آهن 
ایتالیا در همه بخش های ریلی اعالم کرد و در مقابل، 
هیات راه آهن ایتالیا اعالم آمادگی کردند که در همه 
زمینه ها به خصوص برگزاری دوره های آموزشی فنی 

با راه آهن ایران همکاری می کنند.  

انعقاد تفاهم نامه گواهینامه های 
شایستگی دریانوردی با كشور پاناما

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار 
داش��ت: تفاهم نامه یک طرفه شناسایی گواهینامه های 
دریانوردی صادر ش��ده از س��وی کش��ور ایران از سوی 
مدیریت دریایی کش��ور پاناما بین مدیر عامل س��ازمان 
بنادر و دریانوردی به نیابت از دولت جمهوری اسالمی 
ایران و وزیر امور دریایی کشور پاناما به نیابت از دولت 

مربوط به امضا رسید. 
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور، محمد راستاد معاون امور دریایی سازمان بنادر 
و دریان��وردی اظه��ار داش��ت: تفاهم نام��ه یک طرفه 
شناس��ایی گواهینامه های دریانوردی صادره از سوی 
کشور ایران توسط مدیریت دریایی کشور پاناما بین 
مدی��ر عامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی به نیابت از 
دول��ت جمهوری اس��المی ای��ران و وزیر امور دریایی 
کشور پاناما به نیابت از دولت مذکور براساس مقرره 
I/10 کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزشی، 
 )STCW( ص��دور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان

به صورت یک جانبه منعقد شد. 
راس��تاد در ادامه اضافه کرد: این تفاهم نامه فرصت 
اش��تغال دریان��وردان ایران��ی را روی کش��تی های 
اقیانوس پیم��ا و تح��ت پرچم پاناما فراهم می کند. بر 
این اساس مقرر شد طرف ایرانی طی مدت یک سال 
نس��بت ب��ه انجام ارزیابی ه��ای الزم از نحوه آموزش، 
آزمون و صدور گواهینامه طرف پانامایی اقدام کند و 
در صورت رضایت از عملکرد آنها، تفاهم نامه مشترک 

دو طرفه منعقد شود. 

عمران

هرچن��د ب��ا اجرایی ش��دن 
برج��ام بخ��ش قابل توجهی از 
ظرفیت اقتصاد ایران که در این 
س��ال ها بال استفاده مانده بود 
باردیگ��ر به حرکت در خواهد 
آم��د و نتیجه آنچ��ه عملیاتی 
خواهد ش��د تم��ام حوزه های 
اقتصادی کشور را فرا می گیرد 
ام��ا صنع��ت حمل و نق��ل و در 
ای��ن بین ن��اوگان هوایی ایران 
بیش��ترین نی��از را به تغییرات 
جدی��د دارند، نیازی که باعث 
می شود صرف ورود یک هیأت 
مذاکره کننده خارجی به ایران 
بس��یاری از دیگ��ر اخب��ار را 

تحت الشعاع خود قرار دهد. 
در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت 
پ��س از مدت ه��ا گمان��ه زنی 
و انج��ام بحث های��ی ک��ه افق 
را  مش��ترک  همکاری ه��ای 
خاکس��تری می کرد، سرانجام 
ش��رکت هواپیمای��ی بویینگ 
تی��م  از  هی��ات  نخس��تین 
مذاکره کنن��ده خود را به ایران 
فرس��تاد تا ارزیابی های خود را 
از بازاری که برای بیش از سه 
دهه از داش��تنش محروم شده 

بود، انجام دهد. 
ای��ن غ��ول آمریکای��ی که 
دور  نه چن��دان  روزگاری  در 
پایه گذار بخ��ش قابل توجهی 
از ناوگان مسافرتی ایران بود و 
تع��داد زیادی از هواپیماهایش 
در ایرالین های ایرانی مشغول 
ب��ه کار بودن��د در حالی برای 
اس��تفاده از فضای پس��ابرجام 
وارد ای��ران ش��د، که تاخیرش 
تاکنون نیز خسارت های زیادی 

به بدنه آن وارد کرده است. 
ای��ن ش��رکت آمریکایی که 
ب��رای ورود به ای��ران در کنار 
تواف��ق هس��ته ای ب��ه مج��وز 
رس��می دولت ای��االت متحده 
احتیاج داشت، حاال با دریافت 

نخس��تین چراغ س��بزها عزم 
ب��ازار تهران ک��رده، بازاری که 
تنه��ا بخش��ی از نی��از آن ب��ه 
چن��د ده هواپیمای جدید ختم 
می شود و این، خط تولیدهای 
بویینگ را تقویت خواهد کرد. 
در کن��ار آن، بح��ث تعمیر، 
نگه��داری و ف��روش قطع��ات 
ب��رای هواپیماهای فعلی ایران 
نی��ز بخش دیگری از مذاکرات 
بویین��گ با ای��ران خواهد بود 
و می توان��د در ص��ورت نهایی 
ش��دن گفت وگوها، قراردادی 
محک��م و دامن��ه دار را به امضا 
برس��اند، ق��راردادی که این بار 
ن��ه ب��ا یک ایرالین که با تعداد 
زی��ادی از بازیگران ایرانی عقد 

خواهد شد. 
دبی��ر انجمن ش��رکت های 
هواپیمای��ی ب��ا تایی��د ای��ن 
موض��وع گفت��ه ک��ه مدیران 
هفت شرکت  هواپیمایی ایرانی 
که در ناوگان خود از هواپیمای 
بویین��گ اس��تفاده می کنن��د 
پیش��نهادهای بویین��گ برای 
فروش محصوالت خود به ایران 
را بررس��ی و متناسب با منافع 
ش��رکت  خ��ود و مصال��ح ملی 
تصمیم گی��ری خواهن��د کرد. 
این اظهارات نش��ان از دس��ت 
باالی ش��رکت های هواپیمایی 
ایران��ی در مذاک��رات دارد و 

می توان��د در نهایت به انتخاب 
براس��اس  جدید  محص��والت 
نیازه��ای داخل��ی بینجام��د؛ 
موضوع��ی ک��ه صاحب نظران 
ح��وزه نیز ب��ر آن تاکید جدی 

دارند. 

هر ایرالین براساس نیاز 
خود مذاكره می كند

انجم��ن  س��ابق  دبی��ر 
شرکت های هواپیمایی معتقد 
اس��ت ورود بویینگ ب��ه بازار 
ایران می تواند هم در راس��تای 
خرید هواپیماهای جدید و هم 
در راستای به کارگیری دوباره 
هواپیماهای گذشته باشد و در 
نهایت آنچه بیش��ترین اهمیت 
را دارد تعیین خط مشی آینده 
از سوی کارشناسان اقتصادی 

فعال در هر ایرالین است. 
در  غواب��ش  حمیدرض��ا 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
تاکی��د کرد: ب��ر خالف برخی 
نگاه ها، در همه ش��رایط خرید 
هواپیماهای نوساز نمی تواند به 
صرفه ترین انتخاب باشد و باید 
در کن��ار آن گزینه ه��ای دیگر 
را نیز بررس��ی کرد. برای مثال 
اگ��ر ایرالینی قصد دارد از یک 
هواپیما تنها روزی پنج ساعت 
اس��تفاده کند، قطع��ا انتخاب 
ی��ک هواپیمای ن��و اقتصادی 

نیس��ت. زیرا هزینه اس��تفاده 
از آن باالس��ت و بای��د ب��رای 
خطوط��ی که س��اعت پروازی 
باالی��ی در ش��بانه روز دارند به 
کار گرفته ش��ود. از این رو هر 
ایرالین می تواند طبق نیاز خود 
و براساس واقعیت ها نسبت به 
خرید، اج��اره یا تعمیر ناوگان 

مسافرتی اقدام کند. 
وی درب��اره ش��یوه تامی��ن 
مالی پی��ش روی ایرالین های 
ایران��ی در مذاک��ره با بویینگ 
نی��ز گفت: به طور معمول این 
شرکت ها برای جذب مشتری 
دس��ت ب��ه ارائ��ه فاینان��س یا 
تس��هیالت گس��ترده می زنند 
و حت��ی در برخ��ی قراردادها 
آورده مشتری حدود 10 درصد 
اس��ت. اگر چنین قراردادهایی 
ب��ا طرف های ایرانی نیز منعقد 
ش��ود، ای��ن ایرالین ه��ا نی��ز 
ایرالین های  مانن��د  می توانند 
ب��زرگ هواپیماه��ای مدنظ��ر 

خود را بخرند. 
نگرانی های مطرح  غواب��ش 
ش��ده درب��اره اجرایی نش��دن 
توافق��ات طرف ه��ای ایران��ی 
ب��ا ش��رکت های ب��زرگ را نیز 
و  ندانس��ت  چن��دان ج��دی 
افزود: ای��ن قراردادها در کنار 
بار سیاس��ی، ب��رای بویینگ یا 
ایرباس جنب��ه اقتصادی قوی 

نیز دارند و بعید به نظر می رسد 
اجرای آنها متوقف شود. 

علیرضا بحیرایی، کارشناس 
صنع��ت هوان��وردی اما به بعد 
دیگ��ر حضور بویینگ در ایران 
اشاره کرد و به »فرصت امروز« 
گفت: در س��ال های گذش��ته 
محدودیت ه��ای جدی اعمال 
ایرالین ه��ای  علی��ه  ش��ده 
ایرانی باعث ش��ده بس��یاری از 
هواپیماهای کش��ور زمین گیر 
ش��وند که آمارها ای��ن رقم را 
40 درصد کل ناوگان به شمار 
می آورن��د. مذاک��ره با بویینگ 
می تواند بار دیگر بخشی از این 
ناوگان را س��رپا کرده و امکان 
پرواز مجدد آنها را فراهم کند. 
به گفت��ه وی، بخش زیادی 
از ن��اوگان زمین گی��ر کش��ور 
می تواند با رس��یدن یک قطعه 
یا تعمیرات صحیح بار دیگر به 

پرواز امید داشته باشد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  بحیرای��ی 
ت��وان متخصص��ان داخلی در 
اس��تفاده از ای��ن فض��ا تاکید 
ک��رد: تواف��ق در ای��ن زمینه 
می توان��د ش��رایط را برای به 
کارگی��ری ت��وان متخصصان 

داخلی فراهم کند. 
بویین��گ  هن��وز  هرچن��د 
درب��اره احتم��ال هم��کاری 
ب��ا ایران ب��ا احتیاطی جدی 
س��خن می گوید و مش��خص 
زمان��ی  چ��ه  در  نیس��ت 
ایرالین های ایرانی با این غول 
آمریکایی ب��ه اجرای قرارداد 
خواهن��د رس��ید ام��ا صرف 
ورود آنه��ا ب��ه ای��ران و البته 
رقاب��ت جدی که ب��ا ایرباس 
در ای��ن زمین��ه دارند، کار را 
ب��رای ایرالین های ایرانی در 
گرفتن دس��ت ب��اال راحت تر 
ک��رده اس��ت، ایرالین ها پس 
از س��ال ها س��ختی زمان آن 
را دارن��د ت��ا فک��ری به حال 

نیازهای ش��ان کنند. 
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عض��و هیات مدی��ره ش��رکت هواپیمایی 
زاگرس گفت: اکنون برای خرید هواپیما نه 
امکان نقل و انتقال پول وجود دارد و نه پول 
نقدی موجود است، ضمن آنکه ایرالین ها با 
مش��کالت تحریم های بین الملل��ی بیمه و 
تعمی��ر و نگه��داری هواپیماه��ا هم مواجه 

هستند. 
س��یدعبدالرضا موس��وی در گفت وگو با 
فارس با اش��اره به جلس��ه اخیر نمایندگان 
کمپان��ی بویینگ ب��ا ایرالین  ه��ای داخلی 
اظهار داش��ت: نمایندگان ش��رکت سازنده 
هواپیما ی��ی بویین��گ ، چن��د روز پیش به 
تهران آمدند و با  ش��رکت های هواپیماهای 

داخلی جلساتی برقرار کردند. 
وی بیان کرد: در حال حاضر برای خرید 
هواپیما نه امکان نق��ل و انتقال پول وجود 
دارد، ن��ه اصال پولی وجود دارد، ضمن آنکه 
مشکالت بیمه و تعمیر و نگهداری هواپیما 
را داریم، بنابراین باید واقع بینانه عمل کرد. 
عض��و هیات مدی��ره ش��رکت هواپیمایی 
زاگ��رس ب��ا تاکید ب��ر اینکه رون��د خرید 
هواپیمای نو باید تدریجی و پلکانی باش��د، 
اف��زود: اص��ال بای��د در گام اول  روی خرید 
فقط ی��ک فروند هواپیما کار کنیم یا اینکه 
به پش��تیبانی فنی هواپیماهای موجود در 
ناوگان بیندیش��یم و توافق��ی در این باره با 

کمپانی سازنده داشته باشیم. 
موس��وی گف��ت: هم��ه ای��ن م��وارد به 
نماین��دگان بویین��گ اعالم ش��د و آنها نیز 
پذیرفتند که در گام اول فعال یک تا دو فروند 
مدل هواپیم��ا به ایران معرفی کنند و حتی 
فروش هواپیما از سوی آنها بهتر است با یک  
فروند هواپیما  آغاز  ش��ود.  عضو هیات مدیره 
ش��رکت هواپیمای��ی زاگرس با بی��ان اینکه 
ش��رکت بویین��گ در مذاکره اخی��ر خود با 
ایرالین های ایرانی یک »جنرال الیس��نس« 
ب��ا خود به همراه داش��ت، افزود: این جنرال 
الیسنس در س��ایت اوپَک هم موجود است 
که اج��ازه مذاک��ره ش��رکت های آمریکایی 
ب��ا ش��رکت های ایرانی ب��رای خریدوفروش 

محصوالت آمریکایی را می دهد. 

موس��وی با بیان اینک��ه بویینگ فعال در 
گام اول به معرفی محصوالت خود پرداخته 
اس��ت، اضافه کرد: آنها به م��ا گفتند اجازه 
بدهید در جلس��ات اولیه فق��ط ارزیابی دو 
طرف انجام ش��ود و این منطقی است. باید 
افق های چش��م انداز دو تا پنج س��ال آینده 
مشخص ش��ود و س��پس مذاکرات انجام و 

بحث تامین مالی نیز بررسی شود. 
 وی  بیان کرد: در این جلس��ه مقرر ش��د 
از روز سه ش��نبه 23 فروردین به مدت یک 
هفت��ه کمپان��ی بویینگ دو ت��ا چهار مدل 
هواپیمای تولید خود را به ما معرفی و اعالم 
کند که این هواپیماها دقیقا در چه تاریخی 

پس از تامین مالی تحویل ایران می شود. 
عض��و هیات مدی��ره ش��رکت هواپیمایی 
زاگ��رس گفت: البت��ه باید پی��ش از آن نیز 
یک پیش ق��رارداد به امضا برس��د و آنها این 
پیش قرارداد را به اوپَک ببرند و  مجوز بگیرند، 
مبنی بر اینکه به عنوان یک شرکت آمریکایی، 
می خواهن��د چند فروند هواپیما را به  ایرالین 
ایرانی بفروشند و همزمان با آن با شرکت های 
لیزینگی و فاینانسرهای بین المللی هم رایزنی 
کنند. موس��وی با بیان اینکه ش��رایط خرید 
هواپیما چندین م��دل مالی دارد، گفت: یک 
مدل »اجاره به ش��رط اپریشن« است که در 
قرارداد با لیزینگ کمپانی اعالم می ش��ود که 
برای 10 س��ال رقمی بابت س��رمایه گذاری 
ماهانه دریافت می ش��ود و ارق��ام دیگر بابت 
موتورهای هواپیما، بدنه و از این قبیل دریافت 
می شود.  وی افزود: در مدل مالی دیگر خرید 
در قال��ب اجاره به ش��رط تملیک اس��ت که 
بخشی به صورت نقدی است و بخش دیگری 
به صورت اقساط پرداخت خواهد شد. موسوی 
گف��ت: در م��دل دیگر تامین مال��ی، تحویل 
هواپیما در قالب  تامین فاینانس لیز است بدین 
ترتیب که فاینانسر پول را مستقیم به کمپانی 
س��ازنده هواپیم��ا می ده��د و دریافت کننده 
هواپیم��ا اقس��اط را پرداخ��ت می کند. عضو 
هیات مدیره ش��رکت هواپیمایی زاگرس بیان 
ک��رد: فعال این جلس��ات با بویین��گ در حد 

پیشنهاد و آشنایی است . 

 معرفی مدل های مختلف بویینگ
 تا اواسط هفته جاری



الزامات تحقق برنامه تولید 
خودروسازان در سال 95

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت برنام��ه ی��ك 
میلیون و 350هزار دس��تگاه تولید را برای سال 95 

خودروسازان تكلیف کرده است.
کاه��ش  باوج��ود  ک��ه  اس��ت  درحال��ی  ای��ن 
17درصدی تولید در سال 94 نسبت به سال قبل 
از آن، آن هم با وجود تزریق بیش از 2هزارمیلیارد 
توم��ان نقدینگی از طریق سیس��تم بانكی به باجه 
فروش ش��رکت های خودروس��از، بنابرای��ن به نظر 
می رس��د رش��د 35درصدی تولید خودرو در سال 
ج��اری نس��بت به س��ال گذش��ته ب��ا چالش ها و 

محدودیت های زیادی مواجه باش��د. 
در واقع تحقق چنین رش��دی مس��تلزم اقدامات 
پرحجم تاثیرگ��ذار، جهت تحریك ط��رف تقاضای 
خودرو و ترمیم بخش های آسیب دیده طرف عرضه 

آن است. 

چرایی و چگونگی تحریك طرف تقاضای 
داخلی خودرو در سال جاری

رکود در بازار خودرو که از ابتدای سال 94 شروع 
ش��ده کماکان دامنگیر ش��رکت های خودروس��ازی 

است.
بخش��ی از این رکود ناشی از برنامه های اقتصادی 
دولت تدبیر و امید به جهت س��رکوب تورم اس��ت، 
بخش��ی نیز ناش��ی از کاهش توان خرید مش��تریان 
خودروه��ای داخلی و در نهایت قس��متی از آن نیز 
به س��بب عدم عالقه و رغبت مشتریان به مدل های 
فعلی خ��ودرو و انتظار ب��رای ورود مدل های جدید 
وعده داده شده توسط خودروسازان، در بازار خودرو 

رخ داده است. 
بنابرای��ن تحریك طرف تقاض��ا در بازار خودرو به 
برطرف ش��دن عوامل موثر در وقوع هر یك از س��ه 
دلی��ل ذکر ش��ده در رکود تقاضا بس��تگی دارد. در 
واقع اج��رای برنامه های ضد رک��ودی دولت، تزریق 
مجدد اعتبارات بانكی به جهت ارتقای س��طح توان 
خری��د متقاضی��ان بالقوه خودروی داخل��ی یا فعال 
ش��دن لیزینگ های خودرویی و در نهایت تسریع در 
اجرایی شدن مش��ارکت های صنعت خودروسازی با 
طرف های خارجی و ورود س��ریع تر مدل های جدید 
خودرو که حاصل این مش��ارکت ها اس��ت از جمله 
اقدام��ات موث��ر و الزم االجرایی اس��ت که منجر به 
فعال ش��دن و تحری��ك تقاضای خ��ودروی داخلی 

خواهد شد. 
پرواضح است که تقریبا عملی شدن هر یك از این 
اتفاقات در س��ال جاری غیرممكن اس��ت. به همین 
دلی��ل می توان این گونه نتیجه گی��ری کرد که عمال 
تحریك طرف تقاضا با ش��رایط فعلی اقتصاد و بازار 

خودرو در سال 95 اتفاق نخواهد افتاد. 

چرایی و چگونگی تحریك طرف عرضه 
خودروهای داخلی در سال جاری

محدودیت های نقدینگی س��ال های اخیر صنعت 
خ��ودروی ایران ک��ه به دالی��ل مختل��ف به ویژه 
تحری��م ای��ن صنعت اتف��اق افت��اده، از کارافتادن 
بخش��ی از زیرس��اخت های صنع��ت قطعه س��ازی 
ایران را به دنبال داش��ته اس��ت، به گونه ای که در 
ح��ال حاضر بدهی ش��رکت های خودروس��ازی به 
قطعه س��ازان از طرفی و دیون و معوقات مالی این 
ش��رکت ها به سیستم بانكی از س��وی دیگر سبب 
ش��ده که برای احیای دوب��اره بخش های غیر فعال 
صنعت قطعه س��ازی، تزریق مجدد نقدینگی بسیار 

ضروری اس��ت.
ش��اید یكی از دالیل تاکید نگارن��ده در گنجاندن 
ش��رط ورود نقدینگ��ی طرف خارج��ی در مذاکرات 
خودروس��ازان همی��ن نكته یعنی ترمی��م نقدینگی 
صنعت خودروسازی ایران باشد که باید امیدوار بود 
متولی��ان این صنعت در مذاکرات پیش روی خود با 

شرکای تجاری شان به آن توجه کنند. 
بنابرای��ن ش��رایط تحمی��ل ش��ده ب��ه صنع��ت 
خودروسازی ایران و البته وجود ضعف های ساختاری 
در بودجه ریزی ش��رکت های خودروسازی داخلی و 
تخصیص نادرس��ت منابع در حوزه تامین توسط این 
شرکت ها باعث شده که تامین نیازمندی های برنامه 
در نظر گرفته ش��ده با محدودیت ها و دشواری های 
فراوانی مواجه ش��ود به طوری که می ت��وان این گونه 
مطرح کرد که رش��د 35درصدی در تامین قطعات 
و ماژول های مورد نیاز تولید خودرو نس��بت به سال 
گذش��ته آن هم درش��رایط فعلی کمی دور از انتظار 

خواهد بود. 
بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه توضیحات ف��وق این گونه 
می ت��وان نتیج��ه گرف��ت که تحق��ق برنام��ه تولید 
تدوین شده ش��رکت های خودروساز در سال جاری 
ب��ا چالش ه��ای فراوانی مواجه ب��وده و به نوعی دور 
از دس��ترس خواهد ب��ود. مگر آنكه همتی س��ترگ 
پش��ت این برنامه ریزی وجود داشته باشد آن هم نه 
صرفا توسط خودروسازان که بخشی از این همت در 

برنامه های اقتصادی دولت نهفته است. 

سقوط فروش فولکس واگن به رغم 
رشد 6درصدی فروش خودروی اروپا

اطالعاتی که اخیرا منتشر شده نشان می دهد میزان 
فروش خودرو در بازار اروپا در ماه گذش��ته میالدی 
با رش��دی 7/5درصدی مواجه ش��ده است. رشد اخیر 
فروش خودروسازان اروپایی در شرایطی تحقق یافته 
اس��ت که فولكس واگن با کاهش فروش خودروهای 

خود در بازار مواجه شده است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز و براس��اس آمار ارائه 
 ،»ACEA« شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا
ثب��ت ن��ام جهت خری��د خودروهای جدی��د در بازار 
اتحادیه اروپا به رقمی معادل یك میلیون و 750هزار 
دستگاه رسیده که این موضوع خبر بسیار خوبی برای 
صنعت خودروی قاره سبز محسوب می شود که مدت 
زیادی با جنجال رخ داده در ش��رکت فولكس واگن 

دست به گریبان بوده است.
در همی��ن چارچوب و به رغم رش��د فروش خودرو 
در اروپ��ا، ف��روش خودروه��ای برند فولكس واگن در 
م��اه ژانویه س��ال جاری میالدی ب��ا افتی 4درصدی 
مواجه ش��د، اما این افت در ماه فوریه جبران ش��د و 
این خودروس��از بزرگ آلمانی مجددا به مس��یر رشد 
بازگش��ت. همزمان با رشد فروش محصوالت فولكس 
واگن در ماه فوریه، کارشناسان و تحلیلگران صنعت 
خودرو بر این باور بودند که سرانجام آثار منفی جنجال 
ایجاد شده در خودروهای دیزلی این شرکت و میزان 
آالیندگی آنان بر میزان فروش این غول خودروسازی 

اروپا سرانجام به اتمام رسیده است. 
ب��ا این وج��ود تقاضا برای خودروهای برند فولكس 
واگن به رغم عملكرد خوب این خودروساز آلمانی در 
ب��ازار بریتانی��ا که دومی��ن بازار بزرگ خودرو در اروپا 
محس��وب می شود، با کاهش 6/1درصدی مواجه شد 
و میزان فروش این ش��رکت را تحت تاثیر خود قرار 
داد. به رغ��م وج��ود تعطیلی های اخی��ر در بازار اروپا، 
تمامی ش��رکت های رقیب فولكس واگن نظیر گروه 
خودروسازی پژو – سیتروئن، فورد، جنرال موتورز و 
اپل – واکسهال به ترتیب رشد 2، 6/0 و 4/6درصدی 
را تجربه کرده اند. براساس  آمارهای ارائه شده از سوی 
انجمن خودروس��ازان اروپا، در سه ماهه نخست سال 
جاری میالدی ثبت نام برای خرید خودروهای جدید 
با رشدی 1/8درصدی مواجه شد و میزان خودروهای 
ثبت نام شده به 3میلیون و 932هزار دستگاه رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2015 میالدی 
حاکی از رشد بازار خودروی اروپا در سال جاری است. 
با وجود آنكه آمار و ارقام از رش��د اقتصادی تمامی 
کش��ورهای اروپایی در ماه گذش��ته میالدی حكایت 
دارد، اما آمار فروش ش��رکت های خودروس��ازی در 
اس��پانیا و خصوصا آلمان افتی 7/0درصدی را نش��ان 
می ده��د. ب��ازار خ��ودرو در آلمان در حالی وارد رکود 
می شود که بزرگ ترین بازار خودروی قاره اروپا است. 
در راس��تای رش��د اخیر بازار خودروی اروپا، بازار 
خ��ودروی ایتالیا با 4/17درصد باالترین میزان تقاضا 
ب��رای خ��ودرو را ب��ه ثبت رس��اند و پ��س از آن بازار 
خودروی فرانس��ه قرار دارد که میزان فروش خودرو 
در آن رشدی معادل 5/7درصد را تجربه کرده است. 

محصول جدید در سال جدید 
كراس اوور اتوماتیك ایران خودرو 

به بازار می آید 

گ��روه صنعت��ی ایران خودرو محصول اچ30 کراس 
اوور با ویژگی های مورد نظر و خواست مشتری ایرانی 

را به زودی روانه بازار می کند.  
به گزارش ایكوپرس، معاون بازاریابی و فروش ایران 
خ��ودرو ب��ا اعالم این خبر گف��ت: خودروی کراس اوور 
اچ30 که مجهز به گیربكس اتوماتیك است با کیفیت 
و قیم��ت رقابت��ی و برای گروه های متوس��ط درآمدی 
به زودی به مش��تریان عرضه می ش��ود. مصطفی خان 
کرمی افزود: عرضه محصوالت مورد نیاز بازار که سطح 
کیفی و قیمتی مناسب داشته باشد، همواره مورد نظر 
شرکت ایران خودرو بوده و با توجه به تقاضای مشتریان 
ب��رای خ��ودروی اتوماتیك، ای��ن محصول به زودی در 
اختی��ار متقاضی��ان قرار می گی��رد. وی گفت: با عرضه 
این خودرو بخش وسیعی از سلیقه ها و نیاز مشتریان 
به دلیل امكانات و تجهیزات این خودرو تامین خواهد 
ش��د. خان کرمی تصریح کرد: خدمات پس از فروش 
این محصول توسط بزرگ ترین شبكه توزیع و خدمات 
پس از فروش ش��رکت های خودروس��از در خاورمیانه 
پش��تیبانی خواهد ش��د و مشتریان می توانند با خیالی 
آسوده برای استفاده از خدمات مناسب نسبت به ثبت 
نام این خودرو اقدام کنند. وی یادآورد ش��د ش��رایط 
ف��روش اچ30 ب��ه زودی از طریق پایگاه اطالع رس��انی 
 گ��روه صنعت��ی ای��ران خ��ودرو ب��ه نش��انی اینترنتی
 www. ikcopress. ir اطالع رسانی خواهد شد. 

گفتنی اس��ت، محصول کراس اوور H30 عالوه بر 
گیربكس اتوماتیك )aisin(، مجهز به موتور تی. یو5 
است که مصرف سوخت پایینی دارد. از دیگر امكانات 
ای��ن خ��ودرو می توان به ترمز ض��د قفل چهار کاناله، 
س��ان روف برقی، مانیتور 5/6 اینچی لمسی، کامپیوتر 
سفری، صندلی عقب تاشو، استاندارد ایمنی حفاظت 
از عاب��ر پی��اده و فضای مناس��ب کابین اش��اره کرد. 
همچنین تریم داخلی زیبا و جذاب و قیمت مناسب 
محص��ول، ارزان تری��ن و در عی��ن ح��ال ارزنده ترین 
خودروی اتوماتیك بازار ایران را در اختیار مشتریان 

قرار می دهد. 

بینالملل یادداشت

شنبه
287 فروردین 1395 خودرو

اصالحی��ه آیین نامه اجرایی 
حق��وق  از  حمای��ت  قان��ون 
خ��ودرو،  مصرف کنن��دگان 
س��رانجام پس از حدود س��ه 
س��ال وقفه هفته گذش��ته به 
تصوی��ب هیات دولت رس��ید 
تا شاید گامی اجرایی و جدی 
در جلوگی��ری از نقض حقوق 
مصرف کنندگان خودرو باشد. 
قان��ون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خودرو، در 
دول��ت هش��تم با پیش��نهاد 
این دولت ب��ر مبنای اجرای 
اص��ل 123 قان��ون اساس��ی 
جمه��وری اس��المی ای��ران، 
ب��ه تصویب مجلس ش��ورای 
آیین  ام��ا  اس��المی رس��ید. 
ب��ا  قان��ون  ای��ن  نامه ه��ای 
تاخیر و مش��كل مواجه بود. 
حقوق  حام��ی  کارشناس��ان 
معتق��د  مصرف کنن��دگان 
بودند که مبن��ای این قانون 
اجرایی اش  آیین نامه ه��ای  و 
نف��ع  ب��ه  آنك��ه  از  بی��ش 
در جهت  باشد  مصرف کننده 
و  تولیدکنن��دگان  منفع��ت 
ای��ن  واردکنن��دگان اس��ت. 
اما در دولت گذش��ته  نقدها 
راه ب��ه جایی نبرد ت��ا اینكه 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
یازدهم، عزم  تجارت دول��ت 
خود را در ابت��دای فعالیتش 
ب��رای اصالح آیی��ن نامه آن 

جزم کرد. 
اصالحی��ه   93 س��ال 
آیین نام��ه قان��ون حمایت از 
با  خ��ودرو،  مصرف کنندگان 
تایی��د وزارت صنع��ت راهی 
هیات دولت ش��د و سرانجام 

پ��س از نزدیك به دو س��ال 
م��اه  فروردی��ن   22 وقف��ه، 
س��ال جاری، هیات دولت به 
تصوی��ب ای��ن اصالحیه رأی 
داد. ح��اال ب��ا تصوی��ب این 
آیین نامه چن��د موضوع قابل 
بررس��ی اس��ت، نخست آنكه 
مصرف کنندگان،  اعتق��اد  به 
از  حمای��ت  قان��ون 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو با 
همان آیین نامه پیش��ین هم 
اجرایی نمی ش��د و س��ازمان 
حمای��ت که نقش��ی نظارتی 
قان��ون  ای��ن  اج��رای  روی 
داش��ته عمال هیچ نقشی در 
اجرا نداش��ته است، در اینجا 
ای��ن پرس��ش مطرح اس��ت 
ک��ه چرا این قان��ون با همان 
آیین نام��ه قبلی هم بازخورد 

چشمگیری نداشته است؟ 
صادق بش��یری، معاون کاال 
و خدمات انجمن ملی حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، 
در پاس��خ به این پرس��ش به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
 »پی��ش از این، قانون حمایت 
خ��ودرو  مصرف کنن��دگان  از 
ی��ا آیین نام��ه اجرایی دیگری 
وجود داش��ت، اما متاس��فانه 
از س��وی خودروسازان رعایت 
نمی ش��د زیرا ضمانت اجرایی 
برای م��وارد آن دیده نش��ده 
بود. مثال هزینه خواب خودرو 
ک��ه در آیین نامه جدید هم به 
آن اشاره ش��ده، پیش از این 
وجود داش��ت، اما هیچ یك از 
تامین کنن��دگان خودرو آن را 
رعایت نمی کردند. علت اصلی 
اجرایی نش��دن قانون مذکور 
این ب��ود ک��ه وزارت صنعت 
هم متولی صنع��ت بود و هم 

اجرای این قانون.«

ریش و قیچی دست 
كیست؟ 

نكت��ه بعدی این اس��ت که 
با  می کنند  گم��ان  بس��یاری 
اصالح آیین نامه اجرایی قانون 
مذکور، گامی جدی در جهت 
جلوگی��ری از نق��ض حق��وق 
خ��ودرو  مصرف کنن��دگان 
برداش��ته خواهد ش��د، اما آیا 
واقع��ا اصالحیه ه��ای صورت 
گرفته تا این حد مستحكم در 
جهت مذک��ور حرکت خواهد 

کرد؟ 
زمین��ه  ای��ن  در  بش��یری 
»وزارت  می کن��د:  تصری��ح 
صنعت در این قانون به عنوان 
گرفته  قرار  رس��یدگی  مرجع 
که ب��ه اعتقاد من ش��أن این 
وزارتخانه باالتر از این اس��ت 
که بخواهد مرجع رس��یدگی 
حمایت  س��ازمان  ی��ا  باش��د 
مرجع رس��یدگی به ش��كایت 
ق��رار  واردات��ی  خودروه��ای 
گرفت��ه که این م��ورد هم به 
اعتقاد من قابل قبول نیس��ت. 
ای��ن آیین نام��ه بای��د نق��ش 
س��ازمان های م��ردم نه��اد را 
پررنگ می ک��رد که این اتفاق 
نیفت��اده اس��ت. در اصالحیه 
ای��ن آیین نام��ه دوره ضمانت 
خودروهای س��اخت داخل دو 
س��ال یا 40ه��زار کیلومتر و 
خودروهای وارداتی پنج سال 
یا 150ه��زار کیلومتر در نظر 
گرفته شده اس��ت که قبال از 
س��وی تامین کنندگان خودرو 
رعای��ت نمی ش��د. خس��ارت 
برای س��ود  تحوی��ل  تاخی��ر 
مشارکت از دیگر موارد اصالح 

شده است که باز هم ضمانت 
اجرایی برای آن دیده نش��ده 
اس��ت. به اعتقاد من مش��كل 
اصلی در قراردادها اس��ت که 
خودروس��ازان  نفع  ب��ه  عمال 
دس��ت  و  می ش��وند  بس��ته 
پیگیری  ب��رای  مصرف کننده 

حقوق خود بسته است.«
او می افزای��د: »اگ��ر نق��ش 
مردم نه��اد  انجمن ه��ای 
حق��وق  از  حمای��ت  در 
مصرف کنن��دگان در نوش��تن 
ای��ن آیین نام��ه پررنگ تر بود 
و نقش��ی ج��دی در اجرا برای 
انجم��ن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان دیده می شد، 
قطعا این قانون ضمانت اجرایی 
بیشتری پیدا می کرد. با توجه 
به اینكه ریش و قیچی دس��ت 
خودروس��ازان اس��ت م��ن به 
تغییری با اجرای این آیین نامه 

خوشبین نیستم.«
عض��و  امین��ی،  ام��راهلل 
دانش��گاه عالمه  علمی  هیات 
طباطبایی نی��ز در این زمینه 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
»آیین نام��ه  می کن��د:  بی��ان 
از  پیش��ین نقص هایی داشت 
جمله اینك��ه ضمانت اجرایی 
ب��ود.  نش��ده  دی��ده  آن  در 
ح��اال اص��الح آیین نام��ه گام 
خوب��ی در جهت ب��اور حقوق 
اتفاقی  است،  مصرف کنندگان 
که سال هاس��ت در کشورهای 
اما  گرفته  توسعه یافته صورت 
متاسفانه در ایران هیچ گاه به 
رسمیت شناخته نشده است. 
در ای��ن بین موض��وع خودرو 
نقش جدی ت��ری دارد، زیرا با 
جان انس��ان ها درگیر اس��ت، 
ام��ا متاس��فانه در س��ال های 

قبل همواره حرکت در جهت 
بوده  خودروس��ازان  منفع��ت 
اس��ت.« او ادامه می دهد: »به 
نظ��ر می رس��د در اصالح این 
آیین نام��ه توجه بیش��تری به 
مصرف کننده شده، اما در این 
بی��ن انتظار می رود س��ازمان 
حمایت در موضوعات کیفیت، 
ایمنی و خدمات پس از فروش 
نق��ش نظارت��ی جدی تری را 
ایفا کند ت��ا از تضییع حقوق 
مصرف کنن��دگان جلوگی��ری 

شود.«
ام��ا چرا گفته می ش��ود که 
اجرایی  آیین نامه ضمانت  این 
ندارد؟ بش��یری در پاس��خ به 
این پرس��ش اظه��ار می کند: 
»در بح��ث ش��كایات اش��اره 
ش��ده که اگ��ر چنانچ��ه هر 
ک��دام از ش��كایت در وزارت 
صنعت و س��ازمان حمایت از 
نتیجه  ب��ه  مصرف کنن��دگان 
نرس��د ب��ه هی��أت س��ه نفره 
م��ی رود ک��ه در ای��ن زمینه 
انجمن خدمات پس از فروش، 
یك شرکتی تشكیل داده که 
این ش��رکت برای رس��یدگی 
به ش��كایت خری��داران، پول 

دریافت می کند.«
امروز«  »فرصت  تماس های 
برای گرفتن پاسخ از مسئوالن 
نتیج��ه  ب��ه  صنع��ت  وزارت 
نرس��ید. اما آنچه تجربه نشان 
می ده��د، در موض��وع خودرو 
هی��چ گاه تنبیه ها ب��ه جدیت 
تش��ویق ها نبوده اس��ت، حاال 
روند اجرایی آیین نامه جدید 
و نظارت بر اجرای آن اس��ت 
که عزم دولت را برای حمایت 
مصرف کنن��دگان  حق��وق  از 

نشان خواهد داد. 

قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان یا تولیدكنندگان خودرو

دوربرگردان به مقصد تامین کنندگان خودرو

ش��رکت خودروسازی ش��ورولت هر دو 
نس��خه چهار و هش��ت سیلندر جدیدترین 
م��دل کام��ارو خ��ود را از طری��ق یك��ی از 
بنگاه ه��ای معامالت��ی در بریتانی��ا عرضه 

خواهد کرد. 
شورولت مدتی است از بازار بریتانیا کنار 
کشیده است. اما این به معنای عدم فروش 
کامارو نس��ل شش��م جدید این شرکت در 
ای��ن کش��ور نخواهد ب��ود. قیمت های این 
خودروی عضالنی و خاطره انگیز نیز اخیرا 
 اعالم ش��ده  و از 32هزار و 500 پوند آغاز 

خواهد شد. 
ای��ن مدل جدید کامارو از طریق یكی از 
بنگاه های معامالتی جنرال موتورز مس��تقر 
در منطق��ه ویرجینیا واتر به فروش خواهد 
رسید و تنها با فرمان در سمت چپ عرضه 
خواهد ش��د. خریداران می توانند خودروی 
خ��ود را از بی��ن یك��ی از مدل های توربو 2 
لیت��ری ی��ا V8 در دوحالت کوپه و کروک 
انتخاب کنند و تحویل خودروها نیز از اکتبر 

آغاز خواهد شد. 
البته میزان عرضه در بریتانیا در مرحله 
اول فروش کامال محدود خواهد بود.  مدل 
توربو 2 لیتری اتوماتیك که ساده ترین مدل 
نیز به حس��اب می آید، 4هزار پوند از مدل 
اولی��ه جدیدترین فورد موس��تانگ گران تر 
اس��ت، در صورت��ی که م��دل کروک آن با 
اضافه ش��دن 4هزار پوند دیگر به 36هزار 
پوند می رسد. مدل V8 6. 2 لیتری آن نیز 
از 37هزار پوند آغاز می شود و اگر خواهان 
گیربكس اتوماتیك باشید باید 1460 پوند 

اضافه تر پرداخت کنید. 
این کامارو نس��ل شش��م از نظر ظاهری 
ش��بیه نس��ل فعلی این خودرو اس��ت. اما 
پیش��رفت اساس��ی در تونل ب��اد آن باعث 
بهب��ود قاب��ل توجه کارای��ی آیرودینامیك 

خودرو شده است. 
استفاده از آلومینیوم درست در زیر الیه 
بیرون��ی بدن��ه کامارو موج��ب کاهش 90 
کیلوگرمی وزن آن شده است. این خودرو 
57 میلی مت��ر کوتاه ت��ر و 20 میلی مت��ر 
باریك ت��ر از م��دل قبلی اس��ت. همچنین 
ادعا می شود که بیش از 70درصد ترکیبات 
س��اختاری آن جدید بوده و در عین حال 
اس��تحكام بدنه آن 28درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
از جمله موتورهای جدیدی که در کامارو 
ب��ه کار گرفت��ه شده اس��ت می توان به یك 
موتور چهار س��یلندر اش��اره کرد که برای 
نخس��تین بار در یك خودروی عضالنی به 
کار گرفته می ش��وند. ای��ن موتور 2لیتری 
275 اس��ب بخاری برای فورد موس��تانگ 
قابل اس��تفاده نیس��ت و گشتاوری معادل 
400Nm  تولید می کند که باعث رسیدن 
کام��ارو از صف��ر ت��ا 100 در مدت کمتر از 

شش ثانیه می شود. 

تولی��د  قی��د  دارد  قص��د  باراب��اس 
سوپرس��الن های خ��ود را ب��ه منظور تولید 
خودروهای تكنوکالس��یك )کالس��یك با 

تكنولوژی مدرن( بزند. 
اگ��ر ب��ه مرس��دس های مدرن و بس��یار 
پرقدرت عالقه ای ندارید، باراباس با انبوهی 
از خودروهای قدیمی که به زیبایی تجهیز 
ش��ده اند، انتخاب مناس��بی پیش پای شما 

قرار می دهد. 
ش��هرت باراب��اس بیش��تر تح��ت تاثیر 
مدل های تیون شده و با کیفیت مرسدس، 
اسمارت و می باخ آن است، اما هفته پیش 
در شهر »اِِسن« این شرکت از چیزی بسیار 
متفاوت رونمایی کرد که همان خودروهای 
کالس��یك دستكاری شده بود. باراباس در 
این نمایش��گاه هفت مدل از مرس��دس را 
ک��ه از SL Padoga 280 ک��روک گرفته 
ت��ا لیموزین Pullman 600 در برگرفته 
بودن��د، به زیبایی هرچه تمام تر به نمایش 

گذاشت. 
اگرچه این بخش از فعالیت های باراباس 
تبلیغات و توجهی به اندازه بازوی تیونینگ 
این شرکت ندارد، سابقه دستكاری و تجهیز 
موفق مدل های قدیمی در این ش��رکت به 
مدت ه��ا قبل ب��از می گ��ردد. فرآیند کلی 
تعوی��ض و به روز رس��انی قطع��ات خودرو 
می توان��د بس��ته به نوع خ��ودرو تا بیش از 
4هزار نفر-س��اعت طول کش��د و در نقطه 
مقاب��ل نتیجه به دس��ت آمده تا حد امكان 
مانند یك خودرو کامال نو به نظر می آید. 

 ای��ن فرآین��د از برهنه س��ازی کام��ل 

خ��ودروی اصل��ی آغ��از می ش��ود و کلیه 
قطع��ات کنت��رل ش��ده و نش��انه گذاری 
می ش��وند. قطعات معی��وب دور انداخته 
ش��ده و با قطعات نو جایگزین می ش��وند 
ت��ا از اینكه بهتری��ن قطعات ممكن باقی 

می مانند، اطمینان حاصل ش��ود. 
همه رنگ بدنه تراشیده شده، اتاق به مواد 
ضد زنگ آغشته می شود و مجددا همان رنگ 
اصل��ی با کیفیت��ی مثال زدنی به بدنه اعمال 
می شود. موتورها نیز تغییری نمی کنند، بلكه 
به طور کامل از بدنه جدا و برای بررس��ی و 
تمیزکاری به متخصصان کمپانی تولید کننده 
در کارخانه سپرده می شوند. اگرچه در جهت 
تامی��ن ایمنی، سیس��تم تعلی��ق و ترمزها با 

نمونه های مدرن جایگزین می شوند. 
همین رویه برای داخل خودرو نیز تكرار 
می ش��ود و داخ��ل نیز مانن��د بیرون کامال 
پرداخت می شود. در مكان های مورد نیاز، 
چرم ه��ا ترمی��م یا در صورت نیاز جایگزین 
می ش��وند و قس��مت های چوبی نیز تعمیر 
و بازبینی می ش��وند که البته همه اینها با 
هم��ان رنگ و ط��رح اصلی خودرو صورت 
می پذی��رد. نتیج��ه همه اینها ش��گفت آور 
خواهد شد و محصوالت تا دو سال ضمانت 

می شوند. 

قیمت گذاری شورولت كامارو 2016 در 
بریتانیا از 32هزار و 500 پوند آغاز شد 

 ترجیح كالسیك 
به سوپرسالن 

شماره 483 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسن كریمی سنجری
كارشناس صنعت خودرو

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز 

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

سینا تفضلی
منبع: اتو اكسپرس 

سینا تفضلی
منبع: اتو اكسپرس 



بارش س��ه روزه ب��اران در غرب و جنوب غرب کش��ور 
خس��ارات زیادی را به بخش باغی، کشاورزی و مسکونی 
وارد کرده اس��ت. همچنین با گذشت 72 ساعت از وقوع 
س��یالب در 12 اس��تان  کش��ور، امدادرس��انی به مناطق 
سیل زده و نجات و اسکان سیل زدگان در حالی ادامه دارد 

که هنوز راه های ارتباطی برخی روستاها قطع است. 
مرتض��ی اکبرپ��ور، مع��اون آمادگی و مقابله س��ازمان 
مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت امدادرسانی 
به س��یل زدگان در غرب و جنوب غرب کش��ور به ایس��نا 
گفت: از حدود 72 س��اعت پیش بارش ها در نقاط جنوب 
غربی کش��ور آغاز شده اما در حال حاضر طبق پیش بینی 
هواشناسی این سامانه بارشی به سمت شمال شرق کشور 

در حال حرکت اس��ت. س��ازمان مدیریت 
بحران طبق اخطاریه های قبلی هواشناسی 
هشدارهای الزم را به دستگاه های امدادی 
و خدماتی داده و پیش از ش��روع بارندگی 
آنان را به حالت آماده باش درآورده بود. او با 
بیان اینکه در مجموع سه استان خوزستان، 
ایالم و لرستان دارای بیشترین بارندگی و 
خسارات ناش��ی از جاری ش��دن سیالب 
هس��تند و امدادگران نیز همچنان در این 
مناطق در حال امدادرسانی به شهروندان  
هس��تند، گف��ت: از دس��تگاه های ارزیاب 
خواسته ایم که هرچه سریع تر ارزیابی های 
خود از خسارات ناشی از سیل را به سازمان 

مدیری��ت بحران اعالم کنند تا اقدامات الزم در این زمینه 
انجام شود. متاسفانه در پی این حادثه دو تن جان خود را 
از دست داده اند که یک نفر از آنها جوانی 22 ساله و چوپان 
بود که در لرستان به دلیل اصابت صاعقه جانش را از دست 
داد و دیگری نیز زنی بود که در باغ شخصی اش در ایالم به 
رودخانه افتاده و متاسفانه جان خود را از دست داده است. 
س��یدمصطفی مرتضوی، س��خنگوی س��ازمان امداد و 
نجات از آماده باش 100درص��دی امدادگران و نجاتگران 
در پی هش��دار سازمان هواشناسی برای بارش های شدید 
در 14 اس��تان خبر داد و گفت: به دنبال هش��دار سازمان 
هواشناس��ی نسبت به بارش ش��دید باران و تگرگ، وزش 
شدید باد، بارش برف و مه غلیظ در محورهای کوهستانی، 

امدادگ��ران و نجاتگران جمعیت ه��الل احمر جهت ارائه 
خدم��ات به موقع و موثر در اس��تان های تح��ت تاثیر، در 
آماده ب��اش کامل هس��تند و با توجه ب��ه پیش بینی های 
سازمان هواشناسی برای شدت بارش ها در شمال و شرق 
خوزستان، شمال بوشهر، شمال هرمزگان، مناطق مرکزی 
کرمان، لرس��تان، کهگیلویه ، چهارمح��ال، غرب فارس و 
مناطق شمالی استان های قزوین، البرز و تهران، خراسان 
شمالی، شمال خراس��ان رضوی و شمال سمنان سازمان 
امداد و نجات با توان کامل در این اس��تان ها در آماده باش 
اس��ت. او همچنین در تشریح عملیات سیل و آبگرفتگی 
طی 72 س��اعت گذشته گفت: 12اس��تان لرستان، ایالم، 
کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال، همدان، اصفهان، 
خراسان ش��مالی و رضوی، کردستان و 
آذربایجان ش��رقی تحت تاثیر س��یل و 
آبگرفتگی ق��رار دارند و بر این اس��اس 
از حدود 72 س��اعت گذشته 1٣٦شهر، 
روس��تا و مناط��ق عشایرنش��ین مورد 
امدادرسانی قرار گرفته اند. او امدادرسانی 
به 5٦00 نف��ر از س��یل زدگان را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: همچنین با برپایی 
548 دس��تگاه چادر امدادی 2500 نفر 
از سیل زدگان اسکان اضطراری یافتند. 
همچنین 11 نفر به مناطق امن منتقل 
شدند که نجات پنج نفر از آنها طی سه 

سورتی پرواز صورت گرفته است. 

س��یزدهمین نشس��ت دو روزه س��ران 
س��ازمان همکاری اس��المی دیروز بدون 
خواندن بیانیه پایان��ی به کار خود خاتمه 
داد. وجود سه بند علیه ایران در این بیانیه 
مخالفت شدید هیات کشورمان را به همراه 
داش��ت و به خاط��ر حساس��یت های باال 

نسبت به آن، در روز پایانی خوانده نشد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 
روحان��ی، رئیس جمه��ور کش��ورمان طی 
سخنانی در این اجالس تاکید کرد: »نباید 
از اجالس سازمان همکاری اسالمی تفرقه 

در میان امت اسالمی برخیزد.« 

واکنش ها به پیش نویس بیانیه
رئیس کمیسیون  بروجردی،  عالءالدین 
امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: با توجه به نقش 
اج��الس  پایان��ی  میزب��ان در قطعنام��ه 
استانبول، انتظار می رود سران این کشور 
تالش خ��ود را در هرچ��ه منطقی کردن 
قطعنام��ه پایانی به کار بندند. عربس��تان 
در رأس س��ازمان هم��کاری اس��المی به 

عامل تفرقه در جهان اس��الم مبدل شده 
اس��ت. ادبیات پیش نویس بیانی��ه پایانی 
س��ازمان  س��ران  نشس��ت  س��یزدهمین 
هم��کاری اس��المی نه تنه��ا غیرمنطقی و 
بی اعتبار اس��ت، بلکه عربس��تان در قالب 
این بیانیه بس��یار فراتر از دخالت در امور 
داخلی کش��ورهای اس��المی عم��ل کرده 
و ای��ن دخال��ت برخ��الف هم��ه مقررات 

بین المللی است. 
و  مل��ی  امنی��ت  کمیس��یون  رئی��س 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
محکومی��ت جمهوری اس��المی ایران در 
پیش نوی��س بیانی��ه پایانی س��یزدهمین 
نشست سران سازمان همکاری اسالمی را 
مسئله ای انحرافی دانس��ت و گفت: اتهام 
دخالت ایران در مسائل داخلی کشورهای 
اس��المی با ه��دف انحراف اف��کار عمومی 
جه��ان از دخالت ه��ا و تج��اوزات نظامی 
عربس��تان در یمن، بحرین و سوریه انجام 
شده است. بروجردی با بی اعتبار دانستن 
پیش نوی��س بیانی��ه پایانی س��یزدهمین 
نشست سران س��ازمان همکاری اسالمی، 

گفت: متاس��فانه ای��ن پیش نویس مبنای 
تصمیم گی��ری کش��ورهای اس��المی قرار 
خواه��د گرفت ک��ه البته ب��رای حیثیت 
سازمان همکاری اسالمی یک نقطه منفی 

است. 
او ی��ادآور ش��د: اگ��ر کش��ور دیگری 
ب��ه غیر از عربس��تان در یمن دس��ت به 
جنای��ت می زد س��ازمان مل��ل متحد و 
آمریکا قطعا س��ران آن کشور را به عنوان 
جنایت��کار جنگ��ی محاکم��ه می کردند. 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی با 
محکوم کردن بی تفاوتی حکام عربستان 
نس��بت ب��ه فاجعه فرودگاه ج��ده گفت: 
دس��تگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران 
اقدامات قضایی الزم را در خصوص افراد 
خودسر حمله کننده به سفارت عربستان 
در تهران و کنس��ولگری این کش��ور در 
مشهد انجام داده و رسما نیز با هر گونه 
تن��دروی مخالفت کرده اس��ت اما حکام 
عربس��تان بعد از چندین ماه هنوز اقدام 
ش��نیع پلیس این کشور در تعدی به دو 

ج��وان ایرانی را محک��وم نکرده و دالیل 
فاجعه مکه و منا را تشریح نکرده است. 

محمدحس��ین فرهنگ��ی، عض��و هیات 
رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی اظهار 
ک��رد: بیانی��ه ضدایران��ی در کنفران��س 
سران س��ازمان همکاری  اس��المی، رژیم 
صهیونیس��تی و دشمنان اسالم را خشنود 

خواهد کرد. 
حشمت اهلل فالحت پیشه یک کارشناس 
مس��ائل منطقه گفت: اقدامات عربس��تان 
در اجالس همکاری کش��ورهای اس��المی 
تازگی ندارد و عمر بیانیه های آنها محدود 
ب��ه چن��د روز برگ��زاری اجالس ب��وده و 

توانایی عملی کردن آنها را ندارد. 
حس��ام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور 
ه��م گف��ت: س��خنان دکت��ر روحانی در 
اجالس س��ازمان همکاری های اس��المی 
مش��خص کرد ک��ه نگاه ایران ب��ه منطقه 
کامال نگاه همکاری است، دشمن مشترک 
را رژیم صهیونیستی می شناسد و مشکل 
اصلی را در جهان اسالم، تعصب، جاهلیت 

و تفرقه می داند. 

تالش های عربستان برای موضع گیری کشورهای اسالمی علیه ایران

روحانی: از اجالس اسالمی نباید تفرقه در میان امت اسالمی برخیزد
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اوباما رئیس جمه��وری آمریکا طی چند روز آینده برای 
گفت وگ��و با مقامات انگلیس برای جلوگیری از خروج این 

کشور از اتحادیه اروپا به لندن می رود. 
ب��ه گزارش خبرگزاری هند، در حالی که کمتر از دو ماه 
به برگزاری رفراندوم درب��اره خروج لندن از اتحادیه اروپا 
باقی مانده اس��ت، کاخ سفید اعالم کرد: باراک اوباما برای 
انجام س��فری سه روزه 21 آوریل وارد انگلیس می شود. با 
این حال بن رودز، مشاور ارشد اوباما اعالم کرد: او در این 
س��فر به صراحت اعالم خواهد کرد که تصمیم در این باره 
ب��ه مردم انگلیس باز می گردد اما اگر انگلیس��ی ها نظر ما 
را به عنوان یک دوس��ت درباره این مسئله بپرسند، ما نیز 
پیشنهاد خود ر ا اعالم خواهیم کرد. اوباما در این سفر به 
صراحت اعالم خواهد کرد چرا ماندن انگلیس در اتحادیه 

اروپا برای این کشور خوب است. 
براس��اس نظرس��نجی های انج��ام ش��ده درب��اره نتایج 
احتمال��ی رفراندم پیش��رو در انگلیس، هنوز بس��یاری از 
شهروندان این کشور درباره رأی خود مردد بوده و تصمیم 
قطع��ی نگرفته اند. اوباما در این س��فر س��ه روزه عالوه بر 
دیدار با مقامات انگلیس��ی، در ضیافت ناهار ملکه الیزابت 

دوم شرکت می کند.
همچنی��ن اوباما به همراه دیوید کامرون، نخس��ت وزیر 
انگلیس در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک شرکت خواهد 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از سفر به انگلیس، برای 
حض��ور در یک نمایش��گاه ب��زرگ صنعت��ی در هانوفر به 
آلمان رفته و درباره چالش های پیش��روی اروپا سخنرانی 

خواهدکرد. 

اوباما به لندن می رود تا انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نشود

 جمعی�ت ه�الل احمر فلس�طین 
اع�الم ک�رد ی�ک فلس�طینی ک�ه 
»ابراهی�م برادعی�ه« ن�ام داش�ته و 
۴۵سال سن داشت در پی تیراندازی 
مس�تقیم نظامیان صهیونیس�ت به 

شهادت رسید. 
 العبادی نخس�ت وزیر عراق تاکید 
ک�رد، روند اص�الح و فعالی�ت دولت 
کنونی در این کش�ور همچنان ادامه 
دارد تا فرصت دیگری به پارلمان برای 

تصویب کابینه جدید داده شود. 

مقام های دفاعی کره جنوبی اعالم کردند، پرتاب موشک از سوی کره شمالی 
که در روز تولد موس�س این کش�ور صورت گرفت، به ظاهر شکست خورده، 

جزییات دقیقی درباره نوع موشک اشاره نشده است

تیتر اخبار

رئی��س پلی��س راهنمای��ی و رانندگی تهران ب��زرگ از 
اج��رای طرحی در پایتخت خبر داد که براس��اس آن تردد 
خودروهای دارای پالک ش��هرهای دیگ��ر در معابر تهران 
محدود خواهد شد. سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس 
راهنمای��ی و رانندگی تهران بزرگ دراین ب��اره گفت: برابر 
قانون هر راننده موظف اس��ت با پ��الک متعلق به خودش 
در سطح شهر رانندگی کند و از سوی دیگر هر خودرو نیز 
باید با پالک همان ش��هر تردد کند و اگر فردی از ش��هری 
به ش��هر دیگر نقل مکان کرده و در آنجا مس��تقر شود باید 
حتم��ا پالک همان ش��هر را نیز ب��رای خودرویش دریافت 
کن��د. او با بیان اینکه یکی از برنامه های پلیس راهنمایی و 
رانندگی پایتخت در سال جاری ایجاد محدودیت برای تردد 
خودروهای با پالک شهرستان در سطح معابر است، گفت: 

متاس��فانه در سال های اخیر به ش��دت تردد خودروهایی با 
پالک ش��هرهای دیگر در تهران افزایش یافته و همین امر 
باعث اخالل در ترافیک شهرها نیز شده است، از همین رو 
قصد داریم تا در سال جاری با خودروهای پالک شهرستان 
ک��ه دارای تردد م��داوم در تهران هس��تند، برخورد کنیم. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه 
در فاز نخست اجرای این طرح اولویت برخورد با خودروهای 
حمل و نقل عمومی اس��ت، ادامه داد: منظور از خودروهای 
حمل و نقل عموم��ی یعنی خودروهایی اس��ت که با پالک 
شهرس��تان در آژانس ها فعالیت کرده یا به شکل تاکسی و 
مسافربر شخصی اقدام به حمل و جابجایی مسافر در تهران 
می کنند اما پالک شان متعلق به تهران نیست که همکاران 

من این افراد را شناسایی و با آنان برخورد خواهند کرد. 

محدودیت برای تردد خودروهای شهرهای دیگر در تهران

 س�ردار ق�ادر کریم�ی جانش�ین 

فرمانده�ی انتظامی تهران گفت: در 
دو روز گذشته ۷۰۰ معتاد در منطقه 
هرن�دی و غرب تهران شناس�ایی و 

دستگیر شدند. 
 جعف�ر تش�کری هاش�می معاون 

س�هم  گف�ت:  ته�ران  ش�هردار 
حمل و نقل عمومی در جابه جایی های 

پایتخت به ۶۷ درصد می رسد. 

ابوالفضل قناعتی، عضو ش�ورای شهر تهران با اش�اره به مصوبه دولت مبنی بر 
تخصیص وام ۲۰ میلیون تومانی به ۹۰هزار تاکسی فرسوده در سراسر کشور گفت: 

۲۰ هزار تاکسی در پایتخت از چرخه فرسودگی خارج می شوند

تیتر اخبار

فیل��م »وارونگی« به کارگردانی بهن��ام بهزادی به عنوان 
نماینده س��ینمای ایران در بخش رسمی »نوعی نگاه« در 
شصت و نهمین جشنواره فیلم کن روی پرده خواهد رفت. 
به گزارش گاردین، اسامی فیلم های بخش مسابقه جشنواره 
فیلم کن 201٦ در حالی اعالم ش��د که فیلم »فروشنده« 
اصغر فرهادی در فهرس��ت اولیه نیست و آخرین فیلم های 
نیکالس ویندینگ رفین، جف نیکولز و پدرو آلمودوار برای 
رقابت در بخش مسابقه برگزیده شده اند. همچنین نام سه 
کارگردان زن در بخش مس��ابقه امسال به چشم می خورد 
که برای جشنواره  ای که در سال های گذشته به خاطر توجه 
به مردان فیلمس��از با انتقاد رو به رو بود، رقم باالیی است. 
»عزیز آمریکایی« نخستین فیلمی که توسط آندریا آرنولد 
در آمریکا ساخته شده در میان بیست فیلم بخش مسابقه 
قرار دارد. فیلمس��از زن دیگری که ب��رای نخل طال رقابت 
می کند، نیکول گارس��یا بازیگر و کارگردان فرانسوی است 

که با دومین فیلم درام خود درباره جنگ جهانی دوم یعنی 
»Mal de Parres« در بخش مسابقه است. فیلمساز زن 
آلمانی مارن آده با »تونی اردمن« در بخش مسابقه حضور 
دارد. از دیگر عناوین مهم بخش مسابقه »دوست داشتن« 
س��اخته جف نیکولز اس��ت که پنجمین فیلم اوست. یکی 
دیگر از شگفتی های امس��ال حضور کن لوچ با »من دانیل 
بلیک« در بخش مس��ابقه اس��ت. کن لوچ 7۹ ساله پس از 
»تاالر جیمی« در نظر داش��ت بازنشسته شود. لوچ در سال 
200٦ برای »بادی که بارلی را تکان داد« برنده نخل طالی 

کن شد. 
از س��وی دیگر تیری فرمو، مدیر اجرایی جشنواره فیلم 
کن در مصاحبه ای با نش��ریه »ورایتی« در پاسخ به سوالی 
درباره حضور فیلم اصغر فرهادی در این دوره از جشنواره 
گفته اس��ت: »ما هن��وز فیلم »فروش��نده« را ندیده ایم و 

امیدواریم بتوانیم در چند روز آینده آن را ببینیم.«

فهرست اولیه فیلم های حاضر در کن، با »وارونگی« و بدون فرهادی

  کوین کاس�تنر با فیل�م پرحادثه 
و دله�ره آور »جنایتکار« به س�ینما 

بازگشته است. 
  فریب�رز عرب نیا پ�س از مجموعه 
ب�رای  »مختارنام�ه«  تلویزیون�ی 
دومین ب�ار ب�ا داوود میرباق�ری در 

هاشمی، وزیر بهداشت پس از عیادت از کیارستمی گفت: به دنبال اقدامات درمانی »ماه تی تی« همکاری می کند. 
انجام شده و شرایط جسمی کیارستمی، وی تا 1۰ روز دیگر ترخیص می شود

تیتر اخبار

مس��ی مهاجم بارس��لونا در دیدارهای این تیم در لیگ 
قهرمانان اروپا عملکرد ضعیفی داش��ته اس��ت. به گزارش 
آس، بارس��لونا چهارش��نبه ش��ب برابر اتلتیکو مادرید در 
مرحل��ه یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف ش��د. 
لیونل مس��ی در این بازی نیز گلی به ثمر نرساند. مهاجم 
بارسا پنجمین بازی بدون گل خود را پشت سر گذاشت و 
بدترین رکورد خود را در این رابطه در دوران بازیگری اش 
در بارس��لونا به ثبت رساند. دارنده پنج توپ طال در زمان 
حذف بارس��لونا در بازی ه��ای اروپایی عملک��رد ضعیفی 

داشته است و هنگام قهرمانی ها نیز نقش او تاثیرگذار بوده 
اس��ت. از زمانی که مسی به تیم نخست راه یافت بارسلونا 
برابر تیم های لیورپول )2007(، منچستریونایتد )2008(، 
اینتر )2010(، چلس��ی )2012(، بایرن مونیخ )201٣(، و 
اتلکتیو )2014 و 201٦( حذف شده است. در این مراحل 
حذفی طب��ق آمار مهاجم آرژانتین��ی 1442 دقیقه بازی 
کرده، اما یک گل هم به ثمر نرس��انده اس��ت. او تنها یک 
پاس گل در دیدار برگش��ت مقابل چلس��ی داد، همچنین 

یک پنالتی تعیین کننده را از دست داد. 

ناپدیدن شدن مسی هنگام حذف بارسلونا

 رقابت ه�ای انتخابی کش�تی برای 

المپیک ریو با قهرمانی میثم نصیری، 
حس�ن یزدان�ی، علیرض�ا کریمی و 

حسین نوری به پایان رسید. 
لی�گ  نیمه نهای�ی  قرعه کش�ی   

قهرمانان دیروز برگزار شد و براساس 
آن رئال مادری�د با منچستر س�یتی و 
آتلتیکو مادرید ب�ا بایرن مونیخ بازی 

خواهند کرد

لیورپول با برتری برابر دورتموند در یک دیدار فوق العاده جذاب به مرحله بعد 
لیگ اروپا راه یافت و کلوپ با شکس�ت تیم س�ابق خود، توخل و تیمش را از 

این جام کنار زد

تیتر اخبار
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سه روز بارانی در کشور و 1۲ استان در معرض سیل

بارش ها ادامه دارد

روحانی: همه امکانات 
جهت رفع فوری مشکل سیل زدگان به کار گرفته شود

حس��ن روحانی، رئیس جمهور در تماس��ی تلفنی با معاون اول خود دستورات الزم را برای 
به کارگیری همه امکانات جهت رفع فوری مشکالت سیل زدگان صادر کرد. روحانی در ابتدای 
این گفت وگوی تلفنی در جریان تازه ترین اقدامات اجرایی در اس��تان های خوزس��تان، ایالم، 
لرس��تان و آذربایجان غربی قرار گرفت. رئیس جمهور بس��یج همه امکانات را برای مدیریت 
س��یالب ها ضروری خواند و با تاکید بر گزارش دهی و اطالع رس��انی به موقع به مردم، از همه 
دس��ت اندرکاران در استان های مذکور خواس��ت با آمادگی کامل تمهیدات و پیش بینی های 
الزم را انج��ام و با مس��ئوالن مربوط همکاری کنند. مع��اون اول رئیس جمهوری نیز در این 
گفت وگوی تلفنی، گزارشی از برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران کشور و اقدامات 

استانداری ها و به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو پس از سیل اخیر را ارائه کرد. 

امدادرس��انی به س��یل زدگان در غرب و 
جنوب غرب کش��ور در حالی ادامه دارد که 
دو نفر از مس��ئوالن مدیریت بحران تهران 
نیز با استناد به گزارش هواشناسی نسبت 
به احتمال بروز س��یالب در تهران هشدار 
داده ان��د. هادی رحمت��ی، مدیرکل بحران 
استان تهران با هش��دار نسبت به احتمال 
جاری شدن سیالب در شمال تهران، گفت: 
طبق پیش بینی های هواشناس��ی س��امانه 
بارش��ی ک��ه در جنوب غرب کش��ور فعال 
بود به سمت شمال ش��رق کشور در حال 
حرکت اس��ت. بر اساس همین پیش بینی 
بارش در استان تهران به ویژه نقاط شمالی 

اس��تان و ارتفاعات الب��رز احتمال طغیان 
رودخانه ها و جاری ش��دن س��یالب وجود 
دارد. به همین دلیل به ش��هروندان توصیه 
می ش��ود از س��کونت در حاش��یه رودها و 
مس��یل ها خودداری کنند. مدیرکل بحران 
اس��تان تهران با تاکید بر اینکه آماده باش 
در برابر س��یل و اتخاذ تمهی��دات الزم به 
دس��تگاه های اجرایی و امدادی اعالم شده 
است، خاطرنشان کرد: حوضه آبریز استان 
ته��ران با بیش از ۹ رودخانه و مس��یل در 
شمال تهران واقع شده اما احتمال طغیان 
رودخانه ها در ادامه مسیر و مسیل ها وجود 
دارد. از ای��ن رو هش��دار مدیریت بحران به 

ش��هروندان این است که نه فقط در اطراف 
رودخانه های ش��مال تهران بلکه در اطراف 
هیچ ی��ک از رودخانه های تهران مس��تقر 
نشوند. دکتر احمد صادقی، رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز 
در این باره به ایسنا، گفت: با توجه به تغییر 
وضعیت آب و هوایی در س��طح کره زمین 
و به تبع آن در کش��ور ما، هشدارهای الزم 
طی سال های اخیر به دستگاه ها داده شده 
و همین امر سبب آمادگی نسبی دستگاه ها 
ش��ده است. با این وجود کلیه دستگاه های 
امدادی و خدماتی در سطح شهر تهران را به 
حالت آماده باش درآورده ایم. رئیس سازمان 

پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با 
اشاره به احتمال طغیان رودخانه های شمالی 
تهران و در پی آن مسیل ها در نقاط جنوبی، 
اظهار کرد: به ش��هروندان هشدار می دهیم 
که از استقرار در اطراف رودخانه های دربند، 

درکه، کن و... خودداری کنند. 
او با اش��اره به قدرت سیالب خاطرنشان 
کرد: طبق گفت��ه کارشناس��ان زمانی که 
ارتفاع آب به ٣0 تا 40 س��انتی متر برس��د 
امکان جابه جا کردن یک خودروی سواری و 
تلفات جانی وجود دارد. از این رو الزم است 
شهروندان توصیه های و هشدارهای الزم را 

جدی بگیرند.

هشدار بروز سیالب در تهران

پرسپولیس، با عبور از استقالل صدرنشین شد

سرخ ها در مسیر قهرمانی
پرس��پولیس ته��ران در ی��ک ب��ازی ج��ذاب و 
فراموش نشدنی اس��تقالل رقیب دیرینه اش را 4 بر 
2 شکس��ت داد تا باالتر از انها در صدر جدول لیگ 
برتر قرار بگیرد. پرسپولیس با کسب سه امتیاز این 
بازی،  حاال 48 امتیازی اس��ت و باالتر از اس��تقالل 
خوزس��تان )47 امتی��از( و اس��تقالل ته��ران )45 

امتیاز( در صدر جدول قرار دارد. 
سرخ پوش��ان که در بازی رفت در لحظات پایانی از 
شکس��ت یک بر صفر فرار کردند، این بار خیلی زود 
گلزنی را در دقیقه 5 ش��روع کردند. طارمی س��تاره 
سرخ ها که زننده گل اول بازی بود، در ادامه یک گل 
دیگر زد و پاس گل آخر تیمش را به محسن مسلمان 
داد. درخشش زیاد او البته در مقاطعی از این بازی زیر 
س��ایه مهدی رحمتی قرار گرفت. دروازه بان استقالل 
با وجود خوردن چهار گل عملکرد خوبی داشت و به 
جز مهار چند موقعیت گل پرسپولیس،  پنالتی مهدی 
طارمی را مهار کرد. دیگر گل پرس��پولیس را رامین 

رضاییان به ثمر رساند. 
برای اس��تقاللی ها که تالش زیادی کردند بازی 
٣ بر صفر باخته را مس��اوی کنند،  جابر انصاری و 
امید ابراهیم��ی گلزنی کردند. تنها 4هفته به پایان 

رقابت های لیگ برتر باقی مانده است.



تبلیغات تلویزیونی و تغییر سبک 
زندگی کودکان

وقت��ی کودکان در معرض آگهی های تلویزیونی قرار 
می گیرند، صرف نظر از اینکه به تماش��ای چه برندی 
نشس��ته اند ابتدا به س��اکن تحت تاثیر متن آگهی قرار 
می گیرن��د. اینکه چ��ه چیزی به آنها عرضه می ش��ود 
مهم تر از آن اس��ت که چه کسی یا چه برندی به آنها 

عرضه می شود. 
در حقیق��ت ک��ودکان وقتی آگه��ی خوراکی مثل 
چیپس یا پفک را می بینند بیشتر از آنکه نام تجاری 
را به خاطر بس��پارند جاذبه های بصری و هیجانی که 
شخصیت های آگهی به نمایش می گذارند توجه شان 
را جل��ب می کند اما رفته رفته بعد از چند بار مراجعه 
به فروش��گاه و اس��تفاده از یک محص��ول با یک برند 
خاص ارتباط برقرار می کنن��د اما همچنان در آگهی 

به دنبال آنچه که خودشان دوست دارند می روند. 
واقعیت آن است که این آگهی ها به طور چشمگیری 
می تواند سبک زندگی کودکان را به مخاطره بیندازد 
به نحوی که در مدت کوتاهی کودکان از الگوی کامال 

متفاوتی برای دریافت مواد غذایی استفاده کنند. 
گرچ��ه این موض��وع صرفا ب��ه مواد غذایی محدود 
نمی ش��ود و می تواند مشمول بس��یاری از موارد شود 
ولی در این یادداش��ت بر آنیم تا نمونه ای از مطالعاتی 

را که در این زمینه صورت گرفته است بیان کنیم. 
لذا از آنج��ا که کودکان از حساس��یت های باالتری 
برخوردار هس��تند انتظار می رود که مدیران تبلیغات 
ب��رای تولی��د آگهی های خ��ود مالحظات��ی را در نظر 

بگیرند. 
درخص��وص تاثیر آگهی بر س��بک زندگی کودکان 
مطالعات گس��ترده ای صورت گرفته است که همگی 
دال ب��ر این هس��تند که رون��د روبه رش��د تبلیغات 
مواد غذایی پر خطر می تواند سالمت عمومی کودکان 
را ب��ا مخاطره جدی روبه رو س��ازد چ��را که واقعیت 
آن اس��ت که وقتی کودکان به فروش��گاه و مغازه ای 
می روند خواس��تار کاالی مورد نظر خود هستند ولی 
این والدین هس��تند که از بین برندهای مختلفی که 
در بازار برای آن کاال وجود دارد، برند مورد نظر خود 

را انتخاب می کنند. 

در حقیقت این تغییر س��بک غذای��ی در کودکان 
محصول مشارکت والدین و کودکان است که می تواند 
مثب��ت یا منفی باش��د. در یک مطالعه که در س��ال 
2006صورت گرفته نش��ان داده شده است کودکانی 
که در معرض آگهی مواد غذایی قرار گرفته اند مصرف 
کالری آنها به نحو چش��مگیری افزایش داشته است. 
ای��ن مطالعه که روی کودکان 9 تا 11 س��ال صورت 
گرفته است نشان داده است تبلیغات بر نحوه دریافت 
کالری روزانه روی کودکان تاثیر مستقیم داشته است؛ 
و نیز در این مطالعه که روی 93 کودک 5 تا 7 سال 
که در معرض دو س��بک آگهی تبلیغات��ی با رویکرد 
نمایش مواد غذایی سالم )میوه، خشکبار، لبنیات و...( 
و مواد غذایی ناس��الم )چیپس، پفک، نوشابه و...(قرار 
داشتند انجام گرفته نشان داده شده پس از دو هفته 
همه کودکانی که در معرض آگهی های تبلیغاتی قرار 
گرفته اند میزان مصرف مواد غذایی آنها افزایش یافته 
و ش��اخص »BMI«بدنی آنها رشد نشان داده است 
ول��ی موضوعی که در این بررس��ی حائز اهمیت بوده 
این است که افزایش وزن در کودکانی که در معرض 
نمای��ش آگهی های مواد غذایی ناس��الم قرار گرفته اند 
بس��یار چش��مگیر تر بوده اس��ت. به عبارت��ی میزان 
قرار گی��ری ک��ودکان در معرض آگهی ه��ای تجاری 
مرتب��ط به مواد غذایی ناس��الم، رابطه مس��تقیمی با 

افزایش وزن آنها داشته است. 
در تحقیقات مش��ابهی که در ک��ره جنوبی صورت 
گرفته است در مجموع 2419 کودک 11 تا 13 ساله 
از 118 مدرسه انتخاب شده اند؛ همه شرکت کنندگان 
با پرسشنامه ای با س��واالتی مرتبط با قد، وزن، زمان 
تماش��ای تلویزی��ون، ترجیح��ات غذای��ی و مصرف 

مواد غذایی مواجه شده اند. 
به منظور برآورد قرار گی��ری میزان واقعی کودکان 
در مقابل تبلیغ��ات مواد غذایی، از ش��رکت کنندگان 
خواسته ش��ده هر روز به مدت نیم ساعت در فواصل 
معین��ی در معرض آگهی های تبلیغات��ی قرار گیرند. 
پس از یک دوره هفت ماهه مشاهده شد دانش آموزان 
در دریافت مواد مغذی و انرژی متراکم )EDNP( با 
افزای��ش خطر به ابتال به اضاف��ه وزن و چاقی روبه رو 

شده اند. 
در مطالع��ه دیگری ک��ه در س��ال 2012 در هند 
صورت گرفت نشان داده شد که آن دسته از والدینی 
که مش��اهده کودکان ش��ان به آگهی های تبلیغاتی را 
محدود تر می کنند، کودکان ش��ان تمایل بیشتری به 

دریافت مواد غذایی سالم نشان داده اند. 
در این مطالعه که دو گروه از مادران را شامل بوده 
اس��ت از گروه اول خواسته ش��ده در مدت مشخصی 
فرزندان خود را در مع��رض آگهی های تبلیغاتی قرار 
ندهند و گروه دیگر محدودیتی برای دیدن آگهی های 
تبلیغات��ی مرتبط ب��ا مواد غذایی ب��رای فرزندان خود 
ایجاد نکنند. پس از بررسی مشخص شد فرزندان آن 
گروه از مادران که برای دیدن آگهی مواد غذایی برای 
کودکان خ��ود محدودیت ایجاد کرده اند از س��المت 
غذایی بیش��تری نس��بت به آن دسته که مادران شان 
محدودیت��ی ب��رای آنها ایج��اد نکرده ان��د، برخوردار 

بوده اند. 
در ادامه این آگهی نشان داده شده است آن دسته 
از کودکانی که والدین ش��ان در خصوص آگهی پخش 
ش��ده با کودک خود صحبت می کنند و در خصوص 
اث��رات س��وء آن توضیح می دهند از س��المت غذایی 

بهتری بهره برده اند. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی چسب Loctite - شعار: بازی ادامه دارد 

ایستگاه تبلیغات
هشدار بیلبورد یک باشگاه ورزشی 

آدم فضایی ها اول چاق ها را می خورند!

بیلبورد تبلیغاتی یک باش��گاه ورزش��ی در انگلیس 
اخیرا رهگ��ذران را با ادعای از لح��اظ علمی غیر قابل 
اثبات خود نگران کرده اس��ت که خبر از خورده شدن 
اف��راد چاق به مح��ض حمله آدم فضایی ه��ا به زمین 

می دهد. 
حتی در قالب طنز نیز تحریک افراد چاق به عضویت 
در یک باش��گاه ورزش��ی یک تاکتیک کم ارزش اس��ت 
که در عی��ن ناامیدی چندان مخاطبان را ش��گفت زده 
نمی کند. البته باشگاه ورزشی »Fit4Less« بیلبورد را 
پایین نیاورد. عجیب آنکه این نخستین باشگاه ورزشی 

نیست که بیلبوردی با این مضمون را نصب می کند. 
در حقیقت در س��ال 1999 نیز یک باشگاه ورزشی 
در سان فرانسیس��کو از تاکتیکی مشابه در یک بیلبورد 
س��اخته شده توسط آژانس تبلیغاتی Grey بهره برد. 
 »Hour Fitness 24« در آن زمان، باشگاه ورزشی
نیز ب��ا امتناع از پایین آوردن بیلب��ورد گفت با اطالع 
از س��ختی کاهش وزن، هدف از انج��ام چنین کاری 
ناراحت کردن مردم نبوده اس��ت. گهگاه ش��وخ طبعی 
ضمن کمک به تس��هیل امور، حت��ی می تواند کارکرد 

انگیزشی نیز داشته باشد. 

رواج بی اخالقی در صنعت تبلیغات داخلی

برند ها زیر سلطه آژانس های تبلیغاتی
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از واسطه گری تا بالتکلیفی
 جالب اس��ت بدانیم تعداد محدودی در سطح شهر )مثال تهران( تابلوی 
تبلیغات��ی محیط��ی وج��ود دارد نه بی نهای��ت تابلو، ولی با ه��ر کدام از 
آژانس ه��ای تبلیغاتی کوچک و بزرگ مذاک��ره می کنید خود را صاحب 

بالمنازع رس��انه می دانند و رقب��ا را تا جایی که برای ش��ان امکان دارد و 
مقدور اس��ت تخریب می کنند. یک��ی از مهم ترین اص��ول حرفه ای در 

فروش کاال ی��ا خدمات، صداقت و عدم دروغگویی و همچنین عدم 
تخریب رقیب است که متاسفانه در این حوزه از کسب و کار اکثرا 

ای��ن قوانین را رعای��ت نمی کنند. اثبات این ادع��ا کار آنچنان 
دشواری نیس��ت، فقط کافیست به چند آژانس تبلیغاتی سر 
بزنید و درخواس��ت نصب تبلیغ روی ی��ک تابلوی منحصر 
به فرد را داش��ته باش��ید. مطمئنا به تعداد مراجعات انجام 
ش��ده، به قیم��ت و مالک تابلو دس��ت خواهید یافت که 
خود را صاحب رسانه یا حداقل دست اول فروش معرفی 

می کنند.
 ای��ن یکی از معضالت بزرگی اس��ت که در کمین 
برند ها برای تبلیغات محیطی است و آن هم واسطه 
گری و دس��ت چرخیدن است. ممکن است تابلویی 
که ش��ما مدنظر داش��ته باش��ید قیمت پایه 100 
میلیون تومان داشته باشد ولی بعد از عبور از چهار 
واس��طه به قیمت حدود 200 تومان، حاال با کمی 

اختالف باال و پایین به دست مشتری برسد. 
دومین مش��کل و بیماری که در ح��وزه تبلیغات 
امروزه می توان از آن یاد کرد عدم ش��ناخت و دانش 

کافی اس��ت که موجب ش��ده صرفا با اتکا به س��وابق 
گذش��ته بتوانند نسخه مش��اوره برای دنیای پر رقابت 

امروز بدهند که اکثرا هم با شکس��ت روبه رو شده است. 
به عن��وان مثال آژانس تبلیغاتی که مدعی اس��ت در این 

حوزه قدمت بیس��ت و چند ساله دارد واقعا امروزه در این 
صنعت پر رقی��ب حرفی برای گفتن ندارد و صرفا در تمامی 

مذاک��رات فروش اقدام به تخریب رقبا می کن��د، در حقیقت از مدیریت 
این آژانس باید پرس��ید چرا پس از گذش��ت این دو دهه و اندی همچنان 
در بازار بالتکلیف هستید و جایگاه روشن و شفافی ندارید و این یعنی عدم 
تطبیق پذی��ری با دانش جهان��ی، البته باید این را هم عرض کنم که معموال 
خیل��ی از این آژانس ها پز مدرن ب��ودن و به روز بودن دارند ولی وقتی کمی 
درگیرشان می شوی حتی در ابتدایی ترین مسائل روز دچار مشکل و بحران 

هستند. 

نزدیک بینی در برندسازی
معضل س��ومی که باید به آن اش��اره کرد بحث نزدیک بینی در 
برند سازی است که اکثر آژانس های تبلیغاتی و مجریان تبلیغاتی، 
حرفه  خود را برند س��ازی می دانند و اذعان دارند با دیده شدن هر 

محصولی و شرکتی حتما تبدیل به برند می شوند، در اینکه نخستین 
و یکی از مهم ترین فاکتور های تحقق برند دیده شدن و حضور در بازار است 
ش��کی نیست، باید گفت این شرط الزم است ولی کافی نیست. در حقیقت 
برند ابعاد کلی و ماهیت نهایی هر کسب و کار است که آن حوزه را به عرصه 

ظهور می کشاند. 
برند س��ازی از ی��ک ق��ول و وعده کارش��ناس جزء در س��ازمان ش��روع 
می ش��ود تا اس��تراتژی های پیچیده و کمپین های متعدد گسترده و وسیع، 
اینک��ه تبلیغ��ات را برند س��ازی بدانیم خط��ای بزرگی اس��ت. در حقیقت 
 رواب��ط عمومی و تبلیغ��ات از ابزار های تحقق برند و ثبت ش��دن در اذهان 

هستند. 
نکته و معضل بعدی که در این حوزه به چشم می خورد و معموال مدیران 
ارشد س��ازمان ها خواسته یا ناخواس��ته به آن تن می دهند، عدم صبوری و 
تصور پیمودن ره صد س��اله در یک ش��ب اس��ت، باید گفت خیلی ها اعتقاد 
دارند با هزینه های میلیاردی می توان یک شبه برند شد، در صورتی که برند 
ش��دن همانند کاشتن یک نهال اس��ت که نیاز به مراقبت، رسیدگی، هرس 
کردن، سمپاش��ی و حتی مواد افزودنی دارد و نکته مهم اینکه باید س��ال ها 
تحم��ل کرد و مراقبت تا به ثمر بنش��یند. در مورد برن��د نیز همین فرآیند 

صدق می کند و واقعا تحقق برند در یک شب ممکن نیست.

اجازه دهید با مثالی در حوزه آبمیوه و نوش��یدنی ها مطلب را ادامه دهیم. 
ابتدا مقدمه مطرح می شود و سپس طرح چند سوال که باید پاسخی بیابیم 
برای آنها. تقریبا همه با س��ه برند تکدانه، س��ن ایچ و س��ان اس��تار آشنایی 
داری��م و باالخره در طول مدت زندگی مان حداقل یک بار از محصوالت این 
سه شرکت اس��تفاده کرده ایم، خب حاال طرح سوال می کنیم و می خواهیم 

پاسخی بیابیم: 
س��وال اول اینکه کدام یک از این س��ه برند را بیشتر می شناسید و چرا؟ 
آیا می دانس��تید تکدانه یکی از قدیمی ترین برند ها در حوزه تولید آبمیوه و 

نوشیدنی سالم است؟ 
پس چرا با وجود قدمت باال تاکنون نتوانسته سهم بازار متناسب با سابقه 
حضور خود در کش��ور داش��ته باشد و نسبت به رقبا با وجود تنوع محصولی 

باال و کیفیت مطلوب نتوانسته سهم شایسته خود از بازار را کسب کند؟ 
ب��رای راهنمای��ی باید گفت تکدان��ه از ابتدای فعالیت خ��ود به جز موارد 
خاص یعنی تغییر در بس��ته بندی، آن هم براس��اس اقتض��ای بازار و تغییر 

فرم بس��ته بندی رقبا و همچنین چند کمپین بیلبوردی شاهد اتفاق 
خاصی در این مجموعه عظیم و قدیمی نبوده ایم. 

در حقیق��ت باید گف��ت این موضوع در نهایت به انتخاب مش��اور 
تبلیغاتی برمی گردد و اینکه چه راهکاری توسط این مجری و مشاور 
تبلیغاتی ارائه و اجرا ش��ده است. آنچه عیان است اینکه شرکت سن 
ایچ و س��ان استار با انتخاب مشاورین تبلیغاتی و اجرای کمپین های 
یکپارچ��ه و جذاب توانس��ته اند گوی س��بقت را از رقیب با س��ابقه خود 
بروبایند و حداقل تصویر بهتری در ذهن مخاطبین ش��ان داش��ته باشند. 
اینکه حال چه باید کرد تصمیمی است که مدیران ارشد و صاحبان سرمایه 
تکدانه باید اتخاذ کنند تا در دنیای کسب و کار پر رقابت امروزی بتوانند ابتدا 

به بقا و سپس به افزایش سهم بازارشان بیندیشند.
نکته مهم دیگری که خیلی کم مورد توجه قرار می گیرد و آن هم می توان 
گفت دلیلی جز بی دانش��ی برخی آژانس ها ندارد، این است که هر تبلیغی 
برای هر محصولی مناس��ب نیس��ت و هر تبلیغی برای هر زمانی مناسب 

نیست.
 اگ��ر بخواهیم کمی بیش��تر توضیح دهیم باید گف��ت هر محصول 
دارای چرخه عمر اس��ت که می توان این گونه تعریف کرد: دوره زمانی 
که یک محصول طی آن توس��عه یافته و روانه بازار ش��ده و به تدریج 
از گردونه بازار فروش خارج می ش��ود که شامل چهار مرحله معرفی، 
رش��د، بلوغ و افول اس��ت که طبیعتا هر کدام از مراحل نیازمند 
سیاست ها و استراتژی های خاص خود است و مسلما نمی توان 
یک نوع روش تبلیغات را برای تمامی مراحل استفاده کرد ولی 
دغدغه ای که برند ها امروزه با آن روبه رو هستند به جای خلق یک 
راهکار منحصر به فرد برای اس��تفاده حداکثری از تبلیغات، نخس��تین 
پیشنهادی که با آن روبه رو می شوند اجاره تابلو و رسانه های محیطی است. 
البته نباید منکر این ش��ویم که در این حوزه نیز آثار فاخری دیده می ش��ود 
و باید تبریک و احس��نت گفت به ایده پردازان و طراحان این نوع کمپین ها. 
خالی از لطف نیست تقدیر کنیم از مجریان و مشاوران تبلیغاتی شهر فرش 
و بان��ک مل��ت که انصافا قدم به قدم و بدون ش��تاب زدگی همراه با برند در 

ذهن مخاطبین نقش و تصویر مطلوب می آفرینند. 

تبلیغ های مشتری پسند
اج��ازه دهید در مورد تبلیغ��ات از پدر تبلیغات مطلب��ی را عنوان کنیم 
که خالی از لطف نیس��ت. دیوید اگیلوی یک��ی از بزرگ ترین مردان صنعت 
تبلیغات در قرن بیستم بود. وی در سال 1911 در هارسلی انگلستان متولد 
ش��د و در نهایت در سن 88 س��الگی در سال 1999 فوت کرد. وی به دلیل 
جمالت نغزی که در مورد تبلیغات به کار می برد بسیار شهرت داشت و بعضا 

جمالت وی به »اگیلویسم« مشهور شده بود. 
وی در 39 س��الگی وارد حرفه تبلیغات شد و تا آن زمان شغل های بسیار 
مختلف��ی را امتح��ان کرد. از فروخت��ن بخاری در منازل تا سرآش��پزی در 
پاریس. آنچه اگیلوی بدان اعتقاد داش��ت، تبلیغ مش��تری 
پس��ند ب��ود. وی معتقد ب��ود تبلیغ باید واضح، روش��ن و 
روان باش��د و مطالب تبلیغ با ویژگی های کاالی مورد نظر 
100درصد تطابق داش��ته باش��د. تبلیغاتی که او طراحی 
می کرد همواره ب��ر خصوصیات منحصر به فرد آن محصول 
تکیه داش��ت. در آگهی تبلیغاتی که در س��ال 1958 برای رولزرویس 
س��اخت با غرور تمام گفت: »وقتی با س��رعت 60 مایل در س��اعت، با این 
 رولزرویس می رانید، بلندترین صدایی که می شنوید، صدای ساعت الکتریکی 

است!«
او در کت��اب »اعتراف��ات یک تبلیغاتچی« اینچنی��ن می گوید: تنها بخش 
کوچک��ی از خلق یک اثر تبلیغاتی مرهون الهام ها و نوگرایی ذهن اس��ت و 
بخش اعظم آن به دانش و سخت کوشی فرد بستگی دارد. به گفته اگیلوی، 
یکی از اصلی ترین مشکالت موجود در دنیای تبلیغات، وجود آدم هایی است 
که ذهن ش��ان بیشتر معطوف به س��ودآوری است، نه خالقیت. مشکل دیگر 
این است که آژانس های تبلیغاتی با تکرار اشتباه های قدیمی، پول مشتریان 

خود را به هدر می دهند. 
در پایان با توجه به مباحثی که عنوان ش��د، باید گفت رسالت و ماموریت 
هر مش��اور تبلیغات کمک به بهینه س��ازی رشد برند و افزایش آگاهی مردم 
از برند اس��ت. البته در راستای اصول مش��تری مداری و صداقت و پرهیز از 

طمع و خودخواهی. 

اکرم آزادیان 

مهرداد انوری
مدرس و مشاور توسعه کسب و کار 

چند صباحی است بازار کمپین های مختلف تلویزیونی محیطی بسیار 
داغ ش�ده و مدام بحث از تبلیغ فالن کمپی�ن از فالن آژانس تبلیغاتی 

اس�ت و اینکه کدام بهتر عم�ل می کنند یا بدتر معموال بع�د از اجرا و 
اتمام هر کمپین مش�خص می ش�ود، یعنی زمانی که طرح اجرا ش�ده و 
اتفاقات�ی که نباید می افتاده، رخ داده اس�ت. صاحبان برندها با اعتماد 
ک�ردن به برخ�ی آژانس های تبلیغات�ی در قالب مش�اور تبلیغاتی، در 
حقیق�ت س�رمایه ای را در اختیار آنها قرار می دهن�د بی آنکه بازخورد 

مناسبی دریافت کنند و جز تبدیل شدن به یک تیزر بی محتوا یا چند 
بنر نصب ش�ده روی تابلو های میلیونی سراس�ر شهر، هیچ آورده ای به 
هم�راه ن�دارد. تابلو هایی که اجاره هر یک م�اه آنها در مناطق مختلف 
شهر سر به فلک می کشد و تجارت عظیمی بر این اصل بنا نهاده شده 

که بدون واسطه گری نمی توان کار را پیش برد. 



ایران��ی  ش��رکت های  ورود 
ب��ه بازارهای جهان��ی نیازمند 
داش��تن برندی شناخته ش��ده 
اس��ت  بین المللی  فض��ای  در 
مل��ی  برن��د  جهانی ش��دن  و 
ای��ران نیز بس��یار می تواند در 
فرآیند ورود شرکت ها به بازار 
جهانی مثمر ثمر واقع ش��ود. 
برن��د ملی مفهومی اس��ت که 
دربردارن��ده طیف وس��یعی از 
فعالیت های یک ملت اس��ت و 
شامل صادرات، سرمایه گذاری 
خارج��ی، فرهن��گ و می��راث 
فرهنگ��ی، م��ردم، حاکمیت و 
داشتن  می ش��ود؛  گردشگری 
جایگاه مناس��ب برند ملی در 
می تواند  بین الملل��ی  فض��ای 
فعالیت ه��ای  تس��هیل کننده 
ایرانی  مختل��ف  ش��رکت های 
در بازاره��ای جهان��ی ش��ود. 
اینکه برند مل��ی ایران چگونه 
می توان��د جایگاه مناس��بی را 
در فض��ای بین الملل��ی ب��رای 
خ��ود ایج��اد کن��د و از چ��ه 
روش های��ی می ت��وان قدم در 
مسیر برندینگ ایران برداشت، 
بهانه ای شد تا  »فرصت امروز« 
سراغ دکتر بهرام خیری، عضو 
هیأت علمی دانش��گاه و مشاور 

بازاریابی برود. 
در  خی��ری  به��رام  دکت��ر 
گفت وگو ب��ا  »فرصت امروز« 
می گوی��د: قب��ل از توضیح در 
خصوص واژه برند ملی ذکر این 
نکته الزم اس��ت که در ادبیات 
بازاریاب��ی و تخصص��ی کاربرد 
برند ملی با اس��تفاده عمومی 
از ای��ن واژه تف��اوت بنیادینی 
دارد. در ادبیات بازاریابی، برند 
مل��ی در مقابل برند خصوصی 
و برند فروش��گاهی ق��رار دارد 
ک��ه به معن��ای برندی اس��ت 
که توس��ط تولیدکنندگان در 
یک حوزه جغرافیایی وسیع و 
کش��وری ارائه می شود اما برند 
خصوص��ی دای��ره محدودتری 
را در برمی گیرد. اگر از س��ایر 
بگذری��م  آنه��ا  تفاوت ه��ای 
اصطالح برند مل��ی در ادبیات 
عمومی بیش��تر ناظ��ر بر برند 
یک ملت یا کشور است؛ یعنی 
برند مل��ی در ادبیات بازاریابی 
 national brand مع��ادل 
 nation و برن��د ملی مع��ادل
brand اس��ت که برند کشور 
یا ملت اس��ت. از طرفی اگر از 
کنیم  واژگانی گذر  تفاوت های 
برن��د ملی مفهومی اس��ت که 
دربردارن��ده طیف وس��یعی از 
فعالیت های یک ملت است که 
سرمایه گذاری  صادرات،  شامل 
خارج��ی، فرهن��گ و می��راث 
فرهنگ��ی، م��ردم، حاکمیت و 

گردشگری است. 

 برند ملی 
نمایانگر هویت ملی

می ده��د:  ادام��ه  خی��ری 
درواقع برند ملی نش��ان دهنده 
هوی��ت ی��ک مل��ت از ابع��اد 
گوناگون است. برند ملی نمونه 
عین��ی و م��درن ق��درت نرم 
اس��ت. به عبارت دیگ��ر مفهوم 
برن��د ملی مفهوم��ی فراگیر و 
اس��ت که می تواند  گس��ترده 

چتری برای همه برندها باشد 
و تمام برندهای یک کش��ور را 
تحت پوش��ش خود بگیرد. با 
این مقدم��ه می خواهم بگویم 
در  جایگاه س��ازی  اس��تراتژی 
ادبیات تئوریک و مبانی نظری 
عل��م بازاریابی بدون مطالعه و 
امکان پذیر  بازاریابی  تحقیقات 
ای��ن  راس��تای  و در  نیس��ت 
تقس��یمات  بای��د  اس��تراتژی 
کالن  ح��وزه  در  تنوع��ی  و 
مناسبت های بین المللی انجام 
ش��ود. از طرفی باید مخاطبان 
و بازار هدف به خوبی شناخته 
ش��ود؛ مجموعه ای��ن اقدامات 
بازاریابی  تحقیق��ات  از طریق 
امکان پذی��ر اس��ت، بنابرای��ن 
قبل از تعیین یا بهبود جایگاه 
مناس��ب برای برن��د ایران در 
جوام��ع بین الملل��ی، باید این 
واقعی��ت را بپذیریم که امروزه 
بین الملل��ی  مناس��بت های 
از دی��دگاه مح��دود اج��رای 
منطقه ای،  مس��تقل  مبادل��ه 
قومی، ن��ژادی و حتی مذهبی 
ای��ن  در  اس��ت.  خارج ش��ده 
میان اس��اس تعیی��ن جایگاه 
اص��الح دیدگاه��ی  مناس��ب 
است که در حال حاضر از آن 
به عنوان Globalization یا 
می شود؛  تعبیر  جهانی ش��دن 

یعن��ی درعین ح��ال 
دنبال  ب��ه  م��ا  ک��ه 
تعیی��ن جایگاه خود 
در جوامع بین المللی 
فرآیند  باید  هستیم، 
جهانی شدن و پذیرش 
و چگونگ��ی مواجهه 
ب��ا آن را هم مدنظر 
البته  دهی��م؛  ق��رار 
این موض��وع به این 
ک��ه  نیس��ت  معن��ا 
مؤلفه ه��ای  از  م��ا 

بوم��ی، قومی و ن��ژادی خود 
دست بکش��یم بلکه به معنای 
این اس��ت ک��ه بای��د در این 
انج��ام  اصالح��ی  مؤلفه ه��ا 
دهی��م و خانه تکانی بنیادینی 
در مبان��ی تئوری��ک و تجارب 
تل��خ تاریخ��ی خ��ود ایج��اد 
کنی��م. از طرفی باید هم بیان 
مؤلفه ه��ا به زب��ان بین المللی 
و جهانی را ی��اد بگیریم و هم 
اساسی ترین تعریف آنها را در 
یک تعامل مبتنی بر یک تکثر 
کنیم،  بن��ا  معرفت ش��ناختی 
بهبود  راس��تای  در  بنابرای��ن 
جایگاه برند ایران باید نیاز های 
مخاطبان و ویژگی  داشته های 

به خوب��ی  را  خ��ود 
برای  و  بشناس��یم 
ارتب��اط  ایج��اد 
و مبادل��ه، زب��ان 
برای  بین المللی 
انتقال  ی��ا  بیان 
ملی  مؤلفه های 

ش����ته  ا د
باشیم. 

آموختن زبان جهانی
او ادامه می دهد: هنگامی که 
چیزی ب��رای عرضه نداش��ته 
باش��یم نبای��د انتظار داش��ته 
باش��یم که برند ایران جایگاه 
جوام��ع  در  را  مناس��بی 
یعنی  باشد؛  داشته  بین المللی 
درعین حال باید ما داشته های 
خ��ود را ب��ه روزر کنی��م و ب��ا 
شعارهایی که ایران درگذشته 
ب��وده  دارای چ��ه موقعیت��ی 
است، در حال حاضر نمی توان 
جایگاه مناس��بی را در جوامع 
جهانی برای برند ایران متصور 
شد؛ یعنی امروزه زبان جهانی 
را بای��د ی��اد بگیری��م ک��ه به 
معنای لح��اظ کردن مجموعه 
عوامل مؤثر بر فرآیند الگوهای 
از توانمندی های  ارتباطی اعم 
تولیدی، اجتماعی و. . . است. 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار 
می کن��د: از نگاه اس��تراتژیک 
بازاریاب��ی، ما ابت��دا باید بازار 
بین المللی را تقس��یم و سپس 
مخاطب��ان خ��ود را انتخ��اب 
کنی��م؛ پ��س  از ای��ن اق��دام، 
بای��د داش��ته های خ��ود را با 
زبان بین الملل��ی تحت عنوان 
برند ای��ران عرض��ه کنیم. در 
ح��ال حاضر برای برندس��ازی 
نمی توانیم از ابزارهای س��نتی 

برای ارتباطات اس��تفاده کنیم 
و از طرف��ی ضم��ن اینکه باید 
ابزارهای مبادله، داشته ها و. . . 
را در راستای برند سازی تقویت 
کنی��م، باید زب��ان بین المللی 
نی��ز پی��دا کنی��م؛ یعن��ی در 
ادبی��ات بازاریاب��ی ای��ن زبان 
  Promotion به  بین المللی 
گفته می ش��ود که بای��د ابتدا 
آگاه��ی در مش��تریان ایج��اد 
شود، مش��تریان را قانع کرد و 
داشته های خود را برای عرضه  
به آنها ارائ��ه داد. برند بهترین 
الگ��و برای انتقال داش��ته های 

م��ا در ی��ک بازار 

جهانی شده اس��ت. امروزه به 
دلیل تکثر مناب��ع ارتباطاتی، 
تحلی��ل  فرص��ت  مش��تریان 
و  مؤلفه ه��ا  هم��ه  عقالن��ی 
ندارند؛  را  بیرونی  محرک های 
اگر ما بتوانیم داشته های خود 
را در قالب برند یا س��فیر برند 
به مخاطبان ارائه دهیم، قطعا 
فرآیند انتقال داشته های ما را 
تسهیل می کند. در حال حاضر 
حتماً باید از مؤلفه ها، نماد ها، 
اف��راد، الگوه��ا و. . . به مثاب��ه 
س��فیر برند اس��تفاده کنیم تا 
بتوانیم فرآیند ارتباطات را به 
دلیل ضیق وقت مخاطبان، با 

موفقیت به انجام برسانیم. 
می کند:  خاطرنشان  خیری 
اگر ما برای برند ایران به دنبال 
ارتباطات بین المللی در  ایجاد 
حوزه سیاست هستیم، برخی 
از اف��راد در ایران نماد تعامل، 
نوع دوس��تی، گفت  وگ��و و. . . 
هس��تند یا اگر به دنبال ایجاد 
ارتباطات اقتص��ادی با فضای 
بای��د  هس��تیم،  بین الملل��ی 
افراد، الگو ه��ا و. . . را به عنوان 
س��فیر برند انتخاب کنیم که 
ای��ن مؤلفه ه��ا را نمایندگ��ی 
می کنند. به ص��ورت کلی برند 
ایران ب��ا توجه به موضوع های 
مختلف که به دنب��ال ارتباط 
ب��ا جامع��ه جهان��ی 
اف��راد  بای��د  اس��ت، 
مناس��بی را به عنوان 
س��فیر برن��د در آن 
انتخ��اب کن��د ک��ه 
مؤلفه ها  آن  شاخص 
باشند و تناسبی بین 
سلبریتی ها و موضوع 
باش��د؛  معرفی  مورد 
چ��ون اگر تناس��بی 
بی��ن س��لبریتی ها و 
موردنظ��ر  موض��وع 
س��فیر های  قطع��اً  نباش��د، 
سوءاس��تفاده  دچ��ار  برن��د 
البته  می شوند؛  کارکردگرایانه 
در ح��وزه ورزش، هنر و. . . به 
دلیل درهم تنیدگی مؤلفه های 
گوناگ��ون محیط خرد و کالن 
س��لبریتی های  از  می ت��وان 
مختلفی به��ره گرفت تا بتوان 
به درستی  را  گوناگون  مفاهیم 

انتقال داد. 
بیان  دانش��گاه  اس��تاد  این 
می کن��د: اساس��اً کوبرندینگ 
که  اس��ت  مبادله ای  فرآین��د 
در آن رابط��ه برد_ب��رد ایجاد 
می شود و باید این واقعیت را 

فت  یر پذ
در  ک��ه 
ه  ز ح��و
ت  طا تبا ر ا
 ، ع��ی جتما ا
اعم��ال  و  س��لطه 
قدرت یک سویه دیگر 
بی معنا اس��ت. از طرفی 
بعضی  تأثیرگذاری  میزان 
بین الملل��ی  برند ه��ای  از 
قابل مقایسه با برند های ایرانی 
نیست و اگر هم صالحیتی در 
این خصوص داش��ته باش��یم، 
ای��ن صالحی��ت برای  قطع��اً 

جامع��ه جهانی شناخته ش��ده 
نیست و داشته های ما به عنوان 
یک تصویر ذهنی مناس��ب در 
ذهن مخاطبان جوامع جهانی 
به درس��تی ایجاد نش��ده است 
و ک��و برندین��گ راه میانبری 
برای انتقال داشته های خود به 
جامعه جهانی اس��ت. از طرفی 
از طری��ق کوبرندینگ می توان 
تجربه ه��ای جهانی را راحت تر 
به ب��ازار ای��ران منتق��ل کرد. 
اگر برن��د ای��ران بتواند با یک 
رابط��ه  برد-برد و طوالنی مدت 
ب��ا تکی��ه ب��ر کارشناس��ان و 
متخصصان ایرانی کوبرندینگی 
را انج��ام دهد، قطع��اً می توان 
تجربی��ات برندهای بین المللی 
آن  از  و  ک��رد  ای��ران  وارد  را 
استفاده های مناس��بی را برد؛ 
چون کوبرندینگ بهترین ابزار 
برای ایجاد جایگاه س��ازی برند 
ایران در جامعه جهانی اس��ت. 
در ح��ال حاض��ر، در جوام��ع 
بین الملل��ی اگر م��ا نتوانیم از 
به درس��تی  رابطه ای  بازاریابی 
اس��تفاده کنی��م، جایگاهی را 
نمی ت��وان ب��رای برن��د ایران 
کلی  به ص��ورت  متصور ش��د؛ 
مبادل��ه درعین حال که مبتنی 
اس��ت ب��ر روابط عقالن��ی، به 
رواب��ط مبتنی بر ق��درت نیز 
وابس��ته اس��ت؛ اگ��ر مناب��ع 
ق��درت از منظ��ر اجتماع��ی، 
در  و...  سیاس��ی  اقتص��ادی، 
برن��د ای��ران موجود نباش��د، 
تجاری،  بازیگران صحنه  قطعاً 
فرهنگ��ی و. . . بین الملل��ی به 
ش��ما راه نمی دهن��د؛ بنابراین 
اس��تفاده  کوبرندین��گ  در 
موج��ود  ظرفیت ه��ای  از 
در  بین الملل��ی  ش��رکت های 
بس��یار  بین المللی  بازاره��ای 

می تواند تأثیرگذار باشد. 

تحقیقات بازار، یکی از 
مقدمات برندینگ

ای��ن مش��اور بازاریابی بیان 
کل��ی  به ص��ورت  می کن��د: 
موفقیت در ه��ر پدیده علمی 
و مدیریت��ی جز ب��ا تحقیقات 
بازاریاب��ی امکان پذیر نیس��ت؛ 
تصمیم گیری  ب��ا  که  مدیرانی 
ش��هودی و سنتی فعالیت های 
خ��ود را پیش می برند، معموالً 
را  س��نگینی  بس��یار  هزین��ه 
پرداخت کردن��د و این هزینه 
ه��م از دوش مخاطبان ایرانی 
بای��د  اس��ت.  پرداخت ش��ده 
تی��م منس��جم و ات��اق فکری 
و  تش��کیل  راس��تا  ای��ن  در 
براس��اس تحقیقات و پژوهش 
مناس��ب، برنامه ریزی هایی در 
این راس��تا انجام ش��ود. برای 
ارتق��ای موقعی��ت و جای��گاه 
باید  ای��ران،  برند  بین الملل��ی 
از روش ه��ای علمی اس��تفاده 
صرف��اً  آزمون وخط��ا  و  ک��رد 
هزینه های��ی را برای مخاطبان 
ایرانی به همراه خواهد داشت. 
ام��روزه در تحقیقات بازاریابی 
در راس��تای برن��د ای��ران باید 
از روش ه��ای کم��ی، کیف��ی، 
توصیفی و اکتش��افی استفاده 
شود. چراکه ما نیاز شدیدتری 
به پاالیش و خانه تکانی ذهنی 
در باوره��ا و مفاهیم ملی خود 
داریم و نباز به برند ملی از این 
منظر بیشتر احساس می شود. 

 »بایك فرایدی« و روشی که در 
بازاریابی به وجود آورد

وفاداری مشتری قابل خریدن نیست، اما می توانید آن 
را بکارید، این همان کاری است که گرین گییرسایکلینگ  
)ک��ه بعدها ب��ه دلیل مرغوبیت محصول خ��ود به بایک 
فرایدی معروف ش��د( انجام داده اس��ت. این ش��رکت از 
طریق کلوب های دوچرخه سواری، خبرنامه ها، انجمن های 
اینترنتی و برنامه جایزه معرف خود توانس��ته لش��کری 
از مش��تریان مش��عوف را برای خود گرد آورد که قدرت 
تبلیغات دهان به دهان آ نها از برنامه های تبلیغاتی بسیار 
پرهزینه نیز بیشتر است. لینت چیانگ، از مدیران ارشد 
شرکت بایک فرایدی می گوید: »ما مشتریان ذوق زده ای 
را که می خواهند درگیر کار شوند شناسایی می کنیم. آنها 
را مجذوب می کنیم و بدین ترتیب اجتماع مان تش��کیل 
می ش��ود. «   چیانگ مدیر بخش مشتریان مشعوفی است 
که برای شرکت بایک فرایدی تبلیغ می کنند و معاونت 
سفرهای جهانی و بازاریابی را نیز بر عهده دارد. وظیفه او، 
خلق مشتریان مشعوف و رابطه برقرار کردن با آنهاست.  
»این مشتریان باید با انسان های دیگر ارتباط برقرار کنند. 
وقتی می خواهید وفاداری و برند را بفروشید، باید مطمئن 

باشید که برنامه ریزی تان برای درازمدت است.«
بایک فرایدی ش��رکت کوچکی اس��ت و بودجه بسیار 
محدودی برای بازاریابی در اختیار دارد. ازاین رو استراتژی 
ایجاد مش��تریانی که خود برای شرکت تبلیغ می کنند، 

نقشی حیاتی در موفقیت شرکت دارد. 
ای��ن دوچرخه های سفارش��ی، ب��ا ظاهر متف��اوت و 
تکنولوژی باال چش��م های بسیاری را به سوی دارنده آن 
خیره می کند و خود باعث فروش بهتر می ش��ود. آنها را 
می توانی��د ظرف چند ثانیه تا ک��رده و در چمدانی قرار 
دهید که با استانداردهای شرکت های هواپیمایی انطباق 
دارد و بدی��ن ترتی��ب دوچرخ��ه ای در ان��دازه بزرگ و 
کارایی عالی با خود همراه داش��ته باشید. عامل کمیاب 
بودن به خصوص در اوایل کار که ش��رکت بودجه بسیار 
مح��دودی ب��رای بازاریابی در اختیار داش��ت، به جذب 

مشتریان جدید کمک شایان توجهی کرد. 
چیان��گ می گوید: »ماهیت سفارش��ی ب��ودن باعث 
می ش��ود انجمنی، گروهی یا طرز فکری ایجاد شود که 
ما به آن اجتم��اع می گوییم. «   با توجه ب��ه ماهیت بازار 
هدف شرکت، برقراری رابطه و ایجاد اجتماع منطقی به 
نظر می رس��د.  »مشتریان بایک فرایدی جوانان دمدمی 
مزاج نیستند، بلکه حرفه ای هایی حدودا40ً ساله اند که به 
سفرهای دور و دراز می روند و می خواهند خدمات خوبی 
دریافت کنند. «   وب سایت، خبرنامه و بروشورهای بایک 
فرایدی پر از تصاویر مشتریانی راضی از سراسر دنیاست. 
بای��ک فرایدی از این اجتماع به ش��کل های مختلفی 
استفاده کرده که مهم ترین آن، کلوب 30 بایک فرایدی 
آمریکاس��ت. چیانگ این کلوپ ها را گروه هایی متکی به 
خود می داند که از عالقه مندان وفادار تش��کیل شده و به 
جذب مشتری برای ش��رکت مشغول هستند. عضویت 
در این گروه ها مس��تقل از نوع دوچرخه ای که می رانید، 
رای��گان و آزاد اس��ت. در هر صورت زم��ان زیادی طول 
نمی کش��د تا مشتاقان بایک فرایدی، اعضای جدید را به 

خرید این دوچرخه مجاب کنند. 
صفحه اجتماعی در وب سایت بایک فرایدی، خریداران 
جدی��د را به عضویت در گروه تش��ویق می کند: »بیایید 
با بقیه اعضای اجتماع آش��نا شوید. خرید دوچرخه تازه 
ش��روع ماجراس��ت. ش��ما به صورت خودکار به عضویت 
خانواده ای از دارندگان مش��تاق دوچرخه بایک فرا یدی 
درآمده ای��د که باره��ا دنیا را با چرخ ه��ای کوچک خود 

پیموده اند.«
این س��ایت از کاربران می خواهد ک��ه تصاویر خود را 
هم ارس��ال کرده و داستان های مسافرت خود را با دیگر 
اعضا به اشتراک بگذارند. در سایت آمده: »ما می خواهیم 
ببینیم که شما از دوچرخه جدیدتان استفاده می کنید.«

بایک فرایدی برای خلق تعامل بین اعضا، س��الن های 
گفت وگ��وی برخطی را هم با نام ی��اک  راه اندازی کرده 
که ام��کان مطرح ک��ردن نکته ها، ترفنده��ا و ایده های 
سفر مرتبط با بایک فرایدی را فراهم می کند. این محل 
گفت وگ��و در کنار ایج��اد امکان گفت وگ��و، جمع آوری 
بازخورد را نیز میسر کرده است. طرفداران مشتاق بایک 
فرایدی معموال نمی توانند جلوی خودش��ان را بگیرند و 
خاطره ای را که با بایک فرایدی داشته اند برای دیگر اعضا 
بازگو نکنند. از این رو شرکت فرآیند رسمی تدوین کرده 
تا به افرادی که مشتری جدیدی معرفی می کنند، پاداش 
هم بدهد. مشتریان، مجموعه ای از 12 کارت پستی را که 
هزینه آن از قبل پرداخت شده دریافت می کنند که روی 
آن نام خود و متخصصی که دوچرخه را به آنها فروخته، 
درج شده اس��ت. هر وقت مشتری فردی را می بیند که 
به دوچرخه عالقه مند اس��ت، یکی از این کارت ها را به او 
می دهد تا آن را پر کرده و در صندوق پستی بیندازد. بعدا 
بایک فرایدی برای او اطالعات کاملی در مورد دوچرخه ها 

ارسال می کند. 
عالوه بر این، بایک فرایدی اطالعات معرف و مشتری 
را هم در بانک اطالعاتی خود ذخیره می کند تا اگر بعدها 
این مشتری بالقوه دوچرخه ای خریداری کرد، جایزه ای به 
معرف او پرداخت کند. این جایزه به انتخاب خود معرف 
50 دالر نقد یا 75 دالر اعتبار برای خرید از بایک فرایدی 
است. مارگارت دی توانست سال گذشته با جمع کردن 
این امتیازها یک دوچرخه 2 هزار دالری بخرد. مشعوف 
کردن مش��تریان برای بایک فرایدی نتایج بسیار خوبی 
داش��ته و باعث ش��ده نیروی فروش داوطلبانه ای برایش 
فراهم شود. مش��تریان مشعوف بسیار بیشتر از آگهی و 
دیگر روش های مرس��وم ارتباط��ات بازاریابی تأثیرگذار 
هستند. یکی از متخصصان ارتباطات بازاریابی می گوید: 
»این اف��راد محصول یا خدمت ش��ما را کامال وارس��ی 
کرده اند. نس��بت به آن بسیار احساس��اتی هستند و در 
مورد آنها با زبان خودشان به دیگران توضیح می دهند. «  
 تابه حال یک س��وم از 10 هزار مشتری بایک فرایدی به 
وسیله برنامه معرفی با شرکت آشنا شده اند. فقط در سال 
گذشته 29 درصد از فروش از طریق معرف ها انجام شد. 
هانا شولز، مدیر بازاریابی بایک فرایدی، می گوید: »ما اوایل 
خیلی در مجالت و روزنامه ها تبلیغات می کردیم. اما حاال 
متوجه شده ایم که بهترین تبلیغ برای ما، مشتریان مان 

هستند، البته اگر آنها را خوشحال نگه داریم.«

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )89(
مشارکت خالق

مشارکت میان دو برند می تواند نتایج فوق العاده ای 
به هم��راه داش��ته باش��د. در یک س��رمایه گذاری 
مش��ترک خالقان��ه، محصولی ک��ه در نهایت تولید 
می شود بس��یار بهتر از محصولی است که هریک از 

دو برند به صورت جداگانه تولید کنند. 

ایده
Liberty  یک فروش��گاه زیبا در لندن است. این 
فروش��گاه در س��ال 1875 میالدی تاسیس شده و 
زمین��ه فعالیت فعلی آن از س��ال 1920 میالدی به 
این س��و تغییر نکرده اس��ت. دکوراس��یون طراحی 
فروشگاه Liberty به سبک سنتی بوده و از بقایای 
دو کشتی چوبی قدیمی ساخته شده و ممکن است 

مورد عالقه مدرنیست ها نباشد. 
س��ر آرتور الزنبی لیبرتی اق��الم و کاالهای زیبا و 
نفیس��ی را از سراسر جهان خریداری و با استفاده از 
طراحان زمان خود، فروشگاهش را طراحی می کرد 
و کاالها و اقالم خانگی را در آن به فروش می رساند. 
فروش��گاه لیبرتی با طی��ف متنوع و وس��یعی از 
برنده��ا همکاری می کند. در س��ال 2011 میالدی 
این ش��رکت همکاری نزدیکی را با شرکت نایک که 
در صنعت تولید لوازم ورزش��ی فعالیت می کند آغاز 

کرد. 
هدف لیبرت��ی از همکاری با این ش��رکت بزرگ 
تولید لوازم ورزش��ی آمریکایی، تولید محصوالتی با 
قیمت مناسب به منظور فروش در فروشگاه لیبرتی 
بود. همچنین در چارچ��وب همکاری لیبرتی و اپل 
این ش��رکت به طراحی کاور برای گوش��ی های آی 

فون، آی پد و مک بوک می پردازد. 
همکاری دیگر این ش��رکت با شرکت میلر هریس 
اس��ت که در زمینه تولی��د عطر فعالی��ت می کند. 
شرکت مرس��ی در پاریس که به تولید چمدان های 
مسافرتی می پردازد، برند دیگری است که با لیبرتی 

همکاری نزدیکی دارد. 
یکی از مش��خصه های ش��رکت لیبرتی آن اس��ت 
ک��ه همواره به دنبال هم��کاری با برندهای محبوب 
و معتبر اس��ت. برندهای مورد نظر لیبرتی می تواند 
بزرگ یا کوچک باش��د، اما آنچه از اهمیت بس��یار 
زی��ادی برخوردار اس��ت ت��الش این ش��رکت برای 
همکاری با سایر برندها به منظور تولید محصوالتی 

با کیفیت تر است. 
محصوالت��ی که زیبا و قابل اس��تفاده ب��وده و به 

تنهایی به برند لیبرتی تعلق ندارند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• ب��ه دنبال برندهایی باش��ید ک��ه از ارزش هایی 
مشابه ارزش های برند ش��ما برخوردار بوده و مردم 

از همکاری شما با آنها استقبال کنند. 
• اگ��ر طرفین یک هم��کاری از خالقیت خود در 
پروژه مشترک ش��ان استفاده کنند، نتیجه این اقدام 
تولید محصولی با کیفیت است که از بازخورد بسیار 

مناسبی میان مردم برخوردار خواهد شد. 
• محصوالت��ی ک��ه به ص��ورت خ��اص و محدود 
تولید می ش��وند همواره این حس را به مشتری القا 
می کنند که اگر این محصول را نخرد به زودی فروش 
آن پای��ان می یابد و دیگر در دس��ترس نخواهد بود، 
همچنین توجه رسانه ها را نیز به خود جلب خواهند 
کرد. بنابراین بهتر است با برندهایی همکاری کنید 

که از ارزش های مشابهی با برند شما برخوردارند. 

کافه بازاریابیایده های طالیی
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ترجمه: معراج آگاهی
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در مفاهیم ذهنی

برندسازی با مشتریان
آیا می دانس��تید آینده متعلق به برندهایی اس��ت 
که با مش��تریان خود همکاری س��ازنده دارند؟  یکی 
از مهم ترین مسائلی که برندها به منظور حفظ توان 
رقابتی خود باید پاس��خ دهند، این است که چگونه 
با مش��تریان خود یک ارتباط منحصر به فرد ایجاد 
کنند. در واقع، کارگاه های آموزش��ی شرکت س��ازی 
این فرص��ت را فراهم می کنند. در جهان پرش��تاب 
کنون��ی، این کارگاه ه��ا توانایی جدی��دی به برندها 
می دهن��د تا با به دس��ت آوردن مزیت ه��ای اذهان 
عموم��ی و بازار، ب��ه صورتی متناس��ب و مرتبط با 
آن باقی بمانند. بس��یار هیجان انگیز اس��ت که این 
کارشناس��ان مشتری ش��ناس را با خود مشتریان در 
یک ات��اق جمع کنید. این جایی اس��ت که جادوی 
واقع��ی اتفاق می افت��د. در کنار یکدیگ��ر، با کمک 
برخی از تس��هیالت جالب، این ش��رکای تازه شکل 
گرفت��ه، ایده های��ی را ب��رای برند آش��کار و تعریف 
می کنن��د ک��ه اغل��ب دارای وضوح، ارزش��مندی و 
سادگی شگفت انگیزی هستند. همکاری متخصصان 
و مشتری یک حرکت هوشمند برای بازاریابان است 
تا بتوانند در مورد چگونگی ارتقای جایگاه و پیشرفت 
برند خود به دانش مورد نیاز نائل ش��وند. با شرکت 
دادن ذی نفعان و مشتریان در آغاز فرآیند، اعتماد و 
همدلی به سرعت ایجاد می شود و انعطاف پذیری نیز 
در پی می آید. زمانی که تمام بازیگران مهم، از ابتدا 
بخش��ی از طراحی باشند، شما به سادگی می توانید 

به یک پاسخ هوشمندانه و سریع برسید. 

آیا می دانستید
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فردریک دلوکا از پزشکی تا 

فست فود

فردریک دلوکا )Fred DeLuca(، تاجر آمریکایی بود 
که بیشتر به عنوان موسس ساندویچ فروشی های ساب وی 
)Subway(  شناخته می شود. فردریک دلوکا که پدر و 
مادری ایتالیایی و آمریکایی داشت، در سن 10 سالگی به 
آمستردام نقل مکان کرد، جایی که او و خانواده اش با پیتر 
بوک آشنا شدند. در س��ال 1965، فردریک دلوکای 17 
ساله، هزار دالر از دوست خانوادگی شان دکتر پیتر بوک 
قرض کرد تا در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد. در عین 
حال دلوکا برنامه ای داش��ت که در آن فست فودی را راه 
بیندازد که غذایی س��الم تر با میزان چربی کمتر به مردم 
 ارائه دهد. البته در ابتدا این فست فود با نام پیتز ساب وی 
)Pete’s Subway(  شناخته می شد که سرانجام و در 
سال 1968، این نام به س��اب وی تغییر یافت و امروز نیز 
با همین نام شناخته می شود. نخستین ساندویچ فروشی 
فردریک دلوکا در 28 آگوست س��ال 1965 افتتاح شد. 
نخستین س��ال تجارت برای او س��ال تجربه، یادگیری 
و چالش بود. یک سال بعد، دومین ش��عبه ساب وی نیز 
افتتاح شد، البته با آگاهی از کلیدهای اصلی موفقیت در 
بازار این بار دلوکا شعبه جدیدش را افتتاح کرد. او متوجه 
شده بود، بزرگ ترین اشتباهی که در راه اندازی نخستین 
شعبه اش مرتکب شده بود، انتخاب اشتباه مکان آن بود. 
بنابراین شعبه  سومش را در محله ای که بسیار مشخص 
بود، راه اندازی ک��رد و این محل هنوز ه��م باقی مانده 
است. در سال 1978، س��اب وی صدمین شعبه اش را 
نیز راه اندازی کرد و توانست تا س��ال 1987 به افتتاح 
هزار ش��عبه دس��ت یابد. فردریک دلوکا به گس��ترش 
ساب وی ادامه داد تا جایی که در سال 1993 توانست 
1100 ش��عبه راه ان��دازی کن��د ک��ه در همان س��ال 
مک دونالد 800 شعبه در مقایس��ه با ساب وی داشت. 
دلوکا در سال 2007 در میان 400 ثروتمند آمریکایی 
که توسط مجله فوربس انتخاب می شدند، قرار گرفت. 
ثروت او 5/1میلیارد دالر تخمین زده شده بود. امروزه 
ساب وی یکی از شناخته شده   ترین زنجیره های غذایی 

در جهان است. 

سوددهی یا نابود شدن
در روزهای اولی��ه راه اندازی س��اب وی، دل��وکا روی 
تمام مخارجی که صورت می گرف��ت از نزدیک نظارت 
داشت و اطمینان حاصل می کرد که هزینه ها در حداقل 
باقی بمانند. همچنین همیش��ه مراقب ب��ود که هرگز 
همه پولش را خ��رج نکند، او می دانس��ت که مش��کل 
نقدینگ��ی یک��ی از مهم ترین دالیلی اس��ت ک��ه باعث 
شکست خوردن کسب وکارها می ش��ود. فردریک دلوکا 
به شخصه مسئولیت 9 ش��عبه  اولیه ای را که راه اندازی 
کرده ب��ود، برعهده داش��ت ام��ا زمانی که ش��عبه های 
ساب وی گس��ترش یافت و درآمدش افزایش پیدا کرد، 
دلوکا با بحران متفاوتی مواجه ش��د ک��ه آماده  اش نبود. 
شعبه های ساب وی فروش زیادی داش��تند، بنابراین او 
تصور می کرد که راه درستی را در پیش گرفته است، اما 
محاسبات مالی چیز دیگری را نشان می داد. این مسئله 
درس مهمی به دلوکا داد. او متوجه ش��د مهم نیس��ت 
چقدر درآمد کسب می کند، اگر کنترل کامل بر مخارج 
و روند کارش نداشته باش��د، بی فایده است. در آن زمان 
ساب وی در حال ساختن برندش بود و آنچه که ضرورت 
داشت به دست آوردن سود بلندمدت بود، چرا که برندها 
یک شبه ساخته نمی شوند. از آن پس دلوکا تمرکزش را 
نه فقط روی کیفیت محصوالت بلکه روی تمام سیستم 
کس��ب وکارش قرار داد. به این ترتیب، ساب وی یکی از 
زنجیره های غذایی مش��هور جهان باقی مان��د، زیرا در 
همان ابتدای کار دلوکا از اهمیت سوددهی یا نابود شدن 

آگاه شد. 

خودتان را جای مشتریان تان بگذارید
با نگاهی به موفقیت ها و کمبودهایی که در گذش��ته 
و در زمان آغاز به کار نخس��تین شعبه  ساب وی داشته، 
دلوکا معتقد اس��ت که بزرگ ترین اش��تباهش انتخاب 
نخس��تین مکان راه اندازی کس��ب وکارش بوده است. 
او می گوی��د کار این ش��عبه آنقدر بد ب��وده که حتی به 
بستن آن نیز فکر می کرده اس��ت، اما با کمک شریکش 
تصمیم می گیرند که ش��عبه دیگ��ری را افتتاح کنند. 
برخالف ش��عبه اولیه، این مغازه س��اب وی در خیابانی 
بود که به وضوح مش��خص ب��ود و عبور و م��رور زیادی 
در آن صورت می گرف��ت. به تدریج کس��ب وکار دلوکا 
جایگاه��ش را پیدا ک��رد و این کارآفری��ن موفق درس 
مهمی آموخت. او خودش را در جایگاه مش��تریان قرار 
می داد و فک��ر می کرد چیزی که آنه��ا می خواهند یک 
نمای قابل مش��اهده از شعبه موردنظرش��ان است که 
تمیزی و س��المت الزم را داشته باش��د. قابل مشاهده 
بودن برای دلوکا بسیار اهمیت داشت، نه فقط در زمینه 
نمای بیرونی شعبه هایش بلکه سعی می کرد که داخل 
فست فودها نیز به وضوح مشخص باشد. او معتقد بود که 
دنیای فس��ت فود یعنی ارائه موادغذایی تازه که جلوی 
چشم مشتری آماده می ش��وند و همچنین مشتری ها 
باید ببینند که چه اتفاقاتی در تهیه غذایی که می خرند، 
می افتد. از این رو چنین امکانی را در اختیار مشتریانش 
قرار داد. دلوکا می خواست فست فودهایش برای داشتن 
تازه ترین موادغذایی ش��ناخته ش��وند، به همین دلیل 
بود که امکانی را فراهم کرد تا هریک از ش��عبه هایش 
نان هایشان را روزانه بپزند. با تمرکز روی آنچه مشتری 
می خواهد، دلوکا توانس��ت نیازهای آنها را تش��خیص 
ده��د و آنچ��ه را الزم دارن��د در اختیارش��ان بگذارد، 
حتی قبل از اینکه خودش��ان بدانند که چنین چیزی 

می خواهند. 

پاسخ کارشناس: به صورت کلی باید از طریق بازاریابی 
آثار هنری برنامه ریزی های مناس��بی را در این حوزه انجام 
دهید؛ به عنوان نمونه می توانید با توج��ه به نوع کار و گروه 
هدفی ک��ه از این گون��ه آثار هن��ری اس��تقبال می کنند، 
پوس��ترها و بنرهای��ی را طراح��ی ک��رده و در فضاهای پر 
رفت و آمد که ای��ن گروه هدف حضور دارن��د، قرار دهید. از 
طرفی یکی دیگ��ر از اقداماتی که در این راس��تا می توانید 
انجام دهی��د این موضوع اس��ت که برگه ه��ای تخفیف یا 

هدیه را برای اهالی هنر و دانش��جویان ای��ن عرصه در نظر 
گرفته و در اختیار آنها قرار دهید؛ این موضوع باعث ش��ود 
هنگامی که اهالی هنر این اثر هنری را مش��اهده کنند، در 
محافل  مختلف در مورد آن صحبت کنند و این موضوع در 
تبلیغات دهان به دهان بسیار می تواند مثمر ثمر واقع شود. 

در حال حاضر تبلیغات و معرف��ی محصوالت هنری در 
شبکه های اجتماعی بس��یار حائز اهمیت اس��ت و در این 
راس��تا نیز باید برنامه ریزی ه��ای مناس��بی را اتخاذ کرد؛ 
به عنوان نمون��ه صفحه اینس��تاگرام و کان��ال تلگرامی را 
راه اندازی کرده و در آن تولید محتوایی را داش��ته باش��ید؛ 
به عن��وان نمونه ه��ر روزه محتواهای��ی را در راس��تای اثر 

هنری خود تولید ک��رده و حتی پیش��نهاد های جذابی را 
برای آنها در نظر بگیرید؛ به عنوان نمون��ه برای افرادی که 
در شبکه های اجتماعی و صفحه های ش��ما حضور دارند، 
تخفیفی لحاظ ش��ود تا آنه��ا ترغیب به دی��دن اثر هنری 
شما ش��وند. در این میان ش��ما می توانید از افراد هنری و 
سلبریتی هایی که در حوزه کاری ش��ما هستند دعوت به 
عمل آورید که در اجرای زنده ش��ما حضور داش��ته باشند 
و این موضوع را تبلی��غ کنید که باعث ش��ود مخاطبان به 
بهانه دیدن این سلبریتی ها هم که شده اثر شما را مشاهده 
کنند؛ این موض��وع را می توانید در ش��بکه های اجتماعی 

تبلیغ کنید. 

پرس�ش: کارگردان تئاتری هس�تم که به تازگی کار جدیدی را کارگردانی کردم و از اوایل اردیبهشت ماه امسال اجرای عمومی 
داریم؛ با توجه به این موضوع از نظر شما در راستای جذب مخاطبان بیشتر و معرفی این اثر هنری به جامعه چه اقداماتی را باید 

انجام داد و چه برنامه ریزی های مناسبی را باید برای آن در نظر گرفت؟ 

کلینیککسبوکار
برای جلوگیری از چرخش تصمیم 

از تعارض استقبال کنید

هنگامی ک��ه فرآیند تصمیم گی��ری و برنامه ریزی 
ش��رکت ش��امل تع��داد زی��ادی جلس��ه،  مباحثه، 
کمیته ها، ارائه پاورپوینت، ایمیل ها و اعالمیه هاست 
ام��ا توافقات به س��رعت حاص��ل نمی ش��ود، به این 
فرآیند چرخش تصمیم می گویند. تصمیمات گزاف 
زیادی در س��ازمان، از گروهی به گ��روه دیگر در باال 
و پایین سلس��له مراتب س��ازمانی اتخاذ می شود که 
نتیجه آن ب��ا توجه ب��ه ذی نفعان مختل��ف متفاوت 
اس��ت اما اغلب به دلیل مشکالت ریش��ه ای، توانایی 
در تصمیم گی��ری نداش��ته و از تعارض نی��ز پرهیز 
می کنند. در صورتی ک��ه برای اینکه س��ازمانی پویا 
خصوصا در تصمیم گیری داشته باشید بهتر است از 

تعارض استقبال کنید. 

چرخش تصمیم 
چرخ��ش تصمی��م اغل��ب مان��ع از تصمیم گیری 
درس��ت می ش��ود، چرا ک��ه اعض��ای تی��م از بیان 
مخالفت های خود در طول بحث خودداری می کنند. 
ممکن اس��ت همه در طول جلس��ه لبخن��د بزنند و 
تاکید کنند اما از بیان نظ��ر و حس واقعی خود طفره 
روند و این کتمان ک��ردن بعدها ب��ه تصمیماتی که 
گرفته می شود آس��یب می زند. به همین دلیل آفت 
چرخش تصمیم در سازمان به همه سطوح سازمانی 
صدمه می زند و نتیجه آن تنها معطوف به یک بخش 
نیست. برای مثال هنگامی که مدیران در یک شرکت 
روی بهترین روش برای پیکربندی نرم افزار مدیریت 
فروش ش��ان توافق نکنند، تعداد زیادی ناپایداری به 
وجود می آید که نه تنها هزینه ها را افزایش می دهد، 
بلکه س��بب عدم هماهنگی میان خط��وط فروش با 
مثال واحدهای جغرافیایی می شود. به همین ترتیب 
هنگامی که س��ازمان نی��از به کاهش ای��ن هزینه ها 
دارد، این مشکل در سراس��ر زمان گسترش می یابد، 
چرا که تیم مدیریت ارشد نمی تواند بر سر تصمیم به 

تمرکز برسد. 

ترس از جنجالی شدن مباحثه 
بنابرای��ن اگ��ر بخواهی��م از بیرون به ای��ن معضل 
س��ازمانی نگاه کنیم، درمی یابیم این نوع رفتار غلط 
اس��ت. چرا مدیران – حتی مدیران ارش��د سازمان- 
نمی توانند مذاکره ای باز، صمیمانه و صادقانه داشته 
باشند و با تفاوت های تیم خود کنار بیایند و به توافق 

برسند؟ 
دو دلیل عم��ده برای ای��ن رفتار وج��ود دارد: اوال 
اینکه مدیران انس��ان بوده و تمایالت انس��انی دارند. 
آنها خواس��تار این هس��تند که دیگران در مورد آنها 
خوب فکر کنند، به حرفشان گوش دهند و کار کردن 
با اعضای تیم برایش��ان دش��وار نباش��د. آنها دوست 
دارند ک��ه با تیم خود هم��راه ب��وده و همانند اعضای 
تیم ش��ان باش��ند. حتی هنگامی که با چیزی مخالف 
هس��تند، با صراحت آن را به بحث بگذارند و دیگران 
نظر آنها را بپذیرند. در حقیقت بیش��تر مدیران از این 
می ترس��ند که مخالفت و عدم توافق نظر به جنجال 
کشیده ش��ود و این جنجال، روابط را بی ثبات کرده و 
به آنها آسیب برساند. بنابراین به طور طبیعی دوست 

دارند که شرایط به گونه ای طبیعی و آرام پیش رود. 

مدیران فاقد مهارت 
دلیل دوم برای پرهیز از تعارض توس��ط مدیران در 
سازمان این است که بس��یاری از مدیران فاقد مهارت 
درگیر کردن تعارض در تصمیمات به صورت سازنده 
هستند. ش��اید این کار دالیل روانی ش��رح داده شده 
در باال را داشته باش��د. این مدیران با تعارض روبه رو 
نبوده ان��د و حت��ی نمی خواهن��د در مدیری��ت خود 
تعارض را آم��وزش ببینند. در نتیجه، آنها بس��یاری 
از اص��ول پای��ه و ابزاره��ای الزم ب��رای درگیری در 
تعارض مثبت نظیر اهداف فراگی��ر را باید یاد بگیرند 
و زمینه های مش��ترک را شناس��ایی کرده و به جای 

تمرکز بر اشخاص، بر مشکالت تمرکز کنند. 

دستورالعمل هایی برای تعارض سازنده 
شکس��تن این چرخه و غلب��ه بر ی��ک طرفه بودن 
تصمیم��ات به خودی خود آس��ان نیس��ت، خصوصا 
اگر مغایر با فرهنگ سازمان ش��ما باشد. اگر خواهان 
بررسی این مش��کل هستید بهتر اس��ت دو گام را در 

پیش گیرید. 
ابتدا ب��ا اعضای تیم خ��ود یا تع��دادی از همکاران 
جلس��ه ای تش��کیل دهی��د و در خص��وص معض��ل 
چرخ��ش تصمیم با آنه��ا صحبت کنید. ب��رای مثال 
در مورد یک مس��ئله حقیقی در س��ازمان از آنها نظر 
بخواهید و پاس��خ ها را به بحث بگذارید. بگذارید همه 
پاسخ ها به صورت جزئی بیان شود و محدودیت زمان 
نداشته باشید. این جلسه تنها در مورد آگاهی دهی و 
هماهنگی در خصوص مس��ئله به وجود آمده اس��ت. 
در گام بعد چند دس��تورالعمل برای تعارضی سازنده 
ایجاد کنید. این امر ش��امل اختصاص دادن دو دقیقه 
زمان به هر فرد برای به اشتراک گذاری دیدگاه هایش 
اس��ت. به آنها یادآور ش��وید که عدم تواف��ق در مورد 
یک موض��وع ب��ه منزل��ه ی��ک خصومت ش��خصی 
نیس��ت و نیازمند زم��ان برای بحث و مذاکره اس��ت. 
س��ازمان هایی که می خواهند این چرخه را دور بزنند 
و زودتر به نتیجه برسند، نیازمند مدیرانی برای درک 
این تعارض و استقبال از آن در سازمان شان هستند. 

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

مدیریت امروز

خواسته یا ناخواسته انسان ها 
به تدری��ج وارد محیط حیوانات 
ش��ده اند و به نوعی قلم��رو آنها 
را از بین برده اند. اما با گذش��ت 
زمان ای��ن روند تغیی��ر کرده و 
امروز این حیوانات هس��تند که 
وارد محیط انس��ان ها می شوند. 
هی��چ از بین بردنی ه��م در کار 
نیست و انسان ها و حیوانات در 
کنار هم زندگی مسالمت آمیزی 
دارند. ای��ن روزها بیش��تر افراد 
به نگه��داری از حیوانات اهلی 
در حی��اط خانه یا ب��اغ یا حتی 
آپارتمان ه��ای کوچ��ک خ��ود 
می پردازن��د. ام��ا نگه��داری از 
حیوان��ات مس��تلزم پرداخ��ت 
هزینه هایی مانند درمان است. 
اگر ش��ما ب��ه حیوان��ات عالقه 
زیادی دارید و از کارهای حوزه 
پزشکی لذت می برید، مدیریت 
مجموعه دامپزشکی برای شما 
مناسب اس��ت. علم دامپزشکی 
با عبور انسان نخستین از حالت 
شکارچی به کشاورز متولد شد. 
همزمان ب��ا رواج اهل��ی کردن 
حیوانات، دامپزش��کی اهمیت 
بیشتری یافت. دامپزشکان نیز 
همانن��د پزش��کان از زمان های 
بس��یار طوالن��ی م��ورد احترام 
م��ردم ق��رار داش��تند. در لوح 
حموراب��ی )2200 س��ال قبل 
از می��الد( ارزش کار فردی که 
به معالجه گاو و س��ایر حیوانات 
می پرداخته تعیین ش��ده است. 
ش��ما به عنوان فع��ال این حوزه 
باید ب��ه تش��خیص، درم��ان و 
بیماری ه��ای  روی  تحقی��ق 
حیوان��ات خانگ��ی، دام ه��ا و 
حیوانات باغ وحش ها بپردازید. 

پیش از هر چیز بای��د بدانید 
که این کار جزو مش��اغل تمام 
وقت بوده و حتی ممکن اس��ت 
برای درم��ان یک حی��وان یک 
روز کام��ل یا چن��د روز را زمان 
بگذارید. اینکه ش��ما از ش��اخه 
پزشکی، درمان دام را برگزیدید 
باید بدانید که از نظر درآمدی با 
دیگر شاخه های پزشکی تفاوتی 

ندارید. 
احتم��ال دارد ش��ما گاه��ی 
بهداش��ت  بررس��ی  مس��ئول 
در  اس��تانداردها  رعای��ت  و 
باغ وحش ه��ا، مغازه های فروش 
حیوان��ات خانگ��ی، اصطبل ها، 

بازاره��ای ف��روش حیوان��ات و 
غیره باش��ید. فرام��وش نکنید 
بخش ه��ای  در  دامپزش��ک 
مختل��ف می توان��د کار کن��د. 
برخ��ی از آنه��ا ک��ه در ح��وزه 
سالمت عمومی فعالیت دارند، 
مس��ئول پیش��گیری و کنترل 
بیماری های دام هستند. برخی 
دیگر ک��ه در ای��ن صنعت فعال 
هس��تند، مس��ئول آزمایش و 
نظارت بر تولید دارو، محصوالت 
شیمیایی و بیولوژیکی مربوط به 
حیوانات هستند. همچنین یک 
دامپزش��ک می تواند با موافقت 
مراجع دولتی نسبت به تاسیس 
مط��ب، داروخانه دامپزش��کی، 
آزمایش��گاه دامپزشکی یا مرکز 

و  دام  واکسیناس��یون 
طیور اقدام کند. 

وظایف دامپزشک
وظایف یک دامپزشک 
روش��ن اس��ت و بای��د 
حیوان��ات م��ورد نظر را 
در دوره های مش��خص 
چ��کاب کن��د و ب��رای 
بیماری ه��ای  درم��ان 
و  حرکت��ی  عفون��ی، 
تغذیه ای و غیره آمادگی 
کام��ل داش��ته باش��د. 
بعد از اینکه تش��خیص 

بیم��اری تکمی��ل ش��د باید به 
صاحب حی��وان مش��اوره های 
الزم از جمله تغذیه داده ش��ود. 
همچنین روش های پیشگیری 
از بیماری ه��ای مش��ترک ب��ا 
انس��ان را مانند هاری، بروسلوز، 
مشمش��ه و غیره بای��د آموزش 
دهید تا از انتقال آن جلوگیری 
کنید. از سوی دیگر باید حوصله 
کافی را برای درمان یک حیوان 
دارا باش��ید. ب��ه ای��ن دلیل که 
ممکن است کوچک ترین خطا 
در درم��ان باعث م��رگ حیوان 
ش��ود اما تش��خیص درس��ت و 
درم��ان ش��ما باعث نج��ات آن 
دام می ش��ود. به عن��وان مثال، 
شکس��تگی اس��تخوان حیوانی 
مانند س��گ بس��یار ب��رای آن 
حیوان زجرآور است و داروهایی 
که به آن حیوان تجویز می کنید 
شکس��ته بندی  همچنی��ن  و 
ک��ه انج��ام می دهی��د از جمله 
کارهای��ی اس��ت ک��ه ب��ه نظر 
س��اده می آید اما در واقع بسیار 
مش��کل خواهد بود. روش شما 
برای درم��ان باید دلس��وزانه و 

صبوران��ه در برخورد با صاحبان 
حیوانات باشد. زیرا در بسیاری 
از مواق��ع صاحب��ان حیوان��ات 
نس��بت به حیوان دس��ت آموز 
خود احساس دلبس��تگی زیاد 
پیدا می کنن��د و هنگام معالجه 
و درمان باید ب��ه این نکته توجه 

زیادی داشت. 

خودتان را تقویت کنید
برای اینکه ان��رژی و حوصله 
کافی ب��رای درم��ان حیوانات 
داشته باشید ابتدا باید خودتان 
را تقویت کنید و انواع ویتامین  و 
پروتئین را در برنامه غذایی خود 
بگذارید. به این دلیل که ممکن 
است برای معالجه بیماری یک 

گاوداری یا مرغ داری یا هر مرکز 
دیگر نگه��داری حیوانات ناچار 
باش��ید س��اعات طوالنی بدون 
وقفه کار کنید. همچنین نباید 
ورزش روزانه خ��ود را فراموش 
کنی��د. ورزش روزان��ه باع��ث 
می شود آمادگی بدنی شما باال 
ب��رود و در کارهای��ی که ممکن 
اس��ت به قدرت بدنی نیاز باشد 
شما به راحتی می توانید آن کار 
را انجام دهید. یکی از آن کارها 
جابه جایی دام ب��رای معاینه یا 
نگه داش��تن پ��ای دام برای گچ 
گرفتن در مدت طوالنی اس��ت. 
همچنی��ن باید دق��ت کافی در 
خ��وراک روزان��ه خود داش��ته 
باش��ید و از مصرف زی��اد چربی 
بپرهیزید. مص��رف زیاد چربی 
باعث می ش��ود تا ش��ما چابکی 
الزم را ب��رای کاره��ا نداش��ته 

باشید. 

تبلیغات در روستاها
کار اصلی شما به دور از شهر 
اس��ت. به بیان بهتر شما باید از 
زندگی ش��هری فاصله بگیرید 

تا بتوانید پول بیش��تری کسب 
کنید. شما باید آمادگی این کار 
را داش��ته باش��ید که هر لحظه 
و هر زم��ان از ش��بانه روز برای 
درم��ان راه��ی ش��وید. ممکن 
اس��ت ی��ک دام در نیمه ه��ای 
شب نیاز به درمان داشته باشد 
و این وظیفه ش��ما است تا این 
موجود جان��دار را نجات دهید 
و به چرخه حی��ات بازگردانید. 
ش��ما باید برای گس��ترش کار 
خود تبلیغات تان در روس��تاها 
انجام دهید. ای��ن تبلیغات باید 
در قالب تراکت یا کارت ویزیت 
باشد. البته تبلیغات محلی نیز 
در این رابطه بی تاثیر نیس��تند 
و باید ای��ن موض��وع را هم در 
برنامه ه��ای خ��ود قرار 

دهید. 

آموزش های تربیت 
حیوانات

تربی��ت حیوان��ات یا 
دس��ت آموز کردن آنها 
اش��اره به آموزش دادن 
حیوان��ات ب��رای انجام 
واکن��ش در ش��رایط یا 
ب��ه محرک ه��ای خاص 
آموزش ه��ا  ای��ن  دارد. 
می توان��د ب��رای اهداف 
خاصی نظیر مصاحبت، 
ردیابی، حفاظت، س��رگرمی یا 
تمامی این م��وارد صورت گیرد. 
یک مربی بسته به واکنش های 
حی��وان می توان��د از روش های 
تش��ویقی یا تنبیهی اس��تفاده 
کن��د. همچنین ممکن اس��ت 
برخی تعلیم دهندگان از دانش 
تجزیه تحلیل رفت��ار حیوانات 
یا شرطی ش��دن فعال برخوردار 
باشند، اما در حقیقت روش های 
متعددی برای آم��وزش وجود 
دارد که ب��ه تاییدیه های قانونی 
نی��از نداش��ته ی��ا م��ورد تایید 
هس��تند. در همه روستاها برای 
نگه��داری از گل��ه ی��ا دام هایی 
مانن��د گاو از س��گ اس��تفاده 
می کنند. اما س��گ ها نیز نیاز به 
درمان دارن��د و باید برای مقابله 
ب��ا س��ودجویان آماده باش��ند. 
به همی��ن منظ��ور چکاب های 
دوره ای ای��ن نگهبان��ان گل��ه 
می توان��د درآمد قاب��ل توجهی 
را برای ش��ما به دنبال داش��ته 
باشد. ش��ما می توانید با آموزش 
س��گ ها برای کارهای مختلف 
این موج��ودات را ب��ه حیواناتی 

ق��وی در کنار انس��ان ها تبدیل 
کنید و آموزش ه��ای الزم را به 

آنها بدهید. 
ممک��ن اس��ت برخ��ی افراد 
نتوانند هر چند م��دت یک بار 
حی��وان خ��ود را ب��رای درمان 
ی��ا آم��وزش ب��ه مطب ش��ما 
بیاورن��د در این صورت ش��ما 
بای��د ای��ن کار را انج��ام دهید 
و به مح��ل نگه��داری حیوان 
بروی��د. همچنی��ن می توانی��د 
چگونگ��ی ش��یوه آم��وزش را 
به صاح��ب حی��وان بگویید تا 
زحمت آم��وزش را خودش��ان 
بکشند. دس��توری که به سگ 
داده می ش��ود باید کوتاه باشد 

نه جمله. 

درآمدزایی از بخش های 
خدمات

تزریق واکس��ن های دوره ای 
یکی از کارهایی اس��ت که شما 
می توانی��د برای کس��ب درآمد 
بیش��تر انجام دهی��د. دام ها هر 
چند مدت یکبار باید بدن ش��ان 
نس��بت ب��ه بیماری ه��ا ایمن 
ش��ود و ای��ن کار باید توس��ط 
انج��ام  دوره ای  واکس��ن های 
ش��ود. ممکن است برخی  کارها 
برای صاحب��ان حیوانات صرفه 
اقتصادی نداش��ته باشد و انجام 
ندهند اما ای��ن کار از ملزومات 
حی��ات دام هایش��ان اس��ت و 
اص��ال در ای��ن موض��وع غفلت 
نمی کنند. واکسیناسیون اقدام 
بس��یار مهم و با ارزش��ی است 
که به وس��یله آن ب��ا هزینه کم 
می توان از ابت��ال به بیماری های 
عفونی جلوگیری کرد. با اجرای 
برنامه واکسیناس��یون همگانی 
در جهان، ش��یوع بس��یاری از 
بیماری های خطرن��اک دربین 
ش��یرخواران، کودکان و بالغان 
کاهش بارزی پیدا کرده اس��ت 
ش��یوع  اکن��ون  به طوری ک��ه 
بیماری ه��ای خطرناکی چون 
دیفت��ری، کزاز، س��یاه س��رفه، 
س��رخک و فل��ج ک��ودکان ب��ا 
واکسیناس��یون همگان��ی ب��ا 
موفقیت کنترل و در بس��یاری 
از کش��ورها عم��ال ب��ه حداقل 
میزان خود رس��یده اس��ت، یا 
بیماری آبله که با واکسیناسیون 
همگان��ی و پیگی��ری جهان��ی 
ریشه کن ش��ده اس��ت. به بیان 
بهتر اگر دام ها س��المت نباشند 

انسان ها نیز در خطر هستند. 

مدیران ماندگار

برای اینکه انرژی و حوصله کافی 
برای درمان حیوانات داشته باشید 
ابتدا باید خودتان را تقویت کنید 
و انواع ویتامین  و پروتئین را در 

برنامه غذایی خود بگذارید. به این 
دلیل که ممکن است برای معالجه 

بیماری یک گاوداری یا مرغ داری یا 
هر مرکز دیگر نگهداری حیوانات 
ناچار باشید ساعات طوالنی بدون 

وقفه کار کنید
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غزال بابایی

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت مجموعه دامپزشکی

پول درآوردن از دوستی با حیوانات
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زیر و بم گران ترین قراردادهای ورزشی جهان

واژه »اسپانسرش��یب«، به عن��وان یکی از 
راه ه��ای بازاریابی، برای همه ما آشناس��ت. 
ب��ا این حال هنوز بس��یاری معنی درس��ت 
ای��ن واژه را نمی دانند و اسپانسرش��یب را با 
تبلیغات اش��تباه می گیرند، با اینکه این دو، 

دو مقوله متفاوت هستند. 
اسپانسرش��یب ب��ه معن��ی حمایت مادی 
از ی��ک رویداد، فعالیت یا س��ازمان توس��ط 
عضوی نامرتبط اس��ت. از فواید این حمایت 
می ت��وان به باالبردن آگاه��ی عمومی از نام 
برند حامی اش��اره کرد که منجر به شناخته 
شدن بیشتر برند، افزایش اعتبار آن و جذب 
مصرف کننده می ش��ود. برای اینکه یک برند 
به صورت گس��ترده شناخته ش��ود، چندین 
ماه و حتی چندین س��ال زمان الزم اس��ت 
اما اسپانس��رینگ موفق می تواند کمک کند 
یک شرکت در مدتی کوتاه اعتبار الزم را به 
دست آورد و به اهداف بازاریابی خود برسد. 
اسپانسرش��یب ارتباطی عمی��ق  و قوی تر 
از ی��ک تبلی��غ س��اده اس��ت ک��ه ممک��ن 
اس��ت ب��رای مدتی کوت��اه در ش��بکه های 
تلویزیون��ی ی��ا روزنامه ه��ا و مج��ات دیده 
ش��ود. برخاف تبلیغات، اسپانسرش��یب از 
کانال ه��ای دیجیتال فراتر رفته و ریش��ه در 
کل اکوسیس��تم بازاریاب��ی دارد. این روش 

بازاریاب��ی، از نص��ب لوگو و بن��ر تا برگزاری 
رویدادهای بزرگی چون مس��ابقات ورزشی 

یا کنسرت های موسیقی را در بر می گیرد. 
اسپانس��رینگ به س��رعت در حال رشد و 
گسترش اس��ت، آمارها نش��ان می دهد که 
بازاریابی از طریق اسپانسرینگ در سال های 
اخیر در برخی از کش��ورها ب��ه ویژه ایاالت 
متحده آمریکا بیشترین رشد را در مقایسه با 
سایر فرم های بازاریابی داشته است. از جمله 

دالی��ل این افزای��ش نگرانی ش��رکت ها 
از کارآم��د ب��ودن روش ه��ای بازاریابی 
قدیمی اس��ت. با باالرفتن حجم تبلیغات 
تلویزیونی یا حتی رادیویی، شرکت ها به 
دنبال راه ه��ای جدیدتر و کارآمدتر برای 
معرفی فعالیت خود و افزایش مش��تری 

هستند. 
شرکت ها می توانند از طریق حمایت از 
ی��ک رویداد مهم توجه افراد زیادی را به 
خود جلب کنند، از جمله سیاست گذاران 
اقتص��ادی، مقامات دولت��ی و البته مردم 
عادی. حمای��ت از رویدادهای بین المللی 

ای��ن امکان را ب��ه اسپانس��رها می دهد تا از 
موان��ع جغرافیایی و فرهنگ��ی عبور کرده و 
توج��ه اف��راد مختلف دنیا را ب��ه خود جلب 

کنند. 

از  خیری��ه،  و  ورزش��ی  رویداده��ای 
رویدادهایی هستند که بیشترین اسپانسرها 
را ب��ه خ��ود جل��ب می کنن��د و بهتری��ن 
اس��تراتژی های بازاریابی هستند. اسپانسرها 
ب��ا حمایت از این رویدادها احس��اس خوبی 
در مخاطب��ان ایجاد ک��رده و آنها را متقاعد 
می کنن��د که به غیر  از ه��دف مالی، اهداف 

انسان دوستانه نیز دارند. 

اهداف اسپانسرینگ
از جمله دالیلی که ش��رکت ها و برندهای 
مختلف تصمیم به اسپانسر شدن می گیرند، 

می توان به نکات زیر اشاره کرد: 

- تسریع شناخت برند و افزایش آگاهی 
از سازمان 

حمایت از یک رویداد مهم یا یک مس��ابقه 
ورزشی که تعداد زیادی مخاطب داشته و نظر 
افراد بی شماری را به خود جلب می کند، سبب 
می شود تا اسپانس��رها یک شبه ره صد ساله 
طی کنن��د و در مدت کمی از س��وی افراد و 

سازمان های زیادی شناخته شوند. 
- افزایش فروش

وقتی از یک طرح فرهنگی، یک باشگاه 
ی��ا یک تی��م ورزش��ی حمایت می ش��ود، 
طرفداران آن فعالیت و مجموعه به صورت 
ناخ��ودآگاه و بعض��ا خودآگاه از اسپانس��ر 
حمای��ت می کنند تا به این طریق از آنچه 
دوس��تش دارند حمایت کنند و این منجر 
ب��ه افزایش فروش چش��مگیر می ش��ود. 
ش��رکت های مواد غذایی و تولید کنندگان 
حام��ی  اغل��ب  مختل��ف  نوش��یدنی های 
رویداده��ای مهم می ش��وند ت��ا بتوانند با 
اس��تفاده از این فرصت، نمونه محصوالت 
خ��ود را در اختی��ار عم��وم ق��رار دهند و 

فروش خود را باالتر ببرند. 
- توجه عموم مردم

عاوه بر افزایش فروش، اسپانسرینگ سبب 
می شود تا توجه عمومی نسبت به اسپانسرها 

افزایش یابد. به ط��ور کلی مردم حس خوبی 
نس��بت به اسپانس��ر تیم ی��ا فعالی��ت مورد 
عاقه شان پیدا می کنند و این یعنی آنچه که 
شاید تبلیغات چندین ساله برای شرکت ها به 
وجود نیاورد، یک اسپانس��رینگ به آنها هدیه 
می کند. در حقیقت اسپانس��رینگ مانند یک 
روابط عمومی قوی اس��ت که توجه افراد را به 
اسپانسرها جلب کرده و آگاهی های الزم را به 

آنها می دهد. 
نکته مهم آن است که شرکت ها یا سازمان ها 
قب��ل از حمایت از یک روی��داد، باید مطمئن 
باشند که آن رویداد موفق خواهد بود و توجه 
افراد زیادی را به خود جلب خواهد کرد. عاوه 
ب��ر این، با حمایت از یک رویداد، اسپانس��رها 
نوعی ارتباط با س��ازمان ها ی��ا رویدادها برقرار 
می کنند و باید این موضوع را مدنظر قرار دهند 
که رویدادی که از آن حمایت می کنند، باید با 
اهداف ش��ان همخوانی داشته باشد و آنها را به 
مقصد مورد نظرشان نزدیک کند. برای مثال 
اسپانس��رها باید رویدادهایی را برای حمایت 
کردن انتخاب کنند که مورد عاقه مشتریان 
بالق��وه و بالفعل ش��ان بوده و آنه��ا را به خود 
جلب کنند. تنها این گونه است که اسپانسرها 
می توانند از اسپانسرشیب به عنوان یک روش 

بازاریابی موفق بهره ببرند. 

مدیریت ورزشی و اسپانسرینگ در 
گذشته و حال

ورزش و پول، زوجی جدانش��دنی هستند که به 
نظر می رسد تحت تاثیر بحران های مالی و اقتصادی 
جهانی در اواخر س��ال 2000 و اوایل سال 2010 
ق��رار گرفته ان��د. این موضوع را مبل��غ قرارداد های 
هنگفت ب��رای جا به جایی س��تارگان ورزش��ی در 
تیم ه��ای مختلف ثابت می کند. ای��ن زوج، ورزش 
و پ��ول، از زمان باس��تان پیون��د خورده اند. اینکه 
ورزش��کاران به ازای فعالیت در یک تیم مبلغی را 

به عنوان قرارداد امضا می کنند. 
ای��ن پیوند در ق��رن 18 در انگلس��تان ش��کل 
گرف��ت و به م��رور در قرن 19 به فرانس��ه نیز راه 
یاف��ت و از س��ال 1980 کم ک��م در سراس��ر دنیا 
رواج یاف��ت. زمینه س��از ای��ن پذی��رش عموم��ی، 
قدرت مطلق رس��انه ها و پذیرش از س��وی کمیته 
بین الملل��ی المپی��ک ب��ود. از این رو با گس��ترش 
رس��انه ها و ابزارهای اطاعاتی و ارتباطی، مدیران 
ورزش��ی به تکاپو افتادند ت��ا راهی برای حمایت از 
ورزش��کاران تح��ت حمایت خود درپی��ش گیرند. 
این نزدیکی میان مقوله پول و ورزش، این س��وال 
را ایج��اد کرده اس��ت که آیا می توان ب��ه ورزش با 
 وج��ود نوس��انات یک بازار، به دی��د کاال یا تجارت 

نگاه کرد؟ 
 »گری تریب��و«، دارای مدرک دکترای مدیریت 
و فارغ التحصیل از رش��ته مطالعات سیاسی، استاد 
دانشگاه بوردو و همچنین فارغ التحصیل در مقطع 
دکترای رشته بازاریابی و مدیریت ورزشی از دانشگاه 
اس��ترازبورگ، یک تعریف نس��بتا ساده از مدیریت 
ورزش��ی ارائه داده اس��ت. از نظر او، اسپانسرینگ 
ورزشی یک روش و تکنیک ارتباطی است با هدف 
متقاع��د کردن عموم برای حض��ور در یک رویداد 
ورزش��ی و برقراری ارتباط با افراد یا تیم درگیر در 
این رویداد ورزشی. شرکت رابط )حامی( به منظور 
شناس��اندن نام تجاری خود و معرفی محصوالتش، 
 ب��رای مناف��ع تی��م ی��ا ورزش��کار ارزش گ��ذاری 

می کند. 
این تعریف ش��امل مجموعه ای از تمام ابزار هایی 
اس��ت که یک ش��رکت برای حمای��ت از تیم خود 
اس��تفاده می کند. ای��ن ابزار ه��ا می توانند حمایت 
مال��ی، تجهی��زات ورزش��ی یا حت��ی تکنیک های 
ورزش��ی باش��ند. در عوض تیم ورزشی نام تجاری 
یا محصوالت ش��رکت یا ارزش های س��ازمان را با 
اش��کال مختلف در معرض نمایش می گذارد. حک 
ش��دن نام تجاری حامی روی لباس ورزش��کاران، 
توپ ه��ای بازی ی��ا تجهیزات برند گذاری ش��ده از 

انواع این شیوه ها است. 
اما در پس این فرمول س��اده، یک واقعیت چند 
وجهی وجود دارد. حامی��ان باید اهداف خود را از 
حمایت و بازاریابی مش��خص کنند و مطابق با آن 
اهداف تیم یا ورزش��کار مورد نظر یا حتی رش��ته 
ورزش��ی را انتخاب کنند. تیم مورد نظر باید دارای 
ویژگی هایی برای انتقال ارزش های س��ازمان باشد، 
به عن��وان مث��ال ظرفی��ت نمایش در رس��انه های 
 Redbull مختلف را داش��ته باشد. مثا ش��رکت
در س��ال های اخی��ر از رویداد ه��ای ورزش ه��ای 
خش��ن )کی��ک باک��س و...( حمایت کرده اس��ت. 
ب��ه ای��ن طریق که ه��دف این نام تجاری بیش��تر 
 جوان��ان و وقای��ع غیرمعم��ول و عاقه ه��ای آنان 

است. 
»م��ک مارک کوم��ارک« حقوقدان و نویس��نده 
آمریکایی، در بحث مدیریت ورزش��ی پیشتاز بود. 
مارک کومارک معتقد است به نوعی رشته مدیریت 
و کسب و کار در ورزش را می توان برای ورزشکاران 
سطح باال اختراع کرد تا به عقیده برخی آنان را تبدیل 
 به یک ستاره ورزشی کند. در سال 1960 موسسه

 International Management Group
)گ��روه مدیریت��ی بین الملل��ی( را پایه گ��ذار کرد. 
فعالیت این گروه در زمینه استعدادیابی در ورزش و 
مدیریت ورزش��ی و حتی فرا تر از ورزش، مدیریت 
عاقه مندی هنرمندان در زمینه های مختلف بود. 
مک کومارک، نخس��تین فعاالیت حرفه ای خود را 
ب��ا حمای��ت از منافع ورزش کاری مع��روف به نام 
»آرنل��د پالمر« آغاز ک��رد. از دیگر ورزش��کاران و 
نام ه��ای بزرگی که تحت حمایت او بودند می توان 
ب��ه مارتینا ناوراتیل��ووا بازیکن تنی��س اهل چک، 
تایگر وودز گلف باز حرفه ای که چندین س��ال جزو 

ورزشکارانی با باالترین درآمد بود، اشاره کرد. 
حمایت از ورزش و اسپانس��رینگ نیز با حمایت 
از ورزش حرف��ه ای دوچرخ��ه س��واری آغاز ش��د. 
A l  رر ق��رن بیس��تم، تولیدکنن��دگان دوچرخه

cyon وPeugeot ب��ا ه��دف ترغیب و تش��ویق 
قهرمانان دوچرخه س��واری و اینکه این ورزشکاران 
ب��ا دوچرخه ه��ای آنه��ا در مس��ابقات )مخصوصا 
مس��ابقات توردو فرانس( ش��رکت کنن��د، به آنها 
پاداش می داد. جالب است بدانید که تعداد حامیان 
دوچرخه سواری با افزایش تقاضای خریداران بالقوه 

دوچرخه افزایش یافتند. 
بخش ه��ای  از  دوچرخه س��واری  ش��رکت های 
مرتبط ب��ا اتومبیل )ف��ورد، پژو، رن��و و...( و لوازم 
خانگ��ی و تجهی��زات بودند که برای ورزش��کاران 
ت��ا   1990 س��ال های  کردن��د.  س��رمایه گذاری 
2010 ک��ه دوره درخش��ش ام��ور مال��ی و ظهور 
ب��ود،  اطاعات��ی  و  ارتباط��ی  تکنولوژی ه��ای 
س��رمایه گذاران از میان بانک ها، شرکت های بیمه 
و موسس��ه های ارتباطی و فناوری های پیش��رفته 
بودن��د. س��رمایه گذاری در دوچرخه س��واری جزو 
س��رمایه گذاری های نس��بتا کوچک است. به طور 
متوس��ط بودج��ه یک تی��م دوچرخه س��واری در 
مس��ابقات ت��وردو فرانس ح��دود 10میلیون یورو 
اس��ت. حامیان با هدف دیده ش��دن در تلویزیون، 
ب��ر رویدادهای ورزش��ی س��رمایه گذاری می کنند 
 تا محص��والت و خدمات خود را ب��ه عموم معرفی 

کنند.

دریچه

نای��ک و آدیداس بزرگ ترین و برجس��ته ترین برندهای ورزش��ی 
در جهان هس��تند. این دو ش��رکت هم��واره ت��اش می کنند تا با 
بزرگ تری��ن نام های جه��ان در عرصه ورزش قراردادهای رس��می 
آنچنانی ببندند. پیش��ینه قراردادهای رس��می در ورزش به دهه ها 
قب��ل بازمی گردد. نخس��تین ق��رارداد بزرگ ورزش��ی بین دو غول 
آمریکایی بس��ته ش��د. مایکل جردن بسکتبالیست نامدار و شرکت 
نایک تولیدکننده نام  آش��نای پوش��اک و لوازم ورزش��ی، 30 س��ال 
پیش نخس��تین قرارداد رسمی ورزشی را به ارزش 500 هزار دالر 
امضا کردند. س��ال ها به س��رعت گذش��تند و حاال هنوز هم مایکل 
ج��ردن نه تنها قرارداد رس��می با نای��ک دارد بلکه ی��ک مجموعه 
آموزش��ی به نام »AirJordan« دارد که س��االنه 60میلیون دالر 

درآمد برایش به  ارمغان می آورد. 
لب��رون جیمز، دیگر بسکتبالیس��ت آمریکایی، بزرگ ترین قرارداد 
ورزش��ی تاریخ را ب��ا برند آمریکایی نایک امضا ک��رد. خبرهایی که 
به بیرون درز کرد نش��ان می داد ق��رارداد جیمز با نایک مادام العمر 
اس��ت. او همزمان با گرفتن بخش بزرگ ت��ری از فروش »مجموعه 
کفش ه��ای لبرون« درآمد س��االنه اش را با ق��رارداد جدید افزایش 

خواه��د داد. 
گزارش شده است که قرارداد مادام العمر جدید لبرون جیمز و نایک 
در طول 15 س��ال آینده 500میلیون دالر کار خواهد کرد. پیش��ینه 
هم��کاری لب��رون جیمز و نایک ب��ه روزهایی که جیمز ت��ازه کار بود، 
برمی گ��ردد. او پس از قرارداد اول خود با نایک دو قرارداد دیگر هم با 
این برند محبوب امضا کرد. قرارداد دوم 7 ساله و به ارزش 90میلیون 
دالر بود و قرارداد س��وم یک س��اله، به ارزش 30میلیون دالر در سال 
2010 بس��ته ش��د. درهمین حال، در ماه دسامبر سال 2015 نایک و 
لبرون جیمز دوباره به مذاکره بر سر قرارداد نشستند و مواردی به بند 
مرب��وط به مجموعه کفش های لبرون جیم��ز اضافه کردند. گزارش ها 
نش��ان می داد که این قرارداد 345میلیون دالر درآمد در سال 2015 

به همراه داشت. 
کوی��ن دوران��ت یک پیش��نهاد اغواکننده از ش��رکت پوش��اک و 
کفش ورزش��ی آن��در آرم��ور )Under Armour(  دریافت کرد 
و قراردادی به ارزش بین 265 تا 285میلیون دالر با این ش��رکت 

ب��ه امضا رس��اند. او همچنین قرارداد خ��ود با نایک را تمدی��د کرد. نایک 
ع��ادت دارد بندهای قراردادش را مطابق با هرگونه قرارداد پیش��نهادی به 
ورزش��کار از سوی ش��رکت های دیگر تنظیم کند. قرارداد 10 ساله دورانت 
با نایک به ارزش 300میلیون دالر، دیگر گران ترین قرارداد تاریخ ورزش��ی 

جهان نیست. 

نگاهی به گران ترین ها
پس از مایکل جردن، لبرون جیمز و کوین دورانت که همگی بسکتبالیست 
هستند و سه رده برتر گران ترین قراردادهای ورزشی جهان را در اختیار خود 

دارند، نوبت به فوتبال می رسد. 
کریس��تیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اس��پانیا در رده 

چهارم این فهرس��ت ق��رار دارد. او یک قرارداد پنج س��اله با نایک، از 
2014 تا 2019 بس��ته که ساالنه 21/7میلیون دالر و در کل بیش از 

105میلیون دالر برایش درآمد دارد. 
پس از او رقیب همیش��گی اش یعنی لیونل مسی قرار دارد. مسی با 
آدیداس یک قرارداد هفت ساله بسته که ساالنه 20میلیون دالر و در 

کل 140میلیون دالر برایش درآمد خواهد داشت. 
تایگ��ر وودز، گلف باز حرف��ه ای آمریکایی نیز در این فهرس��ت 
حضور دارد. او که حاال شش��مین قرارداد ورزشی جهان را بسته، 
قراردادی پنج س��اله از س��ال 2013 تا 2018 با نایک دارد که 
ارزش آن س��االنه 20میلی��ون دالر و در مجم��وع 100میلی��ون 

دالر اس��ت. 
کوبه برایانت )بسکتبال(، دریک رز )بسکتبال(، راجر فدرر )تنیس(، 
نیمار )فوتبال(، رافائل نادال )تنیس(، دواین وید )بس��کتبال(، دامیان 
لیارد )بس��کتبال(، روری مکلروی )گلف( و س��رانجام ماریا شاراپووا 
)تنیس( در رده های هفتم تا پانزدهم دارندگان گران ترین قراردادهای 

ورزشی در جهان قرار دارند. 

سایر قراردادهای قابل توجه
دیوید بکام ش��اید نخس��تین فوتبالیستی از اروپا باشد که برند خود 
را به س��طح باالتر برد. او یک قرارداد مادام العمر با آدیداس در س��ال 
2003 ب��ه ارزش 16/8میلی��ون دالر امضا کرد که به نوعی به آدیداس 

شخصیت بخشید. 
 نای��ک نیز هم��واره برند برتر ورزش��ی در آمریکا بوده و براس��اس 
تازه ترین بررسی ها، این برند محبوب 95درصد از سهم بازار کفش های 
بس��کتبال را در آمریکا در اختیار داش��ته است. این شرکت همچنین 
در فوتبال هم تقریبا به همراه آدیداس بر بازار مس��لط اس��ت و بخش 

بزرگی از نیاز فوتبال اروپا را تامین می کند. 
جرج فورمن، بوکس��ور س��نگین وزن پیش��ین جهان در دهه 90 
میادی قراردادی با شرکت سالتون گریل )Salton Grill(  امضا 
کرد که از قبل هیچ چیز برایش تضمین نش��ده بود اما فورمن قرار 

بود حدود 45درصد س��ود را بگیرد.
وقتی در آخرین مس��ابقه حرفه ای اش به حریف باخت یک میلیون 
و  تج��ارت  روی  آن  از  پ��س  و  گرف��ت    Salton Gril از  دالر 
کس��ب وکار تمرکز کرد. س��التون گریل  تصمی��م گرفت قراردادش 
ب��ا فورمن را پایان دهد و به او ح��دود 137میلیون دالر پول نقد به عاوه 

س��هام و حق اس��تفاده از تصویرش در این کس��ب وکار را داد. 
براس��اس گزارش شبکه CNBC، جورج فورمن حدود 200میلیون دالر 
از قراردادش با ش��رکت سالتون گریل به دس��ت آورد که یکی از گران ترین 

قراردادها به ش��مار می آید. 

»اسپانسرشیپ« 
در راس ابزارهای بازاریابی ترجمه: گلنوش محب علی

rf .silasrevinu :منبع

اسپانسرینگ به عنوان یکی از ابزار 
بازاریابی به سرعت در حال رشد و 

گسترش است، آمارها نشان می دهد 
که بازاریابی از طریق اسپانسرینگ در 
سال های اخیر در برخی از کشورها به 

ویژه ایاالت متحده آمریکا بیشترین رشد 
را در مقایسه با سایر فرم های بازاریابی 

داشته است

ترجمه: سارا گلچین
totalsportek :منبع
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چن��د س��الی اس��ت ک��ه تلفن ه��ای هوش��مند 
توانس��ته اند ت��ا حد زیادی از ف��روش دوربین های 
دیجیت��ال در ب��ازار بکاهن��د ام��ا همچن��ان این 
دس��تگاه ها م��ورد اس��تقبال عکاس��ان حرف��ه ای 
هس��تند. امروز لیس��ت پرفروش ترین دوربین های 

عکاسی دیجیتال را در اختیار خوانندگان می گذاریم.
کمت��ر از دو س��ال از پایان 
در   3G خدم��ات  انحص��ار 
آماره��ا  و  کش��ور می گ��ذرد 
نش��ان می ده��د در این مدت 
مشترکان تلفن همراه استقبال 
خوب��ی از اینترنت پرس��رعت 

همراه کرده اند. 
معاون  گفته های  براس��اس 
وزی��ر ارتباطات میزان مصرف 
کارب��ران ایران��ی از اینترن��ت 
موبایل در س��ال ۹۴ به ۳۸۷ 
ثاب��ت  اینترن��ت  و  ترابای��ت 
ی��ک ه��زار و ۹۴۲ ترابای��ت 

رسیده است. 
علی اصغ��ر عمیدیان درباره 
دیتا  روزانه  میانگین مص��رف 
در کشور گفت: بیشترین رشد 
مصرف روزانه دیتا از سال ۹۳ 
ت��ا ۹۴ بود که تا پایان س��ال 
گذشته میزان مصرف دیتا در 
تلفن سیار ۳۸۷ ترابایت و در 
اینترن��ت ثابت ۱ هزار و ۹۴۲ 
ترابایت رسید که تا پایان سال 
۹۳ نیز میزان درآمد اپراتورها 
۱۹۳ هزار میلیارد ریال بود و 
در کنار آن نیز سهم دولت از 
هزار  ارتباطی ۳۶۰۱  خدمات 

میلیارد ریال برآورد شد. 
مصرف  افزای��ش  درحال��ی 
اینترنت همراه در کش��ور روبه 
فزونی گذاش��ته که بس��یاری 
معتقدن��د  کارشناس��ان  از 
قیم��ت پهن��ای بان��د ب��رای 
بسیار  ایرانی  مصرف کنندگان 
باالتر از میانگین جهانی است. 
در  ایندکس،  نت  موسس��ه 
تحقیقات��ی ک��ه از بی��ن ۶۲ 
کشور جهان انجام داده، رتبه 
۴۷ را از نظ��ر قیم��ت پهنای 
باند به ای��ران اختصاص داده 

است. 
از س��وی دیگ��ر آمار ه��ای 
این موسس��ه تحقیقاتی نشان 
به  ایرانی  می دهد مش��ترکان 
اینترن��ت چندان ب��ا کیفیتی 
ای��ران  و  ندارن��د  دسترس��ی 

ب��ا میانگی��ن س��رعت 5/۶۱ 
مگابی��ت برثانی��ه، رتبه ۱۴۷ 
را در س��رعت ارائه اینترنت به 

کاربران خود دارد. 
کارشناس  حسن شباهنگ، 
درب��اره  اطالع��ات  فن��اوری 
قیم��ت پهن��ای بان��د ب��رای 
کارب��ران ایرانی ب��ه »فرصت 
امروز« گف��ت: قیمت اینترنت 
در کش��ور ما نسبت به میزان 
درآمد س��رانه افراد، باال است 
و همین امر موجب جلوگیری 
از گس��ترش این سرویس در 
بالطبع باعث  ایران ش��ده که 
ش��ده در رابط��ه ب��ا می��زان 
دسترس��ی به اینترن��ت، رتبه 
نداش��ته  مناس��بی در جهان 

باشیم. 
مهم تری��ن  اف��زود:  وی   
ای��ن  ب��االی  قیم��ت  دلی��ل 
س��رویس در ایران را می توان 
مورد  باند  پهن��ای  گران بودن 
ارائه دهنده  ش��رکت های  نیاز 
اینترنت دانس��ت که از طریق 
ش��رکت های دولت��ی تامی��ن 

قیمت ه��ای  در  می ش��ود. 
پهنای  هزینه  خرده فروش��ی، 
باند تا بیش از 5۰ برابر قیمت 
جهانی است. البته نباید منکر 
هزینه ه��ای انتقال پهنای باند 
ب��ه داخل کش��ور و تقس��یم 
آن در کل کش��ور ش��د، اما با 
توجه به قیمت های کشورهای 
دیگر، به نظر نمی رس��د سطح 
هزینه ها در این حد باال باشد. 
ای��ن  کارش��ناس ادامه داد: 
مس��ئله مهم دیگ��ری که در 
هزین��ه نهای��ی اینترنت برای 
اس��ت  تاثیرگذار  نهایی  کاربر 
هزینه باالی پخش پهنای باند 
است. در حال حاضر، بیشتر از 
۴۰ درص��د  هزینه اینترنت به 
جیب عام��الن پخش می رود 

که رقم بسیار باالیی است. 
درحال  اف��زود:  ش��باهنگ 
حاضر یک خط اینترنت ۱55 
مگابیتی در مرز ایران قیمتی 
حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دالر دارد، 
ام��ا همین خ��ط در تهران به 
حدود  اینترنتی  ش��رکت های 

۲۴ میلی��ون تومان به فروش 
می رسد. 

خصوصی سازی؛ تنها راه 
ارزان شدن پهنای باند

یکی  مدیر  فرهاد طبس��ی، 
ارائه دهن��ده  ش��رکت ها  از 
اینترن��ت درباره راه های ارزان 
ش��دن پهنای بان��د در ایران 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
در  انحصارگ��ری  متاس��فانه 
حوزه پهن��ای باند بزرگ ترین 
علت گران ب��ودن اینترنت در 
ایران اس��ت و اگر این انحصار 
شکسته ش��ود مطمئنا شاهد 
باکیفی��ت  و  ارزان  اینترنت��ی 

خواهیم بود. 
از  متاس��فانه  اف��زود:  وی 
ب��ه  اینترن��ت  ورود  ابت��دای 
بان��د به طور  ای��ران، پهن��ای 
 دولت��ی در اختیار ش��رکت ها 
قرار داده می شد که هم باعث 
برای دولت شده  دردسر هایی 
و هم قیمت پهنای باند را باال 

نگه داشته است. 
طبس��ی درپاس��خ ب��ه این 

س��وال که چرا دول��ت حاضر 
نیس��ت از تامی��ن پهنای باند 
کل کشور منصرف شود و آن 
را به بخ��ش خصوصی واگذار 
کند؟ گفت: به نظر می رس��د 
دولت یازدهم در تالش است 
تا انحصارطلبی در کش��ور را 
به حداق��ل برس��اند و بخش 
خصوصی را وارد میدان کند، 
ام��ا این کار مش��کالتی را در 
پی��ش دارد که ش��اید اجرای 

پروژه را زمان بر کند. 
وی ادام��ه داد: عالوه بر این 
بخ��ش خصوصی  وارد کردن 
ب��ه بح��ث تامی��ن پهنای باند 
کشور مش��کالتی مثل نظارت 
و امنیت را در بر دارد که باید 
با احتیاط زیادی انجام شود. 

طبسی با اشاره به راه اندازی 
ش��بکه ملی اطالع��ات گفت: 
تاثیر  پ��روژه می توان��د  ای��ن 
زیادی بر سرعت داخلی شبکه 
کش��ور داشته باشد و از سوی 
دیگر قیمت پهنای باند داخلی 
را ب��ه می��زان قاب��ل توجهی 

کاهش دهد. 
ب��ه گفته این مدیر ش��رکت 
اینترنت��ی ش��بکه مل��ی تاثیر 
انتق��ال  امنی��ت  ب��ر  زی��ادی 
اطالعات در کل کش��ور به ویژه 
نهاد ه��ا و س��ازمان ها خواه��د 
داشت و کاربران می توانند برای 
دسترسی به اطالعات داخلی با 
هزینه کمتر، شاهد پهنای باند 

پرسرعت تر و امن تری باشند. 
وی در پاس��خ به این س��وال 
که آیا با راه اندازی ش��بکه ملی 
قیمت اینترنت افزایش خواهد 
داش��ت؟ گفت: به نظر می رسد 
هن��وز تصمیمی ب��رای این کار 
گرفته نش��ده اما فکر نمی کنم 
این اتفاق بیفت��د و به نظر من 
بهتر اس��ت به ج��ای افزایش 
قیمت اینترنت، هزینه استفاده 
از ش��بکه مل��ی را تاجایی که 
می ت��وان برای کارب��ران پایین 
آورد ت��ا م��ردم به اس��تفاده از 
اطالعات داخلی تشویق شوند. 

 HTC هفته گذشته کمپانی
سرانجام از محصول جدید خود 
رونمای��ی کرد ت��ا بلک��ه بتواند 
دوب��اره ب��ه روز ه��ای اوج خود 
بازگ��ردد.  این گوشی هوش��مند 
دارد  ن��ام   One M10 ک��ه 
طی ما های گذش��ته با شایعات 
فراوان��ی همراه بود ک��ه به نظر 
می رس��د پش��ت پرده همه این 
حرف وحدیث ها خود مس��ئوالن 
قص��د  ک��ه  هس��تند   HTC
تبلیغات و ایجاد جو روانی برای 
ورود محص��ول جدی��د خود را 

داشته اند. 
این گوش��ی هوش��مند از یک 
با  اینچ��ی   5/۲ صفحه نمای��ش 

 ۲5۶۰ در   ۱۴۴۰ رزولوش��ن 
پیکس��ل و تراک��م تصویر 5۶5 
پیکس��ل در هر اینچ و با کیفیت 
QHD بهره گرفته که می تواند 
تصاوی��ر ش��گفت انگیزی را ب��ه 

کاربران خود ارائه دهد. 
در کالب��د ای��ن محصول یک 
 snapdragon 820 پردازنده 
در کن��ار ی��ک رم ۴ گیگابایتی 
قرار گرفته ک��ه فضای پردازش 
قدرتمندی را برای کاربر فراهم 

می کند. 
دوم��دل  در  محص��ول  ای��ن 
مختلف عرضه می شود که یکی 
حافظه داخل��ی ۳۲ گیگابایت و 
گیگابایت  دیگری ظرفی��ت ۶۴ 

را ب��رای ذخی��ره اطالع��ات در 
اختی��ار دارد. دوربین اصلی این 
گوشی هوش��مند دارای یک لنز 
۱۲ مگاپیکسلی است که دارای 
قابلیت های مهمی نظیر فناوری 
اپتی��کال تصاویر،  پایدار س��ازی 

 ،f/1.8 دریچه  نوردهی با مقدار
کیفیت  افزایش خودکار  قابلیت 
تصاویر به صورت HDR، ذخیره  
تصاوی��ر با فرمت RAW، فلش 
LED با ن��ور دوگانه و فوکوس 
خودکار لیزری اس��ت و می تواند 
با کیفیت 4K فیلمبرداری کند. 
عالوه ب��ر این قابلیت ها، دوربین 
عقب M10 قادر اس��ت صدا را 
به صورت اس��تریو و ب��ا کیفیت 
۲۴ بی��ت ضب��ط کند ک��ه این 
قابلی��ت موجب بهبود زیادی در 
کیفیت ص��دای ویدئوها خواهد 
شد. دوربین جلوی این محصول 
با قابلیت های مخصوص  هم که 
تهی��ه  تصاویر س��لفی س��اخته 

ش��ده، دارای لنز 5 مگاپیکسلی، 
لنزهای   ،f/1.8 نوردهی  دریچه 
عری��ض اولت��را وای��د و فناوری 
تصاویر  افزایش خودکار کیفیت 

به صورت HDR است. 
ای��ن گوش��ی  سیس��تم عامل 
اندروید ۶ )مارش��مالو( است که 
محیط کارب��ری زیبایی را برای 

کاربران به ارمغان می آورد. 
 ۳۰۰۰ ،M10 باتری قدرتمند
میلی آمپری اس��ت ک��ه قابلیت 

جداسازی از دستگاه را ندارد. 
ابعاد این گوش��ی۷۰۰ دالری، 
۱۴5.۹ در ۷۱.۹ در ۹ میلیمت��ر 
 و وزن آن براب��ر ب��ا ۱۶۱ گ��رم 

است. 

دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده 
از گذرگاه ملی دولت شدند

در چهاردهمین جلس��ه کمیس��یون توسعه دولت 
الکترونیکی مقرر ش��د تمامی دس��تگاه های اجرایی 
برای اخذ تبادل اطالعات و استعالمات الکترونیکی، 
طی ش��ش ماه آینده از گذرگاه ملی خدمات دولت 

)GSB( استفاده کنند. 
در چهاردهمین جلس��ه کمیس��یون توسعه دولت 
الکترونیکی، مصوبه استقرار و بهره گیری از خدمات 
گذرگاه ملی خدمات دولت، به منظور تحقق و اجرایی 
ک��ردن بند)ب( ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توس��عه 
در راس��تای به اشتراک  گذاری اطالعات دستگاه های 
اجرای��ی و همچنین مواد فص��ل چهارم ضوابط فنی 
اجرایی توس��عه دولت الکترونیکی درخصوص تامین 
نیازمندی های اطالعاتی پایه دس��تگاه های اجرایی و 
استعالم الکترونیکی بر بستر مراکز تبادل اطالعات، 

به تصویب رسید. 
همچنین در چهاردهمین جلس��ه این کمیسیون، 
دستگاه های اجرایی متولی پایگاه های اطالعاتی پایه 
مکلف ش��دند که ظرف ۳ ماه آین��ده به منظور ارائه 
خدمات استعالم الکترونیکی به دستگاه های اجرایی 
ذی ربط، به گذرگاه ملی خدمات دولت متصل شوند. 
بر همین اس��اس سازمان فناوری اطالعات ایران نیز 
موظف اس��ت طی مدت ۱5 روز، الگ��وی توافقنامه 
س��ه جانبه جهت تبادل اطالعات و استعالمات بین 
دس��تگاه  مبدا، دس��تگاه مقصد و مرک��ز ملی تبادل 

اطالعات را تهیه کند. 
درهمی��ن حال س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران 
از طری��ق س��امانه گ��ذرگاه مل��ی خدم��ات دولت، 
گزارش ه��ای دوره ای الزم از می��زان بهره گی��ری از 
تراکنش ه��ای خدمات الکترونیکی بین دس��تگاهی 
و  )گیرن��ده  را  آنه��ا  آم��ار  و   )G۲G Services(
فرستنده( به دستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور اعالم می کند تا برای 
اجرای هر گونه دستور العمل مصوبه قانونی در مورد 
هزینه ه��ا، تامین بودجه و تعرفه ه��ای ارائه خدمات 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 
همچنی��ن در این جلس��ه مقرر ش��د در طراحی 
و راه ان��دازی پورتال ه��ای س��ازمانی، به کارگی��ری 
جویش��گرهای بومی الزامی ش��ده ت��ا از این طریق 

زمینه حمایت از محصوالت بومی فراهم شود. 

 عرضه پیش نمایش جدید
اندروید N برای توسعه دهندگان

گوگل دوروز پیش نس��خه پیش نمایش تازه ای از 
 N سیس��تم عامل همراه تازه خود موسوم به اندروید
را در دس��ترس عالقه من��دان قرار داده اس��ت، این 
دومین نسخه آزمایش سیستم عامل یاد شده است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در ای��ن نس��خه برخ��ی از 
آس��یب پذیری ها و حفره های امنیت��ی که در پیش 
نمایش اولیه وجود داشت، برطرف شده است. نسخه 
بتای اول اندروید N ماه قبل عرضه شده بود و یکی 
از مش��کالت مهم آن عدم ام��کان اتصال کاربران به 
ش��بکه های وای – فای مخفی ب��ود. برخی نقص های 
فن��ی دیگ��ر این سیس��تم عامل هم موج��ب از کار 

افتادن ناگهانی برنامه ها و قفل کردن آنها می شد. 
اما برخی امکانات جالب نس��خه بتای اول اندروید 
N ام��کان باز ک��ردن چن��د پنج��ره در آن واحد و 
دریاف��ت پیام ها و اطالعیه های بیش��تر و دقیق تر و 

همین طور افزودن جزییات بیشتر بوده اند. 
سیس��تم رندر س��ه بعدی تازه برنامه ها موسوم به 
Vulkan از جمله امکانات جذاب اندروید N جدید 
است که پردازش گرافیکی برنامه های همراه را ارتقا 
می بخشد و موجب اجرای روان برنامه های سنگین تر 
می شود. Vulkan بخشی از پلتفرم اندرویدN است 
و اج��رای آن روی محص��والت مورد پش��تیبانی به 

سادگی ممکن است. 
برخ��ی   ،Emoji Unicode و  از  پش��تیبانی 
میانبرهای تازه برای راه ان��دازی برنامه ها و خدمات 
مختلف و برخی تغیی��رات در رابط کاربری اندروید 
از جمله دیگر تحوالت این نس��خه اس��ت. از جمله 
میانبرهای تازه می توان به تس��هیل س��رعت ارسال 
پیام برای دوستان نزدیک، ناوبری بهتر برنامه نقشه 
اندروید و اجرای راحت تر برنامه های چندرس��انه ای 
اش��اره کرد. زمان دقیق عرضه نسخه نهایی اندروید 

N هنوز مشخص نیست. 

کروم به پشتیبانی 
از ویندوز XP و ویستا پایان داد

همان ط��ور که گ��وگل پیش از این نی��ز وعده داده 
ب��ود به تازگی با عرض��ه نس��خه 5۰ مرورگر محبوب 
خود کروم به پش��تیبانی از سیستم عامل های قدیمی 
از قدیمی ت��ر  نس��خه های  و  ویس��تا   ،XP وین��دوز 

OS X 10. 9 Mavericks پایان داد. 
گوگل آذرماه گذش��ته اعالم کرد ک��ه قصد دارد به 
پشتیبانی از نسخه های قدیمی سیستم عامل ها پایان 
دهد و این کار را حاال سرانجام با نسخه 5۰ کروم انجام 
داده است. گفتنی است بیشترین ریزش کاربران کروم 
طی این تصمیم از سیس��تم عامل XP خواهد بود که 
با وجود گذش��ت دو س��ال از مرگ خود کماکان روی 
۱۸۱ میلیون رایانه در دنیا اس��تفاده می ش��ود. وقتی 
مایکروس��افت به پش��تیبانی از ویندوز XP پایان داد 
گوگل فرصت را برای جذب کاربران اینترنت اکسپلورر 
مناس��ب دید و به همین دلیل تا به امروز به پشتیبانی 
از این سیستم عامل ادامه داده است. به این ترتیب اگر 
از سیستم عامل های مذکور استفاده می کنید بهتر است 
م��رور وب با گوگل ک��روم را متوقف کنید چرا که این 
مرورگر دیگر آپدیت های امنیتی را برای ش��ما عرضه 
نخواهد کرد. گفتنی اس��ت مرورگر فایرفاکس موزیال 
کم��اکان از تمامی این سیس��تم عامل ها پش��تیبانی 
می کند. ب��ه هر حال در دنیای فن��اوری امروز توصیه 
می کنی��م به هیچ وج��ه از سیس��تم عامل  های قدیمی 
استفاده نکنید چرا که امنیت نگرانی بسیار بزرگ تری 

نسبت به سال های گذشته در دنیای مجازی است. 

خبر ایران جایگاه نامناسبی در ارائه اینترنت داردبازارچه

جای خالی بخش خصوصی در تامین پهنای باند

تکنولوژی

فیس بوک به تازگی از دوربین س��ه بعدی واقعیت مجازی جدیدی پرده برداش��ته که می تواند تصاویر ۳۶۰ درجه ای را باکیفیت بس��یار باال در اختیار کاربر خود بگذارد. این 
دوربین Surround 360 نام گرفته و از مهم ترین قابلیت های آن می توان به دارا بودن ۱۷ لنز ۴ مگاپیکسلی اشاره کرد که توانایی تصویربرداری با کیفیت باالیی را ارایه می دهد.

One M10 بررسی گوشی

شوالیه HTC به میدان آمد
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SONY

مدل قیمت ) تومان (
Cybershot DSC – HX200V ۱,۲۷۰,۰۰۰

Cybershot DSC -HX300 ۱,5۶5,۰۰۰
Cybershot DSC – HX100 ۱,۹5۰,۰۰۰

ALPA NEX-V 5۰۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-TX20V ۹۷۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-W150 ۸۷۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-W170 ۸۳۰,۰۰۰

Cyber -shot DSC – W170 ۸۰۰,۰۰۰
Cyber -shot DSC-H200 ۷۳5,۰۰۰
Cyber -shot DSC-H100 ۶۷۰,۰۰۰

Cyber -shot DSC – WX100 ۶۲۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-WX80 ۶۱۰,۰۰۰

Cyber-Shot DSC-WX150 5۹۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-WX60 5۴۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-H90 5۲۰,۰۰۰

Cyber-Shot DSC-WX70 ۴۸5,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-WX50 ۴5۰,۰۰۰
Cyber-Shot DSC-WX70 ۴۷۰,۰۰۰

Canon

مدل قیمت )تومان(

EOS-1DX ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
EOS 5D Mark II Kit 24-105 L ۸,۷۰۰,۰۰۰

EOS 5D Mark III Kit 24-105 L ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
EOS 6D Kit 24-105mm L IS USM ۶,۶۰۰,۰۰۰

EOS 7D Kit 18-135 IS ۳,۹5۰,۰۰۰
EOS 7D BODY ۲,۸۰۰,۰۰۰

EOS 70D (W) Kit 18-55 IS STM ۳,۳۰۰,۰۰۰

EOS 70D KIT 18-135 STM ۳,۹۴۰,۰۰۰
EOS 70D Body ۳5,۰۰۰,۰۰۰

EOS 60D Kit EF 18-135 IS ۲,۶5۰,۰۰۰

EOS 60D Body ۱,۷5۰,۰۰۰
EOS 60D Kit EF 18-200 IS ۳,۱5۰,۰۰۰

EOS 700D Kit EF S18-55 IS STM ۲,۰۲۰,۰۰۰
 EOS 700D Kit EF S18-135 IS 

STM
۲,۷۲۰,۰۰۰

Power Shot S110 ۶۷۰,۰۰۰
Power Shot SX50 HS ۱,۱5۰,۰۰۰

Power Shot SX500 ۶۷۰,۰۰۰
Powershot SX510 HS ۷۶۰,۰۰۰
Powershot SX280 HS ۶۸۰,۰۰۰

Power Shot SX270 ۶۳۰,۰۰۰
PowerShot SX260 HS ۶۳۰,۰۰۰

Powershot SX170 ۴۹5,۰۰۰
PowerShot SX160 IS ۴5۰,۰۰۰
PowerShot A4000 IS ۳۲۷,۰۰۰
Powershot A3400 IS ۲۹۷,۰۰۰
PowerShot A2600 IS ۲۹5,۰۰۰
Powershot A2500 IS ۲۱۰,۰۰۰

Powershot A1400 ۱۷۰,۰۰۰
Ixus 510 HS ۴۸۰,۰۰۰
Ixus 500 HS ۴۳5,۰۰۰
Ixus 132 HS ۲۹۰,۰۰۰

Samsung

مدل قیمت ) تومان (
WB850F ۱,۰5۰,۰۰۰
WB151F ۷۴۰,۰۰۰
WB750 ۷۲۰,۰۰۰
WB650 ۴5۰,۰۰۰
WB600 ۴۱۰,۰۰۰
ST93 ۳۹۰,۰۰۰
ST88 5۰۰,۰۰۰
ST68 ۴۳۰,۰۰۰
ST67 ۳۲۰,۰۰۰
ST64 ۳۲۰,۰۰۰
ST500 ۳۱۰,۰۰۰
PL170 ۴۶۰,۰۰۰
PL150 ۲۷5,۰۰۰
PL121 ۳۷۰,۰۰۰
PL100 ۲۱۰,۰۰۰

Nikon

مدل قیمت ) تومان (
D90 ۲,۴5۰,۰۰۰
D800 ۶,۸۰۰,۰۰۰

D3200 ۱,۳5۰,۰۰۰
D7100 ۳,۶۸۰,۰۰۰
D3X ۷,۶۰۰,۰۰۰
D90 ۳,۳۰۰,۰۰۰

P7000 5۲5,۰۰۰
P5100 ۱,۳۶۰,۰۰۰
D7000 ۲,۸۳۰,۰۰۰
D3100 ۱,۱5۰,۰۰۰
P 520 ۹۹۰,۰۰۰
L820 5۹۰,۰۰۰

Fujifilm

مدل قیمت ) تومان (
FinePix SL300 ۷۴۸,۰۰۰
FinePix SL1000 ۱,۱۴۰,۰۰۰

FinePix HS35EXR ۱,۱۳۸,۰۰۰
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کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز« 
مطرح کردند

اجرای اقتصاد 
مقاومتی برای صنایع 

یک فرصت است

رونق کسب و کار بنگاه های کوچک 
با اجرای اقتصاد مقاومتی

یحیی آل اس��حاق، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به 
نامگ��ذاری س��ال 1395 به نام »اقتص��اد مقاومتی، 
اق��دام و عمل« از س��وی رهب��ر معظ��م انقالب به 
»فرص��ت امروز« می گوید: موفقیت اقتصاد مقاومتی 
ج��زو ضرورت های اساس��ی امروز نظام اس��ت و هر 
كس با هر تفكری اگر نس��بت به ایران دلسوز باشد، 
می داند مهم ترین كاری كه باید امس��ال انجام بدهد 
پیاده كردن اقتصاد مقاومتی در تمام س��طوح برای 

افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی است. 
آل اس��حاق در همی��ن رابط��ه می افزای��د: اقتصاد 
مقاومت��ی كه در واقع نس��خه ای قاب��ل اعتماد برای 
كشورمان است، می تواند مشكالت اقتصادی موجود 
كش��ور را به خوبی برطرف كرده و زمینه های رونق 
را فراهم كند. چون با توجه به آنچه در كشور داریم 
برنامه ریزی ش��ده تا بتوانیم ب��ه بازارهای بین المللی 
راه یابی��م؛ یعن��ی »درون زای برون نگر« و این یعنی 
گ��ردش اصول��ی چ��رخ اقتصاد ب��رای مناف��ع ملی 
كشورمان بدون نگرانی از دخالت های غرب و شرق. 
وزیر اس��بق بازرگانی كش��ورمان تصریح می كند: ما 
ظرفیت ه��ا و منابع بس��یاری از جمله م��واد اولیه، 
انرژی ارزان، منابع طبیعی و نیروی كار ارزان قیمت 
تحصیلك��رده داریم كه می توانیم با اس��تفاده از آنها 
چالش ه��ای گوناگون اقتص��اد را مرتف��ع كنیم. اما 
به دلی��ل بس��یاری از س��وء مدیریت ها و همچنی��ن 
وابس��تگی های غیراصولی به منابع خارجی در حوزه  
اقتصاد، امروز مشكالت جدی داریم كه الزم است با 
استفاده از سیاست های حساب شده و فراگیر اقتصاد 
مقاومتی در جهت رونق كس��ب و كار و رفع آنها گام 

برداشته شود. 

تعطیلی واحدهای تولیدی ضایعه ای بزرگ
وی در ادامه با اش��اره به تعطیلی یا كاهش تولید 
60درص��دی واحدهای تولیدی كش��ورمان به دلیل 
ش��رایط نامناس��ب اقتصادی می گوید: ای��ن رویداد 
نگران كننده اس��ت و به نوعی ش��ادمانی دش��منان 
كش��ورمان را ب��ه هم��راه دارد. چ��ون ب��ا توجه به 
وابس��تگی های موجود و كارش��كنی های دش��منان 
اكنون تنها 20درصد از ظرفیت های موجود تولیدی 
كش��ورمان را به كار گرفته ایم. درحالی كه اگر طبق 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد 
مقاومت��ی به كار گرفته ش��ود نه تنها س��نگر قابل 
اعتم��ادی در مقابل نفوذ اقتصادی دش��منان ایجاد 
می كنیم بلكه رونق دوباره بنگاه های تولیدی را شاهد 
خواهیم بود. آل اس��حاق توجه به بنگاه های كوچک 
اقتصادی را یكی از ضروری ترین سیاست های دولت 
دانس��ته و می گوی��د: از آنجا كه بیش��ترین تولید و 
تحركات اقتصادی در این بخش از اقتصاد كشورمان 
صورت می گیرد و شاهد باالترین آمار اشتغال در این 
بنگا ه ها هس��تیم، باید به صورتی شرایط را مدیریت 
كنی��م كه رونق دوباره به این بنگاه ها با ایجاد فضای 

كسب و كار سالم و پرنشاط بازگردد. 

اقتصاد مقاومتی فرصتی برای ایجاد اشتغال
آل اس��حاق ركود، بی��كاری، تورم و عدم اش��تغال 
ب��رای جوان��ان را از جمل��ه چالش های اساس��ی در 
كش��ور می داند و تصریح می كند: یكی از چالش های 
اساس��ی كش��ور وجود 7 تا 8میلیون جمعیت بیكار 
است كه قریب به اكثریت آنان تحصیلكرده هستند، 
بنابراین باید توجه ویژه ای به این امر داش��ته باشیم 
و برای آن راهكار بیندیش��یم. این درحالی است كه 
ه��ر یک از مفاد سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی به 
 نوعی برای ریش��ه كن كردن معضل بیكاری طراحی 

شده اند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��كالت معیش��تی م��ردم 
ادام��ه می ده��د: همان طور ك��ه می دانی��م اقتصاد 
مقاومت��ی ب��ر اص��ل اقتص��ادی درون زای برون نگر 
طراحی ش��ده كه اگر به ترجمه دقی��ق این عبارت 
توجه داش��ته باش��یم، می بینی��م هوش��مندانه در 
واقع نس��خه ای ب��رای معض��الت بی��كاری، تورم و 
رك��ود اقتص��ادی در آن مطرح ش��ده اس��ت و باید 
 ب��رای هرچه زودت��ر اجرایی ش��دن آن برنامه ریزی 

كرد. 
این اقتصاددان ضمن تاكید بر افزایش هزینه های 
زندگ��ی و رك��ود موج��ود در اقتص��اد كش��ورمان 
می گوید: اگر سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی مو به 
م��و درب��اره بنگاه های كوچک و متوس��ط اقتصادی 
اجرایی ش��ود، می بینی��م موضوع رك��ود از اقتصاد 
كش��ورمان رخت برخواهد بست و هنگامی كه ركود 
وجود نداش��ته باش��د یعنی كارگران مشغول به كار 
خواهند ش��د، تقاضا ب��رای خرید ایجاد می ش��ود و 
معیش��ت كارگ��ران و تولیدكنن��دگان در راس��تای 
نیازهای ش��ان قرار می گیرد. به این صورت است كه 
می توانیم بر مش��كالت موجود غلبه كرده و بسیاری 
از گرفتاری های امروز اقتصاد و تولید كش��ورمان را 

برطرف كنیم. 
یح��ی آل اس��حاق در پایان ضمن تاكی��د دوباره 
بر اجرای دقیق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی به 
»فرصت امروز« می گوید: تا امروز شاید برخی عوامل 
مانع از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده اما 
طبق فرمایش��ات مقام معظم رهبری امس��ال باید با 
اراده ای ملی همه دس��ت به دس��ت ه��م دهیم تا با 
اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی زمینه اشتغال 
و رونق اقتصادی را با فعال شدن بنگاه های اقتصادی 
و افزایش س��رمایه گذاری در آنها ایجاد كنیم. چون 
بی توجهی به این موضوع یعنی نفوذ اقتصادی بیشتر 

دشمنان انقالب اسالمی. 

مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه ریزی سازمان 
میراث فرهنگی: 

رونق دادن به گردشگری یعنی 
اجرای اقتصاد مقاومتی

با نگاه دقیق به سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی كه 
از س��وی مقام معظم رهبری به مس��ئوالن اجرایی 
كشورمان ابالغ ش��ده است، می بینیم تمامی اهداف 
تعیین ش��ده در این سیاس��ت ها برای جلوگیری از 
خ��روج بی دلیل ارز از كش��ورمان و همچنین ایجاد 
رونق اقتصادی داخل مرزهای با شكوه ایران اسالمی 

درنظر گرفته شده است. 
ای��ن درحالی اس��ت كه هم��ه می دانی��م صنایع 
مختلف هریک به نوعی وابس��تگی هایی به خارج از 
كش��ور داشته و باید برای توس��عه آنها سرمایه هایی 
خارجی یا حتی دالرهای نفتی داخلی هزینه ش��ود. 
اما نكته اصلی درباره اجرای سیاس��ت های اقتصادی 
مقاومت��ی و توس��عه صنایع مختلف این اس��ت كه 
كدام صنع��ت می تواند با كمترین س��رمایه گذاری، 
بیش��تر منافع اقتصادی را برای كشورمان ایجاد كند 
ت��ا بتوان از آن به عنوان موت��ور محركه دیگر صنایع 

استفاده كرد. 
اردش��یر اروج��ی، مدیركل اس��بق دفت��ر آمار و 
برنامه ریزی س��ازمان میراث فرهنگی در این زمینه 
معتق��د اس��ت گردش��گری هم��ان صنعتی اس��ت 
كه می ت��وان با اس��تفاده از آن در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی گام برداشت و برای 
رون��ق دیگر صنایع از آن اس��تفاده كرد، چون برای 
اداره صنعت گردشگری بسیاری از صنایع به حركت 
واداش��ته خواهند ش��د كه می توان ب��ه حمل و نقل، 

خدمات، كشاورزی و. . . اشاره كرد. 
اروجی به »فرصت ام��روز« می گوید: به طور كلی 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به گونه ای از س��وی 
مق��ام معظم رهبری تدوین ش��ده اند ك��ه كمترین 
وابس��تگی به خارج از كش��ور را داش��ته باش��یم و 
بتوانی��م ف��ارغ از كارش��كنی های غرب و ش��رق در 
آن س��رمایه گذاری كنی��م. به همین دلی��ل دور از 
ذهن نیس��ت كه بگوییم صنعت گردش��گری ایران 
 نخس��تین گزینه در این راس��تا و اجرای فرمایشات 

ایشان است. 
وی در ادام��ه می افزای��د: مقام معظ��م رهبری با 
توجه به دیدگاه هوش��مندانه ای ك��ه درباره صنعت 
گردش��گری دارند، در واقع تمام زوایای این صنعت 
و امتی��ازات منحصربه ف��رد آن را ب��ا درنظر گرفتن 
منافع ملی كش��ورمان مدنظر قرار داده و براس��اس 
آن مسیر مشخصی را هم تعیین فرموده اند. بنابراین 
الزم اس��ت كه در راس��تای ایجاد شغل و همچنین 
 س��ودآوری ب��رای كش��ورمان گام ه��ای موثرت��ری 

برداشته شود. 
این كارش��ناس گردشگری تصریح می كند: میزان 
اشتغال زایی در صنعت گردشگری و همچنین گردش 
مالی در این صنعت به گونه ای اس��ت كه نمی توان به 
سادگی از آن چشم پوشی كرد، چون براساس آماری 
كه در س��ازمان های بین المللی وج��ود دارد به ازای 

ورود هر شش گردش��گر خارجی در واقع یک شغل 
در كشور میزبان ایجاد خواهد شد. از این رو با توجه 
به اینكه اكنون كش��ورمان در زمینه اش��تغال دارای 
مشكالتی است دور از ذهن نیست كه بگوییم تحقق 
برنامه افق ای��ران 1404 می تواند نه تنها حجم قابل 
توجهی از مشكل اشتغال را كاهش دهد، بلكه رونق 

اقتصادی مناسبی هم برای مان به ارمغان می آورد. 
اروج��ی می گوید: گردش��گری صنعتی اس��ت كه 
درآمد آن مس��تقیما در كالبد جامعه هزینه می شود 
و می توان آن را عاملی در نشاط اقتصادی دانست به 
این دلیل كه گردشگران مستقیم در جوامع میزبان 
به گش��ت و گذار پرداخته و صورت حساب های خود 
را ب��ه تولیدكنندگان واقعی و فروش��ندگان خدمات 
می پردازند و خبری از مش��اغل كاذب در این بخش 

نیست. 
ای��ن كارش��ناس برنامه ری��زی میراث فرهنگ��ی و 
گردش��گری با اش��اره به رونق گردشگری در تركیه 
می افزاید: گردش��گری در دنیا پس از خودروس��ازی 
و نفت به عنوان س��ومین منبع اش��تغال زا و درآمدزا 
محس��وب می ش��ود. به عن��وان مثال تركی��ه زمانی 
از م��ا عقب تر ب��ود اما وقتی تصمی��م گرفت با طرح 
میثاقی ملی، گردش��گری را توس��عه دهد، توانست 
 بیش��تر از آنچه كه ما از نفت درآم��د داریم، درآمد 

داشته باشد. 
به عن��وان  را  م��ا  جهانی��ان  اس��ت  معتق��د  وی 
كش��وری با تولیدات كش��اورزی خاص یا خودروساز 
نمی شناس��ند، بلك��ه ای��ران را با هوی��ت تاریخی و 
فرهنگی می شناس��ند ك��ه در كنار چی��ن، یونان و 
مص��ر یكی از هفت تمدن اولیه بش��ر در آن ش��كل 
گرفت��ه و به تب��ع آن تمایل دارند از ای��ن جاذبه ها 
دیدن كنن��د. به همین دلیل الزم اس��ت به گونه ای 
برنامه ریزی كنیم كه گردش��گران خودخواس��ته و با 
اش��تیاق دالره��ای غیر نفتی را به كش��ورمان حمل 
كرده و زمینه توسعه صادرات نامرئی ایران را فراهم 
كنن��د و این دقیقا سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
 اس��ت و هی��چ تحریم یا كارش��كنی در آن ش��كل 

نخواهدگرفت. 
اردش��یر اروج��ی در پای��ان می افزای��د: مهم ترین 
مزیت نس��بی ما دو بازار جهانی گردش��گری، مزیت 
تاریخی- فرهنگی اس��ت. این مزیت در گردش��گری 
می توان��د به عنوان یک عامل مه��م درتحقق اقتصاد 
 مقاومتی نقش ایفا كند. كه هم درآمدزا اس��ت و هم 

اشتغالزا. 

اقتص�اد مقاومت�ی؛ اصطالح�ی که ای�ن روزها در ب�ازار کار و 
س�رمایه گذاری و به ط�ور کل�ی فض�ای اقتصادی ایران بس�یار 
به گ�وش می رس�د. در ای�ن راس�تا بس�یاری از کارشناس�ان 
و  زمینه ه�ا  و  ک�رده  مط�رح  را  مباحث�ی  اقتصاددان�ان  و 
امتی�ازات منحصربه ف�رد صنای�ع  از  گوناگون�ی  فرصت ه�ای 
 متف�اوت در اجرای�ی ش�دن ای�ن رویک�رد اقتص�ادی بی�ان 
می کنند. این درحالی اس�ت که نباید فراموش کنیم که با توجه 
ب�ه ش�رایط موجود اقتص�ادی بد نیس�ت ابت�دا در صنایعی که 
امتی�ازات ویژه و منحصربه فردی در آنها داریم س�رمایه گذاری 
صورت بگیرد تا با ایجاد ارزش افزوده و همچنین حرکت مستمر 
چرخ اقتصادی در این مجموعه ها، سرمایه  الزم برای بازسازی و 
بهینه کردن دیگر صنایع ایجاد ش�ود. اما در  واقع کدام صنایع و 
کدام کسب وکارهای دارای مزیت های ویژه ای  برای اجرایی شدن 
سیاس�ت های کالن اقتصاد مقاومتی هس�تند و سرمایه گذاری 
در این ح�وزه چه ارزش افزوده ای را ب�رای اقتصاد ایران و برای 
ایجاد اش�تغال  در بر دارد. »فرصت امروز« گزارش امروز صفحه 
فرصت کسب وکارش را به این موضوع اختصاص داده است و در 
گفت وگو با فعاالن و کارشناس�ان اقتصادی مهم ترین زمینه های 
سرمایه گذاری را که در راستای اقتصاد مقاومتی قرار می گیرند، 
بررسی کرده است. قابل ذکر است که بخش کشاورزی، نساجی 
و معدن دارای بیشترین مزیت برای ایجاد اشتغال  و ارزش افزوده 

باال و زودبازده بودن معرفی شدند. 

دیدگاهگفتوگو

شیدا رمزی 

رئیس  اسداهلل  عسگر اوالدی، 
اتاق مش��ترک ایران و چین و 
ایران و روسیه با اشاره به اهمیت 
توجه به صنعت كش��اورزی در 
اج��رای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی به »فرص��ت امروز« 
اقتصاد  سیاست های  می گوید: 
مقاومتی از س��وی مقام معظم 
رهبری با توج��ه به امتیازات و 
تنظیم  كش��ورمان  داشته های 
و ابالغ ش��ده اس��ت؛ از این رو 
الزم اس��ت هریک از مسئوالن 
با درنظر گرفتن این اولویت ها و 
توانمندی ها برای اجرایی شدن 
هر یک از فرمایشات ایشان گام 
برداشته و اقدام كنند كه یكی از 
مهم ترین صنایع در این زمینه 
كش��اورزی اس��ت. وی تصریح 
می كند: نبای��د فراموش كنیم 
كه اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی امتیازات ویژه ای برای 
كش��ورمان به ارمغ��ان خواهد 
آورد كه توس��عه پایدار و خروج 
دو  تک محصول��ی  اقتص��اد  از 
مح��ور ب��ارز آن خواه��د بود، 
چون براس��اس این سیاس��ت، 
قرار است از اتكای اقتصاد ایران 

به خارج از مرزهایش كاس��ته 
ش��ده و با تكیه ب��ر توانمندی  
كااله��ای  و  تولیدكنن��دگان 
داخل��ی، صادرات مح��ور عمل 
كنیم نه اینكه هم��واره دنبال 
موردنیازمان  كااله��ای  تامین 
از دیگر كش��ورها باشیم و برای 
واردات بیشتر و تامین پول آن 

برنامه ریزی كنیم. 
ادام��ه  در  عس��گراوالدی 
می افزاید: همه می دانیم امنیت 
غذای��ی در تمام��ی كش��ورها 
دولت هاس��ت  اولویت ه��ای  از 
و از آنج��ا ك��ه بی توجه��ی به 
این مس��ئله می توان��د عاملی 
در ب��روز مش��كالت متعدد در 
اقتصاد یک منطقه باشد، تمام 
سیاس��ت گذاران با حساسیتی 
ویژه نس��بت به آن برنامه ریزی 
می كنن��د كه ایران نی��ز از این 
قاعده مس��تثنا نیست. رئیس 
اتاق ایران و چین تاكید می كند: 
امتیاز چهار فصل بودن ایران در 
كنار دسترسی به آب های آزاد 
و همچنی��ن داش��تن نی��روی 
كار متخص��ص و ارزان قیمت 
امكاناتی اس��ت ك��ه اكنون در 

اختیار كشور اس��المی ما قرار 
گرفته اس��ت و باید با استفاده 
از آن نسبت به تحكیم جایگاه 
صنعت كش��اورزی اقدام كنیم 
و ب��ا همان رویك��رد درون زای 
برون نگر ب��رای تامین نیازهای 
داخل��ی و همچنی��ن افزایش 
صادرات گام موثرتری برداریم. 

وی با اش��اره به شاخه های 
متف��اوت موج��ود در صنعت 
كش��اورزی می گوید: هنگامی 
كه سخن از كشاورزی به میان 
می آید هم��ه ناخودآگاه به یاد 
مزارع ب��زرگ گندم یا باغ های 
سرسبز خواهند افتاد، درحالی 
كه صنعت كش��اورزی بس��یار 
گس��ترده تر از این موارد است 
و زیرمجموعه ه��ای گوناگونی 
در آن جای گرفته كه می توان 

ب��ه صنایع تبدیلی و همچنین 
صنعت لبنیات یا خشكبار نیز 
اش��اره كرد و س��رمایه گذاری 
اصول��ی در ه��ر ی��ک از آنها 
می توان��د ارزش اف��زوده قابل 
مالحظ��ه ای برای كش��ورمان 
به ارمغان آورد. عسگر اوالدی 
در ادام��ه به كاه��ش ضایعات 
كش��اورزی در راستای اجرای 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
تاكید می كند و می گوید: آمار 
نگران كنن��ده حج��م ضایعات 
كش��اورزی بیانگر آن است كه 
هنوز به صنایع تبدیلی در این 
بخش توجه نكرده ایم و برایش 
برنام��ه ای نداریم، درحالی كه 
اقتص��اد مقاومتی یعنی همین 
و ب��ه ج��ای اینكه ب��ه دلیل 
ك��م كاری ی��ا نب��ود مدیریت 
حاصل دس��ترنج كشاورزان را 
دور بریزیم باید با اس��تفاده از 
امتیاز صنایع تبدیلی، از مازاد 
تولید ارزش افزوده بیش��تری 
نس��بت به مواد خام به دست 

آوریم. 
صنای��ع  مث��ال  به عن��وان 
كمپ��وت و كنس��رو از جمل��ه 

این موارد هس��تند. رئیس اتاق 
ایران و روس��یه درباره اهمیت 
صادراتی محصوالت كشاورزی 
و درآمدزای��ی آن برای اقتصاد 
كشورمان نیز می افزاید: به طور 
باكیفی��ت  كل��ی محص��والت 
اغل��ب  در  ای��ران  كش��اورزی 
خری��دار  جه��ان  كش��ورهای 
داش��ته و می توان با اس��تفاده 
از امتی��ازات منحصربه فرد این 
ایجاد  ب��ه  محصوالت نس��بت 
اش��تغال و تولید صادرات محور 
حرك��ت ك��رد، بنابرای��ن بهتر 
است با س��رمایه گذاری دقیق 
و بهینه سازی تولیدبا توجه به 
در  بین المللی  اس��تانداردهای 
بخش های مختلف كش��اورزی 
ص��ادرات  از  خ��روج  زمین��ه 
اج��رای  و  محصول��ی  ت��ک 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
فراه��م  كش��ورمان  در  را 
كنی��م، چون س��رمایه گذاری 
ب��ه  كش��اورزی  صنع��ت  در 
مناسب  بستری س��ازی  نوعی 
برای توس��عه و رون��ق اقتصاد 
بخش ه��ای  در  كش��ورمان 

مختلف است. 

هیم��ی،  ب��را ا محم��درض��ا پ��ور
مجلس  اقتص��ادی  كمیس��یون  عضو 
صنایع معدنی را دارای كاركرد مثبتی 
در تحق��ق اقتص��اد مقاومتی می داند 
و به »فرصت ام��روز« می گوید: یكی 
از مهم تری��ن صنایع��ی ك��ه می تواند 
سیاس��ت های  تحق��ق  راس��تای  در 
اقتصاد مقاومتی فعالیت كند، صنایع 
معدنی است چون نزدیک به 90هزار 
ش��اغل در حدود 6 هزار معدن فعال 
كشورمان مش��غول كار هستند و دور 
از ذهن نیست كه اگر بگوییم اقتصاد 
مقاومتی از دل معادن متبلور خواهد 

شد. 
پ��ور ابراهیمی با اش��اره ب��ه وجود 
تنوع معادن از نظر زمین شناس��ی در 
كش��ورمان می افزاید: هم��ه می دانیم 
سیاست اصلی اقتصاد مقاومتی تكیه 
بر توانمندی های داخلی برای ورود به 
بازاره��ای بین المللی اس��ت و از آنجا 
ك��ه مقام معظ��م رهبری ب��ر اجرای 
این مهم تاكید فرموده اند الزم اس��ت 
با كارشناس��ی و سرمایه گذاری دقیق 
در ای��ن زمینه فعالیت های معدنی در 
راستای منافع ملی كشورمان افزایش 

یابد. 
عض��و  و  مجل��س  نماین��ده  ای��ن 
كمیس��یون اقتص��اد تاكی��د می كند: 
اكنون كه اقتصاد كشورمان به تحول 
و بازسازی نیاز دارد باید با استفاده از 

تجارب بخش خصوصی و ایجاد فضای 
امن كس��ب وكار به نوعی برنامه ریزی 
كنیم كه دیگر ش��اهد خام فروشی در 
معادن ایران نباشیم و با ایجاد زنجیره 
كامل تولید در كش��ورمان بخش های 
مختلف معدن��ی را چه در بخش های 
باالدس��تی و چه در پایین دس��ت آن 
فعال كنیم چون پرهیز از خام فروشی 
اقتص��اد  در  سیاس��ت  اصلی تری��ن 

مقاومتی است. 
وی تصریح می كن��د: اگرچه امروز 
برخی صنایع معدنی در سراسر جهان 
به دلیل ش��رایط اقتص��اد بین المللی 
درگیر شرایطی خاص از نظر اقتصادی 
هس��تند اما نباید فرام��وش كرد اگر 
از سیاس��ت های  با اس��تفاده  بتوانیم 
هوش��مندانه اقتصاد مقاومتی مانع از 
خام فروش��ی شویم حتی در شرایطی 
كه بازار خام فروشی راكد است ارزش 
افزوده محص��والت تكمیلی در بخش 
مع��دن می توان��د عامل��ی در ج��ذب 

سرمایه های مجدد باشد. 
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس 
در بخش دیگری از سخنانش استفاده 
از س��رمایه گذاری خارج��ی در جهت 
انتق��ال دانش فن��ی و نیز بهبود فضای 
كسب وكار را یكی دیگر از اركان تحقق 
سیاس��ت های كلی اقتص��اد مقاومتی 
در مع��ادن دانس��ته و تصریح می كند: 
اس��تفاده از سرمایه گذاری های خارجی 
در كوتاه مدت می تواند به تحرک موتور 
اقتصادی كشور كمک كرده و در ایجاد 
اش��تغال مولد برای جوانان و نیز بهبود 
فضای كس��ب وكار موثر باش��د، اما این 
موضوع نباید در بلندم��دت تداوم یابد 
زیرا ما را از اهداف كلی این سیاست ها 
دور می كن��د و ب��ه نوعی وابس��تگی را 

برای مان ایجاد می كند. 

سرمایه گذاری در معدن ضامن اجرایی 
شدن اقتصاد مقاومتی

جامع��ه  عض��و  حائ��ری،  علیرض��ا 
متخصصان نس��اجی ایران نیز با اش��اره 
به جایگاه صنعت نس��اجی در اش��تغال 
و ارزآوری ب��رای كش��ورمان به خبرنگار 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: به طور كلی 
صنعت نس��اجی یكی از اشتغال زاترین 
اس��ت و  صنای��ع در سراس��ر جه��ان 
همان طور ك��ه می دانید كش��ورمان در 
ای��ن زمینه دارای س��ابقه ای قابل توجه 
اس��ت. حائ��ری در ادام��ه می افزاید: اگر 
به صورت كارشناسانه به صنعت نساجی 
توجه داش��ته باش��یم، می بینیم به رغم 
وج��ود بخش های مختلفی ك��ه در این 
صنعت فعالی��ت دارند، ایران هنوز دارای 
پتانس��یل های منحصربه ف��ردی در تک 
ت��ک آنهاس��ت و می توان با اس��تفاده از 
سیاس��ت های اصولی اقتص��اد مقاومتی 
نس��بت به ایجاد نش��اط و رونق در آنها 
گام موثرتری برداش��ت. چ��ون از مزرعه 
تا تولید انواع محصوالت نس��اجی، تمام 
ابزار و تخصص های مورد نیاز را در اختیار 
داریم و اگر بگوییم نس��اجی برگ برنده 
اقتص��اد مقاومتی اس��ت دور از واقعیت 
س��خن نگفته ایم. این كارشناس صنعت 
نس��اجی با اش��اره به صنای��ع مختلف 
نس��اجی تصری��ح می كن��د: از آنجا كه 
صنعت نساجی در ایران قدمتی در ابعاد 
تاریخ كشورمان دارد، امروز كارخانجات 
مختلفی در شاخه های گوناگون نساجی 
مث��ل فرش ماش��ینی، پت��و، بافندگی، 

ریس��ندگی، رنگ��رزی و. . . وجود دارند 
كه می توانیم با بهره گی��ری از امكانات 
ه��ر ی��ک از ای��ن كارخانج��ات زمینه 
اش��تغال و صادرات غیرقاب��ل تصوری 
را در كش��ورمان ایج��اد كنیم. به عنوان 
مثال اكنون ایران در زمینه تولید فرش 
ماشینی در جایگاه سوم جهان قرار دارد 
و با درنظ��ر گرفتن امتی��ازات منحصر 
به فرد تولی��دی و همچنی��ن بازارهای 
بسیار قابل اعتماد اطراف مان می توانیم 
حركت كنی��م. وی در ادامه می افزاید: 
به رغم تمام امتیازات یاد شده می بینیم 
در برنامه های توس��عه  یا سیاست های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت 
نس��اجی در جایگاه اصل��ی خود دیده 
نش��ده و با مقایس��ه غیراصولی با دیگر 
صنایع به نوعی كوچک ش��مرده شده 
اس��ت، در حالی كه نس��اجی می تواند 
زمینه اشتغال گسترده و ارزش افزوده 
باالیی برای كشورمان به ارمغان آورد و 
شاهد مثال این مدعا در صادرات كشور 

بنگالدش یا تركیه است. 
ای��ن كارش��ناس صنع��ت نس��اجی 
تصریح می كند: امروز در بین صنایعی 
كه از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت مورد بررس��ی ق��رار گرفته اند، 
نساجی و پوش��اک در اولویت یازدهم 
رشته های صنعتی قرار دارد و برای آن 
اهدافی مانند افزایش حجم اش��تغال از 
280هزار نفر به 500هزار نفر، افزایش 
س��هم ارزش افزوده نساجی و پوشاک 
در كل صنع��ت از 3درصد به 4درصد، 
ص��ادرات 3میلی��ارد دالری در س��ال 
1404 البته با احتساب چرم و كفش و 
در نهایت رسیدن به رتبه سوم منطقه 
و پنجاهم در جهان در نظر گرفته شده 
است كه این با واقعیات موجود صنعت 

و توانمندی های آن همسو نیست. 

جایگاه ویژه نساجی
در برنامه های اقتصاد مقاومتی

رونق کشاورزی در گرو به بار نشستن اقتصاد مقاومتی است



منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه های موجود 
در یک س�ازمان عامل اصلی رش�د یا افول عملکرد 
بنگاه های اقتصادی محس�وب می شود و این واقعیت، 
ل�زوم انجام ان�واع پژوهش ه�ای عملیات�ی روی ابعاد 
مختل�ف موضوع منابع انس�انی را تبیی�ن می کند. از 
بین منابع انسانی فعال، نیروی انسانی متعهد مهره ای 
ارزش�مند محس�وب می ش�ود که در نتایج عملکردی 
یک س�ازمان می تواند تاثیر بس�زایی داش�ته باش�د. 
بررس�ی ها نش�ان می دهد که تعهد س�ازمانی نش�ات 
گرفت�ه از رضایت باالی کارکنان اس�ت و کارکنانی که 
از نظر معیارهای مختلف با ش�رایط کاری خود ارتباط 
بهتری برقرار می کنند و رضایت باالتری از محیط کاری 
خود در مجموع دارند به س�ازمان خ�ود نیز متعهدتر 
هس�تند. انتظار می رود که نتایج عملکردی حاصل از 
نیروی انسانی با درصد رضایت باال و متعهد به سازمان 
نسبت به سایر سازمان ها قابل قبول تر و در مقایسه با 
سازمان های مشابه و متوسط های صنعت مربوطه بهتر 
باشد. در این مقاله با بررسی شرکت هایی که اطالعات 
آنها در سامانه مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان 
)nesi.ir( و نی�ز س�امانه ش�بکه بهین�ه کاوی ای�ران 
)irbn.ir( موجود اس�ت، این موضوع به اثبات رسیده 
ک�ه ارتباط معن�اداری بین باال بودن تعهد س�ازمانی و 

مدیریت هزینه ها در سازمان های ایرانی وجود دارد. 

شنبه
2815 فروردین 1395 کافه مدیران

تعهد سازمانی؛ متغیری پیش بین 
برای رشد سازمانی

یکی از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده نظام سازمانی 
اعضای آن هستند، اعضایی که با نگرش ها و سطوحی 
متفاوت از رضایت ش��غلی در سازمان کار می کنند . بر 
این اس��اس، طبیعی است اگر تعهد سازمانی از جمله 
موضوعاتی باشد که برای مدیران، روانشناسان صنعتی 
و س��ازمانی، پژوهش��گران و اقتصاددانان به یک اندازه 
جذاب تلقی ش��ود. متغیر تعهد س��ازمانی نه تنها نوع 
نگ��رش و میزان رضایت کارمن��دان را تعیین می کند، 
بلکه می تواند در آینده س��ازمان نیز نقشی اساسی ایفا 
کند. در خصوص تعهد سازمانی، پژوهش های متعددی 
انجام و مدل های بررس��ی متفاوتی ارائه شده، یکی از 
مش��هورترین مدل های تعهد س��ازمانی، این متغیر را 

براساس سه بخش اصلی بررسی می کند: 
تعهد عاطفی: میزان دلبس��تگی افراد به سازمان و 

تمایل آنها به ادامه همکاری با سازمان 
تعهد هنجاری: میزان اعتقاد و وابستگی کارمندان 

به هنجارها، باورها و فرهنگ سازمانی 
تعهد مستمر: درک کارمندان از این نکته که ترک 

سازمان چه هزینه هایی خواهد داشت.
اگر براس��اس چنین الگویی به تعهد س��ازمانی نگاه 
کنیم، درک میزان اهمیت این متغیر در فضای اداری 
ساده تر است و پیوند بین هزینه های سازمان، رضایت 
یا نارضایتی شغلی، تنیدگی شغلی و... با تعهد سازمانی 

قابل درک خواهد بود. 
تعهد سازمانی و سازمان های متعهد 

اگرچ��ه در خصوص تعه��د س��ازمانی پژوهش های 
متعددی صورت گرفته است. اما اغلب این پژوهش ها به 
نتایج مشابهی دست یافته اند، عملکرد مدیران رده باالی 
س��ازمان در ایجاد فضای صمیمانه و کاهش تنش های 
سازمانی می تواند نقش کلیدی در افزایش تعهد سازمانی 
ایفا کند. به عبارت دیگر افزایش امنیت شغلی و کاهش 
عواملی که منجر به ترک ش��غل می ش��وند، می توانند 
به عن��وان عاملی پی��ش بین برای ارتقای س��طح تعهد 
سازمانی در نظر گرفته شوند. اگر چه برخی پژوهش ها 
نتایجی ب��ا متغیرهای وابس��ته جالبی انج��ام داده اند، 
برای مثال دانش��کده کشاورزی نیجریه در سال 2014 
پژوهش��ی وسیع در خصوص تعهد س��ازمانی اساتید و 
کارمندان مجموعه انج��ام داد و متغیر »رقابت پذیری 
و پیشرفت س��ازمانی« را متغیری بسیار موثر در تعهد 
سازمانی ارزیابی کرد. براساس این پژوهش، افرادی که 
در مشاغلی با سطح رقابت و پیشرفت متوسط و پایین تر 
از حد متوس��ط مش��غول بودند، تعهد س��ازمانی بسیار 
کمتری نسبت به افرادی داشتند که فضای شغلی خود 
را قابل پیشرفت تلقی می کردند. پژوهش جالب دیگری 
که توس��ط روانش��ناس صنعتی هندی بیاجما ش��ارما 
انجام ش��ده نش��ان می دهد بین تعهد سازمانی بخش 
خصوص��ی و دولتی هند تفاوت هایی محس��وس وجود 
دارد بر مبنای پژوهش های دکتر ش��ارما، ش��رکت های 
خصوصی در بخش تعهد عاطفی و هنجاری موفق تر از 
شرکت های دولتی بوده اند. بسیاری از افراد شرکت کننده 
در این پژوهش مدعی بوده اند نسبت به مشاغل دولتی 
رضایت کمتری دارند اما به س��بب نیاز مالی مجبور به 
باقی ماندن در شغل شان هستند. چنین پژوهشی نشان 
می دهد میزان تعهد سازمانی تا حدودی با متعهد بودن 
 س��ازمان به تامین رضایت و امنیت ش��غلی کارمندان 

مرتبط است. 

مورد عجیب کارمندان اردنی 
از حدود 80 س��ال پی��ش که اردن به طور رس��می 
فعالیت های بانکی خود را در بخش خارجی و بین الملل 
آغاز ک��رد، بانک ه��ای اردن با چالش تعهد س��ازمانی 
کارمن��دان خود روبه رو ش��دند، درواقع مدیران بانک ها 
نگران بودند کارمندان در حیطه وظایف خود درس��ت 
عمل نک��رده یا اختالس، رانت خواری، دزدی و فس��اد 
اداری وارد چرخه فعالیت بانک ها ش��ود. از سال 2008 
تاکن��ون بانک ه��ای اردن طرح جدی��د و قابل تاملی با 
محوریت افزایش تعهد سازمانی کارمندان بانک را به اجرا 
درآورده اند که بنا بر آمارها، به نظر بسیار موفق می رسد. 
این طرح تالش دارد از طریق تمرکز بر رفتار سازمانی و 
افزایش رضایت شغلی، تعهد کارمندان را افزایش دهد. 
فرضی��ه این طرح بر مبنای این موضوع ش��کل گرفته، 
که رفتار سازمانی و چگونگی الگوی عملکرد کارمندان 
می تواند متغیری پیش بین برای رفتار آتی آنها در قبال 
سازمان باشد. بر این اساس رفتار کارمندان و چگونگی 
تعامل آنان با س��ازمان به دقت مورد بررسی قرار گرفته 
و اصالح می شود. سطح باالی فرهنگ سازمانی، عوامل 
بهبود دهنده رضایت ش��غلی، کاه��ش عوامل تنیدگی 
ش��غلی و تناسب وظایف ش��غلی با توانایی افراد، باعث 
شده کار در بانک به یکی از محبوب ترین مشاغل کشور 
اردن تبدیل شود. از سوی دیگر به نظر می رسد در طول 
سال های اخیر دولت اردن با کمترین خسارت مالی در 

بخش بانکداری رو به رو بوده است. 

از سوی انجمن مدیریت ایران
پنجمین همایش اقتصاد مقاومتی 

برگزار می شود
انجمن مدیری��ت ایران با همکاری دانش��گاه خاتم 
پنجمی��ن همایش علمی، کارب��ردی اقتصاد مقاومتی 
را برگزار می کند. براس��اس این گزارش، این همایش 
دوشنبه 30 فروردین  ماه از ساعت 15 تا 18 در محل 
دانش��گاه خاتم به نش��انی خیابان مالص��درا، خیابان 
ش��یراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پالک 30 برگزار 
می شود. گفتنی است بینش اقتصادی با ویژگی متصل 
به بینش های اقتصادی محور اصلی پنجمین همایش 
اقتص��اد مقاومتی اس��ت و در آن فی��روزه خلعتبری، 
مش��اور عالی دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
س��خنرانی خواهد ک��رد.  الزم به ذکر اس��ت مجمع 
عمومی عادی س��االنه انجمن مدیری��ت ایران نیز روز 
یکشنبه 29 فروردین ماه از ساعت 15 تا 18 در محل 

دانشگاه خاتم برگزار خواهد شد.  

آزموده

دریچه

تاثیر افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی در کنترل موثر هزینه ها بررسی می شود

بهره وری سازمان ها در گروی وفاداری کارکنان 
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احسان جنتی فرد
مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

رضایت کارکنان

کارآیی شاخص قیمت 
تمام شده به فروش

0.782ضریب همبستگی

0.001سطح معناداری

36تعداد کل

امروزه اندیش��مندان اینگونه بیان می کنند 
که مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان، 
سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه 
گرانبها بر روند شکس��ت یا کامیابی سازمان ها 
تاثیر مستقیم دارد. بنابراین تالش برای توسعه 
تعهد در کارکنان، امر مهمی است که مدیران 
باید به آن توجه داش��ته باشند. افراد متعهدتر، 
ب��ه ارزش ها و اهداف س��ازمان پایبندترند و با 
اثربخشی و کارایی باالتر در سازمان نقش آفرینی 
خواهند کرد و کمتر به ترک س��ازمان و یافتن 
 فرصت های ش��غلی جدی��د اق��دام می کنند. 
مفهوم تعهد سازمانی بر نگرش مثبتی داللت 
دارد ک��ه از احس��اس وف��اداری کارکن��ان به 
س��ازمان حاصل می شود و با مش��ارکت افراد 
در تصمیمات س��ازمانی، تالش برای رس��یدن 
به اهداف با حداقل صرف منابع، توجه به افراد 
س��ازمان و موفقیت و رفاه آنها تجلی می یابد. 
مطالع��ات انج��ام ش��ده در این زمینه نش��ان 
می ده��د که تعهد کارکنان به س��ازمان نتایج 
بسیار ارزشمندی برای سازمان ها در پی خواهد 
داش��ت که مدیران س��ازمان ها نیز می توانند 
ب��ا به کارگیری عوامل موثر ب��ر این موضوع از 
نتایج آن بهره مند شوند. مهم ترین نتایج تعهد 
کارکنان به س��ازمان که روی عملکرد سازمان 
نیز موثر هس��تند عبارتند از: افزایش خالقیت 
و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان 
در س��ازمان، احساس رضایت، تعلق، وابستگی 
و دلبس��تگی کارکن��ان به س��ازمان، عملکرد 
ش��غلی مطلوب تر آنها، کاهش خروج کارکنان 
از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از 
کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش 
استرس شغلی و همچنین موفقیت های مالی 
س��ازمانی و افزای��ش اثربخش��ی، کارایی و در 
نهایت بهره وری سازمان که این نتایج در نهایت 
موجب تعالی و کس��ب اهداف سازمانی شده و 
جامعه را از منفعت س��ازمان و تالش کارکنان 

بهره مند می کند. 

ارتباط تعهد سازمانی با رضایت کارکنان
از ش��اخص های س��نجش می��زان برت��ری 
س��ازمان ها نس��بت به هم، کارکنان شاغل در 
آن س��ازمان ها هس��تند که میزان وفاداری و 
تعهدش��ان باعث می ش��ود وظایف محوله را با 
کیفیت باالتری به انجام برسانند. این امر موجب 
افزایش عملکرد و بهره وری س��ازمان می شود. 
برعکس، افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر 
وظایف محوله سازمان، این رفتار را به دیگران 
منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و 
تنزل س��ازمان از نظر کمی و کیفی می شوند. 
نیروی انسانی، پایه و اساس نظام های مختلف 
را تش��کیل می دهد. تحقیقات نش��ان داده که 
کارکنان با رضایت شغلی باالتر، از نظر فیزیک 
بدنی و ت��وان ذهنی در وضعی��ت بهتری قرار 
دارند و از نظر س��ازمانی س��طح باالی رضایت 
ش��غلی منعکس کننده جو س��ازمانی بس��یار 
مطلوب اس��ت که منجر به جذب و ماندگاری 
کارکنان می شود. از دالیلی که اهمیت بررسی 
و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان می سازد، این 
اس��ت که س��ازمان هایی با اعضایی در سطوح 
باالی تعهد سازمانی، معموال از عملکرد باالتر، 
غیب��ت و تاخیر کمت��ری از س��وی کارکنان 
خود برخوردارند و در موارد بس��یار، سازمان ها 
ب��ه افرادی نیاز دارد که به نفع س��ازمان، فراتر 
از وظای��ف مقرر تالش کنن��د و این به ویژه در 
مشاغل حساسی نظیر مشاغل نظامی، امنیتی و 

درمانی حائز اهمیت است. 
رضایت ش��غلی زاییده عواملی نظیر شرایط 
محیط کار، نظام س��ازمانی شغل، روابط حاکم 
بر محی��ط کار، عوامل اجتماعی و تاثیر عوامل 
فرهنگی است. تعهد س��ازمانی، پیوند افراد با 
سازمان است که توسط سه عامل »اعتقاد قوی 
و پذیرش اهداف و ارزش های س��ازمان، تعهد 
عاطفی«، »تمایل به تالش زیاد برای سازمان، 
عهد مستمر« و »میل قوی برای باقی ماندن در 
سازمان، تعهد تکلیفی« مشخص می شود. اکثر 
پژوهش��گران تعهد را دو جزء مجزا اما مرتبط 

)نگرشی و رفتاری( می دانند. 
یکی از بهتری��ن راه ها ب��رای اینکه رهبران 
میزان موفقیت ش��ان در به وجود آوردن محل 
کاری که افراد را متعهد و عالقه مند به کارشان 
نگه دارد، بسنجند این است که به کارکنان شان 
گوش فرا  دهند و از آنها در مورد محل کارشان 
بازخورد بگیرند. نظرس��نجی از افراد در مورد 
محل کارشان، ابزاری برای بررسی میزان تعهد 
کارکنان است. از طریق ارزیابی نظرات، رفتارها 
و دیدگاه کارکنان، میزان اعتماد بین کارکنان و 
مدیران را می توان تحلیل کرد، همچنین اینکه 
افراد چه میزان به کاری که در ش��رکت انجام 
می دهن��د افتخار می کنن��د و از همین طریق 
می توان می��زان پیوند عاطفی بین همکاران را 
نیز سنجید. این نظرسنجی، بینش متفاوتی را 
از دیدگاه کارمندان نسبت به شرکتی که در آن 
کار می کنند ارائه می دهد. نتایج نظرسنجی ها را 
می توان براساس جنسیت، پست سازمانی افراد، 
درآمد، دپارتمان، وضعیت تحصیلی و وضعیت 

شغلی آنها دسته بندی کرد. 

مدیریت هزینه ها در سازمان
پیشرفت س�ریع و شگرف فناوری، همراه با 
افزایش روز اف��زون رقابت در بازارهای جهانی، 
مدی��ران واحده��ای اقتص��ادی را ب��ه تولید 
محصوالتی با کیفیت باال، ارائه خدمات مطلوب 
به مشتریان و در نهایت کاستن از هزینه تمام 
ش��ده کاال و خدمات ترغ�ی��ب می کند؛ از این 
رو بسیاری از دس��ت اندرکاران امور اقتصادی 
به ت�دری��ج از دیدگاه های س���نتی مبتنی بر 
حسابداری بهای تمام ش��ده فاصله می گیرند 
و به ایجاد سیس��تم مدیری��ت هزینه گرایش 
می یابن��د. سیس��تم مدیری��ت هزینه ها نوعی 
سیستم برنامه ریزی و کنترل است که براساس 
اطالعات جامع طرح ریزی می ش��ود و بر روند 
فعالیت های بنگاه های اقتص��ادی تاکید دارد. 
در حقی��قت مدیریت هزینه عب��ارت اس��ت 
از مج��موعه اقداماتی که مدیریت برای تامین 
رضایت مندی مش��تریان، هم��راه با ک��نترل 
وکاه��ش مس����تمر هزی��نه های س��ازمان 
انجام می ده��د و ن��کته حائز اه�میت در این 
فرآیند آن اس��ت که کاهش هزینه ها منجر به 
کاهش رضایت مندی مشتریان سازمان نشود. 
مدیری��ت ه�زینه فلس���فه ای عام اس���ت که 
فعالی�ت ها یا بخ�ش خاصی از یک اقالم خاص 
یا غیر عادی را دربرنمی گیرد، س��ازمان محدود 
نمی شود و به بیانی دیگر، در چارچوب سیستم 
مدیریت هزینه، فقط هزینه اقالمی که به طور 
غیر معمول زیاد هس��تند، هدف کاهش هزینه 
قرار نمی گیرند، بلکه از این دیدگاه هر هزینه ای 
قابل کاهش است و امکانات کاهش آن بررسی 
می شود. بدون شک تولید محصوالت و خدمات 
ب��ا کیفیت با حداقل بهای تمام ش��ده، یکی از 
مهم ترین اهداف سیستم مدیریت هزینه است 

و سودآوری و رشد، رسیدن به خودکفایی مالی، 
به حداقل رساندن بهای تمام شده محصوالت، 
متنوع ساختن بازار، ارتقای کیفیت محصوالت 
مطابق با اس��تانداردهای بین الملل��ی و انجام 
صحیح وظایف مربوط به خدمات اجتماعی از 

دیگر اهداف آن به شمار می رود. 

بررسی موردی سازمان های ایرانی
به منظور انجام این بررسی از دو نهاد ملی در 
کش��ور که اطالعات آنها در انجام این پژوهش 

مفید بود، استفاده شد. 
مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان 

)nesi.ir(
مرک��ز مل��ی اندازه گیری رضای��ت کارکنان 
ب��ا رتبه بندی و اعالم بهتری��ن محل برای کار، 
شمای کلی از هر سازمان و زیرمعیارهای مورد 
بررسی را نشان می دهد و می توان امیدوار بود 
با گذش��ت زمان و جم��ع آوری اطالعات مورد 
نظر برای هر س��ازمان در یک دوره زمانی چند 
ساله، پایگاه اطالعاتی غنی از وضعیت عمومی 
س��ازمان ها به صورت کل��ی و در هر یک از زیر 
معیارها مورد بررسی و با مقایسه سازمان ها با 
یکدیگر روند کلی، رشد و افت سازمان ها در هر 

یک از مولفه ها دست یافت. 
یکی از اهداف کلیدی این رتبه بندی افزایش 
آگاهی بین مدیران س��رمایه های انس��انی هر 
سازمان در جهت اندازه گیری و بهبود رضایت 
و تعهد سرمایه های سازمان خود است تا از این 
طریق آگاهی و توجه به س��رمایه های انسانی 
به عن��وان مهم ترین رکن هر س��ازمان در بین 
رهبران ارش��د هر بنگاه اقتصادی تقویت شود 
و پی��رو آن منج��ر ب��ه اصالح و به روزرس��انی 

شیوه های کار شود. 
)irbn.ir( شبکه بهینه کاوی ایران

این ش��بکه با در اختیار داشتن بزرگ ترین 
پایگاه داده کشور در زمینه شاخص های مالی، 
اقتصادی و بهره وری )3000 بنگاه اقتصادی از 
سال 1382تاکنون( امکان مقایسه شاخص های 
عملکردی س��ازمان های ایرانی را در مقایسه با 
س��ازمان های همگ��روه خود و متوس��ط های 

صنعت خود فراهم می آورد. 
همچنی��ن این ش��بکه از طریق عضویت در 
ش��بکه جهانی بهین��ه کاوی )GBN( امکان 
مقایسه ش��اخص های عملکردی سازمان های 
ایران��ی را با س��ازمان های مش��ابه خارجی نیز 

فراهم کرده است. 
به منظور بررس��ی معنادار بودن ارتباط بین 
ش��اخص رضایت کارکنان و موضوع مدیریت 
هزینه ه��ا در بنگاه ه��ای اقتص��ادی ایران��ی، 
شرکت هایی که در فرآیند اندازه گیری رضایت 
کارکنان مش��ارکت داشتند و به طور همزمان 
ش��اخص های آنها نیز در ش��بکه بهینه کاوی 
ایران اندازه گیری ش��ده بود شناسایی شدند و 
بررس��ی روی آنها آغاز ش��د و در ادامه کار بنا 
ب��ه دالیل متع��دد، تعداد آنها به 36 ش��رکت 
کاهش پیدا کرد و بنابرای��ن ارتباط معناداری 
بین شاخص کارایی قیمت تمام شده به فروش 
شرکت ها و ش��اخص رضایت کارکنان در این 

شرکت های منتخب بررسی شد. 
معموال روش انجام نظرس��نجی از کارکنان 
نس��بت به محل کارش��ان به این صورت است 
که از همه یا بخشی از کارکنان دعوت می شود 
که در نظرسنجی ای که شامل تعداد مشخصی 
س��وال در مورد محل کارش��ان است، شرکت 
کنن��د. ش��رکت در این نظرس��نجی می تواند 

به صورت ناش��ناس یا با ذکر مشخصات فردی 
افراد باش��د. نظرس��نجی مورد استفاده در این 
طرح ملی شامل 50 سوال در 14 حوزه است و 
یادگیری طراحان مدل از نظام های رتبه بندی 
بهترین محل برای کار مورد استفاده در ایاالت 
متحده آمریکا اس��ت ک��ه در حدود 20 درصد 
متناس��ب با شرایط کش��ور، بومی سازی شده 

است. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت نمونه م��ورد نظ��ر از 
س��طوح مختلف س��ازمانی انتخاب می شود تا 
دی��د جامع تری نس��بت به س��ازمان و نتیجه 
واقع بینانه ت��ری از این نظرس��نجی به دس��ت 
آید. در این نظرس��نجی ها که به صورت آنالین 
انجام می ش��ود و س��ه فیلد اجباری برای درج 
مش��خصات مش��ارکت کنن��دگان، ن��ام و نام 
خانوادگی فرد، سمت و شماره موبایل ایشان در 
نظر گرفته شده است و برای اطمینان از صحت 
تکمیل این نظرسنجی ها توسط افراد از پیش 
تعیین شده، با افرادی که این فرم ها را تکمیل 
کرده اند تماس گرفته می ش��ود و در مورد فرم 
نظرسنجی گفت و گوی مختصری با این افراد 

صورت می گیرد. 

شاخص کارایی قیمت تمام شده کاالی 
فروخته شده به کل فروش

این ش��اخص یکی از ش��اخص های مهم در 
زمینه ش��اخص های عملکردی سازمان هاست 
که می��زان قیمت تم��ام ش��ده کاالی فروش 
رفت��ه را به ازای یک ری��ال فروش در طی یک 
سال نش��ان می دهد. با توجه به اینکه موضوع 
مدیریت هزینه ها در سازمان ها بررسی می شود، 
پس از بررس��ی در بین حدود 180 ش��اخص 
مال��ی که در ش��بکه بهینه کاوی ای��ران برای 
هر س��ازمان در هر سال اندازه گیری شده بود، 
این ش��اخص به عن��وان یکی از مناس��ب ترین 
ش��اخص ها انتخاب ش��د. داده های ورودی در 
ش��بکه بهین��ه کاوی ایران ب��رای اندازه گیری 
این ش��اخص ها، صورت های مالی حسابرسی 
 شده اس��ت که در اختیار دفتر این شبکه قرار 

گرفته است. 
بنابراین برای محاس��به این ش��اخص، ابتدا 
مقدار نس��بت قیمت تمام شده به کل فروش 
برای هر ش��رکت محاسبه شده است. با توجه 
به نحوه محاس��به این نس��بت، واضح اس��ت 
که ماهیت آن منفی اس��ت، ب��ه این معنا که 
مطلوبی��ت برای هر ش��رکتی کاه��ش مقدار 
این نس��بت اس��ت. در صورتی که این نسبت 
برای ش��رکت هایی که دارای عملکرد مشابهی 
هس��تند، اندازه گیری ش��ود، بهترین شرکت 
را ک��ه دارای کمترین مق��دار در ارتباط با این 
شاخص است، می توان شناسایی کرد. اگر مقدار 
اندازه گیری شده برای بهترین شرکت را برابر با 
100 در نظر بگیریم، سایر شرکت ها مقادیری 
کمتر از 100 و بزرگ تر از صفر خواهند داشت 
ک��ه مقدار این عدد برای هر ش��رکت به عنوان 
ش��اخص کارایی قیمت تمام ش��ده به فروش 
نامگذاری ش��ده اس��ت. الزم به ذکر است که 

شاخص کارایی دارای ماهیت مثبت است. 
 

به این ترتیب در این تحقیق ارتباط شاخص 
رضایت کارکنان در هر یک از شرکت های مورد 
بررسی با شاخص Ei برای آن شرکت بررسی 

می شود. 

نتایج و یافته های تحقیق
ای��ن تحقیق مرب��وط به بررس��ی 36 بنگاه 
اقتصادی فعال در کشور است که این شرکت ها 
به طور عمده از گروه ه��ای اقتصادی خدمات 
فنی و مهندس��ی، ماش��ین آالت و تجهیزات، 
مواد و محصوالت دارویی، بیمه، صنایع غذایی، 

واسطه گری مالی و بازرگانی بوده است. 
در ابت��دا نمونه های معتبر مش��اهده ش��ده 
مربوط به مقادیر ش��اخص رضایت کارکنان و 
ش��اخص کارایی قیمت تمام شده شرکت های 
مورد بررسی در نمودار نمایش داده شده است. 
در این نمودار به صورت کلی ارتباط مس��تقیم 
بین این دو متغیر تقریبا قابل مشاهده است و 
خط مستقیم رسم شده نمایانگر ارتباط خطی 
برآورد شده بین این دو پارامتر است.)نمودار1( 
براس��اس نمونه های بررس��ی ش��ده ارتباط 
مس��تقیم بین داده ه��ای مورد بررس��ی قابل 

مشاهده است.
بررس��ی ارتب��اط بی��ن رضای��ت کارکنان و 
ش��اخص کارایی قیم��ت تمام ش��ده، میزان 
همبستگی )P= 0/782( را در سطح معناداری 
P ≤0/01 نش��ان داد که بیانگر معنادار رابطه 
رضایت کارکنان و شاخص کارایی قیمت تمام 

شده است. ) جدول 1(

بحث و نتیجه گیری
برپایه یافته های پژوه��ش، ارتباط معنادار 
مثب��ت و چش��مگیری بین می��زان رضایت 
کارکن��ان به عن��وان ش��اخصی ب��رای تعهد 
س��ازمانی، با می��زان ش��اخص کارایی قیمت 
تمام شده کاالی فروش رفته به عنوان شاخص 
مدیریت هزینه ها در ش��رکت ها در مقایسه با 
بهترین عملک��رد در صنع��ت مربوطه وجود 
دارد. این بررسی نشان دهنده آن است که در 
بنگاه های ایرانی سرمایه گذاری و صرف هزینه 
و زم��ان برای بهبود و افرایش س��طح رضایت 
کارکنان به صورت مستقیم در افزایش کارایی 
و در نتیج��ه به��ره وری بنگاه ه��ای اقتصادی 
تاثیرگذار اس��ت. بنابراین می ت��وان این گونه 
نتیجه گیری کرد که در س��ازمان های ایرانی 
همانند سازمان های فعال در سایر نقاط دنیا به 
منظور مدیریت اثربخش هزینه ها و انجام بهتر 
فعالیت های اجرایی می توان از احساس تعهد 
منابع انسانی شاغل بهره جست. همچنان که 
نمونه های مشاهده ش��ده در این پژوهش در 
مجموع استفاده مناسبی از موضوع داشته اند. 
اگرچه این نکته هم قابل ذکر است که حضور 
در ای��ن فرآیند نظرس��نجی به دلی��ل اینکه 
به ص��ورت داوطلبانه اس��ت، بنابرای��ن انتظار 
م��ی رود که به صورت عمومی این س��ازمان ها 
دارای درصد رضایت کارکنان باالیی باش��ند 
و نکته قابل توجه این مس��ئله اس��ت که این 
سازمان ها در گروه تخصصی که فعالیت دارند 
نی��ز به صورت نس��بی توان مدیری��ت هزینه 

باالتری نیز دارند. 
بنابراین افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف 
سازمان پایبندترند و با اثربخشی و کارایی باالتر 
در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به 
ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید 

اقدام می کنند. 

قیمت تمام شده کاالی فروش رفته

ارزش فروش خالص

min)Ai(

Ai

Ai=

 Ei=

جدول 1. ارتباط بین شاخص رضایت کارکنان و شاخص کارایی قیمت تمام شده در شرکت های مورد بررسی نمودار 1



شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا
ش��رکت مایکروس��افت از دول��ت 
آمری��کا ب��ه دلیل درخواس��تش 
ب��رای دریافت اطالعات خصوصی 

کاربران، شکایت کرد. 
ای��ن ش��رکت آمریکای��ی ب��ا ش��کایت از وزارت 
دادگس��تری آمریکا ب��ه دنبال آن اس��ت که جلوی 
فش��ارهای دولت بر شرکت های تکنولوژی به منظور 

دستیابی به اطالعات کاربران را بگیرد. 
مایکروس��افت روز پنجش��نبه ش��کایت خود را در 
دادگاه ف��درال ای��االت متحده آمری��کا تنظیم کرد. 
هدف این شرکت فس��خ کردن مکانیزم قانونی است 
که به اس��تناد به آن دولت آمریکا می تواند شرکت ها 
را مجبور به ارائه اطالعات شخصی کاربران شان کند. 
برد اس��میت مش��اور ارشد مایکروس��افت، در این 
مورد گفته تصمیم شرکت مایکروسافت برای شکایت 
از دولت آمریکا به این دلیل اس��ت که این شرکت بر 
این باور اس��ت که »اصول مهم و اساسی در خطر از 

بین رفتن است.«
»ما معتقدیم که به غیر از موارد بس��یار نادر، کاربران 
ح��ق دارند بدانند که چه زمان��ی دولت به اطالعات یا 
ایمیل های آنها دسترسی پیدا می کند. صدور دستور از 
سوی دولت آمریکا برای دسترسی به اطالعات کاربران 

به امری عادی و همیشگی تبدیل شده است.«
اس��میت می گوی��د، ارائ��ه اطالع��ات کارب��ران به 
دول��ت آمریکا، ب��دون آگاهی کارب��ران، نقض اصول 
ش��رکت های تکنولوژی است، زیرا این شرکت ها حق 
دارند تا کاربران شان را در جریان تاثیر اقدامات دولت 
بر اطالعات شان بگذارند.« شرکت مایکروسافت طی 
18 ماه گذشته مجبور به ارائه اطالعات 2هزار و576 
کاربر به دولت آمریکا ش��ده ک��ه در هیچ یک از این 

موارد کاربران درجریان موضوع قرار نگرفته اند. 
دستورات امنیت ملی نیازی به تایید دادگاه ندارد 
و مس��تقیم توس��ط پلیس آمریکا صادر می ش��وند. 
براس��اس این احکام دولت آمریکا می تواند شرکت ها 
را وادار به ارائه تمامی اطالعات کاربران کند، از جمله 
تاریخچه جس��ت وجو وب های مختل��ف، خرید های 
آنالی��ن و نام تمامی کس��انی را که کاربران به صورت 

اینترنتی با آنها در تماس بوده اند. 

راه اندازی خط تولید اتومبیل های برقی 
Faraday Future در سال 2018 

شرکت ماشین های 
ف��ارادی  برق��ی 
 Faraday (فیوچر
Future( اعالم کرده که در س��ال 2018 خط تولید 
نخستین خودروهای الکتریکی خود را افتتاح خواهد 

کرد. 
هزین��ه اولیه ای��ن کارخانه ک��ه در الس وگاس واقع 
خواهد بود، یک میلیارد دالر تخمین زده شده و زمینی 
ب��ه مس��احتی 900 هکتار ب��رای س��اخت آن در نظر 
گرفته شده اس��ت.  فارادی فیوچر یکی از جدید ترین 
تولید کنن��دگان اتومبیل در جهان اس��ت که حدودا از 
سه س��ال پیش و با هدف رقابت با س��ازندگان بزرگ 

خودروهای برقی پا به عرصه گذاشته است. 
سرمایه گذار این شرکت یک میلیاردر چینی به نام 
»جیا یوئتینگ« اس��ت که در حال حاضر مدیرعامل 
کمپانی هلدینگ LeTV پکن اس��ت. فارادی فیوچر 
با هدف تبدیل ش��دن به یکی از رقیبان اصلی تسال 
موتورز تاس��یس شده و قصد دارد تا جایگاه محکمی 
در ح��وزه تولید ماش��ین های الکتریک��ی برای خود 
دس��ت و پا کند. ش��رکت تس��ال یکی از موفق ترین 
ش��رکت های س��ازنده خودروی الکتریکی در جهان 
محس��وب می ش��ود ک��ه ماش��ین های تولی��دی آن 

طرفداران بسیاری هم در جهان دارد. 
ب��ه گفته مس��ئوالن این ش��رکت انج��ام پروژ ه ای 
اینچنین��ی ب��ه ط��ور معمول چهار س��ال ب��ه طول 
می انجامد، اما این ش��رکت قص��د دارد پروژه را طی 
دو س��ال اما ب��ا کیفیت و دق��ت باال تکمی��ل کند. 
دگرگهورن، یک��ی از مدیران فارادی فیوچر می گوید 
این ط��رح حمایت چش��مگیری از مقام��ات دولتی 
دریافت کرده و این ش��رکت امیدوار اس��ت تا بتواند 
تاثی��ری مثبت و اساس��ی بر اقتص��اد محلی بگذارد. 
گفته می ش��ود راه اندازی این خ��ط تولید، 4 هزار و 

500 شغل در منطقه ایجاد خواهد کرد. 

لحظ��ه ای که بهترین لباس��ش را پوش��یده بود، بدون اینکه ت��الش خاصی بکند به 
دوربین لبخندی زد و لحظه بعد درحالی که اشک می ریخت به رختخواب رفت. 

حمله عصبی دفتر زندگی آمبر اس��میت را بس��ت. او هفته گذشته عکس هایی را در 
صفحه شخصی  فیس بوکش منتشر کرده بود تا نشان دهد که یک حمله عصبی چقدر 

غم انگیز می تواند جان انسان ها را بگیرد. 
اس��میت در این پس��ت فیس بوکی چنین نوشته بود: »س��ال های زیادی است که با 
اضطراب و افسردگی می جنگم و هنوز هم کسانی هستند که به من می گویند باالخره 
بر این مشکل پیروز می شوی؛ تو نیاز به میز نداری؛ فقط شادتر باش؛ برای تحمل این 
همه اس��ترس و نگرانی خیلی جوان هس��تی«. این مطلب آمبر اسمیت جوان 16هزار 

بار هم رسان شد. 
اس��میت یکی از میلیون ها نفر در سراسر جهان است که از نوعی اختالل در سالمت 
روان رنج می برند. براس��اس گزارش سازمان بهداشت جهانی )WHO( بین سال های 
1990 تا 2013، تعداد افراد مبتال به افس��ردگی یا اضطراب، دو اختالل شایع سالمت 
روان، 50درص��د افزایش یاف��ت و از 416میلیون نفر در کل دنی��ا به 615میلیون نفر 

رسید. 
اگرچه رقم مبتالیان به افسردگی و اضطراب افزایش جهانی داشته اما سرمایه گذاری 
بر درمان این نوع اختالالت ش��ایع می تواند منجر به داش��تن مردمانی سالم تر و حتی 

اقتصادی سالم تر شود. 
براس��اس نتایج به دس��ت آمده از یک پژوهش که به همت سازمان بهداشت جهانی 
)WHO(  انجام و روز سه شنبه نتایج آن منتشر شد، به ازای هر یک دالر آمریکا که 
برای درمان افسردگی و اضطراب اختصاص یافته، چهار دالر بازگشت سرمایه در قالب 

سالمت بیشتر افراد و توانایی بیشتر برای کار کردن به وجود آمده است. 
این پژوهش نخس��تین نمونه ای اس��ت که پیرامون منافع س��رمایه گذاری در درمان 

افسردگی و اضطراب برای اقتصاد جهانی بحث می کند. 
مارگارت چان، مدیر کل س��ازمان بهداش��ت جهان��ی )WHO( در بیانیه ای چنین 
می گوید: »ما می دانیم که درمان افس��ردگی و اضطراب به سالمت و رفاه جامعه کمک 

می کند. مطالعه جدید تایید می کند که این کار برای اقتصاد هم سودمند است.«
چان می افزاید: »حاال باید راه هایی پیدا کنیم که مطمئن شویم دسترسی به خدمات 

سالمت روان برای همه مردان، زنان و کودکان در جای جای دنیا امکان پذیر است.«
این پژوهش هزینه های برآورد شده برای درمان افسردگی و اضطراب و نتایج حاصل 

از آن را بین سال های 2016 تا 2030 در 36 کشور جهان محاسبه کرد. 
براس��اس ای��ن گزارش، اگر آمری��کا هزینه های درمانش راباال بب��رد، این کار برایش 
147میلیارد دالر هزینه خواهد داش��ت اما بازگش��ت س��رمایه اش از این هزینه باالتر 
خواهد بود. مش��ارکت کارکن��ان در کار و بازدهی 5درصد افزایش خواهد داش��ت که 
399میلیارد دالر ارزش دارد. بهبود سالمت جامعه 310میلیارد دالر بازگشت سرمایه 

هم خواهد داشت که بیش از دو برابر بازگشت سرمایه دولت است. 
اما سرمایه گذاری بر مراقبت از سالمت روان بسیار کمتر از حد انتظار است. مطالعه 
س��ال 2014 اطلس سالمت روان سازمان بهداشت جهانی نش��ان داد دولت ها به طور 
میانگی��ن 3درصد بودجه بخش سالمت ش��ان را به س��المت روان اختصاص می دهند. 
برهمین اساس کشورهای فقیرتر 1درصد و کشورهای ثروتمندتر 5درصد از بودجه شان 

را برای این موضوع صرف می کنند. 
طبق برآورد س��ازمان بهداش��ت جهانی )WHO(  در موقعیت های اضطراری از هر 

پنج نفر یک نفر به افسردگی یا اضطراب مبتال می شود. 
  )World Bank Group( به گفته جیم س��ونگ کیم، رئیس گروه بانک جهان��ی
اختالالت روانی همچنان در بخش های گوناگون جهان در س��ایه س��ایر مش��کالت و 

مسائل باقی مانده است. 
او می گوید: »این موضوع تنها یک معضل عمومی نیست بلکه معضل توسعه به شمار 
می آید. ما باید همین حاال دراین باره دست به اقدام بزنیم چون از دست رفتن بهره وری 
مسئله ای است که اقتصاد جهانی به سادگی نمی تواند هزینه های ناشی از آن را تحمل 
کند.« هرچه آگاهی مردم از این موضوع بیش��تر باشد، تعداد کمتری به این اختالالت 

دچار می شوند و درنتیجه حال اقتصاد جهانی هم بهتر می شود. 

درمان اضطراب و افسردگی به اقتصاد جهانی 
کمک می کند

در میان افرادی که کسب و کاری را شروع 
می کنند، آن هایی که رویای تغییر جهان را 
دارند، روز به روز در حال افزایشند. از سویی 
آن هایی که عملگرا هستند و از سوی دیگر 
آن هایی که خیال پردازند. اما چه عاملی به 

آنها انگیزه می دهد؟ 
کارآفرینان��ی ک��ه عملگ��را هس��تند، ب��ا 
ایده ه��ای جدی��د آغاز ب��ه کار می کنند که 
یا سرویس��ی را ب��رای افراد مهی��ا می کند 
ی��ا کارب��رد جدی��دی را ایج��اد می کن��د. 
ای��ن مورد برای تم��ام کارآفرین��ان اقتصاد 
مشارکتی صدق می کند، مانند بنیانگذاران
"Trocmaison )معاوضه خانه بین افراد(،
Daddy-Coool )خدمات سرایداری برای 
 Citycake پدران��ی که طالق گرفته اند( یا
)تحویل ش��یرینی در منازل(. دنیس ژاکت 
اظهار می کند: »آنها می خواهند به یک نیاز 
جمعی پاس��خ دهند. نوآوری های دیجیتالی 
به آنها اجازه می دهد س��ریع تر پیش روند و 

کسب و کار های جدید تری ابداع کنند.«
خان��م ش��ارلوت ویلمورن متعل��ق به این 
دس��ته افراد است.او در سال 2014 شرکت 
Wheeliz را راه ان��دازی ک��ه ب��ه معلمان 

ماشین های مناسب معرفی می کند. 
نویس��نده کتاب »به مادرم نگویید معلول 
هس��تم، او فکر می کند من آکروبات بازم« 
این طور استدالل می کند: »من با مشکالت 
جا به جایی و تحرک آشنا هستم، زیرا هر روز 

با آن مواجه ام. به لطف این سایت و برقراری 
ارتباط، احس��اس می کن��م از طرف جامعه 
پذیرفته ش��ده ام، عالوه بر این، هم به من و 

هم به دیگران معنا می بخشد.«
کارآفرین��ان بلند پرواز نی��ز به یاری میل 
ب��ه تغییر و با هدف هم جهت س��ازی منافع 
اجتماع��ی با مناف��ع اقتص��ادی ترغیب به 
کار ش��ده اند. این کارآفرینان اجتماعی که 
اغلب ج��وان هس��تند در ح��ال راه اندازی 
فعالیت ه��ای ترکیب��ی از تولی��د، دف��اع از 
محیط زیس��ت، تولی��دات داخل��ی، مبارزه 
 Denis .علیه برکناری و اخراج و... هستند
Jacquet، مدیرعامل سرمایه گذاری جهانی 
بانکی هش��دار می دهد: »کارآفرینان مدافع 
ارزش های واقعی هس��تند و ب��ه علت تفکر 
اش��تباهی که جامعه به پروژه هایشان دارد 
ضرر می بینن��د. اما نباید وجه��ه اقتصادی 
کارش��ان را فراموش کنند. زی��را آینده آنها 

به آن ربط دارد.«
از آنج��ا که میل ب��ه تغییر دادن جهان از 
مطالعات بازار پیروی نمی کند، امکان اینکه 
پروژه های ش��ان با منطق اقتصادی همراه با 
ارائ��ه راه حل های اجتماعی نوآورانه پاس��خ 

دهد، وجود دارد. 

مبارزه با مواد غذایی ناسالم
خس��ته نش��دنی، پرش��ور، متعه��د، ... از 
جمل��ه صفاتی هس��تند که ب��رای توصیف 
مالن��ی کتل��دو باید ب��ه کار ب��رد. این زن 
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Planète Sésame 92 )س��یاره کنجدی 
92( را در شهر نانت فرانسه راه اندازی کرد. 
»ما از محصوالت ارگانیکی استفاده می کنیم 
که توسط تجارت منصفانه خریداری شده و 
داوطلبانه حداکثر زباله هایمان را به بازیافت 
می فرستیم. س��بزیجات مان توسط کارکنان 
بخ��ش کاش��ت، پ��رورش داده می ش��وند، 
ظروف مان زیس��ت تخریب پذیر هستند و با 
انجم��ن متحدان CO2 هم��کاری داریم.« 
این س��خنان خانم کارآفرینی است که 10 
کارمن��د و بیش از 750 ه��زار یورو گردش 
مالی داش��ته اس��ت. مبارزه روزانه اش علیه 
چیس��ت؟ مبارزه علیه مواد غذایی ناس��الم 
و نجات کره زمین. م��ا نمی توانیم این گونه 

ادامه بدهیم. 
زمانی ک��ه کودکان چ��اق را می بینم که 
در فس��ت فود ها وقت خود را تلف می کنند 
دیوان��ه می ش��وم. باید به آینده نس��ل های 
بع��دی هم فک��ر کرد و به گون��ه ای متفاوت 
مص��رف کرد. این چیزی اس��ت ک��ه به آن 
اعتقاد دارم و باعث می شود خوشحال شوم 
و انرژی حرکت رو به جلو به من می دهد.« 
مالن��ی متعلق ب��ه دس��ته ای از کارآفرینان 
اجتماعی اس��ت ک��ه می خواهن��د جهان را 
تغیی��ر دهن��د ام��ا در عین ح��ال واقع بین 
نی��ز هس��تند. کس��ب و کار او رون��ق خوبی 
دارد. او توس��ط چندی��ن ش��بکه همراهی 
می ش��ود و کمک به نیازمن��دان را افزایش 
 داده و از کمک ه��ای مال��ی نی��ز برخوردار 

شده است. 

گزارش��ی در تاری��خ 17 م��ارس در زمینه 
ص��ادرات و فروش تجهیزات نظامی منتش��ر 
شد. طبق این گزارش،  ایاالت متحده آمریکا 
و روس��یه در حال حاض��ر بیش از 50 درصد 
حجم ص��ادرات تجهیزات نظام��ی دنیا را در 
دس��ت دارند. فرانسه نیز از چین عقب مانده 

است. 
بر خالف آن چیزی که وزیر دفاع فرانس��ه 
ادعا کرده،  فرانسه دیگر چهارمین صادرکننده 
اس��لحه در جهان نیست. موسسه بین المللی 
تحقیقات��ی پژوهش��ی صل��ح س��وئد، نتایج 
مطالعه ای را در تاریخ 17 مارس منتشر کرد. 
طبق این گزارش چین از فرانسه در صادرات 
اس��لحه در ب��ازه زمانی 2009 ت��ا 2013 در 
مقایسه با س��ال های 2004 تا 2008 پیشی 

گرفته است. 
در این بازه زمانی، تجهیزات نظامی فروشی 
بیش از 14درصد داشته است. ایاالت متحده 
آمریکا با عرضه 29درصد تجهیزات نظامی به 
بازار و روسیه با 27درصد، همچنان نخستین 
صادرکننده های اسلحه هستند. سپس آلمان 
با 7درصد و چین با 6درصد در رده های سوم 
و چهارم قرار گرفته اند. در نهایت فرانس��ه با 

5درصد در رتبه پنجم جای گرفته است. 

هند و پاکستان و کشور های حاشیه 
خلیج فارس بیشترین واردکنندگان 

اسلحه
افزایش تقاضا در درجه اول در کش��ور های 
هند و پاکستان رخ داده است. افزایش واردات 
اس��لحه در این کشور ها بیش از دو برابر بوده 
اس��ت. از نظر پژوهش��گر برنامه نقل و انتقال 

اس��لحه در موسسه تحقیقاتی صلح سوییس، 
چین و ای��االت متحده آمری��کا برای تقویت 
نف��وذ خود در منطقه آس��یا اق��دام به صدور 
تجهی��زات نظامی به این مناط��ق می کنند. 
سایر کش��ور های متقاضی اسلحه، کشور های 
حاشیه خلیج فارس هس��تند. میزان واردات 
آنها تا 23درصد در بازه زمانی مشابه افزایش 
یافته است. هواپیمای جنگنده چند منظوره 
»داس��و راف��ال« س��اخت فرانس��ه موفقیت 
چندان��ی نداش��ته، در حالی که بس��یاری از 
هواپیما های جنگ��ی از ایاالت متحده آمریکا 

و بریتانیا صادر شده اند. 
ای��ن پژوهش��گر یادآور ش��د که در س��ال 
2013، آمری��کا ب��رای نخس��تین ب��ار مجوز 
ف��روش موش��ک های ک��روز دورب��رد را ب��ه 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس صادر کرده 

است. 

قیمت برنج

راه اندازی کسب و کار برای تغییر جهان

چین در صادرات تجهیزات نظامی از فرانسه پیشی گرفت

شهرتی که یک برند تجاری یا غیرتجاری به دست می آورد، نتیجه سال ها برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری و تالش است. کمرنگ شدن یا از بین رفتن این شهرت هم به این سادگی 
نیست اما ممکن است. ترکیه این روزها ماجرای سقوط یک برند جهانی را روایت می کند. 
سقوطی که طی مدت کوتاهی صورت گرفت و اگرچه هنوز کامل نشده اما ترکیه را 

در سرازیری قرار داده و دورنمایی برای بیرون آمدن از آن وجود ندارد. 
سال هاست که ترکیه را بهشت سرمایه گذاران خارجی در منطقه خاورمیانه می شناسند. 
طی نیم قرن گذش��ته ش��مار ش��رکت های فعال با س��رمایه خارجی در ترکیه به 42هزار 
شرکت رسیده که این آمار شامل هزاران شرکت ترکیه ای با سرمایه  خارجی هم می شود. 
سرمایه گذاری خارجی در کنار گردشگری دو ستون اصلی اقتصاد ترکیه را طی سال های 
گذش��ته تش��کیل می دادند. حزب عدالت و توس��عه به رهبری عبداهلل گل و رجب طیب 
اردوغان با شعار رشد اقتصادی روی کار  آمدند و در سال های 2005 تا 2010 این شعار را 
محقق کردند. ش��تاب رشد اقتصادی ترکیه از همه کشورهای همسایه پیشی گرفت و در 
سطح جهانی هم به یک نمونه مثال زدنی تبدیل شد. گردشگری ترکیه از همه جای دنیا 
مشتری جذب می کرد و سهم تجارت دوجانبه و چندجانبه این کشور در منطقه و جهان 
به سرعت باال می رفت. شهرت برند ترکیه فقط به اقتصاد، تجارت و گردشگری اش محدود 
نماند. سیاس��ت ترکیه هم دس��ت کم برای کش��ورهای غربی به عنوان نمونه ای مثال زدنی 
م��ورد توجه قرار گرفته  بود. به طوری که باراک اوبام��ا رئیس جمهور آمریکا در ابتدای به 
قدرت رسیدنش در سال 2008 به صراحت از ترکیه به عنوان نمونه یک کشور اسالمی که 

دموکراسی درآن اجرا می شود، نام برد. 
این روزها اما همه این مولفه هایی که از ترکیه در جهان یک برند ساخته بود رو به افول 
هس��تند. این افول در دو مولفه بیش��تر از دیگر مولفه ها دیده می شود و مورد توجه جهان 
قرار گرفته  است. اولی سقوط گردشگری ترکیه است. اعالم جنگ دولت ترکیه با کردها و 
درگیر شدن بیش از حد در جنگ سوریه در کنار رویارویی سخت گیرانه با مخالفان سیاسی 
از سکوالرها گرفته تا مذهبی های هم پیمان سابق اردوغان )جنبش فتح اهلل گولن( موجب 
شده که دست کم در تابستان گذشته نیمی از هتل های ترکیه خالی بمانند. تعطیلی رسانه ها 
و به زندان انداختن روزنامه نگاران در سال های اخیر، نام ترکیه را برای چند سال پیاپی در 
فهرس��ت کش��ورهای خطرناک برای روزنامه نگاران قرار داده  است. این موضوعی است که 
شبکه های اجتماعی و فعاالن مدنی در سراسر جهان را علیه شخص اردوغان بسیج کرده 
 است. به طوری که اکنون اردوغان یا مقامات ارشد دولتش هر جای دنیا که سفر می کنند با 
اعتراض های خیابانی و واکنش منفی فعاالن مدنی روبه رو می شوند. در سال های اخیر بیش 
از 2هزار مورد ش��کایت توس��ط دفتر اردوغان علیه کسانی در داخل ترکیه به ثبت رسیده 
که اتهام شان توهین به اردوغان اعالم شده  است. به تازگی دامنه این شکایت ها به خارج از 
ترکیه هم گسترش یافته  است. دولت ترکیه اخیرا از یک کمدین آلمانی به خاطر سرودن 

شعری در تمسخر اردوغان شکایت کرده  است. 
مدت زمانی که برای بد نام شدن یک برند الزم است، معموال کوتاه تر از زمانی است 
که برای خوشنام شدنش طی می شود. یعنی برندی که خوشنامی اش ممکن است یک 
قرن طول بکش��د، برای بدنامی اش تنها یک س��ال کافی است. ترکیه چنین مسیری را 

طی کرده  است. 

ترکیه، داستان سقوط یک برند

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

سبک زندگی

360

نگاه آخر

جدول امروز

پتر بلیک، هنرمند سرشناس بریتانیایی با همکاری شرکت بنتلی، یک ماشین مدل کانتیننتال V8S را به سبک پاپ آرت تزیین کرده تا در یک حراجی فروخته شود. 
قرار است درآمد حاصل از فروش این خودرو صرف کارهای خیریه شود. 
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8.200طارم اصل 

5.000نیم دانه معطر 

8.400دم سیاه 

8.500آوازه )کیسه طالیی(،میزبان )کیسه آبی(، پردیس سبز 

8.200هاشمی 

4.500دانه بلند 1121- هندی برندهای )محسن، مژده(
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