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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ابرهای تیره 
در افق اقتصاد ایران و جهان

ارزیابی جدید بانک جهانی دل خیلی ها را لرزاند

بانک جهانی در جدیدتری��ن دورنمای خود، دورنمای نرخ 
رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. این کاهش به دلیل افزایش 
مشکالت اقتصادهای نوظهور برای حفظ رشد رخ داده است. 

این بانک همچنین نرخ رش��د اقتصادی ایران را تنزل داد. به 
گزارش ایس��نا، این بانک در جدیدترین پیش بینی خود، نرخ 
رش��د اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را ۲.۴درصد پیش بینی 

کرد که کمتر از نرخ ۲.۹درصد پیش بینی شده در گزارش ماه 
ژانویه این نهاد است. این بانک همچنین نرخ مورد 

4پیش بینی برای رشد اقتصاد جهانی در سال...

سرمقـاله
 دستورات بانکی

به روش قبل

محمود احمدی ن��ژاد در همان 
ماه ه��ای نخس��ت فعالی��ت خود 
در دول��ت نگاهش ب��ه مجموعه 
بانک��ی را برمال کرد و خواس��تار 
تقسیم پول مردم بر پایه خواسته 
سیاسی خویش شد. احمدی نژاد 
اس��تانداران را جم��ع ک��رد و در 
حضور رئی��س کل بانک مرکزی 
وقت و وزیر کش��ور آن دوره زمام 
ام��ور بانکداری را به دس��ت آنها 
س��پرد. در حال��ی ک��ه آن روزها 
این اقدام احمدی نژاد با نکوهش 
مواجه ش��د که چرا منابع بانک ها 
را ب��ه ش��کل دس��توری توزی��ع 
ولی اهلل  به نظر می رس��د  می کند، 
س��یف، رئیس کل بانک مرکزی 

ایران به هر دلیل که می تواند...

1

محم��ود احمدی نژاد در همان ماه های نخس��ت فعالی��ت خود در دولت نگاهش به مجموع��ه بانکی را برمال 
کرد و خواس��تار تقسیم پول مردم بر پایه خواس��ته سیاسی خویش شد. احمدی نژاد استانداران را جمع کرد و 
در حضور رئیس کل بانک مرکزی وقت و وزیر کش��ور آن دوره زمام امور بانکداری را به دس��ت آنها س��پرد. در 
حالی که آن روزها این اقدام احمدی نژاد با نکوهش مواجه ش��د که چرا منابع بانک ها را به ش��کل دس��توری 
توزیع می کند، به نظر می رس��د ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به هر دلیل که می تواند ناگزیری 
سیاس��ی باش��د همان راه را در آستانه سومین سال فعالیت دولت چاره کار دانسته است. دستور اکید وی مبنی 
بر اینکه »حداقل ۱۰درصد تس��هیالت بانک ها باید به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد و تصریح وی 
مبن��ی بر اینکه »مدیریت و توزیع منابع در اس��تان های مختلف به نحوی ص��ورت گیرد تا کمبود منابع برخی 
اس��تان ها از طریق منابع مازاد س��ایر استان ها  تامین ش��ود« یادآور همان روش پیشین است. در حالی که به 
گفته وزیر اقتصاد در فروردین ماه فقط 3۰درصد از تس��هیالت داده ش��ده به بنگاه ها در سال ۱3۹۴ تسهیالت 
تازه بوده اس��ت و 7۰درصد آنها اس��تمهال بوده اس��ت و با توجه به اینکه قرار است ۱۶هزار میلیارد تومان نیز 
مطابق خواسته وزیر صنعت به بنگاه های بحران زده داده شود معلوم نیست که این ۱۰درصد چقدر خواهد بود 
و بانک ها براس��اس کدام معیارها و روش های اقتصادی باید ۱۰درصد از منابع خود را به ش��رکت های کوچک 
و متوس��ط بدهن��د و آن را با کدام نرخ به ش��رکت ها دهن��د و اولویت این پرداخت ها چیس��ت؟ اگر بانک های 
خصوصی که از نظر قانون باید پیرو دس��تورهای اداری بانک مرکزی باش��ند نخواهند منابع خود را به این کار 
اختصاص دهند، بانک مرکزی چه خواهد کرد؟ آیا جا به جا کردن منابع بانک ها از یک اس��تان به اس��تان دیگر 
که در دس��تور سیف آمده همان دس��تورات قبلی را تداعی نمی کند؟ بانک ها و سپرده گذاران بانک ها را باید به 
صرف اینکه پس انداز خود را به جایی داده اند که س��ود نس��بی باالتری دارند باید جریمه کرد؟ این دستورهای 
پی درپ��ی باقیمان��ده قدرت بانک ها را نیز تنزل داده و آنها را در بدترین موقعیت قرار خواهد داد و خطر بزرگی 

بر اقتصاد حاکم خواهد شد. 

پرداخت یارانه های نقدی در پایان پنجمین سال اجرا در 
حالی ادامه دارد که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس 
حکایت از عقبگرد شاخص های اقتصادی ایران در سال های 

اخیر دارد. 
به گزارش خبرآنالین، هر چند این عقبگرد تنها ریشه در 
پرداخت یارانه های مس��تقیم ندارد اما بررسی ها نشانگر آن 
است که س��هم مخرب یارانه ها در اقتصاد ملی آنقدر مورد 
توجه بوده که کارشناسان میزان یارانه نقدی پرداخت شده 
را در کن��ار بودجه عمومی ق��رار دهند تا عمق فاجعه را به 

افکار عمومی معرفی کنند. 
 در پنج س��ال گذش��ته دو برابر اعتبارات عمرانی، یارانه 
نقدی به مردم پرداخت شده که بررسی ها نشان می دهد نه 
در بهبود کیفیت زندگی مردم نقش��ی داشته و نه توانسته 
اس��ت جبران هزینه های ناش��ی از افزایش قیمت سوخت 

را کند. 
 ه��ر چند اکثریت مردم با ش��یوه کنون��ی دریافت یارانه 
موافقن��د و تمایلی به قطع این روش ندارن��د اما برآوردها 
نش��ان می دهد هدفدار ک��ردن یارانه های نق��دی در کنار 
افزایش س��هم یارانه خانوارهای ب��دون درآمد و ضعیف از 
منظر اقتصادی می تواند در میان مدت حامیان بازنگری در 

شیوه کنونی پرداخت یارانه را افزایش دهد. 
 از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از 
۲۰7 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم توزیع ش��ده 
است. هر چند رقم ۴5 هزار و 5۰۰ تومان در ماه برای هر نفر 
ایرانی چندان رقم قابل توجه و تاثیرگذاری تلقی نمی شود اما 
رقم ب��زرگ ۲۰7 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد بحران زده 
ایران آنقدر جدی هست که ضرورت تغییر روند در پنج سال 

آتی را برای مسئوالن ایرانی آشکار کند. 

توزیع اعتبار یک میلیون شغل میان مردم
در حال��ی ک��ه اقتص��اد ایران ب��ا بحران ج��دی بیکاری 
روبه روس��ت و نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا ۲۹ سال دو برابر 
نرخ معمول بیکاری در ایران اس��ت، اعتباری معادل اعتبار 
مورد نیاز برای ایجاد یک میلیون ش��غل میان مردم توزیع 
ش��ده اس��ت. نرخ بیکاری در حال حاضر حدود ۱۱ درصد 
اس��ت به این ترتی��ب نرخ بیکاری جوانان ب��ه بیش از ۲۲ 
درصد می رس��د و ای��ن امر جامعه را با مش��کالت پیچیده 

اقتصادی و اجتماعی روبه رو می کند. 

تله پروژه های عمرانی
 در حالی اقتصاد ایران پرداخت این رقم را متقبل ش��ده 
که س��هم اعتبارات عمرانی در همین دوره زمانی، آنچنان 

که اشاره شد نیمی از این رقم بوده است. 
 بدین ترتیب برخی کارشناس��ان یکی از متهمان ردیف 
اول رکود کنونی اقتصاد را یارانه نقدی می دانند و معتقدند 
عدم هزین��ه این اعتبار در پروژه های عمرانی و اش��تغال زا 
س��بب شده ایران با بحران باالی بیکاری، رکود و کم شدن 
توان اقتصادی کشور روبه رو باشد به طوری که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت وضعیت کنونی س��رمایه گذاری در صنعت 
را در ای��ران فاجعه بار خوانده و تاکی��د کرده باید فکری به 

حال این بخش شود. 
اقتصاد ایران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز 
با بحران هایی جدی مواجه بود، به طوری که کارشناس��ان 
بارها ضرورت تغییر روند و اصالح س��اختار اقتصادی کشور 
را گوشزد می کردند اما بر کسی پوشیده نیست که پرداخت 
یارانه های نقدی س��بب ش��د بحران های اقتص��ادی ایران 

پیچیده تر و عمیق تر از گذشته شود. 

 در عمل می توان یارانه را به قفلی محکم بر پای اقتصاد 
ایران تش��بیه ک��رد، قفلی که هر ماه در موع��د مقرر توان 

حرکت را از اقتصاد ایران سلب می کند. 
 در حال حاضر بیش از 73 میلیون ایرانی دریافت کننده 
یارانه نقدی هس��تند اما بررس��ی ها نشان می دهد جمعیت 
نیازمند به این رقم در حد و اندازه 73 میلیون نفر نیست. 
 هر چند مجلس ش��ورای اس��المی دولت را مکلف کرده 
نسبت به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در سال جاری اقدام 
کند اما برآوردها نش��ان می دهد شیوه پیشین در شناسایی 
و ح��ذف یارانه بگیران برخوردار حتی ب��ا وجود ناتوانی در 

حذف یارانه ۲۴ میلیون ایرانی می تواند تداوم یابد. 
 در ح��ال حاضر میزان اعتباری که در قالب پول نقد در 
میان مردم توزیع می ش��ود، هر ماه 3 هزار و 3۲۱ میلیارد 
تومان اس��ت. بررس��ی های بان��ک مرکزی نش��ان می دهد 
وضعیت سفره خانوار نیز در این دوره زمانی با وجود توزیع 
پ��ول نقد 3 ه��زار و 3۲۱ میلیارد تومان��ی بهبودی نیافته 
و خان��وار ایرانی همچنان با کس��ری بودجه روبه رو اس��ت. 
در حالی که ایران در ش��رایط کنوی ب��ا بحرانی جدی در 
حوزه تأمین مالی روبه رو اس��ت، این پول با احتس��اب دالر 
3۴۰۰ تومان��ی با حدود ۹7۰ میلیون دالر برابری می کند. 
این در حالی اس��ت که تزریق هدفدار این اعتبار همانطور 
که اش��اره ش��د می تواند هر ماه منجر به ایجاد بیش از ۱۶ 
هزار شغل ش��ود که این رقم در هر ماه برای اقتصاد ایران 
فرصتی قابل توجه محس��وب می ش��ود. ب��ا در نظر گرفتن 
هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی ایجاد هر فرصت شغلی می توان 
چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در پنج س��ال گذشته 
اعتب��ار ایجاد بیش از یک میلیون ش��غل را در قالب یارانه 

نقدی میان مردم توزیع کرده است. 

تفاهم نام��ه کاهش تعرف��ه ترافیک داخلی ب��رای کاربر 
نهای��ی بین مدی��ران عامل ش��رکت های رایتل، ش��اتل، 
آس��یاتک، آپارات، تلوبیون و فیلیمو با حضور معاون وزیر 

ارتباطات در محل این وزارتخانه به امضا رسید. 
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت در این مراسم 
بی��ان داش��ت: ب��ا راه ان��دازی مرکز تب��ادل داده ش��بکه 
مل��ی اطالعات به عنوان هس��ته اصلی این ش��بکه یکی از 
موضوعات اصلی که موجب تمایز ش��بکه ملی اطالعات با 
شبکه بین المللی اینترنت می شود، بحث تعرفه دسترسی 

خواهد بود. 
محمدج��واد جهرم��ی اف��زود: دسترس��ی ب��ه خدمات 
نس��ل س��وم و چهارم یا ش��بکه فیبر ن��وری و همچنین 
س��رمایه گذاری ۲۰۰۰ میلی��ارد تومان��ی زیرس��اخت در 
ای��ن ح��وزه موجب توس��عه اینترنت در کش��ور ش��ده و 
زیرمجموعه های شبکه ملی اطالعات نیز به شمار می رود، 
طی سال های گذش��ته بحث هایی درباره کیفیت اینترنت 
و ل��زوم بهبود آن مط��رح بود که اکن��ون در برخی نقاط 
براساس ش��اخص های طراحی شده کیفی تا ۹ برابر ارتقا 

داشته ایم. 
مدیرعام��ل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت تأکید کرد: 
زمانی انتقاد می ش��د که چرا شبکه ملی اطالعات توسعه 

داده نمی ش��ود، اما به هر حال مراح��ل اجرای این طرح 
فراز  و نش��یب های اجتناب ناپذی��ری دارد. البته در برخی 
نقاط هم میزان بهبود کیفیت در حد ۲۰ درصد بوده و در 
مجموع می توان گفت از نظر کیفی ش��رایط در کل کشور 

5۰ درصد بهبود یافته است. 
مع��اون وزیر ارتباط��ات با تأکید بر اینکه ب��ا راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات این هدف دنبال می شود که به جای 
محت��وای خارجی و ترویج آن از تولیدات بومی اس��تفاده 
ش��ود، بیان کرد: برای توس��عه ICT کشور ما در شرکت 

ارتباطات زیرساخت از بخشی از درآمد خود گذشتیم. 
او در ادام��ه گفت: پیش از این برای خرید ۱۰ گیگابیت 
پهن��ای بان��د الزم بود ش��رکت ها هزینه ای مع��ادل ۱.7 
میلیارد تومان به ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت پرداخت 
کنن��د، اما اکنون به واس��طه تخفیف ه��ای در نظر گرفته 
ش��ده این رقم ب��رای هر STM۱۰ به ح��دود ۹ میلیون 
تومان رسیده و با توجه به اینکه طی هفته های گذشته ما 
ش��ش STM۱۰  واگذار کرده ایم، در واقع می توان گفت 
در ط��ول ماه ح��دود ۱۱.5 میلیارد توم��ان از درآمدهای 
ش��رکت  را به نفع توس��عه ICT ح��ذف کرده ایم؛ براین 
اساس شرایط به گونه ای پیش رفته که این شرکت ها تعرفه 
خود را برای محت��وای داخلی تا حدود 5۰ درصد کاهش 

داده اند و دیگر یک گیگابایت مصرف برای س��ایت آپارات 
یا فیلمیو به اندازه 3۶۰۰ تومان قیمت نخواهد داشت. 

جهرمی تأکید کرد: برای آنکه ش��بکه ملی اطالعات از 
شهریورماه با عرضه و سرویس دهی مناسبی فعالیت کند، 
الزم اس��ت این بخش ها ب��ه آن بپیوندند. پیش از این نیز 
وزیر ارتباطات اعالم کرده بود که در خصوص شبکه ملی 
اطالعات گاهی اطالعات و آدرس غلط داده ش��ده اس��ت، 
ام��ا ما اکنون امیدواری��م با اتفاقاتی ک��ه در تغییر تعرفه 
استفاده از محتوای داخلی رخ داده مردم طعم واقعی این 
ش��بکه را درک کنند و به یاد داشته باشند که شبکه ملی 
اطالعات محدودیت نبوده و ش��کوفایی فناوری در داخل 

کشور به شمار می رود. 
مدیرعام��ل ش��رکت ارتباط��ات زیرس��اخت در پای��ان 
صحبت ه��ای خ��ود نیز ب��ه پیگی��ری تغیی��ر تعرفه های 
ارتباطی که در کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات در 
دس��ت بررسی است اش��اره کرد و گفت: کاهش تعرفه ای 
که به واس��طه عقد این تفاهم نامه در برخی ش��رکت های 
ارائه کننده خدمات ارائه ش��ده با تعرفه های کلی متفاوت 
اس��ت و در نهایت در تعیین تعرفه های جدید اینترنت نیز 
ای��ن موضوع مورد توجه قرار دارد که برای دسترس��ی به 
محتوای داخلی هزینه های پایین تری در نظر گرفته شود. 

دستورات بانکی به روش قبل

چرا قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به اصالح دارد؟ 

اعتبار یک میلیون شغل در یارانه نقدی توزیع شد

تفاهم نامه کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای کاربر نهایی امضا شد
سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 

سردبیری

راه سازان با آسفالت وداع می کنند 

 آغاز عصر بتن
در جاده های ایران

عمـران
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نگاهی به مدل ارزش ویژه برند آکر

 برند بودن یا برند نبودن 
مسئله این است! 

فس��ت فودها یکی از پرطرفدارترین غذاها در کل دنیا هستند که مردم 
سراس��ر جهان به خاطرش��ان حاضرند حتی س��اعت ها در ص��ف بمانند. 

برای فس��ت فودخورها ش��اید چندان مهم نباشد که این 
خوشمزه های دوست داشتنی از کجا آمده اند، چقدر...

سیف از مدیران عامل بانک ها خواست 
لزوم اختصاص حداقل 10 درصد تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط

رئی��س کل بانک مرک��زی در نام��ه ای خطاب به 
مدیران عامل بانک ها و موسس��ات اعتباری خواستار 
اعطای حداقل ۱۰ درصد تسهیالت بانکی به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید 
و رونق اقتصادی ش��د. سیف در این نامه تأکید کرده 
اس��ت؛ مدیریت و توزیع منابع در استان های مختلف 
به نحوی صورت  گیرد تا کمبود منابع برخی استان ها 

از طری��ق مناب��ع مازاد س��ایر 
استان ها تامین شود. 

 این نامه در پی جلسه چهار 
س��اعته مدیران عامل بانک ها 
با رئی��س کل بان��ک مرکزی 
اقدام��ات عمل��ی  زمین��ه  در 
نظام بانکی ب��ا موضوع اقتصاد 

مقاومتی، ارسال شده است. 
متن نامه به این شرح است: 

پی��رو مذاکرات انجام ش��ده 
در جلس��ه مورخ ۱3۹5/3/۱7 

در ارتب��اط با اولویت های تس��هیالتی نظ��ام بانکی، از 
آنجاک��ه اعطای تس��هیالت به بنگاه ه��ای کوچک و 
متوسط بیش��ترین تأثیر را در ایجاد اشتغال، افزایش 
تولی��د و رونق اقتصادی دارد، اولویت اصلی بانک ها در 

سال جاری تأمین مالی این بنگاه ها خواهد بود. 
ویژگی ها و نوع فعالیت بنگاه های کوچک و متوس��ط 
باعث می ش��ود اثربخشی اعطای تس��هیالت به آنها در 
مقایسه با بنگاه های بزرگ به مراتب بیشتر باشد، بنابراین 
الزم است به منظور تحقق اهداف اصلی اقتصادی دولت 

مبنی بر خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 
5 درص��د در س��ال جاری، این امر م��ورد اهتمام جدی 
همکاران محترم در نظام بانکی کشور قرار گرفته و منجر 
 به استفاده کامل از ظرفیت های قابل توجه نظام بانکی در 

دستیابی به اهداف مورد نظر شود. 
براس��اس پیش بین��ی انجام ش��ده تأمی��ن مالی 
بنگاه های مزب��ور، باتوجه به عملکرد ش��بکه بانکی 
کش��ور در س��ال گذش��ته و 
توان تس��هیالت دهی بانک ها 
در س��ال جاری، با تخصیص 
حدود ۱۰ درصد از تسهیالت 
اعطای��ی قابل انج��ام خواهد 
مش��کلی  اس��اس  براین  بود. 
تحت عن��وان کمب��ود منابع 
وجود نداش��ته و ب��ه منظور 
تحق��ق اه��داف موردنظ��ر و 
جلوگی��ری از ایج��اد ش��ائبه 
عدم همکاری شبکه بانکی در 
اجرای طرح یادشده، مقتضی است مدیریت و توزیع 
منابع در استان های مختلف به نحوی صورت  پذیرد 
تا کمبود منابع برخی استان ها از طریق منابع مازاد 

سایر استان ها تامین شود. 
درخاتمه نی��ز به منظور ارزیاب��ی نتایج حاصل از 
اج��رای طرح مورد نظر الزم اس��ت اطالعات مربوط 
به تسهیالت اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط 
در چارچوب دس��تورالعمل مربوط و سایر موارد در 
سال جاری در اسرع وقت برای این بانک ارسال شود. 
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احم��دی،  محم��د  عل��ی 
پایدار  توس��عه  مجری طرح 
پارس جنوب��ی در گفت وگو 
برنامه های  درب��اره  ایلن��ا  با 
طرح توسعه پایدار در پارس 
جنوب��ی و ماهیت آن گفت: 
مطالعه و بررس��ی چگونگی 
آالیندگی  صفررس��انی  ب��ه 
پاالیش��گاه ها،  فلر  گازه��ای 
و سایر صنایع  پتروشیمی ها 
مس��تقر در منطق��ه با هدف 
تولی��د و مصرف مس��ئوالنه 
انرژی پاک از جمله اهدافی 
 اس��ت که ما در طرح توسعه 

پایدار دنبال می کنیم. 
فلر  بازیاف��ت گازهای  وی 
منطقه و تبدیل آنها به انواع 
اش��کال انرژی قابل انتقال و 
مصرف محلی انرژی با هدف 
جلوگیری از هدررفت انرژی 
دیگ��ر  از  را  تجدیدناپذی��ر 
پایدار  توس��عه  طرح  اهداف 
برش��مرد و اف��زود: مطالعه، 
بررس��ی و اجرای پروژه های 
جم��ع آوری  ب��رای  الزم 
صنعت��ی  پس��اب های 
پاالیش��گاه ها و... منطق��ه و 
تصفی��ه آنه��ا تا دس��تیابی 
ب��ه تامین آب کش��اورزی و 
صنعت��ی مورد نیاز توس��عه 
منطق��ه با ه��دف کمک به 
تامین آب آش��امیدنی سالم 
و  منطق��ه  در  بهداش��تی  و 

جلوگی��ری از آلودگ��ی آب 
دریا و از بین رفتن ش��رایط 
زندگ��ی در زیر و روی آب و 
توس��عه فضای سبز منطقه، 
گازه��ای  انتش��ار  کاه��ش 
دی اکس��یدکربن  گلخانه ای 
ای��ن  اه��داف  دیگ��ر   از 

طرح است. 
احمدی مطالعه، بررسی و 
اجرای پروژه های الزم جهت 
جمع آوری پسماندهای جامد 
پاالیش��گاه ها و. . . منطقه و 
تبدی��ل آنها ب��ه انرژی های 
قاب��ل مص��رف در مح��ل یا 
فروش  یا جمع آوری،  انتقال 
و انتق��ال کنترل ش��ده آنها 
از منطقه با هدف پاکس��ازی 
محی��ط منطقه را یکی دیگر 
از اهداف یاد ش��ده برشمرد 
و توضی��ح داد: این پروژه ها 
ش��امل گ��رد و غبارزدایی از 
منطقه  گوگرد  تولید  فرآیند 
 DSO و جلوگیری از انتقال
به عنوان محص��ول جانبی و 
پاالیش��گاه های  آلوده کننده 
گازی و تبدی��ل آن به مواد 
نی��ز  غیرآالین��ده  ب��اارزش 

می شود. 
ادامه خاطرنش��ان  وی در 
ک��رد: مطالع��ه، بررس��ی و 
به  که  پروژه های��ی  اج��رای 
ش��هری  جامع��ه  پای��داری 
منطق��ه عس��لویه و مناطق 

کمک ه��ای  آن  اط��راف 
موث��ری را ارائ��ه کنن��د، از 
دیگ��ر برنامه ه��ای عملیاتی 
ما در این طرح اس��ت ضمن 
اینک��ه مطالع��ه، بررس��ی و 
اجرای پروژه های آموزشی با 
کیفیت تکمیلی را نیز دنبال 

می کنیم. 
مجری طرح توسعه پایدار 
پارس جنوبی در ادامه درباره 
س��ال  در  طرح  فعالیت های 
جاری و آینده نزدیک اظهار 
توسعه  داش��ت: طرح جامع 
برنامه  پایدار مطالعاتی برای 
شده  طراحی  آن  پنجس��اله 
اس��ت که ب��ر ضروری ترین 
به  دس��تیابی  برای  اقدامات 
منطق��ه پ��اک در عس��لویه 
 متمرک��ز اس��ت و نزدیک به 
5.6 میلیارد یورو اعتبار برای 
الزم االجرا  پروژه های  اجرای 

نیاز خواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: نخس��تین 
برنام��ه در دس��ت اج��رای 
طرح دس��تیابی به نخستین 
گازی  پ��اک  پاالیش��گاه 
کش��ور در این منطقه یعنی 
پاالیش��گاه دوم )فازه��ای 2 
و 3( اس��ت ک��ه در صورت 
همراهی الزم سایر ذی نفعان 
طی دو س��ال آین��ده انجام 
می ش��ود در ح��ال حاض��ر 
منتظ��ر اع��ام کمیس��یون 

مناقصات ش��رکت ملی نفت 
ایران برای انتخاب برنده آن 

هستیم. 
احم��دی تاکید کرد: این 
بار  ب��رای نخس��تین  پروژه 
در ای��ران انج��ام می ش��ود 
انتق��ال  پ��ی  در  ط��رح  و 
اجرای  تکنولوژی آن جهت 
از طریق  آت��ی  پروژه ه��ای 
به کارگی��ری نیروها و توان 
داخل اس��ت که ب��ه همین 
منظور هر ی��ک از برندگان 
قالب کنسرس��یومی که  در 
اقدام  ش��ده اند،  ساماندهی 

خواهند کرد. 
بی��ان  ب��ا  ادام��ه  در  وی 
اجرای  راس��تای  در  اینک��ه 
اصل پنجاهم قانون اساس��ی 
تحق��ق آرمان های هفده گانه 
تاکنون  متحد،  ملل  سازمان 
اقدامات��ی از جمل��ه تصویب 
ط��رح جامع توس��عه پایدار 
پ��ارس جنوبی مش��تمل بر 
کلیه پروژه ها و فازهای طرح 
ملی  شرکت  هیات مدیره  در 
نفت انجام شده است، اظهار 
اجرا شدن  داش��ت: تصویب 
نخستین پروژه فاز یکم طرح 
جامع »بازیافت و مصرف گاز 
فلر پاالیش��گاه دوم )فازهای 
2و3( با منابع داخلی شرکت 
ملی نفت ای��ران نیز از دیگر 

اقدامات است. 

توس��عه  ط��رح  مج��ری 
پای��دار پ��ارس جنوبی تهیه 
اس��ناد و م��دارک مطالعاتی 
و فن��ی و پیگی��ری فرآین��د 
اص��اح  پ��روژه  تصوی��ب 
پاالیشگاه   )Revamping(
دوم و تهیه اس��ناد و مدارک 
مطالعات��ی و فنی و پیگیری 
فرآیند تصویب اجرای پروژه 
DSO برای پنج پاالیش��گاه 
گازی را از دیگ��ر اقدام��ات 

عنوان کرد. 
وی اف��زود: تهیه اس��ناد و 
فنی  و  مطالعات��ی  م��دارک 
و پیگی��ری فرآین��د پ��روژه 
تصفی��ه پس��اب پاالیش��گاه 
دوم، تهیه اس��ناد و مدارک 
مطالعات��ی و فنی و پیگیری 
فرآیند پروژه س��ولفور کوب 
)شمش گوگردی( پاالیشگاه 
س��وم، تهیه اسناد و مدارک 
مطالعات��ی و فنی و پیگیری 
فرآیند تصویب جهت اجرای 
پ��روژه بازیاف��ت و مص��رف 
گاز فلر در پاالیش��گاه هفتم 
)فازه��ای 17 و 18(، امض��ا 
کنسرسیوم ها  با  موافقت نامه 
مختل��ف  ش��رکت های  و 
متقاض��ی س��رمایه گذاری و 
هماهنگ��ی با دانش��گاه ها از 
دیگر اقداماتی اس��ت که در 
راس��تای ای��ن ه��دف انجام 

شده است. 

مجری طرح توسعه پایدار پارس جنوبی عنوان کرد

نیاز به 5.6میلیارد یورو اعتبار برای 
توسعه پایدار در پارس جنوبی

اردش��یر نوریان گفت: ما فقط 
به دنب��ال احقاق حق��وق مردم 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
هس��تیم و اعام می کنیم وقتی 
می گویند نگران آب کرمان، یزد 
و اصفه��ان هس��تند، بدانند که 
ایرانی اند  مردم چهارمحال ه��م 
و زیر پرچم جمهوری اس��امی 
زندگی می کنند. باید نگران اینها 

هم باشید. 
در  ش��هرکرد  م��ردم  نماینده 
در  اس��امی  ش��ورای  مجل��س 
گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا در خصوص 
بحران آب در استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: مسئله 
آب یک��ی از حادترین موضوعات 
اس��تان چهارمح��ال اس��ت که 
همزم��ان م��ا را با اس��تان های 
اصفه��ان، یزد و کرم��ان درگیر 

کرده است. 
اردش��یر نوریان ادامه داد: این 
مش��کل اکن��ون از ابع��اد فنی و 
اقتصادی به س��طوح باالتر آمده 
و ابع��اد اجتماعی پی��دا کرده و 
اکن��ون تبدی��ل به یک مس��ئله 

امنیتی شده است. 
وی با اش��اره به عدم مدیریت 
صحی��ح در پ��روژه انتقال آب از 
این اس��تان اظهار داش��ت: عدم 
مهم تری��ن  صحی��ح  مدیری��ت 
عاملی اس��ت که س��بب ش��ده 
این مش��کات به وج��ود بیاید. 
ع��دم مدیری��ت صحیح س��بب 
ش��د که این موض��وع اجتماعی 
ش��ود و وقت��ی ابع��اد اجتماعی 
خوب مدیریت و کنترل نشود و 

فرمول ه��ای منطقی و مبتنی بر 
عدالت و انصاف و منافع عمومی 
تنظیم نشود به موضوعی امنیتی 

و معضلی ملی تبدیل می شود. 
در  امی��د  فراکس��یون  عض��و 
مجلس ش��ورای اسامی تصریح 
ک��رد: ح��ل چنی��ن مس��ئله ای 
ممک��ن اس��ت پر هزینه باش��د، 
باید به مس��ئوالن کشور هشدار 
داد وقت��ی در رابط��ه ب��ا چنین 
موضوعات��ی ام��کان مدیریت در 
س��طوح پایین تر، کم هزینه تر و 
س��هل الوصول تر وجود دارد چرا 
تعل��ل می کنند تا مس��ئله ابعاد 

اجتماعی و امنیتی پیدا کند؟ 
نماین��ده م��ردم ش��هرکرد در 
مجلس ش��ورای اس��امی افزود: 
این مش��کل یک��ی از اصلی ترین 
مسائل استان ما است و به صورت 
جدی و با تمام ظرفیت قانونی در 

این موض��وع ورود خواهیم کرد. 
کما اینکه حتی قب��ل از ورود به 
مجلس و ش��روع رس��می کار در 
مجلس دهم و تصویب اعتبار نامه 
نماین��دگان، در حاش��یه یکی از 
ماقات ه��ای رس��می ب��ا هیأت 
دولت به وزی��ر نیرو اعام کردیم 
ک��ه باید در ح��وزه آب با تدبیر و 
درایت بیش��تر عمل کنن��د و از 
اعمال نفود افراد در دستگاه های 
ذی ربط که متعلق به استان های 
ذی نفع هستند، جلوگیری شود. 

نوری��ان ادامه داد: متاس��فانه 
اعم��ال نظ��ر ش��خصی در این 
مس��ئله وجود دارد و افرادی در 
بدن��ه وزارت نیرو وج��ود دارند 
که اصالتا از اس��تان های ذی نفع 
هس��تند و به صورت ج��دی در 
مدیری��ت ای��ن پروژه براس��اس 
منافع اس��تان های دیگر حرکت 

می کنن��د و ب��ه نظ��ر م��ن این 
مس��ئله، نادیده گرفت��ن حقوق 
م��ردم چهار محال اس��ت که ما 
وظیفه داریم از حقوق شان دفاع 

کنیم. 
وی افزود: البته ما به این موضوع 
به ش��کلی دامن نخواهیم زد که 
تبدیل به یک مش��کل اجتماعی 
و امنیتی ش��ود، بلک��ه ما فقط به 
دنبال احقاق حقوق مردم اس��تان 
هس��تیم و اع��ام می کنیم وقتی 
می گویند نگران آب کرمان، یزد و 
اصفهان هستند، بدانند که مردم 
چهارمح��ال هم ایرانی ان��د و زیر 
پرچم جمهوری اس��امی زندگی 
می کنن��د. باید نگ��ران این ها هم 

باشید. 
در  ش��هرکرد  م��ردم  نماینده 
مجلس ش��ورای اس��امی ادامه 
داد: در حال حاضر به بس��یاری 

از روس��تاهای ای��ن اس��تان ب��ا 
تانک��ر آبرس��انی می ش��وند. این 
منطق��ی نیس��ت که م��ردم این 
منطقه تحت فش��ار باشند چون 
باغ پس��ته کرمان و رفس��نجان 
آب می خواهد ی��ا فان کارخانه 
صنعتی در اصفه��ان نیاز به آب 

دارد. 
عضو فراکس��یون امید تصریح 
کرد: مناب��ع آب بای��د مدیریت 
شود و مس��ئله تونل بهشت نیز 
یکی از همین طرح ها اس��ت. در 
ط��رح اولیه، جری��ان انتقال آب 
از س��فره ها کاما مشخص شده 
بود. همان زمان مراجع ذی ربط 
در محیط زیس��ت و کارشناسان 
اعام کردند که با اجرایی شدن 
این طرح، سفره های آبی استان 
ام��ا البی  خال��ی خواهند ش��د 
طرف مقاب��ل آنقدر قوی بود که 
کارشناس��ی  نظرهای  اعام  این 
نیز نتوانس��ت جلوی اجرای این 

پروژه را بگیرد. 
نوری��ان تصریح کرد: ما اعتقاد 
داری��م همان گون��ه که مس��ائل 
اس��تان ها  س��ایر  معض��ات  و 
مهم اس��ت و باید ب��ه آنها توجه 
ش��ود مسائل اس��تان ما هم باید 
مورد بررس��ی قرار گی��رد. مردم 
در  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
زمس��تان، بارش ب��رف و باران و 
بسته شدن جاده ها و در تابستان 
گرما را تحم��ل می کنند اما آب 
منطق��ه آنها باید ب��ه جای دیگر 
منتقل ش��ود و این دور از انصاف 

است. 

بحران آب در چهارمحال امنیتی شده

 تونل بهشت آباد، سفره های زیرزمینی را خالی می کند

آب

گاز

الزام شرکت های پتروشیمی به 
HSE رعایت قوانین

مدیر عامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
طرح ها ومجتمع های پتروش��یمی مل��زم به رعایت 

کامل اصول HSE هستند. 
به گزارش نیپنا، مرضیه شاهدایی دیروز دراجاس 
مدی��ران طرح ه��ای پتروش��یمی منطقه عس��لویه 
اظهارک��رد: تمام��ی ش��رکت های فع��ال در صنعت 
پتروش��یمی باید قوانین ایمنی، بهداش��ت و محیط 
زیست را مورد توجه قراردهند و این امر شامل تمام 

شرکت های دولتی وخصوصی است. 
وی افزود: باید طرح ها ومجتمع های پتروش��یمی 
ب��ا همگرایی و تعامل یکپارچگی در HSE را محقق 

کنند. 
وی با بیان اینکه آیین نامه ها و دس��تورالعمل های 
منتشر ش��ده در زمینه HSE می تواند به عنوان یک 
راهب��رد اجرای��ی مورد اس��تفاده قرار گی��رد، گفت: 
با  امیدواری��م بخش خصوص��ی همکاری بیش��تری 
 HSEش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی در بحث

داشته باشد. 
در ادامه مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اظهار کرد: جاده های فاز 2 عسلویه نیازمند نوسازی 
و تکمیل اس��ت و امیدواریم با همکاری سازمان های 
منطق��ه ویژه اقتص��ادی ان��رژی پ��ارس جاده های 
مورد اش��اره درکمترین زمان ممک��ن مورد بازبینی 

قرارگیرند. 
مع��اون وزی��ر نف��ت با اش��اره به کمبود مس��کن 
درمنطق��ه گفت: طرح ه��ای جدید پتروش��یمی به 
تدریج وارد مدار تولید می شوند و دراین میان نیاز به 
مسکن افزایش می یابد و برای رفع نیاز به واحدهای 
مس��کونی برنامه ریزی های انجام شده ضروری است 
که س��اخت مس��کن درس��طح منطقه م��ورد توجه 

بیشتری قرارگیرد. 

زیمنس، نیروگاه »جالل« در شهرستان 
دماوند را تامین اعتبار می کند

نایب رئیس هیات مدیره موسس��ه اندوخته شاهد، 
گفت: در س��فر هیأت اقتصادی ایران به چهار کشور 
لهس��تان، فنان��د، س��وئد و لتون��ی، مذاکراتی برای 
فاینان��س )تامین مالی( نیروگاه جال انجام ش��د که 
در این میان، همکاری با ش��رکت زیمنس به زودی به 

مرحله امضای قرارداد خواهد رسید. 
س��یدمحمدرضا آیت اللهی در گفت و گ��و با ایرنا، 
س��رمایه مورد نیاز برای فاز نخست نیروگاه جال که 
در استان تهران شهرستان دماوند جانمایی شده است 

را 330 تا 350 میلیون یورو ذکر کرد. 
وی با بی��ان اینکه اکنون این نی��روگاه جانمایی و 
زمین و آب آن تامین شده است، گفت: در این سفر با 
شرکت هایی که توانایی تامین مالی نیروگاه های بزرگ 

را دارند مذاکراتی انجام شد. 
آی��ت اللهی در ارتباط با دس��تاوردهای این س��فر 
گفت: در س��فر به چهار کشور لهستان، فناند، سوئد 
و لتون��ی، تفاهم هایی برای تامی��ن خمیر کاغذ برای 
صنایع کاغذ س��ازی کش��ور و همچنین تامین قراضه 

برای صنایع فوالد انجام شد. 
وی اف��زود: در دیداره��ای دوجانبه، ش��رکت های 
تابعه موسس��ه اندوخته ش��اهد برای جذب س��رمایه 
ب��ه طرف های خارجی معرفی ش��د و در مواردی نیز 
طرف های مذاکره اظه��ار عاقه کردند؛ در این موارد 
مقرر ش��د اطاعات تکمیلی برای آنها ارس��ال شود؛ 
پیش بینی های الزم نیز انجام شد تا آنها به ایران سفر 

کنند کارهای نهایی انجام شود. 
آیت اللهی ادامه داد: همچنین در این سفر در بخش 
حمل و نق��ل کاالهای صادراتی و شناس��ایی بازارهای 
صادراتی برای ش��رکت های تابعه موسس��ه اندوخته 
ش��اهد، مذاکراتی انجام شد که ادامه این مذاکرات به 
مبادله اطاعات و بررسی امکانات پیشنهاددهندگان 

موکول شد. 
به گزارش ایرنا، موسس��ه اندوخته ش��اهد به عنوان 
س��هامدار عمده شرکت شاهد ش��ناخته می شود. این 
ش��رکت در س��ال 1363 با هدف جمع آوری بخش��ی 
از پس اندازه��ا و دارایی ه��ای فرزندان ش��هدا باهدف 
س��رمایه گذاری و حفظ اص��ل دارای��ی و ایجاد ارزش 
افزوده برای آنها تشکیل شد. این شرکت اکنون در پنج 
محور هلدینگ بازرگانی، هلدینگ ساختمان و اماک، 
هلدینگ س��رمایه گذاری، هلدینگ فرآوری و توس��عه 

ابنیه و هلدینگ سوخت و انرژی فعالیت می کند. 
هیات سیاس��ی - اقتص��ادی ایران هفته گذش��ته 
متش��کل از 60 فعال اقتصادی به سرپرستی محسن 
جال پ��ور، رئیس ات��اق بازرگانی،  صنای��ع،  معادن و 
کشاورزی ایران همراه با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه، به چهار کشور لهستان، فناند، سوئد و لتونی 

سفر کرد. 
هیات اقتصادی ایران در این س��فر عاوه بر حضور 
در همایش ه��ای تج��اری، در دیداره��ای رو در رو با 

همتایان خود در کشور میزبان شرکت کردند. 

مدیر بازاریابی و فروش شرکت ملی صادرات 
گاز ایران: 

گرمای هوا قیمت گاز را افزایش داد

مدیر بازاریابی و فروش شرکت ملی صادرات گاز ایران 
گفت: در پی افزایش گرمای هوا و باال رفتن مصرف برق، 

قیمت گاز در بازارهای جهانی افزایش یافته است. 
علی امیرانی در گفت و گو با ایس��نا، با اش��اره به 
اینکه براساس گزارش نشریه پلتس طی هفته منتهی 
 ب��ه دوم ژوئن )13 خ��رداد( قیمت تک محموله های 
ال. ان. جی برای تحویل در ماه ژوییه )تیر ماه( جهت 
تحوی��ل ب��ه بازار ژاپن و کره جنوبی 4.9 دالر به ازای 
ه��ر میلیون BTU )واح��د حرارتی بریتانیا( ارزیابی 
ش��ده، گفت: این قیمت نس��بت به هفته گذشته 20 

سنت افزایش داشته است. 
وی یک��ی از عل��ل ای��ن افزای��ش قیم��ت را صعود 
قیمت های نفت دانس��ته وخاطر نش��ان کرد: از سوی 
دیگ��ر صع��ود قیمت های گاز در ب��ازار MBP )بازار 
براس��اس قیمت( که به نوعی بازاری جایگزین برای 
تک محموله های LNG آس��یا محسوب می شود، در 

افزایش قیمت گاز موثر بوده است. 
ب��ه گفت��ه مدی��ر بازاریابی و فروش ش��رکت ملی 
ص��ادرات گاز ای��ران، افزایش تقاضای بازیگران اصلی 
حوزه ال.ان.جی که به دنبال بهینه سازی سبد انرژی 
هس��تند دیگ��ر عامل افزای��ش قیمت در این هفته به 
ش��مار م��ی رود.  ب��ه گفته امیرانی، در ب��ازار اروپا نیز 
شاخص بازار براساس قیمت )MBP(  در قراردادهای 
آتی سررسیدماه ژوییه مصادف با تیر ماه با هفت سنت 
افزایش نسبت به هفته گذشته به 4.82 دالر به ازای 

هر میلیون BTU رسیده است. 
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در بازار آمریکا طی 
هفت��ه منته��ی به اول ژوئ��ن مطابق با 12 خرداد ماه 
شاخص هنری هاب )یک مرکز توزیع براساس سیستم 
توزیع گاز طبیعی با خط لوله(نسبت به هفته پیش از 
آن 49 سنت افزایش یافته، گفت: طبق این افزایش 
شاخص هنری هاب از 1.77 دالر به2.26 دالر در هر 

میلیون BTU رسیده است. 

 برداشت گاز ایران و قطر از 
پارس جنوبی تا پایان سال برابر می شود

مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز پارس از راه اندازی 
فازه��ای 17 و 18، 19، 20 و 21 پ��ارس جنوب��ی تا 
پایان سال و برابری برداشت ایران و قطر از این میدان 

مشترک خبر داد. 
به گزارش شرکت ملی نفت، »علی اکبر شعبان پور« 
راه اندازی پنج فاز استاندارد در یک سال را »بی سابقه« 
خواند و آن را نتیجه سیاس��ت های وزارت نفت برای 

توسعه هرچه زودتر میدان های مشترک دانست. 
وی گفت: انتظار داریم تولید گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی تا پایان امسال با قطر برابر شود که الزمه 
آن حمایت همه جانبه و تامین اعتبار مورد نیاز است. 
ش��عبان پور اضاف��ه ک��رد: پس از اج��رای برجام و 
گشایش مراودات بین المللی باید هر چه زودتر برای 
افزای��ش تولی��د نف��ت و گاز اق��دام کنیم و با توجه به 
برنامه های صادرات گاز و توسعه صنایع متکی به آن، 

به افزایش تولید ناگزیریم. 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس گش��ایش های 
ایج��اد ش��ده در دوران پس��ابرجام را »گس��ترده« 
 توصیف کرد و ادامه داد: در مناس��بات مختلف مانند 
بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی شاهد افزایش تردد شرکت های 
خارجی در ایران بودیم که با شرکت های داخلی برای 

همکاری مذاکراتی داشتند.  
وی گف��ت: یکی از مظاهر اقتصاد مقاومتی افزایش 
برداش��ت از میدان های مش��ترک است و برای پرهیز 
از شعارزدگی باید برداشت از این میدان ها را همپای 

کشورهای همسایه افزایش دهیم. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، چندی پیش ش��عبان پور به ایرنا 
گفت: تولید گاز قطر در س��ه س��ال گذش��ته به اندازه 

177 میلیارد مترمکعب در روز ثابت مانده است. 
به گفته این مقام صنعت نفت، پارس��ال تولید گاز 
ای��ران از پ��ارس جنوبی ب��ه 132 میلیارد مترمکعب 
رسیدکه امسال افزایش قابل توجهی خواهد داشت. 
شعبان پور اضافه کرد: قطر در سال 1392 دو برابر ایران 
از پارس جنوبی گاز تولید می کرد، اما پس از بهره برداری 
از طرح های جدید، فاصله ایران با این کشور کمتر شد.  
وی ادامه داد: امسال با بهره برداری از فازهای 19، 20، 
21، 17 و 18 پارس جنوبی، تولید گاز ایران از مرز 500 

میلیون متر مکعب در روز خواهد گذشت. 
می��دان گازی پ��ارس جنوبی )یا گنبد ش��مالی در 
بخ��ش قط��ری(، بزرگ ترین میدان گازی مس��تقل 
جهان به ش��مار می رود که با داش��تن 34.2تریلیون 
و مترمکعب گاز اس��تحصال پذیر، حدود 19درصد از 
کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است. 

ای��ن می��دان گازی اف��زون ب��ر ذخای��ر عظیم گاز 
طبیع��ی، نزدی��ک ب��ه 16 میلی��ارد بش��که میعانات 
زی��ادی  مقادی��ر  و  نف��ت  اس��تحصال پذیر،   گازی 

هلیوم دارد. 

پتروشیمی

نیرو
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در  چین��ی  نش��ریه  ی��ک 
تحلیلی در باره توس��عه بندر 
چابه��ار و هم��کاری ای��ران، 
هن��د و افغانس��تان و امضای 
توافق نام��ه س��ه جانبه در این 
باره نوشته است که این بندر 
ویژه ای  ژئوپلیتیک��ی  اهمیت 

برای هند دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، نش��ریه 
»گلوب��ال تایم��ز« چی��ن در 
چابهار  نوش��ت:  خود  گزارش 
بندری در جنوب ش��رق ایران 
س��ال 1982  از  ک��ه  اس��ت 
میالدی استفاده از آن مدنظر 
قرار گرفت و از س��ال 2002 
می��الدی هندی ها که پیش تر 
خواس��تار حضور در این بندر 
بودن��د بیش��تر ب��ه آن توجه 

نشان دادند. 
ای��ن روزنامه می نویس��د: اما 
اخی��را ب��ه دنبال س��فر نارندرا 
م��ودی، نخس��ت وزیر هند به 
ایران و پس از دیدار او با حسن 
روحانی رئیس جمهوری ایران و 
به دنبال امض��ای توافق نامه دو 
کشور و افغانستان برای توسعه 
این بن��در، یکپارچگ��ی اصلی 

میان طرفین شکل گرفت. 
گلوب��ال تایم��ز از چابه��ار 
به عنوان یک کریدور اقتصادی 
یاد می کند که هند به ش��دت 
می خواهد در آن سهم داشته 
باش��د. ب��ه نوش��ته روزنام��ه 
چینی، در واق��ع این کریدور 
مه��م  ش��اهراه  و  اقتص��ادی 
منطقه ای دروازه ای برای ورود 

هند به خاورمیانه است. 

این نش��ریه ب��ه نقش ایران 
اش��اره می کند و می نویس��د 
که اهداف ای��ران می تواند در 
چابهار ب��ا هند فرق کند. زیرا 
ایران به توسعه اقتصادی کل 

منطقه می اندیشد. 
نوش��ته است  تایمز  گلوبال 
ک��ه ای��ران از ای��ن کری��دور 
اقتص��ادی به عن��وان مکم��ل 
اس��تفاده می کن��د. ای��ران با 

چین نی��ز رابطه نزدیکی دارد 
و هرگز بندر گوادر پاکس��تان 
را که ط��رح مش��ترک چین 
و پاکس��تان اس��ت یک مانع 
تکمی��ل  ب��رای  و  نمی دان��د 
ای��ن کری��دور اقتصادی حتی 
سوخت رس��انی و  آبرسانی نیز 

کرده است. 
نوش��ته است  تایمز  گلوبال 
ک��ه چابه��ار ی��ک کری��دور 

اقتصادی اس��ت ک��ه چین و 
پاکس��تان ه��م آن را مطلوب 
بیش��تر  ارتباط��ات  باع��ث  و 
منطق��ه ای و مرتبط ش��دن با 
برنامه جاده ابریش��م می دانند 
ام��ا دهلی نو نباید به این بندر 
برگ  ی��ک  به عن��وان  ای��ران 
برنده و امتیاز منطقه ای برای 
خودش نگاه کن��د در غیر این 
ص��ورت حرکتی غیرس��ازنده 

صورت داده است. 
ای��ن روزنام��ه می نویس��د: 
هن��د در این اندیش��ه اس��ت 
ک��ه می تواند با این قرارداد به 
مسیرهای اصلی و گذرگاه های 
مهم در افغانستان که بسیاری 
از ش��هرهای ای��ن کش��ور را 
ب��ه یکدیگ��ر وص��ل می کند 

دسترسی داشته باشد. 
ای��ن روزنام��ه با اش��اره به 
میلیون   400 س��رمایه گذاری 
دالری هن��د در بخ��ش فوالد 
برای س��اخت خ��ط آهن بین 
چابهار تا زاه��دان در نزدیکی 
مرز با افغانستان اشاره می کند 
ویژه  توجهات  نشان دهنده  که 
هن��د در ای��ن منطقه اس��ت. 
گلوب��ال تایم��ز چی��ن تصریح 
می کن��د ک��ه هند با اس��تفاده 
از چابهار مزیت های بیش��تری 
نسبت به پاکستان پیدا می کند 
و ای��ن موض��وع م��ورد توج��ه 
اس��الم آباد ق��رار گرفته اس��ت. 
براساس این گزارش، اگر چه این 
اقدامات هند برای توسعه چابهار 
طبیعتا مزایای اقتصادی فراوانی 
دارد اما این بهترین، آسان ترین 
ب��رای  مس��یر  کوتاه تری��ن  و 
دسترس��ی هند به افغانستان و 

کل آسیای مرکزی است. 
توافق نامه راهبردی تاس��یس 
گ��ذر  و  حمل و نق��ل  داالن 
بین الملل��ی بین ای��ران، هند و 
افغانستان معروف به »موافقت نامه 
چابهار« روز س��وم خ��رداد ماه 
جاری در حضور سران سه کشور 

در تهران امضا شد. 

اهمیت ژئوپلیتیکی بندر چابهار 
برای هند از نگاه یک نشریه چینی

بازرگان��ی  دفت��ر  کل  مدی��ر 
آمری��کای  اروپ��ا،  کش��ورهای 
س��ازمان توسعه تجارت از نهایی 
ش��دن نقش��ه راه همکاری های 
اقتص��ادی میان ایران و اس��پانیا 

طی شش ماه آینده خبر داد. 
ابوالفضل کوده ئی در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، درب��اره تهیه نقش��ه 
راه هم��کاری اقتص��ادی ای��ران 
و اس��پانیا اظه��ار ک��رد: ه��دف 
اصل��ی ما ب��رای انتق��ال چنین 
چنین  ایجاد  و  تفاهم نامه های��ی 
تعامالتی دارای چش��م اندازهای 
بلندمدت اس��ت. این نقش��ه راه 
همکاری اقتصادی میان ایران و 

اسپانیا برای دوره ای حداقل پنج 
س��اله و از سال 201۷ تا 2021 

میالدی خواهد بود. 
 وی ادام��ه داد: قصد داریم با 
ایج��اد چنی��ن همکاری هایی به 
سرمایه گذاری های  جذب  سمت 
خارج��ی گام برداری��م و حاصل 
آن را در تولید و اش��تغال کشور 
ببینی��م. ع��الوه بر ای��ن انتقال 
دان��ش فن��ی و نی��ز ص��ادرات 
محصول پس از تولید در کش��ور 
از دیگ��ر پارامترهایی اس��ت که 

مدنظر ما قرار گرفته است. 
 مدی��ر کل دفت��ر بازرگان��ی 
و  آمری��کا  اروپ��ا،  کش��ورهای 

مش��ترک المنافع  کش��ورهای 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
در ادام��ه با بی��ان اینکه پیش 
اقتص��ادی  هم��کاری  ای��ن،  از 
اتری��ش مدنظر  ای��ران و  میان 
قرار گرف��ت و در فروردین  ماه 
به امضا رس��یده اس��ت، اظهار 
ک��رد: از کلیه فعاالن اقتصادی، 
ص��اح��ب نظ�ران دانش��گاهی، 
تولید کنن��دگان، تج��ار و افراد 
دارای تجرب��ه می خواهی��م که 
در تهی��ه نقش��ه راه هم��کاری 
اقتصادی میان ایران و اس��پانیا 
به م��ا کمک کنن��د، چراکه به 
برای  اف��رادی  چنی��ن  دان��ش 

پیش��برد هرچ��ه بهتر مس��ائل 
احتیاج داریم. 

 کوده ئی ب��ا اعالم اینکه ظرف 
ش��ش ماه آینده این نقش��ه راه 
ایران  میان  اقتص��ادی  همکاری 
و اس��پانیا نهای��ی ش��ده و ب��ه 
امض��ا خواهد رس��ید، ادامه داد: 
ه��دف اصلی از برق��راری چنین 
همکاری هایی حرکت به س��مت 
باید  اس��ت.  عملیاتی  پروژه های 
کارگروه ه��ای عملیاتی و اجرایی 
با عضوی��ت نهادهای ذی ربط دو 
کشور تش��کیل شود تا به سمت 
پروژه  محور بودن این همکاری ها 
حرکت کنی��م و از پتانس��یل ها 

و ظرفیت ه��ای اقتصادی هر دو 
کشور استفاده کنیم. 

اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی   
کارگروه ه��ای مختلفی در بخش 
گردش��گری،  س��رمایه گذاری، 
کش��اورزی، انرژی و... از س��وی 
کش��ور تش��کیل خواه��د ش��د، 
خاطرنش��ان کرد: هدف اصلی ما 
توس��عه صادرات اس��ت آن هم 
به ش��رطی که تولی��د در ایران 
انجام شود. جذب سرمایه گذاری 
خارجی در این همکاری ها برای 
ما بس��یار مهم اس��ت تا بتوانیم 
از ش��رایط ایج��اد ش��ده به نحو 

مطلوب استفاده کنیم. 

اسپانیا مقصد بعدی همکاری های اقتصادی ایران

صنعت غذایی

کاهش 20درصدی اختصاص ارز 
مبادله ای به ثبت سفارش در 70 روز 

نخست سال
 سازمان توس��عه تجارت اعالم کرد که استفاده از 
ارز مبادله ای در ثبت سفارش��ات در ۷0 روز نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد 

کاهش داشته است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، از 
ابتدای امس��ال تا 10 خرداد استفاده از ارز مبادله ای 
برای ثبت سفارش واردات در مقایسه با زمان مشابه 
سال قبل با کاهش 20درصدی مواجه بوده و به رقم 

11.۷ میلیارد دالر رسیده است. 
بر همین اس��اس اختص��اص ارز مبادله ای به ثبت 
س��فارش در ۷0 روز نخس��ت امس��ال نسبت به ۷0 
روز نخس��ت سال 94 از 14.5 به 11.۷ میلیارد دالر 
رسیده اس��ت که این روند کاهشی خبر خوبی برای 
تولید ملی محس��وب می ش��ود و به رونق واحدهای 
تولیدی کش��ور و اقتص��اد درون زا و برون نگر خواهد 

انجامید. 

مقام شرکت چینی: 
باید کیفیت محصوالت خود را در 

بازار ایران باال ببریم
مدیر فروش ش��رکت دافنگ فود چی��ن گفت: با 
افزایش رقابت در بازار ایران، شرکت های چینی باید 

کیفیت محصوالت خود در این بازار را بهتر کنند. 
هفته گذشته بیست و سومین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع 
وابس��ته تهران ب��ا حضور ۷46 ش��رکت خارجی در 

محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد. 
سوفی ال. وی که در این نمایشگاه شرکت کرده بود، 
در گفت وگو با ایرنا افزود: به خوبی روش��ن است که از 
این پس تنوع محصول در بازار ایران بیش��تر و عرصه 
رقابت ها ش��دیدتر می ش��ود، بنابراین تولیدکنندگان 
چینی بای��د روی کیفیت محصول متمرکز ش��وند تا 

بتوانند با برندهای صاحب نام رقابت کنند. 
مدیر فروش شرکت دافنگ فود ادامه داد: مهم ترین 
مش��کلی که ش��رکت های چینی از آن رن��ج می برند، 
ارتباط با مش��تری اس��ت. بس��یاری از مشتریان فقط 
به زبان فارس��ی صحبت می کنند و برق��راری ارتباط 
مستقیم با مردم که در بازاریابی و فروش اهمیت دارد، 
تقریبا غیرممکن است. از این رو در تالشیم زبان فارسی 

را بیاموزیم. 
ال. وی، کیفی��ت تخمه آفتابگردان ایرانی را بس��یار 
خ��وب توصیف ک��رد و افزود: با وج��ود کیفیت خوب 
محصول تازه، متاسفانه گاه بسته بندی نامناسب، عرضه 
فله و نگهداری غیراس��تاندارد به س��رعت سبب افت 

کیفیت می شود. 
مدیر فروش ش��رکت دافنگ فود افزود: س��ه س��ال 
اس��ت این شرکت محصول خود را به بازار ایران عرضه 
می کند. به گزارش ایرنا، بیس��ت و س��ومین نمایشگاه 
بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت 
و صنایع وابس��ته به نام »ایران  آگروفود 2016« دهم 
تا س��یزدهم خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد. 
در این نمایش��گاه ۷10 ش��رکت و واحد تولیدی 
داخلی و ۷46 ش��رکت خارجی از 46 کشور حضور 
داش��تند و جدیدتری��ن کاالها، تولی��دات و خدمات 
خ��ود را ارائه کردند و در مع��رض دید عالقه مندان 
قرار دادند. ش��مار شرکت کنندگان داخلی و خارجی 
در این نمایش��گاه نسبت به پارسال، به ترتیب 36 و 

9درصد افزایش یافت. 

معاون وزیر صنعت: 
200شهرک صنعتی کارایی بهینه ندارند

مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گفت: 
200 ش��هرک صنعت��ی در کش��ور وج��ود دارد که 
کارای��ی بهینه ای ندارند و نیازمن��د اصالح آیین نامه  

شهرک های صنعتی هستند. 
 به گزارش ایسنا، علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت - با حضور در مراسم تودیع و معارفه  
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
با اش��اره به اهداف پیش��روی ش��هرک های صنعتی 
اظهار کرد: ارائه  آمار صحیح و روش��ن و پاسخگویی 
ش��فاف به مردم از جمله اهداف م��ورد تاکید دولت 
است. وی در ادامه با بیان اینکه حدود 950 شهرک 
و ناحیه  صنعتی در کشور داریم، اظهار کرد: تاکنون 
به ۷80 ش��هرک و ناحیه  صنعتی زمین واگذار شده 
است. یزدانی افزود: استان قزوین دارای 15 شهرک 
و ناحیه  صنعتی اس��ت که از این تعداد 14 ش��هرک 
جواز تاس��یس گرفته و به س��رمایه گذار واگذار شده 

است. 
مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت کش��ور 
خاطرنش��ان کرد: در اس��تان قزوین از 14 شهرک و 
ناحیه  صنعتی واگذار ش��ده پنج شهرک تقاضا محور 
بوده و 9 ش��هرک صنعتی تقاضامحور نیس��تند و از 
زمان��ی که به بخش خصوصی معرفی ش��ده اند هیچ 

سرمایه گذاری اعالم آمادگی نکرده است. 
این مس��ئول با بیان اینکه تنه��ا ارائه آمار و ارقام 
و واگذاری صرف ش��هرک های صنعتی برای ما مهم 
نیست، تصریح کرد: ما به دنبال برندسازی هستیم و 

کیفیت را اولویت کار خود قرار داده ایم. 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران: 
مشوق های تولید باید صرف 

زیرساخت ها شود
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد 
است که مش��وق های حمایت از تولید و صادرات از 
س��وی دولت باید افزایش پیدا کند و بیش��تر صرف 
زیرس��اخت ها ش��ود تا امکان تولید کاالی صادرات 

محور فراهم شود. 
ابوالفض��ل گلپایگانی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: 
نگاه و رویکرد دولت یازدهم در س��ه س��ال گذشته 
به فضای کس��ب و کار و کارآفرینی مثبت بوده است 
و در ش��عار و عمل نشان داده است که قصد حمایت 

از کسب و کار را دارد. 
 

وی افزود: نکته قابل تامل این اس��ت که وضعیت 
رک��ود در تولید و صنعت ادام��ه دارد و باعث ایجاد 
فضای س��ردرگمی، کمبود نقدینگی و کوچک شدن 
بازار ش��ده اس��ت، به همین دلیل رونقی که انتظار 

می رود، در فضای تولید وجود ندارد. 
 رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ادامه داد: 
البته رویکرد دولت حمایتی بوده است، از زمان روی 
کار آمدن دولت یازدهم جلس��ات شورای گفت وگو 
با حضور وزرا در سراس��ر کش��ور بس��یار فعال شده 
و جلس��ات کمیته ماده ۷6 برگزار می ش��ود که این 

موارد اقدامات مثبتی است. 
 گلپایگان��ی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش 
درباره مش��وق هایی که دولت برای تولید و صادرات 
ارائه کرده است، گفت: مش��وق های صادراتی مانند 
اختصاص 16 ه��زار میلیارد تومان ب��رای صنعت و 
صادرات اقدامات مثبتی اس��ت اما باید توجه داشت 
که رقم قابل توجهی نیست چون جمع این مشوق ها 
رقم باالیی نیست که بتواند تغییری در صنعت ایجاد 
کن��د یا پرداخ��ت 6میلیون تومان تس��هیالت برای 
برگزاری نمایش��گاه ها در خارج از کش��ور نمی تواند 

تاثیرگذار باشد. 
 وی ب��ا بیان اینکه اصل موضوع پرداخت مش��وق 
برای صادرات اقدام مثبتی اس��ت، ادامه داد: بیشتر 
این مشو ق ها به س��مت بخش شرکت های خدماتی 
اس��ت و چندان نمی  تواند مش��کلی را از صنعت حل 
کند. امروز حمایت هایی که از تولید در کش��ور هایی 
مث��ل ترکیه، چین و ک��ره صورت می گیرد بس��یار 
بیش��تر اس��ت و رقمی را به عنوان اع��اده یعنی حق 

تولید پرداخت می کنند. 
 رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به 
برخی مش��کالت بخش صنعت و تولید تصریح کرد: 
قیمت تمام ش��ده کاالی های ما قدرت رقابت  پذیری 
در بازاره��ای بین المللی را ن��دارد دلیل آن هم این 
اس��ت که سود بانکی در سیستم بانکی ما باالی 20 
درصد اس��ت اما در کش��وری مثل ترکیه در برخی 
کش��ور ها هم کمتر از 10 درصد اس��ت. این مسئله 
یکی از عواملی اس��ت که قیمت تمام ش��ده کاالی 

ما را باال می برد. 

سرمایه گذاران هلندی متقاضی 
تولید زعفران در مرند

فرماندار شهرس��تان مرند از تمایل سرمایه گذاران 
هلن��دی برای مش��ارکت در تولید زعف��ران در این 
شهرس��تان خبر داد و گفت: مرند با دارا بودن اقلیم 
مناسب، بهترین نقطه شمال غرب کشور برای کشت 
محصوالت کش��اورزی با مصرف آب کم به خصوص 

زعفران است. 
ب��ه گزارش ایرنا، تق��ی کرمی در دی��دار با هیات 
خارج��ی پنج نفری از کش��ور هلند اف��زود: در حال 
حاض��ر در ای��ن شهرس��تان 115 هکت��ار از اراضی 
کشاورزی به کشت زعفران اختصاص یافته که طبق 
برنامه تدوین شده این مقدار در سال 1399 شمسی 

به 300 هکتار افزایش می یابد. 
کرمی اظهار کرد: در سال گذشته شهرستان مرند 
با تولید 400 کیلوگرم زعفران توس��ط 198 کشاورز 
زعف��ران کار، به عنوان قط��ب تولید این محصول در 

شمال غرب کشور شناخته شد. 
فرمان��دار شهرس��تان مرند گفت: این شهرس��تان 
در زمین��ه خرید پیازچ��ه زعفران از کش��ور هلند، 
واگ��ذاری اراض��ی کش��ت زعف��ران و ص��ادرات آن 
به نام شهرس��تان مرن��د و فرآوری تحت لیس��انس 
کش��ور هلن��د آماده هم��کاری اس��ت. رئیس هیات 
پنج نفری س��رمایه گذاران کش��ور هلند گفت: سفر 
ای��ن هیات به مرند ب��ا هدف افزای��ش همکاری در 
خصوص کشت محصوالت با مصرف آب کم همچون 
 زعف��ران و گل محمدی اس��ت. روب��رت وندر تانگ
Robert vander tang اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه 
تحقیق ه��ای انجام ش��ده و مش��اهده کیفیت باالی 
زعفران در مزارع مرند، این کشور آماده همکاری در 
زمینه افزایش کشت زعفران در این شهرستان است. 
وی به وجود تکنولوژی روز دنیا در کشور هلند در 
خصوص کشت زعفران اشاره کرد و گفت: در صورت 
تحقق ای��ن همکاری می توان ش��اهد افزایش س��ه 
برابری کشت این محصول در شهرستان مرند بود. 

وی به کش��ت س��نتی زعفران در مرند اشاره کرد و 
گفت: پرورش پیازچه زعفران در مرند به روش سنتی 
هفت س��ال طول می کش��د اما با اجرای روش پرورش 
صنعتی در این شهرس��تان می توان پیازچه زعفران را 
در مدت زمان کمتر از یک س��ال پرورش داد و شاهد 
افزایش تولید ای��ن محصول گران قیمت در مرند بود. 
وی گف��ت: تولید ای��ن محصول در هلند ب��ا توجه به 
بارندگی مداوم با مشکل مواجه است اما زعفران هلند 

در طول سال به 23 کشور جهان صادر می شود. 
ای��ن هیات طی بازدی��د از مزارع کش��ت زعفران 
در ش��هر بناب مرن��د و پ��رورش گل محمدی، این 
محصوالت را در س��طح باالی کیفی ارزیابی کردند 
و مشارکت بیشتر دو کشور در بحث تبادل اطالعات 

در زمینه کشاورزی را خواستار شدند. 
مرند ب��ا حدود 240 ه��زار نفر جمعی��ت در ۷1 
کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد. 

بازرگانی

کشاورزی

خبر

شهرک های صنعتی
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از سوی نعمت زاده ابالغ شد
الزام ورق سازان به تامین نیاز 2 میلیون تنی 

سندیکای لوله و پروفیل

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فوالدی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی 
نامه ای ورق سازان را ملزم کرد حداقل 2 میلیون تن ورق زیر 3 میلی متر تولید 
و متناس��ب با قیمت ه��ای خارجی در اختیار اعضای س��ندیکای لوله و پروفیل 

فوالدی قرار دهند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی س��ندیکای تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل 
فوالدی؛ طبق صورتجلس��ه حاض��ر معاون معدنی وزارت صنایع موظف اس��ت 
برنامه تولید برابر با مقادیر اعالمی سه شرکت فوالد مبارکه حداقل یک میلیون 
ت��ن، نورد و لوله اهواز حداقل 500 هزار تن و مجتمع گیالن حداقل 500 هزار 

تن را اعالم و ماهانه میزان تولید و فروش را مورد پایش و نظارت قرار دهد. 
دبیر سندیکا تاکید کرد: هم اکنون قیمت های فعلی فوالد مبارکه حداقل 120 
دالر گران تر از قیمت های جهانی در بورس کاال کش��ف ش��ده و تاکنون به علت 
مشکالت کمی و کیفی نورد لوله اهواز و گیالن قادر نبوده اند کاالی خود را در 
بورس کاال عرضه کنند و توان تولید و قیمت های آن دو هنوز مش��خص نیست 

که با عرضه در بورس همه چیز شفافیت حداقلی پیدا خواهد کرد. 
کاوه گفت: با دستور فعلی وزیر صنعت، معدن و تجارت بایستی به سرعت هر 
سه تولید کننده ورق محصوالت خود را در بورس به قیمت متعادل با قیمت های 
جهان��ی عرضه کنند و می توانیم در صورت اجرای دس��تور وزیر ش��اهد کاهش 

قیمت های مصنوعی فعلی باشیم. 
دبیر سندیکا افزود: همچنین براساس شنیده ها مدیریت نورد و لوله اهواز در 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت بیان کرده توان تحویل 500 هزار تن ورق آن 
هم فقط در سایز زیر 3 میلی متر را ندارد و همچنین مدیریت گیالن هم عرضه 
کاال در ب��ورس کاال را نپذیرفته اس��ت، چون با فروش در بورس کاال در صورت 
ع��دم کیفی��ت و عدم تحویل به موقع با جرایم س��نگینی طب��ق قوانین بورس 
روبه رو خواهد ش��د. کاوه در پایان تاکید کرد: در صورت عدم تحویل این میزان 
حداقلی متناس��ب با قیمت های جهانی ش��اهد تعطیلی بیشتر و کاهش مجدد 
تولید کارخانجات لوله و پروفیل فوالدی کش��ور خواهیم بود و بحران های پیش 

رو متوجه معاونت معدنی وزارت صنعت و شخص وزیر خواهد بود. 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد: 
میزان مصرف ساالنه لوله و پروفیل کشور 

1.8میلیون تن است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: امروز میزان نیاز ساالنه کشور 
ب��ه لوله و پروفیل به رقم 1.8میلیون تن می رس��د و بی��ش از این رقم مصرف 

نداریم و ظرفیت 14میلیون تنی ایجاد شده، مطابق با واقعیت و نیاز نیست. 
بهرام س��بحانی اظهار داش��ت: بررس��ی ها و اطالعات موجود نش��ان می دهد 
تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل در ای��ران در دوران پیک مص��رف هم کمتر از 
2میلیون تن ورق مصرف داش��تند و بنابراین باید با مسائل به شکل واقع گرایانه 

روبه رو شد. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به تازگی اعالم کرد: واحدهای فوالد مبارکه، 
ش��رکت نورد و لوله اهواز و مجتم��ع فوالد گیالن در مجموع 2میلیون تن ورق 
مورد نیاز اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی را برای امسال 

تامین کنند. 
مدیرعام��ل مجتمع فوالد مبارک��ه پیرامون طرح موضوع گرانفروش��ی فوالد 
مبارکه که موجب تعطیلی برخی از واحد های داخلی ش��ده، گفت: این موضوع 
ب��ه دور از واقعیت اس��ت و با بررس��ی دقیق می ت��وان دریافت بس��یاری از این 
کارخانه ها به دلیل ناتوانی در تامین مالی و مس��ائل حاشیه ای سال ها از چرخه 
تولید خارج ش��ده اند. تولیدات فوالد مبارکه در بورس قیمت گذاری می ش��ود و 
ای��ن امر رانت برخی از افراد را در دس��تیابی به اخت��الف قیمت کارخانه و بازار 
حذف کرده، بنابراین این موضوع س��بب اعتراض آنها و طرح مطالب غیر واقعی 

شده است. 
وی اضافه کرد: س��ال 1394 برنامه صادرات 1.5میلیون تن برنامه ریزی شده 
بود که یک میلیون و ۷93 هزار تن تحقق یافت که در واقع رکورد صادرات در 
این مجتمع از ابتدای فعالیت تاکنون، شکس��ته شد و در واقع 35 درصد تولید 
این واحد در خارج عرضه ش��د و بقیه در داخل کش��ور در اختیار مشتریان قرار 

گرفت. 
به گفته س��بحانی، فوالد مبارکه امس��ال برنامه ص��ادرات 1.8میلیون تن را 
پیش بینی کرده که این رقم با توجه به شرایط بازار جهانی ممکن است، کاهش 

یابد. 



در حال��ی ک��ه بخش ه��ای 
از  کش��ور  اقتص��اد  مختل��ف 
کمب��ود نقدینگی و رکود رنج 
می برند، آمارهای منتشر شده 
از س��وی بانک مرکزی نشان 
بانکی  می دهد که این نظ��ام 
در یک س��ال گذشته حمایت 
تولی��د  بخ��ش  از  بیش��تری 
کرده اس��ت. براساس گزارش 
تسهیالت  مرکزی سهم  بانک 
پرداختی در قالب سرمایه در 
گ��ردش در تم��ام بخش های 
اقتص��ادی ط��ی فروردین ماه 
مبلغ 146.4هزار  سال جاری 
مع��ادل  و  ری��ال  میلی��ارد 
تس��هیالت  68.9درص��د کل 
پرداختی است که در مقایسه 
با ماه مشابه س��ال قبل مبلغ 
ری��ال  میلی��ارد  56.2ه��زار 
مع��ادل 62.3درص��د افزایش 

داشته است. 
بان��ک مرک��زی  آماره��ای 
نش��ان می ده��د ک��ه س��هم 
تس��هیالت پرداخت��ی باب��ت 
تامی��ن س��رمایه در گ��ردش 
بخ��ش صنع��ت و مع��دن در 
فروردی��ن م��اه س��ال جاری 
مع��ادل 46.0ه��زار میلی��ارد 
ریال بوده اس��ت که حاکی از 
تخصیص 31.4درصد از منابع 
به س��رمایه  یافته  تخصی��ص 
بخش های  تم��ام  درگ��ردش 
)مبل��غ 146.4هزار  اقتصادی 

میلیارد ریال( است. 
تس��هیالت  همچ����نی��ن 
ط��ی  بانک ه��ا  پرداخت��ی 
فروردی��ن م��اه س��ال 1395 
اقتص��ادی  بخش ه��ای  ب��ه 
مبل��غ 212.6ه��زار میلی��ارد 
ریال اس��ت که در مقایس��ه با 
ماه مش��ابه س��ال قب��ل مبلغ 
ری��ال  میلی��ارد  85.8ه��زار 
افزایش  67.7درصد(  )معادل 

داشته است. 
س��ال  م��اه  فروردی��ن  در 
53.0هزارمیلی��ارد  از   1395
ری��ال تس��هیالت پرداخت��ی 
دربخ��ش صنع��ت و مع��دن 
مع��ادل 86.6درصد آن )مبلغ 
46.0هزار میلی��ارد ریال( در 
تامی��ن س��رمایه در گ��ردش 

پرداخت شده است. 

ناکارآمدی تسهیالت
اما با این وجود این س��وال 
مهم وج��ود دارد ک��ه چرا با 

بیش  معن��ادار  افزایش  وجود 
از 62درصدی ارائه تسهیالت، 
اثر ملموسی در تغییر وضعیت 
بخش تولید دیده نمی ش��ود؟ 
آی��ا همه بخش ه��ای صنعت 
و مع��دن توانس��ته اند از این 
تس��هیالت به صورت یکس��ان 
اس��تفاده کنند یا تنها بخش 
ی��ا بخش های خاص��ی از این 

تسهیالت استفاده کرده اند؟ 
از س��وی دیگر چ��را بخش 
صنع��ت و مع��دن به عن��وان 
بخش��ی که بیش��ترین میزان 
تس��هیالت را دریاف��ت کرده 
است نتوانسته سیگنالی مبنی 
بر خروج از رکود صادر کند؟ 

نخس��تین پاس��خ این است 
که مبالغ یاد ش��ده که تنها به 
مقایس��ه یک ماه سال با سال 
ان��دازه ای  به  پرداخته  دیگ��ر 
نیس��ت که تکافوی به حرکت 
درآوردن چرخ ه��ای اقتصادی 
کش��ور را بکن��د. ب��ا وج��ود 
این ارق��ام، بازاره��ای مهمی 
چ��ون بازار مس��کن همچنان 
در رک��ود س��نگین معامالت 
ب��ه س��ر می برن��د و صنای��ع 
وابس��ته به این ب��ازار تعطیل 
 ی��ا با حداقل ظرفیت خود کار 

می کنند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
تس��هیالت پرداخت��ی ب��رای 
س��رمایه در گردش بنگاه های 
تولی��دی با وج��ود به حرکت 
درآوردن خ��ط تولی��د برخی 

ای��ن  انباره��ای  صنای��ع، 
کارخانه ه��ا را پر کرده اس��ت 
و به دلیل ضعف مفرط بخش 
تقاضا، نتوانس��ته است موتور 
حرکت این صنایع را روش��ن 

کند. 
از طرف دیگر این تسهیالت 
در مواردی تنه��ا به برخی از 
خودروس��ازان  مانند  بخش ها 
تعل��ق گرفت��ه اس��ت. ناگفته 
مقایس��ه  در  ک��ه  پیداس��ت 
ب��ا بخش مع��دن و خ��ودرو، 
بس��یار  ش��انس  معدن��کاران 
این  دریاف��ت  ب��رای  کمتری 

تسهیالت دارند. 
ع��الوه ب��ر ای��ن آنچ��ه در 
آماره��ای بان��ک مرکزی ذکر 
نش��ده و هی��چ گاه نمی ش��ود 
این اس��ت که چن��د درصد از 
تسهیالت ارائه شده از اهداف 
خود انح��راف دارند؟ آیا همه 
این تس��هیالت ص��رف همان 
صنعت ش��ده اند یا به نام این 
صنایع از بازارهای داللی س��ر 

در آورده اند؟ 
پای��ش  ضع��ف  متاس��فانه 
بانک��ی در  نظ��ام  نظ��ارت  و 
تس��هیالت  ای��ن  اختص��اص 
ب��ه  ک��ه  ش��ده  موج��ب 
و  بس��یار  مش��کالت  دلی��ل 
بازده��ی ک��م بخ��ش تولید، 
تولیدکنن��دگان  برخ��ی 
در  را  دریافت��ی  تس��هیالت 
پربازده  غیر مول��د  بخش های 

سرمایه گذاری کنند. 

تاوان رشد نیافتگی
با این وج��ود نباید فراموش 
ک��رد که نظ��ام بانکی کش��ور 
بار س��نگین رشدنیافتگی بازار 
س��رمایه ای��ران را ب��ه دوش 
می کشد. در کشورهای توسعه 
یافته، بخ��ش تولید تنها برای 
تامی��ن س��رمایه کوتاه م��دت 
س��راغ بانک ها م��ی رود و بازار 
س��رمایه تامین کننده سرمایه 
میان و بلند م��دت این بخش 
است، اما در کشور ما به دلیل 
سطح نازل و ابتدایی ابزارهای 
معامالت��ی و مهج��ور ب��ودن 
فرهنگ س��هامداری در میان 
مردم، بازار س��رمایه نتوانسته 
اس��ت نقش بایس��ته خ��ود را 
در تامی��ن مال��ی بخش تولید 
ایفا کن��د. بنابراین بانک ها در 
محور فش��اری ق��رار گرفته اند 
ک��ه بی��ش از هر چی��ز اثرات 
 خود را بر منابع بانک ها نشان 

داده است. 

وضعیت شکننده منابع
همه ش��واهد و قرائن نشان 
می ده��د ک��ه نظ��ام بانک��ی 
خوب��ی  مناب��ع  وضعی��ت  از 
برخ��وردار نیس��ت. ت��ا پیش 
از کاس��ته ش��دن از می��زان 
س��پرده قانون��ی بانک ها، آنها 
از پرداخ��ت تس��هیالت خرد 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار 

عاجز بودند. 
در اردیبهش��ت م��اه س��ال 

گذش��ته بود که شورای پول و 
اعتبار با برگزاری نشس��تی با 
محوریت »تمرک��ز ویژه بانک 
مرک��زی بر تس��هیالت خرد و 
به  داخل��ی«  تولیدکنن��دگان 
خردی  تس��هیالتی  تصوی��ب 
پرداخ��ت که پرداخ��ت آن از 
سوی بانک ها در هاله ای از ابهام 
قرار گرفت. با افزایش انتقادات 
از وضعیت تسهیالت دهی بود 
که بانک مرکزی حاضر شد با 
از دغدغه های  دست برداشتن 
»تورم زایی«، نرخ سود سپرده 
قانونی را کاهش دهد و با این 
سیاس��ت بانک ها را ب��ه مدار 
پرداخت تس��هیالت بازگرداند. 
دغدغ��ه تورم هم��واره یکی از 
بانک مرکزی  ترمزهای مه��م 
حرکت به سمت سیاست های 
اس��ت،  بوده  انبس��اطی  پولی 
امری که خود موجب تش��دید 
بیش��تر رکود اقتصادی ش��ده 
اس��ت. در اطالعیه اخیر بانک 
مرکزی ک��ه در آن از افزایش 
سطح تس��هیالت پرداختی به 
بخش تولید خبر داده اس��ت، 
با انعکاس دوب��اره این دغدغه 

آمده است: 
همچن��ان بای��د در ت��داوم 
مسیر جاری مالحظات مربوط 
به کنترل ت��ورم را نیز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت 
ناشی  تورمی  پتانسیل  گرفتن 
از فشار تقاضای کل در اقتصاد 
نیز بود. بر این اساس ضروری 
اس��ت به افزایش ت��وان خلق 
پول بانک ه��ا از طریق افزایش 
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه 
تس��هیالت  کاهش  بانک ه��ا، 
آنها  بازگرداندن  و  غیرج��اری 
به مس��یر صحی��ح اعتباردهی 
بانک ه��ا، افزای��ش به��ره وری 
بانک ها در تامین س��رمایه در 
گ��ردش تولی��دی، پرهی��ز از 
دارایی  بر  فش��ارهای مضاعف 
بانک ه��ا و ترغی��ب بنگاه های 
تولیدی به سمت بازار سرمایه 
به عنوان یک ابزار مهم درتامین 
اقتص��ادی  طرح ه��ای  مال��ی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد.
بنابرای��ن ب��ا وج��ود تداوم 
این دی��دگاه نمی توان امیدوار 
ب��ود که پ��ول اثر گ��ذاری در 
کوتاه م��دت وارد بخش تولید 
در  بای��د  و همچن��ان  ش��ود 
انتظار تداوم این رکود کشدار 
 پرهزین��ه در اقتص��اد کش��ور 

بود. 

بان��ک مرکزی در حال مطالعه 
انحالل  طرح��ی ب��رای ادغ��ام، 
و اص��الح س��اختار بانک ه��ا در 
راستای کاهش تعداد آنها است، 
تا مشخص شود کدام موسسات 
و بانک ه��ا باید در یکدیگر ادغام 

شوند. 
به گزارش مهر، طی سال های 
افزای��ش تعداد  گذش��ته رون��د 
بانک ها در کش��ور افزایش یافته 
اس��ت. تا همین چند سال پیش 
بود ک��ه بانک ها در کش��ورمان 
فق��ط مح��دود ب��ه بانک ه��ای 
دولتی بودند، اما در این س��ال ها 
عرص��ه  ب��ه  نی��ز  خصوصی ه��ا 
بانکداری کشورمان افزوده شدند 
و ع��الوه بر آن با باال رفتن تعداد 
موسسات اعتباری و. . . هم بانک 
مرکزی برنامه هایی را برای ادغام 
آنها در جهت ساماندهی اجرایی 

کرد. 
بر این اساس تعداد بانک های 
کشورمان رو به افزایش گذاشت، 
اما حال مس��ئوالن بانک مرکزی 
نگ��ران این روند رو ب��ه افزایش 
هس��تند و ای��ن بار قص��د دارند 
برخی از بانک ه��ا را با هم ادغام 
کنند. گرچه مکانیزم اجرای این 
اما  برنامه هنوز مشخص نیست، 
ب��ه هر حال قص��د بانک مرکزی 
از اجرای��ی ک��ردن چنین طرح 
و برنام��ه ای ک��م ک��ردن تعداد 
بانک های فعال در کش��ور است، 
ش��اید به همین دلیل هم باشد 
ک��ه در س��ال های اخی��ر مجوز 
جدی��دی ب��رای تاس��یس بانک 
جدیدالتاسیس ارائه نکرده است. 
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک 
مرکزی درباره تعداد زیاد بانک ها 
و موسس��ات مال��ی و اعتباری و 

برنامه بانک مرکزی برای ادغام و 
کاهش آنها اظهار داشت: ادغام و 
انحالل بانک ها و موسسات مالی 
اعتب��اری در دس��تور کار بانک 
مرکزی ق��رار دارد، البته این کار 

در حال انجام است. 
قائ��م مق��ام بانک مرک��زی با 
تاکید ب��ر اینکه بای��د با جدیت 
بیشتری به برنامه ادغام بانک ها 
فک��ر کنیم، اف��زود: گرچه هنوز 
برنامه خاصی برای ادغام بانک ها 
وجود ن��دارد، یعنی درباره اینکه 
کدام یک از بانک ه��ا با یکدیگر 
برنامه ای  هن��وز  ش��وند  ادغ��ام 
وج��ود ندارد، به ویژه موسس��ات 
ب��رای  غیردولت��ی  اعتب��اری 
برنامه ریزی در ای��ن زمینه باید 
سهامداران ش��ان  و  مجام��ع  در 
صورت  الزم  تصمیم گیری ه��ای 

گیرد. 
وی ادام��ه داد: ول��ی ب��ه هر 
ح��ال بان��ک مرک��زی مطالعات 
ب��رای  را  خ��ود  کارشناس��ی 
چگونگی ادغام و اصالح ساختار 
بانک ها در دس��تور کار قرار داده 

است. 
در  مصطفی پ��ور  غالمرض��ا 
گفت وگو با مه��ر درباره برنامه و 
طرح بانک مرک��زی برای ادغام 
بانک های کش��ور گف��ت: زمانی 
که فض��ای رقابتی به ویژه فضای 
رقابت��ی س��الم بی��ن بانک های 
کش��ور وجود نداش��ته باش��د و 
در عین ح��ال بانک ها مکلف به 
اجرای دستورالعمل ها و مقررات 
تکلیف��ی  و  خ��اص  قوانی��ن  و 
باش��ند، ام��ا بازده��ی در نتیجه 
و  فعالیت ه��ا  و  رقابت ه��ا  ای��ن 
خدمات ده��ی و اعمال نرخ های 
دس��توری حاصل نشود، با توجه 

به تع��داد زیاد و تن��وع بانک ها، 
آنه��ا مجبورن��د در این ش��رایط 
از برخی از قوانین و دس��تورات 

عدول کنند. 
بانک��ی  اس��بق  مدیرعام��ل 
اف��زود: در این ش��رایط، ش��اهد 
قانون ش��کنی و نقض مقررات و 
قوانین از س��وی بانک ها خواهیم 
بان��ک  در  به طوری ک��ه  ب��ود، 
بزرگی مانند بان��ک ملی، کار به 
سوء استفاده مالی 3هزار میلیارد 
تومانی و فرار مدیرعامل اس��بق 
آن از کش��ور رس��ید. این گون��ه 
اتفاق��ات و مس��ائل هزینه ه��ای 
س��نگینی ب��رای کش��ور دارد و 
از لحاظ حیثیتی و ریس��ک، نه 
تنها ش��هرت بانک را خدشه دار 
می کند، بلکه مسائل و مشکالت 
عدیده ای را برای اقتصاد کش��ور 
و نظام بانکی مان ایجاد می کند. 

وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در 
طرح بانک مرک��زی برای ادغام 
ی��ک  بای��د  بانک ه��ای کش��ور 
اس��تراتژی ق��وی وجود داش��ته 
باش��د، تصریح ک��رد: اگر در این 
ادغام تقس��یم کار صورت گیرد، 
اجرای طرح ش��دنی خواهد بود، 
در غیرای��ن صورت اج��رای آن 
با اش��کاالت و ابهامات��ی مواجه 
می شود. اگر قرار است بانک های 
دولتی ادغام شوند باید مشخص 
ش��ود که آیا وظایف آنها در هم 
ادغام می ش��ود ی��ا اینکه یکی از 
آنها در دیگری ادغام خواهد شد 
و وظایفش بر عهده دیگری قرار 
اینکه بخواهند  می گیرد. مانن��د 
دو بان��ک دولتی ب��زرگ ملی و 
س��په را در هم ادغ��ام کنند، در 
صورتی که هر یک از آنها وظایف 
مشخصی بر عهده دارند. بنابراین 

باید مشخص باش��د که آیا مثال 
این دو بنیه و اس��تطاعت انجام 
دادن وظای��ف یکدیگ��ر را دارند 

یا خیر؟ 
مصطفی پ��ور ادام��ه داد: اگ��ر 
هدف از این ادغام این اس��ت که 
بانکی در بانک دیگر ادغام ش��ود 
و یکی از آنها باقی بماند یا اینکه 
هر دو در هم ادغام شوند و بانکی 
جدید ایجاد ش��ود و هیچ کدام از 
بانک ه��ای قبلی ب��ا فعالیت های 
قبلی ش��ان باق��ی نمانن��د، باید 
جزیی��ات و ش��رح وظایف ش��ان 

دقیقا اعالم شود. 
وی با بی��ان اینکه در بانک های 
توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی 
و مس��کن ام��کان ادغ��ام وجود 
ن��دارد، زیرا هر یک از آنها وظایف 
مخص��وص به خود را دارند، اظهار 
داش��ت: این مورد به وی��ژه درباره 
بان��ک مس��کن جدی تر اس��ت، 
زیرا بخش هایی مانند مس��کن و 
س��اختمان در کش��ور در شرایط 
فعل��ی به ش��دت نیازمن��د تامین 
منابع از سوی نظام بانکی هستند. 
مانن��د  بخش های��ی  همچنی��ن 
صنعت، تولی��د و کش��اورزی در 
کشورمان نیز نیازمند تامین مالی 

جدی هستند. 
بانکی  تحلیلگر مس��ائل  ای��ن 
تصریح ک��رد: ام��ا در بانک های 
مش��مول اصل 44 امکان ادغام 
به صورت جدی وجود دارد، آنها 
بانک های��ی ش��یک و همگ��ن و 
هم ماموریت هس��تند که امکان 
ادغام ش��ان در هم وج��ود دارد 
مث��ل بان��ک ص��ادرات، تجارت، 
رف��اه و ملت که می توانند در هم 
ادغام ش��وند. ی��ا بانک هایی که 
ادغامی کمتری  دارای مشکالت 

هستند در بانک های دیگر ادغام 
شوند. همچنین بانک های دارای 
اهداف اجتماعی مانند بانک های 
قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت 
هم می توانند در هم ادغام شوند، 
ای��ن موض��وع برای موسس��ات 
مالی و اعتب��اری و صندوق های 
قرض الحس��نه با ماموریت مشابه 
هم مص��داق دارد ت��ا در نهایت 
یک نهاد قرض الحسنه خصوصی 

واقعی ایجاد شود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: به هر 
حال در ادغ��ام بانک های دولتی 
باید ماموریت به درستی تعریف 
ش��ود، اگر هدف ادغام باشد، آیا 
بانک مربوطه به تنهایی می تواند 
وظای��ف تمام��ی بانک های��ی را 
ک��ه در آن ادغام ش��ده اند انجام 
دولتی  بانک ه��ای  زی��را  ده��د. 
در ح��ال حاض��ر تامی��ن مالی 
طرح ه��ای دول��ت را ب��ر عهده 
اجرا کننده اس��تراتژی  دارن��د و 
برنامه ه��ای دول��ت و پروژه های 
مل��ی و منطق��ه ای هس��تند. یا 
فعالیت هایی مانند انتش��ار اوراق 
مش��ارکت یا اوراق گواهی و... را 

انجام می دهند. 
مصطفی پور ب��ا تاکید بر اینکه 
بان��ک مرکزی در طرح خود باید 
مش��خص کند که در این ادغام 
آی��ا بانکی که دیگ��ر بانک ها در 
ادغ��ام می ش��وند، همچنان  آن 
ق��درت انجام چنی��ن طرح هایی 
را خواهن��د داش��ت ی��ا خی��ر؟ 
 تصری��ح ک��رد: بانک ه��ای اصل 
چهل و چهارمی هم باید نسبت 
به وضعیت فعلی شان خصوصی تر 
شوند، این در حالی است که این 
بانک ها اس��ما خصوصی  هستند، 

اما مدیریت شان دولتی است.

بانک مرکزی دست به کار شده است

تقویت احتمال انحالل و ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

گزارش بانک مرکزی از رشد 62درصدی تسهیالت پرداختی به بخش تولید در فروردین ماه
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دریچه

ابرهای تیره 
در افق اقتصاد ایران و جهان

بانک جهانی در جدیدترین دورنمای خود، دورنمای 
نرخ رش��د اقتصاد جهانی را کاهش داد. این کاهش به 
دلیل افزایش مشکالت اقتصادهای نوظهور برای حفظ 
رش��د رخ داده اس��ت. این بانک همچنین نرخ رش��د 

اقتصادی ایران را تنزل داد.
به گزارش ایسنا، این بانک در جدیدترین پیش بینی 
خ��ود، نرخ رش��د اقتص��اد جهانی در س��ال 2016 را 
2.4درصد پیش بینی ک��رد که کمتر از نرخ 2.9درصد 
پیش بینی شده در گزارش ماه ژانویه این نهاد است. این 
بانک همچنین نرخ مورد پیش بینی برای رشد اقتصاد 
جهانی در سال 2017 را از 3.1 به 2.8درصد تنزل داد. 
بان��ک جهان��ی نرخ رش��د م��ورد پیش بینی برای 
اقتص��اد ایران را ه��م مورد بازبین��ی نزولی قرار داد 
و اکن��ون پیش بینی می کند اقتصاد ایران در س��ال 
ج��اری میالدی 4.4درصد رش��د کند که 1.4درصد 
نس��بت به نرخ پیش بینی شده در گزارش قبلی این 
بانک کمتر است. همچنین نرخ رشد مورد پیش بینی 
اقتصاد ایران برای سال 2017 با 1.8درصد کاهش، 
4.9درصد و برای س��ال 2018 با 1.3درصد کاهش، 

4.7درصد پیش بینی شد. 
ای��ن نهاد مالی نرخ رش��د اقتصادی ایران در س��ال 
2015 را 1.6درص��د برآورد کرد که 0.3درصد کمتر از 

برآورد گزارش ژانویه بود. 
انتظار می رود رش��د اقتصادی در منطقه خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا در س��ال 2016 اندک��ی اوج گرفته و 
به 2.9درصد برس��د که 1.1درص��د کمتر از نرخ مورد 
پیش بینی در دورنمای ژانویه است. این بازبینی نزولی 
در پی پایی��ن ماندن قیمت های نفت صورت می گیرد 
که پیش بینی می شود متوسط قیمت آن امسال به 41 

دالر در هر بشکه برسد. 
براس��اس گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی بهبود 
اندک رش��د منطقه ای خاورمیانه در س��ال 2016، 
فعالی��ت قوی تر در ایران اس��ت ک��ه دومین اقتصاد 
بزرگ منطقه به ش��مار می رود و پیش بینی می شود 
در س��ال ج��اری میالدی در پی برداش��ته ش��دن 
تحریم های بین المللی، 4.4درصد رشد کند که باالتر 
از نرخ رشد 1.6درصد برآورد شده برای سال 2015 
است. پیش بینی می شود بهبود قیمت نفت در سال 
2017 از احیای رش��د منطقه ای ب��ه 3.5درصد در 

سال 2017 حمایت کند. 
بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشت: تسهیل 
تحریم ها در ایران دروازه های این کش��ور را به روی 
س��رمایه گذاری و تجارت بین المللی گش��وده است. 
تولی��د نف��ت خام ای��ران در آوریل س��ال 2016 به 
3.6میلیون بش��که در روز رسیدکه 25 درصد باالتر 
از متوس��ط تولید ماهانه در سال 2015 بود و حدود 
500 ت��ا 700ه��زار بش��که در روز باالت��ر از میزان 
تولید برآورد ش��ده در اکتبر برای دوران پساتحریم 
فرصت ه��ای  همچنی��ن  پس��اتحریم  دوران  ب��ود. 
امیدوارکنن��ده ای پیش روی خدم��ات مالی، صنایع 
معدنی و فلزات و همچنین صنایع تولیدی ایران قرار 
داده اس��ت. همچنین پتانسیل بهره برداری از ذخایر 
گاز طبیعی عظیم در ای��ران وجود دارد، اما این امر 
به س��رمایه گذاری قابل توجه در این بخش و بهبود 
محیط کسب و کار و فضای رگوالتوری بستگی دارد. 
طبق گ��زارش بانک جهانی، به هم��ان حدی که 
تولی��د نفت ایران قیمت ه��ای جهانی نفت را اندکی 
کاهش داده اس��ت، تاثیر بازگش��ت ایران به اقتصاد 
جهانی برای س��ایر کش��ورهای تولیدکننده نفت از 
جمله کش��ورهای خاورمیانه احتم��اال منفی خواهد 
ب��ود. به ع��الوه افزایش تولی��د نفت ای��ران همزمان 
با س��ایر تح��والت از جمله تصمیم عربس��تان برای 
افزای��ش تولید س��ال 2016 در ماه مه و فروپاش��ی 
توافق صادرکنندگان بزرگ نفت برای فریز تولید در 
اواس��ط آوریل روی داد که ممکن است قیمت ها را 
تحت فشار نزولی قرار دهد. برآورد تاثیر یکپارچگی 
ای��ران با اقتصاد جهانی از طری��ق کانال های تجاری 
کار راحتی نیست. اما صادرات اتحادیه اروپا به ایران 
اگر به سطح پیش از تشدید تحریم ها در سال 2012 
بهب��ود پیدا کند، دو برابر خواهد ش��د. کش��ورهای 
همس��ایه ایران هم ممکن اس��ت از گسترش روابط 

تجاری و سفر نفع ببرند. 
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن گزارش آمده اس��ت: 
چالش های سیاس��ت پول��ی در منطق��ه خاورمیانه 
نسبت به چالش های سیاست مالی کمتر مورد توجه 
قرار گرفته  است، اما در بعضی از کشورها قابل توجه 
هستند. به عنوان مثال در ایران که دوباره به اقتصاد 
جهانی پیوسته اس��ت، مقامات پولی این کشور باید 
ت��ورم را مطاب��ق با اهداف تعیین ش��ده نگه دارند و 
سیس��تم نرخ مبادالت ارزی را یکسان سازی کرده و 

ثبات بخش بانکی را تضمین کنند. 

تجهیز منابع مالی بانک شهر برای 
پروژه های عمرانی کشور

معاون اعتبارات با اشاره به اقدامات بانک در راستای 
عمران و آبادی شهرها گفت: بانک شهر بانکی است که 
بیشتر منابع خود را به تامین مالی پروژه های عمرانی در 

اکثر شهرهای کشور تخصیص داده است. 
به گزارش مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومی بانک 
ش��هر، مرتضی خامی ب��ا بیان اینکه بانک ش��هر یک 
رویکرد و ه��دف اجتماعی ارزنده دارد، اف��زود: امروز، 
ه��ر پروژه ای که در س��طح کالنش��هرها و ش��هرهای 
کش��ور صورت می پذیرد، بدون تردید در آن ردپایی از 
بانک ش��هر وجود دارد و این خدمات، صرفا محدود به 
ش��هرداری های سهامدار بانک نیست و همه شهرهای 

کشور از این امکان بهره مند شده اند. 
خامی تصریح کرد: به طور حتم، با توجه به ماهیت 
سازمانی بانک، لزوم س��ودآوری در مشارکت ها مطرح 
اس��ت و البته هرگز از اصول بانک��داری اجتماعی دور 
نش��ده ایم و به رس��الت مادی و معنوی خود نسبت به 

عموم شهروندان متعهد هستیم. 

نرخنــامه

دالر 3,462 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.462 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

1.010.000تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد3.939 توم��ان و هر پوند نیز 
5.043 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
506.500 توم��ان و ه��ر رب��ع س��که273500 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی180.500 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 102.782 

تومان قیمت خورد. 

46هزار نفر طی یک سال در صندوق 
پس انداز »یکم« ثبت نام کردند 

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اعالم »شروع 
پرداخت تس��هیالت خرید مس��کن از مح��ل صندوق 
پس انداز مس��کن یکم« گزارش عملکرد یک س��اله این 

صندوق را تشریح کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مس��کن، محمدحسن 
م��رادی در این باره گف��ت: صندوق پس انداز مس��کن 
یکم تاکنون رقمی معادل 9ه��زار و 446میلیارد تومان 
نقدینگی از محل س��پرده گذاری زوج های خانه اولی در 
سراسر شهرهای کش��ور جذب کرده که این مبلغ طی 

یک سال اول فعالیت این صندوق، واریز شده است. 
م��رادی با بیان اینکه صندوق پس انداز مس��کن یکم، 
یکی از دو ماموریت اصلی خود را در سال اول به درستی 
محقق کرد، افزود: با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن 
یکم، مقرر ش��ده بود منابع م��ورد نیاز برای تامین مالی 
سمت تقاضای مصرفی مسکن، بدون اتکا به منابع بانک 
مرکزی و از محل ج��ذب پس اندازهای مردمی و منابع 
داخلی بانک مسکن تجهیز شود. بخشی از این ماموریت 
در حال حاضر به واسطه جذب نزدیک به 1000میلیارد 
تومان نقدینگی در س��ال اول به س��رانجام رسیده و در 
ماه ها و سال های آینده نیز روند جذب سپرده ها در این 
صن��دوق ادامه پیدا خواهد کرد. ای��ن صندوق با جذب 
نقدینگ��ی و هدایت متقاضیان مس��کن ب��ه پس انداز، 
موجب خواهد شد بازار مسکن در زمان رونق معامالت، 
از محرک ه��ای قیمت��ی در امان بمان��د و وام گیرنده ها 
به تدریج و طبق دوره زمانی ثبت نام شان، وارد بازار خرید 

مسکن شوند. 
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن تصریح کرد: طی 12 
ماه فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم در همه شهرها، 
46هزار و 256 نفر در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای 
کوچ��ک در این صندوق، ثبت نام کردند تا بعد از اتمام 
دوره یکساله س��پرده گذاری، مشروط به سپرده مبلغی 
معادل نصف تس��هیالت، بتوانن��د وام مصوب را دریافت 
کنند. صندوق یک��م در تهران، تس��هیالت 80میلیون 
تومانی، در ش��هرهای بزرگ و مراکز استان ها تسهیالت 
60میلیون��ی و در ش��هرهای کوچ��ک نیز تس��هیالت 

40میلیون تومانی به سپرده گذاران پرداخت می کند. 
مرادی ماموری��ت دوم صندوق پس انداز مس��کن یکم 
را تامین مالی خانه اولی ها عنوان کرد و گفت: تس��هیالت 
این صندوق فقط به زوج های فاقد سابقه مالکیت مسکن 
پرداخت می شود. این خانوارها در عین حال که مصمم به 
خرید مس��کن از طریق دریافت تسهیالت بانکی هستند، 
رفتارشان تاثیر محسوس��ی در نوسانات قیمتی ندارد، اما 
از آنجا که حجم معامالت خرید مس��کن عمدتا به فروش 
آپارتمان ه��ای کوچک و میان متراژ یعنی واحدهای مورد 
نظر خانه اولی ها اختصاص دارد، بنابراین ورود این گروه از 
تقاضا به بازار به واسطه پرداخت وام یکم، باعث خواهد شد 
معامالت مسکن به شکل غیرتورمی رونق بگیرد. تسهیالت 
صن��دوق پس انداز مس��کن یک��م با نرخ س��ود 13درصد 
پرداخت می ش��ود که در مقایسه با سایر تسهیالت بانکی 

خرید مسکن، کمترین سود محسوب می شود. 
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قیمتنوع ارز 

3.462دالر آمریکا

3.939یورو اروپا

5.043پوند انگلیس

947درهم امارات

1.212لیر ترکیه

541یوان چین

32ین ژاپن

2.742دالر کانادا

3.597فرانک سوئیس

11.500دینار کویت

930ریال عربستان

273دینار عراق

57روپیه هند

873رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

445.650مثقال طال

102.782هر گرم طالی 18 عیار

1.008.500سکه بهار آزادی

1.010.000سکه طرح جدید

506.500نیم سکه

273500ربع سکه

180.500سکه گرمی

بانکنامه

گزارش2
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رکورد مشارکت معامله گران آنالین 
در عرضه های اولیه شکسته شد

مع��اون عملیات و نظارت بازار فراب��ورس ایران با 
اش��اره به مش��ارکت 57 ه��زار و 945 نفر در عرضه 
اولیه »وه��ور«، از رکوردش��کنی میزان مش��ارکت 
معامله گران آنالین در عرضه اولیه س��هام تابان هور 
خبر داد. روز گذش��ته، 10 درصد از س��هام شرکت 
مدیریت ان��رژی امید تابان هور با قیمت هر س��هم 
یک هزار و 780 ریال برای نخستین بار در بازار اول 
فرابورس عرضه شد. بهنام محسنی معاون عملیات و 
نظارت بازار فرابورس ایران با اش��اره به عرضه موفق 
این سهام بیان داشت: در فرآیند کشف قیمت، 100 
میلیون سهم »وهور« در کسری از ثانیه فروخته شد 
ضمن آنکه با مش��ارکت 57 ه��زار و 945 معامله گر 
آنالی��ن در ای��ن عرض��ه اولی��ه، رکورد مش��ارکت 
معامله گران آنالین در عرضه های اولیه شکسته شد. 
به گفته وی، از این تعداد، 59 نفر معامله گر حقوقی 

و مابقی را معامله گران حقیقی تشکیل دادند. 

مجتمع جالل آباد 55 هزار تن 
سنگ آهن را روانه تاالر صادراتی کرد

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارش��نبه 
19 خ��رداد میزبان عرضه 55 هزار تن س��نگ آهن 
دانه بندی مجتمع س��نگ آهن جالل آباد بود. افزون 
ب��ر این 50 ه��زار و 100 تن انواع قی��ر و 300 تن 
عایق رطوبت��ی در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
عرضه ش��د. 820 تن سبد میلگرد شرکت ذوب آهن 
اصفهان، 15 کیلوگرم ش��مش ط��الی معدن موته، 
یک هزار و 100 تن ورق گرم ش��رکت نورد و تولید 
قطع��ات فوالدی و 2 هزار و 400 تن کک متالورژی 
ش��رکت کک سازی زرند در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی عرضه ش��د. همچنین ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران شاهد عرضه 
42 ه��زار و 188 تن انواع قیر و مواد ش��یمیایی بود. 
عالوه ب��ر این، ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس 
کاالی ایران ش��اهد عرضه 2 ه��زار و 296تن گندم 
دوروم، شکر س��فید بسته بندی، کنجاله آفتابگردان، 
ج��و دامی و 20 کیلوگرم زعفران رش��ته ای اس��ت. 
همچنی��ن 7هزار و 554 تن جو دامی در قالب طرح 

قیمت تضمینی در این تاالر عرضه شد. 

روز پررونق بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران

در جری��ان معامالت ب��ازار فیزیکی ب��ورس انرژی 
ایران کاالهای پنتان پالس پتروشیمی پارس، قطران 
ذوب آهن اصفهان، نیتروژن مایع پتروش��یمی مبین، 
ح��الل 404، نفتای س��نگین تصفیه نش��ده، نفتای 
سبک، آیزوریس��ایکل و آیزوفید پاالیش نفت شیراز، 
متانول پتروش��یمی ف��ن آوران، متانول پتروش��یمی 
ش��یراز، ح��الل 410 پاالی��ش نفت آب��ادان و نفتای 
س��نگین پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی معامله 
ش��د. گاز مایع پاالیش نفت شازند، گاز مایع پاالیش 
نف��ت آبادان، حالل 402 و نف��ت کوره 280 پاالیش 
نفت تبریز، گاز مایع خام پاالیش گاز ایالم و نفت گاز 
)گازوئیل( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
از مبادی انبار نفت س��اری، اصفهان، مش��هد، تبریز، 
چابهار و زاهدان به مقاصد افغانستان، پاکستان، عراق 
و ترکی��ه نیز در رینگ بین المل��ل بورس انرژی ایران 
مورد عرضه قرار گرفتند. کل معامالت صورت گرفته 
در ای��ن عرضه ها و عرضه های م��ازاد معادل 15 هزار 
و 996 ت��ن و به ارزش بی��ش از 157 میلیارد و 254 
میلی��ون ریال بود. از نکات حائز اهمیت معامالت این 
روز می توان به رقابت خریداران متانول پتروش��یمی 

شیراز در رینگ داخلی بازار فیزیکی اشاره کرد. 

شکالت های هلدینگ ییلدیز ترکیه 
در فکر ورود به بورس لندن

 )Ülker( شرکت هلدینگ ییلدیز مالک برند اولکر
و گودی��وا )Godiva( تصمیم دارد تا واحدهای تولید 
بیسکویت شکالت و قنادی خود را که به نام پالدیس 
)Pladis( معروف است به یک شرکت مستقل تبدیل 
ک��رده و س��هام آن را تا س��ال 2020 می��الدی وارد 
بورس لندن کند. سم کاراکاس، معاون رئیس اجرایی 
شرکت هلدینگ ییلدیز )Yıldız Holding( در این 
خصوص اعالم داش��ت: هلدینگ ییلدیز تصمیم دارد 
س��هام پالدیس را در سه الی چهار سال آتی در بورس 
لندن وارد کند و به نظر می رس��د س��هام این شرکت 
را وارد ش��اخص فوتس��ی لندن کند. برند پالدیس که 
در واق��ع دربرگیرنده ش��رکت های گودیوا، مک ویتی، 
اولکر، ش��کالت های دمت اس��ت،  س��ال گذش��ته در 
حدود 5.2 میلیارد دالر درآمد داش��ته اس��ت. شرکت 
هلدین��گ ییلدیز در واق��ع بزرگ تری��ن تولیدکننده 
مواد غذایی در ترکیه اس��ت. این شرکت سال گذشته 
در حدود 12 میلیارد دالر فروش داش��ته است و عالوه 
بر تولید شکالت و بیسکوییت و اسنک، تولید لبنیات و 
میوه های یخ زده را نیز بر عهده دارد. در سال های اخیر 
این برند به یک برند کامال بین المللی تبدیل شده است. 
در سال 2008 میالدی این شرکت هلدینگ موفق به 
خرید برند ش��کالت گودیوا شد و در سال 2014 نیز با 
شرکت یوایتد بیسکویتز ادغام شد. این در حالی است 
که شرکت یونایتد بیسکویتز مالک برندهای مک ویتی 
و جاکوب کرم کرکز اس��ت. کاراکاس در این خصوص 
ادام��ه داد: پالدی��س در نظر دارد محص��والت جدید 
خود را تحت برندهای گودی��وا و مک ویتی روانه بازار 
کند. هلدینگ ییلدیز در ماه دس��امبر بیسکویت های 
دایجس��تیو را ب��ا برند مک ویتیز وارد بازار انگلس��تان 
کرد، در حالی که یک محصول جدید )بار ش��کالت و 
بیس��کویت( را به نام گودیوا و تحت لیسانس اوکلر در 

ماه سپتامبر وارد بازار آمریکا کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران روز چهارش��نبه 
با رش��د یک واح��دی و ثبت 
رق��م 75 ه��زار و 876 واحد، 
سومین هفته کاری خردادماه 
را به پایان رس��اند. بازار سهام 
در حالی به کار خود پایان داد 
که انتشار برخی خبرها مبنی 
ب��ر ت��الش متولیان س��ازمان 
ب��ورس و وزارت صنعت برای 
معافی��ت مالیات��ی ناش��ی از 
تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ها به 
افزای��ش امیدواری ها در بازار 
منتهی شد. دیروز بازار سهام 
ب��ازاری متع��ادل و کم حجم 
بود ک��ه ترجیح می داد برخی 
قیمت��ی  اص��الح  س��هم های 
ش��ده را م��ورد توج��ه خود 
ق��رار ده��د، ه��ر چند ب��ازار 
سهم ها  تک  همچنان  س��هام 
را  کوچ��ک  ش��رکت های  و 
در فض��ای کنونی ب��ازار قابل 
سرمایه گذاری  برای  اعتمادتر 
می دان��د. چن��ان ک��ه ب��ازار 
س��هام همس��و با بازارگردانی 
و حمای��ت صندوق ها و برخی 
بازار سهام شاهد  حقوقی های 
حمایت قیمت سهام در اغلب 

صنایع پیشرو بود. 
اقبال دوباره به گروه خودرو
روز  دادوس��تدهای  در 
س��هامداران  چهارش��نبه 
بیشترین خریدوفروش ها را در 
س��ه گروه خودرو، محصوالت 
فلزی و بانک  ه��ا ثبت کردند. 
این گروه ها با بیشترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در 
برتری��ن گروه ه��ای صنع��ت 
ق��رار گرفتند. در این راس��تا 
گ��روه خودرویی ه��ا در حالی 
س��هام  خری��داران  اقب��ال  با 
با حمایت حقوقی های  همسو 
خ��ود قرار گرفتن��د که کلیت 
معامالت س��هام در این گروه 
چندان پرحجم نبود و حول و 
حوش صفر تابلو نوس��ان کرد. 
در گروه پتروش��یمی ها نیز در 
حالی دبیر انجمن کارفرمایان 
صنع��ت پتروش��یمی از عدم 
ابالغ نرخ خوراک مجتمع های 
پتروش��یمی از س��وی وزارت 
نف��ت اب��راز گل��ه ک��رد ک��ه 
معامالت��ی  نم��اد  گش��ایش 

پتروش��یمی ش��یراز براساس 
ح��راج قیمت��ی و همچنی��ن 
اقب��ال خریدار حقوق��ی اما با 
فش��ار فروش س��هام از سوی 
س��هامداران اغل��ب حقیق��ی 
مواجه ش��د. گ��روه معدنی ها 
نی��ز پ��س از آنک��ه خبرهای 
امیدوارکنن��ده در اوایل هفته 
برای بازارهای جهانی از بابت 
عدم تغییر نرخ بهره در ایاالت 
متحده آمریکا منتش��ر شد با 
درجا زدن دسته جمعی قیمت 
س��هام در این گروه با تحرک 
نوس��ان گیران برای شناسایی 

بازدهی مواجه بود. 

صعود 510 واحدی شاخص 
بازار دوم بورس

در روزی که گذش��ت بیش 
از 892 میلیون برگه س��هم و 
حق تقدم به ارزش یک هزار و 
861 میلیارد ریال در 66هزار 
نوبت معامالتی در بازار دست 
به دس��ت ش��د. این در حالی 
بود که ش��اخص بازار اول 84 
واحد کاهش یافت و ش��اخص 
ب��ازار دوم 510 واح��د صعود 

کرد. نماد پتروش��یمی شیراز، 
ارتباطات س��یار، کشتیرانی و 
ملی م��س با بیش��ترین تاثیر 
مثب��ت ب��ر ش��اخص ب��ه کار 
خ��ود پایان دادن��د. چادرملو، 
و  ف��ارس  خلی��ج  هلدین��گ 
گل گه��ر ب��ا بیش��ترین تاثیر 
منفی بر ش��اخص باعث شدند 
ای��ن متغیر، صع��ود نکند. در 
جریان معام��الت آخرین روز 
ش��یراز،  پتروش��یمی  هفت��ه 
واس��پاری مل��ت، تولید محور 
خودرو، سرمایه گذاری صنعت 
نفت، س��خت آژند، داروسازی 
زاگرس و ماشین س��ازی اراک 
ب��ا بیش��ترین رش��د قیمت ها 
در ص��در ج��دول معام��الت 
نشس��تند. در مقابل نمادهای 
ملی  آلوم��راد،  باف��ق،  معادن 
س��رب و روی، ف��والد آلیاژی، 
داروسازی فارابی، فرآورده های 
نس��وز پارس و سرمایه گذاری 
بیشترین  با  ایران  س��اختمان 
انته��ای  در  قیم��ت  کاه��ش 
گرفتند.  قرار  معامالت  جدول 
برای  س��هامداران  همچنی��ن 
مش��ارکت  اوراق  خری��د 

واسپاری  س��بزوار،  شهرداری 
صنعت  س��رمایه گذاری  ملت، 
اراک،  ماشین س��ازی  نف��ت، 
سرمایه گذاری معادن و فلزات، 
حق تقدم سرمایه گذاری گروه 
توسعه ملی و س��رمایه گذاری 
تقاض��ای  بیش��ترین  رن��ا 
در  کردن��د.  ثب��ت  را  خری��د 
مقاب��ل اوراق مش��ارکت ملی 
نف��ت ای��ران، شیش��ه و گاز، 
پتروشیمی ش��یراز، حق تقدم 
محورس��ازان ای��ران خ��ودرو، 
اوراق  فاراب��ی،  داروس��ازی 
اصفهان  ش��هرداری  مشارکت 
بیش��ترین صف  نیرو ترانس  و 
ف��روش را داش��تند. در پایان 
معام��الت بان��ک ص��ادرات با 
معامل��ه 80 میلی��ون س��هم 
بیش��ترین حج��م معامالت و 
آذرآب با معامله 194 میلیارد 
ریال س��هم بیش��ترین ارزش 

معامالت را ثبت کردند. 

افت 4 واحدی آیفکس
معام��الت  جری��ان  در 
فرابورس، یک میلیارد و 180 
میلیون ورقه به��ادار به ارزش 

3ه��زار و 629 میلیارد و 320 
میلی��ون ری��ال در 96 هزار و 
969 نوبت معامله شد. در عین 
حال، بل��وک 5 درصدی بیمه 
رازی شامل 100 میلیون سهم 
به ارزش 110 میلیارد ریال در 
نم��اد »ورازی4« واگذار ش��د. 
آیفکس هم که در آغاز فعالیت 
بازار رشد کرده بود در پایان با 
افت 4 واحدی، نمایش��گر عدد 
808.3 ش��د. نم��اد هلدینگ 
خاورمیان��ه بیش��ترین تاثیر را 
بر ش��اخص داش��ت. بیشترین 
چهارشنبه  روز  قیمت  افزایش 
ب��ه س��هام ش��رکت های تابان 
هور، زغال سنگ پروده طبس 
و توس��عه حمل و نق��ل ریل��ی 
و  یافت  اختص��اص  پارس��یان 
بیش��ترین اف��ت قیمت نصیب 
ش��رکت های نفت پاس��ارگاد، 
بیمه کوثر و قن��د چهارمحال 
ش��اهد  اول  ب��ازار  ش��د. 
خریدوف��روش 290 میلی��ون 
و 920 ه��زار اوراق به��ادار به 
ارزش 577 میلی��ارد ریال بود 
و در ب��ازار دوم 133 میلی��ون 
اوراق به��ادار ب��ه ارزش ی��ک 
هزار و 978 میلیارد ریال مورد 
معامل��ه قرار گرف��ت. باالترین 
معام��الت  ارزش  و  حج��م 
ب��ه صن��دوق  ETF مرب��وط 
آفرین  اعتماد  س��رمایه گذاری 
پارس��یان با معامله 2 میلیون 
و 610 هزار س��هم ب��ه ارزش 
35 میلیارد ریال بود. عالوه بر 
معامالت  بیشترین حجم  این، 
در اوراق با درآمد ثابت مربوط 
به دادوس��تد 300ه��زار ورقه 
اس��ناد خزانه اسالمی در نماد 
»اخزا2« ب��ود، ضمن آنکه در 
ریال  162میلی��ارد  مجم��وع، 
معامله در 4 نماد اسناد خزانه 
اس��المی انجام شد. همچنین، 
هر برگه حق تقدم اس��تفاده از 
تس��هیالت مسکن در محدوده 
830 تا 850 هزار ریال معامله 
شد و بیشترین افزایش قیمت 
اوراق مربوط ب��ه نماد آبان ماه 
93 ب��ود. طی روز چهارش��نبه 
نماد معامالتی ش��رکت افرانت 
و نماد معامالتی شرکت قاسم 
ایران پ��س از برگزاری مجامع 
عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام و تقسیم سود نقدی هر 

سهم بازگشایی شد. 

حجم کم معامالت صعود بازار را در هاله ای از ابهام قرار داد

افت و خیزهای کسالت بار شاخص کل

یک مق��ام مس��ئول در بورس 
ته��ران ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت 
صنعت و سازمان بورس به دنبال 
استمهال معافیت مالیاتی تجدید 
ارزیابی دارایی ها هس��تند، عنوان 
کرد: سیاست کالن بورس تهران 
ت��داوم حضور ش��رکت ها در این 
بازار اس��ت. به گزارش سنا، علی 
صحرای��ی، معاون ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران در گف��ت و گو با 
خبرگ��زاری فارس عن��وان کرد: 
با توجه به لغ��و معافیت مالیاتی 
ب��رای حس��اب م��ازاد ناش��ی از 
تجدید ارزیابی دارایی ها در سال 
جاری هم اکن��ون متولیان بورس 

در ت��الش هس��تند ت��ا معافیت 
مالیاتی ناش��ی از موضوع تجدید 
ارزیابی دارایی ها برای س��ال 95 
نیز اس��تمهال ش��ود. وی افزود: 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در کنار س��ازمان بورس در حالی 
موض��وع معافیت مالیاتی ناش��ی 
از تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ه��ا را 
پیگی��ری می کنن��د ک��ه در این 
زمینه قول هایی از سوی نهاد های 
تصمیم گیر داده شده که هر زمان 

قطعی شود اعالم می کنند. 
صحرایی در برابر این پرس��ش 
تکلیف س��هامداران  فارس ک��ه 
ش��رکت هایی که از روی تابلوی 

تهران  بورس  ش��رکت  معامالت 
اخ��راج و حت��ی در ب��ازار پای��ه 
توافقی نیز معامله نمی ش��وند در 
حال حاضر چیست؛ گفت: اخراج 
یا انتق��ال نماد های معامالتی به 
تش��خیص هیأت پذیرش بورس 
اس��ت. کما اینکه در این زمینه 
نماد  نماد های��ی همچون  انتقال 
یا  صدرا  ش��رکت های  معامالتی 
کاش��ی اصفه��ان براس��اس این 
تش��خیص جابه جا ش��ده بود. به 
باور وی س��همی ک��ه در بورس 
پذیرش و عرضه اولیه می ش��ود 
ت��ا حد ممکن باید حفظ ش��ود، 
چراکه ب��ه اعتبار ب��ورس اوراق 

بهادار ته��ران؛ مردم آن س��هم 
را خریده ان��د اما وقت��ی از روی 
تابل��وی  از  ش��رکتی  ناچ��اری 
معامالت بورس اخراج می ش��ود 
ب��ه دالی��ل مختلف��ی همچون 
عدم اصالح س��ودآوری یا آینده 
پ��ر ابه��ام صنع��ت یا ش��اید به 
مدیریت ش��رکت  دلیل ضع��ف 
برای خروج از مش��مولیت ماده 
141 قان��ون تج��ارت مبن��ی بر 

ورشکستگی است. 
صحرایی با بیان اینکه سیاست 
کالن ب��ورس ته��ران حف��ظ و 
ت��داوم حضور ش��رکت ها تا حد 
ممک��ن اس��ت، گفت: ب��ا توجه 

به ش��رایط ب��ازار در حال حاضر 
برنامه و موض��وع جدیدی برای 
عرضه های بلوک��ی و عمده ارائه 
نشده اس��ت. معاون بازار بورس 
ته��ران با پیش بینی چش��م انداز 
بازار س��هام پس از فصل مجامع 
گفت: به طور معمول بعد از فصل 
مجامع بازار سهام به سمت رونق 
گام بر م��ی دارد. ای��ن در حالی 
است که تجارب دو سال گذشته 
نشان می دهد بازار سهام خالف 
دیدگاه س��نتی با رون��ق مواجه 
ب��وده که امیدواریم خیر و برکت 
این ماه ش��امل حال سهامداران 

شود. 

دریافت س��ود نقدی تقسیمی 
عمومی  مجام��ع  در  ش��رکت ها 
ع��ادی یک��ی از راه های کس��ب 
مح��ل  از  مناس��ب  بازده��ی 
س��رمایه گذاری در س��هام ی��ک 
شرکت به شمار می رود و عمدتا 
برخی از س��رمایه گذاران با نگاه 
بلند مدت دریافت س��ود از محل 
مش��ارکت در مجامع عمومی را 
برای کس��ب عایدی مناس��ب بر 
می گزینن��د. براس��اس گ��زارش 
بورس نیوز، از ابتدای سال جاری 
تا پایان اردیبهشت ماه تعداد 10 
صنع��ت از 37 صنع��ت مجم��ع 
عمومی عادی ساالنه سهامداران 
را برگزار کرده ان��د که مبلغ کل 
س��ود نقدی تقس��یمی در دوره 
مذک��ور بیش از 35 هزار و 637 
میلیارد ریال محاس��به می شود 

و متوسط س��ود نقدی هر سهم 
ب��رای 10 صنع��ت ش��امل 31 
شرکت مبلغ 1504 ریال است. 

براس��اس اطالع��ات موج��ود، 
طی دوره مورد بررس��ی صنایعی 
ش��یمیایی،  محصوالت  همچون 
قطع��ات،  س��اخت  و  خ��ودرو 
مخاب��رات،  س��رمایه گذاری ها، 
سیمان، آهک و گچ، تامین برق 
و گاز، م��واد اولی��ه و محصوالت 
داروی��ی، محص��والت غذای��ی و 
آش��امیدنی به جز قن��دی، رایانه 
و نی��ز س��ایر محص��والت کانی 
غیر فلزی میان س��هامداران خود 
سود نقدی تقسیمی کرده اند و از 
مجم��وع درآمد بیش از 38 هزار 
و 756 میلیارد ریالی که توس��ط 
31 ش��رکت فعال در 10 صنعت 
مذکور محقق ش��ده س��ودی به 

مبل��غ بیش از 35 ه��زار و 637 
میلی��ارد ریال به مجامع عمومی 
اختصاص یافته است. البته توجه 
به ای��ن نکته نیز حائ��ز اهمیت 
اس��ت ک��ه تاکنون دو ش��رکت 
در گ��روه فلزات اساس��ی مجمع 
عموم��ی عادی برگ��زار کرده اند 
که به دلیل کس��ب زیان حدود 
123 میلی��ارد و 670 میلی��ون 
ریالی س��ودی میان سهامداران 
آنها توزیع نشده است. در مقابل 
ام��ا در گروه مخابرات، ش��رکت 
مخابرات ایران سود بیش از 24 
هزار و 100 میلیارد ریالی میان 
سهامداران خود توزیع کرده که 
این رق��م مع��ادل 95 درصد از 
درآم��د واقع��ی مجموعه مذکور 

است. 
عالوه بر ای��ن، در گروه رایانه 

و فعالیت ه��ای وابس��ته به آن با 
تقسیم سود نقدی 3هزار و 920 
میلیارد ریالی حدود 71 درصد از 
درآمد واقعی سال 94 »رانفور« 
ب��ه س��هامداران آن اختص��اص 
یافته است. در کنار آن در گروه 
دارویی پنج شرکت فعال در این 
صنعت در مجموع حدود 2هزار 
و 2میلی��ارد ری��ال مع��ادل 77 
درص��د از درآم��د واقعی خود را 
کردند  توزیع  میان س��هامداران 
و س��ه مجموعه فع��ال در گروه 
محصوالت شیمیایی با تخصیص 
99درصد از درآمد واقعی حدود 
یک ه��زار و 98 میلی��ارد ریالی 
تقسیم س��ودی به مبلغ بیش از 
دو هزار و 123 میلیارد ریالی را 
در مجم��ع عمومی اعالم کردند. 
هفت شرکت سیمانی نیز که در 

سال 94 درآمدی به مبلغ بیش 
از یک هزار و 448 میلیارد ریال 
را محقق ساخته اند و در مجموع 
سود نقدی به مبلغ بیش از یک 
هزار و 593 میلی��ارد ریال را به 
کردند  اعط��ا  خود  س��هامداران 
که این رقم مع��ادل 105درصد 
از درآمد واقع��ی هفت مجموعه 
ب��ه ش��مار م��ی رود.  س��یمانی 
کمترین س��ود نقدی تقس��یمی 
در گروه س��ایر محصوالت کانی 
غیر فل��زی رق��م خورده اس��ت، 
چ��را که ی��ک ش��رکت فعال در 
این گروه ب��ا اختصاص 2درصد 
از درآمد واقع��ی 169 میلیارد و 
300 میلی��ون ریالی خود س��ود 
3میلی��ارد و 300 میلیون ریالی 
را به س��هامداران اختصاص داده 

است. 

معاون بازار بورس تهران خبر داد 

وزارت صنعت و سازمان بورس به دنبال معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی

میزان سود نقدی تقسیمی صنایع طی یک دوره

نگاه

قاب

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

پتروش��یمی ش��یراز در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که واسپاری 

ملت در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.82716.1شیراز
1.2674.97ولملت
2.9904.95خمحور

2.5454.86ونفت
5.5224.7ثاژن
5.0834.63ددام
2.6874.39فاراک

 بیشترین درصد کاهش
مع��ادن باف��ق صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. آلومراد در رده دوم این گروه ایستاد و ملی 
و سرب و روی ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.95(4.873کبافق
)4.95(2.418فمراد
)4.71(1.901فسرب
)4.7(1.803فوالژ
)4.7(13.700دفارا

)4.65(6.746کفپارس
)4.59(2.951وساخت

پرمعامله ترین سهم
بانک صادرات ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. حق تقدم سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. زامیاد و س��ایپا هم در 

رده های باال قرار گرفتند.  
تعداد دفعهقیمتنام

80.548 1300وبصادر

80.263 1058وبانکح
79.575 1264خزامیا
74.433 2545خساپا
37.911 5725ونفت
33.952 1138فاذر

32.891 1235وخارزم

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را صنایع آذرآب 
 به خود اختصاص داد و حق تقدم س��رمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی رتبه دوم را به دست آورد. سرمایه گذاری 
نفت هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار 

گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام
194.391 5725فاذر

104.354 1300وبانکح
96.470 2545ونفت
94.078 1264خساپا
84.204 1058خزامیا
79.900 992وبصادر

74.855 2964ورنا

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که زامیاد در این گروه 
دوم شد و سرمایه گذاری رنا در رده سوم جای گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
12644443خساپا
10584023خزامیا
29642529ورنا

9842163خاذین
25452039ونفت
36081892خودرو
9921838وبصادر

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

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

24872487خزر
15071507خکاوه
27151358کساپا
2418604فمراد

1807602پالسک
2999428پتایر

2951422وساخت

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

را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

56402.42کگاز
9712.91پردیس
11383.03وخارزم
618034.10آکنتور

631824.19کنتورسازی
28474.20پارسیان
11854.22وپاسار

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

افزایش معامالت از جنوب شهر 
آغاز می شود

مدی��ر طرح و برنامه بانک مس��کن ب��ا بیان اینکه 
با پرداخت تس��هیالت مس��کن، به طور متوسط 10 
درصد ب��ه حجم معام��الت اضافه می ش��ود، گفت: 
این وام بر خانه هایی ب��ا قیمت 200 میلیون تومان 
تاثیر می گ��ذارد و پیش بینی می کنیم افزایش حجم 

معامالت از جنوب شهر تهران شروع شود. 
محمدحس��ن مرادی در گفت وگو ب��ا ایلنا با بیان 
اینکه روز گذش��ته با سررس��ید افتتاح حساب های 
صندوق پس انداز یکم، پرداخت وام های 80 میلیون 
تومانی ش��روع شد، اظهار داش��ت: شرط بهره مندی 
از این حس��اب س��پرده گذاری یک س��اله بود البته 
اس��تثنائاتی وجود داش��ت و عده ای ک��ه از قبل در 
صندوق مسکن حس��اب و متوسط موجودی باالیی 
داش��تند، توانس��تند بعد از ش��ش ماه از تسهیالت 

80میلیون تومانی استفاده کنند. 
اینک��ه از روز گذش��ته وام ه��ای  وی ب��ا بی��ان 
80میلیون تومانی خرید مس��کن به دست نخستین 
گروه متقاضی رس��ید، افزود: درسال گذشته در ماه 
اول 6 ه��زار و 570 نف��ر در صن��دوق پس انداز یکم 
س��پرده گذاری کردند و این افراد پس از اتمام دوره 
یک س��اله می توانند با دریافت وام، تقاضای خود را 
وارد بازار مس��کن کنند. مدیر ط��رح و برنامه بانک 
مس��کن تاکید ک��رد: پیش بینی می کنیم با ش��روع 
پرداخت تس��هیالت صندوق پس ان��داز یکم ماهانه 
حجمی از تقاضا که وارد بازار مس��کن می ش��ود، به 
طور متوس��ط چیزی ح��دود 4 هزار تقاضا باش��د، 
ه��زار و 582 نف��ر در ماه اول آغ��از افتتاح صندوق 
سپرده گذاری کردند که در این ماه این تعداد سپرده 

در قالب تقاضا وارد بازار مسکن تهران می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه می توان گفت ب��ا پرداخت این 
تس��هیالت 10 درص��د به حج��م معام��الت اضافه 
می ش��ود، ادام��ه داد: معتقدم این وام ها بیش��ترین 
تاثیر گ��ذاری در ته��ران را در مناطق جنوب ش��هر 
می گذارند و روند معامالت گذش��ته نش��ان می دهد 
که بخ��ش قابل توجهی از ای��ن معامالت مربوط به 
واحدهای زیر 60 متر بوده و عمدتا در مناطق میانی 

و جنوبی تهران این معامالت انجام شده است. 
مرادی ادامه داد: 54 درصد معامالت اردیبهش��ت 
م��اه مربوط ب��ه واحدهایی با قیم��ت کمتر از 280 
میلی��ون تومان می ش��ود و 70 درصد آمار معامالت 
متعلق به 10 منطقه تهران بود که مناطق 10، 11، 
13، 15 و 4 بیش��ترین سهم را در معامالت مسکن 
اردیبهش��ت ماه داش��تند. مدیر طرح و برنامه بانک 
مس��کن افزود: با توجه به ق��درت خریدی که ایجاد 
می شود همین انتظار را داریم که آمار معامالت این 
مناطق ب��اال برود. تاثیر این تس��هیالت روی فروش 
واحدهای��ی با قیمت 200 میلیون تومان خواهد بود 
که خرید ای��ن واحدها در مناط��ق میانی و جنوبی 

شهر تهران امکان دارد. 

جزییات سفارش ۲.۴میلیارد دالری 
ایران برای خرید کشتی از کره جنوبی

ش��رکت کش��تیرانی جمه��وری اس��المی ایران و 
ش��رکت نفت فراس��احل ایران به توافقاتی مقدماتی 
با شرکت های کشتی سازی کره جنوبی برای ساخت 
کش��تی و سکوهای نفتی به ارزش حدود 2.4میلیارد 

دالر دست یافته اند. 
به گزارش تس��نیم به نقل از وال استریت ژورنال، 
مناب��ع آگاه گفتند خط��وط کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ایران و ش��رکت نفت فراس��احل ایران به 
توافقات��ی مقدمات��ی با ش��رکت های کشتی س��ازی 
کره جنوبی برای س��اخت کشتی و س��کوهای نفتی 

به ارزش حدود 2.4میلیارد دالر دست یافته اند. 
ای��ن توافق��ات بخش��ی از تالش های ای��ران برای 
بازگش��ت به صنع��ت کش��تیرانی بین المللی پس از 
لغو تحریم های غرب اس��ت، ام��ا به گفته منابع آگاه، 
تکمیل این سفارش��ات ثبت شده بس��تگی به تامین 
مالی ای خواهد داشت که ایرانی ها هنوز نتوانسته اند 

آن را تضمین کنند. 
ی��ک منبع مطلع گف��ت: »ایرانی ها ت��الش دارند 
20درص��د رقم قرارداد را از طریق قراردادهای نفتی 

بین دولتی بپردازند تا سفارشات نهایی شود«. 
اگر قراردادهای نفتی با س��ئول به سرانجام برسد، 
دول��ت ک��ره می توان��د تضمین ه��ای الزم را ب��رای 
پرداخت پول به شرکت های کشتی سازی بدهد. یک 
منبع دیگ��ر گفت، گزینه های دیگ��ر برای پرداخت 
پول این سفارش��ات در حال بحث است و وی انتظار 

دارد این سفارشات تا پایان تابستان تکمیل شود. 
خط��وط کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران در 
ن��اوگان کش��تیرانی خود از کش��تی های کانتینری، 
کش��تی های فله ب��ر و تانک��ر اس��تفاده می کند. این 
شرکت یادداش��ت تفاهمی با شرکت هیوندای میپو 
داک یارد برای س��اخت 10 تانکر حمل فرآورده های 
نفتی و حداقل شش کشتی فله بر امضا کرده است. 

قیم��ت هر تانکر حمل فرآورده های نفتی حدود 30 
میلیون دالر و کش��تی های فله بر ح��دود 20 میلیون 
دالر اس��ت. به گفته مناب��ع آگاه، خطوط کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران همچنین در حال مذاکره با 
شرکت هیوندای برای شش کشتی کانتینری 14500 
هرکدام به قیمت حدود 115 میلیون دالر است. شرکت 
کشتیرانی دالیان چین نیز در رقابت برای ثبت سفارش 

ساخت کشتی از طرف ایرانی است. 
یک منب��ع دیگر گفت: »در حالی ک��ه آنها دارند 
ن��اوگان خود را مدرنی��زه می کنن��د، ایرانی ها دارند 
یونان��ی و س��ایر  از کش��تی داران  را  کش��تی هایی 
کش��تی داران برای حمل بار اجاره می کنند. شرکت 
نفت فراس��احل ای��ران نیز که یکی از ش��رکت های 
تابعه ش��رکت ملی نفت ایران است در حال مذاکره 
برای سفارش ساخت حداقل پنج سکوی جک آپ با 
شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی دوو هرکدام 

به ارزش حدودا 205 میلیون دالر است. 

عمران

از  بی��ش  ش��دن  فع��ال 
2کیلومتر آزادراه در کش��ور و 
نی��از برای س��اخت بیش از دو 
برابر آنچه تاکنون افتتاح شده، 
ای��ران را در صف کش��ورهایی 
قرار داده که بیش��ترین برنامه 
را برای توس��عه مسیرهای بین 

شهری شان دارند. 
زیرس��اخت های  بهب��ود 
حمل و نق��ل ، کاهش هزینه ها، 
افزایش بهره وری و صرفه جویی 
در مصرف سوخت تنها بخشی 
از دالیلی  اس��ت که راه س��ازی 
ایران را به س��مت آزادراه های 
جدید سوق داده و کشور را از 
این منظر در بین کش��ورهای 
منطقه در جایگاهی قابل توجه 

قرار داده است. 
آزاد راه ته��ران – ش��مال، 
اصفه��ان – ش��یراز، تبری��ز - 
ب��ازرگان و آزادراه کرب��ال تنها 
بخش��ی از طرح ه��ای بزرگی 
اس��ت ک��ه هر ی��ک از آنها در 
طول سال های گذشته در نقاط 
مختلف کشور کلید خورده اند و 
مراحل تکمیل ش��دن را دنبال 

می کنند. 
اصلی تری��ن عامل تاثیر گذار 
در افزای��ش س��رعت تکمی��ل 
ای��ن طرح ه��ای نیم��ه تم��ام 
قطع��ا رس��یدن مناب��ع مالی 
جدی��د اس��ت. هزینه بس��یار 
ب��االی س��اخت آزادراه ه��ای 

آن  ب��ر  را  راه  وزارت  جدی��د 
داش��ته تا با ارائ��ه این طرح ها 
ب��ه س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی بخش��ی از بار سنگین 

آنها را جبران کند. 
عقد قرارداد س��رمایه گذاری 
در آزاد راه ته��ران – ش��مال 
با ش��رکت های ک��ره ای، ثبت 
نخستین سرمایه گذاری کامل 
در ی��ک طرح زیرس��اختی از 
س��وی ترک ها در آزادراه تبریز 
ب��ه بازرگان و س��اخت آزادراه 
کرمان- بندرعباس به وس��یله 
س��رمایه ص��ددر صدی بخش 
خصوص��ی تنها بخش��ی از این 
اقدامات اس��ت که باعث شده 
بس��یاری از طرح های��ی ک��ه 
در ط��ول س��ال های گذش��ته 
ب��ا مش��کالت عدی��ده روبه رو 
بوده اند امروز با امیدی بیش��تر 
کار خود را پیگیری کنند. این 
افزایش س��رعت ب��ا تغییر در 
معم��اری برخ��ی از جاده های 
کش��ور نیز هم��راه خواهد بود، 
موضوع��ی ک��ه معاون وزیر راه 
از آن به عن��وان یک اولویت یاد 
کرده است. نورزاد گفته با توجه 
به تاکید وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر اینکه جاده های کشور 
بای��د معماری درس��ت و قابل 
قبولی داش��ته باشد، ما شروع 
ب��ه کار کرده ای��م و در ح��ال 
انعقاد قراردادی با یک شرکت 
ایتالیایی هستیم و این فعالیت 
برای نخس��تین ب��ار در آزادراه 

تهران- ش��مال عملی می شود. 
در آزادراه ح��رم تا حرم قطعه 
قم-گرمس��ار نیز در حال انجام 
دادن مجموع��ه ای فعالی��ت با 
دانشگاه شهید بهشتی هستیم. 

مزیت نسبی در راه سازی
ج��دای از بحث های��ی ک��ه 
درباره چگونگی رساندن منابع 
مال��ی جدید به طرح ها صورت 
گرفت��ه، چگونگ��ی اس��تفاده 
حداکث��ری از مناب��ع موجود و 
به کار بندی آنها در راه س��ازی، 
اس��تفاده از روش هایی جدید 
ک��ه می توان��د ب��رای افزایش 
س��رعت کار و البت��ه کاه��ش 
هزینه ها موثر باش��د نیز جزئی 
از برنامه هاس��ت که در دستور 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت  کار 
قرار گرفته اس��ت. یکی از این 
روش ه��ا که بحث اس��تفاده از 
آن در طول س��ال های گذشته 
مطرح بوده و به نظر می رس��د 
امروز بیش از هر زمان دیگری 
ب��ه اج��را نزدیک اس��ت بحث 
اس��تفاده از روش بتن غلتکی 
ب��ه ج��ای آس��فالت و قیر در 

جاده های جدید است. 
عم��ر مفید بت��ن حداقل دو 
تا س��ه برابر آسفالت، نداشتن 
مش��کالت ناش��ی از نشست، 
هزین��ه پایین آن در نگهداری 
و راهداری بعد از اجرا و کاهش 
آلودگی محیط زیس��ت بخشی 
از مزایایی است که کارشناسان 

ب��ه اجرای طرح بت��ن غلتکی 
نس��بت می دهند و همین امر 
باع��ث ش��ده گرایش ه��ا برای 
اس��تفاده از آن افزای��ش پیدا 

کند. 
در کن��ار آن افزای��ش قیمت 
قی��ر نیز امری مه��م و حیاتی 
در این تصمیم اس��ت. هرچند 
ت��ا چند س��ال قب��ل قیر برای 
بس��یاری از راه س��ازان ارزان 
تمام می ش��د ول��ی با توجه به 
آزاد ش��دن برخی قیمت ها در 
ای��ن حوزه و باق��ی ماندن آنها 
در س��طحی بس��یار باالت��ر از 
ارق��ام قبل��ی، پیگیری طرحی 
ک��ه بتواند جایگزینی مطمئن 
برای آس��فالت باش��د حیاتی و 
مهم است، موضوعی که به نظر 
می رسد وزارت راه و شهرسازی 
ب��ا قدرتی باال به دنبال اجرای 
آن خواهد بود. نخس��تین گام 
در این راس��تا در باند فرودگاه 
مهرآباد اتفاق افتاده و قرار است 
به دیگر جاده ها نیز انتقال یابد. 
محم��د ش��کرچی زاده، رئیس 
مرکز تحقیقات راه، مس��کن و 
شهرس��ازی در این رابطه گفته 
با تاکیدی که دکتر آخوندی بر 
استفاده از بتن به جای آسفالت 
دارن��د و گس��ترش رویه های 
بتنی در پروژه های جدید، باند 
راس��ت 2۹ فرودگاه مهرآباد را 
طراحی بتنی کردیم و این کار 
به عنوان نمونه ای آزمایش شده 
به جای روسازی آسفالتی است 

که پیش تر در کشور رایج بود. 
آزادراه اصفه��ان – ش��یراز 
گام دوم��ی اس��ت ک��ه ای��ن 
طرح پی��ش روی خود خواهد 
داش��ت. این خبری اس��ت که 
رئیس ش��رکت س��اخت داده 
و اعالم کرده اس��ت: س��یمان 
در ای��ران کم تولید می ش��ود 
و ام��کان صادرات ه��م ندارد. 
طبق دس��تور آق��ای آخوندی 
برای نخس��تین بار روس��ازی 
بتون��ی در آزادراه اصفه��ان- 
ش��یراز را عملیاتی می کنیم و 
خوش��بختانه دستگاه روسازی 
وارد ش��ده و کار آزمایش��ی آن 

به زودی انجام می شود. 
استفاده از این روش می تواند 
یک��ی از اصلی تری��ن گره های 
مال��ی کش��ور در حوزه ه��ای 
زیرس��اختی را کاهش دهد. از 
سوی دیگر هزینه بسیار باالی 
نگهداری از جاده های آسفالت 
را نیز به حداقل برساند و تنها 
همین دو شاخص برای وزارت 
راه در ارزیابی مجدد راه سازی 
کش��ور ام��ری حیات��ی و مهم 
اس��ت. در این بین ش��اید تنها 
ابه��ام باقی مان��ده لزوم انتقال 
برخ��ی فناوری ه��ا به کش��ور 
برای بومی س��ازی ش��یوه بتن 
غلتک��ی اس��ت، موضوعی که 
شاید راه سازان ایرانی آن را در 
فضای پس��ابرجام پیدا کنند و 
پس از سال ها تکیه بر قیر، عصر 

بتن را کلید بزنند. 

راه سازان با آسفالت وداع می کنند 

آغاز عصر بتن در جاده های ایران
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تاریخ تحویل خودروها تعیین شد

در  خودروه��ا  تحوی��ل  زم��ان  حداکث��ر 
 روش ه��ای مختلف ف��روش و پیش فروش تعیین 

شد. 
به گزارش ایسنا، در اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو، 
حداکثر زمان تحویل خودروها تعیین شده است. 
طبق این قانون حداکثر زمان تحویل خودرو در 
روش فروش تحویل فوری، ۳۰ روز تعیین ش��ده 
اس��ت. زمان تحویل خودرو در روش  پیش فروش 
روش  در  و  م��اه   ۹ حداکث��ر  مع��ادل  قطع��ی 
 پیش ف��روش عادی نی��ز حداکثر ۱۲ م��اه تعیین 

شده است. 
در روش فروش مش��ارکت در تولید نیز حداکثر 
زمان تحویل معادل س��ه س��ال و در روش فروش 
سفارش��ی تعداد محدود نیز حداکثر زمان تحویل 
در خودروهای داخلی سه ماه و وارداتی چهار ماه 

تعیین شده است. 
و  قان��ون جدی��د خودروس��ازان  ای��ن  طب��ق 
واردکنن��دگان خ��ودرو ملزم ش��ده اند در صورت 
تأخیر در تحویل خودرو، جریمه تأخیر در تحویل 

را به خریداران پرداخت کنند. 
اصالحی��ه آیین نام��ه اجرایی قان��ون حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو چندی پیش از 
س��وی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ و اجرای 

آن آغاز شد. 

شگرد خودروسازان چینی برای 
تصاحب بازار ایران؛ خودروی 

ارزان، لوازم یدکی گران

درح��ال حاضر خودروس��ازان چینی براس��اس 
هدف گذاری ها محص��والت خود را با قیمت ارزان 
در اختیار مش��تریان قرار می دهن��د، اما از طرف 
دیگر با گران کردن لوازم یدکی محصوالت سعی 

در کسب سود بیشتر دارند. 
به گزارش تسنیم، این روزها بازار خریدوفروش 
خودرو همچن��ان راکد بوده و خب��ری از خریدار 
نیس��ت. البته در این ش��رایط رکود ش��رکت های 
چینی با تنوع محص��ول و ارائه تخفیفات مختلف 
س��عی در جذب مش��تری ب��رای محصوالت خود 
دارن��د که به ح��ق هم تا ح��دودی در این زمینه 
موفق ش��ده اند. امروز خودروهای رنگ و لعاب دار 
چینی که از کیفیت باالیی هم برخوردار نیس��تند 
نس��بت به محصوالت داخلی فروش خوبی داشته  
و هر روز تعداد آنها در خیابان های کشور افزایش 
پیدا می کند. این در حالی اس��ت که خودروسازان 
داخل��ی همچنان بر تولیدات گذش��ته خود اصرار 
دارند و تالش��ی برای تولی��د محصوالت جدید به 

بازار نمی کنند. 
رضایی یکی از فروش��ندگان خ��ودرو در همین 
زمینه به خبرنگار تس��نیم می گوی��د: امروز دیگر 
مردم تمایل��ی به خرید خودروهای قدیمی ندارند 
و بیشتر ترجیح می دهند محصوالت جدیدتری را 
خریداری کنند. در این زمینه شرکت های چینی 
بس��یار خوب عمل ک��رده و هر چند م��اه یک بار 
محص��ول جدیدی را با آپش��ن های مختلف راهی 

بازار می کنند. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت های چینی در حوزه 
خدمات پس از فروش تاکنون نتوانسته اند رضایت 
مش��تریان را به دس��ت آورند، گفت: عالوه بر این، 
براس��اس هدف گذاری ه��ا، خودروس��ازان چینی 
محص��والت خ��ود را ب��ا قیم��ت ارزان در اختیار 
مشتریان قرار می دهند، اما از طرف دیگر با گران 
کردن لوازم یدکی محصوالت در پی کس��ب سود 

بیشتر هستند. 
این فروش��نده اضافه کرد: به عنوان نمونه چراغ 
جلو مزدا ۳ امروز در بازار حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان است اما چراغ ام وی ام 5۳۰ که قیمتی 
ح��دود 5۱ میلیون دارد ۲ میلی��ون و 4۰۰ هزار 

تومان است. 
فروش��نده دیگری با بیان اینکه امروز در سطح 
ب��ازار قطع��ات چینی با کیفیت ه��ای مختلفی به 
فروش می رسد، گفت: هر کس که تمایل به خرید 
قطعه باکیفیت داش��ته باشد باید هزینه زیادی را 
پرداخت کن��د، در غیر این صورت اگر قطعه ارزان 
چینی بخرد یک ماه بعد با خرابی آن به ناچار باید 

قطعه دیگری را تهیه کند. 
وی با اش��اره به س��ود باالی شرکت های چینی 
از ف��روش قطعه در ب��ازار ایران اف��زود: اقدامات 
ش��رکت های چینی در بازار ایران در حالی انجام 
می ش��ود که همچنان خودروسازان داخلی اصرار 

به تولید محصوالت قدیمی خود دارند. 

چالش ورزشی  »اطلس خودرو« 
برای جام ملت های اروپا

اطلس خ��ودرو نماینده رس��می کیاموتورز در 
ایران به پیروی از کمپانی کیا در حمایت از ورزش 
از س��ال ۱۳87 به حمایت از چند رش��ته ورزشی 

پرداخته است. 
به گزارش ایس��نا، مس��ابقات اس��کی شمشک 
در س��ال ۱۳87، فس��تیوال مینی تنیس در سال 
۱۳88، جام تنیس کیا در س��ال ۱۳8۹ و تنیس 
فیوچ��رز در س��ال ۱۳۹۲، رویدادهایی بودند که 
اطل��س خودرو در حمای��ت از آنها حضوری فعال 

داشت. 
برای ایجاد فضایی تعاملی با مخاطبان، هم زمان 
با آغاز مس��ابقات ج��ام جهان��ی ۲۰۱4 برزیل از 
 Atlas(  کل��وپ رس��می ورزش��ی اطل��س کاپ
Cup( رونمای��ی ش��د و جمع��ا در 64 بازی این 
جام، بیش از ۳5۰ هزار شرکت کننده حضور پیدا 

کردند. 
در ادامه رویدادهای مهم ورزشی، جام ملت های 
آس��یا که تیم ملی کش��ورمان نی��ز در آن حضور 
داشت و در قالب مس��ابقه »هوای تیم ملی ایران 
را داشته باشیم« به عنوان بخش مهم اطلس کاپ 

برگزیده شد. 
ه��دف اصلی این کلوپ ورزش��ی، ایجاد فضایی 
برای تب��ادل نظر در خصوص مباحث ورزش��ی و 
سالمت جامعه و همچنین تقویت انگیزه و روحیه 
ورزش دوستی در میان نوجوانان و جوانان است. 
حاال ج��ام ملت های اروپا  )ی��ورو ۲۰۱6( آغاز 
ش��ده اس��ت و بار دیگر »اطل��س کاپ« بنا دارد 
مس��ابقه ای دیگر برای پیش بین��ی 5۱ بازی این 

رقابت ها برگزار کند. 
اطلس خ��ودرو اعالم کرد: با توج��ه به نزدیک 
ش��دن به آغاز مس��ابقات ج��ام ملت ه��ای اروپا  
)یورو ۲۰۱6( در کش��ور فرانس��ه، بار دیگر کلوپ 
اطل��س کاپ فعالی��ت خ��ود را از س��ر گرفت��ه و 
ای��ن بار با جوای��ز ارزنده خود، بن��ا دارد در طول 
یک م��اه برگزاری این رقابت ها، محیطی ش��اد و 
 مف��رح هم��راه با هیج��ان را برای کارب��ران خود 

ایجاد کند. 
در ای��ن دوره، جوای��ز میلیون��ی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که با عضو ش��دن در ای��ن کلوپ و 
فعالیت ه��ای روزان��ه ای ک��ه ب��ه هر ی��ک از آنها 
امتی��از ویژه ای تخصی��ص یافته اس��ت، در پایان 
ی��ک م��اه برگ��زاری رقابت ه��ا، ب��ه ۱۰ نف��ر از 
کاربرانی ک��ه باالترین امتیاز را کس��ب کرده اند، 
جوای��ز ارزن��ده ای اه��دا  می ش��ود. عالقه من��دان 
 ب��رای عضویت در این کلوپ می توانند به نش��انی

مراجع��ه   WWW. Atlaskhodro. com
کنند. 

 فروش نیسان قشقایی 
در کره جنوبی ممنوع شد

وزارت محیط زیس��ت کره جنوبی فروش مدل 
قشقایی نیس��ان را به دلیل آالیندگی این خودرو 

ممنوع اعالم کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، وزارتخانه محیط زیس��ت 
ک��ره جنوبی به ش��رکت نیس��ان کره ک��ه واحد 
کره جنوبی این خودروس��از ژاپنی اس��ت دستور 
داده ب��رای 8۱4 دس��تگاه قش��قایی ک��ه در این 
کش��ور فروخته اس��ت فراخ��وان ده��د و فروش 
 ای��ن مدل شاس��ی بلن��د را از هم اکن��ون ممنوع 

کرده است. 
وزارت محیط زیس��ت کره جنوبی نیس��ان کره 
را ۳4۰ میلی��ون وون  )۲86 ه��زار دالر( جریمه 
کرده و علیه مدیر این شرکت یک شکایت کیفری 

تنظیم کرده است. 
ای��ن اقدام پ��س از این صورت گرف��ت که این 
وزارتخانه ماه گذش��ته اعالم کرد شاسی بلندهای 
قش��قایی که از نوامبر گذشته به این سو فروخته 
شده اند، از دس��تگاه هایی برای کاهش آالیندگی 
 در تس��ت آالیندگ��ی اکس��یدنیتروژن اس��تفاده 

کرده اند. 
ای��ن ادعا بر مبنای تحقیقات از ۲۰ مدل دیزلی 
ب��وده که بین دس��امبر س��ال گذش��ته و آوریل 
امس��ال در پی افش��ای تقلب فولک��س واگن در 
 تس��ت های آالیندگ��ی دیزلی مورد بررس��ی قرار 

گرفته اند. 
براساس گزارش بیزنس استاندارد، نیسان منکر 
این اتهامات ش��ده و اعالم کرده که دستگاه به کار 
رفت��ه در این خودروها ب��رای حفاظت از موتور از 

داغی بیش از حد بوده است. 

خبر خبر

پنجشنبه
207 خرداد 1395 خودرو

خودروس��ازی  ش��رکت 
تویوت��ای ژاپ��ن موفق ش��د 
گذاش��تن  س��ر  پش��ت  ب��ا 
و   BMW ش��رکت های 
مرسدس بنز بار دیگر عنوان 
ارزشمندترین برند خودرویی 
جهان را ب��ه خود اختصاص 
ده��د. نکت��ه جال��ب توجه 
در ای��ن بی��ن ق��رار گرفتن 
تسال  خودروس��ازی  شرکت 
در میان ۱۰ برند ارزش��مند 
برای نخس��تین بار بوده که 
ای��ن موض��وع بیانگر چالش 
بزرگ  ش��رکت های  ج��دی 
خودروس��ازی با شرکت های 
کوچکی اس��ت که به تازگی 
به جمع خودروسازان بزرگ 

جهانی پیوسته اند. 
در این راس��تا و براس��اس 
آماره��ای منتش��ر ش��ده از 
س��وی موسس��ه ارزش��یابی 
ارزش   ،»BrandZ « 
با افزایش��ی ۲  برن��د تویوتا 
درص��دی ب��ه ۲۹ میلیارد و 
5۰۰ میلیون دالر رس��یده و 
این موضوع س��بب شده که 
این برند مش��هور و خوشنام 
ژاپنی در س��ال ج��اری نیز 
رتبه نخس��ت ارزشمند ترین 
جه��ان  خودروی��ی  برن��د 
اختص��اص  خ��ود  ب��ه   را 

دهد. 
نخس��ت  رتب��ه  کس��ب 
برن��د  ارزش��مند ترین 
خودرویی توس��ط تویوتا در 
حالی ص��ورت می گیرد که 
 » پیتر والش«  مدیر مؤسسه 
 » BrandZ  «  معتقد است 
اولوی��ت ق��رار دادن بهبود 

بازخورده��ای  و  تجربی��ات 
تویوت��ا  مش��تریان توس��ط 
ای��ن  مدی��ران  تأکی��د  و 
خودروس��از ژاپن��ی بر این 
استراتژی سبب شده ارزش 
برند تویوتا به صورت مداوم 

افزایش یابد.  
رابطه  ای��ن  » وال��ش«  در 
می گوی��د:  » ازنظ��ر توجه به 
تویوتا  مش��تریان،  تجربیات 
یکی از بهترین ش��رکت های 
و  می شود  محس��وب  جهان 
این ش��رکت خودروس��ازی 
در این رابطه دائماً مش��غول 
نوآوری و ارائه خدمات بهتر 
به مشتریان خود است.   مدیر 
مؤسسه  » BrandZ«  ادامه 
داد:  » توج��ه به بهبود تجربه 
محص��والت  از  مش��تریان 
تویوت��ا نقط��ه ق��وت ای��ن 
شرقی  خوش��نام  خودروساز 
محسوب شده و دلیل اصلی 
آن  برن��د  ارزش   افزای��ش 

است.«
ش��رکت  اس��ت  گفتن��ی 
تویوت��ا در ۱۱ س��الی که از 
برندهای  ارزش  بررسی  عمر 
خودروسازی توسط مؤسسه 
 ، د BrandZ«می گ��ذر  « 
در ۹س��ال آن رتبه نخست 
برن��د  ارزش��مند ترین 
خودروس��از جهان را به خود 

اختصاص داده است. 

پیشی گرفتن تسال از 
لکسوس

خودروس��ازی  ش��رکت 
تسالی آمریکا که ارزش برند 
آن رقم��ی معادل 4 میلیارد 
و 4۰۰ میلی��ون دالر برآورد 
می ش��ود، موفق شد تا جای 

برن��د لکس��وس را در میان 
۱۰ برند خودرویی ارزشمند 
جهان به خود اختصاص داده 
و عن��وان دهمی را کس��ب 
وال��ش«  معتقد  کند.  » پیتر 
محصوالت  گس��ترش  است 
مدل  » تس��ال۳«  معرف��ی  و 
 ب��ا قیمت مناس��ب ۳5 هزار 
دالری آن از جمل��ه دالی��ل 
تس��ال  برند  ارزش  افزای��ش 

محسوب می شود. 
تحقیقاتی  مؤسس��ه  مدیر 
رابط��ه   » BrandZ«  در 
تس��ال  ارزش  افزای��ش  ب��ا 
می گوی��د:  » تس��ال به عنوان 
ی��ک برن��د لوک��س تفاوت 
قاب��ل توجهی با دیگر رقبای 
براس��اس  و  داش��ته  خ��ود 
نتای��ج حاصل��ه در رابطه با 
برنده��ای  ارزش��مند ترین 
تفاوت  جه��ان،  خودروی��ی 
با دیگر خودروسازان  تس��ال 
س��بب بهب��ود جای��گاه این 
در  آمریکای��ی  خودروس��از 
ج��دول برندهای ارزش��مند 

شده است.
وال��ش ادام��ه داد:  » پس 
خودروه��ای  احی��ای  از 
برق��ی و توس��عه مدل های 
لوکس، تس��ال موفق شد بر 
تردیده��ای موجود در بازار 
غلبه کرده و ب��ا تولید انبوه 
خودروهای خود مش��تریان 
محص��والت  خری��د  ب��ه  را 
ای��ن برن��د ترغی��ب کند.« 
 در این راس��تا بس��یاری از 
رش��د  میزان  کارشناس��ان 
تس��ال را ب��ا رش��د ناگهانی 
و قاب��ل توج��ه برن��د اپل و 
فیس بوک مقایسه می کنند. 
براس��اس جدول منتش��ر 

مؤسس��ه  س��وی  از  ش��ده 
 ،»BrandZ «  تحقیقات��ی
خودروس��ازی  ش��رکت 
پورش��ه آلمان که ب��ه تولید 
ش��هرت  لوکس  خودروهای 
دارد نیز موفق ش��ده با قرار 
گرفت��ن در رتب��ه ۹ جدول، 
راه خود را به میان ۱۰ برند 
خودرویی ارزشمند جهان باز 
کند. عرضه مدل های جذاب 
محص��والت  ش��ده  س��بب 
این ش��رکت مج��ددا توجه 
خری��داران و ه��واداران این 
برن��د را جلب ک��رده و آنان 
را ب��ه خرید مدل های جدید 

ترغیب کند. 

سری 7 عامل اصلی رشد 
BMW ارزش

خودروس��ازی  ش��رکت 
BMW آلم��ان ک��ه پس از 
تویوت��ا در رده دومی��ن برند 
قرار گرفته  خودرویی جهان 
نیز رش��دی ۲ درص��دی را 
تجرب��ه ک��رده و ارزش این 
برن��د مش��هور و خوش��نام 
مع��ادل ۲6  رقمی  آلمان��ی 
میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر 
ادامه عرضه  برآورد می شود. 
مدل ه��ای جدید س��ری 7 
به هم��راه خودروهای برقی 
 » i8 «  و  » i۳ «  ب��ه ب��ازار از 
جمله دالی��ل اصلی افزایش 
 ارزش برن��د BMW ب��وده 

است. 
در همی��ن رابط��ه مدی��ر 
 »BrandZ «  مؤسس��ه
از   »  BMW «  :می گوی��د 
در  فوق الع��اده ای  تجرب��ه 
زمین��ه برندین��گ برخوردار 
ب��وده و کیفیت محصوالت و 

مدل های جدید عرضه شده 
این خودروس��از به  توس��ط 
بازارهای جهانی سبب شده 
همچنان  آن  محص��والت  تا 
جذاب بوده و مشتریان را به 

سوی خود جذب کند. 
مرسدس بنز دیگر برند نام 
خودروسازی  صنعت  آشنای 
از  می��ان  ای��ن  در  آلم��ان 
ارزش  رشد  میزان  بیشترین 
برخ��وردار بوده و ب��ا تجربه 
رش��دی مع��ادل 4 درص��د، 
ارزش آن در ح��ال حاض��ر 
رقم��ی مع��ادل ۲۲ میلیارد 
و 7۰۰ میلی��ون دالر برآورد 
می ش��ود. با وجود بیشترین 
میزان رش��د ارزش در میان 
سایر برندها، مرسدس بنز در 
سال جاری نیز همانند سال 
 گذش��ته در رتبه س��وم قرار 

گرفته است. 
الزم به ذکر اس��ت انتشار 
برت��ر  برن��د   ۱۰۰ ج��دول 
جهان��ی در حال��ی توس��ط 
 »BrandZ «  مؤسس��ه
 منتش��ر ش��ده ک��ه فرآیند 
انج��ام تحقیق��ات مربوط به 
 آن توسط مؤسسه تحقیقاتی

» Millward Brown«  که 
به انجام پروژه های تحقیقاتی 
در ح��وزه ب��ازار می پ��ردازد 
ص��ورت گرفته اس��ت. پروژه 
تحقیقات��ی مذک��ور ترکیبی 
است از بررسی ارزش هر برند 
به همراه نتایج نظرسنجی از 
۲ میلی��ون مصرف کننده در 
سراس��ر جهان که در نهایت 
توس��ط  جدولی  ص��ورت  به 
مؤسس��ه  » BrandZ«  در 
اختی��ار عم��وم ق��رار گرفته 

است. 

تویوتا ارزشمند ترین برند خودرویی در جهان

برند اشکودا همزمان با تالش 
فولک��س واگ��ن ب��رای جبران 
فروش ازدست رفته در آمریکا 
پس از رسوایی دیزلی، در فکر 

فروش خودرو در آمریکاست. 
بزرگ ترین  ایسنا،  به گزارش 
خودروس��از اروپا هفت��ه آینده 
نقش��ه راه جدی��دی را با هدف 
بهبود پاس��خگویی و گسترش 
ف��روش محصوالت��ش رونمایی 
خواه��د کرد و انتظ��ار می رود 
در  بیش��تری  س��رمایه گذاری 
خودروه��ای برق��ی و خدمات 

داخل خودرو انجام دهد. 
در راستای استراتژی ۲۰۲5 
فولکس واگ��ن، برند بازار انبوه 
اش��کودا س��رگرم ارزیابی ورود 
آمریکای  مناطق��ی ش��امل  به 
شمالی است که تاکنون در آنها 
فروش نداشته است. با این همه 
هنوز در این باره تصمیم نهایی 

نگرفته است. 
هندلزبالت  آلمان��ی  نش��ریه 
نخس��تین نش��ریه ای ب��ود که 
اش��کودا  اخی��ر  برنامه ه��ای 
را گ��زارش ک��رد. ای��ن اق��دام 
خوش بین��ی  منعکس کنن��ده 
فولک��س واگ��ن ب��ه مجموعه 
محص��والت جدی��د و کمپینی 
ب��رای بهب��ود وجهه ای��ن برند 

اس��ت که در پی رسوایی تقلب 
دیزلی  آالیندگی  در تست های 

در آمریکا لطمه دیده است. 
برن��د  خودروه��ای  ف��روش 
فولک��س واگ��ن در آمریکا در 
هشت س��ال اخیر بیش از ۱۰ 
درصد کاهش س��ال به س��ال 
داش��ته و به ۲۰7 هزار و 8۰۰ 

دستگاه رسیده است. 

ب��ه  نس��بت  تحلیلگ��ران 
اش��کودا در  دورنمای موفقیت 
آمری��کا بدبی��ن هس��تند. این 
برند که پی��ش از این به عنوان 
یک گزینه ارزان قیمت فولکس 
و  ش��رقی  اروپ��ای  در  واگ��ن 
آسیا شناخته ش��ده بود، برای 
ورود به ب��ازار مدل های کراس 
اوور و شاس��ی بلن��د ک��ه نزد 

آمریکای��ی  مصرف کنن��دگان 
محبوبی��ت باالی��ی دارند، کند 

بوده است. 
ام��ا اش��کودا که ب��ا کاهش 
هزینه و بهبود فروش مدل های 
 ۹.۳ رش��د  ش��اهد  پرس��ود، 
درصدی سودآوری در سه ماهه 
اول نس��بت ب��ه 7.6 درصد در 
مدت مشابه سال گذشته است، 

درخصوص  می رس��د  نظ��ر  به 
ورود ب��ه آمریکا کام��اًل جدی 

است. 
اش��کودا از زمانی ک��ه م��دل 
را  اس«  »وی��ژن  مفهوم��ی 
در  س��خت  ک��رد،  رونمای��ی 
ی��ک  عرض��ه  ب��رای  ت��الش 
شاس��ی  و  ب��وده  شاس��ی بلند 
بلن��د ب��زرگ جدی��دی را در 
نمایش��گاه خودروی پاریس در 
س��پتامبر رونمایی خواهد کرد 
و مدل ه��ای بع��دی را در چند 

سال آینده معرفی می کند. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، 
ای��ن برند برای حمای��ت از نام 
س��وپرب،  مانن��د  مدل های��ی 
اوکتاویو و یتی نام های تجاری 
متعددی را در آمریکا ثبت کرده 
اس��ت که پیش مقدمه ورود به 
این بازار است. با این همه برای 
نخستین بار نیست که اشکودا 
وارد آمریکا می ش��ود. این برند 
جمهوری چ��ک در اواخر دهه 
۱۹5۰ مدت ه��ا پیش از اینکه 
در سال ۲۰۰۰ توسط فولکس 
صادرات  شود،  خریداری  واگن 
م��دل کامپک��ت فلیس��یا ب��ه 
آمریکای شمالی را آغاز کرد اما 
چند س��ال بعد به دلیل فروش 
ضعیف، از این بازار خارج شد. 

اشکودا به آمریکا می رود
گزارش 2
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رئیس جمهوری گفت: متاس��فانه برخی رس��انه ها در 
پرداختن به اقتص��اد مقاومتی صرفا انتظارات جامعه را 
افزای��ش می دهند و در مقابل، نقش تالش و کوش��ش 
همگان��ی و امید به آینده را کمرن��گ می کنند که این 

اساسا خالف سیاست های اقتصادمقاومتی است. 
والمس��لمین  حجت االس��الم  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
حس��ن روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت با تاکید بر 
تالش مضاعف برای تحقق س��ریع اقتصاد مقاومتی که 
به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
نامگذاری شده، اظهارداشت: برای تحقق سریع اقتصاد 
مقاومتی همه باید در کنار هم تالش کنیم تا در س��ایه 

این تالش به اهداف تعیین شده دست یابیم. 
وی ارتقای روحیه امی��د، وحدت و تالش همگانی را 
برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری دانست 
و گفت: در چنین صورتی اس��ت که ش��رایط مناس��بی 

برای بهبود وضعیت جامعه و مردم به وجود می آید. 
رئیس جمهوری همچنین به نقش ارزش��مند رسانه ها 
در پیش��برد سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی پرداخت 
و ادامه داد: متاس��فانه برخی رس��انه ها در پرداختن به 
اقتص��اد مقاومتی صرفا انتظارات جامعه را افزایش داده 
و در مقاب��ل، نقش تالش و کوش��ش همگان��ی و امید 
ب��ه آین��ده را کمرن��گ می کنند که این اساس��ا خالف 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 
روحان��ی در ابتدای س��خنان خود نیز ب��ا بیان اینکه 

م��اه رمض��ان، ماه برک��ت و رحمت الهی اس��ت، اظهار 
داش��ت: برکت و رحمت الهی در س��ایه تالش، کوشش 
همگانی، وح��دت و همدلی در کن��ار توجهات و لطف 
خداوند متعال حاصل می شود، بنابراین همه باید دست 
به دس��ت هم داده تا از این نعم��ات الهی حداکثر بهره 

را بگیریم. 
وی م��اه رمض��ان را، م��اه غفران و آم��رزش گناهان 
دانس��ت و با تبریک حلول این ماه به ملت ایران و همه 
مسلمانان جهان اظهارداشت: امیدوارم همگی بتوانیم از 
ب��رکات این ماه بزرگ، حداکثر اس��تفاده و بهره برداری 
را به عمل آوریم و در این ماه بیش از گذش��ته، مراقب 

اعمال خود باشیم. 
رئیس قوه مجریه گف��ت: در ماه مبارک رمضان باید 
دوس��تی ها، کمک ها و یاری رساندن هایمان به دیگران 
بی��ش از ماه ه��ای دیگ��ر باش��د و بیش از همیش��ه به 

معنویت و خداوند توجه کنیم. 
روحانی با بی��ان اینکه آغاز دولت یازدهم و مراس��م 
تنفی��ذ و تحلیف و معرفی وزرا به مجلس در ماه مبارک 
رمضان انجام ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در سال 
گذش��ته نیز توفیق برجام در ماه رمضان حاصل ش��د و 
امی��دوارم در این ماه نیز دولت و مردم در کنار یکدیگر 
و با هماهنگ��ی، موفقیت هایی را به دس��ت آورند و ماه 

رمضان پربرکتی را شاهد باشیم. 
وی با بی��ان اینکه رحمتی که در م��اه رمضان وعده 

داده شده در سایه اخالق حسنه، رفتار درست و اخالق 
اجتماعی صحیح حاصل می ش��ود، اظهارداشت: همواره 
باید به اصول اخالقی توجه داشته باشیم چرا که اسالم 
دین اخالق اس��ت و انقالب، ما نیز انقالبی اسالمی بوده 
و هس��ت، بنابراین نهایت انقالب��ی بودن، توجه به رفتار 
اس��المی و اجرای مکارم اخالقی اس��ت و اخالق الزمه 

انقالبی بودن است. 
رئیس جمه��وری اف��زود: ه��دف اصلی، دس��تیابی و 
اجرای احکام الهی و موازین اس��المی است و اگر همه 
آن اجرایی ش��ود، اخالق حسنه ایجاد می شود و در آن 
صورت از آس��یب های اجتماعی کاس��ته ش��ده، رفاقت 
جای رقابت های تخریبگ��ر را می گیرد و از دروغ، ریا و 

تخریب اثری باقی نخواهد ماند. 
روحانی گف��ت: ماه مبارک رمضان فرصت مناس��بی 
است که در تمام سطوح جامعه و رسانه ها و در فضاهای 
حقیقی و مجازی ش��اهد اخالق دینی، وحدت و اخوت 

اسالمی باشیم. 
رئیس جمه��وری همچنین ب��ا آرزوی امنیت و ثبات 
برای کش��ورهای همس��ایه و اس��المی اظهار امیدواری 
کرد: ماه رمضان ماه پیروزی ملت های مس��لمان منطقه 
بر کفر، تروریس��م و خشونت بوده و کشورهای اسالمی 
در همه صحنه ها در برابر صهیونیس��ت ها، تروریست ها 
و خش��ونت گرایی و افراط گرایی، موفق و پیروز بوده و 
مسلمانان در همه نقاط جهان در ثبات و امنیت باشند. 

فرمان��ده انتظامی تهران بزرگ، خدمات 
و تس��هیالت پلیس پایتخت برای اصناف 
و ش��هروندان در ایام م��اه مبارک رمضان 

را تشریح کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��ردار حس��ین 
ط��رح  حاش��یه  در  دی��روز  س��اجدی نیا 
دس��تگیری بیش از 100 زورگیر و سارق 
در پایتخ��ت، درباره تمهی��دات پلیس در 
ایام ماه مب��ارک رمضان اظهار کرد: پیش 
از آغاز ماه مبارک رمضان چندین نشست 
میان پلیس پایتخت و صنوف مراکز تهیه 
و توزی��ع غذا برگ��زار و در آن تصمیماتی 
برای نحوه فعالیت این صنوف گرفته شد. 
طبق ای��ن تصمیمات همچون س��ال های 
گذش��ته برای مراک��ز تهی��ه و توزیع غذا 
برنامه هایی تهیه و تدوین شده و مسئوالن 
این گونه واحده��ا به منظور ارائه خدمات 
شهروندان باید فعالیت خود را براساس آن 

تنظیم کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نح��وه فعالی��ت 
ای��ن صن��وف به آنان ابالغ ش��ده اس��ت، 
گفت: براین اس��اس مراک��ز تهیه و توزیع 
س��فره خانه ها،  اغذیه فروش��ی ها،  غ��ذا، 
از  قهوه خانه ه��ا  و  آبمیوه فروش��ی ها 
نیم س��اعت قبل از س��اعت افط��ار تا نیم 
ساعت قبل از س��حر می توانند به فعالیت 

خود ادامه دهند. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 
موافقت پلیس با اکران بامدادی سینماها 
در طول ماه مبارک رمضان، خاطرنش��ان 
کرد: در این مورد نیز همچون س��ال های 
گذشته مجوز فعالیت سینماها از افطار تا 
س��حر صادر شده اس��ت. پلیس با فعالیت 
س��ینماها در این بازه زمانی موافق اس��ت 
و س��ینماداران به جز ایام ش��ب های قدر 
می توانند از افطار تا پیش از س��حر نسبت 

به اکران فیلم ها اق��دام کنند و پلیس نیز 
در راس��تای تامین امنیت با آنان همکاری 

خواهد داشت. 
ساجدی نیا همچنین با اشاره به کاهش 
ساعت طرح زوج و فرد در ایام ماه مبارک 
رمضان خاطرنشان کرد: ساعت پایان طرح 
زوج و فرد در ماه رمضان دو ساعت کاهش 
یافته و در س��اعت 17 به پایان می رس��د، 
اما س��اعت محدوده طرح ترافیک تغییری 

نکرده و همان ساعت 17 است. 
وی درباره تمهیدات پلیس در شب های 
قدر نیز گفت: برای این ش��ب ها پلیس در 
دو ح��وزه ترافیکی و انتظامی تس��هیالتی 
را به ش��هروندان ارائه خواهد داد و بر این 
اس��اس در اطراف امامزاده ها، مس��اجد و 

تکایا استقرار نیرو خواهیم داشت. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 
اف��رادی که به هر دلیل امکان روزه گرفتن 

برایش��ان وجود ندارد، اظهار کرد: ممکن 
اس��ت افرادی مس��افر بوده یا ب��ه دالیلی 
دیگر نتوانن��د روزه بگیرند که از این افراد 
می خواهم رعایت حال روزه داران را کرده 
و در راس��تای حفظ ارزش های اسالمی و 
احترام به حقوق شهروندی از روزه خواری 
در م��أ عام که جزو مصادیق نقض حقوق 
ش��هروندی و تخلف محس��وب می ش��ود، 

خودداری کنند. 
سردار حسین ساجدی نیا روز چهارشنبه 
در س��تاد آگاهی تهران ب��زرگ در جمع 
خبرنگاران افزود: 22 باند منهدم ش��ده از 
این تعداد زورگی��ر و کیف قاپ بودند که 
در مناطق مختلف ته��ران بزرگ فعالیت 

داشتند. 
وی اظه��ار کرد: فعالی��ت اصلی اعضای 
هفت باند منهدم ش��ده دیگر نیز س��رقت 

خودرو و لوازم منزل بوده است. 

رئیس جمهوری کرواس��ی در یادداش��تی چش��م انداز 
همکاری ها تهران-زاگرب را روش��ن ارزیابی کرد و گفت: 
ما به عنوان عضو اتحادیه اروپا، از تالش های اتحادیه اروپا 

برای همکاری با ایران با قاطعیت حمایت می کنیم. 
به گزارش ایرنا، خانم کالیندا کیتاروویچ رئیس جمهوری 
کرواسی از سفر اخیر خود به تهران گزارشی نوشته است 
که در روزنامه پرتیراژ  »وچرنی لیس��ت« چاپ ش��ده. او 
در این گزارش به بیان چش��م انداز روابط دوجانبه ایران و 

کرواسی پرداخته است. 
در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت:  »ایران سرزمینی 
است بسیار زیبا با فرهنگ دیرینه و با میراث فرهنگی که 
ی��ادآور اقتدار امپراتوری ایران اس��ت. ما از هواپیما خارج 
می ش��ویم و با اس��تقبال باشکوه مواجه می ش��ویم. دوبار 
در کاخ ریاس��ت جمهوری مورد اس��تقبال رس��می دکتر 
روحانی قرار گرفتم. در کاخ ریاست جمهوری دکتر حسن 
روحانی، سادگی و برخورد مناسب حاکم است، هیچ گونه 
ولخرجی در مراس��م پروتکل مش��اهده نش��د و جزییات 
پروتکل به خوبی رعایت ش��ده بود. روس��ری را براساس 
احت��رام به میزبان بر سرگذاش��تم، مذاک��رات دوجانبه با 
رئیس جمهوری را برگزار کردیم در واقع دیدار رسمی من 
ب��ا این مالقات از ایران آغاز می ش��ود بعد از آن دو هیات 

جلسه ای برگزار کردند. 
ای��ران بعد از لغو تحریم ها به س��رعت درهای همکاری 
اقتصادی را باز کرده و به راس��تی از کرواس��ی دوس��تانه 
استقبال ش��د، دس��ت اندرکاران امور اقتصادی کرواسی 
س��هم بس��زایی در این رابطه دوس��تانه ایفا کردند و طی 
س��ال های گذش��ته ارتباط خود را با شرکای ایرانی حفظ 
کردند. ای��ن حاک��ی از اهمیت حفظ رابط��ه به خصوص 

در دوران دش��وار اس��ت. صداقت و احت��رام مهم تر از هر 
قراردادی است و ایرانی ها ارزش خاصی برای این موضوع 
قائل هس��تند. در واقع صداقت کالم و اعتماد و اخالقیات 

اساس و پایه هر کاری است. 

به موفقیت در ایران باور دارم
خانم کیتاروویچ در ادامه به چشم انداز همکاری بین دو 
کش��ور اشاره کرده و نوشته است:  »درها باز است و به ما 
خوش��امد گفتند و هم اکنون بای��د تمام تالش خود را در 
این جو مثبت برای فعالیت و کارهای جدید به کار برده و 

از آن استفاده کنیم. 
ما  )روسای جمهوری( روابط دوجانبه ایران و کرواسی 
را دوس��تانه ارزیابی کردیم. به طور کل��ی، ادامه روابط دو 
کشور چشم انداز بس��یار خوب و روشنی دارد. کرواسی با 
عضوی��ت در اتحادیه اروپا یک هدف اس��تراتژیک خود را 
تحقق بخشید. هم اکنون به عنوان هدف جدید باید تحقق 
همکاری ها ب��ه خصوص در حوزه اقتص��ادی در خارج از 
مرزه��ای اروپا را جس��ت وجو کنی��م. ما به عن��وان عضو 
اتحادی��ه اروپا، از تالش ه��ای اتحادیه اروپا برای همکاری 
ب��ا ایران با قاطعیت حمایت می کنیم. اعتقاد دارم با ایران 
باید در راس��تای تعیین منافع مش��ترک و امکانات بالقوه 
همکاری کنیم به خصوص وقتی صحبت از سوریه، عراق 
و افغانس��تان یا مبارزه با تروریس��م می شود. نمی توان از 
پرداخت��ن ب��ه موضوع بح��ران پناهجویان و تع��داد زیاد 
پناهجوی��ان افغان��ی که از طریق ایران ب��ه اروپا می آیند، 

اجتناب ورزید. 
 )در مذاکرات با مقامات ایرانی( اشاره کردم که کرواسی 
در اتحادی��ه اروپا به اهمیت گفت وگ��وی اتحادیه اروپا با 

ایران در خصوص موضوع پناهجویان به سبک گفت وگوی 
اتحادی��ه اروپا با ترکیه، اردن و لبنان در راس��تای یافتن 
م��دل برای کمک ای��ران به افغانی ها در راس��تای جذب 
جنگ زدگان افغانی در جامعه ایران و تش��ویق آنها برای 

بازگشت به افغانستان تاکید ورزیدم. 
بای��د تاکید کنیم ای��ران ارزش خاصی برای رابطه ما با 
مس��لمانان در کرواسی به عنوان بخش��ی از جامعه که در 
تمامی سطوح حضور دارند قائل است. در تایید این نکته 
می توانم ب��ه حضور آقای عزیز حس��نویچ مفتی و رئیس 

مشیخت کرواسی در ایران اشاره کنم. 
در ادام��ه دیدار از ای��ران با مقامات ارش��د و بلند پایه 
ایران از جمله دکتر عل��ی الریجانی رئیس مجلس ایران، 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام 
و دکت��ر ظری��ف وزیرخارجه به ص��ورت جداگانه مالقات 
کردم. در تمامی این مالقات ها جو دوس��تانه وجود داشت 
و عالقه مندی برای توسعه همکاری حاکم بود. این دیدار 
نشان داد که چقدر حمایت از دیپلماسی اقتصادی چه از 
طریق دیپلماس��ی، چه از طریق ریاست جمهوری یا اتاق 
بازرگانی مهم است و نشان داد که چقدر مهم است که به 

صورت یکپارچه عمل کرد. 
من با این تفکر که ایران دست دوستی به سوی ما دراز 
کرده عازم این کشور شدم. عالقه مندی بزرگ آنها را بعد 
از س��ال های طوالنی تحریم برای ی��ک جهش اقتصادی 
مش��اهده می کنم. بدون ش��ک ملت ایران شایستگی این 
را دارد. امیدوارم که ماهم در کرواس��ی، اقتصاد کش��ور را 
در س��طح قابل قبولی ارتقا دهیم که برای ما امکان رشد 
جمعیت و بازس��ازی کشور را فراهم کند. آینده در دست 

ماست به این باور دارم.«

تذکر پلیس به روزه خواران، موافقت با اکران بامدادی سینماها

گزارش رئیس جمهوری کرواسی از سفر به ایران

کیتاروویچ: از تالش های اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران قاطعانه حمایت می کنیم

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

در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا 
موسوم به 2016 که قرار است در فرانسه برگزار شود، یک 
مقام امنیتی این کش��ور اذعان ک��رد: چنانچه یک حمله 
تروریستی هنگام برگزاری این رقابت های بین المللی روی 

دهد، یورو 2016 لغو خواهد شد. 
خبرگزاری فرانس��ه روز چهارش��نبه با انتشار این خبر 
گ��زارش داد: درحالی که میلیون ها گردش��گر خارجی به 
همراه نمایندگان رس��انه های دیگر کش��ورها برای دیدن 
مس��ابقات یورو2016 عازم فرانس��ه ش��ده اند، اما مقامات 
امنیت��ی این کش��ور بی��م آن دارند که حت��ی یک حمله 
کوچک یا حتی یک تالش برای حمله تروریستی می تواند 

به خطر پایان فوری رقابت های فوتبال بینجامد. 
یک مقام ارش��د مقابله با تروریس��م فرانسه که خواست 

نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر هرگونه 
کشته ای وجودداشته باشد، سه چهارم تیم های  )فوتبال( 

خارجی، خاک فرانسه را ترک خواهند کرد. 
خبرگزاری فرانس��ه افزود: درحالی که ش��دیدترین تدابیر 
امنیتی در فرانس��ه برای مسابقات یورو2016 در نظر گرفته 
ش��ده، اما مقامات فرانس��وی به ش��دت نگ��ران توانایی های 
گروه ه��ای جهادی  )تروریس��تی( جهت حمل��ه به اهداف 
آس��ان هستند. فرانس��ه که خود را برای مس��ابقات فوتبال 
جام ملت های اروپا 2016آم��اده می کند، تحت تأثیر وقایع 
تروریستی 13 نوامبر پاریس و دیگر حمالت تروریستی اخیر 
اروپا همچون حمالت بروکس��ل قرار دارد. مسابقات فوتبال 
یورو 2016 از 10 ژوئن تا 10 ژوییه  )21 خرداد تا 20 تیر( 
و با حضور 24 تیم برتر قاره سبز در فرانسه برگزار می شود. 

مقام امنیتی فرانسه: درصورت وقوع حمله تروریستی، مسابقات یورو 2016 لغو می شود

  نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی 
هوای�ی جنگنده بمب افکن ه�ای این 
کش�ور و روس�یه به فرودگاه نظامی 
الطبقه در استان رقه نزدیک شدند. 
  همایون هاش�می، نماین�ده مردم 

میان�دوآب، ش�اهین دژ و ت�کاب در 
مجلس گفت: طی هفته جاری در نامه 
به رؤس�ای قوا شکواییه کارگرانی که 
در معدن آق دره آس�یب دیده بودند 
و نیز بحث آلودگی منابع طبیعی این 
منطقه را منعکس کرده و شرح دادیم. 

به فاصله 2۴ س�اعت از وقوع انفجار تروریس�تی در ش�هر  استانبول ترکیه، 
انفجاری دیگر در منطقه  ماردین واقع در جنوب این کشور اتفاق افتاد

تیتر اخبار

سازمان هواشناسی کش��ور پیش بینی کرده که امروز و 
فردا ش��مال شرق و شرق کشور ش��اهد باد و باران و گرد 
و خاک خواهد بود و س��واحل دری��ای خزر در آخر هفته 

افزایش ابر و بارش باران را تجربه خواهد کرد. 
ب��ه گزارش مهر، مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع 
سازمان هواشناسی کش��ور گفت: براساس تحلیل آخرین 
داده ها و نقش��ه های پیش یابی هواشناسی، روز پنجشنبه 
ب��ه دلیل گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو در س��اعات 
بعدازظهر و اوایل ش��ب برای بخش هایی از شمال شرق و 
ش��رق کش��ور افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و 
وزش باد ش��دید موقت در برخی نقاط ب��اد و گردوخاک 
پیش بین��ی می ش��ود و روز جمع��ه ای��ن ش��رایط ب��رای 

دامنه های زاگرس مرکزی پیش بینی می شود. 
احد وظیفه افزود: طی روزهای پنجشنبه و جمعه با شمالی 
شدن جریانات روی دریای خزر، در استان های واقع در نیمه 
غربی س��واحل دریای خزر افزایش ابر، ب��ارش باران، گاهی 
رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود که در روز شنبه این 

شرایط برای شرق سواحل خزر روی خواهد داد. 
ب��ه گفت��ه وی، ط��ی دو روز آینده با تش��کیل متناوب 
توده گردوخاک روی کش��ور عراق و انتقال آن به س��مت 
غرب برای بخش هایی از نیمه غربی کشور، مرکز و تهران 
پدیده گردوخاک پیش بینی می شود و بخش های مرکزی 
خلیج فارس و ش��رق دریای عمان بعدازظهر چهارشنبه و 

روز پنجشنبه و دریای خزر روز پنجشنبه مواج است. 

باد و باران در شرق، باران در خزر

  وزیر دادگستری در رابطه با آخرین 

وضعیت محمد رضا خاوری مدیرعامل 
س�ابق بانک ملی گفت: اتفاق جدیدی 
در این پرونده رخ نداده و کانادا همچنان 

کارشکنی می کند. 
   معصوم�ه ابت�کار رئیس س�ازمان 

حفاظت محیط زیس�ت با بیان اینکه 
ارزش خدمات اقتصادی تاالب بسیار 
بیشتر از زمین کشاورزی است، گفت: 
خش�کاندن تاالب ها به بهانه توس�عه 
زمین های زراعی و کشاورزی اقدامی 

کامال منسوخ و اشتباه است. 

بررسی گروه های مختلف زنان شاغل از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری نشان می دهد از حدود 2۷ میلیون زن در سن کار، تنها ۳ میلیون نفر 

شاغل هستند. 

تیتر اخبار

س��از و آواز خان��واده کام��کار به نفع  »ک��ودکان آواره 
سوری« در لندن کوک خواهد شد. 

به گزارش ایس��نا، این اج��را به دعوت یونیس��ف روی 
صحنه خواهد رفت و قرار اس��ت آثار سمفونیک هوشنگ 
کامکار توس��ط ارکس��تر س��مفونیک داکلندز به رهبری 

اسپنسر داون در سالن باربیکن لندن اجرا شود. 
ای��ن اجرا 30 خردادم��اه روی صحنه می رود و عالوه بر 
اجرای قطعات هوشنگ کامکار، دیگر اعضای گروه نیز در 
بخش دوم کنس��رت روی صحنه خواهند رفت و به اجرای 

موسیقی کردی به خوانندگی بیژن کامکار می پردازند. 
در بخ��ش اول این کنس��رت، پوئم س��مفونی انفال که 
درباره قتل  عام کردهای عراق توسط صدام حسین است، 

کنس��رتینو آریو، آواز صلح، کنس��رتینو زشبس��تانه برای 
کمانچه و ارکستر سمفونیک و پوئم سمفونی بهاران آبیدر 
با تک نوازی ارس��الن و اردشیر کامکار روی صحنه خواهد 
رفت. در بخش دوم اجرا نیز ارسالن کامکار  )عود(، ارژنگ 
کامکار  )تنبک(، اردشیر کامکار  )کمانچه(، اردوان کامکار  
)س��نتور(، بیژن کامکار  )دف( و صبا کامکار  )همخوان و 

نوازنده دهل( قطعات کردی را اجرا می کنند. 
اعضای گروه موسیقی کامکارها ششم خردادماه امسال 
نیز به نفع مؤسس��ه خیریه  »محک« در تاالر وحدت روی 
صحنه رفتند. براس��اس اعالم این گروه موس��یقی، عواید 
حاصل از برگزاری کنس��رت لندن گروه کامکارها، به نفع 

کودکان آواره سوری صرف خواهد شد. 

کنسرت کامکارها به نفع کودکان آواره سوری

س�اخته  آخری�ن  »فروش�نده«،     
اصغر فره�ادی پروان�ه نمایش گرفت.  
»فروشنده« با حضور در جشنواره فیلم 
کن امسال، دو جایزه بهترین فیلمنامه و 

بهترین بازیگری را دریافت کرد. 
  دبیر کمیته مل�ی حافظه جهانی در 

پاسخ به منتقدان ثبت جهانی مثنوی 
موالنا با مش�ارکت ترکی�ه گفت: چون 
کهن ترین و کامل ترین نس�خه مثنوی 
در قونیه است با ترکیه مشارکت کردیم. 

رس�ول زرگر پور، اس�تاندار اصفهان از تصویب طرح ساماندهی محوطه های 
پیرامون مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان توسط نهادهای مرتبط 

شهری در نشست انجمن میراث فرهنگی اصفهان خبر داد

تیتر اخبار

س��ردار آزمون تاکنون 46 بار برای تیم های ملی به میدان 
رفته و 45 گل به ثمر رس��انده. آماری درخشان برای مهاجم 
21 س��اله تیم ملی. به گزارش »ورزش س��ه«، سردار آزمون 
این روزها در اوج آمادگی قرار دارد. او در هش��ت بازی اخیر 
خ��ود برای روس��توف و تیم ملی 10 گل به ثمر رس��انده تا 
نام خود را به عنوان یکی از آماده ترین بازیکنان فوتبال ایران 
مط��رح کند. آزمون با گلی که وارد دروازه قرقیزس��تان کرد 
تع��داد گل های ملی اش برای تیم بزرگس��االن را به عدد 15 
رس��اند آن هم در هجدهمین بازی ملی اش که می تواند یک 
آمار فوق العاده برای این سانتر فوروارد باشد. نکته جالب درباره 

آزمون، حضور او در تمام رده های ملی است. این مهاجم در تیم 
نوجوانان شش بازی انجام داده و هفت گل به ثمر رسانده. برای 
تیم جوانان 18 بار به میدان رفته و 19 گل وارد دروازه حریفان 
کرده، در تیم المپیک نیز چهار بازی انجام داده و چهار گل به 
ثمر رسانده. جمع بازی های ملی آزمون به عدد 46 می رسد. 
او در این 46 بازی 45 گل به ثمر رس��انده. یعنی به ازای هر 
بازی تقریبا یک گل که آماری رؤیایی و درخش��ان برای این 

مهاجم محسوب می شود. 
آزمون با گلزنی مقابل قرقیزس��تان با وحید هاشمیان و 

حمید علیدوستی در تعداد گل های ملی برابر شد. 

آمار رویایی آزمون در تیم های ملی

  یحیی گل محمدی س�رمربی تیم 
ذوب آهن اصفهان دیروز یک س�ال 
دیگ�ر ق�راردادش را با این باش�گاه 

اصفهانی تمدید کرد. 
   فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه رم، یک 

س�ال دیگر قراردادش را با این تیم تمدید 
کرد. پیش تر گفته می شد لوچیانو اسپالتی 

سید جالل جسینی دیروز با باشگاه پرسپولیس قراردادی یک ساله بستسرمربی تیم می خواهد او را رد کند. 

تیتر اخبار
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چرا چاپ همچنان برای ما اهمیت دارد؟ 
همچنان که س��رمایه گذاری بازاریاب��ان در تبلیغات 
چاپی به سقوط خود ادامه می دهد، در این مطلب سعی 
داریم با اش��اره به توضیح کارشناسان این حوزه اهمیت 
آن را به عنوان یک رسانه در عصر دیجیتال روشن کنیم. 
س��ال گذش��ته بازهم س��ال س��ختی برای ناشران 
روزنامه ها و مجالت بود، به طوری که می توان گفت فقط 
در آمریکا و کانادا 91 روزنامه و مجله انتشار نسخه چاپی 
خود را متوقف کرده و بس��یاری دیگر هم تعداد انتشار 
نس��خه چاپی خودشان را به شدت کاهش دادند. درآمد 
روزنامه ها به طور متوسط چیزی حدود 49درصد نسبت 
ب��ه یک دهه قبل کاهش پیداک��رده و این به معنای از 
دست رفتن 700 شغل در این مدت است. برای جبران 
این موضوع بسیاری از روزنامه ها اقدام به افزایش هزینه 
اش��تراک خودکرده ان��د که تا حدودی ق��ادر به جبران 
هزینه ها باشند و همچنین برای جذب تبلیغات و انتشار 
آن در نس��خه های دیجیتال و غیر دیجیتال تالش هایی 
را ش��روع کرده اند تا رفته رفته جذابیت قبلی خود برای 

سفارش دهندگان تبلیغات را بازیابند. 
اما همچنان کارشناس��ان اعتق��اد دارند که صنعت 
تبلیغات چاپی هنوز نمرده و فقط تعداد مخاطبان آن 
کاهش یافته اس��ت و این به معنای آن است که تعداد 
فعلی مخاطبان آن درواقع خوانندگان و مخاطبان اصلی 
این نوع رس��انه هس��تند که به آن اهمیت می دهند. 
چالش اصلی در این  بین نشان دادن اثربخشی تبلیغات 
انتشاریافته در این رسانه هاست که کارشناسان معتقد 

هستند برای آن راه حلی وجود دارد. 

مزایای چاپ به عنوان یک رسانه
 Andy Blau یکی از مدیران ارش��د تبلیغاتی به نام
در ای��ن زمینه اعتق��اد دارد که »چاپ همچنان یکی از 
رسانه های اولیه برای واردکردن و قرار دادن مخاطب در 
مراحل اولیه قیف فروش اس��ت«. بر این اساس می توان 
گفت چ��اپ درواقع برای ایجاد آگاهی نس��بت به برند 
در بازار ابزاری بی رقیب اس��ت، برای نشان دادن ارزش 
برن��د کاربردهای فراوانی دارد، برای ارتباط گس��ترده و 
دهان به دهان با مخاط��ب هدف هنوز حرف های زیادی 
برای گفت��ن دارد. به عبارتی می ت��وان گفت که حوزه 
دیجیتال در حال س��عی و تالش و انجام دادن بخش��ی 
از این موارد است، اما هنوز برای دریافت پاسخ مستقیم 
از حوزه دیجیتال تالش های بسیار زیاد دیگری موردنیاز 
است.اثربخش��ی در حوزه تبلیغات چاپ��ی اصوالً دارای 
تأخیر زمانی بیش��تری است، که البته این تأخیر ارزش 
خودش را دارد، چراکه عمر مفید این تبلیغات از تبلیغات 
دیجیتال به مراتب بیش��تر بوده و باگذشت زمان تعداد 
مخاطب��ان و خواننده های آن بیش��تر می ش��وند. برای 
محاس��به و اثبات نرخ بازگشت سرمایه تبلیغات چاپی 

روش ه��ای مختلفی وج��ود دارد، اما هیچ ی��ک از آنها 
همانند حوزه دیجیتال به صورت آنی میس��ر نمی شود، 
چراکه این حوزه محصولی فیزیکی دارد، برای وارد شدن 
آن به منزل مخاطب نیاز به گذش��ت زمان مش��خصی 
وجود دارد، مدت زمان باقی ماندن آن در منزل بیش��تر 
است و درنتیجه احساس و برداشت های مختلفی نسبت 
به آن وجود دارد و همچنین طی مثاًل دو هفته پیوسته 
بیننده های آن افزایش می یابد و این موضوع به شدت بر 

نرخ موردنظر تأثیرگذار است. 
باید توجه داش��ت مردم زمانی که به س��مت خواندن 
محتوای چاپی می روند، هر یک دریک موقعیت ذهنی و 
فکری متفاوت نس��بت به دیگری هس��تند که این خود 
شرایط را نسبت به تبلیغات دیجیتال متفاوت می سازد. 
بخ��ش زی��ادی از محتوای چاپی متک��ی به عنوان آن و 
وضعیت فکری و ذهنی خواننده اس��ت. دقیقاً باید دید 
هدف خواننده در آن چند دقیقه از خواندن آن محتوای 
چاپی چیس��ت؟ یعنی این دقیقاً همان بخشی است که 
می توانید برای ارائه ارزش به یک رس��انه استفاده کنید، 
چراک��ه خواننده اص��والً برخالف رس��انه های دیجیتال 
از خوان��دن یک محتوای چاپی ه��دف خاصی را دنبال 
می کند و عموماً به دنبال گشت وگذار در این فضا نیست 
و این یعنی رقابتی و سخت تر بودن فعالیت در این حوزه! 
نکته ای که بیش از هر چیز دیگری موجب باارزش بودن 
چاپ در برابر دیجیتال می شود، این است که بیش از هر 
رسانه دیگری مخاطب را درگیر خودش می کند و برخالف 
رسانه های دیجیتال به مخاطب اجازه نمی دهد در لحظه 
چن��د کار را باهم انجام ده��د، یا حداقل امکان این کار را 
برای مخاطب محدودتر می کن��د، چراکه وقتی مخاطب 
ش��ما تبلیغ مورد نظر را مثاًل در یک روزنامه یا مجله در 
دست می گیرد و می خواند، دیگر درآن  واحد اقدام به تایپ 
کردن یاجس��ت وجونمی کند و این موضوع خودش باعث 
توجه بیشتر به محتوای منتشرشده از این طریق می شود. 

توجه به نکات منفی آن
حوزه چاپ ممکن اس��ت برای همه مدیران تبلیغاتی 
دارای یک میزان اثربخش��ی نباش��ند، خصوصاً برای آن 
دسته از پیشنهادهای بازاریابی که محدود و حساس به 
زمان هستند، درحالی که رس��انه های چاپی بهتر از هر 
چیزی برای آن دس��ته از محص��والت و خدمات مفید 
هستند که برای بازه طوالنی تری قابل تهیه و استفاده اند، 
از قبیل انواع خودرو و س��فر در یک بازه زمانی خاص از 
آینده و. . . و این درواقع به دلیل تأخیر زمانی الزم برای 
چ��اپ و توزیع و خوانده ش��دن محتوای موردنظر برای 

خواننده ها در ارتباط با رسانه های چاپی است. 
عالوه بر این همچنان که پیش ازاین هم اش��اره شد، 
در تبلیغات چاپی ما با تأخیر زمانی بسیار بیشتری برای 
دیدن نتیجه و محاس��به نرخ بازگشت سرمایه روبه رو 
هستیم، اما این بازه زمانی ارزشمند است و به عبارتی 
ارزش صب��ر کردن دارد. چراکه براس��اس تحقیقی در 
آلمان مشخص ش��ده اس��ت که تبلیغات چاپی دارای 
باالترین نرخ بازگش��ت سرمایه در میان رسانه ها است 
که برابر با 125درصد است و این رقم در مقایسه با نرخ 
بازگشت س��رمایه در دیگر رسانه ها شامل تلویزیون و 
… که در بهترین حالت معادل 87درصد است، بسیار 

قابل توجه است. 
www. ibazaryabi. com :منبع
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تبلیغات خالق

 Xalatan آگهی قطره چشم

ایستگاه تبلیغات

KFC تبلیغ خالق فیله ماهی تند

KFC در آگه��ی خالقانه جدید خ��ود، زینگربرگر 
جدیدش را با طعم فیله ماهی نشان داده است. 

به گزارش مارکتینگ نیوز، زینگربرگر تند فیله مرغ 
س��ال ها هواداران خود را داشت، حاال KFC این نوع 
از همبرگر را با فیله ماهی در بازار استرالیا ارائه کرده 
اس��ت. مهم ترین ویژگی این زینگربرگر، طعم تند آن 
است که حتی دهان حیوانات بومی استرالیا که ماهی 
دوس��ت دارند، مانند شیردریایی، پنگوئن و پلیکان را 

هم سوزانده است. 

دست اندرکاران: 
آژانس تبلیغاتی: اگیلویاند مادر، سیدنی، استرالیا

مدیر خالقیت اجرایی: درک گرین
مدیر گروه خالقیت: شان براناگان

مدیر ارشد هنری: ولیسون داسوناکو
کپی رایتر: اسکات موتایمر

شماره 526 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

محت�وای پی�ام تبلیغات�ی در ایران چه 
تفاوت�ی با محت�وای پیام ه�ا در آمریکا 

دارد؟ 
از منظ��ر محت��وای پیام ه��ای تبلیغات��ی 
ش��اید به دلیل تفاوت های فرهنگی مقایسه 
بین تبلیغات این دو کش��ور معنی دار نباشد 
اما برداش��ت من این اس��ت که شرکت ها و 
صاحبان برندها در آمریکا تاکید مش��خص و 
تقریب��ا ثابتی در طول زمان بر مزیت رقابتی 
خود دارن��د و مخاطب پیام تبلیغاتی آنها به 
راحتی ای��ن تاکید را متوجه می ش��ود ولی 
براس��اس تجرب��ه کاریم در ایران بس��یاری 
از ش��رکت ها و صاحبان برند اساس��ا تعریف 
روش��نی از مزیت رقابتی خود در بلند مدت 
ندارند یا ناچار به تغییر از یک مزیت رقابتی 
ب��ه دیگری بنا بر ش��رایط خ��اص حاکم بر 
اقتص��اد ایران هس��تند. بنابرای��ن محتوای 
پیام ه��ای تبلیغاتی در ح��وزه ایجاد، تقویت 
و حف��ظ تصویر برند به ناچار به مس��یرهای 
متف��اوت و بعضا متناقض هدایت می ش��ود. 
محیط کسب و کار در آمریکا بسیار باثبات تر 
از محیط کسب و کار در ایران است، بنابراین 
ش��رکت ها در آمری��کا فرص��ت برنامه ریزی 
بلندمدت در حوزه تبلیغ��ات را دارند اما به 
 ندرت ش��رکتی در ایران می ت��وان یافت که 
چنان فرصتی در اختیار داشته باشد. از نظر 
من این فقدان باعث می ش��ود امکان کسب 
تجربه و بهبود پیام های تبلیغاتی چه از نظر 
پیام و چه از منظر محتوا و کیفیت س��اخت 
و تولید برای شرکت های ایرانی بسیار کمتر 

شود. 
در آمری�کا برنده�ا بیش�تر روی کدام 
هدف تبلیغاتی متمرکز هستند، آیا آنها 
تبلیغ�ات خ�ود را با هدف ف�روش اجرا 
می کنند یا با ه�دف برندینگ و آگاهی 

از برند؟ 
تف��اوت مهم دیگ��ر تبلیغ��ات در آمریکا 
نس��بت به ایران همین موضوع است. حجم 
و ش��دت تبلیغات برای معرف��ی برنامه های 
ترفی��ع ف��روش از قبیل جوای��ز و تخفیفات 
در آمریکا زیاد اس��ت. برداشت من این گونه 
است که تبلیغات با هدف افزایش فروش در 
آمریکا بر س��ایر اهداف بازاریابی غلبه دارد و 
حجم و شدت این نوع تبلیغات قابل مقایسه 

با مقدار آن در ایران نیست. 
این تفاوت از لحاظ استفاده از رسانه به 

چه شکلی است؟ 
تفاوت مهم بع��دی تبلیغ��ات آمریکا به 
نس��بت ایران در کاربرد رس��انه ها اس��ت. 
ب��ه نظر م��ن تلویزی��ون همچنان رس��انه 
برتر آمریکا اس��ت. در ای��ران اطالع ندارم 
که تبلیغ��ات تلویزیونی در چ��ه وضعیتی 
ق��رار دارد اما حجم تبلیغ��ات تلویزیونی و 
کیفی��ت آن در آمریکا چه در ش��بکه های 
ملی و چه محلی بس��یار باال و هوشمندانه 
اس��ت. هرچند تعداد کانال های تلویزیونی 
در آمریکا با ایران نیز قابل مقایسه نیست. 
از لح��اظ تبلیغات��ی محیط��ی ب��ه نظ��رم 
تبلیغ��ات محیط��ی در س��طح خیابان ه��ا 
و بزرگراه ه��ا در ای��ران بس��یار بیش��تر از 
آمریکا اس��ت. گرچ��ه تبلیغ��ات در نقطه 
ف��روش برعکس در آمریکا بس��یار بیش��تر 
و ب��ه نظ��رم اثربخش تر اس��ت. البته نباید 
از نظ��ر دور داش��ت ک��ه س��اختار توزیع 
محص��والت در آمریکا براس��اس متفاوت و 
ماورای س��اختارهای توزیع در ایران است 
به گونه ای که شرکت ها و برندها دسترسی 
بیش��تری ب��ه رس��انه های نقط��ه فروش و 
فناوری های مرتبط دارند. به همین منوال 
می ت��وان تبلیغات در فضاهای ورزش��ی را 

تحلیل کرد. 
و  اینترنت��ی  تبلیغ��ات  برای��ن  ع��الوه 
ش��بکه های اجتماعی را نبای��د از نظر دور 
داش��ت. کیفیت و حجم تبلیغات اینترنتی 
در آمری��کا چن��د نس��ل جلوت��ر از ایران 
اس��ت و این فاصل��ه روز ب��ه روز در حال 
بیش��تر ش��دن است. هوش��مندی این نوع 
از تبلیغات در آمریکا ش��گفت انگیز اس��ت. 
تبلیغات رادیویی در آمریکا بس��یار فعال تر 
از ایران اس��ت. نکته آخر حج��م تبلیغات 
و ارتباط��ات بازاریاب��ی مس��تقیم و نقش 
ش��رکت های پس��ت و نامه رس��انی در آن 
اس��ت. تقریبا هیچ روزی را در آمریکا پیدا 
نخواهید کرد که تبلیغات شخصی شده به 
اس��م خودتان که ش��ما را دعوت به انجام 
کار مش��خصی در خصوص برند مورد نظر 
می کند، دریافت نکنید. نکته حایز اهمیت 
دقت و هوش��مندی ش��رکت ها در انتخاب 

لیس��ت مخاطب��ان، دسترس��ی ب��ه 
آدرس ها، شخصی س��ازی محتوای 
تبلیغاتی و فراوانی ارس��ال مطالب 

اس��ت به گونه ای که در بس��یاری از موارد 
مخاطب در نهایت اقدام مش��خصی را انجام 

می دهد. 
هزینه ه�ای تبلیغات�ی درنظ�ر گرفت�ه 
شده توس�ط برندها در دو کشور به چه 

صورتی است؟ 
هزین��ه تبلیغات��ی موض��وع کلی��دی در 
مقایس��ه میان تبلیغات این دو کشور است. 
برداشت من این است که هزینه های نسبی 
تبلیغات در ایران بس��یار باالتر از هزینه های 
تبلیغات در آمریکا اس��ت به ویژه هزینه های 
تامین رس��انه که در ای��ران در یک تحلیل 
نسبی بس��یار بیش��تر از آمریکا است. البته 
هزینه ه��ای تولید آگهی های تبلیغاتی مانند 
محتوای تبلیغات چاپی، تیزرهای تلویزیونی 
و. . . در آمریکا بس��یار بیشتر از ایران است. 

گرچه می توان ادعا کرد که کیفیت تبلیغات 
در آمریکا باالتر از ایران اس��ت اما در آمریکا 
هم مقدار تبلیغ��ات بی مزه و بی تاثیر به ویژه 
تبلیغ��ات در ش��بکه های محل��ی و توس��ط 

برندهای منطقه ای و محلی کم نیست. 
از لح�اظ آزادی عمل در تبلیغات، میان 
دو کشور مقایسه ای را انجام می دهید؟ 
از منظ��ر آزادی قطع��ا بای��د گفت که در 

آمریکا ش��رکت ها نیازمند اخ��ذ مجوز قبل 
از اک��ران نیس��تند، بنابرای��ن آزادی عم��ل 
ش��رکت های تبلیغاتی در آمریکا بیش��تر از 
ایران اس��ت. اما با توجه به حجم آزادی در 
دس��ترس، می توان ادعا کرد اخالقیات طبق 
تعریفی ک��ه از اخالق در کش��ورمان وجود 
دارد، در تبلیغ��ات آمریکا ب��ه میزان زیادی 

شاید بیشتر از ایران رعایت می شود. 
به عنوان کس�ی که هنوز ه�م تبلیغات 
داخل کشور را تاحدودی مورد ارزیابی 
و بررس�ی قرار می دهید، چه ضعف های 
مش�اهده  صنع�ت  ای�ن  در  اساس�ی 

می کنید؟ 
تبلیغ��ات به عنوان یک صنع��ت در ایران 
در مراح��ل اولی��ه توس��عه اس��ت. در این 
مقطع صنعت تبلیغات اساس��ا شکل گرفته 
از ش��رکت های متخصص در رس��انه است. 
البته توجه داشته باش��ید که شاید تنها راه 
موفقیت در صنعت تبلیغات در ایران تمرکز 
بر مدیریت خدمات رس��انه باش��د. به نظرم 
جنبه های دیگر این صنعت شامل تحقیقات، 
تولید محتوای خ��الق و نیز خدمات اجرای 
یکپارچه تبلیغات )اکران و انتش��ار محتوای 
خالق تبلیغاتی( و نیز فناوری های پشتیبان 
مانند چاپ در ایران نیازمند رش��د متناسب 
هس��تند که ب��ا توجه ب��ه فض��ای عمومی 
کسب و کار در ایران و نیز مهارت ها و کیفیت 
مدیریت تبلیغات در ش��رکت های متقاضی 
)ط��رف تقاضای بازار تبلیغ��ات( فاصله این 
صنعت در ایران با کش��ورهای پیشرفته در 
حال بیشتر شدن است. به مواردی که اشاره 
ک��ردم بای��د انحصارها در دو رس��انه اصلی 

یعن��ی تلویزیون و تبلیغ��ات محیطی را نیز 
اضاف��ه کرد. همچنی��ن در تبلیغات ایران به 
نقش فساد و درخواست های خارج از قاعده 
بسیاری از مدیران خریدار خدمات تبلیغاتی 
و نقش واس��طه های فروش رسانه باید توجه 
داش��ت. به نظرم اینها موان��ع و گلوگاه های 
پشت پرده عدم رش��د و توسعه این صنعت 

در ایران است. 
آی�ا مخاطب�ان تبلیغ�ات درآمریکا نیز 
مانند داخل ایران نس�بت ب�ه پیام های 
ج�ذب  و  هس�تند  بدبی�ن  تبلیغات�ی 
مخاط�ب در آنجا هم به س�ختی ایران 

است؟ 
من اط��الع ندارم که مخاطب��ان در ایران 
بدبین باش��ند و در آمریکا نی��ز متوجه این 
موضوع نش��دم. به نظرم به دلیل گستردگی 
رس��انه  های تبلیغاتی بررس��ی ای��ن موضوع 
در آمریکا بس��یار سخت باش��د. تبلیغات در 
آمریکا بس��یار هوش��مندانه تر و خالقانه تر از 
ای��ران اجرا می ش��ود، بنابرای��ن توجه مورد 
انتظار از طرف مخاطبان نس��بت به تبلیغات 

راحت تر به دست می آید. 
اگ�ر در ح�ال حاض�ر مجددا ب�ه ایران 
برگردی�د و ب�ه فعالیت قبل�ی خود در 
تبلیغ�ات مش�غول ش�وید ب�ا توجه به 
تجربیاتی که از کش�ور آمریکا به دست 
آورده ای�د چه چی�ز به تبلیغ�ات ایران 

اضافه خواهیدکرد؟ 
فک��ر نمی کن��م بتوانم کار خاص��ی انجام 
ده��م. اما با تمام این توصیفات حتما تمرکز 
بیش��تری روی تحقیقات تبلیغات و تبلیغات 

اینترنتی خواهم داشت. 

مقایسه وضعیت تبلیغات ایران و آمریکا در گفت وگو 
با دکتر فرشید حسینی، فعال عرصه تبلیغات در کشور آمریکا 

تفاوت از زمین تا 
آسمان است

محیط کسب و کار در آمریکا بسیار 
باثبات تر از محیط کسب و کار در 

ایران است، بنابراین شرکت ها در 
آمریکا فرصت برنامه ریزی بلندمدت 
در حوزه تبلیغات را دارند اما به  ندرت 

شرکتی در ایران می توان یافت 
که چنان فرصتی در اختیار داشته 
باشد. این فقدان باعث می شود 

امکان کسب تجربه و بهبود پیام های 
تبلیغاتی چه از نظر پیام و چه از منظر 
محتوا و کیفیت ساخت و تولید برای 
شرکت های ایرانی بسیار کمتر شود

در نرم افزار پیام رسان تلگرام کانال های زیادی درباره تبلیغات 
و بازاریابی راه اندازی ش�ده و هر ف�ردی از ظن خود از طریق این 
کانال ها در حال کمک رسانی به همکاران و فعاالن تبلیغاتی  است. 
در اکثر این کانال ها تصاویر زیادی از آگهی های خالقانه  کشورهای 
دیگر به خصوص شرکت های تبلیغاتی آمریکایی منتشر می شود. 
انتش�ار این تصاویر همیشه با بازخوردهای مختلفی روبه رو شده 
و اکثر افراد با دیدن تصاویر به خالقیت به کار رفته در آنها غبطه 
می خورند و عنوان می کنند که در ایران امکان رس�یدن به چنین 
خالقیتی س�خت اس�ت. این تصاویر منتشر ش�ده از آگهی های 
خالقانه شرکت های تبلیغاتی آمریکایی، »فرصت امروز« را برآن 

داشت که سراغ کسی برود که مدت ها در تبلیغات ایران فعالیت 
داشته و در حال حاضر به آمریکا مهاجرت کرده و در همین رشته 
مشغول به فعالیت است. فرشید حسینی دارای دکترای مدیریت 
بازرگان�ی )گرایش سیاس�ت گذاری( و فوق لیس�انس بازاریابی از 
دانش�گاه تهران و فوق لیس�انس مالی از دانش�گاه ماساچوست - 
بوستون – آمریکاست. حس�ینی قبل از مهاجرت به آمریکا مدتی 
در ش�رکت های تبلیغاتی داخلی ای�ران فعالیت داش�ته و در حال 
 حاضر به عنوان   Business Intelligence Manager   درشرکت
 JDM Associates  واقع در ویرجینیای آمریکا فعالیت می کند. 
در این گفت وگو حس�ینی به مقایس�ه ای می�ان عملکرد صنعت 
تبلیغ�ات در ای�ران و آمریکا می پردازد و عن�وان می کند که چرا 

اجرای کارهای خالقانه تبلیغاتی در ایران سخت است. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com
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در س��ال های اخی��ر ادبیات 
برند در کش��ور ما رش��د قابل 
اس��ت،  داش��ته  مالحظ��ه ای 
از پای��ان نامه ه��ای مختل��ف 
ب��ا موض��وع برن��د گرفت��ه تا 
در  ک��ه  متع��دد  کتاب ه��ای 
موض��وع برن��د و برندس��ازی 
تالیف و ترجمه ش��ده است. با 
این وجود تبیین نشدن کامل 
موضوع در بخش وس��یعی از 
ادبی��ات برند به زبان فارس��ی 
و از طرف��ی افزایش عادت به 
مطالعه سطحی با رشد روزمره 
البته  و  اجتماعی  ش��بکه های 
دالیل��ی دیگر باعث ش��ده اند 
تا تصوی��ر و معنای یکس��انی 
از آنچ��ه امروزه برن��د نامیده 
می ش��ود نه در می��ان مردم و 
نه در میان متخصصان موجود 
نباشد. نتیجه اینکه وقتی شما 
می کنید،  برند صحبت  درباره 
مخاطب بسته به شغل، میزان 
مطالع��ه و تحصیالتش، درکی 
مختص به خ��ود از این کلمه 
را خواهد داش��ت. گذش��ته از 
اس��تفاده مکرر کلمه برند در 
فرهنگ عامه به عنوان کلمه ای 
که ب��ا خ��ود کالس و منزلت 
اجتماعی م��ی آورد، در بخش 
متخصصان نی��ز با چندفهمی 
رودررو  برن��د  واژه  درب��اره 

هستیم.               
چندفهمی ها،  ای��ن  از  یکی 
ارزش  اصط��الح  ورود  حاصل 
 Brand Equity ویژه برن��د
ب��ه ادبی��ات موض��وع اس��ت. 
مفهوم ارزش ویژه برند توسط 
فعاالن ح��وزه تبلیغات از دهه 
80 می��الدی مورد اس��تفاده 
قرار گرفت تا اینکه در س��ال 
1991 دیویدآک��ر ب��ا معرفی 
آن در کتاب »مدیریت ارزش 
ویژه برند« به همگانی ش��دن 
آن دام��ن زد. آکر ارزش  ویژه  
مجموعه ای  به عن��وان  را  برند 
از دارایی ه��ا و تعهدات��ی ک��ه 
با ن��ام و نم��اد برن��د مرتبط 
اس��ت تعریف کرد. ب��ه گفته 
ارزش  ای��ن   ،)1991( آک��ر 
می تواند در قالب نحوه نگرش، 
احس��اس و عمل مشتریان در 
ارتباط با برن��د انعکاس یافته 
ی��ا در قیمت ه��ا، س��هم بازار 
و س��ودی ک��ه برند ب��ا خود 
ب��ه ارمغان م��ی آورد منعکس 
شود. به عقیده »کاتلر و کلر« 
)2007(، ارزش ویژه برند یک 
دارایی غیرقابل لمس و بسیار 
مهم برای شرکت هااس��ت که 
ه��م ارزش مال��ی و هم ارزش 

روان شناختی دارد.    
همان گون��ه ک��ه در تعاریف 
هم می بینید ارزش ویژه برند 
از تعریف خ��ود برند متفاوت 
اس��ت و ای��ن نخس��تین دام 
نظ��ری اس��ت ک��ه بس��یاری 
در  باره��ا  می افتن��د.  آن  در 
جلس��ات مختل��ف ش��نیده ام 
ک��ه می گویند فالن ش��رکت 
برند نیس��ت ی��ا هن��وز برند 
نش��ده اس��ت و در توجیه آن 
به تعری��ف ارزش وی��ژه برند 
اش��اره می کنن��د. ام��ا برند از 
ن��گاه یک��ی از تعاری��ف رایج، 
مجموعه هوی��ت و وعده هایی 
اس��ت ک��ه در ذه��ن خریدار 

اس��ت و در فرهن��گ عامه هر 
آنچه اس��ت که بخش زیادی 
از مردم به عنوان محصول قابل 
قبول بشناس��ند. در مدل آکر 
ک��ه در ادام��ه خواهید دید ما 
تنها می توانی��م ارزش برند را 
به لحاظ مالی یا روان شناختی 
تعیی��ن کنیم و تفک��ر صفر و 
یک گونه برن��د )برند بودن و 
برند نبودن( به ش��کلی که در 
کش��ور ما رایج ش��ده است به 
هیچ وجه متناسب با مدل های 
ارزش وی��ژه برن��د نیس��ت و 
بیشتر حاصل تفسیر نادرست 
مطلب است که تعریف برند را 
ترکیب  برند  ارزش گ��ذاری  با 

کرده  است.          

مدل های ارزش ویژه برند
ارزش وی��ژه برن��د، هم��ان 
چیزی اس��ت که اهمیت برند 
بازاریاب��ی  را در راهبرده��ای 
تعبیر  ب��ه  پر رنگ می س��ازد. 
برن��د،  وی��ژه  ارزش  دیگ��ر، 
نتیجه و دستاورد فعالیت های 
روی  بازاریاب��ی  مختل��ف 
محصوالت برند است. از اوایل 
دهه 80 اصط��الح ارزش ویژه 
برند در آمریکا اس��تفاده ش��د 
و بس��یاری از مدی��ران برند و 
اس��اتید دانش��گاهی آمریکا از 
آن اس��تفاده کرده اند. در این 
مقال��ه، به دلی��ل احترامی که 
برای دو اس��تاد ب��زرگ حوزه 

برند یعن��ی دیوید آکر 
و کوین لین کل��ر قائ��ل 
تعری��ف  از  هس��تیم، 
ارزش وی��ژه برن��د این 
استفاده شده  استاد  دو 
 اس��ت. گرچه منتقدان 
ای��ن مفه��وم معتقدند 
وی��ژه  ارزش  مفه��وم 
چندان  جای��گاه  برن��د 
مس��تحکمی ندارد. این 
گروه معتقدند برندهای 
کمی هستند که دارای 
ارزش واقع��ی  باش��ند. 

دقیق  اندازه گیری  همچنی��ن 
ارزش وی��ژه برن��د ی��ا همان 
بازاریابی  فعالیت ه��ای  ارزش 
ممکن نیس��ت. در هر صورت، 
مفه��وم ارزش وی��ژه برن��د و 
مدل های��ش امروزه ب��ا وجود 
تم��ام نقده��ای رای��ج در کار 
برندس��ازی اس��تفاده می شود 
و اس��تادانی چ��ون آکر و کلر 
نیز نظریات ش��ان را براس��اس 
ای��ن مفهوم تنظی��م کرده اند. 
مدل ه��ای اصل��ی ارزش ویژه 
برند عمدت��ا متعلق به یکی از 

این چهار گروه است. 
1- م��دل ارزی��اب دارای��ی 
 BRAND ASSET( برن��د

)VALUATOR
 BRANDZ 2- مدل

 10Brand 3- مدل کلر یا
 resonance
4- مدل آکر

در اینج��ا تنها م��دل آکر را 
اندکی توضیح خواهیم داد. در 
صورت مفید واقع ش��دن این 
مطلب و دریافت بازخوردهای 
مناس��ب، در مقاالت بعدی به 
توضی��ح مدل ه��ای بعدی نیز 

خواهیم پرداخت. 

مدل ارزش ویژه برند - 
دیوید آکر

به عقیده آک��ر، ارزش ویژه 

برن��د، مجموع��ه دارایی ه��ا و 
تعهدات��ی اس��ت که ب��ا نام و 
نم��اد برن��د مرتبط اس��ت و 
به ارزش ایجاد ش��ده توس��ط 
برای ش��رکت  یک محص��ول 
یا مش��تریانش اضافه شده یا 
کم می ش��ود. این دارایی ها و 
تعهداتی ک��ه ارزش ویژه برند 
آنها ش��کل می گیرد  براساس 
از زمین��ه ای به زمین��ه دیگر 
متفاوت است. آکر دارایی های 

اصلی برند را چنین می داند:    
1- آگاهی از برند، 2- تداعی 
برند، 3- کیفیت ادراک شده، 

4- وفاداری به برند
ب��ه زب��ان س��اده، مدیریت 
ارزش وی��ژه برند همان ایجاد 
و افزایش این دارایی ها اس��ت. 
ب��رای مثال، هر قدر مخاطبان 
هدف برند را بیشتر بشناسند 
و بتوانن��د بالفاصل��ه ب��ه آن 
معنای��ی مش��ترک در ذه��ن 
خود نس��بت دهن��د و به آن 
وفادارتر باشند، ارزش آن برند 
بیشتر است. نکته دیگر اینکه 
برن��د از طری��ق ارزش وی��ژه 
خ��ود هم برای ش��رکت و هم 
ارزش  ایجاد  مشتریانش  برای 
مش��تریان  از  منظور  می کند. 
برند تمام کس��انی هستند که 
در زنجی��ره ارزش از صاح��ب 
برن��د به بعد ت��ا مصرف کننده 
نهایی قرار دارند: عمده فروش، 
خرده ف��روش و مصرف کننده 

نهای��ی. پس دق��ت کنید که 
این چهار عنص��ر در کنار هم 
خالق ارزش ویژه برند هستند. 
برای مثال فقط شناخته شدن 
یک برند )آگاه��ی از برند( به 
تنهای��ی نمی تواند باعث ایجاد 
ارزش ویژه برند شود. )اشتباه 
رایج��ی که به وفور مش��اهده 
بس��یاری  می ش��ود و معموال 
از مدی��ران فق��ط ب��ا افزایش 
حجم تبلیغ��ات و جایزه دادن 
می خواهن��د ب��رای برند خود 

ارزش ویژه ایجاد کنند.(   
یک��ی از مدل های��ی که به 
شکل گسترده در پژوهش های 
در  برندس��ازی  ب��ه  مرب��وط 
اس��ت،  ش��ده  اس��تفاده  دنیا 
 م��دل 10 ارزش وی��ژه برن��د
  The Ten Brand Equity
آکر است. مش��کلی که پیش 
از ارائ��ه این مدل ه��ا در نحوه 
ارزش گ��ذاری ب��رای برنده��ا 
وجود داش��ت این بود که تنها 
از معیارهای مالی و دارایی های 
مالی برند ب��رای ارزش گذاری 
بهره می گرفتند. آک��ر با ارائه 
10 معی��ار ک��ه تکمیل کننده 
ارقام  معیارهای مال��ی )مانند 
فروش، حاشیه های سود، نرخ 
بازگش��ت دارایی و...( هستند 
باعث شد تا معیارهای حاصل 
در  را  برن��د  ارزش  بتوانن��د 

نیز پوش��ش دهند.  بلند مدت 
در شناس��ایی ای��ن 10 معیار 
دارایی  از مدل های »ارزی��اب 
برن��د«، م��دل ایکوی��ی ترند، 
م��دل اینتر برن��د و مدل های 
دیگری اس��تفاده ش��ده است. 
معیارهای ده گانه این مدل در 
پنج گروه دسته بندی شده اند. 
چهار گروه نخس��ت مربوط به 
وفاداری برن��د، کیفیت ادراک 
ش��ده، تداعی برن��د و آگاهی 
برند است. گروه پنجم مربوط 
ب��ه رفتارهای بازار اس��ت. در 
گ��روه پنجم به ج��ای گرفتن 
اطالعات مستقیم از مشتریان، 
از اطالع��ات موج��ود در بازار 

استفاده می شود. 
ارائ��ه  ب��ا  م��دل  ای��ن  در 
پرسش هایی از مخاطبان برند، 
می توانیم متوجه شویم قدرت 
برن��د در این چه��ار مورد که 
بیش��تر جنبه ذهنی دارند )به 
غی��ر از معیارهای مالی و بازار( 
که  همان گونه  اس��ت.  چگونه 
گفتی��م تا پی��ش از این برای 
اندازه گی��ری عملک��رد برن��د 
فق��ط از معیارهای مالی مانند 
می��زان ف��روش برند و س��هم 
ب��ازار اس��تفاده می کردند، اما 
در م��دل آکر عناص��ر ذهنی 
مانند آگاه��ی، ادراک، تداعی 

و وفاداری هم اضافه شدند.  
1- برند آگاهی

می��زان ق��درت و حضوری 
ذه��ن  در  برن��د  ک��ه 
دارد.  مصرف کنن��ده 
تش��خیص  از  آگاه��ی 
برند از طریق عناصرش 
ن��ام،  لوگ��و،  مانن��د 
رن��گ، نماد و... ش��روع 
می ش��ود و تا ت��وان به 
یادآوردن برند در ذهن 
و ت��ا تبدیل ش��دن به 
نخس��تین برندی که به 
یادآورده می شود، ادامه 

دارد. 
2- تداعی برند

به ص��ورت  ک��ه  هرچی��زی 
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در 
ذهن مش��تری با برند مرتبط 
اس��ت. ش��ما هنگام��ی ک��ه 
ن��ام یک برن��د را می ش��نوید 
ب��ه ذهن تان  زیادی  چیزهای 
خطور می کن��د. این تداعی ها 
می تواند از طبق��ه محصول و 
موارد اس��تفاده و کاربرد باشد 
تا س��بک زندگی و شخصیت 
و نماد برند. برای مثال ش��ما 
با شنیدن نام س��حرخیز، یاد 
با ش��نیدن  زعفران می افتید، 
ن��ام پاریس ی��اد ب��رج ایفل! 
دارای  برن��د  ی��ک  هنگام��ی 
تداعی است که اکثر مخاطبان 
ه��دف تداعی های یکس��ان یا 
به هم مرتبط داش��ته باشند. 
به همین دلیل، برندها س��عی 
ایجاد  را  تداعی های��ی  دارن��د 
کنند که احساس��ات مثبت را 
تحریک می کند و س��پس این 
احساس��ات را به برند منتقل 
می کنن��د. تداع��ی برن��د یک 
دارایی اس��ت که ب��ر تصمیم 
قاب��ل توجهی  تاثی��ر  خری��د 

می گذارد.    
3- کیفیت ادراک ش�ده  

برند      
نوع��ی تداعی ذهنی اس��ت 
که به س��طح باالتری رسیده 
است و نیروی محرکه عملکرد 

مالی است. از آنجا که کیفیت 
قضاوت  نوع��ی  ش��ده  ادراک 
در مورد محصول اس��ت و به 
دارد،  بس��تگی  تجربه مصرف 
ب��رای صاحب��ان برند بس��یار 
اهمی��ت دارد. کیفیت ادراک 
شده س��نجش برند در مقابل 
برندهای جایگزین است. حال 
ارزش می تواند  این  س��نجش 
در ح��وزه کیفیت یا   در حوزه 
ارزش های ذهنی باش��د. برای 
مثال ای��ن برند قاب��ل احترام 
اس��ت یا ن��ه، ش��هرت رو به 
افزایش��ی دارد ی��ا ن��ه، دارای 
کیفی��ت باالی��ی اس��ت یا نه 
و در کل ب��ه خاط��ر تمام این 
ادراکات��ی ک��ه در مقایس��ه با 
برنده��ای جایگزینش دارد آیا 
ارزش خری��د کردن را دارد یا 

نه؟  
 4- وفاداری برند

ه��ر  دارایی ه��ای  از  یک��ی 
برندی، میزان مشتریان وفادار 
آن اس��ت. داش��تن مشتریان 
وف��ادار تضمینی ب��رای وجود 
جریان فروش و س��ود اس��ت. 
رقبا ممکن اس��ت محصوالت 
شما را کپی کنند اما مشتریان 

وفادار را هرگز!      
معموال مشتری وفادار حاضر 
به پرداخت اضافه قیمت است 
و خریده��ای خ��ود را مجددا 
انج��ام می ده��د و برن��د را به 

دیگران نیز توصیه می کند. 
اینک��ه واقع��ا ک��دام یک از 
ای��ن عناصر در ایج��اد معنای 
ذهن��ی ارزش ویژه برند نقش 
بیشتری دارند برای هر برندی 
نیاز به پژوهش دارد، اما آنچه 
ب��ه تجربه در س��ال های اخیر 
در ایران دیده ام به من نش��ان 
می ده��د که خل��ق دو عنصر 
ارزش ادراک ش��ده و وفاداری 
از آگاهی و تداعی مش��کل تر 

است. 
انجام  پژوهش ه��ای  طب��ق 
ش��ده در ایران، ارتباط ارزش 
ویژه برن��د در ایران به ترتیب 
و  ش��ده«  ادراک  »ارزش  ب��ا 
از  »وفاداری« به نظر بیش��تر 
آگاهی و تداعی اس��ت. شاید 
بت��وان این گونه تفس��یر کرد 
که آگاهی برند نیاز به شناخت 
مخاطب از عناصر هویت برند 
دارد ک��ه معم��وال در ایران به 
درس��تی تعریف نمی ش��وند و 
آگاه��ی از برند تنه��ا در حد 
ش��نیده ش��دن ن��ام می ماند، 
همان چیزی ک��ه در فرهنگ 
عام��ه ب��ا خ��ود کلم��ه برند 

مترادف می شود. 
از  آگاه��ی  صورتی ک��ه  در 
برند هنگامی کامل اس��ت که 
مش��تری اگر تکه ای از عناصر 
هویت بصری را هم دید بتواند 
برن��د را از می��ان رقبای خود 
تش��خیص ده��د و از حافظه 
خ��ود بازخوانی کند. از طرفی 
تداع��ی برند هم نی��از به کار 
تخصص��ی و اس��تفاده از یک 
هویت و شخصیت مشخص و 
واحد در فعالیت های بازاریابی 
دارد. پس ش��اید دلیل ضعف 
آگاهی و تداع��ی از برند نبود 
تخص��ص برندس��ازی و فقط 
استفاده از رس��انه و تبلیغات 

برای ساخت برند است.          
ارتباط با نویسنده: 

        dr. farzadmoghaddam@gmail. com

راه های ایجاد یک ویترین جذاب 
و موثر 

عقل حکم می کند که ش��ما فقط یک شانس برای 
تاثیر گذاری در نخستین برخورد دارید. مثل بسیاری 
از تصمیم��ات در حوزه بازاریابی، نحوه طبقه بندی و 
قرار دادن محصوالت در ویترین فروشگاه نه فقط در 
راستای جذب مشتریان، بلکه به منظور تحریک آنها 
نس��بت به خرید کاال ها به س��ریع ترین شکل ممکن 
الزم و ضروری اس��ت. کارشناسان چگونه این کار را 

انجام می دهند؟ 

تجاری فکر کنید
بهترین آگهی های بازرگانی خواه تلویزیونی، چاپی 
یا دیجیتالی، یک داس��تان را بی��ان می کنند. جلب 
توج��ه یک فرد به س��وی پیش��نهاد کاری تان کامال 
به توانایی ش��ما برای روایتگویی به ش��کلی جذاب و 
هیجان انگیز بس��تگی دارد. در ص��ورت تالش برای 
انتق��ال یک پیام فراتر از عرضه خود محصول، ش��ما 
احتماال چگونه ویترین فروش��گاه را می چینید؟ این 
موض��وع ارزش اندیش��یدن را دارد زیرا با نگاه کردن 
به محصوالت به این ترتیب، ایده های خالقانه مطرح 

خواهند شد. 

احساساتی فکر کنید
به عنوان یک راوی داس��تان، وظیفه شما برقراری 
ی��ک ارتب��اط احساس��ی ب��ا مخاطبان ت��ان اس��ت. 
بهترین راه برای تجس��م ش��یوه انجام این کار تغییر 
دکوراس��یون ویتری��ن فروش��گاه به مناس��بت های 
مختلف مث��ل ولنتاین و کریس��مس خواهد بود. در 
ص��ورت انتقال ی��ک پیام احساس��ی در یکی از این 
تعطیالت شما چگونه ویترین فروشگاه را می چینید؟ 
با اندیش��یدن درب��اره یکی از این روز های ش��اد چه 
فکری به ذهن تان خطور می کند؟ این همان پیغامی 
اس��ت که در صورت امکان ش��ما قصد انتقال آن را 

دارید. 

نورپردازی الزم و ضروری است

ویترین های فروشگاه نه فقط باید از روشنایی کافی 
برخوردار باشند بلکه در صورت امکان باید بتوان یک 

نوع نورپردازی دراماتیک را ایجاد کرد.
 نورپ��ردازی دراماتیک ترکیبی از س��ایه و نور در 
اش��کال مختلف را در برمی گیرد که بنا به خواس��ت 
ش��ما چش��م ها را به س��وی محصوالتی خاص خیره 

خواهد کرد. 
تولید نور کافی نیز اهمیت فراوانی دارد. مثل یک 
عکاس بیندیشید. شما از نوع واکنش افراد نسبت به 
نور کم آگاه هستید. مش��تریان تان به همین ترتیب 
نسبت به یک ویترین کم نور واکنش نشان می دهند. 
ش��ما همچنین می خواهی��د از بهترین نحو چیدمان 
ویترین اطمینان یابید. پیدا کردن یک ویترین س��از 
خ��وب نخس��تین گام در راه ف��روش موفقیت آمی��ز 

محصوالت است. 
آنها ضمن ارائه توصیه هایی به شما پیرامون نحوه 
افزایش میزان دیده ش��دن، دالی��ل جدیدی را برای 
باز کردن در های جدید با هدف توس��عه کس��ب و کار 

مطرح می کنند. 

تماس چشمی
آخرین بار که به بررس��ی دقیق س��قف دفتر خود 
پرداختی��د را به یاد می آوری��د؟ این به معنای تعداد 
دفعاتی است که مشتریان حین جست وجو در میان 
ویترین شما نگاه شان به سمت سقف کشیده می شود. 
شما عالقه مند به کشف محل نگاه کردن بزرگساالن 
و بچه ها هستید و البته بهترین پیشنهاد های خود را 

در آن نقاط قرار می دهید. 
ی��ک ویتری��ن خیره کننده پاداش خ��اص خود را 
دارد زی��را م��ردم با مش��اهده یک ویتری��ن جذاب 
وارد فروشگاه می ش��وند و به دنبال بقیه محصوالت 
خواهند گش��ت. پس حتما فصل اول را خوب شروع 

کنید. 
www.creativeguerrillamarketing.com

طراحی واحد فروش موفق

یک��ی از عوامل��ی که در ت��وان فروش ف��رد مورد 
سنجش و تقویت قرار می گیرد، شیوه فرد در ارتباط 
با مشتریان است. افراد بسته به شاخصه های رفتاری 
خود، به انحای مختلف با مش��تری )اعم از قدیمی یا 

جدید( ارتباط برقرار می کنند. 

نحوه ارتباط با مشتری چطور بر کسب و کار ما 
اثر می گذارد؟ 

هی��چ کس در اهمیت برقراری ی��ا حفظ ارتباط با 
مشتریان تردید ندارد. کسب وکارهای مختلف در این 
زمینه راهبردها و رویکردهای مختلف اتخاذ می کنند. 
اما این راهبردها، جز سالیق و فرهنگ کسب وکار، به 
ساختار بازار در آن کسب وکار هم ربط دارد. چطور؟ 
اگر کس��ب وکار شما کس��ب وکاری است که مثال 
ساالنه 10 مشتری دارد که هر کدام خریدهای عمده 
می کنند، یعنی هر مش��تری 10درصد از بازار شما را 
تشکیل می دهد. اما اگر تیپ فعالیت شما طوری است 
که هزاران مش��تری دارید که هر یک گاهی از ش��ما 
خریدی می کنند، آن وقت هر مشتری سهم کوچکی 

از بازار شما را تشکیل می دهد. 
در هر دو حالت الزم اس��ت که به مش��تری توجه 
کنی��د و غیر  از کنترل و دقتی که در ارائه خدمات به 
او دارید، مراقب باشید ارتباط شما با آن مشتری قطع 

نشود. اما چگونگی امر متفاوت است. 
وقتی یک مشتری نقش اساسی در وضعیت فروش 
ش��ما دارد، فروشنده ش��ما باید خودش این ضرورت 
را حس کند که باید با مش��تری تم��اس بگیرد و به 
او و خواسته هایش رس��یدگی کند، بنابراین باور این 
فرد به ضرورت حفظ ارتباط با مش��تری نقش بسیار 

پررنگ تری دارد. 
اما چنانچه این باور وجود نداشته باشد )یا به عبارت 
دیگر اگر ش��اخصه های رفتاری الزم را نداشته باشد( 
که باید به مش��تری رسیدگی کند، دائم باید مواظب 
او باش��ید که این کار را انجام دهد. استخدام دستیار 
در این مورد خیلی سود نخواهد داشت، بهترین کار، 
تاکید دائم بر ضرورت این کار است. باید آنقدر بگویید 
و جایزه تعیین کنید و اس��تاندارد را به مرور افزایش 
دهید تا این پیگیری مش��تری تبدیل به باور شود و 

مهم تر از همه به آن عمل کنند. 
اهمی��ت کار این فرد در بخش ارتباط با مش��تری 
خیل��ی مهم اس��ت، چ��ون لغ��زش او برابر اس��ت با 
10درصد ریس��ک. بنابراین باید به شدت مراقب این 
بخش از گزارش س��نجش شیوه فروش او باشید. اگر 
آموزشی آنجا توصیه شده، حتما آن را در دستور کار 

قرار دهید. 
اما وقتی ش��ما خرده فروش هس��تید یا به عبارتی 
مش��تریان زی��ادی دارید، اگر قرار باش��د مس��ئول 
فروش ب��ا این افراد تماس های مک��رر بگیرد، حتما 
از کار اصلی خ��ود باز می مان��د، بنابراین نکاتی که 
در بخش گزارش پیگیری مش��تری می آید، اهمیت 
کمتری دارد. اما این به معنی آن نیست که موضوع 

را فراموش کنید. 
به همین دلیل در خرده فروش��ی ها بخش ارتباط 
با مش��تری از بخش فروش جدا می شود و در بخش 
ارتباط با مش��تری، فردی که معموال High I است 
اس��تخدام می شود و فهرستی از مشتریان در اختیار 
او قرار می گیرد، با دوره زمانی که باید با آنها تماس 
گرفته ش��ود و البت��ه یک سیس��تم CRM خیلی 

می تواند در این زمینه کمک کند. 

حاال کار بخش فروش شما این است که نتایج این 
تماس ه��ا را مورد توجه قرار دهد و اگر مش��تری ای 
نیازی داش��ت، اقدام مناس��ب را عمل��ی کند. برای 
خرده فروش ها باید به قس��مت نهایی کردن کار در 
گزارش مزب��ور توجه کنید، فروش��ندگان باید قادر 
باش��ند نیاز بالقوه مش��تری را به سرعت و به خوبی 
تبدی��ل به یک خرید کنند. البته چ��ون تعداد زیاد 
است و مشتری هم اکثرا وجود دارد، نیاز به توانایی 
در بخش طرح مس��ئله برای ورود به فروش چندان 

مطرح نیست. 
یک نکته دیگر هم در این بخش الزم است. تعداد 
زیاد مشتری، یعنی دنیایی از کار اداری، مثل صدور 
فاکتور، ارس��ال جنس یا ارائه خدمات و ... برای این 
بخش هم بهتر اس��ت یک سیستم جداگانه درست 
کنید، چنین افرادی در تیم فروش ش��ما معموال در 
این بخش محدودیت دارند. یکی دو کارمند اداری، 
که بهتر اس��ت High C باش��ند، در اینجا کار تیم 

فروش شما را تکمیل می کنند. 
 High I  ه��ا معم��وال از تم��اس با اف��راد لذت 
می برن��د، پس مراقب باش��ید که آنقدر با مش��تری 
تماس نگیرند که بیزار شود. آنها می توانند مشکالت 
مش��تریان یا نارضایتی های آنها را به هم و به بخش 
پشتیبانی یا شکایات منعکس کنند و اگر I به اندازه 
کافی داشته باشید، تا نظر مشتری را منعکس کنند، 

ول کن نخواهند بود، پس مراقب این هم باشید. 
حاال اگر در کسب وکاری با مشتریان زیاد، کم کم 
مش��تریانی ماندگار پیدا شدند که خریدهای خوبی 
هم می کنند، آن وقت باید یک مس��ئول مش��تریان 
مهم داش��ته باش��ید که خودش به این مش��تریان 
رس��یدگی کند. شیوه رسیدگی به این مشتریان هم 

البته تابع ساختار شخصیتی آنهاست. 
حاال ببینید ش��ما چطور تیم فروش تان را ش��کل 
داده اید؟ تماس ها درست هستند؟ کارهای اداری به 

موقع انجام می شوند؟ و...

پنجشنبه
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بازاریابی مجانی

نگاهی به مدل ارزش ویژه برند آکر

 برند بودن یا 
 برند نبودن 

مسئله این است! 

تلفن مستقیم: 86073279شماره 526 www.forsatnet.ir

مرضیه فروتن

کافه بازاریابی

 در مدل آکر ما تنها می توانیم ارزش 
برند را به لحاظ مالی یا روان شناختی 
تعیین کنیم و تفکر صفر و یک گونه 
برند )برند بودن و برند نبودن( به 

شکلی که در کشور ما رایج شده است 
به هیچ وجه متناسب با مدل های ارزش 
ویژه برند نیست و بیشتر حاصل تفسیر 
نادرست مطلب است که تعریف برند را 
با ارزش گذاری برند ترکیب کرده  است

امیرحسین مظاهری سیف
 نویسنده و کارآفرین برتر کشور

 فرزاد مقدم
 برنامه ریز و طراح برند



هدایت مسافران با کمربند 
جهت یاب هوشمند

یک ش��رکت آلمانی دست به ساخت یک کمربند 
جهت ی��اب زده که به کاربران اج��ازه می دهد بدون 
نی��از به ابزارهای لمس��ی و به صورت دس��ت آزاد به 

بازدید از شهرها بپردازند. 
  »feelSpace« به گزارش ایسنا، کمربند شرکت 
رو یا زیر لباس پوش��یده ش��ده و ب��ا مرتعش کردن 
کمر فرد به وس��یله مجموعه ای از عملگرهای داخلی 
ب��ه وی در جهت یابی کمک می کند. در حال حاضر 
برنامه های ناوبری زی��ادی برای کمک به جهت یابی 
در مکان های ناآش��نا وجود دارد اما برای اس��تفاده 
از آنه��ا بای��د به طور دوره ای تلفن همراه را بررس��ی 
کرد که هر دو دس��ت را مش��غول می کن��د. اگرچه 
س��اعت های هوش��مند تا حدی به حل این مشکل 
پرداخته ان��د اما کمربن��د »feelSpace«  به صورت 
کامل نیاز به استفاده از دست را حذف کرده است. 

این کمربند از یک پروژه تحقیقاتی به دست آمده 
که در سال 2005 در دانشگاه اوسنابروک آغاز شده 
بود. در این تحقیق به بررس��ی این امر پرداخته شد 
که آیا ش��رکت کنندگان می توانس��تند جهت شمال 
را احس��اس کنن��د یا خیر و با این ه��دف، آنها را به 
کمربندهای��ی مجه��ز کردند که جهت ش��مال را با 
ارتعاش به سمت آن نشان می داد. در نسخه تجاری 
ای��ن کمربن��د، کارب��ران می توانن��د آن را در حالت 
قطب نما اس��تفاده کنند که جهت ش��مال را به آنها 
نش��ان می دهد. نیازی به هم��راه کردن این کمربند 
ب��ا یک تلفن هوش��مند برای کاربردی س��اختن آن 
نیس��ت. کاربران برای اس��تفاده از حالت کاربردی تر 
روتین این کمربند می توانند مقصد خود را روی یک 
برنام��ه iOS یا اندروید نمای��ش دهند. این کمربند 
که به فن��اوری بلوتوث مجهز اس��ت، اطالعات را از 
تلفن هوش��مند دریافت کرده و مس��یر را با لرزاندن 
بخش های جلویی یا چپ و راس��ت نمایش می دهد. 
یک الگوی ارتعاشی خاص به کاربر در مورد رسیدن 
به مقصدش��ان اطالع رس��انی می کند که این ویژگی 
به ویژه برای کاربران دچار مشکل بینایی مفید است. 
حالت دیگر ارائه ش��ده در ای��ن کمربند، حالت خط 
مس��تقیم اس��ت که به کاربران اجازه می دهد جهت 
مقص��د نهایی خ��ود را بدانند اما دیگر س��رنخ های 
جهت یابی گردشی را ارائه نمی کند. وزن این دستگاه 
450 گرم بوده و می تواند برای یک روز کامل با یک 

بار شارژ باتری کار کند. 

برای مطالعه 473 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط عمومی 

)96(
تمرکز روی اخبار منتشره

 از ستارگان

ستارگان همواره زیر ذره بین رس��انه ها قرار دارند و 
ه��ر کاری که انجام می دهند اعم از مهمانی هایش��ان، 
طرز لباس پوش��یدن، رفتار های خوب یا ناپسندشان 
خیلی زود رس��انه ای می ش��ود و به تیت��ر یک اخبار و 
مجالت تبدیل می شود، خصوصا اگر رفتاری جنجالی و 

بحث برانگیز از آنان رخ دهد. 
درس��ت است که این میزان از تحت نظر و در چشم 
بودن کمی برای افراد دس��ت و پ��ا گیر خواهد بود اما 
همین ام��ر می تواند اف��راد را به ش��هرت و موفقیتی 
سریع تر برساند. برای این امر باید همواره روی کار خود 
و اعمالی که در آینده قصد انجام شان را دارید نظارتی 
کامل داشته باشید تا به بهترین شکل بتوانید نگاه ها را 
به سمت خود جلب کنید و در رقابت با سایر ستارگان 

و افراد مشهور پیروز شوید. 
ایده

هنگامی که خواننده مشهور بریتنی اسپیرز در حین 
رانندگی کودک هش��ت ماهه خ��ود را به جای صندلی 
محافظ که در عقب گذاشته می شود روی صندلی جلو 
گذاشت و ش��بکه های اجتماعی در این باره فیلمی را 
منتشر کردند خیلی زود با واکنش های بد مواجه شد 
و رس��انه ها او را به عنوان م��ادری بد به خاطر به خطر 

انداختن جان فرزندش معرفی کردند. 
اگرچه این مسئله در نگاه اول شخصی و چندان مهم 
به نظر نمی رس��د اما به علت آنکه س��تارگان الگو های 
جامعه به ش��مار می روند و همواره افراد زیادی طرفدار 
آنان هس��تند و به نوعی بت مردم خصوصا قشر جوان 
محسوب می ش��وند اش��تباهات کوچک ش��ان هم با 

واکنش های تند و منفی مواجه خواهد شد. 
این گونه اشتباهات حتی می تواند منجر به شکایاتی 
از سوی اش��خاص یا نهاد های مختلف نیز شود؛ برای 
مثال یک بازیکن فوتبال که با ش��رکت خاصی قرارداد 
دارد باید مراقب باش��د پیراهن س��ایر رقبا را هرگز به 
تن نکن��د و حتی با افرادی ک��ه این گونه پیراهن ها را 
دارن��د نیز عکس نین��دازد. این امر بس��یار پیچیده و 
سخت به نظر می آید به همین خاطر اکثر افراد مشهور 
برای خود مدیر برنامه اس��تخدام می کنند تا کارهای 
آن��ان را مدیریت کرده و از وقوع اش��تباهات احتمالی 
آن��ان جلوگیری کند و برنامه های آنان را در راس��تای 

اهدافشان سازماندهی کند. 
اگرچه اکثر افراد مش��هور از ای��ن میزان تحت نظر 
بودن گله مند هس��تند اما فراموش نکنید که شهرت 
افراد به لطف همین مردم و طرفداران به دست می آید 
و آنان آنگونه که تظاهر می کنند از شهرت خود ناراضی 
نیس��تند و بدون ش��ک از آن لذت می برند و این نکته 
را به خوب��ی می دانند که اگر نتوانن��د جایگاه خود را 
به عنوان یک س��تاره تثبیت کنند خیلی زود از یاد ها 

فراموش خواهند شد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- همواره مراقب اخبار و به خصوص شایعات منتشر 
شده باشید.

- فرام��وش نکنید که ش��ما در ط��ول زندگی خود 
مش��غول س��اختن فیلم زندگی نامه خود هستید پس 
به گون��ه ای رفت��ار کنید که حداقل خودت��ان از دیدن 

دوباره آن لذت ببرید. 
- سرعت عمل داشته باشید و سعی کنید تا کارهای 
خود را به فردا نیندازید زیرا کارهای امروز مناسب امروز 
هستند نه فردا یا روز های دیگر و خبر داغ امروز اگر به 
خوبی منتشر نشود به خبری معمولی در روزهای آینده 

تبدیل خواهد شد. 

پنجشنبه
2011 خرداد 1395  کار مدیریت کسب و

 پاس�خ کارش�ناس: این روزها بسیاری از برندها به 
دلی��ل اینکه گمان می کنند تبلیغات ویروس��ی هزینه و 
بودجه کمی دارد س��راغ این شیوه  بازاریابی و تبلیغاتی 
می رون��د، در حال��ی که برندها بای��د در نظر بگیرند هر 
پیامی قابلیت ویروسی شدن ندارد و مخاطبان در موارد 
کمی به انتش��ار پیام در فض��ای مجازی یا واقعی کمک 
می کنند. طراحی پیام در این دسته کمپین ها از اهمیت 

زیادی برخوردار اس��ت. پیام باید آنقدر جذابیت داشته 
باشد که مخاطبان خودشان شروع به انتشار پیام کنند. 
عالوه براین، سادگی پیام نیز اهمیت زیادی دارد. پیام 
باید برای همگان قابل فهم باش��د، چون معموال چنین 
کمپین هایی گروه مخاطبان بس��یاری را شامل می شود. 
وقتی گروه مخاطبان وس��عت زیادی داشته باشند، پیام 
باید به گونه ای باشد که همه مخاطبان برداشتی یکسان 

از آن داشته باشند.
 اگر پیام تمی طنزگونه نیز داش��ته باش��د، مخاطبان 
راحت تر به س��مت آن گرایش پیدا می کنند. هدف نیز 
در ای��ن کمپین ها مهم اس��ت. گروه ایده پ��ردازی باید 

روی ی��ک هدف متمرکز ش��ود و س��راغ چندین هدف 
به طور همزم��ان نرود. چون هدای��ت چندین هدف در 
کمپین های ویروس��ی بسیار دش��وار است. طراحی یک 
هش��تگ متناس��ب با پیام کمپی��ن نیز در این راس��تا 
مفید خواهد ب��ود. چون اکثر برندها برای انتش��ار پیام 
کمپین های ویروسی سراغ شبکه های اجتماعی می روند 
و برای حضور فعال در شبکه های اجتماعی طراحی یک 
هش��تگ مناسب قابل توجه اس��ت. در مجموع طراحی 
کمپین های ویروسی جذاب است ولی نیاز به متخصص 
خ��اص خود را دارد و هر مش��اور تبلیغاتی نمی تواند در 

این زمینه به برندها کمک کند. 

کمپین ویروسی

پرسش: تعدادی از شعبات یک فروشگاه زنجیره ای را مدیریت می کنم و فروشگاه های تحت نظارتم از دسته فروشگاه های 
تخفیفی هس�تند یعنی در این فروش�گاه ها کاالها با درصد قابل  توجهی از تخفیف به مش�تریان ارائه می ش�وند. تابه حال 
برنامه های گسترده ای را در راستای بازاریابی و تبلیغات فروشگاه های حوزه مدیریتم انجام داده ام و در حال حاضر تصمیم 
به انجام پروژه ای جدید در این حوزه گرفته ام. مشاورانم پیشنهاد یک کمپین تبلیغاتی را داد ه اند که در آن پیام به صورت ویروسی میان مخاطبان منتشر شود، 

راهنمایی بفرمایید که چنین کمپین هایی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

کلینیک کسب و کار

هکرها در کمین 100 شرکت
 برتر جهان

تحقیق��ات انجام ش��ده توس��ط موسس��ه امنیتی 
بس��ته   5000 از  بی��ش  افش��ای  از    Anomali
اطالعاتی مربوط به شرکت ها و سازمان های مختلف 
حکایت دارد که استفاده از آنها می تواند به نفوذگران 
امکان دسترسی به بخش های مختلف شبکه آی تی 

100 شرکت برتر جهان را بدهد. 
 Anomali به گزارش  آی ت��ی ایران، در گزارش
به این نکته اش��اره شده که نام های کاربری، آدرس 
ایمی��ل و گذرواژه ه��ای مختلف این ش��رکت ها در 
وب سیاه، وب س��ایت های مختلف، انجمن های سری 
اینترنتی ویژه هک یا حتی در قالب افشای تصادفی 
اطالعات به روش های مختلف مانند اسکرین ش��ات 
یا عکس ها منتش��ر شده اس��ت. در اکثر موارد دلیل 
افشای این اطالعات، استفاده کارکنان از ترکیب های 
ایمیل و گذرواژه کاری برای اس��تفاده های شخصی 
یا به طور بالعکس، اس��تفاده از اطالعات شخصی در 

محیط کاری عنوان شده است. 
به عنوان مثال، Anomali به موردی اشاره کرده 
که در ماه آوریل به وقوع پیوس��ته و در قالب آن 40 
کارمند از 23 ش��رکت بزرگ با س��هل انگاری خود، 
پس از آنک��ه اطالعات ی��ک وب س��ایت بریتانیایی 
فع��ال در ح��وزه فوتب��ال م��ورد نفوذ ق��رار گرفت، 
به طور غیرمس��تقیم منجر به افشای اطالعات ورود 
به س��امانه های مختلف زیرمجموعه های شرکت های 
خ��ود ش��ده اند. ای��ن اف��راد از نام ه��ای کاربری و 
گذرواژه های ش��رکتی خ��ود در جهت اس��تفاده از 
خدمات این وب س��ایت استفاده کرده بودند. در این 
گزارش، س��هل انگاری کارکن��ان در تمامی صنایع و 
بازارها به چش��م می خ��ورد اما صنای��ع نفت و گاز، 
داروس��ازی، کاالهای مصرفی، امور مال��ی و بانکی، 
مخاب��رات و در نهای��ت صنای��ع نظامی ب��ه ترتیب 
بیش��ترین موارد افش��ای اطالعات ب��ه این طریق را 
به خ��ود اختصاص داده اند. از جمل��ه موارد دیگری 
که به افش��ای اطالعات ش��رکت های مختلف منجر 
شده، استفاده نفوذگران از ابزارهای فیشینگ است. 
این نوع حمالت به دامنه ای ش��بیه وب سایت اصلی 
شرکت ها نیاز دارد تا با فریب کاربران، اطالعات آنها 
را به دس��ت آورند. در این راستا کالهبرداران حدود 
527 وب سایت با اسامی مشابه را برای 100 شرکت 
برتر جهان ثبت کرده اند که از این میزان، 376 مورد 
در بخش بانکی، 175 شرکت در بخش خرده فروشی 
و 75 م��ورد نی��ز در بخش زیرس��اخت های مهم و 

حیاتی قرار دارند. 

مدیریت امروز

تغییر، فرآیند دشواری است، 
خ��واه ای��ن تغیی��ر مواجهه با 
تغییرات بزرگی نظیر بازسازی 
م��دل کس��ب وکار باش��د یا 
در حقوق  تغیی��ری کوچ��ک 
کارمندان. محقق��ان طی یک 
مطالعه به این نتیجه رس��یدند 
ک��ه 70 درص��د تالش های در 
جهت تغییر با شکست مواجه 
مرحل��ه  درک  ب��ا  می ش��ود. 
اصلی و وضعیت روانشناس��ی 
کارمندان خود، می توانید برای 
آماده س��ازی فرهنگ تغییر در 
س��ازمان خ��ود و جلوگیری از 
مش��کالت رای��ج و تالش های 
منجر به شکس��ت اقدام کنید. 
گ��زارش زیر می توان��د در این 

راستا به شما کمک کند. 

شتاب نکنید 
افسانه ای در خصوص تغییر 
در ذه��ن مدیران وج��ود دارد 
که س��بب ناب��ودی حرفه آنها 
می ش��ود. این افسانه این است 
که در هن��گام مدیریت تغییر، 
بس��یاری از مدی��ران به ط��ور 
اشتباه فکر می کنند که شتاب 
بهترین رویکرد برای رس��یدن 
ب��ه تغیی��ر زودهنگام اس��ت. 
آنها فک��ر می کنند ک��ه اگر با 
سرعت بیشتری حرکت کنیم، 
تالش های مان ب��رای مدیریت 
تغییر زودتر نتیجه می دهد. در 
حالی که نباید زمان آماده سازی 
تغییر را ه��در دهیم. تنها باید 
وارد این پروس��ه شویم و آن را 
مرحله به مرحله انجام دهیم تا 
ش��اهد اجرای تغییر در جهت 

رشد سازمان باشیم. 

آماده سازی فرهنگ 
سازمانی 

متاسفانه مواردی پیش آمده 
که ط��ی آن مدیری یک هفته 
وق��ت ب��رای تغیی��ر فرآیند یا 
رفتاری یا پروسه ای در سازمان 
گذاشته و س��پس دریافته که 
ابتدا باید فرهنگ س��ازمان را 
آماده این کار می کرده، چراکه 
در هنگام اجرای استراتژی های 
تغییر، هی��چ حمایتی از جانب 
دیگ��ران دریافت نکرده اس��ت. 
اگر ش��ما انرژی و زمان کافی 
ب��رای آماده س��ازی فرهن��گ 
س��ازمان برای تغییر نگذارید، 

قادر به حمایت مورد نیاز اولیه 
برای پیشروی تغییرات مدنظر 
خود نخواهید بود. شما ممکن 
است با تغییراتی که در سازمان 
خود انجام می دهید بتوانید در 
مجموع ب��ه فروش بیش��تری 
برس��ید، اما بدون آماده سازی 
و حمایت کارمن��دان خود در 
نهایت موجی منفی از انتظارات 
و شکایات علیه خودتان ایجاد 
می کنی��د. مادامی که مطمئن 
نش��دید 70درص��د فرهن��گ 
س��ازمانی ش��ما آم��اده تالش 
برای تغییر و مدیریت آن نشده 
اس��ت، اجرایی کردن تغییر در 

آن بازه به صالح نیست. 

تشویق کارمندان به 
مشارکت 

هرگون��ه فعالی��ت  منجر به 
تغییر، نیازمند تالش جمعی و 
مشارکت همه اعضای سازمان 
است. تشویق گسترده اعضای 
هم��ه  مش��ارکت  و  س��ازمان 

س����ازمانی،  واحده��ای 
و  وظیف��ه ای  حوزه ه��ای 
س��طوح مختلف درگیر در 
محدوده تغییرات سازمانی 
ی��ک س��از و کار کلیدی 
برای اتحاد اعضای سازمان 
در جه��ت تغییر مورد نظر 
و ایجاد تعهد و احس��اس 
مالکی��ت نس��بت ب��ه آن 
است. این امر نیازمند تعهد 
شخصی به تغییر و درونی 
شدن آن و نه قبول صرف 
آن اس��ت. ی��ک حقیقت 

ثابت ش��ده در ای��ن زمینه آن 
است که انسان ها وقتی فرصت 
درک عل��ت تغیی��ر را داش��ته 
باش��ند، حرف های شان شنیده 
ش��ود و حمایت قوی از شیوه 
طراحی و اجرای خود را پشت 
سرشان داشته باشند، با کمال 
می��ل و با ش��ور و اش��تیاق به 
تغییر متعهد و خواهان کمک 
به اجرای آن می شوند. بنابراین 
تالش ه��ای اثربخ��ش منتهی 
به تغیی��رات پای��دار، نیازمند 
بهره برداری از خرد و استعداد 
همه اعضای سازمان و حرکت 
هم زمان براساس نظرات هر دو 
یعنی  اساسی س��ازمان  سطح 

مدیریت و کارمندان است. 

درک سه مرحله اصلی 
چالش آماده س��ازی فرهنگ 
برای تغیی��ر، تمایل کارمندان 

ب��رای ماندن در وضعیت فعلی 
را تبیی��ن می کن��د. یک��ی از 
بزرگ تری��ن موان��ع در هدایت 
کارمندانی که با تغییر مخالفت 
می کنند این اس��ت ک��ه آنها 
وضعیت فعلی را دوست دارند و 
با آن احساس راحتی می کنند. 
به همی��ن جه��ت تغییردادن 
این شرایط بس��یار سخت تر از 
آنچه اس��ت که فکر می کنید. 
برای اینک��ه کارمندان تان را از 
وضعیت فعلی به وضعیت آینده 
و ایده آل سازمان نزدیک کنید، 
نیاز به درک س��ه مرحله دارید 
ک��ه اصطالح��ا آن را »چرایی 
تغیی��ر، چگونگ��ی آن و مکان 

تغییر« می نامند. 

چرا به تغییر نیاز داریم؟ 
اگر کارمن��دان درک نکنند 
که چ��را به تغییر نی��از دارند، 
نخواهن��د  تغیی��ر  هی��چ گاه 
ک��رد. ب��ه همین دلیل اس��ت 
ک��ه اغلب هدای��ت تالش های 

مدیریت تغییر در یک سازمان 
شکس��ت خورده، آس��ان تر از 
یک ش��رکت موفق است. اگر 
س��ازمان رو به ورشکس��تگی 
باشد، بسیار آس��ان تر می توان 
ب��رای کارمن��دان توضیح داد 
که چ��را به تغییر نی��از داریم. 
)برای مث��ال می توانید بگویید 
اگ��ر خودم��ان و پروس��ه ها را 
ورشکس��ت  ندهی��م،  تغیی��ر 
می شویم!(  اما در شرکت های 
موفق ط��رز فکر کارمندان این 
است که »چرا باید تغییر کنیم 
وقت��ی هم��ه چی��ز روی روال 
بنابراین  موفقی��م؟«  و  اس��ت 
نخس��تین چیزی ک��ه مدیران 
در این مواقع باید انجام دهند، 
سازمان  فرهنگ  آماده س��ازی 
خود ب��رای ش��روع حرکت به 
س��مت تغییر اس��ت. به بیان 
دیگ��ر، ایجاد وضعیت��ی مغایر 

با وضعیت فعلی کار دش��واری 
اس��ت و با تهدیدهای��ی علیه 
موفقی��ت فعلی خ��ود مواجه 
خواهی��م ش��د. ای��ن می تواند 
نشان دهنده این باشد که ما به 
آن ان��دازه ای که فکر می کنیم 

کامل نیستیم. 
 اگ��ر وضعی��ت کنون��ی به 
صورتی باش��د ک��ه کارمندان 
در آن راح��ت نباش��ند، میزان 
اس��تقبال آنها از تغییر و رفتن 
ب��ه وضعی��ت آین��ده افزایش 
خواهد یافت. آنه��ا در این راه 
هیجان انگیزتر بوده و دوس��ت 
دارن��د زودتر مرحل��ه تغییر را 
طی ک��رده و نتای��ج مثبت را 
ببینن��د. در ای��ن حال��ت اگر 
پاداش��ی نیز برای آنها در نظر 
بگیری��د، پ��ا را فرات��ر نهاده  و 
توانس��ته اید آنها را نس��بت به 
آین��ده س��ازمان و حرکت به 

سوی آن امیدوارتر کنید. 

این تغییرات به کجا خواهد 
رسید؟ 

روش  دومی����ن 
فرهنگ  آماده سازی 
برای تغییر این است 
ک��ه در ذه��ن خود 
ایجاد  را  تص��ور  این 
کنی��د ک��ه وضعیت 
آین��ده بس��یار بهتر 
از وضعی��ت کنون��ی 
خواهد ب��ود. از خود 
بپرس��یدآن مسیری 
درس��ت  می روم  که 
اس��ت؟ آیا در آینده 
از اکنون  وضعی��ت جذاب ت��ر 
اس��ت؟ س��عی کنی��د راه های 
را  آن  ب��ه  رس��یدن  درس��ت 
در ذه��ن خ��ود تص��ور کنید. 
کارمن��دان ش��ما به دانس��تن 
ریزترین اطالع��ات و جزییات 
در م��ورد وضعی��ت س��ازمان 
بعد از تغیی��ر در آینده نیازی 
ندارند، اما الزم اس��ت که یک 
ای��ده کلی از جایگاهی که قرار 
اس��ت به آن برس��ید برایشان 
متصور کنید. آنها نیاز دارند در 
انتظارشان  که  مورد جایگاهی 
را می کشد، تصویرسازی کنند 
و خودش��ان را در آن وضعیت 

تصور کنند. 

چگونگی انجام تغییر 
آماده سازی  روش  س��ومین 
فرهنگ برای تغییر، این است 
که به کارمندان خود این حس 

را بدهید که چگونه از وضعیت 
فعلی به وضعیت آینده برسید. 
یک��ی از موانع تغییر، ش��کاف 
میان وضعیت کنونی و وضعیت 
آینده اس��ت. این شکاف برای 
کارمن��دان برط��رف نش��دنی 
است. میان این شکاف یک پل 
بسازید و به سادگی از وضعیت 
کنون��ی ب��ه آین��ده حرک��ت 
کنید. حت��ی اگر کارمندان تان 
دریافتن��د ک��ه چرا ب��ه تغییر 
نی��از دارند و با ای��ن تغییر به 
کجا خواهند رس��ید، باز ذهن 
آنها نیاز به آماده س��ازی داشته 
و نمی توانند کامل س��فر پیش 
رو را مجس��م کنن��د. بنابراین 
رهبران نیاز به ای��ن امر دارند 
که ب��ه کارمندان خود نش��ان 
دهند که مسیری دشوار پیش 
رو دارند، مس��یری که می توان 
آن را ب��ه مراح��ل کوچک ت��ر 
تقسیم کرده و برای هر مرحله 
زم��ان خاصی اختص��اص داد. 
تیمی  فعالیت های  همچنی��ن 
از مهم تری��ن م��واردی اس��ت 
ک��ه در س��ازمان های امروزی 
اتفاق می افت��د. نتایج عملکرد 
تیم های اثربخش برای رسیدن 
به تغییرات س��ازمانی، بیش از 
عملکرد افرادی است که مجزا 
فعالیت می کن��د. رفتار فردی 
اف��راد، تح��ت تاثی��ر هنجارها 
 - اجتماع��ی  ارزش ه��ای  و 
ق��رار  کاری  تی��م  فرهنگ��ی 
می گی��رد. تصمیمات��ی که در 
تیم های کاری، اتخاذ می شوند 
تصمیمات��ی درس��ت و دقیق 
خواهند بود، زیرا به جای یک 
مغ��ز چندین مغز ب��ا یکدیگر 
تصمیمات  و  هم اندیشی کرده 
خام تصویب نمی شود. از طرف 
دیگر اعضای تیم های کاری در 
اش��اعه تحول، پذی��رش تحول 
و کاه��ش مقاوم��ت در مقابل 
تغیی��ر، نق��ش باالی��ی را ایفا 

می کنند. 
در انتها اینکه مدیریت تغییر 
همیشه س��اده نیست. معموال 
اشتباهاتی که در امر مدیریت 
تغییر روی می دهد به س��بب 
غفلت از یکی از این سه مرحله 
است؛ اگر کارمندان بدانند که 
چرا نیاز به تغییر اس��ت، با این 
تغییر به کجا قرار است برسند 
و چگونه باید این مسیر را طی 
کنند، با تمایل بیش��تر به شما 

در این سفر می پیوندند. 

تریبون

پیشنهادهایی برای مواجهه با تحوالت سازمانی

 چگونه تغییر را در
 سازمان خود مدیریت کنیم؟ 

اگر کارمندان درک نکنند که چرا به 
تغییر نیاز دارند، هیچ گاه تغییر نخواهند 

کرد. به همین دلیل است که اغلب 
هدایت تالش های مدیریت تغییر در 

یک سازمان شکست خورده، آسان تر 
از یک شرکت موفق است. اگر سازمان 
رو به ورشکستگی باشد، بسیار آسان تر 
می توان برای کارمندان توضیح داد که 

چرا به تغییر نیاز داریم
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ترجمه: امیر آل علی

رضایت مدیران IT سازمان ها از 
شغل شان

بعضی روزها برای مدیران و کارشناسان IT با استرس 
بیشتری همراه است که از جمله آن می توان به مواقعی 
اشاره کرد که سیستم های سازمان از کار می افتد یا با 
اختالل مواجه می شود. با این حال درمجموع باید گفت 
شغل این افراد بیشتر رضایت بخش است تا استرس زا و 
با گذشت زمان رضایت بیشتری را از آنها جلب می کند. 
 ب��ه گزارش همکاران سیس��تم، ای��ن نتیجه حاصل 
بررسی جدیدی است که TEKsystems به عنوان یکی 
از مراکز ارائه دهنده نیروی انسانی IT انجام داد. نتایج این 
بررسی در مجموع حد قابل قبولی از استرس را در گروه 
شغلی مذکور نمایان کرد. همچنین مشخص شد سطح 
رضایتمندی صاحبان این مشاغل نسبت به قبل کاهش 
یافته اس��ت. طبق این نتایج گفته ش��د تنها 14 درصد 
کارشناس��ان رده پایین و میانی ح��وزه IT بر این باورند 
که پراس��ترس ترین شغل را در سابقه کاری خود تجربه 
می کنن��د که این رقم دو س��ال قبل ح��دود 30 درصد 
 IT گزارش ش��ده بود. در مقابل، ۸ درصد مدیران ارشد
در سازمان ها اعالم کردند که شغل کنونی آنها استرس زا 
اس��ت که البته این رقم در بررسی سال 2014 میالدی 
حدود 32 درصد گزارش شده بود. به هر حال درحالی که 
 IT بخش اعظم کارشناسان ترجیح می دهند در بخش
س��ازمان ها مشغول به کار ش��وند، کمتر از نیمی از آنها 
به این نتیجه رسیده اند که شغل آنها رضایت بخش ترین 

شغل در سابقه کاری شان محسوب می شود. 

از میان خبرها

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

ایستگاه مدیریت
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فست فودها یکی از پرطرفدارترین غذاها 
در کل دنیا هستند که مردم سراسر جهان 
به خاطرش��ان حاضرند حتی ساعت ها در 
صف بمانند. برای فس��ت فودخورها شاید 
چندان مهم نباش��د که این خوشمزه های 
دوست داش��تنی از کج��ا آمده ان��د، چقدر 
برای صاحبان ش��ان درآمد دارند و اوضاع 
کارکنان شان چگونه است. آنها همین که 
س��یب زمینی سرخ ش��ده را با سس زیاد 
بخورند یا پیتزا را با ولع گاز بزنند برایشان 

کافی است. 
اقتصاد فس��ت فودها ک��ه از نظر ارزش 
غذایی از بس��یاری از انواع غذاها پایین تر 
هستند، اما داستان پرپیچ وخمی است که 
از جنبه ه��ای گوناگون می توان به آن نگاه 
کرد. بهترین شروع اما این است که بدانیم 

فست فودها کی و کجا متولد شدند. 

آغازفستفود
تاریخچه فس��ت فودها  برخی می گویند 
ب��ه س��ال 1912 در آمری��کا برمی گردد 
ک��ه رس��توران Automat در نیویورک 
راه اندازی شد. آن زمان کسی نمی دانست 
ک��ه رس��توارن Automat ق��رار اس��ت 
س��نگ بنای فس��ت فودهای امروزی باشد. 
این رس��توران در ابتدا ی��ک کافه تریا بود 
ک��ه غذاه��ای آماده را از پش��ت شیش��ه 
رستوران به مش��تری ها می داد. رستوران 
و  پرطرف��دار ش��د  Automat کم ک��م 
در سراس��ر آمری��کا ش��عبه های گوناگون 
راه ان��دازی ک��رد. در دهه ه��ای 20 و 30 
غذاهای��ش  و  رس��توران  ای��ن  می��ادی 
طرفداران بی ش��ماری پیدا کرد. شعار این 
رس��توران زنجیره ای که آن زمان غذاهای 
بیرون ب��ر در آمریکا می فروخ��ت این بود: 

»زحمت مادرتان را کمتر کنید« .
محبوبیت فس��ت فودهایی که به ش��کل 
ام��روزی فعالیت می کردن��د، در دهه 50 
می��ادی در آمری��کا به اوج رس��ید. این 
مس��یر از آن زمان ادام��ه پیدا کرد و حاال 
در سراس��ر دنیا این فس��ت فودها هستند 
 که ب��ا طعم های خ��اص خود پادش��اهی 

می کنند. 

فستفودهایپولساز
در س��ال های اخیر ای��ن صنعت پویایی 
زیادی داش��ته و تغیی��رات فراوانی به خود 
دیده اس��ت. تنوع در انواع فس��ت فودها و 
گوناگونی منوی غذایی از جمله مهم ترین 

تغییرات این صنعت بوده است. 
در کل دنیا، فس��ت فودها سودی معادل 
570میلی��ارد دالر دارند که ای��ن رقم از 
ارزش اقتصادی بسیاری از کشورها بیشتر 
است. در آمریکا سود فست فودها در سال 
2015 ب��ه رقم خیره کنن��ده 200میلیارد 

دالر رسید. 
پیش بینی می ش��ود این صنعت رش��د 
س��االنه 2/5درصدی را در سال های آینده 
رق��م بزن��د. این رق��م کمت��ر از میانگین 
درازم��دت اس��ت اما در مقایس��ه با رکود 
سال های اخیر پیشرفت را نشان می دهد. 

سودهنگفتبرایصاحبان
فس��ت فودها که این روزها توجه زیادی 
به س��لیقه غذایی مش��تریان خود نش��ان 
داده و ت��اش می کنند در مس��یر رضایت 
مشتری گام بردارند، س��ود فراوانی را نیز 

نصیب صاحبان شان می کنند. 
فس��ت فودهای بزرگ دنیا ب��رای اینکه 
س��ود خود را به حداکثر برسانند، سیستم 
فرانشیز را پیاده می کنند. در این سیستم 
به ش��رکت ها اجازه داده می ش��ود کنترل 
کل فرآین��د تولید را در دس��ت داش��ته و 
به این ترتیب بازگش��ت سرمایه شان با نرخ 
باال تضمین می ش��ود. این درحالی اس��ت 
که صاحب��ان فس��ت فودهای کوچک تر با 
این روش می توانند به بهترین نیروی کار 
با دس��تمزد پایین دسترس��ی پیدا کنند. 
برای کارگران ای��ن یعنی کارفرماها اغلب 
صاحبان کسب وکار و صاحبان فرانشیزی 
هستند که هنگام درخواست حقوق بیشتر 
از س��وی کارگ��ران اظه��ار فق��ر و نداری 

می کنند. 
پیتزا هات، یکی از معروف ترین برندهای 
دنیا در صنعت فس��ت فود اس��ت. شرکت 
 Yum! Brands, م��ادر این برند یعن��ی
Inc  در س��ال 2003 تنه��ا در آمری��کا 
توانس��ت درآمد ناحالص 5/6میلیارد دالر 
را به دست آورد و سود شعبه های این برند 
در آمری��کا در همان زم��ان 812میلیون 

دالر شد. 
در شش ماهه نخس��ت سال 2004 نیز 
ای��ن برند موفق ش��د 537 ش��عبه جدید 
راه اندازی کند. درآمد مدیرعامل ش��رکت 
Yum! Brands, Inc در س��ال 2002 
رق��م خیره کننده 996ه��زار و 154 دالر 
ب��ود اما این همه درآم��د او نبود چون در 
همان س��ال با مزایایی ک��ه دریافت کرد 
ب��ه درآم��د 8میلی��ون دالری تنه��ا برای 
یک س��ال رس��ید. حاال در نظ��ر بگیرید 
 ک��ه این رق��م مربوط به 14 س��ال پیش 

است. 
اگر این پول همی��ن االن خرج افزایش 
حقوق کارکنان 61 فروش��گاه این برند در 
غرب واشنگتن ش��ود، هر یک از کارکنان 
باب��ت هر س��اعت کار می توانن��د بیش از 
15 دالر حق��وق بگیرند. همچنین س��ود 
812میلیون دالری این شرکت در آمریکا 
ب��رای تامی��ن حق��وق 100ه��زار کارگر 
فس��ت فود کاف��ی اس��ت. از ط��رف دیگر 
زنجیره ای س��االنه حدود  فس��ت فودهای 
3میلی��ون دالر برای تبلیغ��ات تلویزیونی 

هزین��ه می کنند که با ای��ن مبلغ می توان 
به 75هزار کارگر 40 هزار دالر داد تا آنها 
خرج س��اخت بیمارس��تان، مدرسه یا هر 

فعالیت مفید دیگری برای جامعه کنند. 

کارگرانیباجیبخالی
صنع��ت فس��ت فود ح��دود 3/5میلیون 
کارگ��ر در آمری��کا دارد و به آنها کمترین 
حقوق ممکن را در مقایسه با سایر صنایع 
پرداخ��ت می کن��د. تنها گروه��ی که در 
آمریکا کمتر از کارگران فس��ت فود حقوق 
می گیرند، کارگران مهاجر مزارع هستند. 

در آمریکا بیش از 200هزار فس��ت فود 
وج��ود دارد. برآورده��ا نش��ان می ده��د 
50میلی��ون آمریکایی روزان��ه یک وعده 
ای��ن صنعت بیش  فس��ت فود می خورند. 
از 4میلیون کارمند دارد و رس��توران های 
توانس��تند  س��ال 2015  در  فرانش��یزی 
ایج��اد آمری��کا  در  ش��غل   200ه��زار 

 کنند. 
مشتریان این فست فودها بیشتر از همه 
ب��ه مزه، قیمت و کیفی��ت توجه می کنند 
درحالی ک��ه از جیب خال��ی کارگران این 
صنعت خبر ندارند. کارگران فست فود در 
آمریکا در مجموع بیش از 47میلیارد دالر 
حقوق می گیرند که نس��بت به تعدادشان 

مبلغ کمی است. 
چالشهایپیشرویصنعتفست

فود
صنع��ت فس��ت فود با همه س��ودی که 

ب��رای صاحبان��ش دارد و لذتی که نصیب 
مش��تریان می کند با چالش های اساس��ی 
روب��ه رو اس��ت. چالش های ای��ن بخش را 
می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد: 
منوهای پرضرر، ش��رایط س��خت کاری و 
درآمدهای کم، تنزل فرهنگی، از دس��ت 

دادن گاه به گاه و سریع شغل. 
منوهایپرضرر

در کل فس��ت فودها به غذاهای ناس��الم 
مش��هور هس��تند، درحالی که مش��تریان 
چ��ه در آمریکا و چه در س��ایر نقاط دنیا 
همچنان ب��ا عاقه به خرید و خوردن این 
غذاهای فرآوری شده ادامه می دهند. البته 
فس��ت فودها در س��ال های اخیر کمابیش 
تاش  کرده اند که فاکتورهای س��امت را 
بیش��تر درنظربگیرند تا بتوانند به فروش 
خود ادام��ه داده و رکود س��ال های اخیر 

ادامه نیابد. 
شرایطسختکاری

ش��اغان در فست فودها درکل دستمزد 
کم��ی می گیرن��د؛ آنق��در ک��م ک��ه یک 
مطالعه اخیرا نشان داد بیش از 50درصد 
کارمندان فس��ت فودهای شاخص دنیا به 
برنامه ه��ای کمک��ی دولتی تکیه داش��ته 

باشند. 
در چند سال اخیر کارمندان فست فودها 
در آمری��کا اعتراض های��ی در ای��ن زمینه 
کرده ان��د که برخ��ی از آنها موفق  و برخی 
ناموفق بوده اند. صنعت فس��ت فود نیروی 
انس��انی زی��ادی دارد و کارفرمایان برای 

تامی��ن نیاز مالی آنها بای��د بودجه زیادی 
بگذارند که البته این کار را نمی کنند. آنها 
بیش��تر به فکر تبلیغات تلویزیونی و سود 

خود هستند. 
تنزلفرهنگی

اث��ر فرهنگی فس��ت فودهایی که از یک 
کشور به یک کشور دیگر می روند، بحرانی 
اس��ت ک��ه در بحبوحه مس��ائل اقتصادی 
این صنعت گم می ش��ود. مثا حضور برند 
مکزیک��ی Taco Bell در آمری��کا باعث 
نفرت بس��یاری از آمریکایی ها از مکزیک 

شده است. 
ازدستدادنگاهبهگاهوسریعشغل

فس��ت فود  و  رس��توران داری  صنع��ت 
ازجمله صنایعی اس��ت که رش��د سریعی 
را تجربه می کند. به دلیل همین س��رعت 
در رش��د سهم بزرگی از بازار دارد. داشتن 
س��هم بزرگ در ب��ازار قاعدت��ا یعنی این 
صنعت باید ش��غل زی��ادی را ایجاد کند. 
اش��تغال زایی ای��ن صنع��ت رق��م بزرگی 
اس��ت اما مش��کل اصلی آنجاست که این 
مش��اغل معموال موقت هس��تند و نیروی 
 انس��انی به س��رعت در این صنعت جابه جا 

می شوند. 
در کل فست فود به عنوان صنعت بزرگ 
و پرقدرت این روزهای جهان اگر بخواهد 
ب��ه  همان روند س��ریع ادامه دهد چاره ای 
ندارد جز اینکه بر این چالش ها غلبه کرده 
و بتواند نیاز مالی نیروی انس��انی را تامین 

کند. 

عواملموفقیت
رستورانهایزنجیرهایبزرگ

اوهای��و  دانش��گاه  در  مطالع��ه ای   2014 س��ال 
درباره رستوران های شکس��ت خورده صورت گرفته 
اس��ت. براس��اس نتایج این مطالع��ه، 60 درصد این 
رس��توران ها در همان س��ال اول ورشکست شدند. 
ام��ا چه فاکتور هایی باعث موفقیت یا شکس��ت یک 
رس��توران می ش��ود؟ چرا رس��توران های زنجیره ای 
بزرگ��ی مث��ل کی اف س��ی و مک دونالد س��ال های 
س��ال در کش��ور های مختلف دنیا فعالیت می کنند 
و بر عکس بس��یاری از رس��توران ها همان سال اول 
بسته می شوند؟ کارشناس��ان فعالیت رستوران های 
زنجیره ای را بررس��ی کردند و نتایج آن را به ش��رح 

زیر منتشر کرده اند. 
1-مدیریتقوی،فکریخالق

در پ��س هر اس��تارتاپی ی��ک ایده جدی��د نهفته 
است. داش��تن ایده های نوآورانه و خاق به موفقیت 
می انجام��د. مک دونال��د از جمله آن رس��توران های 
خاق��ی بود که توانس��ت در تقریبا تمام جهان نفوذ 
کند. ارائ��ه منو هایی متنوع ت��ر، و خدمات جدید تر 

یکی از فاکتور های موفقیت یک رستوران است. 
2-محلرستوران

واقعا عجیب نیست که محل واقع شدن رستوران 
ت��ا این ح��د مهم باش��د. رس��تورانی ک��ه در محل 
رفت و آمد عموم نباش��د، یا به راحتی قابل مش��اهده 
نباشد، شانس زیادی برای موفقیت ندارد. یا حداقل 
نباید انتظار داشت که سریع به موفقیت دست یابد. 
ای��ن فاکتور برای رس��توران هایی که ای��ده تحویل 
 س��ریع غذا را دارن��د از اهمیت بیش��تری برخوردار 

است. 
3-ارائهمحصوالتپرطرفدار،سالموباکیفیت

آنچ��ه در رس��توران های موف��ق و ب��زرگ دی��ده 
می شود، ارائه محصوالت پر طرفدار و خلق ایده های 
جدید است. به عنوان مثال همبرگر همیشه در طول 
تاریخ غذای محبوب بس��یاری از مردم بوده اس��ت. 
م��ک دونالد از این محبوبیت ب��رای ارائه محصوالت 
جدید تر اس��تفاده کرد و همبرگر را در انواع مختلف 

به مشتریان ارائه داد. 
عرض��ه غذا ب��ا مواد اولی��ه س��الم و روش طبخ و 
آماده س��ازی مطمئن و حتی زیر نظر مشتری نیز به 

موفقیت رستوران ها کمک می کند. 
یکی دیگر از عواملی که برای موفقیت مک دونالد 
بر ش��مرده اند این اس��ت که در هزاران ش��عبه خود 
در سراس��ر دنیا، غذا با کیفیتی یکس��ان و با قیمتی 

یکپارچه عرضه می شود. 
4-قیمتهایمتناسب

غذاهای��ی با کیفیت ه��ای باال قیمت ه��ای باالی 
رس��توران ها را توجیه می کنند. اما رستوران ها باید 
در نظر داش��ته باشند که قیمت با حجم غذا و حتی 
قیمت های پیشنهادی رقبای آنها رابطه ای مستقیم 
دارد. بعضی از رستوران ها یک سیستم قیمت گذاری 
انعطاف پذی��ر را در پیش می گیرن��د. یکی از دالیل 
موفقیت مک دونالد قیمت پیشنهادی برای غذاهای 
خود در منوهایش اس��ت. همچنین قیمت غذا ها در 

منو از یک سقفی تجاوز نمی کند. 
5-ارائهسریعخدمات

یکی از چیز هایی که می تواند موفقیت بیشتری را 
برای یک رس��توران به ارمغان بیاورد، ارائه خدمات 
سریع و در یک محیط دلچسب است. افرادی که به 
رس��توران می روند یا از فست فود استفاده می کنند 
معموال افرادی هس��تند که وقت زیادی برای صرف 

غذا و آماده سازی آن ندارند. 
6-صمیمیتوحسنرفتارکارکنانوعوامل

رستوران
رضای��ت مش��تری نباید فقط در ح��د حرف باقی 
بماند. مش��تری بای��د از ارائه س��رویس و خدمات و 
رفت��ار همراه ب��ا نزاکت کارکنان رس��توران رضایت 
داش��ته باشد. مش��تری مداری یکی از نکات کلیدی 

رستوران های بزرگ مانند مک دونالد است. 
7-تعاملبامشتریازنوعمدرن

رابطه خود را با مش��تریان حفظ کنید. یکی دیگر 
از عوام��ل موفقیت رس��توران ها حف��ظ تعامل میان 
مشتری و رستوران اس��ت. چه این تعامل به صورت 
فیزیکی و در محل رس��توران باش��د و چه به صورت 
آنای��ن و از طریق ش��بکه های اجتماعی. مطالعات 
نش��ان داده است که با پیش��رفت تکنولوژی، تعامل 
با مش��تری یکی از جدید ترین راه های موفقیت یک 
رس��توران است که تا س��ال ها قبل به آن بی توجهی 
می ش��د. به عن��وان مثال ارس��ال و اش��تراک گذاری 
تصاویر و گفت و گو در دنیای مجازی برای مشتریان 

می تواند جالب و جذاب باشد. 
8-استفادهازتکنولوژیدرارائهخدمات

اس��تفاده از فناوری در ارائه س��رویس به مشتری 
در تمام مراحل از آماده سازی و سفارش تا پرداخت 
صورت حس��اب به س��رعت ارائه خدم��ات کمک و 
رس��توران را یک قدم به موفقی��ت نزدیک می کند. 
مثا رستوران های زنجیره ای بزرگ وای فای رایگان 

در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. 
9-بازاریابیوتبلیغات

م��ک دونال��د به عن��وان رهبر جهان��ی در صنعت 
فست فود، هر سال سرمایه زیادی را صرف تبلیغات 
خود می کن��د. این غول آمریکایی ب��رای کودکان و 
خانواده ه��ا محصوالت��ی متناس��ب با هر قش��ر ارائه 
می ده��د. یکی از دالیل موفقیت م��ک دونالد توجه 
ب��ه نیاز های کودکان به عنوان قش��ری از مش��تریان 
خود اس��ت، به طوری که اکن��ون یکی از بزرگترین 

توزیع کننده های اسباب بازی در دنیاست. 
10-سرمایهگذاریدرآموزش

سال 1961 مک دونالد یک دوره آموزشی برگزار 
کرد. این دوره بعد ها پس اینکه گسترش یافت به نام 
دانشگاه همبرگر شناخته شد. این دانشگاه به تربیت 
و آموزش کارکنان می پردازد و همچنین آماده سازی 
و طب��خ به س��بک مک دونالد به آنه��ا آموزش داده 
می شود. تاکنون بیش از 80 هزار نفر از این دانشگاه 

فارغ التحصیل شده اند. 

دریچه

بمیر و سود بده
صنعتجهانیفستفود،همچنانبا

وجودهشدارهایبهداشتی
پررونقاست

ترجمه:ساراگلچین
franchisehelp،statista:منابع

گلنوشمحبعلی
snacking :منبع

آزادهاتحاد
Azadehetehad@gmail. com

نشریه اکونومیست معتقد است شرکت های 
فس��ت فود باید زیادی پوست کلفت باشند که 
می توانند ای��ن حجم از انتق��اد را بربتابند و 
همچنان به کارشان ادامه دهند. سال هاست 
ک��ه تقریب��ا تمام دنی��ا دارد آنه��ا را به وارد 
کردن غذای ناس��الم ب��ه جامع��ه، غذاهایی 
که م��ردم را چاق می کنن��د، متهم می کند. 
مث��ا منتق��دان حتی ش��کایت می کنند که 
مک دونال��د- که تقریبا همیش��ه تیر اتهامات 
به سمتش نش��انه گیری می شود- اصا نباید 
اسپانس��ر جام جهانی شود. این ها فشارهایی 
است که شرکت های فست فود طی سال های 
نه چندان کوتاه فعالیت ش��ان ی��اد گرفته اند 
ب��ا آن کن��ار بیاین��د. یک��ی دیگ��ر از دالیل 
ثبات فس��ت فودها حضور مش��تریان همیشه 
در صحن��ه  این بخش از صنع��ت موادغذایی 
بوده اس��ت. اصا زمانی فس��ت فودها دلیلی 
برای اثبات رک��ود اقتص��ادی جوامع بودند؛ 
زمان��ی که مصرف کنندگان بای��د هزینه های 
خود را کاهش می دادند، عقل س��لیم ایجاب 
می کرد که س��راغ غذاه��ای ارزان مک دونالد 
ی��ا برگرکینگ بروند. این تصمیم های جمعی 

جوامع در دوران رکوده��ای اقتصادی اتفاق 
افت��اد )هن��وز هم اتف��اق می افت��د( و باعث 
ش��د فس��ت فودها مش��تری هایی را که دیگر 
نمی توانس��تند در رس��توران های عادی غذا 
بخورند، به خود جذب کنند. به همین خاطر 
حجم ترافیک در آمریکا، خانه فس��ت فودها، 
افزایش یافت و تخفیف و منوهای یک دالری 
و وعده های ترکیبی ارزان به فهرست غذاهای 

فست فودها اضافه شد. 
همی��ن باع��ث ش��د ک��ه فس��ت فودهای 
زنجی��ره ای نس��بت به رقب��ای گران تر خود، 
راحت تر ب��ا رکود اقتصادی کن��ار بیایند. در 
س��ال 2009، ف��روش رس��توران های دارای 
س��رویس کام��ل تا بی��ش از 6درصد کاهش 
یاف��ت، ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ف��روش 
فس��ت فودها در واقع اص��ا تغییری نکرد. در 
بعض��ی بازارها، مثل ژاپن، فرانس��ه و بریتانیا 
ه��م مجموع هزینه هایی ک��ه صرف غذاهای 
فس��ت فودی می ش��د، افزایش یافت. فروش 
بزرگ ترین ش��رکت  ش��عبه های مک دونالد، 
فست فود دنیا، در آمریکا هم در دوران رکود 

اقتصادی پایین نیامد. 
اما تم��ام ش��رکت های فس��ت فود دنیا به 
ان��دازه غول این وادی خوش ش��انس نبودند، 

مثا برگرکینگ که در دوران رکود با کاهش 
فروش مواجه بود. در دورانی که تنها عده ای 
ب��ه خاطر کاه��ش هزینه ها به فس��ت فودها 
پناه بردند و عده ای ه��م برای پول پس انداز 
کردن به خانه هایش��ان. ی��ک تحلیلگر بانک 
زنجیره ای  فس��ت فودهای  می گوید  یوبی اس 
رک��ود  دوران  در  آمریکای��ی  جمع و جورت��ر 
ضرب��ه س��نگینی را متحمل ش��دند، چرا که 
ه��م با کاهش مش��تری مواجه ش��دند و هم 
مجبور بودند با مک دونالد که در سال 2009 
هزینه های مربوط به تبلیغات خود را تا بیش 

از 7درصد افزایش دهد، رقابت کنند. 
اصوال مک دونالد نمونه بارز موفقیت های از 
جنس نظام سرمایه داری است؛ کسب و کاری 
مبتن��ی ب��ر تبلیغ��ات ک��ه کارش را از یک 
برگرفروشی س��اده در سال 1948 آغاز کرد. 
این شرکت توانست با تاکید بر ارائه سرویس 
پرسرعت به مش��تری و یک منوی استاندارد 
به بیش از 35هزار ش��عبه در سرتاس��ر دنیا 
برسد. همیشه هم با س��وددهی همراه بوده؛ 
به جز دوره ای کوتاه در بدو ورود دنیا به قرن 
21، ارزش س��هام این ش��رکت از 12درصد 
در س��ال 2003 ب��ه بی��ش از 100درصد در 
پایان س��ال 2011 رس��ید. اما مک دونالد در 

س��ال های اخیر با بحران روبه رو شده؛ بیشتر 
هم به خاطر مش��کات اجرای��ی که به عنوان 
مثال در بازار آس��یا با آن مواجه است. بازاری 
که نزدیک به یک چه��ارم درآمد جهانی این 
ش��رکت را تامین می کرد از س��ال گذش��ته 
می��ادی به خاطر مس��ائل بهداش��تی ضربه 
س��نگینی خورده است. فروش مک دونالد در 
چین، کش��وری ک��ه ورود محصوالتی چون 
سیب زمینی س��رخ کرده و همبرگر به جوامع 
خ��ود را »گلوله های ش��کری ب��ورژوازی« یا 
»جرم های کاپیتالیس��م« می داند، در س��ال 
2014 به دنبال رسوایی گوشت فاسد پایین 
آم��د. در ژوئیه س��ال 2014 خبری منتش��ر 
ش��د که می گف��ت مک دونال��د در غذاهایش 
از گوش��ت و مرغ فاس��د و منقضی اس��تفاده 
می کن��د؛ به دنبال این رس��وایی ش��عبه های 
مک دونالد در پایتخت 20میلیون نفری چین 

خالی شدند. 
ام��ا مک دونالد در خانه ه��م با بحران مواجه 
اس��ت. از سویی با رقابت س��ایر فست فودهای 
زنجی��ره ای- مث��ا برگر کینگ ک��ه دارد بازار 
را ب��ا غذاهایی ب��ه مراتب س��اده تر و ارزان تر از 
مک دونالد در دس��ت می گیرد- مواجه ش��ده 
و از س��وی دیگر رقبای ت��ازه ای هم در همین 

بازار غذاهای آسان پز پیدا کرده؛ رستوران هایی 
مثل ِش��یک َش��ک که ادعا می کند گوش��ت 
مورد اس��تفاده در غذاهایشان عاری از هر گونه 
هورمون و آنتی بیوتیک است. این رستوران ها در 
واقع توانستند با چنین ترفندهایی و همچنین 
باال بردن س��طح خدمات، مثا گزینه انتخاب 
مواد دلخواه مش��تری در س��اندویچ، طرفداران 
زی��ادی به خصوص در میان نس��ل جوان پیدا 
کنند. با این تفاس��یر مک دونالد دو راه بیش��تر 
ن��دارد؛ یا خودش را به برگرکینگ نزدیک کند 
یا همین رستوران های شیک شک. این طور که 
به نظر می رس��د دارد همین کار را هم می کند. 
از س��ال گذشته منوی س��اده تری را در اختیار 
مش��تریان می گذارد و گزینه »خودتان انتخاب 
کنید« را هم به فهرس��تش اضافه کرده است. 
شعبه های کافه های مک دونالد هم در چند کافه 

افتتاح شده است.
 این کافه ها در فرانسه، یکی از معدود جاهایی 
که مک دونالد هنوز در آن می فروشد، به خاطر 
خدمات موردپسند فرانسوی ها، مثل سرو کردن 
قهوه در فنجان چینی، رونق گرفته. مک دونالد 
در تاش است تا از نو خودش را بسازد اما برای 
تغییر تصویر سنتی خود شاید مسیر سختی را 

پیش رو داشته باشد. 

بازارمدرنعلیهغولفستفودهایآمریکایی

مکدونالددیگرنمیفروشد
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س��ال های زی��ادی اس��ت که مش��کل 
کمبود آب و خشکس��الی در بس��یاری از 
کش��ورهای دنیا به صورت م��داوم عنوان 
می ش��ود. صن��دوق جهان��ی طبیعت هم 
بحران کم آبی را دومین بحران بزرگ دنیا 
طی ۱۰س��ال آینده اعالم کرده و معتقد 
اس��ت این بحران در کشورهای قاره اروپا 
و آسیا بیش از دیگر کشورهای دنیا دیده 
می شود و رشد ۱۰درصدی خشکسالی را 
در س��ال های آینده پیش بینی می کند، از 
این رو کش��ورهای توسعه یافته و در حال 
توس��عه آستین ها را باال زده اند تا عالوه بر 
تشویق مردم به صرفه جویی با استفاده از 
نوآوری ه��ا و فناوری های جدید به جنگ 

این بحران بروند. 
در این بین ایران هم یکی از کشورهای 
مورد تهدید خشکسالی است که به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خود نیاز اس��ت حتی 
ت��الش بیش��تری در این زمین��ه به عمل 
آورد، از ای��ن رو دول��ت و نخبگان جامعه 
س��عی می کنند با ارائه راهکارهای علمی 
و توس��عه فناوری های م��ورد بهره برداری 
در  صرفه جوی��ی  و  بهینه س��ازی  ب��رای 
مفی��دی  فعالیت ه��ای  آب   مص��رف 

داشته باشند. 
چن��دی پیش یک محص��ول نوآورانه با 
عنوان »دوش فضایی «   در کش��ور س��وئد 
و توس��ط یک نوآور ایرانی برای استحمام 
فضان��وردان در فضا و اس��تفاده بهینه از 
آب در فضا ابداع ش��د، مهرداد محجوبی، 
مخت��رع این دوش و مدیرعامل ش��رکت 
Orbital Systems در کش��ور س��وئد 
اس��ت. این دستگاه به سرعت در رسانه ها 
معرفی ش��د و در حال حاضر در بسیاری 
از کشورهایی که مسئله کمبود آب دارند 
در خانه ها و برخ��ی اماکن عمومی مانند 
خوابگاه ه��ا در حال اس��تفاده اس��ت. این 
دوش از قابلیت تصفیه بیش از ۹۰ درصد 
آب مصرف ش��ده و دوباره برگرداندن آب 

مصرفی به سردوش برخوردار است. 
در ای��ن بی��ن محمد بیگ��ی یکی دیگر 
از نوفن��اوران ایران��ی و مدی��ر ش��رکت 
»ف��ن و ابتکار برتر «   اس��ت ک��ه بیش از 
سه س��ال اس��ت در پارک علم و فناوری 
چهارمحال وبختی��اری روی این دس��تگاه 
تمرکز ک��رده و به گفته خودش دوش��ی 
که تولید کرده از نمونه خارجی به مراتب 
بهتر است اما ناآشنایی او با بازار داخلی و 
شرایط فرهنگی و اجتماعی مردم موجب 
ش��ده  »سیس��تم بازیاف��ت آب مص��ارف 
خانگی جهت استفاده مجدد آب «   تقریبا 
شکس��ت بخ��ورد. در ادام��ه گفت وگوی 
مدیرعامل این ش��رکت با »فرصت امروز« 

را می خوانید. 

ما 4نفر
بیگی در خص��وص چگونگی ورود خود 
به عرصه تولید می گوید: من دانش��جوی 
رشته مکانیک در دانشگاه صنعتی اصفهان 
هستم. حدود سال ۹۱ ما چهار دانشجوی 
همکالس��ی بودیم که سودای کار و تولید 

در س��ر داش��تیم و ایده های زیادی برای 
ش��روع ارائه ش��د و در نهایت فعالیت در 
حوزه آب را به پیش��نهاد بسیاری اساتید 
و به پش��توانه تبلیغات گسترده ای که در 
رس��انه ها و از س��وی معاونت علمی برای 
شرکت های فعال در حوزه کاهش مصرف 
آب می شد در ذهن پرورش دادیم و ایده 
»بازیاف��ت آب در خان��ه «   ش��کل گرفت. 
بررسی های ما نشان داد که تنها 3۰درصد 
آب مصرفی در کش��ور آب ش��رب است و 
7۰درص��د مابقی در بخش کش��اورزی و 
غیرشرب استفاده می ش��ود، اما هزینه ای 
ک��ه ب��رای تصفی��ه آب ش��رب پرداخت 
می ش��ود پنج برابر آب غیرش��رب است، 
همچنی��ن از این مقدار آب ش��رب بیش 
از 6۰ ت��ا 7۰ درصد برای حمام اس��تفاده 
می ش��ود که آمار بسیار باالیی است، پس 
م��ا تصمیم گرفتی��م ب��رای صرفه جویی 
چ��اره ای  حم��ام  در  آب  مص��رف   در 

بیندیشیم. 
 پ��س از آن یک نمونه از کار را طراحی 
و به کم��ک امکاناتی که داش��تیم تولید 
کردیم و سال ۹2 به پارک علم و فناوری 
چهارمح��ال و بختی��اری مراجعه کرده و 
پ��س از داوری محصول، حمایت های این 
پارک در قالب یک وام 5میلیونی و فضایی 

برای شروع کار به ما اعطا شد. 

نخستین مسئله، مسئله فرهنگی
بیگ��ی از مس��ائل و مش��کالتی که در 
مس��یر برایش ب��ه وجود آم��ده می گوید: 
این دس��تگاه به گونه ای طراحی شده که 
با 5۰ لیت��ر آب می توانید هر چند دقیقه 
که بخواهی��د دوش بگیری��د و به گونه ای 
عم��ل می کند ک��ه آب مصرفی به چرخه 
بازیاف��ت منتق��ل می ش��ود و با س��رعت 
زیادی بازیافت ش��ده و به دوش مصرفی 
بازمی گردد. نخس��تین مس��ئله ای که ما 
با آن مواجه ش��دیم مش��کالت ش��رعی 
و بح��ث نجاس��ت آب بود ک��ه در نمونه 

خارجی این مس��ئله در نظر گرفته نشده 
بود ام��ا ما با وصل ک��ردن آب به آب کر 
این مس��ئله دینی را مرتف��ع کردیم و از 
مراجع تقلید و همچنین وزارت بهداشت 
 در خصوص سالمت آب مجوزهای الزم را 

گرفتیم. 
مس��ئله بعدی مشکالت مربوط به ثبت 
اختراع اس��ت که بعد از گذشت یک سال 
و نیم برای این ثبت ما همچنان درگیریم 
و س��ازمان ثب��ت اختراع همچن��ان به ما 
مج��وز ثبت اختراع نداده اس��ت. در واقع 
بوروکراس��ی های اداری که در سیس��تم 
دولت��ی ما وجود دارد نه تنه��ا راه را برای 
نوآوران باز نمی کند، بلکه بیش��تر آنها را 
درگیر مسائل حاش��یه ای کرده و موجب 
کور ش��دن استعدادهای ش��ان می ش��ود. 
وی تصریح می کن��د: از همه این موارد و 
مشکالتی که طبیعتا حل می شود بگذریم 
مهم ترین مسئله برای یک شرکت فروش 
دستگاه است. این فروش نیاز به تبلیغات 
و تجاری س��ازی محص��ول دارد و موردی 

است که ما را به بن بست رسانده است. 

مزیت های نسبی دستگاه
بیگ��ی در خص��وص مزیت ه��ای ای��ن 
دس��تگاه در مقایس��ه با نمون��ه خارجی 
می گوید: این دس��تگاه سازگاری بیشتری 
با محیط فرهنگی و اجتماعی کشور دارد، 

به ع��الوه در مقایس��ه با نمون��ه خارجی 
کیفیت باالت��ر و تصفیه قوی ت��ری دارد. 
فیلترهای استفاده شده در این نمونه نیم 
میکرونی اس��ت، یعنی مث��ال هر تار موی 
انسان 5۰میکرون است این فیلترها ذرات 
نی��م میکرونی را هم از آب جدا می کنند. 
فیلتر دیگری هم برای رنگ، بو و مزه آب 
در دس��تگاه تعبیه ش��ده که آب را کامال 
سالم و ش��فاف برگرداند. اندازه آن ۱۰در 
2۰ در ارتفاع 4۰سانتیمتر است و در کنار 
دی��وار حمام قرار می گیرد و زیبایی حمام 
را به هم نمی ریزد. از نظر قیمتی هم یک 
شش��م نمونه خارجی قیمت گذاری شده، 
در واقع قیمت نمونه خارجی 3 میلیون و 
محصول ما 5۰۰ هزار تومان قیمت گذاری 

شده است. 

بازار هدف به گستردگی کل کشور
بیگ��ی در خص��وص بازار ه��دف برای 
اس��تفاده این محصول می گوید: گس��تره 
اس��تفاده از این دس��تگاه به وس��عت کل 
کشور است. در واقع همه منازل می توانند 
ب��رای صرفه جویی در مص��رف آب از آن 
اس��تفاده کنن��د. از طرفی دول��ت هم به 
جای فش��ارهای روان��ی و تبلیغات برای 
صرفه جویی و اس��تفاده از سیس��تم های 
تش��ویقی  مکانیزم ه��ای  قیمت گ��ذاری، 
و. . . می توان��د با فرهنگ س��ازی و تبلیغ 
این محص��ول به تجاری س��ازی بهتر آن 
کمک کند. متأس��فانه تبلیغات ش��رکت 
آب و فاض��الب برای حمای��ت از نوآوران 
اصال واقعی نیس��ت و در عمل وقتی پای 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان و 
محصوالت شان به میان می آید، ارگان های 
مربوطه خود را کنار می کش��ند و ترجیح 
می دهند بدون دردس��ر و تنها به وس��یله 
تبلیغات مردم را مجاب به صرفه جویی در 

مصرف آب کنند. 
ارگان ه��ای  از  بس��یاری  ع��الوه  ب��ه 
پرجمعیت مانند خوابگاه های دانشجویی، 

زندان ها و بیمارس��تان ها می توانند از این 
دس��تگاه برای صرفه جویی در مصرف آب 
کشور بهره بگیرند که به دلیل همان عدم 
آش��نایی و عدم اعتماد به این دستگاه، به 
ع��الوه پایین بودن قیمت آب در کش��ور، 
لزوم اس��تفاده از دستگاه برای هیچ کس 

محرز نشده است. 

تغییر استراتژی های مدیریتی 
شرکت

در حال حاضر این شرکت دوش بازیافت 
آب را به نوعی کنار گذاشته و تمرکز خود 
را روی محصول جدیدی گذاش��ته است. 
بیگی در این خص��وص می گوید: ما برای 
ادامه حیات شرکت نیاز به درآمد داشتیم، 
از این رو با تغییر اس��تراتژی های شرکت 
و تمرکز روی یک بازار تخصصی ش��روع 
به تولید یک محص��ول جدید کردیم که 

موفق بوده است. 
این دس��تگاه سیستم تصفیهUV است 
که ب��ه آن »سیس��تم های گندزدایی آب 
با اس��تفاده از پرتوه��ای فرابنفش «   گفته 
می ش��ود. این سیستم برای حوضچه های 
مزارع شیالت استفاده می شود و با تابش 
پرتوهای فرابنفش به آب می تواند قارچ ها، 
ویروس ه��ا، باکتری ه��ا و میکروب ها را از 

بین ببرد. 

بازار تخصصی و موفقیت
وی تصری��ح می کن��د: در خصوص این 
محصول ما بازار ه��دف خود را تخصصی 
کرده و محصول را فقط برای فعاالن حوزه 
ش��یالت و صاحبان حوضچه ها طراحی و 
تولی��د کردیم. در ح��ال حاضر نزدیک به 
4۰۰ حوضچه شیالت در استان ما وجود 
دارد که همگی درگی��ر برخی آلودگی ها 
و قارچ ها هس��تند که ما ب��ا حمایت های 
س��ازمان دامپزشکی استان محصول را به 

این فعاالن معرفی کردیم. 
وی در خصوص مزیت های این دستگاه 
ب��ا نمونه های خارج��ی موج��ود در بازار 
می گوید: مس��ئله س��ازگاری با محیط و 
از مهم ترین مزیت های  کانال های استخر 
ای��ن دس��تگاه در رقاب��ت ب��ا نمونه های 
خارج��ی اس��ت. همچنین قیم��ت تمام 
ش��ده این محصول حدود یک دهم نمونه 
دانمارکی مشابه در بازار است که کیفیت 
مشابهی هم دارد و در نهایت خدمات پس 
از فروش این سیس��تم در بازار ش��یالت 
استان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
این کارشناس در آخر می گوید: استان 
ویژه ای روی  تمرکز  چهارمحال و بختیاری 
بحث ش��یالت و پرورش ش��یالت داشته 
و م��ا فعال قص��د داریم کل بازار ش��یالت 
استان را پوشش دهیم، پس از آن همین 
فعالیت ها موجب اعتماد س��ازی در س��ایر 
مناطق اطراف می ش��ود و م��ا قصد داریم 
ب��ه کل کش��ور و مخصوص��ا مناطقی که 
پرورش شیالت بیشتری دارند محصول را 
معرفی کنیم اما این برنامه های توسعه ای 
ما منوط به این است که اول استان خود 
را تأمین کنیم و از این طریق به س��ایرین 

معرفی شویم. 

رئیس دانش��گاه صنعتی شریف، استفاده 
نک��ردن صحی��ح از نیروه��ای متخص��ص 
و تربی��ت ش��ده را اصلی تری��ن عامل بروز 
بس��یاری از کاس��تی ها از جمل��ه ح��وزه 
 تجاری سازی علم و دانش در کشور عنوان 

کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محم��ود فتوح��ی 
فیروزآب��اد با تاکید بر اینک��ه فرار مغزها را 
به تنهای��ی نمی توان عام��ل اصلی تبدیل 
نش��دن علم به ثروت در کش��ور دانس��ت، 
گف��ت: به هر ح��ال بحث ف��رار مغزها در 
قالب مهاج��رت نخبگان و دانش��مندان تا 
حدودی در تمامی کش��ورها مطرح است و 
 این مس��ئله به هیچ وج��ه محدود به ایران 

نیست. 

وی ب��ا بیان اینک��ه به قدر کاف��ی نیروی 
متخصص، توانمند و دانشمند در حوزه های 
مختلف در کشورمان وجود دارد، بر شناسایی 
دقیق راهکارهای استفاده صحیح و بهینه از 
این نیروهای ارزش��مند تاکی��د کرد و گفت: 
در غیر این صورت حجم فعلی مهاجرت ها به 

خارج بیش از پیش افزایش خواهد یافت. 
فتوحی با اش��اره به اینکه، دانش��گاه های 
ح��وزه  در  حاض��ر  ح��ال  در  کش��ورمان 
فعالیت های پژوهشی بنیادی و کاربردی و 
مسائل مرتبط با آن از پتانسیل های بسیار 
مناس��بی برخوردارند، گفت: به هرحال در 
حال حاضر با انباش��ت نیروهای متخصص 
و قابل��ی در فضای علمی کش��ور مواجهیم 
و در چند س��ال اخیر و پ��س از راه اندازی 

دوره ه��ای تکمیل��ی در دانش��گاه ها ای��ن 
سرمایه ارزشمند افزایش یافته است. 

وی ب��ا تاکید بر اینکه راهکار اس��تفاده از 
این سرمایه ارزشمند علمی نیازمند مقداری 
برنامه ریزی و پیگیری به منظور بارور ش��دن 
هرچه بیش��تر این استعدادهای نهفته است، 
الزم��ه اصل��ی تبدیل عل��م ب��ه محصول و 
ثروت آفرینی را استفاده و بهره گیری صحیح 
 از نیروه��ای متخص��ص دانش��گاه ها عنوان 

کرد. 
رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف با بیان 
اینک��ه در ح��وزه خل��ق و پ��رورش ای��ده 
تاکنون موف��ق عمل کرده ایم، درعین حال 
اظهارکرد: مشکل ما در مرحله تبدیل ایده 
به محصول و ثروت است که شاید به دلیل 

آن است که در ابتدای راه قرار داریم. 
وی با بیان اینکه، موضوع مالکیت فکری 
از جمله مس��ائلی اس��ت که در کشورمان 
خیل��ی به آن اهمیت داده نش��ده اس��ت، 
گف��ت: به هرح��ال هنگامی که کس��ی در 
کشور ایده ای را خلق می کند، خواه ناخواه 
بخش��ی از آن ایده مربوط به آن دانش��گاه 
یا مرکز پژوهش��ی مربوطه اس��ت که البته 
به این قوانین خیلی پرداخته نش��ده و این 
موضوع ب��رای نهادینه ش��دن نیازمند کار 

بیشتری است. 
رئی��س دانش��گاه صنعتی ش��ریف افزود: 
دومی��ن بح��ث این اس��ت که چه کس��ی 
می خواه��د ایده خلق ش��ده را به محصول 
تبدی��ل کند، آیا این تنها وظیفه دانش��گاه 

است یا اینکه دانشگاه می تواند با همکاری 
بخش خصوصی ایده خلق شده را به صورت 
مش��ترک به محصول تبدی��ل و به جامعه 

عرضه کنند. 
وی همچنی��ن با تاکی��د براینکه تبدیل 
علم به محصول و ثروت یکی از موضوعات 
قابل پیگی��ری و از اصول اصلی دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف محس��وب می شود، گفت: 
در ح��ال حاض��ر اس��اتید، دانش��جویان و 
حت��ی فارغ التحصیالن دانش��گاه ش��ریف 
می توانند برای پرکاربردی کردن ایده های 
خ��ود از تج��ارب و آموخته های اس��اتید و 
دانشجویان س��ایر مراکز علمی و پژوهشی 
 خارج از کش��ور به اشکال مختلف بهره مند 

شوند. 

شیرآالت صنعتی هوشمند
نام ایده پرداز: احمد سعادت

 مشخصات: 
سرشیرهای تک لمسی

۱85s - HP سرشیر تک لمسی مدل
 میزان صرفه جویی در آب: 87درصد

نحوه عملک��رد: قطع خودکار جری��ان آب  )قابل 
تنظیم بین 2 تا 2۰ ثانیه(

مناسب جهت: آبخوری مدارس، وضوخانه مساجد 
و دستشویی مکان های عمومی 

مزایا: 
۱( استفاده آسان

2( اسپری کننده آب
3( بدون مصرف انرژی

4( بدون هزینه نگهداری
5( قابل نصب روی کلیه شیرآالت

6( جلوگیری از انتقال میکروب، ویروس و عوامل 
بیماری زا

 مشخصات: 
رزوه قابل نصب: اتصال نری

)pom(  جنس: برنز با روکش کروم، پالستیک
5 – ۱ bar :محدوده فشار آب

۱۰65s - HP سرشیر تک لمسی مدل 
میزان صرفه جویی در آب: 48درصد

نحوه عملکرد: قطع و وصل دستی جریان آب
مناسب جهت: آشپزخانه، حمام و هر جایی که به 

حجم زیاد آب نیاز است. 
 مشخصات: 

 27-۱6/۱5 ن��ری،  اتص��ال  نص��ب:  قاب��ل  رزوه 
)M24x۱(

)pomجنس: برنز با روکش کروم، )پالستیک
5 – ۱ bar :محدوده فشار آب

 مزایا: 
۱( استفاده آسان

2( بدون مصرف انرژی
3( بدون هزینه نگهداری

4( قابل نصب روی کلیه شیرآالت
5( جلوگیری از انتقال میکروب، ویروس و عوامل 

بیماری زا
6( هواده��ی کامل، یکنواخ��ت در جهت جریان و 

بدون پاشیدن آب
س��ر ش��یر هوش��مند کاهنده مصرف آب  )ش��یر 

اتوماتیک  (
 مزایا: 

آمارها نش��ان می دهند که هر فرد به طور متوسط 
در طول ش��بانه روز بین س��ه تا چهار و نیم لیتر آب 
آشامیدنی را از طریق شیر دستشویی هدر می دهد. 
بنابرای��ن هر ف��رد به طور متوس��ط در طول مدت 
یک سال بین ۱۰۹5 تا ۱642/5 لیتر آب آشامیدنی 
مع��ادل 73۰ ت��ا ۱۰۹5 بط��ری ۱/5 لیت��ری آب 
آش��امیدنی را فقط از طریق ش��یر دستش��ویی هدر 
می دهد ام��ا اکنون ب��ا اس��تفاده از محصول جدید 
چش��می ش��یر می توان در مصرف آب آشامیدنی به 

راحتی صرفه جویی چشمگیری کرد. 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد 
راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 
خطرپذیر در فناوری تا پایان سال

رئی��س صندوق نوآوری و ش��کوفایی از راه اندازی 
صندوق ه��ای خطر پذی��ر تا پایان س��ال جاری خبر 
داد و گف��ت: بن��ا داریم س��ال ۹5 س��ال اوج گیری 
روی  غیر خطر پذی��ر  و  خطر پذی��ر  س��رمایه گذاری 

طرح های دانش بنیان باشد. 
به��زاد س��لطانی در گفت وگو با مه��ر گفت: طبق 
آیین نام��ه ب��ا ترکی��ب مالکیت 5۱درص��دی بخش 
خصوصی و 4۹درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر قابل راه اندازی 
هستند. بنابراین باید ش��رایط را برای حضور بخش 
خصوص��ی در این زمینه فراهم ک��رد که این زمینه 
ب��ا راه ان��دازی و تاس��یس صندوق ه��ای خطر پذیر 

امکان پذیر خواهد شد. 
س��لطانی با بیان اینکه به همی��ن دلیل بنا داریم 
تا پایان امس��ال، صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر را 
راه اندازی کنیم، اظهار داش��ت: اکنون چند تقاضا در 
کش��ور وجود دارد و در صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز در حال بررس��ی است تا انشاءاهلل این صندوق ها 

برای اجرایی شدن طرح ها راه اندازی شوند. 
وی تاکی��د ک��رد: در ح��ال حاض��ر صندوق های 
طرح ه��ای  روی  خطر پذی��ر  فن��اوری  و  پژوه��ش 
دانش بنیان س��رمایه گذاری نمی کنند و ما بنا داریم 
ک��ه ای��ن صندوق ه��ا را به س��مت س��رمایه گذاری 
خطر پذیر بکش��انیم یا اینک��ه صندوق های جدیدی 

راه اندازی کنیم. 
به گفته س��لطانی، بخش خصوصی در ایران هنوز 
معن��ی ندارد و تجربه کاف��ی در این زمینه داریم اما 
س��عی می کنیم که س��رمایه گذاری از س��وی بخش 
خصوصی به خصوص س��رمایه گذاری خطر پذیر را در 

کشور جا بیندازیم. 
وی ادامه داد: قصد داریم امسال سرمایه گذاری های 

خطر پذیر و غیر خطر پذیر را به اوج خود برسانیم. 

ایده های به دنبال سرمایه

خبر

گزارشی از حل معضل کمبود آب به دست نو فناوران جامعه با تولید دوش فضایی

نبود شناخت بازار و شکست محصول

رئیس دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرد 

استفاده نکردن بهینه از نیروهای متخصص اصلی ترین مشکل تجاری سازی علم

نظر کارشناس

تبلیغات شرکت آب و فاضالب 
برای حمایت از نوآوران اصال 

واقعی نیست و در عمل وقتی پای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و محصوالت شان به میان می آید، 

ارگان های مربوطه خود را کنار می کشند 
و ترجیح می دهند بدون دردسر و تنها 
به وسیله تبلیغات مردم را مجاب به 

صرفه جویی در مصرف آب کنند

ام��روزه یکی از رایج ترین وس��ایل حمل و نقل در تمام 
دنیا مترو و اتوبوس است اما اغلب این وسایل حمل و نقل 
عمومی فضای کافی برای نشستن همه مسافران ندارند و 
معموال بخش اعظمی از مسافران ناچارند در طول مسیر 
س��رپا بایستند. این مسئله برای س��المندان، کودکان و 
خانم های باردار کار دش��واری اس��ت از این رو تبلیغات 
فرهنگی زیادی برای سهولت این گونه مسافران در بین 
خطوط انجام می شود اما گویا این تبلیغات کافی نبوده، 
چرا که به تازگی مخترعان با استفاده از علم و تکنولوژی 

سعی دارند سهولت جابه جایی مسافران خاص را بیشتر 
مورد توجه قرار دهند. 

به گ��زارش »فرصت امروز« در کره جنوبی که منش��ا 
بس��یاری از عل��وم و تکنولوژی های روز دنیاس��ت، یک 
طرح آزمایش��ی به اجرا درآمده که اگر خانم بارداری در 
واگن باشد به وسیله سیس��تم بلوتوث سایر سرنشینان 
از حض��ور او آگاه می ش��وند و صندلی خود را در اختیار 

وی می گذارند. 
مطابق این طرح وسیله ای در اختیار بانوان باردار قرار 

می گیرد ک��ه با آن می توانند چراغ ه��ای صورتی داخل 
واگن را روش��ن کنند تا دیگر سرنشینان واگن با دیدن 
چراغ روش��ن متوجه ش��وند که باید جای شان را به آنها 

بدهند. 
ای��ن طرح در مرحله آزمایش اس��ت ک��ه ظرف 5روز 
اول 5۰۰ خان��م باردار آن را به کار گرفته اند. ش��هردار 
»بوس��ان« اب��راز امیدواری ک��رده با ب��ه کارگیری این 
سیس��تم، زنان باردار بتوانند بیشتر و راحت تر از وسایل 

حمل و نقل عمومی استفاده کنند. 

نوآورانه ای برای خانم های باردار
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گزارش»فرصتامروز«ازوضعیتبازاریدکیها

قطعه سازی؛ فرصت کوچکی برای اشتغال زایی بزرگ صنعتقطعاتخودرووتغییرات
آندرچنددههگذشته

صنع��ت قطعات و ل��وازم جانبی خ��ودرو بر تولید 
قطع��ات مربوط به موتور خ��ودرو و لوازم جانبی آن 
متمرکز اس��ت و محص��والت متنوع��ی مانند لوازم 
موت��ور، باتری، الس��تیک، چ��رخ  و بدنه خ��ودرو را 
تولید می کن��د. تعویض قطع��ات در نمایندگی های 
ای��ن صنعت و ارائ��ه خدمات پس از ف��روش نیز از 
دیگر قسمت های مهم این صنعت است. به طور کلی 
محصوالت این صنعت ش��امل مواردی مانند اجزای 
الکتریک��ی و الکترونیکی اتومبی��ل، موتور خودرو و 
سیس��تم های مرب��وط به آن، فرمان، سیس��تم ترمز 
و اگ��زوز، قطعات مربوط به تهویه خ��ودرو، قطعات 
بدنه خودرو و چرخ، فیلترهای تصفیه آب و رادیاتور، 

کیسه های هوا و. . . می شود. 
بیشترینمیزاندرآمدازآناروپاوآمریکاست

اگرچه ایاالت متحده آمریکا بیشترین تعداد وسایل 
نقلیه و حجم تولید خودرو را در جهان داراس��ت، اما 
بزرگ تری��ن بازار صنعت قطعات خ��ودرو مربوط به 
اروپاست که بیشترین میزان درآمد را در این صنعت 
از آن خود کرده است. اروپای شرقی و اروپای غربی 
ه��ر دو از تولیدکنن��دگان بزرگ قطع��ات اتومبیل 
به ش��مار می روند ک��ه اروپای غربی س��طح درآمد 
بیش��تری دارد اما طی س��ال های اخیر کش��ورهای 
اروپای ش��رقی مانند لهستان، اسلوونی و روسیه نیز 
از تولیدکنندگام عمده این صنعت ش��ناخته شدند. 
به ط��ور کلی اروپا 11/5درص��د از جمعیت جهان را 
در این صنعت پوشش داده و 35درصد از محصوالت 
آن را تولید می کند. بعد از اروپا نیز آمریکای شمالی 
بزرگ ترین بازار این صنعت را داراست و خصوصاً در 
ایاالت متحده آمری��کا، کانادا و مکزیک بازاری قابل 
 ibis توجه را به وجود آورده اس��ت. مطابق گزارش
این صنعت در فاصله سال های 2010 تا 2015 رشد 

ساالنه 4.3درصد داشته است. 
بازارهایبزرگمنطقهایبرحسبمیزاندرآمد

همچنین در تحقیقاتی که در سال 2014 در بازار 
قطعات خودرو انجام ش��ده بود، بزرگ ترین بازارهای 
منطق��ه ای ای��ن صنعت ب��ا ذکر میزان درآمدش��ان 
معرفی ش��ده اند. در این گزارش همان گونه که ذکر 
ش��د، اروپا با درآمدی بال��غ بر 160میلی��ارد یورو، 
بزرگ ترین بازار این صنعت ش��ناخته ش��ده است و 
بعد از آن، مناطق تجارت آزاد آمریکای ش��مالی که 
با نام اختصاری NAFTA ش��ناخته شده و شامل 
ای��االت متحده آمریکا، کانادا و مکزیک می ش��وند با 
درآمد 157میلی��ارد یورو، دومین ب��ازار بزرگ این 
صنعت به ش��مار می روند. چین با 147میلیارد یورو 
سومین بازار بزرگ بوده و پس از آن به ترتیب ژاپن 
و ک��ره با 110میلیارد یورو و برزیل، روس��یه و هند 

با 51 میلیارد یورو ج��ا می گیرند. طبق آمار مذکور 
باقی مناطق جهان تنه��ا 40میلیارد یورو را در بازار 

این صنعت از آن خود کرده اند. 
بازارتأمینقطعاتخودرودرفاصلهسالهای

1985تا2015
یکی از بخش ه��ای مهم صنعت قطع��ات خودرو، 
بخ��ش تأمی��ن قطعات اس��ت، ب��ه این ص��ورت که 
بس��یاری از تولیدکنن��دگان این صنعت ب��ا افزایش 
گروه ه��ای جزئی تر، نمایندگان��ی را برای این بازار در 
نظ��ر گرفته و بس��یاری از محصوالت خ��ود از قبیل 
سیس��تم های س��وخت، فرمان و همچنی��ن قطعات 
خودروه��ای خارجی را به فروش می رس��انند. اندازه 
حجم بازار تأمین قطعات خودرو در فاصله س��ال های 
1985 تا 2015 نیز از جمله تحقیقات اخیری اس��ت 
که محققان انجام داده اند. طبق گزارش انجام ش��ده 
ارزش این بازار در فاصله س��ال های 1985 تا 2015 
 به ص��ورت زی��ر اس��ت: 1985: 290میلی��ارد یورو، 
1990: 345میلیارد یورو، 1995: 380میلیارد یورو، 
2000: 240میلیارد یورو، 2005: 470میلیارد یورو، 
2010: 515میلیارد یورو و 2015: 620میلیارد یورو. 
طبق آمارهای فوق به خوبی روش��ن می ش��ود که 
ب��ازار مذکور روند روبه رش��دی را طی کرده اس��ت و 
در س��ال های آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. 
از جمل��ه تغییرات این بازار نیز در س��ال های اخیر و 
س��ال های آینده استفاده از مواد اولیه سبک تر، تغییر 
در رون��د تولید وس��ایل الکتریک��ی و از همه مهم تر 

گرایش به سمت سوخت های جایگزین است. 
چندشرکتموفق...

از جمله شرکت های موفق در زمینه تأمین قطعات 
خ��ودرو، ش��رکت های آلمانی کاندیش��نال و بوش و 
همچنین ش��رکت ژاپنی دنسو هس��تند. دو شرکت 
آلمانی فوق در سال 2013 بزرگ ترین تأمین  کننده 
در زمینه قطعات خودرو در جهان شناخته شده بودند 
و ش��رکت دنس��و نیز مقام سوم را داش��ت. در اینجا 
به عنوان نمونه کمپانی دنس��و و می��زان درآمد آن را 
در زمینه صنعت مذکور بررسی می کنیم. این شرکت 
که در س��ال 1949 تأسیس شده بود، بخشی از گروه 
بزرگ تویوتا محس��وب می شد. جالب است بدانید که 
فروش خالص این ش��رکت در س��ال 2014 بیش از 
39میلیارد دالر گزارش شد. قطعات تولید شده توسط 
این ش��رکت نیز قطعات مدرن و جدیدی اس��ت که 
فراتر از قطعات معمولی یک خودرو بوده و محصوالت 
خاص ت��ری مانند قطع��ات خودروه��ای هیبریدی، 
سیس��تم های کنترل آب و هوا و سیس��تم های رادار 
ب��رای جلوگیری از تصادف و تولیداتی از این دس��ت 

را شامل می شود. 
منابع:
www.ibisworld.com
www.statista.com

تحریم و پس��اتحریم؛ با گذش��ت چندین 
م��اه از توافقات ایران با س��ایر کش��ورهای 
طرف مذاک��ره، هنوز هم آنچه در بازار ایران 
و در گفت وگ��و ب��ا تولیدکنندگان و س��ایر 
فعاالن بازار ش��نیده می شود، انتظار معجزه 
در ش��رایط پس��اتحریم و حاکمیت رکود بر 
بس��یاری از بازارهاس��ت. جمالت اینچنینی 
ه��م در مراکز بورس فروش کاالها ش��نیده 
می شود و هم از زبان تولیدی ها. در گزارش 
امروزم��ان به بررس��ی بازار قطع��ات خودرو 
و تولی��د و فروش در این ب��ازار می پردازیم. 
بازاری ک��ه به گفته  فعاالن��ش همچنان در 
رکود به س��ر می برد و این رکود تحت تأثیر 
عوام��ل زیادی ق��رار دارد. از طرفی وقتی به 
اش��تغال زایی بازار تولید قطعات خودرو و به 
طور کل��ی بازار خودرو ن��گاه می کنیم، آمار 
و ارقام قابل توجهی به چش��م می خورد که 
حتی مونتاژی بودن تولید خ��ودرو در ایران 
را ه��م تا حدود زیادی اش��تغال زا می بینیم. 
این آم��ار به ویژه در مورد واحدهای تولیدی 
کوچک که بعضاً با دو تا پنج نفر نیروی کار 
فعالی��ت می کنند، درصد باالی��ی را به خود 
اختصاص می ده��د. از آنجایی که واحدهای 
کوچک تولیدی بخش مهمی از بازار را در بر 
می گیرند و ب��ه نوعی حلقه  مهمی از چرخه 
تولید می شوند و معموالً با مشکل نقدینگی 
مواجه هس��تند، رکود و وخام��ت بازار تأثیر 
مستقیم بر کسب وکارشان می گذارد تا جایی 

که آنها را به تعطیلی می کشاند. 
با توجه به مس��ائل موج��ود و رکودی که 

تولیدکنندگان خرد از آن دم می زنند، برای 
بررس��ی هر چه بیش��تر این بازار محمدرضا 
نجفی من��ش، عضو هی��أت رئیس��ه انجمن 
تولیدکنن��دگان قطع��ات و مجموعه ه��ای 
خ��ودرو توضیحاتی به  »فرصت امروز« داده 
اس��ت. نجفی منش در ابت��دا در مورد حجم 
اشتغال زایی این بازار می گوید: اشتغال زایی 
صنع��ت خ��ودرو در ایران به ط��ور کلی بین 
600 ت��ا 700ه��زار نف��ر اس��ت که س��هم 
قطعه س��ازان بیش از 290هزار نفر محاسبه 
شده اس��ت که حجم قابل توجهی به شمار 
می رود که کسب وکارها و واحدهای تولیدی 

خرد سهم زیادی در این بازار دارند. 
از آنجای��ی که رونق ای��ن واحدهای تولید 
خرد در گرو دریافت سفارش ساخت قطعات 
است، نجفی منش در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به بازش��دن دروازه های ورود کاال به 
ایران در ش��رایط پساتحریم، آیا راهکارهایی 
برای تولی��د بعضی از قطع��ات خودروهای 
وارداتی اندیش��یده اند یا نه می گوید: در این 
مورد وزارت صنعت وارد عمل شده و مصوب 
کرده ک��ه خودروهایی که در ای��ران مونتاژ 
می ش��وند بای��د 40درصد قطعات ش��ان در 
ایران تولید شود و حتی برنامه داریم که این 
درصد مونتاژ تا 80درصد در س��ال های بعد 
هم برسد. همچنین تدابیری اندیشیده شده 
که با باال ب��ردن تعرفه های گمرکی تا 50 و 
حتی60درص��د از واردات ف��ول اس کی دی 
کاال جلوگیری ش��ود تا صنعت قطعه سازی 
ه��م بتواند به حیات خ��ود ادامه دهد. عضو 
هیأت رئیس��ه انجمن تولیدکنندگان قطعات 
خ��ودرو همچنی��ن اضاف��ه می کن��د: همه 

تالش فعلی ما این اس��ت ک��ه بازار از حالت 
رکود فعلی خارج ش��ود چون تبعات چنین 
رک��ودی در نهایت همه چرخه های تولید را 
در برمی گی��رد. مهم تر از همه واحدهای ریز 
و درش��ت زیادی در کشور فعالیت می کنند 
ک��ه قطع��ات را تولید می کنن��د و هر کدام 
به نس��بت خود برای تعدادی از افراد ایجاد 

اشتغال کرده اند. 
غیرفع��ال ش��دن بس��یاری از واحدهای 
تولی��دی کوچک ک��ه ت��وان اداره کارگاه ها 
را نداش��ته و مجب��ور به تعطیلی ش��ده اند، 
از جمله مواردی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان 
زیادی بر آن تأکید دارند. تأکید ویژه اهالی 
بازار بر این اس��ت ک��ه واردات بیش از حد 
انواع قطع��ات خودرو از کش��ورهایی چون 
چی��ن موجب این تعطیلی ها ش��ده اس��ت. 
نجفی من��ش در ای��ن م��ورد می گوید: االن 
وزارتخانه در پی اتخاذ سیاس��ت هایی است 
ک��ه واردات را به حداقل برس��اند و به نظر 
می رس��د که افزای��ش تعرف��ه واردات فعاًل 
مهم تری��ن راهکار برای جلوگیری از واردات 
بیش از حد است که می تواند به تنظیم بازار 

منجر شود. 
 

جنساصلنیست
در بازار قطعات خودرو مس��ائلی مبنی بر 
غیراصل بودن، تقلبی ب��ودن، وارداتی بودن 
و قاچاق بودن بس��یار به گوش می رسد. این 
مسئله زمانی پررنگ تر می شود که در مراکز 
بورس این قطعات پا بگذارید. در واقع خرید 
قطعات اصلی و باکیفیت یک خودرو سخت 
است. همین امر به آشفتگی بیش از حد این 

بازار دامن زده است. از طرفی دو خودروساز 
بزرگ در بازار قطعه سازی ایران حضور دارند 
که خریداران خاص خود را دارند و از طرفی 
خودروه��ای وارداتی یکی پس از دیگری به 
بازار عرضه می شوند و بازار بزرگی ایجادشده 
که بسیار کمتر از اثراتی که می تواند داشته 
باش��د، بر اقتصاد ایران مؤثر بوده و بیش��تر 
صنعتی اس��ت که با تزریق هراز چندگاهی 

پول هایی از بیرون، سر پا ایستاده است. 
در این ارتباط محس��ن باباالر، مدیرعامل 
متین خودروی زنجان ب��ه  »فرصت امروز« 
می گوید: اوضاع کلی تولید با واژه رکود تعریف 
می ش��ود. در بحث خودرو هم ما چون با دو 
نوع واردات روبه رو هستیم هنوز بارقه هایی از 
امید برای تولید قطعات شان وجود دارد. وی 
در توضیح دو ن��وع واردات می گوید: خودرو 
ب��ه بازار ایران به دو صورت س��ی بی یو یعنی 
کام��ل و س��ی کی دی یا به ص��ورت قطعات 
منفصل��ه وارد می ش��ود. اتومبیل هایی چون 
پورش��ه، بی ام و و. . . سی بی یو وارد می شوند 
و برن��د ای��ن اتومبیل ها اج��ازه نمی دهد که 
اتومبیل منفصل صادر شود و از طرفی تولید 
قطعات این اتومبیل ها استانداردهای باالیی 
و خریداری دس��تگاه های سی ان س��ی مورد 
نیاز ب��رای تراش و تولید قطعات این برندها، 
هزینه  چندین میلی��اردی را می طلبد و گاه 
تنه��ا یک دس��تگاه تراش 5میلی��ارد تومان 
قیمت دارد. ام��ا در مورد خودروهایی که به 
صورت س��ی کی دی وارد می ش��وند، معموالً 
کارخانه ه��ای واردکنن��ده قراردادهایی را با 
برنده��ای خارجی منعقد می کنند که برخی 
قطعات را در ای��ران تولید می کنند. بنابراین 

می تواند با خرید دستگاه های سی ان سی که 
دارای استانداردهای باالیی هستند، به تولید 
قطع��ات این خودروها پرداخ��ت. خرید این 
دس��تگاه ها هم صرفه اقتصادی دارد چون به 
مرور زمان هزینه های خود را جبران می کند. 
باباالر همچنین اضافه می کند که با وجود 
امکان تولی��د قطعات خودروه��ای وارداتی 
ام��ا مش��کل دیگ��ری در این می��ان وجود 
دارد ک��ه حتی خودروس��ازان بزرگ داخلی 
هم ترجیح ش��ان این بوده ک��ه قید تولید را 
بزنند و قطعات را به چین س��فارش بدهند. 
بنابراین واحدهای تولیدی بسیاری یا کاماًل 
تعطیل ش��ده اند یا نیمه فعال شده اند. این 
فعال بازار در ادامه می افزاید: به نظر من در 
ش��رایط فعلی نیز می توان به تولید امیدوار 
ب��ود و تولیدکننده ها باید با افزایش س��طح 
استانداردهای س��اخت قطعات و پیش بینی 
بازار، به نوعی از قافل��ه عقب نمانند. اما در 
این میان باید حمایت های دولتی هم وجود 
داش��ته باشد. ش��اید برای ش��ما هم جالب 
باش��د که خ��ودروی لیفان ت��ا همین چند 
س��ال پیش برندی بود که قطعات ماش��ین 
را تولی��د می ک��رد و االن ب��ا حمایت ه��ای 
بخش دولتی به تولی��د اتومبیلی می پردازد 
که صادر می ش��ود و در آخرین بازدیدی که 
من از چین داش��تم، این برند خطوط تولید 
هواپیم��ا را هم راه اندازی کرده اس��ت. این 
مسائل همگی نشان از حمایت از بخش های 
کوچک تولید در سایر کشورها به ویژه چین 
دارد. ام��ا در ای��ران ب��ا واردات غیراصولی 
و تنها گذاش��تن تولیدکننده ه��ا، موجبات 

شکست شان را فراهم می کنیم. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

س��رمایه گذاری در هر بازاری و برای هر نوع 
تولیدی بای��د با پیش بینی های��ی از آینده آن 
بازار همراه باش��د. این ام��ر در مورد واحدهای 
کوچک تولید قطعات خودرو نیز صادق است. 
ب��ازاری که به نظر می رس��د به وس��عت همه 
قطعات خ��ودرو در تیراژ های چندین میلیونی 
وسعت و ظرفیت داش��ته باشد، به نوعی اداره 
می ش��ود و به نوعی پیش م��ی رود که فعاالن 
این عرصه بیشتر از اوضاع نامساعد به اصطالح 
می نالند. دلی��ل نگرانی ه��ا و دغدغه های آنها 
نیز از چند جنبه قابل بررس��ی است. یکی به 
این دلیل اس��ت که این افراد با سرمایه گذاری 
ب��رای راه ان��دازی واحدهای تولی��دی خود، با 
هزینه های بسیاری دس��ت به گریبان شده اند 
و از طرف��ی چ��ون به ص��ورت قانون��ی دارای 
شرکت های ثبت ش��ده  هستند، ادارات دولتی 
مانن��د بیم��ه و مالیات و دارایی و. . . حس��ابی 
آنه��ا را کالفه کرده ان��د و از طرفی هزینه های 
انرژی و کارگر دردس��ر بزرگی پیش روی شان 
قرار داده اس��ت. تا جایی که بس��یاری از این 
تولیدی ها نیروهای خ��ود را تعدیل کرده اند و 
ب��ا حداقل ظرفیت خ��ود کار می کنند. به این 
مس��ائل باید واردات بی رویه و قاچ��اق و. . . را 
هم اضافه کرد. بنابراین تولیدکنندگان داخلی 
همان اندک میزان تولیدشان را هم نمی توانند 
در ب��ازار به فروش برس��انند. در این ارتباط با 
دو نفر از تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو 
گفت وگویی داشته ایم تا از اوضاع این روزهای 

خود بگویند. 

نقشایرانیهاکمرنگاست
حمیدرضا ش��کیبایی، مدیرعام��ل تولیدی 
کاوش ویژن سپهر، حرف هایش را با این جمله 
آغاز می کند: اوضاع بازار خوب نیس��ت. و ادامه 
می دهد: اگر بخواه��م از واقعیت های این بازار 
حرف بزن��م باید ب��ه سیاس��ت های حاکم بر 
خودروس��ازی در ایران اش��اره کنم؛ بازاری که 
همچون بنگاهی پرس��ود برای ع��ده ای اندک 
کار می کند و به همین دلیل هراز چند گاهی 
پولی عظیم به این بازار تزریق می شود تا سر پا 

بماند. وی در ادامه به مش��کل عمده ای در این 
بازار اش��اره می کند و می گوید: االن خودروها 
در ایران به روز نیس��تند و م��ردم هم خواهان 
مدل های جدی��د و حت��ی خودروهای جدید 
هس��تند. به همین دلیل دروازه های کشور به 
روی واردات باز ش��ده اس��ت و به ویژه کش��ور 
چین نقش پررنگی در این ب��ازار دارد. همین 
امر تولید قطعات در ایران را با مش��کل مواجه 
می کند چون بس��یاری از برندهایی که به بازار 
ایران می آیند، به رغم قراردادهایی که می گویند 
بسته می شود که بخش��ی از قطعات در ایران 
تولید ش��ود، اما این مس��ائل ظاهر امر است و 
کارخانه ه��ای چینی اتفاقا بخ��ش اعظمی از 
درآمده��ای خود را از بخ��ش خدمات پس از 
ف��روش در بازارهای صادراتی خود به دس��ت 
می آورن��د. بنابراین خدم��ات یدکی و قطعات 
مورد نیاز در زمان های بعدی را هم خودش��ان 
تولید کرده و به بازار ایران صادر می کنند. این 
فعال بازار ادامه می دهد: س��ال 94 آغاز فصل 
رکود در بازار بود و این رکود در س��ه ماهی که 
از سال 95 می گذرد، کماکان ادامه دارد. مثاًل 

خودروهایی مانن��د ام وی ام و لیفان که حضور 
گس��ترده ای هم در بازار ای��ران دارند، خدمات 
پس از فروش و تأمین قطعات را هم خودشان 

بر عهده دارند. 

چکهایبرگشتیبالیجانبازار
ش��کیبایی در م��ورد میزان ف��روش فعلی 
تولیدکننده ه��ای ایران��ی در ب��ازار می گوید: 
در ش��رایط فعلی فروش��ی هم اگر باشد، چون 
نقدینگی در بازار موجود نیست، خریدار اغلب 
چک  صادر می کند ک��ه اغلب این چک ها هم 
برگش��ت می خورند. به این مسئله باید تفاوت 
قیمت تولید و قیمت فروش را هم اضافه کنیم. 
م��ا حتی قطعه ای داریم که با هفت تا هش��ت 
برابر قیمت تولید در بازار به فروش می رس��د. 
ب��ه همین دلیل کس��ی ک��ه در بازار س��ودی 
نصیبش می شود، دالل است و نه تولیدکننده 
که هزینه های تولید را بر دوش دارد. شکیبایی 
می گوی��د: به دالیلی که عنوان ش��د، ما واحد 
تولیدی م��ان را تقریباً تعطی��ل کرده ایم. چون 
از س��ال 92 تاکن��ون ب��ازار در فواصل زمانی 

مختل��ف با اف��ت تولید مواجه بوده و در س��ه 
ماهه نخس��ت س��ال ما تاکنون هیچ سفارشی 
برای س��اخت قطع��ات نداش��ته ایم. به همین 
دلیل رفتن از این بازار را ترجیح می دهیم. این 
تولیدکننده که آپش��ن های تندر 90 و تیبا را 
تولید می کند، اضافه می کند که در پایان سال 
94 تنها 5میلیون تومان س��ود نصیبش شده 
اس��ت درحالی که سرمایه بیش از یک میلیارد 
تومانی برای راه اندازی واحد تولیدی اش هزینه 
کرده است و حاال ترجیح می دهد این سرمایه 
را در بانک سپرده گذاری کند تا از تبعات تولید 

دور بماند. 

قیمتتمامشدهباالستوخریدارنیست
تولیدکننده دیگری به نام علیرضا س��عادتی 
ک��ه به کار خدم��ات تزری��ق و تولید کیلومتر 
مش��غول اس��ت، ح��رف جالبی می زن��د و به 
»فرصت امروز« می گوی��د: دوران تحریم بهتر 
از االن بود چون کس��ی منتظر معجزه نبود و 
هر کسی می خواس��ت کارش را انجام بدهد و 
هر آنچه از دس��تش برمی آم��د، انجام می داد. 

این تولیدکننده که دل پری از وضعیت کنونی 
ب��ازار دارد، می گوی��د: در همین ش��رایط هم 
می توان با مجهز بودن ب��ه دانش روز تولید تا 
حدودی ب��ه کار ادامه داد اما هزینه های تولید 
در ای��ران به اندازه ای باالس��ت که توان تولید 
را از فع��االن بازار گرفته اس��ت. وی همچنین 
واردات تجهیزات ساخت و دستگاه های مدرن 
تولید را برگ برنده دیگری برای حضور در بازار 
می داند. س��عادتی در ادام��ه اضافه می کند که 
در کنار تولیدی ما بی��ش از 30واحد تولیدی 
مشغول به کار بوده اند که االن تعطیل شده اند. 
همچنی��ن به ای��ن نکته اش��اره می کند که تا 
شهریورماه سال گذشته بیش از 12کارگر ثابت 
در تولیدی اش داشته که االن تنها با یک نفر به 
کار ادامه می دهد، چون نه تنها سفارشی برای 
کار ندارند بلکه هزینه های جاری هم برای شان 
سرسام آور است. این تولیدکننده اضافه می کند 
که مهم ترین مبحث در بخش تولید سرمایه در 
گردش اس��ت که االن به معضل بزرگ بخش 

تولید تبدیل شده است. 
وی در ادامه توضیح می دهد که تس��هیالتی 
هم ک��ه این اواخ��ر بعض��ی از بانک ها حاضر 
ش��ده اند در اختی��ار بخش تولید ق��رار دهند، 
عماًل مش��کلی را حل نمی کن��د؛ در این میان 
بانک ها هم تس��هیالتی در اختیار تولیدکننده 
ق��رار می دهند اما چون به��ره باالیی دارد که 
معم��والً ب��ه 20درص��د هم می رس��د و حتی 
بیشتر، کسی جرات گرفتن تسهیالت را ندارد 
و اساساً چنین تسهیالتی بیشتر مقروض کردن 
تولیدکننده را در پی دارد. س��عادتی همچنین 
اش��اره می کند که اگر 20درص��د بهره بانکی 
را ب��ه 10 ت��ا 15درص��د س��ود تولیدکننده و 
فروش��نده و... اضافه کنی��م، در نهایت کاالیی 
تولید می ش��ود که دو براب��ر ارزش واقعی اش 
قیمت گذاری می شود و بازار هم کشش چنین 
قیمت گذاری هایی را ن��دارد، چون خریدار هم 
ت��وان خرید ندارد. بنابراین اجناس وارداتی که 
در موارد بسیاری هم غیراصل هستند در بازار 
جوالن می دهند، چون قیمت پایین تری دارند 
و به سهولت در اختیار مشتریان قرار می گیرند. 

گزارشیازچموخمسرمایهگذاریدرواحدهایکوچکتولیدقطعاتخودرو

چرخواحدهایتولیدیدرمسیرناهموار

طاهرهخواجهگیری

ترجمه:فهیمهخراسانی
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10 قــانــون جــدیــد بــرای مــدیـریـت بـحــران
برقراری صحیح ارتباط در شرایط بحرانی
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ارتباطات امروزه یک خیابان دو طرفه بوده و 

فارغ از آنچه ما در این رابطه می اندیشیم دیگر 

امکان ارتباط یک سویه وجود نداشته و افراد 

نظرات خود را به آسانی بیان می کنند

در مناسبات انسانی مباحث سازمانی و قانونی 
را فراموش کنید. سعی کنید تا پشت لوگوی 
شرکت پنهان نشوید، مخاطبان شما انتظار دارند 
تا افرادی که برای یک برند کار می کنند با آنها 
سخن گفته و در ارتباط باشند

نکته آخر آن است که ارتباطات درون سازمانی 
در هنگام وقوع بحران از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار بوده و نقش کلیدی در فرآیند مدیریت 
بحران ایفا می کند

گوش کنید، گوش کنید و گوش کنید! به چیزهایی که 
دیگران می گویند و منتشر می کنند گوش کنید. بررسی 

کنید و ببینید از چه چیزهایی صحبت می کنند و از 
چه موضوعاتی سخن نمی گویند. به هنگام بروز بحران 

بررسی موارد مذکور و کسب اطالع از شرایط از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است

اطالع رسانی در زمان بحران تنها راه ممکن است. فراموش 

نکنید در صورت عدم اطالع رسانی از سوی شما، شخص 

دیگری این کار را خواهد کرد و ممکن است این موضوع به 

شکلی اتفاق بیفتد که کامال از کنترل شما خارج باشد

سخن گفتن از زمان واقعی یک پیشنهاد نبوده 

و از جمله انتظارات اصلی مخاطبان است. عدم 

رعایت این موضوع در نهایت به سود شما تمام 

نخواهد شد

هنگامی که شما ارتباط دو سویه و همزمان را 
ایجاد می کنید پاسخ مناسبی از این استراتژی 
خود دریافت خواهید کرد. در چنین شرایطی 

مخاطبان شما به ارتباط ایجاد شده پاسخگو بوده 
و شما نیز باید روند پاسخگویی را ادامه دهید

در میان شبکه های اجتماعی، توییتر از ویژگی های 
قابل توجهی برای انتشار اخبار و اطالعات به هنگام 

بروز بحران برخوردار است. بنابراین استفاده از 
توییتر در ارتباطات خود به هنگام بحرانی شدن 

اوضاع اقدامی ضروری به نظر می رسد

سازگاری و انعطاف باید به فرهنگ سازمانی شما وارد شوند. 
البته این به معنای تبیین استراتژی ارتباطی شما به هنگام 
بروز بحران نیست. به یاد داشته باشید چشم انداز دیجیتال 
و استفاده از تکنولوژی پیوسته در حال تغییر است در 
چنین شرایطی رکود و عدم حرکت رو به جلو شما را در 
مقابل رقبای تان آسیب پذیر می کند

رفتار صادقانه و دوستانه با افراد و عذرخواهی 
معنادار از آنها، بسیار اثرگذار خواهد بود. اما به 

یاد داشته باشید گاهی اوقات عمل کردن بسیار 
مؤثر تر از سخن گفتن است. شما باید سخن 

بگویید و برای سخنان تان دلیل داشته باشید



هند، نقطه امید بازار گوشی های 
هوشمند

شرکت تحقیقات فناوری گاتنر 
می گوید رشد فروش گوشی های 
هوشمند با کاهش مواجه خواهد 
شد. این موسس��ه می گوید بازار 
فروش گوشی های هوشمند از رشد 14/4درصدی در 
س��ال 2015 به تنها 7درصد در سال 2016 می رسد 
و تنها 1/5میلیارد نسخه گوشی هوشمند در سرتاسر 

دنیا پخش خواهد شد.
 فصل اوج فروش گوش��ی های هوش��مند به سال 
2010 برمی گ��ردد؛ زمان��ی که گارتنر خبر از رش��د 

73درصدی این بازار داده بود. 
بیش از یک س��ال است که نش��انه های افت بازار 
جهانی گوشی های هوش��مند دیده می شود؛ دلیلش 
هم این اس��ت که بازارهای پیش��رفته غربی به اندازه 
کافی اش��باع شده اند و موتور رشد چین هم با وجود 

افزایش تقاضا دارد با سرعت کمتری می چرخد.
 البت��ه ک��ه عط��ش مصرف کننده ها ب��رای به روز 
کردن س��االنه گوش��ی های تلفن همراه ش��ان تا حد 
زیادی کاه��ش یافته اما به اعتقاد گارتنر، گجت های 
جدید امکانات بیش��تری از آنچه کاربران گوشی های 
هوشمند در گوش��ی های قدیمی خود دارند، به بازار 
ارائ��ه نمی ده��د و ب��ه همین دلیل اس��ت که میزان 

تقاضای مصرف کننده ها پایین آمده است. 
این موسس��ه درباره بازاره��ای نوظهور هم معتقد 
اس��ت که میانگین عمر یک گوش��ی پیش��رفته بین 
2/2 تا 2/5 س��ال اس��ت؛ این در حالی است که عمر 
گوش��ی های س��اده به سه س��ال یا حتی بیشتر هم 

می رسد. 
چش��م امید گارتنر اما در این میان به هند است و 
می گوید فروش گوش��ی های پیشرفته در این کشور 
در س��ال گذش��ته باال بوده و این نش��ان می دهد با 
توجه به اینکه قیمت گوش��ی های هوش��مند دارد به 
اندازه معقول می رس��د، احتماال هند پتانسیل زیادی 
برای باال بردن میزان فروش گوش��ی های هوش��مند 
درجه یک دارد. پیش بینی می ش��ود در س��ال جاری 
139میلی��ون نس��خه گوش��ی هوش��مند در هند به 

فروش برسد. 
به گزارش گارتنر، میانگین قیمت فروش گوش��ی 
تلف��ن هم��راه در هند هن��وز زیر 79 دالر اس��ت و 
انتظار می رود که فروش گوش��ی های هوش��مند زیر 
120 دالر به بخش��ی از )تقریب��ا نصف( فروش کلی 
گوش��ی های هوشمند در این کشور کمک کند. البته 
اپل نمی تواند چندان به فروش در هند امید داش��ته 
باشد اما شرکت هایی که گوش��ی های هوشمند را با 
سیس��تم های عامل به مراتب ارزا ن تر از IOS تولید 
می کنن��د، به احتمال زیاد ش��انس خوب��ی خواهند 

داشت.

قرارداد 10 ساله IBM با 
شرکت های هواپیمایی امارات

IBM ی��ک قرارداد 10 س��اله 
خدم��ات فن��اوری ب��ا خط��وط 
دوبی  امیرتیس)ام��ارات(  پ��رواز 
امض��ا کرده اس��ت. این ش��رکت 
چندملیت��ی فن��اوری آمریکای��ی خدم��ات فناوری 
اطالعات��ی را در اختی��ار این خط هوای��ی می گذارد 
ت��ا بتواند کیفی��ت عملیات و سیس��تم های حمایتی 
مسافران خود را باال ببرد. براساس قراردادی که بین 
این دو شرکت امضا شده، در آینده نزدیک اطالعات 

پرواز این خط رمزگذاری می شود. 
همچنی��ن ق��رار اس��ت سیس��تم هایی در اختیار 
گذاش��ته ش��ود که با نرم افزارهای مختلف فرآیند و 
نحوه ارتباط با مش��تری آس��ان تر و کارآمدتر ش��ود. 
در اکتبر س��ال 2015، ش��رکت IBM یک قرارداد 
700میلی��ون دالری را با خطوط پرواز اتحاد ابوظبی 
امضا کرد و یک سری زیرساخت و خدمات آی تی در 
اختیار آن گذاشت. نیکول کیدمن، بازیگر استرالیایی 

هم برای این خط پرواز تبلیغ کرده بود.
 ام��ارات چهارمی��ن خ��ط هواپیمایی ب��زرگ دنیا 
در داش��تن مس��افران بین المللی اس��ت و می گوید 
در س��ال مال��ی که ت��ا 31 م��ارس داش��ته، در این 
عرصه 1/93میلیارد دالر س��ود کرده، یعنی رش��دی 

56درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. 

 ژاکوب لو، وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 6 ژوئن در هشتمین دور گفت وگوهای 
اقتصادی و راهبردی بین دو کشور چین و آمریکا، از چین خواست ظرفیت تولید فوالد 
در کارخانه ه��ای خود را کاهش دهد، به این دلیل که حجم فوالد تولید ش��ده در این 
کشور به بازارهای جهانی فوالد ضرر می زند. او گفت: »میزان زیاد فوالد تولید شده در 
چین، بازار جهانی را به هم زده و بر قیمت این محصول تاثیرات منفی بسیاری داشته 
اس��ت به طوری که این شرایط باعث ش��ده قیمت گذاری دقیق فوالد با مشکل مواجه 

شود و همین طور خسارات مالی زیادی به سایر کشورهای تولیدکننده وارد شود.«
 چین با بیش از نیمی از ظرفیت تولید فوالد دنیا، بیش��ترین سهم بازار را در اختیار 
دارد و با فروش آن به قیمتی بس��یار پایین تر توانس��ته کشورهای اروپایی و آمریکایی 
را شکس��ت دهد. پکن هم اکنون قصد دارد چاره ای برای این ش��رایط بیندیش��د اما از 
طرفی نگران جنبه های منفی کاهش تولید فوالد، مانند اخراج کارگران کارخانه هاست. 
 ژاکوب لو می گوید آمریکا قصد دارد با این کار یک ثبات نس��بی در بازار ایجاد کند 

و شرایط رقابت بیشتری برای کشورهای مختلف فراهم کند. 

ظرفیت عظیم بازار چین
 قرار شده پکن تا سال 2020 میالدی 100میلیون از 150میلیون تن ظرفیت تولید 
فوالد خود را کاهش دهد اما به قیمت اخراج 500هزار کارگر. میزان فوالد تولید شده 
چین در س��ال گذش��ته 804میلیون تن بوده که به علت ظرفیت تولیدی بیش از حد، 
تولیدکنندگان میزان آن را در س��ال 2015 کاهش دادند. این کاهش تولید باعث شد 
بازار فوالد اندکی به جنب وجوش بیفتد اما در این میان چینی ها بار دیگر سعی کردند 

از این اتفاق به نفع خود استفاده کنند. 
 چین در سال جاری اعالم کرده قصد کاهش میزان تولیدات خود را دارد. با این حال 
وزارت بازرگانی چین از آمریکا خواسته تعرفه سنگین 500درصدی بر فوالد وارداتی از 
چین را که خالف قانون سازمان تجارت جهانی نیز هست تغییر دهد. اما اتحادیه اروپا 
به دلیل نگرانی هایی که در این مورد دارد می گوید در حال بررسی پرونده های مربوط 

به این موضوع است و حتی امکان دارد میزان تعرفه ها را هم بیشتر افزایش دهد. 
 در هش��تمین دور گفت وگوهای اقتصادی چی��ن و آمریکا که با حضور جان کری و 
ژاکوب لو در پکن برگزار ش��د، سران دو کشور در مورد موضوعاتی از قبیل کشاورزی، 
تحوالت اقلیمی، تعامالت بانکی، امور مالی و بس��یاری مس��ائل تجاری و سیاسی دیگر 

با یکدیگر گفت وگو کردند. 

آمریکا از چین خواست تولید فوالد خود را 
کاهش دهد

در گذش��ته، به��ره وری ه��ر کش��ور ب��ا 
عواملی چون قدرت، کیفیت زیرس��اخت ها 
و راه ه��ای ارتباط��ی یا هم��ان حمل ونقل 
سنجیده می ش��د. امروز اما قوی ترین رشد 
اقتصادی نصیب کش��ورهایی می ش��ود که 
تقویت زیرس��اخت های دیجیتال را جدی 

می گیرند. 
اقتصاده��ای جه��ان در روزگار حاض��ر 
تنه��ا زمانی می توانند پیش��رفت کنند که 

به سرعت به سمت دیجیتال شدن بروند. 
به تازگ��ی تحقیق��ی انج��ام ش��ده ک��ه 
کشورهای دارای بیش��ترین زیرساخت در 
بخش دیجیتال مشخص ش��ده اند. در این 
کشورها بیشترین سرمایه گذاری در بخش 
دیجیت��ال صورت گرفته اس��ت. نتایج این 
تحقیق که از سوی ش��رکت هوآوی انجام 

شده، شگفت آور بوده است. 
ش��رکت هوآوی در تحقیق خود با عنوان 
»ش��اخص اتص��ال جهان��ی« ی��ا GCI به 
بررس��ی میزان پیشرفت کش��ورها از نظر 
زیرس��اخت های دیجیتال پرداخته اس��ت. 
اب��زار این فن��اوری ارتباط��ات و اطالعات 

)ICT( بوده است. 
کش��ورهای صدرنش��ین در این تحقیق 
آمریکا، سنگاپور و س��وئد هستند. بریتانیا 
نیز پس از سوییس رده چهارمی، پنجمین 
کش��ور از نظ��ر دارا بودن زیرس��اخت های 
دیجیت��ال اس��ت. در ادام��ه ای��ن جدول 
کش��ورهای دانمارک، ک��ره جنوبی، هنلد، 

ژاپن و نروژ قرار دادند. 
در میان کشورهای غرب اروپا اما بهترین 
رتبه را بریتانیا کس��ب کرده که توانسته از 
نظر زیرس��اخت های دیجیتال از آلمان در 
رده دوازدهم، فرانس��ه در رده س��یزدهم و 

اسپانیا در رده هفدهم پیشی  بگیرد. 

مسیر دیجیتالی شدن
برای گام برداش��تن در مسیر دیجیتالی 
شدن باید از چهار ایستگاه مهم عبور کرد. 
کشورها براس��اس شاخص اتصال جهانی و 
تاثی��ر آن بر تولی��د ناخالص ملی خود باید 
راهی این سفر شوند. برای دست یافتن به 
شاخص های باالی اتصال جهانی توقف در 

این چهار ایستگاه ضروری است: 

ایستگاه اول: نوآوری های بنیادین
کش��ورهایی که در این ایس��تگاه متوقف 
می ش��وند هن��وز در مراحل اولی��ه فرآیند 

ایج��اد زیرس��اخت ها هس��تند. تمرکز این 
کش��ورها بر مراکز داده و س��رمایه گذاری 
ب��ه  ن��وآوری  بان��د اس��ت.  روی پهن��ای 
عوامل��ی چون منابع مالی و سیاس��ت های 
عمومی نیز بس��تگی زیادی دارد. بنابراین 
زیرساخت سازی بسیار تحت الشعاع این دو 

عامل قرار می گیرد. 

ایستگاه دوم: نوآوری های اینترنتی
کشورهایی که به این ایستگاه رسیده اند، 
اکن��ون در مرحل��ه س��رمایه گذاری روی 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات هس��تند. 
تمرک��ز آنها بیش��تر ب��ر رایان��ش ابری و 
پذی��رش تغییرات در راه دیجیتالی ش��دن 
اس��ت. اتصال کشورها از طریق پهنای باند 
به آنها در پذیرش این نوع نوآوری ها کمک 

می کند. 

ایستگاه سوم: نوآوری  در داده ها
کشورهای حاضر در ایستگاه سوم اکنون 
پرچمدار ش��اخص اتصال جهانی هس��تند. 
تمرک��ز این کش��ورها بر داده ه��ای بزرگ 
است. برای این کشورها نوآوری در داده ها 
و حرکت در مسیر پذیرش اینترنت اشیا به 

رشد اقتصادی ختم می شود. 
س��رمایه گذاری بع��دی این کش��ورها بر 
دارایی های به دست آمده از داده های بزرگ 
و پذی��رش 4G، فیبرهای نوری و اینترنت 

اشیا خواهد بود. 

ایستگاه چهارم: نوآوری افزوده
س��رانجام کش��ورهایی که ب��ا داده های 
ب��زرگ خو گرفتند ب��ه نوآوری های افزوده 
می رس��ند. البته هنوز هیچ کشوری به این 
مرحله نرس��یده، اما کشورهای پرچمدار یا 
همان پیش��رو با شتابی که اکنون در ایجاد 

و گس��ترش زیرساخت های دیجیتال دارند 
می توانن��د به زودی ب��ه این ایس��تگاه نیز 

برسند. 

دسته بندی کشورها
در این رده بندی کش��ورها به سه دسته 
تقس��یم ش��ده اند. دس��ته اول کشورهای 
پیش��رو که رده های اول تا شانزدهم را در 
اختیار دارند، دسته دوم کشورهای پذیرنده 
که در رده هفدهم تا س��ی وهفتم هس��تند 
و دس��ته س��وم کش��ورهای ش��روع کننده 
که رده های سی وهش��تم ت��ا پنجاهم را در 

اختیار دارند. 
کش��ورهای پیش��رو عمدت��ا اقتصادهای 
توس��عه یافته هس��تند. این کش��ورها دائما 
درحال افزایش امکانات برای کاربران هستند 
و از تحلیلگران بزرگ در حوزه تحلیل داده ها 
برای ایجاد جامعه ای با هوشمندی و بهره وری 
بیش��تر اس��تفاده می کنند. متوس��ط تولید 
ناخالص ملی این کشور ها 50هزار دالر است 
و امتیازی بین 56 تا 85 را کس��ب کرده اند. 
در کش��ورهای پذیرنده بیشترین رشد تولید 
ناخالص ملی از مسیر GCI یا همان شاخص 
اتصال جهانی اتفاق افتاده اس��ت. تمرکز این 
کشورها بر افزایش تقاضای فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات )ICT(  ب��ا ه��دف تس��هیل 
دیجیتال س��ازی صنایع و رش��د اقتصادی با 
کیفیت باال بوده است. متوسط تولید ناخالص 
ملی در این کشورها 15هزار دالر و امتیازشان 

بین 35 تا 55 است. 
کشورهای ش��روع کننده هنوز در مراحل 
 ICT زیرس��اخت های  ایج��اد  ابتدای��ی 
هس��تند. تمرکز این کش��ورها ب��ر عرضه 
بیش��تر خدمات مبتنی بر ICT اس��ت تا 
مردم بیش��تری بتوانند به دنیای دیجیتال 

دسترسی یابند.

قیمت روغن های خوراکی

زیرساخت دیجیتال کدام کشورها قوی تر است؟ 

برندگان دیجیتال

دس��تمزد مدیرعامل گروه کاال های لوکس بربری بریتانیا به طرز چشمگیری سقوط 
کرد. این ش��رکت بریتانیایی در زمینه های مختلف طراحی، تولید و توزیع پوش��اک و 
لوازم ه��ای آرایش��ی، عینک و انواع لوازم لوکس منزل فعالی��ت می کند. بربری فعالیت 
خود را در یک مغازه کوچک در باسینگس��توک انگلس��تان آغاز کرد که به کشاورزان و 
ورزش��کاران محلی لباس گرمکن می فروخت و اکنون به یک برند بزرگ کاالی لوکس 

تبدیل شده است. 
ام��ا پ��س از اتفاقات ناامیدکننده ای ک��ه در این کمپان��ی رخ داد، حقوق مدیرعامل 
آن به ش��دت تحت تاثیر قرار گرفت. براس��اس گزارش س��االنه بربری، دریافتی امسال 
مدیرعامل ش��رکت، کریس��تف بیلی، ی��ک میلیون و 890هزار پوند ب��ود. در حالی که 
س��ال گذشته معادل 7میلیون و 510هزار پوند دریافت کرده بود. کاهش 75 درصدی 

دستمزد او را نتایج ناامید کننده فروش این شرکت توجیه می کند. 
این ش��رکت بریتانیایی فع��ال در صنعت مد، به تازگی طرح��ی را به منظور کاهش 
هزینه ها پیش��نهاد داده بود. این ش��رکت تصمیم دارد س��هام خود را پس از س��قوط 

35درصدی در 12 ماه گذشته در بازار بورس، بهبود بخشد. 

بربری و بازار چین
خانه لوکس بربری باید با رکود شدید فروش خود در هنگ کنگ که بخش مهمی از 
بازار این شرکت است مقابله کند. براساس گزارش سال 2014 شرکت، بربری در آسیا 
فروش��ی معادل 938میلیون پوند داشته و 933میلیون پوند هم در سال قبل از آن در 

آسیا فروش داشته است. 
رئیس اجرایی بربری در بیانیه این شرکت خطاب به سهامداران خود، از سال 2016 

به عنوان یک سال محوری برای صنعت لوکس یاد کرد. 
کریس��تف بیلی، مدیرعامل کنونی بربری که از س��ال 2014 در این س��مت اس��ت، 
پیش از اینکه مدیر عامل ش��رکت باش��د، از س��ال 2001 مدیر هنری آن بود. در واقع 
او یک مس��ئولیت دوگانه در شرکت به عهده دارد. این مسئولیت دوگانه در دنیای مد 
و صنعت کاالهای لوکس برای س��رمایه گذاران خیلی قابل اطمینان نیست. با توجه به 
نتایج حاصل از عملکرد ش��رکت، س��هامداران و تحلیلگران این مسئولیت را برای یک 

نفر سنگین می دانند. 
بربری همیش��ه مورد توجه افراد ش��یک  پوش بوده و هس��ت اما مانند تمام برند های 
تجاری، این ش��رکت هم در طول سال های فعالیت خود افت و خیز هایی داشته است. 
پیش از این هم در س��ال 2014 بربری برای مقابله با کاهش فروش خود، اس��تراتژی 
جدیدی را پیش گرفت. این شرکت دریافت که آینده از آن دنیای دیجیتال و بازاریابی 

اینترنتی است. 
برند لوکس با طراحی چهارخانه و ش��والیه س��وار بر اس��ب، با همین روش بازاریابی 
دیجیت��ال توانس��ت این نام تجاری ب��زرگ را از بحران نجات دهد. این ش��رکت روش 
تعامل خود را با مشتریان تغییر داد و به جای تعامل سنتی و حضور در محل فروشگاه، 
از طریق ش��بکه های اجتماعی و دنیای مجازی با مش��تریان خود در تماس بود. هدف 
بربری از این اقدام ارزش گذاری بر مشتری بود و با این روش توانست در میان مشتریان 

خود امتیاز جمع کند.
 براساس گزارش آژانس مطالعاتی WCIE، امروزه بربری به عنوان یکی از مهم ترین 
فروش��گاه های متصل در دنیا ش��ناخته می شود. حضور برجس��ته این برند تجاری در 
دنیای مجازی دسترس��ی مش��تریان را به کاالهای متنوع این شرکت تسریع و تسهیل 

کرده است. 

حقوق مدیرعامل شرکت بربری 75درصد کاهش یافت

مسئولیت سنگین مدیرعامل

دور دنیا

قــاب

کیوسـک
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جدول امروز

تحلیل تازه شبکه تلویزیونی SKY NEWS نشان می دهد که سرمایه گذاران درحال خارج کردن دارایی های خود از بانک های بریتانیا درپی خروج احتمالی این کشور 
از اتحادیه اروپا هستند. براساس تحلیل این شبکه در ماه های مارس و آوریل سرمایه گذاران 65 میلیارد پوند را یا از این کشور خارج یا به ارزهای دیگر تبدیل کرده اند. 
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امتیاز کشورهای شروع کننده امتیاز کشورهای پذیرنده امتیاز کشورهای پیشرو
33 فیلیپین 51 اسپانیا 74 آمریکا
32 مصر 50 پرتغال 72 سنگاپور
32 ونزوئال 50 امارات 70 سوئد
32 اندونزی 48 جمهوری چک 68 سوییس
30 مراکش 47 قطر 65 بریتانیا
30 ویتنام 46 ایتالیا 64 دانمارک
30 هند 44 چین 63 کره جنوبی
28 الجزایر 44 شیلی 63 هلند
27 کنیا 44 مالزی 62 ژاپن
27 غنا 43 روسیه 61 نروژ

قیمت )تومان( نام

19,300 )4,5Kg( روغن جامد الدن طالیی 

4,900 )810gr( روغن مایع آفتابگردان فامیال 

11,800 )2,250Kg( روغن مایع سرخ کردنی بهار 

3,800 )810gr( روغن مایع مخلوط غنچه 

1,150  روغن گیاهی خالص 150 گرمی طعم زعفرانی الدن طالیی

4,900 )810gr( روغن مایع کانوال چین چین 

)GCI( جدول رده بندی 10 کشور برتر هر دسته از نظر شاخص اتصال جهانی
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