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مجمع جهانی اقتصاد از میان 136 کش��ور جهان، ایران را به عنوان 
امن ترین و کم هزینه ترین مقصد گردشگری جهان انتخاب کرد. حفظ 

این جایگاه برای کش��وری که قصد دارد اقتصاد و ارتباطات 
بین المللی خود را ترمیم کند، حائز اهمیت فراوانی است...

مجمع جهانی اقتصاد انتخاب کرد  
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سه شنبه
9 خرداد
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی
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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: 

 بخش خصوصی
باید میدا ن دار اقتصاد باشد

 نرخ سود تسهیالت بانکی در 3۲ سال گذشته
در دامنه 4 تا ۲5 درصد در نوسان بوده است

مصائب بهره  برای اقتصاد ایران
4

مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه 6.4 درصد افزایش معامالت و 5.7 درصد افزایش قیمت داشت

شاخص های سه گانه 
تحرک در بازار مسکن

۲

مدیریت بازاریابی فرهنگی

بازاریابی و فروش

11

سرمقاله
 تجارب بین المللی

ادغام بانکی

چندی اس��ت رئی��س کل بانک 
مرک��زی بر ض��رورت ادغام برخی 
بانک ها و سبک سازی این سیستم 
تأکی��د دارد. وی در گفت وگوی��ی 
اعالم کرده اس��ت: »وقتی بانک ها 
می ش��وند،  ادغ��ام  یکدیگ��ر  ب��ا 
صرفه جوی��ی قابل توجه��ی برای 
آنها به همراه خواهد داشت، چراکه 
قیمت  تمام شده و هزینه خدمات 
آنها کاهش می یابد. از سوی دیگر 
برخی از هزینه های دیگر از جمله 
هزینه های مربوط به شعب کاهش 
می یاب��د، چراک��ه وقت��ی دو بانک 
ب��ا یکدیگر ادغام می ش��وند، دیگر 
دلیلی برای وجود دو ش��عبه از آن 
در یک خیابان وجود ندارد. در این 
حالت می توانند یکی از ش��عب را 

تعطیل و آن را...
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سیدمحسن طباطبایی
کارشناس اقتصادی 



افزایش تمایل به خرید واحدهای 
توان  نزدی��ک ش��دن  قدیمی س��از، 
متقاضی��ان واحده��ای متوس��ط و 
 کوچک مت��راژ به قیمت مس��کن و
 ج��ا مان��دن قیمت مس��کن از نرخ 
تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان 
مصرفی به بازار مس��کن فراهم کرده 

است. 
به گزارش ایس��نا، همزمان با قرار 
داش��تن فض��ای جامعه در ش��رایط 
ته��ران  مس��کن  ب��ازار  انتخاب��ات، 
نخس��تین تحرکات پیش رونق خود 
را س��پری ک��رد. در اردیبهش��ت ماه 
افزایش  مس��کن پایتخت ۶.۴ درصد 
معامالت و ۵.۷ درصد افزایش قیمت 
را نش��ان داد. این آم��ار دو نتیجه را 
به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود 
انتظار رک��ود انتخاباتی، معامالت نه 
تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاه��ش نیافته بلکه مقداری افزایش 
را نشان داده است. دوم اینکه قیمت 
مسکن س��یگنال نگران کننده ای به 
س��وی جهش ارس��ال نمی کند؛ زیرا 
هنوز نس��بت به تورم نقطه به نقطه 
با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است. 
نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در 
بازار مسکن محسوب می شود تمایل 
به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز 
اس��ت که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته 
است. این موضوع می تواند حاکی از 

آن باشد که قیمت مسکن به تدریج 
ب��ه کف تقاض��ای مصرف��ی در بین 
اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه 
در اریبهش��ت ماه بیش��ترین تع��داد 
خریدوف��روش در بی��ن واحده��ای 
تا پنج س��ال س��اخت ب��ا ۱.۹ درصد 
افزایش نس��بت به م��اه قبل به رقم 
۴۷.۶ درصد رس��یده، ام��ا ۴.۵ درصد 
نس��بت ب��ه ماه مش��ابه س��ال قبل 
کاهش یافته است که البته کماکان 
تمایل بیش��تر طرف تقاضا به سمت 

واحدهای نوساز را نشان می دهد. 
با این وجود معام��الت واحدهای 
۱۶ ت��ا ۲۰ س��ال و ۲۰ س��ال به باال 
ب��ه ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نس��بت 
به س��ال قبل افزایش یافته اس��ت. 
خریدوف��روش  رش��د  از  برآورده��ا 
واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک 
شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت 
واحدهای کم متراژ، ورود نخس��تین 
گ��روه از خان��ه اولی ه��ا به ب��ازار و 
پرداخت تس��هیالت ب��ه خانه های با 

عمر ۲۰ سال مربوط باشد. 
در س��وی دیگر جه��ش قیمت در 
ش��رایطی که هنوز نرخ رشد قیمت 
مس��کن ۳.۹ درصد نس��بت به تورم 
نقطه به نقطه کمتر اس��ت و با توجه 
به رش��د تدریجی معامالت بعید به 
نظر می رس��د. ل��ذا احتم��ال ایجاد 
س��ونامی ک��ه برخی فع��االن عرضه 
مس��کن قصد دارند به ای��ن بازار القا 

کنن��د نزدیک به صفر اس��ت. با این 
حال کارشناس��ان ب��رآورد می کنند 
ک��ه نیمه دوم س��ال ج��اری خروج 
غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله 
کلید می خ��ورد. بنابراین زمان فعلی 
می تواند فرصت مناس��بی برای ورود 

خری��داران مصرفی به بازار مس��کن 
باشد. 

در اردیبهش��ت ماه امس��ال تعداد 
مس��کونی  آپارتمان های  معام��الت 
با رش��د ۶.۴ درصدی نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل ب��ه ۱۶ ه��زار و 
۴۰۰ واحد رس��یده اس��ت. بررسی 
توزی��ع تعداد این واحدها به تفکیک 

عم��ر بن��ا حاک��ی از آن اس��ت که 
واحده��ای تا پنج س��ال س��اخت با 
سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان 
از واحدهای مسکونی معامله شده را 

به خود اختصاص داده اند. 
همچنین در بین مناطق بیس��ت 
و دو گانه ش��هر تهران منطقه پنج با 
۱۶.۱ درصد از کل معامالت بیشترین 
تع��داد قرارداده��ای مبایعه نام��ه را 
داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد 
و دو با ۹.۴ درصد در رتبه های بعدی 
ق��رار دارن��د. در مجم��وع ۷۴ درصد 
در  انج��ام ش��ده  معام��الت  از کل 
اردیبهش��ت ماه مربوط به ۱۰ منطقه 
ش��هری بوده و ۲۶ درص��د مانده در 

۱۲ منطقه دیگر انجام شده است. 
متوس��ط قیم��ت ه��ر ی��ک متر 
واح��د مس��کونی  زیربن��ای  مرب��ع 
معامل��ه ش��ده از طری��ق بنگاه های 
 معام��الت ملکی ح��دود ۴میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان بوده که نس��بت به 
فروردین ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه 
 ب��ا اردیبهش��ت ماه س��ال گذش��ته

  ۵.۷ درصد رشد دارد. 
برخی کارشناسان بر این اعتقادند 
ک��ه بازار مس��کن هم اکنون در حال 
تکمیل دوره رکود خود است )بدلیل 
نزدیک��ی نرخ رش��د قیمت مس��کن 
به نرخ رش��د تورم در س��ال جاری( 
و ت��ا زمان��ی ک��ه عرضه ه��ای قبلی 
واحدهای مس��کونی در بازار )که در 

اثر رونق س��ال های ۹۰ تا ۹۲ شکل 
گرفته اس��ت( با تقاضا روبه رو نشود 
و ب��ه عب��ارت دیگر ت��ا هنگامی که 
تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، 
به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد 
یافت، منتهی از اواخر س��ال ۱۳۹۵ 
ت��ا نیمه ابتدای��ی س��ال ۱۳۹۶، به 
دلی��ل تثبیت اثر افزای��ش نقدینگی 
به واسطه کاهش س��ودهای بانکی، 
افزای��ش تس��هیالت خرید مس��کن 
)همانن��د ط��رح تس��هیالت خری��د 
مسکن اولی های بانک مسکن مبتنی 
بر س��پرده گذاری یک س��اله( و... به 
سمت تقاضای مصرفی )و تا حدودی 
س��رمایه گذاری( کمی تحریک شده 
و بازار مس��کن رونق نس��بی خواهد 

گرفت. 
همچنی��ن تحوالت نوس��انات ۳۰ 
س��اله در بازار مس��کن کشور نشان 
می ده��د دوره ه��ای رک��ود در بازار 
مسکن کش��ور به طور میانگین بین 
۱۰ ت��ا ۱۲ فصل به طول می انجامد؛ 
بنابرای��ن اگر فرض کنی��م که دوره 
رک��ود جاری نیز به ان��دازه میانگین 
دوره ه��ای رک��ود قبل��ی ب��ه طول 
انجامیده، باید از اوایل س��ال ۱۳۹۶ 
ش��اهد رونق نس��بی در بازار مسکن 
باش��یم ک��ه ب��ه دلی��ل همزمانی با 
دوره  ریاس��ت جمهوری،  انتخاب��ات 
رونق به بعد از این بازه زمانی موکول 

خواهد شد. 

وزی��ر نفت از احتم��ال امضای یک 
قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت 
یازدهم خبر داد و گفت: از شرکت های 
بین المللی و صاحب فناوری درخواست 
کرده بودیم که پیشنهادات خود درباره 
توسعه میدان های نفتی را ارائه کنند. 

بیژن زنگنه درباره برگزاری نخستین 
مناقصه بین المللی صنعت نفت گفت: 
اکن��ون مناقصه برای توس��عه میدان 
آزادگان عم��ال در ح��ال اجراس��ت و 
مذاکره با ش��رکت های دیگری نیز در 
قالب مناقصات محدود در حال انجام 

است. 
بیژن زنگنه همچنین در مصاحبه ای 
با رویترز ابراز امیدواری کرد که ایران 
بتواند امسال با شرکت توتال فرانسه، 
لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و 
احتماال پترومین��ای اندونزی، قرارداد 

امضا کند. 
به گ��زارش رویترز، ای��ران امیدوار 
اس��ت که به دنب��ال انتخ��اب دوباره 
حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری 
این کشور، با امضای پیش قراردادهایی 
با شرکت هایی مثل توتال و لوک اویل 
در سال جاری میزان سرمایه گذاری ها 

در صنعت نفت افزایش یابد. 
بی��ژن زنگنه، وزیر کهن��ه کار نفت 

گفته است که ایران در نظر دارد طی 
پنج  س��ال آینده ظرفی��ت تولید نفت 
ای��ران را  یک چه��ارم افزایش بدهد 
و ای��ن افزایش ب��ا قراردادهای جدید 

بین المللی امکان پذیر است. 
توسعه میدان های جدید و افزایش 
برداشت از میادین مشترک به ایران 
این ام��کان را می دهد که س��ومین 
کش��ور تولید کنن��ده نف��ت، تولید 
نفت خود را ۵ میلیون بشکه در روز 
افزای��ش دهد که این رقم ۵ درصد از 
تولی��د جهانی نفت اس��ت. ایران هم 
اکنون ۴ میلیون بش��که در روز نفت 
تولی��د می کند. قرار اس��ت ظرفیت 
تولی��د گاز فرآوری ش��ده هم تا یک 
میلیون مترمکع��ب افزایش یابد که 
 با ای��ن افزایش، تولی��د گاز ایران به 

۶۰۰ هزار مترمکعب می رسد. 
زنگن��ه در جریان نشس��ت اعضای 
صادرکننده نفت در وین در مصاحبه 
با رویت��رز گفت ک��ه »انتخابات اخیر 
ایران یک مرحله مهم بود، به این دلیل 
ک��ه مردم در این انتخابات به تعامل با 

جهان رای مثبت دادند.«
او اضاف��ه می کند: »م��ن امیدوارم 
که این پیام مثبت خصوصا از س��وی 
قدرت ه��ای بزرگ جهان درک ش��ده 

باشد. »او گفته است که این همچنین 
پی��ام روش��نی ب��ه ای��االت متح��ده 
آمریکاست که اخیرا دوباره تحریم های 
۱۹۷۹ زم��ان انقالب ای��ران را برقرار 

کرده است.« 
 »دیگ��ر زم��ان برخ��ورد ب��ا ایران 
نیس��ت« اش��اره زنگنه به تحریم های 
بازدارنده ای اس��ت که اخیرا توس��ط 
دونال��د ترامپ علیه ایران وضع ش��ده 
اس��ت. »ای��ن )انتخابات ای��ران( پیام 
بسیار روش��نی به جهان است، بیش 
از ۶۵ درص��د از جوانان ایرانی و طبقه 
متوسط، دانشجویان دانشگاه این پیام 
را داده اند. من امیدوارم که جهان این 

تغییر مثبت را دریافت کرده باشد.«
زنگن��ه می گوید که ای��ران امیدوار 
اس��ت، قراردادهای جدیدی را امسال 
با توتال فرانس��ه، لوک اویل روس��یه، 
مرسک دانمارک و پترومینای اندونزی 
به امضا برساند. گفت وگو ها بر توسعه 
میادین جن��وب آزادگان، ی��ادآوران، 
غ��رب کارون، منص��وری و آب تیمور 
و همچنی��ن الیه نفت��ی میدان گازی 

پارس جنوبی خواهد بود. 
زنگن��ه می گوی��د که ای��ن افزایش 
ظرفیت ها بر هم��کاری ایران با اوپک 
تاثیری نمی گذارد. در نشس��ت اخیر 

اوپک، اعضای این سازمان برای توقف 
تولید به مدت ۹ م��اه دیگر در جهت 
کاهش عرضه جهانی به توافق رسیدند. 
زنگن��ه می گوید که تصمی��م اعضای 
اوپ��ک، تصمیمی کوتاه مدت اس��ت 
و برنامه ایران ب��رای افزایش ظرفیت 
تولید یک بخ��ش از برنامه بلند مدت 

این کشور است. 
رقابت ایران با عربس��تان س��عودی 
در جری��ان نشس��ت های قبلی اوپک 
بس��یار تنش زا بوده، با این حال زنگنه 
می گوید که او خیلی شگفت زده است 
که یک همکاری خ��وب بین اعضای 
اوپک ش��کل گرفته و این همکاری با 
غیر اوپکی ه��ا مثل روس��یه برای فریز 

کردن تولید نفت تکمیل شده است. 
زنگنه می گوی��د: »من فکر می کنم 
که این نخستین بار است که ما بدون 
بحث و جدل نشستی را داشته ایم. من 
حدود ۲۰ س��ال اس��ت که در اوپک 
هس��تم، این نخس��تین بار است که 
ش��اهد توافق ۱۰۰ درصدی بین اوپک 

و غیر اوپک هستم.«

قیمت نفت در بازار جهانی کاهش 
یافت

قیمت  نفت روز گذشته در بازارهای 

جهان��ی تحت تاثی��ر رش��د بی وقفه 
حفاری در آمریکا کاهش پیدا کرد. 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( هفته گذشته با تمدید توافق 
کاهش تولید حدود ۱.۸میلیون بشکه 
در روز تا پایان سه ماه اول سال ۲۰۱۸ 
موافقت کردند. اما این تصمیم مطابق 
میل بسیاری از سرمایه گذاران نبود و 
فروش گسترده و ریزش قیمت ها را به 

دنبال داشت. 
بهای نفت برنت که قیمت پایه بازار 
اس��ت، ۰.۳ درصد کاهش  بین المللی 
یافت و به ۵۲ دالر در هر بشکه رسید. 
بهای نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت 
آمری��کا نیز با ۰.۳ درص��د کاهش ۴۹ 

دالر در هر بشکه قیمت خورد. 
به عب��ارت دیگ��ر، با وج��ود ادامه 
کاه��ش تولی��د، قیمت ه��ای نفت از 
س��طح ۵۰ دالر در هر بش��که رش��د 
نداش��ته اس��ت. تحلیلگران  چندانی 
ش��رکت »بی ام ای ریسرچ« در همین 
زمینه معتقدند که واکنش فوری بازار 
به تصمیم نشس��ت ۲۵ ماه مه اوپک، 
نش��ان دهنده تاثیر ضعیف ت��ر از حد 
انتظ��ار کاهش تولید بر س��طح باالی 
ذخایر جهانی نفت در نیمه اول س��ال 

۲۰۱۷ بوده است. 

مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه ۶.۴ درصد افزایش معامالت و ۵.۷ درصد افزایش قیمت داشت

شاخص های سه گانه تحرک در بازار مسکن

۴ غول نفتی جهان در راه ایران

امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم

حمل و نقل

ATR انقالب هوایی ایران را محقق می کند
۳۵ فرودگاه ایران چشم  انتظار 

هواپیماهای کوچک
با اینک��ه تعداد فرودگاه های فعال ای��ران از مرز ۵۰ عبور 
ک��رده، ام��ا در طول س��ال های گذش��ته عمال تنه��ا تعداد 
مح��دودی از ای��ن فرودگاه ها توانس��ته اند عملک��ردی قابل 
قب��ول را از خود ارائ��ه دهند؛ عملکردی ک��ه پیش از آنکه 
به مدیریت این صنعت مرتبط ش��ود به نبود ناوگان الزم در 
صنعت هواپیمایی کش��ور باز می گردد.  به گزارش ایسنا، با 
توجه به تحریم های چند دهه ای که علیه صنعت هواپیمایی 
ایران وضع ش��ده عمال تعداد قابل توجه��ی از هواپیماهای 
ایرالین های ایرانی یا زمین گیر شده اند یا به پرواز در مناطق 
خاص پروازی روی آوردند؛ مناطقی که تعداد مسافران آنها 
بس��یار باالس��ت و هواپیماهای غول پیکر فعال در آس��مان 
کش��ور را به س��مت آنها حرکت می دهد.  ب��ا توجه به این 
ش��رایط یکی از اصلی ترین دغدغه های مدی��ران وزارت راه 
و شهرسازی در طول س��ال های گذشته افزایش قابل توجه 
تعداد هواپیماهای کوچک بوده تا بتواند ش��انس فعال شدن 

فرودگاه های مناطق مختلف ایران را افزایش دهد. 
پس از آنکه با تجربه ناموف��ق هواپیماهای ایران ۱۴۰ عمال 
شانس��ی ب��رای دورزدن تحریم ها باق��ی نمان��د، وزارت راه و 
شهرس��ازی پس از اجرایی شدن برجام بخش قابل توجهی از 
تمرکز خ��ود را به خرید هواپیماهای کوچ��ک اختصاص داد؛ 
هواپیماهای��ی که هدف آنها فعال ک��ردن دوباره فرودگاه هایی 
اس��ت که در طول سال های گذشته جز ضرر برای این صنعت 
نداش��تند.  نگاهی به گزارش های ارائه ش��ده از سوی شرکت 
فرودگاه ها در طول ماه های گذشته نشان می دهد چهار فرودگاه 
مهرآباد، هاشمی نژاد مشهد، امام خمینی )ره( و دستغیب شیراز 
بیش از ۵۰ درصد از تمام پروازهای صنعت هوایی کشور را انجام 
داده اند. پس از آن نیز تعداد دیگری از فرودگاه های مراکز استان 
قرار گرفتند و سپس ۳۵ فرودگاهی هستند که در مجموع تنها 
حدود یک درصد از پروازهای ناوگان ایران را اجرایی می کنند.  
در بین این فرودگاه ها نام ش��هرهایی مانند کرم��ان، زاهدان، 
رش��ت، ارومیه، گرگان، س��نندج، یاسوج، ش��هرکرد، همدان، 
اراک و زنجان نیز به چشم می خورد؛ مراکز استانی که با وجود 
قرار گرفتن در فهرست فعالیت های اقتصادی هرگز نتوانستند 
شانس خود را برای حضور در عرصه های جهانی افزایش دهند. 
اگ��ر به نام این فرودگاه ها، ش��هرهایی چون خوی، زنجان، بم، 
جیرفت، رفس��نجان، ش��اهرود و طبس را نیز اضافه کنیم به 
فرودگاه هایی می رس��یم که در طول ماه حتی به اندازه ۳۰ روز 
نی��ز ۳۰ پرواز ندارند.  در این چارچوب اجرایی ش��دن قرارداد 
هواپیماهای ATR  که توانایی جابه جایی حدود ۷۰ مسافر را 
دارند و برای مس��افت های کوچک طراحی و ساخته می شوند، 
توانس��ته امید این فرودگاه ها برای زنده شدن دوباره را افزایش 
ده��د. در حال حاضر ایران ایر چه��ار فروند از این هواپیماها را 
تحویل گرفته که ظرف روزهای آینده به طور رسمی کار خود 
را در صنعت هوایی آغاز می کند و در طول ۲۰ ماه آینده تعداد 

این هواپیماها به ۲۰ فروند افزایش می یابند. 

ایران در مسیر کروزهای غول پیکر قرار 
می گیرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
سیستان و بلوچستان از رایزنی برای قرار گرفتن ایران در مسیر 
کش��تی های کروز خب��ر داد و گفت: برای راه ان��دازی تورهای 
ترکیبی کشتی های کروز به مقصد ایران، با اندونزی و سنگاپور 
تفاهمی شده که در اجالس سال آینده وزرای گردشگری آسیا 
و اقیانوسیه تصویب خواهد شد.  کامبیز مشتاق گوهری، بنادر 
ای��ران را برای پهلوگیری کروزه��ای غول پیکر آماده و توانمند 
دانست و به ایسنا گفت: پیشنهاد ما راه اندازی تورهای ترکیبی 
برای گردش��گران بین این کشورها اس��ت، چرا که بسیاری از 
مسافران اروپایی کش��تی های کروز همواره مطرح کرده اند در 
س��فرهای دریایی، فقط شن و ماس��ه دیده اند، در حالی  که با 
راه اندازی تورهای ترکیبی، می توان دسترسی این گردشگران به 
بنادر ایران را آسان کرد و آنها را به عمق ایران کشاند و بازدید 
از شهرهای اصفهان، یزد و شیراز را در برنامه سفرشان قرار داد. 

اقتصاد کالن

فایننشال تایمز گزارش داد
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه 

توافق تجارت آزاد با ایران
روزنامه فایننشال تایمز انگلیس اعالم کرد همگام با دورتر 
ش��دن آمری��کا از ایران، ب��ازار یکپارچه اوراس��یا به رهبری 

روسیه خواهان تقویت روابط تجاری به تهران است. 
به گ��زارش فایننش��ال تایمز، اتحادیه اقتصادی اوراس��یا به 
رهبری روس��یه قصد دارد به منظور تقوی��ت روابط اقتصادی 
ای��ن اتحادیه با ته��ران، در اواخر س��ال ۲۰۱۷ توافق تجارت 
آزاد ب��ا ایران را نهایی کند.  این پیش��نهاد تج��اری در حالی 
در ش��رف وقوع است که شواهد نش��ان می دهد روابط ایران با 
آمریکا در دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ بدتر می شود. دونالد 
ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا یک روز پس از انتخاب دوباره 
حجت االس��الم حسن روحانی به س��مت ریاست جمهوری که 
برنامه تقوی��ت روابط بین المللی را در دس��تور کار خود دارد، 
از عربس��تان س��عودی و رژیم اش��غالگر قدس دیدن کرد. به 
نوشته فایننش��ال تایمز، ترامپ در طول این دیدارها به منظور 
دام��ن زدن به آتش اختالفات و ایجاد فضای رعب و وحش��ت 
در منطق��ه، به ای��ران حمله کرد.  فایننش��ال تایمز اضافه کرد 
که روس��یه و ایران در برخی مسائل ژئوپلیتیکی که مهم ترین 
آنها جنگ با س��وریه اس��ت با یکدیگر همکاری می کنند. این 
دو کش��ور از وقتی اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۴ علیه 
روسیه تحریم هایی اعمال کردند، خواهان محکم تر شدن روابط 
اقتصادی با یکدیگر ش��دند.  دستیابی به توافق تجارت آزاد با 
ایران یک پیروزی چش��مگیر برای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا 
شامل روسیه، قزاقستان، بالروس، گرجستان و ارمنستان است 
که اتحاد آنها از سال ۲۰۱۵ شکل گرفته است. نخست وزیران 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مشاهده فرصت برای توسعه به ورای 
بازار این بلوک، در ماه مارس مصمم شدند مذاکرات با تهران را 
در اولویت قرار دهند.  تیمور سلیمانف، وزیر اقتصاد قزاقستان 
در این باره گفت: بر این باورم که تا پایان س��ال ۲۰۱۷ به یک 
نتیجه اساسی در این رابطه می رسیم. سلیمانف که در دسامبر 
به مقام وزارت رسید، اظهار کرد: ما مایلیم تا آن زمان چارچوبی 
بین دو طرف امضا شود. از سوی دیگر وی هشدار داد هر گونه 
تیرگ��ی روابط تجاری میان آمریکا و چین در دولت ترامپ، به 
ضرر آسیای مرکزی خواهد بود.  ترامپ در تبلیغات انتخاباتی 
خود، مواضع مخالف تجارت آزاد را اتخاذ کرده و چین را آماج 
انتقادات سنگین قرار داده بود. او تهدید کرده بود که تعرفه های 
وارداتی وضع خواهد کرد و پکن را دستکاری کننده ارزی نامید. 
با این  همه دیدار اخیر ترامپ با شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین و توافق تجاری که به ش��رکت های آمریکایی دسترس��ی 
بیشتری به بازار چین می دهد، امیدها را نسبت به موضع مالیم تر 
رئیس جمهور آمریکا در قبال پکن برانگیخته اس��ت.  بر اساس 
گزارش فایننشال تایمز، سیاست »یک کمربند یک جاده« چین 
برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی، در پایتخت های 

این منطقه عامل مهم رشد اقتصادی است. 

مذاکره برای راه اندازی جایگاه های 
کوچک سوخت در تهران

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از 
مذاکره بین ش��رکت های برند و ش��هرداری برای راه اندازی 

جایگاه های کوچک سوخت در تهران خبر داد. 
منصور ریاحی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه یکی 
از مشکالت ش��هرهای بزرگ از جمله تهران برای راه اندازی 
جایگاه های سوخت گران بودن زمین است، اظهار کرد: برای 
این مشکل راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده که یکی 
از این راهکارها راه اندازی جایگاه های کوچک سوخت است. 
وی ادامه داد: سناریوی احداث و راه اندازی جایگاه های کوچک 
س��وخت در اصفهان و قم اجرا شده و چند شهر دیگر از جمله 
تبریز و مشهد نیز از این طرح استقبال کرده اند. برای اجرای این 
طرح شرکت های برند وارد شده و جایگاه های کوچک سوخت 
را با همکاری ش��هرداری ها راه اندازی می کنند. البته صالحیت 
شرکت های برند توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تایید می شود و مکانی که جایگاه های کوچک باید احداث شوند 

نیز توسط این شرکت تعیین و تایید می شود. 
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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی: 

اقتصاد ایران نباید از حالت رقابتی 
خارج شود

رئیس س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی ب��ر میدان داری 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در استفاده 
از توانمندی های نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح، 

اصل رقابتی بودن اقتصاد کشور لحاظ شود. 
به گزارش »فرصت امروز« جلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی ظهر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد و اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اصل 
رقابتی ب��ودن اقتصاد گفت: دامنه فعالی��ت نهادهای عمومی 
غیردولت��ی در اقتصاد ای��ران باید همواره یکس��ری از الزامات 
مدنظر باشد به گونه ای که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج 

نشود. 
وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی بر مدیریت 
جایگاه و نقش نهادهای عموم��ی غیردولتی در اقتصاد ایران، 
ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که براساس سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی، 
بخش خصوص��ی باید میدان دار اقتصاد کش��ور باش��د و البته 
بخش خصوص��ی ای که توانمندی اج��رای طرح ها و پروژه ها را 

نیز داشته باشد. 

معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخش��ی به فعالیت کلیه 
ارکان نظ��ام، نهاده��ا و دس��تگاه های مختلف برای پیش��برد 
برنامه های اقتصادی کش��ور دانست و گفت: ستاد با استفاده از 
این ظرفیت می تواند نقش مؤث��ر و تعیین کننده ای در ایجاد 

هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند. 
جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی در خصوص دامنه فعالیت ه��ای اقتصادی نهادهای 
عموم��ی غیردولتی و نیروهای مس��لح را مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: الزم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های 
اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق 
ق��رار گیرد.  وی تأکید کرد: نظرات کارشناس��ی دس��تگاه ها، 
برای تصمیم گیری در خصوص تعیین سهم نهادهای عمومی 
غیردولتی و نیروهای مس��لح در اقتصاد کشور به این کارگروه 
ارس��ال و در نهایت برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود. 
در این جلس��ه وزرای دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، 
صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسالمی، جهاد 
کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
نی��رو، ارتباط��ات و فناوری اطالعات، رؤس��ای س��ازمان های 
برنام��ه و بودجه، امور اداری و اس��تخدامی و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، مش��اور اقتصادی 
رئیس جمه��وری، رئیس کل بانک مرک��زی و رئیس صندوق 

توسعه ملی شرکت داشتند. 
بر این اساس، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی 
از مدیری��ت جای��گاه و نقش نهادهای عموم��ی غیردولتی در 
اقتصاد ایران ارائه کرد و به تش��ریح تجربه سایر کشورهای در 
این زمینه، برآورد س��هم این نهاده��ا در اقتصاد ایران، تطابق 
فعالیت آنها با محورهای اصل��ی اقتصاد مقاومتی و مروری بر 
فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی 
در ایران پرداخت و مقرر ش��د گزارش تدوین ش��ده ظرف دو 
هفته از سوی دس��تگاه های ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد و 
پس از ارائه نظرات دس��تگاه ها به کارگروه مربوطه، جمع بندی 
مطالب برای تصمیم گیری نهایی به س��تاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی ارائه شود. 
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معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه پایتخت در وضعیت نامناسبی 
از جهت بلند مرتبه  سازی قرار دارد، 
گفت: براساس گزارش های واصله، با 
اجرای مصوبه برج - باغ، متاس��فانه 
4 هزار هکت��ار از باغات تهران نابود 

شده است. 
ب��ه گ��زارش  »فرص��ت ام��روز« 
و  راه  وزارت  خب��ری  پای��گاه  از 
افزود:  پیروز حناچ��ی  شهرس��ازی، 
شورای عالی شهرسازی و معماری در 
مدت اخیر مانع بلند مرتبه سازی به 
معنی 11 طبقه بیشتر در تهران شده 
اس��ت، متاس��فانه مباحث مربوط به 
بلند مرتبه سازی مربوط به سال های 
قب��ل از 93 اس��ت که مصوب��ه بلند 

مرتبه سازی صادر شده بود. 
و  شهرس��ازی  ش��ورای عالی  دبیر 
معم��اری تصریح کرد: برخی پهنه ها 
نی��ز در ط��رح جام��ع پیش بین��ی 
ش��ده، اما در ط��رح تفصیلی نیامده 
اس��ت، در حقیق��ت ای��راد اصل��ی 
معماری  و  شهرس��ازی  شورای  عالی 
به بلند مرتبه های واقع در پهنه هایی 
اس��ت که نه تنها در ط��رح تفصیلی 
پیش بینی نشده بلکه در طرح جامع 

هم نیامده است. 
حناچ��ی ب��ا اش��اره ب��ه ضواب��ط 
گف��ت: ضوابط  مرتبه س��ازی  بلن��د 
بلند مرتبه س��ازی باید ب��ه تصویب 
معماری  و  شهرس��ازی  شورای  عالی 
برس��د، البت��ه در س��ال های اخی��ر 
پیش نویس��ی تهی��ه ش��ده، منتهی 
معماری  و  شهرس��ازی  شورای عالی 
نیازمن��د اطالعات اس��ت، اطالعاتی 
هم به دس��ت ما رسیده که نشان از 
وضعیت نامناسب و آسیب پذیر دارد. 
حناچی ب��ا بیان اینکه متاس��فانه 
بلندمرتبه س��ازی در 10 س��ال اخیر 
بیش از ظرفیت توس��عه یافته است، 
افزود: کمیسیون ماده 5 شهر تهران 
پیش نویس ضوابط بلندمرتبه س��ازی 
شهرس��ازی  ش��ورای عالی  ب��ه  را 
ام��ا  داده،  پییش��نهاد  معم��اری  و 
معماری  و  شهرس��ازی  شورای  عالی 
نظر مس��اعدی ندارد به خصوص به 

دلیل ظرفیتی که در سال های اخیر 
 اس��تفاده ش��ده اس��ت، زیرا مجددا 
بلند مرتبه سازی ترویج پیدا می کند. 
شهرس��ازی  ش��ورای عالی  دبی��ر 
و معم��اری گف��ت: بع��د از حادث��ه 
آتش س��وزی پالس��کو مشخص شد 
که به اندازه ای که بلند مرتبه س��ازی 
توس��عه یافته، ش��هر ب��رای مقابله با 

بحران تجهیز نشده است. 
حناچی در واکنش به درخواس��ت 
سازمان حفاظت محیط زیست مبنی 
ب��ر لغو مصوبه برج - ب��اغ گفت: لغو 
این مصوبه در ش��ورای  ش��هر تهران 
مط��رح ش��ده و بع��د از ب��ه نتیجه 
رسیدن، این موضوع به شورای عالی 
شهرس��ازی و معم��اری ارائه خواهد 

ش��د، البته شورای عالی 
قطع��ا موافق لغو مصوبه 

برج- باغ خواهد بود. 

نجومی شدن قیمت 
مسکن پس از مصوبه 

برج-باغ
ی��ک  همچنی��ن 
کارشناس مسکن گفت: 
بعد از مصوب��ه برج باغ 
نه تنه��ا باغ��ات ته��ران 
حفظ نش��د، بلک��ه این 
مصوب��ه به عنوان عاملی 
و  مداوم  افزای��ش  برای 
قیمت  نجوم��ی ش��دن 
مسکن در مناطق شمال 

شهر تهران عمل کرد. 
محمد عدالت خواه به ایسنا گفت: 
مصوب��ه برج- ب��اغ در س��ال 13۸۲ 
ب��ا ه��دف حفظ باغ��ات ته��ران به 
تصویب رس��ید و عنوان ش��د که در 
مح��دوده باغات 30 درصد س��طح را 
اش��غال بدهیم و ۷0 درصد باغات را 
حفظ کنیم ولی عمال س��طح اشغال 
به 50 و در م��واردی به 100 درصد 
رس��ید و ام��روزه عن��وان می ش��ود 
چیزی از باغات ته��ران باقی نمانده 
ک��ه بخواهیم با توق��ف مصوبه برج-
 باغ، آنه��ا را حفظ کنیم. با این حال 
معتق��دم جل��وی ض��رر را از هر جا 

بگیری منفعت اس��ت؛ چرا که تراکم 
فروش��ی، نفس درخت��ان پایتخت را 

گرفته است. 
وی ب��ا بیان اینکه درختان خیابان 
ولیعصر)عج( به عنوان یکی از بهترین 
تراکم فروش��ی  با  خیابان های جهان 
در ح��ال نابودی هس��تند، گفت: با 
توجه به صدور مجوزهای بلندمرتبه 
در خیاب��ان ولیعصر  )عج( درخت ها 
به س��مت آفتاب خم ش��ده اند و در 
آینده نزدیک از ریش��ه در می آیند. 
شهرفروش��ی که به خصوص روند آن 
ط��ی یک دهه اخیر تش��دید ش��ده 
وضعیت��ی را در کالن ش��هر ته��ران 
ایج��اد ک��رده که تم��ام قابلیت های 

زندگی از بین رفته است. 

درخصوص  دانش��گاه  اس��تاد  این 
ش��هر  ش��ورای  اعضای  مس��ئولیت 
پنج��م برای کنترل قیمت مس��کن، 
حل مش��کل ترافیک و ایجاد ش��هر 
س��بز گفت: قیمت مسکن وابسته به 
قیمت زمین است اما وقتی مدیریت 
ش��هری به ش��کل قانونی و ب��ا ارائه 
مجوز تغییر کاربری و تراکم فروش��ی 
به زمی��ن ارزش می ده��د نمی توان 
انتظار داش��ت قیمت مس��کن رشد 

نکند. 
وی ادام��ه داد: تص��ور مدیری��ت 
ش��هری طی یک دهه اخیر این بود 

ک��ه با رفتن در ارتفاع، از گس��ترش 
افقی شهر جلوگیری کند اما دیدیم 
با مرتفع شدن ساختمان ها، صاحبان 
باغات و خانه ه��ای قدیمی که قابل 
س��کونت بودند به فکر گرفتن مجوز 
تراکم افتادند. در این میان بسیاری 
از باغ��ات و خانه ه��ای تاریخ��ی که 
هویت ش��هر محس��وب می شدند از 
بی��ن رفتند. ش��هرداری ه��م که از 
ابت��دا زمین های کم��ی را در اختیار 
داش��ت فکر کرد حاال ک��ه هوا را در 
اختیار دارد تا جایی که ممکن است 
هوافروش��ی کند اما فکر نکردند این 
اق��دام چه اثرات منفی ب��ر ترافیک، 
آلودگی ه��وا و جلوگیری از حرکت 

بادهای سطحی خواهد داشت. 
ی��ادآور  عدالت خ��واه 
قبل  س��ال  چند  ش��د: 
در  را  صحن��ه ای 
کمیسیون ماده ۷ تهران 
به عنوان مس��ئول حفظ 
اشجار ش��اهد بودم که 
ب��ود. مالکی  قابل تامل 
برای گرفتن مجوز قطع 
درختان آم��ده بودند و 
به او گفتن��د باید برای 
ه��ر درخ��ت ۷ میلیون 
تومان جریمه بدهی که 
آن ف��رد گفت ۷ میلیون 
چون  است؛  زیاد  تومان 
گفته  منطقه  شهرداری 
توم��ان  5 میلی��ون  ب��ا 
مجوز قط��ع درختان را 
به م��ن می دهد. همان جا مس��ئول 
کمیس��یون ماده ۷ ناراحت ش��د که 
چرا ش��هرداری منطقه دارد نرخ آنها 

را می شکند. 
ای��ن کارش��ناس مس��کن درباره 
راهکارهای کنترل قیمت مسکن در 
کالن ش��هر تهران گفت: زمین یکی 
از فاکتورهای ش��دید تاثیرگذار روی 
قیمت مس��کن اس��ت و تا زمانی که 
موضوع زمین حل نش��ود، مش��کل 
افزایش مداوم قیمت مسکن غیر قابل 
حل خواهد بود. یکی از دالیلی که در 
گذش��ته باعث افزایش قیمت زمین 

شد تبدیل زمین های موات به زمین 
بایر در کمیسیون های ماده 1۲ بود. 
طبق قانون، زمین های موات متعلق 
به دولت اس��ت اما اکث��ر زمین های 
موات توس��ط این کمیسیون، زمین 
بایر ش��ناخته ش��دند که به مالکان 
اختصاص یافت و ب��ه جهش قیمت 
زمی��ن انجامید. در ح��ال حاضر هم 
زمین های��ی در تهران وجود دارد که 
باید به صندوق دولت و ش��هرداری 
برگ��ردد.  وی افزود: در مورد امالک 
و زمین هایی نیز که نمی توان آنها را 
به حالت قبل برگرداند به اعتقاد من 
بای��د قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
اجرا ش��ود. چ��را باید زمین��ی که از 
طریق تاسیسات شهری و به خصوص 
ارائه مجوز ساختمانی، ارزش آن یک 
ش��به چندین میلیارد تومان افزایش 
یافت��ه، مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده 
پرداخت نکند؟ این مس��ئله اگر اجرا 
شود منابع خوبی برای خانه دار شدن 
دهک ه��ای پایین به وجود می آمد و 
در  کالن  س��رمایه های  تجمی��ع  از 
دس��ت مالکان بزرگ و اف��راد مرفه 

جلوگیری می شود. 
عدالت خواه، تولید مداوم مسکن را 
تنها راهکار رونق بخشیدن به اقتصاد 
ندانس��ت و در این خص��وص گفت: 
افرادی که در بخش عرضه و فروش 
مس��کن مناف��ع دارند دائم��ا عنوان 
می کنند تنه��ا راه حل خروج اقتصاد 
از رکود، رونق بخش��یدن به مسکن 
اس��ت. اما من معتق��دم تولید صرف 
مسکن کافی نیست؛ زیرا ما شاهدیم 
ایران  عمر متوس��ط س��اختمان در 
حداکثر ۲0 سال است و به دلیل عدم 
کیفیت مناسب باید مجددا بازسازی 
شود. سوال این اس��ت که چرا مثل 
بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته 
از ابت��دا خانه های با کیفیت و مقاوم 
تولی��د نکردی��م که حاال نی��ازی به 
بازس��ازی نداش��ته باش��د؟ به نظرم 
برخ��ی افراد ک��ه در فرآیند تولید و 
بازسازی مسکن سود می برند در پی 
این هستند که به طور پیوسته منابع 
کشور را در این بخش هدر بدهند. 

عضو هیأت نماین��دگان اتاق تهران 
گف��ت: اعضای کمیس��یون صنعت و 
معدن اتاق تهران، ایرادهایی به س��ند 
توس��عه صنعتی وزارت صم��ت وارد 
دانس��تند و در مجموع آن را س��ندی 

جامع و مفید ارزیابی نکردند. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
روزهای گذشته سندی را تحت عنوان 
س��ند »راهب��ردی توس��عه صنعتی« 
منتش��ر ک��رده اس��ت که ب��ه اعتقاد 
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
تهران ایرادهایی به آن وارد است و به 

بزرگ ترین چالش امروز صنعت کشور 
یعن��ی »رقابت پذیر نب��ودن صنعت« 
در کش��ورمان پاس��خ ن��داده و برای 
آن چاره جوی��ی نکرده اس��ت.  مهدی 
 پور قاضی با اشاره به اینکه کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران جلس��ه ای 
ب��رای بررس��ی این س��ند ب��ا حضور 
نماین��ده ای از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تشکیل داد، گفت: »در جلسه 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
بعد از ارائه گزارش و توضیحات نماینده 
وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره 

سند راهبردی توسعه صنعتی اعضای 
کمیس��یون صنع��ت و مع��دن اتاق 
ایرادهایی به این س��ند وارد دانستند 
و در مجم��وع آن را س��ندی جامع و 
مفید ارزیابی نکردند و پیشنهاد دادند 
تا این سند با همکاری نمایندگانی از 
ات��اق تهران به عن��وان نماینده فعاالن 
بخش خصوصی اصالح ش��ود.« او در 
ادامه به ایرادهایی که از سوی اعضای 
کمیسیون به این سند وارد شد، اشاره 
کرد و گفت: »سوال و ایراد اول اعضای 
کمیس��یون ای��ن بود که چ��را وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در تدوین این 
سند از مشورت و ظرفیت نمایندگان 
نکرده است؛  استفاده  بخش خصوصی 
عالوه بر این چرا در این سند با وجود 
اینک��ه تصوی��ری از ش��رایط صنعتی 
کشور ترس��یم ش��ده تحلیلی وجود 
ندارد که برای مثال مشخص کند چرا 
رتبه ایران در بسیاری از شاخص های 
صنعتی پایین اس��ت و برای حل آنها 
چه کاری باید انجام شود.« پورقاضی با 
بیان اینکه یکی از اشکاالت دیگر این 
سند مشخص نبودن پرسش اصلی آن 

اس��ت، گفت: »مهم ترین اشکالی که 
اعضای کمیسیون صنعت و معدن به 
این سند وارد دانستند این بود که در 
آن به مهم ترین چالش کنونی صنعت 
کشور یعنی رقابت پذیر نبودن تولیدات 
صنعتی ما در مقایسه با تولیدات دیگر 
کش��ورها اش��اره ای نش��ده و طبیعتا 
چاره ای هم برای آن پیش بینی نشده 
است، در صورتی که در سند راهبردی 
توس��عه صنعتی کش��ور بای��د فصل 
مش��خصی برای این مهم دیده شود و 

در آن چاره جویی صورت گیرد.«

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از اشکاالت سند »راهبردی توسعه صنعتی« می گوید

بازنویسی سند »راهبردی توسعه صنعتی« با همان اشکاالت سال ۹۴

موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری با لغو مصوبه برج- باغ

4هزار هکتار از باغات تهران با اجرای مصوبه برج -باغ نابود شده است

??

اقتصاد کالن نوسازی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: 
توسعه اقتصاد از مسیر حمل و نقل 

می گذرد
عض��و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی می گوید: نوس��ازی 
و بازس��ازی ناوگان حمل و نقل یکی از مهم ترین اولویت های 

پیش روی صنعت حمل و نقل در ایران است. 
 س��یده فاطمه مقیمی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین گفت: به 
نظر می رسد دولت دوازدهم باید نسبت به تعیین اولویت های 
خ��ود در چهار س��ال پیش رو اقدام کند، این در حالی اس��ت 
که در دل اولویت بندی اول، الزم اس��ت اولویت بندی ثانویه ای 
برای شناس��ایی نقاط مهم در هر بخش نیز صورت گیرد.  این 
فعال اقتصادی گفت: بر این اس��اس هر چند حوزه حمل و نقل 
ح��وزه ای واجد اولویت تلقی می ش��ود و ض��رورت دارد دولت 
دوازدهم تدابیری را برای توسعه این حوزه در نظر بگیرد، اما در 
عین حال در این بخش نیز نوعی اولویت دهی به بخش ها برای 
مشخص شدن مسیر ضروری است.  وی گفت: بررسی ها نشان 
می دهد نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل یکی از مهم ترین 
اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر 

می توان از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی بهره جست. 
مقیم��ی با تأکی��د بر اینکه نوس��ازی و بهس��ازی ناوگان 
می تواند بازدهی در بخش جاده ای و ریلی را باال ببرد، ادامه 
داد: فرسودگی ناوگان مشکالت فروانی را در این حوزه ایجاد 
کرده اس��ت.  مقیمی همچنین تکمیل خطوط حمل و نقل با 
اولویت دهی به اتصال کریدورها را از اهم اقداماتی دانست که 
در س��ال های پیش رو مدنظر است و توضیح داد: مهم ترین 
اقدام در این عرصه اتصال کریدور ش��مال - جنوب است که 
برای کشور منافع اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت. 
وی اضافه کرد: مس��یر توسعه در بس��یاری از کشورها از 
توس��عه بخش حمل و نقل گذش��ته اس��ت. به عبارت دیگر 
کشورها با توسعه صنعت حمل و نقل خود توانسته اند نسبت 

به ایجاد تحول در عرصه اقتصاد اقدام کنند. 
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه دولت دوازدهم 
الزم اس��ت از تمام امکان��ات و ظرفیت های موجود بهره مند 
ش��ود، اضافه کرد: بازتعریف بخش خصوصی و تعریف س��هم 
این بخ��ش از اقتصاد خ��ود می توان��د در افزایش همکاری 
بخش خصوصی در اقتصاد مؤثر باشد. در عین حال بسیاری 
از پروژه های حمل و نقلی می تواند با همکاری بخش خصوصی، 

حتی از منظر تأمین سرمایه ها اجرایی شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
 ۲۵ بانک ۱۵۱ میلیارد تومان

وام نوسازی می دهند
مدیرعام��ل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری ایران از 
تخصیص 151 میلیارد تومان اعتبار نوس��ازی به بافت های 

ناکارآمد شهری خبر داد. 
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، محمدسعید ایزدی با 
اعالم تخصیص اعتباری جدید در حوزه بهس��ازی و نوسازی 
ش��هری گفت: خوشبختانه در سال 95 موفق شدیم 9ردیف 
اختصاصی برای س��اماندهی س��کونتگاه های غیررس��می و 
بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد تعریف کرده و رقمی 
بالغ بر ۶39 میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص دهیم. 
وی ادامه داد: در این راس��تا موفق شدیم تا در اوایل سال 
جاری مبلغ 151 میلیارد تومان از این اعتبار را محقق کرده 

و آن را در سطح کشور تقسیم کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید بر اینکه شهرهای با 
ش��رایط حادتر اعم از مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان 
سیس��تان و بلوچس��تان در اولویت برنامه های بازآفرینی از 
ای��ن اعتبار هس��تند، گفت: قطعا با تزری��ق این مبلغ بحث 
ساماندهی سکونتگاه های غیررس��می و بهسازی و نوسازی 

بافت های شهری به شدت سرعت خواهد گرفت. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنی��ن تصریح کرد: 
خوش��بختانه با کم��ک مبالغ اختصاص یافته موفق ش��دیم 
410 پ��روژه )به مس��احت ۲میلیون و 500 ه��زار مترمربع 
فضای ش��هری( از پروژه هایی که باید با کمک دستگاه های 

ذی ربط آغاز و به مرحله اجرا می رسیدند را فعال کنیم. 
مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی شهری ایران ادامه 
داد: همچنین توانستیم پروژه های متعددی را مانند نوسازی 
تأسیسات، بهسازی معابر شهری، ساخت فضاهای آموزشی، 
بهداشتی، ورزش��ی، تفریحی و پاسگاه را در قالب این 410 
پروژه در سراسر کشور فعال کنیم که رقم بسیار چشمگیری 
به ش��مار می رود.  ایزدی همچنی��ن از صدور ابالغیه جدید 
بانک مرک��زی در خصوص س��همیه بندی ارائه تس��هیالت 
نوسازی نیز خبر داد و گفت: بانک مرکزی طی این ابالغیه، 
س��همیه ۲5 بانک عامل را برای ارائه 300 هزار تس��هیالت 
نوسازی بافت های ناکارآمد اعالم و سایر بانک ها کشور عالوه 

بر هفت بانک دولتی را نیز وارد این حوزه کرده است. 

آگهی دعوت ازسهامداران )دارندگان واحدهای مدیریتی( به تشکیل مجمع 
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر

به شماره ثبت 36478 و شناسه ملی 14005126303
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم)دارندگان واحدهای مدیریتی( صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری 
نیک اندیشان هنر دعوت می شود تا در جلسه مجمع که در ساعت 11 صبح مورخ 139۶/03/۲0 
در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ششم، پالک13، ساختمان هنر، طبقه پنجم تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه:   استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق      بررسی و تصویب صورت های
3مالی دوره منتهی به 139۵/1۲/30    سایر موارد.                      مدیر صندوق
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مهلت ۱۰ روزه برای تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران تعاونی فرش��تگان تا 
س��قف ۱۰ میلیون توم��ان در حالی 
روز گذشته به پایان رسید که برخی 
سپرده گذاران موسس��ه کاسپین در 
اعتراض به پرداخت نش��دن سود به 
حساب های آنها روبه روی ساختمان 
الجوردی بانک مرکزی در میرداماد 

تجمع کردند. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز«، این 
دس��ته از س��پرده گذاران، مشتریان 
تعاونی اعتباری فرش��تگان هس��تند 
ک��ه در 27 اس��فندماه 94 ب��ا هفت 
تعاونی دیگر غیرمجاز ادغام ش��دند 
تا موسس��ه اعتباری مجاز کاس��پین 
ش��کل بگی��رد. این در حالی اس��ت 
ک��ه کار تعیین تکلیف حس��اب های 
ت��ا س��قف ۱۰ میلی��ون توم��ان از 
ش��عبه   2۰ در  اردیبهش��ت ماه   28
موسس��ه اعتب��اری کاس��پین آغ��از 
ش��ده و نهم خرداد نی��ز مرحله دوم 
تعیین تکلیف حس��اب های تا سقف 
2۰ میلی��ون تومان آغاز می ش��ود تا 
به این ترتیب 9۰ درصد س��پرده های 
تعاونی فرشتگان تعیین تکلیف شود. 
۱۰ درص��د باقیمانده حس��اب ها نیز 
مربوط به کس��انی است که بیش از 
2۰ میلی��ون تومان در ای��ن تعاونی 

اعتباری موجودی داشته اند. 
در ش��یوه ای ک��ه بان��ک مرکزی 
فرشتگان  ساماندهی مشتریان  برای 
اعالم ک��رده اس��ت، 9۰ درصد مبلغ 
سپرده به صورت نقد به آنها پرداخت 
می ش��ود و ۱۰ درصد دیگ��ر تا زمان 
دارایی های  تکلی��ف هم��ه  تعیی��ن 
فرشتگان نزد موسسه کاسپین باقی 

می ماند. 
تجمع،  در  برخی شرکت کنندگان 
پارچه های س��فیدی را به نماد کفن 
ب��ه ت��ن ک��رده و در پالکاردهای��ی 
خود را »فریب خ��ورده مجوز بانک 
مرکزی به کاس��پین« معرفی  کرده 
اف��راد روبه روی  بودند. حض��ور این 
ساختمان بانک مرکزی که به گفته 
خود با وعده دریافت سود 28 تا 3۰ 
درص��دی ج��ذب این تعاونی ش��ده 
بودن��د، چند س��اعتی موجب اخالل 
در رفت و آم��د خودروه��ا در خیابان 
میردام��اد و خیابان ه��ای منتهی به 

این محدوده شده بود. 

پرداخت ۱۳ میلیارد تومان به 
سپرده گذاران فرشتگان

ب��ا اتم��ام مهل��ت ۱۰ روزه برای 
تعاونی  سپرده گذاران  تکلیف  تعیین 
منحل شده فرش��تگان تا سقف ۱۰ 
میلی��ون تومان در روز گذش��ته، اما 

آخری��ن خبرها حاکی از آن اس��ت 
که تاکنون تنها ح��دود ۱3 میلیارد 
پرداخت  س��پرده گذاران  ب��ه  تومان 
ش��ده اس��ت، رقمی که چن��دان با 

پیش بینی اولیه منطبق نیست. 
به گزارش ایسنا، با تشدید تنش های 
ایج��اد ش��ده در جری��ان تجمع��ات 
س��پرده گذاران مربوط به تعاونی های 
زیرمجموع��ه موسس��ه کاس��پین در 
نهای��ت ب��ا تصمیم مش��ترک مرجع 
قضای��ی و بانک مرکزی ق��رار بر این 
ش��د تا با اولویت بندی سپرده گذاران 
از 28 اردیبهش��ت ماه تعیی��ن تکلیف 
آنها آغاز شود. بر این اساس در مرحله 
اول ح��دود 4۰۰ هزار نفر که ش��امل 
س��پرده گذاران تا س��قف ۱۰ میلیون 
تومان بودن��د در اولویت پرداخت قرار 
گرفته و پیش بینی شد که با اتمام این 
مرحل��ه تا 87 درص��د دارای وضعیتی 
مشخص باش��ند. آنها می توانستند با 
مراجعه به 2۰ شعبه کاسپین که بانک 
مرکزی مج��وز آن را صادر کرده بود، 
9۰ درص��د وجوه خ��ود را به طور نقد 
دریافت کرده یا اینکه در قالب سپرده 
در کاس��پین نگه دارند. از سوی دیگر 
۱۰ درصد باقی مانده را بعد از شناسایی 
و ارزیاب��ی کامل دارایی ه��ای تعاونی 
منحل شده فرش��تگان از محل مازاد 

دارایی دریافت کنند. 

چرا پرداختی به سپرده گذاران 
در حد انتظار نیست

در حالی دیروز مهلت ابتدایی اعالم 
شده برای رسیدگی به سپرده گذاران 

تا س��قف ۱۰ میلیون توم��ان به پایان 
رس��یدکه تاکنون حدود ۱3 میلیارد 
توم��ان فق��ط باب��ت تعیی��ن تکلیف 
س��پرده گذاران تا س��قف ۱۰ میلیون 
تومان دریافت شده است. این رقم در 
مقایسه با تعداد حدود 4۰۰ هزار نفری 
که برای این مرحله پیش بینی ش��ده 
بود تعداد محدودی است که دلیل آن 
در چند مورد قابل جس��ت وجو است. 
اول اینک��ه تعداد ش��عب دارای مجوز 
کاسپین در سراسر کشور تنها حدود 
2۰ مورد است که نمی تواند پاسخگوی 
نیاز مشتریان باش��د. وقتی قرار باشد 
یک نف��ر برای تعیی��ن وضعیت خود 
گاهی بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر و حتی 
بیشتر مس��یر را طی کرده و به شعبه 
برس��د، این خود عاملی برای تعلل در 

دریافت منابع خواهد بود. 

خودزنی سپرده گذاران
در سوی دیگر موضوع مهمی وجود 
دارد و آن هم اینکه س��پرده گذاران 
فرشتگان طی روزهای اخیر به طور 
مکرر در مقابل شعب کاسپین تجمع 
و اعت��راض کردن��د. دلی��ل اعتراض 
این س��پرده گذاران به حذف س��ود 
پرداختی آنها از ش��هریور ماه ۱394 
برمی گ��ردد. به ظاهر س��پرده گذاران 
تجمع کننده اغلب به طور ساماندهی 
ش��ده مان��ع از ورود برخ��ی دیگر از 
س��پرده گذاران به داخل شعب شده 
و به آنها وعده می دهند که اگر برای 
مدتی صبر و اعتراض کنند سودهای 

حذف شده آنها برخواهد گشت. 

ماج��رای ع��دم پرداخ��ت س��ود 
به س��پرده مش��تریان فرش��تگان به 
ای��ن برمی گردد که ب��ا اینکه از اول 
شهریورماه س��ال ۱394 این تعاونی 
ب��ا تش��کیل مجمع انح��الل خود را 
اعالم کرده اس��ت، ام��ا همچنان به 
س��پرده گذاران آن س��ود پرداخ��ت 
می ش��د. در حالی ک��ه در این مدت 
اصال تعاونی فعالیتی نداش��ته که در 
نتیجه آن س��ودی محقق و پرداخت 
ش��ود. از این رو با نظر مرجع قضایی 
 تصمی��م ب��ر ای��ن ش��د ت��ا مرحله 
تعیی��ن تکلیف س��پرده گذاران هیچ 
س��ودی از تاریخ انحالل ب��ه بعد به 
س��پرده گذاران تعل��ق نگرفته و تنها 
اصل مبلغ مورد محاسبه و پرداخت 

قرار بگیرد. 

۳۶۰۰ میلیارد تومان سود 
بی هویت

بای��د یادآور ش��د که طب��ق آنچه 
اعالم ش��ده از حدود 8۶۰۰ میلیارد 
س��پرده ای که در مجموع، فرشتگان 
جذب ک��رده ب��ود، رقم��ی نزدیک 
ب��ه 3هزارمیلیارد توم��ان را همین 
س��ودهایی دربرمی گی��رد که وجود 
خارجی نداش��ته و ماهیت��ی ندارند. 
از ای��ن رو بانک مرک��زی این ارقام 
را نپذیرفت��ه و با ح��ذف آن مجموع 
بدهی به حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان 
می رس��د. تاکنون از اموال فرشتگان 
توم��ان  3۱۰۰ میلی��ارد  ح��دود 
شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته 
که ۱7۰۰ میلی��ارد آن را دارایی های 

غیرمنقول و تا ۱4۰۰ میلیارد تومان 
دارایی منقول تش��کیل می دهند. در 
ای��ن بین در صورتی ک��ه به منابعی 
نیاز باش��د، بانک مرک��زی در مقابل 
دارایی های تضمین ش��ده فرشتگان 
خط اعتباری را در اختیار کاس��پین 

قرار خواهد داد. 

پیشنهاد بی نتیجه پرداخت سود 
متعارف

اما به ظاهر موسس��ه کاس��پین در 
س��پرده گذاران  تجمع��ات  جری��ان 
فرشتگان پیشنهادی به بانک مرکزی 
اعالم کرده که براساس آن خواستار 
پرداخت س��ود سپرده گذاران در حد 
نرخ های متعارف ش��بکه بانکی شده 
اس��ت. یعنی خواسته شده تا سودی 
معادل ۱۵ درصد برای سپرده گذاران 
در نظر گرفته شده و پرداخت شود. 
این در ش��رایطی اس��ت که پیش تر 
بانک مرکزی اعالم کرده بود با توجه 
به انحالل��ی که از ش��هریور ۱394 
ثب��ت ش��ده، تنه��ا اصل س��پرده ها 
پرداخت ش��ده و وجوه آنها مشمول 
هیچ س��ودی نخواهد ش��د. در این 
حالت به نظر نمی رس��د که پیشنهاد 
پرداخت س��ود به س��پرده گذاران با 
توجه به انحاللی ک��ه پیش تر اتفاق 
افت��اده و منابع��ی که وج��ود ندارد، 
عملیات��ی باش��د؛ موضوعی که طرح 
آن بیش��تر می تواند سپرده گذاران را 
به آینده امیدوار کرده تا آنها از ورود 
برای تعیین تکلیف حساب های خود 

خودداری کنند. 
در شرایطی اکنون کاسپین با تنها 
حدود 2۰ شعبه دارای مجوز فعالیت 
می کن��د که پیش بینی ش��ده تا 8۰ 
مجوز برای تاس��یس ش��عبه به این 
موسس��ه داده شود، اما به این شرط 
که در ازای تعطیلی هر پنج  ش��عبه 
تعاونی ه��ای موجود مجوز تاس��یس 
یک شعبه در اختیار آنها قرار گیرد. 

سپرده گذاران ۲۰ میلیونی از 
امروز مراجعه کنند

به هر صورت از امروز نهم خردادماه 
تعیین تکلیف سپرده گذاران تا سقف 
2۰ میلیون تومان در اختیار موسسه 
کاسپین قرار می گیرد سپرده گذاران 
می توانند براساس جدول زمان بندی 
ش��ده و ح��روف الفبا به 2۰ ش��عبه 
اعالم��ی دارای مجوز این موسس��ه 
مراجع��ه کنند. در عین حال که قرار 
بر این شده س��پرده گذاران تا سقف 
۱۰ میلی��ون توم��ان که مهل��ت آنها 
دیروز به پایان رس��ید نیز همچنان 

از فرصت مراجعه برخوردار باشند. 

تجمع دوباره سپرده گذاران موسسه کاسپین روبه روی ساختمان بانک مرکزی در میرداماد

خودزنی سپرده گذاران »فرشتگان« برای حذف سود 

کارشناس��ان معتقدند در ش��رایط 
کنون��ی نرخ های باالی س��ود بانکی 
منط��ق ن��دارد، بنابرای��ن هم اکنون 
بای��د دو کار را همزم��ان انجام داد؛ 
اول اینکه س��طح ت��ورم در وضعیت 
تک رقمی پایدار بماند و سپس، نرخ 
سود تسهیالت بانکی به سمت پایین 

هدایت شود. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، حدود 
یک س��ال از آخرین تصمیم شورای 
پ��ول و اعتب��ار درب��اره نرخ س��ود 
بانک ها  بانکی می گذرد؛ زمان��ی که 
در حرکت��ی هماهن��گ و داوطلبانه، 
نرخ ه��ای  قص��د کردن��د حداکث��ر 
سود س��پرده در ش��بکه بانکی را به 
۱۵ درص��د برس��انند تا ای��ن نرخ با 
سایر ش��اخص ها هماهنگ شود. این 
تصمیم در خرداد ۱39۵ گرفته شد 
و در پی آن، ش��ورای پ��ول و اعتبار 
در جلسه ای، به کاهش سود سپرده 
س��االنه از ۱8 به ۱۵ درصد رای داد. 
نرخ س��ود تس��هیالت نیز با اختالف 
3 درصد از سود سپرده، به ۱8 درصد 

کاهش پیدا کرد. 
نگاهی به وضعیت نرخ های س��ود 
تس��هیالت بانک��ی طب��ق گ��زارش 
رس��می بانک مرکزی نشان می دهد 
که این نرخ طی 32 سال گذشته در 
دامنه 4 تا 2۵ درصد در نوسان بوده 
و هم اکن��ون در مح��دوده ۱8 درصد 

قرار دارد. 
از آن اس��ت،  گزارش ه��ا حاکی 
هنگامی که س��ال گذشته بانک ها 
ب��ه کاهش نرخ س��ود به ۱۵ درصد 
رای دادن��د، ن��رخ ت��ورم خردادماه 
تک رقمی و 9.7 درصد شده بود اما 
در حالی یک س��ال قبل نظام بانکی 
برای کاهش نرخ س��ود متناسب با 
نرخ ت��ورم پیش قدم ش��ده بود که 
گزارش ها حاکی از آن است که در 
این مدت بانک ه��ا به تصمیم خود 
پایبند نبوده اند و برخی بانک ها که 

اغلب خصوصی هس��تند، سودهای 
باالت��ری را به س��پرده گذاران خود 

پیشنهاد می کنند. 
  گذر از شعب برخی بانک ها بیانگر 
آن اس��ت که زمانی که سپرده گذار 
تمایل��ی ب��رای س��ود ۱۵ درصدی 
نش��ان نمی دهد، اغلب ب��ا دریافت 
مبالغی باالتر ی��ا تعیین کفی برای 
می��زان س��پرده، ن��رخ س��ودها از 
۱8 درص��د عبور ک��رده و گاهی به 

2۰ تا 23 درصد هم می رسد. 

چرا کاهش نرخ سود 
شکست خورد؟ 

ام��ا چ��ه ش��د ک��ه 
س��ود  ن��رخ  کاه��ش 
شکست خورد؟ اگرچه 
این خبرهایی  از  پیش 
در رابط��ه ب��ا ارج��اع 
نرخ ش��کنی  پرون��ده 
ب��ه  بانک ه��ا  برخ��ی 
منتشر  انتظامی  هیات 
ش��ده بود.  بنا به گفته 
ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بان��ک مرکزی، »س��ال 
گذشته با تالش شورای 
پول و اعتبار و اقدامات 
بانک مرکزی، سود بازار 

بین بانکی از حدود 28 درصد به مرز 
۱7 درصد کاهش یافت و پیش بینی 
 می ش��د کاهش آن ت��ا هدف تعیین  

شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. 
پایبن��دی  از می��زان  ف��ارغ  ام��ا 
بانک ها در این رابطه، انتش��ار اوراق 
بدهی دولت ب��ا نرخ های موثر باالی 
2۰ درصد موجب واگرایی نرخ در دو 
بازار ش��د و روند را به مسیر صعودی 

بازگرداند. 
فعالی��ت  توس��عه  همچنی��ن 
 صندوق ه��ای با درآمد ثابت، با اعالم 
نرخ های عموم��ا باالی 2۰ درصد نیز 

اثر تخریبی دیگری را موجب شد.«

پرونده نرخ سود روی میز 
شورای پول و اعتبار

با وجود این شرایط، دوباره پرونده 
نرخ س��ود روی میز ش��ورای پول و 
اعتبار قرار گرفته و رئیس کل بانک 
مرکزی گفته اس��ت: »گزارشی را به 
ش��ورای پول و اعتب��ار ارائه خواهیم 
داد که براساس آن، ممکن است نرخ 
س��ود بانکی در س��ال جاری کاهش 

یابد.«
بن��ا ب��ه آخری��ن گ��زارش بانک 

مرکزی، تورم اردیبهش��ت ماه امسال 
روی رقم 9.8 درصد ایس��تاده است 
و ب��ه این ترتیب، ای��ن انتظار وجود 
دارد که فاصله بین نرخ س��ود و نرخ 
تورم کم ش��ود. پیش بینی حس��ین 
میرش��جاعیان، مع��اون وزیر اقتصاد 
درباره تورم سال 9۶ نیز این است که 
»هم اکنون تورم اقتصاد ایران معقول 
اس��ت و با توجه به سیاست هایی که 
دولت برای افزایش تولید و اش��تغال 
پیش خواه��د گرفت، تورم امس��ال 
بیش از یک درص��د افزایش نیافته و 

زیر ۱۰ درصد باقی می ماند.«
 بر این اساس، در حال حاضر سوالی 

که مطرح اس��ت، اینکه آیا در شرایط 
کنونی در اقتصاد ایران امکان رسیدن 
به نرخ س��ود تسهیالت بانکی در حد 
تک رقمی وجود دارد؟ رئیس شورای 
پول و اعتب��ار در این خصوص تاکید 
دارد: »فعال در اقتصاد ایران ش��رایط 
برای رس��یدن به نرخ سود تسهیالت 
بانکی در حد تک رقمی وجود ندارد؛ 
چراک��ه برخی عدم تعادل ها در حوزه 
بانکی مانع از این اتفاق می ش��ود. اما 
با توجه به تک رقمی ش��دن تورم در 
سال گذش��ته، باید نرخ 
س��ود بانکی نیز به این 
سمت س��وق پیدا کند. 
با این ح��ال، زمانی که 
ت��ورم تک رقم��ی پایدار 
و در ح��د ۵درص��د ی��ا 
کند،  پیدا  کاهش  کمتر 
که  بود  امیدوار  می توان 
نرخ س��ود تسهیالت نیز 
متناس��ب ب��ا آن به این 

حد برسد.«

شرط کاهش نرخ 
سود بانکی

حاض��ر  ح��ال  در 
معتقدن��د  کارشناس��ان 
که نرخ های باالی س��ود 
بانک��ی منط��ق ندارد و بای��د دو کار را 
همزم��ان انجام داد؛ اول اینکه س��طح 
ت��ورم در وضعی��ت تک رقم��ی پایدار 
بماند و س��پس، نرخ س��ود تسهیالت 
بانکی به س��مت پایین هدایت ش��ود.  
در ای��ن خصوص، رضا بوس��تانی، یک 
کارش��ناس پولی و بانکی چندی پیش 
در گفت وگ��و با خبرآنالین عنوان کرد: 
»هم سیاس��ت گذار و هم بازار عالقه ای 
ندارد که نرخ سود بانکی باال باشد، اما 
نکته این جاست که امکان پایین آوردن 
نرخ سود بانکی در شرایط کنونی وجود 
ندارد؛ به این دلیل که سیاست هایی که 
در گذش��ته اعمال شده شرایط را برای 

کاهش نرخ س��ود بانکی س��خت کرده 
اس��ت.« وی ب��ا تش��ریح این ش��رایط 
متذک��ر ش��د: »اگ��ر نرخ س��ود بانکی 
کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده گذار 
زیان می بینن��د؛ چون س��پرده گذار با 
کاهش نرخ س��ود س��پرده ها س��ودش 
کم ش��ده در نتیجه برای��ش نگهداری 
ای��ن پ��ول در بانک ص��رف نمی کند و 
لذا پ��ول خود را از بان��ک خارج کرده 
و در نتیج��ه بان��ک به دلی��ل کاهش 
میزان س��پرده ها ورشکسته می شود.« 
این کارشناس اقتصادی، تنها راه برای 
خروج از بن بست کنونی در نظام بانکی 
را انج��ام اصالح��ات اقتص��ادی عنوان 
می کن��د و می گوید: »اگر اجازه ندهیم 
بانک سودآور باش��د، طبیعی است که 
ورشکست می ش��ود، اما مهم این است 
که در کنار این س��ودآوری که قالبا از 
طریق مش��ارکت در س��رمایه گذاری یا 
پرداخت تس��هیالت ص��ورت می گیرد، 
باید منابعی که سرمایه گذاری می شود، 
 دوب��اره ب��ه چرخ��ه بانک��ی برگ��ردد؛ 
در غیر  این صورت ش��رایطی که امروز 
مواج��ه هس��تیم، ادامه پی��دا می کند. 
ع��الوه ب��ر آن، بانک باید ب��ه تعهدات 
خود نسبت به س��پرده گذار عمل کند. 
س��پرده گذار نیز باید طبق موعد مقرر 
تس��هیالت دریافت ش��ده را ب��ه بانک 

برگرداند.«
کارش��ناس  حق ش��ناس،  ه��ادی 
اقتص��ادی نیز معتقد اس��ت که »یک 
قاعده در علم اقتص��اد وجود دارد که 
رابطه بین نرخ تورم و نرخ تس��هیالت 
بانکی باید چند درص��د بیش از تورم 
باش��د. این فرمول ب��رای اقتصادهایی 
اس��ت که در شرایط نرمال قرار دارند، 
یعنی بازارهایی مثل کاال و سرمایه در 
حال تعادل اس��ت، اما برای اقتصادی 
مث��ل ایران که نیمی از آن در رکود به 
سر می برد، طبیعتا این تناسب برقرار 
نیست، بنابراین این فرمول قابل اجرا 

نیست«. 

نرخ سود تسهیالت بانکی در ۳۲ سال گذشته در دامنه ۴ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است

مصائب بهره  برای اقتصاد ایران

دبیر کل بانک مرکزی از راه اندازی چکاوک ۲ و ۳ در 
آینده نزدیک خبر می دهد

میزان چک های برگشتی در اسفندماه 
سال گذشته چقدر بود؟ 

دو س��ال از زم��ان راه اندازی س��امانه  چ��کاوک به عنوان 
بزرگ تری��ن پروژه ش��بکه بانک��ی می گ��ذرد؛ طرحی که به 
منظور ساکن س��ازی الشه چک با قابلیت پذیرش و پردازش 
الکترونیکی چک های کاغذی بین بانکی و انجام تراکنش های 
الکترونیکی با استفاده از زیرساخت های موجود برای انتقال 
الکترونیکی تصویر، داده ها، اطالعات چک و تسویه بین بانکی 

راه اندازی شد. 
به گزارش»فرصت امروز«، با گذشت دو سال از راه اندازی 
س��امانه چکاوک، حاال دبیرکل بانک مرکزی از در راه بودن 
چ��کاوک 2 و 3 خبر می دهد و می گوید: »چکاوک2 تجمیع 
آمار چک های درون بانکی با آمار چک های بین بانکی، توسط 
بانک مرکزی اس��ت و از ابتدای خردادماه امس��ال به صورت 
روزانه امکان پذیر خواهد شد و چکاوک 3 نیز در حال حاضر 
در کلیه شعب بانک پاسارگاد امکان پذیر شده و قرار است به 

تمام شعب بانک ها تسری یابد.«
س��یدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرک��زی از عملکرد 
سامانه چکاوک ابراز رضایت کرده است. او در گفت وگویی با 
تارنمای بانک مرکزی در این باره گفته است:»با پیاده سازی 
چ��کاوک، ام��کان نظ��ارت متمرکز بر نح��وه و حجم تبادل 
چک های اش��خاص، رهگی��ری لحظه ای وضعی��ت چک ها، 
تس��ویه عملیات چک رمزدار در هم��ان روز و جلوگیری از 
خل��ق پول بی ضابطه و تغییر م��دت زمان عملیات پایاپای و 

تسویه چک ها فراهم شده است.«
احم��دی کارکرده��ا و قابلیت ه��ای دیگ��ری را نیز برای 
چکاوک برشمرده که بخش عمده ای از آن  با عملیاتی شدن 
س��امانه صیاد محقق خواهد ش��د، از جمله اتصال برخط به 
اطالعات و س��وابق مشتریان، ابالغ سریع چک های برگشتی 
به سامانه متمرکز چک برگشتی و ارتقای امنیت با استفاده 

از گواهی دیجیتال. 
دبیرکل بانک مرکزی درباره تغییرات تازه سامانه چکاوک 
و چیزی که در محافل از آن به چکاوک 2 و 3 یاد می شود، 
توضیح داده است: »عالوه بر چکاوک 2، خوشبختانه درحال 
حاض��ر چکاوک به عنوان یک بس��تر پرداخ��ت مهم، جایگاه 
مناسبی برای خود ایجاد کرده است و عالوه بر انجام وظایف 
اصلی، با اصالح و ارتقای کیفیت می تواند برای هموارس��ازی 
و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم به کار رود. 

به عن��وان نمونه، در اجرای تکالیف مربوط به ماده 94 قانون 
برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه  حساب های دولتی به بانک 
مرکزی و به منظور وصول درآمد س��ازمان های مشمول این 
م��اده قانون، با اس��تفاده از ظرفیت س��امانه چکاوک امکان 
واگذاری چک به مقصد حساب های دولتی نزد بانک مرکزی 
از شعب بانکی سراسر کشور به آن ایجاد شده که این امر به 
دلیل س��اختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان 
ارائه خدمت در شهرس��تان ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان 
چکاوک 3 یاد می ش��ود. این مهم، در ح��ال حاضر در کلیه 
شعب بانک پاسارگاد امکان پذیر شده و مقرر است به ترتیب 

به تمام شعب بانک ها تسری یابد.« 
اما جالب ترین قس��مت صحبت های دبیرکل بانک مرکزی 
درباره میزان چک های برگش��تی در اسفندماه سال گذشته 

بوده است. 

میزان چک های برگشتی در اسفندماه
براس��اس آنچه دبیرکل بانک مرکزی اعالم کرده است، از 
نزدیک به ۱۰میلیون فقره چک صادر ش��ده در اس��فندماه، 
ی��ک میلیون و 434 هزار و 2۰۰ فقره به ارزش ۱2۶ هزار و 

9۵۱ میلیارد ریال وصول نشده است. 
در اسفندماه ۱39۵ در کل کشور ۱۰میلیون فقره چک به 
ارزش ۶38 هزار میلیارد ریال مبادله شد و این میزان نسبت 
به ماه پیش از آن )بهمن ماه( از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

4.2 درصد و ۱۶.3 درصد بیشتر است. 
به گفته سیدمحمود احمدی، نزدیک به 8 میلیون و ۶۰۰ 
ه��زار فقره چک ب��ه ارزش ۵۱۱ هزار میلی��ارد ریال وصول 
ش��د که نس��بت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۵.2 درص��د و ۱7.2 درصد افزای��ش یافت. میزان چک های 
برگشتی کشور در این مدت نسبت به ماه پیش از نظر تعداد 
۱.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱2.۶ درصد افزایش را ثبت 
کرد ک��ه 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از 

نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 
ب��ر پایه داده ه��ای جدول بانک مرکزی، ش��مار چک های 
برگش��تی به دلیل کس��ری یا فقدان موجودی، یک میلیون 
و 39۶ ه��زار و 9۰۰ فقره به ارزش حدود ۱23 هزار و ۱8۰ 

میلیارد ریال بوده است. 
ب��ر پایه گفته های احمدی، افزای��ش ۱2.۶ درصدی چک 
برگش��تی در اس��فندماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 
۱7.2 درص��دی مبلغ کل وصولی ها تحلیل کرد که نش��ان 
می دهد علت افزایش چک برگش��تی نس��بت به دوره پیش، 

افزایش چک های مبادالتی بوده است. 
دبیرکل بانک مرکزی می گوید: اسفند ماه ۱39۵ در کشور 
ی��ک میلی��ون و ۱3۰ هزار فقره چک رم��زدار به ارزش یک 
هزار و ۵3۶ میلیارد ریال وصول ش��د که نسبت به ماه پیش 
از نظ��ر تعداد و مبلغ ب��ه ترتیب 24.9 درصد و 3۱.۶ درصد 
افزای��ش یافت. بنابراین در این مدت 9 میلیون و 7۰7 هزار 
فقره چک وصول ش��د که 8میلی��ون و ۵77 هزار فقره چک 
ع��ادی و یک میلیون و ۱3۰ ه��زار فقره چک رمزدار بود. بر 
پایه اعالم احمدی، 88.4درصد کل چک های وصولی، چک 

عادی و ۱۱.۶درصد چک رمزدار بوده است. 
همچنین در کل کش��ور 2۰48 ه��زار میلیارد ریال چک 
وصول ش��د که ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و ۱۵3۶ 
ه��زار میلی��ارد ریال چک رم��زدار بوده و به عب��ارت دیگر، 
2۵درص��د کل مبلغ چک های وصولی عادی و 7۵درصد آن 

رمزدار بوده است. 
تهران در اسفندماه سال گذشته با 487 هزار و 3۰۰ فقره 
چک برگش��تی به ارزش 73 ه��زار و 743 میلیارد ریال در 
صدر اس��تان های کش��ور قرار گرفت و ایالم نی��ز با 9 فقره 
چک برگش��تی به ارزش ۶2 میلیارد ری��ال بهترین عملکرد 

را بر جای گذاشت. 

سیدمحسن طباطبایی
کارشناس اقتصادی 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک سه شنبه۴
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دریچه

گزارش2

تجارب بین المللی ادغام بانکی

چندی اس��ت رئی��س کل بان��ک مرکزی بر ض��رورت ادغام 
برخی بانک ها و سبک س��ازی این سیس��تم تأکید دارد. وی در 
گفت وگویی اعالم کرده اس��ت: »وقتی بانک ها با یکدیگر ادغام 
می ش��وند، صرفه جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد 
داش��ت، چراکه قیمت  تمام ش��ده و هزینه خدمات آنها کاهش 
می یاب��د. از س��وی دیگر برخ��ی از هزینه های دیگ��ر از جمله 
هزینه های مربوط به شعب کاهش می یابد، چراکه وقتی دو بانک 
با یکدیگر ادغام می ش��وند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از 
آن در ی��ک خیابان وجود ندارد. در ای��ن حالت می توانند یکی 
 از ش��عب را تعطی��ل و آن را در جای دیگری توس��عه دهند.«

در این میان باید توجه داشت که مسئله ادغام بانک ها پیش از این 
در بسیاری از کشورها نیز سابقه داشته است و لذا می توان از این 
تجارب بهره کافی برد.  به طور کلی تجربه ادغام در اقتصادهای 
لیبرالی در س��ال های دهه  9۰ میالدی رخ داده و این عمل در 
سیر تطوری نظام بانکی جهانی تجربه شده است. به دلیل تقویت 
 رویکرده��ای لیبرالی در نظام بانکی در آمری��کا و اروپا در دهه 
9۰ میالدی و پررنگ ش��دن رقابت پذی��ری بانک ها برای بقای 
بانک ه��ا در نظام های بانکی، ش��رایط بانک��داری بهبود یافت و 
بسیاری از موانع و محدودیت های عمدتا قانونی که بر تعامالت 
فرامنطقه ای و فراایالتی و فراملی اعمال ش��ده بود، رفع ش��د و 
ادغام ه��ای بزرگی در بانک ها اتفاق افتاد و حرکت های خوبی به 

سمت گسترش بانکداری بین ایالتی و بین المللی شد.
   نظ��ام بانکداری آمریکا توانس��ت طی این مدت سیس��تم 
بانک��داری یکپارچه، نهادهای مالی بزرگ، متنوع و با س��رمایه 
خوب و کافی را در درون خود داشته باشد که تحت نظارت یک 
سیستم نظارتی یکپارچه و منسجم و به دور از تأثیرات سیاسی 

زائد به فعالیت بپردازد.
 در اروپا نیز در اثر رفع موانع نظارتی و افزایش رقابت پذیری در 
بانک های اروپایی، ایجاد ادغام های بانکی و بروز بانک های بزرگ تر 
در این کش��ورها برای حفظ قدرت رقابتی در بازارهای بانکی اروپا 
رخ داد.  به عن��وان مثال در جمهوری چک، تنها چهار بانک حدود 
۵7درصد از کل دارایی های بانکی این کشور را در اختیار داشتند. در 
کشور دانمارک نیز برای حفظ قدرت رقابتی، ادغام موسسات بانکی 
طی سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۰ منجر به کاهش تعداد موسسات)از 
۱9۶ به ۱3۱( ش��د. طی س��ال های ۱99۰ ت��ا ۱998 تعداد انواع 
بانک ها در ایتالیا نیز کاهش یافت – در سال ۱99۰ تعداد بانک ها 
ح��دود ۱۱۵4 بود درحالی که این تعداد در س��ال ۱998 به 934 
رسید- و تعداد بانک های خارجی افزایش داشت – از 37 بانک به 
۵9 بانک رسید - که دلیل عمده کاهش تعداد بانک ها، حرکت آنها 
به سمت ادغام به دلیل ایجاد بانک هایی بزرگ تر و با مزیت رقابتی 
بیشتر در بازار بانکی ایتالیا بود و این تغییر ساختار طی این سال ها 
در تمام کش��ورهای اتحادیه اروپا ادامه داشت.  از مهم ترین دالیل 
ادغام بانک ها در اروپا و آمریکا از بعد از دهه 9۰ میالدی می توان به 
افزایش هزینه های دسترسی آسان به خدمات بانکی برای مشتریان، 
صرفه های حاصل از مقیاس، انگیزه های مالیاتی و رهایی بانک ها از 
مشکالت مالی، ایجاد مزیت رقابتی با ارائه طیف وسیعی از خدمات 
بانک��ی، تمایل به تنوع س��ازی خدمات بانکی، ان��واع کارایی مانند 
کارایی مدیریتی اشاره کرد.                                       منبع: ایلنا 

 قیمت دالر و سکه طرح جدید
افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.74۰ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را ۱.2۰۶.9۵۰ 
توم��ان تعیین کردند که نش��ان دهنده رش��د قیمت دالر و 

همچنین افزایش قیمت سکه طرح جدید است.
ه��ر ی��ورو در بازار آزاد ته��ران 4.227 توم��ان و هر پوند 
نی��ز 4.843 توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
۶4۶.۰۰۰ تومان و هر ربع س��که 3۶۶.۰۰۰ تومان فروخته 
ش��د. هر س��که یک گرمی 2۵4.۰۰۰ تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۱4.7۵2 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.74۰دالر آمریکا

4.227یورو اروپا

4.843پوند انگلیس

۱.۰34درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

49۶.3۰۰مثقال طال

۱۱4.7۵2هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱79.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.2۰۶.9۵۰سکه طرح جدید

۶4۶.۰۰۰نیم سکه

3۶۶.۰۰۰ربع سکه

2۵4.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

یادداشت
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در س��ومین روز معامالت بورس اوراق بهادار 
تهران در هفته جاری، شاخص کل 113 واحد 
افت کرد و در رقم 80هزار و 599 واحدی قرار 
گرفت. روز دوش��نبه اکثری��ت گروه ها از جمله 
خودرویی ها و فلزات اساس��ی در کانال کاهشی 
قرار گرفتند. با این حال قندی ها روز گذش��ته 
بار دیگر مخالف جریان بازار سهام با صف خرید 
همراه بودند و یکدست رشد کردند. روز دوشنبه 
از ابتدای باز ش��دن معامالت شاخص کل بازده 
نق��دی و قیمتی پس از رش��دی کوچک روند 
نزولی را در پی گرفت. همچنین ش��اخص کل 
ه��م وزن 39 واحد پایین رفت و تا رقم 1۷هزار 
و ۴۷1 واحدی افت کرد. ش��اخص آزاد شناور 
نیز ب��ا 1۴3 واحد افت به رقم 8۷ هزار و 903 
واحدی رس��ید و ش��اخص بازار اول و بازار دوم 
هر یک به ترتی��ب 50 و ۴1۲ واحد افت کرده 
اس��ت. روز گذش��ته نماد مخابرات ایران با 38 
واحد تأثیر منفی بر شاخص کل بیشترین نقش 
را در نوسانات نزولی دماسنج بازار سهام داشت. 
پ��س از آن نم��اد معدنی و صنعت��ی گل گهر، 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 
و ش��رکت ارتباطات سیار ایران بیشترین نقش 
کاهن��ده را در نماگر بورس داش��تند. در طرف 
مقاب��ل س��رمایه گذاری غدیر، س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی و پاالیش 
نف��ت بندرعباس س��عی کردند 
تا نگذارند دماس��نج بازار سهام 
بی��ش از ای��ن اف��ت کن��د. در 
نم��اد س��رمایه گذاری غدیر که 
بیش��ترین نقش فزاین��ده را بر 
دماس��نج بازار س��هام داش��ت، 
بی��ش از 8۷درص��د از خریدها 

مربوط به س��هامداران حقوقی ب��ود. همچنین 
بی��ش از ۷0درصد از عرضه ه��ا را حقیقی ها بر 

عهده داشتند. 
خودرویی ها در کانال کاهشی

در س��ومین روز معامالت تاالر شیشه ای در 
ای��ن هفته اکثری��ت قریب به اتف��اق نمادهای 
خودرویی  در کانال کاهش��ی ق��رار گرفتند، هر 
چند که مع��دود نمادهایی همچ��ون آهنگری 
تراکتورسازی ایران روند رو به رشدی را تجربه 
کردند. در گروه بانکی ها و موسس��ات اعتباری 
نیز روند مش��ابه خودرویی ها بود و تقریباً تمام 
نمادهای این گروه نیز با روند کاهش��ی مواجه 
ش��دند. عالوه بر این اکثری��ت نمادها در گروه 
فلزات اساسی نیز شاهد روند کاهشی در قیمت 
آخرین معامل��ه و قیمت پایانی بودند، هر چند 
ک��ه نمادهایی همچ��ون صنایع ف��والد آلیاژی 
یزد، فوالد هرمزگان جنوب و س��پنتا با رش��د 
در قیمت پایانی مواجه ش��دند. اما قندی ها بار 
دیگر مخالف جریان بازار یکدس��ت رشد کردند 
و تعداد زیادی از نمادهای این گروه توانس��تند 
در قیمت پایانی با بیش از 3درصد رشد همراه 
ش��وند، به طوری که تع��دادی از نمادهای این 
گ��روه در س��اعاتی از معامالت ب��ا صف خرید 

همراه بودند. 
رونق معامالت درون گروهی در بازار سهام

حال��ی  در  ته��ران  ب��ورس  دوش��نبه  روز 
معامالتی کم عم��ق را نظاره گر بود که با پایان 
اص��الح قیمت ها ب��رای برخ��ی از معامله گران 
تکنیکالیس��ت، در تک س��هم ها و گروه ه��ای 
کوچک بازار س��هام ش��اهد جمع آوری س��هام 
در رون��دی مح��دود ب��ود. هرچند ک��ه غلبه 
عرضه بر تقاضای س��هام در کلی��ت معامالت 
باعث ش��د تا نماگرهای بازار س��هام همچنان 
قرمزپ��وش بمان��د. در عین حال روز گذش��ته 
در ب��ازار دوم ب��ورس تهران که ب��ه معامالت 

درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، 
۴5 میلیون سهم س��رمایه گذاری گروه توسعه 
ملی ب��ه ارزش کمتر از 10 میلی��ارد تومان از 
سوی س��هامدار عمده به کدهای درون گروهی 
تجمیع شد. در پاالیش نفت اصفهان اما اندکی 
بیش از 15میلیون س��هم به ارزش کمتر از 5 
میلیارد تومان کد به کد شد. همچنین اندکی 
بیش از ۷ میلیون س��هم سرمایه گذاری توسعه 
مل��ی به ارزش یک میلی��ارد تومان به کدهای 
درون گروهی س��هامدار عمده انتقال یافت. در 
عین ح��ال اندکی بی��ش از ۲ میلیون س��هم 
گروه مپنا به ارزش بی��ش از ۲ میلیارد تومان 
با معامالت درون گروهی سهامدار عمده مواجه 
بود. در عین حال یک میلیون سهم داروسازی 
س��ینا ب��ه ارزش بی��ش از ۲میلی��ارد تومان با 
معامالت انتقالی میان س��هامداران عمده این 

سهم همراه بود. 

افت 1.6 واحدی آیفکس
در میانه هفته معامالتی جاری دادوس��تدها 
در فراب��ورس ای��ران در حال��ی پای��ان یاف��ت 
ک��ه در پی نق��ل و انتق��ال ۲59 میلیون ورقه 
به��ادار ارزش معام��الت ب��ه یک ه��زار و 8۲۷ 
میلیارد ریال رس��ید. روز دوشنبه 8 خردادماه 
معامله گران همچنین ش��اهد جابه جایی 1۲۷ 
میلیون سهم به ارزش 3۲۴.5 میلیارد ریال در 
مجموع بازارهای اول و دوم بودند. نماد صنایع 
فوالد آلیاژی یزد با معامله 33میلیون س��هم به 
ارزش تقریبی 90میلیارد ریال بیشترین حجم 
و ارزش معام��الت را در این دو بازار از آِن خود 
ک��رد. رصد معامالت »فوالی« نش��ان می دهد 
س��هامداران حقیقی به ترتیب مشارکت ۷5 و 
98درصدی در س��مت فروش و خرید این نماد 
داشتند. همچنین آیفکس به تداوم روند نزولی 
خود ادام��ه داد و با افت 1.6 واحدی در ارتفاع 

916 واحدی قرار گرفت. یک نماد پاالیش��ی به 
نام  »ش��راز«، یک نماد بانکی  به نام  »ملل« و 
دو نم��اد از گروه بیمه و صندوق بازنشس��تگی 
ب��ه نام های»کوثر« و  »بپ��اس« باالترین تأثیر 
منف��ی بر ش��اخص فرابورس را تا س��طح 1.۲ 
واحد به جا گذاش��تند، این در حالی اس��ت که 
نماده��ای  »هرم��ز« و  »مارون« در پی رش��د 
قیمت��ی خود، تا نزدیکی 0.8 واحد تأثیر مثبت 
بر این نماگر بازار داش��ته و از افت بیش��تر آن 
جلوگی��ری کردن��د. در همین ح��ال نمادهای 
معامالت��ی ش��رکت صنایع غذایی مینوش��رق، 
شرکت ش��وکوپارس و شرکت س��رمایه گذاری 
س��بحان پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر 
سهم بازگشایی شدند. معامالت فرابورس ایران 
در حالی دنبال ش��د که س��هامداران همچنین 
نزدیک به 1۲9میلیون س��هم ب��ه ارزش افزون 
بر 19۲ میلیارد ریال را در س��ه تابلو معامالتی 
بازار پایه دست به دست کردند. نماد معامالتی 
ش��رکت کارخانج��ات مخاب��رات ای��ران عالوه 
ب��ر آنک��ه پربیننده ترین نم��اد در تابلو پایه ب 
لقب گرفت باالتری��ن حجم معامالت به میزان 
۲۲.۷ میلی��ون س��هم را نیز تجرب��ه کرد. نماد 
شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد نیز 
بیش��ترین ارزش معام��الت را از آن خود کرد. 
نگاهی به تابلو تس��ه ها نیز حاکی از آن اس��ت 
ک��ه قیمت این اوراق در بازه ۷۲3 تا ۷60 هزار 
ریال در معامالت نوسان کرده است. ضمن آنکه 
ارزش معامالت این تابلو به بیش از 61 میلیارد 
ریال رسید. در نهایت بازار اوراق با درآمد ثابت 
نیز به تعداد ی��ک میلیون و ۲30 هزار ورقه به 
ارزش بی��ش از یک ه��زار و ۲۲9 میلیارد ریال 
مورد مبادله قرار گرف��ت. اوراق اجاره چادرملو 
در صدر این بازار ایستاد و باالترین رقم حجم و 

ارزش معامالت را در اختیار گرفت. 

قندی ها مخالف جریان بازار مثبت شدند

پایاناصالحقیمتیبورسبرایتکنیکالیستها

بورس نزدک و شانگهای چین در فکر سرمایه گذاری در بورس 
در ش��رف تأسیس قزاقستان هس��تند. به گزارش سنا، بورس 
ش��انگهای چین و نزدک در حال رایزنی ب��رای ادغام با بورس 
قزاقس��تان هستند که در سال جاری افتتاح می شود. براساس 
این گزارش، بورس قزاقس��تان به منظور جذب سرمایه گذاران 
بین المللی به س��وی قزاقستان و آسیای مرکزی، تصمیم دارد 
بورسی تازه تأسیس و مستقل را در شهر آستانه تأسیس کند. 
براساس برنامه های اعالم ش��ده در هفته های پیش رو، بورس 
شانگهای و نزدک مسئول راه اندازی مراحل تکنولوژی، خدمات 
دیتا و مسائل فنی و کاربردی بورس بین المللی آستانه )پایتخت 
قزاقس��تان( هس��تند. این بورس جدید که به نظر می رسد در 
زمستان سال جاری فعالیت خود را آغاز کند یکی از تقاضاهای 
اصلی پایتخت قزاقس��تان بوده تا بدین وسیله یک مرکز مالی 
برای کش��ورهای مرکزی آسیا ایجاد شود. آستانه در نظر دارد 
با تأس��یس این ب��ورس، بانک های بین الملل��ی و معامله گران 
و ش��رکت های خدمات مالی و فاینان��س را به این مرکز جلب 
کند. قزاقستان می خواهد س��هام شرکت های بزرگ داخلی را 

در این بورس وارد کند تا بدین وس��یله سرمایه گذاری خارجی 
را به این کش��ور دعوت کند. به نظر می رس��د قوانین حاکم بر 
این بورس تازه وارد توسط مرکز مالی بین المللی آستانه وضع 
شود که براساس سیستم قوانین انگلیس بوده و قضات خارجی 
مس��تقل از سیس��تم قضایی داخلی وظیف��ه قانون گذاری در 
ای��ن نهاد را بر عهده گرفته اند. مذاکرات با نزدک و ش��انگهای 
بر س��ر س��هامداری در این بورس جدید در ماه های اخیر آغاز 
ش��ده اس��ت و تا ماه های آینده نتیجه گیری می شود. اگر این 
توافق صورت بگیرد، بورس نزدک زیرس��اخت های تکنولوژی 
معام��الت را برای این بازار انجام می دهد اما بورس ش��انگهای 
در خصوص نحوه همکاری هنوز اظهار نظر نکرده است. مرکز 
مالی بین المللی آس��تانه )AIFC (معتقد اس��ت با همکاری 
بورس نزدک و ش��انگهای و عضویت آنها در بدنه هیأت مدیره 
بورس آستانه، شرکت های بورسی چینی و آمریکایی برای ورود 
به بورس قزاقس��تان تشویق می ش��وند. با ورود این شرکت ها، 
تخصص فنی بورس آس��تانه افزایش خواه��د یافت و در میان 
سرمایه گذاران از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. به غیر  از 

دو بورس نزدک و شانگهای، AIFC تصمیم دارد طی امضای 
تفاهم نامه های متعددی با بورس های ورشو، مسکو، کره جنوبی 
و تداول عربس��تان س��عودی نیز همکاری های نزدیکی داشته 
باشد. کش��ورهای مرکزی آس��یا، هنوز مرکز مالی منحصر به 
فردی ندارند و بزرگ ترین بورس قزاقستان در آلماتی )پایتخت 
سابق این کشور( قرار دارد. اما این پایتخت به خوبی نتوانست 
با همتایان خود در اروپای ش��رقی و کشورهای آسیایی رقابت 
کند. به همین دلیل قزاقس��تان تصمی��م گرفت با ایجاد مرکز 
مالی مس��تقل و بازار سرمایه ای جدید در آستانه، مرکز مالی و 
تجاری را به پایتخت جدید منتقل کند. آستانه پایتخت کشور 
قزاقس��تان بوده و در مرکز این کشور واقع شده است. آستانه، 
ش��هری نوساز است که به دالیل امنیتی از جمله هم مرز بودن 
با سه کش��ور همجوار خود در س��ال 1998 میالدی به  جای 
آلماتی به عنوان پایتخت قزاقس��تان معرفی شده  است. به هر 
حال، آستانه باید در تالش باشد تا سرمایه گذاران را مجاب کند 
در این شهر مستقر شوند و شرکت هایی را که سهام خود را در 
کشورهای لندن و مسکو پذیرش کردند به قزاقستان بازگرداند. 

ارزش معام��الت س��هام، اوراق و مش��تقه در ب��ورس تهران، 
فرابورس ایران، ب��ورس کاال و بورس انرژی از مقدار 1096 هزار 
میلیارد ریال طی سال 91 به مقدار 190۲ هزار میلیارد ریال طی 
سال 95 رسیده است که حکایت از رشدی ۷۴درصدی دارد. به 
گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران از ابتدای 
سال 139۲ تا پایان اسفند 1395، رشدی بیش از 100درصدی 
را تجربه کرده است. شاخص کل با رشدی 103درصدی به مقدار 
۷۷۲30 واحد در زمان یاد ش��ده رسیده است؛ ضمن اینکه برای 
متوسط بازدهی ساالنه شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 

9۲ تا انتهای سال 95 نیز عدد 19درصد ثبت شده است. 

 رشد 750درصدی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
تأمین مالی از طریق بازار س��رمایه از رقم 1۴3 هزار میلیارد 
ریال طی س��ال 1391، به 1۲۲0 هزار میلیارد ریال طی سال 
1395 رس��یده ک��ه بیانگر رش��د ۷50درصدی اس��ت. اندازه  
)ارزش( ب��ازار نیز از ۲۴۲0 هزار میلیارد ریال در ابتدای س��ال 
139۲، به ۴908 هزار میلیارد ریال در پایان اس��فندماه س��ال 
1395 رس��یده که بیانگر 103درصد رش��د است. این شاخص 

حاصل جمع ارزش بازار س��هام، اوراق صکوک و اوراق مش��تقه 
است که از حاصلضرب قیمت ورق بهادار در تعداد اوراق منتشره 
به دست می آید. بیشترین افزایش در اندازه بازار مربوط به ارزش 
س��هام پذیرفته ش��ده در بورس تهران و فرابورس ایران اس��ت. 
همچنین متوسط رشد ساالنه ارزش بازار از ابتدای سال 9۲ تا 
انتهای سال 95 به 19درصد رسیده است. مجموع تعداد کدهای 
سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها، 
از قریب به 6 و نیم میلیون نفر در ابتدای سال 139۲ به بیش از 
11میلیون نفر تا پایان اسفندماه سال 1395 رسیده که رشدی 
۷5درصدی را نش��ان می دهد. س��رمایه گذاری خارجی در بازار 
سرمایه کشور در ابتدای سال 139۲ حدود 8۷8 میلیارد ریال 
بوده که این رقم در پایان اسفندماه سال 1395 با 13۲8 درصد 
رشد به 1۲.538 میلیارد ریال رسیده است. عملکرد مذکور در 
بازار س��رمایه در حالی به دست آمده اس��ت که در چهار سال 
اخیر، شاهد رویدادهای اقتصادی اثر گذار بر بازار سرمایه بوده ایم. 
به عنوان مثال، قیمت نفت از بشکه ای 105 دالر در ابتدای سال 
93 به بش��که ای 35 دالر در آذرماه س��ال 9۴ رسید که بیانگر 
کاهش قیمت 66درصدی این محصول بنیادی در اقتصاد ایران 
و بازار سرمایه است. همچنین کاهش ۲5درصدی قیمت جهانی 

مس و کاهش قیمت سنگ آهن از 13۴ دالر به 88 دالر  )35 
درصد( در بازه زمانی 9۲ تا ابتدای 96 بر ش��رکت های پذیرفته 
شده در بورس ها اثرگذار بوده است. همچنین در سال گذشته 
اقدامات مهمی در بازار س��رمایه انجام ش��ده است که برخی از 
مهم ترین آنها شامل توس��عه مکانیزم قیمت تضمینی به جای 
خرید تضمینی، تبدیل به اوراق بهادار کردن بدهی های دولت، 
راه اندازی بازار معامالت اوراق مش��تقه  )اختیار خریدوفروش(، 
راه ان��دازی بازار نقد س��که طال با ابزار گواهی س��پرده کاالیی، 
ایجاد امکان تأمین مالی ش��رکت ها از طریق بورس های کاالیی 
با ابزار سلف موازی استاندارد به جای پیش فروش، راه اندازی بازار 
شرکت های کوچک و متوسط  )شرکت های نوپا و دانش بنیان(، 
به روزرس��انی س��امانه معامالت، تنقیح قوانین و مق��ررات بازار 
سرمایه ایران، افش��ای اطالعات تولید و فروش ماهانه ناشران، 
راه اندازی س��امانه رصد، راه اندازی روش ثبت س��فارش  )بوک 
بیلدین��گ( در عرضه ه��ای اولیه، افزایش تع��داد صندوق های 
س��رمایه گذاری ب��ه منظور افزای��ش تقاضای س��رمایه گذاری 
غیرمس��تقیم مردم و آموزش و ارائه سمینار به منظور افزایش 
تعداد شرکت های اس��تفاده کننده از خدمات تأمین مالی بازار 

سرمایه می شود. 

بورس آستانه، مقصدی جدید برای همکاری های مشترک بازارهای جهانی

در 4 سال اخیر محقق شد 

رشد 74 درصدی ارزش معامالت

خبر

زمان اعالم طبقه بندی جدید شرکت های 
بورسی

مدیر امور ناشران بورس��ی، زمان اعالم طبقه بندی جدید 
ش��رکت های بورس��ی و تغییر جایگاه برخی نمادها توس��ط 
هی��أت پذی��رش ب��ورس را اعالم ک��رد. به گ��زارش بورس 
پ��رس، طوبی دهقان، درخصوص تغییر س��االنه طبقه بندی 
شرکت های پذیرش ش��ده در بورس که طبق روال گذشته 
در پایان اردیبهشت هر سال مشخص و اعالم می شد، گفت: 
سازمان بورس طبق دستورالعمل موجود این طبقه بندی را 

انجام داده است. 
وی افزود: در حال حاضر در انتظار مطرح ش��دن این 
موضوع در هیأت پذیرش هس��تیم، زیرا در نهایت هیأت 
پذیرش تصویب کننده این طبقه بندی اس��ت. همچنین، 
ب��ا توجه به لزوم مراحل الزم، احتماال تا اواخر خردادماه 
ای��ن طبقه بندی اعالم خواهد ش��د. دهقان در خصوص 
تغییرات این طبقه بندی گفت: بعضی از شرکت هایی که 
معیارهای پذیرش را رعای��ت نکرده بودند از بازار اصلی 
ب��ه بازار فرع��ی منتقل خواهند ش��د و برخی دیگر هم 
ب��ا توجه به بهبود عملکرد، به ب��ازار و تابلوی بهتر ارتقا 

خواهند یافت. 

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در 
اردیبهشت 96

بازدهی ش��اخص در حالی طی اردیبهش��ت ماه س��ال 
1396 حدود ۲.۴درصد رش��د داشته اس��ت که بازدهی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری عدد مناس��بی را نش��ان 
می دهد. در گروه صندوق های مشترک مختلط، صندوق 
نیکی گستر مشاور س��رمایه گذاری نیکی گستر، در گروه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در س��هام، صندوق تحت 
مدیریت ش��رکت کارگزاری بانک توس��عه صادرات و در 
گروه صندوق های با درآمد ثابت، صندوق بانک گردشگری 
باالترین بازدهی را در اردیبهش��ت ماه کسب کردند. طی 
اردیبهش��ت ماه و در گروه صندوق های مشترک مختلط 
به ترتیب صندوق های نیکی گس��تر مشاور سرمایه گذاری 
نیکی گس��تر، آس��مان خاورمیانه ش��رکت س��بدگردان 
آس��مان، تجربه ایرانیان ش��رکت کارگزاری بانک آینده، 
آرمان اندیش مشاور س��رمایه گذاری آرمان آتی و پارس 
ش��رکت کارگ��زاری آب��ان، باالترین بازده��ی را به خود 

اختصاص دادند. 
همچنین در گروه صندوق های سرمایه گذاری در سهام، 
رتب��ه اول تا پنج��م نصیب صندوق ه��ای تحت مدیریت 
شرکت های کارگزاری بانک توس��عه صادرات، کارگزاری 
پارسیان، کارگزاری بانک مس��کن، سبدگردان آسمان و 
کارگزاری فیروزه آسیا شد. در گروه صندوق های با درآمد 
ثابت نیز به ترتیب صندوق های بانک گردشگری، توسعه 
س��رمایه نیکی، کاریزما، گنجین��ه الماس پایدار و پاداش 
سرمایه بهگزین باالترین بازدهی را در اردیبهشت ماه 96 

کسب کردند. 

نگاه

بورسبینالملل

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بیشترین درصد افزایش
قند مرودش��ت در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که آهنگری تراکتورسازی 

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

5.308۴.9۲قمرو

۲.581۴.88خاهن

9.039۴.۷9قشهد

8.9۷۴۴.65قصفها

۲.360۴.۴۲وایران

3.9۲1۴.۴۲چکاوه

۷.۷۴8۴.39قپیرا

 بیشترین درصد کاهش
ایرکا پارت صنعت صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. تولیدی کاشی تکس��رام در رده دوم این گروه 
ایستاد. سیمان فارس نو هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5.۴6(1.۲6۴خکار
)۴.9۷(1.۷60کترام
)۴.86(3.۲10سفانو

)۴.55(3.۲33فباهنر

)۴.35(3.۷۴۲وبیمه

)۴.3۴(۴.۲99غشان

)۴.3۴(9.356رتکو

پرمعامله ترین سهم
ب��ورس  ب��ازار  پرمعامله تری��ن س��هم  پ��ارس خ��ودرو 
 ش��ناخته ش��د. پلی اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. 

سرمایه گذاری ملت هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

31.3۷0 99۴خپارس

۲9.۴۷5 611شپلي
۲5.۷99 91۴وملت

15.910 191خاذینح
1۴.۴01 1۲۴5فنوال
13.0۷0 83۴خزامیا
11.589 131۲ولغدر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را کاشی پارس به 
خ��ود اختصاص داد. تامین ماس��ه ریخته گری رتبه دوم را 
به دست آورد. پاالیش نفت بندرعباس هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

96.3۷۷ 10۲۷3کپارس
۴۷.۲18 ۴۴۲8کماسه
38.۷۴8 56۲5شبندر
3۷.۲۷1 33۴۲ثاژن

31.1۷1 99۴خپارس
30.51۲ 5۴۷8چکارن
۲8.۲11 3۴۷9شاراک

بیشترین سهام معامله شده
پ��ارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایه گذاری ملت 
در این گروه دوم شد و پلی اکریل در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
99۴19۲۴خپارس
91۴1۷06وملت
6111۴3۲شپلی
۴۴۲81۴16کماسه
1۲۴513۴6فنوال
10۲۷31۲۴0کپارس
131۲969ولغدر

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

6۲۴۴1۲۴9ددام
۲1861093کساپا

۲318580خمحور
89۷۴۴8خکمک
11۷۴391خریخت
3806۲۷۲فمراد
۲۴۷6۲۲5تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷69۲.05وخارزم
۴8۲5۲.33کگاز

1300۲.۴1واعتبار
11۴53.۴3پردیس

10983.66ورنا
1938۴.1۴پارسیان
19۴5۴.15اخابر

نماگربازارسهام
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اصفهان- خبرن�گار فرصت امروز - 
قائم مقام وزیر نیرو در ادامه همایش مدیران 
روابط عمومی صنعت، آب و برق در استان 
اصفهان اظهار داشت: صنعت آب و برق یک 
فعالیت اجتماعی است و باید بتوانیم با مردم 
ارتباط موثر برق��رار کنیم.   قائم مقام وزیر 
نیرو در ادامه همایش مدیران روابط عمومی 
صنعت، آب و برق اظهار داشت: صنعت آب 
و برق یک فعالیت اجتماعی اس��ت و باید 
بتوانیم با مردم ارتب��اط موثر برقرار کنیم. 
مهندس س��تار محمودی قائ��م مقام وزیر 
نیرو ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر و 
نزدیک ش��دن به حلول ماه مبارک رمضان 
گفت : در اجتماع بزرگ کشور ما با قومیت 
ها و سالیق مختلف در این انتخابات آهنگ 
حضور مردم و یکپارچگی سر داده شد که 
نقش روابط عمومی ها در این میان کم نبود 
، در حقیقت روابط عمومی ها طالیه داران 
عرص��ه ارتباطات انس��انی و ارائ��ه کننده 
حاصل زحمات صنعت آب و برق هس��تند 
و منعکس کننده این صنعت گویا می باشند 
.  وی با تأکید بر ابعاد و گس��تردگی حوزه 
رواب��ط عمومی ادام��ه داد :اگر دقت کنیم 
رواب��ط عموم��ی جزو صنعت ه��ای موفق 
دنیا اس��ت و  تمام روابط به نوعی روی پل 
روابط عمومی حرک��ت می کنند و هر جا 

روابط عمومی موفق باشد نتایج مطلوبی به 
دست می آید.   محمودی در رابطه با نقشی 
که روابط عمومی می توانند داش��ته باشند 
اذعان داشت: هر جا و هر اجتماعی فرستنده 
و گیرن��ده خاص خود را دارد و پیام ها باید 
به درستی صادر و گیرنده ها نیز به درستی 
کار کند .لذا از همین رو وزارت نیرو به عنوان 
وزارت خانه ای صنعتی و اجتماعی است و از 
همین رو باید بدانیم  که چطور ارتباط برقرار 
کنیم. در حقیقت وزارت نیرو رسالت هایی 
به دوش دارد و به عنوان دستگاه تخصصی 
حاکمیتی و دولتی تخصصی باید بسیاری 
از مطال��ب را با توجه ب��ه تخصص خود به 
پیش ببرد و البته در این راه نیز خیلی موفق 
هس��تیم چرا که در ارائ��ه خدمات از دولت 

های گذش��ته تا به امروز و اوج آن در دولت 
یازدهم موفق بودی��م اما اگر تاثیر آن برای 
مردم مشخص نش��ود موفق نبوده ایم ، در 
مناظره های چندی پیش کاندیداها دیدیم 
در هر جا که اطالعات بهتر به مردم و جامعه 
منتقل ش��د پیوند ذهنی میان فرستنده و 
گیرنده برقرار و در ارتبا طات موفق تر بودند .

در حقیقت در وزارت نی��رو ما با افرادی 
س��روکار داریم که شریک ما هستند و اگر 
حت��ی حضور ه��م پیدا نکنند ش��ریک ما 
محس��وب می شوند و حق برابر دارند وباید 
اطالع رسانی دقیقی به آنها داشته باشیم .  
وی ادامه داد: ما باید مسئوالنه و متواضعانه و 
از جانب خود بدهکارانه با مردم برخورد کنیم 
و ای��ن نیازمند آموزش های خاصی اس��ت 

.قائم مقام وزیر نی��رو در ادامه این همایش 
خاطر نشان کرد: در خیلی از کشور های دنیا  
فردی که می خواهد خدمات عمومی بدهد 
باید الزما آموزش روابط عمومی را در کنار 
آم��وزش های تخصصی ببیند تا در کارش 
موفق ش��ود و بداند که با مش��تری چگونه 
برخورد کند .  وی با تاکید بر شدت تغییر 
در دنیا افزود: همه چیز در حال تغییر است 
و در زیر پوست این الیه های صنعتی الیه 
ه��ای نرم در حال انجام اس��ت و باید مثل 
شهاب س��نگ ها در کهکشان که مدام در 
حال حرکت هستند خود را با این تغییرات 
سازگار نماییم و بتوانیم از این ابزارها استفاده 

کنیم .  
این مقام مسئول با اشاره به تحوالت دنیا 
به کش��ور ترکیه و از آن مهمتر به برگزاری 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت : رس��انه های مج��ازی و نو ظهور در 
ای��ن دوره نقش مهمی را ایف��ا کردند .وی 
همچنین از ش��دت تغییرات نیز سخن به 
می��ان آورد و تصریح کرد روش های جدید 
به سرعت کهنه شده ولی به خاطر خصلت 
خود ترمیمی انس��ان ها ما هم باید به نفع 
کارهایمان از این ابزارها استفاده کنیم .  وی 
در خصوص انتظاراتی که می توان از روابط 
عمومی ها داشت نیز یاد آور شد : در کارها 

نگاه زیست محیطی و فرهنگی داشته باشیم 
و باید بدانیم آنچه که در این صنعت ساخته 
می شود برای چه کسانی و متناسب با آنها 
برنام��ه ریزی کنیم.  وی در بحث مدیریت 
مص��رف نیز گف��ت :نیاز به خلق ش��اهکار 
است و اگر روابط عمومی های ما دست به 
دس��ت هم دهند و برای کاهش مصرف با 
شیوه های هنرمندانه 1000 مگاوات صرفه 
جویی در مصرف برق داشته باشند در زمینه 
های آب و خدمات فاضالب و ش��یوه های 
 مصرف در کشاورزی نیز می توان در قالب 
اطالع رس��انی به مردم کاه��ش مصرف را 
محقق نمود ، در واقع نگاه های صرفه جویانه 
در حال حاضر بیشتر به سمت  شهر ها رفته 
ولی این را باید بدانیم که نگاه درستی است 
اما کامل نیست چرا که حفاظت و صیانت 
در شهر ها به همراه روستا ها کامل است و 
کارهای مقطعی مثل فعال سازی گروه های 
گشت و بازرسی و انجام کارهای قهری تنها 
برای زمان کوتاه جواب می دهد اما کارهای 
انس��انی و روابط عمومی ماندگار می شود ، 
باید قبول کنیم هر کاری نیازمند متخصص 
است و همه ما متخصص نیستیم و بخشی از 
کار بیرون انجام می شود و از همین رو باید 
با جذب اساتید وآموزش روش هایی که در 
دنیا مرسوم است سیستم ها را مجهز کنیم. 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - شهردار اهواز در 
گزارشی به شهروندان اهواز فعالیتهای شهرداری را در 
حوزه عمرانی تش��ریح کرد. سید خلف موسوی گفت: 
در بدو ورودم به ش��هرداری اهواز و طی بررس��ی های 
کارشناسی، مشخص ش��د یکی از مشکالت عمده ی 
کالنشهر اهواز، نبود زیرساختهای مناسب در حوزه های 
عمرانی و شهری اس��ت. زیرساختهایی که عدم وجود 
آنها یقیقاً زندگی روزمره ش��هری را دش��وار می سازد. 
در همین راس��تا با هماهنگی ش��ورای اس��المی شهر 
اهواز مقرر شد جهت دهی اصلی بودجه  شهرداری به 
سمت احداث زیرساختهای مناسب باشد. وی  در یک 
تقسیم بندی کلی پروژه های عمرانی انجام شده را شش 
بخش کلی عنوان کرد و گفت: اقدامات این حوزه شامل 
شش بخش احداث پل ها و تقاطع های غیرهمسطح، 
احداث مسیرهای ارتباطی و بهبود عبورو مرور، نهضت 
آسفالت، پروژه های عمرانی فرهنگی ورزشی و عمران 
و بهسازی ش��هری و ساحل سازی است. شهردار اهواز 
در تشریح بخش اول اقدامات عمرانی انجام شده اظهار 

داش��ت: با توجه به حجم باالی ترافیک در مسیرهای 
حیاتی شهر، پل شهید دقایقی تعریض شد و هم اکنون 
تردد روی این پل با دارا بودن هش��ت باند به س��هولت 
انجام می ش��ود و در نظرسنجی ها باالترین رضایت را 
از مردم اهواز کس��ب نموده اس��ت. وی به پروژه عظیم 
پل روگذر ش��هدای مدافع حرم اشاره کرد و گفت: این 
روگ��ذر در چهارراه جواداالئم��ه، گره ترافیکی منطقه 
را برای همیشه برطرف کرد. موس��وی ادامه داد: روند 
احداث زیرگذر شریعتی با برطرف شدن موانعی همچون 
تاسیس��ات و معارض، به بهره برداری رسید. همچنین 
پروژه زیرگذر خلیج فارس هم روان کننده ترافیک در 
میدان خلیج فارس است. ش��هردار اهواز از پروژه های 
تقاطع چند سطحی ش��هید بندر، پل والیت و تقاطع 
غیرهمسطح جانبازان و تعریض پل کیان آباد به عنوان 
اقدام��ات در حال انجام اش��اره کرد و گفت: احداث پل 
والیت که متصل کننده ش��هرک آغاج��اری به کوی 
رمضان اس��ت با برش کوه گلف وارد مس��یر جدیدی 
ش��ده اس��ت. پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان شهید 

بندر، بزرگترین تقاطع غیرهمس��طح در جنوب غرب 
کشور نیز با سرعت مناسبی پیش می رود و در صورت 
رفع موانع تاسیساتی و همکاری ارگانهای مربوط، روند 
احداث پروژه قطعاً ش��تاب خواهد گرفت. س��ید خلف 
موس��وی در ادامه به بخش دوم اقدامات عمرانی اشاره 
ک��رد و گفت: با افزایش جمعیت و گس��ترش ش��هر، 
احداث مسیرهای جدید و معابر یکی از زیر ساختهای 
ضروری و حیاتی کالنشهر اهواز است، به همین منظور 
در چهار سال گذشته بیشش از 120 پروژه در مناطق 
هشتگانه اهواز اجرا شده و در این خصوص نگاه ویژه ای 
به مناطق محروم داش��ته ایم ب��ه طوریکه بیش از 5/1 

میلیون مترمربع زیرسازی معابر در این مناطق اجرا شده 
است. شهردار اهواز افزود: احداث بزرگراه حد فاصل بلوار 
قدس تا بلوار امام رضا)ع(، خیابانها و معابر اصلی و فرعی 
کیانشهر، مسیر حد فاصل میدان شهید صیادشیرازی تا 
بلوار پدافند هوایی، زیرسازی و آسفالت مناطق محروم از 
جمله کوی مندلی، گلبهار، زرگان، زعفرانیه، کروشات، 
سیاحی و غیره بخش��ی از پروژه های انجام شده یا در 
حال انجام این بخش است. موسوی همچنین در تشریح 
پروژه های آسفالت گفت: با توجه به تقاضاهای مردمی 
و نیز ضرورت زیرس��ازی و آسفالت مسیرهای جدید و 
همچنی��ن ترمیم و لکه گیری، کلیه ی دس��تگاههای 
ش��هرداری بسیج شده و نهضت آس��فالت را در سطح 
ش��هر اهواز راه اندازی کردیم. وی با تشکر از همکاری 
صمیمانه ش��ورای اسالمی دوره چهارم بابت اهتمام به 
این رویکرد مدیریت شهری خاطرنشان کرد: این حجم 
عظیم از خدمات در حالی به شهروندان اهوازی تقدیم 
می شود که شهرداری اهواز اکثر این پروژه ها را از محل 

درآمدهای جاری خود تامین کرده است. 

رش�ت- مهن�از نوبری- در راس��تاي سیاس��ت 
پاسخگویي مناسب و شفاف به مراجعین و ارباب رجوع 
همانند س��نوات گذشته هر هفته روزهاي سه شنبه از 
س��اعت 8:30 الي 12 ظهر روابط عمومي شرکت گاز، 
میزبان مراجعیني اس��ت که متقاضي مالقات مستقیم 
با مدیر عامل مي باش��ند. مهندس ظهیري مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن گفت: در سال 95 در مجموع 
تعداد مراجعات مردمی 68 مورد بوده که پس از تکمیل 
فرم درخواست توانستند با اینجانب و یا مسئولین مربوطه 
دیدار و طرح موضوع نمایند. وي ادامه داد: پس از طرح 
درخواست و مشکل توس��ط ارباب رجوع، دستور اقدام 
الزم براي رسیدگي به درخواست ها صادر شده و موارد 
درخواستي توسط روابط عمومي پیگیري و پاسخ الزم 

به آنها داده شده است. ظهیري اظهار داشت: بیشترین 
موضوع مراجعه هفتگي مربوط به درخواس��ت شبکه و 
نصب علمک )34 درصد( بوده که بیشتر این موارد هم 
در رابطه با منازل فاقد س��ند و پروانه س��اخت )نسقي( 
بوده اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود: 
همچنین درخواست گازرساني به روستاها با 22 درصد و 
درخواست اشتغال به کار با 13 درصد در رده دوم و سوم 

قرار داشته و مشکل صورتحساب گاز، ترمیم آسفالت و 
مشکل زمین در مراحل بعدي قرار دارد. وي عنوان نمود: 
کمترین مراجعه مربوط به ماه اردیبهش��ت با یک مورد 
و بیشترین تعداد مراجعه مربوط به ماه تیر با 11 مورد 
مي باش��د. ظهیري اظهار داشت: درخواست ها و حضور 
مراجعین از س��ال 93 به بعد روند کاهشي چشمگیري 
داش��ته که یکي از مهمترین دالی��ل آن برنامه ریزي و 
اجراي گازرساني به روستاها بوده است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن گفت: با تدبیر دولت و تصویب بند "ق" 
تبصره 2 قانون بودجه سال 93، مصوبه شوراي اقتصاد 
براي گازرساني به روستاهاي باالي 20 خانوار صادر شد 
و ش��رکت گاز استان گیالن با پیش��گامي در این طرح 
روستاهاي زیادي را در برنامه گازرساني قرار داد؛ از این 

رو آمار مراجعات حضوري بویژه شوراها و روستائیان براي 
درخواست گازرس��اني کاهش قابل مالحظه اي داشته 
است. ظهیري از دیگر عوامل کاهش مراجعات حضوري 
را، راه اندازي سامانه رسیدگي به شکایات و درخواست 
ها با مبادي ارتباطي مختلف از جمله تلفن گویاي 3414 
عنوان نمود که روند بررسي و پاسخگویي دقیق و سریع 
اطمینان مردم را جلب نموده است. مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گیالن  در پایان ابراز امیدواري کرد با تالش 
و کوشش همه همکاران در واحدهاي مختلف، خدمات 
به نحو مطلوبي به مش��ترکین عزیز ارائه گردد تا عالوه 
بر کاهش نارضایتي و عدم مراجعه حضوري مشترکین 
عزیز، موجبات افزایش اعتماد و اعتبار شرکت را نزد آنان 

و جامعه فراهم سازد. 

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیرعامل 
س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری 
بندر بوش��هر گفت: توزیع افطاری های ساده در بین 
ش��هروندان و حض��ور اتوبوس س��یار جه��ت اجرای 
برنامه های فرهنگی، آموزشی و مذهبی ویژه کودکان 
درمحالت بوشهر بخش��ی از برنامه های این سازمان 
برای م��اه رمضان اس��ت. به گ��زارش روابط عمومی 
ش��هرداری بندر بوش��هر،فاطمه صفری زاده افزود: با 
توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان با سالروز رحلت 
بنیانگذار جمهوری اس��المی، برنامه های ویژه ای در 
شهر بوشهر برگزار می شود. وی بیان کرد: فضا سازی 
محیطی ماه مبارک رمضان )نص��ب پرتابل، بیلبورد 

و استفاده از تلویزیون ش��هری (، چاپ پوستر، اوقات 
شرعی،کتابچه ماه مبارک رمضان و چاپ نشریه ویژه 
رمضان از جمل��ه برنامه های این س��ازمان برای ماه 
مبارک رمضان است. صفرزاده اظهار داشت: همزمان 
با والدت امام حسن)ع( برپایی ایستگاه صلواتی افطاری 
که ش��امل توزیع بس��ته های افطاری س��اده در بین 
شهروندان پیش بینی شده است. مدیرعامل سازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزش��ی شهرداری بندر بوشهر 
با اش��اره به برگزاری س��مینار آموزش��ی 'ماه مبارک 
رمض��ان و افزایش کیفیت زندگی ' در بوش��هر اظهار 
کرد: این سمینار با هدف باالبردن سطح کیفی زندگی 
شهروندان در ماه مبارک رمضان برگزار می شود. وی 

ادامه داد: دیدار با ایتام و بهزیس��تی به مناس��بت ماه 
مبارک رمضان، غبار روبی مساجد و تجدید میثاق با 
شهدااز دیگر برنامه های این سازمان در بوشهر است. 
صفری زاده همچنین با اشاره به حضور اتوبوس سیار 
ه��ر روز در یک محله و اهدای بس��ته های فرهنگی، 

مشاوره و کتابخانه سیار در شهر بوشهر گفت: برنامه 
سی شب سی مسجد و اهدای هدایا به مساجد جهت 
مدیریت مح��الت در ماه مبارک رمضان از مهمترین 
برنامه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر 
بوش��هر برای ماه رمضان است. صفری زاده در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هر ساله همزمان 
ب��ا 14 خرداد رحلت امام خمین��ی)ره( مردم به حرم 
مطهر ایشان اعزام می شدند اما امسال به دلیل تداخل 
با ماه مبارک رمضان این اعزام صورت نمی گیرد از این 
رو تصمیم داریم امسال با همکاری ناحیه بسیج بوشهر 
مراسم باش��کوهی را در شهر بوشهر برای بزرگداشت 

سالروز رحلت امام خمینی )ره( برگزار کنیم.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اس��تان اردبیل دوره سیسمتهای 
ایمنی F&G ش��رکت ملی گاز ایران با حضور رؤس��ا 
و کارشناس��ان امور HSE ش��رکت های گاز استانی 
در اس��تان اردبیل برگزار شد . مهندس پناهنده معاون 
امور بهره ب��رداری در ابت��دای دوره فوق ضمن عرض 
خیر مقدم با اش��اره به اهمیت برگزاری این دوره ها و 
تاکید استمرار این فرآیند جهت کاهش احتمال وقوع 
حوادث را ضروری دانس��ته و گردهمایی خانواده بزرگ
HSE شرکت های گاز استانی را فرصتی مغتنم جهت 
تش��ریک دانش فنی و ایمنی بیان کردند. پناهنده در 
ادامه از ایمنی به عنوان دژ مس��تحکم در امواج دریای 
ح��وادث نام برد و مطالب��ی در خصوص تعریف خطر، 
رویداد ، حادثه و ش��به حادثه ، س��طوح بلوغ فرهنگ 
ایمنی ، علل بروز حوادث و بررس��ی علل و روش های 

پیشگیری از آنها را عنوان نمود و به ذکر مثال هایی از 
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و همچنین نقص در آنها 
پرداخت. مهندس فیضی رئیس امور HSE و پدافند 
غیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل با اشاره به لزوم 
توجه جدی به این آموزش از حوادث اخیر ش��رکتهای 
 گاز اس��تانی و آموزش��های مس��تمر و البت��ه آموزش 
اثر بخش تاکید نمودند. مهندس فیضی اظهار داش��ت 
: هم��ه تالش م��ا برای ایجاد بس��تر فرهنگي خالق و 

نگرشي نو و سیستماتیک ، به تبیین تأثیر متقابل عوامل 
بهداش��ت ، ایمني و محیط زیس��ت پرداخته و از این 
طریق نواقص ، مخاطرات بالقوه ، حوادث و مشکالت را 
بطور نظام مند مورد ارزیابي قرار داده و روشهاي مبتني 
بر پیش��گیري را ارائه نموده ایم . همکاران ما در واحد 
HSE در س��ال های اخیر گام های موثری در جهت 
شکل گیری ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در سطح 
شرکت گاز استان اردبیل برداشته اند که شاهد موفقیت 
هایی از جمله تندیس سیمین خدمات سبز کشور بوده 
اس��ت. وی همچنین از حمایت ه��ای آقای مهندس 
خدائی مدیر عامل ش��رکت گاز استان اردبیل به لحاظ 
اعالم آمادگی در میزبانی این دوره تقدیر بعمل آوردند. 
مهندس یوسفی کارشناس امور HSE ستاد شرکت 
ملی گاز ایران : با تشریح اهمیت این دوره بیان کرد: با 
توجه به گسترش روز افزون سیستم های ایمنی و آتش 

نشانی در حوزه گاز و نفت و پیچیدگی سیستم تعالی 
ایمنی در حوزه ابزار دقیق و برق الزم است هر چه بیشتر 
در خصوص توانمندسازی کارکنان امور HSE شرکت 
ملی گاز با توجه به ماموریت س��نگین کارکنان ایمنی 
تالش شود.  وی مباحث سیستم های F &G شامل 
مباحث کاربردی برق و الکترونیک ، کالس های آتش 
، انواع تجهیزات اع��الم حریق ، تجهیزات خاص اعالم 
حریق و ادوات مربوطه ، تکنولوژی های جدید سیستم 
ه��ای اعالم حریق و روش های طراحی و انتخاب برند 
سیستم ، گازهای سمی ، منفجره و خفه کننده و موارد 
عمومی پرداختند .  وی اضافه کرد : شرکت گاز استان 
اردبیل بعنوان سردمدار این حرکت ، دوره آموزشی در 
مورخ 96/3/2 بمدت دو روز با حضور روسا و کارشناسان 
امور HSE و ایمنی گاز استانها در شهرستان سرعین از 

توابع استان اردبیل تشکیل داده است.

مالرد- مژگان علیقارداش�ى- مراسم روز تقدیر از 
کارگر نمونه و جانبازان و فرزندان شاهد شهرداری مالرد 
برگزار شد.  بر اس��اس هماهنگی به عمل آمده از سوی 
ش��هردار مالرد با امور ایثارگ��ران و اداره روابط عمومی و 
امور اداری شهرداری مالرد مراسم تقدیر از کارگر نمونه و 

جانبازان و فرزندان شاهد شهرداری  در تاالر آوین برگزار 
گردید .  در این مراسم که با حضور شهردار مالرد و امام 
جمعه و اعضای شورای شهر مالرد برگزار گردید علی اکبر 
خراسانی از زحمات یک ساله پرسنل شهرداری مالرد در 
راستای خدمت رسانی به مردم فهیم تقدیر و تشکر نمود 

و گفت : کارگران نمونه باید الگوی اخالقی و کارگری سایر 
کارگران و نیروهای همکار در شهرداری باشند . در پایان 
مراسم شهردار مالرد به همراه اعضای محترم شورای شهر 
با اهدای لوح سپاس از زحمات این کارگران و جانبازان و 

فرزندان شاهد شاغل در شهرداری تشکر نمودند . 

قائم مقام وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران روابط عمومى صنعت آب و برق کشور: 

روش های جدید باید به سرعت جایگزین روش های ناکارآمد شود 

گزارش اقدامات عمرانی شهردار اهواز

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
توسعه گازرسانی در استان سبب کاهش چشمگیر مراجعات مردمی شده است 

ویژه برنامه های شهرداری بوشهر برای ماه مبارک رمضان تشریح شد

برگزاری دوره سیستم های ایمنی F&G   در شرکت گاز استان اردبیل

تقدیر از کارگزاران نمونه جانباز و فرزند شهدای شهرداری مالرد

اخبار

تقدیر معاون وزیر نفت از مدیرعامل 
شرکت گاز مازندران

س�اری – دهق�ان - مع��اون وزی��ر نفت و 
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران، در راس��تای 
برگزاری مس��ابقات قرآن کریم)به��ار در بهار( از 
"محمد اسماعیل ابراهیم زاده" مدیرعامل شرکت 
گاز استان مازندران تقدیر کرد. به گزارش خبرنگار 
مازن��دران، متن پیام تقدیر "حمید رضا عراقی" 

به ش��رح زیر اس��ت: قرآن کریم کالم وحی الهی ، کتاب هدایت ، ارشاد 
و سعادت انسان ها و نهج البالغه راهنمای عملی زندگی الهی و انسانی 
اس��ت و خوشا به حال سعادتمندانی که با تأسی به مفاهیم الهی قرآن 
کریم و عمل به فرمایش��ات آس��مانی موالی متقیان علی )ع( در مسیر 
سعادت و عافیت گام می نهند . بسیار خرسندیم از اینکه با تالش های 
ب��ی دریغتان در جهت تعمیم و تعمیق فرهن��گ قرآن و عترت در بین 
کارکنان، همس��ران و فرزندان کارکنان و حضور پرشور توام با معنویت 
آنها در مسابقات قرآن کریم »بهار در بهار« سال )94-95( موفق به رشد 
بیش از 30 درصد مشارکت قرآن پژوهان عزیز در این مسابقات شده اید. 
بدین وسیله از حمایت و تالش ارزشمندتان در این مسیر نورانی تقدیر 
و تش��کر به عمل آورده و توفیقات روزافزون شما را در احیای بصیرت و 

معرفت قرآنی در سایه الطاف بی دریغ الهی از خداوند منان خواستارم.

پیشرفت 90 درصدی  اجرای شبکه 
توزیع و استاندارد سازی  روستای 

ابراهیم آباد شهرستان بندرگز
گ�رگان- خبرنگار فرص�ت امروز - مدیر امور آبفار شهرس��تان  
بندرگز از پیش��رفت 90 درصدی اجرای شبکه توزیع روستای ابراهیم 
آباد این شهرستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان گلستان   مصطفی طیبی  با 
اعالم این خبر افزود: به علت فرس��ودگی شبکه آبرسانی و جلوگیری از 
هدر رفت آب  در این روستا این شرکت اقدام به اجرای تعویض شبکه 
فرسوده آب در این روستا به طول 4 کیلومتر و استانداردسازی 260 فقره  
انشعاب نموده است .وی تصریح کرد : هزینه اجرای عملیات  فوق مبلغ 
2270 میلیون  ریال بوده است. وی افزود : با انجام این عملیات تعداد 
243 خانوار  913 نفر دراین روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 

بهره مند می گردند.

برگزاری جلسه شورای فرهنگى شرکت 
شهرک های صنعتى استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان گلستان از برگزاری س��ومین جلسه شورای فرهنگی 
این ش��رکت در س��الجاری با موضوع برنامه های س��وم خرداد سالروز 
فتح خرمش��هر و ماه رمضان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت:  تدوین 
برنامه های فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان با عناوین برگزاری مراسم 
روخوانی قرآن و پرداختن به فعالیت های قرآنی،  مذهبی و فضاسازی 
محیطی ش��رکت در دس��تور کاراین ش��ورا قرار گیرد.وی با اش��اره به 
برنامه های س��وم خرداد سالروز فتح خرمش��هر گفت: این روز در تاریخ 
انقالب اسالمی مهم است و باید با اجرای برنامه های متنوع همواره این 
حماسه تاریخی زنده نگه داشته شود.در سومین جلسه شورای فرهنگی 
ش��رکت شهرک های صنعتی گلستان موضوعات  فضاسازی محیطی 
و تبلیغاتی،  بیان احادیث و روایات و پاس��خگویی به س��واالت شرعی 
همکاران، سرکشی و بازدید از خانواده معظم شهدا به خصوص عملیات 
بیت المقدس و حضور در جلسات ستاد بزرگداشت مراسم حماسه سوم 
خرداد، پخش سرودهای حماسی به ویژه بانگ مقاومت و پیروزی ساعت 
11 صبح روز سوم خرداد و  تبیین نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در دوران دفاع مقدس به تصویب رسید.

 IMS ممیزي مراقبتي سیستم یکپارچه
درشرکت توزیع برق استان زنجان برگزارشد

زنجان- خبرنگار فرص�ت امروز - به گزارش دفترروابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، با حضور تیمي از شرکت کیفیت 
انطب��اق کیه��ان ) KQR ( طي دو روز متوالي فرآیند ش��اخص هاي 
عملکردي ش��رکت به منظور مراقبت از سه گواهینامه بین المللي ایزو 
) سیس��تم یکپارچه IMS ( برگزار شد . مهندس کاظمي مدیرعامل 
این شرکت ضمن قدرداني از تیم هاي ارزیاب که بصورت فشرده روش 
هاي کار  معاونت ها ، دفاتر و یکي از امورهاي اقماري را طبق آیین نامه 
و دس��تورالعمل هاي اجرایي مورد ممیزي قرار دادند ، گفت :  پس از 
دریافت موفقیت آمیز گواهینامه هاي استانداردهای سیستم مدیریت 
کیفیت ایزو 9001 سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 سیستم 
مدیریت ایمنی و بهداش��ت حرفه ای OHSAS 18001  در س��ال 
گذشته  و همچنین با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد شرکت به 
استقرار و مراقبت از سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی ،  
با بررس��ی هاي بعمل آمده نقاط قوت و فرصت هاي بهبود روش هاي 
اجرایي با دقت مناس��بي مشخص شده اس��ت  . وي لزوم ارتقاء هرچه 
بیشتر سیستم هاي هوش��مند مدیریتي در زیر بخش هاي سازمان و 
تالش براي تبدیل فرصت هاي بهبود به نقاط قوت را ضروري دانست. 
سرپرس��ت تیم ارزیابي نیز در بخش��ي از مراس��م اختتامیه ممیزي از 
همکاري واحدهاي مختلف شرکت قدرداني کرد و نتایج بدست آمده را 
تشریح نمود : وي بسترسازي شایسته ي  نرم افزاري شرکت ، سیستم 
نظارت��ي امتیازدهي ومطابقت با نظام انگیزش وپاداش ، کنترل پروژه و 
فناوري اسکادا را از برجسته ترین فعالیت هاي شرکت توزیع برق استان 
زنجان در سطح کشور و آنها را قابل توصیه به شرکتهاي زیر مجموعه 

صنعت  برق عنوان نمود  . 

به همت مدیریت شهری قدس صورت پذیرفت
آغاز ورزش پهلوانى و زورخانه ای در 

زورخانه حضرت ولیعصر )عج( 
شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمى- 
همزمان با به اتمام رسیدن فرآیند مرمت 
و بهس��ازی ساختمان زورخانه حضرت 
ولیعصر )عج( واقع در شهرستان قدس؛ 
جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران این 

حیطه ورزشی  مبادرت به برگزاری نخستین جلسه ورزشی در سال جاری 
نمودند. فرآیند ترمیمی این زورخانه با هدف اصالح و بهسازی ساختمان 
زورخانه مذکور و مبدل شدن این مکان  فرهنگی - ورزشی به محیطی 
مناسب تر با هدف و رسالت اصلی آن ، با پیگیری های انجام شده از سوی 
هیأت پهلوانی و زورخانه ای شهرستان قدس و با عنایات اعضای شورای 
اسالمی ش��هر و محمد صادق کولیوند شهردار قدس  صورت پذیرفت . 
گفتنی اس��ت  که این اقدام در واپس��ین ماه های س��ال 1395 آغاز و با 
پیگیری رده ه��ا و عوامل اجرایی و نظارتی مربوطه در اداره ش��هرداری 
شهرس��تان و نیز مسئولین منتخب از س��وی هیأت ورزشی ذکر شده ، 
در روز های پایانی اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام رسید. با توجه به 
اهمیت نقش مساعد و مناسب بودن محیط و وجوه ظاهری آن در حفظ 
و تروی��ج فرهنگی غنی غالب بر آن به عنوان یک��ی از ارکان های اصلی 
فرهنگی موجود، امید اس��ت فعل مذکور گامی مفید و موثر در پیشبرد 
اهداف و اجرایی سازی اقدامات مدنظر و برنامه های درخور اعمال شده در 

این حیطه فرهنگی و ورزشی باشد. 

اخبار

گسترش ارتباطات شرکت بهره برداري نفت و گاز 
غرب با مراکز علمي و دانشگاهي

دیدار مدیران و روساي شرکت 
بهره برداري نفت و گاز غرب با رئیس 

جهاد دانشگاهي استان کرمانشاه
کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش پایگاه اطالع رساني 
شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب در راستاي رویکرد نوین شرکت و 
ارتباط با مراکز علمي و دانش��گاهي در سطح کشور و استان، مهندس 
ناصري پور مدیر عامل این شرکت با رئیس و اعضای هیات علمي جهاد 
دانش��گاهي استان کرمانشاه در محل س��الن کنفرانس شرکت دیدار و 
گفتگو کرد. در این جلس��ه که تعدادي از مدیران و روساي شرکت نیز 
حضور داش��تند، مهندس ناصري پور ضم��ن خیر مقدم به دکتر بهرام 
بادکوبه رئیس جهاد دانشگاهي کرمانشاه و هیات همراه با اشاره به رویکرد 
شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب در راستاي همکاري با دانشگاه ها 
و مراکز علمي و دانش بنیان داخلي گفت: ما همواره در تالش هستیم 
تعامل خوب و س��ازنده اي با دانشگاه ها و مراکز علمي در زمینه تبادل 
دانش و تجربه داش��ته باش��یم. وي با تاکید بر همسویي علم و تجربه 
و ارتباط دوس��ویه آنها با هم گفت: به منظور ش��کل گیري این ارتباط 
باید برنامه ریزي هاي الزم جهت ش��ناخت مناطق عملیاتي شرکت و 
ویژگي هاي آن و همچنین پتانسیل هاي مراکز علمي و باالخص جهاد 
دانش��گاهي انجام گیرد.   مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز 
غرب با تاکید بر لزوم آموزش در راس��تاي ارتقا عملکرد شرکت، گفت: 
با برنامه ریزي هاي صورت گرفته و ش��کل گیري رویکرد نوین در این 
زمینه، شرکت؛ تاکید و توجه خاصي به این مقوله دارد و بخش عمده اي 
از برنامه هاي خود را به امر آموزش اختصاص داده اس��ت. در ادامه این 
جلسه نیز دکتر بادکوبه رئیس جهاد دانشگاهي کرمانشاه نیز با تقدیر از 
این نگاه علمي در ریشه دار ترین صنعت کشور در استان کرمانشاه گفت: 
قطعا این رویکرد مي تواند نقش بسزایي در راستاي پیشرفت روز افزون 
ش��رکت در همه عرصه ها ایفا کند و مي تواند سرآغاز فصل نویني در 
ارتباط صنعت و جهاد دانشگاهي در سطح استان باشد. وي افزود: با توجه 
به قدمت و س��طح علمي موجود و در نتیجه شکل گیري اعتماد ناشي 
از تخصص، جهاد دانش��گاهي این توانمندي را دارد که سرآغاز ارتباط 

ساختارمند و نظام یافته در سطح استان و کشور باشد. 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى آذربایجان غربي: 
بازدید معاون امور مسکن شهری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى، از مجتمع های 

مسکونى ارومیه
ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت امروز 
مهندس حق شناس، معاون امور مسکن 
ش��هری بنیاد مس��کن انقالب اسالمی، 
بهم��راه مهن��دس محم��دی، مدیرکل 
مس��کن مهر و س��رکار خان��م مهندس 
دهقانی مدیرکل مسکن شهری و حس��اب100حضرت امام)ره( بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی در بازدید از پروژه های مسکونی 72 واحدی 
جانویس��لو، 14 واحدی شفق یک و 28 واحدی شفق دو ارومیه، ضمن 
ابراز رضایت از اجرای باکیفیت پروژه های مسکونی متعدد، در خصوص 
اجرای بهینه و س��ریع پروژه، راهنمائیهای الزم را نیز ارائه داشتند. وی 
خاطرنش��ان کرد: ای��ن نهاد با عنایت به توان فن��ی و اجرایی و تجارب 
متنوعی که طی سالهای گذشته کسب نموده، طرح های عمرانی، بویژه 
مجتمع های مسکونی را با کیفیت باال، جذاب، سبک، و با استفاده از فن 
آوریهای نوین و... در اس��رع وقت تهیه و اجرا نماید، که این امر موجب 
رضایت متقاضیان، و خوش��نامی بیش از پیش بنیاد مسکن می شود، 
همچنین با درآمد های حاصله می توان مجتمع های مسکونی جدیدی 
را ش��روع کرد. مهندس محمود بدلی - مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب 
اس��المی آذربایجان غربی، طی  بازدید ها  و جلس��ه گزارشی از پروژه 
های یاد شده،  اقدامات و برنامه های تدوین شده، در خصوص مجتمع 
های مسکونی در دست اقدام، برنامه ریزیها در رابطه با طراحی نقشه و 
دریافت پروانه ها، تعیین تکلیف زمینهای خریداری ش��ده، برنامه های 
فروش، جذب ونحوه همکاری با سرمایه گذاران در بخش مسکن، کنترل 
و نظارت مداوم بر اجرای باکیفیت پروژه های مسکونی و... مطالبی ارایه 

نمودند.

برپایي نمایشگاه صنایع دستي انجمن ضایعات نخاعي 
در منطقه هرمزگان

همکاري شرکت پخش فرآورده هاي نفتي 
هرمزگان با انجمن ضایعات نخاعي استان

فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
ام�روز - رواب��ط عموم��ي منطقه 
هرمزگان از برپایي نمایشگاه صنایع 
دس��تي ضایع��ات نخاعي در س��تاد 
منطقه خبر داد. دبیري نسب رییس 
روابط عمومي عنوان کرد : این نمایش��گاه که به مدت 10 روز در البي 
منطقه جهت بازدید عموم دایر مي باشد با استقبال گرم همکاران روبرو 
گردید . وي افزود : آثار این هنرمندان که با استفاده از صدفهاي دریایي 
رنگي و ساقه گندم تراش داده شده است به فروش گذاشته و درآمد آن 

به نفع این انجمن صرف میگردد.
 

از ابتدای سال 92 تا پایان سال 1395
صرف2473 میلیارد ریال اعتبار برای 

بهره برداری از پروژه های شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی

اراک- خبرنگار فرصت امروز- با صرف 2473 میلیارد ریال اعتبار 
بیش از 26 پروژه آب وفاضالب در شهرهای استان مرکزی طی 4 سال 
گذشته به بهره برداری رس��ید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اس��تان مرکزی  مهندس عبدالرضا خلیلی مدیرعامل شرکت 
با اعالم خبر فوق گفت: طرح فاضالب  وتصفیه خانه فاضالب شهر های 
ساوه ، آشتیان و تفرش ،آب رسانی به شهر ساوه از سد الغدیر، آبرسانی 
به ش��هرهای دلیجان و نیم ور از سد کوچری از مهمترین  پروژه هایی 
هس��تند که طی س��ال های 92 تا 95 به بهره برداری رسیدند. وی از 
آبرس��انی به شهرهای خمین،کمیجان ، میالجرد،خنداب ، مهاجران و 
خشکرود و آبرسانی به میاکن مهر شهر تفرش و کوی امیر کبیر فرمهین 
به عنوان دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده طی این مدت یاد نمود 
و افزود:ساخت تصفیه خانه آب شهر محالت، آب رسانی به روستای نظم 
آباد،اصالح و بازسازي64 کیلومتر شبکه توزیع آب شهرهاي استان،توسعه  
147 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب،حفر 35 حلقه چاه آب 
در شهر های استان وتجهیز 28 حلقه چاه آب از دیگر پروژه هایست که 
توسط شرکت آب و فاضالب استان مرکزی طی سالهای 92 تا 95 انجام 

و به بهره برداری رسیده است.
 مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی ضمن اشاره به 
س��اخت و بهره برداری از نیروگاه برق آب��ی اراک برای تولید برق مورد 
نیاز خط انتقال اراک تصریح کرد: بهره برداري از ش��بکه فاضالب کوي 
ام��ام علي)ع( ش��هر اراک ،اجرای 23 کیلومتر لوله گ��ذاری فاضالب و 
نصب3100 فقره انشعاب فاضالب در خیابان شهدای صفری واجرای 22 
کیلومتر لوله گذاری فاضالب و نصب 2700 فقره انش��عاب فاضالب در 
شهرک های  قائم و هجرت شهر اراک به روش فاینانس از دیگر اقدامات 

این شرکت طی 4 سال گذشته می باشد.



اسکن بدن خریداران برای ساخت 
صندلی استون مارتین

اس��تون مارتی��ن از ب��دن خری��داران خ��ودروی والک��ری    
)Valkyrie( اسکن سه بعدی تمام بدن می گیرد تا صندلی 
راننده را جهت ایجاد آرامش هرچه بیشتر بر مبنای ارگونومی 
بدن مش��تریان خود طراحی کند.  خودروی اس��تون مارتین 
والکری با همکاری شرکت ردبول ساخته خواهد شد و به نظر 
می رس��د قرار است عملکرد بی نظیری به عنوان یک خودروی 
اس��پورت جاده ای داشته باش��د. پاتریک نیلسون، مدیرعامل 
استون مارتین، در این باره می گوید:  ما تنها به دنبال حداکثر 
سرعت نیستیم. ایجاد دینامیک بهتر برای خودرو هدف اصلی 
ما اس��ت. درست همانند مس��ابقات فرمول یک، که خودروی 
پیروز الزاما سریع ترین خودرو نیس��ت، بلکه خودرویی برنده 
خواه��د بود که بتواند در کمترین زم��ان ترمز کند، از پیچ ها 
عبور کند و به س��رعت ش��تاب بگی��رد.  تمامی نس��خه های 
ساخته شده از این خودروی دست ساز، دارای طراحی صندلی 
 مخص��وص راننده خود خواهند بود که با اس��تفاده از اس��کن 
س��ه بعدی بدن آنها انجام خواهد شد.  آدرین نووی، به عنوان 
یک��ی از موفق ترین افراد در حوزه طراحی خودروهای فرمول 
یک، در پروژه والکری به اس��تون مارتین مشورت و راهنمایی 
داده اس��ت تا این خودرو، در نهایت با وزن ۱۰۰۰کیلوگرم در 

نسخه نهایی طراحی و آماده شود. 
توان این خودرو از موتور ۱۲ س��یلندر ب��ا حجم ۶.۵لیتر 
تامین می ش��ود که با الهام از موتور هیبریدی به کاررفته در 
مسابقات فرمول یک طراحی شده است. این موتور با کمک 
تکنولوژی KERS یا  »سیس��تم بازیابی انرژی جنبشی« از 
ش��رکت ریماک  )Rimac( س��اخته خواهد شد تا ۱۰۰۰ 

اسب بخار، قدرت خروجی داشته باشد. 

برنامه  وزارت صنعت برای ارتقای فناوری 
صنعت خودرو

وزارت صنعت، معدن و تج��ارت راهکارهایی را برای ارتقای 
فناوری تولید در صنعت خودرو و قطعه پیش بینی کرده است.  
صنعت خودرو و قطعه سازی پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید با مشکل عدم دسترسی به فناوری روز جهان روبه رو بود. 
با این حال در دولت یازدهم این نقیصه تا حدی برطرف ش��د 
به گونه ای که در حدود یک سال و نیم گذشته از اجرایی شدن 
برجام چند قرارداد با خودروسازان و قطعه سازان معتبر جهانی 
برای انتقال تکنولوژی منعقد شده است.  در این شرایط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی صنعت خودرو نیز 
موضوع انتقال تکنولوژی در این صنعت را در نظر گرفته است. 
در ای��ن زمین��ه در بخش��ی از برنام��ه راهب��ردی صنعت 
خودرو با عن��وان »افزایش نفوذ فناوری در صنعت خودرو و 
قطعه« راهکارهای زیر برای این منظور تعیین ش��ده است: 
»حمای��ت از فعالیت ه��ای تحقیق و توس��عه در حوزه مواد 
اولی��ه، مواد قابل بازیافت، ق��وای محرکه، تجهیزات ایمنی و 
راحت��ی، فناوری های نوین در م��واد جدید و پایه، خودروی 
هوشمند و سامانه هوش��مند ارتباط بین خودروها و مسیر، 
توس��عه مشارکت های بین بنگاهی  )مراکز تحقیق و توسعه، 
شرکت های قطعه ساز، خودروساز، تست و آزمون(، در حوزه 
خرید و انتقال فناوری های مورد نیاز صنعت خودرو، طراحی 
و توس��عه فناوری های نوین در زمین��ه مجموعه های برق و 
الکترونیک، به کارگیری و توسعه فناوری های نوین در تولید 
خودرو نظیر به کارگیری س��امانه های هوش��مند خودرویی  

)CVT(، توسعه پارک های علم و فناوری و ارتباط نظام مند 
صنع��ت خ��ودرو با دانش��گاه ها، مراکز علمی و پژوهش��ی و 

پارک های فناوری در حوزه فناوری های نو و پیشرفته.« 
وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم »برنامه راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« را منتشر کرد که در آن راهبردهای 
این وزارتخانه برای توس��عه بخش صنعت کش��ور پیش بینی 
شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه 

صنایع مربوط به »برنامه راهبردی صنعت خودرو« است. 

عرضه ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کاال
 چند ماه پس از انتش��ار امیدنامه پذیرش و درج س��راتو در 
بورس کاالی ایران، باالخره روز گذشته سایپا ۵۰ دستگاه از این 
خودرو را در بورس عرضه کرد.  س��ال گذشته بود که قرار شد 
س��ایپا یکی از محصوالت خود را از طریق اوراق سلف موازی و 
از دریچه بورس کاال تامین مالی کند. در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ 
مشخص ش��د که در هیات پذیرش قرار بر این شده خودروی 
سراتو که در ش��ورای رقابت قیمت گذاری نمی شود، در بورس 
عرضه ش��ده و س��پس از طریق اوراق سلف موازی تامین مالی 
ش��ود.  در نهایت در اسفندماه س��ال گذشته امیدنامه پذیرش 
و درج کاال برای خودروی س��راتو در سایت بورس کاالی ایران 
قرار گرفت و مقدمات عرضه س��راتو در بورس کاال فراهم شد. 
تنها چیزی که برای ادامه این روند باقی مانده بود، این بود که 
شرکت س��ایپا این خودرو را در بورس عرضه کند و پس از آن 

روند کشف قیمت و تامین مالی پیگیری شود. 
اما روز گذشته پس از چند ماه تاخیر باالخره سایپا، سراتو 
را در بورس عرضه کرده اس��ت. ظاهرا تعداد خودروی عرضه 
ش��ده در بورس ۵۰ دس��تگاه و قیمت پای��ه آن ۸۷ میلیون 
تومان مش��خص ش��ده اس��ت.  در امیدنامه پذیرش و درج 
کاالی سراتو آمده است عرضه کننده متعهد شده که شرایط 
عرض��ه را به گونه ای فراهم کند ک��ه حداقل چهار بار در ماه 
عرض��ه انجام پذیرد و در صورت وج��ود تقاضا با نظر بورس 
نس��بت به عرضه اقدام کند. همچنی��ن عرضه کننده متعهد 
ش��ده مقدار ۲۵ درص��د از کل تولید س��االنه معادل ۲۵۴۰ 
دس��تگاه  )هر کدام بیش��تر ش��د( را در بورس عرضه کند.  
همچنین خبرهایی رس��یده که ایران خودرو نیز قرار اس��ت 
به زودی خودروی دنا را از طریق بورس کاال عرضه و با اوراق 

سلف موازی تامین مالی کند. 

نوسان در سهم عرضه کنندگان خودرو 
به بازار

در حالی تولید و واردات خودروهای س��واری به کشور در 
نخستین ماه س��ال جاری با رشد همراه بود که بررسی روند 
س��هم بازار عرضه  کنندگان خودرو نش��ان از افت و خیز دارد. 
در ب��ازار خودروهای داخلی ش��رکت ایران خودرو با افزایش 
۱۷ درصدی تولید در فروردین ماه، توانس��ت سهم بازار خود 
را ۱/۲ درص��د افزایش دهد و س��همی معادل ۹/ ۴۸ درصدی 
از بازار خودرو را کس��ب کند. بنابر آمار اعالم ش��ده در این 
گزارش افزایش س��هم بازار آبی های جاده مخصوص به دلیل 
تقاضای باال برای محصوالت ۲۰۶، پژو پارس، سوزوکی گرند 

ویتارا، دنا و سمند بوده است. 
در این بین ش��رکت س��ایپا که افزایش ۳/ ۴۵ درصدی در 
تولید را ثبت کرده با افت س��هم بازار مواجه ش��ده است؛ بر 
این اساس س��ایپا با کسب ۳۵ درصد سهم بازار در نخستین 
ماه س��ال کاهش ۸/ ۳ درصدی را نس��بت به ماه مشابه سال 
گذشته داش��ته اس��ت. آنگونه که به نظر می رسد دلیل افت 
سهم بازار این شرکت در فروردین ماه به دلیل مشکالت پیش 
آم��ده در تامین قطعات توس��ط یکی از قطعه س��ازان بزرگ 
کش��ور بوده که چندی پیش با آتش س��وزی گسترده مواجه 

شد. 
بنابر داده های این گزارش کاهش سهم نارنجی های جاده 
مخصوص به دلیل افت تولی��د در محصوالت X100، تندر،  
X231 و H200 ب��وده اس��ت. ب��ا وجود ای��ن، محصوالت 
X211، X232، H300، س��اندرو، آریو و سراتو نسبت به 

سال گذشته با افزایش سهم روبه رو بوده اند. 
در این بین، س��هم بازار شرکت های خصوصی تولیدکننده 
خودرو نیز ۴/ ۱۰ درصد بوده اس��ت؛ بنابراین س��هم بازاری 
این ش��رکت ها در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نشان از 
افزایش ۶/ ۲ درصدی دارد. براس��اس این گزارش سهم بازار 
وارد کنندگان خودروهای سواری در فروردین ماه سال جاری 
۵/۶ درص��د بوده اس��ت که ای��ن موضوع نش��ان از افزایش 
۰/۲ درصدی  در مقایس��ه با ماه مش��ابه س��ال گذشته دارد. 
در حالی س��هم بازاری وارد کنندگان افزایش اندکی داش��ته 
اس��ت که واردات خودرو در نخس��تین ماه سال جاری رشد 
۱۲۸ درصدی در مقایس��ه با ماه مش��ابه س��ال گذشته را به 

خود دیده است. 

قطعه سازان دالل صفت، عامل افت 
کیفیت قطعات هستند

یک عضو فعال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور، می گوید: 
پیش بینی می ش��ود در صورت توجه بیش��تر دولت جدید به 
صنعت و تولید، در سال جاری شاهد شرایط بهتری در حوزه 

تولید و قطعه سازی کشور باشیم. 
جعف��ر نصیری اظه��ار داش��ت: در صورتی ک��ه نیمی از 
شعارهای دولت در خصوص توسعه تولید و اشتغال در کشور 
عملی شود بی شک جریان تولید قطعه سازی و خودروسازی 
کشور روند رو به رشدی را طی خواهد کرد و امسال به تولید 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو دست خواهیم یافت. 
وی تاکی��د ک��رد: انتظار م��ی رود که در ش��رایط کنونی 
استراتژی دقیق و درستی برای صنعت خودرو و قطعه سازی 

کشور تعریف و براساس آن گام های عملی برداشته شود. 
وی در ادام��ه با توجه به طرح مباحث زیادی در خصوص 
ورود قطع��ات قاچ��اق و تقلبی اظهار داش��ت: البته تاکنون 

اقدامات خوبی از سوی دولت جهت مبارزه با قاچاق قطعات 
ص��ورت گرفته به طوری ک��ه آمارها حاک��ی از کاهش ورود 
قطعات قاچاق به کشور است اما بی شک این جریان نیازمند 

کنترل و نظارت بیشتری است. 
وی با اش��اره به تاثیر استفاده از این قطعات در کیفیت و 
ایمنی خودرو تاکید کرد: متاسفانه امروز مشکل عدم کیفیت 
و ایمنی برخی از خودروها ناشی از استفاده از قطعات چینی 
و بی کیفیت و تقلبی اس��ت، البته اصوال قطعه سازان معتبر و 
دارای مجوز داخلی نقش��ی در این جری��ان ندارند بلکه این 
مش��کل به قطعه سازان دالل صفتی باز می گردد که در بازار 

نفوذ کرده و باعث افت کیفیت در این بخش شده اند. 
این فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور همچنین به جریان 
تولید در واحدهای قطعه س��ازی پرداخ��ت و گفت: البته در 
یکی دو سال اخیر جریان تولید و فروش خودروهای داخلی 
روند رو به رش��دی داش��ته اما بهبود این جریان به خصوص 
در واحدهای قطعه سازی نیازمند تامین نقدینگی و پرداخت 

مطالبات قطعه سازان است. 

مدیر جدید رنو در خاورمیانه منصوب 
شد

ش��رکت رنو، فابری��س کامبولیو را به عن��وان رئیس بخش 
آفریق��ا، خاورمیانه و هند منصوب کرد. کامبولیو که در حال 
حاضر مدیرعامل رنو در برزیل اس��ت، از اول ژوییه کار خود 
را به عنوان رئیس بخش آفریقا، خاورمیانه و هند آغاز خواهد 

کرد و به کمیته مدیریتی رنو نیز خواهد پیوست. 
بخش آفریق��ا، خاورمیانه و هند به لح��اظ فروش دومین 
بازار بزرگ رنو محسوب می ش��ود. در سال گذشته میالدی 
رنو ۴۹۱ هزار و ۱۵۱ دستگاه خودرو در این منطقه به فروش 
رس��اند. رنو موفقیت چشمگیری را در بازار هند کسب کرده 
اس��ت و پرفروش تری��ن برند اروپایی در این بازار محس��وب 
می شود. ش��مال آفریقا نیز بازار مهمی برای این خودروساز 
فرانس��وی محسوب می ش��ود. رنو ۵/۳۸درصد از بازار شمال 

آفریقا را در اختیار دارد. 
رن��و دو کارخان��ه در مراکش دارد و ی��ک کارخانه نیز در 
الجزایر افتتاح کرده اس��ت. این خودروس��از فرانسوی اعالم 
ک��رده به منظور افزایش تولید در مراکش، مبلغ یک میلیارد 

یورو در این کشور سرمایه گذاری می کند. 
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تعرف��ه واردات در حال��ی به عنوان 
یک��ی از مصادی��ق انحص��اری بودن 
صنعت خودروی ایران تعیین ش��ده 
که نگاهی به اعداد و ارقام نش����ان 
می دهد که این میزان تعرفه نه تنها با 
احتس��اب سایر مالیات های اضاف��ه 
بر آن در ایران نس����بت به میانگین 
س��ایر کش����ورهای آس��یایی باال 
نیس��ت، حتی در برخی موارد کمتر 

از سایر کشورهاست. 
به نق��ل از گس��ترش صنعت، در 
س��ال های گذش��ته و ب��ا ه��دف 
داخلی،  خودروس����ازان  از  حمایت 
تعرف��ه واردات خ��ودرو در ای��ران 
چندین برابر کش��ورهای همس��ایه 
درنظ��ر گرفت��ه ش����د ت��ا صنعت 
خودروس����ازی داخلی رشد کن��د، 
به طوری که در ایران و در نخس��تین 
س��ال آزادس��ازی واردات خ��ودرو 
به کش����ور در سال۸۳، مس��ئوالن 
تعرف����ه ۱۲۰ درص����دی ب����رای 

واردات خ��ودرو در نظ��ر گرفتن��د و 
مقرر ش��د س����االنه تعرفه واردات 
خ����ودرو ۲۰ درص��د کاهش یاب��د 
تا بازار داخلی برای ورود به سازمان 
تج��ارت جهان��ی آماده ش����ود اما 
کاهش ۲۰ درص��دی تعرفه، فقط در 
س��ال ۸۴ اعمال شد و پس از آن در 
فاصله س��ال های ۸۴ ت��ا ۸۸ تعرفه 

واردات ۱۰درصد کاهش یافت. 
بررس����ی روند کاهش��ی تعیین 
نش��ان  خ��ودرو  واردات  تعرف����ه 
می دهد میزان تعرفه واردات خودرو 
در س����ال ۹۰ از ۹۰ ب��ه ۴۵ درصد 
و در س��ال ۹۱ به ۴۰ درصد کاهش 
یافته اس����ت، در حال��ی که تعرفه 
قطعات منفصل برای تولیدکنن��ده 
داخلی از ۲۶ درصد آغاز می ش��ود. 
با این حس��اب اختالف ۱۴ درصدی 
CBU و CKD در  بی��ن  تعرف��ه 
مقایس��ه با بس��یاری از کشورهای 
دیگر بس��یار اندک است. ای��ن در 

حالی اس����ت که در کش��ورهایی 
مانن��د برزیل، کره و حت��ی ژاپن با 
وض��ع عوارض و مالی��ات با نام های 
مختل��ف در عم��ل، محدودیت های 
بس��یار بیش��تری بر واردات خودرو 
اعمال می ش����ود که با نگاه به این 
ش��رایط ش����اهد خواهیم بود که 
تعرفه در ایران باال نیس����ت و مانع 
از ورود واردکنندگان به بازار نشده 

است. 
برزیل دیگر کشور در حال توسعه 
دارای صنع��ت خ����ودروی داخلی 
اس����ت ک��ه ش����رکت های بزرگ 
جهان��ی در آن پایگاه ه��ای تولی��د 
دارن��د. در ای����ن کش����ور تعرف��ه 
واردات خ����ودروی کامل درصد۳۵ 
اس����ت  CBU18 درص����د  و 
که ب��ا نس����بت ۱.۹۴درص��دی از 
خودروس��ازی داخلی خ��ود حمایت 
می کند ام��ا در عین ح��ال در کنار 
این میزان تعرفه م��واردی همچون 

دس��تمزد  فرودگاهی،  دس����تمزد 
انب����ار و دس����تمزد انج��ام مامور 
را در کن��ار دس����تمزد اظهارنام��ه 
پیش بین��ی ک��رده که ای����ن موارد 
هزینه واردات را ب��ه مراتب افزایش 

می دهد. 
براس����اس آمارهای ارائه ش��ده، 
تعرف��ه واردات خ��ودرو در کش��ور 
ک��ره ۱۰ درصد اس����ت اما در کنار 
این میزان تعرف��ه، محدودیت هایی 
رویه های  فن����ی،  مقررات  همچون 
مالیاتی  س��اختار  و  هومولوگیش��ن 
پیش بین��ی ک��رده ک����ه در کن��ار 
آس����انی  ۱۰ درص��دی،  تعرف��ه 
واردات را ت����ا ان����دازه ای دچ��ار 
خدش����ه می کن����د. ژاپ��ن نی��ز 
دیگ����ر تولیدکننده جهانی خودرو، 
تعرف��ه ای ب����رای واردات درنظ��ر 
نگرفت����ه و واردکنن��دگان تنه����ا 
ملزم ب��ه پرداخت ۸ درصدی مالیات 
ارزش اف��زوده هس����تند ام��ا تمام 

محدودیت های اعمال ش��ده در کره 
در این کشور نیز اجرایی می شود. 

تعرف��ه واردات خ��ودرو درس��ال 
۹۶ همچن��ان ثاب��ت مان��ده و مانند 
س��ال گذش��ته اعمال می شود، هر 
باید س��االنه  چن��د براساس قانون 
۵ درصد کاه��ش می یاف��ت اما ب��ا 
این ح��ال ای��ن قانون چندس��الی 
اس��ت که اعم��ال نمی ش��ود. ایران، 
کش����وری اس����ت که اکنون عضو 
س��ازمان تج��ارت جهانی نیس����ت 
و ب��ه همین دلیل با دس����ت باز به 
اعم����ال محدودیت ه��ای تجارتی، 
ص��ادرات  ممنوعی����ت  همچ��ون 
و واردات برخ����ی کااله��ا یا اعمال 
تعرفه ه��ای س��نگین گمرک��ی ب��ر 
محص����والت  و  کااله��ا  برخ��ی 
می پردازد و سال هاس��ت در صنعت 
خ����ودرو قوانین یکس����انی مبنی 
بر پش����تیبانی از صنای��ع داخلی و 

واردات درپیش گرفته است. 

صنایع  کمیس��یون  رئی��س  نایب 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
می گوی��د: انتظ��ار م��ی رود دول��ت 
دوازدهم در چهار سال آتی یک گام 
دیگر در جهت توسعه صنعت خودرو 
ب��ردارد تا ی��ک پله به خودروس��از 

واقعی نزدیک تر شویم. 
فری��دون احم��دی در گفت وگو با 
خب��ر خ��ودرو اظهار داش��ت: امروز 
عرضه خودروی خ��وب و با کیفیت 
و با قیمت مناس��ب انتظ��ار مردم از 

دولت در حوزه خودروسازی است. 
 ب��ه گفته وی، مهم ترین ماموریت 

دولت جدید در صنعت خودرو تالش 
در دو حوزه کس��ب رضایت مردم و 
همچنی��ن ارتقای خودروس��ازی در 

کشور است. 
 وی تصری��ح کرد: امروز باید هم و 
غم دولت نسبت به جامعه، اهتمام و 
نظارت بر تولید و عرضه خودروهایی 
ب��ه بازار باش��د ک��ه از اس��تاندارد و 
کیفی��ت باالی��ی برخوردار ب��وده و 
ترجیح��ا محص��والت داخلی تنوع و 
س��لیقه مصرف کنن��دگان داخلی را 

پوشش دهد. 
 وی اظهار داش��ت: بی شک تالش 

در جهت تامین نیاز مصرف کنندگان 
داخلی در بع��د کیفیت و تنوع، یک 
پله م��ا را ب��ه خودروس��ازی واقعی 

نزدیک تر خواهد کرد. 
 وی گف��ت: اینک��ه قطعه س��ازی 
ای��ران در کالس جهانی قرار گیرد و 
خودروسازی ما نیز با برندهای معتبر 
بین المللی مش��ارکت کند مسلما از 
اهداف مهم در این حوزه باید باشد. 
 نماین��ده زنجان و ط��ارم در خانه 
مل��ت تاکی��د ک��رد: در صورتی که 
ای��ن همکاری ها از تولید مش��ترک 
آغ��از و ب��ه تدری��ج س��طح داخلی 

امی��د  یاب��د  افزای��ش  محص��والت 
می رود خودروس��ازی ایران به عدد 
قاب��ل قبولی در تولی��د خودروهایی 
ب��ا برندهای جهانی و عمق س��اخت 
داخ��ل باال دس��ت یاب��د.   احمدی 
اف��زود: ام��روز ه��ر گونه ت��الش در 
جه��ت مش��ارکت و انتق��ال دانش 
ایران را  فنی س��طح خودروس��ازی 
یک پل��ه در حوزه طراح��ی و تنوع 
ارتق��ا خواهد داد، هر چن��د باید در 
مش��ارکت ب��ا ش��رکت های خارجی 
بخش��ی از تولیدات مش��ترک صادر 
ش��ود.   وی در ادام��ه ضمن اش��اره 

ب��ه گام های موث��ر دول��ت قبل در 
حوزه کیفیت خودروهای داخلی در 
کشور اظهار داش��ت: البته همچنان 
در ح��وزه تن��وع و قابلیت ها، راحتی 
مشتریان و خدمات پس از فروش به 
حد مطلوب که همان استانداردهای 

بین المللی است دست نیافته ایم. 
 وی تاکی��د کرد: بی ش��ک امروز 
مهم ترین راهکار برای دس��تیابی به 
اهداف کیفی در تولید و تنوع بخشی 
در حوزه خودروسازی، سرمایه گذاری 
مشترک با شرکت های خارجی برای 
تولید مشترک در داخل کشور است. 

انتظار مردم از دولت دوازدهم در حوزه خودروسازی
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با اجرایی ش��دن برجام ش��رکت 
خودروس��ازی هیوندای کره جنوبی 
به ایران بازگش��ت و هم اکنون نیز 
به دنبال گسترش فعالیت های خود 

در صنعت خودرو است. 
در دهه گذشته هیوندای در ایران 
حضور داشت و برخی محصوالتش 
همچ��ون آوانت��ه و ورن��ا در داخل 
تولید می شد اما چند سال پیش به 
دنبال برخ��ی تحریم های خارجی، 
این ش��رکت همچ��ون برخی دیگر 
از خودروس��ازان خارج��ی ایران را 
ترک کرد و تولید این خودروها نیز 

متوقف شد. 
با ای��ن حال با اقدام��ات صورت 
گرفته از س��وی دولت تدبیر و امید 
و مخصوصا اجرایی ش��دن برجام از 
حدود دو سال پیش روند بازگشت 
ایران  به  بین المللی  خودروس��ازان 
آغاز شد و به دنبال آن شرکت هایی 

همچون پژو، سیتروئن و همچنین 
هیوندای به ایران بازگشتند. 

پ��ژو در دور جدی��د فعالیت های 
خ��ود در ای��ران ب��ه دنب��ال تولید 

خودروه��ای پ��ژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و 
۲۰۸ است که البته تولید انبوه پژو 
۲۰۰۸ از حدود دو هفته پیش آغاز 
شده است. س��یتروئن نیز به دنبال 

تولی��د چند محص��ول جدید خود 
در ایران اس��ت که طبق شنیده ها 
تا چند ماه آینده تولید نخس��تین 
محصول سیتروئن آغاز خواهد شد. 

ش��رکت خودروس��ازی هیوندای 
ک��ره جنوبی نی��ز حض��ور مجدد 
در ای��ران را با تولی��د خودروهای 
آی ۱۰ و آی ۲۰ آغ��از ک��رد و در 
حال حاض��ر نیز به دنبال توس��عه 
فعالیت ه��ای خود در ایران اس��ت؛ 
به گون��ه ای که در جدیدترین اتفاق 
در این زمینه اعالم ش��د خودروی 
هیوندای اکس��نت نیز در ایران به 

تولید خواهد رسید. 
خودروس��ازان  بازگش��ت  رون��د 
بین الملل��ی و تولی��د خودروه��ای 
خارج��ی در ایران در حالی اس��ت 
که کارشناس��ان معتقدن��د تولید و 
مونتاژ خودروهای خارجی در ایران 
باع��ث افزایش اش��تغال در صنعت 
خ��ودروی داخلی، توس��عه صنعت 
کاهش  و همچنی��ن  قطعه س��ازی 
خروج ارز برای واردات خودروهای 

آماده خواهد شد. 

گروه خودروس��ازی سایپا برای سومین سال 
متوالی موفق به کسب لوح تقدیر و سپاس نامه 

از هشتمین جشنواره ملی بهره وری شد. 
گ��روه  ش��ده  ارائ��ه  پروژه ه��ای  می��ان  از 
مل��ی  جش��نواره  ب��ه  س��ایپا  خودروس��ازی 
بهره وری، دو پروژه  »برنامه ریزی پیش��امدگرا« 
و  »پیاده س��ازی سیس��تم کانبان الکترونیکی  
)اقالم غیرپلیمری( خط تولید مونتاژ س��راتو« 
از معاونت برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا، 
جزو ۱۰ طرح برتر انتخاب و به ترتیب موفق به 

کسب لوح تقدیر و سپاس نامه از این جشنواره 
شد.  براساس این خبر، همسو با سند راهبردی 
توس��عه بهره وری گروه س��ایپا و در راس��تای 
ترویج فرهنگ بهره وری و ارزش های سازمانی، 
اداره توس��عه بهره وری معاونت اداری و توسعه 
منابع انس��انی گروه س��ایپا همه س��اله نسبت 
به شناس��ایی وگردآوری پروژه ه��ای بهره وری 
واحده��ای مختلف س��ایپا اق��دام و به صورت 
هفتگی پروژه های بهره وری و مدیریت هزینه را 
که در مدیریت ها و معاونت ها تعریف می شوند 

مورد بررسی قرار می دهد.  بر همین اساس و با 
حمایت های مدیریت عامل گروه س��ایپا، مقوله 
اهتمام به بهره وری در این گروه نهادینه ش��ده 
و در س��ند جامع اخالقی س��ایپا نی��ز به عنوان 
یکی از ارزش های س��ازمانی به آن تاکید شده 
و در سال گذش��ته بالغ بر ۱۰۴ میلیارد تومان 
کاه��ش هزینه و افزایش درآمد برای ش��رکت 
سایپا کسب شده است.  این گزارش می افزاید: 
تنظی��م برنامه ریزی های آتی در تولید، یکی از 
مهم ترین اهداف پروژه برنامه ریزی پیشامدگرا 

ب��وده به گونه ای که مجموع��ه اتفاق ها در انتها 
بیش��ترین تطبیق را با برنامه خواهد داش��ت و 
برنامه ریزی پیش��امدگرا چندین سال است که 
در ش��رکت در حال انجام اس��ت و سایپا با این 
پروژه به نقاط بس��یار خوبی دست یافته است.  
گفتنی است اختتامیه هشتمین جشنواره ملی 
بهره وری به مناس��بت روز مل��ی بهره وری در 
محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران برگزار شد و از برترین شرکت های بهره ور 

ملی تقدیر به عمل آمد. 

سایپا جزو ۱۰ تجربه موفق بهبود بهره وری

تولید خودروهای کره ای در ایران کلید خورد

بینالملل

خبر خبر



ش��اید حق پرنس رم، ب��ازی کردن از ابت��دای آخرین 
ب��ازی عمرش ب��ود. به گ��زارش ی��ک ورزش، وقتی این 
اواخر نامهربانی های لوچانو اس��پالتی، سرمربی عجیب و 
غریب رم با کاپیتان فرانچس��کو توتی، اس��طوره پایتخت 
ایتالیا را می دیدیم، یاد دیالوگی از فیلم ایتالیایی »سینما 
پارادی��زو« می افتادیم؛ دیالوگی به این مضمون: »تا وقتی 
وفادار هس��تی، تنها می مانی«. توتی وف��ادار بود اما تنها، 
نه. همه آنهایی که در حد ش��ادی پ��س از گل قهرمانی، 
هن��گام ورودش به زمین در نیمه دوم ب��ازی با جنوا ابراز 
احساسات کردند، همه آنهایی که پا به پای اشک هایش در 
شب خداحافظی گریستند و همه آنهایی که وجه انسانی 
و محبت آمیز پدیده ای به نام فوتبال را می ستایند، با توتی 
بودند. تنهایی فرانچس��کوی وفادار در طول فصل سپری 
ش��ده، وقتی اسپالتی او را روی نیمکت می نشاند و پشت 
سرش حرف می زد، نمود داشت. از آن دست تنهایی های 
درد آوری ک��ه صاح��ب تنهایی به هیچ وجه مس��تحقش 

نیس��ت!  این هم از تش��ابهات زندگی و فوتبال است که 
آدم خوب ها تا زمان جدایی و خداحافظی از چرخه روزگار 
ضرب��ه می خورند و تا جایی که به فوتب��ال ایتالیا مربوط 

می شود همیشه یک ناظم بداخالق، ستاره ها را از آسمان 
به زمین منکوب کرده اس��ت. کاپلو در یوونتوس، دل پیرو 
را نیمکت نش��ین کرد؛ همان کاری که با رائول در مادرید 

انجام داد؛ همان کاری که رؤس��ای بدسلیقه پارما و التزیو 
با کاناوارو و نستا کردند. اسپالتی، آخرین ضد ستاره دنیای 
فوتبال است. او هرگز به توتی مجال خودنمایی نداد و عماًل 
مقابل او موضع گرفت. بارها درس��ت یا غلط از تمام شدن 
دوران فوتبال اسطوره گفت. فرانچسکو او را به ضیافت شام 
خودش دعوت نکرد و اس��پالتی حرصش از توتی را با کف 
زدن هیس��تریک هنگام ورود او به زمین بازی با جنوا در 
هفته پایانی فصل سپری شده سری A نشان داد. فوتبال 
ایتالیا هیچ وقت با اسطوره هایش خوب تا نکرد. مالدینی هم 
در روز خداحافظی و هنگام زدن دور افتخار به یک سمت 
اشاره کرد و گفت که از شما نیستم و به سمت تان نمی آیم! 
توتی اما در روز خداحافظی سمت تک تک جایگاه ها رفت 
و رفتار همیش��ه زشت اس��پالتی در سراسر فصل قبل را 
بخشید، با این حال بعید به نظر می رسد فوتبال ایتالیا در 
جدیدترین اپیزود قهرمان کشی خود، اسپالتی و خودش را 

بابت نوع رفتار با پرنس رم ببخشد! 

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203
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آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی با 
اهدای مبلغ 313 میلیون تومانی، چراغ س��ی امین جشن 
گلریزان س��تاد دیه کش��ور را ب��رای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد روشن کردند. به گزارش ایرنا از روابط عمومی ستاد 
دیه کشور، سی امین جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد و غیرکالهبرداری س��تاد دیه کشور عصر امروز در 
تهران برگزار می شود. براساس این گزارش، یک روز مانده به 
این همایش معنوی، رهبر معظم انقالب با بذل کمک 313 
میلیون تومانی خودشان نخس��تین چراغ مراسم را روشن 
کردند تا به برکت این هدیه ارزشمند، حمایت های مسئوالن 
دلس��وز نظام و کمک های مردم نوعدوس��ت ایران اسالمی 
مقدمات آزادی 7هزار و 500 زندانی واجد ش��رایط س��تاد 
دیه حال حاضر زندان های کشور فراهم شود. حجت االسالم 

روحانی، رئیس جمهوری کشورمان با اختصاص مبلغ 270 
میلیون تومان و س��ران قوه قضاییه و مقننه نیز هر کدام با 
واریز مبلغی معادل 50 میلیون تومان، در این امر خداپسندانه 
مشارکت داشتند. همچنین همزمان با فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان، مراسم اقامه  نماز جماعت ظهر و عصر به امامت رهبر 
معظم انقالب اسالمی، همه روزه به جز جمعه ها تا پایان ماه 
مبارک در حسینیه  امام خمینی)ره( برقرار است. این مراسم 
از ساعت 12 با جزءخوانی قرآن کریم آغاز شده و سپس با 
اقامه  نماز جماعت و بیان احکام شرعی ادامه می یابد. بر این 
اس��اس، عموم مردم می توانند در این مراسم شرکت کنند. 
ورود به حسینیه برای برادران از در انتهای خیابان فلسطین 
و برای خواهران از در کوچه نوش��یروان)مابین فلس��طین و 

کشوردوست( امکان پذیر است. 

کمک 313 میلیونی رهبر معظم انقالب به زندانیان جرایم غیر عمد

  عض�و هی�أت رئیس�ه مجل�س گفت 
نشس�ت مش�ترک مجل�س و دول�ت، 
دوش�نبه 22 خردادم�اه)17 م�اه مبارک 
رمضان( به میزبانی دولت برگزار می شود. 
  س�خنگوی وزارت امورخارج�ه گفت: 
هی�چ دولتی نمی تواند مف�اد برجام را به 
صورت گزینش�ی و دلخواه تعریف کند، 
بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را نپذیرد 

و انتخاب را خودش انجام دهد. 

نیویورک تایمز روز یکش�نبه در مطلبی نوش�ت: ترامپ در پشت 
ظاهر کینه توزش علیه ایران؛ دوستدار تجارت با تهران است. کابینه 

آکنده از تجار ترامپ؛ بهترین دلیل این مدعاست. 

تیتر اخبار

براس��اس گزارش مرکز آمار ایران میانگین سن 
در نخس��تین ازدواج ب��رای زنان کاه��ش و برای 
مردان افزایش یافت. به گزارش تس��نیم، براساس 
نتایج سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن 1395 
مرکز آمار ایران، میانگین سن در نخستین ازدواج 
زنان در س��ال 1395 در مقایس��ه با سال 1390، 
0.4 سال کاهش پیدا کرد، به این ترتیب میانگین 
سن در نخس��تین ازدواج زنان کل کشور در سال 
1390 از 23.4 به 23 سال در سال 1395 کاهش 

یافته است. 
میانگین س��ن در نخستین ازدواج زنان در سال 
1395 در نقاط ش��هری و روستایی به ترتیب برابر 

23.4 و 22س��ال محاسبه شده است. این شاخص 
در س��ال 1390 در نقاط شهری 23.6 و در نقاط 

روستایی 23 سال بوده است. 
مقایس��ه نتای��ج سرش��ماری عموم��ی نفوس و 
مس��کن در سال های 1395 و 1390 افزایش 0.7 
سال در میانگین س��ن در نخستین ازدواج مردان 
را نش��ان می  دهد. براساس این نتایج میانگین سن 
در نخس��تین ازدواج مردان در سال 1395 در کل 
کش��ور 27.4 و در س��ال 1390، 26.7 سال بوده 
اس��ت. این ش��اخص در س��ال 1395 برای نقاط 
ش��هری 27.8 و در نقاط روس��تایی 26.5 س��ال 

محاسبه شده است.

مرکز آمار ایران گزارش داد
افزایش سن ازدواج مردان به مرز 28 سال

  مع�اون انتظام�ی س�ازمان نظ�ام 

پزشکی، ش�مار پرونده های مربوط به 
ش�کایت های مردم در زمینه خدمات 
پزش�کی س�ال 95 را 15 ت�ا 16 ه�زار 

پرونده عنوان کرد. 
  اداره کل پزش�کی قانون�ی اس�تان 
س�ال  در  ت�ن  ف�وت 85  از  ته�ران 
گذش�ته  )1395( در این استان بر اثر 

برق گرفتگی خبر داد. 

زهره پوراحمد، کار ش�ناس تغذیه اداره کل نظارت بر مواد خوراکی و 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: مضرات استفاده از زولبیا و بامیه 

بیش از فواید آن است. 

تیتر اخبار

بهم��ن کیارس��تمی ب��ا تأکید دوب��اره ب��ر اینکه 
درخواس��ت ما با برای بررسی روند درمان چهار ماهه 
عب��اس کیارس��تمی در ایران از نظام پزش��کی بارها 
مطرح شده است، ادامه داد: اما دوستان برای فرافکنی 
گوی��ا ترجیح می دهن��د فقط به س��ه روز درمان در 
فرانس��ه بپردازند. فرزند عباس کیارستمی با اشاره به 
اظهارات اخیر سخنگوی سازمان نظام پزشکی با بیان 
این مطلب به ایس��نا ادامه داد: ما بارها مطرح کردیم 
که هدف اصلی ما از پیگیری قانونی پرونده پزش��کی 
پدرم در ایران، علت فوت نیست، بلکه بررسی مراحل 
درمانی است که منجر به این اتفاق شده است. او در 
پاسخ به اینکه سخنگوی سازمان نظام پزشکی اذعان 
دارد که پرونده پزش��کی فرانسه به دستشان نرسیده 
اس��ت، گفت: 9 م��اه پیش این پرونده را به پزش��ک 

قانون��ی و ی��ک کپی به نظام پزش��کی دادیم و حتی 
تا آنجایی که مطلع هس��تم، نس��خه ای از این پرونده 
توسط سازمان نظام پزشکی ترجمه شده به آنها ارائه 
شده است. بهمن کیارستمی درباره آخرین جلسه ای 
که در کمیسیون پزشکی داشته اند، توضیح داد: هفته 
گذشته ما  )من و وکیلم( در یک کمیسیون در نظام 
پزش��کی ش��رکت کردیم که متأس��فانه زمان بسیار 
محدودی در این کمیس��یون به ما داده شد و همین 
زمان هم صرف جواب به س��واالت اعضای کمیسیون 
درباره پرونده پزشکی فرانسه شد. در پایان پرسیدیم 
آیا می توانیم بعد از نزدیک به یک سال انتظار انتشار 
گزارش کاملی را در این ارتباط داشته باشیم و جواب 
شنیدیم که چنین گزارش محرمانه خواهد بود و تنها 

به دادستان پرونده ارائه خواهد شد. 

در پی اظهارات سخنگوی سازمان نظام پزشکی درباره آخرین وضعیت پرونده عباس کیارستمی
بهمن کیارستمی: فرافکنی می کنند

  س�عید ع�رب زاده، هنرمند بوش�هری 
کل�وپ  بهتری�ن ع�کاس س�ال  جای�زه 
فوکوس را کس�ب کرد. جایزه عکاس سال 
 فوک�وس در پای�ان هر س�ال می�الدی به 
ش�رکت کنن�ده ای تعل�ق می گی�رد ک�ه 
در  را  جای�زه  و  پذی�رش  بیش�ترین 
جشنواره های بین المللی کسب کرده باشد. 
اس�تان  هی�رون  موس�یقی  گ�روه    
بوش�هر در جش�نواره بین المللی دلفین 
 طالیی کشور گرجس�تان در تک نوازی، 
گروه ن�وازی و کروگرافی حرکات آیینی 

مقام برتر را کسب کرد. 

س�یده فاطمه ذوالقدر، عضو هیأت رئیس�ه کمیس�یون فرهنگی 
مجلس گفت: پخش ربنای محمدرضا شجریان خواسته اکثر مردم 
است و به مسئله ای ملی و مردمی تبدیل شده که باید به آن توجه 

شود. 

تیتر اخبار

محمد ترکاش��وند مس��ئول نقل و انتقاالت پرسپولیس و 
علیرضا منصوریان سرمربی استقالل هر دو برای جذب شایان 
مصلح مدافع چپ پای سپیدرود با او تماس گرفتند. مصلح 
که این فصل در رقابت های لیگ دسته اول خود را به عنوان 
یک بازیکن آینده دار معرفی کرد و مورد توجه پرس��پولیس 
قرار گرفت، استقالل را هم به عنوان مقصد احتمالی در ذهن 
دارد. باشگاه س��پاهان درصدد است تا ساسان انصاری را در 
پس��ت مهاجم هدف ب��ه تیم خود اضافه کن��د. مصدومیت 
مس��عود حس��ن زاده در دیدار ماقبل پایانی لیگ شانزدهم 
مقابل تراکتورس��ازی سبب شده تا زالتکو کرانچار به دنبال 
ی��ک مهاجم تراز اول برای پر کردن جای خالی این بازیکن 
باش��د. حسن زاده در بازگشت دوباره به اصفهان نمایش های 

پرفروغ��ی ارائه داد و هفت گل برای تیمش به ثمر رس��اند. 
ش��اگرد س��ابق لوکا بوناچیچ دوباره س��ر از تی��م او درآورد. 
گسترش فوالد در ادامه خریدها، با احمد زنده روح به توافق 
رسید. زنده روح مدافع چپ سابق مس و کشف لوکا در زمان 
حضور در کرمان است که در پست هافبک دفاعی هم بازی 
می کند.باشگاه تراکتورسازی در نامه ای به فدراسیون فوتبال 
خواهان حل مش��کل سینا عشوری برای بازی کردن در این 
تیم ش��د. سینا عش��وری که در نیم فصل لیگ شانزدهم به 
واسطه مصدومیت نامش از لیست تراکتورسازی خارج شده 
بود، اگرچه قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده است، اما 
با توجه به محرومیت فیفا اکنون نمی تواند در لیگ هفدهم 

پیراهن تراکتورسازی را بر تن کند. 

آخرین اخبار از نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران

  حمید حق بین، سرمربی تیم ب والیبال 
س�احلی کارگران ایران ابراز امیداری کرد 
که تیم والیبال ساحلی ایران در پنجمین 
دوره بازی ه�ای جهانی کارگ�ران به مقام 

قهرمانی برسد. 
  براساس گزارش های رسانه ای، باشگاه 
فوتبال بارسلونا قرار است ارنستو والورده 
را به عنوان س�رمربی جدید این تیم برای 
فصل رقابت های 2018-2017 معرفی کند. 

الهه منصوریان لژیونر ووشو ایران با تأکید بر اینکه تجارب زیادی از 
حضور در لیگ حرفه ای چین کس�ب کرده است، گفت: سطح فنی 
لیگ چین، هم تراز مسابقات جهانی و شاید هم باالتر از آن باشد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

کشاورزان گیالنی برداشت گل گاوزبان را آغاز کردند. پیش بینی می شود 6 هزار و 500 خانوار کشاورز گیالنی امسال با برداشت 3هزار و 400 تن گل گاو زبان  تر حدود 340 میلیارد ریال درآمد 
کسب کنند.

مجمع جهانی اقتصاد از میان 136 کش��ور جهان، ایران 
را به عنوان امن ترین و کم هزینه ترین مقصد گردش��گری 
جهان انتخاب کرد. حفظ این جایگاه برای کش��وری که 
قص��د دارد اقتصاد و ارتباط��ات بین المللی خود را ترمیم 
کند، حائز اهمیت فراوانی است. به گزارش ایرنا این مجمع 
در گزارش اردیبهش��ت 96 خود، کش��ورهای جهان را از 
جوانب مختلف مقاصد گردشگری مورد بررسی قرار داده 
که در این بررسی، مولفه های زیادی از قبیل هزینه سفر، 
زیرس��اخت ها، خدمات عمومی، حمل و نقل، امنیت و . . . 
لحاظ و در نهایت کش��ور م��ورد نظر با توجه به امتیازات 
در میان دیگر کشورها رتبه بندی می شود. مجمع جهانی 
اقتصاد، یکی از س��ازمان های بزرگ اقتصادی س��وییس 
اس��ت که برای نخس��تین بار در ژانویه سال 1971 و در 
شهر داووس توس��ط کالوس شواب به عنوان جایی برای 

جمع ش��دن رهب��ران اقتصادی و س��رمایه داران اروپایی 
راه اندازی ش��د. از س��ال 1979 مجم��ع مدیریت جهانی 
انتش��ار گزارش رقابت اقتصادی جهان��ی را نیز بر عهده 
گرف��ت اما در س��ال 1987 »مجمع مدیری��ت اروپا« به  
»مجمع اقتصاد جهانی« تغییر نام داد و با توس��عه حوزه 
کاری خود تالش کرد اختالفات و مش��کالت جهانی را با 
ایجاد راهکار بین المللی حل کند. این گزارش ساالنه نکات 
بسیار مهم و حائز اهمیتی هم برای گردشگرانی که قصد 
سفر به ایران را داشته و هم برای مسئوالن دست اندرکار 
صنعت گردشگری کش��ور دارد. برای رتبه بندی براساس 
مولفه ها در این گزارش از امتیاز یک تا هفت استفاده شده 
اس��ت و ایران در بین کشورهای مورد مقایسه در بخش 
هزینه گردشگری از هفت امتیاز 6.7 امتیاز را کسب کرده 
که در بین 136 کش��ور مقایس��ه شده رتبه نخست را به 

خود اختصاص داده اس��ت. براس��اس آمار منتشر شده از 
مسافران خارجی، یک سفر یک روزه شگفت انگیز در ایران 
هزین��ه ای برابر با 25 دالر تا 600 دالر برای ش��ما در بر 
خواهد داشت. براساس همین گزارش، ایران برای سومین 
س��ال متوالی این رکورد را به نام خود ثبت کرده است. از 
این رتبه که بگذریم یکی از رتبه های دیگر خوب صنعت 
گردش��گری ایران میزان باالی امنیت برای گردش��گران 
اس��ت. نکته جالب اینکه امتیاز ایران در رتبه بندی میزان 
امنیت برای گردش��گران از هفت امتیاز 5.2 امتیاز است 
که دقیقا با کش��ور آمریکا هم رده و هم امتیاز است، حال 
آنکه مقامات آمریکایی همیش��ه تالش داشته اند ایران را 
مکانی خطرناک برای خارجیان جلوه دهند. حال گزارش 
سازمان های جهانی نیز سندی محکم بر امن بودن ایران 
دارد و در رده بندی امنیتی کش��ورهای روس��یه، تایلند، 

ترکیه و بس��یاری از کش��ورهای گردشگرپذیر رتبه هایی 
بسیار پایین تر از ایران کسب کرده اند. حال اگر از این دو 
رتبه خوبی که صنعت گردشگری ایران کسب کرده است 
بگذریم نکته مهمی که در این گزارش نهفته و بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، مشخص شدن نقاط قوت و ضعف صنعت 
گردش��گری ایران اس��ت. ایران در بخش صنایع هوایی و 
زیرس��اخت فرودگاهی از هفت امتی��از تنها امتیاز 2.2 را 
کس��ب کرده که امتیاز پایینی محس��وب شده و موجب 
کاه��ش امتیاز کلی ایران در این رتبه بندی گردش��گری 
جهانی اس��ت. ایران در بخش زیرساخت های حمل و نقل 
درون شهری و زمینی امتیاز 3.1، زیرساخت های خدمات 
گردش��گری امتیاز 2.5، آماده س��ازی مناب��ع طبیعی و 
فرهنگی برای مقاصد گردش��گری و گردشگرپذیر کردن 

آنها نیز امتیاز 2.4 را از هفت امتیاز کسب کرده است.

هشدارهای غیرکارشناسی و خبرهای همراه با ابهام درباره بیماری تب کریمه 
کنگو چند روزی است فضای مجازی را پر کرده و به نگرانی های مردم در این 
مورد دامن زده  است؛ این در حالی  است که طبق آمارهای وزارت بهداشت، در 
سه ماهه اول امسال 28 نفر به این بیماری مبتال و دو تن نیز جان باخته اند و 
بنا بر تأکید مسئوالن، این آمار ابتال و همچنین فوتی، طبیعی و حتی نسبت به 
سال های گذشته کاهش نیز داشته  است. به گزارش ایسنا، تب کریمه کنگو هر 
سال در فصل های بهار و تابستان به دلیل افزایش فعالیت کنه ها، شیوع باالیی 
پیدا می کند؛ به طوری که در یک بازه زمانی آمار ابتالی بیشتری در مقایسه با 
سایر فصل ها درباره ابتالی به آن منتشر می شود. امسال نیز نخستین موارد این 
بیماری مربوط به یکی از کشتارگاه های صنعتی شهر زاهدان بود که طی آن 
حدود 15 تا 19 نفر از کارگران مبتال شدند که البته طبق گفته محمود نبوی، 
معاون مرکز کنترل بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت این موارد بروز، فوتی 
نداشت. دومین مورد خبرساز تب کریمه کنگو در دو هفته اخیر نیز مربوط به 
استان اصفهان بود. انتشار تصویر دفن جسدی با شرایط ویژه و ایزوله در فضای 
مجازی که گفته می شد در این استان بوده، به شایعه طغیان این بیماری در 
استان اصفهان دامن زد. این در حالی  است که دکتر محمد مهدی گویا،  رئیس 
مرکز کنترل بیماری های واگیر وزارت بهداشت در این باره گفت که برای حفظ 
ایمنی کسانی که با جسد بیمار مبتال به تب کریمه کنگو سر و کار دارند، دفن 
در شرایط ویژه ای انجام می شود. تب کریمه کنگو جزو بیماری هایی است که 
نیازمند برخی مراقبت های بهداشتی ویژه به خصوص در زمان دفن است؛ به 
همین دلیل نکته غیرمعمولی در رابطه با این اقدام وجود ندارد. کسانی که به 
این کار اش��تغال دارند، آموزش دیده اند که چه لباسی بپوشند و چه اقداماتی 

انجام دهند.
 

طغیان تب کنگو نداریم
او همچنین دو بیمار فوت شده از 28 نفر مبتالی امسال را متعلق به کرمانشاه 
و بندرعب��اس اعالم و تأکید کرد که ه��ر دو با وجود دریافت خدمات درمانی، 
به دلیل تأخیر در ارجاع به مرکز درمانی فوت ش��ده اند. همچنین تاکنون این 
بیماری در کش��ور طغیانی نداشته  اس��ت. این بیماری با وجود درمان دارویی 
در دس��ترس و موجود در کش��ور و همچنین تجویز رایگان برای بیماران، با 
وج��ود درم��ان تا 30 درصد موارد ممکن اس��ت باعث مرگ بیمار ش��ود؛ این 
طبیعت بیماری است. خوشبختانه موارد مرگ در کشور بسیار کم بوده است و 
امیدواریم با برنامه اطالع رسانی برای پزشکان و اقداماتی که صورت گرفته  است 

آمار مبتالیان به این بیماری در سال جاری، پایین باقی بماند. گویا، دلیل اصلی 
انتشار این بیماری را رعایت نکردن نکات بهداشتی توسط کسانی که با دام سر 
و کار دارند دانست و گفت: اگر موقع ذبح دام ترشحات خونی و امحاء و احشام 
دام در چشم یا روی زخم فرد بریزد، ممکن است سبب ابتالی او به این بیماری 
شود. ذبح دام، کار هر کسی نیست و فرد باید در این زمینه آموزش دیده باشد. 
این بیماری در دام بدون عالمت و کم عالمت است. گزش کنه ای که روی بدن 
دام به صورت معمول وجود دارد، باعث انتقال ویروس به خودش می شود. اگر 
این کنه انسان را بگزد او را به این بیماری مبتال می کند. وی همچنین نسبت 
به اخبار منتشر شده درباره طغیان بیماری در اصفهان نیز اظهار کرد: در استان 
اصفهان از ابتدای س��ال تاکنون یک مورد ابتال داشته ایم، جواب آزمایش سه 
مورد دیگر هنوز حاضر نیست که در آن مورد هم اطالع رسانی می کنیم. رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، انتقال بیمارستانی را راه دیگر 
انتشار این بیماری معرفی کرد و افزود: پزشک، پرستار و کسانی که با بیمار سر 
و کار دارند، اگر نکات حفاظت فردی را رعایت نکنند، لباس مخصوص نپوشند، 
دس��ت ها را شست وشو ندهند و در معرض ترشحات بیمار قرار گیرند، ممکن 

است به بیماری مبتال شوند.
 

در اصفهان فوتی ناشی از تب کریمه کنگو نداشتیم
تأیید ابتالی فرد به بیماری تب کریمه کنگو تنها پس از اعالم قطعی انستیتوی 
پاستور تهران صورت می گیرد، اما در فاصله این استعالم، درمان بیماری آغاز 
می ش��ود. ابتال به این بیماری 30 تا 60 درصد احتمال فوت دارد، اما به گفته 
حسین عرفانی، رئیس اداره بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت 
بهداش��ت، نسبت فوت مبتالیان از ابتدای سال تاکنون تنها 7.4 درصد و سال 
گذشته نیز کمتر از 10 درصد گزارش شده  است. وی همچنین به دنبال اخبار 
منتش��ر شده درباره ش��یوع بیماری در اصفهان تأکید کرد که آنچه در استان 
اصفهان اتفاق افتاده بستری تنها یک مورد قطعی ابتال به بیماری در چادگان 
است. این بیمار با عالئم بیماری مراجعه کرده و انستیتوی پاستور نیز بیماری 
را قطعی اعالم کرده  اس��ت، البت��ه وی پس از درمان ب��ا حال عمومی خوب 

مرخص شد.

 پاسخ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر دفن یک مورد فوتی ناشی از 
ابتال به تب کریمه کنگو در اصفهان در تابوتی پالستیکی به صورت وکیوم شده 

و در عمق س��ه متری زمین، کیانوش جهان پور - مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: اعالم ابتالی این بیمار براساس عالئم بالینی بوده 
اس��ت، اما هنوز پاسخ آن از انس��تیتوی پاستور به صورت رسمی قطعی نشده 
اس��ت. در حال حاضر تنها یک گزارش مثبت ابتال به این بیماری داش��ته ایم 
ک��ه آن هم مربوط به ابتالی فردی از چادگان اصفهان بوده که در حال حاضر 
مرخص شده اس��ت. وی افزود: دو بیمار دیگر نیز که مشکوک به این بیماری 
هستند در بیمارستان بستری شده اند. جهان پور ادامه داد: تصاویر منتشر شده 
در فضای مجازی مربوط به همین بیمار فوت ش��ده در ش��هر مبارکه است که 
برای احتیاط با ش��رایط ویژه دفن شده است. دفن این بیمار براساس پروتکل 
کشوری پیشگیری و درمان و دفن آن صورت گرفته است. این بیماری جدید 
نیست و در دو، سه سال اخیر آمار ابتال به آن کاهش داشته است. در هر حال 
طبق اعالم مس��ئوالن بهداشتی کش��ور، طی چنین روالی برای دفن بیماران 
مبتال به تب کریمه کنگو طبیعی و عادی اس��ت تا احتمال انتقال و انتشار آن 
به سایرین به حداقل ممکن کاهش یابد. تب کریمه کنگو که عالئمی شبیه به 
آنفلوآنزا همراه با احتمال خونریزی از نقطه ای از بدن دارد، بیماری قابل انتقال 
از حیوان به انسان است و جزو موارد بومی ایران محسوب می شود. از سال 78 
که نخستین مورد قطعی آن تشخیص داده شد تا امروز ایران هر ساله با تعدادی 
از موارد ابتال به این بیماری مواجه  است. در تعریف تشخیص این بیماری موارد 
مظنون یا مشکوک به کسانی گفته می شود که با عالمت بالینی مرتبط مانند 
تب، کوفتگی، سردرد یا سندروم آنفلوآنزا و شاید همراه با خونریزی از هر جای 
بدن به پزشک مراجعه کنند و در شرح حال وی نیز سابقه تماس با دام، فرآورده 
دامی، کنه یا اقامت در منطقه ای با احتمال وجود این مواجهات، مشاهده شود. 
این فرد باید در ش��رایط خاصی آزمایش CBC بدهد. توصیه اکید مس��ئوالن 
وزارت بهداش��ت به مردم برای پیشگیری از ابتال به این بیماری، تهیه گوشت 
مورد نیاز از منابع مورد تأیید و همراه با مهر سازمان دامپزشکی است. همچنین 
از ذب��ح دام ب��ه خصوص در معابر عمومی جدا خ��ودداری کنند؛ چون در این 
صورت احتمال اینکه مردم در معرض ترشحات خونی دام قرار گیرند، افزایش 
می یابد. انتشار این بیماری از راه خوردن گوشت بسیار بعید است، به خصوص 
اگر به خوبی پخته ش��ده باش��د. این بیماری بیشتر در اثر تماس با گوشت در 
زمان پاک و خرد کردن آن ممکن است منتقل شود، آن هم اگر نکات بهداشتی 
در مراحل آماده سازی گوشت تازه در کشتارگاه ها رعایت نشده باشد. دام ها بعد 
از کشتار مدتی در شرایط ویژه ای نگهداری می شوند که این کار باعث می شود 

اگر ویروسی در بدن دام وجود داشته باشد از بین برود.

مجمع جهانی اقتصاد انتخاب کرد  
رتبه باالی ایران در گردشگری 

ماجرای دفن یک بیمار در اصفهان 
وضعیت سفید برای تب کریمه کنگو

وداع کاپیتان فرانچسکو توتی با زمین فوتبال
پایان نامهربانانه یک »پرنس«
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تس��ت س��ینمای خانگی In-home projection tests: در این 
آزمون پروژکتور سینما به خانه مشتری برده می شود و تبلیغ روی پرده 
به نمایش در می آید. قبل و بعد از نمایش تبلیغ پرسشنامه ای در اختیار 
آنان قرار می گیرد. پاس��خ های جمع آوری شده به تبلیغاتچی ها کمک 

می کند نقاط ضعف و قوت آگهی را شناسایی کنند. 
تست تریلر Trailer tests: مانند تریلر فیلم های سینمایی، دو گروه 
از مشتریان شناسایی می شوند. فقط به یک گروه پس از مشاهده تبلیغ 
کوپن خرید داده می شود. اگر مصرف کنندگان  گروهی که کوپن دریافت 
ک��رده برای خرید اقالم تبلیغاتی اقدام کردند، می توان گفت که تبلیغ 

اثرگذار بوده است. 
تس��ت سالن تماشا Theatre test: گروهی از مخاطبان هدف برای 
دیدن یک برنامه س��رگرم کننده در یک سالن آمفی تئاتر یا تماشاخانه 
گرد هم آورده می شوند. پیش از آن به هریک پرسشنامه ای داده می شود. 
پس از نمایش برنامه که در خالل آن تبلیغات آزمایشی پخش می شود 
پرسشنامه دیگری در اختیار آنها قرار می گیرد. اطالعات به دست آمده 
از طریق پرسشنامه به ارزیابی موضوع تبلیغات مختلف کمک می کند و 

می توان بهترین را از میان آنها انتخاب کرد. 
آزمون برنامه تلویزیونی زنده Live telecast tests: برخالف محیط 
س��اختگی برای آزمون باال، یک محیط واقعی درنظر گرفته می ش��ود. 
مخاطبان این محیط در یک برنامه زنده تلویزیونی در معرض تبلیغ قرار 
می گیرند. تبلیغ نهایی براساس نقدهای جمع آوری شده ساخته می شود. 
تکنیک فرافک��ن Projective Technique: این روش ش��یوه ای 
برای نفوذ در عمق انگیزه ها، تمایالت و ترجیحات مصرف کنندگان است 
تا واکنش آنها به محرک های مبهم و غیر روش��ن که می تواند تفاس��یر 
مختلفی داشته باشد، مشخص ش��ود. بنابراین محققان به جای نشان 
دادن تبلیغ، تعدای تصویر، کلمات یا موقعیت را به پاسخ دهندگان نشان 
می دهند و از آنها می خواهند داس��تانی درب��اره آنها نقل یا جمالتی را 

کامل کنند. 
تست فیزیولوژیکی در آزمایشگاه Physiological Measures: در 
این روش ها تجهیزات خاصی برای اندازه گیری واکنش های فیزیولوژی-

ضربان قلب، فشارخون، گشادی مردمک و تنفس- پاسخ دهندگان به 
یک تبلیغ ساخته شده است. تکنیک هایی مانند این شامل اندازه گیری 
سطح عالقه با ردیابی حرکات چش��م مخاطبان از طریق دوربین های 
چشمی یا اندازه گیری توجه و سطح برانگیختگی با ردیابی امواج مغزی 
از طریق نوار مغزی و اندازه گیری اندازه مردمک چشم مخاطب زمانی  که 
در معرض یک محرک بصری مانند تبلیغات یا بسته بندی یا غیره قرار 
می گیرد و ... می شود.  اگرچه این تست ها ممکن است بتواند قدرت ثبت 
توجه به یک تبلیغ را داشته باشند، اما نمی توانند شدت تمایالت در پس 

این توجهات را اندازه بگیرند. 
تست خوانایی readability test: در این آزمایش متوسط کلمات و 
سیالب های به کار رفته در تبلیغ تست می شود. با احتساب میزان سواد 
مخاطبان هدف و با مقایس��ه نتایج با شرایط معمولی، این تست نشان 
می دهد که هرچه جمالت کوتاه تر و کلمات دقیق و به گوش آشنا باشند 
و ترجیحات فردی مکررا در آن استفاده شود درک مطلب باالتر خواهد 
رفت. چنین استانداردی در طراحی تبلیغ و اندازه فونت ها برای بیلبوردها 
نیز اعمال می شود. همچنین در تبلیغات نباید از کلماتی مانند »زیرا، و به 

این ترتیب« و مانند آن استفاده کرد. 
تس��ت نس��خه خام Rough test: پیش از آنکه تبلیغی به صورت 
کامل در رسانه های چاپی یا پخشی اجرا شود چندین مرحله از طراحی 
را می گذران��د. مفاهیم تبلیغاتی به صورت تبلیغات چاپی خام همراه با 
عنوان، بدنه تبلیغ و کار هنری آماده می ش��وند. سپس یک گروه نمونه 
از مخاطب��ان هدف ش��امل 200 تا 300 نفر انتخاب می ش��وند که به 
ص��ورت آنالین تبلیغ چاپی خام مورد نظر را ارزیابی می کنند. هر یک 
از پاس��خ دهندگان تمام طرح های خام آماده شده )تا 20 طرح( را دوبار 
می بینند و به چهار س��وال درباره هر مفهوم تبلیغاتی پاسخ می دهند. 
پاسخ این چهار سوال در یک فرمول ریاضی قرار گرفته و امتیاز هر تبلیغ 

به دست می آید. 
 Comprehension and واکن��ش  و  درک  آزمایش ه��ای 
Reaction Tests: روش های استفاده شده برای پیش آزمون تبلیغات 
به معیارهای کمی  یا کیفی بستگی دارد. رایج ترین شیوه ها برای پیش 
آزمون تبلیغات تس��ت مفهومی، گروه متمرک��ز، داوری مصرف کننده، 
رسانه نماها dummy vehicles و آزمایش های خوانایی، سالن تماشا 
و فیزیولوژی است. گروه متمرکز مهم ترین روش کیفیتی و تست های 
سالن نمایش مهم ترین تست های کمیتی هستند. هدف اولیه از تحقیق 
تبلیغات در روند تولید آن اطمینان از خالقیت نهایی است که منجر به 

دستیابی به اهداف تبلیغاتی شود. 
هدف عملی پیش آزمون اثر خالقانه تکمیل یا کامل نشده این است 

که تبلیغاتچی می تواند قبل از آنکه هزینه های سنگینی را متقبل شود 
کارایی تبلیغ را بسنجد. هنگامی که بخش هایی از تبلیغ به صورت خام 
یا توسعه یافته آماده شد، به طوری که پیام آن به وضوح قابل درک شد 
تبلیغاتچی ها به دنبال اطمینان و راهنمایی برای انتخاب های بعدی خود 

خواهند بود. 
تست های مفهومی، مصاحبه های عمیق، گروه های متمرکز و داوری 
مصرف کننده را می توان برای تعیین رتبه بندی و اولویت دادن به تبلیغات 
بهین��ه به کار برد. می توان تبلیغات منتخ��ب را از نظر میزان و دقت در 
پیام رسانی آن مجدد مورد بررسی قرار داد. آزمایش های درک و واکنش 

از ورود تبلیغات نامناسب به مرحله تکمیلی جلوگیری می کند. 
رس��انه نماها Dummy vehicles: بسیاری از روش ها برای پیش 
آزمون در محیط مصنوعی مانند سالن نمایش، آزمایشگاه یا اتاق جلسات 
انجام می ش��وند. یکی از راه های آزمایش برای اینکه خواننده در محیط 
طبیعی خود قرار داش��ته باشد استفاده از مجله نماها است که می توان 
آن را در خان��ه، محل کار یا هر مکان طبیعی دیگر که معموال مجالت 
خوانده می شوند در اختیار افراد قرار داد. مجله نماها شامل مطالب معمول 
مجالت اما به همراه تبلیغات آزمایش��ی در کنار تبلیغات کنترل شده 
اس��ت. این مجله نماها میان خانوارهای نمونه با انتخاب تصادفی توزیع 
می شود تا مانند مجالت عادی از آن استفاده کنند. از خوانندگان مجله 
خواس��ته می شود به مطالب نوشته ش��ده در مجله دقت کنند و چند 
روز بعد از آنها هم در مورد مطالب مجله و هم تبلیغات سوال می شود. 
مزیت اصلی این رسانه نماها این است که محیط آزمایش طبیعی است 
اما درست مانند گروه های متمرکز ایراد آن این است که پاسخ دهندگان 
می دانند که با یک پروژه آزمایشی کار می کنند و ممکن است پاسخ آنها 

طبیعی نباشد. 
تست تبلیغات روی آنتن On-air Tests: تبلیغات پخشی را می توان 
به دو صورت آزمایش کرد؛ زمانی که هنوز در حال پخش است و زمانی که 
پخش آن تمام شده است. آزمایش تبلیغات در حال پخش این مزیت را 
دارند که در محیط طبیعی قرار دارند. اما از طرف دیگر ایراد آن این است 
که در محیط طبیعی متغیرهای بسیار زیاد دیگری هم وجود دارند که 
در عمل نمی توان ارتباط معینی میان تبلیغ مورد آزمایش و اثرات مورد 
نظر برقرار کرد. از طرف دیگر آزمایش پس از پخش امکان نتیجه گیری 
دقیق ت��ری را در مورد اثربخش بودن تبلیغ فراهم می کند که علت آن 

کنترل بیشتر متغیرهای صوتی مانند محتوای برنامه ای است که تبلیغ 
در میان آن پخش شده است. از طرف دیگر آزمایش های پس از پخش 
به گرانی آزمایش های بررسی تبلیغات در حال پخش نیست. در هر دو 
مورد مش��ابهت هایی از نظر تست مفهوم و تست تبلیغ وجود دارد که 
براساس محرک ها و خود تبلیغ با هم تفاوت دارند.  این محرک ها شامل 
فیلمنامه، که اصوال فریم های تصویری آگهی به همراه متن های صوتی 
است، انیماتیک animatic، که فیلم یا نوار ویدئویی از نقاشی هایی با 
صدای واقعی است، فتوماتیک photomatic، که شامل سکانس هایی 
از عکس های واقعی و صدای واقعی است، ریپاماتیک ripamatic که 
کالژی از تبلیغات واقعی یعنی اس��تفاده از ویدئوهای جذاب یا کارهای 
هنری همراه با صدا است و Live Action یک فیلم کامل یا سکانسی 

است که از بازیگران زنده و اشیای واقعی فیلمبرداری می شود. 
پس آزمون Post-tests: پس آزمون می تواند سفارشی یا سندیکایی 
باشد. مطالعات ردیابی می تواند به صورت دوره ای یا تحقیقات بازار مداوم 
برای نظارت بر عملکرد برند، شامل آگاهی از برند، ترجیح برند، کاربرد 
محصول و نگرش ها باشد. پس آزمون ها پس از عرضه تبلیغات در رسانه 
انجام می شوند و هدف آنها این است که تعیین کنند کمپین تا چه حد 
در دستیابی به اهداف موفق بوده است. از آنجایی که این آزمون ها پس 
از عرضه تبلیغات انجام می شوند روی مخاطبان حقیقی و واقعی انجام 
می شوند. ردیابی تبلیغات می تواند با مصاحبه های تلفنی یا آنالین  با دو 
رویکرد تولید اساس��ا متفاوت برای اندازه گیری یادآوری تبلیغ از سوی 

مصرف کننده یا آگاهی دربرابر یادآوری انجام شود. 

اهداف پس آزمون
ه��دف از ردیابی معموال فراهم آوردن سنجش��ی از اثر ترکیبی وزن 
رس��انه یا میزان هزینه مصرفی، تأثیرگذاری رس��انه خریداری ش��ده 
ی��ا هدف ها و کیفی��ت اجرای تبلیغات یا خالقیت آن اس��ت. بعضی از 
شکل های جدید ردیابی آنالین، بر عملکرد تبلیغ در برابر تبلیغات رقیب 
که همزمان در حال پخش هس��تند تمرکز دارد. همه اشکال داده های 
ردیابی برای قرار گرفتن در مدل های آمیزه بازاریابی مورد استفاده قرار 
می گیرند تا آمارگران بتوانند میزان بازگشت سرمایه حاصل از تبلیغات 

را تخمین بزنند. 
سیستم منبع واحد Single-Source Systems: سنجش تبلیغات 

تلویزیونی و دیگر نمایش های رس��انه ای بازاریابی، رفتار خرید، در طول 
زمان برای یک فرد یا خانوار اس��ت. این سنجش مجموعه ای از داده ها 
را که توسط بخش های مختلف جمع آوری شده همپوشانی کرده و به 
صورت مجموعه ای از داده های واحد و یکپارچه آزمایش می کند. ابزاری 
که این داده ها را ذخیره می کند به عنوان سیس��تم منبع واحد شناخته 

می شود. 
در سنجش تبلیغات تلویزیونی سیستم منبع واحد برای کشف رفتار 
خرید و وفاداری مشتریان در رابطه با ارائه تبلیغ در عرصه های مختلف 

زمانی –سال، فصل، ماه، هفته- به کار می رود. 
آزمون های استعالمی Inquiry tests: یک آزمون کنترل شده که در 
تحقیق میدانی کاربرد دارد. در آزمون استعالمی، تعداد مصرف کنندگانی 
که در مورد محصول آگهی ش��ده در رسانه استعالم می کنند به عنوان 

ارزیابی اثربخشی تبلیغات مدنظر قرار می گیرند. 
به منظور ارزیابی تبلیغات عرضه  شده برای هر یک از آن ها کوپن هایی 
ضمیمه می شود که از خوانندگان مجله می خواهد هرگونه سوالی درباره 
محص��ول، تبلیغ یا دریاف��ت نمونه دارند همراه ب��ا کوپن ها برگردانند. 
کوپن ها با توجه به نوع تبلیغ ش��ماره  گذاری ش��ده اس��ت و با دریافت 
پاسخ ها و شمارش کوپن ها، تبلیغی که بیشترین کوپن برگشتی را داشته 

است به عنوان تبلیغ مطلوب انتخاب می شود. 
مطالعات ردیابی Tracking Studies: به صاحبان کسب و کار این 
امکان می دهد تا آگاهی برند را بس��نجند، رضایت مش��تری را نظارت 
کنند، احساسات مشتری در مورد محصول یا خدمات جدید را بررسی یا 

اثربخشی یک کمپین بازاریابی را تحلیل کنند. 
از  روش  ای��ن  در   :Recognition Tests ش��ناختی  آزم��ون 
پاس��خ دهندگان خواس��ته می ش��ود آنچه را قبال دیده اند شناس��ایی 
کنن��د و همچنین محرک های جدیدی در اختی��ار آنان قرار می گیرد. 
ش��رکت کنندگان باید بتوانند محرک های قدیم و جدید را از یکدیگر 
تفکیک کنند. در واقع در این آزمایش از مخاطبان خواس��ته می ش��ود 
چنانچه تبلیغی را دیده یا ش��نیده  اند اعالم کنند. سپس از کسانی که 
تبلیغی را دیده و شنیده  اند خواسته می شود طرح و محتوای آن را به  یاد 
آورند. یادآوری به دو صورت یادآوری با کمک )محقق نشانه  ها و عالیمی 
از تبلیغ را به پاسخگو نش��ان می دهد مانند نام محصول یا یک واژه یا 
عبارت کلیدی تبلیغ( و یادآوری بدون کمک )هیچ نوع کمکی از طرف 

محقق داده نمی شود( صورت می گیرد. 
 :Association Measures تحقیقات همبستگی یا همخوانی

این تحقیقات برای کس��ب اطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام 
می پذیرد، ولی در آنها الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست. 
در تحقیق همبستگی بر کش��ف وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات 

تأکید می شود. 
اینها اطالعاتی اس��ت که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو 
موقعیت گردآوری ش��ده یا اطالعاتی اس��ت که در خصوص دو یا چند 
متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این تحقیقات محقق می خواهد 
بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطالعات رابطه و همبستگی وجود 
دارد یا خیر،یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است 
ی��ا خیر و اگر چنین ارتباطی وج��ود دارد، از چه نوع و میزان آن چقدر 
اس��ت. همانطور که گفته ش��د نتایج این تحقیقات الزاما رابطه علت و 
معلولی را اثبات نمی کند، یعنی حتما نمی گوید که عامل »الف« باعث 
پیدایش »ب« می شود، ولی ممکن است چنین ارتباطی را نیز توضیح 

دهد. 

چند شیوه از پس آزمون به شرح زیر است
آزمون ه��ای به یادآوری Recall Tests: معروف ترین پس آزمون ها، 
تس��ت یادآوری برند است که شامل سطح به یادآوری تبلیغ، محتوای 
آن و برند تبلیغ ش��ده می شود. آنها س��طح آگاهی از برند و درک پیام 
را نیز اندازه می گیرند. امتیازات براس��اس درصد پاسخ دهندگانی است 
ک��ه بتوانند به طور دقیق تبلیغ و ایده آن را به یاد آورند و احتماال برای 

خرید اقدام کنند. 
یادآوری با کمک Aided recall: در این شیوه، تبلیغاتی که در آن 
نام برند پوشانده ش��ده است، به افراد نشان داده شده و از آنها خواسته 
می شود که محصول تبلیغ شده را نام ببرند. از این روش برای آزمایش 
توانایی به خاطر آوردن نشان برند، بسته بندی و شعار استفاده می شود. 
در این نوع تست از حدسیات حذر می شود و دقت یادآوری اهمیت دارد. 
این شیوه وابستگی میان بعضی ویژگی های کمپین تبلیغاتی و نام برند 
 Unaided با مخاطبان هدف را نش��ان می دهد. یادآوری بدون کمک
recall: در این شیوه تنها جلد یک نشریه به پاسخ دهندگان نشان داده 
شده و از آنها سوال می شود که آیا این نشریه را دیده اند یا خیر. سپس 
از آنها خواسته می شود اگر می توانند چند تبلیغی را که در این نشریه 
دیده اند به خاطر آورند. این روش براساس حافظه استوار است و به افراد 

پاسخ دهنده هیچ کمکی در جهت یادآوری نمی شود. 

سنجش اثربخشی تبلیغات )بخش دوم(
ایده های طالیی

ویژگی های موفقیت در کسب وکار از 
زبان استیو توباک

استیو توباک یکی از صاحب نظران عرصه کسب وکار است. 
در این ایده قصد داریم پنج ویژگی که برای کسب موفقیت 
در کس��ب وکار ضروری اس��ت، مورد بررسی قرار دهیم. این 
ویژگی ه��ا براس��اس تحلیل نح��وه عملکرد برنده��ای برتر 

سال های اخیر است. 
1- هنگامی که در دانش��گاه ه��اروارد تحصیل می کردم، 
یکی از استادان توصیه جالبی به دانشجویان کرد: در دنیای 
کس��ب وکار باید تحم��ل انتقادها و توصیه ه��ای دیگران را 
داش��ته باشید. نیازی نیست به همه توصیه ها عمل کنید، با 
این حال استقبال از آنها ضروری است. بر همین اساس تفکر 
نقادانه یکی از راهکارهای مفید در بررس��ی پیش��نهاد های 
موجود و انتخاب یا رد آنهاست. امروزه با پیشرفت تکنولوژی 
همه ما در میان طیف وس��یعی از تبلیغات گرفتار شده ایم. 
در ای��ن میان آنچ��ه از تحلیل های بس��یاری از افراد به دور 
مانده ، استدالل منطقی است. به عبارت بهتر، در حال حاضر 
تش��خیص میان آنچه واقعی و قابل تحقق است با آنچه تنها 
یک تصویر خیالی ناش��ی از تبلیغات اس��ت، بس��یار دشوار 
شده اس��ت. پیش��نهاد من برای غلبه بر این قبیل مشکالت 
س��اده اس��ت. در واقع همه فرآیندها و بینش ه��ا را با دیده 
تردید بنگرید. ش��ک همان چیزی است که شما را به سوی 

راهکارهای بهتر راهنمایی خواهد کرد. 
2-  ام��روزه اغلب افراد ابتدا ایمیل های خود را چک کرده، 
سری به حس��اب توییترش��ان زده، تماس های اخیرشان را 
چک کرده و س��پس ش��روع به فعالیت کاری شان می کنند. 
اگ��ر یک تحلی��ل دقیق از مدت زمان الزم ب��رای انجام این 
کارها داش��ته باشیم، چیزی در حدود نیمی از ساعت مفید 
اداری ص��رف چنین فعالیت های بیهوده ای می ش��ود. اگر به 
صورت جدی به دنبال کسب موفقیت هستید، باید فکری به 
حال اتالف زمان تان کنید. برنامه ریزی منسجم در این میان 
می تواند راه حل مناسبی باش��د. بر این اساس آنچه اهمیت 
دارد، ایجاد تغییرات در روند فعالیت خودتان اس��ت. پس از 
انجام این مرحله می توانید به س��راغ س��ایر کارمندان رفته 
و عملکردش��ان را اصالح کنید. اگرچ��ه این فرآیند ضروری 
اس��ت، با این حال نس��بتا زمان بر خواهد ب��ود. بنابراین در 

اجرای را حل مذکور عجله نکنید. 
3- ام��روزه همه ما در حال تبدیل ش��دن ب��ه آواتارهای 
مجازی هستیم. توسعه خیره کننده شبکه های مجازی باعث 
وابستگی بیش��تر افراد به چنین محیط های غیرواقعی شده 
است. توییت ، الیک، کامنت و اشتراک گذاری فایل ها تبدیل 
به یکی از عادت های حیاتی ما ش��ده اس��ت. مش��کل اصلی 
چنی��ن امری نفوذ رفتارهای خش��ک به محی��ط کار و خأل 
رفتارهای انسانی است. به عبارت بهتر آنچه انسجام سازمانی 
را تامین می کند از دل رفتارهای خشک و غیرواقعی مجازی 
بیرون نخواهد آمد. بر همین اس��اس به عنوان بخشی از یک 
ش��رکت ش��ما نیازمند برقراری ارتباط عاطف��ی و روانی با 
همکاران و کارمندان تان هس��تید. براس��اس آمارهای اخیر 
ح��دود 70 درصد مدیران در اروپا با مش��کل ع��دم توانایی 
در برقراری ارتباط مناس��ب با کارمندان دس��ت وپنجه نرم 
می کنن��د. اگر می خواهید توانایی تاثیرگ��ذاری روانی تان را 
از دس��ت ندهید، توصیه من کنترل اس��تفاده از شبکه های 
مجازی اس��ت. همچنین در کنار این ام��ر باید مهارت های 
ارتباط��ی خود را نیز تقویت کنی��د. در دنیای واقعی مزیت 
اصلی یک فرد موفق در اغلب کسب وکارها توانایی وی برای 
س��ازش و اجماع با دیگران )سرمایه گذاران، شرکای تجاری 
و مش��تریان( اس��ت. بنابراین بهتر است از پش��ت پروفایل 

مجازی تان بیرون بیایید. 
4- یک��ی از تصورهای رایجی ک��ه در مورد مدیران موفق 
وج��ود دارد، پیگیری ایده های متخل��ف به صورت همزمان 
اس��ت. اگرچه این ام��ر می تواند کمک موثری در راس��تای 
پیش��برد اهداف س��ازمانی کند، با این حال در عمل چنین 

امری کمتر ممکن است.
 همچنین به انجام رس��اندن یک ایده مش��خص و سپس 
پرداختن ب��ه ایده های دیگر منطقی تر به نظر می رس��د. بر 
این اس��اس بهتر اس��ت تمرکزتان را روی ایده ای مشخص 
گذاش��ته و تالش کنید آن را به سرانجام رسانید. همچنین 
در مورد انجام همزمان ایده های متفاوت آنچه افراد فراموش 
می کنند، پیون��د و هماهنگی ذاتی طرح هایی اس��ت که به 
صورت همزمان پیگیری می ش��وند. بر این اساس حتی اگر 
قصد اجرای چند پروژه متفاوت را دارید، نکته مهم، پیوند و 

هماهنگی آنها با یکدیگر است. 
5-  روحیه رقابت مهم ترین وآخرین ویژگی برای کس��ب 
موفقیت در دنیای کسب وکار است. اگر نگاهی به اطراف تان 
بینداری��د، همه جا رقابت تنگاتن��گ میان برندهای مختلف 

موج می زند. 
در عرصه نوش��یدنی میان پپس��ی و کوکاکوال، در زمینه 
دیجیت��ال می��ان اپل و سامس��ونگ و همچنی��ن در عرصه 
ش��بکه های اجتماعی می��ان فیس بوک و توییت��ر، همه جا 
تاکی��د ب��ر مزیت ه��ای رقابت پذیر ح��رف اول را می زند. بر 
همین اساس به دنبال راهکارهایی برای افزایش توان رقابتی 
برندتان باشد. قیمت، کیفیت و ارتباط بهینه با مشتریان سه 
گزینه متداول در این زمینه هستند. با این حال راه حل های 
ظریف ت��ری نی��ز وج��ود دارند، تنه��ا باید خالقی��ت و دید 

شکاکانه به فرآیندها را به کار بگیرید.

 
پرسش هایی برای پیشرفت

ویژگی های مطرح ش��ده در بخش قبلی از اهمیت حیاتی 
در کس��ب وکار برخوردار هستند. پرسش اصلی در این میان 
میزان مهارت ش��ما در هر کدام از این موارد اس��ت. بهبود 
عملکرد در هر کدام از آنها تاثیر مستقیم روی کسب وکارتان 

خواهد داشت. 
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تبلیغات خالق

آگهی: دستمال کاغذی Mistique_ شعار: به جنگ با آنفوالنزای خوکی…! 

ایستگاه تبلیغات

بچه های Evian  با لباس های بزرگ تر از 
حد معمول

کمپین تبلیغاتی معروف بچه ه��ای آب معدنی Evian یک 
بار دیگر به میان مخاطبان برگش��ته و البت��ه این بار هرچیز از 
اندازه طبیعی خود بزرگ تر ش��ده است. به گزارش  ام بی ای نیوز، 
در قالب هفتمین آگهی از س��ری آگهی های کمپین تبلیغاتی 
Live Young محص��ول آژانس تبلیغاتی BETC در پاریس، 
این آگهی جدید نیز مسیر نمایش بچه ها تا القای تجربه تماشای 
جهان از نگاه یک کودک را طی می کند. به اعتقاد پاتریشیا اولیوا، 
مدیر جهانی بازاریابی Evian، از نظر این برند، بچه ها راهی برای 
استفاده از صنعت اس��تعاره به منظور تشریح تعهد Evian به 
 ،Evian شمار می روند. به این ترتیب که با نوشیدن آب معدنی
کودک درون تان زنده می شود. تماشای جهان از نگاه یک کودک 
لذت بخش و عجیب اس��ت. ش��ما در قالب یک بچه جهان را با 

ابعادی بزرگ تر از اندازه واقعی آن می بینید. 

دکتر آرش سلطانعلی
روش های پیش آزمون تبلیغات پخشی-تلویزیون، رادیو

ترجمه: علی آل  علی



مهرداد انوری  نویسنده: دکتر پیام ناوی

سجاد رحیمی مدیسه
 مشاور بازاریابی
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بازاریاب��ی فرهنگ��ی از مقوله های بس��یار 
مهمی اس��ت که در فض��ای دانش کاربردی 
بازاریاب��ی ایران کمتر به آن پرداخته ش��ده 
اس��ت. منظ��ور از پرداخت��ن، انتش��ار یک 
مقال��ه PDFی��ا تألیف کتاب نیس��ت، بلکه 
برنامه ری��زی و اج��رای صحی��ح منظور این 
یادداشت است. در مقاله امروز تالش می کنم 
ابعاد بازاریابی فرهنگی را در قالب اجرایی و 
عملیات��ی به زبان س��اده و مصداق تش��ریح 
کنم. امیدوارم مورد استفاده دست اندرکاران 

فعال این حوزه قرار بگیرد. 
اهمیت و نقش بازاریابی در ارائه محصوالت 
فرهنگی، جایگاه مهمی در توسعه اقتصادی 
از  ام��روز  تمام��ی کش��ورها دارد. دنی��ای 
الیه های مختلفی تش��کیل شده که یکی از 
آنها، بازار اس��ت. در بررسی تأثیر فرهنگ بر 
بازاریاب��ی، چگونگی مطالعه ان��واع بازاریابی 
اهمی��ت فراوان��ی دارد. در جای��ی بازاریابی 
اب��ری اثربخش��ی بیش��تری دارد و در جای 
دیگر بازاریابی ربایش��ی. بازاریابی پارتیزانی 
هم از جمله رویکردهای جدید اس��ت که در 
تمامی عرصه ه��ای معرفی محصول/خدمات 
به بازارها نقش فعالی داش��ته است. یکی از 
مثال های ساده بازاریابی فرهنگی که شخصا 
آن را مصداقی از ی��ک بازاریابی چریکی در 
حوزه فرهنگ بین المللی به حساب می آورم، 
آم��وزش اوریگامی اس��ت که هنر س��اخت 
حیوانات، گل ها و س��ایر اشیا با کاغذ است. 
در دو نمایش��گاه بین الملل��ی، غرفه مربوط 
به این فعالیت آنچنان دوس��ت داش��تنی و 
جذاب به نظر می رس��ید که ناخودآگاه برای 
ارائه هنر خود ب��ه آن مراجعه می کردم و با 
س��اخت قایق دست س��ازی که از پدرم یاد 
گرفته ب��ودم، با این فعالیت فرهنگی ارتباط 
می گرفتم و البت��ه در هنگام ترک غرفه نیز 
چهره خندان زن شرقی و پرچم های ژاپن و 

چین را فراموش نکردم. 
توس��عه فرهنگی ب��ر پایه ب��ازار فرهنگی 
اس��توار اس��ت و بازاریابی فرهنگی، ابزاری 

برای استحکام این پایه ها. 
با ذکر چند مثال ساده از شهرهای کشور 
خودمان، بیان این موضوع را ساده تر و قابل 
فهم تر می کنم. در تحقیقات بازاری که برای 
یک مجموعه فرهنگی و دینی داشتیم، بعد 
از بررس��ی ش��هرهای مختلف ای��ران و نیز 
مطالعه دقیق تبلیغات شهری، خروجی هایی 
را از برداش��ت های گوناگون مردم نسبت به 
ش��هرها به دس��ت آوردیم که برخی از آنها 

عبارتند از: 
1- اردکان ی��زد: پولدارترین و مرفه ترین 

شهر ایران 
2- چالدران آذربایجان غربی: ش��هر بدون 

کولر
3- الر در ف��ارس: تنها ش��هر بدون کوچه 

در خاورمیانه 
4- پاوه کرمانشاه: شهری بدون حتی یک 

چراغ قرمز
5- اندیمشک خوزستان: تنها شهر دارای 

سه سد جهانی در ایران 
6- ایوان ایالم: شهری بدون غسالخانه 

7- نورآب��اد ممس��نی فارس: ش��هری که 
18درصد جمعیتش دانشجو است 

8- جلفا در آذربایجان ش��رقی: شهر بدون 
گورستان 

9- تبریز: شهر بدون گدا 
10- فردوس در خراسان جنوبی: امن ترین 

شهر ایران و دومین شهر امن جهان 
11- ش��ادگان خوزستان: تنها شهر بدون 

هتل و مسافرخانه در ایران 
12- عسلویه در بوش��هر: دارای بیشترین 

نیروی فعال کار غیربومی 
13- گچس��اران کهگیلوی��ه و بویراحمد: 

غنی ترین زمین ایران 
ب��دون  ش��هر  کی��ش:  جزی��ره   -14
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15- بروجرد لرس��تان: خوش گذران ترین 
مردمان ایران! 

مالحظه می کنیم که هر کدام از شهرهای 
اشاره شده، به تنهایی می توانند جذابیت های 
به خصوص��ی را به خ��ود اختصاص دهند. به 
همی��ن دلیل می توان مدیریت اس��تراتژیک 
بازاریاب��ی فرهنگ��ی را تأکید ب��ر امتیازات 
اختصاصی پارامترهای فرهنگی تعریف کرد. 
چه��ار مس��یر اصل��ی مدیری��ت بازاریابی 

فرهنگی عبارتند از: 
1- نفوذ در بازار
2- توسعه بازار

3- توسعه محصول/خدمت
4- متنوع ساختن محصول/خدمت.

ب��ا توجه به ای��ن چهار مس��یر، می توانیم 
بگویی��م مدیری��ت بازاریاب��ی فرهنگ��ی در 
کش��ور ما، مس��یری طوالنی پیش رو دارد. 
فرهنگ هایی نظیر جش��ن نوروز یا مراس��م 
عاش��ورا، دارای اجزای��ی هس��تند ک��ه اگر 
به ش��کل صحی��ح روی آنها تمرکز ش��ود، 
می ت��وان فرآیندهای��ی جدی��د را در فضای 
فرهنگ��ی بین المللی ارائه کرد. اس��تراتژی 
موفق، استراتژی ای اس��ت که درک دقیقی 
از مخاطبان، رقبا و محیط را در همه سطوح 

نشان دهد.
 

مطالعه موردی
در ای��ن مطالع��ه م��وردی که ب��ر مبنای 
برنامه ریزی بازاریابی برای ش��رکتی تولیدی 
در ح��وزه محصوالت فرهنگ��ی خدمت تان 
ارائه می ش��ود، تالش می کنم برخی از ابعاد 

مدیریت بازاریابی فرهنگی را ارائه کنم. 

* ش��رکت A تولیدکنن��ده محصوالت و 
محتواه��ای دینی و فرهنگی اس��ت. اجزای 
اس��تراتژی های کالن مدی��ران رده ب��اال و 
مدیران عملیاتی را به ش��رحی که در ادامه 

می آید، می توانیم تقسیم کنیم: 

 جزء اول استراتژی؛ قلمرو 
مأموریت و قصد

- ش��رکت چه فعالیت های��ی را  باید انجام 
دهد؟ 

- روی ک��دام ی��ک از نیازهای مش��تری، 
بخش های بازار یا تکنولوژی ها باید متمرکز 

شد؟ 
- هدف استراتژیک شرکت چیست؟ 

جزء دوم استراتژی؛ اهداف
- واحده��ای فعالیت و کارکنان ش��رکت، 
روی کدام یک از ابع��اد عملکرد باید تمرکز 

کنند؟ 
- سطح عملکرد هدف گیری شده که باید 

به دست آورد، در هر بعد چیست؟ 
- مدت زمان مشخص شده برای تحصیل 

هر هدف چقدر است؟
 

جزء سوم استراتژی؛ توسعه
- شرکت چگونه می تواند طی مدت زمان 
مشخص، به سطح رشد مطلوب دست یابد؟ 
- آیا می توان از طریق توسعه فعالیت های 
فعلی شرکت، به رشد مطلوب دست یافت؟ 

- آیا ش��رکت ب��رای تحقق اهداف رش��د 
در آینده خ��ود، مجبور می ش��ود به متنوع 
ساختن فعالیت ها، تولید، انجام فعالیت ها و 

محصوالت جدید رو بیاورد؟
 

جزء چهارم استراتژی؛ تخصیص منابع
- مناب��ع محدود ش��رکت را چطور میان 
تمامی فعالیت ها تقسیم کنیم که بیشترین 

بازدهی را داشته باشند؟ 
- از میان اس��تراتژی های مختلفی که هر 
بخش س��ازمان ممکن اس��ت دنب��ال کند، 
کدام یک بیش��ترین بازده را در مقایس��ه با 
س��رمایه گذاری های مالی انجام ش��ده به بار 

خواهد آورد؟
 

جزء پنجم استراتژی؛ هم افزایی منابع
- چ��ه شایس��تگی ها، دان��ش و مزای��ای 
ناملموس مش��تری محوری  باید ایجاد و در 

سراسر بخش های شرکت پخش شود؟ 
- یک ش��رکت برای افزایش کارایی خود، 
چه منابع عملیاتی، تس��هیالت یا نقش های 
عملیات��ی را  باید می��ان بخش های عملیاتی 

خود پخش کند؟ 

نقش مأموریت
یک مأموریت سازمانی مناسب به مدیران 
ش��رکت A این اجازه را می ده��د تا بتوانند 
ب��ازار مناس��ب را ب��رای فعالی��ت انتخاب و 
فرصت ه��ای موج��ود در بازار را شناس��ایی 
کنن��د، از تهدیده��ا دوری و حت��ی آنها را 
به فرص��ت تبدیل کنند، بتوانن��د با افراد و 
گروه ه��ای ذی نفع خ��ود ارتباط مناس��بی 

برقرار کنند و. . . 
مأموری��ت س��ازمان بای��د ب��ا توج��ه به 
ویژگی ه��ای درون��ی س��ازمان و همچنین 
فرصت ها و تهدیدات بیرونی سازمان طراحی 

و تدوین شود. 
مأموریت س��ازمان باید حتماً با معیارهای 
اخالقی، منابع و شایس��تگی های متمایز آن 
شرکت خاص هماهنگ باشد. این مأموریت 
بای��د به گونه ای باش��د ک��ه در نهایت برای 
مشتریان خلق ارزش کند، نسبت به رقبا به 
برتری دست یابد و هم افزایی محصوالتش را 

افزایش دهد. 
معیاره��ای مختلف��ی را می توانی��م برای 
مأموری��ت ش��رکت تعریف کنی��م. می توان 
گفت مأموریت شرکت، آن دسته از نیازهای 
مشتری است که باید تأمین شود و کارهایی 
که ش��رکت باید انجام دهد ت��ا آن نیازها را 

برآورده سازد. 

عملیات و عملکرد
اهداف ش��رکت باید قاب��ل اندازه گیری و 

ارزیابی خاص باشد. 
هر هدف چهار جزء دارد: 

1- بعد عملکرد با ویژگی مورد نظر
2- معیار یا ش��اخص برای ارزیابی میزان 

پیشرفت
3- هدف که باید محقق ش��ود یا مانع که 

باید برطرف شود 
4- چارچوب زمانی که براس��اس آن هدف 

باید تأمین شود. 

چک لیس��ت معیاره��ای عملک��ردی در 
بازاریابی فرهنگی

- رش��د: ارزش ف��روش، مق��دار فروش و 
درصد تغییر در فروش.

- نقط��ه قوت رقابتی: س��هم بازار، آگاهی 
مش��تری از نام تجاری و ترجی��ح دادن نام 

تجاری توسط مشتری.
از  حاص��ل  ف��روش  ارزش  ن��وآوری:   -
محصوالت جدید، درصد فروش از اقالم بازار 
و درصد صرفه جویی های هزینه ای ناش��ی از 

اجرای فرآیندهای جدید.
- س��ودآوری: میزان س��ود، سود به عنوان 
س��ود  حاش��یه  فروش ه��ا،  از  درص��دی 
ناخالص، بازدهی س��رمایه )ROI( ، بازدهی 
دارایی ه��ای خال��ص )RONA( و بازدهی 

.)ROE( حقوق صاحبان سهام
- اس��تفاده از مناب��ع: درصد اس��تفاده از 
ظرفیت و دارایی های ثابت به عنوان درصدی 

از فروش.
- توج��ه ب��ه مالکان: عوای��د حاصل از هر 

سهم )EPS( و نسبت قیمت به عواید.
- توجه به مش��تریان: قیمت ش��رکت در 
مقایس��ه با قیم��ت محصوالت س��ایر رقبا، 
کیفی��ت محصول، رضایت مش��تری، حفظ 
مش��تری، وفاداری مش��تری و ارزش حیات 

مشتری.
- توج��ه به کارکنان: نرخ های دس��تمزد، 
مزایا، پ��رورش کارکنان، ارتق��ای کارکنان، 

امنیت شغلی و گردش کارکنان.
- توجه به جامعه: افزایش درصد اشتغال، 

مسئولیت های اجتماعی و فرهنگ سازی.
هدف نهایی هر ش��رکت، کس��ب حداکثر 
س��ود اس��ت و بازاریابی محصوالت/خدمات 
فرهنگی نیز از این اصل مستثنی نیست، به 
همین خاطر توجه به چک لیست اشاره شده 
باعث اعتماد و اطمینان مشتریان به شرکت 
می ش��ود. بدیه��ی اس��ت ناتوان��ی مدیریت 
در تحق��ق این هدف، باعث کاهش س��ود و 

انحالل سازمان خواهد شد. 

نتیجه گیری
مدیریت بازاریابی فرهنگی فرآیندی است 
که همانند هر بنگاه اقتصادی، باید محصول 
ی��ا خدمات خود را به فروش برس��اند. آنچه 
کاماًل مشخص است، این است که بین آنچه 
یک مجموعه فرهنگ��ی برنامه ریزی می کند 
تا بش��ود با آنچ��ه خواهد ش��د تفاوت هایی 
وجود خواهد داشت، زیرا برخی از بازارهای 
فرهنگی با نرخ رش��د باالی شرکت در طول 
زم��ان به مرحل��ه بلوغ می رس��ند و اهمیت 
برخی دیگ��ر بازارهای بال��غ کاهش یافته و 
در ط��ول زم��ان رو به افول می روند. رش��د 
یک ش��رکت که به عنوان مثال یک کتاب یا 
لوح فش��رده فرهنگی را به فروش می رساند، 
به ط��ور کلی به این ش��یوه انجام می ش��ود؛ 
توسعه فعالیت های فعلی، انجام فعالیت های 

جدید یا خریداری شرکت های دیگر. 

در بازاریابی فرهنگ��ی به این موارد توجه 
ویژه ای داشته باشیم: 

1- نیاز مش��تریان فرهنگی در بازار فعلی 
چیست؟ 

2- اندازه بازار ما چقدر است؟ 
3- ویژگی ه��ای فرهنگ��ی بازار/بازارهای 

مورد هدف ما چه مواردی هستند؟ 
4- مهم ترین رقبای ما چه شرکت هایی و 

با چه محصوالت/خدماتی هستند؟ 
و. . .

 س��واالت مه��م دیگ��ر که در ای��ن مقاله 
مختص��ر نمی گنج��د. آنچه اهمی��ت دارد، 
نگ��رش کالن مدیریت ی��ک بنگاه اقتصادی 
فرهنگی در فرآیندهای بازاریابی خود است. 
این فرآیندها نباید بر مبنای نظرات شرکت 
که باید براساس رضایت مشتریان و نیازهای 

واقعی آنها باشد. 
madiseh@ :ارتباط با نویسنده
elenoon.ir

افکار یک تبلیغاتچی مدیریت بازاریابی فرهنگی
)بخش یازدهم( 

راهکاره��ای متع��ددی وج��ود دارد که بتوان در تصویر س��ازی 
تبلیغات از آنها بهره برد تا به باالترین اثربخش��ی رسید. در بخش 
گذشته به دو روش از این راهکارها پرداختیم که می توانستند هر 
کدام عاملی مؤثر در ایجاد جذابیت در تبلیغات نقش عمده داشته 
باشند. در این مطلب نیز برآنیم تا با ادامه  این مبحث مخاطبان را 
با رویکرد های دیگری از خلق تصاویر اثر بخش آشنا کنیم و تأثیری 
هر چند کوچک داش��ته باشیم در روال های این صنعت پرچالش. 
دو موضوع گذش��ته ب��ه نمایش محصول و افزودن عامل انس��انی 
می پرداخت که جزو اولویت های این راهکار قلمداد می شود و موارد 
مطرح شده در ادامه به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند، 
ول��ی باید این موضوع را نیز افزود که این اولویت ها ممکن اس��ت 
برای تمامی محصوالت یکس��ان نباشد و در برخی محصوالت این 
اولویت بندی برای ایجاد جذابیت و اثربخشی بیشتر رعایت نشود. 

3- از عکس به جای نقاشی استفاده کنید 
در صورتی که امکان چاپ تصاویر باکیفیت برای ش��ما فراهم 
اس��ت حتما در طرح ریزی تبلیغاتی از تصاویر به جای نقاش��ی 
اس��تفاده کنید. جی��ن مس و کن��ت رومن می گوین��د به طور 
متوسط آگهی های مزین به عکس 26درصد بیشتر از آگهی های 
حاوی نقاشی به یاد می مانند. ولی با همه این تفاسیر از نقاشی 
نیز باید بهره برد، چراکه به نوبه خود المان تأثیر گذاری اس��ت، 
ول��ی اینکه در چه پیام هایی و طرح هایی اس��تفاده ش��ود، باید 
گفت اوال ب��رای خلق تصویر یک محی��ط زندگی هیجان انگیز. 
دوما ب��رای نمایش حالت های چهره یا احساس��ات و در نهایت 
اگر پیام تان برای تأثیر گذاری بر جوانان اس��ت و می خواهید از 

شوخی استفاده کنید از نقاشی می توان بهره برد. 

4- از شخصیت های داستانی استفاده کنید 
تصویر هایی که از شخصیت های داس��تانی استفاده می کنند 
به نتیجه ای باالتر از متوس��ط دس��ت می یابن��د. کالد هاپکینز 
می گوید با مش��هور کردن یک شخصیت ش��ما محصول را نیز 
مشهور می کنید. مردم به شرکت ها و سازمان ها عالقه ای ندارند، 
آنها به مردم و دس��تاورد های آنها عالقه مندن��د. به عنوان مثال 
میمون چی توز یکی از این ش��خصیت های موفق است که طی 
س��ال ها توانس��ته با مخاطبان ارتباط بسیار خوبی برقرار کند و 
همی��ن عامل موجب افزایش فروش و اثر بخش��ی تبلیغات نیز 
بوده اس��ت. یا اینکه رونال��د مک دونالد یکی از ش��ناخته ترین 
ش��خصیت های داس��تانی جهان اس��ت ک��ه توانس��ته ارتباط 
بس��یار مؤثری با مخاطبان برقرار کند. گفتنی اس��ت هم برای 
میم��ون چی توز و هم مک دونالد و هر ش��خصیت دیگر نیازمند 
س��رمایه گذاری و گذشت زمان است که مخاطبان با آن ارتباط 
برقرار کنند و این گونه نیست که یک شبه یک شخصیتی خلق 
ش��ود و فورا در قلب و ذهن مخاطبان جایگاه کسب کند، پس 
باید تأکید کرد که اگر قرار اس��ت برای سازمانی این استراتژی 
تدوین و طرح ریزی شود باید تمامی مدیران و صاحبان سرمایه 
توجیه ش��ده باشند که این فرآیند مستلزم زمان و صرف هزینه 
است، ولی مطمئنا نتیجه این صبوری و سرمایه گذاری رخدادی 
خواه��د بود که که هم در خلق ارزش ویژه برند بس��یار خواهد 

بود و هم در ماندگاری در اذهان و ایجاد ارتباط با مخاطبان. 

دالیل خرید بدون برنامه قبلی در 
مشتریان چیست؟ 

گاه��ی مش��تریان ب��رای کاالهای��ی که نی��از دارن��د از قبل 
برنامه ری��زی می کنند، میزان هزینه ای ک��ه قصد صرف کردن 
ب��رای تهیه این کاال را دارند تعیین می کنند، محلی را که برای 
خرید آن کاال در نظر دارند  مشخص می کنند. گاهی نیز ممکن 
اس��ت خرید کردن بدون هیچ یک از برنامه ریزی های قبلی که 
گفته ش��د انجام نش��ود، بلکه کافی اس��ت افراد ب��ا یک کاال یا 
خدمات��ی به صورت ناگهانی مواجه ش��وند و بن��ا به دالیلی آن 
را مناس��ب بپندارن��د و در همان لحظه اقدام ب��ه خرید کاال یا 
خدم��ات مورد نظر کنند. در ای��ن مقاله تأکید اصلی بر توضیح 
خریدهای بدون برنامه ریزی اس��ت، به همین دلیل در ادامه به 

انواع خریدهای بدون برنامه ریزی اشاره خواهد شد. 

1- انگیزه و تمایل آنی به کاال
در این نوع از خرید کردن، مش��تریان بدون برنامه ریزی قبلی 
اقدام به خرید می کنن��د. در این نوع خرید، معموال یک انگیزه 
و تمای��ل فوری که غالب��اً به دلیل ویژگی های برجس��ته ای که 
کاالی م��ورد نظر دارد ب��ه وجود می آید. ای��ن انگیزه ها ممکن 
است مواردی از قبیل قیمت مناسب یا پایین کاال، داشتن ظاهر 
جذاب کاال و داشتن گزینه های مناسب دیگری باشد که از نظر 

مشتری جالب و جذاب به نظر می رسد. 

2- نیاز قبلی ولی بدون برنامه
نوع دیگر خریدهای بدون برنامه قبلی از نظر مشاوره بازاریابی 
به این ش��کل است که گاهی ممکن است شما با کاالیی مواجه 
ش��وید که از قبل به آن نیاز داش��ته  و در ذهن خود برای خرید 
آن برنامه ری��زی کرده اید، ولی ب��رای خرید آن چندان ضرورتی 
احساس نمی کنید. در این شرایط، به محض مواجه شدن با آن 
کاال با شرایط مناسب به فکر خرید آن کاال می افتید و اقدام به 

خرید آن می کنید.
 

3- خرید در مواقع استثنایی
این دس��ته از خرید کردن های بدون برنامه، غالباً ش��امل آن 
دسته از خرید هایی می شود که افراد در شرایطی قرار می گیرند 
که یک موقعیت استثنایی بازاریابی به حساب می آید، به عنوان 
مثال حراجی های��ی که در زمان های به خصوصی مانند نزدیک 

سال نو یا تغییر فصل دیده می شوند.
 

4- پیشنهاد اطرافیان
گاهی ممکن اس��ت خریده��ای ناگهانی مش��تریان به دلیل 
اطرافیان ش��ان باش��د. تجربه مش��اوره بازاریابی و فروش نشان 
می دهد ممکن اس��ت شما با یکی از دوستان یا اعضای خانواده 
خود ب��ه مرکز خریدی مراجع��ه کرده باش��ید و به طور اتفاقی 
کاالی��ی را ببینید که هیچ اطالعاتی درب��اره آن ندارید، ولی به 
محض اینکه دوس��ت ش��ما ش��روع به تعریف کردن از آن کاال 
می کن��د یا تجربه مثب��ت و رضایت خ��ود را از خرید و مصرف 
آن کاال در اختی��ار ش��ما قرار می دهد ش��ما ب��ه خرید آن کاال 
ترغیب می ش��وید و بدون هیچ برنامه قبل��ی اقدام به خرید آن 
کاال می کنی��د. بنابراین در کل می ت��وان گفت خریدهای بدون 
برنامه ری��زی ش��ده دالیل مختلفی دارند ول��ی درصد زیادی از 
رفتارهای خرید مشتریان را می توانند تشکیل دهند. این دسته 
از خریده��ا به ویژه در دنی��ای امروز که ش��رکت ها و برندهای 
مختل��ف از روش های مختلف ب��رای ارائه ج��ذاب کاال یا ارائه 

خدمات مناسب استفاده می کنند، بیشتر دیده می شود. 
qmpmarketing :منبع

خیال پردازی و اثر آن بر تجربه 
مشتری 

تاکنون در یادداشت های بی ش��مار در خصوص تجربه 
مش��تری و مبان��ی آن به عنوان متمایزترین ارزش��ی که 
امروزه ش��رکت های دنیا ب��رای آن برنامه ریزی می کنند 
و در ارائه ش��گفت انگیزترین آن به مش��تریان از یکدیگر 

پیشی می گیرند، مطالب بی شماری ارائه شده است. 
اصوال تجربه مشتری در تعامل وی با کانال های سازمان 
ش��کل می گیرد و چنانچ��ه تجربه حاص��ل از این تعامل 
مثبت باشد منجر به تکرار دادوستد مشتری خواهد شد، 
اما یکی از نکات مهم، سطح انتظارات مشتری از سازمان، 
محصول یا خدمت موردنظر و فاصله این انتظارات با آنچه 
مش��تری از تعاملش با سازمان درک خواهد کرد به عنوان 
اصلی ترین ش��کاف اثر گذار بر ش��کل گیری تجربه اشاره 
ش��ده خواهد بود. در حقیقت به هر اندازه میزان برآورده 
کردن نیاز مشتری با انتظارات وی تطابق داشته یا باالتر 
از سطح انتظاراتش باش��د این تجربه روند مثبت تری به 
خود خواهد گرفت. اما یک س��وال در این میان همچنان 
باقی اس��ت و آن اینکه انتظارات مش��تری چگونه شکل 

می گیرد؟ 
انتظارات مش��تمل ب��ر دو بخش احساس��ی و منطقی 
ذهن انس��ان بوده و فارغ از قولی که هر برند به مشتریان 
خود می دهد و نیز اثر اطرافیان بر ش��کل گیری انتظارات 
 وی، بخش زیادی از انتظارات مش��تری براساس تخیل و 
خیال پردازی اس��ت که وی در طول روز درگیر آن بوده و 
پی��ش از تعامل با هر برند یا خرید محصول و خدمت آن 

را به صورت یک خیال در ذهن می پروراند. 
ام��روزه خیال پردازی را در حیط��ه تحقیق، به صورت 
خل��ق دنیاه��ای جدی��د می نگرن��د ک��ه آزادی حرکت 
ورای مح��دوده دانس��ته ها و باوره��ا را دارد، اما در واقع 
مفهوم خیال پردازی معنای روش��ن و استانداردی ندارد. 
خیال پ��ردازی مح��ل فرار و پناهگاهی اس��ت که افراد را 
از دنیای واقعی جدا می س��ازد. محیط های خیال پردازی 
قویا با ایده اتوپیا )مدینه فاضله( پیوند خورده اند و از این 
طریق حس جداش��دگی از دنیا و مصرف واقعی، توانایی 
تم��دد اعصاب و آرام��ش، تجدید قوا و پذی��رش را برای 

کاربران خیال پردازی به وجود می آورند. 
مطالعات مشخص کرده است که خیال پردازی می تواند 
ب��ا زندگی روزمره مش��تریان در هم بپیچ��د و به آنها در 
تعیین و دنبال کردن اهداف، حفظ امید، و حل مشکالت 
کم��ک کند، لذا خیال پ��ردازی در خصوص یک محصول 
ی��ا خدمت و نی��ز فرآیند خرید و دریاف��ت آنکه به نوعی 
سفر مشتری را تشکیل می دهد کامال محدوده انتظارات 
مش��تریان پیش از تعامل با س��ازمان یا محصول را شکل 
می دهد. البته بخشی از خوراک این خیال پردازی و تخیل 
براساس دیده ها و ش��نیده های مشتری تحت تأثیر افراد 
و نیز دنیای تبلیغات، نظیر تصاویر، کلیپ ها، داس��تان ها 

و... تأمین می  شود. 
به طور مثال ش��ما پی��ش از خرید یک تور مس��افرتی 
در خص��وص اس��تفاده از آن به همراه خان��واده و حضور 
در س��فرهای پرماج��را و لذت بخ��ش، خیال پردازی های 
بی ش��ماری می کنید که بخش��ی از ای��ن خیال پردازی با 
دیدن تصاویر کوه، دش��ت و مناظر زیبا ناشی از تبلیغات 
تورهای مس��افرتی یا داس��تان های تعریف ش��ده توسط 
اطرافیان رش��د می کن��د و می تواند انتظارات احساس��ی 
ش��ما را از ویژگی ه��ای هتل، محیط موردنظر، اتمس��فر 
فضای س��فر موردنظرتان یا تور مس��افرتی انتخاب شده 
ش��کل دهد ک��ه گاه بخش��ی از آنها به دلی��ل آنکه ذات 
اتوپیایی )مبتنی بر مدینه فاضله( دارد شکل ناممکن تری 
 به خود می گیرد. به ط��ور کلی خیال پردازی را به صورت 
»قوه ذهنی« و تصور چیزه��ای غیرمحتمل و غیرممکن 

نیز تعریف می کنند. 
بنابراین بخشی از انتظارات به صورت خیال پردازی های 
ش��یرین توسط مش��تری ش��کل گرفته و براساس آن به 
س��ازمان یا محصول موردنظر خ��ود مراجعه می کند. هر 
ان��دازه تجربه حاصل از این تعامل ب��ه خیال پردازی وی 
نزدیک تر باش��د، س��طح بیش��تری از انتظارات وی را که 
عموما بخش احساسی آن نیز است پوشش می دهد. این 
نزدیکی تجربه به خیال پردازی و برآورده شدن انتظارات، 
منجر به یک احس��اس مثبت و لذت بخش در مش��تری 
می شود، چرا که بیشتر احس��اس می کند به تخیل خود 
نزدیک تر ش��ده و دنیای خیالی اش رنگ واقعیت به خود 
گرفته اس��ت. بدون ش��ک او این تجربه شگفت انگیز را با 
هم��ان آب و تاب خیال پردازی های خود و به صورت یک 
اتوپیای واقعی ش��ده برای دیگر دوستانش بازگو خواهد 

کرد. 
Email: payam. navi@gmail. com

با هم رشد کنیم باشگاه مشتریان

دکترای مدیریت کسب و کار  مشاور، مدرس و رئیس هیأت علمی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران



احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار سه شنبه12
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شماره 797

برای مطالعه 703  پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: هیچ تبلیغاتی بدون برنامه ریزی و به صورت خود 
به خودی منجر به فروش بیش��تر نخواهد ش��د مگر اینکه به 
صورت اتفاقی باش��د. اغلب کسب وکارهای اینترنتی خصوصا 
فروش��گاه های اینترنت��ی ب��رای تبلیغات خود ی��ک یا چند 
بن��ر طراحی می کنند ی��ا مبلغی بابت اجاره به وب س��ایت ها 
می پردازند و پوس��تر های خ��ود را در آنجا ق��رار می دهند یا 
از طری��ق ایمیل تبلیغاتی و راه های دیگ��ر تبلیغ محصوالت 

خ��ود را می کنند. ام��ا اگر برای ای��ن تبلیغ��ات برنامه ریزی 
نداش��ته باشند تبلیغات ش��ان مؤثر و موفق نخواهد بود. برای 
برنامه ریزی ش��ما باید یک طرح منس��جم و جامع از راه های 
تبلیغاتی داشته باشید و اهداف، مخاطبان، نتایج مورد انتظار، 
راه های س��نجش نتایج، رس��انه های مورد استفاده، هزینه ها، 
م��دت زمان هر ی��ک از برنامه های تبلیغات��ی و. . . را در نظر 
بگیرید. معموال بهترین رس��انه برای فروش��گاه های اینترنتی 
خود وب س��ایت ها هس��تند. اگر هدف ش��ما از تبلیغات این 
اس��ت که فروش خود را باال ببرید باید انس��جام در تبلیغات 

را در بیش��ترین حد رعایت کنید و ن��وع رنگ بندی، نزدیکی 
ش��عارهای تبلیغاتی و استفاده از المان های یکسان و مواردی 
از این جمله سبب انسجام در تبلیغات شما می شود. همچنین 
لیس��تی از وب سایت ها و اهداف تان برای تبلیغات تهیه کنید 
و پ��س از انتخاب بودجه خود را در نظر بگیرید. س��عی کنید 
قبل از انتش��ار تبلیغات امکاناتی را به وجود آورید که بتوانید 
نتیجه هر تبلیغ را به صورت مجزا بررسی کنید. این را به یاد 
داش��ته باشید که اگر بدون س��نجش نتایج تبلیغات کاری را 

انجام دهید سرمایه خود را هدر می دهید. 

تبلیغات در کسب و کار

س�وال: مدیریت یک فروش�گاه اینترنتی را بر عهده دارم و می خواهم برای فروش بیش�تر تبلیغات انجام دهم. لطفا مرا راهنمایی کنید که 
چگونه می توانم تبلیغات مؤثری داشته باشم که منجر به فروش بیشتر شود؟  کلینیک کسب و کار

کمپانی س��وئدی ایکیا در زمینه 
تولید مبلمان و س��ایر لوازم منزل 
فعالیت داشته و یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های خرده فروشی مبلمان 
در دنی��ا ب��ه ش��مار م��ی رود. این 
ش��رکت در س��ال ۱۹۴۳ توس��ط 
اینگوار کامپراد در س��وئد تأسیس 
ش��د. دفتر مرک��زی ایکیا در هلند 

واقع شده است. 

چشم انداز
مثل  کمپانی های��ی  چش��م انداز 
ایکی��ا، براس��اس اهداف��ی که آن 
کس��ب وکار در پی دستیابی به آن 
ایجاد می ش��ود. چشم انداز،  است، 
جایگاه یک کس��ب کار را مشخص 
می کند و بهترین راه برای رسیدن 
ب��ه موفقی��ت را نش��ان می ده��د. 
مدی��ران ایکیا به دنب��ال اطمینان 
خاطر از دسترسی محصوالت خود 
و راحت ت��ر ک��ردن زندگی روزمره 
مصرف کنندگان ش��ان هستند. به 
گفت��ه آنها، ایکیا س��رمایه خود را 
روی ایجاد فروش��گاه های جدید و 
توس��عه محصول متمرک��ز کرده و 
دائم��ا قیمت ها را ب��رای رفاه حال 

مشتریانش کاهش می دهد. 
کلی��ه کس��ب وکارها همچنی��ن 
ک��ه  دارن��د  ماموریت��ی  بیانی��ه 
چش��م انداز آن دس��تیابی به تمام 
اهدافی اس��ت که آن ش��رکت در 
پ��ی آن اس��ت. بیانی��ه ماموریت، 
آنچ��ه را که یک کس��ب و کار قصد 
انج��ام آن را دارد و نح��وه انج��ام 
آن را، دربر می گیرد. چش��م انداز و 
بیانیه ماموریت، هر دو اهداف کلی 

شرکت را مشخص می کنند. 
تولید مبلمان و وس��ایل خانگی 
ب��ا قیمت هایی مناس��ب، از جمله 
چش��م اندازهای اصلی این کمپانی 
به ش��مار می رود. توسعه محصول 
ایکیا براس��اس تولی��د محصوالتی 
اس��ت که از لحاظ قیمت به صرفه 
ب��وده، طراحی مناس��بی داش��ته 
دس��ترس  در  هم��گان  ب��رای  و 
 باش��د. هدف ایکیا این اس��ت که 
روز ب��ه روز محصوالت��ی بهت��ر و 

اقتصادی تر تولید کند. 

ارزش ها
بیانی��ه  و  چش��م انداز  داش��تن 
ماموری��ت اهمیت ویژه ای دارد، اما 
یک کس��ب و کار به مجموعه ای از 

ارزش ها نیز نیازمند است. 
ارزش ها ش��امل باورها و قوانینی 
اس��ت که فعالیت ه��ا و نحوه اداره 

یک کس��ب وکار را تحت تأثیر قرار 
می ده��د. ارزش ه��ای ایکی��ا تمام 
فعالیت ه��ای آن را هدای��ت کرده 
و بر این باور اس��توار اس��ت که هر 
فردی ویژگی ارزشمندی در وجود 
خود ب��رای ارائه دارد. این ارزش ها 
به تثبیت فرهنگ س��ازمانی کمک 
می کند. فرهنگ ش��امل اعتقادات، 
رفتار ه��ا و برنامه های��ی اس��ت که 
ویژگی های یک کمپانی را ش��امل 
می ش��ود. ب��رای ایکی��ا، فرهن��گ 
سازمان براساس روحیه کار تیمی 

ایجاد شده است. 
یک��ی از راه های��ی ک��ه ایکیا به 
کمک آن نیازهای مش��تریان خود 
را درک می کن��د، بررس��ی منازل 
اس��ت. س��االنه چندی��ن خانه به 
وسیله این کمپانی بازدید می شود 
ت��ا از ای��ن طریق، ایده ه��ای الزم 
برای ساخت محصوالت، طبق نیاز 
مصرف کنندگان را به دست آورند. 
این ایده ها مستقیما طی مراحل 
س��اخت محصوالت، مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. به عقیده موس��س 
ای��ن کمپانی، مالقات ب��ا مردم در 
درک  راه  بهتری��ن  منازل ش��ان، 
نیازها، رویاها و شرایط زندگی آنها 

است. 
ایکی��ا بر این باور اس��ت که کار 
ک��ردن در کنار هم مفی��د بوده و 
همکاران مش��کالتی را که به نظر 
غیرقاب��ل ح��ل می آین��د برطرف 
خواهن��د ک��رد. ب��رای مث��ال، از 
هم��ان مراح��ل اولی��ه طراح��ی، 
تولید کنن��دگان و طراحان ش��امل 
کارشناس��ان  و  تکنیس��ین ها  تیم 
هس��تند. این همکاری ها و درکنار 
هم بودن ها کم��ک می کند تا این 
کمپان��ی، ب��ه تولی��د محص��والت 
مقرون ب��ه صرفه ادام��ه داده و از 

به روز ترین روش ها برای تولیدات 
خود بهره ببرد. 

از جمل��ه ارزش های ایکیا به این 
موارد می توان اشاره کرد: 

آگاه��ی از قیمت: توج��ه به این 
ارزش، ب��رای پایی��ن نگه داش��تن 

قیمت ها الزم است. 
در کن��ار هم ب��ودن: این ارزش 
به احت��رام متقابل بی��ن کارکنان، 
تأمین کنندگان  و  مصرف کنندگان 
تأکی��د دارد. ایکی��ا مس��تقیما ب��ا 
تأمین کنندگان و داخل کارخانه ها، 

همکاری می کند. 
این کار کمپانی را قادر می سازد 
مقرون به صرفه ترین  بهتری��ن،  ت��ا 
و خالقانه تری��ن روش ه��ا را برای 
طراح��ی  ایده ه��ای  پیاده س��ازی 
محصول ارائه دهد. به عقیده آنها، 
این کار به ایکی��ا اجازه می دهد تا 
در زمین��ه طراحی، بس��ته بندی و 

پخش، هوشمندانه تر عمل کند. 
این ش��رکت  ایکیا،  ارزش ه��ای 
را در کلی��ه فعالیت هایش هدایت 
ک��رده و ای��ن ام��کان را ب��ه آنها 
می دهد ت��ا اس��تانداردهای باالی 
خود را حفظ و موفق عمل کنند. 

ماموریت
ماموریت یک کمپانی براس��اس 
چش��م انداز و ارزش های آن ایجاد 
می ش��ود. ماموریت ایکیا بر توسعه 
دارد  تأکی��د  ش��رکت  بلند م��دت 
ک��ه از طریق س��رمایه گذاری های 
آت��ی این ش��رکت حاصل ش��ده و 
ب��رای کارکن��ان، مصرف کنندگان 
و تأمین  کنن��دگان ایکیا س��ودمند 
خواه��د بود. ایکی��ا بخش عظیمی 
ایج��اد  ب��رای  را  خ��ود  س��ود  از 
توس��عه  و  فروش��گاه های جدی��د 
محصول و کاهش قیمت ها، دوباره 

ماموریت  می کند.  س��رمایه گذاری 
ایکیا بر تولی��د محصوالت تجملی 
و گران قیمت بنا نشده، بلکه تولید 
محصوالتی اس��ت که ب��رای عموم 

قابل دسترس و استفاده باشد. 

استراتژی
اس��تراتژی ایکی��ا همیش��ه ب��ر 
محصوالت��ی  تولی��د  و  طراح��ی 
تأکید داش��ته ک��ه با نی��از روزانه 
و  داشته  مطابقت  مصرف کنندگان 
از لحاظ قیمت، زیبایی و اطمینان 

مناسب باشد. 
از سال ۲۰۱۶، در تمامی وسایل 
روشنایی این شرکت، از المپ های 
ال. ای. دی استفاده شده که حدود 
 ۲۰ س��ال قابل اس��تفاده ب��وده و 
۸۵ درص��د کمت��ر از المپ ه��ای 

معمولی، انرژی مصرف می کنند. 
از س��وی دیگ��ر، ای��ن کمپانی 
مصرف کنن��دگان خود را تش��ویق 
می کن��د تا از وس��ایلی اس��تفاده 
کنند ک��ه مصرف ان��رژی کمتری 
داش��ته و قابل بازیافت نیز باشند. 
اس��ت��رات��ژی ه��ای ایکی��ا روی 

کارکنانش نیز تأکید دارد. 
ب��رای مثال، ه��دف این کمپانی 
این اس��ت که نیمی از تیم مدیران 
خود را از میان زنان انتخاب کند. 

طبق برآورد ها، تا س��ال ۲۰۲۰، 
بی��ش از ۵۰۰ نف��ر در بنیاد ایکیا 
عض��و خواهن��د ش��د. ای��ن بنیاد، 
سازمان خیریه ای است که ساالنه 
چندین میلیون یورو، جدا از س��ود 
ای��ن کمپانی را ب��رای فعالیت های 

بشردوستانه هزینه می کند.
 ای��ن بنیاد به س��ازمان هایی که 
ب��رای جلوگی��ری از کار اجب��اری 
کودکان در کش��ورهایی مثل هند 
و پاکستان تشکیل شده اند، کمک 

می کند. 

نقاط قوت
کمپان��ی،  ی��ک  ق��وت  نقط��ه 
می تواند به کارشناسان بازاریابی یا 
منطقه ای که ش��رکت در آن واقع 

شده، وابسته باشد. 
نقاط قوت ایکیا از این قرار است: 
– ی��ک برند قدرتمند جهانی که 
گروه های مختلف مصرف کنندگان 
را ب��ه خود ج��ذب می کن��د. این 
شرکت متعهد ش��ده که کیفیت و 
حجم تولیدات��ش در نقاط مختلف 

جهان یکسان باشد. 
– چش��م انداز ای��ن کمپانی این 
اس��ت که کیفیت زندگ��ی روزانه 

مردم را باال ببرد
گس��ترده ای  حج��م  ارائ��ه   –
از محص��والت ب��ا طراح��ی زیب��ا، 
عملکردی مناسب و قیمتی پایین

نقاط قوت ایکیا، این امکان را به 
کمپانی داده ک��ه مصرف کنندگان 

متعددی را به خود جلب کند. 

فرصت ها
یک کس��ب و کار، از نق��اط قوت 
خود ب��رای باال بردن فرصت هایش 
اس��تفاده می کند. ایکیا بر این باور 
اس��ت که تأکی��د ای��ن کمپانی بر 
حفظ محیط زیس��ت، ب��رای ایکیا 

سودمند خواهد بود. 
برخ��ی از فرصت های��ی که ایکیا 
از آن ها بهره می گیرد به این شرح 

است: 
ب��رای  روز اف��زون  تقاض��ای   –

استفاده از محصوالت سبزتر
ب��رای  روز اف��زون  تقاض��ای   –

محصوالت ارزان تر
ایکی��ا ب��ر حوزه ه��ای متعددی 
تمرکز دارد ک��ه در بقای آن مؤثر 

است: 
ب��رای  راهکارهای��ی  و  ایده ه��ا 
داش��تن ی��ک زندگ��ی آرام که به 
صورت آنالین توس��ط این کمپانی 

ارائه می شود. 
ایکیا به فکر حفظ منابع طبیعی 
بوده و به دنبال کاهش مصرف آب 
و سامان دادن به فاضالب ها است. 
برنامه های ایکیا در جهت کاهش 
مصرف انرژی و اس��تفاده بیشتر از 
یکی  است.  تجدید پذیر  انرژی های 
از راهکاره��ای این کمپانی در این 
زمین��ه، کاهش می��زان پروازهای 
کاری ایکی��ا و پایین آوردن میزان 

بسته بندی آن است. 
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کسب و کارتان را به سبک کمپانی ایکیا متحول کنید! 

نشانه

 تگ الین و اسلوگان

توسعه یک برند و تولید محتوای تبلیغاتی ای که آن را 
پش��تیبانی می کند برای حرفه ای های باتجربه بازاریابی و 
نویسنده های تبلیغاتی می تواند سخت باشد و البته برای 

یک صاحب کسب وکار کوچک کاماًل گیج کننده. 
با این حال، ب��ا درک کمی از تفاوت های بین تگ الین 
و اس��لوگان و اینکه آنها چگون��ه با یکدیگر کار می کنند، 

وجود دارد.
 ش��ما برندسازی شرکت تان را به صورت مؤثر با همان 
ابزاری که ش��رکت های چند ملیتی اس��تفاده می کنند، 

می توانید شروع کنید. 
تگ الین چکیده ای از هویت و ارزش های بنگاه ش��ما و 
عبارت��ی مختصر و مفید بوده ک��ه می توانید برای تقویت 
برن��د و تأکید ب��ر تمایز میان خود و رقبای تان اس��تفاده 
کنی��د. تگ الین باعث می ش��ود کس��ب وکار ش��ما برای 

مشتریان تان ارزشمند شود. 
تگ الین ه��ا معموالً کوتاه بوده و بیش��تر آنها در هفت 
کلم��ه یا کمت��ر بیان می ش��وند. آنها را قرین��ه زبانی در 

مقایسه با لوگوی شرکت می دانند. 
یک ش��رکت به ندرت تگ الین خود را تغییر می دهد، 
زی��را آن را به عنوان بخش��ی از هویت کس��ب وکار خود 
ق��رار داده و در کلیه برنامه های بازاریابی از آن اس��تفاده 

می کند. 
اس��لوگان دارای یک چکیده ش��بیه تگ الین اس��ت؛ 
بیانی��ه ای ج��ذاب ب��رای کمک ب��ه برندس��ازی. تفاوت 
اس��لوگان با تگ الی��ن در مقیاس و گس��تره آنهاس��ت. 
تگ الین کس��ب و کار را معرفی کند، درحالی که اسلوگان 
نش��ان دهنده ی��ک محصول یا بخش��ی از ی��ک کمپین 

تبلیغاتی است. 
تگ الی��ن عص��اره ارزش ها و هویت س��ازمان اس��ت. 
تگ الین مربوط به سازمان اس��ت، درحالی  که اسلوگان 
معم��والً مربوط ب��ه محصول، ب��ازار و نیاز مرتفع ش��ده 

مشتری است. 
شما قاعدتاً تگ الین س��ازمان تان را بیش از یک بار در 
یک دوره طوالنی تغییر نمی دهید درحالی که اس��لوگان 
شما متناسب با فرهنگ تغییر می کند. اسلوگان متناسب 
ب��ا نیازها و گرایش های ب��ازار تغییر و گاه��ی در زمینه 

برندینگ کمک می کند. 
به عنوان مث��ال تگ الی��ن ش��رکت اپل »متف��اوت فکر 
کنید« است درحالی که شعار آی پد »دو سایز همه کارها 
را انجام می دهد« بود و در آی پد ایر )Airipad(، ش��عار 

به »تغییر در Air است« تغییر کرد. 
اسلوگان ها را برای مقاصد خاص بیشتر می شود توسعه 
داد و از آنه��ا در مقیاس محدود تر نس��بت به تگ الین ها 

استفاده کرد. 
بس��یاری از شرکت ها اس��لوگان ها را به منظور توسعه 
مج��دد در بازارهای جدی��د نگه می دارن��د. باید با دقت 

اسلوگان ها را توسعه دهید.
 آنه��ا جنبه ه��ای موق��ت و خاص ت��ر از تالش ه��ای 

برندسازی شما هستند. 

توسعه اسلوگان ها وتگ الین ها 
درحالی که کوتاه نویس��ی اس��لوگان یا تگ الین ساده 
به نظر می رس��د، درست کردن نوش��ته متمایز اثربخش 
چیزی اس��ت مثل یک ضربه ناگهان��ی. از آن چیزی که 
ش��رکت تان را متفاوت از رقبای تان معرفی کرده اس��ت 
ش��روع کنید مثل، جایگاه بازار خ��ود و مبادله ایده هایی 

که ارزش ها و تمایزات تان را انتقال می دهد.
 فرق��ی نمی کن��د که ش��ما در حال توس��عه تگ الین 
ش��رکت خودتان هس��تید یا توسعه یک اس��لوگان برای 

فصل هایی از کمپین بازاریابی تان.
 باید عبارتی بس��ازید که ماهیت شرکت و محصول را 
بی��ان کرده ضمن اینکه برانگیزاننده یک پاس��خ عاطفی 

است. 
درحالی ک��ه ش��رکت ها و حرفه ای ه��ای بازاریاب��ی در 
نظریات ش��ان در مورد بهترین راه استفاده از اسلوگان ها 
و تگ الین ها اختالف نظر دارند، بس��یاری از شرکت ها به 
هر دوی آنها برای کمک به انتقال هویت سازمانی ش��ان 

متکی هستند. 
برای س��اخت یک تگ الین باید به سابقه، فرآیند های 
تولید و زوایا و ابعاد برندتان توجه کنید. وقتی وعده  برند 
مش��خص ش��د به راحتی می توانید تگ الین را متناسب 
ب��ا ویژگی های منحصر به فرد س��ازمان تان تعریف کنید. 
برای تعریف وعده برن��د باید به چهار عامل بخش بندی، 
محصول، مش��تری و برند مش��خص و در کنار هم توجه 

شود. 

کارتابل

خدمت رسانی در نیمه شب؟  حتمًا 
قربان

خدمات مش��تریان و س��رویس های بانک��ی دو خدمت 
تقریبا متفاوتی هس��تند که همیش��ه ب��ا یکدیگر همراه 
نیس��تند. بانک ها در دهه های اخیر به ش��دت تحت فشار 
روبه افزایش اس��تفاده از س��رویس های مدرن هس��تند. 
س��امانه های اینترنتی و خودپردازها به تدریج جای خود 
را در زندگی افراد ب��از کرده اند. نتیجه کوتاه مدت چنین 
تحولی نیاز کمتر به ارائه خدمات رو در رو به مش��تریان 

بوده است. 
با وج��ود همه تغییراتی که کس��ب وکار بانکی به خود 
دیده اس��ت، این صنعت در میان کارشناس��ان با ویژگی 
محافظ��ه کاری و مقاومت در براب��ر اجرای ایده های نو به 

منظور جلب مشتری جدید شناخته می شود. 
به ی��اد دارم در اواخ��ر دهه 7۰ میالدی در دانش��کده 
کس��ب وکار منچس��تر یکی از س��خنران های مشهور در 
زمین��ه بازارگانی سلس��له جلس��ات مفصل��ی را در مورد 
چگونگی ایجاد تحول در سیستم بانکداری ارائه می کرد. 
در آن زمان دنیای کس��ب وکار شاهد اوج رکود بانک ها و 
عدم ارائه محکم به منظور پیش��برد کمپین های خالقانه 
بود. بر همین اس��اس س��خنران موردنظر کارش را با نقد 
س��اختارهای ذهنی از قبیل »فایده تالش برای به سرقت 
بردن مشتریان درحالی که این تعداد اندک تاثیر چندانی 
بر سود بانک ندارد، چیس��ت؟« و همین طور »با افزایش 
تعداد مش��تریان کیفیت و بازدهی کارکنان کاهش پیدا 

خواهد کرد« آغاز کرد. 
اگرچه آن سلسله جلس��ات آموزشی تاثیرات زیادی را 
بر صنعت بانکداری گذاش��ت، ب��ا این حال واکنش فوری 
برخی از بانک ه��ا تالش برای اجرای ایده های خالقانه به 
منظور تصاحب سهم بیشتری از بازار مشتریان بود. آنچه 
در دانشکده کس��ب وکار منچستر گذش��ت، این نکته را 
به صاحب��ان بانک ها یادآوری کرد که اتکا بر مش��تریان 
محدود و ثروتمند در دنیای در آستانه تحول یک ریسک 
بزرگ محسوب می شود. همچنین این نکته که با استفاده 
از دس��تاوردهای نوین دنیای فن��اوری می توان بهره وری 
کارکنان را بدون نیاز به ایجاد ثبات در تعداد مش��تریان 
ب��اال برد، گام دیگری در راس��تای تح��ول بانکداری بود. 
در این راس��تا نخس��تین بانکی که ایده ه��ای جدیدی را 
به مرحله اجرا گذاش��ت، بانک میدلن��د بود. آنچه اکنون 
تلفن بانک نامیده می ش��ود و تمام بانک ه��ای دنیا از آن 
اس��تفاده بهره مند هس��تند، نخس��تین بار توس��ط گروه 

میدلند معرفی شد. 
با استفاده از چنین شیوه ای میدلند بانک عمال در تمام 
مدت شبانه روز مشغول سرویس دهی به مشتریان اش بود. 
آمارها برای این بان��ک در دهه ۸۰ به صورت نجومی در 
حال رش��د بود. آمار مش��تریان بریتانیایی تا سال ۱۹۸۹ 
به ۹۰۰ هزار نفر رس��ید. همچنین میدلند موفقیت قابل 
توجهی در زمینه جذب مش��تریان جوان نیز داش��ت. بر 
این اساس ۶7 درصد مشتریان این بانک تا سال ۱۹۹۰ را 

افراد بین ۲۲ تا ۴۴ سال تشکیل می دادند. 
گام بعدی تحوالت براس��اس یک سلس��له قراردادهای 
همکاری مشترک میان بانک ها صورت گرفت. اگرچه این 
همکاری همه جانبه ریشه در س��الیان بسیار دورتر دارد، 
با این حال س��بک مدرن آن در اواخ��ر دهه 7۰ میالدی 
ظه��ور کرد. با تاثی��ر از همکاری بانک ها و رش��د پدیده 
بانکداری شبکه ای موج سوم تحوالت بروز کرد: بانکداری 

خودمختار. 
براس��اس ط��رح ف��وق در زمینه توس��عه کس��ب وکار 
بین المللی بانک های مختلف اقدام به تاسیس شعبه های 
متعدد تحت عنوان یک شرکت مستقل می کردند. شرکت 
مذکور عالوه بر اس��تقالل حقوقی در تصمیم گیری ها نیز 
مس��تقل عمل می کرد. تنها وجه اتصال این ش��عبه ها به 
بانک مادر در زمینه پرداخت س��همیه ساالنه شان بود. بر 
این اس��اس ش��عبه در ازای مبلغ پرداختی از اعتبار و نام 

برند مادر استفاده می کردند. 
س��ال ۱۹۹۸ مهم تری��ن مقط��ع زمانی ب��رای صنعت 
بانکداری بود. در این س��ال با توجه به پیشرفت اینترنت 
ایده بانکداری اینترنتی ارائه ش��د. پس از تلفن بانک حال 
نوبت به ضربه نهایی بود تا خدمات بانکی بیش از پیش به 
صورت غیرمس��تقیم به مشتریان ارائه شود. با استفاده از 
این سامانه جدید افراد قادر به انجام فرآیندهای بانکی به 
صورت مجازی بودند. همچنین گس��ترش طیف خدمات 
بانک ها موجب ش��د تا ام��کان فعالیت در ب��ورس نیز از 

طریق سامانه های بانکی فراهم شود. 
هم��ه این تغییر و تح��والت در زمینه بانکداری حاصل 
تردید یک مدرس در دانش��کده کسب وکار منچستر بود. 
گاهی اوق��ات در یک فعالیت مش��خص به صورت اصلی 
غیرقاب��ل تردید درآمده و همگان بدون تفکر آن را انجام 
می دهن��د. در چنین م��واردی نگرش نقادان��ه به اوضاع 

می تواند دریچه ای به سوی کسب موفقیت باشد. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- ارتب��اط مناس��ب با مش��تریان یک��ی از ارکان اصلی 
تضمین موفقیت در کس��ب وکار اس��ت. بر همین اساس 
پرس��ش اصل��ی این گون��ه خواه��د ب��ود: تا چ��ه حد از 
راهکاره��ای جدی��د و خالقانه برای بهب��ود ارتباط تان   با 

مشتریان استفاده کرده اید؟ 
-  ظه��ور خدماتی از قبی��ل تلفن بانک و س��امانه های 
اینترنت��ی تنها روی صنع��ت بانکداری تاثیر نگذاش��ته، 
بلکه س��ایر کس��ب وکارها را نیز متحول ساخته است. بر 
همین اس��اس باید از خودمان بپرس��یم که تا چه اندازه 
در س��ازگاری با فناوری های نوین از قبیل اینترنت موفق 

عمل کرده ایم؟ 

ترجمه: علی آل  علی
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رنگ مواد غذایی یکی از نخس��تین ویژگی های 
ظاه��ری آن در نظر مصرف کننده اس��ت که قبل 
از ب��و و طعم، نق��ش پررنگی در انتخ��اب خریدار 
خواهد داش��ت. این رنگ نقش اساس��ی در جلب 
نظر مش��تری ایفا می کند تا ب��ه پذیرش نهایی او 
برای خرید یا مصرف منجر شود. به گزارش دریک 
آنالین، از این رو اهمیت وجود رنگ های خوراکی 
در صنایع غذایی و دارویی بر کسی پوشیده نیست. 
با توج��ه به مضرات و همچنی��ن ممنوعیت هایی 
که در اس��تفاده از رنگ های شیمیایی وجود دارد، 
فرصت سرمایه گذاری این نوبت به تولید رنگ های 

طبیعی اختصاص دارد. 

 ضرورت تولید رنگ های طبیعی
 صنعت غذا، طی س��الیان متم��ادی به منظور 
بهب��ود ویژگی های مورد نظر مصرف کننده از انواع 
مختل��ف مواد افزودنی نظی��ر رنگ های مصنوعی، 
طعم دهنده ه��ا،  مصنوع��ی،  ش��یرین کننده های 
م��واد معطر، مواد س��فیدکننده، م��واد نگهدارنده 
و بافت دهن��ده در محص��والت صنعتی اس��تفاده 
می کند که متأس��فانه برخی از این مواد به ش��دت 
برای س��المتی انسان مضر اس��ت. الزم است ذکر 
ش��ود اثرات برخ��ی از ای��ن مواد خفی��ف بوده و 
اختالالت و عوارض ناشی از آنها با مصرف مستمر 
و طوالنی مدت به تدریج بروز کرده و سالمت افراد 
به وی��ژه گروه های آس��یب پذیر جامعه  )کودکان و 
نوجوان��ان( را با خطرات جدی روبه رو می س��ازند. 
رنگ های مصنوعی که در نوش��یدنی های گازدار، 
آب نبات ه��ا، غ��الت صبحانه، ژله ها و بس��یاری از 
محصوالت دیگر به طور گس��ترده مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند، جزو این دسته از افزودنی ها هستند 
که بیشتر به منظور جذب مشتری، پوشش دادن 
رنگ واقعی محصول و تشدید رنگ در ماده غذایی 

کاربرد دارند. 
در ای��ران طی س��ال های اول دهه 60، به دلیل 
استفاده از رنگ های غیرمجاز در اغلب فرآورده  های 
غذایی، ابتدا مصرف رنگ ممنوع اعالم شد، ولی با 
توجه به لزوم استفاده گسترده از بسیاری از رنگ ها 
در ان��واع فرآورده های غذایی، این ممنوعیت مؤثر 

واقع نشد و مشکالت زیادی را به وجود آورد. 
 اخیراً محدودیت بسیاری از جانب سازمان های 
بین المللی و انستیتوهای تحقیقاتی مانند انستیتو 
ملی س��رطان در مورد اس��تفاده از رنگ های قرمز 

مصنوعی خوراکی بیان شده است.
 ب��ا توجه ب��ه ع��وارض و مش��کالت رنگ های 
شیمیایی، تولید رنگ های طبیعی الزم و ضروری 

است. 
 دلیل استفاده از رنگ در صنایع غذایی

 افزودن رنگ در صنایع غذایی ممکن است برای 
برگرداندن رنگ اصلی ماده غذایی، یکنواخت کردن 
رن��گ محصول، پررنگ ک��ردن رنگ طبیعی ماده 
غذایی، جلب اش��تها و نظ��ر مصرف کننده، هویت 
دادن به ماده غذایی  )مثاًل رنگ نارنجی در نوشابه 
پرتقالی یا رنگ س��بز در ژل��ه طالبی(، رنگ دادن 
به محصوالت بی رنگ مثل پاس��تیل، پیشگیری از 
بی رنگ شدن محصول تا رسیدن به مصرف کننده، 
تزیین م��اده غذایی  )مثل رنگ ه��ای مصرفی در 
قنادی( و در نهایت تأثیر بر ارزیابی کیفی محصول 

به وسیله مصرف کننده باشد. 

 روش تولید
 فرآیند تولید رنگ های خوراکی طبیعی تا حدی 
مشابه با فرآیند تغلیظ در آب میوه ها و سبزیجات 
اس��ت. مراح��ل روش تولید رنگ ه��ای خوراکی 
طبیعی از منابع اولیه طبیعی ش��امل: اس��تخراج، 
ح��رارت دهی، هموژنیزاس��یون، آس��یاب کردن، 
فیلتراسیون، پوشش دهی، تغلیظ و خشک کردن 
اس��ت.  در ابتدا مواد اولیه انتخاب شده و به دقت 
شسته می شوند. سپس، وارد مرحله خراش دهی یا 
آسیاب می ش��ود و بعد از آن، مرحله فیلتراسیون 
ق��رار دارد. در انتها، عصاره تولیدی پوش��ش دهی، 
پاس��توریزه و تغلیظ می ش��ود. به منظور بررسی 
کیفی��ت رنگ های خوراکی طبیعی اس��تخراجی، 
این نکته مهم اس��ت که با استفاده از تکنیک های 
دستگاهی همچون رنگ سنجی، اسپکتروفتومتری 
 )HPLC(  و کرومات��و گرافی مایع ب��ا کارایی باال
کیفیت و خلوص ماده مؤثره رنگ موردنظر، تعیین 
می ش��ود.  به طور کلی، رنگ های خوراکی طبیعی 
می توانند به دو صورت مایع و پودری ارائه ش��وند. 
ش��فافیت رنگ ها می توانن��د از حالت ابری تا کدر 
باشند. مهم ترین مرحله در تولید رنگ های خوراکی 
طبیعی، فرآیندهایی اس��ت که به منظور تسهیل 

و راحتی کاربرد رنگ اس��تخراجی انجام می شود. 
به عالوه، مقاوم س��ازی نیز مرحله مهمی در تولید 
این گونه رنگ ها است. زمانی که از رنگ های خوراکی 
طبیعی برای کاربردهای غذایی و نوشیدنی استفاده 
می شود، باید به مسئله پایداری رنگ در محصول 
نهای��ی توجه ش��ود. از جمله پایداری به ش��رایط 
اسیدی، پایداری حرارتی، پایداری به نور، پایداری 
در حض��ور دیگ��ر افزودنی ها  )ویتامین ه��ا، مواد 
معدنی، طعم ها و غیره(، طی فرآیند بسته بندی و 
نگهداری اس��ت.  از آنجایی که رنگ های خوراکی 
طبیعی در مقایس��ه با رنگ های خوراکی سنتزی 
از مقاومت محیطی و حرارتی پایین تری برخوردار 
هستند، بنابراین مقاوم س��ازی آنها به این شرایط 
نامطلوب محیطی می تواند کاربرد آنها را در صنعت 

غذا افزایش دهد. 

الزامات و استانداردها
 اصلی ترین و مهم تری��ن کاالی جایگزین برای 
رنگ های طبیعی، رنگ های مصنوعی  )سنتتیک( 
اس��ت. مهم ترین عام��ل بازدارنده در اس��تفاده از 
رنگ ه��ای طبیعی، قیمت بس��یار ب��االی آنها در 
مقایس��ه با رنگ های مصنوعی، به دلیل استخراج 
رنگ از رنگدانه گیاه اس��ت. ام��ا از طرفی دیگر با 
توجه به اس��تانداردهای غذایی کشور و ممنوعیت 
اس��تفاده از رنگ ه��ای مصنوع��ی در بس��یاری از 
محص��والت ب��ه خص��وص مواد غذایی ک��ه برای 
کودکان تولید می شود لذا مصرف رنگ های طبیعی 

در صنایع غذایی الزم و ضروری است. 
 بررسی بازار

 در ای��ران در زمینه تولی��د رنگ خوراکی تعداد 
کم��ی واحد فعال هس��تند و این در حالی اس��ت 
که با توجه به بررس��ی های صورت گرفته بیش از 
700 تن انواع رنگ خوراکی وارد کش��ور می شود 
که خ��ود گویای وضعیت تولی��د این محصول در 

کشور و پتانسیل های موجود برای احداث واحدی 
در این زمینه است. تنوع در سلیقه مصرف کننده و 
پیشرفت صنایع غذایی موجب شده تا کارشناسان 
به طور میانگین در سال های آتی بین ۵تا۱0درصد 
افزایش متوس��ط مصرف رنگ های طبیعی و ۳ تا 
۵ درصد نیز افزایش مصرف رنگ های س��نتتیک 
را پیش بین��ی کنن��د. ای��ن یعن��ی ب��ازار مصرف 
این م��اده غذای��ی رو به رش��د اس��ت و می توان 
سرمایه گذاری های بلند مدت و البته آینده داری در 

کشور روی این مقوله انجام داد. 

بررسی مالی و اقتصادی
براس��اس تحقیقات به عمل آم��ده، برای تولید 
رنگ خوراک��ی ب��ا احداث ی��ک واح��د صنعتی با 
ظرفیت ۱۵0 تن در س��ال ح��دودا به ۱۱0 میلیارد 
ریال س��رمایه ثابت نیاز است. الزم به ذکر است که 
تولید در ظرفیت ۱۵0 تن ظرفیت بهینه است، ولی 
تولی��د در ظرفیت ۵0 تن نیز اقتصادی بوده که در 
این صورت حدودا به 40 میلیارد س��رمایه ثابت نیاز 
داری��د و می توانید به تدریج ظرفی��ت تولیدتان را 
افزایش دهید. نکته قابل تأمل در این سرمایه گذاری 
آن اس��ت که ساالنه 77 میلیارد ریال درآمد دارد و 
تنها دو سال برای بازگشت سرمایه مورد نیاز است. 
ن��رخ بازده داخلی طرح ۳6 درصد بوده و حدودا 40 

درصد نیز اشتغال زایی مجموعه است. 

 ارزیابی نهایی
 رن��گ خوراکی طبیعی نس��بت ب��ه رنگ های 
مصنوع��ی فواید و م��وارد کاربرد فراوان��ی دارد. از 
طرفی تکنولوژی خاصی برای تولید این مواد مورد 
نیاز نیست. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، 
اکثر مصرف کنن��دگان دارو، مواد غذایی و کاالهای 
بهداشتی تمایل بیش��تری به استفاده از رنگ های 
طبیعی و سالم به جای محصوالت شیمیایی و در 

برخی موارد مضر دارند.
 از سایر مزایای تولید این محصول به موارد زیر 

می توان اشاره کرد: 
 - الزامات س��ازمان غذا و دارو برای اس��تفاده از 
رن��گ طبیعی به جای رنگ مصنوعی و به تبع آن 

افزایش تقاضا در بازار.
 - محدودیت استفاده از رنگ های مصنوعی در 

صنایع غذایی.
 - تولید محصول به صورت کنس��انتره یا پودر و 

مصرف در صنایع بستنی سازی و شربت.
با توجه ب��ه موارد گفته ش��ده و همچنین نیاز 
داخل و میزان پایین تولید داخل، تولید رنگ های 
خوراکی طبیع��ی فرصت س��رمایه گذاری جذابی 

ارزیابی می شود. 

تولید رنگ های طبیعی یک سرمایه گذاری سودآور
خبر

حداقل ۶۰ میلیارد دالر نیاز به 
سرمایه گذاری خارجی داریم

نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س درباره قوانین 
مرب��وط به گس��ترش س��رمایه گذاری گفت: در برنامه شش��م به 
س��رمایه گذاری های خارجی توجه شده اس��ت، به طوری که باید 
س��االنه 700 هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری شود. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی درباره قوانین مربوط به گسترش 
س��رمایه گذاری گف��ت: در برنامه شش��م توس��عه مصوباتی داریم 
که براس��اس آن به س��رمایه گذاری های خارجی توجه شده است، 
به طوری که باید س��االنه 700 هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری 
ش��ود که حداقل 60 میلیارد دالر نیاز به س��رمایه گذاری خارجی 
داریم. نماینده مردم اس��فراین در مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به اینکه س��رمایه گذاری خارجی انواع مختلفی دارد، اظهار داشت: 
یک نوع سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم است که در این 
زمینه دولت تالش کرده تا حد ۱0میلیارد دالر زمینه سرمایه گذاری 
را فراهم کند؛ هرچند هیچ وقت به 2میلیارد نرسیده است که این 
نشان می دهد موانع ساختاری در این زمینه داریم. به گزارش رادیو 
گفت وگو، نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اس��المی، ادامه داد: آنچه اهمیت دارد سرمایه گذاری غیرمستقیم 
یا س��رمایه گذاری در سهام شرکت های ایرانی است. برای این مهم 
باید اس��تاندارد بین المللی را رعایت کنیم تا شرکت هایی که وارد 
بورس می ش��وند توس��ط خارجی ها از نظر س��رمایه تأمین شوند. 
در صورت رعایت اس��تاندارد بین المللی، یک خارجی از ش��فافیت 
شرکت های ایرانی مطمئن می شود تا از نظر سودآوری و ثبات مورد 
تأیید قرار بگیرد، البته متأسفانه در تاریخ اقتصادی ایران، در حوزه 
سرمایه گذاری غیر مستقیم هیچ وقت به 0.۵درصد نرسیده ایم. در 
ادامه حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در 
اکثر نظریات اقتصادی، مس��ئله سرمایه گذاری برای رشد و توسعه 
اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار داشت: در همین راستا 
نیز فعاالن اقتصادی و مس��ئوالن کشور، عمدتا به نقش و اهمیت 
س��رمایه گذاری اذعان دارند. وی افزود: آنچ��ه اهمیت دارد، ایجاد 
فضای امن کسب و کار جهت جذب سرمایه گذار است که محل بحث 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و کارشناسان است. عموم کارشناسان 
نیز معتقدند که دولت در جذب سرمایه گذار خارجی یا داخلی دچار 
سردرگمی و بالتکلیفی ش��ده است. این کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه دولت ها استراتژی مشخصی برای جذب سرمایه گذاری 
ندارند، عنوان داشت: سرمایه گذاری داخلی از طریق هدایت وجوه 
نقدی داخل کش��ور به سمت تولید صورت می گیرد که این نقش 
را عموما بانک ها ایفا می کنند اما متأسفانه نتوانسته اند این نقش را 
به خوبی اجرا کنند. این مشکل باعث شده بنگاه های اقتصادی در 
تنگنای اقتصادی قرار بگیرند. وی با اشاره به مشکالت اقتصادی که 
در کشور وجود دارد، عنوان داشت: با توجه به این مسائل، بهترین 
راه حل خروج از مشکالت، سرمایه است اما متأسفانه به دلیل عدم 
وجود برنامه مناسب دولت، نتوانستیم سرمایه ها را جذب بنگاه های 
اقتص��ادی جهت اش��تغال زایی کنیم. به گ��زارش رادیو گفت وگو، 
میرمعینی به نهادهای زیرمجموعه دولت برای تأمین سرمایه اشاره 
کرد و بیان داشت: یکی از این بخش ها بازار بورس است تا فضای 
امنی برای سرمایه گذاری ایجاد کند. افراد زیادی به بورس آمده اند 
و رفته اند اما هیچ کدام از آنها س��ند استراتژیکی برای بازار سرمایه 

در قالب اسناد باالدستی تدوین نکرده اند. 

استارتاپی در خدمت کسب و کارهای کوچک
ایشلی؛ اپلیکیشن مدیریت منابع انسانی

یکی از امور مهم در راه اندازی و اداره هر استارتاپ و کسب و کار موفق، 
مدیریت پرسنل و اتوماسیون است. اپلیکیشن فارسی ایشلی با نظر به 
ای��ن اصل مهم، برای کارمندان و مدی��ران حوزه های مختلف طراحی 
ش��ده است تا بتوانند منابع انسانی خود را مدیریت کنند. اگر شما نیز 
مدیر، رئیس یا صاحب یک کسب و کار هستید، می توانید از امکانات این 
اپلیکیشن رایگان بهره مند شوید. به گزارش شنبه مگ، البته کارمندان 
نیز می توانند به این برنامه دسترس��ی داشته باشند مشروط بر اینکه 
مدی��ر مجموعه ای که در آن کار می کنند، برنامه را نصب کرده باش��د 
و افراد را به عنوان کارمند خود ثبت کند. ایشلی یک اپلیکیشن کامل 
برای مدیریت محیط های کاری اس��ت. این برنامه با وجود س��ادگی، 
مکانیسم مدیریت محیط کار شما را متحول خواهد کرد. تمام کارهای 
مربوط به حضور و غیاب، نامه نگاری، پرداخت حقوق و دستمزد، صدور 
انواع ماموریت و... از طریق این اپلیکیش��ن امکان پذیر اس��ت. یکی از 
قابلیت های ایشلی، مدیریت ورود و خروج پرسنل است؛ اعم از حضور و 
غیاب )دستی و از راه دور(. شما می توانید ورود و خروج کارمندان خود 
را فقط با لمس یک دکمه انجام دهید. به عالوه کارمندان نیز می توانند 
با داش��تن یک نس��خه از برنامه به محض ورود به محیط کار، حضور 
خود را از طریق برنامه به ش��ما اعالم کنند. کارمندان اس��تارتاپ شما 
می توانند عالوه بر نامه نگاری از طریق اتوماس��یون، با لمس یک دکمه 
درخوا س��ت های خود، اعم از مرخصی، ماموریت و ... را به ش��ما اعالم 
کنند. در این قسمت همچنین کاربر می تواند اطالعات پرداخت حقوق 
به فرد، حضور و غیاب تأیید ش��ده، ماموریت مرخصی، وام و ... مربوط 
به هر کارمند را با لمس یک دکمه به او ارسال کند. در بخش پرداخت 
حقوق و مزایای این اپلیکیش��ن، امکان محاس��به و پرداخت حقوق و 
دس��تمزد کارمندان وجود دارد. وقت��ی کاربر دکمه پرداخت حقوق را 
لمس می کند، اپلیکیشن موارد زیر را محاسبه کرده و در نهایت حقوق 
را پرداخت می کند؛ محاس��به ورود و خروج )در صورت تعیین جریمه 
تأخیر یا غیبت، مبلغ مورد نظر کسر می شود(، محاسبه ماموریت های 
هر فرد، محاسبه اقساط وام هر فرد و کسر از پرداخت، محاسبه میزان 
حقوق براساس پست )در صورتی که پست فرد در طول یک ماه تغییر 
کرده باش��د(، میزان پرداخت به تفکیک محاس��به خواهد شد. پس از 
محاسبه این موارد، کاربر می تواند یک خروجی اکسل بگیرد و محاسبات 
الزم را انجام دهد.  یکی دیگر از قابلیت های مهم اپلیکیش��ن ایش��لی، 
مدیریت اموال است. با استفاده از ایشلی، شما می توانید حساب و کتاب 
اموال محل کار خود را داش��ته باش��ید، اموال مورد استفاده در محیط 
کاری خود را ثبت کنید و در هر زمان گزارش ارائه دهید. این اپلیکیشن 
پرداخت حقوق و وام ها را به طور خودکار به عنوان مبلغ هزینه شده ثبت 
می کند و ش��ما می توانید درآمدهای خود را نیز ثبت کنید تا وضعیت 
مالی ش��ما روی نم��ودار یا چارت نمایش داده ش��ود. در نهایت نیز با 
خروجی اکسل می توانید از آن برای هر نوع محاسباتی استفاده کنید. 
این ویژگی برای مدیریت بودجه کسب و کار شما مفید است.این برنامه 
از تمام اطالعاتی که در ثبت و پردازش شده یک گزارش تهیه می کند و 
شما می توانید انواع گزارش ها را که شامل ورود و خروج ها، ماموریت ها، 
مرخصی ها، وام ها، تش��ویق ها، تذکرها، پرداخت حقوق، فیش حقوق، 
اموال، درآمد و هزینه ها می شوند، تهیه کنید.  اپلیکیشن با رابط کاربری 
ساده و کاربرپسند خود ویژگی ها و قابلیت های فوق العاده ای را در اختیار 
استارتاپ ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ قرار می دهد تا 

بتوانند به آسانی محیط کار خود را  اداره کنند. 

گزارش 2
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 »علم و فناوری منش��أ قدرتمندی، 
ثروت و رفاه کش��ورها در دنیای امروز 
اس��ت.« این جمله در ابت��دای برنامه 
جامع دولت دوازدهم با عنوان »دوباره 
ایران« در بخش حوزه علم، فناوری و 
نوآوری با هدف  »جامعه نوآور، تقویت 
و حمای��ت توانمندی ه��ای داخلی و 
همکاری های بین المللی با پیشروها« 
آمده است. حوزه فناوری در دنیا یکی 
از راه های رس��یدن به قدرت، ثروت و 
رفاه است و اکثر کشورهای توسعه یافته 
به این س��مت حرکت می کنند. حال 
سوال این است آیا دولت یازدهم بستر 
الزم را ب��رای گام نهادن در این عرصه 
فراهم کرده است؟ دولت برای رسیدن 
به این س��ه هدف )قدرتمندی، ثروت 
و رف��اه( چه کارهایی باید انجام دهد؟ 
روزنامه ایران س��واالت مطرح شده را 
با کارشناس��ان ح��وزه ICT در میان 

گذاشته است.
 

ضرورت سرمایه گذاری در فاوا
 »ه��دف هم��ه کش��ورهای دنی��ا 
توسعه اقتصادی است چرا که اقتصاد، 
قدرت، ثروت و رفاه به ارمغان می آورد 
و در دنی��ای ام��روز ای��ن س��ه هدف 
بیش��تر ب��ا توجه ب��ه عل��م و فناوری 
میسر می شود. اگر ما نیز بخواهیم به 
دنبال توس��عه اقتصادی پایدار باشیم، 
نف��ت نمی تواند نقطه اتکای مطمئنی 
برای کش��ور باش��د، بنابراین تنها راه 
رسیدن به اقتصاد پایدار علم و فناوری 
اس��ت.« ناصر مزینی اس��تاد دانشگاه 

عل��م و صنعت در حوزه رایانه و هوش 
مصنوع��ی با بیان مطل��ب فوق گفت: 
تمامی کشورهای توس��عه یافته تنها 
راه افزایش بهره وری را هدایت نیروی 
کار در مس��یر رش��د علم و فناوری و 
تولید در تمام��ی زمینه ها به خصوص 
س��رمایه گذاری در بخ��ش فن��اوری 
اطالعات و ارتباطات )ICT( می دانند. 
البته ای��ن به معنای س��رمایه گذاری 
مس��تقیم در تولید محصوالت حوزه 
 ICT نیست، بلکه به کار گیری ICT
در دیگر بخش های اقتصاد است. این 
استاد دانشگاه افزود: گزارش مستندی 
که در س��ال 2016 منتشر شد، نشان 
می ده��د در اکثر کش��ور های اروپایی 
و آمری��کا س��رمایه گذاری در ح��وزه 
ICT نس��بت به س��رمایه گذاری در 
دیگر بخش ها حتی تزریق مس��تقیم 
اعتب��ارات دولتی در اقتصاد کش��ور، 

تأثیرگذارتر بوده و باعث ارتقای تولید و 
افزایش ثروت شده است ولی متأسفانه 
در کشور ما به این بخش کمتر توجه 
ش��ده و باید دول��ت دوازدهم در یک 
اقدام ضربتی ط��رح جامعی برای آن 

در نظر بگیرد.
 

تکمیل 3 حلقه
 »در بحث رس��یدن به س��ه مؤلفه 
قدرت، ثروت و رفاه باید به حلقه هایی 
ک��ه کش��ور را به این س��مت هدایت 
می کند توجه اساس��ی ک��رد، چرا که 
اگر هر کدام از این حلقه ها که شامل 
تولید علم و محصول، نیروی انسانی و 
بازار هستند، کامل نشوند کشور را به 
سه مؤلفه مطرح شده، نمی رسانند.« 
س��هیل تقوی کارش��ناس فن��اوری 
اطالعات با بیان مطلب فوق گفت: در 
کشور ما به حلقه اول که همان تولید 

علم در دانشگاه و بخش های تحقیقاتی 
)R&D( است به صورت جهت گیری 
ش��ده و هدفمند توجه نمی ش��ود؛ به 
عبارتی هدف بیش��تر تولید علم برای 
علم است در صورتی که در کشورهای 
توس��عه یافته، تولید عل��م در جهت 
نیازهای آن کشور هدایت و کاربردی 
 ISI می شود. به عنوان نمونه مقاله های
تولید ش��ده در دانشگاه های ما به درد 
کش��ور نمی خورد چون در جهت نیاز 
کش��ور نوش��ته نشده اس��ت و از این 
مقاله ها بیشتر کشورهای توسعه یافته 
به��ره می برن��د و عل��م آن را تبدیل 
به محص��ول می کنند. تق��وی افزود: 
جایی هم ک��ه می تواند علم را تبدیل 
ب��ه محصول کند تا به ق��درت، ثروت 
و رفاه برسد، شرکت های دانش بنیان 
اس��ت. البته در چند سال اخیر بحث 
شرکت های دانش بنیان در کشور داغ 

است و مصوبه های زیادی در مجلس 
در این راستا به تصویب رسیده است، 
ولی این شرکت ها خود به عواملی نیاز 
دارند تا بتوانند عل��م را به مؤلفه های 
گفته شده تبدیل کنند. این کارشناس 
فناوری اطالعات گفت: ش��رکت های 
دانش بنی��ان با اینک��ه از حمایت های 
حداقلی همچ��ون مالی��ات، بیمه و . 
. . برخ��وردار ش��ده اند، ام��ا با کمبود 
نیروی انس��انی کارب��ردی )به لحاظ 
کیف��ی و نه کم��ی( روبه رو هس��تند 
بنابرای��ن دولت بای��د از یک طرف در 
جهت تربیت نیروی انسانی کاربردی 
حرک��ت کند و از س��وی دیگ��ر باید 
زمینه ماندگاری نخبه ها را در کش��ور 
با ایجاد ش��رایط مناسب مانند حقوق 
مکفی، حل سربازی و . . . فراهم کند. 
تق��وی آخرین حلق��ه را فراهم کردن 
ب��ازار برای محصوالت تولید ش��ده از 
سوی شرکت های دانش بنیان دانست 
و گفت: ما باید برای محصوالت تولید 
ش��ده بازار یابی کنیم و این کار میسر 
نمی ش��ود مگ��ر اینکه دولت ب��ازار را 
در اختیار بخش خصوص��ی قرار دهد 
و خود و ش��رکت های ش��به دولتی از 
بازاریابی فاصله بگیرند، چرا که دولت 
بای��د بیش��تر نقش نظارت��ی و پیگیر 
مصوبات باش��د ت��ا اینکه ب��ه عرصه 
بازاریابی ورود کند.  از سوی دیگر باید 
دولت در بحث تبلیغات و برندسازی از 
بخش خصوصی حمایت کند تا بتوان با 
عل��م و فناوری به قدرت، ثروت و رفاه 

رسید. 

مدیرعامل مرکز طراحی اس��پیرال 
 UX( گفت: طراحی تجرب��ه کاربری
Design( زمین��ه مناس��بی را  برای 
تبدیل شدن به یک گفتمان مطرح در 

حوزه طراحی سایت دارد. 
حام��د بیدی درباره صنعت طراحی 
وب گف��ت: بی��ش از 600 ش��رکت 
در ته��ران به فعالی��ت در این صنعت 
می پردازند که تعداد زیادی از آنها در 
حال ارائه راهکارهای رایج و کلیشه ای 

در طراحی وب هستند. 

بی��دی درباره ع��دم فعالیت جدی 
اغل��ب ش��رکت های طراح��ی وب در 
بخش طراحی تجرب��ه کاربری اضافه 
ک��رد: اگرچ��ه برخی اس��تارتاپ ها به 
صورت فعال و با به کارگیری تیم های 
ق��وی UX Design در ای��ن زمینه 
فعالیت های قاب��ل قبول��ی دارند، اما 
طراحی تجربه کاربری و پیش نیاز آن 
یعنی کاربرپژوهی در اغلب پروژه های 
تحت وب که به ش��رکت های طراحی 

وب سپرده می شود، مغفول می ماند. 

این استاد دانشگاه درباره استراتژی 
متف��اوت مرکز طراحی اس��پیرال در 
طراحی وب بیان ک��رد: این مجموعه 
با توجه ب��ه نیاز رو به رش��د طراحی 
وب س��ایت های فراگیر در کشور، بازار 
هدف خود را مشتریانی قرار داده است 
که به اهمیت دیزاین در وب سایت خود 
پی برده ان��د و می دانند کوچک ترین 
تغییرات مانند تغییر رنگ در بخش��ی 
از س��ایت نیز در بازخورد کاربران آنها 

و بازدهی تجاری آن تأثیرگذار است. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه مرحل��ه آنالیز و 
پژوه��ش در پروژه های مرکز طراحی 
اس��پیرال افزود: از آنجا که این مرکز 
طراح��ی ب��ا انج��ام مجموع��ه ای از 
تحقیقات میدانی در قالب کاربرپژوهی، 
به طراحی و تدوین سناریوهای تجربه 
کارب��ری می پ��ردازد، راهکارهای ارائه 
شده در زمینه طراحی وب و اپلیکیشن 
اغلب متمرکز بر نیازهای کاربران است 
ک��ه این ام��ر باعث افزای��ش بازدهی 
پروژه ها و در نهای��ت رضایت کاربران 

و صاحبان کس��ب و کار ش��ده اس��ت.  
بی��دی به توضیحاتی درب��اره اهمیت 
نگاه کیفی در زمینه طراحی وب سایت 
و نرم افزاره��ای تح��ت وب پرداخت و 
گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر 
بسیاری از شرکت های موجود در این 
زمین��ه برخالف کیفی��ت طراحی به 
کمیت ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار 
می پردازن��د، کیفیت طراحی می تواند 
به عن��وان یک مزی��ت رقابتی مهم در 

محصول مطرح شود. 

فناوری اطالعات؛ راه رسیدن به قدرت، ثروت و رفاه

خأل جدی طراحی تجربه کاربری در صنعت فناوری اطالعات ایران

نگاه

لزوم رشد کسب و کارهای بانکداری 
متناسب با فناوری

 مع��اون ش��رکت ملی انفورماتیک ایران خواس��تار رش��د 
متناس��ب کس��ب و کارهای بانکداری با فناوری شد و تأکید 
کرد برخی از دیدگاه های بانکداری درباره فناوری ارتباطات 
و اطالعات باید تغییر کند.  فرش��ید یعسوبی درباره مقایسه 
رش��د و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران نسبت 
به جه��ان گفت: صنعت بانک��داری از ابع��اد مختلفی مانند 
کس��ب و کار بانک��داری و صنعت فناوری اطالعات تش��کیل 
ش��ده است که در هر یک متخصصان آن مشغول به فعالیت 
هستند.  معاون شرکت ملی انفورماتیک تصریح کرد: فناوری 
ارتباطات و اطالعات نقشی اساسی در صنعت بانکداری بازی 
می کند و این نقش تبدیل به یک الزام ش��ده اس��ت و دیگر 
یک نیاز نیس��ت؛ امروز دیگر صنعت بانکداری بدون فناوری 
اطالعات موفق نیس��ت.  وی با یادآوری پیشرفت های خوب 
کشور در زمینه بانکداری الکترونیک به ویژه حوزه پرداخت، 
گفت: ایران نه تنها جزو برترین کش��ورها در حوزه بانکداری 

الکترونیک است بلکه شاید بتوان گفت بهترین است. 
یعسوبی در عین حال خاطرنشان کرد که تعداد محدودی 
نقطه ضع��ف در زمین��ه بانکداری الکترونی��ک در ایران باقی 
مان��ده ک��ه باید مرتفع ش��ود.  وی خواس��تار به روز رس��انی 
کس��ب و کارهای بانکداری متناس��ب ب��ا فن��اوری به عنوان 
ی��ک بازوی مهم این صنعت ش��د و گف��ت: در برخی موارد 
بای��د دیدگاه های بانکداری تغییر کن��د؛ همزمان باید »بک 
آفیس ها« به ویژه در زمینه core banking به روز رس��انی 
ش��ود.  معاون شرکت ملی انفورماتیک ادامه داد: با توجه به 
سیستم های مانیتورینگ و کنترل موجود، ایران دارای یکی 
از امن ترین سیس��تم های بانکداری است و شاهد هستید که 

کمترین مشکل را در این زمینه داریم. 

کدام سایت ها اینترنت نیم بها دارند؟ 
یک��ی از مزایای ش��بکه مل��ی اطالعات، تفکی��ک تعرفه 
اینترنت داخل از بین الملل اس��ت. به این ترتیب اپراتورهای 
ارائه کنن��ده اینترنت وظیف��ه دارند مطابق مصوبه س��ازمان 
رگوالتوری، برای کاربرانی که به س��ایت های داخلی مراجعه 
می کنن��د، تخفیف ۵0 درص��دی در نظر بگیرند.  س��ازمان 
تنظی��م مقررات و ارتباطات رادیویی، لیس��ت 200 س��ایت 
پرترافیک داخلی را به اپراتورها و ش��رکت های اینترنت ارائه 
کرده اس��ت که کاربران با مراجعه به این سایت ها می توانند 
نص��ف هزین��ه را پرداخت کنند.  همزمان ب��ا بهره برداری از 
فازهای اول و دوم ش��بکه ملی اطالعات، کمیس��یون تنظیم 
مقررات ارتباطات طی مصوبه ای به اپراتورهای تلفن همراه و 
ش��رکت های اینترنتی اعالم کرد که به منظور کاهش هزینه 
مصرف کنن��دگان باید ضمن جداس��ازی ترافی��ک داخل از 
بین الملل، نرخ اس��تفاده از ترافیک داخلی را برای مشترکان 
خ��ود به نیم بها کاه��ش دهند.  کاهش هزینه ه��ا با مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ترغیب 
مش��ترکان به استفاده از س��ایت های داخلی و افزایش تولید 

محتوا و خدمات داخلی بوده است. 

خبر

معرفی آیفون 8 احتماال بدون تأخیر و با 
روال سال های قبل خواهد بود

تاریخ معرفی آیفون ۸ هنوز به  طور رسمی اعالم نشده است، 
اما گمانه زنی هایی در مورد تاریخ این رویداد و برنامه های امسال 
اپل برای آن وجود دارد.  رویداد معرفی رسمی محصول جدید 
کمپانی اپل یعنی آیفون ۸ احتماال در تاریخی بین 1۷ سپتامبر 
تا ۴ نوامبر س��ال جاری میالدی خواهد بود. این زمان بندی در 
واقع حاصل نتیجه گیری منطق��ی بر مبنای تاریخ های خاص 
سکوت خبری کارکنان اپل در شبکه های اجتماعی است. این 
نتیجه گیری ها در واقع پیشنهاد می کنند که چنین تاریخ هایی 
به منزله دوره های ش��لوغ و پرمشغله ای در کمپانی هستند که 
نی��از به حضور تمام��ی نیروها و کارکنان خواهد داش��ت. این 
اطالعات از یک یادداشت رسمی اپل برای کارکنانش و توسط 
یکی از ش��یفتگان اپل به نام بنجامین جسکین به دست آمده 
است. در بخشی از این یادداشت چنین آمده است:  . . . به یاد 
داش��ته باشید که این تاریخ ها می توانند با توجه به نوسان های 
انتظار پشتیبانی ما دستخوش تغییر شوند.  اپل به طور سنتی 
همواره در آغاز یا میانه ماه سپتامبر، یک رویداد خاص و کلیدی 
برای معرفی رس��می آیفون برگزار می کند و پس از گذش��ت 
ح��دود 100 روز از برگزاری این رویداد، تلفن های جدید روانه 
بازار می ش��وند. همچنین می دانیم که این رویدادهای کلیدی 
به طور سنتی در یکی از روزهای سه شنبه یا چهارشنبه برگزار 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که زمان آغ��از عرضه آیفون  به 
ب��ازار، روز جمعه در نظر گرفته می ش��ود.  ما پیش از این نیز 
ش��اهد گمانه زنی هایی در مورد آیف��ون ۸ بوده ایم؛ گمانه هایی 
ک��ه حکایت از یک طراحی متحول کنن��ده در این محصول و 
برطرف کردن ایرادهای گوش��ی های س��ری آیفون دارد و این 
احتمال را نیز در نظر می گیرند که شاید معرفی آیفون ۸ نسبت 
به س��ال های گذشته کمی دیرتر انجام شود. البته باید در نظر 
داشته باشیم که تاریخ های ارائه شده در یادداشت مورد اشاره با 
احتمال مطرح شده در مورد تأخیر احتمالی در معرفی آیفون، 

تطابق ندارند. 

هوشمندسازی مدارس کلید خورد
یک مقام مس��ئول در س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران از 
طراحی س��امانه نرم افزاری هوشمندس��ازی مدارس با هدف 
افزایش میزان محتوای بومی آموزش��ی در مدارس خبر داد. 
خسرو س��لجوقی، با اشاره به برنامه های در دست انجام برای 
حرکت به س��مت ایجاد مدارس هوش��مند در کش��ور، اظهار 
داشت: هوشمندسازی تنها به معنای بردن اینترنت، کامپیوتر 
و ل��پ تاپ به مدارس نیس��ت بلکه هدف از هوشمندس��ازی 
مدارس این است که بتوان محتوای آموزشی را هوشمند کرد.  
عضو هیأت عامل س��ازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به 
توافقات صورت گرفته میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش 
و پرورش برای هوشمندس��ازی مدارس کشور، ادامه داد: در 
راستای فرهنگ سازی اس��تفاده از ابزارهای فناوری اطالعات 
در مدارس، سامانه نرم افزاری هوشمندسازی مدارس طراحی 

و آماده عرضه شده است. 



 حمالت هوایی به شهر موصل 
به رهبری آمریکا

گزارش ه��ا حاک��ی از آن اس��ت که 20 نف��ر از افراد 
غیرنظامی در حمالت هوایی به موصل به رهبری آمریکا 
کشته ش��دند و در ادامه گزارش ها بیان می کنند دست 
ک��م 20 نفر از افراد غیر نظامی عراقی در حمالت هوایی 
انجام ش��ده توسط به اصطالح ائتالف به رهبری آمریکا 
در بخش های شمالی شهر قدیمی موصل کشته شده اند. 
باتوجه به گزارش الفرات در روز یکشنبه، بمباران هوایی 
که در مناطق الفاروق و Hazir alsadeh انجام ش��د،  
باعث زخمی ش��دن 25 نفر دیگر نیز شده است. شمار 
کشته شدگان در عملیات نظامی از سوی ایاالت متحده 
بسیار باال است. در برابر آنچه گفته می شود هدف آنها از 
این حمالت هوایی گروه تروریستی داعش تکفیری بوده 
است. آمریکا و برخی از متحدانش در ژوئن سال 2015 
در اردوگاه حضور داشته اند و این حمالت هوایی توسط 
نیرو های ائتالف با ادعای بیرون راندن ترور و تروریس��م 
انجام ش��ده اس��ت که در موارد متعدد جان بسیاری از 
غیرنظامیان را گرفته و باعث خسارت به زیرساخت های 
عراق ش��ده است. درروز پنجشنبه، پنتاگون اظهار کرد: 
دس��ت کم 105 نفر از اف��راد غیرنظامی جان خود را در 
حمله هوایی نیروهای آمریکایی در موصل در 17 مارس 
از دس��ت داده اند. شبکه تلویزیونی کردزبان روداو عراق 
گزارش کرد که ش��مار کشته ش��دگان ب��ه 237 نفر نیز 

رسیده است. 
در اواخر ماه گذش��ته ایاالت متحده نی��ز اظهار کرد 
که دس��ت کم 353 غیرنظام��ی در حمالت هوایی عراق 
و س��وریه از سال 2014 تاکنون کشته شده اند اما گروه 
حقوق��ی آمار خس��ارت و تلفات جانی را رقم بیش��تری 
ارائه می دهند. این در حالی است که گزارش های دیگر 
اظهار می کنند که داعش تروریس��ت حداقل 12 نفر از 
افراد غیرنظامی را در بیمارستان شهر جنگ زده به قتل 
رس��انده است. به گفته مقامات، ارتش داعش پس از آن 
مرک��ز پزش��کی را بعد از اینکه توس��ط نیروهای عراقی 

محاصره شده بود به آتش کشیدند. 
presstv :منبع 

مراقب فایل های زیرنویس باشید! 

ای��ن روز ها هکر ها ب��ه دنبال راه ه��ای جدیدی برای 
هک کردن رایانه افراد از طریق نرم افزار های ویروس��ی 
هس��تند. درست در همان لحظه که فکر می کنید با باال 
بردن امنیت رایانه خود از احتمال هک ش��دن در امان 
هس��تید، هکر ها از راه جدیدی وارد می ش��وند تا با دور 
زدن آنتی ویروس رایانه شما به سیستم شما وارد شوند. 
ش��رکت امنیتی چ��ک پوینت از گس��ترش فایل های 

زیرنویس قالبی خبر داد. 
ش��ما با باز کردن این زیرنویس ه��ا در واقع به هکر ها 
 srt اجازه دس��تیابی داده اید. ای��ن زیرنویس ها با فرمت
ی��ا sub  از طری��ق دانلود ه��ای غیر قانون��ی در رایان��ه 
ش��ما ذخیره می ش��وند و خیلی از افراد آن��ان را نادیده 
می گیرن��د. بس��یاری از ای��ن فایل ه��ای زیرنوی��س در 
نرم افزار های پخش کننده ویدئویی قابل اجرا هس��تند. 
این ن��وع حمله س��ایبری، از طریق پروس��ه لود کردن 

ناایمن پخش کننده های ویدئویی صورت می گیرد. 
در حال حاضر بی��ش از 2هزار فرمت زیرنویس وجود 
دارد ک��ه در اکثر پخش کننده ه��ای ویدئویی قابل اجرا 
هستند. هکر ها در این زیرنویس های ویروسی، یک نوع 
ابزار دستیابی خودکار پنهان می کنند تا بتوانند به رایانه 

افراد راه پیدا کنند.
 بالفاصل��ه پ��س از اینکه فایل زیرنوی��س را با پخش 
کننده ویدئویی خود باز کردید، هکر ها در پشت صحنه 
به طور کامل به رایانه ش��ما راه پی��دا خواهند کرد. آنها 
حتی می توانند صفحه نمایش شما را ببینند، موس شما 
را کنت��رل کنن��د، کد های دلخواه خ��ود را اجرا کنند و 
وحشتناک تر از همه می توانند نرم افزار باج گیری را روی 

رایانه شما نصب کنند. 
شرکت چک پوینت همچنین اعالم کرد که سایت های 
زیرنویس آنالین مانند opensubtiltles.org  ممکن 
اس��ت به دست هکر ها هک ش��ده و فایل های زیرنویس 

موجود در آن ویروسی باشند. 
در بس��یاری از پخش کننده ه��ای ویدئویی قس��متی 
ب��ه ن��ام دانلود زیرنوی��س وجود دارد که ممکن اس��ت 
فایل های زیرنویس را از س��ایت های هک ش��ده به طور 
خ��ودکار دانل��ود کنن��د. در حال حاضر، نس��خه جدید 
نرم افزار های VLC  و Stream,io  از خطر این حمله 
در امان هس��تند که پیشنهاد می ش��ود از این نسخه ها 

استفاده کنید. 
extremetech :منبع

برای انتخاب مناس��ب ترین نام ممکن 
برای کس��ب و کار خود قوانینی را که در 

ادامه خواهیم گفت دنبال کنید. 
انتخ��اب ی��ک ن��ام مناس��ب ب��رای 
کس��ب و کارتان س��خت تر از آن چی��زی 
اس��ت که به نظر می رس��د، زی��را برای 
موفقی��ت در کس��ب و کارتان نام��ی که 
انتخ��اب می کنید اهمیت زی��ادی دارد. 
مس��ائل مختلف��ی وج��ود دارد که برای 
انتخاب نام شرکت باید در مورد آن فکر 
کنید از جمله اینکه در قس��مت موضوع 
ایمیل باتوجه به تجزیه و تحلیل شرکت 
Datahero  چ��ه چیزی باید نوش��ته 
ش��ود و باید دقت کنی��م وقتی نام مورد 
نظرم��ان را با صدای بلند بیان می کنیم،  

چگونه به نظر می رسد.
 قبل از نامگذاری شرکت تان این نکات 
را از کارآفرینان��ی که ای��ن روند را طی 
کرده و چندین بار برای شرکت های شان 

اسم انتخاب کرده اند،  بپرسید. 

1- رون�د نامگذاری را با عجله طی 
نکنید 

هیچ محدودیت زمانی ای برای انتخاب 
مناس��ب ترین نام برای شرکت تان وجود 
ندارد. پس ممکن اس��ت شش ماه طول 
بکش��د تا ش��ما ن��ام مناس��بی را برای 

شرکت تان انتخاب کنید. 
چارل��ی خی��ش،  بنیانگ��ذار مبلمان و 
روش��نایی تج��ارت الکترونیک ش��رکت 
workof می گوی��د: »به خاطر س��پردن 
این نکته بس��یار مهم اس��ت که هنگام 
نامگ��ذاری همانط��ور ک��ه در انتخ��اب 
ن��ام پیش می روی��د کار خودت��ان را در 
جنبه ه��ای دیگر نی��ز ادام��ه دهید.« و 
همچنی��ن در ادام��ه می گوی��د: »روند 
نامگ��ذاری نبای��د باع��ث جلوگی��ری و 
توقف ش��ما برای پیش رفتن به س��وی 

کسب و کارتان شود.«

2- در مورد مخاطبان خود فکر کنید
بینش  پای��گاه داده های  س��رمایه گذاری 
 Chubby در ابت��دا تح��ت عن��وان CB
بنیانگ��ذاران   و  ش��د  تأس��یس   Brain
Anand sanwal در این مورد می گویند 
»با انتخاب این نام برای شرکت، تالش شان 
را ب��رای کنارآم��دن ب��ا نامی ک��ه به نظر 

احمقانه بود نشان دادند.«

 3- بهتر است نامی که برای شرکت 
انتخ�اب می کنید ش�امل نویس�ه های 

آسان باشد
اس��تفاده از نویس��ه های منحص��ر ب��ه فرد 
مث��ال، ب��رای  نمی کن��د.  ایج��اد   مش��کلی 

ب��ه  منحص��ر  نام��ی   la_chick_fil_A
ف��رد اس��ت اما این نام برای ش��رکت بس��یار 
غیرمعم��ول اس��ت و به دلی��ل اینکه به ذهن 
سپردن این کلمه دشوار است، مناسب نیست.

 
4- نام های کوتاه بهتر از نام های بلند 

هستند 
هر ش��رکتی نمی تواند نامی کوتاه ساده و 
  Lyft یا Box ،  DELLی��ک هجایی مانند
داش��ته باشد اما اگر شما با یک نام مناسب 
طوالنی و همچنین یک نام مناس��ب کوتاه 
انتخاب کردید، در بی��ن این دو گزینه، نام 

کوتاه تر مناسب تر است.
 دس��تیابی به حقوق نام ه��ای دامنه های 
وب ه��ای کوتاه هر چن��د می تواند پرهزینه 
باش��د اما اگر امکانش وجود داش��ته باشد 
مطمئن شوید که به URL مورد نظر خود 
برای نخستین بار دسترسی خواهید داشت. 

5- ب�رای انتخاب ن�ام عواملی را در 
بهینه س�ازی موتور جس�ت وجو نیز در 

ذهن داشته باشید 

نکت��ه مه��م در انتخ��اب ن��ام مناس��ب، 
دسترس��ی آسان به نام ش��رکت تان هنگام 
جس��ت وجو در موتور جستوجوگرهاس��ت. 
اگر از نام مناسبی برای شرکت تان استفاده 
می کنید باید بدانید که تصمیم شما تا چه 
اندازه در SEO تأثیر خواهد گذاشت. )بهتر 

است نام دامنه با نام سایت یکی باشد(. 

6- از یک گروه اسم نویسی متمرکز 
برای انتخاب نام کمک بخواهید

هنگامی که لیس��ت کوتاه��ی از نام هایی 
ک��ه انتخ��اب کرده ای��د در اختی��ار دارید، 
ایده خوبی اس��ت که نظ��ر افراد دیگر را در 
مورد آن اس��امی بدانید و عکس العمل آنها 
را ببینی��د. بهتر اس��ت برای ش��روع از یک 
متخصص یا کارش��ناس کس��ب و کار کمک 
بگیری��د. Bridie Loverro ،  بنیانگ��ذار

Quadejobs  )ک��ه ب��ازار آنالی��ن اتصال 
دانشگاه و دانشجویان و دانش آموزان به کار 
فرمایان محلی اس��ت( می گوید: از دیدگاه 
بس��یاری از مردم آن نام را بررس��ی کنید. 
نام��ی که انتخ��اب می کنید ممکن اس��ت 

بهترین نباش��د اما بهتر است نامی باشد که 
به خاطر بماند زیرا داشتن یک نام مناسب 
که بتوان��د در ذهن مخاطب��ان باقی بماند 
یک��ی از کلید های موفقیت در کس��ب و کار 

است. 

7- گزینه ه�ا را برای خودتان باز نگه 
دارید

از تغیی��ر کس��ب و کار خ��ود ب��ه  پ��س 
کس��ب و کار دیگر و تغییر دادن نام شرکت، 
باید بدانید این پایان همه چیز نیس��ت؛ اگر 
شما بتوانید هویت تجاری خودتان را حفظ 

کنید ایده آل است. 

8- برنامه های تلفن همراه را به خاطر 
داشته باشید 

اگر مشتریان تان بتوانند محصوالت تان را 
از طریق برنامه ه��ای تلفن همراه خریداری 
کنن��د ش��ما باید به ای��ن موض��وع که نام 
ش��رکت تان چگون��ه در برنامه ه��ای تلفن 
همراه دیده می ش��ود نیز فکر کنید. یک نام 
دوستانه تر مانند  shopiyبرای استفاده در 
برنامه ه��ای تلفن همراه مناس��ب تر به نظر 
می رس��د زیرا بهتر از مخفف های سه حرفی 
اس��ت که اطالعاتی در مورد کسب و کارتان 

منتقل نمی کنند. 

9- از نام های توصیفی بپرهیزید 
نام ش��رکت حتما نباید مش��خص کننده 
کسب و کاری که می خواهید راه اندازی کنید 
باش��د و همچنین بهتر است از نام هایی که 
برای اس��تفاده یک صنعت متفاوت نس��بت 
به کس��ب و کار جدیدمان هس��تند استفاده 
نکنی��د. ن��ام  NomNomی��ک غ��ذا را 
پیش��نهاد می کن��د بنابراین اگر ش��ما برای 
راه ان��دازی یک ش��رکت نرم اف��زاری از آن 

استفاده کنید کارایی نخواهد داشت.

10- ن�ام انتخابی از نظ�ر بصری بهتر 
است متمایز باشد

پس از انتخاب نام مناسب باید ویژگی های 
سفارش��ی را که باعث می ش��ود نام تجاری 
بیش از یک کلمه یا کلماتی با عبارات باشد 
بررسی کنید. برخی نام ها این گونه می تواند 
باش��د؛ ش��امل حروف ب��زرگ غیر متعارف،  
ترکیب دو کلمه در یک کلمه،  اضافه کردن 
 C ی��ک طراحی منحصر به فرد  مانند حرف
در کلمه Cosper که این موارد هویت های 

بصری برای نام شرکت هستند. 
INC. com منبع

چگونه برای کسب و کارتان نام مناسب انتخاب کنید؟ 

به عقیده بیل گیتس همه این کتاب ها یک درس بزرگ دارند. در هر بهار وبالگ نویس��ان، کتابفروشان، مولتی میلیاردرهای 
مش��تاق و دیگر افراد مش��تاقانه منتظرند بدانند بیل گیتس چه کتابی را در تابستان پیش رو به آنها پیشنهاد خواهد کرد. او در 
اوایل بهار مانند سال های قبل کتاب هایی را پیشنهاد می کند و با نگاه کردن به انتخاب هایش برای مان این حقیقت آشکار می شود 
که او می خواهد در سال جدید درسی مهم به ما بیاموزد و پیامی که امسال به همراه دارد این است؛ »بیاموزید تا فراتر از تجربه 

و نظریات خودتان را ببینید.« 
بیل گیتس در پستی در وبالگ خود اعالم کرد کتاب هایی که تابستان پیشنهاد می کنم نشان می دهند که چگونه تجربه های مان 
ما را می سازند و بشریت با آن رهبری می شود. اکثر ما، بخش عمده ای از زمان مان را صرف ارتباط با افرادی می کنیم و با آنها حرفه، 
تجربیات و عالیق مان را به اشتراک می گذاریم. قطب بندی شدید و حزب گرایی سیاسی امروز به طور ناگهانی باعث شده همه ما 
در جهانی زندگی کنیم که با همنوعان خودمان بیگانه باشیم. کتاب هایی که بیل گیتس اخیرا پیشنهاد می کند، پادزهری برای 
تقسیم بندی جامعه ای که درآن زندگی می کنیم است. اگر شما فکر می کنید به دیگران نیاز ندارید یا اینکه فکر می کنید زندگی 

دیگران و نظرهای شان را درک می کنید، با این حال ارزش اینکه زمان تان را صرف خواندن این کتاب ها کنید، دارد.
 

1- متولد جرم و جنایت از تروا نوآ
بیل گیتس یکی از تماشاچیان برنامه روزانه نوآ بوده است و اینچنین به وی عالقه مند شد. نوآ ابتدا به مسائل ساده تری نسبت 
به مسائل جدی در مورد جهان پرداخته است، اما کتاب نوآ ما را به جهانی می کشاند که اکثر ما در نیمکره مغزمان نمی توانیم 
تصور کنیم. وی از مادری سیاه پوست و پدری سفیدپوست متولد شد. گیتس می گوید: خیلی از داستان های نوآ درمورد بزرگ 

شدن در آفریقای جنوبی بسیار غم انگیز است.
 

2- کتاب قلب از میلیس دو کرانگال
تنها رمانی که در لیست کتاب های پیشنهادی تابستان گیتس است این رمان است. او همچنین بیان می کند که خوانندگان 
هنگام خواندن این کتاب اندکی باید خود را برای گریه و ناراحتی آماده کنند. این کتاب داستان مرد جوانی را بازگو می کند که 
یک صبح دچار مرگ مغزی می شود و والدینش تصمیم می گیرند قلب فرزندشان را به یک زن که در همسایگی مرگ است اهدا 
کنند و این کتاب از زاویه دید های مختلفی نوشته شده است. این کتاب در فرانسه منتشر شد و سام تیلور آن را به نثری که به 

گفته بیل گیتس نزدیک به شعر است، ترجمه کرده است. 

3- مرثیه آدم های جنگلی از جک ونس
گیتس به طور خاص به سیاس��ت به عنوان هدف خاصی نپرداخته اس��ت. گیتس می گوید: این کتاب بینش��ی درمورد مسائل 
فرهنگی و خانوادگی پیچیده در مورد فقر به ما می دهد. سحر و جادوی واقعی در این کتاب گنجانده شده و شجاعت ونس در 

بیان آن نهفته است. 

Yaval Noah Harari 4- انسان بازی از
تنها کتابی است که خواندن آن در لیست کتاب های تابستان بسیار سنگین است. بخشی از کتاب به این موضوع می پردازد که 

از افراد می خواهد دیدگاه دیگران را ببینند و درک کنند. 

5- یک زندگی کامل جیمز کارتر
جیمز کارتر، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده در حال حاضر ده ها کتاب نوشته است. گیتس می گوید »او به نحوی موفق به 

نجات دادن برخی حکایات بزرگ بوده است.«
cnn. com :منبع

 5کتابی که بیل گیتس در این تابستان
 به شما پیشنهاد می کند 
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این عکس آبش�اری در ش�هر فوز دو لوآچو برزیل اس�ت و تصویری از کس�انی که برای تماشای آبشار و ریزش 
قطره های آن روی صورت شان منتظر می ایستند.
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تاالب لیپار یا تاالب صورتی، یکی از تاالب های ایران است که در جنوبی ترین نقطه ایران در مسیر جاده ساحلی چابهار 
به گواتر و در س��احل دریای عمان قرار دارد؛ محلی که آب دریای عمان به آن وارد و ایس��تا می ش��ود. این منطقه برای 
زندگی گیاهان و جانوران مختلف مناس��ب اس��ت. تاالب لیپار در بین یک تنگه و دره قرار دارد که به کوه مشرف است. 
پرندگان زیادی مثل چنگر، فالمینگو، کش��یم، انواع حواصیل، طاووس��ک، باقرقره، تیهو و عقاب دشتی هم در این دشت 
دیده می ش��ود و زیبایی این منظره را چند برابر می کند. مطمئنا س��فر به چنین منطقه بکری، لذتی صد چندان خواهد 
داشت. بوته های پنبه وحشی زیادی هم در این منطقه قرار دارد که مردم منطقه برای استفاده در تشک و بالش از آنها 
اس��تفاده می کنند. این تاالب یکی از تاالب های ایران است که مردم زیادی از ویژگی های آن استفاده می کنند. بنابراین 
بازدید از این تاالب را که یکی از جاذبه های گردش��گری چابهار اس��ت از دس��ت ندهید و در برنامه ریزی سفر به چابهار 

خودتان، یک روز را به آن اختصاص دهید. 

رنگ صورتی تاالب لیپار از کجاست؟ 
اوج زیبایی جزر و مد قرمز چابهار هم که جزو دیدنی های سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان است، در تاالب 
صورت��ی دیده می ش��ود. ب��رای پیدا کردن دلیل رنگ صورتی این تاالب باید به چابهار س��فر کرد. ابت��دا از نزدیک دید و 
درنهایت عالوه بر حرف های محلی ها، به جواب محقق ها نیز توجه کرد. رنگ صورتی به خاطر وجود پالنکتون ها و فعالیت 
آنهاس��ت. پالنکتون های گیاهی که 90درصد آنها را تش��کیل می دهند، مواد آلی و معدنی باال در رودخانه ها و خورهای 
متصل به دریای عمان و خلیج فارس باعث می ش��ود فعالیت بیولوژیکی آنها در بعضی از فصول به طرز چش��مگیری باال 
برود. به طوری که جریانات دریایی که از توفان های مونسون به حرکت در می  آیند زیبایی آن را دو چندان می کنند. این 
فعالیت در ماه های آخر س��ال و اول فروردین، نمود بیش��تری دارد. گونه خاص نوکتیلوکا میلیاروس در اثر همین جزر و 
مدها در منطقه خلیج گواتر به وجود می آید و ماه های بهمن و اسفند و فروردین، بیشترین تولید را دارند. پالنکتون های 
گیاهی باعث ایجاد فرآیندهای مختلف از جمله رنگ صورتی تاالب لیپار و همچنین فرآیند »رد تاید« یا »کش��ند قرمز« 
از جمله فرآیند های بیولوژیکی در محیط های آبی می شود. این فرآیند ردتاید نقش بزرگ و تأثیرگذاری در زنجیره غذایی 

موجودات این تاالب و تولید انرژی در اکوسیستم آبی این منطقه است.
 

تاالب صورتی لیپار دست ساز است؟ 
جالب است بدانید که این تاالب توسط پیشنهاد شخصی یکی از بومیان و از اهالی روستای دمبدف به نام آقای دادکریم 
شیخ  زاده احداث شده است. کمک اهالی و حمایت وزارت نیرو در سال 1362 و در اختیار گذاشتن دستگاه های کشاورزی، 
کمک بزرگی به این کار کرده است. با توجه به بارندگی خوبی که در تاالب بود، مدت بسیار زیادی منطقه را سرسبز کرده بود و 
پرندگان مهاجر و غیربومی زیادی به این تاالب صورتی جلب شده اند. بررسی هایی که در این مدت در مورد آبزیان و موجودات 
 زنده این منطقه انجام شده است، حضور بیش از 93 گونه پالنکتون گیاهی، 31 گونه پالنکتون جانوری، 64 گونه نرم تنان، 
85 گونه ماهی، 24 گونه س��خت پوس��ت، 14 گونه مایوبنتوز و 46 گونه مختلف از جلبک ها در این تاالب شناس��ایی 
ش��ده اند. تاالبی که هم زیبا اس��ت، هم بکر است و هم باعث بهتر ش��دن اوضاع زندگی این همه گونه جانوری و گیاهی 

شده است. 

تاالب لیپار یا تاالب صورتی، یکی از دیدنی های چابهار 

گردشگری
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