
بان��ک مرک��زی برای س��اماندهی نظ��ام بانکی کش��ورمان پس 
از مش��کالتی که اخیرا برای س��پرده گذاران چند موسس��ه مالی و 
اعتباری پیش آمده، راهکار ادغام موسس��ات غیر مجاز در بانک ها و 
موسس��ات مجاز را ارائه کرده است، اما برخی کارشناسان معتقدند 
که ادغام به تنهایی نمی تواند راهکار رفع معضالت ناشی از فعالیت 

موسسات غیرمجاز باشد. 
به گ��زارش ایرنا، افزایش بی قاعده نرخ س��ود س��پرده در برخی 
موسس��ات مالی و س��پرده ها انگیزه ای ش��د تا عده ای سرمایه های 
خود را در این موسس��ات سپرده گذاری کنند. این اقدام غیرقانونی 
باعث افزایش رقم سپرده های مردمی در این موسسات و تعاونی ها 

شد که البته اغلب مجوز بانک مرکزی را ندارند. 
اما امروز همین موسس��ات مالی و تعاونی های غیر مجاز با ایجاد 
اختالل و رعای��ت نکردن مقررات بازار مالی عامل نابس��امانی های 
نظام بانکی کشورمان ش��ده اند. کسری نقدینگی در این موسسات 
و ناتوانی از پرداخت س��پرده های مردم ش��رایط آشفته ای را ایجاد 
کرده اس��ت که این نابس��امانی ها با فراگیر شدن ش��ایعات درباره 
ورشکس��تگی موسسات دامن سایر بانک ها و موسسات مجاز را هم 

گرفته است. 
ح��ال بانک مرک��زی به عنوان متول��ی بازار مالی و پولی کش��ور 
برای س��اماندهی به شرایط این موسسات غیر مجاز و احیای حقوق 
س��پرده گذاران، راهکار ادغام موسس��ات را مطرح کرده است. این 
برنامه دولت مبنی بر ادغام موسس��ات مالی و تعاونی های غیرمجاز 
در بانک ها و موسس��ات مج��از واکنش های متفاوت��ی را به دنبال 
داش��ته، برخی موسس��ات غیر مج��از دارای مش��کل در برابر این 
سیاست و برنامه بانک مرکزی تسلیم شده اند و برخی دیگر مخالف 

آن هستند. 
کارشناس��ان اقتصادی و پولی و مالی هم درباره ادغام موسسات 
نظرات مختلفی دارند؛ عده ای معتقد هستند که اجرای موفق ادغام 
به ش��رط و ش��روطی بس��تگی دارد و ادغام بدون در نظر گرفتن 
ش��رایط خاص نمی تواند راهکار این مش��کل باشد. در این گزارش 
نظرات برخی از کارشناس��ان »هادی حق شناس«، »سیدبهاءالدین 
حسینی هاش��می«درباره ادغام موسسات مالی غیر مجاز در بانک ها 

برای رفع مشکل سپرده گذاران آمده است. 
ادغام به شرط اجرا در چارچوب های سیاست های بانک مرکزی 
 »هادی حق شناس« کارشناس مسائل اقتصادی درباره سیاست 
بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسات مالی غیر مجاز در موسسات 
مالی و بانک های مجاز، اظهار داش��ت: صرف اینکه دو موسس��ه در 
هم ادغام ش��وند، راهکار رفع مش��کالت امروز نظ��ام بانکی به ویژه 
مشکالت موسسه های مالی غیرمجاز نخواهد بود، بلکه برای پس از 

ادغام تمهیداتی اندیشیده شود. 
وی تاکید کرد: قطعا باید موسس��ات مالی و اعتباری غیر مجاز در 
چارچوب سیاس��ت های بانک مرکزی در یک موسسه یا بانک مجاز 
ادغام شوند و سیاست های بازار پول را که متولی آن بانک مرکزی 
اس��ت بپذیرند، در این صورت است که ادغام می تواند راهکار رفع 

مشکالت بانکی باشد. 
حق شناس با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز باید بپذیرند که 
پس از ادغام متعهد به اجرای سیاست های پولی هستند، ادامه داد: 
ادغام باید در چارچوب و سیاس��ت های بانک مرکزی انجام شود و 
نکته مهم این است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با رعایت 
نکردن سیاس��ت های پولی تعریف شده باعث اخالل در نظام بانکی 

می شوند که آسیب این اخالل را بازار پولی می بیند. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با تاکید بر اینکه هر چه بانک 
مرکزی مستقل تر باشد می تواند محکم تر در مقابل موسسات مالی 
غیر مجاز بایس��تد، گفت: بانک مرکزی اس��ت که باید مانع از ایجاد 

اخالل موسسات غیرمجاز در نظام بانکی کشورمان شود. 

وی تاکید کرد: افزایش خارج از چارچوب و عرف سودهای بانکی 
و افزایش سقف تسهیالت خارج از چارچوب شورای پول و اعتبار از 
نمونه های بارز ایجاد اخالل در سیستم پولی و مالی کشورمان است 
که موسسات غیر مجاز به این بی انضباطی های مالی دامن زده اند. 

حق شناس در پاس��خ به این سوال که بانک ها یا موسسات مالی 
مجاز در چه ش��رایطی ادغام با موسس��ات غیر مجاز را می پذیرند، 
گفت: طبیعی است که موسس��ات مجاز و بانک ها با شرایط خاص 
موسسات غیر مجاز را خواهند پذیرفت و این غیرمجازها هستند که 

در موسسات مجاز ادغام می شوند. 
وی افزود: البته این ادغام منافعی هم برای بانک ها و موسس��ات 
مال��ی مجاز دارد از جمله اینکه س��پرده های قابل توجهی را جذب 

می کنند و بازار بانک ها و موسسات مجاز توسعه می یابد. 
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره ب��ه راهکاره��ای دیگر برای 
برون رفت از این ش��رایط آش��فته سیس��تم بانکی اظهار داش��ت: 
راهکاره��ا تنه��ا به ادغ��ام محدود نمی ش��ود. تجدیدنظ��ر در تراز 
حس��اب های موسس��ات مال��ی غیرمج��از می تواند یک��ی دیگر از 
راهکارهای س��اماندهی موسس��ات مالی باش��د به این ش��رط که 
س��ودهای موهومی خود را حذف کنند که البته این راه حل ها برای 

موسسات پرهزینه خواهد بود. 
ادغام موسسات معیوب در هم معنا ندارد 

همچنین »س��یدبهاء الدین حسینی هاش��می« کارشناس پولی، 
بانکی با اش��اره به تصمی��م بانک مرکزی درباره ادغام موسس��ات 
غیر مجاز ب��رای خروج از این بی انضباطی ب��ه وجود آمده در نظام 
بانکی اظهار داش��ت: سیاست ادغام برای دو واحد معیوب و دارای 

مشکل، کارساز نیست. 
وی ادامه داد: ادغام بین دو شرکت سودده برای کاهش رقابت در 
یک بازار انجام می ش��ود و مزیت ادغام در کاهش هزینه های ثابت 
و هزینه های اجرایی اس��ت. براساس با ادغام شرکت ها و موسسات 

قوی در یک دیگر، دو موسسه به یک نتیجه برد- برد می رسند. 

حسینی هاش��می با تاکید بر اینکه در شرایطی که با دو موسسه 
یا شرکت دارای مشکل یا یک موسسه قوی و یک موسسه زیان ده 
مواجه باش��یم، ادغام این موسس��ات در یکدیگر معنا ندارد، اظهار 
داش��ت: در این ش��رایط شرکت یا موسس��ه کوچک تر و ضعیف تر 
به موسس��ه قوی ت��ر و بزرگ تر واگذار می ش��ود و از اصطالح ادغام 

نمی توان استفاده کرد. 
این کارش��ناس پول��ی و بانکی افزود: یک ش��رکت یا موسس��ه 
بزرگ تر، موسس��ه کوچک ت��ر یا ضعیف تر را خری��داری می کند تا 
مخاطبان و قلمرو فعالیتش افزایش یابد. باید توجه داش��ته باشیم 
که یک واحد موفق را نمی توان در یک واحد معیوب و ورشکس��ته 

ادغام کرد. 
وی با اش��اره به اینکه ادغام نمی تواند راهکاری برای رفع مشکل 
ام��روز موسس��ات مالی غیر مجاز باش��د، اظهار داش��ت: ادغام یک 
موسس��ه غیرمجاز ورشکس��ته با یک بانک بزرگ و قوی نمی تواند 
کارس��از باش��د و احتمال اینکه آن ویروس را به بانک دیگر منتقل 

کند، وجود دارد. 
حسینی هاش��می با بیان این جمله که من عنوان این سیاس��ت 
بانک مرکزی را یکپارچگی می دانم و نه ادغام، گفت: بانک مرکزی 
می تواند یک مجوز بانک به چند موسس��ه مالی مجاز ارائه کند به 
این معنا که پیش��نهاد تجمیع و یکپارچگی را به موسسات بدهد تا 

بتوانند در قالب بانک فعالیت داشته باشند. 
این کارش��ناس پولی و بانکی با اش��اره به موانع ادغام موسسات 
مال��ی و بانک ه��ا، اظهار داش��ت: هر بانک و موسس��ه ای ماموریت 
منحص��ر به خ��ود را دنبال می کند که ممکن اس��ت ماموریت های 
متفاوتی نسبت به هم داشته باشند، بنابراین زمانی ادغام می تواند 
موفقیت آمی��ز باش��د ک��ه بانک ها و موسس��اتی که در ه��م ادغام 
می شوند در مواردی از جمله بازار مشترک، فرهنگ مشترک و... با 

یکدیگر سنخیت داشته باشند. 
تجربه جهانی ادغام

راهکار ادغام برای جلوگیری از ورشکس��تگی موسس��ات مالی و 
بانک ها در سایر کشورها نیز استفاده شده است و تنها بانک مرکزی 
ایران نیست که این راهکار را پیش پای موسسات می گذارد. تجربه 
جهانی نش��ان می دهد مش��کالت بانکی با نظارت نکردن درس��ت 
متولیان، دخالت های سیاس��ی و کافی نبود کفایت سرمایه بانک ها 

شروع می شود و به ورشکستگی می رسد. 
در دنی��ا تجربه های مش��ابهی از ارائه اهکارهای��ی برای مبارزه با 
مش��کالت بانکی وجود دارد. برای مثال کش��ور سوئد در دهه 90 
توانست بحران ضعف س��اختار بانکی خود را با طراحی یک برنامه 
راهب��ردی از بین ببرد. دولت برای رفع ای��ن بحران بانکی در ابتدا 
به بانک ها س��رمایه ای را تزریق کرد و تضمین این س��رمایه ها را بر 
عهده گرف��ت و در طول زمان از طریق بهبود وام و فروش س��هام 

تقویت شدند. 
کره جنوب��ی هم با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای بین المللی بحران 
بانکی خود را پش��ت سر گذاش��ت. حدود 1.5میلیارد دالر از سهام 
بانک های بزرگ این کش��ور نظیر »سئول بانک« و »فرست بانک« 
به اش��خاص حقوقی معتبر و شناخته شده خارجی، نظیر هلدینگ 
HSBC  واگذار شد تا این شرکت های بین المللی عالوه  بر سرمایه، 
دانش فنی و مدیریتی خود را به شبکه بانکی کشور تزریق کنند. 

البته در کشورهایی مانند کره جنوبی و سوئد از راهکار واگذاری 
س��هام استفاده شده است و کارشناسان اقتصادی کشورمان هم بر 
این باور هس��تند که باید از تعبیر درس��ت واگذاری به جای ادغام 
اس��تفاده ک��رد. باید دید آیا افزایش مخاطبان و گس��ترده ش��دن 
بازار برای بانک ها و موسس��ات مجاز آنقدر جذاب اس��ت که ادغام 
موسسات ضعیف و دارای مشکل را در خود بپذیرند یا اینکه گزینه 

آنها هم واگذاری این موسسات است. 

شرط و شروط ادغام موفق موسسات مالی غیرمجاز در مجازها

زنگ های ادغام بانک ها برای که به صدا درمی آید؟ 
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فرصت امروز:  رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی دل پ��ری از روند واگذاری و 
خصوصی سازی در سال های اخیر دارد؛ پوری حسینی می گوید که عده ای در برابر 
رأی قطعی دادگاه و روند خصوصی س��ازی ها مقاومت می کنند. او برای نخستین 

بار از بدهی صدرا به س��ازمان خصوصی سازی حرف می زند و می گوید 
چک مخابرات نیز بار دیگر برگشت خورده و از وزارت اقتصاد و هیأت...
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 سایپا، سیتروئن C3 را
تا پایان سال عرضه خواهد کرد

ظرفی پر از سپرده های مسکن و پرداخت قطره چکانی وام

 سرعت گیرهای
دریافت تسهیالت مسکن
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تازه ترین گزارش بانک مرکزی از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر شد

درگذارازرکود؟
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رش��د اقتصادی 12.5 درصدی 

سال 95 حکایت دارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، هش��تاد و هفتمین نماگر اقتصادی 
بانک مرکزی، مربوط به زمس��تان سال 95 منتشر شد و بر اساس 
جداول منتش��ر ش��ده در این گزارش، رشد اقتصادی با نفت 12.9 

درصد و بدون نفت 5.6 درصد اعالم شده است. این در حالی است 
که این نرخ در سه ماهه سوم سال 95 با نفت 16.8 درصد و بدون 

نفت 5.4 درصد بوده است. 
البته آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که روند رشد اقتصادی 
بدون نفت طی چهار فصل س��ال 95 مثبت ش��ده، به طوری که در 

بهار این نرخ منفی 1.8 درصد، تابستان 3.9درصد، پاییز 5.4 درصد 
و زمس��تان 5.6 درصد بوده اس��ت. نرخ رش��د اقتصادی با نفت نیز 
این طور گزارش ش��ده است؛ بهار 7.5 درصد، تابستان 12.9 درصد، 

پاییز 16.8 درصد و زمس��تان 12.9 درصد. به این ترتیب 
2بنا به این آمارها، می توان شرایط اقتصاد ایران را ...

 برندسازی، بسیار
فراتر از یک نام

بازاریابی و فروش
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یادداشت
خوبی های قرارداد نفتی 

ایران و توتال

پ��س از لغو تحریم ه��ا، قرارداد 
با توتال نخس��تین سرمایه گذاری 
یک شرکت غربی در بخش انرژی 
ایران اس��ت، درنتیجه سوال های 

زیادی در این باره وجود دارد. 
1- ق��رارداد با توت��ال، فراتر از 
یک قرارداد نفتی اس��ت. یکی از 
آثار مهم این قرارداد ارتقای سطح 
روابط ایران و اروپاس��ت. امضای 
این ق��رارداد تردید ش��رکت های 
خارجی برای تصمیم گیری درباره 
سرمایه گذاری در ایران را برطرف 
کرده و این ش��روعی بزرگ برای 
ش��رکت هایی اس��ت ک��ه قص��د 
س��رمایه گذاری در ایران را دارند. 

از نظر اقتصادی و اجرایی...
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رضا پدیدار
رئیس انجمن سازندگان 

تجهیزات نفتی ایران

بررسی پروژه آبی  »گاپ« ترکیه در کمیسیون امنیت ملی مجلس

 »گاپ« تهدید بزرگ آبی خاورمیانه است
یک عضو کمیته امنیت آب کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از بررسی پروژه 
آب��ی »گاپ« در ترکیه در این کمیت��ه خبر داد و تأکید 
کرد که پ��روژه »گاپ« تهدید بزرگ آب��ی خاورمیانه در 
ژئوپولیتیک و زیس��ت محیطی است و نش��انه ای قوی از 
برتری جویی و س��لطه طلبی منطقه ای از طریق آب را به 

همراه دارد. 
علیرض��ا رحیم��ی در گفت وگو با ایس��نا گفت: کمیته 
امنیت آب کمیس��یون به ارزیابی و تحلیل پروژه آناتولی 
بزرگ به اصطالح »گاپ« در ترکیه با حضور دستگاه هایی 
همچون وزارت نیرو، محیط زیست و سازمان های مرتبط 

با آب و سدسازی پرداخت. 
او توضی��ح داد: ب��ا توج��ه به وضعیت خشکس��الی در 
س��ال های اخیر در ایران و پروژه های سدسازی و آبیاری 
تعریف ش��ده در برنامه های پنجم و ششم باید منابع آبی 
کش��ور از مدیریت کارآمد برخوردار باش��ند تا طرح ها و 
پروژه ها در حوزه آب با اثربخش��ی بیشتر و سرعت عمل 
بهتری انجام شود. از این رو نخستین قدم بررسی وضعیت 
آب های مرزی کش��ور و کش��ورهای همجوار است که به 
دلیل اهمیت این موضوع کمیته امنیت آب کمیسیون به 
بررسی آن پرداخت تا تصویر روشنی از شرایط اقلیمی و 

آبی در مجموعه کشورهای همجوار داشته باشد. 
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اسالمی پروژه »گاپ« در ترکیه را پروژه 
بلندپروازانه دانس��ت و گفت:  این پروژه ناظر بر سدسازی 
در ترکیه اس��ت که کشورهای س��وریه و عراق و بخشی 
از جنوب ایران را به لحاظ محیط زیس��تی تحت الش��عاع 

قرار می دهد. 
به گفته وی، در پروژه  »گاپ« 22 س��د و 15 نیروگاه 
پیش بینی ش��ده که در جنوب ش��رق ترکیه هش��ت سد 
بزرگ و متوس��ط از جمله آتات��ورک در رودخانه فرات و 
ایلیس سو در دجله احداث شده است. در دو دهه گذشته 
23 میلیارد دالر مجموعه هزینه پروژه»گاپ« ش��ده که 
هدف گذاری آن تأمین 25درصد از منابع آب و 20درصد 

از مجموعه برق مورد نیاز ترکیه است. 
رحیمی ادامه داد: طبق بررسی های کارشناسان محیط 
زیس��ت وزارت نیرو در صورتی ک��ه پروژه گاپ با احداث 
22 سد بهره داری شود حدود 5/6 میلیون هکتار از اراضی 

س��وریه و عراق ب��ه بیابان تبدیل ش��ده و بخش جنوبی 
کش��ورمان مش��خصا هورالعظیم به لحاظ زیست محیطی 
متاثر می شود و ورود ریزگردهای از کشورهای منطقه ای 

که با بیابان زدایی مواجه شده اند تشدید خواهد شد. 
 نماینده تهران با بی��ان اینکه با تکمیل پروژه »گاپ« 
سه اثر به لحاظ زیس��ت محیطی در ایران مترتب خواهد 
ش��د، افزود: تهدیدات زیست محیطی در مناطق همجوار 
با عراق از جمله هورالعظیم و تنش های حقوقی همچون 
حق آبه با کشورهای همجوار و مناطق پایین دست اجرای 
پ��روژه »گاپ« و افزای��ش ریزگرده��ا به دنبال پرش��دن 
مناطقی از عراق و س��وریه س��ه اثری است که با اجرای 

کامل پروژه »گاپ« به ایران وارد می شود. 
وی همچنین با بیان اینکه حضور رژیم صهیونیس��تی 
در پروژه »گاپ« یکی از نکات مورد توجه اس��ت، گفت: 
اس��رائیل در این پروژه 100میلیون دالر س��رمایه گذاری 
ک��رده و بی��ش از 85درص��د پیمانکاران پ��روژه گاپ به 
خصوص در سدس��ازی، آبیاری و زهکشی از شرکت های 

اسراییلی است که این حضور معنادار است. 
رحیمی در توضیح اقدامات وزارت نیرو در برابر اجرای 
پروژه »گاپ« گف��ت: مجموعه دس��تگاه های مرتبط در 
حوزه آب به خص��وص وزارت نیرو باید با مدیریت منابع 
آب، سدس��ازی و بهره ب��رداری از آنه��ا برنامه ای جامع با 
سرعت بیش��تر پیش ببرند. س��ازمان حفاظت از محیط 
زیس��ت نیز برای مقابله با ریزگردها و گسترش بیابان در 
کش��ور برنامه هایی در دس��ت اقدام را با سرعت بیشتری 
انج��ام ده��د. همچنی��ن با توجه ب��ه اینکه دیپلماس��ی 
اقتصادی در برنامه شش��م به خصوص دیپلماس��ی آب و 
عالوه بر آن موضوع آب های مرزی با کشورهای همجوار 
در حوزه کاری وزارت خارجه لحاظ شده است الزم است 
که ای��ن وزارتخان��ه در موضوع »گاپ« براس��اس برنامه 
منس��جم بین دس��تگاهی، همکاری ه��ای دیپلماتیک با 

کشورهای دیگر داشته باشد. 
وی در پایان و در جمع بندی با بیان اینکه این جلسات 
کمیت��ه امنی��ت آب ادامه خواهد داش��ت، گف��ت: پروژه 
»گاپ« تهدی��د بزرگ آبی ب��رای خاورمیانه در دو حوزه 
ژئوپولیتی��ک و زیس��ت محیطی خواهد بود و می توان آن 
را نش��انه ای قوی از برتری جویی و سلطه طلبی منطقه ای 

همراه با آب تعبیر کرد. 



تازه تری��ن گزارش بان��ک مرکزی از 
رشد اقتصادی 12.5 درصدی سال 95 

حکایت دارد. 
به گزارش »فرصت امروز«، هشتاد و 
هفتمین نماگر اقتصادی بانک مرکزی، 
مربوط به زمستان سال 95 منتشر شد 
و بر اساس جداول منتشر شده در این 
گزارش، رش��د اقتصادی با نفت 12.9 
درصد و بدون نف��ت 5.6 درصد اعالم 
ش��ده است. این در حالی است که این 
نرخ در سه ماهه سوم سال 95 با نفت 
16.8 درصد و ب��دون نفت 5.4 درصد 

بوده است. 
البته آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که روند رش��د اقتصادی بدون 
نفت طی چهار فصل س��ال 95 مثبت 
ش��ده، به طوری که در به��ار این نرخ 
منفی 1.8 درصد، تابستان 3.9درصد، 
پاییز 5.4 درصد و زمستان 5.6 درصد 
بوده اس��ت. نرخ رشد اقتصادی با نفت 
نیز این طور گزارش ش��ده اس��ت؛ بهار 
7.5 درصد، تابستان 12.9 درصد، پاییز 
16.8 درصد و زمستان 12.9 درصد. به 
این ترتیب بنا ب��ه این آمارها، می توان 
ش��رایط اقتصاد ایران را در فضای گذر 
از رکود ارزیابی کرد. این به معنای آغاز 
روند بهبود و توس��عه در کشور است، 
اما همچنان ب��رای رس��یدن به رونق 
اقتصادی پایدار و ملموس راه درازی در 

پیش است. 
گزارش بانک مرکزی از رش��د ارزش 
افزوده در بخش های مختلف نیز نشان 
از مثب��ت بودن ش��اخص ها دارد. البته 
آمارها نشان می دهد که وضعیت بخش 
س��اختمان در سال 95 نسبت به سال 
94 بهتر شده است؛ اگرچه هنوز رشد 
ارزش افزوده بخش س��اختمان منفی 

است. 
آماره��ای بان��ک مرک��زی از رش��د 
اقتصادی س��ال 95 نیز حاک��ی از آن 
اس��ت که رش��د اقتصادی بدون نفت 
3.3 درصد و با نفت 12.5 درصد است. 
همچنین بنا به آمارهای سال 95، رشد 
ارزش افزوده بخش نفت 61.6 درصد، 
کشاورزی 4.2 درصد، صنایع و معادن 
2.2 درصد، صنعت و معدن 6.6 درصد، 
س��اختمان 13.1- درص��د و خدمات 
3.6 درصد بوده است. این در شرایطی 
اس��ت که جداول بانک مرکزی از رشد 
ارزش اف��زوده 7.2 درص��دی بخ��ش 
نفت، 4.6 درصدی بخش کش��اورزی، 
 6.1 درصدی بخ��ش صنایع و معادن، 
5- درصدی بخش صنع��ت و معدن، 
17- درصدی بخش ساختمان و 2.3- 

درصدی بخش خدمات حکایت دارد. 

رقم دقیق بدهی ایران چقدر است
همچنین نماگرهای اقتصادی س��ه 
ماهه چهارم سال 1395 نشان می دهد 
ک��ه کل بدهی های خارج��ی دولت به 

8481 میلیون دالر رسیده است. 
براساس آنچه در هشتاد و هفتمین 
نماگر اقتص��ادی بانک مرک��زی آمده 
اس��ت، تراز حس��اب ج��اری  )بخش 
خارج��ی( 16388 میلی��ون دالر، تراز 
 2۰843 کاال(  )حس��اب  بازرگان��ی  
میلی��ون دالر، ص��ادرات کاال 83978 
 63135 کاال  واردات  دالر،  میلی��ون 
میلی��ون دالر، کل بدهی های خارجی  
)پای��ان دوره( 8481 میلی��ون دالر و 
متوس��ط نرخ دالر آمریکا در بازار بین 

بانکی 31389 ریال بوده است. 
شاخص های عمده اقتصادی در سه 
ماهه پایانی سال گذشته نشان می دهد 
جمعیت کشور 79.9 میلیون نفر بوده 
اس��ت که از این می��زان 59.1 میلیون 
نفر جمعیت شهری و 2۰.8 میلیون نفر 
جمعیت روستایی بوده اند. بر این اساس 
رشد جمعیت کشور 1.2 درصد، تراکم 
جمعیت 48.5 نفر در هر کیلومتر مربع 
و جمعیت فعال 25.8 میلیون نفر اعالم 

شده است. 
بی��کاری ن��رخ  اس��اس  ای��ن   ب��ر 

 12.4 درص��د بوده ک��ه از این میزان 
13.7 درص��د نرخ بیکاری ش��هری و 
8.9 درص��د ن��رخ بیکاری روس��تایی 
ب��وده اس��ت. همچنین ن��رخ بیکاری 
 ب��رای زن��ان 2۰.7 و ب��رای م��ردان
 1۰.5 درصد اعالم ش��ده است. در این 
ب��ازه زمانی نرخ بیکاری ب��رای جوانان 
15 ت��ا 29 س��ال 25.9 درصد و برای 
جوان��ان 15 تا 24 س��اله 29.2 درصد 
ب��وده اس��ت.  ن��رخ رش��د متغیرهای 
بخش پولی  )اسفندماه 1395 نسبت 
به پایان س��ال قب��ل از آن( نقدینگی 
23.2درصد رشد داشته است. همچنین 
حج��م پ��ول 19.3، ش��به پول 23.8 
 درصد و س��پرده های بخش غیردولتی
 23.9 درصد افزایش نشان می دهند. 

براس��اس اعالم بانک مرکزی رش��د 
تولید ناخال��ص داخلی  )1۰۰=139۰( 
ب��ا نف��ت 12.5 درصد و ب��دون نفت 
3.3 درص��د بوده اس��ت. همچنین بر 
این اس��اس عملکرد س��ال 1395  )به 
قیمت های جاری( نش��ان می دهد که 
تولید ناخالص داخل��ی به قیمت پایه 
رقم 12723 هزار میلیارد بوده اس��ت. 
همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
2664 هزار میلی��ارد ریال، هزینه های 
مصرفی بخش خصوص��ی 6495 هزار 

میلیارد ری��ال و هزینه ه��ای مصرفی 
بخش دولتی 1752 هزار میلیارد ریال 
اعالم شده اس��ت.  در سه ماهه پایانی 
سال گذشته درآمدهای دولت 1459.9 
ه��زار میلی��ارد ری��ال، پرداخت ه��ای 
هزین��ه ای 2۰7۰.2 هزار میلیارد ریال، 
واگذاری دارایی های سرمایه ای 742.8 
هزار میلیارد ری��ال، تملک دارایی های 
سرمایه ای 421.۰ هزار میلیارد ریال و 
کس��ری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز 

288.5 هزار میلیارد ریال بوده است. 
براس��اس اعالم بانک مرکزی، تغییر 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی  
)1۰۰=139۰( نی��ز نش��ان می ده��د 
ک��ه نرخ تورم متوس��ط س��ال 1395 
نسبت به متوسط سال قبل از آن 9.۰ 
درصد، تورم در اسفندماه سال گذشته 
نس��بت به ماه قبل از آن 2.۰ درصد و 
اس��فندماه 1395 نسبت به ماه مشابه 
سال قبل از آن 11.9 درصد بوده است. 
همچنین در بخش بورس و اوراق بهادار 
تهران اعالم ش��ده اس��ت که شاخص 
کل قیم��ت  )پای��ان دوره( 7723۰.۰، 
 ارزش س��هام و حق تقدم معامله شده
 537. 9 ه��زار میلی��ارد ریال و حجم 
سهام و حق تقدم معامله شده 252.6 

میلیارد سهم بوده است. 

تولید نفت در آستانه ۴ میلیون 
بشکه در روز

همچنی��ن تازه ترین گ��زارش بانک 
مرک��زی حکایت از این دارد که تولید 
نفت ایران فاصل��ه  اندکی دارد تا به 4 
میلیون بش��که در روز برس��د و تولید 
نف��ت در زمس��تان 95 در ح��دود 3 
میلیون و 9۰9 هزار بش��که و صادرات 
2 میلیون و 316 هزار بش��که بوده در 

روز بوده است. 
براس��اس گزارش بان��ک مرکزی از 
س��ال 1395، تولید نفت 16.4درصد 
و صادرات نف��ت 41.3درصد افزایش 
داشته اس��ت و به این ترتیب در سال 
95 روزانه 3میلیون و 761 هزار بشکه 
نفت تولید و 2 میلی��ون و 224 هزار 

بشکه نفت صادر شده است. 
این در حالی اس��ت که در سال 94 
تولید نف��ت 5. 5 درصد و صادرات 9. 
7 رش��د داشته است و بنا به این آمار، 
میزان تولید نفت در سال 94 روزانه 3 
میلیون و 231 هزار بش��که و صادرات 
نفت یک میلیون و 574 هزار بش��که 
بوده است. در سال 93 اما تولید نفت 
3 میلیون و 63 هزار بشکه و صادرات 
نفت یک میلیون و 435 هزار بش��که 
در روز گزارش شده بود؛ درحالی که در 
سال 92 روزانه 3 میلیون و 481 هزار 
بشکه نفت تولید و یک میلیون و 685 

هزار بشکه نفت صادر می شد. 
گ��زارش بانک مرک��زی از عملکرد 
بخ��ش نف��ت در زمس��تان 95 البته 
چهره ای متفاوت را نشان می دهد؛ به 
نحوی که تولید و صادرات نس��بت به 
فصول قبل منفی ش��ده است. به نظر 
می رس��د دلیل این اتفاق بی ارتباط با 
توافق اوپ��ک در آذر 95 برای کاهش 
تولید نفت نباشد؛ سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت آذرماه سال گذشته 
برای کاهش تولی��د نفت خود معادل 
1.2 میلی��ون بش��که در روز به توافق 
رسیدند و با این کاهش، میزان تولید 
نف��ت روزانه این س��ازمان باید به 32 
میلی��ون و 5۰۰ هزار بش��که کاهش 
می یاف��ت.  براس��اس گ��زارش بانک 
مرکزی، تولید نفت در زمس��تان 95 
حدود 3 میلیون و 9۰9 هزار بشکه و 
صادرات 2 میلیون و 316 هزار بشکه 
در روز بوده اس��ت. این در حالی است 
که در پایی��ز 95 میزان تولید نفت 3 
میلیون و 963 هزار بش��که و صادرات 
نفت 2 میلیون و 426 هزار بشکه اعالم 
ش��ده بود، ام��ا در کل عملکرد چهار 
فصل س��ال 95، از مثبت شدن تولید 

و صادرات نفت حکایت دارد.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر شد

در گذار از رکود؟

فرص�ت امروز: وزارت اقتص��اد با تحلیل  آخرین 
وضعی��ت قیم��ت نف��ت خ��ام ای��ران و جه��ان، از 
پیش بین��ی نرخ رش��د 3.3 و 4.3درص��دی اقتصاد 
ای��ران در س��ال های 2۰17 و 2۰18 میالدی خبر 
داده است.  آن طور که معاونت امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد گزارش داده اس��ت، نگاه��ی به روند قیمت 
بازار جهانی نفت در ماه آوریل 2۰17 نشان می دهد 
که هر بشکه نفت خام آمریکا در این ماه با 3 درصد 
رش��د به 51.۰6 دالر رسید. در عین حال، هر بشکه 
نف��ت خام برن��ت دریای ش��مال 52.59 دالر و هر 
بش��که نفت خام اوپک نی��ز در این ماه 51.34 دالر 

بود که 2درصد رشد نشان می دهد. 
بر پای��ه این گزارش، قیمت هر بش��که نفت خام 
ایران در ماه آوریل 2۰17 )اردیبهش��ت ماه( با 1.7 
درص��د رش��د، 51.12 دالر بوده اس��ت و بر همین 
مبنا، رش��د اقتصادی ایران در سال 2۰17 میالدی 
به میزان 3.3 درصد و برای سال آینده میالدی نیز 

4.3 درصد برآورد شده است. 
متوس��ط نرخ رش��د اقتص��ادی جهان در س��ال 
جاری میالدی 3.5 درصد و برای س��ال 2۰18 نیز 
3.6درصد است که مقایسه آن با نرخ رشد اقتصادی 
ایران، حاکی از فراهم بودن ش��رایط مناس��ب رشد 
اقتصادی در ایران طی امسال و سال آینده میالدی 

است. 
ب��ا این حال، پیش بینی ها نش��ان می دهد رش��د 
اقتصادی در برخی کش��ورها مانند چین در س��ال 
جاری میالدی به مراتب بیش��تر از ایران و به میزان 
6.6 درصد و در س��ال آینده میالدی نیز 6.2 درصد 
خواهد بود. همچنین برای کشور هندوستان نیز در 
س��ال جاری 7.2 درصد و در س��ال آینده میالدی، 

7.7 درصد رشد اقتصادی برآورد شده است. 
همچنین رش��د اقتصادی روسیه در سال 2017 
و 2018 می��الدی ب��ه می��زان 1.4 درصد و رش��د 
اقتص��ادی آمری��کا نیز در س��ال 2017 ب��ه میزان 
2.3درص��د و در س��ال 2018 در حدود 2.5 درصد 

پیش بینی شده است. 
تحلیل ه��ا نش��ان می دهد تقاض��ای جهانی نفت 
اوپک در س��ال جاری می��الدی ب��ه 31 میلیون و 
73 هزار بش��که در روز خواهد رسید که این میزان 
نس��بت به 32 میلیون و 47 هزار بش��که نفت خام 
تولیدی اوپک در س��ال 2۰16 می��الدی، به مراتب 

کمتر است. 

وزارت اقتصاد با نگاهی به بازار جهانی نفت در اردیبهشت ماه امسال پیش بینی کرد

رشد اقتصادی ۴درصدی برای ایران

اینفوگرافی

انرژی

خوبی های قرارداد نفتی ایران و توتال

پ��س از لغ��و تحریم ه��ا، ق��رارداد ب��ا توت��ال نخس��تین 
سرمایه گذاری یک شرکت غربی در بخش انرژی ایران است، 

درنتیجه سوال های زیادی در این باره وجود دارد. 
1- ق��رارداد ب��ا توتال، فرات��ر از یک قرارداد نفتی اس��ت. 
یک��ی از آث��ار مهم این قرارداد ارتقای س��طح روابط ایران و 
اروپاس��ت. امضای این قرارداد تردید ش��رکت های خارجی 
برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در ایران را برطرف 
کرده و این ش��روعی بزرگ برای شرکت هایی است که قصد 
س��رمایه گذاری در ایران را دارند. از نظر اقتصادی و اجرایی 
و عملیاتی، پیامدهای قرارداد نفتی توتال قابل توجه اس��ت. 
این قرارداد بانک های اروپایی را ناچار به رفع محدودیت های 

بانکی برای ایران می کند. 
2- تفاه��م اولی��ه با توتال ی��ا HOA در 8 نوامبر 2۰16 
امضا و بین توتال و شرکت ملی نفت ایران مبادله شد. در آن 
زمان به تمام چارچوب ها فکر شد. ایران بعد از لغو تحریم ها 
در شرایط برد-برد در تقابل با دنیا قرار گرفت و اراده توتال 
ه��م این بود ک��ه اجرای پ��روژه را دنبال کند. الزم اس��ت 
اشاره کنم که ش��رکت های ملی نفت ایران 75 تفاهم نامه با 
ش��رکت های خارج��ی امضا کرد اما از این بی��ن، تنها توتال 
توانست خودش را با ش��رایط و موقعیت های خاص ایران از 
نظر اجتماعی و سیاسی تطبیق دهد. این قرارداد برای طرف 
فرانس��وی اهمیت زی��ادی دارد تا جایی ک��ه رئیس جمهور 
فرانسه آن را اقدامی مهم و سرآغازی برای شرکت توتال در 

توسعه فعالیت های اقتصادی اش عنوان کرد. 
3- براس��اس ق��رارداد توتال، پس از 4۰ ت��ا 48 ماه پس 
از اجرای قرارداد تولید گاز براس��اس آنچ��ه در این قرارداد 
مشخص ش��ده، آغاز می شود. مدت زمان این قرارداد از سوی 
منتق��دان موردتوجه ق��رار گرفته بود. بس��یاری از انتقادها 
متوج��ه این بود که چرا عمر این قرارداد 2۰ س��اله اس��ت؟ 
پاس��خ به این انتقاد را باید در مراحل اس��تخراج و اکتشاف 
جس��ت وجو کرد. این مراحل در پروژه های بزرگ نفت و گاز 
و پتروش��یمی طوالنی اس��ت و زمان بهره برداری از میادین 
توس��عه یافته را باید در قراردادها منظور کرد. زمان قرارداد 
براساس میزان برداشت مورد انتظار از چاه برآورد می شود. 
4- با اجرای قرارداد با توتال در 2۰ س��ال آینده ایران به 
درآمدی 8۰ تا 84 میلیارد دالری می رسد و سهم توتال در 
این مدت 12 میلیارد دالر است. این قرارداد عالوه بر درآمد 
برای طرف خارجی به عنوان پیمانکار نفتی منافع خوبی دارد 
و البت��ه در چارچوب منافع ملی، م��ا هم به حقوق خودمان 

می رسیم.  
5- در قرارداد با توتال به مش��ارکت بخش خصوصی تأکید 
ش��ده اس��ت. طرف قرارداد ملزم به اس��تفاده از توان داخلی 
است. 5۰درصد از تجهیزات باید از داخل تأمین شود. شرکت 
پتروپارس یک شرکت دولتی است که به عنوان طرف ایرانی با 
توتال همکاری می کند اما از نظر ما، این مسئله ای نیست، به 
این دلیل که قرارداد با توتال گام اول است تا آغازی بر شروع 
فعالیت های بین المللی شرکت های ایرانی باشد. این خواسته 
به وزارت نفت هم منعکس ش��ده است. قرارداد با توتال پایان 
کار نیس��ت، بلکه آغاز فعالیت بیش��تر شرکت های خصوصی 
ایران��ی و خارجی اس��ت. پس از لغو تحریم ها این نخس��تین 
س��رمایه گذاری یک ش��رکت غرب��ی در بخش ان��رژی ایران 
اس��ت درنتیجه عالمت سوال زیاد اس��ت اما مشکلی نیست. 
این قرارداد با نظارت مجلس ش��ورای اسالمی به مرحله اجرا 
رسیده و مسیر درستی را تا امروز طی کرده است. تفاهم نامه 
در مذاک��رات رفع ابهام ش��ده، تبدیل به قرارداد ش��ده و به 
مرحله اجرا درآمده اس��ت. سرمایه گذاری توتال 2.5 میلیارد 
دالر، 1.5 س��هم سی نوپک چین و کمتر از یک میلیارد دالر 
س��هم پتروپارس است و امیدواریم بعد از چهار سال به تولید 

58 تا 6۰ میلیون مترمکعب برسیم. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران

 

معاون وزیر نفت: 
قرارداد ایران و کره در حوزه صنایع 

نفتی امسال نهایی می شود
مع��اون وزیر نف��ت می گوید ک��ه در حال حاض��ر توجیه 
اقتصادی پاالیشگاه ها پایین است، اما با امضای قراردادهای 
جدید نوسازی، سودآوری این پاالیشگاه ها افزایش می یابد. 

عب��اس کاظم��ی در گفت وگ��و با ایرن��ا، درب��اره امضای 
قراردادهای جدید در بخش باالدس��ت و پایین دست صنعت 
نفت گفت: این قراردادها باعث توس��عه بازار کس��ب و کار در 
کش��ور می ش��ود. در حال حاضر، اقتصاد پاالیشگاه ها پایین 
اس��ت و موجه نیس��ت، اما با امضای قرارداده��ای جدید و 
نوس��ازی، فعالیت آنه��ا دارای توجیه اقتصادی می ش��ود و 
سودآوری ش��ان افزای��ش می یابد.  مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی درباره امضای قرارداد با 
ش��رکت های بین المللی در بخش پاالیشگاهی افزود: قرارداد 
3میلیارد دالری پاالیشگاه آبادان در اسفندماه سال گذشته 
با شرکت های چینی امضا شد. پاالیشگاه اصفهان نیز قرارداد 
تج��اری به ارزش 2 میلیارد دالر ب��ا دایلم کره جنوبی امضا 
کرده که البته هنوز نهایی نشده است.  او درباره تعداد نهایی 
امض��ای قرارداد در بخش پاالیش��ی تا پایان امس��ال گفت: 
جدی تری��ن مورد، قرارداد پاالیش��گاه اصفهان به ارزش2.2 
میلیارد دالر است و بقیه آنها در مرحله مذاکره قرار دارند. 

درآمد ۱.۵ میلیارد دالری ایران از میدان 
نفتی آزادگان شمالی

مج��ری طرح میدان نفتی آزادگان ش��مالی با بیان اینکه 
تاکن��ون بیش از 31 میلیون بش��که از میدان نفتی آزادگان 
شمالی برداشت شده، گفت: این میدان بیش از 1.5 میلیارد 

دالر درآمد ارزی برای کشور داشته است. 
به گزارش ایسنا، قدرت اهلل آقایی در نشست خبری که صبح 
روز گذشته برگزار شد، بیان کرد: بیش از 15 ماه است که طرح 
توسعه آزادگان شمالی اجرا شده و روزانه بیش از 75 هزار بشکه 
از این میدان تولید ش��ده است. سرمایه گذاری این میدان 2.2 
میلیارد دالر بوده و میزان اشتغال زایی در زمان پیک کار در این 
میدان 5 الی 6 هزار نفر و در حال حاضر 8۰۰ نفر اس��ت که از 
این تعداد حدود 6۰۰ نفر بومی هستند.  براساس این گزارش، 
ت��ورج دهقانی مجری ط��رح آزادگان جنوبی نیز با بیان اینکه 
5۰۰۰ نفر در بخش های مختلف آزادگان جنوبی مش��غول به 
کار هس��تند، گفت: میدان آزادگان جنوبی ساالنه 1.2 میلیارد 

دالر درآمدزایی برای کشور دارد. 

یادداشت

سود بانکی، آخرین مامن سرمایه های 
سرگردان

در س��ه سال اخیر، اقتصاد ایران با یک شوک ساختاری پنهان 
روبه رو بوده و آن هم پایین تر آمدن تورم از نرخ تورم ساختاری 15 
درصد است. برای تدوین بهترین مسیر خروج از رکود، این شوک 
س��اختاری کاهش تورم  باید بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و 

منجر به اعمال اصالحاتی در ساختار پولی کشور می شد. 
تا زمانی که این موضوع به عنوان یک شوک ساختاری در اقتصاد 
ایران لحاظ نش��ود، نمی توان منتظر رونق تولید اش��تغال زا بود. 
تا زمانی که نرخ س��ود بانکی بیش از تورم باش��د، مشکل جریان 
نقدینگی و لزوم هدایت آن به بخش های مولد احساس نمی شد، 
چرا که به هر حال این دارایی به بخشی از اقتصاد تزریق می شد و 
آن بخش با حباب و گرانی روبه رو می شد و مردم احساس کاذب 

رونق داشتند. 
ام��ا به هر حال، اگرچه به غلط نقدینگی به بخش��ی از اقتصاد 
برمی گشت اما با تغییر رابطه تورم و نرخ سود و پایین آمدن بسیار 
زیاد س��طح تورم از نرخ سود بانکی، باید در مناسبات و معادالت 
اقتصادی کشور دست برده می شد ولی به دلیل مقاومت و هزینه 
باالی تغییرات ساختاری، تیم اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ 
س��ود بانکی را آنقدر به تدریج و کمت��ر از انتظار کم کرد که این 
کاهش نتوانس��ت نمودی در بازار مالی کش��ور داشته و عمال باال 
بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم منجر به هدایت سرمایه های 
سرگردان به بانک ها و به این ترتیب بحران تأمین مالی بخش های 

مولد اقتصاد شد. 
دو معضل بحران جذب س��رمایه داخلی و خارجی و اشکاالت 
قانونی و قوانین پولی و بانکی کش��ور مانند غیر ش��ناور بودن نرخ 
سود، در شرایط کنونی همزمان گریبان اقتصاد ایران را در شرایط 
کنونی گرفته اس��ت، اما به غلط انگش��ت اتهام به نظام بانکداری 
کشور برگردانده شده است. تا زمانی که این دو معضل حل نشود 
حتی با اصالح نظام بانکداری گشایشی در شرایط اقتصادی کشور 
رخ نمی دهد. این دو معضل بحران جذب سرمایه داخلی و خارجی 
و اش��کاالت قانونی و قوانین پولی و بانکی کشور مانند غیر شناور 

بودن نرخ سود است. 
تا زمانی که نرخ سود بانکی مستقل از تغییرات نرخ تورم به طور 
دستوری تعیین می ش��ود و تا زمانی که نرخ سود سرمایه گذاری 
در ایران ب��ه دلیل پایین بودن بهره وری و رقابت پذیری بس��یار 
پایین اس��ت، نمی توان انتظار داش��ت که سرمایه های سرگردان، 
ک��ه در س��ال های اخیر تمام جذب بانک ها ش��دند، به صنعت و 

سرمایه گذاری و مسکن برگردند. 
به این ترتیب، نرخ سود باالی بانکی به مامنی برای سرمایه های 
نقدی مردم تبدیل شده است و سپرده گذاران با قطعی بودن سود 
س��پرده حاضر به مش��ارکت در هیچ ریس��کی نبوده و در واقع با 
پایین آمدن نرخ سود فعالیت های اقتصادی و اختالف فاحش آن 
با نرخ سود بانکی، فارغ از درصد ریسک گریزی یا ریسک دوستی، 
صاحبان س��رمایه دیگر متمایل به س��رمایه گذاری در پروژه های 

سرمایه گذاری نیستند. 
ب��ا افزایش حجم س��پرده ها نقدینگی و منابع مالی به س��مت 
بانک ه��ا هدایت می ش��ود و به ای��ن ترتیب، بخش ه��ای تولید، 
بازرگان��ی، اقتصادی و. . . که بخش های محرک تولید و اش��تغال 
هستند از کار افتاده و به وضعیت نیمه تعطیلی در می آیند. یعنی 
در حد پوشش هزینه های خود فعالیت کرده و در نقطه تعطیلی 
بن��گاه قرار می گیرند. این در حالی اس��ت ک��ه به خاطر وضعیت 
ژئوپلیتیک��ی ایران و حجم ب��االی زیرس��اخت های صنعتی، در 
صورتی که مدیریت نوین و تأمین مالی به بنگاه های تولید کوچک 
و متوس��ط تزریق شود، می توان پتانس��یل های صادراتی زیادی 
ب��رای ایران تعریف کرد.  به کرات در مورد علل رکود اقتصادی و 
لزوم تس��ریع خروج از رکود صحبت شد، اما یکی از ساده ترین و 
سریع ترین روش های خروج از رکود برای اقتصاد ایران بدون پیش 
فرض های س��اختاری ما، کاهش نرخ س��ود بانکی بود، اما چنین 
راهکاری قابل اجرا نیست و در اینکه باید نرخ سود بانکی کاهش 
یافته و تعدیل شود هیچ شکی نیست.  اما از طرف دیگر نیز نباید 
فراموش کنیم که یکی از علل بحران بزرگ اقتصادی دنیا در سال 
2۰۰8، پایین بودن نرخ به��ره بانکی در بانک های اروپا و آمریکا 
شناس��ایی ش��د، درحالی که اقتصاد ایران با بحران باال بودن نرخ 
سود بانکی روبه رو اس��ت و این موضوع منجر به تحمیل شرایط 
سیاس��ت پولی انقباضی دائمی به اقتصاد ایران شده است. قاعدتاً 
نرخ سود بانکی باید براساس قاعده تیلور با نرخ تورم تغییر کند، 
ولی اجرای این قاعده برای اقتصاد ایران با هزینه بی ثباتی مالی و 
تزریق بی ثباتی به بازار غیر تشکل پول و بی ثباتی حجم سپرده ها 
همراه است.  در نتیجه، تا زمانی که شوک ساختاری تورم کمتر از 
15 درصد تعدیل نشود، نمی توان انتظار معجزه از اقتصاد داشت و 
اعمال این تعدیل، به معنی کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از تورم 
یا برابر تورم است و این مهم در گرو تدوین مجموعه سیاست های 

موازی و همراه با آن است. 
منبع: خبرآنالین 

کاهش 2۱ میلیارد دالری تجارت ایران و 
چین طی سه سال

نائب رئی��س اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: طی س��ه 
س��ال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و قیمت مواد خام 
در دنی��ا، روند مبادالت تجاری ای��ران و چین رو به کاهش 
بوده اس��ت.  مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا،  اظهار 
کرد: آماری که در س��ال 2۰14 از مجموع مبادالت تجاری 
ایران و چین اعالم ش��ده عددی نزدیک به 52میلیارد دالر 
بوده است. در سال 2۰15 این رقم به 34میلیارد دالر رسید 
و در پایان سال 2۰16 این میزان به 31 میلیارد دالر کاهش 
پیدا کرده است. وی افزود: این روند از نظر ارزش دالری در 
سه سال گذشته روندی رو به کاهش بوده است. ضمن اینکه 
آمارها از وضعیت س��ه ماهه اول سال 2۰17 نشان می دهد 

روند مبادالت دو کشور نسبت به قبل افزایشی شده است.
 نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به دالیل افت 
مبادالت تجاری ایران و چین در سه سال گذشته تصریح کرد: 
افزای��ش یا کاهش ها در مبادالت تجاری میان ایران و چین بر 
اساس این بوده که قیمت نفت در دنیا افزایش داشته یا کاهشی 
بوده اس��ت. حریری اضافه کرد: روابط ما هم تحت تاثیر قیمت 
جهانی نفت اس��ت. برای اینکه بیش��ترین صادرات ما به چین 
شامل نفت است یا اینکه شامل اقالمی از جمله گاز،  پتروشیمی 

و میعانات می شود که متاثر از قیمت نفت هستند.
وی عن��وان ک��رد: در بقی��ه بخش ه��ا ه��م چ��ون اصوال 
صادرات مان به بقیه دنیا عمدتا مواد خام اس��ت، قیمت مواد 
خام در س��ال های اخیر در دنیا رو به کاهش بوده اس��ت، به 
همی��ن دلیل از نظر ارزش مبادالت با چین باروند کاهش��ی 
روبه رو بوده ای��م، ضمن اینکه از نظر وزن��ی تفاوت چندانی 

نداشته ایم. 

علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

رضا پدیدار
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ایران
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س��ازمان  رئی��س  ام�روز:   فرص�ت 
خصوصی س��ازی دل پ��ری از رون��د واگذاری 
و خصوصی س��ازی در س��ال های اخی��ر دارد؛ 
پوری حس��ینی می گوی��د که ع��ده ای در برابر 
رأی قطع��ی دادگاه و روند خصوصی س��ازی ها 
مقاوم��ت می کنن��د. او ب��رای نخس��تین بار از 
بدهی صدرا به س��ازمان خصوصی سازی حرف 
می زند و می گوی��د چک مخابرات نیز بار دیگر 
برگش��ت خ��ورده و از وزارت اقتص��اد و هیأت 
عالی واگذاری ها خواسته تا اجازه دهند پرونده 

واگذاری مخابرات را رسانه ای کند. 
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی،  رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی رودرروی خبرنگاران 
دو خبرگ��زاری ایرن��ا و ایس��نا نشس��ت و از 
گالیه ها و ناگفته هایش از روند خصوصی سازی 
گف��ت. ابتدا گریزی ب��ه هجمه های��ی که این 
روزه��ا درباره واگ��ذاری ص��ورت گرفته، زد و 
س��پس ناگفته هایش از روند واگذاری س��هام 
ش��رکت های هرمزال، دخانیات، صدرا، آذرآب، 
مخابرات، پاالیش��گاه کرمانش��اه، ماشین سازی 

تبریز و... را از سینه بیرون ریخت. 
کل واگذاری ها از ابتدای تاسیس سازمان 
خصوصی سازی 100 هزار میلیارد تومان 

بوده است
 رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ 
به اظهارات یکی از اعضای س��ابق هیأت عامل 
این س��ازمان ک��ه مدعی ش��ده در دولت های 
نه��م و دهم 143 هزار میلیارد تومان س��هام و 
دارایی واگذار شده است، گفت: آنچه از ابتدای 
سازمان خصوصی سازی یعنی از سال 1380 تا 
پایان دولت دهم واگذار ش��ده حدود 100هزار 
میلیارد تومان است که شامل دولت های نهم و 

دهم هم می شود. 
پوری حسینی تاکید کرد: در داخل 100هزار 
میلیارد تومان س��هام واگذار شده، سهم سهام 
عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و س��هم 
واگذاری ه��ا باب��ت رد دولت بالغ ب��ر 20 هزار 
میلیارد تومان اس��ت؛ بنابر این عدد 143 هزار 
میلی��ارد تومان واگ��ذاری در دولت های نهم و 
دهم عدد غلطی اس��ت و  ای کاش گوینده این 

مطلب زحمت جست وجو به خودش می داد. 
 رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی درباره 
ای��ن ادعا که گفته ش��ده آقای حس��ینی وزیر 
اقتص��اد دول��ت اصالحات س��هام ص��درا را به 
دلیل بده��ی به قرارگاه خاتم االنبیاء س��پاه به 
طور دس��توری به 9 برابر قیمت واقعی واگذار 
کرده اس��ت، گفت: در ماجرای واگذاری صدرا، 
هیچ س��همی توس��ط این س��ازمان به قرارگاه 
خاتم االنبی��اء واگ��ذار نش��د و اگر ام��روز این 
قرارگاه مالک آن است، این کار توسط سازمان 

خصوصی سازی انجام نشده است. 
پوری حس��ینی ی��ادآور ش��د: در س��ال 82 
س��ازمان خصوصی س��ازی بلوک 35 درصدی 
س��هام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت که 
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت 
سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و 
بیمه ایران آن را خریدند؛ این خریداران ش��ش 
سال بعد س��هام خود را واگذار کرده اند؛ اینکه 
این سهام به قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار شده یا 
اینکه به چه قیمتی واگذار شده، دیگر ارتباطی 

به ما ندارد. 
خریداران آذرآب با وجود ادعای گرانفروشی 

حاضر به بازگرداندن سهام دولت نبودند
از  رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره 
واگ��ذاری بلوک 35درصدی س��هام ش��رکت 
آذرآب ب��ه صدرا در آذرماه 82 و حواش��ی آن 
س��وال ش��د که وی توضیح داد: این سهام در 
بورس عرضه ش��د و ش��رکت صدرا هر س��هم 
ح��دود 950 تومان آن را خرید که نس��بت به 
قیم��ت حدود 800 تومانی قیمت س��هام خرد 

آن در بازار، باالتر بود. 
وی با یادآوری اینکه صدرا زمانی این س��هام 
را خرید که هنوز در تملک سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران قرار داشت، اظهار داشت: 
در تیر 83 که به سازمان خصوصی سازی آمدم، 

یک��ی از پرونده ه��ا به خریدار ش��رکت آذرآب 
اختصاص داش��ت و موض��وع در هیأت داوری 

مطرح بود. 
پوری حس��ینی با یادآوری اینک��ه خریداران 
)ش��رکت ص��درا( مدع��ی بودند س��هام گران 
فروخته ش��ده و سازمان خصوصی می گفت که 
عرضه در بورس بوده و گرانفروشی نشده است، 
اظهار داش��ت: همان زمان اعالم می شد که اگر 
فک��ر می کنید زیان کرده اید و گران خریده اید، 
سهام را به دولت پس بدهید و ما هم همه پول 
را برمی گردانیم، اما آنها گفتند پس نمی دهیم 

ولی دعوا می کنیم که از قیمت کم کنیم. 
وی تاکید کرد: اکنون ک��ه برخی می گویند 
ش��رکت صدرا در اختیار ق��رارگاه خاتم االنبیاء 
اس��ت، باید گف��ت صدرا بابت ق��رارداد آذرآب 
100میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی 

بدهی دارد. 
وی با بیان اینکه موضوع گرانفروشی را عضو 
س��ابق هیأت عامل س��ازمان خصوصی س��ازی 
درباره س��هام شرکت دخانیات هم مطرح کرده 
اس��ت، گفت: این فرد مدعی اس��ت که سهام 
دخانیات گ��ران به صندوق بازنشس��تگی فوالد 
فروخته ش��ده است در حالی که موضوع احاله 
این واگذاری در جلس��ه ای که با حضور آقایان 
طیب نیا و ربیعی وزی��ران اقتصاد و کار برگزار 
ش��ده بود نیز مطرح ش��د و وزیر اقتصاد گفت 
که اگر فکر می کنید س��رتان کاله رفته و گران 

خریده اید، همه را برگردانیم. 
پوری حسینی تاکید کرد: وقتی گفته می شود 
احاله کنید، کس��ی از س��هام دل نمی کند اما 
وقتی س��هام در اختیارشان اس��ت، می گویند 

گران فروخته اید. 
پرونده مخابرات را پس از کسب مجوز از 

مجمع عالی واگذاری رسانه ای می کنم
 رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: 
بیان چنی��ن اتهام های ناروایی علیه س��ازمان 
خصوصی سازی مرا بر آن داشته است که پس 
از کس��ب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی 
واگذاری، پرونده واگ��ذاری مخابرات را مطرح 
کنم زیرا تا به امروز در این باره سکوت کرده ام 
اما می بینم به کارهایی متهم می شویم که اصال 
صح��ت ندارد پس بهتر اس��ت چنی��ن افرادی 

بیایند و درستی کار خود را اثبات کنند. 
پوری حس��ینی با یادآوری کش��مکش سال 
گذش��ته س��ازمان خصوصی س��ازی با خریدار 
مخابرات گفت: آنها 950 میلیارد تومان بدهی 
داش��تند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ 
را واریز نکردند، فس��خ ق��رارداد را ابالغ کردیم 
که در نهایت با دستور  رئیس جمهوری 15روز 
به آنها مهلت داده ش��د و سپس مبلغ را واریز 
کردند. هرچند بدهی پارس��ال مخابرات تسویه 
شده اما امسال مجددا چک اردیبهشت ماه آنها 
ب��ه مبلغ 600 میلیارد تومان برگش��ت خورده 
اس��ت، اکنون اظهارنامه آن را تحویل داده ایم 
که اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می کنیم. 
چک بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و 
اگر این دو چک وصول ش��ود، اقس��اط خریدار 

مخابرات به دولت تمام می شود. 
 رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی درب��اره 
واگذاری هرمزال به بخش خصوصی نیز گفت: 
در این باره 23ماه تمام مش��غول پاس��خگویی 
به نهادهای نظارتی و ان��واع دادگاه های هیأت 
داوری و تجدیدنظر بودی��م و در نهایت هیأت 
داوری در ابتدای سال 95 و دادگاه تجدیدنظر 
در پایان همین س��ال به نف��ع هیأت واگذاری 

رأی داد و کامال آن را قانونی دانست. 
دولت در هیأت داوری واگذاری ها نقشی 

ندارد 
معاون وزی��ر اقتصاد درب��اره اعتراض برخی 
نمایندگان به واگذاری پاالیش��گاه کرمانشاه به 
بخش خصوصی نیز گفت: به دوستان گفته ایم 
که اگر ش��بهه و ایرادی دارند، به هیأت داوری 
مراجعه و شکایت کنند؛ این هیأت هفت عضو 
دارد که پنج نف��ر از اعضای آن در دولت دهم 
انتخاب شده اند و به دولت یازدهم تعلق ندارند 

ک��ه خدای ناکرده هواداری این دولت را کنند؛ 
دو نف��ر دیگر ای��ن هیأت هم رؤس��ای اتاق ها 
هستند که دولت در انتخاب آنها نقشی ندارد. 
نمی توان ماشین سازی تبریز را به شستا 

واگذار کرد
 رئی��س کل س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ه 
ممنوعی��ت قانون��ی در واگذاری ش��رکت های 
دولت��ی ب��ه نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی و 
ش��رکت های تابع��ه آنها اش��اره ک��رد و گفت: 
برخی نمایندگان تبریز خواهان واگذاری سهام 
ماشین س��ازی تبریز به شس��تا هستند که این 

کار منع قانونی دارد. 
ای��ن  اینک��ه  ب��ا ی��ادآوری  پوری حس��ینی 
ممنوعیت قانونی تیرماه س��ال 93 به تصویب 
مجل��س رس��ید و در ش��هریور پارس��ال نی��ز 
مجل��س دهم در مصوبه دیگری بار دیگر بر آن 

تاکی��د کرد، گفت: اصال امکان اینکه س��ازمان 
خصوصی سازی شرکتی را به جای بدهی خود 
به یک نهاد عمومی غیردولتی یا ش��رکت های 

تابعه آن واگذار کند، وجود ندارد. 
معاون وزیر اقتصاد درب��اره فرآیند واگذاری 
استقالل و پرسپولیس نیز گفت: ابتدا از هیأت 
وزیران ب��رای واگذاری س��وال کردیم و اجازه 
گرفتی��م اما بع��د از برگزاری چهار بار جلس��ه 
مزایده، دولت نظر خود را پس گرفت؛  ای کاش 

از ابتدا می گفتند که واگذار نکنید. 
وی تاکید کرد: از هر چه در دوره چهارس��اله 
دول��ت یازده��م واگذار ش��ده دف��اع می کنم؛ 
البت��ه خ��ارج از مح��دوده اختیارات س��ازمان 
خصوصی سازی و هیأت واگذاری، مصوبه هیأت 
وزیران هم وجود دارد که وقتی دستور می دهد 

باید اجرا شود حتی اگر مخالف آن باشیم. 

از بدهی صدرا به سازمان خصوصی سازی تا برگشت خوردن دوباره چک مخابرات

ناگفتههایرئیسسازمانخصوصیسازی
ازواگذاریهادردولتنهمودهم

یادداشت

امید در متن شهر سوخته

گ��زارش این ب��ود. 43درصد شهرنش��ینان اس��تان 
ش��کل  حاشیه نش��ینان  را  بلوچس��تان  و  سیس��تان 
می دهند. به اتفاق اس��تاندار و س��ایر مس��ئوالن برای 
سومین بار از ش��یرآباد، رحیم آباد و س��ایر محله های 
حاشیه ای زاهدان بازدید کردم. معابر خاکی نابسامان، 
آلونک ه��ای کنار هم، فقدان فضاهای عمومی، کیفیت 
نازل محیط��ی در کنار جوانان بی��کار و بچه هایی که 
در کوچه موج می  زنند، نخس��تین مناظری اس��ت که 

به چشم می خورند. 
س��پس با س��ازمان مردم نهادی روبه رو شدم که زنان 
محل��ه را دور هم گ��رد آورده بود تا ب��ا مهارت آموزی 
آن��ان اقدام به تغییر در زندگی ش��ان کنند. در ادامه به 
مدرسه ای رفتم که توسط سمن دیگری برپا شده بود با 
ه��دف آموزش دخترانی که از تحصیل بازمانده بودند و 
س��ن آنان تا 14 سال و تعداد زیادی از آنان حتی فاقد 
شناس��نامه بودند. آنان دختران را در تابس��تان آموزش 
می دادند تا ش��اید یک س��ال جلو بیفتند. خانه سالمتی 
هم برپا شده بود. ش��هرداری نیز دست به کار شده بود 

و بعضی معابر را گشوده و در حال آسفالت آنها بود. 
واقعیت آن است که 35 درصد جمعیت شهری ایران 
در حاش��یه ش��هرها یا بافت های میانی فرسوده ش��ده 
زندگ��ی می کنن��د. با خ��ود فکر می کردم ک��ه دنیای 
مدرن با ش��هرهای ما چه کرد؟ یک ماه دیگر یکصد و 
یازدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و آشنایی 
رس��می ما ایرانیان با راه و رس��م زندگی مدرن است. 
از آن زم��ان تاکنون، ه��زاران میلیارد تومان در جهت 
عمران و نوس��ازی زندگی ش��هری ایران هزینه ش��ده 
 اس��ت ولی کیفیت زندگی ش��هری در ایران، وضعیت 

چندان قابل قبولی را نشان نمی دهد. 
ش��هر به مفهوم سازمان اجتماعی، مظهر خرد، تمدن و 
س��بک زندگی ایرانی و هویت مکانی در میان ما ایرانیان، 
موقعیت خود را از دس��ت داده است. آقای دکتر امینی فر 
نماینده محترم مردم ایرانشهر در مجلس در جلسه ستاد 
بازآفرینی شهری استان می گفت: هر چند اقدامات صورت 
گرفته در برابر مش��کالت این بافت ها بسیار ناچیز است، 
لیکن حس خوبی دارم. شاید این حس خوب ناشی از آن 
باش��د که این بار شهر در کلیت خودش هدف قرار گرفته 
 اس��ت و تمام مس��ئوالن استان و ش��هر، مردم و سمن ها 
به ص��ورت یک پارچ��ه تمام آنچ��ه دارند را به مش��ارکت 
گذاشته اند تا شهر را بازآفرینی کنند و نه آنکه صرفا چند 

پروژه را اجرا کنند. 
م��ن امید را در چش��م دخترانی ک��ه در مدارس این 
شهر سوخته در تابس��تان درس می خواندند و در میان 
خانم هایی که موفق شده  بودند محصولی را تولید کنند 

تا زندگی خود را دوباره بسازند، دیدم. 
ب��ه امید آنک��ه بتوانیم یک بار دیگر ش��هر ایرانی را 

به مثابه مظهر تمدن ایران  شهری بازآفرینی کنیم. 

مسکن

 ظرفی پر از سپرده های مسکن
و پرداخت قطره چکانی وام

 سرعت گیرهای
دریافت تسهیالت مسکن

ال��زام برای معرفی ضامن دولتی، باال بودن قیمت خانه 
نس��بت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی برای خرید 
و البته انتظار برای کاهش قیمت مس��کن، موانع رسیدن 

سپرده گذاران خانه اولی به وام شده است. 
به گزارش ایس��نا، صندوق پس انداز مسکن یکم )خانه 
اولی ه��ا( 18 خردادماه 1394 آغاز ب��ه کار کرد. تا نیمه 
تیرماه 1396 تعداد کسانی که برای استفاده از تسهیالت 
این صندوق ثبت نام کرده ان��د حدود 188هزار نفر بوده 
و ای��ن در حالی اس��ت که تعداد وام های پرداخت ش��ده 
تنها 10 ه��زار و 208 فقره بوده اس��ت. مدیر امور طرح 
و برنامه بانک مس��کن، صرف زمان بیشتر جهت انتخاب 
واحد مس��کونی مناس��ب، آماده نبودن مابقی بهای واحد 
مس��کونی مورد نظ��ر، منتظ��ر ماندن برای فرا رس��یدن 
زمان مناس��ب تر جهت خرید ملک، تعطیالت نوروز، ایام 
انتخابات و ماه مب��ارک رمضان را از جمله دالیل موکول 
کردن اس��تفاده از تس��هیالت به آینده توسط متقاضیان 

دانسته است. 
افرادی که در این صندوق سپرده گذاری می کنند بعد 
از یک س��ال می توانند به میزان دو برابر س��پرده خود تا 
سقف 40، 60 و 80 میلیون تومان از تسهیالت استفاده 
کنند. براس��اس آمار اعالمی بانک مسکن، تعداد کسانی 
که طی یک س��ال اخیر به طور ماهانه برای دریافت وام 
خان��ه اولی ها اقدام کرده اند به طور متوس��ط 12 هزار و 
834 فقره است که نسبت به سال 1395 حدود 1.2 برابر 
و نس��بت به س��ال 1394 به میزان 3.2 برابر رشد دارد. 
یعنی میانگی��ن تعداد ثبت نام ها در س��ال 1394ماهانه 
ح��دود 4000 نفر بوده و با این حس��اب در طول س��ال 
1395 تعداد واجدین شرایط دریافت وام حدود 48هزار 
نف��ر بوده اند. در س��ال دوم ب��ا توجه ب��ه مراجعه ماهانه 
حدود 10 هزار نفر، 120 هزار نفر واجد ش��رایط دریافت 
وام ب��وده و این یعنی هم اکنون بی��ش از 100 هزار نفر 
مش��مول دریافت تسهیالت هس��تند. البته بانک مسکن 
اع��الم کرده که تعداد افراد حائز دریافت تس��هیالت 34 
 ه��زار نفر اس��ت و با اینک��ه این رقم با محاس��بات جور 
در نمی آید، اما بنا را بر صحت آن می گذاریم. با این حال 
س��وال اصلی اینجاس��ت که با وجود 34 هزار نفر واجد 
ش��رایط چرا تعداد وام گیرندگان بی��ش از 10 هزار فقره 

نبوده است؟ 
بررسی های میدانی نشان می دهد الزام دریافت کنندگان 
از س��وی ش��عبات برای معرفی ضامن دولتی، باال بودن 
قیمت خانه نس��بت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی 
برای خرید، اقس��اط باال، شرط حداکثر 15 سال از تاریخ 
س��اخت بنا و البت��ه انتظار برای کاهش قیمت مس��کن 

به عنوان سرعت گیر دریافت وام عمل می کند. 
عم��ده خانواده ه��ای متقاض��ی این وام ب��ه دلیل بنیه 
مالی پایین نمی توانند س��قف مبلغ سپرده را تامین کنند 
و ب��ه همی��ن دلیل تس��هیالت پرداختی ب��ه آنها قدرت 
پوش��ش دهی به مبلغ مس��کن را ندارد. طبق اعالم بانک 
مرکزی هم اکنون متوس��ط قیمت مسکن در شهر تهران 
4.5 میلیون تومان در هر متر مربع است و این یعنی یک 
زوج جوان برای خرید مسکن 60 متری باید حدود 2۷0 
میلیون تومان بپردازند. حال آنکه رقم تسهیالت بیش از 

160 میلیون تومان نیست. 
یک��ی از متقاضی��ان دریاف��ت وام خان��ه اولی ه��ا که 
جوانی 32 س��اله اس��ت در ای��ن خص��وص می گوید: از 
ش��هریورماه 1394 با تهیه مبل��غ 30 میلیون تومان در 
بانک مس��کن سپرده گذاری کردم و شهریور 1395 واجد 
ش��رایط دریافت وام بودم، ول��ی از آن زمان تاکنون عمال 
نتوانسته ام تسهیالت خود را دریافت کنم. مشکالتم یکی 
دو تا نیس��ت. اوال ضام��ن دولتی ندارم. ب��ا اینکه ضامن 
دولتی به عنوان ش��رط پرداخت تسهیالت قید نشده بود، 

شعبه من می گوید باید ضامن بیاوری. 
او بیان می کند: رقم تسهیالتی نیز که به من اختصاص 
می یابد 60 میلیون تومان است که با پول خودم می شود 
90 میلی��ون تومان. ب��ا این مبلغ فق��ط می توانم اطراف 
ته��ران خانه ای کوچک یا خان��ه ای 30متری در محله ای 
نامناس��ب در تهران بخرم. از آن گذش��ته اقساطم حدود 
۷00 هزار تومان با مدت بازپرداخت 12 ساله است. فعال 
که صبر کرده ام تا ببینم خدا چه می خواهد. زمانی اقدام 
به خرید می کنم که بدانم قیمت مس��کن به کف رسیده 

است. 
این جوان می گوید: هم اکنون پول من در بانک اس��ت 
و س��ودی هم ب��ه آن تعلق نمی گیرد. فق��ط گفته اند اگر 
انصراف دهی می توانی از سود سپرده های کوتاه مدت که 
رقم ناچیزی است استفاده کنی. من هم که فعال شرایطم 
ب��رای دریافت وام فراهم نیس��ت و بانک دارد از پول من 
استفاده می کند و حتما آن را با رقم های باالی 20 درصد 

به بقیه افراد وام می دهد. 
ب��ا این وجود بنا بر اظهار کارش��ناس مرک��ز ارتباط با 
مش��تریان بانک، در صورتی که فرد متقاضی بتواند شعبه 
محل افتتاح حس��اب برای دریاف��ت وام خانه اولی ها را با 
ارائ��ه فیش حقوق��ی به عنوان مدرک اح��راز تمکن مالی 
متقاع��د کن��د نیازی ب��ه معرف��ی ضامن معتب��ر و ارائه 
ضمانت نامه کس��ر از حقوق کارمندان دولت نیس��ت، هر 
چن��د بنا بر تاکید وی این موضوع براس��اس تش��خیص 
ش��عبه و در اختیار رئیس هر یک از ش��عب بانک است؛ 
به طوری که نحوه احراز هویت برای تضمین توانایی مالی 
متقاض��ی به منظور بازپرداخت اقس��اط ممکن اس��ت از 
شعبه ای به شعبه دیگر متفاوت باشد. این رفتار هم اکنون 
عالوه بر ایجاد س��ردرگمی میان متقاضیان و مش��موالن 
دریافت تس��هیالت، نشان دهنده نگاه سنتی به تسهیالت 

 ارزان قیمت خرید مسکن برای خانه اولی ها است. 
صندوق پس انداز مس��کن یکم، 18 خرداد سال 1394 
با هدف احیای رژیم پس انداز در بین خانوارهای متقاضی 
خرید مس��کن )زوج های فاقد س��ابقه مالکی��ت یا همان 
خانه اولی ها( راه اندازی ش��د. ایجاد این صندوق از جمله 
اقدامات مثبتی بود که دولت یازدهم و بانک مسکن انجام 
دادند، چرا که نرخ س��ود این تسهیالت با ریزش تدریجی 
از ح��دود 14 درص��د ب��ه 9.5 درصد کاه��ش یافت و به 
همین دلیل تقاضا برای س��پرده گذاری افزایش پیدا کرد. 
اما انتظار می رود در ش��رایطی که قیمت مسکن با وجود 
نرخ رشد پایین تر نسبت به تورم در حال نزدیک شدن به 
قدرت خرید متقاضیان است، بانک ها از ایجاد بوروکراسی 
و شرایط پیچیده خودداری کنند تا شاید بخشی از 490 
هزار واحد مس��کونی خالی شهر تهران به فروش برسد و 

تعدادی از خانواده ها از مستاجری رها شوند. 



ب��ا آغ��از ف��از جدی��د رتبه بندی 
بانک ه��ا، ش��اید اگ��ر نتای��ج اعالن 
عموم��ی ش��ود، س��پرده گذاری در 
بانک های یک س��تاره و دو س��تاره با 
س��ود باال، جای خود را به بانک های 

پنج ستاره با سود معقول بدهد. 
به گزارش مهر، رتبه بندی بانک ها 
آن ه��م در فضای کنون��ی که نظام 
بانک��ی ای��ران را مش��کالت زیادی 
تهدید می کند، در نوع خود پروژه ای 
قاب��ل توجه اس��ت. در واق��ع، بانک 
مرکزی تصمی��م گرفته تا با ذره بین 
خ��ود، عملکرد بانک ها را رصد کرده 
و آن دسته از بانک هایی را که به هر 
دلیل، ضوابط را رعایت نمی کنند، با 

برخوردهای مقام ناظر مواجه کند. 
البته هنوز بان��ک مرکزی تصمیم 
نگرفت��ه س��پرده گذاران و م��ردم را 
هم در جریان وضعی��ت و رتبه های 
بانک ها قرار دهد، رتبه ای که انتظار 
م��ی رود با اع��الم آن، اندکی تکلیف 
س��پرده گذاران حداق��ل در ح��وزه 
س��پرده گذاری مطمئن روشن باشد. 
شاید اگر نتایج این رتبه بندی اعالم 
ش��ود، س��پرده گذاری در بانک های 
یک ستاره و دو س��تاره با سود باال، 
جای خود را به بانک های پنج ستاره 
با سود معقول بدهد، آن موقع است 
ک��ه می ت��وان انتظ��ار داش��ت خود 
رفتار  تعیین کنن��ده  س��پرده گذاران 
بانک ها باش��ند؛ چراک��ه قطعا بانکی 
ک��ه ریس��کش باالتر اس��ت، ممکن 
اس��ت سود بیش��تری را هم بدهد و 
این دیگر تصمیم س��پرده گذار است 
که ک��دام راه را انتخاب کند؛ س��ود 
بیشتر و ریسک باالتر یا سود کمتر و 

ریسک کمتر. 
ح��ال داس��تان ه��ر چ��ه باش��د، 

بانک های کشور خواسته یا ناخواسته 
در معرض بررسی بانک مرکزی قرار 
گرفته اند و مدت هاس��ت که معاونت 
نظارتی ای��ن بان��ک، کار رتبه بندی 
بانک ها را با ش��اخص هایی که خود 
تعریف کرده، در دستور کار قرار داده 
اس��ت. بر این اس��اس انتظار می رود 
بانک ه��ای کش��ور به یک س��تاره و 
دوس��تاره تا پنج س��تاره رتبه بندی 
ش��وند، اگرچه بعید به نظر می رسد 
بانک پنج ستاره ای در شرایط کنونی 
در نظ��ام بانکی ایران وجود داش��ته 

باشد. 

نرخ سود، عامل موثر در 
طبقه بندی بانک ها

عباس کم��ره ای، مدیرکل نظارت 
بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک 
مرکزی در این رابطه به مهر می گوید: 
 Credit( میان رتبه بن��دی اعتباری
نظارت��ی  رتبه بن��دی  و   )Rating"

 )Supervision Rating(
تفاوت های اساس��ی وج��ود دارد. در 
موسس��ات  جهان  کش��ورهای  اکثر 
اعتبارس��نجی بر مبن��ای معیارهای 
مش��خص رتبه اعتباری موسس��ات 
جه��ت  و  تعیی��ن  را  مختل��ف 
س��رمایه گذاری، تامی��ن مال��ی ی��ا 
تضمی��ن آنه��ا به فع��االن اقتصادی 
خدمات مش��اوره ای ارائ��ه می دهند. 
به عنوان مثال موسس��ات رتبه بندی 
 S&P، Moody’s، مس��تقل مانند
Fitch، احتم��ال نک��ول بان��ک ی��ا 
ش��رکت در قبال بدهی ها و تعهدات 
خوی��ش را ارزیاب��ی ک��رده و میزان 
ریسک ش��رکت را در طیف گسترده 
مش��ارکت  س��رمایه گذاری،  ب��رای 
و تضمی��ن  در اختی��ار عم��وم قرار 

می دهند. 
وی می افزای��د: ام��ا در رتبه بندی 
نظارتی مقام ناظر بر مبنای الگوهای 
 ،CAMELS نظی��ر  رتبه بن��دی 

م��واردی نظی��ر وضعی��ت مال��ی و 
اعتب��اری، میزان انطباق ب��ا قوانین 
و دس��تورالعمل ها، ریس��ک ب��ازار و 
نقدینگی موسسه اعتباری را ارزیابی 
ک��رده و یافته ه��ای خ��ود را ب��رای 

اهداف نظارتی به کار می گیرد. 
به گفته کمره ای، در این خصوص 
موسس��ات  و  بانک ه��ا  رتبه بن��دی 
اعتب��اری ایران با اه��داف نظارتی و 
تدوی��ن تدابیر اصالحی هر س��اله از 
س��ال ۱۳۸۸ توس��ط بانک مرکزی 
براس��اس الگ��وی CAMELS ب��ه 
طور مرتب انجام ش��ده است؛ لیکن 
انتش��ار و افش��ای عمومی یافته های 
رتبه بندی نظارتی توس��ط مقام ناظر 
ب��ه دلیل ریس��ک های موج��ود که 
مهم ترین آنها ریس��ک سرایت است، 
امری مرسوم نبوده و صرفا به صورت 
محرمان��ه در ح��وزه نظ��ارت جهت 
تنظی��م برنامه های بازرس��ی، تعیین 

اقدامات نظارتی کاربرد دارد. 

وی اظهار داشت: در مورد صنعت 
بانکداری، هم اکنون نرخ س��ود واحد 
ب��رای همه اعمال می ش��ود و اگر ما 
بانک ه��ا  از طبقه بن��دی  بخواهی��م 
اس��تفاده کنیم، باید نرخ س��ودها را 
هم لحاظ کرده و بپذیریم که ارتباط 
منطقی بین ریس��ک و ب��ازده وجود 
دارد؛ به این معنا که هر جا ریس��ک 
بیش��تری وج��ود دارد، بای��د بازده 
بیشتری هم لحاظ شود؛ بنابراین اگر 
بخواهیم بانک ها را رتبه بندی کنیم، 
شاید الزم باشد در مورد نرخ سودها 
هم، بانکی که ریسک بیشتری دارد، 
نرخ س��ود باالتری نس��بت به بانکی 
بپردازد که ریس��ک پایین تری دارد. 
اینه��ا مالحظاتی اس��ت که در مورد 

رتبه بندی بانک ها وجود دارد. 
این مقام مسئول در بانک مرکزی 
خاطرنشان کرد: به هرحال اطالعات 
را از بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
گرفته ای��م و ه��ر زمان ک��ه مقامات 
ارشد بانک مرکزی، صالح بدانند، در 
مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد؛ 
ب��ه هر حال اعالن عمومی نتایج این 
رتبه بندی، بس��تگی به سیاست های 
کالن مقام��ات بانک مرک��زی دارد 
و اگ��ر ص��الح بدانن��د آن را اع��الم 

می کنند. 
وی افزود: اما همان گونه که اشاره 
ش��د مقام ناظ��ر نتای��ج و یافته های 
رتبه بندی را برای تنظیم برنامه های 
بازرس��ی، تعیین تدابی��ر و اقدامات 
نظارت��ی ب��ه کار می گی��رد. معموال 
انتش��ار عمومی این اطالعات توسط 
مقام ناظر در کشورهای توسعه یافته 
نیز مرسوم نیست و به دلیل احتمال 
س��رایت بحران از یک بانک به سایر 

بانک ها توصیه نمی شود. 

مبنای بانک مرکزی برای طرح رتبه بندی بانک ها چیست

آیا نتایج طرح رتبه بندی بانک ها رسانه ای می شود؟ 

وضعی��ت  از  خبره��ا  آخری��ن 
بدهی های تعاونی ه��ای زیرمجموعه 
کاس��پین حکای��ت از ای��ن دارد که 
هفت تعاونی به طور کامل به موسسه 
کاسپین منتقل شده اند و تنها نقل و 
انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی 

فرشتگان باقی مانده است. 
به گ��زارش ایس��نا، ش��کل گیری 
موسسه اعتباری کاس��پین و صدور 
مجوز برای آن در پایان سال ۱۳۹۴ 
با تجمیع هش��ت تعاونی که پیش از 
آن انحالل آنها اعالم شده بود، همراه 

شد. 
فرش��تگان، الزهرا مشهد، حسنات 
کش��اورزان  و  دام��داران  اصفه��ان، 
کرمانش��اه، بدر توس مشهد، پیوند، 
امید جلیل گرگان و عام کش��اورزان 
مازن��دران، هش��ت تعاون��ی بودن��د 
ک��ه در مجموع��ه ای تح��ت عنوان 
کاس��پین گرد آمده و بانک مرکزی 
مج��وز فعالیت را برای این موسس��ه 
ص��ادر کرد اما قرار بود در ادامه کار، 

هیات مدیره کاس��پین ام��ور مربوط 
ب��ه این تعاونی ه��ا را انجام داده و به 

عبارتی آنها را ساماندهی کند. 
بر این اس��اس باید کاس��پین امور 
مرب��وط به تصفی��ه، ارزیابی و نقل و 
انتق��ال دارایی ه��ای هش��ت تعاونی 
زیرمجموعه را انجام می داد و به طور 
کامل کلیه امور به موسسه کاسپین 
منتقل می ش��د و از آن ب��ه بعد بود 
ک��ه تمام��ی مش��تریان تعاونی های 
س��پرده گذاران  ج��زو  هش��ت گانه 
موسسه مجاز کاسپین محسوب شده 
و دفترچه ها و حساب آنها تغییر پیدا 

می کرد. 
ام��ا چن��دی ط��ول نکش��ید که 
کاسپین با مس��ائل و حواشی همراه 
شد و با بروز اتفاق ها و انتشار برخی 
خبرها، ماجرای این موسس��ه مجاز 
شکل دیگری گرفت. اعالم خبری از 
سوی مراجع قضایی مبنی بر بدهی 
چندهزار میلیاردی تعاونی فرشتگان 
به عن��وان زیرمجموعه این موسس��ه 

یکی از عوامل محرک سپرده گذاران 
برای هجوم در مقابل شعب کاسپین 

برای دریافت سپرده های خود شد. 
از س��وی دیگر آنط��ور که پیش تر 
مقامات بانک مرکزی اعالم کرده اند، 
در  کاس��پین  هیات مدی��ره  قص��ور 
مقابل وظایفی که برای س��اماندهی 
تعاونی های زیرمجموعه داش��ته اند و 
همچنین صدور حک��م قضایی برای 
تغیی��ر تابلوها و دفترچ��ه تعاونی ها 
قب��ل از انتق��ال کام��ل دارایی ها از 
جمله عوامل دیگری بود که موجب 
به هم ریختگی ش��رایط کاس��پین در 

سال ۱۳۹۵ شد. 
ب��ا ای��ن ح��ال از س��ال گذش��ته 
هیات ه��ای تصفیه برای رس��یدگی 
به امور هش��ت تعاون��ی منحله آغاز 
به کار ک��رده و برای انجام ارزیابی و 
نقل و انتق��ال دارایی ها و بدهی های 
تعاونی ها به موسسه کاسپین فعالیت 

خود را پیش بردند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه آخرین 

اخبار دریافتی از ای��ن حکایت دارد 
که انجام امور تصفیه هفت تعاونی به 
پایان رس��یده و اکنون نقل و انتقال 
کامل آنها به موسسه کاسپین انجام 
ش��ده اس��ت. بر این اس��اس اکنون 
کاس��پین مس��ئول اصلی رسیدگی 
ب��ه امور تمامی هف��ت تعاونی الزهرا 
مشهد، حس��نات اصفهان، دامداران 
و کش��اورزان کرمانش��اه، بدر توس 
مش��هد، پیوند، امید جلیل گرگان و 
عام کشاورزان مازندران خواهد بود. 

در این ش��رایط اکن��ون تنها امور 
مرب��وط به تعاونی فرش��تگان و نقل 
و انتق��ال کام��ل دارایی ه��ای آن به 
موسسه کاس��پین باقی مانده است. 
فرش��تگان بزرگ تری��ن زیرمجموعه 
کاسپین با حدود ۴۹ درصد از سهم 
آن با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار به 

شمار می رود. 
طب��ق آخرین آماری ک��ه به طور 
رس��می بانک مرکزی اع��الم کرده، 
 دارایی ه��ای فرش��تگان ت��ا ح��دود

 ۳هزار و ۱۰۰میلیارد تومان ارزیابی 
ش��ده و شناس��ایی و انتق��ال مابقی 
ام��وال و دارایی های ای��ن تعاونی در 

دستور کار قرار دارد. 
به هر حال مش��خص است که هر 
آنچه تح��ت عنوان دارای��ی و اموال 
هشت تعاونی دیگر به کاسپین منتقل 
ش��ده، تنها خاص هم��ان تعاونی ها 
ب��وده و ارتباطی با اموال فرش��تگان 
ندارد، در عین حال که بانک مرکزی 
تاکید داشته تمامی اموال فرشتگان 
متعلق به س��پرده گذاران عام بوده و 
هر آنچه دارایی شناس��ایی و منتقل 
ش��ود، پاس��خگوی پرداخ��ت وجوه 

سپرده گذاران فرشتگان است. 
در رابط��ه ب��ا ش��عب تعاونی های 
زیرمجموعه کاسپین نیز باید یادآور 
ش��د که اکنون از ۴۳۰ شعبه ای که 
ب��رای هر هش��ت تعاونی در س��طح 
کش��ور فعال ب��ود، فق��ط ۸۰ مورد 
مجوز فعالیت از بانک مرکزی داشته 

و مابقی پلمب شده اند. 

آخرین وضعیت نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین

تصفیه فرشتگان ادامه دارد

تحمیل ساالنه ۴ هزارمیلیارد تومان به بانک ها
جراحی جدی نظام پرداخت

معاون توس��عه کسب و کار ش��رکت فناپ پرداخت گفت که 
س��االنه بال��غ بر ۴ هزار میلی��ارد تومان در م��دل فعلی نظام 
کارم��زد به بانک ها تحمیل می ش��ود که این رویه باید اصالح 
ش��ود.  فرهنگ فرزان در گفت وگو با ایبنا، با بیان اینکه هنوز 
درب��اره نظام کارمزد قانونی ابالغ نش��ده، ام��ا گمانه زنی هایی 
وجود دارد، افزود: از منابع مختلف ش��نیده می شود که حتما 
امس��ال تغییر و تحولی در این خصوص اتفاق می افتد، چراکه 
ادامه دادن این نظام کارمزد بانک ها را با مشکل مواجه خواهد 
کرد. وی با بیان اینکه ساالنه بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان در 
مدل فعلی کارمزد هزینه به بانک ها تحمیل می شود و طبیعی 
اس��ت که این مدل نمی تواند ادامه دار باشد، افزود: اگر مدلی 
چیده ش��ود که کارمزدها از کارت هول��در )صاحب کارت( و 
مرچنت )درگاه پرداخت( اخذ ش��ود، بدیهی است که به ویژه 
در س��مت پذیرنده ها مقاومت صورت می گیرد و تغییر رفتار 
مش��تری هزینه ها و تبعات اجتماعی خواهد داش��ت، اما این 

تغییر اجتناب ناپذیر است. 
معاون توس��عه کسب و کار ش��رکت فناپ پرداخت با تاکید 
ب��ر اینکه رگوالتور باید پس از قانون گذاری جلوی رقابت های 
ناس��الم را بگیرد، گفت: نگرانی جدی در این حوزه این است 
که اتفاقی مشابه مش��کل بانک مرکزی با بانک ها بر سر سود 
بانک��ی اتفاق افت��د. وی تاکید کرد: چاره ای ج��ز تغییر نظام 
پرداخت فعلی وجود ندارد اما مهم تر از آن این اس��ت که هر 
مدلی که در نظر گرفته ش��د روی آن نظارت ش��ود و شاپرک 
به عن��وان رگوالت��ور PSP ها نظ��ارت کامل را انج��ام دهد تا 
رقابت ناس��الم منجر به بازگشت دوباره شرایط نشود. فرزان با 
بیان اینکه موضوع دیگر کارمزدی اس��ت که به شاپرک تعلق 
می گیرد، گفت: اگر IMI500 را بررس��ی کنیم شاپرک جزو 
شرکت های برتر است که سوددهی باالی این شرکت به عنوان 
یک ش��رکت حاکمیتی غیرمنطقی اس��ت، در این زمینه باید 
برای PSPها مدل های مالیاتی در نظر گرفته ش��ود و کارمزد 

معنایی ندارد. 
وی افزود: سودده بودن ش��رکت های پرداخت )PSP(ها و 
زیان ده ب��ودن بانک ها موضوعی قابل تامل اس��ت، همچنین 
در ش��رایط زیان دهی بانک ها، ش��اپرک به عنوان یک شرکت 
حاکمیتی سودده است که نشان می دهد نظام فعلی پرداخت 
ایراد دارد. فرزان خاطرنشان کرد: نظام پرداخت کشور احتیاج 
ب��ه جراح��ی جدی دارد و بدیهی اس��ت که بای��د در این راه 
هزینه هایی را نیز پرداخت کرد تا به مدل قابل قبولی برسیم. 

۲ ویژگی مهم صنعت بیمه از سایر 
بازارهای مالی

رئیس کل بیم��ه مرکزی محافظت از ام��وال و دارایی ها و 
تزری��ق منابع مالی عظیم از طریق فروش بیمه های بلندمدت 
را دو ویژگ��ی مه��م و متمایز صنعت بیمه با س��ایر بازار های 

مالی عنوان کرد. 
ب��ه گزارش بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی در تش��ریح دو 
ویژگی مهم که صنعت بیمه را از س��ایر بازارهای مالی متمایز 
می کن��د، گف��ت: محافظت از ام��وال و دارایی ه��ا و مدیریت 
ریس��ک با پوش��ش بیمه های اتکایی ک��ه در نهایت منجر به 
تامی��ن آرامش و اطمینان ب��رای فعاالن اقتصادی می ش��ود 
ویژگی مهم اول صنعت بیمه با س��ایر بازارهای مالی اس��ت. 
رئیس ش��ورای عالی صنعت بیمه اف��زود: جمع آوری و تزریق 
منابع مالی عظی��م از طریق فروش بیمه های بلند مدت مانند 
بیمه های عمر می تواند کمک بزرگی به توسعه بازارهای مالی 
کن��د و این ویژگ��ی مهم متمایز کننده صنعت بیمه از س��ایر 

بازارهای مالی است. 

اعطای ۲6 هزار فقره تسهیالت به 
بیمه شدگان در سال 95

در س��ال گذش��ته بی��ش از 26 هزار فقره تس��هیالت به 
 ارزش بی��ش از ۴۴۹ میلی��ون ریال از س��وی بانک رفاه به 

مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی اعطا شد.
 ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه، تعداد 2 میلیون و 
2۴۵ هزار و ۳۰ مس��تمری بگیر و بازنشس��ته تا پایان سال 
۹۵ حق��وق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند که از این 
تعداد، یک میلیون و ۹2۴ هزار و ۱۰۱ نفر رفاه کارت فعال 

دارند. 
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خبرنــامه

گزارش2

 دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه 
بانک پاسارگاد

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک پاسارگاد در آخرین روز تیرماه 
امسال برگزار می شود. 

روابط عمومی بانک پاس��ارگاد اعالم کرد: به آگاهی سهامداران 
محترم می رساند که مجمع عمومی عادی ساالنه سال مالی منتهی 
به  ۱۳۹۵/۱2/۳۰  بانک پاس��ارگاد )سهامی عام( رأس ساعت ۱۵ 
روز ش��نبه ۳۱ تیرماه امسال در محل تاالر بزرگ کشور به نشانی 
تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان ش��هید 
گمنام، نرس��یده به میدان گلها تشکیل می گردد. بدین وسیله از 
س��هامداران گرامی، وکال یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل 
می آید تا به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای سه شنبه 
و چهارشنبه 27 و 2۸ تیرماه از ساعت ۸ صبح الی ۱7 عصر با در 
دس��ت داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر، به 
امور سهام بانک واقع در تهران، بلوار نلسون ماندال )آفریقا(، باالتر از 

تقاطع میرداماد، نبش کوچه تابان شرقی مراجعه فرمایند. 
دستور جلسه: 

۱ - استماع گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی 
منتهی به ۱۳۹۵/۱2/۳۰

2 - استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۳ - بررس��ی و تصویب صورت های مالی س��ال مالی منتهی به 

۱۳۹۵/۱2/۳۰
۴ - تصویب میزان سود قابل تقسیم

۵ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و جبران خدمت آنها
6 - تصویب میزان پاداش و جبران خدمت اعضای هیات مدیره

7 - تعیی��ن روزنام��ه / روزنامه های کثیراالنتش��ار جهت درج 
آگهی های بانک

۸ - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه 
است.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.7۸۸دالر آمریکا

۴.۳6۹یورو اروپا

۴.۸۹۱پوند انگلیس

۱.۰۳2درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۱.۴۵۰مثقال طال

۱۱۳.۴۵۹هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱77.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.2۱۰.۱۰۰سکه طرح جدید

6۴۰.۵۰۰نیم سکه

۳7۳.۵۰۰ربع سکه

2۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنــامه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار 
روز  معام��ات  پای��ان  در  ته��ران 
دوش��نبه 19 تیرم��اه 96 با افزایش 
391 واح��دی وارد کان��ال 79 هزار 
واحد ش��د و به رقم 79 هزار و 377 
واحد رس��ید. ت��االر شیش��ه ای در 
س��ومین روز کاری در هفته جاری، 
ب��رای س��ومین روز پیاپ��ی ش��اهد 
سبزپوش��ی ش��اخص های منتخ��ب 
بود. در معامات س��هام، نماد فوالد 
مبارکه اصفه��ان با 107 واحد، نماد 
معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر با 54 
واحد، نماد مل��ی  صنایع  مس  ایران  
با 49 واحد، نماد ش��رکت ارتباطات 
س��یار ایران و نماد فوالد خوزستان 
ب��ا 48 واح��د افزای��ش، بیش��ترین 
تأثیر مثبت را در رش��د شاخص کل 
ب��ورس ته��ران داش��تند. در مقابل، 
نماد س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی تأمی��ن ب��ا 33 واحد و 
نماد پتروشیمی پردیس با 30 واحد 
کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را در 

برآورد شاخص کل بورس داشتند. 
افزایش رونق در گروه خودرویی

فع��االن ب��ورس ته��ران در حالی 
معامات متع��ادل را نظاره گر بودند 
ک��ه انتظار برای برگ��زاری مجامع و 
خبرهای مدیریتی در گروه معدنی ها 
و به رهبری فوالد مبارکه باعث شد 
با وج��ود تح��رک حقوقی ه��ا برای 
اس��تفاده از فرصت فروش، اما گروه 
معدنی ه��ا و فلزی ها ب��ا اقبال عموم 
خریداران روبه رو باشند. در این بین، 
معدنی و صنعتی گل گهر در س��قف 
کام��ل قیمت ها در پایان معامات با 
صف خری��د پایدار حدود 17میلیون 
س��همی به کار خود پای��ان داد. در 
ملی صنایع مس ایران نیز همچنان 
اقب��ال به خری��د س��هام در روندی 
متع��ادل ادام��ه داش��ت. همچنین 
فوالد مبارکه اصفهان ش��اهد معامله 
بیش از 61میلیون س��همی بود که 
عم��ده آن را فروش��ندگان حقوقی 
به خری��داران حقیق��ی در محدوده 
س��قف کامل قیمت ها واگذار کردند. 
با این حال همچنان سفارش  فروش 
پرحجم در س��قف کام��ل قیمت ها 
در س��امانه معامات دیده ش��د. در 
گروه خودرویی ها نیز با وجود تداوم 
معامات درون گروه��ی و همچنین 
معامله بلوکی درون گروهی گسترش 

س��رمایه گذاری ایران خودرو با هدف 
تأمین س��ود نق��دی مجم��ع، نماد 
معامات��ی ایران خ��ودرو ب��ا روندی 
متع��ادل در دامن��ه نوس��ان مثبت 
قیمت��ی ب��ود. در ای��ن گ��روه و در 
پای��ان معامات، لن��ت ترمز ایران و 
موتورس��ازان تراکتورس��ازی ای��ران 
مثبت کام��ل و صف خری��د بودند. 
س��ایپادیزل نی��ز در حوال��ی مثبت 
کامل جزو سبزترین های گروه بود و 
با 31 میلیون بیش��ترین حجم گروه 
را داش��ت. در مقابل فنرسازی خاور 
و ریخته گ��ری تراکتورس��ازی ایران 
منف��ی کامل و صف ف��روش بودند. 
مهندس��ی صنعت��ی روان فن آور نیز 
در حوال��ی 4 درصد منفی نوس��ان 
کرد. مابقی معامات در گروه خودرو 
متع��ادل بودند. بر این اس��اس بازار 
س��هام بازاری متعادل بود که گروه 
معدنی ها و فلزات اساسی در آستانه 
برگزاری مجام��ع باقی مانده در این 
گروه و همچنین انتظار برای برخی 
خبره��ای مدیریتی ب��ا اقبال عموم 

خریداران مواجه شد. 

رشد یک واحدی آیفکس
روز دوش��نبه ب��ه موازات رش��د 

یک واح��دی آیفک��س و صعود آن 
ارتف��اع 901 واح��دی، حدود  ب��ه 
70درص��د از حجم کل مبادالت نیز 
ب��ه بازاره��ای اول و دوم اختصاص 
یافت. معامله بال��غ بر 292 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 2 ه��زار 
نتیج��ه  ری��ال  میلی��ارد   460 و 
فرابورس  بازاره��ای  دادوس��تدهای 
در روز 19 تیرم��اه بود و حدود 70 
درص��د از حجم کل مبادالت نیز در 
بازارهای اول و دوم دس��ت به دست 
ش��د؛ بدین ترتیب نزدیک به 197 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش افزون بر 
437 میلیارد ری��ال در این دو بازار 
بین سهامداران تغییر مالکیت یافت. 
در س��ه تابل��و معاماتی ب��ازار پایه 
نی��ز بی��ش از 91 میلیون س��هم به 
ارزش افزون ب��ر 158 میلیارد ریال 
بین س��هامداران جابه جا شد و بازار 
اوراق ب��ا درآم��د ثابت نی��ز میزبان 
دادوس��تد بالغ بر یک میلیون ورقه 
بهادار به ارزش اف��زون بر یک هزار 
و 761 میلی��ارد ری��ال ب��ود. عنوان 
بیش��ترین افزایش قیمتی در میان 
نمادهای فرابورسی به نام نمادهای  
»غشهداب«،  »دبالک« و  »تلیسه« 
تا سقف نزدیک به 5 درصدی تعلق 

گرفت و در مقابل نمادهای  »کوثر«،  
»ش��پاس« و  »ثپردیس« بیشترین 
اف��ت قیم��ت را تجرب��ه کردند. در 
همین حال نماده��ای  »مارون« و  
»شپاس« بیش��ترین اثر منفی را بر 
آیفکس گذاش��تند و در مقابل نماد  
»میدکو« با دو و نیم واحد اثر مثبت 
مانع از افت این نماگر شد. در میانه 
این هفته مبادالتی شاهد دادوستد 
بی��ش از 89 هزار ورقه تس��هیات 
مس��کن در فراب��ورس ای��ران بودیم 
که ارزش��ی اف��زون ب��ر 69 میلیارد 
ریال را رق��م زد. این اوراق دیروز در 
بازه قیمت��ی 761 تا 780 هزار ریال 
خریدوفروش شدند و بیشترین حجم 
و ارزش معاماتی به تس��ه اسفندماه 
95 با مبادله بی��ش از 29هزار ورقه 
به ارزش 22 میلیارد ریال اختصاص 
داش��ت. در پایان بیش از 2 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 34 میلی��ارد ریال 
در تابلو ETF دس��ت به دس��ت شد 
که نم��اد صن��دوق س��رمایه گذاری 
اعتماد آفرین پارس��یان با دادوستد 
نزدیک به 2 میلیون س��هم به ارزش 
بیش از 31میلیارد ریال صدرنش��ین 
قابل  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 

معامله شد. 

همزمان با انتشار اخبار بنیادی خوب در گروه معدنی و فلزی رقم خورد

سبزپوشی بازار سهام در سومین روز پیاپی 

نخستین میز تخصصی محصوالت کشاورزی 
با محوریت »محصوالت کشاورزی پذیرش شده 
در بورس کاالی ایران« روز گذش��ته با حضور 
مدیران بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی، اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، 
س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور و مدیران و 
کارشناس��ان ش��رکت ب��ورس کاالی ایران در 
محل این شرکت برگزار شد. به گزارش بورس 
کاال، می��ز تخصص��ی محصوالت کش��اورزی 
با ه��دف بررس��ی روندهای عرض��ه و تقاضا، 
تغیی��رات قیمتی گذش��ته و فعل��ی کاالهای 
اساسی و برآورد روند قیمتی معامات داخلی 
و بین الملل��ی، در راس��تای کارآمدی بیش��تر 
مدیریت بازار این گونه کاالها توس��ط دولت و 
بخش  خصوصی با تأکید بر مش��ارکت مؤثرتر 
هم��ه بخش ه��ا و همچنی��ن تب��ادل نظر در 
خصوص اجرای بند الف ماده 32 قانون برنامه 
ششم توسعه برگزار شد. آشنایی فعاالن بخش 
کشاورزی با روند معامات و عرضه و تقاضای 
این محصوالت در ب��ورس کاالی ایران نیز در 
این نشست ها مدنظر است. همچنین، ابزارهای 

نوی��ن بورس کاال و تجرب��ه بورس های کاالیی 
جهان در حوزه اعمال سیاس��ت های حمایتی 
از بخش کشاورزی نیز در این جلسات معرفی 
و بررس��ی خواهد شد. ش��ایان ذکر است این 
جلسات هر دو هفته یک بار برگزار می شود. بر 
این اس��اس نخستین میز تخصصی محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاال برگزار ش��د که در 
ابتدای این نشس��ت تخصصی، روند معامات 
جهانی محصوالتی چون برنج، گندم، دانه های 
روغنی، روغن خام، کره و شکر با رویکرد بازار 
نقدی و قراردادهای مش��تقه از س��وی بخش 
مدیری��ت بر نظ��ارت بازار و مدیریت توس��عه 
بازار مش��تقه بورس کاال به حاضران ارائه شد. 
همچنین در ادامه ای��ن میز تخصصی، عرضه 
شکر در بورس کاالی ایران به طور خاص مورد 
بررس��ی قرار گرفت که حجم معامات، عرضه 
و تقاضا، قیمت ها، اوضاع معامات در ش��رایط 
مختلف بازار و نتایج و ثمرات عرضه ش��کر در 
بورس کاال از زوای��ای مختلف مورد ارزیابی و 
س��نجش قرار گرفت. قرار اس��ت در برگزاری 
هر میز تخصصی محصوالت کشاورزی، عرضه 

و معام��ات یک محص��ول کش��اورزی مورد 
تجزی��ه و تحلیل قرار گی��رد که به این ترتیب 
نشست روز گذش��ته به بررسی معامات شکر 
اختصاص یافت. از سوی دیگر واحد مطالعات 
ب��ورس کاال، تحلی��ل تکنی��کال و فاندامنتال 
محصوالت کش��اورزی ب��ا تکیه ب��ر محصول 
شکر را به حاضران ارائه کرد که مقرر شد این 
بررسی های تحلیلی نیز به طور منظم در برنامه 
کاری میز تخصصی محصوالت کشاورزی قرار 
گیرد. در پایان مقرر ش��د در نشست بعدی با 
حض��ور نمایندگان وزارت جهاد کش��اورزی و 
مش��ارکت بیش��تر بخش  خصوصی، روندهای 
قیمتی و عرضه و تقاضای کاالهای کش��اورزی 
در س��طح جهانی، آشنایی و مرور قراردادهای 
مش��تقه در بورس ه��ای جهان��ی و همچنین 
اوضاع معامات کاالهای کش��اورزی در بورس 
کاالی ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین 
ماحظ��ات مربوط به اجرای بند الف ماده 32 
قان��ون برنامه شش��م توس��عه و موانع حضور 
بخ��ش دولتی و خصوص��ی در معامات حوزه 
کش��اورزی بورس کاال نیز م��ورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت. گفتنی اس��ت در بند الف ماده 
32 قانون برنامه شش��م توسعه آمده است: به 
منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساس��ی 
کش��اورزی و کاهش نوس��ان غیرعادی فصلی 
محصوالت کش��اورزی و به منظ��ور کاهش بار 
مالی دولت برای تأمی��ن نقدینگی در گردش 
و هزینه تبعی مورد اس��تفاده در سیاست های 
تنظی��م ب��ازار و تأمی��ن ذخای��ر محص��والت 
بازرگانی  راهب��ردی )اس��تراتژیک(، ش��رکت 
دولتی ایران یا هر یک از ش��رکت های دولتی 
مس��ئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص 
وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس 
برآورده��ای ماهان��ه، فصلی و س��االنه عرضه 
داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت 
به اتخاذ موقعیت مناس��ب خرید یا فروش در 
قراردادهای س��لف و ابزاره��ای مالی موضوع 
بن��د )24( ماده  )1( قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوری اسامی ایران مصوب اول آذر 1384 
روی هر یک از دارایی های مش��مول صدر این 
بن��د در چارچوب مقررات بازار س��رمایه اقدام 

می کنند. 

مدی��ر پیگیری تخلف��ات س��ازمان بورس 
گفت از ابتدای امس��ال تع��داد 101 گزارش 
تخلف توس��ط واحدهای نظارتی س��ازمان و 
بورس ها در حوزه ناش��ران و بازار و کارگزاران 
به کمیته رس��یدگی به تخلفات واصل شده و 
ای��ن کمیته در این م��دت 896 تصمیم اعم 
از ق��رار و حکم صادر کرده اس��ت. به گزارش 
س��نا، سیدمرتضی ش��هیدی گفت: از ابتدای 
س��ال 96 تاکنون تعداد 101 گزارش تخلف 
جدید توس��ط واحدهای نظارتی س��ازمان و 
بورس ها در حوزه ناش��ران و بازار و کارگزاران 
به کمیته رس��یدگی به تخلفات واصل شده و 
ای��ن کمیته در این مدت 896 تصمیم اعم از 
قرار و حکم صادر کرده اس��ت. مدیر پیگیری 

تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از 
این تعداد گزارش تخلف، 22 گزارش مربوط 
به کارگزاران، 56 گزارش مربوط به ناش��ران، 
17 گزارش مربوط ب��ه نهادهای مالی و باقی 
آن مرب��وط به س��ایر اش��خاص تحت نظارت 
همچون تش��کل های خودانتظام اس��ت. وی 
ادامه داد: از این تع��داد تصمیم، 93 مورد از 
آنها منجر به صدور رأی در کمیته رس��یدگی 
ب��ه تخلفات ش��ده و در این م��دت به منظور 
صدور آرایی همچون جریمه نقدی و س��لب 
صاحیت، 382 قرار ارجاع به هیأت رسیدگی 
ب��ه تخلفات نیز ص��ادر و هیأت نی��ز تاکنون 
286 م��ورد از آنه��ا را مورد بررس��ی و تأیید 
ق��رار داده ک��ه منتهی به ص��دور رأی بدوی 

شده اس��ت. این مقام مس��ئول با بیان اینکه 
کمیته رس��یدگی به تخلفات سازمان بورس 
در اجرای ماده 5 دس��تورالعمل رسیدگی به 
تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار 
اوراق بهادار، 421 قرار ارجاع به تش��کل های 
خودانتظ��ام صادر کرده اس��ت، گفت: از کل 
اح��کام ص��ادره توس��ط هیأت رس��یدگی به 
تخلفات در این مدت، تعداد 142 رأی شامل 
جریم��ه نقدی در مجموع ب��ه مبلغی بیش از 
28 میلیارد ریال صادر ش��ده است. شهیدی 
گف��ت: همچنین 92 اخط��ار، 35 تذکر، 10 
س��لب صاحیت و س��ایر مجازات ها از جمله 
محرومیت و لغو گواهینامه و مجوز نیز صادر 
ش��ده که با لحاظ س��وابق انضباطی متهمان 

ب��ه تخلف، درخص��وص یکایک آنها توس��ط 
کمیته رس��یدگی به تخلفات سازمان بورس 
و اوراق بهادار تصمیم گیری شده است. مدیر 
پیگی��ری تخلفات س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار در پایان افزود: مراجع رس��یدگی به 
تخلف��ات در صورت دریافت گ��زارش تخلف 
از نهادهای نظارتی طب��ق روال قانونی اقدام 
به رس��یدگی و صدور رأی مقتضی می کنند 
و در عی��ن حال چنین امری صرف نظر از بعد 
بازاری ناش��ران و نهاده��ای مالی بوده و الزم 
است سرمایه گذاران به اتکای اسناد و مدارک 
و صورت های مالی ناش��ران اق��دام به معامله 
کرده و از هیاهوی برخی اش��خاص س��ودجو 

متاثر نشوند. 

با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد 

نخستین میز تخصصی محصوالت کشاورزی در بورس کاال

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس خبر داد

صدور ۸۹۶ حکم برای تخلفات بورسی از ابتدای امسال

خبر

عرضه 21 هزار تن انواع قیر در تاالر 
صادراتی بورس کاال

روز دوشنبه، 74 هزار و 834 تن انواع مواد پلیمری، قیر، 
گوگرد، لوب کات و وکیوم بات��وم در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران روز دوشنبه 19 تیرماه میزبان عرضه 21 
هزار تن انواع قیر ش��رکت های عایق اصفهان، ایزوگام تبریز  
)صنایع قیر مجد تبریز(، کیمیا قیرجی و شعب مختلف نفت 
پاسارگاد بود. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بوس کاالی 
ایران نیز در این روز میزبان عرضه 5هزار تن ش��مش بلوم، 
440 تن سبد میلگرد، 100 تن شمش سرب و 16 کیلوگرم 
ش��مش طا بود. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی 
ای��ران نیز در این روز عرضه 3 هزار و 794 تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی، 400 تن ذرت دانه ای، 300 تن 
روغن خام، یک هزار و 325 تن ش��کر س��فید، 41 هزار تن 
گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم دوروم را تجربه کرد. بازار 
فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه یک 

هزار تن جو دامی و 40 هزار قطعه جوجه یک روزه بود.  

نخستین محصول ریفورمیت عرضه شد
روز دوشنبه بازار فیزیکی میزبان عرضه های متنوع کاالهای 
پتروشیمی و پاالیشگاهی بود. در جریان معامات روز گذشته، 
کاالهای برش سنگین پتروشیمی شازند و تبریز، آیزوریسایکل، 
ح��ال 402، 406، 400 و 410 پاالیش نفت اصفهان، حال 
404، آیزوریس��ایکل، نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ 
نفت��ا حال 410 پاالیش نفت ش��یراز، نفتای س��بک پاالیش 
نفت تهران، متانول پتروش��یمی زاگرس، سوخت کوره سبک 
پتروشیمی تبریز و پروپیلن پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 
عرضه ش��دند. همچنی��ن رینگ داخلی ب��ازار فیزیکی بورس 
انرژی ایران میزبان نخس��تین عرضه کاالی ریفورمیت شرکت 
پتروشیمی بوعلی س��ینا به میزان 2،000 تن و حداقل خرید 
500 تن بود. در جریان معامات روز یکش��نبه )18 تیر 96(، 
در ب��ازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران کاالهای برش س��نگین 
پتروش��یمی ج��م، ح��ال 402 و 410 پاالیش نفت ش��یراز، 
حال 402 پاالیش نفت کرمانش��اه، نفتای س��نگین پاالیش 
نفت تهران، نفتای س��نگین تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز 
)عم��ده( و میعانات گازی پاالیش گاز ای��ام در رینگ داخلی 
و آیزوریس��ایکل و حال 402 پاالیش نفت ش��یراز در رینگ 
بین الملل عرضه شدند. ارزش کل معامات صورت گرفته معادل 
21,273 ت��ن و به ارزش بیش از 251 میلیارد و 159 میلیون 
ریال اس��ت. در رینگ داخلی بازار فیزیک��ی این روز 20,335 
ت��ن انواع حامل های انرژی به ارزش بیش از 236 میلیارد ریال 
به معامله رس��ید و در رینگ بین الملل نیز بیش از 1200 لیتر 
حال 402 به ارزش بیش از 14 میلیارد ریال به معامله انجامید. 

 وزش نسیم خوش صعود
در بازارهای آسیایی

بازارهای آس��یایی در ش��روع س��اعات معاماتی هفته با روند 
افزایش��ی همراه ش��دند و روند نزولی هفته گذش��ته را جبران 
کردند، درحالی که انتش��ار آمار نرخ بی��کاری در آمریکا، کمی از 
نگرانی ه��ای اقتصادی س��رمایه گذاران را کاه��ش داد. افزایش 
قیمت سهام شرکت های تکنولوژی موجب رشد دیگر متغیرهای 
بازارهای آس��یایی ش��د، در همین حال شاخص آسیا پاسیفیک 
با رش��د 0,4 درصدی همراه ش��د. در این بازارها، قیمت س��هام 
شرکت سامسونگ الکترونیک رکورددار رشد قیمت شد و سهام 
شرکت دوربین های حرفه ای کانن با بیشترین میزان رشد قیمت 
در پنج هفته گذش��ته روبه رو شد. کاهش قیمت ین در بازار ارز 
جهانی موجب شد شاخص ها در بازارهای ژاپن پس از سه جلسه 
معاماتی، روند رو به رشد را آغاز کنند. افزایش میزان مشاغل در 
ماه ژوئن نسبت به پیش بینی های اخیر بیشتر شد و تحلیل گران 
را با ش��گفتی همراه کرد. شاخص ها در بازار استرالیا نیز با رشد 
قیمت س��هام بزرگ ترین بانک این کش��ور، روند صعودی را در 
پی��ش گرفت. جان تژا، مدیر فروش در کارگزاری س��یپتادانا در 
جاکارتا در این خصوص اظهار داش��ت: آمار نرخ بیکاری آمریکا 
موج مثبتی را برای بازارهای سهام به همراه آورده و حس خوبی 
را نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی دنیا ایجاد کرده است. این خبر 
خوش همراه با گزارش عملکرد شرکت ها که درحال انتشار است 
می تواند بازارهای س��هام را تا چن��د روز متوالی با افزایش همراه 
کند. این در حالی است که در این بازارها شاخص تاپیکس ژاپن 
با رش��د 0,4 درصدی همراه شد و نیکی ژاپن 0,6 درصد مثبت 
شد. بورس هنگ کنگ با رشد 0,8 درصدی شاخص اصلی روبه رو 
شد درحالی که شانگهای چین نیز رشد 0,3 درصدی را از خود به 
جای گذاشت. شاخص اس اند پی استرالیا 0,7 درصد رشد کرد و 
کاسپی کره جنوبی نیز 0,1 درصد افزایش داشت. بورس فیلیپین 
با رش��د 0,1 درصدی شاخص اصلی روبه رو شد و شاخص اصلی 

بورس مالزی نیز با تغییرات اندکی معامات را به پایان برد. 

 صدور مجوز افزایش سرمایه 
۹7 درصدی »خبهمن«

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ا افزای��ش س��رمایه 
97درصدی گروه بهمن موافقت کرد. افزایش س��رمایه گروه 
بهمن از مبلغ 5 ه��زار و 70 میلیارد ریال به مبلغ 10 هزار 
میلیارد ریال از محل س��ود انباش��ته و س��ایر اندوخته ها از 
سوی سازمان بورس بامانع اعام شد. افزایش سرمایه گروه 
بهمن به منظور جبران مخارج انجام ش��ده جهت مشارکت 
در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری 
در س��هام شرکت های بورسی و فرابورسی خواهد بود. انجام 
افزایش سرمایه »خبهمن«، حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ 
این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه 
در مهل��ت مقرر، موجب ابطال این مجوز ش��ده و انجام آن 

مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود. 

پوشش 23 درصدی پیش بینی های »دیران«
ش��رکت ایران دارو پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی 
منتهی به 29 اسفندماه 96 را با سرمایه ثبت شده 240 میلیارد 
ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت ایران دارو 
س��ود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 
450 ریال برآورد و اعام کرد طی دوره س��ه ماهه نخست این 
سال مالی با اختصاص 104 ریال سود به ازای هر سهم معادل 
23 درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش داده است. »دیران« 
س��ود خالص در دوره س��ه ماهه منتهی به 31 خردادماه 96 را 

مبلغ 31 میلیارد و 263 میلیون ریال اعام کرد. 
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بیشترین درصد افزایش
پاس��کوکار در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که داده پردازی ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1,0155.73پاسک

4,7475مداران

4,3505خلنت

2,2934,99کاذر

3,6814,93چکاوه

7,0184,87مرقام

3,5724,81غپینو

 بیشترین درصد کاهش
داروسازی روزدارو صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. نیروترانس در رده دوم این گروه ایستاد. لیزینگ ایرانیان هم در 

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

)13.6(2,268دروز
)4.95(6,477بنیرو
)4,94(1,828وایران

)4,63(4,799خفنر

)4,53(3,477ثاباد

)3,18(6,366شپدیس

)3,05(7,785قپیرا

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
 ش��ناخته ش��د. س��ایپا دیزل در رده دوم این گروه ایستاد. 

پلی اکریل هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

61.655 1508فوالد

31,251 867خکاوه
29,902 542شپلي

20,005 990خپارس
18,669 826خزامیا
16,412 1879فملي
16,365 2143وبانک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را آسان پرداخت 
پرش��ین به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. کارخانجات قند قزوین هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
99.585 26441آپ

92,964 1508فوالد
51,914 3868قزوین
43,138 3761وبیمه
40,991 2678خودرو
35,070 2143وبانک
31,603 3069فخوز

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که ایران 
خودرو در این گروه دوم ش��د و کارخانجات قند قزوین در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

15082426فوالد
26781500خودرو
38681478قزوین
37611393وبیمه

9901351خپارس
8671345خکاوه
5421267شپلی

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را روز گذشته داروسازی 
زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

54101082ددام
20161008کساپا

2291573خمحور
932466خکمک
1256419خریخت
1562312قثابت
4350311خلنت

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

7141.90وخارزم
44812.16کگاز

12772.36واعتبار
10773.59ورنا
16983.76ما

11653.86وصنا
10193.92وصنعت

نماگربازارسهام
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مدیر آبفا مبارکه در برنامه جاری حیات اعالم کرد
کیفیت آب شرب مبارکه مطابق با استاندارد است

اصفهان - قاسم اسد- در ششمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات 
با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب که با حضور کارشناس��ان آبفا استان، مجریان و گویندگان 
شبکه رادیو اصفهان و جمعی از مردم شهرستان مبارکه برگزار شد مهندس سیف اله بستاکی 
مد یر آبفا مبارکه در پاس��خ به سؤال محمدرضا سلیمانی نیکوآبادی پیرامون چگونگی تأمین و 
کیفیت آب شرب شهرستان مبارکه گفت: آب شرب شهرستان مبارکه با دبی متوسط 450 لیتر 
در ثانیه عمدتاً از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تأمین می شود و در صورت کمبود از منابع داخلی 
نیز جهت تأمین آب شرب استفاده می شود. همچنین کیفیت آب شرب این شهرستان در حد استاندارد است به گونه ای که سختی آب 
در مبارکه مطابق با استاندارد می باشد که بر اساس استاندارد اعالم شده TBS آب باید بین 200 تا 600 باشد که در مبارکه حدود 230 
می باشد و خوشبختانه سختی آب در شهرستان مبارکه در حد متعارف است و رسوباتی که به دیواره سماور و کتری در هنگام جوشیدن 
آب می چسبد کامالً طبیعی است. همچنین در برنامه جاری حیات که در شهرستان مبارکه برگزار شد 2 نفر از مشترکین کم مصرف که 
سالها آب شرب را مطابق با الگوی مصرف استفاده می کنند حضور یافتند. آقایان کشاورزیان و هاشمی برای حضار در این برنامه و شنوندگان 
مصرف صحیح آب را توضیح دادند. آنها به استفاده از تجهیزات و شیرآالت کاهنده استفاده از کارواش خانگی، رعایت نکات مصرف صحیح آب 
که از سوی کارشناسان شرکت آبفا استان در صداوسیما، مطبوعات، تبلیغات محیطی عنوان می شود مانند چگونگی آبیاری باغچه، شستن 
ظروف، استحمام و ... را سرلوحه کار خود قرار دادند. شرافتی کارشناس مدیریت مصرف شرکت آبفا استان اصفهان در این برنامه به استفاده 
از تجهیزات و شیرآالت کاهنده در آشپزخانه، دستشویی و حمام پرداخت و اعالم کرد: استفاده از شیرآالت اهرمی، پدالی و الکترونیکی بسیار 
مؤثر در مصرف صحیح آب می باشد به طوریکه بهره گیری از شیرآالت الکترونیکی 80 درصد، پدالی 50 درصد، اهرمی 35 تا 45 درصد در 

مصرف آب صرفه جویی می شود. 

 برگزاري کارگاه آموزشي سالمت ویژه بانوان شاغل و همسران کارکنان  
صنعت آب و برق آذربایجان غربي 

ارومیه- خبرنگ�ار فرصت امروز- همایش کارگاه آموزش��ي با 
حضور جمعي از بانوان ش��اغل و همسران کارکنان صنعت آب و برق 
در سالن شهید رخشاءشرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان غربي  
برگزار شد .  در این همایش خانم تاجفر مدیرکل امور بانوان استانداري 
آذربایجان غربي  و خانم ربیع پور و آقاي اسالملو از مدرسین دانشگاه در 
ارتباط با امور خانواده و سالمت رواني و بهداشتي و درماني خانواده ها  و 
نقش بانوان براي جلوگیري از آنها سخنراني نمودند .   در پایان این همایش براي  حاضرین در این همایش به قید قرعه جوایزي اهدا شد و از کارکنان 

شرکت آب و فاضالب و شرکت توزیع نیروي  برق با اهداء لوح تقدیر و تشکر گردید .

گردهمایی با شعار »من امنیت خانواده ام را دوست دارم« در سمنان
س�منان - حسین بابامحمدی-  سرپرست س��ازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از 
برگزاری راهپیمایی و گردهمایی بزرگ به مناسبت هفته عفاف و حجاب در سمنان خبر داد . جواد نجاریانی 
افزود :این راهپیمایی و گردهمایی بزرگ با عنوان صیانت از حریم خانواده و با شعار" من امنیت خانواده ام را 
دوست دارم" از ساعت 18 الی 20 بیست و یکم  تیرماه از میدان کوثر به سمت پارک آبشار برگزار می شود . وی 
تحکیم بنیان خانواده را مهم ترین هدف برگزاری این گردهمایی عنوان و تصریح کرد: خانواده با اهمیت ترین نهاد 
جامعه و تاثیرگذارترین محل برای پرورش کمال ارزش های اخالقی در جامعه است و  رشد همه جانبه اجتماع 
در گرو وجود خانواده ای معتقد و ارج نهادن به ارزشها ورعایت اصول اخالق است. این همایش به همت کمیته 
حجاب و عفاف س��منان برگزار می شود و سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری سمنان در راستای 

ترویج سبک زندگی عفیفانه تبلیغات این راهپیمایی و گردهمایی بزرگ را بر عهده گرفته است.

اطفای کامل حریق در جنگل های استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جانش��ین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلس��تان از اطفاء کامل حریق در جنگلها و مراتع 7 
شهرستان استان گلستان در مساحتی نزدیک به 12 هکتار خبر داد.مهندس محمد آریانفر اظهار کرد: گرمای هوا و آتش زدن کاه و کلش زمین های 
کشاورزی در زمین هایی که مرز مشترک با جنگل دارند و در بعضی موارد بی احتیاطی گردشگران باعث آتش سوزی شده است.وی با بیان اینکه 11 
نقطه در شهرستان های کردکوی، رامیان، آزادشهر، گالیکش، مینودشت، کالله و گرگان دچار حریق شده است، ادامه داد: بیشتر این آتش سوزی ها 
از قبل از ظهر روز چهارشنبه 14 تیرماه شروع شد که با حضور به موقع نیروهای منابع طبیعی، جوامع محلی و نیروهای دیگر دستگاه های اجرایی 
 در کوتاه ترین زمان اطفاء کامل شد.مهندس آریانفر افزود: سوزاندن کاه و کلش در زمین های کشاورزی و هم مرز بودن آن ها با جنگل صدمات 
جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست وارد می کند که از سوی دستگاه قضایی کشور و بر اساس ماده 688 قانون تعزیرات مشمول یکسال 
حبس و جزای نقدی است.جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان تصریح کرد: هم استانی های عزیز در صورت بروز هر گونه آتش 

سوزی در جنگل با شماره 1504 تماس گرفته و موارد را به یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر دهند.

158هکتار از عرصه های منابع ملی طی سه ماهه نخست سال در گلستان خلع ید شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- س��رهنگ پاسدارمحمودکیانپورفرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان 
درتماسی با پایگاه اطالع رسانی این اداره کل گفت:طی سه ماهه نخست سال جاری یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان موفق به 
خلع ید158هکتار ازعرصه های منابع ملی ازیدمتصرفان به این عرصه ها شده است.در ادامه فرمانده یگان حفاظت  مشروح آمار و اطالعات تخلفات 
سه ماهه اول سال جاری )فصل بهار( در حوزه یگان حفاظت را بدین شرح اعالم نمود:• تشکیل84 فقره پرونده رفع تجاوز و تصرف به مساحت مجموع 
158هکتار  از منابع ملی شامل اجرای 75 فقره خلع ید جنگل و مرتع - 28فقره خلع ید مربوط به جنگل و 47فقره مربوط به مرتع - و همچنین 
9فقره پرونده رفع تجاوز در غالب تبصره ذیل ماده 55 به مساحت 93هکتار• تشکیل 70 فقره پرونده کشفیات مربوط به 517 اصله چوب جنگلی به 
حجم قریب به 43مترمکعب ، 129 استرهیزم و  300 کیلوگرم ذغال• تشکیل 77 فقره پرونده تخریب و تصرف مربوط به جنگل و 8 فقره مربوط 
به مرتع درقالب ماده 690و 55 قانون حفاظت و بهره برداری• تشکیل65 فقره پرونده قطع درختان جنگلی در قالب ماده 42 قانون حفاظت و بهره 
برداری• تشکیل 5 فقره پرونده بوته کنی درختان جنگلی به تعداد 11200 اصله درقالب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری• 4 مورد تشکیل 
پرونده کت زنی 9 اصله درخت و1مورد س��وزاندن درخت که متخلفین شناس��ایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است• 115 فقره چرای 
غیر مجاز دام به تعداد 18548واحد دامی• دستگیری و بازداشت 9 نفر متخلف و توقیف 11دستگاه وسیله نقلیه بهمراه 5دستگاه تجهیزات• 2مورد 
درگیری با متخلفان منجر به 1مورد جراحت نیروی سازمانی همچنین طی این مدت در مجموع 38 فقره حریق در عرصه های ملی استان بوقوع 
پیوسته که از این تعداد 27 فقره به مساحت 2/5 هکتار در جنگل های طبیعی ، 5فقره به مساحت 3 هکتار در جنگلهای دست کاشت ، 5 فقره به 

مساحت 6/5 هکتار در مراتع و 1 فقره به مساحت 1500متر مربع در مراتع مشجربه ثبت رسید.

برگزاری جلسه توجیهی کارشناسان اشتغال بهزیستی منطقه غرب مازندران
مهمترین برنامه های سال 96 جذب کامل اعتبارات است

ساری - دهقان - در این جلسه عالالدینی معاون توانمندسازی و مسکن بهزیستی مازندران ضمن 
بررسی نقاط ضعف و قوت شهرستانها و کارشناسان در سال 95 به تبیین برنامه های حوزه اشتغال 
در سال 96 پرداخت  و گفت : جذب اعتبارات باالی 42 میلیارد تومانی حتما با برنامه های مدون و 
دقیق مقدور خواهد بود . به گزارش خبرنگار مازندران جلسه توجیهی کارشناسان اشتغال بهزیستی 
منطقه غرب استان با حضور عالالدینی معاون امور توانمند سازی و مسکن بهزیستی مازندران ، شریفی 
رئیس اداره بهزیستی شهرستان نور و کارشناسان اشتغال در سالن کنفرانس اداره بهزیستی شهرستان 
نور برگزار شد. در این جلسه عالالدینی معاون توانمندسازی و مسکن بهزیستی مازندران ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت شهرستانها و کارشناسان 
در سال 95 به تبیین برنامه های حوزه اشتغال در سال 96 پرداخت  و گفت : جذب اعتبارات باالی 42 میلیارد تومانی حتما با برنامه های مدون 
 و دقیق مقدور خواهد بود . عالالدینی اظهار داشت : مهمترین برنامه های سال 96 جذب کامل اعتبارات ، برگزاری جلسات با مسئولین اعتبارات 

بانکهای عامل شهرستان ، ارتباط و پی گیری با دفاتر کاریابی و مشاوره ، آماده سازی شغلی و نظارت بر اشتغال می باشد . 

در سه ماهه نخست امسال؛
پرداخت بیش از دو میلیارد ریال خدمات بیمه ای، جهیزیه و خسارت سیل به مددجویان دیری

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز-مدیر کمیته امداد شهرس��تان دیر از ارائه خدمات یش از دو میلیارد ریالی در حوزه های بیمه تامین 
اجتماعی، تامین جهیزیه نوعروسان و پرداخت خسارت سیل به مددجویان خبر داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مسلم انیژپور، مدیر 
کمیته امداد شهرستان دیر، در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به خدمات ارائه شده به مددجویان تحت حمایت این نهاد، در سه ماهه نخست 
امسال، گفت: خدمات ارائه شده در سرفصل های مختلف تامین جهیزیه نوعروسان مددجو، پرداخت بیمه های تامین اجتماعی، پرداخت 
خسارات وارد شده سیل و کمک هزینه برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال بوده است. وی اهداء جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت را 
یکی از مهم ترین برنامه های کمیته امداد برای ازدواج جوانان و خروج آنان از چرخه حمایتی عنوان کرد و افزود: در سه ماهه نخست امسال 
5 فقره جهیزیه به ارزش  150 میلیون ریال به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان دیر پرداخت شده است. مدیر کمیته امداد 
شهرستان دیر از پرداخت بیش از 118 میلیون ریال برای رفع سوء تغذیه کودکان تحت پوشش کمیته امداد دیّر خبر داد  و گفت: 158 کودک 
زیر شش سال مبتال به سوء تغذیه تحت این نهاد هستند که طی هر دوره برای بهبود وضعیت جسمانی آنها هزینه مواد خوراکی در اختیار 
خانواد ه های آنها قرار می گیرد و در هر دوره کنترل های الزم از سوی شبکه بهداشت و درمان این نهاد در زمینه ارتقاء رشد و سالمت کودکان 

و مصرف کاالهای پیش بینی شده اعمال می شود. 

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس خبر داد  
برگزاری اولین دوره مسابقات وزنه برداری مدارس استان تهران در شهرستان قدس

ش�هرقدس - محبوبه ابوالقاس�می - به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و ش��هرداری قدس، رضا حیدری گفت : در راستای 
گرامیداشت  مقام واالی شهدای مدافع حرم اولین دوره مسابقات وزنه برداری آموزشگاهی مدارس استان تهران و توابع به میزبانی شهرستان 
قدس برگزار شد. وی افزود : این مسابقات به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس و همکاری هیأت وزنه برداری شهرستان  و 
اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس  راس ساعت 10 صبح  روز جمعه 16 تیرماه  سال جاری و همزمان با افتتاح  رسمی سالن ورزنه 
برداری ش��هرداری قدس در محله کاووس��یه)جنب سالن ورزشی البرز( انجام شد. مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس با 
اشاره به ظرفیت باالی این شهرستان  در پرورش قهرمانان ورزشی  یادآور شد :توجه ویژه مدیریت شهری قدس به مقوله ورزش و توسعه 
زیرساخت های ورزشی  با  احداث سالن های چند منظوره در نقاط مختلف شهر  طی سال های اخیر درخشش  ورزشکاران این شهرستان 
در رشته های مختلف ورزشی در سطح مسابقات کشوری و بین المللی را به دنبال داشته و شهرستان قدس را به یکی از قطب های مهم 

ورزش استان تهران تبدیل کرده است.

اخبار

تبریز - اسد فالح- رئیس کمیته تبلیغات، بازاریابی و اموربین الملل 
س��تاد تبریز 2018 از برگزاری چندین عنوان برنامه در آستانه تبریز 
2018 خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االسالم احمد 
حمیدی اظهار کرد: برگزاری همایش های بین المللی در آستانه تبریز 
2018 و همزمان با این رویداد فرهنگی از برنامه های مورد نظر توسط 
کمیته تبلیغات، بازاریابی و امور بین الملل خواهد بود. وی ادامه داد: 
برگزاری همایش بین المللی شمس، همایش بین المللی ربع رشیدی 
و همایش بین المللی ش��هریار از جمله برنامه های پیش بینی شده 
اس��ت. وی با اشاره به اهمیت ش��هرهای خواهرخوانده تبریز یادآور 
ش��د: تبریزبا 9 ش��هر تفاهم نامه خواهرخواندگی دارد که با برگزاری 

هفته های فرهنگی در این شهرها با محوریت تبریز 2018 سعی در 
معرفی این رویداد جهانی داریم. معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
تبریز همچنین از ایجاد بسترهای الزم برای خواهرخواندگی تبریز با 
ش��هرهای ووهان، قارس و هامبورگ خبر داد و گفت: بسترهای الزم 
برای خواهرخواندگی تبریز با این شهرها فراهم شده است و براساس 
مذاکرات انجام یافته با ش��هر قونیه نیز این تفاهم نامه منعقد خواهد 
شد. حجت االسالم حمیدی با اشاره به برگزاری هفته های فرهنگی 
خاطرنشان کرد: هفته های فرهنگی تبریز در شهرهای ارزروم و قازان 
برگزار ش��ده اس��ت و مقدمات برگزاری این برنامه های فرهنگی در 

شهرهای باکو، نجف و استانبول فراهم می شود.

ساری - دهقان -  این جشنواره از 20 تیر لغایت 20 شهریور ماه سال 
96 برگزار مي گردد به گزارش خبرنگار مازندران ؛ سرپرست معاونت فرهنگي 
و اجتماعي ش��هرداري س��اري، برنامه ریزي جهت پر ک��ردن اوقات فراغت 
ش��هروندان را از اولویت هاي شهردار محترم و مجموعه فرهنگي شهرداري 
عنوان کرد و گفت: ش��هرداري س��اري با برنامه ریزي ب��راي اوقات فراغت 
ش��هروندان در تابستان امس��ال مي تواند گام موثري جهت رفع دغدغه ي 
اوقات فراغت شهروندان در فصل تابستان بردارد. محمد محبوب در دومین 
جلسه کارگروه جشنواره تابستانه اوقات فراغت که با حضور کارشناسان این 
حوزه برگزار گردید ، گفت: این جش��نواره از 20 تیر لغایت 20 شهریور ماه 
سال 96 برگزار مي گردد. وي در ادامه اظهار داشت:  این جشنواره با محوریت 
فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي و تفریحي  در قالب 20 برنامه با هفت عنوان 

فرهنگي ، هفت عنوان ورزشي و شش عنوان اجتماعي جهت سپري شدن 
موثر اوقات فراغت ش��هروندان تهیه ،تدوین و برنامه ریزي ش��د. محبوب از 

نقش کلیدي اوقات فراغت در زندگي روزمره مردم خبر داد و گفت: به دلیل 
اهمیت موضوع فراغت، نیاز به تدوین برنامه منسجم و منظم براي شهروندان 
مي باش��د. سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري از کارشناسان 
حوزه هاي مختلف خواست برنامه ها را به صورت شهروند محور برنامه ریزي 
کنند و در ادامه خاطر نش��ان کرد: برنامه ها  به ش��کلي دیده شده است که 
ش��هروندان خودشان در برنامه هاي فراغت نقش داشته باشند. محبوب 20 
تیر ماه را زمان افتتاحیه ي این جشنواره اعالم کرد و گفت: افتتاحیه ي این 
جشنواره با عنوان فرهنگي و سرفصل بازي هاي کودک و نوجوان در پاک ملل 
برگزار خواهد شد. وي در پایان از کارشناسان کارگروه جشنواره خواست تا 
بعد معنوي و حفظ ارزشهاي اسالمي  در راستاي نشاط اجتماعي شهروندان 

در برنامه ها مغفول نماند.

تبریز - مجید مسلمی حکم آبادی- مدیرعامل شرکت بهره برداری 
قطارشهری تبریز و حومه از ارزیابی فنی دو مرحله ای قطارهای متروی تبریز 
ب��ه طور روزانه خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، یعقوب وحیدکیا با 
اع��الم این مطلب گفت: هریک از قطارهای متروی تبریز برای اعزام به خط 
اصلی و شروع به خدمات دهی، روزانه  و عموماً در دو مرحله توسط کارکنان 
مستقر در سالن های پایانه مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار می گیرند. وی 
اظهار داش��ت: پرسنل فنی مرتبط با ناوگان قطارشهری برای آنکه قطار در 
س��اعت 7 صبح امکان مسافرگیری را داشته باشد می بایست،  حداقل چند 
س��اعت قبل از زمان شروع مس��افرگیری، اقدام به بررسی و تست بیش از 
دهها مورد فنی نمایند. وی تصریح کرد:  پس از اطمینان از ش��رایط ایمنی 
و حصول آمادگی با لحاظ استانداردهای تعریف شده، قطارها به خط اصلی 
اعزام می شوند و اگر به لحاظ فنی و ظاهری در زمان سرویس دهی مشکالتی 
پیش آید،  نظر به اینکه انجام تعمیرات در آن لحظه مقدور نخواهد بود قطار 
مذکور از خط اصلی خارج شده و روانه پایانه می شود تا قطار جایگزین تست 

 شده وارد خط اصلی شود. وی با بیان اینکه قطارها همه روزه در دو مرحله
 »شس��ت و شوی تر و خشک« می شوند،  تصریح کرد: در جهت رفاه حال 
مسافران و حفظ زیبایی و آراستگی ظاهری قطارها پس از اتمام ساعات کاری 
مترو،  قطارها تا پاس��ی از شب اقدام به خشک شویی و تر شویی می شوند. 

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه اضافه کرد: تمامی 
قطارهایی که در طول روز خدمات رسانی کرده اند،  پس از پایان ساعات کاری 
نیز مجدداً مورد ارزیابی های فنی قرار گرفته و بر اس��اس لیس��تی که تهیه 
شده تجهیزات مورد بررسی قرار می گیرد. وحیدکیا ادامه داد:  طبق مصوبه 
شورای شهر تبریز با پایان ماه مبارک رمضان بلیت فروشی در ایستگاه های 
مترو آغاز ش��ده و در تمامی ایستگاه ها کارت بلیت های الکترونیکی توزیع 
شده اس��ت. مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز قیمت بلیت 
های تک سفره مترو را 5000  ریال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت:  طبق 
پیش بینی های به عمل آمده در صورت بهره برداری کامل و با بهره گیری  
از تمام ظرفیت مترو  عواید ناشی از بلیت فروشی مترو تنها 10 الی 20 درصد 
از هزینه های قطارشهری را تامین خواهد کرد. وی با اشاره به مزایای کارت 
بلیت الکترونیکی اف��زود: این کارت جایگزین بلیت کاغذی بوده و پرداخت 
خرد ش��هروندان را به صورت س��ریع و ایمن در حوزه حمل و نقل ش��هری 

تسهیل می نماید.

بندرعباس- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیرعامل آبفاي هرمزگان با 
اشاره به اینکه طعم و مزه دار بودن آب شهر بندرعباس در فصل گرما اتفاق 
تازه اي نیست، اظهار داشت: هر ساله با آغاز این فصل بویژه با توجه به افزایش 
دما در تابستان ، متاسفانه این مسئله شدت بیشتري مي یابد. امین قصمي 
گفت: تغییر بوي آب ش��رب شبکه شهر بندرعباس ، بدلیل افزایش میزان 
مصرف آب در نتیجه ي گرماي باالي 40 درجه در فصل تابستان است که 
سبب شده بخش بیشتري از آِب الیه میاني مخزن سد استقالل میناب مورد 
اس��تفاده قرار گیرد و چون تراکم و شکوفایي جلبک ها )بر اثر افزایش دما( 
در این الیه نس��بت به س��طح ابتدایي مخزن آب سد به مراتب بیشتر بوده، 
درنتیجه باعث افزایش طعم و بوي آب شده است. به گفته وي؛ حجم قابل 
توجهي از این جلبک ها در فرآیند تصفیه اولیه آب در تصفیه خانه میناب از 
آب جدا شده و بخش دیگر آن نیز در فرآیند تصفیه ثانویه آب در تصفیه خانه 
بندرعباس، حذف مي شود اما این روند سبب حذف بوي ایجاد شده توسط 

جلبک ها نمي شود. وي تاکید کرد: به منظور کاهش و رفع طعم و بوي آب 
، بایستي میزان بیشتري ازمنابع آب زیرزمیني )چاه ها( را جایگزین آب سد 
کنیم که هماهنگي هاي الزم در این خصوص با شرکت آب منطقه اي استان 
انجام شده است. وي اضافه کرد: همچنین امسال با افزایش میزان مصرف آب 
از س��وي مشترکین، ناگزیر بخش  بیشتري از حجم آب سد وارد مدار شده 
است  و با توجه به امکانات تصفیه خانه آب بندرعباس، امکان ازن زني همه 
حجم ورودي )از سد( وجود ندارد که تالش مي کنیم با رفع مشکل فني این 
سیستم ، طعم و بوي آب را تا حد امکان کاهش دهیم.   مهندس قصمي با 
تاکید بر کیفیت مطلوب آب شرب شهر بندرعباس،گفت: علي رغم طعم و 
مزه موجود در آب، بر اساس پایش مستمر و بي وقفه کیفیت آب آشامیدني، 
آب شبکه لوله کشي از سالمت کامل برخوردار است و شهروندان اطمینان 
داش��ته باش��ند که این  آب هیچ گونه مش��کل کیفي و بهداشتي ندارد که 
این مسئله از سوي مراکز و مراجع بهداشتي استان )مرکز بهداشت استان و 

دانشگاه علوم پزشکي استان( نیز مورد تایید است. وي تاکید کرد؛ با توجه به 
حساسیت موضوع و افزایش گرما، بر شدت عملیات کنترل بهداشت وسالمت 
آب توسط آزمایش��گاههاي کنترل کیفي آب بندرعباس افزوده شده است. 
مدیرعامل آبفاي اس��تان در ادامه ضمن قدرداني از توجه دیگر مس��ئوالن 
نس��بت به مش��کالت بخش آب و فاضالب، خواستار شد؛ با توجه به اشراف 
مسئوالن استاني و نمایندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي نسبت 
به چالش هاي آبفا، انتظار مي رود با استفاده از جایگاه خود، ما را در پیگیري 
این چالش ها در س��طح کشور یاري نمایند. وي بااشاره به رونداجراي پروژه 
آبشیرین کن بندرعباس به عنوان پروژه اي مهم و تاثیرگذاردر افزایش کمي و 
کیفي آب این شهر، تصریح کرد: علي رغم مشکالت اعتباري و اقتصادي این 
پروژه، تالش مي کنیم طي چند ماه آینده فاز نخست آن با ظرفیت 20 هزار 
متر مکعب به بهره برداري برسد که جهت تسریع در روند این پروژه نیازمند 

همکاري و حمایت بیشتر مسئوالن مذکور هستیم. 

تبریز – ماهان فالح-  فرمانده پلیس فرودگاههای اس��تان 
آذربایجان ش��رقی از کش��ف یک کیلو و 150 گرم مواد مخدراز 
ن��وع "گل" در فرودگاه بین المللی ش��هید مدن��ی تبریز خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، س��رهنگ پاسدار اهلل وردی 
خضرلو در تش��ریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر 
حمل موارد مخدر توس��طی فردی در یکی از پروازهای خارجی 
فرودگاه تبریز،شناس��ایی و دستگیری قاچاقچی  در دستور کار 
قرار گرفت. وی افزود: ماموران فرودگاه حین کنترل بار مسافران 
یک��ی از پرواز های خروجی به بار یکی از مس��افران مش��کوک 

و آن را جهت بازرس��ی ب��ه مقر پلیس داللت دادن��د. این مقام 
انتظام��ی تصریح کرد: در بازرس��ی های فن��ی و تخصصی از بار 
متهم دس��تگیر شده مقدار یک کیلو و  150 گرم مواد مخدر از 
نوع »گل«  که در بس��ته های نی��م کیلویی چای  بطرز ماهرانه 
جاسازی ش��ده بود، کش��ف ش��د. فرمانده پلیس فرودگاههای 
اس��تان در پایان با بیان اینکه متهم به همراه  پرونده به مراجع 
قضایی معرفی ش��د، افزود: مس��افران خطوط هوایی در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک و امنیتی، سریعا با شماره 110 

به پلیس اطالع دهند.

اه�واز - خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب 
شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد عملیات دمونتاژ و جداسازی ترانس 
دوم پُس��ت برق کفیشه آبادان با موفقیت انجام شد   مدیرامور بهره برداری 
ناحیه جنوب ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت : عملیات دمونتاژ و 
جداس��ازی ترانس دوم آس��یب دیده و معیوب پُست برق کفیشه که دچار 
حادثه و از مدار خارج شده  بود با مونتاژ و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 
132/33 کیلوولت به ظرفیت 27 مگاولت آمپر با موفقیت انجام گردید.  رضا 
جعفری گفت : به منظور پایداری ش��بکه و تامی��ن برق مطمئن و پایدار و 
جلوگیری از اعمال خاموش��ی  به مشترکان صنعتی وخانگی در فصل گرما 
و پیک بار شبکه با توجه به شرایط َجوی حاکم بر منطقه درسال جاری، با 
تکیه بردانش ، تخصص و تجربیات عملی و علمی متخصصان و کارشناسان 

فنی معاونت بهره برداری  و انتقال نیرو ناحیه جنوب، به صورت شبانه روزی  
و در مدت کمتر از هفت روزدر اواخر خردادماه سال جاری در شرایط کاری 

بسیاردشوار با تالش شبانه روزی و نظارت دقیق ، این امور توانست عملیات 
جداسازی ودمونتاژ ترانس معیوب ، نصب ، راه اندازی و بهر برداری از ترانس 
دوم جدید را با موفقت انجام  و به پایان برساند. وی افزود: با اقدام سریع  و به 
موقع در مدار قراردادن ترانس جدید مشکل پُرباری  پُست مذکور در روزهای 
گرم اخیر برطرف گردید. گفتنی است امور بهره برداری ناحیه جنوب جزو 
نواحی 9 گانه معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان، شامل 
ش��هرهای آبادان ، خرمشهر، شادگان ، اروند ، چوئبده ، مینوشهر،دارخوین  
وشلمچه می باشد که بخشی از وظایف این معاونت شامل هدایت و نظارت 
بر بازنگری، اصالح و اجرای دقیق دس��تورالعمل های بهره برداری , ایمنی, 
رویه ها و روش های اجرایی  ش��بکه انتقال و فوق توزیع برق تحت پوشش 

این شرکت است.  

 گرگ�ان- خبرنگار فرص�ت ام�روز- در "هم اندیش��ی مقابله با 
بیابان زایی، تضمین امنیت غذایی و س��المت جامعه" مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با بیان اینکه شمال استان در معرض 
بیابانی شدن است، اظهار کرد: بهترین راه مقابله با بیابان زایی برای این 
مناطق تقویت پوش��ش گیاهی و استقرار گونه های مقاوم به خشکی و 
ش��وری است.ابوطالب قزل س��فلو با بیان اینکه تنها با انجام پروژه های 
عمرانی به توس��عه نمی رسیم، تاکید کرد: باید تالش کنیم تا وضعیت 
معیشت و زندگی مردم تامین شود چرا که در غیر این صورت مهاجرت 
 صورت می گیرد و نتیجه آن از بین رفتن منابع طبیعی و تولید بیابان 
 می ش��ود.وی با تاکید بر اینکه کش��ور ما از نظر امکانات زیرساختی و 
بهداشتی و درمانی وضعیت خیلی خوبی دارد، افزود: کارشناسان معتقدند 
حدود 30 درصد س��المت مردم به اقدامات درمانی و بهداشتی و حدود 
70 درصد س��المتی مربوط به وضعیت مناسب منابع طبیعی و محیط 
زیست بس��تگی دارد.مهندس قزل سفلو گفت: با توجه به بررسی های 

انجام شده، حدود 23 درصد مرگ و میرهای انسانی مربوط به آلودگی 
 زیست محیطی و منابع طبیعی است که این امر اهمیت توجه به مقابله با 
بیاب��ان زدایی و حفظ منابع طبیعی را افزایش می دهد.مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلس��تان از اج��رای پروژه تحقیقاتی در خصوص 
گیاهان مقاوم به شوری و خشکی با دانشگاه گنبد کاووس، اجرای پروژه 
پژوهشی با پژوهشکده های محیط های خشک و نیمه خشک در ایستگاه 
تولید بذر چپرقویمه گنبد با 18 نوع گراس س��ازگار و مقاوم به خشکی 
وش��وری، انجام مطالعات پهنه بندی و اجرایی مناطق در معرض بیابان 
زایی و اجرای پروژه های بوته کاری در مراتع ش��مال استان با مشارکت 
تعاون��ی مرتعداران و بهره برداران به عنون پروژه های بیابان زدایی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نام برد.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان از اجرای دومین پروژه بین المللی ترسیب کربن در 
شهرس��تان گالیکش خبر داد و افزود: به تصویب رسیدن دومین پروژه 
ترس��یب کربن استان از طرف دفتر عمران سازمان ملل در سال 1396 

یکی از اقدامات مهم در جهت مقابله با بیابان زایی است.در ادامه جلسه، 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه خشکسالی به 
عنوان یک بالی مزمن در کشور است، افزود: از نگاه بهداشتی، سوء تغذیه 
از عوارضی اس��ت که بیابان زایی در بحث س��المت ایجاد می کند.دکتر 
محمدرضا هنرور افزود توجه به فقر برای جلوگیری از بروز مهاجرت که 
در نتیجه بیابان زایی رخ می دهد ضروری است. وی هم چنین از اجرای 
پروژه »س��مات« توسط علوم پزشکی گلستان نام برد و ادامه داد: پروژه 
امنیت غذا و دارو استان گلستان با عنوان »سمات« در استان اجرا خواهد 
شد و از تمام مسئوالن و مدیران استانی تقاضا می شود با جدیت در این 
حوزه با ما همکاری کنند چون این پروژه با وضعیت امنیت غذایی مردم 
اس��تان ارتباط دارد.وی همچنین از پروژه ترسیب کربن که توسط اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در آزادشهر اجرا می شود نام برد 
و تصریح کرد: این پروژه توانسته اقدامات مناسبی در جهت توانمندسازی 

جوامع محلی و در نهایت افزایش درآمد مردم منطقه داشته باشد.

رئیس کمیته تبلیغات، بازاریابی و امور بین الملل ستاد تبریز 2018 خبر داد

تدارک ویژه برای میزبانی فرصت های بین المللی در آستانه تبریز 2018

سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري ساري خبر داد:

برگزاري اولین جشنواره تابستانه اوقات فراغت شهرداري ساري

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه

قطارهای متروی تبریز به طور روزانه ارزیابی فنی می شوند

مدیرعامل آبفاي هرمزگان؛

شکوفایي جلبك ها؛ دلیل طعم و بوي آب شرب بندرعباس

فرمانده پلیس فرودگاههای استان آذربایجان شرقی خبر داد

کشف بیش از یك کیلوگرم »گل« در فرودگاه تبریز

عملیات دمونتاژ و جداسازی ترانس دوم پُست برق کفیشه آبادان با موفقیت انجام شد 

هم اندیشی مقابله با بیابان زایی، تضمین امنیت غذایی و سالمت جامعه در گلستان برگزار شد
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با همت نخبگان جوان ایرانی، در حال حاضر 
برای نصب محصول خود روی برلیانس، هایما، 
خانواده پژو، س��وزوکی و س��مند هیچ مشکلی 
نداریم و به تدریج سبد خودرویی ما گسترده تر 

از این خواهد شد. 
از س��ال 83 به صنعت خودرو وارد شد. ابتدا 
تنه��ا با یکی از اختراعات خود به نام ماس��اژور 
صندل��ی خ��ودرو و ب��ا بازاریاب��ی کار خودش 
را آغ��از ک��رد. در اوایل کار این ماس��اژور را به 
فروشگاه هایی که کار تیونینگ انجام می دادند 
می فروخت و پ��س از گرفتن تأییدیه های الزم 
با نخستین خودروس��از ایرانی برای نصب این 
آپش��ن روی یک��ی از خودروهایش ب��ه توافق 

رسید. 
علی حی��دری، مخترع ماس��اژور صندلی در 
سال 83 و مدیرعامل فعلی یکی از بزرگ ترین 
مجموعه های تولید سیستم های مالتی مدیا در 
ایران اس��ت. وی همکاری خود با خودروسازان 
را از ایران خودرو آغاز و حاال در فکر توسعه کار 

در خاورمیانه است. 
وی در گفت وگو با پرش��ین خودرو در مورد 
چگونگ��ی آغ��از کار با ای��ران خ��ودرو گفت: 
هم��کاری ما ب��ا ایران خودرو، زم��ان مدیریت 
محم��د س��یادت در ایران خودروی خراس��ان 
کلی��د خ��ورد؛ زمانی ک��ه فروش س��وزوکی به 

دلیل کم آپش��ن بودن به مشکل برخورده بود 
و به پیش��نهاد مدیرعامل وق��ت ایران خودروی 
خراس��ان، اتاق فکری تشکیل شد که بنده نیز 

جزو آن بودم. 
همفک��ری  آن  در  داد:  ادام��ه  حی��دری 
ع��رض ک��ردم که ب��رای کم کردن مش��کل 
بی آپش��ن ب��ودن س��وزوکی ویت��ارا می توان 
 چند تغییر انجام داد از جمله نصب سیس��تم

 دی وی دی، دوربی��ن عق��ب، سنس��ور و 
جی پی اس. این پیشنهاد بنده در حالی مورد 
توجه قرار گرفت که تا آن زمان سیستم جی 
پ��ی اس یا راهبری در کش��ور متداول نبود و 

اساسا کار جدیدی بود. 
مدیرعام��ل هلدینگ دهک��ده جهانی و قائم 
پرشان افزود: سیادت سه ماهه به بنده فرصت 
داد تا نمونه آزمایشی را حاضر کنم که بنده در 
60 روز نمونه اولیه را برای س��وزوکی س��اختم 
که جایگزین سیس��تم پخش MP3سوزوکی 

شد. 
وی در م��ورد مزای��ای سیس��تم ت��ازه وارد 
به خ��ودروی س��وزوکی گفت: آن زم��ان این 
شاس��ی بلند تنها خ��ودروی داخل��ی مجهز به 
سیس��تم تصوی��ری و جی پی اس ب��ود اما تنها 
نقشه جاده های کشور روی آن سوار بود و البته 
در نخس��تین فرصت این نقصان نیز مرتفع شد 

و در حال حاضر نقش��ه تمام ش��هرهای بزرگ 
ایران را دارد. 

حی��دری تصریح ک��رد: ای��ن اتف��اق آنقدر 
تأثیر گذار بود ک��ه کم کم خودروهای دیگر نیز 
برای تغییر آماده ش��دند و در س��ال گذش��ته 
نخس��تین طراحی خود را ب��رای خودروی دنا 
انج��ام دادیم و این تازه وارد باعث ش��د که به 
فکر ایجاد خط تولید سیس��تم های مالتی مدیا 
بیفتیم که خوش��بختانه در س��ال 96 هم این 

مهم محقق شد. 
وی در م��ورد تکنولوژی ه��ای ب��ه کار رفته 
در خ��ط تولی��د کارخانه خود گف��ت: ما بیش 
از یک س��ال برای این مهم مطالع��ه و رایزنی 
 کردیم و تیم جوان و نخبه ایرانی ما که در این

 10 سال اطالعات خوبی را کسب کرده بودند 
تاثیر شایانی در وقوع این اتفاق میمون داشتند. 
مدیرعام��ل هلدین��گ دهکده جهان��ی و قائم 
پرش��ان ادامه داد: برای نیازهای سخت افزاری 
رایزنی ها و مطالعات گوناگونی انجام شد حتی 
در چی��ن یک دفتر تأس��یس کردیم تا بتوانیم 
بهتری��ن منابع تأمین مواد اولیه و س��خت افزار 

را به دست آوریم. 
وی خاطرنشان کرد: تمام دستگاه های تولید 
را از س��ه کش��ور کره، ژاپن و چین خریداری 
کردیم. هدف اولیه ما تولید محصولی با کیفیت 

بود ک��ه بتواند با قیمت مدل چینی زورآزمایی 
کرده و حتی ارزان تر تمام شود. 

اپل و زیمنس هم در چین تولید می کنند! 
حیدری در مورد چرایی روی آوردن مجموعه 
تحت امرش ب��رای دریافت تجهیزات از چین به 
ج��ای تأمین آن از کش��ورهایی مانن��د آلمان یا 
آمریکا گفت: در ح��ال حاضر حتی زیمنس هم 
محص��ول خ��ود را در چین تولی��د می کند و در 
مورد کمپانی س��ونی نیز ای��ن مهم کامال صادق 
بوده که نشان می دهد چین دارای مزایای زیادی 
برای تولید قطعات الکترونیکی اس��ت و ما هم از 
این مزایا مطلع ب��وده و به همین خاطر از چین 
نیازه��ای خود را تهیه کردی��م.  وی تأکید کرد: 
اگر قصدمان تولید  آی س��ی بود بدون شک باید 
س��راغ آمریکایی ها می رفتیم اما محصولی که ما 
تولی��د می کنیم دارای چن��ان پیچیدگی زیادی 
نیس��ت که به تجهیز دستگاه از سایر کشورهای 
صنعتی نیاز داشته باشد.  حیدری در مورد میزان 
س��رمایه گذاری در خط تولید جدید خود گفت: 
تاکنون در بخش سخت افزاری 2میلیون و 500 
هزار دالر و بیش از 3 میلیون دالر نیز در سرمایه 
در گردش سرمایه گذاری کرده ایم که خوشبختانه 
حتی یک ریال از این سرمایه ها تسهیالت بانکی 

نبوده است. 

برایصادراتمحصوالتخودبهبازارهایجهانیآمادهمیشویم

ش��ورای رقاب��ت در حال��ی هن��وز ه��م ب��ر 
قیمت گ��ذاری خودروهای داخل��ی اصرار دارد 
ک��ه مجموع��ه اتفاق��ات رخ داده در سیس��تم 
فروش خودروسازان طی دو سال گذشته نشان 
می دهد بازار خودروی کش��ور عمال به س��مت 

آزادسازی قیمت ها در حال حرکت است. 
 با وجود آنکه شاید نتوان نقش شورای رقابت 
را در کنترل بازار خودرو منتفی دانست، اما به نظر 
می رس��د بازار خودرو به طور خودکار در مس��یر 
کنترل قیمت ها و حذف داللی و واسطه گری قرار 
گرفته است. بر این اساس، افزایش تیراژ از یک سو 
و وجود رکود در بازار از س��وی دیگر، ش��رایط را 
به ش��کلی فراهم آورده که ضمن کنترل نسبی 
قیمت ها )جلوگی��ری از در رفت��ن فنر قیمت(، 
حاش��یه بازار نیز ب��ه حداقل رس��یده و داللی و 
واسطه گری هم جذابیت گذشته را ندارد. شاهد 
مثال این ادعا، اقدام س��ال گذشته خودروسازان 
اس��ت، چه آنکه آنها با وجود اخذ مجوز افزایش 
قیمت از طرف شورای رقابت، این مجوز را بایگانی 
و تا چند ماه اعمال نکردند. در واقع خودروسازان 
چون می دانس��تند افزایش قیمت سبب تشدید 
رک��ود و کاهش فروش آنها می ش��ود، در اعمال 

مجوز موردنظر احتیاط به خرج دادند. 
ام��ا در حال حاضر پنج س��ال و ان��دی از ورود 
ش��ورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای تولید 
داخل می گذرد و اگرچه مسئوالن شورا معتقد به 
کنترل بازار خودرو به واس��طه تهیه دستورالعمل 
قیمت گذاری هس��تند، با این حال به نظر می رسد 
نه مشتریان رضایت چندانی از عملکرد این شورا 

دارند و نه خودروسازان. این نارضایتی نسبی اما دو 
دلیل عمده دارد؛ اول اینکه از نظر مشتریان ایرانی، 
خودروهای داخلی به خودی خود با قیمت باالیی 
عرضه ش��ده و قیمت آنها تناسبی با کیفیت شان 
ن��دارد؛ بنابراین ش��ورای رقابت بای��د قیمت ها را 
کاهش دهد.  این در شرایطی است که شورا طی 
پنج سال و اندی گذشته نه تنها قیمت ها را پایین 
نیاورده، بلکه بیش��تر مواقع رأی به افزایش قیمت 
خودروهای داخلی )با اس��تناد به اسناد و مدارک 
مربوط به باال رفتن هزینه های تولید( داده اس��ت. 
در واقع هرچند اقدامات شورا در تهیه دستورالعمل 
قیمتی خودروها از یک روند قانونی و متناس��ب با 
تورم بخشی )تورم موجود در خودروسازی کشور( 

پی��روی کرده و می کن��د، با این حال مش��تریان 
به دلیل باال رفتن قیمت ها، از شورا رضایت چندانی 
ندارن��د. ام��ا دلیل دوم نارضایتی کلی نس��بت به 
عملکرد ش��ورای رقابت، به خودروس��ازان مربوط 
می شود؛ خودروسازانی که با وجود افزایش قیمت 
محصوالت ش��ان، کم��اکان معتقد به آزادس��ازی 
قیمت ه��ا هس��تند. به عبارت بهتر، ش��رکت های 
خودروس��از داخلی اگرچه در بیشتر مواقع موفق 
به کس��ب مجوز افزایش قیمت از ش��ورای رقابت 
شده اند، با این حال ظاهرا تا زمانی که قیمت گذاری 
به خود آنها واگذار نش��ود، راضی نخواهند ش��د.  
نارضایت��ی توامان مش��تریان و خودروس��ازان از 
عملکرد ش��ورای رقابت اما در ش��رایطی است که 

مسئوالن ش��ورا معتقدند نقش بسیار مؤثری در 
کنترل بازار خودرو داشته اند. آنطور که رضا شیوا، 
رئی��س ش��ورای رقابت در نشس��ت خبری هفته 
گذشته خود اعالم کرد، این شورا توانسته حاشیه 
بازار خودرو را حذف کرده و حتی بس��اط داللی و 
واسطه گری را نیز جمع کند. به عبارت بهتر، شیوا 
به نوعی معتقد اس��ت که اگر شورای رقابت نبود، 
در حال حاضر هنوز هم داللی و واس��طه گری در 
بازار خودرو موج می زد و همچنین فاصله کارخانه 
و بازار خودروها نیز کماکان زیاد بود. جدا از اینکه 
در حال حاضر تا چه حد از داللی و واس��طه گری 
در بازار خودرو کاس��ته ش��ده، پرسش مهم دیگر 
اینجاس��ت که آیا واقعا ش��ورای رقابت عامل این 
ماجرا )از بین رفتن نسبی حاشیه بازار و داللی در 

بازار خودروهای داخلی( بوده است؟ 
به نظر می رس��د برای پاس��خ به این پرسش، 
باید س��راغ آمار تولید خودروسازان و همچنین 
ش��رایط کلی بازار خودرو طی دو سال گذشته 
بروی��م. در حال حاضر اگرچه خودروس��ازان از 
بحران تولید در س��ال های تحریم )91 و 92( 
فاصل��ه گرفته اند، ب��ا این حال ام��کان این را 
ندارند که تیراژ را کامال به میل خود باال ببرند. 
اوضاع به شکلی است که هرچند خودروسازان 
هم اکن��ون از محدودیت ه��ای تحری��م خالص 
ش��ده و ظرفی��ت تولی��دی ح��دود 2میلیون 
دستگاه در سال دارند و به لحاظ سخت افزاری 
نی��ز می توانن��د این ظرفی��ت را پ��ر کنند، با 
 این حال ش��رایط ب��ازار چنین اج��ازه ای را به 

جاده مخصوصی ها نمی دهد. 

جشنواره فروش تابستانی نیسان با تسهیالت و پیشنهادهای 
ویژه آغاز شد. 

ش��رکت جهان نوین آریا، نماینده رس��می فروش و خدمات 
پس از فروش نیسان ژاپن، جشنواره فروش تابستانی خود را با 
پیشنهادهای خرید  جذاب و مناسب ترین شرایط و تسهیالت، 

از 18 تیر تا پایان مرداد ماه سال جاری برگزار می کند. 
هدف از این جش��نواره، تحویل ف��وری خودروها با پالک به 
عالقه مندان برند نیس��ان اس��ت تا بتوانند در تابس��تان، لذت 
س��فری راحت و امن را تجربه کنند.  فروش نقدی و اقساطی 
جش��نواره تابس��تانی با دو زمان بندی مختلف و تحویل پنج و 
30 روزه است و شامل گزینه های تخفیف تا 3میلیون تومان، 
تسهیالت بلندمدت بدون بهره، ضیافت شام مجلل، بیمه بدنه 

رایگان و سه سال سرویس دوره ای رایگان می شود. 
جهان نوی��ن آریا، در این جش��نواره تابس��تانی در اقدامی 

نوآورانه و در راس��تای تکریم مش��تریان و به پاس حضور آنها 
در جمع خانواده نیس��ان، مش��تریان خود را به ضیافت ش��ام 
در بهترین رس��توران های شهر دعوت می کند. مشتریان پس 
از دریاف��ت خودرو، می توانند همراه خانواده یا دوستان ش��ان 
لحظات دلپذیری را در یک مهمانی ش��ام و به دعوت نیسان، 
س��پری و ماندگار کنند.  مشتریانی که تمایل به خرید نقدی 
نیس��ان جوک تیپ اس��پورت و ایکس تری��ل از محبوب ترین 
و پرفروش تری��ن کراس اوورهای نیس��ان دارن��د، می توانند از 
هدیه  ویژه  سه سال س��رویس دوره ای رایگان بهره مند شوند. 
س��رویس های دوره ای رایگان شامل اجرت همه سرویس های 
ادواری تا 80 هزار کیلومتر، تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، 
فیلتر هوای موتور و فیلتر هوای اتاق است.  همچنین به منظور 
اطمین��ان خاطر مش��تریان و آس��ایش آنها، یک س��ال بیمه 
بدن��ه رایگان به عنوان هدیه برای همه خودروهای جش��نواره 

تابستانی فعال شده و مشتریان می توانند از آن بهره مند شوند. 
ش��رکت جه��ان نوین آریا، ب��ا هدف گس��ترش محصوالت 
نیسان در سراس��ر ایران و رعایت مشتری مداری، توانست در 
مدت محدودی مج��ددا محبوبیت این برند ژاپنی را در ایران 
بر س��ر زبان ها ج��اری کند. خدمات دیگ��ری از قبیل تحویل 
به موقع خودرو، شماره گذاری خودروها بدون حضور مالکان و 
تحویل خودرو با پالک و بدون هزینه اضافی با شعار  »تحویل 
ناب«، خدمات پس از فروش قدرتمند در 11 اس��تان کشور و 
همچنین خدمات س��یار نیسان با نام »اکسپرس سرویس« نیز 
برای رفاه حال مشتریان توسط این شرکت انجام شده است. 
عالقه من��دان برای دریافت مش��خصات کام��ل خودروهای 
نیس��ان می توانند به شعب و نمایندگی های فروش شرکت در 
سراس��ر کشور و وب سایت جهان نوین آریا مراجعه کنند یا با 

شماره تلفن 8909 تماس بگیرند. 

آغاز جشنواره فروش تابستانی نیسان

بازار خودرو راه خود را بازمی یابد
گزارش2

خبر

سایپا، سیتروئن C3 را تا پایان سال 
عرضه خواهد کرد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد که نخستین 
محصول س��یتروئن فرانس��ه با نام C3 تا اواخر سال جاری 

تولید و به بازار عرضه خواهد شد. 
مهدی جمال��ی، مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا، از 
عرضه خودروی س��یتروئن C3 به عنوان نخستین محصول 
مش��ترک سایپا و سیتروئن فرانس��ه تا پایان امسال خبر داد 
و افزود: س��ایپای کاش��ان به عنوان مرکز اصلی مش��ارکت با 
س��یتروئن فرانس��ه در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت و درحال 
پیاده س��ازی برنامه ه��ای مش��ترک خود با این خودروس��از 
فرانس��وی هس��تیم. این همکاری عالوه بر تولید محصوالت 
این خودروساز در ایران، طراحی و تولید خودرویی مشترک 
را نیز شامل می ش��ود؛ به نحوی که این محصول تولیدی با 

برند مشترک هر دو خودروساز به بازار عرضه خواهد شد. 
وی با اش��اره به این موضوع که همکاری با خودروس��ازی 
بین الملل��ی مانن��د س��یتروئن در جه��ت طراح��ی و تولید 
خودرویی داخلی برای نخس��تین بار در صنعت خودروسازی 
کشور انجام می شود، به خبرنگاران گفت: نخستین محصول 
تولیدی شرکت سیتروئن در ایران، خودروی C3 خواهد بود 
که پیش بینی می کنیم تا اواخر س��ال ج��اری تولید و روانه 

بازار شود. 
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با بیان این نکته که 
قیم��ت این خودرو در زمان عرضه مش��خص خواهد ش��د، 
اذعان داشت: در تمامی مراحل طراحی، تولید، قیمت گذاری 
و عرضه محصوالت مش��ترک ما، شرکت س��یتروئن نظارت 

داشته و اعمال نظر خواهد کرد. 
خودروی س��یتروئن C3 در کالس خودروهای کراس اوور 
شهری و کوچک قرار دارد که نسخه اولیه آن در سال 201۴ 
رونمایی ش��د. این خودرو با پیش��رانه های مختلفی در بازار 
جهانی حضور داد و باید منتظر ماند و دید مدلی که در ایران 

عرضه خواهد شد، چه مشخصات فنی ای خواهد داشت. 

قرارداد جدی با قطعه سازان داخلی 
منعقد نشده است

نای��ب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی 
کش��ور می گوید تاکنون در جری��ان تولید محصوالت جدید 
و مش��ترک خودروس��ازان، قراردادهای جدی با قطعه سازان 

داخلی منعقد نشده است. 
احمدرضا رعنایی اظهار داش��ت: تا این لحظه و در جریان 
آغاز همکاری های جدید، موضوع مونتاژ مطرح بوده و درصد 

کمی از قطعات از داخل تأمین شده است. 
وی با اش��اره به آخرین مذاکرات و قراردادهای قطعی با 
قطعه س��ازان داخلی گفت: به نظر می رس��د به جز با دو تا 
س��ه قطعه ساز، تاکنون قرارداد قطعی با قطعه سازان داخلی 
منعقد نش��ده اس��ت، ضمن اینکه تا این لحظ��ه بر مبنای 
ش��روط همکاری ه��ا، ۴0 درصد داخلی س��ازی نی��ز اتفاق 

نیفتاده است. 
وی با توجه به آغاز تولید نخس��تین محصول مشترک پژو 
2008 در شرکت ایکاپ گفت: با توجه به آغاز زودتر از موعد 
این محصول تولید این خودرو با 20درصد داخلی سازی آغاز 

شده و تا رسیدن به ۴0درصد همچنان زمان باقی است. 
وی همچنی��ن با اش��اره به اظهارات مع��اون وزیر صنعت 
و مع��دن در خصوص همکاری با بیش از 80 قطعه س��از در 
تولید محصول جدید پژو گفت: البته اطالعات در این زمینه 
تاکنون کامل و درس��ت ارائه نشده است اما قطعا این تعداد 
قطعه س��از توانمند در داخل وجود دارد هر چند نکته ای که 
در این جریان باید بر آن تأکید شود، آماده سازی قالب ها در 
تولید قطعات این محصول اس��ت که باید به سرعت صورت 

گیرد. 
نایب رئیس انجمن همگن قطعه س��ازی کش��ور در ادامه 
ب��ا اش��اره به ل��زوم س��رمایه گذاری ثاب��ت ارزی و ریالی در 
صنعت قطعه س��ازی کش��ور گفت: ت��ا زمانی ک��ه مطالبات 
قطعه سازان دریافت نش��ود و بانک ها دستی گشوده نداشته 
و جوینت ونچره��ای ق��وی در ای��ن صنعت ص��ورت نگیرد، 

نمی توان در صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری کرد. 
رعنایی افزود: در ش��رایط کنونی سرمایه مورد نیاز صنعت 
قطعه سازی کشور را عالوه بر محل دریافت مطالبات معوق، 
می توان از تسهیالت بانکی و فاینانس ها و جوینت ونچرهای 

خارجی تأمین کرد. 

تغییر سیاست گذاری های صنعت 
خودروسازی منجر به پس رفت در 

دستیابی به اهداف بلند مدت خواهد شد
ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودروی کش��ور گف��ت که 
سیاس��ت گذاری های کنونی صنعت خودروسازی متناسب با 
ش��رایط اقتصادی اس��ت و نباید در دولت دوازدهم اقدام به 
تغییر آنها ش��ود، چرا که تغییر سیاس��ت گذاری ها منجر به 

پس رفت در دستیابی به اهداف بلند مدت خواهد شد. 
جواد مرزبان افزود: در دولت دوازدهم باید توجه ویژه ای به 
فراهم سازی زیرساخت های تولید در جهت پیشرفت صنعت 
خودروس��ازی ش��ود و به جای ایجاد تغییر در سیاست های 
اجرای��ی، اقدام به فراهم س��ازی ش��رایط الزم ب��رای تولید 

خودروی با کیفیت و رقابت پذیر شود. 
وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت صنع��ت قطعه س��ازی و تأثیر 
آن ب��ر رش��د صنعت خودروس��ازی تصریح کرد: پیش��رفت 
در صنعت قطعه س��ازی نقش��ی مؤثر در تقوی��ت توان تولید 
صنع��ت خودروس��ازی دارد و موج��ب تقوی��ت این صنعت 
 می شود، بنابراین مس��ئوالن می توانند با افزایش بهره وری و 
تنوع بخش��ی به تولیدات در صنعت قطعه سازی زمینه های 
رش��د صنعت خودروسازی را فراهم و تحولی اساسی در این 

صنعت ایجاد کنند. 
مرزبان در ادامه اظهار داش��ت: در حال حاضر بیش از 30 
ش��رکت خودروسازی در ایران فعالیت دارند که اکثر آنها به 
جای تولید اقدام ب��ه واردات می کنند و به عنوان وارد کننده 
ش��ناخته شده اند و این امر نشان دهنده چرخه معیوب تولید 
در صنعت خودروس��ازی کشور است که اساس فعالیت خود 

را روی واردات و مونتاژ خودروهای خارجی بنا نهاده اند. 
این کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور در پایان با اشاره 
به تأثیر ورود سرمایه گذاران خارجی بر صنعت خودروسازی 
اذعان داش��ت: ورود سرمایه گذاران خارجی نقش مؤثری در 
بهبود وضعیت کنونی صنعت خودروس��ازی دارد و چنانچه 
ش��رایط به گونه ای محیا ش��ود ک��ه طرف ه��ای خارجی به 
س��رمایه گذاری روی صنعت خودروس��ازی ایران تش��ویق و 
ترغیب ش��وند، قطعاً توان تولید در این صنعت ارتقا می یابد 
و می توان شاهد افزایش بهره وری در تولید خودروی داخلی 

بود. 

خبر

 امکان عودت مازاد پیش پرداخت
  پژو ۲۰۰۸ به مشتریان

 رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از امکان استرداد اضافه پرداختی ثبت نام کنندگان خودروی 

پژو 2008 خبر داد. 
س��یدمحمود نوابی با اش��اره به ایجاد حاش��یه در موضوع 
پی��ش فروش خودروی پ��ژو 2008 و دریاف��ت 60 میلیون 
توم��ان از متقاضیان گفت: برای ای��ن خودرو قیمت تعیین 
نش��ده و این 60 میلیون تومان به عن��وان 50 درصد قیمت 
خودرو نبوده است. به هرحال در پیش فروش های یک ساله، 
نوس��انات ن��رخ ارز حامل های انرژی و مولفه ه��ای دیگر در 

قیمت نهایی مؤثر هستند. 
معاون وزیر صنعت گفت: البته مدیرعامل ایران خودرو  اعالم 
کرده ک��ه ثبت نام کنندگانی که در مراحل ابتدایی خودروی 
خ��ود را دریافت می کنن��د قطعاً قیمت خودرو برای ش��ان 
زیر 100 میلی��ون تومان خواهد بود و می��زان اضافه ای که 
در پی��ش فروش پرداخت کرده اند در س��ود مش��ارکت آنها 

محاسبه خواهد شد. 
نوابی اضافه کرد: تدبیر ویژه ای اندیش��یده شده که ممکن 
است اعالم ش��ود و مصرف کنندگانی که دوست ندارند رقم 
اضافه پول شان نزد  ایران خودرو  بماند، می توانند 10 یا 15 
میلیون تومانی را که اضافه پرداخت شده است، پس بگیرند 

و زمان تحویل خودرو، بقیه قیمت را پرداخت کنند. 
رئیس س��ازمان حمای��ت تصریح ک��رد: کار خالف قانونی 
اتفاق نیفتاده اس��ت، اما می ش��د رقم پیش فروش را کاهش 
دهن��د و ۴0 میلیون تومان از مش��تری گرفته ش��ود و بقیه 
را هن��گام تحویل خودرو دریافت کنند. در نهایت مردم باید 
همه قیمت خودرو را پرداخت کنند و نمی شود گفت که سر 

مردم در این موضوع کاله رفته است. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که چ��را خودروس��ازان 
قان��ون را به درس��تی اجرا نکرده اند، گفت: خودروس��ازان با 
مش��ورت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت حرکت کرده اند 
و قیمت پ��ژو 2008 را کس��ی نمی داند و خودروس��از برای 
تعیین قیمت باید براس��اس ضواب��ط عمومی قیمت گذاری 

عمل کند و قیمت خودرو هم باید اقتصادی باشد.
 

 اعمال سختگیری بیشتر
در معاینه فنی خودروها

 معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت گفت که حدود مجاز جدید معاینه فنی خودروهای 
در حال تردد از ابتدای مردادماه سال جاری اعمال می شود. 
معصومه ابتکار افزود: اجرای این حدود که س��ال گذشته 
پس از بررسی های کارشناسی، انجام مطالعات الزم و انطباق 
با شرایط کشور در ش��ورای عالی حفاظت محیط زیست به 
تصویب رسید، برای کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها بسیار 

ضروری است. 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ضم��ن یادآوری 
اینکه حدود مجاز معاینه فن��ی خودروهای در حال تردد از 
س��ال 1377 تغییر نیافته بود، افزود: حدود قدیم تأثیر الزم 
را در کاهش آلودگی هوا نداش��ت؛ بنابراین اقدام به تصویب 

حدود مجاز جدید شد. 
به گفته ابتکار، ابالغ این حدود توس��ط س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و اجرای آن توس��ط وزارت کش��ور و مراکز 

معاینه فنی خودروهای سراسر کشور خواهد بود. 
وی با تأکید بر اینکه اجرای حدود مجاز جدید معاینه فنی 
خ��ودرو ضامن کارکرد صحیح کاتالیس��ت و کاهش آلودگی 
خروجی های خودروها اس��ت، افزود: الزم اس��ت صاحبان و 
رانندگان تمام خودروها به این موضوع توجه و نسبت به اخذ 

معاینه فنی و رعایت این الزامات اقدام کنند. 
ابت��کار خاطرنش��ان ک��رد: رعایت ای��ن م��وارد قانونی و 
مسئولیت پذیری صاحبان خودروها برای داشتن هوای سالم 

الزامی است. 

 نیسان روگ به پرفروش ترین 
شاسی بلند حال حاضر آمریکا تبدیل شد

نیس��ان روگ  )Nissan Rogue( با پشت سر گذاشتن 
هون��دا CR-V، تویوت��ا راو ۴، فورد اس��کیپ و جیپ گرند 
چروک��ی به عن��وان پرفروش ترین شاس��ی بلند ح��ال حاضر 

آمریکا شناخته شد. 

نیس��ان روگ می خواهد س��ال 2017 میالدی را با عنوان 
پرفروش ترین کراس اوور/شاس��ی بلند بازار آمریکا به پایان 
برس��اند و ای��ن عنوان را پس از پنج س��ال پیاپ��ی از هوندا 
CR-V تصاح��ب کند. ش��رکت خودروس��ازی نیس��ان در 
ش��ش ماه ابتدای��ی س��ال 2017 در مجم��وع 195 هزار و 
689 دس��تگاه خودروی روگ را به فروش رس��انده که این 
آمار 8هزار و ۴33 دس��تگاه بیش��تر از فروش هوندا سی آر 
وی بوده اس��ت. همچنین نیس��ان Rogue ب��ا این میزان 
 Toyota( ۴ فروش، رقب��ای قدرتمندی همچون تویوتا راو
 Rav4(، فورد اسکیپ) Ford Escape( ، فورد اکسپلورر
اک���وئی��ن���اک�����س ش��ورولت   ،)Ford Explorer( 
 Jeep(  و جی��پ گرند چروکی )Chevrolet Equinox( 

Grand Cherokee( را پشت سر گذاشته است. 
فروش بیش از 34 هزار دستگاه نیسان روگ در 

آمریکا در ماه ژوئن
شرکت نیسان در ماه ژوئن تعداد 3۴ هزار و 3۴9 دستگاه 
از مدل های شاس��ی بلند روگ را در آمریکا فروخته که این 
رقم نس��بت به زمان مشابه س��ال 2016، معادل 17 درصد 
افزایش داش��ته است. با چنین عملکردی، نیسان روگ برای 
س��ومین ماه در س��ال جاری، پرفروش ترین خ��ودروی بازار 

آمریکا در کالس کراس اوورها و شاسی بلندها شد. 
البته الزم به ذکر است که نیسان روگ در نبرد تک به تک 
در برابر هوندا CR-V به این موفقیت نرسیده بلکه شرکت 
نیس��ان، فروش م��دل روگ اس��پورت 2017 را نیز به آمار 
فروش مدل اس��تاندارد روگ اف��زوده و فروش جداگانه ای را 
برای آن در نظر نگرفته اس��ت. نیسان روگ اسپورت 2017 
یا همان نسخه آمریکایی نیسان قشقایی، حدود شش هفته 
پیش وارد بازار ش��د و در همین مدت نیز به فروش نس��بتا 

خوبی دست یافته است. 
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محمدجواد ظریف در سخنرانی خود در دانشگاه تربیت 
مدرس با عنوان فرصت های علم��ی و فناوری پیش روی 
کش��ور و دیپلماس��ی علمی تصری��ح کرد: م��ا در دنیای 
پرتحولی زندگی می کنیم که مفاهیم و ابزارها در آن ایستا 
نیستند. زمانی در قرن ۱۹ از مجموعه هایی همچون قادر 
مطلق صحبت به میان می آمد. حاکمانی وجود داشتند که 
حاکمیت آنها بر روابط انسانی مطلق بود، اما در دوران  گذار 
پس از جنگ س��رد، امروزه روند کاهش��ی ابرقدرت بودن 
کشورها در روابط بین الملل به پایان خود رسیده و دولت ها 
دیگر تعیین کنندگان مطلق روابط بین الملل نیستند، بلکه 
کنشگران غیر حکومتی جدیدی ظهور و نمود پیدا کرده اند 
که سابقا بیشتر در حوزه های اقتصادی فعالیت می کردند، 
اما در ح��ال حاضر در حوزه های امنیتی و سیاس��ی وارد 
ش��ده اند. برخ��ی از این کنش��گران از عملک��ردی مثبت 

برخوردارند و برخی دیگر کارکردی منفی دارند. به گزارش 
ایس��نا، وی در ادامه  افزود: قدرت های منطقه برای کسب 
مش��روعیت، امنیت یا هر دوی این مقوالت، نگاه به خارج 
دارند. این کش��ورها یا در حال حاضر در زیر چتر حمایتی 
یک کش��ور خارجی قرار دارند یا در انتظار چنین حمایتی 
از سوی نظامات خارجی به سر می برند. پیشرفت و امنیت 
این  گونه از کش��ورها وابسته به خارج است، اما برجستگی 
ایران در منطقه اوال منبعث از روحیه استقالل طلبی مردم 
کش��ور است و ثانیا بخش��ی دیگر نیز به واسطه در معرض 
تهدید دائمی بودن کشور از سوی دولت های خارجی است. 
وی ادامه داد: نگاه ایران به توس��عه کش��ور درون زاست و 
پیشرفت، مشروعیت و امنیت خود را از مردم خویش اخذ 
می کند و ل��ذا ایران توان آن را دارد ک��ه قدرت خود را از 

طریق امکانات و ابزارهای درون خود افزایش دهد. 

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران: 
برخی قدرت های منطقه برای کسب مشروعیت و امنیت نگاه به خارج دارند

  س�رگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه امروز سه شنبه به منظور 
دیدار و مذاکره با س�یدعباس عراقچی 
معاون حقوق�ی و ام�ور بین الملل وزیر 

خارجه ایران به تهران می آید. 
 ج�ال طالبان�ی، دبی�رکل اتحادی�ه 
میهنی کردستان عراق و رئیس جمهور 
پیشین عراق صبح روز دوش�نبه برای 

سفری چند روزه وارد تهران شد. 

فرانسوا ُدله، سفیر بلژیک در تهران با ابراز خرسندی از توافق برجام میان 
ایران و 1+5 گفت: توافقنامه برجام فرصت مناسبی برای توسعه مبادالت و 

همکاری های مشترک میان دو کشور بلژیک و ایران فراهم آورده است. 

تیتر اخبار

وزیر کش��ور با تشریح و تبیین ویژگی های تروریسم نوین 
تأکید کرد: تروریس��م و قاچاق به ویژه قاچاق مواد مخدر دو 
روی یک س��که هس��تند و هرگونه راهکار عملی در سطوح 
منطق��ه ای و بین المللی بای��د مبتنی بر این راه حل باش��د؛ 
موضوعی که هنوز از س��وی برخی کش��ورهای غربی جدی 
گرفته نمی ش��ود. به گزارش ایرن��ا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
افزود: تاکتیک مشخص در تروریسم نوین، عملیات انتحاری و 
همچنین تالش برای استفاده از سالح کشتارجمعی با هدف 
افزایش تعداد قربانیان است. به همین دلیل، تروریست ها به 
سالح هایی متوسل می ش��وند که قدرت تخریبی بیشتر و با 
کمترین هزینه و بیش��ترین تلفات را داشته باشد. در همین 
راستا این گروه ها درصدد به دست آوردن سالح های شیمیایی 

میکروبی و بیولوژیکی و هس��ته ای هس��تند. رحمانی فضلی 
گفت: امروز تردیدی نیس��ت که تروریسم از قاچاق استفاده 
کرده و ارتب��اط تنگاتنگی بین قاچاقچیان و آنها وجود دارد. 
ارتباط با سایر جرائم نیز به تناسب موقعیت تروریسم متفاوت 
است. باید تصویر روشنی از ارتباط تروریسم با کاشت و تولید 
و توزیع مواد مخدر در هر منطقه ترس��یم شود در حالی  که 
شواهد مستند اس��تفاده داعش از مواد مخدر و سودهای آن 
را نش��ان می دهد. وی گفت: به جای یافتن راهکار عملی در 
سطوح منطقه ای و بین المللی، تحلیل و راهکار های انحرافی 
مطرح می شود. نیروهای خارجی در منطقه کشت خشخاش 
حضور داش��ته و از حضور تروریسم اطالع دارند اما نسبت به 

منافع آنها بی تفاوت و گاه حامی هستند. 

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تشریح کرد 
ویژگی های تروریسم نوین

  مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کودک با بیان اینکه الیحه پذیرش 
تابعیت از طری�ق مادر در دولت به تصویب 
رسید، گفت: تصویب این الیحه در مجلس 
موجب رفع مشکات فراوان در بحث هویت 

برخی کودکان می شود. 
  دکت�ر ص�دف علیپ�ور، مع�اون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در سال 
92 با وجود نیاز به حدود 7000 کارش�ناس 
پرستاری در بیمارستان های دانشگاه، بیش 
از 2700 نفر کمبود پرستار داشته ایم و این 
کمبود در سال های 95 و 96 به بیش از 3000 

نفر رسیده است. 

سازمان آتش نشانی لندن از مهار آتش سوزی در ساختمانی در کامدن 
مارکت  )Camden market( خبر داد. در سال 2008 نیز این منطقه 
ب�ه دلیل آتش گرفتن تع�دادی انبار و مغازه دچار حادثه ش�د که به 

تعدادی از خانه های مجاور آن هم خسارت وارد شد. 

تیتر اخبار

جایزه کتاب س��ال داس��تان احمد محمود به همت 
گروهی از داستان  نویس��ان مطرح کشور برگزار می شود. 
ب��ه گزارش مهر کامران محمدی، دبیر این جایزه گفت: 
نخستین دوره جایزه احمد محمود، امسال در دو شاخه 
رمان و مجموعه داستان برگزار خواهد شد و برگزیدگان، 
روز چهارم دی، همزمان با س��الروز تولد احمد محمود 
معرفی می ش��وند. هی��أت انتخاب دس��ت کم 50تن از 
فعاالن ادبیات داستانی خواهند بود و سارا ساالر، مهدی 
ربی، محمدحس��ن شهسواری، کامران محمدی، پیمان 
هوش��مندزاده و مهدی یزدانی خ��رم، کار داوری مرحله 

نهایی را برعهده خواهند داشت. مطابق زمان بندی این 
جایزه، دور دوم داوری در پاییز آغاز می شود و نامزدهای 
نهایی در ماه آذر معرفی خواهند ش��د. احمد اعطا با نام 
ادب��ی احمد محمود متولد چه��ارم دی۱۳۱0 در اهواز 
نویس��نده معاصر ایرانی بود، او را پیرو مکتب رئالیس��م 
اجتماعی می دانند. معروف ترین رمان او همس��ایه ها در 
زمره آثار برجسته ادبیات معاصر ایران شمرده می شود. 
احمد محمود ۱2 مهر سال ۱۳8۱ در تهران درگذشت. 
»داس��تان یک شهر«، »زمین س��وخته« و  »مدار صفر 

درجه« از جمله رمان های محمود است. 

جایزه کتاب سال داستان احمد محمود برگزار می شود

  فیل�م »بادیگ�ارد« س�اخته ابراهیم 
حاتمی کیا در جشنواره مستقل فیلم وین  

)VIFF 2017( برنده سه جایزه شد. 
  علیرض�ا داوودن�ژاد، کارگردان فیلم 
از  هنرپیشگ�ی«  »کاس  س�ینمایی 
آغاز س�اخت فیلم جدید خود با عنوان  

»مصائب شیرین 2017« خبر داد. 
  نخستین سمپوزیوم بین المللی طنز 
فارس�ی در هفت�ه ج�اری و ت�ا روز 23 
تیر در دانشگاه مونت�رآل کانادا برگزار 

می شود. 

آخرین قس�مت از مجموعه مستند »س�مفونی زاینده رود« تولید 
جدید ش�بکه مستند سیما، در شهر کلن و فرایبورگ آلمان کلید 

زده شد. 

تیتر اخبار

نتایج یک تحلیل مالی نش��ان می دهد باشگاه های لیگ 
فوتبال جزیره به علت هزینه های بیش از حد به سرعت به 
سوی ورشکستگی گام برمی دارند. به گزارش تارنمای خبری 
س��اکرنت، هزینه های باشگاه های لیگ برتر انگلیس بیشتر 
از درآمدهای آنها اس��ت. نتایج بررسی شرکت تحلیل مالی 
وایزیبل نشان می دهد باشگاه ها به طور میانگین هر روز 876 
هزار پوند متضرر می ش��وند و از پ��س هزینه های روزافزون 
دستمزدها و نقل و انتقاالت بازیکنان برنمی  آیند. شبکه های 
تلویزیون��ی 5.۱4 میلیارد پوند برای نمایش مس��ابقات در 
بریتانیا از سال 20۱6 تا 20۱۹ می پردازند. شبکه های جهانی 
نیز برای پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ۳.2 میلیارد دالر 
پرداخت می کنند. در صورتی که این شبکه ها دفعه بعد مبلغ 
کمتری پیشنهاد کنند، آینده لیگ برتر انگلیس می تواند به 

خطر بیفتد. همه قراردادهای تلویزیونی از زمان تشکیل لیگ 
برتر انگلیس ش��اهد افزایش حدود 70درصدی بوده است. 
اما با کاهش آمار تماش��ای مسابقات به دنبال تغییر عادات 
مصرف کنندگان و تهدید شبکه های غیرمجاز به زودی زمانی 
فرا می رسد که شبکه های تلویزیونی دیگر استطاعت افزایش 
پرداختی های خود را ندارند. با افزایش هزینه نقل و انتقاالت 
و دستمزدها، ضرر اقتصادی باشگاه ها بسیار افزایش یافته و 
از 5.66 میلیون پوند در فصل رقابت های 20۱۳-20۱4 به 
۳20.08 میلیون پوند در فص��ل رقابت های 20۱5-20۱6 
رس��یده اس��ت. با این حال یونایتد در س��ال 20۱6، مبلغ 
5۱5 میلیون پوند درآمد داش��ت. سیتی ۳۹۱ میلیون پوند 
و آرسنال ۳5۳ میلیون پوند درآمد داشته اند. درآمد لیورپول 

۳0۱ میلیون پوند و چلسی 2۹8 میلیون پوند بوده است. 

یافته های یک تحلیل مالی 
لیگ برتر انگلیس در آستانه ورشکستگی

  تیم ه�ای فوتبال اس�تقال و پارس 
جنوبی روزهای آماده سازی را در اردوی 
ارمنس�تان می گذرانن�د و س�یدکاظم 
سجادی سفیر ایران و مسئوالن ورزشی 

از اردوی این تیم ها بازدید کردند. 
پایتخ�ت بی�ن تیم ه�ای    ش�هرآورد 
اس�تقال و پرس�پولیس تهران در هفته 
دهم لیگ برتر باشگاه های ایران در تاریخ 

27 مهرماه سال جاری برگزار می شود. 

 »زهرا اینچه درگاهی« در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک با کسب 
24 رأی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون ورزشی انتخاب 

شد. وی سومین بانوی رئیس فدراسیون در ایران محسوب می شود. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

ه�زاران نف�ر در ترکیه »پس از 27 روز پیاده روی و پیمودن 450 کیلومتر« از آنکارا وارد اس�تانبول ش�دند. صدها هزار نفر از مردم اس�تانبول و دیگر ش�هرهای ترکی�ه هم در همایش پایانی 
راهپیمایی عدالت در اعتراض به احکام ناعادالنه دستگاه قضایی در این کشور به معترضان پیوستند.                       منبع: خبر آناین

سخنگوی وزارت امور خارجه توافق آمریکا با روسیه برای 
آتش بس در بخش هایی از س��وریه را دارای ابهام دانست 
و گف��ت: اگ��ر می خواهند آتش بس در س��وریه تداوم و 
ثبات داش��ته باشد باید حمله آمریکا به ارتش این کشور 
و بمباران ها قطع شود. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز 
دوش��نبه در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران در 
پاسخ به سوال خبرنگاری درمورد ضمانت اجرایی توافق 
آمریکا و روس��یه برای آتش بس در بخش هایی از سوریه 
که خارج از نشس��ت آس��تانه بوده است، اظهار کرد: من 
نمی توانم در مورد ضمانت اجرایی مذاکرات یا تفاهماتی 
ک��ه صورت گرفته جای آنها به ش��ما تضمینی بدهم یا 
اظهارنظری کن��م. وی ادامه داد: ایران به همراه ترکیه و 
روس��یه در نشست آستانه فعالیت گسترده ای را داشتند 
و با توجه به نوع روابط خاصی که با فدراس��یون روسیه 
داریم و تماس های مس��تمری که بین م��ا در رفت و آمد 
هیأت ها در س��طوح های مختلف وجود دارد، ما دائماً در 
حال تبادل نظر و مشورت با آنها هستیم و اطالعات الزم 
را در مس��ائل سوریه دریافت می کنیم. سخنگوی وزارت 
امورخارجه یادآور ش��د: آنچه در تفاهم روسیه و آمریکا 
اعالم شده اس��ت، اگر تفاهمی باشد که به تمام مناطق 
س��وریه و مناطقی که در نشس��ت آس��تانه درموردشان 
مذاکرات ش��ده بود و در حال کار هستیم، تسری یابد و 
بتواند زمینه ای برای تثبیت آتش بس و ثبات شود، به طور 
قطع مفید واقع خواهد بود اما با شناختی که از اقدامات 
اخیر آمریکا در س��وریه داریم در این تفاهم جای ابهام و 
تردید وجود دارد. وی ادامه داد: اگر بخواهند آتش بس در 
سوریه تداوم و ثبات داشته باشد این نوع اقدامات آمریکا 
در س��وریه یعنی حمله به ارتش س��وریه و بمباران ها به 
بهانه های واهی باید قطع شود. قاسمی تأکید کرد: آنچه 
ایران دنبال می کند، تمامیت ارضی سوریه و تسری آتش 
بس و امنیت در تمام خاک این کش��ور است و نمی تواند 

این بحث به یک نقطه و نقاط خاص محدود شود.
 

نشست کمیسیون مشترک برجام در زمان 
مقرر برگزار می شود

وی در پاس��خ به سوالی درباره تاریخ برگزاری کمیسیون 
مش��ترک برجام اظهارکرد: تاریخ این نشست ها معموالً 
مش��خص اس��ت و در زمان خودش برگزار می ش��ود و 
موضوعات هم بیشتر به مشکالت و مسائلی بازمی گردد 
که از جلسات قبل باقی مانده یا ایجاد شده است و بحث 
برجام در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
برای جهان عاری از سالح هسته ای و کشتار جمعی باید 

تالش کنیم
همچنین قاسمی در پاسخ به سوال دیگری درباره معاهده 
منع س��الح های هس��ته ای و موضوع جمهوری اسالمی 
ایران در قبال این معاهده گفت: ما از تفاهمی که در این 
زمینه به دست آمد، استقبال کردیم و فکر می کنیم که 
باید برای جهان عاری از سالح هسته ای و کشتار جمعی 
تالش کنیم. وی با بیان اینکه این معاهده گامی رو به جلو 
اس��ت، ابراز امیدواری کرد روزی شاهد خاورمیانه عاری 
از سالح کشتار جمعی باش��یم. وی در عین حال گفت: 
ما به لحاظ اخالقی، دینی به آرمان ها پایبند هس��تیم و 
با رقابت تسلیحاتی هسته ای مخالف هستیم، امیدواریم 
با تالش هایی که انجام می ش��ود، ش��اهد این مسابقات 

تسلیحاتی و گسترش سالح های هسته ای نباشیم. 

نشست ها و مذاکرات در جهان می تواند نقش 
مثبت داشته باشند 

وی همچنین در پاسخ به س��وال خبرنگاری که پرسید 
نظر دستگاه دیپلماسی درباره دیدارهای آمریکا و روسیه 
در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ چیست، گفت: 
مذاکرات بین کش��ورها زیاد انجام می ش��ود، آنگونه که 
رس��انه های روسی درمورد نخستین دیدار آقای ترامپ و 
پوتین در حاشیه جلس��ه گروه 20 در هامبورگ منتشر 
کردن��د، نگاه مثبتی به این دیدار داش��تند. س��خنگوی 
دستگاه دیپلماسی با تأکید بر اینکه نشست ها و مذاکرات 
همواره در جهان می تواند نقش مثبت داش��ته باش��ند، 

ادامه داد: به ش��رط آنکه در محیطی ش��فاف و در جهت 
صلح، دوس��تی و امنیت جهانی برگزار شود بنابراین باید 
منتظر بود تا اخبار بیش��تری در مورد این دیدار و نتایج 
حاصل از آن کسب شود. یکی دیگر از خبرنگاران پرسید 
دستگاه دیپلماسی برای حمایت از تجار و صادرکنندگان 
ایرانی به قطر به خصوص در بحران اخیر این کش��ور چه 
اقداماتی انجام می دهد، چرا که پیش از این گفته می شد 
گاهی حق و حقوق تجار ایرانی توسط این کشور پایمال 
شده است؟ قاسمی نیز پاسخ داد: روابط ما با همسایگان 
ازجمله قطر طبق روال گذشته که در حوزه های مختلف 
وجود داشت، ادامه دارد و اتفاق جدیدی در حوزه روابط 
تج��اری ایران با قط��ر صورت نگرفته اس��ت. وی تأکید 
کرد: بخش های خصوصی، ش��رکت ها و موسس��اتی که 
ب��ا قطر کار می کردند ی��ا عالقه مندند که در دوره جدید 
کار بیش��تری انجام دهند از طریق کانال ها و ش��رکای 
خودش��ان فعالیت های شان را انجام می دهند. سخنگوی 
وزارت امور خارجه یادآور ش��د: اگر مشکالتی بر  سر راه 
شرکت ها وجود داشته باشد که گاهی بین همه شرکت ها 
در جهان و بین شرکت های ایرانی و سایر کشور نیز اتفاق 
می افت��د، آن هم از طریق مجاری و مکانیزم های خاصی 
که تبعیت می کند، قابل پیگیری است. قاسمی همچنین 
گفت: روابط عادی ایران با قطر وجود دارد و به عنوان یک 
همسایه که از گذش��ته با آن مناسبات داریم این روابط 
ادامه پیدا خواهد کرد و مانع و مشکلی برای همکاری های 
بیشتر تجاری و اقتصادی و سایر زمینه ها وجود نخواهد 

داش��ت. وی افزود: نگاه ما به همه همس��ایگان خود در 
مرحله اول و به س��ایر کشور ها در مرحله دوم، همکاری 

بیشتر و ارتقای روابط است. 

دور بعدی مذاکرات ایران و کانادا به احتمال 
زیاد در اوتاوا برگزار می شود 

س��خنگوی وزارت امور خارجه درب��اره آخرین وضعیت 
گفت وگوها برای از س��رگیری روابط ب��ا کانادا گفت که 
آخرین تماس تلفنی آقای دکتر ظریف با همتای کانادایی 
خود چند هفته قب��ل از برگزاری انتخاب��ات بود، عالوه 
براین هیأت کانادایی قبل از انتخابات در سطح مدیرکل 
در تهران حضور داش��ت و در این سفر مذاکراتی صورت 
گرفت و قرار ش��د مذاکرات دو کشور ادامه پیدا کند. وی 
با بیان اینکه دور بعدی مذاکرات به احتمال زیاد در اوتاوا 
برگزار می ش��ود، اظهار کرد: به ادامه مذاکرات خوشبین 
هستیم و امیدواریم این مذاکرات بتواند به نتایج مطلوبی 
دس��ت یابد. قاس��می اضافه کرد: وزارت امور خارجه در 
مذاک��رات با کانادا مس��ئول اس��ت و مذاکره کنندگان از 
وزارت خارج��ه هس��تند، هیأت کانادایی ه��م از وزارت 
خارجه این کشور بودند و در همین چارچوب و براساس 

تفاهم قبلی در سطح مدیر کل مذاکرات ادامه می یابد.
 سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی همچنین درخصوص 
حکم اخیر دادگاه انتاریو کانادا و ماندن ایران در لیس��ت 
کش��ورهای حامی تروریسم در این کشور گفت: اگر این 
مس��ائل نبود شاید نشست های کارشناس��ی در خارج از 
ایران با کانادا می توانس��ت به نتایج مش��خص تری نائل 
شود؛ اینکه مذاکرات ادامه دارد، نشان می دهد که برخی 
از موضوعات الینحل بوده و با مشکل مواجه است طرفین 

برای حل آن تالش می کنند. 
قاس��می ادامه داد: حکمی ک��ه دادگاه انتاریو صادر کرد 
خ��الف موازین و اصل مصونی��ت دولت ها بوده و چنین 
حکمی برای ما قابل قبول نیس��ت و حق اعتراض برای 
ما وج��ود دارد. وی گفت: ما از طریق سیس��تم قضایی 
آن را دنبال می کنیم و این فرآیند را با ش��دت بیشتری 
ادام��ه خواهیم داد و قطع��اً در حوزه رواب��ط دوجانبه و 
برق��راری روابط یا حداقل داش��تن دفاتر حفاظت منافع 
این برخوردها لحاظ خواهد ش��د. سخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: امیدوارم اقدامات نابجایی که در گذشته و 
در دولت قبلی درباره روابط دو کش��ور و سلب مصونیت 
حاکمی��ت ایران در کانادا ص��ورت گرفت با اقداماتی که 
دولت این کشور انجام خواهد دارد، برداشته شود و مسیر 

برای بسیاری از مسائل باز شود .

روز ۱۹ تیر ماه سالروز تولد ناصر تقوایی؛ کارگردان سینما و تلویزیون است. 76 
س��الگی هنرمندی که عاشق ایران و فرهنگ کشورش است، به ادبیات عشق 
می ورزد و کارنامه هنری اش نشان از اقتباس ادبیات کشور دارد. ناصر سینمای 
ایران که با فیلم  »ناخدا خورشید« بیش از قبل درخشید و با فیلم  »ای ایران« 
جامعه ایران را به تصویر کش��ید، حاال وارد 76 س��الگی شده است. به گزارش 
آنا، ناصر تقوایی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳20 در روستایی در جنوب شرقی آبادان 
به دنیا آمد. از همان سال های نوجوانی به سینما و ادبیات عالقه مند شد و در 
دبیرستان رازی آبادان تحصیل کرد. ناصر تقوایی از معدود سینماگران ایرانی 
اس��ت که ادبیات را خوب می شناس��د و به قول خودش عاشق ادبیات است و 
تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک کشور نشده است. در زمینه داستان نویسی 
هم یک مجموعه داستان با عنوان »تابستان همان سال« منتشر کرد. همین 
عالقه او به ادبیات و نوش��تن موجب ش��د که مدتی سردبیر مجله ادبی هنر و 
ادبیات جنوب باشد، شاید همین نکته باعث شده تقوایی در آثارش، بیشتر از 
همه س��ینماگران ایرانی به اقتباس ادبی توجه نشان دهد. »ناخدا خورشید« 
به عنوان یکی از برجس��ته ترین فیلم های ناصر تقوایی اس��ت که اقتباس��ی از 
»داشتن و نداشتن« ارنست همینگوی است؛ به گمان بسیاری برترین اقتباس 
سینمایی س��ینمای ایران محسوب می شود و بی تردید تسلط شگرف تقوایی 
بر ادبیات و البته اقتباس، کارگردانی اس��تادانه در کنار بازی های درخشان از 
امتیازات فیلم به حساب می آید. این فیلم جایزه یوزپلنگ برنز جشنواره مهم 
لوکارنو را هم گرفت. این فیلم، داستان خواجه ماجد است که ناخدا خورشید را 
لو می دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می شود. داللی به نام فرحان 

که می خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می شود و 
با ناخدا خورشید تماس می گیرد. ناخدا که احتمال می دهد لنجش را مصادره 
کنن��د با فرحان همکاری می کند و چند مرد را که ظاهراً در ترور حس��نعلی 
منصور دست داشته اند به آن سوی آب می رساند. پس از آن چند تبعیدی نیز 
از فرحان می خواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه 
به این ماجرا کشیده می شود. تبعیدی ها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش 

را می کش��ند و مرواریدهای او را می ربایند. فرحان و ملول دس��تیار ناخدا نیز 
کش��ته می ش��وند و در نزاع خونینی که میان تبعیدی ها و ناخدا درمی گیرد، 
همگ��ی از پای در می آیند. »ای ایران« نوش��ته تقوایی با درونمایه هویت ملی 
و با بازی اکبر عبدی، حس��ین سرش��ار و غالمحسین نقشینه، موسیقی ناصر 
چش��م آذر و فیلمبرداری محمود کالری در لوکیشن ماسوله ساخته شد. این 
فیل��م به ماجراهای حین انقالب ۱۳57 برمی گ��ردد که مبارزات مردم در آن 
زم��ان را به خوبی و باوقار به تصویر می کش��د.  »آرامش در حضور دیگران«، 
»ص��ادق کرده« و  »دایی جان ناپلئون« از دیگر آثار این کارگردان به ش��مار 
می رود. »کاغذ بی خط« نوش��ته تقوایی و مینو فرش��چی آخرین فیلم تقوایی 
تا به امروز اس��ت. اما آنچه تقوایی را به عنوان یک اس��تثنا در س��ینما مطرح 
می کند تنها کیفیت باالی آثارش نیست، بلکه انبوه کارهای ناتمامی است که 
در کارنامه دارد از جمله مجموعه تلویزیونی »داستان س��رایان« که به زندگی 
و آثار نویسندگان نام آور ادبیات معاصر می پرداخت. همچنین پیش از انقالب 
قرار بود، »ش��وهر آهو خانم« نوش��ته علی محمد افغانی را هم بسازد. پس از 
انقالب نیز پروژه عظیم  »کوچک جنگلی« نوشته خودش را نیمه کاره گذاشت 
و دو پروژه مش��هور  »زنگی و روم��ی« و »چای تلخ« نیز همچنان ناتمام رها 
ش��ده اند. اما پیش از همه اینها تقوایی مستندس��از بوده است. »تاکسی متر« 
که در س��ال ۱۳46 برای تلویزیون ساخته شد، نخستین فعالیت او در عرصه 
مستند س��ازی محسوب می شود. مس��تندهایی چون  »مشهد قالی«، »فروغ 
فرخزاد«، »اربعین« و »باد جن« مهم ترین مستندهای تقوایی  هستند. او پس 

از انقالب نیز مستند »تمرین آخر« را با موضوع تعزیه ساخت. 

سخنگوی وزارت خارجه:  
توافق آمریکا برای آتش بس در بخش هایی از سوریه دارای ابهام است

76 سالگی خالق ناخدا خورشید
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7 گام برای توافق با دیگران 
به عنوان یک رهبر کسب و کار

مشتری؛ نقطه پرگار
فرآیند بازاریابی

چطور برترین ایده ها برای کسب و کار را بیابیم؟ 
13

11

بازاریابی و فروش

چگونه یک 
داستان قدرتمند 

بنویسیم

فرصت امروز: رس��انه آس��یایی Nikkei اعالم کرد که اپل در س��ال 2018 تمام آیفون های خود را با 
صفح��ه نمای��ش او ال ای دی ارتقا خواهد داد. همچنین با اش��اره به این موض��وع،   Debby Wuاز طریق 
رس��انه  Nikkei اظهار می کند که اپل قصد دارد او ال ای دی آیفون 8 را بسازد و همچنین دو مدل آیفون 
اس7 و اس7 پالس با صفحه نمایش ال سی دی به روزرسانی خواهند شد و به طور تدریجی ارتقا خواهند 
یافت. احتماال تقاضای اپل برای صفحه نمایش او ال ای دی منجر به کمبود او ال ای دی در سراس��ر جهان 

خواهد شد. 
 Debby Wu در ادامه نیز اظهار می کند که اپل س��ه گوشی هوشمند را سال 2018 راه اندازی خواهد 
ک��رد. صفح��ه نمایش او ال ای دی نه تنها کیفیت تصویر را به مراتب بهتر از ال س��ی دی ارائه می دهد بلکه 
کارایی بسیار بیشتری نیز دارد. به همین دلیل قیمت آیفون 8 که دارای این صفحه نمایش است به مراتب 
بیش��تر از آیفون هایی با صفحه نمایش ال س��ی دی است. در نهایت جالب است بدانید حرکت جهانی برای 
تبدیل صفحه نمایش ال سی دی به او ال ای دی،  بزرگ ترین رقیب اپل را غنی خواهد کرد زیرا سامسونگ 
در آین��ده اکثر نمایش��گر های او ال ای دی را به آیفون عرضه خواهد کرد و این س��رمایه گذاری به احتمال 
زیاد اجازه می دهد ش��رکت سامس��ونگ به منظور تأمین خود و فروش صفحه نمایش او ال ای دی با رقیب 
خود اپل که در رقابت با گلکسی اس و گلگسی نوت8 است همکاری داشته باشد. گلکسی نوت 8 در همان 
زمان که آیفون 2017 عرضه می شود راه اندازی می شود.   مشارکت این دو رقیب تجاری بسیار جالب است 
زیرا سامس��ونگ در حال حاضر قطعات س��خت افزاری متعددی را برای اپل فراهم می کند و باعث می شود 
مشارکت ش��ان عمیق تر ش��ود.  عالوه بر این،  تیم کوک قبال اعالم کرده بود که آیفون نسل آینده به فروش 
forbes :آیفون نسل فعلی آسیب می رساند.                                                                  منبع

فرصت امروز: بهترین پیش نمایش روزهای پیش در آمازون شامل تخفیف های گوگل کروم کست و تخفیف 
در فروش تکنولوژی های بیشتر بود. اگر به دنبال بهترین معامالت جدید هستید بنابراین تا آخر این هفته آمازون 
را دنبال کنید زیرا تخفیف های زیادی را در فروش دس��تگاه های بزرگ خود ارائه می دهد. طی این دو روزه،  در 
تاریخ 10 جوالی،  ساعت 9 صبح خرده فروش آنالین ماموت شروع به راه اندازی صد ها هزار معامله جدید در هر 
5 دقیقه یا بیشتر کرده است. همچنین آمازون بهترین چیزهایی را که می خواهید خریداری کنید به شما ارائه 
می کند، پس اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید، برای یک معامله پرسود در فروشگاه های آنالین اقدام کنید. در اینجا به 
جزییات چندین معامله از جمله فروش صفحه اصلی گوگل و فروش کروم کست که امروز اعالم شد،  می پردازیم. 

- فروش صفحه اصلی گوگل و کروم کست تنها مختص eBay و معادل 99.99 دالر است. 
- ت��ا 9 جوالی،  با خری��د لپ تاپ های لنوو می توانید تا 43درص��د در هزینه های خود صرفه جویی کنید. 

همچنین برای نیرو های فعال تا سقف 15 درصد نیز تخفیف می دهد. 
- تا 10 جوالی،  فروش��گاه مایکروس��افت بازی نهایی روی سخت افزار کامپیوتر و عناوین ایکس باکس را 

با تخفیف ارائه می کند. 
- به عنوان یادآوری گفته می شود که تا 11 جوالی،  می توانید از مزایای پیش فروش آمازون شامل چهار 

ماه موسیقی نامحدود آمازون با دسترسی به ده ها میلیون آهنگ تنها به مبلغ0.99 دالر بهرمند شوید. 
- صفح��ه اصل��ی گ��وگل: چند خرده ف��روش آنالین تنه��ا 30 دالر آن را کاهش داده ان��د و قیمت آن تا 
99دالر کاه��ش یافت. می توانید آن را در فروش��گاه های آنالین Best BUY، Walmart،  Jet،  B&H یا 
Werizon Wireless دریافت کنید. توجه داش��ته باش��ید که jet برای سه سفارش اول خود 15 درصد 

تخفیف نیز ارائه می دهد. 
- تخفیف گوگل کروم کس��ت: با خرید گوگل کروم کست در فروشگاه های آنالین  Jetو Best BUY با 

استفاده از کوپن خریدوفروشگاه های Best Buy ،  Walmart قیمت آن را تا 25 دالر برسانید. 
- دس��ته بندی ویدئو های صفحه اصلی گوگل و کروم کس��ت: با پرداخت 99.99 دالر، می توانید هر دو 
محصول را به صورت انحصاری در eBay که از طریق فروشگاه گوگل به فروش می رسد، در اختیار داشته 

باشید و این محصول با تخفیف 39 درصدی حدود 63 دالر به فروش می رسد. 
- تا پایان 15 جوالی،  گلکس��ی اس8 و گلکس��ی اس 8 پالس را می توانید با تأمین مالی سامس��ونگ با 

دریافت کارت هدیه 200 دالری خریداری کنید.
- سامس��ونگ یک س��ری از معامالت تلویزیونی را برای مدت زمان محدودی اجرا می کند، مانند فروش 
تلویزی��ون 55 اینچی 4K QLED که قیمت آن به 800 دالر رس��ید، ام��ا امروز به قیمت 1.999 دالر به 

فروش می رسد و تخفیف آن پایان یافت. 
 theverge. com :منبع

فرصت امروز: براس��اس گزارش خبرگزاری واشینگتن، شرکت خودرو سازی تسال نخستین سدان مدل 
3 خود را تولید کرد. این مدل به علت قیمت نس��بتاً پایین آن بس��یار مورد توجه قرار گرفت. اِلون موسک، 
مدیرعامل ش��رکت تسال روز ش��نبه در توییتر خود عکسی از مدل جدید منتشر کرد. او قیمت این خودرو 
را 35 هزار دالر اعالم کرد و گفت که مدل جدید قابلیت س��فر تا 215 مایل آن هم تنها با یک بار ش��ارژ 
الکتریک��ی را دارد. اعتب��ار مالیاتی فدرال به قیمت 7/500 دالر ب��رای خودرو های الکتریکی، قیمت خودرو 
را تا 27/500 دالر کاهش خواهد داد. مدل جدید پس از گذش��ت هفته بد برای قیمت س��هام تسال به بازار 

عرضه خواهد شد. 
 پس از آنکه موس��ک از عرضه دو خودروی جدید دیگر- مدل اِس س��دان و ایکس اِس یو وی- در نیمه اول 
امسال در توییتر خود خبر داد ارزش سهام تقریباً 14درصد کاهش یافت. موسک همچنین اعالم کرد که شرکت 
تنها 20هزار خودروی سدان مدل 3 را در ماه دسامبر تولید خواهد کرد که این تعداد از تعداد تخمین زده شده 

کمتر است. او پیشتر گفته بود که تا ماه دسامبر، هر هفته 10هزار سدان مدل 3 تولید خواهد شد. 
او در ادامه گفت که ش��رکت کالیفرنیایی Palo Alto، 29 ژانویه جش��نی به مناسبت ارائه 30 خودروی 
اول ساخته شده مدل سدان جدید به مشتریان برگزار خواهد کرد. او پیشتر در توییتر خود اعالم کرده بود 
که انتظار می رود شرکت تسال در ماه آگوست تعداد 100 خودرو و بیش از 1500 خودرو را در ماه سپتامبر 
تولید کند. با اینکه میزان عرضه خودرو در سه ماهه دوم سال 2017 در مقایسه با سال گذشته 53درصد 
افزایش یافت، اما این میزان در مقایس��ه با س��ه ماهه اول سال، 12درصد کمتر شده است. شرکت تسال در 
بیانیه ای اعالم کرد:  »تولیدات سه ماهه دوم شرکت به علت کمبود بسته های باتری کاهش یافت. متوسط 

تولید تا اوایل ژوئن حدود 40درصد کمتر از مقدار درخواستی بود.«
washingtonpost :منبع

رونمایی شرکت تسال از مدل جدید سدان تخفیف های فروشگاه های آنالین تصمیم گیری برای طراحی شگفت انگیز آیفون

تخفیف های 
فروشگاه های 

آنالین

مراحل ایجاد 
کمپین مارکتینگ 

درونگرا

اخبار کسب و کارمدیریت تبلیغات
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 برندسازی
 بسیار فراتر از

یک نام

مهدی بدیعیآرش سلطانعلی
مدیرعامل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران  مشاور برنامه های وفاداریمدرس تبلیغات و برندینگ

علیرضا جعفری

ایج��اد  یعن��ی  برندس��ازی 
اعتماد، ش��ناخت و تمایز، نظر 
یکی از پیش��گامان برندسازی، 

والتر لندور...

در قسمت اول در خصوص 
پن��ج راه کاهش ن��رخ ریزش 
و  کردیم  مش��تریان صحبت 

اینک در خصوص راه های...

براساس تحقیقات انجام شده، 
ی��ک مش��تری راض��ی درباره 
تجرب��ه خوب خود ب��ا چهار تا 
پنج نفر دیگر صحبت می کند...

12 راه برای 
کاهش نرخ ریزش 

مشتریان  

نخستین اقدام 
عذرخواهی و 
پاسخگویی! 

1112 12

داستان 
تی شرت های 

معروف الکوست

10

 سه شنبه 
 20 تیرماه 1396
 16 شوال 1438

 سال چهارم
Tue. 11 Jul 2017 

انسان آنقدر ترقی می کند تا به 
جایی می رسد که دیگر کارآیی 

خود را از دست می دهد.

 پیتر دراکر

سال گذش��ته مرسدس بنز با فروش 2.083.888 دستگاه خودرو 
پس از سال ها به سلطه رقیب همیشگی خود یعنی ب ام و بر بازار 
اتومبی��ل های لوکس پایان داده و عنوان پرفروش ترین برند لوکس 
را از آن خ��ود ک��رد. در همی��ن مدت باواریایی ه��ا موفق به فروش 
2.003.359 دس��تگاه از محصوالت خود ش��دند که این رقم حدود 

80 هزار دستگاه کمتر از آمار اشتوتگارتی ها بود.

بریتا سیگر یکی از اعضای هیات مدیره گروه دایملر و مدیر بخش 
بازاریاب��ی و فروش مرس��دس بنز درباره رکوردش��کنی این کمپانی 
گفت��ه: م��ا با تحویل بی��ش از یک میلیون خودرو در نیمه نخس��ت 
امسال، موفق ترین ش��ش ماهه را در طول تاریخ خود رقم زده ایم. 
محبوبیت خانواده E کالس و تقاضای باال برای خودروهای شاس��ی 
بلند مرسدس نقشی اساسی در تحقق این آمار درخشان داشته اند.

آنطور که پیداست امسال نیز اشتوتگارتی ها به پرفروش ترین برند 
لوکس در بازار خودرویی جهان تبدیل خواهند شد. حال باید منتظر 
مان��د و دید که آی��ا باواریایی ها خواهند توانس��ت از رقیب دیرینه 
خود سبقت بگیرند یا خیر. بدیهی است که این مساله نیازمند ارایه 
محصوالتی جذاب تر از رقیب بوده و ب ام و باید س��عی کند خود را 

بیشتر با سالیق مشتریان خودروهای لوکس تطبیق دهد.

بنز با تحویل بیش از یک میلیون خودرو در نیمه نخست امسال، موفق ترین شش ماهه خود در طول تاریخ اش را رقم زد

بنز پرفروش ترین برند لوکس خودرو در جهان



آی��ا محصول ت��ازه ای دارید ک��ه می خواهید 
ب��ه ترویج آن بپردازید یا وب س��ایتی دارید که 
مایلی��د توجه دیگ��ران را به خود جلب کند، یا 
اینکه برای میزان اشتراک گذاری های محتوای 
خ��ود در رس��انه های اجتماع��ی هدفی تعیین 
کرده ای��د که می خواهی��د آن را محقق کنید؟ 
نقطه آغاز رس��یدن به نتای��ج مطلوب، کمپین 
مارکتین��گ اینترنتی شماس��ت. ممکن اس��ت 
تصور کنید که نظر ما متعصبانه است، اما برای 
ایجاد مؤثرترین نوع تعامل با مش��تری، روشی 
ک��ه باید در پیش بگیری��د، مارکتینگ درونگرا  

)Inbound Marketing( است. 
به گزارش آژانس مارکتینگ هورموند، منظور 
از مارکتین��گ درونگرا این اس��ت که به جای 
ات��کا به منابع بیرون��ی و تالش در جهت جلب 
 توجه مخاطب با اس��تفاده از تماس های س��رد 
 )cold calling( تبلیغ��ات چاپ��ی، تابلوهای 
تبلیغات��ی ی��ا چیزهای��ی از ای��ن قبی��ل، باید 
محتواهای دیجیتالی ایجاد کنید که به واسطه 
ارائه اطالعاتی که مورد نیاز مش��تریان اس��ت 
آنها را به س��مت شما جلب کند. در مارکتینگ 
درونگرا ش��ما از همه کانال های دیجیتال خود، 
از جمله وب سایت، وبالگ، فهرست های ایمیل 
و رس��انه اجتماعی ب��رای آوردن مش��تری به 
س��مت محتوایی که در راستای اهداف او است 

استفاده می کنید. 

مراحل ایجاد کمپین مارکتینگ درونگرا: 
هوشمندانه هدف گذاری کنید

مارکتین��گ درونگرا پاداش خ��ود را به افراد 
ش��جاع و منظم اعطا می کن��د. کار را با تعیین 
اهداف هوشمندانه آغاز کنید. در تصویر زیر ما 
با استفاده از نخس��تین حروف کلمه هوشمند 
به انگلیسی، ویژگی های یک هدف هوشمندانه 
را نش��ان داده ای��م. درواق��ع، هدف ش��ما باید 

SMART باشد: 
 SPECIFIC – MEASURABLE
 – ATTAINABLE – REALISTIC
TIME BOUND –  )اختصاص��ی – قابل 
س��نجش – قاب��ل حص��ول – واقع بینان��ه – 
دارای محدودی��ت زمان��ی( اه��داف واقع بینانه 
و قاب��ل حص��ول ب��رای کمپین ش��ما ضروری 
هس��تند. انتظ��ارات مبه��م و غیرمنطقی فقط 
ش��رایط ناکام��ی را مهیا می کنن��د و تمرکز بر 

دستاوردهای کسب شده را دشوارتر می سازند. 
تعیین اهداف باید براس��اس اطالعاتی باشد 
که از بررسی ش��اخص ها کسب می کنید. برای 
تعیی��ن ابعاد قابل حص��ول و واقع بینانه اهداف 
خود، آنالیزهای گوگل و رسانه های اجتماعی را 
مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال، دریافت 
الیک های »بیش��تر« برای صفح��ه فیس بوک 
محصول شما مطلوب است، اما به شکل خاصی 
SMART نیس��ت، ام��ا دریاف��ت ۱۰۰ الیک 
جدید در طول س��ه ماه، بس��یار SMART تر 

است. 
 مخاطب خود را بشناسید

همه مش��تریان یکسان نیس��تند، بنابراین با 
تمرکز بر مشتریانی که به محصوالت و خدمات 
شما بیشترین نیاز را داشته و بیشترین ارزش را 
در آنها می یابند –یعنی مشتریانی که احتمال 
 )lead(  بیشتری برای تبدیل به مشتری راغب
و س��پس مش��تری برای آنها متصور است- در 

وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید. 
هنگامی ک��ه در حال تهیه برنامه مارکتینگ 
اینترنتی خود هستید، یک نوع خاص از مشتری 
یا ش��خصیت خریدار  )buyer persona( را 
هدف ق��رار دهی��د. اطالعات عموم��ی، مانند 
مذکر یا مؤنث بودن مش��تری س��ودی نخواهد 
داش��ت، ش��ما به ویژگی های خاص نیاز دارید. 
ای��ن ویژگی ه��ای خاص را نام گ��ذاری کنید و 
ب��رای آنها عنوان در نظر بگیری��د. جزییاتی را 
گردآوری کنید تا تصویر دقیق تری از شخصیت 
مش��تری، دغدغه ه��ا و بزرگ ترین نقاط درد او  
)pain points(  در ارتب��اط با نیازهایش به 

کسب و کار شما فراهم شود. 
این نمونه ای از یک شخصیت پردازی مشتری 
ساده است: سالی نمونه، خلق وخوی آرام، کار 
روزانه؛ مدیر منابع انسانی و شب ها به تماشای 

مسابقات مشت زنی می پردازد. 

پاتوق آنها را پیدا کنید
پس از اینکه ش��خصیت خریداران موردنظر 
خود را مش��خص کردید، بای��د ببینید چگونه 
و در کج��ا می توانی��د آنها را م��ورد هدف قرار 
دهی��د. دقیقاً چه کانال هایی توجه آنها را جلب 
می کند؟ همه مردم، چه پشت میز یا با استفاده 
از ابزارهای همراه خود، پیوسته آنالین هستند. 
ش��ما برای اینکه مارکتینگ کارآمدتری انجام 

دهید، باید بدانید که مش��تریان بالقوه تان کجا 
و چگونه از رس��انه های اجتماعی و س��ایر وب 

سایت ها استفاده می کنند. 
 HubSpot، به منظور نظارت جامع ت��ر، از
توییت��ر،  آنالی��زور   ،Facebook Insights
آنالی��زور پینترس��ت و س��ایر ابزارها اس��تفاده 
کنید تا اطالعات بسیار دقیق تری کسب کنید، 
مثاًل اینکه ش��خصیت های شما در چه زمانی از 
پلتفرم های مختلف اس��تفاده می کنند و کدام 
عناص��ر از محتوای ش��ما باعث ج��ذب تعامل 

بیشتری شده است. 

پیشنهادی بدهید که غیرقابل رد کردن باشد
س��بیل مصنوع��ی و تقلید از مارل��ون براندو 
را کن��ار بگذارید؛ ای��ن از آن نوع پیش��نهادها 
نیس��ت. ح��اال که پاس��خ به دو پرس��ش »چه 
کسی« و »چگونه« را پیدا کرده اید، زمان ارائه 
یک پیش��نهاد هدفمند برای ج��ذب مخاطب 
فرارسیده است. شما باید محتوایی تولید کنید 
که مردم به خاطر دریافت آن بخواهند و تمایل 
داشته باشند که اطالعات تماس خود را به شما 

تقدیم کنند. 
هدف از پیش��نهاد ش��ما، باید ارائه اطالعات 
بیش��تر برای مخاطبان راغب )جذب مخاطبان 
راغب بیش��تر( و هدایت آنها به مرحله بعد در 
قی��ف ف��روش  )sales funnel( باش��د. این 
پیش��نهاد می تواند ی��ک کت��اب الکترونیکی، 
وبینار، یک مقاله سفید  )نوعی گزارش معتبر یا 
راهنما( یا حتی یک ویدئوی آموزشی باشد. اگر 
 buyer’s(  مخاطبان در مراحل س��فر خریدار
journey(، پیش��تر رفته ان��د، می توانید ارائه 
چی��زی مثل ی��ک دم��و از محصول ی��ا حتی 

مشاوره با گروه خود را مدنظر قرار دهید. 
تولی��د چنی��ن محتوایی می توان��د رعب آور 
باش��د. یکی از روش هایی که می تواند این کار 
را آسان تر کند، تغییر کاربری محتوای موجود 
اس��ت. به عنوان مث��ال، می توانید از س��واالت 
رایجی که درباره محصول شما پرسیده می شود 
برای تهیه یک کتاب الکترونیکی با عنوان »۱۰ 
پرسش و پاسخ متداول« استفاده کنید، یا اینکه 
چند پست از وبالگ خود را در یک مقاله سفید 
یا چک لیست ترکیب کنید. این کار یک مزیت 
دیگ��ر هم دارد: این فرصت را پیدا می کنید که 
محتوای ارزش��مند خود را به روز کنید و همین 

می تواند باعث جذب بازدیدکنندگان بیش��تری 
شده و تعامل را افزایش دهد. 

پیشنهاد ش��ما پس از ایجاد، باید در صفحه 
ف��رود اختصاص��ی خ��ودش قرار بگی��رد که با 
ه��دف افزای��ش می��زان تبدیل، بهینه س��ازی 
شده اس��ت. تمامی کانال های رس��انه ای شما 
می توانند از طریق لینک مس��تقیم یا فراخوان 
ب��ه عمل  )CTA( در مطالب وبالگ، س��تون 
جانبی سایت یا هر جای دیگری، عامل هدایت 
ترافی��ک به این صفح��ه باش��ند. صفحه فرود 
پیش��نهاد شما باید بس��یار دقیق باشد. درباره 
پیشنهاد، دلیل ارزش و چرایی لزوم بهره مندی 
ف��وری از آن به وض��وح بنویس��ید و یک فرم 
کوتاه برای ثب��ت اطالعات تماس قرار دهید تا 
بتوانید آنها را به عن��وان مخاطبان راغب دنبال 
کنید. به این وس��یله می توانید ب��رای هدایت 
آنها به مرحل��ه بعد در فرآیند تصمیم گیری، از 
طریق ایمیل با آنه��ا به مراوده بپردازید. ضمناً 
صفحه ای را که باید پس از ارس��ال فرم به پیام 
قدردانی و س��پاس مزین باشد فراموش نکنید. 
ای��ن صفحه می تواند مکان بس��یار خوبی برای 
ارائه اطالع��ات در مورد محصوالت مش��ابه یا 
حتی یک پیشنهاد گسترده تر در مرحله بعدی 

تجربه کاربری خریدار باشد. 

نتایج خود را بررسی کنید
ح��ال که ط��رح راهب��رد محتوای خ��ود را 
مش��خص کرده اید و کانال های ش��ما در حال 
جذب بازدیدکنندگان به س��ایت و صفحه فرود 
ش��ما هس��تند، الزم اس��ت فضا را برای بهبود 
مس��تمر و دوام کار آم��اده کنی��د. حتماً نتایج 
خود را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و روش ها 
را با نتایج حاصله تطبی��ق دهید. برای تقویت 
کمپین خ��ود در ه��ر مرحل��ه ای می توانید از 
تصمیمات موفقیت آمیز و همچنین تصمیمات 

ناموفق خود درس بگیرید. 
ی��ک کمپی��ن  پیکربن��دی  و  برنامه ری��زی 
مارکتینگ اینترنتی موف��ق یکی از مؤلفه های 
حیاتی فرآیند کسب و کار شماست و با استفاده 
از مراح��ل باال بهتر پی��ش خواهد رفت. به این 
ترتی��ب می توانی��د ب��ر جذب ش��خصیت های 
ای��ده آل و تبدیل آنه��ا به مخاطب��ان راغب و 

مشتری تمرکز کنید. 

مراحل ایجاد کمپین مارکتینگ درونگرا
ایده های طالیی

برگه های کوچک، ایده های جدید و موفقیت

دنیای کس��ب وکار پر از تغییر و تحوالتی اس��ت که هرکدام 
می تواند زمینه ساز ایجاد یک ایده جدید باشد. همچنین برای 
کارمن��دان فرصت یابی و ارائه ایده ه��ای نوین به مثابه امکانی 
برای نمایش توانایی های شان محسوب می شود. از سوی دیگر، 
براساس تئوری های ارائه شده در چند دهه اخیر وظیفه اصلی 
شرکت های کارآفرینانه کش��ف فرصت های موجود در محیط 
کسب وکار و بهره برداری مناسب از آن هاست. در این میان آنچه 
کارمندان و شرکت ها را به هم وابسته کرده است، ایده پردازی 
کارمندان و نیاز ش��رکت ها به اجرای آن ایده هاست. اگرچه در 
بس��یاری از موارد این مدیران هستند که استارتاپ های موفق 
را ب��ه دنیا معرفی می کنند، با این حال در صورت ریش��ه یابی 
چنین ایده هایی به احتمال فراوان به ایده های ابتدایی کارمندان 
خواهیم رسید. همانطور که در شماره های قبلی بیان شد، ایده 
کارمندان در ابتدا خام و س��طحی اس��ت. صرف نظر از کاستی 
طرح های کارمندان، آنها معموال جرقه ایده های بزرگ تر را در 

ذهن دیگران روشن می کنند. 
هنگامی که در یک روزنامه محلی مش��غول به کار بودم، در 
دوران تحصیل، س��ردبیر روزنامه ش��یوه جالبی برای دریافت 
ایده های کارمندان به اجرا گذاشته بود. بر این اساس برگه های 
کوچکی در میان همه افراد توزیع و صندوق های مختلفی هم 
)به تعداد همه کارکنان( تعبیه ش��ده ب��ود. در پایان هر هفته 
صندوق ها باز می شد و مطالب مورد بررسی قرار می گرفت. ایده 
برتر هفت��ه 4۰۰ دالر جایزه دریافت می ک��رد. در حال حاضر 
هم��ان روزنامه محلی کوچک تبدیل به یک روزنامه بزرگ در 
سطح کشور شده است. به عنوان فردی که فعالیت ژورنالیستی 
را از آن روزنامه ش��روع کردم، هنوز هم با س��ردبیر در ارتباط 
هستم. نکته جالب اینکه سیاست برگه های کوچک همچنان 

در این مجموعه جریان دارد. 
هن��گام نگارش ایده حاضر به این نکته فکر می کردم که چه 
راهکارهای دیگری ب��رای ترغیب کارمندان به منظور دریافت 
ایده های شان وجود دارد. نکاتی که در ادامه بیان خواهد شد، در 

بهبود این روند تأثیرگذار است. 
- مجله اکونومیس��ت برای اغلب افراد یک��ی از معتبرترین 
خبرگزاری هاست. شیوه کار در این مجله تخصصی بسیار شبیه 
ایده برگه های روزنامه محلی که در آن کار کردم، است. بر این 
اساس یک شبکه اینترنتی یکپارچه در شرکت وجود دارد که 
تمام کارمندان به آن متصل هستند و ایده های شان را در آن به 
اشتراک می گذارند. نکته جالب اینکه یک مدیر میانی منحصرا 
وظیفه بررس��ی این ایده ها را برعهده دارد. آنچه مراکزی مانند 
مجله اکونومیس��ت را در استفاده از ایده کارمندان موفق کرده 
است، ایجاد فضای باز و تعامل مناسب افراد با یکدیگر است. بر 
این اساس افراد از بیان ایده های خود لذت می برند و با تشویق 
و پاداش های مناس��ب نیز پاسخ تالش شان را دریافت خواهند 
کرد. آنچه در این می��ان اهمیت دارد، عدم تمرکز صرف روی 
ارائه پاداش در قبال ایده مناسب است. مازلو در هرم پیشنهادی 
خود سلس��له مراتب مختلفی را پیش بینی کرده که در نهایت 
منجر به خودشکوفایی می شود. این امر هرگز با پول تحقق پذیر 
نیست. بر همین اس��اس توانایی افراد در بیان ایده های شان با 

بحث خودشکوفایی )در محیط کار( پیوند تنگاتنگی دارد. 
- سرقت ایده های یکی از مشکالت بزرگی است که کارمندان 
را نسبت به اشتراک گذاری ایده ها بدبین کرده است. متأسفانه 
چنین اتهاماتی در مورد برندهای بزرگی از قبیل جنرال موتوز 
و کیا هم وجود دارد. صرف نظر از صحت این ادعاها، وجود آنها 
فضای شک و تردید نسبت به قصد اصلی مدیران را ایجاد کرده 
اس��ت. در این راستا وظیفه اصلی شما تالش برای رفع چنین 
دیدگاه هایی اس��ت. گام اساسی را با انتشار ایده به نام شخص 
ارائه دهن��ده بردارید. مالکیت معنوی عاملی اس��ت که افراد را 
نس��بت به احتمال س��رقت ایده مطمئن کرده و در بازسازی 

فضای مثبت در محل کار مؤثر خواهد بود. 
- صرف نظ��ر از برخ��ی کارمندان عالقه من��د، معموال تعداد 
زیادی از کارمندان از ایده پردازی استقبال نمی کنند. اگر قصد 
تقویت پویایی در شرکت تان را دارید، باید راهی برای جلب نظر 
این طیف وسیع کارمندان پیدا کنید. یک راه حل مناسب تأکید 
ب��ر عالیق افراد اس��ت. اگر این واقعیت را بپذیریم که بیش��تر 
کارمندان از شغل شان رضایت نداشته و آن را مطابق با سلیقه 
خود نمی دانند، آن گاه می توان برنامه ای دقیق به منظور جلب 
رضایت ش��ان طراحی کرد. به هر حال باید راهی برای ترغیب 
کارمندان وجود داش��ته باش��د. آنچه برندهایی مانند آئودی را 
از یک ش��رکت معمولی متمایز می س��ازد، همین نحوه تعامل 
با کارمندان است. در این راستا جابه جایی کارمندان به بخش 
م��ورد عالقه ش��ان تأثیر مثبتی روی تقوی��ت خالقیت آنها در 

محیط کار خواهد داشت. 
- سلسله مراتب در هر سازمانی وجود دارد، اما هنر مدیریت 
در محو ساختن چنین سلسله مراتب هایی نهفته است. هنگامی 
که کارمن��دان فاصله معناداری میان خود و مدیرش��ان حس 
کنند، اجرای هرگونه ایده تعامل گرایانه ای دش��وار خواهد شد، 
بنابرای��ن ایجاد فضایی صمیمی می��ان کارمندان و مدیران در 

پیشبرد اهداف متعدد نقشی اساسی را ایفا خواهد کرد. 
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تبلیغات خالق

آگهی آدیداس: تبلیغ آدیداس که در نزدیکی فرودگاه مونیخ قرار دارد به شما می آموزد که تبلیغات نباید صرفاً محدود به یک بیلبورد مستطیل شکل باشند. 

ایستگاه تبلیغات

داستان تی شرت های معروف الکوست

در س��پتامبر ۱۹۲۶ بخش��ی به یادماندنی از تاریخ مسابقات 
تنی��س آزاد آمریکا رقم خورد. بازیکن فرانس��وی تیم با نام رنه 
الکوست، مرد شماره یک تنیس جهان بود و قطعا با ورود خود 
به زمین چمن کل��وپ تنیس West Side در فارس��ت هیلز 
نیویورک، نظرها را به سوی خود جلب کرد. اما عالوه بر پیروزی 
الکوست در مسابقات دو به دو مختلط آن سال، بازی دیگری نیز 
روی داد که تأثیرگذاری بسیار زیادی داشت. الکوست ۲۲ ساله 

در خط سرویس با تی شرت پولو  )تی شرت کش( ظاهر شد. 
ب��ه گزارش ام ب��ی ای نیوز، این اتفاق روی��داد بزرگی بود، چرا 
ک��ه تا قبل از آن بازیکنان تنی��س  »tennis whites« به تن 
می کردند؛ یعنی پیراهن هایی راحت با آستین بلند. اما الکوست 
بر شیک بودن در کنار راحتی اصرار داشت. چیزی نگذشت که 

طبق گفته الکوست »همه این نوع تی شرت را می پوشیدند.«
آن مرد فرانس��وی قوی هیکل نمی دانست که بر تنیس جهان 
تأثیر می گذارد و تأثیرش تا امروز باقی می ماند. تی شرت کشی 
الکوس��ت به عنوان یکی از ماندنی تری��ن و از مد نیفتادنی ترین 

مدل های تاریخ مدرن باقی مانده است.
یک س��ال پ��س از مس��ابقات آزاد آمریکا، الکوس��ت خود را 
برای ج��ام Davis آماده می کرد. او در این بین با کاپیتان تیم 
خود شرطی بست که براس��اس آن در صورت پیروزی در بازی 

تعیین کننده چمدانی از پوست تمساح دریافت کند. این داستان 
ب��ه گوش همه رس��ید و خبرنگاران آمریکای��ی از آن پس او را 
تمس��اح نامیدند، نام مستعاری که هنگام بازگشتش به فرانسه، 
به طرزی نامعلوم به کروکودیل تغییر یافت. الکوست لقب خود 
را دوست داشت و از آن پس حریفان خود را به عنوان شکار خود 
نام می برد  )هنگامی که دوست الکوست، رابرت جورج، یک لوگو 
از تمساح کش��ید، او آن را بر لباس تنیس خود گلدوزی کرد و 

این احتماال نخستین حضور لوگوی برند در بیرون لباس بود(.
در س��ال ۱۹۳۳ الکوس��ت ک��ه از تنیس کن��اره گرفته بود، 
La Chmeise Lacoste را راه ان��دازی و ش��روع به فروختن 
تی ش��رت های کش��ی )پولو( که با لوگ��وی کروکودیل تکمیل 

شده بود، کرد.
امروز چندین برند این تی شرت های پولو را تولید می کنند، اما 
Lacoste از اصالت برخوردار است. بنا بر گفته های الرنت بری، 
مدیر ارش��د بازاریابی برند الکوست، دلیل این اصالت را باید در 
خود شخص الکوست جس��ت وجو کرد. »او آستین های بلند را 
برید و رنگ سفید را انتخاب کرد. او ساختارشکنی کرد.« از آن 
پس تی شرت پولو ترکیبی از کارکرد و مد بود؛ با لوگویی جذاب 
برای خودنمایی. بری می گوید به این خاطر است که پس از ۸۵ 

سال هنوز طرفدار دارد. 

ترجمه: علی آل  علی



زهرا خندق آبادی احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی 

آرش سلطانعلی
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برندس��ازی یعن��ی ایجاد اعتماد، ش��ناخت 
و تمایز، نظر یکی از پیش��گامان برندس��ازی، 
والتر لن��دور  Walter Landorکه می گوید 
»کاال ه��ا در کارخانه ها س��اخته می ش��وند و 
 برنده��ا در ذهن ه��ا« اغلب در کس��ب و کارها 
نق��ل ق��ول می ش��ود. موفقیت ه��ای پی در پی 
لن��درور ش��امل تبدیل ف��درال اکس��پرس به 
FedEx، ش��مایل قرمز و س��فید لوگوی »بال 
خفاش��ی« ب��رای جین ه��ای لی وای��ز و طرح 
کله قوچ ب��رای دل مونته بوده اس��ت. لندرور 
می گف��ت: یک طراحی خوب بای��د ماندگاری 
داش��ته باش��د. اگر تالش��ی که به کار برده اید 
نمایان نیست، پس طراحی شما خوب نیست.

اعتماد می تواند به سرعت از بین برود
ش��اید زمانی طوالنی صرف س��اخت هویت 
برند، آگاهی و اعتماد به برند ش��ود، اما اعتماد 
به س��رعت هم از بی��ن می رود. ب��رای همین 
اس��ت که شرکت ها از نام تجاری خود به شدت 
مراقبت می کنن��د. خصوصا آنهایی که آنچنان 
برای مش��تریان ش��ناخته ش��ده اند که دیگر 
از ش��کل برند خارج ش��ده و به شکل واژه ای 

عمومی درآمده اند مانند کلینکس یا تاید. 
کسانی که مسئولیت س��نگین ساخت برند 
را برعه��ده دارن��د باید موضوعات وس��یعی را 
در نظر بگیرند. برای نمونه، آیا در برندس��ازی 
رن��گ اهمی��ت دارد؟ آیا رنگ آب��ی واقعا آرام 
بخ��ش اس��ت؟ آی��ا رنگ س��بز واقع��ا »زنده 
بودن« را تداع��ی می کند؟ آیا رنگ قرمز واقعا 
اش��تهابرانگیز اس��ت؟ ظاهرا کیت کت عقیده 
دارد که این نظریه در مورد ش��کالت های آنها 
ص��دق می کند. وقتی رن��گ و فونت و طراحی 
برند انتخاب ش��دند، آنگاه انسجام و پیوستگی 
بین تمام اجزای آن اهمیت می یابد. برای مثال 
می توان به خصوصیت قهوه ای خدمات پستی 
آمریکا و نشان معروف حروف UPS آن اشاره 

کرد. ش��رکت تالش زیادی کرد تا بتواند رنگ 
قه��وه ای مورد نظ��ر خود را به عن��وان عالمت 
تجاری به ثبت برس��اند تا در صورت اس��تفاده 
س��ازمانی دیگ��ر از ای��ن رن��گ روی ون ها یا 
لباس ها، مردم دچار س��ردرگمی نشوند. تصور 
کنید حت��ی ثبت رنگ به عن��وان یک عالمت 

تجاری؟ حفاظت از برند اینقدر دشوار است. 
خانم جودیت لین زایچکوفس��کی، پروفسور 
بازاریابی و ارتباطات در مدرس��ه کس��ب و کار 
کپنه��اگ معتقد اس��ت:»برندی ک��ه بخواهد 
به عن��وان برن��دی ن��وآور معرفی ش��ود هرگز 
نباید از رنگ های خاکس��تری برای شناسایی 
خود اس��تفاده کند. این رنگ ها سبک و خنثی 
هس��تند.« به عقیده این اس��تاد دانشگاه رنگ 
بای��د با هوی��ت برند و تم��ام بخش های آمیزه 
بازاریابی آن همگون و س��ازگار باش��د:» برای 
شناس��اندن برن��د اس��تفاده از ترکیب رنگ ها 
بهتر از تک رنگ اس��ت. نه بیش��تر از سه رنگ 
و البت��ه دو رنگ اغلب بهتر اس��ت، درغیر این 
 صورت هیچ تمایزی خلق نمی ش��ود. به عالوه، 
دادگاه  در  ترکیب��ی  رنگ ه��ای  از  حفاظ��ت 
آس��ان تر از حفاظ��ت از تک رن��گ اس��ت.« او 
همچنی��ن می گوید که اگ��ر می خواهید برند 
ش��ما به عنوان برندی قابل اعتماد درک شود، 
بای��د نام برند به صورت بولد و پررنگ نوش��ته 
ش��ود نه نازک و ایتالیک.»نوشته های پررنگ، 
قدرت را القا می کنند، درحالی که نوش��ته های 
نازک و ایتالیک جدی گرفته نمی شوند. نگرش 
برند بخش انتزاعی آن اس��ت و عناصر هویتی، 
بخش های اصلی آن هس��تند که با استفاده از 
آنها معنای برند به مشتری رسانده می شود.« 

خصوصیات الهام بخش برندهای جهانی
ش��رکت خدمات پس��تی آمریکا )UPS( با 
رنگ قهوه ای مش��هور خود در میان برندهای 
بزرگ و ش��ناخته شده در دنیا قرار دارد مانند 
تیک نایک��ی، بطری های کوکاکوال و آرک های 

زردرنگ مک دونالد. 

در سراس��ر دنیا ش��واهدی وج��ود دارد که 
نش��ان می دهد بعضی از مش��تریان، برندهایی 
را ترجیح می دهن��د و به آنها اعتماد دارند که 
بومی خود آنها نیستند، مانند برندهای جهانی، 
به خصوص در کش��ورهای در حال توسعه که 
مصرف کنندگان در آنها آرزوی س��بک زندگی 
کس��انی را دارن��د که در مناط��ق مرفه تر دنیا 
زندگی می کنند. اما ش��واهد دیگری در مقابل 
وج��ود دارد ک��ه گوی��ای وف��اداری قوی تر به 
برندهای محلی در برابر برندهای جهانی است. 
ای��ن احتمال وجود دارد ک��ه در بازارهایی که 
به بلوغ رسیده اند، خصوصیات برندهای جهانی 

اهمیت کمتری داشته باشد.
گاهی اوقات برای ایجاد اعتماد، حتی تغییر 
نام برند الزم است. مصرف کنندگان بریتانیایی 
پراکتراندگمبل، در  کرم هایUlay محص��ول 
اواخر دهه 1990 هنگام یکپارچه س��ازی برند 
 Olay ابت��دا در برابر تغیی��ر نام آن ب��ه کرم
مقاوم��ت می کردند. آنها از اق��دام برند مارس 
که به خاطر جهانی س��ازی، نام ش��کالت های 
  Snickers خود را به Marathon مش��هور
تغییر داد، هم راضی نبودند. ظاهرا تفاوت های 
فرهنگی س��بب شد تا ش��رکت اتومبیل سازی 
ف��ورد، ن��ام Anglia  را از ن��ام اتومبیل های 
واردات��ی خود به انگلس��تان ح��ذف کند، زیرا 
احساس کرد این نام مناسب بازار صادراتی آن 
نیس��ت. نام محصول اهمیت زیادی دارد. فورد 
زمانی متوجه این مس��ئله شد که سعی داشت 
اتومبی��ل Pinto خ��ود را در برزیل به فروش 
برساند اما بعد متوجه شد که Pinto در زبان 
برزیلی معنای عامیان��ه و بدی دارد. یا جنرال 
موت��ورز ک��ه می خواس��ت اتومبیل ش��ورولت 
NOVA را در آمری��کای جنوب��ی به فروش 
برس��اند غافل از اینکه نوا در زبان اسپانیایی به 

چه معناست، »راه نمی رود«. 
خصوصیات معروف، عوامل بسیار مهمی در 
ش��ناخت و یادآوری برند هس��تند. مشتریان، 
برن��دی را ک��ه با آن احس��اس راحت��ی دارند 

انتخاب می کنن��د، خصوصا اگر آن برند مدتی 
در بازار وجود داشته و احساس کیفیت، تجربه 
خوب و توجه به مش��تری را نشان داده باشد. 
نام برندهایی که به خوبی ش��ناخته می ش��وند 
و تاری��خ پرافتخاری دارن��د بیش از طال ارزش 
دارد ، ماجرای تغییر نام شرکت پست انگلستان 
به Consignia در س��ال 2002- که فقط از 
نظر خودش��ان خوب بود- صحت این گفته را 
بیش از پیش تأیید می کند. نام ش��رکت پست 
برای نسل های مختلف خوب بود، اما در ظاهر 
ب��رای مدیری��ت آن زم��ان جذابیت نداش��ت. 
خوشبختانه چندس��ال بعد مدیریت به اشتباه 
خ��ود پی ب��رد و به ن��ام اولیه بازگش��ت و نام 
Consignia به انبوه اش��تباهات برندس��ازی 

پیوست. 
چنین اش��تباهاتی، که امثال آنها زیاد است، 
منبع داس��تان های بازاریابی هستند. بازاریابان 
می دانند ک��ه پول زیادی که ص��رف تبلیغات 
می ش��ود، خیلی زود خاطره ی��ک نام قدیمی 
را محو می کند و مش��تریان ب��ه یک محصول 
جهانی جدید با یک ن��ام تازه عادت می کنند. 
استانداردس��ازی می توان��د برای کس��ب و کار 
خوب باش��د اما مطمئناً بای��د جایی هم برای 
پذیرش کمی تف��اوت بگذاری��م. و اگر چنین 
استانداردس��ازی و جهانی سازی برند منجر به 
س��ودمندی و صرفه برای مشتریان شود، چرا 

که نه؟ 
کس��انی ک��ه فک��ر می کنند برندس��ازی در 
نهایت، فقط یک نام است، از نکته اصلی غافل 

هستند. 
ایج��اد یک ارتباط پای��دار و همراه با اعتماد 
ب��ا مش��تریان، که به واس��طه ی��ک برند قابل 
شناس��ایی و مؤثر، میس��ر می ش��ود، می تواند 
حیرت آور باشد. بازاریابان برای ساخت چنین 
رابطه ای از هر وسیله ای که در دسترس دارند 
اس��تفاده می کنند و هر چه مصرف کنندگان 
بیش��تر در معرض برند باش��ند، برند بیش��تر 

می تواند اطمینان آنها را به خود جلب کند. 

مشتری؛ نقطه پرگار فرآیند بازاریابیبرندسازی، بسیار فراتر از یک نام

تعری��ف م��ا از بازاریاب��ی  )marketing( هنر و علم 
انتخاب بازار هدف و ایجاد رابطه س��ودمند با آن اس��ت. 
ه��دف اصلی مدیر بازاریابی یافت��ن، جذب کردن، حفظ 
کردن و رش��د دادن رابطه با مش��تریان از طریق ایجاد، 

ارائه و انتقال ارزش های برتر مورد نظر مشتری است.
 - ب��رای طراحی یک اس��تراتژی موفق بازاریابی، مدیر 

بازاریابی باید ابتدا به دو سوال مهم پاسخ دهد: 
بازار ه��دف ما چیس��ت؟)خدمتگزار کدام مش��تریان 

هستیم؟(
- طرح ارزش ما چیست؟ )چطور می توانیم به بهترین 

شکل به مشتریان خدمت کنیم؟(
مش��تری )customer( نیز به سازمان یا فردی گفته 
می ش��ود که محص��ول یا خدمات دریاف��ت می کند و به 
عبارت دیگر مش��تری به خری��دار تولید یا خدمات گفته 
می ش��ود که عبارتن��د از مصرف کنن��ده، مراجعه کننده، 

خرده فروش، خریداران و نفع برنده ها.
»س��ام والتون« تاجر و کارآفرین آمریکایی و موس��س 
ش��رکت وال مارت که یکی از سه ش��رکت بزرگ جهان 
است، می گوید: »تنها یک رئیس وجود دارد؛ مشتری. او 
می تواند هر کسی در شرکت از مدیرعامل گرفته تا پایین 
را اخراج کند، تنها با خرج کردن پولش در جایی دیگر.«

 چنانکه می دانیم برای پاسخگویی مناسب به نیازهای 
مش��تریان می بایست نخست ش��رایط محیطی داخلی و 

خارجی به خوبی شناسایی شوند. 
ع��الوه بر آن الزم اس��ت عوام��ل مؤثر ب��ر هر محیط 
بررس��ی ش��ده و روندهای محیط پویا پیش بینی شوند. 
یکی از چارچوب های مفید ب��رای انجام تحلیل محیطی  
)Analysis situation(  استفاده از تحلیل 5c است. 
تحلیل 5c  یک بررسی محیطی روی پنج محدوده ویژه 
اس��ت که بر تصمیم های بازاریابی مؤثر است. این تحلیل 
محی��ط داخلی، محیط بیرونی نزدی��ک و محیط بیرونی 
دور را پوشش می دهد. البته این تحلیل را می توان نسخه 
 customer, company, 3 یا هم��انc توس��عه یافته
competitor دانس��ت. در زی��ر محدوده های وی ژه ذکر 

شده مختصرا معرفی می شود: 
1- ش�رکت )company(: خ��ط تولی��د، تصویر در 

بازار، فناوری و تجربه، فرهنگ سازمانی و اهداف
2- همك�اران )collaborator(: ش��بکه توزی��ع، 

تامین کننده ها، اتحادیه ها
رون��د  و  ان��دازه   :)customers( مشتری�ان    -3
رش��د بازار، س��گمنت های بازار، منافع مش��تری، انگیزه 
خری��د، ش��خص یا واح��د تصمیم گیرنده خرید، ش��بکه 
خرده فروش��ی، منابع اطالعاتی مش��تری، فرآیند خرید، 

دفعات خرید، میزان خرید در هر بار، روندها
4- رقب�ا )competitor(: رقب��ای فعل��ی و بالقوه، 
رقبای مستقیم و غیرمس��تقیم، محصوالت رقبا، جایگاه 

بازار رقبا، نقاط ضعف و قوت رقبا
5- محیط )climate(: سیاست های دولتی و قوانین 
مؤثر بازار، محیط اقتص��ادی، محیط اجتماعی فرهنگی، 

محیط فناوری.
از آنجاکه اهداف س��ازمانی مس��تلزم ش��ناخت نیازها 
و خواس��ته های ب��ازار ه��دف و مرتف��ع س��اختن آن با 
رضایتمن��دی مورد انتظار به صورتی بهتر از رقبا اس��ت، 
تمرک��ز بر مش��تری و ارزش ه��ای مورد نظر آن مس��یر 
 ف��روش و منفعت اس��ت. مدیری��ت ارتباط با مش��تری  
)customer relationship management(  ی��ا 
مام، ش��اید مهم تری��ن مفهوم بازاریابی نوین باش��د. این 
مفه��وم به طور گس��ترده ش��امل فرآیندی اس��ت که به 
ایجاد و حفظ رابطه س��ودمند با مش��تری از طریق ارائه 

ارزش های باالتر به او منجر می شود. 
کلید اصلی برقراری رابطه با مشتری، ایجاد ارزش های 
برت��ر و رضایتمن��دی زیاد اس��ت. مش��تریان رضایتمند 
معموالً تبدیل به مشتریان وفادار شده و شرکت را بیشتر 

در تجارت خود سهیم می کنند. 
جذب کردن و حفظ مشتری کار سختی است. معموالً 
مش��تریان باید از بین تعداد زیادی محصوالت و خدمات 

مختلف انتخاب خود را انجام دهند. 
ک��ه  می کن��د  خری��د  ش��رکتی  از  مش��تری 
مش��تری   س��وی  از  ش��ده  درک  ارزش   بیش��ترین 
)customer perceived value(  را ارائ��ه می کن��د. 
یعن��ی ارزیابی مش��تری از تفاوت بین هم��ه مزیت ها و 

هزینه های پیشنهاد بازار نسبت به پیشنهاد رقیب. 
آنچه مسلم است اینکه رضایتمندی مشتری به کارایی 
درک ش��ده محصول در مقایس��ه با انتظارات او بستگی 

دارد.
 اگر کارایی محصول کمتر از حد مورد انتظار مش��تری 
باش��د او ناراضی خواهد شد. اگر کارایی در حد انتظارات 
او باشد رضایتمند خواهد بود و اگر کارایی بیش از انتظار 

مشتری باشد، او بسیار راضی و مشعوف خواهد بود. 
در نتیجه مدیریت ارتباط با مش��تری راهبردی اس��ت 
ک��ه به کمک فناوری به اجرا درآمده اما نکته قابل توجه 
آن اس��ت کهCRM  تنها یک ابزار نرم افزاری نیست که 
باعث ش��ود کارتان را بهتر انجام دهید، بلکه فلس��فه ای 
اس��ت که سعی دارد راهبردی در همین راستا خلق کند 
و این در حالی است که تمرکز بر مشتری به عنوان نقطه 
مرکزی فرآیند بازاریابی کلید اصلی و راهنمای استراتژی 

سازمان ها و شرکت هاست. 
منابع: 

مقاله مدیریت ارتباط با مش��تری مفاهیم و کاربردها-
تالیف مهدی لطفی

کت��اب »اص��ول بازاریاب��ی« فیلی��پ کاتلر )دانش��گاه 
نورث وسترن( و گری آرمس��ترانگ )دانشگاه کارولینای 

شمالی(- ترجمه مهدی زارع 

چگونه یک داستان قدرتمند بنویسیم 

از زمان روزی روزگاری، همیش��ه از طریق داستان ها با 
یکدیگر ارتب��اط برقرار می کردیم. آنها همواره توجه ما را 
جلب می کنند. از داستان هایی که از جذابیت و پیام روشن 
برخوردارن��د درس های پنهان و تجربیات ارزش��مندی را 
دریافت می کنیم. به همین خاطر داستان سرایی اثربخش 
میان س��خنرانان، رهبران و کارآفرینان همواره از جایگاه 
خاص��ی برخوردار بوده اس��ت. برندهای بزرگ همیش��ه 
راه هایی پیدا می کنند تا بتوانند داس��تان خود را صادقانه 

و استادانه بیان کنند. 
ش��رکت ها و برنده��ا، مخاطبان خود را در بس��یاری از 
سطوح متعهد کرده اند. تبلیغات خاطرنشان می کنند که 
یک داس��تان قاب��ل اعتماد افراد را در س��طح عمیق تری 
درگیر می کند. این چیزی است که داستان های قدرتمند 
را می سازد. آنها همیشه به یادماندنی و پایدار هستند. یک 
مشتری آینده نگر، تصمیم خود برای خرید از یک شرکت 

را براساس روایت آن برند انجام می دهد.
 

سه مرحله برای نوشتن یک داستان برند فوق العاده
 

1- ی��ک دفترچ��ه بردارید و گذش��ته، ح��ال و آینده 
برندت��ان را بنویس��ید. داس��تان ش��رکت و برند ش��ما با 
موسس و بنیانگذار آن شروع می شود و اینکه او چرا این 
کس��ب وکار را آغاز کرده اس��ت. هیچ جزییاتی را ذخیره 
نکنید و این داس��تان را از ابتدای آن به عنوان یک ش��رح 
تاریخی بنویسید. این دربرگیرنده سخنان، واقعیات جالب 
و اظهارنظر درباره آن چیزی اس��ت که سازمان را به این 
نقطه آورده اس��ت. هر داس��تان برند، اه��داف و رویاهای 
بزرگ شرکت را مطرح ساخته و عنوان می کند که چطور 
ش��رکت براس��اس آن به وجود آمده و درکی درس��ت از 
جایی که قرار اس��ت برود، می دهد. این نقطه خوبی برای 
ش��روع اس��ت. در واقع بخش هایی که اهداف سازمان را 

نشان می دهد، برجسته می کند. 

2- ب��رای توضیح اینکه چرا این ش��رکت ایجاد ش��ده، 
بیانیه ای بنویس��ید. بیانیه برند ش��ما چیزی است که به 
خ��ارج از س��ازمان می گویید، پس خالق باش��ید و از آن 
ل��ذت ببرید. این نه یک بیانیه ماموریت اس��ت و نه یک 
بیانیه چش��م انداز؛ این یک بیانیه برند اس��ت که ش��امل 
موضوعاتی برای مش��تریان، ذی نفعان و مقاصد عمیق تر 
شرکت می شود و فراتر از پولی است که می خواهید با آن 

درآمد کسب کنید. 
همچنی��ن آینده ایده آل برای رس��یدن ب��ه ارزش ها را 
برآورده می کند. می پرسد »چرا ما اینجاییم؟« و »چگونه 
می توانیم جهان را جایگاه بهتری کنیم؟« با پاس��خ دادن 
به این س��واالت، می توانید گامی مناسب برای نگارش و 

تبیین بیانیه خود بردارید. 

3- پیرامون بیانیه یک داس��تان بنویسید. بیانیه ای که 
در مرحله دوم ایجاد کردید، نقطه ش��روع مناسبی است 
برای آنچه می خواهید به داس��تان برندتان تبدیل ش��ود. 
سندی یک صفحه ای برای پشتیبانی از آن بنویسید. یک 
داستان برند فوق العاده بس��یار مختصر بوده، روایت برند 
شما را منعکس کرده و شامل صحبت کردن درباره جایی 
اس��ت که از آنجا آمده اید و جایی است که می خواهید به 

سمت آن حرکت کنید.
 داس��تان برند باید حقیقی، قابل اعتماد و صادق باشد. 
داس��تان برند باید ریش��ه در اعماق اهداف و تعهدات ما 
داش��ته باش��د. وقتی قصد یا هدفی داریم که داستان را 
پی��ش می برد، مخاط��ب درگیر می ش��ود. مخاطب را به 
جای��ی دعوت می کند که آن را نوش��ته اید. قلب ش��ما را 
به اش��تراک گذاشته و دالیلی را که شما انجام می دهید، 
توضیح می دهد و البته باید یاد بگیرید داس��تان تان را به 

صورت استادانه و ماهرانه بگویید. 

حال چه باید کرد؟ 
اول: ه��ر برندی نی��از به فعال س��ازی در ب��ازار دارد. 
باید بدانیم چگونه می توانیم داس��تان مان را به اش��تراک 
بگذاریم، کجا به اشتراک گذاشته و چگونه از آن به عنوان 
مس��یری برای اجرای نوآوری اس��تفاده کنیم. اطمینان 

حاصل کنید که برندتان به داستان شما بستگی دارد. 
دوم: داس��تان برن��د، مس��یری اجرایی ب��رای تحقق 

ایده هاست. 
داستان برند باعث خودنمایی ایده ها برای کمپین هایی 
که با مقاصد و اهداف سازگار هستند شده و به ارائه یک 
روای��ت با ثبات از طریق برنامه ریزی تبلیغات که به تولید 

ایده منجر می شود، کمک می کند.

کلیدنشانه

کارشناس مدیریت بازرگانی و روابط بین المللی

بازاریابی خالق

بیلبورد تبلیغاتی Sodimac - بیلبورد خانه استراحت )Sodimac( رانندگان خسته از یک سفر طوالنی را راهنمایی می کند که برای یک استراحت و 
چرت کوتاه رایگان از یک گاراژ خودروی دکور شده جالب استفاده کنند. 

مدرس تبلیغات و برندینگ



12 راه برای کاهش نرخ ریزش مشتریان  
)بخش دوم(

در قس��مت اول در خصوص پنج راه کاهش نرخ ریزش 
مش��تریان صحب��ت کردیم و اینک در خص��وص راه های 

ششم تا دوازدهم صحبت خواهیم کرد. 
راه ششم: مشوق های مناسب پیشنهاد کنید! 

همیشه مشتریانی وجود دارند که خدمات و محصوالت 
ش��ما با نقص و کاس��تی به آنها ارائه ش��ده است. آنها  را 
شناس��ایی کنید و تخفیف ها یا پیشنهاد ویژه ای برای آنها 
طراحی کنی��د. توجه کنید در طراحی این پیش��نهادات 
حتم��ا مس��ائل اقتصادی را باید در نظر داش��ته باش��ید. 
بررسی کنید آیا هزینه ای که برای نگهداری این دسته از 
مشتریان صرف می کنید آیا دارای صرفه اقتصادی هست 
یا خیر؟ دس��ته بندی مش��تریان به ش��ما کمک می کند 
هزینه ه��ای هنگفتی صرف مش��تریان غیر س��ودآور خود 

نکنید. 
راه هفتم: در جذب مشتریان دقت کنید! 

یکی از دالیل رایج ریزش مش��تریان، جذب مش��تریان 
نادرس��ت است. فرض کنید محصول یا خدمات شما ویژه 
دهک ه��ای باالیی درآمدی جامعه اس��ت و ش��ما جهت 
جذب مش��تریان بیش��تر از طریق یک طرح تخفیف ویژه 
مش��تریانی از دهک های پایین درآمدی کس��ب کرده اید. 
طبیعتا نباید انتظار داش��ته باش��ید این دسته مشتریان، 
مش��تریان مان��دگاری باش��ند. س��عی کنی��د از ابتدا با 
هدف گذاری صحیح، مش��تریان صحیحی جذب کنید تا 
مجبور به صرف هزینه های باال جهت نگهداری مشتریان 

نادرست نشوید. 
راه هش�تم: در خصوص خدمات خود دچار توهم 

نشوید! 
مش��هود ترین راه نگه��داری مش��تریان ارائ��ه خدمات 
مناسب است. شرکت اوراکل اخیرا آماری را منتشر کرده 
اس��ت که بر طبق آن مهم ترین دلیل ریزش مش��تریان، 
خدمات پس از فروش و برخورد پرسنل عنوان شده است. 
توج��ه کنید در اینجا منظور خدم��ات ضعیف یا برخورد 
نامناس��ب نیست بلکه خدمات و برخورد غیر جذاب است! 
اگر تصور می کنید خدمات ش��ما نقصی ندارد یا برخورد 
نی��روی انس��انی ش��ما غیرمحترمانه نیس��ت و بنابر این 
مشتریان ش��ما ماندگار خواهند شد دچار توهم شده اید. 
خدمات ش��ما باید عالوه بر اینکه نقصی نداش��ته باش��د، 
دارای ی��ک جذابی��ت مضاعف باش��د و طبیعت��ا برخورد 

پرسنل شما نیز به همین صورت. 
راه نهم: به شکایات توجه ویژه ای داشته باشید

شکایات مشتریان مانند کوه یخ است. به ازای هر چهار 
نفری که به ش��ما ش��کایت می کنند 96 نفر وجود دارند 
که ش��کایت خود را از ش��ما پنهان کرده اند و از این بین 
90 نفر ش��ما را ترک می کنند و هرگز بازنخواهند گشت. 
ش��کایات را جدی بگیرید. ط��وری برنامه ریزی کنید که 
حداکثر تعداد شکایات ممکن را دریافت و پس از دریافت 
به درس��تی به هر کدام رس��یدگی کنید. تحقیقات اخیر 
نش��ان می دهد احتمال وفادار شدن مش��تریان شاکی از 
احتمال وفادار شدن مش��تریان صامت شما بسیار بیشتر 

است. 
راه دهم: طرح های نظرسنجی را جدی بگیرید! 

ساده ترین راه برای قدم زدن با کفش های مشتریان در 
س��ازمان شما این است که فرم های نظرسنجی طراحی و 
نظرات مشتریان را ثبت کنید. فارغ از صحت و سقم شیوه 
نظرس��نجی ش��ما و نتایج آن همین که مش��تریان حس 
کنند نظرات ش��ان مهم است و شنیده می شود، برای شما 

یک پیروزی محسوب می شود. 
راه یازدهم: ناجیان را به درستی انتخاب کنید! 

بازگرداندن مش��تریانی که در حال ترک ش��ما هستند 
ماموری��ت غیر ممک��ن نیس��ت. کاف��ی اس��ت از بهترین 
نیروهای تان کمک بگیرید. بررسی کنید کدامیک از افراد 
س��ازمان بهتر گوش می دهند، ارتب��اط کالمی مؤثر تری 
برق��رار می کنند، صادقانه صحبت می کنند و ش��خصیت 
گیرات��ری دارن��د. ای��ن اف��راد را در ص��ف اول مذاکره با 

مشتریانی قرار دهید که بیم دارید شما را ترک کنند. 
راه دوازدهم: مزیت رقابتی خود را به رخ بکشید! 

مزیت رقابتی ش��ما چیست و چه چیزی جایگاه شما را 
در بازار تثبیت کرده اس��ت؟ مش��تریان اگر شما را ترک 
کنند چ��ه چیزهایی را از دس��ت می دهن��د؟ جواب این 
س��واالت به شما نش��ان خواهد داد چه چیزهایی را باید 
برای مش��تریان بیش��تر نمایان کنید. مزیت رقابتی مانند 
عسل مش��تریان را به سازمان شما می چسباند. . . مجدد 
تکرار می کنم. . . به مشتریان نشان دهید در صورت ترک 

شما چه چیزهایی را از دست خواهند داد. 
 Email: badiee@crmroom. com
www. crmroom. com

در بی��ن تم��ام چیزه��ای ک��ه 
طراحی و خلق می کنید، پورتفولیو 
از باالترین میزان اهمیت برخوردار 

است.
 پورتفولیو رابطی بین شماس��ت 
و متخصصان صنعت و مشتریان و 
به این واس��طه می توانید شناختی 
بیشتر از خودتان به آنها ارائه کنید. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، در 
 Design در  ج��ذاب  نوش��ته ای 
محص��ول  مدی��ر   ،Shack
جاش��وا   ،Creative Market
جانس��ون، رایج ترین اشتباهاتی را 
بازگ��و می کند که ب��رای خودش 

اهمیت زیادی دارد. 
1-  درج کردن سن

به ط��رز عجیب��ی بی��ان کردن 
س��ن در معرفی خود رایج اس��ت. 
جانس��ون می گوید »تنها بچه ها با 
س��ن خود خودنمای��ی می کنند.« 
اگر نمی دانید بیان کردن س��ن تان 
چق��در غیرضروری ا س��ت، به این 
فکر کنید: آیا تابه حال با ش��خصی 
رودررو شده اید که بگوید من یک 

طراح ۵0 ساله ام؟ 
به جای س��ن بر چی��زی تأکید 
باتجربه  متخصص��ان  ک��ه  کنی��د 
از آن صحب��ت می کنن��د: تجربه. 
برای مثال بگویی��د  »من به مدت 

۱0 س��ال پروتوتایپ های آیفون را 
طراحی کرده ام.«

2-  نش�ان دادن پروژه ه�ای 

کالسی
اگر ب��ه تازگی دانش��گاه را تمام 
کرده باشید و تجربه کافی نداشته 

باش��ید، ب��ه ناچار به نش��ان دادن 
پروژه های کالسی خود می پردازید. 
نگران نباشید، بعید است مشتریان 

از کم بودن کار ش��ما ایراد بگیرند، 
خصوصاً وقتی که بی تجربگی شما 

ضمیمه قیمت پایین شده  باشد. 
اما اگر چند سال تجربه در چنته 
دارید، از پ��ر ک��ردن پورتفولیوی 
آکادمیک  موفقیت ه��ای  ب��ا  خود 

خودداری کنید. 
 »من پورتفولیوی ش��ما را ورق 
می زنم و فک��ر می کنم که اوه این 
واقع��اً کارش خوبه. ن��ه صبر کن! 
پروژه دانش��جویی؟ ن��ه ولش کن. 
من به یک حرفه ای احتیاج دارم.« 
حتی اگر کار ش��ما حرف نداش��ته 
باش��د، مش��تریان احتمالی ممکن 
است فکر کنند که با یک بی تجربه 

طرفند. 
۳- ضعف اعتماد به نفس

فروتنی خوب است، اما پورتفولیو 
به هیچ وجه محل مناس��بی برای 

تمرین تواضع نیست. 
نوشتن چیزهایی مثل »من تازه 
دارم ش��روع می کنم« یا  »آرزومه 
که مدیر هنری Big-Shot شم«، 
اعتماد مش��تریان احتمالی کاهش 

می یابد. 
واژه های��ی را که از ارزش ش��ما 
می کاهن��د، رها کنی��د و به جای 
آن اجازه دهید کار ش��ما خودش 

را ابراز کند.  

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار سه شنبه12
20 تیر 1396
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براس��اس تحقیقات ب��ازار انجام 
ش��ده، یک مش��تری راضی درباره 
تجربه خوب خود ب��ا چهار تا پنج 
نفر دیگر صحبت می کند و از برند 
شما تعریف و تمجید خواهد کرد، 
ولی یک مش��تری ناراض��ی با ۷ تا 
۱۳ نف��ر دیگر صحبت خواهد کرد. 
تحقیقات دیگری نتایج ترس��ناکی 
در ای��ن زمینه داش��ت ک��ه بیان 
می کرد یک مشتری ناراضی تا ۲۳ 
سال درباره تجربه بد خود صحبت 

خواهد کرد. 
هیچ شرکتی نمی تواند بدنامی نام 
تجاری خود را برای دو دهه تحمل 
کند و هیچ ش��رکتی نمی تواند هر 
پنج س��ال نیمی از مشتریان خود 
را از دس��ت بدهد و باز هم س��رپا 
بمان��د، اما با وج��ود ضرر هایی که 
یک ش��رکت در نتیج��ه نا رضایتی 
مشتریان ممکن است متقبل شود 
یا چه سود هایی که ممکن است به 
این شکل از دست بدهد، باز هم با 
کمال تعجب مش��اهده می شود که 
شرکت ها برای حفظ مشتری توجه 
کمی از خود نشان می دهند. بیش 
از ۸0درصد هزینه کرد ش��رکت ها 
برای جمع آوری مش��تری است و 
این مقدار حدود س��ه تا پنج برابر 
بیش��تر از هزینه راضی نگه داشتن 

مشتری فعلی است. 
نی��ک ردن، موس��س کمپان��ی 
فی��وژن برندین��گ می گوید: »این 
آمار باعث تاسف است. بازگرداندن 
مش��تریان ی��ا تالش ب��رای راضی 
کردن مشتری ناراضی باید یکی از 
عناصر اصلی استراتژی پیدا کردن 
مش��تریان جدید باش��د، تا او را از 
ف��رار دور کنیم.« این راهی اس��ت 

که می توانید نام شرکت خود را در 
آینده حک کنید. 

می توان��د  مش��تریان  بازیاب��ی 
زی��اد  را  س��وددهی  به ش��دت 
می دهد  نش��ان  مطالع��ات  کن��د. 
ک��ه اگ��ر روی بازیابی مش��تریان 
سرمایه گذاری کنید سرمایه شما با 
۳0 تا ۱۵0درصد سود بازمی گردد. 
بریتیش ایرویز برآورد کرده بود که 
با س��رمایه گذاری برای بازگرداندن 
مش��تریان ناراضی توانس��ته است 
ک��ه  دالری  ی��ک  ه��ر  ازای  ب��ه 
س��رمایه گذاری کرده است دو دالر 
به دست آورد. در حقیقت بریتیش 
ایرویز کش��ف کرده بود که بیشتر 
رون��ق کس��ب و کار آنها ب��ه همین 
مش��تریان وفادار بس��تگی داشته 

است. 
کمپانی هتل ه��ای هامپتون این 
تاخمی��ن زده اس��ت که سیس��تم 
تضمی��ن خدمات به مش��تری آنها 
توانس��ته اس��ت درآمد آنها را ۱۱ 
میلیون دالر افزای��ش دهد که در 
ای��ن صنع��ت باالترین نرخ رش��د 

بازگشت سرمایه است. 
یک برنامه مؤثر بازیابی مشتریان 
در دو س��طح رخ می ده��د؛ اول��ی 
فرآین��د س��ه مرحله ای اس��ت که 
باید در عملیات خدمات رس��انی به 

مشتری جمع شود. 
از  اس��ت  عب��ارت  اول  مرحل��ه 
عذرخواه��ی و پاس��خگویی. اظهار 
تاسف و قبول مسئولیت هر اشتباه 
حتی اگر تقصیر از تامین کنندگان 
یا دیگ��ران اس��ت. در مرحله بعد 
باید برای این مشکل راه حلی پیدا 
کنید. برای ای��ن منظور باید کمی 
با دقت بیشتر مش��کل مشتری را 
زی��ر نظر داش��ت و تا ح��د امکان 
راهی کم هزینه برای آن یافت. زیر 

نظر گرفتن مش��کل مشتری نباید 
فقط برای رفع مش��کل باشد بلکه 
باید ناراحتی و درد مشتری را هم 

جبران کند.
 بعضی ه��ا ب��ه چنی��ن جب��ران 
بخشش می گویند.  خسارتی طلب 
انتظ��ارات را با فهرس��تی از کارها 
از  یک��ی  در  کنی��د.  مدیری��ت 
پژوهشی  بانک  شعبه های س��یتی 
انجام ش��د که طی آن برای جذب 
مش��تری در آینده زم��ان خاصی 
مش��خص ش��د ت��ا در ای��ن زمان 
رضای��ت مش��تری را جل��ب کنند 
و در ای��ن کار ه��م موف��ق بودند، 
آنها توانس��تند رضایت مش��تریان 
را ۴0درص��د افزایش دهن��د. آنها 
مش��کل  ح��ل  از  می خواس��تند 
مش��تری اطمینان حاصل کنند و 
مهم ت��ر از آن آیا از اینکه مش��کل 
آنها حل ش��ده است رضایت خاطر 
پیدا کرده اند؟ یک تحقیق نش��ان 
داد ک��ه یک تلفن ب��رای پیگیری 
مشکل مش��تری می تواند رضایت 
او را ۵ تا ۷درص��د افزایش دهد و 
همچنین تمایل او به خرید دوباره 

را ۸ تا ۱۲درصد افزایش دهد. 
س��طح بعدی س��اخت مجموعه 
قرار  مش��تری  بازیابی  قابلیت های 
دارد ک��ه ب��ه دالیل زیر س��اخت 

چنین مجموعه ای الزم است: 
شرکت ها باید بتوانند توانایی های 
کارکن��ان خود را افزایش دهند، به 
خص��وص اف��رادی ک��ه در بخش 
کار  ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
می کنند. تاخمین زده می شود این 
بخش در ح��دود 6۵درصد از کل 
شکایت ها را پاسخگو هستند. دیگر 
کارکنان هم باید اهمیت پاسداری 

از مشتری را دریابند. 
ت��ازه کار  کمپانی فورد پرس��نل 

خود را ب��رای مهارت ه��ای روابط 
می ده��د.  آم��وزش  عموم��ی 
شرکت های زیادی هم برای اینکه 
کارمن��دان خ��ود را ب��ا نقش مهم 
هر بخ��ش از ش��رکت در رضایت 
مشتری بیش��تر آشنا کنند، آنها را 
در قس��مت خدمات پس از فروش 

خود به کارآموزی می فرستند. 
ک��ه  اینجاس��ت  س��وال  ح��ال 
کارمندان شما برای جلب رضایت 
مشتری چقدر می توانند از شرکت 
مای��ه بگذارن��د؟ به عن��وان مث��ال 
در ش��رکت بین الملل��ی ماری��وت 
کارمندان می توانند تا ۲۵00 دالر 
خ��رج کنند تا رضایت مش��تری را 
جلب کنند ب��دون اینکه نیازی به 
کس��ب اجازه داشته باشند. جدول 
زمانی شما برای پاسخگویی چقدر 
اس��ت؟ تحقیقات��ی ک��ه بریتیش 
ایرویز انجام داد، نشان داد که اگر 
زمان پاسخگویی از پنج روز بیشتر 
ط��ول بکش��د، ۴0 ت��ا ۵0درصد 
از مش��تریان از دس��ت رفته ان��د. 
کارمندان در چه سطحی می توانند 
پاسخگوی شکایات باشند؟ آیا هر 
کارمندی می تواند مرهمی بر درد 
مشتری بگذارد یا باید اینکار را به 
اف��رادی خوش برخ��ورد اجتماعی 
و آموزش دیده س��پرد؟ جواب این 

سوال را خود بهتر می دانید. 
مش��تریان باید بتوانند به راحتی 
از طری��ق ایمی��ل، نامه ی��ا حتی 
خطوط تلفنی شبانه روزی شکایات 
خ��ود را به اطالع ش��ما برس��انند. 
ش��رکت ها باید مقاوم��ت در برابر 
قبول ش��کایت را کاه��ش دهند و 
گزارش های��ی براس��اس ش��کایات 

تهیه کنند.
 غ��ول بیم��ه ای��االت متح��ده 
)USAA( تک تک شکایاتی را که 

در بان��ک اطالعاتی اش وجود دارد 
بررسی می کند دلیل شکایت مورد 
کنکاش ق��رار می گیرد و فرآیند ها 
مورد آزمایش مجدد قرار می گیرند 
ت��ا از نارضایتی مش��تری در آینده 
جلوگی��ری کنن��د. ب��رای اینک��ه 
بهینه سازی ها را سازمان دهی کنید 
باید همه فرآیند ها را توسعه دهید 
و همه بخش های ش��رکت خود را 

مسئول کار های شان قرار دهید.
 اطالع��ات مربوط به ش��کایات 
تعیی��ن  ب��رای  بای��د  همچنی��ن 
و  س��رمایه گذاری  اولویت ه��ای 
بهینه س��ازی ها مورد استفاده قرار 

گیرند. 
بان��ک  بای��د  ش��رکتی  چنی��ن 
اطالعات��ی مربوط به مش��تریان و 
کاال ها را به یکدیگ��ر مرتبط کند. 
هیچ کس دوس��ت ندارد شکایت ها 
را بش��نود ولی این ش��کایت ها در 
حقیق��ت فرصت��ی هس��تند برای 
تغییرات مثبت آینده و دلیلی برای 
حالت تدافعی گرفتن نیس��تند. با 
دقت تعداد ش��کایات و دالیل آنها 

را مورد بررسی قرار دهید.
 مهم ت��ر اینک��ه ش��کایات برای 
جلوگی��ری از تک��رار مج��دد باید 
به بخ��ش مربوطه ارجاع ش��وند و 
گزارش��ی از اصالحات انجام شده 
توسط مدیر ارشد دریافت شود. به 
خاطر داش��ته باشید افزایش تعداد 
شکایات نش��انی از موفقیت است. 
معموال مش��تریانی درب��اره کاال و 
خدمات ش��ما شکایت می کنند که 
بیش��ترین تعهد را به ن��ام تجاری 
ش��ما دارند. بریتیش ایرویز متوجه 
شد ۸۷درصد از افرادی که شکایت 

کرده بودند افراد معقولی بودند. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari. com

بایدها و نبایدهای چگونگی بازیابی مشتریان ازدست رفته در کسب و کارها

نخستین اقدام، عذرخواهی و پاسخگویی! 

اشتباهات رایج در ساختن پورتفولیو

ارتباط کارتابل

7 گام برای توافق با دیگران به عنوان یک 
رهبر کسب و کار

 به عنوان یک مدیر و کارآفرین احتماال در چندین نوع جلسه 
و گفت وگو شرکت خواهید داش��ت و با شرکای خود در مورد 
کس��ب و کار آینده ش��رکت بحث خواهید کرد و قطعا در مورد 
حقوق و دستمزد و دیگر مزایای شغلی با کارمندان جدید خود 
مذاکراتی پیش رو دارید و قرارداد دوس��تانه ای را با مش��تریان 
خود ایجاد خواهید کرد و ش��ما درصدد رسیدگی به شکایات 
در داخل و خارج از س��ازمان خ��ود نیز خواهید بود، مخصوصا 
اگر پیش��رفت بیشتری داشته باش��ید و در معرض دیده شدن 

قرار گرفته باشید. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که همیش��ه نمی توانید راه خ��ود را به 
سوی موفقیت در این موقعیت ها پیدا کنید، همچنین همیشه 
نمی توانید با ط��رف مقابل تان در توافقات تس��ویه کنید و در 
معامله پیروز شوید. در این صورت باید توافق داشته باشید. اما 
چگون��ه می توان معامله ای را بدون خراب کردن تصویر خود یا 
بدون عمل ک��ردن به عنوان فردی بی تجربه انجام دهید؟ مهم 
نیست که شما مذاکره یا بحث داشته باشید؛ می توانید به طور 
مؤثر با رعایت مواردی که به آن می پردازیم توافق ایجاد کنید.
1- به طور واقعی به س�خنان ش�خص مقابل تان گوش 

دهید
عالوه بر مسائل بسیاری که در کسب و کار وجود دارد، توافق، 
ب��ه گوش دادن مؤثر بس��تگی دارد. قب��ل از مذاکره می توانید 
بفهمید حد وسط توافق تان کجاست؟ و طرف مقابل تان در چه 
وضعیتی و کجا قرار گرفته اس��ت؟ همچنین باید بدانید طرف 
دیگ��ر توافق چه چیزی از ش��ما می خواهد و چرا؟ و مس��ائلی 
را که طرف مقابل تان با ش��ما در آن م��وارد اختالف نظر دارد، 
بشناسید و حتی موضوعی را که باعث این اختالف نظر می شود 
نیز پیدا کنید زیرا در برخی موارد، این س��طح درک و آشنایی 
از طرف دیگر توافق ممکن است تمام چیز هایی باشد که شما 
ب��ه آن نیاز دارید تا وضعی��ت را بهتر درک کنید و برگ برنده 
توافق را در دس��ت بگیرید. به عنوان مثال ممکن است بتوانید 
یک اس��تدالل کامال جدید را ارائه دهید یا فرضی را که طرف 
مقابل ت��ان پذیرفته بود رد کنید و اینگونه بحث جدید ش��ما 

ممکن است نقطه شروع خوبی برای ایجاد توافق باشد. 
2- آگاه باش�ید ک�ه معامله م�ورد نظر تا چ�ه اندازه 

برای تان ارزشمند و مهم است 
بهتر اس��ت از این موضوع که مسئله مورد نظر تا چه اندازه 
مهم اس��ت آگاهی داشته باش��ید. به عنوان مثال، اگر این یک 
قرارداد با مش��تری ای اس��ت که می تواند برای ش��رکت  یک 
میلی��ون دالر درآمد جدید ب��ه ارمغان آورد یا باعث ش��هرت 
بیشتر شرکت ش��ود، پس توافق های اینچنینی دارای اهمیت 
بسیاری هستند اما اگر این توافق با یک کارمند نیمه وقت که 
از برنامه کاری خود ناراضی است باشد، احتماال به اندازه مورد 
اول اهمیت نخواهد داشت. این موضوع باید به شما کمک کند 
تا بدانید صرف چه مقدار زمان و تالش برای سرمایه گذاری در 

معامله ای الزم است. 
۳- از پیامد های یک معامله ناموفق نیز آگاه باشید 

اگر توافق به طور کامل با شکس��ت روبه رو ش��ود چه اتفاقی 
خواه��د افت��اد؟ یا اگر تواف��ق را بدون هیچ نتیج��ه ای با کنار 
گذاش��تن حری��ف به پایان برس��انید چه می ش��ود؟ در برخی 
موارد متوجه خواهید شد که تسلیم شدن کامل دارای عواقب 
کمتری است. در صورتی که اینچنین باشد، در فرآیند توافق، 
ممکن است ارزشش را داشته باشد که پذیرای ضربه کوچکی 
باش��ید تا خسارت های بزرگ تری را متحمل نشوید. همچنین 
ممکن اس��ت طی چنین توافقاتی اطالعاتی کسب کنید که به 
ش��ما بیاموزد تا چه اندازه می توانید خود را برای معامله بعدی 

آماده کنید. 
4- با گزینه های جایگزین دیگری ظاهر شوید

تا این لحظه، احتماال به فکر ایجاد یک توافق افتاده اید. مانند 
ایجاد قراردادی در قیمت گذاری با توجه به نوسانات بازار. 

با ای��ن حال، در این مرحله ش��ما باید به فک��ر راه حل های 
جایگزینی مناس��ب و پیشنهادات دیگری باشید. حتی اگر این 
راه حل ها و پیشنهادات در ابتدا مضحک به نظر برسند. به عنوان 
مثال، ممکن است در ایجاد قرارداد ها در شرایط مختلفی قرار 
بگیرید مانند افزایش و کاهش قیمت ها در بازار، به این ترتیب 
بای��د به نقطه میانی توافق اش��اره کنید تا ب��رای هر دو طرف 

مفید باشد.
5-  اصول رفتاری در کار را دنبال کنید 

در ای��ن مرحله، از آنچه مایل به متوقف کردن آن هس��تید، 
آگاه ش��وید. پس باید ایده خوبی داشته باشید و در اینجا باید 
بدون تس��لیم شدن انعطاف پذیر باشید. بنابراین اصول رفتاری 
درباره این موضوع را در س��ر داشته باشید. به عنوان مثال، شما 
ممکن است تصمیم بگیرید استخدام کسی را که بیش از یک 
آس��تانه معینی ب��ه درآمد و مزایا نی��از دارد رد کنید و بدانید 
داشتن این خط مشی، زمانی که به مذاکرات واقعی می پردازید 

بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. 
6- به تدریج به منافع خود در گفت وگو نزدیک شوید

هنگامی که شما شروع به بحث در مورد یک توافق احتمالی 
می کنید، با توجه به سنجش انعطاف پذیری عاطفی فرد مقابل 
و تعداد مکالماتی که تاکنون با وی داشته اید، می توانید شروع 
به نزدیک ش��دن به س��مت توافق مدنظرتان کنید. سپس به 
تدری��ج به س��مت زمین میان��ه حرکت ک��رده و بدین ترتیب 
گزینه ه��ای مدنظر خود را بیان کنی��د. این ترتیب بیان باعث 
می ش��ود موضوعات ش��ما هر کدام جذاب تر از دیگری به نظر 

برسد.
7- بدون در نظر گرفتن نتایج همچنان حرفه ای باقی 

بمانید 
گاهی اوقات ش��ما قصد دارید در این توافقات پیروز شوید و 
با نتایج بهتر از آنچه انتظار داش��تید توافق را به پایان برسانید 
اما گاهی اوقات با شکس��ت روبه رو شده و در برابر طرف مقابل 
معامله تس��لیم می ش��وید. در هر دو صورت، عنوان شما باید 
حرف��ه ای باقی بماند و هیچ وقت نباید چهره شکس��ت خورده 
ب��ه خود بگیرید زیرا افرادی که با آنها مذاکره می کنید ممکن 
است در آینده ای نه چندان دور دوباره درگیر مذاکرات دیگری 
با ش��ما شوند. بنابراین حفظ تصویر تان به عنوان یک کارآفرین 
حرف��ه ای و با اعتماد به نفس به ش��ما کمک خواهد کرد که در 

آینده نتایج مطلوب تری از مذاکرات به دست آورید. 
اگ��ر هر ب��ار که با مش��اجره یا بحث مواجه می ش��وید، این 
مراحل را دنبال کنید، بحث یا گفت وگو شما با مصالحه بسیار 
سازنده تر به نتیجه می رسد. در بعضی موارد، شما ممکن است 
با استفاده از احساس و غرایز خود این مراحل را دنبال کنید اما 
منطقی تر و دقیق تر این است که بدانید شما یک رهبر هستید 
و هنگام پیروز ش��دن در توافق به احترام بیش��تری نیاز دارید. 
به همین دلیل، هرگونه معامله محترمانه ای که انجام می دهید 

در آینده به راحتی می تواند باعث توافق در آن معامله شود. 
entrepreneur :منبع

علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری

نویسنده: مهدی بدیعیسارا کیومرثی
مدیرعامل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران s.kiumarsi92@gmail.com
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 این واقعیت وجود دارد که هرچه ش��رکتی موفق تر باشد، 
کارمندان آن تمایل بیشتری به سکون و کوته بینی دارند. اگر 
در یک شرکت موفق و با ثبات کار می کنید، چگونه افق های 
فکری خود را گسترش می دهید؟ به گزارش اقتصاد آنالین، 
اگر بخواهید به ایده هایی که فراتر از محدوده توانمندی شما 
اس��ت دست یابید، با چه کسانی مشورت می کنید و در کجا 
به دنبال این ایده ها می گردید؟ این چالش��ی اس��ت که تیم 
اجرایی ش��رکت روشه  )Roche( در مه 2014 با آن مواجه 
ش��د. به گفته س��ون ابرت، از مدیران این شرکت آنها قصد 
داشتند عالوه بر ایده های جاری، مسیر دستیابی به ایده های 
بزرگ بعدی را فراهم کنند. آنها این پرسش را مطرح کردند 
که:  »آیا ما ایده های ویرانگر یا غیرمتعارف – یعنی ایده هایی 
که بازی را تغییر می دهند – که به ما در رس��یدن به اهداف 
کمک می کنند، را از دس��ت می دهیم؟« این تیم به ش��یوه 
جدیدی برای پاس��خ به این سواالت دست یافت. به گزارش 
دنیای اقتصاد، ابرت می گوید: ایده درخش��انی که به ذهن ما 
رس��ید این بود که پاسخ این سوال را از نسل جدید – یعنی 
افرادی که به تازگی فارغ التحصیل ش��ده اند و به ش��رکت ما 
و س��وگیری های آن آلوده نش��ده اند– بپرسیم، چرا که امید 
داشتیم آنها دیدگاه های تازه ای داشته باشند. پیشنهاد اولیه 
آنه��ا این بود که یک نظرس��نجی دانش��جویی راه  بیندازیم. 
فرضیه ای که وجود داش��ت این بود که ب��ا منبع یابی ایده ها 
از این دانشمندان نوظهور، تیم می تواند فرصت های آینده را 

برای شرکت روشه شناسایی کند. 

یافتن افراد مناسب برای نظرسنجی
تیم روشه به این نکته پی برد که یافتن چنین دانشجویانی 
کار آسانی نیست و جست وجو در شبکه های ارتباطی روشه 
کاری بسیار زمانبر خواهد بود. همچنین افرادی که به نوعی 
با روش��ه در ارتباط هس��تند احتماال تح��ت تأثیر ذهنیت و 
قواعد آن قرار دارند. راه حل اول آن بود که نظرس��نجی برای 
گروهی از دانش��جویان MBA در مدرسه کسب وکار لندن 
فرس��تاده ش��ود، اما این راه با شکس��ت مواجه شد. به گفته 
ابرت، تنها دو، س��ه پاسخ دریافت ش��د. نکته آموزشی مهم 
ای��ن روش این بود که تیم روش��ه پی بردند برای رس��یدن 
به نتیجه ای جامع، بای��د کاری متفاوت انجام دهند. یکی از 
اعضای تیم، پیشنهاد بهره گیری از شرکت واسطه  OBR را 
ارائه داد که در گذش��ته با روش��ه همکاری داشته است. این 
ش��رکت، سازمان شبکه ای آموزش��ی است که در این پروژه، 
به ش��ریکی فوق العاده برای روشه تبدیل شد. به گفته ابرت، 
OBR تجربه کار با دانشجویان را داشته و میان دانشجویان 
و صنعت ارتباط برقرار می کند که این موضوع می توانس��ت 

در پروژه به روشه کمک کند. 
ش��بکه  OBR از س��وی هزاران دانشجو در سراسر دنیا به 
چالش کش��یده ش��د. این چالش عبارت بود از ارائه ایده ای 

نوآورانه و خارق العاده به روشه که جایزه ای 5 هزار پوندی در 
انتظار برنده بود. شرکت OBR خودش را به خوبی نشان داد. 
برای مثال، به صفحه اصلی وب س��ایت دپارتمان داروسازی 
دانش��گاه MIT راه پیدا کرد که دانش��جویان فارغ التحصیل 
از آن بازدید می کنند. دانش��جویان از طریق این وب سایت، 
به سواالتی در زمینه های زیر پاسخ می دهند: نیازمندی های 
عمده س��المت در 10 تا 20 سال آینده چیست؟ مشکالت و 

فرصت ه��ای پیش روی این ح��وزه و همچنین نوآوری های 
پیشنهادی آنان چیس��ت؟ نوآوری موردنظر چگونه سالمتی 

افراد را ارتقا خواهد داد؟ 
ب��ه گفته ابرت، این س��واالت به منظور کم��ک به فرآیند 
تفکر، طراحی ش��ده اس��ت. تیم ابت��دا زمینه ه��ای الزم را 
فراهم کرده، س��پس ایده ها را دریاف��ت می کند و در نهایت 
به روش های محقق س��اختن ایده ها پرداخته می ش��ود. پس 

از چهار هفته، تنها 15 پاسخ دریافت شد، اما با نزدیک شدن 
به زم��ان پایان پروژه، تعداد آنها افزای��ش یافت. در مجموع 
7856 ایمیل ارس��ال شده بود و با 93 دانشگاه در 28 کشور 
مکاتبات��ی صورت گرفته بود ک��ه در نهایت، به گفته ابرت تا 
12 سپتامبر، 138 پاسخ جمع آوری شد. بخش عمده پاسخ ها 
از اروپ��ا، تعداد کم��ی از آمریکای ش��مالی و مابقی از دیگر 
نقاط جهان ارس��ال شده بودند. هدف اولیه پروژه، دسترسی 

مس��تقیم به دانش��جویانی بود که با روشه آش��نا نبودند که 
این هدف محقق ش��ده بود. تی��م از بازخوردهای دریافتی از 
شرکت کنندگان شگفت زده ش��ده بود. تحلیل اولیه پاسخ ها 
نش��ان داد که 48 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، 
خارج از محدوده تمرکز روش��ه بودند. دسته بندی های اصلی 
پاس��خ ها، نظارت پیوس��ته، داده های بزرگ، ارس��ال دارو و 
اپلیکیشن های مربوط به بهداشت و سالمت را شامل می شد. 

 ارزیابی اطالعات به دست آمده
هر یک از اعضای تیم 138 ایده را با استفاده از پنج معیار، 
ب��رای ارزیابی می��زان بدی��ع و کارآمد ب��ودن ایده ها، مورد 
بررس��ی قرار دادند. این پنج معیار ب��ا همفکری متخصصان 
ارزیابی تکنولوژی داخلی ش��رکت، به دست آمده بود. سپس 
تیم روش��ه در جلس��ه ای، 18 ایده برتر و در نهایت سه ایده 
اول را رتبه بندی کرد. س��ه ایده برتر از انگلستان، اسلوونی و 
کالیفرنیا بودند که از آنها دعوت ش��د در جلسه ای با حضور 
متخصصان، ایده خود را ارائه دهند. برنده این رقابت، جیهیر 
گوتی��رز  )Jahir Gutierrez( از کالیفرنی��ا ب��ود که ایده 
خارق العاده پرینت س��ه بعدی گلبول های قرمز خون را ارائه 
کرد. ایده شرکت کننده از انگلستان این بود که با استفاده از 
بازی های تلفن همراه و بررسی عکس العمل ها و پارامترهای 
مغز در طی زمان، بتوان آلزایمر را در مراحل اولیه تشخیص 
داد. شرکت کننده اسلوونی روش جدیدی را برای تزریق دارو 
به بدن از طریق پد    های پوس��تی ارائه داد. تیم روشه معتقد 
بود ب��رای جلوگیری از بروز هرگونه مش��کل، تنها اطالعات 

غیرمحرمانه انتشار یابد. 

 نتیجه گیری و پیامدهای طرح
به گفت��ه یکی از اعض��ای تیم داخلی روش��ه،»ما متقاعد 
ش��دیم که برای درک نیازهای امروزی باید به محیط خارج 
از س��ازمان توجه کنیم. ما به تعامل بیشتر نیاز داریم و باید 
ای��ن ایده های جدی��د را عملیاتی کنیم.« از دی��د تیم، این 
پژوهش دس��تاوردهای جانبی دیگری نیز به همراه داش��ته 
است. نخستین دستاورد این بود که افراد به ایده ها و به ویژه 
ایده ه��ای خ��اص و در کل موضوعاتی که ام��روزه در حال 
رش��د هس��تند، توجه بیش��تری پیدا کردند. به گفته ابرت، 
نرم افزار های حوزه س��المت و وب سایت ها یکی از اصلی ترین 
محرک های نس��ل جوان در آینده هستند. همچنین امروزه 
تکنولوژی پرینت س��ه بعدی بسیار بیشتر از تصور ما دارای 

اهمیت است.
 دس��تاورد جانب��ی دیگ��ر، برق��راری ارتباط گس��ترده با 
دانش��گاه ها بود که از ابتکار عمل اس��تقبال می کنند و منبع 
عظیم ایده و فرصت های پژوهشی محسوب می شوند. شرکت 
روشه به صاحبان 18 ایده برتر، پیشنهادهای کاری متعددی 

در کشور خودشان ارائه داد. 

چطور برترین ایده ها برای کسب و کار را بیابیم؟ 
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مشترکان اپراتور ایرانسل نسبت به 
کاهش هزینه خرید س��یم کارت های 
دائم��ی و تعرفه مکالم��ه این اپراتور 
در صفحه وزی��ر ارتباطات و فناوری 

اطالعات واکنش نشان داده اند. 
شرکت ایرانسل، اپراتور دوم ایران 
مدتی قب��ل قیمت س��یم کارت های 
دائم��ی خ��ود را نصف ک��رد و حتی 
ام��کان خری��د قس��طی آن را نی��ز 
فراهم کرد. همچنین ایرانسل تعرفه 
مکالمه س��یم کارت های دائمی را به 
333 ری��ال کاه��ش داد و تبلیغات 
ارزان ترین  با ش��عار  گس��ترده  ای را 
خدم��ات در بی��ن دیگ��ر اپراتورها 
شروع کرده است، اما در چندین روز 
گذشته موجی از اعتراضات از سوی 
مش��ترکان ایرانسل نس��بت به این 
خدمات جدید در صفحه اینستاگرام 
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
محمود واعظی و توییتر بس��یاری از 

کاربران ایرانی ایجاد شده است. 
طبق آخرین آمار منتش��ر ش��ده، 
ایرانس��ل به عنوان اپراتور دوم ایران 
بی��ش از 31 میلی��ون س��یم کارت 
اعتب��اری فع��ال دارد در حال��ی  که 
این ش��رکت تنها ح��دود 300 هزار 
مشترک سیم کارت دائمی فعال دارد. 
این ش��رکت به منظور افزایش تعداد 
مشترکان دائمی تصمیم گرفته است 
با روش ه��ای مختل��ف مانند نصف 
کردن هزینه سیم کارت های دائمی، 
ارائه 20 گیگابایت اینترنت 30روزه، 

یک ماه مکالمه رایگان و . . . کاربران 
را به س��مت خ��ود جذب کن��د، اما 
همچنان این شرکت به دالیلی چون 
نداش��تن پوشش گسترده و اینترنت 
در بسیاری از نقاط کشور، نارضایتی 
از وضعیت س��یم کارت های  کاربران 

اعتباری و . . . موفق نبوده است. 
از س��وی دیگر اپرات��ور اول ایران، 
 33 دارای  اول  هم��راه  ش��رکت 
میلیون س��یم کارت اعتب��اری فعال 
و بی��ش از 15 میلیون س��یم کارت 
دائمی فعال اس��ت که نشان می دهد 
رقاب��ت ایرانس��ل و هم��راه اول در 
بس��یار  اعتب��اری  س��یم کارت های 
نزدیک اس��ت، اما همراه اول با بیش 
از 15 میلی��ون س��یم کارت دائم��ی 
بدون هیچ گون��ه خدمات تبلیغاتی و 
جذاب اولیه و تنها با کیفیت مناسب، 
پوشش گسترده و خدمات یکپارچه 
در سراسر کشور و شماره های 0912 
به عن��وان محبوب ترین ش��ماره  های 
کالس تجاری و کس��ب و کار پیشرو 
می��دان س��یم کارت های دائم��ی در 

ایران است. 

ایرانسلی ها چرا گله مند هستند؟ 
ش��اید خدمات جدید ایرانسل برای 
برخی اف��راد جذاب باش��ند، اما نکته 
مهمی وجود دارد. همانطور که گفتیم 
ایرانس��ل تعداد بسیار زیادی مشترک 
سیم کارت اعتباری دارد چرا که قیمت 
پایینی دارند و در گذش��ته حتی نیاز 

به فعالس��ازی خاصی برای آنها وجود 
نداشت؛ همین مسئله باعث شد قشر 
ضعیف جامعه یا حتی جوانان س��راغ 
سیم کارت های اعتباری ایرانسل بروند 
و هر مش��ترک چندین سیم کارت را 
خریداری و سیم کارت هدیه آن را نیز 
دریافت کند، اما حاال ایرانسل تصمیم 
گرفته با س��یم کارت های ارزان قیمت، 
خدم��ات اولی��ه جذاب��ی را ارائه کند 
ت��ا تعداد بیش��تری مش��ترک دائمی 
ج��ذب کن��د و همین مس��ئله باعث 
شده مشترکان سیم کارت های دائمی 
ایرانسل که در گذشته سیم کارت های 
دائمی خریداری کردند و مش��ترکان 
اعتباری این ش��رکت از این مس��ئله 

گله مند باشند. 
ایرانسلی  از مش��ترکان  بس��یاری 
در چندین روز گذش��ته در توییتر و 
اینستاگرام نسبت به خدمات جدید 
این اپراتور واکنش نشان داده اند که 
برخی از آنها مربوط به ضرر بس��یار 
زیاد خریداران سیم کارت های دائمی 
ب��ا ش��ماره های رن��د ی��ا غیر رند در 
چندین س��ال گذشته و برخی دیگر 
از آنه��ا مربوط به عدم کاهش تعرفه 
مکالمه برای مشتریان اعتباری است. 
همچنین بس��یاری از کاربران فضای 
مج��ازی تبلیغات جدید ایرانس��ل را 
غیر واقعی دانس��ته اند و این مس��ائل 
را به طعمه ای برای جذب مش��تری 

تشبیه کرده  اند. 
کاربران ایرانسلی به دنبال کاهش 

تعرفه برای س��یم کارت های اعتباری 
به 333 ریال مانند س��یم کارت های 
دائم��ی ایرانس��ل هس��تند، چرا که 
این ش��رکت باید به اکثر مشترکان 
اعتباری  ک��ه س��یم کارت های  خود 
دارن��د اهمیت دهد؛ اما ایرانس��ل به 
مش��ترکان اعتب��اری خ��ود توجهی 

ندارد. 
دائم��ی  مش��ترکان  همچنی��ن 
ایرانسل نگران سیم کارت های دائمی 
خود هس��تند که با هزینه بیشتری 
در چندین سال گذش��ته خریداری 
کرده ان��د و حاال قیم��ت کمتری در 
بازار دارد و باعث ش��ده آنها ضرری 
ب��زرگ کنند و خواس��تار بازگش��ت 
قیمت س��یم کارت ب��ه قیمت قبلی 

شوند.
 

مش��ترکان  پیام ه��ای  از  برخ��ی 
ایرانسلی به شرح زیر است: 

-اگر هزینه مکالمه ایرانسل رو کم 
می کنین، پس واس��ه همه کم کنین 

نه فقط دائمی ها.
-ایرانس��ل هنر ک��رده! اگر خیلی 
ادعاش میشه تعرفه خوب میده بیاد 

واسه اعتباری ها رو هم کم بکنه.
-م��ن االن س��یم کارت اعتب��اری 
دارم، ب��رم ی��ه س��یم کارت دائم��ی 
هم بخرم که می خ��واد نرخ مکالمه 
کمتر بده؟ می خوام نده، بیاد همون 

اعتباری رو هزینه اش رو کم کنه.
-االن من ک��ه کارم خریدوفروش 

س��یم کارته بای��د چ��ی کار کن��م؟ 
سیم کارت خریدم س��ال 88 قیمت 
75 ه��زار توم��ان از ایرانس��ل حاال 
در کل ارزش��ش کمتر از 200 هزار 
تومن��ه، همی��ن 75 ه��زار تومن رو 
می خریدم  اول  هم��راه  س��یم کارت 
االن 400 هزار تومان ارزش داشت.

سود ایرانسل از مشترکان اعتباری 
برای جذب مشترک دائمی! 

اولی��ه س��یم کارت های  خدم��ات 
دائمی ایرانس��ل از قیمت سیم کارت 
دائمی بیشتر است؛ در واقع ایرانسل 
26 گیگابای��ت اینترنت همراه با یک 
ماه مکالمه رایگان به ش��ما می دهد 
که قیمت آن حدود 90 هزار تومان 
است، اما ش��ما تنها 60 هزار تومان 
پرداخ��ت می کنید که این مس��ئله 
نشان می دهد ایرانسل از سود بسیار 
باالی مشترکان اعتباری برای جذب 
مش��ترک دائمی در حال اس��تفاده 
اس��ت؛ مس��ئله ای ک��ه تا ب��ه امروز 
شکس��ت خورده بوده است چرا که 
افرادی که به دنبال خرید سیم کارت 
دائم��ی هس��تند، توانای��ی پرداخت 
باالی��ی دارن��د و عمدتا برای ش��ان 
خدم��ات اولیه و قیمت س��یم کارت 
مهم نیس��ت به همین دلیل اس��ت 
که ایرانسل فقط 300 هزار مشترک 
دائم��ی و هم��راه اول بی��ش از 15 
میلیون مشترک س��یم کارت دائمی 

دارد. 

 موج اعتراض مشترکان ایرانسل
در صفحه اینستاگرام وزیر ارتباطات 

ی��ک کارش��ناس ح��وزه فناوری 
اطالعات با تأکید بر اهمیت استفاده 
از اینترنت اش��یا، ای��ن پدیده را یک 
انقالب نوین خواند که در حوزه های 
صنعت��ی، تجاری و آموزش��ی دارای 

کاربردهای صرفه جویانه است. 
س��یامک غنیمی فر با بیان اینکه 
پ��روژه اینترن��ت اش��یا در جه��ان 
پدی��ده ای اس��ت همانن��د انق��الب 
صنعت��ی و کش��ف نی��روی بخ��ار، 
گف��ت: پیش بین��ی ش��ده اس��ت تا 
س��ال 2030 ح��دود 15 میلیارد از 
اش��یا به این فن��اوری جدید مجهز 
باش��ند. از اینترنت اش��یا امروزه در 
ح��وزه اتومبیل های خودران، ارتباط 
خودروها ب��ا یکدیگ��ر و همین طور 
و  راهنمای��ی  عالئ��م  از  پی��روی 
رانندگی استفاده می شود که موجب 
صرفه جوی��ی در مص��رف س��وخت 
ب��ه دلیل اس��تفاده درس��ت از زمان 

می شود. 
سازمان  هیأت مدیره  س��ابق  عضو 
نظام صنفی رایانه ای اس��تان تهران 
ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه ح��وزه جدید 
اینترنت اش��یا حوزه ای مناسب برای 
اینترنت  گفت:  است،  سرمایه گذاری 
اش��یا ام��کان برق��راری ارتب��اط با 
واقعیت مج��ازی و واقعیت افزوده را 
فراهم می کند. از پتانس��یل اینترنت 

اش��یا می ت��وان در ام��ور آموزش��ی 
اس��تفاده کرد، اما اس��تفاده جدی تر 
از ای��ن فن��اوری در ح��وزه واقعیت 
مجازی است که در آن ارتباط کاربر 
ب��ا واقعیت قط��ع نمی ش��ود. از این 
سیس��تم می توان در امور صنعتی و 

برای کنترل صنعتی استفاده کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ش��رایط 
فعلی امکان توس��عه امور نرم افزاری 
در کشور ما بس��یار بیشتر از توسعه 
س��خت افزاری اس��ت، اظه��ار کرد: 
فناوری ه��ای  از  بس��یاری  ام��روزه 

کاربردی و مؤثر در حوزه نرم افزاری 
ایج��اد می ش��وند. در این ح��وزه ما 
امکانات بالقوه خوب��ی داریم که اگر 
تمرک��ز بیش��تری روی آن داش��ته 
باشیم، می توانیم در این حوزه بسیار 

پیشرفت کنیم. 
اطالعات  فناوری  کارش��ناس  این 
در پای��ان همچنی��ن ب��ه اثرگذاری 
اس��تفاده از اینترنت اش��یا در ایجاد 
ارزش اف��زوده و رش��د اقتصادی در 
کش��ور اش��اره کرد و افزود: اینترنت 
اش��یا در وهل��ه اول در اس��تفاده از 

زم��ان موجب صرفه جویی می ش��ود 
که به تب��ع آن در حوزه های مربوط 
به ان��رژی نی��ز صرفه جوی��ی اتفاق 
می افت��د. در حوزه هوشمند س��ازی 
حرارتی  ترموس��تات های  و  من��ازل 
خودکار منازل اینترنت اشیا می تواند 
در تنظیم اس��تفاده از سیس��تم های 
گرمایش��ی و حتی سرمایش��ی مؤثر 

باشد. 
این روزها بحث ورود فناوری های 
جدید به کش��ور خیلی داغ است. در 
صدر این فناوری ها اینترنت اشیا قرار 

دارد ک��ه حوزه ای بس��یار جذاب در 
حوزه فناوری های جدید اطالعاتی و 

ارتباطاتی به شمار می رود. 
اینترنت اش��یا فناوری ای است که 
از طری��ق آن ام��کان کنترل وس��ایل 
منزل از راه دور فراهم می ش��ود. تصور 
کنید وقتی یک روز گرم تابستانی در 
راه منزل هس��تید برای خنک ش��دن 
خانه ت��ان در هنگام ورودتان گوش��ی 
همراه خود را روشن و کولرتان را روی 

درجه خیلی خنک تنظیم کنید! ؟ 
اش��یا«  »اینترن��ت  اصط��الح 
نخس��تین بار توس��ط کوین اش��تون 
در س��ال 1999 به کار ب��رده و برای 
انتش��ارات  توس��ط  ب��ار  نخس��تین 
مؤسس��ه MIT به دنیا معرفی شد. 
اینترنت اش��یا به معنی یک ش��بکه 
جهان��ی از اش��یای مرتب��ط که هر 
ی��ک دارای آدرس مخت��ص به خود 
بوده، اس��ت که براساس قراردادهای 
استانداردشده ای با یکدیگر در ارتباط 
هستند. این سیستم جدید کنترل از 
راه دور و کنترل هوش��مند اش��یا و 
دس��تگاه ها، ام��روزه در کش��ورهای 
توسعه یافته در سیستم های اداری و 
همچنین وس��ایل منزل بسیار مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، اما هنوز در 
ای��ران مقدم��ات اس��تفاده از آن به 

صورت تجاری فراهم نشده است. 

پیوستگی زمان و مکان با اینترنت اشیا

خبر

فروش اینترنت نامحدود از مردادماه 
آغاز می شود

طبق اع��الم وزیر ارتباط��ات، از مردادماه امس��ال فروش 
اینترن��ت به صورت حجم��ی متوقف می ش��ود و کاربران با 
خرید اشتراک ثابت می توانند به صورت نامحدود از اینترنت 
استفاده کنند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد 
فروش اینترنت به صورت حجمی به دلیل افزایش اس��تفاده 
کارب��ران از اینترنت، متوقف خواهد ش��د و کاربران با خرید 
اشتراک ثابت می توانند به هر میزان که بخواهند از اینترنت 
اس��تفاده کنند. ب��ه گفته واعظی، این تصمی��م برای فروش 
اینترن��ت ثابت ADSL و اینترن��ت ثابت TD LTE گرفته 

شده است. 
واعظی ب��ه اتمام زودهنگام اینترنت ه��ای حجمی و دغدغه  
کاربران بابت گیگ خوری اش��اره کرد و گفت:  ما معتقدیم که 
حجم خوری اینترنت وجود ندارد و علت این ادعا این است که 
در گذشته سرعت دسترسی به دیتا کند بود و به همین دلیل 
یک ویدئو با سرعت پایین دانلود می شد؛ اما هم اکنون کاربران 
ویدئو را به صورت آنالین می بینند و متوجه میزان مصرف حجم 
اینترنت نمی شوند. با توجه به جدی شدن استفاده از سایت های 
چندرس��انه ای، اینترنت حجمی دیگر کاربردی نیس��ت.  وزیر 
ارتباطات تش��ریح کرد که اپراتورهای موبایل از قبل طرح های 
مختلف��ی را برای کاربران در نظ��ر گرفته اند، به صورتی که هر 
کارب��ر با پرداخ��ت مبلغی ثابت به صورت ق��راردادی ماهانه یا 
س��االنه هر میزان ک��ه بخواهد اینترنت اس��تفاده کند، اما این 
موضوع هنوز برای اپراتورهای ثابت اتفاق نیفتاده است. به گفته 
واعظی، این تصمیم در راس��تای تشویق مردم برای استفاده از 
سایت های داخلی با سرعت و کیفیت و همچنین تعرفه مناسب 
اتخاذ شده است؛ به همین دلیل وزارت ارتباطات درصدد است 
تا سیاست فروش اینترنت تغییر کند و ترافیک بر بستر شبکه 
ملی اطالعات با سرعت و کیفیت باال و قیمت مناسب به کاربران 

ارائه شود. 

پتنت جدید اپل قابلیت های بیومتریک 
ایرپاد را فاش کرد

براس��اس پتن��ت جدید اپ��ل، ایرپادهای این ش��رکت به 
سنسورهای بیومتریک مجهز خواهند شد. 

ایرپاد اپل یک هدفون بی سیم بسیار پیشرفته است و کاربران 
می توانن��د با اس��تفاده از این محصول ج��ای خالی جک 3.5 
میلی متری هدف��ون را در آیفون 7 و آیف��ون 7 پالس جبران 
کنند. آی��ا این امکان وجود دارد که اپل امکانات بیش��تری به 
هدفون ایرپاد اضافه کند؟ در پاس��خ به این سوال باید گفت با 
توجه به پتنتی که اخیرا در دس��ترس قرار گرفته، این احتمال 
وج��ود دارد که اپل ویژگی های جدیدی را به ایرپاد اضافه کند.  
در گزارش��ی که توس��ط پتنتلی اپل منتشر شده، جزییاتی در 
م��ورد یک پتنت جدید از کمپانی اپل فاش ش��ده که نش��ان 
می دهد این شرکت قصد دارد تا قابلیت های ردیابی بیومتریک 
را به ایرپاد اضافه کند. البته باید اشاره کنیم این نخستین باری 
نیس��ت که یک هدف��ون  به قابلیت ردیاب��ی بیومتریک مجهز 
می ش��ود. پیش از این کمپانی جبرا یک هدفون بی سیم به نام 
الیت اسپورت معرفی کرده که این هدفون به سنسور سنجش 

ضربان قلب و VO2 مجهز شده است. 
بنابرای��ن از این  پس کاربران برای س��نجش ضربان قلب 
خود، نیاز به حمل یک وس��یله جداگانه مثل دست بندهای 
س��المتی نخواهند داش��ت چرا که ایرپاد اپ��ل این امکان را 
در اختی��ار آنها ق��رار خواهد داد. البته باید اش��اره کنیم که 
این خبر براس��اس پتنت مورد اش��اره منتش��ر شده و هنوز 
نمی توان ب��ا اطمینان گفت که اپل حتم��ا چنین محصولی 
را تولی��د خواهد ک��رد. تحلیلگری به نام ژین مونس��تر قبال 
در م��ورد ایرپاد این گونه نظر داد ک��ه این محصول می تواند 
حتی به محصولی مهم تر از س��اعت هوشمند اپل واچ تبدیل 
شود. از آنجا که شرکت اپل مجددا روی سیری تمرکز کرده 
و همچنی��ن با در نظ��ر گرفتن ماهیت بی س��یم ایرپاد، این 
محصول می تواند به عنوان یک ابزار بسیار خوب برای تعامل 
با دس��تیار صوت��ی مورد بحث مورد اس��تفاده قرار گیرد. در 
هر صورت بای��د منتظر بمانیم تا ببینیم مدل بعدی هدفون 

ایرپاد اپل با چه امکاناتی همراه خواهد بود. 

 طرح اینترنت اشیا در کشور
 پیاده سازی می شود

همزمان ب��ا برگزاری کارگاه بین المللی اینترنت اش��یا در 
ایران، وزارت ارتباطات برای پیاده س��ازی اینترنت اش��یا در 

کشورمان طرح کالن خود را در این زمینه ارائه کرد. 
رئیس دانش��کده پس��ت و مخاب��رات دی��روز در افتتاحیه 
کارگاه بین المللی اینترنت اش��یا در هتل اس��پیناس تهران 
اعالم ک��رد ک��ه وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات برای 
پیاده س��ازی اینترنت اش��یا در ایران ط��رح کالنی را تنظیم 
کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این طرح 
از تمام اپراتورها، بخش خصوصی، بخش های تولیدی، صنایع 
و محقق��ان دعوت کرده اس��ت تا نظرات خ��ود را در حوزه 

اینترنت اشیا مطرح کنند. 
این کارگاه با همکاری اتحادیه جهانی مخابرات به میزبانی 
ایران و با شرکت اتحادیه جهانی مخابرات  )ITU(  در حال 
برگزاری اس��ت. حضور ش��رکت اتحادیه جهانی مخابرات در 
ای��ن کارگاه باعث افزایش تعام��الت و انتقال تجربه و دانش 

اینترنت اشیا به داخل کشور خواهد شد. 
80 ش��رکت کننده از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و 
ش��رکت های داخلی در این کارگاه سه روزه شرکت کرده اند. 
یزدانی��ان در این رابطه گفت: برگزاری دوره های مش��ترک 
ب��ا ITU باعث هماهنگی و همگرای��ی برنامه های ملی ما با 
برنامه های بین المللی می شود و امکان موفقیت برنامه های ما 
را باال می برد. در این رابطه آمادگی افزایش سطح همکاری با 

این اتحادیه وجود دارد. 
از دیگ��ر حاضران در ای��ن کارگاه بین الملل��ی می توان به 
اعضای دفتر آس��یا و اقیانوس��یه اتحادیه جهانی مخابرات و 

آکادمی ارتباطات و فناوری شرکت هند اشاره کرد. 
یزدانی در سخنانش از شرکت کنندگان بین المللی در این 
کارگاه تشکر کرد و گفت: با توجه به شعار سال جاری اتحادیه 
جهانی مخابرات مبنی بر داده های عظیم توانمندساز جوامع 
باید توجه داشت که داده های عظیم بر مبنای اینترنت اشیا 

شکل می گیرد و این دو از هم جداشدنی نیست. 
یزدانی��ان با تش��ریح مفهوم اینترنت اش��یا از اهمیت این 
تکنولوژی در سیاس��ت گذاری ها نیز س��خن گفت. به گفته 
 )IOT( وی، اتص��ال تعداد قابل توجهی از اش��یا به اینترنت
اطالعات بی شماری تولید می کند که با تحلیل آن اطالعات 
می توان به عالیق و س��لیقه کاربران دست یافت و از این رو، 

برای سیاست گذاران بسیار بااهمیت است. 

خبر

سامانه رسمی دسترسی آزاد به اطالعات 
هنوز آزمایشی است 

اگرچه س��امانه انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات رسما 
رونمایی ش��ده اما هنوز پورتال قید نس��خه آزمایش��ی دارد و 
س��ندی از آنچه مردم درخواس��ت کرده و پاسخ گرفتند ارائه 
نش��ده تا جز تجربه ش��خصی، معیاری برای قض��اوت درباره 
عملکرد س��امانه فراهم کند.  سامانه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات در نخستین روز هفته جاری با حضور دو عضو کابینه 
دولت افتتاح شد.  این سامانه از خردادماه آغاز به کار کرده بود 
و به گفته وزیر ارتباطات، یک دوره 45 روزه فعالیت آزمایشی 
را پش��ت سر گذاشته اس��ت. اکنون فعالیت رسمی سامانه در 
حالی آغاز شده که هنوز در پورتال سامانه قید نسخه آزمایشی 
دیده می ش��ود. همچنین انتظار می رود با راه اندازی رس��می و 
اطالع رس��انی عمومی، میزان مراجعه مردم به س��امانه بیشتر 
ش��ود که بالطبع افزایش مشارکت دستگاه ها در ارائه اطالعات 
را نیز رقم خواهد زد، با این حال دسترسی به سایت سامانه به 
راحتی امکان پذیر نیست و نتیجه جست وجوی این سامانه در 
جست وجوگر گوگل به نتیجه مستقیمی ختم نمی شود و کاربر 
باید لینک سامانه را از میان اخبار منتشرشده در این رابطه پیدا 
کند. همچنین در حالی که انتظ��ار می رفت پس از راه اندازی 
رسمی، فعالیت سایت شکل متفاوتی نسبت به نسخه آزمایشی 
به خود بگیرد، اما هنوز در بخش اس��ناد منتشرشده اطالعاتی 
از آنچه مردم درخواست کرده اند و پاسخ گرفته اند، در دسترس 

نیست تا مبنایی برای آغاز به کار جدی سامانه باشد. 
وقتی به گفته مس��ئوالن، درخواست هایی مطرح و پاسخی 
ارائه ش��ده اما هنوز اثری از پاس��خ ها نیست تا مشخص شود 
از 177 مورد درخواس��ت اعالمی ثبت ش��ده چه تعداد پاسخ 
گفته شده اس��ت، بنابراین اکنون جز تجربه شخصی معیاری 
برای قضاوت عمومی کاربران درباره عملکرد س��امانه انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات به عنوان مشوقی برای باور و استفاده 

وجود ندارد. 

اقبال گسترده بازار به سیم کارت های 
سامانتل

عرضه سیم کارت های نخستین اپراتور مجازی تلفن همراه 
ایران با استقبال گسترده بازار و مخاطبان مواجه شده است. 
 به گزارش تلکام نیوز، س��یم کارت های نخس��تین اپراتور 
مج��ازی تلفن همراه ایران که با برند س��امانتل در آس��تانه 
نوروز 96 عرضه ش��د، رند ترین پیش شماره موبایل در ایران 

را در اختیار مشترکان خود قرار می دهد. 
استفاده این اپراتور از پنج رقم متوالی 9 در ابتدای شماره های 
خود باعث ش��ده تا ب��ا تمامی تعاریف بازار موبایل کش��ور، تمام 
ش��ماره های س��امانتل در گروه ش��ماره های مرغ��وب و رند قرار 
داش��ته باشند.  از س��وی دیگر عرضه این شماره ها در وب سایت 
سامانتل به نش��انی www. samantel. ir و به قیمت های پایه 
و مصوب س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و  )عرضه 
س��یم کارت های دائمی به قیم��ت 166800 تومان و اعتباری به 
قیمت 21800 تومان( باعث ش��ده تا همه افراد جامعه از امکان 
برخورداری از س��یم  کارتی با ش��ماره رند بهره مند شوند.  عرضه 
بسته های متنوع اینترنت پرسرعت با توجه به سلیقه و نیاز مشتری 
و ارائ��ه خدمات مرکز تماس در ط��ول هفته از دیگر ویژگی های 
پایه س��یم کارت های سامانتل است.  عالوه بر اینها، در وب سایت 
س��امانتل اعالم ش��ده که این اپراتور در نظ��ر دارد خدمات نوین 
بانکی و پرداخت، علی الخصوص از طریق سیم کارت های مبتنی بر 
NFC، خدمات ارزش افزوده و. . . را به زودی در س��بد محصوالت 
خود عرضه کند.  این در حالی است که عمال از اپراتورهای مجازی 
دیگر صدایی به گوش نمی رس��د و فقط یکی دیگر از اپراتورها به 

تبلیغات محیطی در سطح شهر اکتفا کرده است. 

لزوم فراهم شدن فضا برای فعالیت در 
 ICT حوزه

عض��و هیأت مدیره س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای تهران 
گفت ک��ه باید فضا برای فعالیت  ش��رکت های ICT فراهم 

شود. 
به گزارش س��رویس بازار ایسنا، ش��هاب جوانمردی مدیرعامل 
فناپ و عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای تهران با 
اش��اره به پتانس��یل دانش و توانمندی متخصصان جوان  در حوزه 
آی سی تی درباره برنامه ریزی های صورت گرفته در این حوزه گفت: 
طی دو س��ه دهه اخیر، پدیده جدیدی ابتدا در س��طح جهانی و با 
یک تأخیر زمانی در کشور ما رخ  داده و آن بحث فضای کسب وکار 
و فناوری بن افکن است که در آن محورهای کسب و کار، روش های 
ثروت آفرینی جدید و شیوه های ایجاد شرکت های بزرگ مورد توجه 
قرار می گیرد.  وی مهم ترین تفاوت فعاالن کش��ور را در مقایسه با 
کش��ورهای غربی، نوع نگرش به ح��وزه ICT مطرح کرد و افزود: 
مهم ترین تفاوت با کشورهای غربی به عنوان پیشرو این جریان در 
میزان دسترسی ما به دانش و فناوری، نیروی توانمند در این حوزه 
یا ثروت نیس��ت؛ مس��ئله مهم نوع نگرش به این موضوع است که 
ایران با کش��ورهای دیگری که دنباله رو هستند اما سعی می کنند 
فاصله های شان را با سیاست گذاری صحیح کم کنند یا اجازه ندهند 
بیش��تر ش��ود نیز تفاوت دارد.  مدیرعامل فناپ درباره این تفاوت 
بیان کرد: بس��یاری از مواقع ش��رکت های ایران��ی دانش و فناوری 
را ج��ذب می کنند و بازارها نیز ب��رای حفظ محصوالت و خدمات 
فناورانه کنش نشان می دهند، اما زیرساخت های سیاست گذاری، 
اجتماعی، تعامالت دولتی و خصوصی و زیرساخت های قانون گذاری  
)رگوالتوری( کشور آماده نمی شوند.  جوانمردی افزود: در بسیاری 
از کش��ورهای دیگر هم قانون عقب تر از فناوری است، اما دست کم 
این دغدغه برای آنها پررنگ است که باید کسب وکارها در بسترهای 
جدی��د نقش آفرینی کنند در حالی  ک��ه در ایران، دولت ها عقب تر 
از جری��ان قرار دارن��د و دغدغه ای نیز برای دنب��ال کردن موضوع 
ندارند.  وی ادامه داد: زیرساخت های بخش خصوصی نیز به همین 
صورت اس��ت؛ به این معنا ک��ه اتاق های بازرگانی و مجامع صنفی 
به عنوان نهادهایی که نماینده بخش خصوصی هستند، در این قضیه 
آنطور که باید و شاید عکس العمل سریع و جدی نشان نمی دهند 
و ب��ه همین دلیل کس��ب وکارهای جدی��د و جریان هایی که قرار 
اس��ت فرآیندهای بن افکنی را پیش ببرن��د برای جانمایی خود در 
فضای کسب وکار نه از سمت دولت حمایت می شوند و نه از سوی 
بخش خصوصی؛ بیشتر اوقات نگاه های تشریفاتی و نمایشی به این 

موضوع وجود دارد. 
این فعال اقتصادی، وجود کس��ب وکارهای سنتی را یکی 
از دالیل پیشرفت نکردن کس��ب وکارهای جدید دانست و 
افزود: علت دیگر که به باور من جدی تر است، نبود شناخت 
و آمادگی اس��ت؛ به عبارتی بس��یاری اوق��ات اصال این باور 
وجود ندارد که قرار است به واسطه ورود فناوری های جدید، 
در صنع��ت گردش��گری، حمل و نقل، کاال و م��واد و صنعت 
خرده فروش��ی اتفاقاتی بیفتد به گون��ه ای که روال های قبلی 

دیگر ناکارآمد است و باید کنار  گذاشته شوند. 

معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با خبرنگاران در مورد رفع 
فیلتر سرویس وبالگ نویس��ی بالگر  )Blogger( و سرویس 
ویدئویی یوتیوب  )YouTube(  در جوامع دانشگاهی، اظهار 
داش��ت این موضوع منوط به تصمیم مقام��ات قضایی و طی 
کردن روال های قانونی است، اما اگر این حوزه باز شود وزارت 

ارتباطات آمادگی کامل را برای اجرای آن دارد. 
محمدج��واد آذری جهرمی می گوید که رف��ع فیلتر این دو 

سرویس برای دانش��گاه ها ضرورت دارد، چون محتوای مفید 
زیادی در آنها وجود دارد، اما دغدغه های مس��ئوالن در مورد 

آنها باعث شده دسترسی به آنها میسر نباشد. 
به گفته جهرمی، وزارت ارتباطات می خواهد ابتدا این طرح 
را به صورت محدود در دانشگاه ها، که کمتر از 5درصد اینترنت 
کشور را مصرف می کنند، به اجرا درآورد تا با جلب اطمینان و 
اعتماد مقامات مربوطه، بتواند رفع فیلتر را برای کل شهروندان 

اجرای��ی کند. البته این موضوع بس��تگی به این دارد که نظام 
کنترل خطوط قرمز چگونه قابل پیاده س��ازی باش��د.  معاون 
وزیر ارتباطات همچنین با تصریح اینکه  »اصالت موضوع، حل 
مش��کل دانشگاه هاست، نه رفع فیلتر برخی سرویس ها« اعالم 
کرد صحبت از رفع فیلتر س��رویس های دیگر نیست،  بالگر و 
یوتیوب هم صرفا به خاطر درخواست مکرر جوامع دانشگاهی 
و برجستگی محتوای علمی آنها در دستور کار قرار گرفته اند. 

معاون وزیر ارتباطات در مورد جزییات طرح رفع فیلتر بالگر و یوتیوب توضیح داد



 داش��تن ح��س کالفگی و خس��تگی در 
بعضی اوقات، منجر به بروز ایده های نوآورانه 

می شود.
اگر سن شما باالی ۳۵ سال است، ممکن 
است احساس خستگی شدید را درک  کرده 
 باشید و در روزهای طوالنی و گرم تابستان، 
کاری برای انجام دادن نداش��ته باش��ید و در 

خانه پرسه بزنید. 
البته این روزها با اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی و گوش��ی های هوش��مند، ممکن 

است کمتر کسی احساس خستگی کند.
 اگ��ر ب��ه ای��ن می��زان از بطالت رس��یده 
 باش��ید، هر از چن��د گاهی گوش��ی خود را 
چک می کنید که چه کس��ی در شبکه های 
اجتماع��ی چ��ه چی��زی گفت��ه اس��ت، به 
و فیس ب��وک س��ر می زنی��د،  اینس��تاگرام 
گیف ه��ای گرب��ه و عکس ه��ای خن��ده دار 
می بینی��د، باید بدانید که این ممکن اس��ت 

مشکل بسیاری از افراد باشد. 

کالفگی برای شما خوب است
یافته های علمی جدید نش��ان می دهد که 
بطال��ت فقط تأثی��ر منفی در انس��ان ندارد. 
کالفگ��ی، اگر چه ممکن اس��ت که در ذات 
خ��ود نامطبوع باش��د، ول��ی در عوض باعث 
می شود افراد از خالقیت خود استفاده کنند 
تا بتوانند ش��رایط فعلی ش��ان را عوض کنند 
و ب��رای این کار از ایده های جدید اس��تفاده 

می کنند.

 تحقیقات بسیار زیادی راجع به کالفگی و 
خس��تگی انجام شده  است که نشان می دهد 
بطالت و خستگی ناشی از آن، برای خالقیت 
حیاتی اس��ت و آنچه از این تحقیقات عملی 
بر می آید، این است که اگر خیلی کم احساس 
خستگی و کالفگی به شما دست داده است، 
احتماال به ایده های کمتری دست یافته اید. 

به ذهن خود آموزش دهید از خستگی 
استفاده کند

اثبات ارزش خستگی، کار آسانی است، ولی 
در مواجهه با آن چ��ه کار باید کنیم؟ بیایید 
ب��ه حرف های منفی ک��ه در جهان مدرن در 
مورد خستگی گفته می شود اهمیت ندهیم. 
برای اینکه خ��ود و مغزمان را آموزش دهیم 

که چطور بتوانیم از این خس��تگی و کالفگی 
استفاده کنیم، سه قدم باید برداشته شود: 

1-از دنیای معمول خود فاصله بگیرید
 ش��ما به اس��تفاده از وس��ایل الکترونیک، مثل 
خیلی از وس��ایل دیگر اعتیاد پیدا کرده اید. بخش 
پاداش ذهن ش��ما از این کار لذت می برد. هر قدر 
که فعالیت های مرتبط با قسمت پاداش مغز شما 
بیشتر ش��ود، مغز شما بیشتر به دنبال آن خواهد 
رفت. عکس آن نیز صادق اس��ت. اگر تالش کنید 
که زمان های استفاده از تلفن همراه خود را کنترل 
کنید، پس از مدتی، این عادت از سر شما می افتد 
و نیاز به چک کردن مدام گوشی همراه خود ندارید. 

2-انتظارات ارتباطی خود را از نو بسازید
الزم نیست هر ایمیلی را که گرفتید سریعا پاسخ 
دهید. تحقیقات نش��ان داده  است که اگر به جای 
همیش��ه در دس��ترس بودن، خودتان را سرشلوغ 
نشان دهید، شانس موفقیت شما بیشتر خواهد بود. 

 3-با احساسات خود مقابله کنید
ممکن اس��ت در راه عبور از خس��تگی و کالفگی، 
احساسات ناخوش��ایندی نیز به شما دست بدهد. در 
این اوقات احس��اس بی تجربه بودن و بهم ریختگی به 
شما دست می دهد. بعضی افراد وقتی در حال مشاجره 
هس��تند، سعی می کنند حواس خودشان را با گوشی 
یا سیگار یا یک نوشیدنی پرت کنند. شما باید با این 

احساسات مقابله کنید، نه اینکه از آنها فرار کنید. 
منبع: زومیت

چگونه می توان از خستگی به خالقیت رسید؟ 

مدرسه مدیریت

توقف تولید خودروهای دیزلی و بنزینی در فرانسه از سال 2040

شرکتی به ارزش یک میلیارد دالر که 
در زیرزمین مسکونی راه اندازی شد

فرصت امروز: کارل رودریگز، مش��اوری موفق در زمینه
IT، تصمیم گرفت از ش��غل خود انص��راف دهد و به جای 
انجام کار های سودآور برای دیگران تالش کرد در زیرزمین 
خانه اش فروش��گاهی برای محصوالت پرفروش کامپیوتری 
راه اندازی کن��د. او  س��ال 2001 در زیرزمین خانه اش در 
میش��یگاما واقع در کانادا ش��روع به فعالیت کرد. او گفت: 
»هدف من این بود که چیزی را که بیش��تر دوست داشتم 
تولید کنم. من هیچ ایده ای برای ش��روع کار نداش��تم.« او 
پس از س��اعات ها تالش دیوانه وار به ایده ای جالب دس��ت 
یافت. او سیس��تمی نرم اف��زاری طراحی کرد که به کاربران 
اجازه می داد از طریق آن، گوش��ی هم��راه یا لپ تاپ خود 
 ،Sotiرا کنترل کنند. در اوایل ش��روع فعالیت های شرکت
فروش سیس��تم های آن به آرامی پیشرفت می کرد تا آنکه 
پس از گذشت 12ماه از طرف یکی از بزرگ ترین گروه های 
بازار تجاری انگلس��تان با آقای رودریگز تماس گرفته شد. 
هدف این ش��رکت فروش سیستم به مش��تریان نبود بلکه 
هدف این بود که بتواند از سیس��تم ها در عملکرد های خود 
اس��تفاده کند تا کارکن��ان بتوانند بهتر ب��ا یکدیگر ارتباط 
برق��رار کنن��د و اطالع��ات را به ه��م انتقال دهن��د. آقای 
 Soti رودریگز، مدیر اجرایی و مدیرعامل ۵۵ ساله شرکت
گفت: »زمانی که از انگلس��تان با من تماس گرفته شد، من 
همچنان در زیرزمین مش��غول به کار ب��ودم و آنها چیزی 
از این موضوع نمی دانس��تند.« ش��رکت انگلیسی طی این 
تماس، سفارش��ات زیادی برای تولید 20 هزار سیس��تم از 
ش��رکت Soti درخواست کرد. شاید اکثر مردم نام شرکت 
Soti را نش��نیده باش��ند، چرا که این شرکت سیستم های 
نرم افزاری مرب��وط به تکنولوژی تلفن هم��راه خود را تنها 
به ش��رکت ها می فروش��د. امروزه درآمد ساالنه این شرکت 
80 میلی��ون دالر اس��ت. آق��ای رودریگز درب��اره علت کم 
کردن پیش��نهادات خرید متعدد و رد درخواست همکاری 
با مایکروس��افت در سال 2006 اعالم کرد که هدف شرکت 
من این است تا به بزرگی شرکت هایی از قبیل مایکروسافت 
در دنیای کامپیوتری برس��د. ارزش ش��رکت Soti به بیش 
از یک میلیارد دالر می رس��د که بیش از 17 هزار مشتری 
تج��اری از سراس��ر جه��ان دارد. همچنین بی��ش از 700 
کارمند از 22 کشور به استخدام این شرکت درآمدند. دفتر 
مرکزی این شرکت در دو ساختمان در میشیگاما در استان 

کانات آنتاریو واقع شده است. 
BBC :منبع

نشان تجاری هوآوی پی 20 ثبت شد

ش��رکت ه��وآوی نش��ان تجاری گوش��ی  هوش��مند 
پرچمدارش را از سری P با نام پی 20 ثبت کرد. 

به گ��زارش زومیت، ه��وآوی اوایل س��ال جاری و در 
جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل دو گوشی  پی 10 
و پی 10 پالس را معرفی کرد. این دو دس��تگاه به عنوان 
نسل بعدی هوآوی پی ۹ و پی ۹ پالس شناخته می شوند، 
بنابراین جای تعجب نیست که این شرکت بخواهد مدل 
جدید گوشی یاد شده را در سال آینده معرفی کند. حاال 
ظاهرا هوآوی نش��ان تجاری گوشی هوشمند هوآوی پی 

20 را ثبت کرده است. 
در هر صورت باید توجه داشته باشیم که مدت زیادی 
از معرف��ی گوش��ی پی 10 نمی گذرد و ب��ه همین دلیل 
معرفی نس��ل جدی��د این محصول از نظ��ر برنامه زمانی 
کمی مشکوک است. خبر ثبت نشان تجاری هوآوی پی 
20 توس��ط منابع معتبر مختلف اعالم ش��ده و برخی از 
منابع در ش��بکه اجتماعی چینی ویبو به این نکته اشاره 
کرده اند که امکان دارد گوش��ی مورد بحث در س��ه ماهه 

چهارم سال جاری رونمایی شود. 
در حال حاضر جزییات بیشتری از این گوشی هوشمند 
در دس��ترس نیس��ت، اما با توجه به ای��ن خبر می توان 
انتظار داش��ت که هوآوی در آینده نسل جدید پرچمدار 
س��ری پی خود را معرفی کند. ش��ایعات زیادی در مورد 
گوش��ی مورد بحث وجود دارد، ام��ا به احتمال زیاد این 
محصول امس��ال معرفی نخواهد ش��د و به نظر می رسد 
هوآوی گوش��ی پی 20 را در سال آینده معرفی خواهد 

کرد. 
اگرچه این خبر هنوز تأیید نش��ده است، ولی براساس 
گزارش ه��ا گفته می ش��ود که گوشی هوش��مند هوآوی 
پ��ی 20 احتماال به پردازنده کری��ن ۹70 مجهز خواهد 
ب��ود. این پردازنده جدید همچنین در گوش��ی  میت 10 
نیز مورد اس��تفاده ق��رار خواهد گرفت. فع��ال اطالعات 
زیادی از تراش��ه مذکور در دس��ترس نیست، اما برخی 
مناب��ع پیش از این اعالم کرده اند که این چیپ س��ت با 
فرآین��د 10 نانومت��ری تولید خواهد ش��د. افزون بر این 
گفته ش��ده که این چیپ س��ت به چهار هسته کورتکس 
A73 و چهار هسته کورتکس A53 مجهز خواهد بود. 
 همچنین پیش بینی شده که چیپ گرافیکی این گوشی

 Mali-G71MP12 باشد. 
با توجه به ش��ایعاتی ک��ه تاکنون در م��ورد پرچمدار 
بعدی سری پی هوآوی منتش��ر شده، احتماال نمایشگر 
این دس��تگاه ۵.7 اینچی و حاش��یه های آن هم بس��یار 

باریک خواهد بود. 
مسلما باید کمی بیشتر صبر کنیم تا هوآوی به صورت 
رس��می در مورد گوش��ی پی 20 جزییات بیش��تری را 
منتش��ر کند، با این حال می دانیم هوآوی از همین حاال 
مشغول کار روی نسل بعدی گوشی پرچمدار خود است.
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 همایش بزرگ اشتغال زایی
تاریخ برگزاری: 22 تیر ۹6      

مکان: تهران
 همایش راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی

تاریخ برگزاری: 22 تیر ۹6      
مکان: اصفهان

 همایش شهرت شهر، برندشهر،ثروت شهر
تاریخ برگزاری: 22 تیر ۹6      

مکان: تهران
 س��ومین همای��ش بین المللی دس��تاوردهای نوین در علوم 

مدیریت و اقتصاد
تاریخ برگزاری: 22 تیر ۹6      

مکان: تهران  
 س��مینار تخصصی مسایل کلیدی در روش های تامین مالی 

و پرداخت
تاریخ برگزاری: 22 تیر ۹6      

مکان: تهران
 همایش بزرگ آینده  کسب و کارهای نوپا در ایران

تاریخ برگزاری: 22 تیر ۹6      
مکان: تهران

 )AAITF China( نمایش��گاه لوازم جانبی خودرو شنزن 
- چین

تاریخ برگزاری: 2۳ تیر ۹6      
مکان: شنزن

 چهارمین کنفرانس اقتص��اد و مدیریت کاربردی با رویکرد 
ملی

تاریخ برگزاری: 2۳ تیر ۹6      
مکان: استان مازندران

 اولین همایش ملی جامع حقوق
تاریخ برگزاری: 2۳ تیر ۹6      

مکان: شیراز
 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی 

و تکنولوژی
تاریخ برگزاری: 2۳ تیر ۹6      

مکان: سیدنی
 دوره آموزشی استاندارد در اندازه گیری پارامترهای لیزر

تاریخ برگزاری: 2۳ تیر ۹6      
مکان: تهران

 دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رش��ته ای در مهندسی 
کامپیوتر،برق، مکانیک و مکاترونیک

تاریخ برگزاری: 24 تیر ۹6      
مکان: استان قزوین

 کنگ��ره بین المللی مطالعات میان رش��ته ای در علوم پایه و 
مهندسی

تاریخ برگزاری: 24 تیر ۹6      
مکان: تهران

 کنفرانس بین المللی چهارمین انقالب صنعتی - اصفهان
تاریخ برگزاری: 24 تیر ۹6      

مکان: اصفهان
 اولی��ن همایش بین المللی پژوهش ه��ای کاربردی در علوم 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری: 2۵ تیر ۹6      

مکان: همدان
 همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری

تاریخ برگزاری: 2۵ تیر ۹6      
مکان: تهران

 روز بهزیستي و تامین اجتماعي )۹6(
تاریخ برگزاری: 2۵ تیر ۹6      

مکان: ایران

 نام شرکت: آفِرم
س�رمایه گذار  س�رمایه گذاری   )Affirm(   

خطرپذیر: ۵20 میلیون دالر 
چ�ه ک�اری می کند؟ آفِ��رم از نقط��ه خرید وام 
می دهد تا مش��تریان بتوانند در چند ماه خریدشان 

را بپردازند. 
چرا قرار اس�ت کارش بگی�رد؟ این روش که در 
ایاالت متحده قرار است همگانی شود، به نوعی همان 
ش��یوه پرداخت و فروش اقساطی است که پیش تر در 
مغازه های سنتی و بر مبنای اعتماد صورت می گرفت. 
حال جای بانک ها، یک شرکت حاضر به اعتباردهی و 

تضمین این کار در ابعاد یک کشور شده است. 

یک راه جدید برای پرداخت هزینه

معرفی استارتاپ

طبق اعالم دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور جدید فرانسه؛ این 
کشور از سال 2040 به بعد اجازه تولید خودروهای بنزینی و دیزلی 
را نخواه��د داد. هنگام رونمایی از برنامه دولت فرانس��ه برای تحقق 

تعه��دات خود تحت ق��رارداد آب و هوای پاریس، نیکوالس هیلوت، 
وزیر محیط زیس��ت فرانس��ه تأکیده کرده اس��ت که فروش چنین 
خودروهای��ی باید از س��ال 2040 پایان یابد. طبق گزارش ش��ورای 

بین المللی حمل ونقل پاک، تنها 0.6 درصد از کل خودروهای فروخته 
شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، الکتریکی بوده اند.  )0.7 درصد 

پالگین هیبریدی و 1.۹ درصد هیبریدی معمولی(

برای مطالعه 734 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ما کاهش کیفیت را ب��رای هیچ برندی 
س��فارش نمی کنیم حتی اگر این کاه��ش کیفیت باعث کاهش 
قیمت تمام ش��ده و فروش بیش��تر در بازار به صورت کوتاه مدت 
ش��ود. زیرا با کاهش کیفیت، ش��ما وفاداری مشتری را به کاال از 
دس��ت می دهید و در درازمدت س��هم فروش شما در بازار بسیار 
کاهش می یاب��د بنابراین کاهش کیفیت همراه با کاهش قیمت، 

استراتژی مناسبی برای شرکت های تولیدی نخواهد بود. 
پیش��نهاد ما این اس��ت که اگر می خواهید سهم فروش کاالی 
خ��ود را در بازار افزای��ش دهید، برخی از کاالهای ش��رکت را با 
کیفیت باال و با تخفیف ویژه در یک بازه زمانی کوتاه عرضه کنید 

تا وفاداری مش��تریان را به محص��والت کاال افزایش دهید و اگر 
کاالی شما دارای حجم زیادی است، می توانید با تغییر بسته بندی 
در حجم های کوچک تر امکان بیش��تری ب��رای افراد فراهم کنید 
تا از محصول ش��ما خریداری کنند. فرضا اگر ش��ما ماست را در 
بس��ته های یک کیلویی ب��ه بازار عرضه می کنی��د و 100 تومان 
می فروشید؛ می توانید در بسته های نیم کیلویی و 2۵0 گرمی نیز 
به بازار عرضه کنید تا به قیمت ۵0 تومان یا 2۵ تومان قابل فروش 

باشد و طیف بیشتری از افراد بتوانند محصوالت شما را بخرند. 
 راه��کار دیگر این اس��ت که برای افزایش س��هم ب��ازار واحد 
مطالعات و تحقیقات ش��رکت را فعال کنید. بدون ش��ک یکی از 
راهکارهای شما برای اینکه فروش بیشتری داشته باشید، استفاده 
از نتایج واحد مطالعات و تحقیقات است. این واحد می تواند بسیار 

دقیق و علمی سهم شما را در بازار مشخص کند و دلیل کاهش 
یا افزایش س��هم شما را در رقابت با ش��رکت های دیگر براساس 
داده های آماری تحلیل و تبیین کند. همچنین بر پایه آمار واحد 
تحقیقات شما می توانید برای تغییر قیمت محصول اقدام کنید. 
فرضا اگر قیمت تمام ش��ده کاالی شما در مقایسه با گروه رقیب 
باالست باید با استراتژی مناسب، قیمت تمام شده را بدون کاهش 
کیفیت کاهش دهید یا دلیل افزایش قیمت را از طریق رسانه های 

گروهی به مشتریان اطالع دهید. 
به هر صورت استناد و اعتماد شما به واحد مطالعات و تحقیقات 
می تواند ش��ما را در تولید و فروش بسیار کمک کند، اما هیچ گاه 
از ترفند کاهش قیمت همراه با کاهش کیفیت برای رس��یدن به 

فروش بیشتر استفاده نکنید. 

کاهش کیفیت و قیمت کاال

پرسش: مدیرعامل یک شرکت مواد غذایی هستم. مدیران بازاریابی و فروش برای افزایش فروش کاال پیشنهاد کردند تا کیفیت کاال و قیمت 
کاال را پایین بیاوریم تا بتوانیم در رکود فعلی سهم بیشتری در بازار فروش داشته باشیم، آیا این راهکار مناسبی است؟  کلینیککسبوکار

فروش ضمانتی

قیمت: 15 هزار تومان
ناشر: مبلغان

تعداد صفحات: 152
شابک: 

چاپ: اول
قطع: رقعی

جلد: شومیز
تالیف: دکتر محمود دهقان طزرجانی

در پایی��ز س��ال 1۳۵2 و همزم��ان با آغ��از تحصیل در 
دانش��گاه تهران، انواع روش ه��ای نوین توزیع و فروش را از 

مدرسان ژاپنی آموختم. 
استادان ژاپنی برای فروش تلویزیون از استراتژی فروش 

مویرگی سرد استفاده می کردند. 
اکن��ون بعد از 44 س��ال تجرب��ه عملی و علم��ی در امر 
فروش��ندگی و ن��گارش ده ه��ا کمپی��ن ضمانت��ی فروش، 
همچنین تجدید س��ازمان فروش بیش از 20 برند با فروش 
موفق در کش��ور، ب��ا اطمینان به صاحب��ان کاال و خدمات 
اع��الم می کنم که تنها راه موفقیت در فروش، اس��تفاده از 
کمپین علمی تضمینی برای فروش کاال و گس��ترش سهم 

بازار است. 
پس از اس��تقبال خوب صاحبان کاال و خدمات، استادان 
و دانشجویان رشته های تبلیغات و بازاریابی از آثار قبلی ام، 
از جمل��ه کت��اب کمپی��ن تبلیغاتی از برنامه ری��زی تا اجرا 
)1۳۹۳( به این نتیجه رسیدم که تمامی تجربه های نظری 
و علم��ی خ��ود در فروش��ندگی را در کتابی ب��ا نام فروش 
ضمانتی همراه با دو کمپین فروش ضمانتی نوش��ته ش��ده 
در س��ال های 1۳۹۳ و 1۳۹4 در اختی��ار مدی��ران فروش، 
کارآفرینان عزیز، استادان و دانش پژوهان محترم قرار دهم. 
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