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در حالی که برخی از مدیران قصد و نیت بس��یار خوبی در قلب ش��ان 
دارند،  اما در مدیریت کار روزانه کارمندان شان از کنترل خارج 
می شوند. در واقع نوع متفاوتی از مدیریت وجود دارد که در...
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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

بودجه ای برای رونق
رئیسجمهوریبودجهیکهزارو84تریلیونتومانیراتقدیممجلسکرد

سرمقـاله

صنعتبومیبازیهای
رایانهایداشتهباشیم

بازی های رایانه ای یک فناوری 
برتر اس��ت و دس��تیابی ایران و 
بس��یاری از کشورها به آن بسیار 
زمانبر و مخصوصا در کشور ما با 
محدودیت های��ی از جمله تحریم 
مواجه اس��ت. این در حالی است 
که بخش��ی از تحریم ها ربطی به 
ن��دارد، زیرا سال هاس��ت  برجام 
که ایران در ح��وزه فناوری های 
برتر تحریم است و همچنان این 
تحریم ادامه دارد. اما صنعت بازی 
یک ویژگ��ی دیگر هم دارد و آن 
هم این است که تنوع تکنولوژی 
در آن زیاد است. به این معنا که 
ما به لحاظ تکنولوژی نمی توانیم 
با غول ه��ای صنعت گیم در دنیا 

برابری کنیم...
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ادامهازهمینصفحه
رئیس جمهوری گف��ت: از مجموعه این درآمده��ا، حدود 71 درصد را 

درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد. 
روحان��ی گفت: منابع عمومی دولت در س��ال 1396 معادل 320 هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده است که نس��بت به ارقام قانون و پیش بینی 
عملکرد س��ال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار 

است. 
رئیس جمه��وری اضافه کرد: در زمینه تملک دارایی های س��رمایه ای، 
یکی از سیاس��ت های دولت برای سال 96، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک 
اقتص��ادی از طریق واگ��ذاری پروژه ه��ای نیمه تمام عمران��ی به بخش 
خصوصی اس��ت؛ مجموع اعتبار تملک دارایی های س��رمایه ای در س��ال 
آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رش��د اعتبارات تملک 
دارایی های س��رمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد 
در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در 

کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد. 
رئیس جمهوری درباره هزینه جاری و مالی الیحه بودجه 96 نیز گفت: 

رش��د اعتبارات هزینه جاری برای س��ال 
96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 
معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملک 
دارایی های مالی در س��ال 96 با کاهشی 
17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 
95 خواه��د بود که بخ��ش مهمی از آن 
بازپرداخت س��ود و اصل اوراق سررس��ید 

شده در سال 96 خواهد بود. 
روحان��ی اضافه کرد: در مجموع، از کل 
حدود 320 ه��زار میلیارد تومان مصارف 
عمومی دول��ت، 236 هزار میلیارد تومان 
به هزینه های عموم��ی، 62 هزار میلیارد 
تومان ب��ه تملک دارایی های س��رمایه ای 
و 22 هزار میلی��ارد تومان به تملک های 

دارایی های مالی اختصاص یافته است. 
رئیس جمه��وری گفت: دول��ت بودجه 

س��ال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است؛ نخست »ارائه خدمات 
از محل بودجه عمومی در س��طح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت 
منابع« و دیگری »اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به 
حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رش��د و 

تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی«. 
روحانی افزود: با توجه به اینکه چش��م انداز قیمت های نفت به گونه ای 
است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه 80 را غیر محتمل 
می س��ازد، برای س��ال های آینده و ب��ا توجه به حجم ب��زرگ طرح های 
عمرانی نیمه تمام که برآورد می ش��ود برای تکمیل آن بیش از 400هزار 
میلی��ارد توم��ان منابع مورد نیاز اس��ت،  واگذاری طرح ه��ای عمرانی به 
بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی 

از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است. 
رئیس جمه��وری ادام��ه داد: ای��ن ام��ر نه تنه��ا کارای��ی و بهره وری 
س��رمایه گذاری در کش��ور را افزایش خواهد داد، بلک��ه منابعی را که در 
قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل ش��ده اند، آزاد خواهد ساخت؛ به 
همین منظور در الیحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش 
خصوصی، بانک ها و صندوق توس��عه ملی،  س��ازوکاری طراحی کرده ایم 
که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را س��رعت خواهد بخشید و حتی 

تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد. 
روحانی اضافه کرد: براساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی را که 
دارای توجیه اقتصادی هس��تند انتخاب و به بانک های عامل معرفی خواهد 
ک��رد؛ با توجه به نوع طرح، حداق��ل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام 

طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، 25 درصد توسط 
صندوق توس��عه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع 
مورد نیاز، در قالب تسهیالت بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به 

بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد. 

طرحتمدیدتحریممعروفبهISAنقضبرجاماست
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تمدید قانون ISA را مغایر 
با برجام و ناقض آن دانس��ت و گفت: چنانچه این قانون به اجرا گذاشته 
ش��ود، نق��ض فاحش برجام خواهد بود و پاس��خ قاطعانه م��ا را به دنبال 

خواهد داشت. 
وی برجام را توافقی برد-برد برای تمامی طرف ها دانس��ت و گفت: هر 
کدام از کش��ورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال تر باشد، از 

اجرای آن بیشتر نفع خواهد برد. 
رئیس جمه��ور در ادام��ه تصریح کرد: م��ا بهره گی��ری از فرصت های 
اقتصادی بین المللی و گسترش تعامالت اقتصادی را با سایر کشورها حق 
خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود. 

روحانی با اشاره به اینکه ظرف روزهای 
گذش��ته مجلس سنا و نمایندگان آمریکا 
طرح تمدید معروف به ISA را به تصویب 
رس��اند، گف��ت: اوال گزارش ه��ای متعدد 
انرژی اتم��ی موید  آژان��س بین الملل��ی 
ای��ن واقعیت اس��ت که از زم��ان اجرایی 
ایران  ش��دن برجام، جمهوری اس��المی 
به تمامی تعهدات خ��ود عمل کرده و به 
آنها پایبند بوده اس��ت. م��ا اعتقاد داریم 
ک��ه برجام یک س��ند معتب��ر بین المللی 
اس��ت که به تایید شورای امنیت سازمان 
ملل رس��یده و اجرای دقیق و صحیح آن 
می تواند دس��تاوردهای فراوان��ی را برای 
تمام کش��ورهای مش��ارکت کننده در آن 
و حت��ی کل جامعه بین المل��ل به همراه 

داشته باشد. 
روحانی در ادامه تصریح کرد: ثانیا جمهوری اس��المی ایران همان طور 
که مقام معظم رهبری اعالم فرمودند، هیچ گاه نقض کننده برجام نبوده و 
نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهور کشور 
و رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی، به صراح��ت اعالم می کنم که نقض 

برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد. 
روحانی تصریح کرد: ما امضای این طرح را توسط رئیس جمهور آمریکا 
خالف برجام می دانیم و لذا در صورت امضای این قانون ما در چارچوب 
مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی و شورای عالی امنیت کشور در جلسه 
هیأت نظارت بر برجام، تصمیمات الزم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطالع 

مردم خواهیم رساند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان ک��رد: ما در اجرای مطل��وب برجام مصمم 
هس��تیم اما در مواجهه با هر گون��ه بدعهدی ها و نقض عهدها در اجرای 

برجام، قاطعانه عمل خواهیم کرد.

رئیسجمهوریبودجهیکهزارو84تریلیونتومانیراتقدیممجلسکرد
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جناب آقای کریمی
مدیرفنیوچاپهنرسرزمینسبز

درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.

امیرسوریوپرسنلچاپ

خالصهبودجه96
دخلوخرج............یک هزار و 84 تریلیون تومان
یارانهها..............................48 هزار میلیارد تومان
قیمتدالر.................................................3300 تومان
قیمتنفت........................................هر بشکه 55 دالر

صادراتروزانهنفت.........2میلیون و420 هزار بشکه
درآمدنفتی...........................111 هزار میلیارد تومان
درآمدمالیاتی................. 113 هزار میلیارد تومان
هزینههایجاری............. 236 هزار میلیارد تومان
افزایشحقوقکارکنان......................... 10 درصد
افزایشقیمتفرآوردههاینفتی............ 5 درصد
سهمصندوقتوسعهملی...................... 20 درصد

معافیتمالیاتیحقوق ..............تا 1.5میلیون تومان 

جزیی��ات الیح��ه بودجه س��ال آینده نش��ان می دهد که 
بودجه کل کش��ور از حیث مناب��ع و مصارف در رقم 1084 
تریلیون تومان تراز ش��ده اس��ت. این رقم حدود 100 هزار 
میلیارد تومان نسبت به سقف کلی سال جاری افزایش دارد 
و این نشان می دهد دولت بودجه را با هدف رونق اقتصادی 
تدوین کرده است. رئیس جمهوری دیروز یکشنبه در جلسه 

علنی مجلس ش��ورای اسالمی حضور یافت و ابتدا برخی از 
ویژگی های الیحه بودجه س��ال 96 کل کش��ور را تشریح و 
سپس آن را به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
تقدیم کرد.  رئیس جمهوری در سخنان خود به ویژگی های 
آم��اری بودجه س��ال 96 پرداخت و گفت: در س��ال آینده 
درآمدهای دولت به میزان 159هزار میلیارد تومان می رسد 

ک��ه از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق 
ورودی و 46 ه��زار میلیارد تومان مربوط به س��ایر درآمدها 
اس��ت.  وی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده 
قانون بودجه ای س��ال 95 اس��ت اما نس��بت به پیش بینی 

عملکرد 12 ماهه بودجه 95، رشد 23 درصدی دارد. 
ادامهدرهمینصفحه



عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: 
افزایش قیمت نفت پس از توافق 
اوپک فراتر از انتظارها خواهد بود

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران گفت انتظار می رود تا فاصله نشست 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک، قیمت نفت با افزایش 
بیش��تری همراه ش��ود که این روند به سود و منفعت 

کشور خواهد بود. 
احمد کیمیایی اسدی در گفت وگو با شانا، تاکید کرد: 
پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
توانس��تیم نفت را راحت تر بفروشیم و دسترسی به این 
مناب��ع با توافق بر افزایش تولید نفت ایران در نشس��ت 
١٧١ وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( موفقیت بزرگی برای کشور به شمار می آید. 
وی افزود: با اینکه پیش بینی ها از نفت ٥٠دالری حکایت 
دارد، اما انتظار می رود تا فاصله نشست کشورهای عضو 
و غیرعضو اوپک، قیمت نفت بازهم افزایش یابد که این 

روند به سود و منفعت کشور است. 
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور 
شد: دولت در کنار سازمان امور مالیاتی کشور می تواند 
طرح ه��ای عمرانی خوب��ی را با درآمده��ای حاصل از 

فروش بیشتر نفت اجرایی کند. 
کیمیایی اسدی گفت: با افزایش قیمت نفت در سال 
٩٦ می توان به منابع بسیار خوب مالی دست یافت و در 
طرح های توسعه ای و کسب و کار کشور سرمایه گذاری 
ک��رد. یکصد و هفتاد و یکمین نشس��ت کش��ورهای 
صادرکنن��ده نفت )اوپک( با تواف��ق اعضا برای کاهش 
تولید تا س��قف ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز 
همراه بود و به دنبال آن روسیه نیز به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت جهان اعالم کرد که برای همراهی با 

اوپک ٣٠٠ هزار بشکه از تولید خود می کاهد. 

پایگاه خبری آمریکایی: کارکرد 
توافق اوپک برای عربستان 

سعودی، روسیه و ایران

پای��گاه خبری مارک��ت واچ )Market Watch( در 
گزارش��ی نوشت؛ سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( چهارش��نبه گذشته )١٠ آذر( با تصویب قرارداد 
کاهش تولید نفت به آنچه می خواس��ت یعنی باال بردن 

سطح قیمت ها رسید. 
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری یاد ش��ده، اما 
این یک شمشیر دو لبه اس��ت، زیرا سطح باالتر قیمت 
می تواند منجر به افزایش تولید نفت شیل آمریکا و دیگر 

تولیدکنندگان غیراوپکی شود. 
اگر تولیدکنندگان یاد ش��ده م��ازاد عرضه نفت را در 
بازارها تش��دید کنند، پس از تمام ش��دن اعتبار توافق 
فعلی که شش ماهه است، رسیدن به توافق دیگری برای 

کاهش تولید بسیار دشوار خواهد بود. 
عربستان سعودی

مارکت واچ نوش��ت: عربس��تان س��عودی بزرگ ترین 
برنده توافق ٣٠ نوامبر )١٠آذر( اوپک اس��ت. راهبرد دو 
سال گذشته این کشور مبتنی بر تحمل ارزانی نفت که 
در ژوئن س��ال ٢٠١4 )خ��رداد ١٣٩٣( به دلیل افزایش 
بی س��ابقه تولید نفت آمریکا و تغییر سیاس��ت اوپک از 
کنترل قیمت نفت به حفظ س��هم بازار اتفاق افتاد، این 

کشور را با کسری بودجه مواجه کرده است. 
عربستان س��عودی بخش��ی از س��هم بازار خود را با 
تصاحب س��هم ب��ازار ای��ران در دوره تحریم ها و کاهش 
تولید این کشور از تقریبا 4میلیون به حدود یک میلیون 

بشکه در روز به دست آورده است. 
ایران

مارکت واچ نوش��ت: ایران از س��ال ٢٠١٢ به دلیل 
تحریم های هس��ته ای، بیش از یک میلیون بش��که در 
روز از تولید و صادرات خود را از دس��ت داده اس��ت. 
ایران ب��ا واگذار ک��ردن جایگاه دومی��ن تولیدکننده 
بزرگ اوپ��ک به عراق به زحمت بتوان��د به جایگاهی 
که می توانس��ت باشد دس��ت یابد.  مقام های ایرانی با 
توجه به کاهش تولید چهار س��ال گذشته این کشور، 
در نشس��ت اخیر اوپک بر س��طح تولید پایدار خود و 
اینکه این کش��ور نه فریز تولید را می پذیرد و نه تولید 

خود را کاهش می دهد، پافشاری کردند. 
چهارش��نبه گذش��ته اوپ��ک موافق��ت ک��رد تولید 
٣.٩٧میلیون بشکه در روز ایران در سه ماهه چهارم سال 
٢٠١٥ که باالترین س��طح تولید این کشور در ١٦سال 
گذشته است را به عنوان پایه محاسبه کاهش تولید این 

کشور استفاده کند. 
چنی��ن توافقی، تایید ضمنی رک��ورد تولید ایران که 

اهمیت فوق العاده ای برای این کشور داشت نیز بود. 
ایران نیز مانند س��ایر مشارکت کنندگان در توافق ٣٠ 
نوامب��ر اوپک، باید تولید خود را 4.٥درصد کاهش دهد. 
اما چون تولید نفت ایران قبال بیش از این کاهش یافته 
و در اکتبر گذش��ته به ٣.٧میلیون بشکه در روز رسیده 
اس��ت، بنابراین می تواند تولید خود را ٩٠ هزار بشکه در 
روز دیگر اضافه کند تا به سطح موافقت شده در قرارداد 

٣٠ نوامبر برسد. 
روسیه

مارکت واچ افزود: از دس��ت دادن سهم بازار به روسیه 
و دیگر تولیدکنندگان غیراوپ��ک، همواره نگرانی اصلی 

تولیدکنندگان اوپک بوده است. 
روسیه نیز به عنوان بخشی از توافق ٣٠نوامبر اوپک، با 
٣٠٠ هزار بش��که در روز کاهش تولید براساس ظرفیت 

فنی تولید خود موافقت کرده است. 
با این حال، حمایت روسیه از این توافق برای بازار نفت 
دلگرم کننده بود. پیش تر س��ابقه نداشته است روسیه از 

تصمیم های کاهش تولید اوپک حمایت کند. 

همایش بین المللی »استفاده سالم 
از پساب« برگزار می شود

همایش بین المللی »استفاده سالم از پساب « از امروز 
و به مدت دو روز در محل مرکز همایش های دانش��گاه 

شهید بهشتی برگزار می شود. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
افزایش رو به رش��د جمعیت، کاهش می��زان نزوالت 
ج��وی و به تب��ع آن افزایش برداش��ت از منابع اعم از 
س��طحی یا زیرس��طحی، افزایش تقاض��ای آب برای 
صنعت و کش��اورزی و نگرش توس��عه محور در ابعاد 
مختلف کشور، تامین آب برای بخش های مختلف اعم 
از شرب، صنعت و کشاورزی را با مشکل مواجه ساخته 
اس��ت. از طرفی آلوده ش��دن منابع آب از طریق ورود 
منابع آالینده به ویژه فاضالب ها، آب قابل اس��تفاده را 
محدود و متولیان تامین و توزیع آب را از این طریق با 

محدودیت مواجه کرده است. 
شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور چند سالی 
اس��ت که با اس��تفاده از روش های نوی��ن، بازچرخانی 
پس��اب تصفیه ش��ده در صنعت و کشت های صنعتی 
را در دس��تور کار خود قرار داده و تاکنون توانس��ته به 
منظور تامین آب آش��امیدنی تعداد زیادی از شهرهای 
فالت مرکزی پس��اب موج��ود در مناط��ق مذکور را 
جایگزین مصرف سایر مصرف کنندگان، اعم از صنعت 
یا کش��اورزی کرده و آب باکیفیت در اختیار ذی نفعان 

مذکور را به چرخه شرب اضافه کند. 
در این راس��تا همایش بین المللی »استفاده سالم از 
پس��اب ها« با مشارکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام، انستیتوی مدیریت محیط زیست دانشگاه سازمان 
مللUNU، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ١٥ تا ١٧ آذر ١٣٩٥ در 
محل مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار 

می شود. 
در ای��ن همایش بین المللی به دعوت انس��تیتوی 
 UNU،مدیریت محیط زیست دانشگاه سازمان ملل
١٠ نفر از متخصصان بین المللی از کشورهایی نظیر 
آلم��ان، هلن��د، هندوس��تان، اردن و ای��ران به ارائه 
آخری��ن دس��تاوردها و تجربی��ات علم��ی و اجرایی 
بین الملل��ی در زمینه اس��تفاده س��الم از پس��اب ها 
خواهند پرداخت. دو روز اول برای ارائه سخنرانی ها 
و روز س��وم برای بازدید از تصفیه خانه جنوب تهران 

برنامه ریزی شده است. 
محورهای��ی همچ��ون اص��ول اس��تفاده مج��دد از 
پس��اب ها برای کش��اورزی، صنعت و محیط زیس��ت، 
تجزی��ه و تحلیل هزین��ه و فای��ده، چالش های فنی و 
سیاس��ت گذاری، ارائه مثال هایی از وضعیت پساب در 
کشورهای جهان و اثرات اجتماعی استفاده از پساب ها 

برای این همایش در نظر گرفته شده است. 
در این همایش اس��اتید، مدیران و کارشناس��انی از 
ش��رکت های مهندس��ی آب و فاضالب سراسر کشور، 
وزارت نیرو، وزارت کش��اورزی، سازمان محیط زیست، 
شهرداری تهران و دانشگاه ها شرکت خواهند کرد و در 
پایان گواهی آموزشی از طرف دانشگاه شهید بهشتی و 
انستیتوی مدیریت محیط زیست دانشگاه سازمان ملل 

)UNU( به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد. 
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دومین قرارداد تامین منابع 
مالی از بازارهای بین المللی به 
ش��کل کوتاه م��دت )یوزانس( 
شرکت پتروش��یمی هلدینگ 
خلیج فارس با ش��رکت ژاپنی 
 ٣٢٠ مبل��غ  ب��ه  »ایتوچ��و« 

میلیون یورو امضا شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ای��ران 
ظرفی��ت تولید س��االنه بیش 
ان��واع  ت��ن  میلی��ون   ٦٣ از 
را  پتروش��یمی  محص��والت 
دارد که قرار است تا ١٠ سال 
آین��ده ب��ه ١٣٠ میلیون  تن 

افزایش یابد. 
به گفته مس��ئوالن صنعت 
پتروش��یمی، ب��رای تکمی��ل 
نیم��ه کاره صنعت  طرح های 
پتروش��یمی و دس��تیابی ب��ه 
باید  پیش بینی شده،  ظرفیت 
٥٠ تا ٧٠ میلیارددالر در این 

صنعت جذب شود که با توجه 
به محدودی��ت منابع داخلی، 
بخ��ش عمده آن باید از منابع 
تامین  خارجی  سرمایه گذاری 

شود. 
ای��ران از طری��ق مذاکره با 
عالوه  بین المللی،  شرکت های 
س��رمایه گذاری  ج��ذب  ب��ر 
خارج��ی، در پ��ی واردکردن 
توس��عه  و  جدی��د  فن��اوری 
زنجی��ره تولی��د ای��ن صنعت 

است. 
ب��ه گ��زارش وزارت نف��ت، 
دومی��ن ق��رارداد تامین منابع 
مال��ی از بازاره��ای بین المللی 
به ش��کل کوتاه مدت )یوزانس( 
هلدینگ  پتروش��یمی  شرکت 
خلیج فارس با ش��رکت ژاپنی 
به مبل��غ ٣٢٠میلیون  ایتوچو 
یورو عصر روز ش��نبه با حضور 

عادل نژاد س��لیم و وزیر مختار 
سفارت ژاپن و قائم مقام شرکت 

ایتوچو در تهران امضا شد. 
مدیرعامل  نژادسلیم،  عادل 
خلی��ج  هلدین��گ  ش��رکت 
ف��ارس در ای��ن مراس��م ب��ه 
س��ابقه همکاری ب��ا ژاپنی ها 
همچ��ون  بخش های��ی  در 
پتروش��یمی بندر امام اش��اره 
و از اس��تمرار مشارکت با آنها 

استقبال کرد. 
نماینده ش��رکت ژاپنی نیز 
از مشارکت  ابراز خرسندی  با 
با ای��ران به س��ابقه همکاری 
با کش��ورمان اش��اره کرد و از 
تصمیم ش��رکت ایتوچو برای 
ایران  در  همکاری ها  توس��عه 

خبر داد. 
وی ایران را ب��ازار توانمندی 
ب��رای محصوالت پتروش��یمی 

خوان��د و از ام��کان همکاری با 
کش��ورمان در بازار محصوالتی 
همچون »پلی اتیلن« خبر داد. 
تامین  ق��رارداد  نخس��تین 
منابع مال��ی در قالب یوزانس 
تح��ت  و  ژاپ��ن  کش��ور  از 
نکسی  بیمه صادراتی  پوشش 
)NEXI( و قرارداد امضا شده 
با »ماروبن��ی« در توکیو ژاپن 
ب��ه مبلغ ٣٢٠ میلی��ون یورو 

امضا شده بود. 
ش��رکت هلدین��گ خلی��ج 
فارس پیش از این اعالم کرده 
بود تامین منابع مالی در قالب 
یوزانس تا میزان یک میلیارد 
میان م��دت  تامی��ن  و  ی��ورو 
را ب��رای مبل��غ ح��دود ٥٠٠ 
میلیون یورو برای امس��ال در 

برنامه دارد. 
به گ��زارش ایرن��ا، عالوه بر 

مذاک��ره ب��ا ژاپنی ه��ا، ایران 
نی��ز  را  گس��ترده  مذاک��رات 
با ش��رکت های اروپای��ی و از 
جمل��ه آلمان��ی ب��رای جذب 
داده  انج��ام  س��رمایه گذاری 
به گون��ه ای ک��ه ق��رار اس��ت 
١٢ میلی��ارد دالر نیز توس��ط 
تامین  آلمان��ی  ش��رکت های 

مالی شود. 
پارسال بیش از 4٦ میلیون 
و 4٠٠ ه��زار ت��ن محص��ول 
پتروشیمی در ایران تولید شد 
که ٨٠ درصد ظرفیت اس��می 
این صنعت را شامل می شود. 
همچنی��ن س��ال گذش��ته 
١٨ میلی��ون و ١٠٠ هزارت��ن 
محصوالت پتروش��یمی صادر 
شد که نسبت به سال ١٣٩٣ 
رش��د ٢٣درص��دی را نش��ان 

می دهد. 

بین ایران و ژاپن به مبلغ 320 میلیون یورو انجام شد

امضای دومین قرارداد تامین مالی  پتروشیمی

س��ازندگان  انجم��ن  رئی��س 
تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی 
خوزس��تان با اش��اره به برگزاری 
نمایش��گاه صنعت حف��اری طی 
دی م��اه در خوزس��تان گفت که 
برگ��زاری نمایش��گاه تخصص��ی 
صنعت حف��اری می تواند به عنوان 
ی��ک ظرفیت هر س��اله در تاریخ 
مقرر برگزار ش��ود تا صنعتگران، 
به خصوص صنعتگران درون استان 
بتوانند خود را برای حضور در آن 

تاریخ مشخص آماده کنند. 
عل��ی کران��ی در گفت وگ��و با 
ایسنا اظهار کرد: صنعت حفاری 
صنعت بزرگی است و باید از این 
فرصت که قرار اس��ت نمایشگاه 
صنع��ت حفاری یکم ت��ا چهارم 
برگزار ش��ود، اس��تفاده کرد و با 
تخصصی  نمایش��گاه  برگ��زاری 
ش��رایط به ش��کلی مهیا شود تا 
از سال های آینده این نمایشگاه 
به ص��ورت بین المللی و در تاریخ 

مشخصی برگزار شود. 
برگ��زاری  در  اف��زود:  وی 

نمایشگاه صنعت حفاری نباید به 
دنبال طول و عرض و مس��احت 
شرکت ها  به  داده شده  تخصیص 
و تع��داد غرفه ها در نمایش��گاه 
باش��یم، بلک��ه بای��د ش��رایط را 
به گونه ای رق��م زد تا صنعتگران 
واقعی در نمایش��گاه حضور پیدا 
کنند نه کس��انی ک��ه به واردات 

قطعات می پردازند. 
کرانی تصریح کرد: جلس��اتی با 
برگزارکنندگان نمایشگاه داشته ایم 
و چش��م انداز روشنی نیز برای آن 
متص��ور ش��ده ایم و ب��ا توجه به 
نمایشگاه  انجام شده  صحبت های 
صنعت حفاری فرصت خوبی برای 

حضور صنعتگران استان است. 

وی گفت: با توجه به ش��رایط 
مالی تولیدکنندگان و صنعتگران 
استان و با صحبت های انجام شده 
با مسئوالن نمایشگاه، ٥٠ درصد 
تخفیف ب��رای حضور صنعتگران 
در نمایشگاه در نظر گرفته شد تا 
صنعتگران خوزستانی بتوانند به 
راحتی به عرضه محصوالت خود 

بپردازند. کرانی ادامه داد: در این 
نمایشگاه قرار است تفاهم نامه ای 
با ش��رکت حفاری منعقد ش��ود 
ت��ا ش��رکت حف��اری از ظرفیت 
س��ازندگان خوزس��تان استفاده 
کن��د و امیدواریم با رایزنی هایی 
ک��ه انجام می گیرد، ای��ن امر به 

خوبی محقق شود. 
وی گف��ت: واحده��ای صنعتی 
استان که توان ساخت قطعات را 
دارند و در نمایش��گاه نیز شرکت 
می کنند، این فرصت به آنها داده 
می ش��ود تا در اولویت خرید قرار 

بگیرند. 
س��ازندگان  انجم��ن  رئی��س 
تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی 
خوزس��تان خاطرنشان کرد: باید 
اصل برگزاری نمایشگاه بر محور 
عرضه و تقاضا باش��د، به شکلی 
ک��ه تولیدکنندگان و صنعتگران 
محصوالت خ��ود را عرضه کنند 
و س��رمایه گذاران نی��ز به خرید 
محص��والت آنها بپردازند و نباید 
نمایشگاه تنها یک ویترین باشد. 

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی خوزستان: 

نمایشگاه حفاری باید منجر به خرید محصول از تولیدکنندگان واقعی شود

حفاری

آب

پتروشیمینفت

نیرو

یک مقام صنعت پتروشیمی اعالم کرد 
همکاری ایران با لورگی آلمان برای 
ساخت واحدهای جدید پتروشیمی

مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
ایران گفت که با مشارکت شرکت »لورگی« آلمان واحد 

٥٠٠ هزار تنی پلی پروپیلن در کشور ساخته می شود. 
به گ��زارش ایرنا به نق��ل از وزارت نفت، علی محمد 
بس��اق زاده اف��زود: با ه��دف تکمیل زنجی��ره ارزش، 
برنامه ریزی دقیقی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران ش��ده اس��ت که از جمله آن باید به همکاری با 
ش��رکت لورگی برای س��اخت واح��د پلی پروپیلن در 
مشارکت با شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اشاره 

کرد. 
وی هم��کاری مش��ترک لورگی در س��اخت واحد 
پلی پروپیلن را نخس��تین همکاری ایران در تولید این 
محصول دانست. عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران با اعالم جزییات این همکاری گفت: 
ش��رکت پژوهش فناوری پتروش��یمی اقدام به احداث 
واحد تولید پلی پروپیلن به ش��کل پایلوت کرده که با 
تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است میزان 
تولید در این واحد به ١٢٠ هزار تن در سال افزایش یابد. 
بساق زاده ادامه داد: برنامه ریزی کنونی ما افزایش تولید 
پلی پروپیلن در ش��رکت پژوهش فناوری پتروشیمی 
ت��ا ٥٠٠ هزار تن در س��ال اس��ت. بر این اس��اس، با 
شرکت های خارجی از جمله لورگی مذاکره شده است 
تا این ظرفیت محقق ش��ود. واحد نیمه صنعتی تولید 
پلی پروپیلن شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
مرکز اراک قرار دارد که س��اخت آن از مهر ماه ١٣٩١ 

آغاز و شهریور ماه امسال افتتاح شد. 
ظرفی��ت اس��می تولی��د پروپیلن کش��ور تا س��ال 
١٣٩٢ ح��دود ٩٦٥ هزار تن بوده که افزایش ظرفیت 
تولید پروپیلن کش��ور در برنامه شش��م توسعه حدود 

4میلیون تن در نظر گرفته شده است. 
براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت تولید 
پروپیلن تا پایان برنامه هفتم توسعه به حدود ٨میلیون 

تن خواهد رسید. 
در مجموع ظرفیت نصب ش��ده صنعت پتروشیمی 
اکنون به بیش از ٦٣ میلیون تن در سال رسیده است. 

دوشنبه
15 آذر 1395

شماره 665

مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت 
منابع آب ایران گفت بحران آب 
باید به عن��وان یک چالش ملی و 
ن��ه منطقه ای مط��رح و با کمک 
رسانه ها به یک گفت وگوی ملی 

تبدیل شود. 
به گ��زارش ایرنا، س��یدمحمد 
در  یکش��نبه  رس��ولی ها  ح��اج 
»کارگاه بین المللی ظرفیت سازی 
مدرس��ان حوزه خب��ر در زمینه 
تغیی��ر اقلیم و مدیری��ت آب«، 
در مح��ل مرک��ز مدیریت منابع 
آب ای��ران، افزود: آب نخس��تین 
و اساسی ترین مایه حیات بشری 
و از اصلی ترین زیربناهای توسعه 

پایدار است. 
دلی��ل  ب��ه  داد:  ادام��ه  وی 
اقلیمی، رشد جمعیت،  تغییرات 
صنعتی ش��دن جوامع و استفاده 
بی ح��د و حصر از منابع طبیعی، 
موضوع آب به مسئله ای بحرانی 

تبدیل شده است. 
به گفته حاج رسولی ها، تا سال 

٢٠٥٠ میالدی حدود ٦٥ کشور 
جهان با جمعیت ٧میلیارد نفری 
با کمبود آب مواجه می ش��وند و 
ایران ب��ا بارش س��االنه کمتر از 
یک سوم میانگین بارش جهانی، 
اکولوژیکی  محدودیت ه��ای  ب��ا 

منابع آب مواجه خواهد شد. 
وی اف��زود: افزای��ش تبخی��ر 
و کاه��ش میانگی��ن بارش های 
ساالنه از ٢4٠ به ٢١٠ میلیمتر 
در س��ال های اخی��ر ب��ر چالش 

موجود دامن زده است. 
مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت 
منابع آب ایران خاطرنشان کرد: 
در دول��ت یازدهم و ب��ا فعال تر 
شدن شورای عالی آب با ریاست 
برنامه ه��ای  رئیس جمه��وری، 
بخش آب با قوت بیشتری دنبال 

می شود. 
حاج رس��ولی ها تغییر رویکرد 
از س��ازه ای ب��ه غیرس��ازه ای و 
غیرس��ازه ای  راهکارهای  اجرای 
نظیر طرح احیا و تعادل بخشی و 

مسدود کردن چاه های غیرمجاز 
و اعمال سیاست های کلی اصالح 
الگ��وی مص��رف را از جمله این 

اقدام ها برشمرد. 
این مقام مس��ئول با اشاره به 
اهمی��ت رس��انه در مقول��ه آب، 
گف��ت: در ای��ن برهه حس��اس، 
دغدغه من��د ک��ردن جامع��ه در 
خصوص مسئله آب یک ضرورت 
اس��ت تا م��ردم هرچه بیش��تر 
بحران آب را ج��دی گرفته و از 
نشست  همچون  مسائلی  عواقب 
مطل��ع  آب  کمب��ود  و   زمی��ن 

شوند. 
مش��اور وزیر نیرو با پیش��نهاد 
مرک��زی  هس��ته  تش��کیل 
ح��وزه  متخص��ص  خبرن��گاران 
آب تصری��ح کرد: بای��د با کمک 
به عنوان  رس��انه ها، بح��ران آب 
یک چالش ملی مطرح شود. در 
ادامه این کارگاه آموزشی، »اشتر 
 )Eshter Laroche( »الروش
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در 

ته��ران گفت: در جه��ان کنونی 
ب��ا بروز مش��کالتی نظیر کمبود 
کاه��ش  و  اقلی��م  تغیی��ر  آب، 
منابع طبیع��ی، باید بدانیم همه 
اقدامات ما بر س��ایر کش��ورها و 
حتی نس��ل های آینده تاثیرگذار 

است. 
وی تصریح کرد: در این شرایط 
که حتی بسیاری از سیاستگذاران 
و سیاس��یون توجه��ی به موضوع 
تغیی��ر اقلی��م ندارن��د، تربیت و 
پ��رورش خبرنگاران خبره اقدامی 
مهم تعبیر می ش��ود که می تواند 
ب��ه افزایش آگاهی ه��ای عمومی 

بینجامد. 
این مقام مسئول سازمان ملل 
اب��راز امی��دواری کرد ب��ه زودی 
ش��بکه ای از خبرنگاران آبی در 

جهان ایجاد شود. 
کارگاه  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
»ظرفیت س��ازی  بین الملل��ی 
مدرس��ان حوزه خب��ر در زمینه 
تغییر اقلی��م و مدیریت آب« را 

آب  مدیریت  منطق��ه ای  مرک��ز 
شهری تهران با همکاری شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، کمیته 
ملی آبی��اری و زهکش��ی ایران 
و دفت��ر منطقه ای یونس��کو در 
تا ش��انزدهم  روزهای چهاردهم 
آذرماه در شهرهای تهران و یزد 

برگزار کرده است. 
اه��داف اصل��ی ای��ن رویداد، 
دانش مدرس��ان حوزه  ارتق��ای 
موضوع��ات  ب��ه  نس��بت  خب��ر 
کلی��دی ح��وزه آب و فاضالب، 
موجود  ظرفیت ه��ای  ش��ناخت 
و همسوس��ازی آن ب��ا نیازهای 
بخ��ش آب کش��ور ب��ا محوریت 
ارتق��ای  چ��ون  موضوع های��ی 
اطالعات خبرنگاران در خصوص 
تج��ارب  آب��ی،  چالش ه��ای 
بین المللی در زمینه آب و رسانه، 
زمینه خبرنگاری  دستاوردها در 
آب، رس��انه و مدیریت تقاضای 
آب، رسانه و تغییر اقلیم و رسانه 

و کمبود آب است. 

بحران آب باید به عنوان یک چالش ملی در رسانه ها مطرح شود



رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: 
خروج از رکود و پرداخت 

بدهی های دولت به بخش خصوصی 
در اولویت باشد

درحالی که رئیس جمه��وری دیروز الیحه بودجه 
س��ال 1396 را ب��ه مجلس ش��ورای اس��امی برای 
بررس��ی و تصویب نهایی ارائه داد، رئیس کمیسیون 
کش��اورزی اتاق ایران و عضو هیأت نمایندگان اتاق 
تهران می گوید که سامان دادن به شرایط اقتصادی 
و خ��روج از رکود و افزایش تولید باید از اولویت های 

مهم و نخست بودجه در نظر گرفته شود. 
 احمد صادقیان با اشاره به اینکه دولت باید توجه 
ویژه ای به بودجه  عمرانی داش��ته باش��د و تحرک را 
در اقتصاد کش��ور ایجاد کند، می گوید: دولت در سه 
سال گذش��ته موفق ش��د با برنامه ریزی های دقیق، 
ت��ورم را در کش��ور کنترل و مهار کن��د، اما تاکنون 
موفقیت��ی در زمینه خروج از رک��ود که بخش های 
مختلف اقتصاد کش��ور را زمینگیر کرده، به دس��ت 
نیاورده اس��ت. بنابراین اولویت اصل��ی اقتصادی در 
بودجه س��ال آینده باید بحث خروج از رکود باش��د؛ 
اتفاق��ی ک��ه می تواند ب��ه دنبال خود رش��د تولید و 
حرکت بخش های مختلف اقتصاد کشور را به همراه 

داشته باشد. 
 ب��ه گ��زارش ات��اق ته��ران، ای��ن عض��و هی��أت 
نماین��دگان اتاق ته��ران یکی دیگ��ر از اولویت های 
اقتصادی بودجه س��ال آین��ده را پرداخت مطالبات 
بخش خصوص��ی، بدهی های دولت ب��ه بانک ها و... 
می داند و می گوید: دول��ت قرار بود بدهی های خود 
را ب��ه بخش های مختلف به خص��وص فعاالن بخش 
خصوصی و پیمانکاران پرداخت کند که تاکنون این 
مهم آنچنان که انتظار می رفت، تحقق پیدا نکرده و 
همین موضوع چالش های جدی را به دنبال داش��ته 
اس��ت. به اعتقاد من در الیحه بودجه مصوب س��ال 
آینده باید ردیف های مش��خصی برای پرداخت این 
بدهی ه��ا در نظر گرفته ش��ود تا ما ش��اهد حل این 
چالش بزرگ باش��یم. توجه داشته باشید که اگر این 
بدهی ها پرداخت ش��ود عما نقدینگی به واحدهای 
تولیدی و پیمانکاران تزریق خواهد ش��د و این خود 
می تواند باع��ث افزایش تولید و حرکت اقتصادی در 

کشور شود. 
 رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق ای��ران یکی از 
ن��کات مهم دیگر الیحه بودج��ه را موضوع نرخ ارز و 
تعیین تکلیف کارشناسی آن دانسته و می گوید: بحث 
ارز مانند یک شمشیر دو لبه است که در بودجه سال 
آینده باید به صورت بس��یار تخصصی و کارشناس��ی 
درب��اره آن تصمیم گی��ری ش��ود. اول از همه باید ارز 
تک نرخی ش��ود زیرا دو نرخی بودن نرخ ارز حاصلی 
جز رانت و فس��اد در اقتصاد ن��دارد. دومین نکته این 
اس��ت که باید نرخ ارز واقعی شود و اینکه چند سال 
است دولت نرخ ارز را ثابت کرده اقدام درستی نیست 
بلکه بای��د نرخ ارز طبق قانون هرس��ال افزایش پیدا 
کند، اینکه در کش��ور شاهد رشد قاچاق هستیم تنها 
به دلیل پایین نگه داش��تن و واقعی نک��ردن نرخ ارز 
اس��ت. اما باید به این نکته هم توجه داش��ته باشیم 
که افزایش ن��رخ ارز و واقعی کردن آن می تواند روی 
س��رمایه در گردش واحدهای تولید آن هم در دوران 
رکود تاثیرات س��وء بگذارد، بنابرای��ن باید به گونه ای 
کارشناس��ی عمل ش��ود که هم موضوع تک نرخی و 
واقعی کردن در نظر گرفته شود و هم برای جلوگیری 

از آسیب واحدهای تولید اقداماتی صورت گیرد. 

3 تولید، تجارت، خدمات

عامل سازمان  رئیس هیأت 
توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ارزش صادرات 
فوالد در هفت ماهه نخس��ت 
دالر  میلی��ارد   1.6 را  س��ال 

عنوان کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
مه��دی کرباس��یان در جم��ع 
خبرن��گاران با اع��ام این خبر 
اف��زود: در هفت ماه نخس��ت 
امسال، ارزش صادرات فوالدی 
کش��ور به بیش از 1.6میلیارد 
ب��ه  م��س  ص��ادرات  دالر، 
511میلی��ون دالر و آلومینیوم 
ب��ه 140میلیون دالر و س��ایر 
اق��ام معدن��ی نیز ب��ه برابر با 

400 میلیون دالر رسید. 
طب��ق  داد:  ادام��ه  او 
برنامه شش��م توس��عه کشور 
ج��ذب  دالر  میلی��ارد   50
باید  خارجی  س��رمایه گذاری 
صورت گیرد که از این میزان 
ح��دود 11 میلی��ارد دالر در 
آلومینی��وم،  و  م��س  ح��وزه 
س��ایر  در  دالر  میلی��ارد   10
بخش ه��ای معدن��ی و صنایع 
معدنی محقق خواهد شد و با 
توجه به اینک��ه ایران یکی از 
کشورهایی است که در زمینه 
معدن و صنایع معدنی شرایط 
خوبی دارد، ما در بخش هایی 
از جمل��ه ف��والد، آلومینیوم، 
م��س، روی، ک��روم، س��نگ 
تزیین��ی و س��یمان از مزایای 

خوبی برخوردار هستیم. 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
در ادامه این نشس��ت خبری 
که با حضور خبرنگاران برگزار 
ش��د، درباره تولید سنگ آهن 
توضیح داد: در سال ۲015 به 
دلیل کاهش نرخ رشد کشور 
چین، تقاضا برای س��نگ آهن 
کاهش یافت و برخی حوزه ها 
و  کوچ��ک  مع��ادن  به وی��ژه 
کاهش  دلی��ل  ب��ه  متوس��ط 

با مشکاتی  س��ودآوری خود 
مواجه شدند و پیشنهاد ما به 

آنها تجمیع با یکدیگر بود. 
او درباره جذب سرمایه گذار 
خارج��ی گفت: ما ب��ه دنبال 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 
خوش��بختانه  ک��ه  هس��تیم 
اج��اس  دومی��ن  برگ��زاری 
معدن��ی  صنای��ع  و  مع��دن 
می تواند محل��ی برای نمایش 
و  معدن��ی  ظرفیت ه��ای 

صنایع معدن��ی ایران و جذب 
سرمایه گذار باشد. 

کرباسیان درباره اجاس دو 
روزه مع��دن و صنایع معدنی 
توضی��ح داد: پی��ش از ای��ن 
همه اجاس ها و سمینارهای 
معدن��ی و صنای��ع معدنی در 
کشورهای منطقه مثل ترکیه 
و دوبی برگزار می ش��د و همه 
فع��االن بخش ب��رای مذاکره 
و گفت وگ��و در این کش��ورها 

حضور داشتند. اما با برگزاری 
ایران  در  اجاس ه��ا  این گونه 
می توان فرصت مناسبی برای 
مذاکره و جذب س��رمایه گذار 

ایجاد کرد. 
وی اف��زود: ای��ن اج��اس، 
دومی��ن دوره اج��اس معدن 
وصنای��ع معدنی ایران اس��ت 
ک��ه ب��ا موض��وع »توس��عه و 
س��رمایه گذاری« ب��ه هم��ت 
س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران 
با حضور 64 ش��رکت خارجی 
از کش��ورهای آلم��ان، ایتالیا، 
روسیه،  اس��پانیا،  انگلس��تان، 
فناند،  لوکزامبورگ،  س��وئد، 
استرالیا، کانادا، بلژیک، چین، 
هند، ژاپن، ترکی��ه، امارات و 
آفریقای جنوبی برگزار خواهد 

شد. 
کرباس��یان گف��ت: عاوه بر 
ش��رکت های خارج��ی، ۲۲3 
شرکت ایرانی و با حضور 9۲0 
نف��ر در این رویداد بین المللی 

حاضر خواهند شد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
و  مع��دن  اج��اس  دومی��ن 
صنای��ع معدن��ی در روزهای 
بیس��تم و بیس��ت و یکم آذر 
95 ساعت 8 الی 14 در مرکز 
همایش های صدا و س��یما با 
حض��ور وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و مقام��ات ارش��د 

کشوری برگزار خواهد شد. 

در 7 ماهه نخست سال محقق شد

1.6میلیارد دالر ارزش صادرات فوالد

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ای��ران و ت��اد م��ک کل��ی، وزیر 
تج��ارت نیوزلن��د در نشس��تی 
مش��ترک بر لزوم تهیه نقشه راه 
برای توس��عه مناس��بات تجاری 

ایران و نیوزیلند تاکید کردند. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، محمدرضا 
نعمت زاده در ای��ن دیدار با تاکید 
برتدوین نقشه راهی برای توسعه 
روابط اقتص��ادی و تجاری گفت: 
روابط ای��ران و نیوزیلند در بخش 
تجاری همواره مناسب و رو به جلو 
بود، با وجود این باید برای ارتقای 
س��طح مبادالت تجاری و تقویت 

همکاری برنامه ریزی شود. 
وی با اشاره به تمایل کشورمان 
مش��ترک  س��رمایه گذاری  برای 
برای اج��رای طرح ه��ا و انتقال 
دانش فن��ی افزود: در بخش های 
صن��ای��ع لبن��ی، کش����اورزی 
پ��رورش دام، صنایع ش��یمیایی 
و پتروش��یمی نی��ز زمینه ه��ای 
س��رمایه گذاری  برای  مناس��بی 

مشترک وجود دارد. 

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
بخش ه��ای  در  ای��ران  گف��ت: 
تجهی��زات نفتی و پتروش��یمی، 
برخی  کش��اورزی،  محص��والت 
ارتب���اطات،  لبن����ی،  تولیدات 
پ��استیک و م��اشین س���ازی 
توانایی های چش��مگیری دارد و 
آماده گسترش مناسبات در این 

بخش ها هستیم. 

محمدرضا نعمت زاده با اش��اره 
به وجود نیروی انس��انی جوان و 
تحصیلکرده در کشور و موقعیت 
وی��ژه ای��ران در منطق��ه گفت: 
مرکزی��ت کش��ورمان در منطقه 
زمینه مناس��بی را برای استفاده 
نف��ری  ب��ازار 400 میلی��ون  از 
کشورهای همس��ایه ایجاد کرده 
است، به همین دلیل بسیاری از 

کشورها خواستار توسعه روابط با 
ایران هستند. 

وی ب��ر رف��ع موان��ع بانکی و 
تقویت روابط بانک های دو کشور 
تاکی��د و تصریح ک��رد: دیدار و 
رایزنی ه��ای دو و چن��د جانب��ه 
بانک ه��ای نیوزیلن��دی و ایرانی 
یک��ی از بهتری��ن راهکارها برای 
حل مش��کات بانکی و کمک به 

تقویت مناسبات تجاری است. 
وزی��ر تج��ارت نیوزیلن��د ب��ه 
عاقه من��دی و ش��رایط خ��اص 
کش��ورش ب��رای توس��عه روابط 
ب��ا ای��ران اش��اره ک��رد و گفت: 
در بخش ه��ای کاال و خدم��ات، 
لبن��ی  پاالیش��گاهی و صنای��ع 
ظ��رفی��ت ه�ای من��اسب�ی در 

نیوزیلند وجود دارد. 
تاد م��ک کلی با بی��ان اینکه 
مش��ترک  همکاری ه��ای  بای��د 
در بخش ه��ای تحقیق، توس��عه 
و ن��وآوری نی��ز گس��ترش یابد، 
پیش��نهاد داد تا کمیته مشترک 
تج��اری بی��ن دو کش��ور برای 
و  تج��اری  مناس��بات  توس��عه 

صنعتی تشکیل شود. 
وی بر لزوم تدوین نقش��ه راه 
ب��رای تقوی��ت رواب��ط تجاری و 
صنعت��ی دو کش��ور تاکید کرد 
و گفت: هم��کاران و نمایندگان 
بانک ه��ا و بیمه ه��ای نیوزیلن��د 
برای رفع مشکات این بخش ها 

به ایران سفر کردند. 

لزوم تهیه نقشه راه برای توسعه مناسبات تجاری ایران و نیوزیلند

تجارت

خسروتاج خبر داد
 افزایش ۱7درصدی صادرات

فرش دستباف
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از آمادگی 
وزارت صنعت برای همکاری با فعاالن صنعت فرش 
در برگزاری نمایش��گاه های مختلف خبر داد و گفت: 
امیدواری��م صنعت فرش با تداوم رش��د 1۷درصدی 

خود به جایگاه سابقش بازگردد. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی خس��روتاج در مراس��م 
افتتاحیه نوزدهمین نمایش��گاه تخصصی- صادراتی 
فرش دس��تباف اصفهان با بیان اینک��ه در کارگروه 
صادرات اس��تان بعضی از مشکات صنعت اصفهان 
مطرح ش��د، اظهار کرد: طی هفت ماه س��ال جاری 
براس��اس آمار گمرکات، کل صادرات فرش دستباف 
کش��ور 166میلیون دالر بود که این آمار نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 1۷درصد رشد داشته 

است. 
وی با بیان اینکه باید از صنعت فرش به عنوان نام 
و نش��ان ایران استفاده کرد، افزود: با استفاده از این 
نام و نش��ان باید برای ایران بازاریابی و مشتری یابی 
کنیم، زی��را یکی از مزیت های ای��ران صنعت فرش 
است و بیشترین صادرات فرش کشور به پنج کشور 
آمریکا، امارات، آلمان، پاکستان و لبنان بوده است. 

رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: هر 
کاالی��ی یک چرخه عم��ر دارد و در این چرخه عمر 
زمانی که سودآوری وجود دارد بیشتر افراد تمایل به 
ورود آن دارند، اما در زمان افول، فعاالن یکی پس از 
دیگری از صحنه خارج می شوند ولی برخی با وجود 

مشکات باقی می مانند. 

فراوانی هندوانه، انار و نارنگی در شب یلدا 
احتمال کمبود پرتقال و خرمالو 

براثر سرمازدگی
رئی��س اتحادیه صنف بارفروش��ان میدان مرکزی 
میوه و تره بار تهران گفت: تاثیر سرمازدگی بر از بین 
رفتن پرتقال و خرمالو در شهرهای شمالی در دست 
بررس��ی است اما احتمال دارد در آستانه شب یلدا با 

کمبود این دو میوه مواجه شویم. 
 حس��ن صابری در گفت وگو با پایگاه اطاع رسانی 
اتاق اصناف ایران از کمبود پرتقال در بازار در آستانه 
ش��ب یلدا خب��ر داد و گف��ت: هم اکن��ون پرتقال ها 
س��رمازده اند و ب��ه احتمال با توجه به س��رمازدگی 
بخ��ش اعظمی از پرتقال ها، با کمب��ود این میوه در 

آستانه شب یلدا مواجه خواهیم شد. 
وی با بیان اینکه تاثیر سرمازدگی بر از بین رفتن 
پرتقال در دس��ت بررسی اس��ت، گفت: از آنجاکه با 
کمبود پرتقال در بازار مواجه خواهیم ش��د، احتمال 
دارد پرتقال های قاچاق از کانال هایی خارج از میدان 

بارفروشان وارد بازار شود. 
رئیس اتحادیه بارفروش��ان همچنین ضمن اعام 
آنکه متاسفانه امسال خرمالوها نیز دچار سرمازدگی 
ش��دند و با کمبود خرمالو هم مواجه خواهیم ش��د، 
اف��زود: در بقیه میوه ه��ا از جمله هندوان��ه، نارنگی 
و ان��ار با فراوان��ی محصول رو به رو هس��تیم اما در 
میوه پرتقال و خرمالو به دلیل س��رمازدگی با کمبود 

مواجهیم. 
وی در عی��ن حال در م��ورد قیمت های میوه های 
موجود در بازار نیز این نکته را مورد اش��اره قرار داد 
که هیچ یک از میوه ها دچار افزایش قیمت نش��ده و 
اتفاقا برخی اقام نسبت به سال های گذشته ارزان تر 

هم شده است. 
صاب��ری وضعیت ب��ازار میوه را ع��ادی و متعادل 
توصی��ف و متذکر ش��د: احتم��ال افزای��ش قیمت 
ناگهانی هیچ یک از میوه ها را در آس��تانه ش��ب یلدا 
نمی دهیم اما قاعدتا پرتقال و خرمالو به دلیل کمبود 

و سرمازدگی دستخوش تغییر قیمت خواهد بود. 

صادرات
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حال��ی  در  دالر  قیم��ت 
ب��ا س��خنان ول��ی اهلل س��یف 
اوپ��ک  اخی��ر  تصمیم��ات  و 
رو ب��ه آرام��ش نه��اده اس��ت 
ک��ه تحلیلگران اعتق��اد دارند 
وضعی��ت جدی��د قیمتی دالر 
تاثی��ر خود را روی قیمت طال 

اعمال خواهد کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
در  ترام��پ  آم��دن  کار  روی 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا نه تنها آمری��کا بلکه 
هم��ه اقتصادهای جهان را در 
ش��وک فرو برده و روند هضم 
انتخ��اب وی در اقتصاده��ای 
جهان��ی رون��دی زم��ان ب��ر 
اس��ت. از زمان انتخاب ترامپ 
بازاره��ای مختلفی چون بازار 
س��رمایه ط��ال و ارز واکن��ش 
نش��ان داده ان��د. در این میان 
البته عوامل دیگر هم به یاری 
آمده اند تا ش��رایط التهابی را 
در این بازارها رقم بزنند. یکی 
از مهم ترین ای��ن بازارها بازار 
ارز بود که با توجه به عواملی 
چ��ون کاه��ش ارز در ب��ازار، 
انتظار برای یکسان سازی نرخ 
ارز و... موجب ش��د تا قیمت 
ارز یک ب��ار دیگر تا آس��تانه 

4هزار تومان باال برود. 

از سوی دیگر به طور سنتی 
ارتب��اط موثقی می��ان قیمت 
ارز و ط��ال وج��ود دارد و هر 
زم��ان ک��ه دالر رو به افزایش 
یا کاهش برود قیمت طال هم 
در تناسب خود با آن واکنش 
نشان می دهد. به همین دلیل 
برخ��ی فع��االن ب��ازار اعتقاد 
دارن��د که افزای��ش قیمت ارز 
می تواند ب��ازار ط��ال را متاثر 

کند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
در  ط��ال  قیم��ت  افزای��ش 
چن��د ماه اخیر خ��ود یکی از 
انگیزه ه��ای قوی ب��رای بازار 
داخلی بوده اس��ت تا قیمت ها 
را افزای��ش دهد ب��ا این حال 
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان 
طال و جواه��ر پیش بینی کرد 
که در روزه��ای آینده قیمت 
جهانی طال با تغییری روبه رو 
نباش��د و افزای��ش احتمال��ی 
تقاض��ا در ب��ازار داخل��ی ب��ه 
دلیل متعادل بودن با وضعیت 
عرضه، منج��ر به افزایش نرخ 

طال در بازار داخلی نشود. 

 بازار جهانی کاهشی
بازار ما افزایشی

محم��د کش��تی آرای گفت: 
وضعی��ت ب��ازار جهان��ی طال 
تقریبا س��ه هفته پیاپی است 

ک��ه رو ب��ه کاه��ش ب��وده و 
علت این حرکت کاهش��ی در 
بازارهای جهان��ی به وضعیت 

ارزش دالر مربوط می شود. 
بازاره��ای  در  اف��زود:  وی 
جهان��ی معم��وال ب��اال رفتن 
قیم��ت نفت مع��ادل کاهش 
زمان��ی  و  اس��ت  دالر  ارزش 
ک��ه ارزش دالر کاه��ش پیدا 
می کن��د قیم��ت ط��ال ب��اال 
می رود، اما تحوالت اقتصادی 
و سیاسی دنیا بعد از انتخابات 
آمریکا باعث ش��د که در سه 
هفته اخیر قیمت جهانی طال 

سیر نزولی پیدا کند. 
فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
ط��ال و جواه��ر در گفت وگ��و 
با ایس��نا ادامه داد: این س��یر 
نزول��ی ناش��ی از اطمینان��ی 
اس��ت که در بازاره��ای مالی 
ب��ه وج��ود آم��ده و طبیعت��ا 
اتفاقی می افتد  وقتی چنی��ن 
س��رمایه گذاری در ب��ازار طال 
کاهش می یابد و زمینه س��از 
می ش��ود.  قیمت طال  کاهش 
همچنین در ماه پایانی س��ال 
میالدی قیمت طال دستخوش 
تغییراتی می ش��ود و به دلیل 
تسویه حساب های مالی روند 

افزایشی پیدا می کند. 
وی درب��اره قیم��ت طال در 
روزه��ای آینده عن��وان کرد: 

افزای��ش تقاضا در ب��ازار فعال 
باعث افزای��ش قیمت نخواهد 
ش��د، چرا که تقاضای موجود 
در ب��ازار متع��ادل ب��ا عرضه 
اس��ت بنابرای��ن بع��د از ماه 
محرم و صف��ر افزایش قیمت 
را نخواهی��م داش��ت ولی هر 
اتفاق��ی در بازاره��ای جهانی 
بیفتد به ب��ازار داخلی منتقل 

می شود. 

دومینوی افزایش قیمت 
ارز و طال 

محمد پور باقری، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گف��ت: قیمت ط��ال تابعی از 
ش��رایط داخل��ی و خارج��ی 
است. در بازارهای خارجی به 
دلیل انتظاری که برای بهبود 
گزارش ه��ای اقتصادی آمریکا 
وجود دارد ک��ه بخش هایی از 
آن انتشار یافته قیمت طال رو 
به کاهش داش��ته است، اما با 
این وجود درس��ت در همین 
زم��ان قیمت طال در بازارهای 
داخلی افزایشی بوده که یکی 
از مهم ترین دالیل آن افزایش 

قیمت دالر است. 
توانس��ت  دالر  اف��زود:  وی 
قیم��ت 3700 توم��ان را که 
یک مقاومت مهم میان مدتی 

بود بش��کند و با برخ��ورد به 
س��قف 4هزار توم��ان به روند 
کاهش کوتاه مدت بازگردد که 
پیش بینی من این اس��ت که 
در قیمت 3700 تومان دوباره 
حمایت خواهد شد و پایین تر 

از آن نخواهد رفت. 
این فعال ب��ازار قیمت تاکید 
ک��رد: از دید م��ن قیمت طال 
هنوز رشد متناسب با قیمت ارز 
را نداشته است و در کوتاه مدت 
می تواند تا 113 ه��زار و 113و 
500 توم��ان ه��م رش��د کند، 
ام��ا در صورت شکس��تن این 
محدوده قیمت طالی 18 عیار 
می تواند تا 114 ه��زار تومان و 
حتی 116 هزار تومان رشد یابد. 
نقطه خطرناک برای قیمت طال 
شکستن سقف مهم 115هزار 
تومان اس��ت، با شکس��تن این 
س��قف مهم باید منتظر بود تا 
قیمت طال رکودهای جدیدی 

را به ثبت برساند. 
نمی توان  گف��ت:  پورباقری 
گفت در آینده چه رخ خواهد 
داد. اگ��ر قیمت دالر س��قف 
مهم 4 هزار تومان را بشکند از 
آن سو طال هم می تواند سقف 
115 ه��زار توم��ان را پش��ت 
س��ر بگ��ذارد که البت��ه اتفاق 
خوشایندی برای هیچ یک از 

این بازارها نیست. 

وزیر تج��ارت و ام��ور خارجی 
نیوزیلن��د ب��ا اعالم ای��ن خبر که 
آژانس اعتب��ار صادراتی نیوزیلند، 
ای��ران را جزو طرف ه��ای قرارداد 
خود گنجان��ده و این مبین تعهد 
دول��ت نیوزیلند برای گس��ترش 
روابط با ایران اس��ت، خاطرنشان 
کرد: پس از لغ��و تحریم ها دولت 
نیوزیلن��د ب��ر گس��ترش رواب��ط 
تج��اری و بانکی با ای��ران تاکید 
داش��ته و حضور من در ایران نیز 
برای تسریع  نشان دهنده اشتیاق 

روابط بین دو کشور است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، رئی��س کل این بانک در 
دیدار وزیر تجارت و امور خارجی 
نیوزیلند با اشاره به سابقه تاریخی 
رواب��ط تجاری و بانک��ی میان دو 
کش��ور گفت: قب��ل از تحریم ها، 
شش بانک نیوزیلندی با بانک های 
ایرانی روابط کارگزاری مناس��بی 
ایجاد کرده بودند که مبین قدمت 
و عملکرد شفاف بانک های ایرانی 
نزد بانک های این کش��ور اس��ت. 
امید اس��ت با برگزاری مس��تمر 
چنین نشست هایی، این روابط که 
به دلیل اعم��ال تحریم ها متوقف 

شده بود، از سر گرفته شود. 
وی اف��زود: ب��رای تحقق حجم 
اید ه  آل روابط تجاری الزم اس��ت 
روابط مناس��بی می��ان بانک های 
دو کش��ور برقرار ش��ود. بنابراین 
در مرحله اول بای��د روابط بانکی 

متوقف شده را از سر گرفت. 
ولی اهلل سیف با تاکید بر تطابق 
استاندارد ها و مقررات نظام بانکی 
ایران با استانداردهای بین المللی، 
خاطرنش��ان کرد: بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران موفق 
ش��ده اس��ت به رغم تحریم ها در 

س��ال های گذش��ته، نظام بانکی 
ای��ران را همس��و ب��ا تغیی��رات 
اس��تاندارد ها و قوانین بین المللی 
هدای��ت کن��د. در ای��ن خصوص 
می توان به تصویب قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریس��م )CFT(  و 
 )AML( قانون مبارزه با پولشویی
اش��اره ک��رد ک��ه در ح��ال اجرا 
هس��تند. همچنین سال گذشته 
اس��تانداردهای  نخستین بار  برای 
بین المللی گزارشگری مالی برای 
اجرا به ش��بکه بانک��ی ایران ابالغ 
ش��د و امس��ال نیز ب��ا تکمیل و 
تطبی��ق صورت های مالی بانک ها 
با این استاندارد ها، این روند ادامه 
یافته اس��ت. به گفته وی، اکنون 
نق��ش نظارتی بان��ک مرکزی در 
ایران تقویت شده و بانک ها موظف 
به اجرای این استاندارد ها هستند. 
در نتیج��ه ای��ن اقدام��ات، نظام 
بانک��ی ایران در مس��یر تطبیق با 
استاندارد های جهانی قرار گرفته و 
شفافیت مالی که مدنظر بانک های 
بین المللی اس��ت در ایران رعایت 

می شود. 
رئی��س ش��ورای پ��ول و اعتبار 

ب��ه روابط بانک��ی ایجاد ش��ده با 
بانک های بین المللی اش��اره کرد 
و گف��ت: پ��س از اج��رای برجام 
و ب��ا برگزاری جلس��ات م��داوم و 
فشرده، به تدریج موفق شده ایم با 
برخی از بانک های اروپایی، به ویژه 
بانک ه��ای کش��ورهای فرانس��ه، 
س��وییس، آلمان، هلند، اتریش و 
ایتالیا روابط خود را ارتقا و تعمیق 
دهیم. بانک مرک��زی ایران نیز با 
اروپایی،  بانک های مرکزی  برخی 
روابط کارگزاری برقرار کرده است. 
در همین زمینه، سیف پیشنهاد 
کرد بانک ه��ای نیوزیلن��دی، در 
مرحل��ه اول روابط کارگزاری خود 
را با بانک های خصوصی ایران آغاز 
کنند. وی افزود: بانک های مرکزی 
دو کش��ور نیز می توانند از طریق 
ایجاد سازوکار هایی برای تسهیل 
تس��ویه حس��اب های مب��ادالت 
تجاری، روابط خ��ود را آغاز کرده 
و در امر بس��ط رواب��ط تجاری دو 
کشور، نقش بسزایی را ایفا کنند. 

وزیر تج��ارت و ام��ور خارجی 
نیوزیلند در این جلس��ه با اش��اره 
به اینکه روابط ای��ران و نیوزیلند 

به س��ال ها قب��ل برمی گ��ردد و 
س��فارتخانه این کش��ور در سال 
1975 در ایران دایر شده که این، 
طوالنی ترین ارتباط نیوزیلند با یک 
کش��ور در خاورمیانه است، گفت: 
نیوزیلند بیشترین مراوده تجاری 
در خاورمیانه را با کشور ایران دارد 
و در سفر وزیر امور خارجه ایران به 
نیوزیلند، ظرفیت مبادالت تجاری 
دو کشور تا یک میلیارد دالر برآورد 
شد. برای رس��یدن به این سطح 
بای��د روابط تج��اری و بانکی بین 
دو کش��ور افزایش یابد و شناخت 
مناس��بی بین بخش های تجاری 

حاصل شود. 
تاد مک کلی با اشاره به حضور 
نمایندگان انجمن بانکی نیوزیلند 
که 90درص��د بانک های نیوزیلند 
عضو آن هستند و نماینده آژانس 
اعتبار صادراتی نیوزیلند در هیأت 
هم��راه خ��ود، اظه��ار ک��رد: این 
نخس��تین هیأت تجاری نیوزیلند 
اس��ت که در 12 س��ال گذش��ته 
ب��ه ایران می آی��د. از دعوت دکتر 
س��یف برای حضور مقامات بانکی 
نیوزیلن��د در ای��ران و مذاک��ره با 

بانک های ایرانی استقبال می کنم و 
امیدوارم که برگزاری این جلسات 
به تس��ریع روابط بین دو کش��ور 

کمک کند. 
وی درخص��وص موض��ع دولت 
نیوزیلند در برابر ایران خاطرنشان 
کرد: م��ا موضع دول��ت نیوزیلند 
را ب��ه بانک ه��ای این کش��ور که 
خصوصی هس��تند اب��الغ و اعالم 
کردیم که تحریم ها علیه ایران لغو 
ش��ده و بر این اساس، نظام بانکی 
ایران توانس��ته ارتباطات زیادی با 
بانک های دنیا برقرار کند. حضور 
من در ایران نیز نشان دهنده عالقه 
دولت نیوزیلند برای تسریع روابط 

بین دو کشور است. 
مک کلی ب��ا اعالم این خبر که 
آژانس اعتب��ار صادراتی نیوزیلند، 
ای��ران را جزو طرف ه��ای قرارداد 
خود گنجانده و این نش��ان دهنده 
تعهد دولت نیوزیلند برای گسترش 
روابط با ایران اس��ت، خاطرنشان 
ک��رد: در هیأت همراه من 25 نفر 
از فعاالن اقتص��ادی حضور دارند 
که در ایران با همتایان خود دیدار 
داش��تند و امی��دوارم این فعاالن، 
پی��ام خود را به دولت و بانک های 

نیوزیلند انتقال دهند. 
وزیر تج��ارت و ام��ور خارجی 
اینکه  اظه��ار  نیوزیلن��د ضم��ن 
فرصت های زیادی برای همکاری 
ایران و نیوزیلند و گسترش تجارت 
دوسویه وجود دارد، افزود: پس از 
لغو تحریم ها، اکنون فرصت هایی 
برای برقراری مجدد روابط تجاری 
ایجاد ش��ده و فرصت هایی نیز در 
بخش های آموزش، ساخت و س��از، 
انرژی،  مواد غذایی و آش��امیدنی، 
جن��گل داری و بخش های تولید و 

خدمات وجود دارد. 

وزیر تجارت نیوزیلند: 

موضع مثبت دولت نیوزیلند درباره ایران را به بانک ها ابالغ کرده ایم

با وجود کاهش قیمت در بازارجهانی رخ داد

بازی قیمت ارز با بازار طالی داخلی

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنــامه

مدیرعامل بانک رفاه: 
مشتری محوری استراتژی مهم 

بانک رفاه است 
 مدیرعام��ل بانک رفاه گفت که مش��تری محوری 
یکی از مهم ترین اس��تراتژی های بانک رفاه است، به 
همین منظور تغییرات ساختاری در بانک ایجاد شده 

که در آینده تقویت هم می شود. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر 
محمدعل��ی س��همانی با اعالم ای��ن مطلب در جمع 
مدیران صف و س��تاد ای��ن بانک در مش��هد افزود: 
 الزم اس��ت تمام��ی ارکان بانک بر امور مش��تریان 
مبتنی باشد. مشتری محوری معادل عدول از قوانین 
و مقررات بانک مرکزی نیس��ت، بلکه ایجاد یک نگاه 

جامع به مشتری است. 
وی اف��زود: ب��ا وجود هم��ه تکالی��ف، انتظارات و 
محدودیت ه��ا به دنبال تحقق اه��داف در بانک رفاه 
هس��تیم. تمامی اقدامات بانک ب��رای جلب رضایت 
ذی نفعان است و تالش ها باید به تامین رضایت آنان 

معطوف شود. 
دکتر سهمانی با اش��اره به اینکه در ماه های اخیر 
اقدام��ات مطلوبی در این بان��ک در حوزه های بهبود 
شبکه شعب، سودآوری، فناوری های الکترونیکی و... 
صورت گرفته است، افزود: بهبود شرایط بانک صرفا 
با ارتقای کیفیت خدمات ص��ورت می گیرد. ارتقای 
کیفیت هم با پرداخت س��ود باال یا با کاهش قیمت 
خدمات به دست نمی آید. سرعت، کیفیت، امنیت و 
س��هولت در دسترسی به خدمات در نهایت منجر به 
تعالی بانک و افزایش رضایت مندی ذی نفعان خواهد 

شد. 
وی وص��ول مطالب��ات مع��وق را از ماموریت های 
مه��م بان��ک رفاه خواند و یادآور ش��د که سیاس��ت 
بانک در وصول مطالبات از بدهکاران خوش حساب، 
تعام��ل و مداراس��ت ام��ا در مواجهه ب��ا بدهکاران 
به��ره  قانون��ی  ظرفیت ه��ای  هم��ه  از   بدحس��اب 

خواهیم برد. 
دکتر س��همانی تاکید کرد ک��ه حوزه های صف و 
ستاد این بانک منس��جم و هماهنگ در پی اعتالی 
بان��ک هس��تند و مطمئن��ا اعتالی بان��ک منجر به 

رضایت ذی نفعان خواهد شد. 
 

پرداخت 2114 فقره تسهیالت به 
 صنایع کوچک و متوسط 
توسط بانک ملی ایران 

بانک ملی ایران از اردیبهش��ت ماه امسال همزمان 
با آغاز کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید تاکنون، 
2114 فقره تس��هیالت به صنایع کوچک و متوسط 
ب��ه ارزش بال��غ بر 18 ه��زار و 552 میلی��ارد ریال 

پرداخت کرده است. 
 به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مل��ی ایران، 
پرداخت این تس��هیالت در راس��تای سیاس��ت های 
دول��ت مبنی بر س��اماندهی و حمای��ت از واحدهای 
تولی��دی صنای��ع کوچک و متوس��ط و ارتقای توان 
رقابت پذیری آنها در ایجاد اش��تغال و تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. 
عالوه بر این، در س��ال جاری چهار طرح اقتصادی 
هم با مش��ارکت بانک ملی ایران با حجم تسهیالت 
ارزی و ریال��ی معادل 2 هزار و 660 میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید. 
همچنی��ن ب��ا عنای��ت ب��ه س��فرهای دول��ت به 
اس��تان های مختلف، از ابتدای سال جاری تا اواسط 
آب��ان ماه، بانک ملی ایران با شناس��ایی فرصت های 
سرمایه گذاری در کشور، بررسی موضوع تامین منابع 
ارزی و ریالی 49 فقره از طرح های سرمایه گذاری به 
ارزش 17 هزار و 423 میلیارد ریال و 1166 میلیون 
یورو )به شرط تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق 

توسعه ملی( را تقبل کرده است. 

با  مشارکت بانک صادرات ایران 
1٥٥٨ بنگاه اقتصادی در مدار 

تولید قرار گرفتند 
 همراس��تا با سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و 
امی��د، بانک صادرات ایران ب��ه منظور افزایش رونق 
اقتصادی و تولید در س��ال جاری هزار و 558 بنگاه 
اقتصادی کوچک و متوس��ط را تامی��ن اعتبار کرده 

است. 
 به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
این بان��ک در جهت اجرایی کردن بخش��نامه بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران با ه��دف ایجاد 
رون��ق اقتصادی و به کارگی��ری ظرفیت و توانمندی 
بخش ه��ای مختلف تولی��دی، اختص��اص اعتبار به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط را در دستور کار خود 
قرار داده است. براساس اعالم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این بانک تا پایان آبان ماه س��ال جاری 16 
ه��زار و 142 میلی��ارد ریال تس��هیالت را به هزار و 
558 ط��رح اقتص��ادی پرداخ��ت ک��رده ک��ه اقدام 
راهگش��ای بانک در ای��ن زمینه نقش بس��زایی در 
افزایش اش��تغال و رونق اقتصادی در سراسر کشور 
داشته است و در میان شبکه بانکی نیز از این لحاظ 
 جایگاه ممت��ازی را برای بانک ص��ادرات ایران رقم 

زده است. 
بنا به این گزارش، براساس رسالت شبکه بانکی و 
به منظور تامین مالی نظام اقتصادی کشور، با توجه 
به سیاس��ت های دولت مبنی بر ضرورت فعال سازی 
ظرفیت های بالقوه تولیدی صنایع کوچک و متوسط 
و ارتقای توان رقابت پذیری آنها، همچنین با عنایت 
به نقش برجسته و بی بدیل واحدهای تولیدی مذکور 
در ایجاد اش��تغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، 
ایفای نقش موثرتر و کاراتر از س��وی ش��بکه بانکی 
کشور را می طلبد. در این راستا، بانک صادرات ایران 
نیز با به کارگیری تمام امکانات و تجهیزات و استفاده 
از ظرفیت های ممکن در جهت تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی و اعطای تسهیالت به بخش ها و بنگاه های 

یاد شده گام برداشته است. 

نرخنــامه

 دالر 3,926 تومان 
صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,926 توم��ان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را 1,137,600 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 4,228 توم��ان و هر پوند نیز 
4,965 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
599,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 314,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که ی��ک گرمی192,000تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��الی 18 عی��ار 

113,241تومان قیمت خورد. 

امکان افزایش 1٥هزار میلیاردی 
سرمایه بانک های دولتی

براس��اس آنچه بودجه س��ال آینده ب��ه دولت اجازه 
می دهد می تواند در مجموع تا حدود 15هزار میلیارد 
توم��ان را ب��رای افزایش س��رمایه بانک ه��ای دولتی 

اختصاص دهد. 
به گزارش ایس��نا، براساس تبصره 17 الیحه بودجه 
سال 1396 در دو ماده شرایطی برای افزایش سرمایه 
بانک ه��ا که از چالش های فعلی نظام بانکی به ش��مار 

می رود، تعیین شده است. 
براس��اس بند »ب« این تبصره به دولت اجازه داده 
شده تا س��رمایه بانک های ملی، س��په و کشاورزی را 
حداکثر تا 5000 میلیارد تومان از محل حس��اب های 
پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت س��ود و وجه التزام 
مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که 
تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور 

نشده است، افزایش دهند. 
بان��ک مرکزی نی��ز همزم��ان و پ��س از تایید این 
اقالم نس��بت ب��ه کاهش و اصالح حس��اب ها در دفاتر 
خ��ود اق��دام خواه��د ک��رد. در عین حال که س��هم 
بانک ه��ا با تواف��ق وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی، 
 بان��ک مرک��زی و س��ازمان برنام��ه و بودج��ه تعیین 

می شود. 
ام��ا بن��د »ج« تبصره 17 ای��ن مج��وز را به دولت 
می دهد تا در س��ال آینده حداکثر تا 10هزار میلیارد 
توم��ان از اعتب��ارات تمل��ک دارایی های س��رمایه ای، 
تمل��ک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه گنجانده 
ش��دن در قانون بودجه به افزایش س��رمایه بانک های 
دولتی آن هم متناس��ب با نیاز آنه��ا جهت تطبیق یا 
اس��تانداردهای بین الملل��ی اختصاص ده��د. این بند 
به پیش��نهاد مش��ترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و 
س��ازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیأت 

وزیران رسیده است. 

 براساس الیحه بودجه 96 
 درآمد ماهانه تا 1.٥میلیون تومان 

از مالیات معاف می شود
براساس الیحه بودجه 96 کل کشور، سقف معافیت 
مالیاتی درآمد در س��ال 96 رق��م 180 میلیون ریال 
 در س��ال )ماهان��ه 150 میلی��ون ری��ال( پیش��نهاد 

شد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، س��قف معافی��ت مالیاتی برای 
س��ال 96، 180 میلی��ون ریال تعیین ش��د همچنین 
براس��اس بن��د »ب« تبص��ره 6 م��اده واح��ده الیحه 
بودجه 96 کل کش��ور اجرای آزمایش��ی قانون مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده مص��وب س��ال 87 تا پایان س��ال 
96 تمدی��د ش��د. در ح��ال حاض��ر قانون آزمایش��ی 
پنج س��اله مالی��ات بر ارزش افزوده طی س��ه س��ال 
 اخی��ر تمدید ش��ده و خبری از تصوی��ب قانون دائمی 

نیست. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,926دالر آمریکا

4,228یورو اروپا

4,965پوند انگلیس

1105درهم امارات

1,169لیر ترکیه

590یوان چین

35ین ژاپن

3,041دالر کانادا

3,908فرانک سوییس

12,600دینار کویت

1050ریال عربستان

300دینار عراق

53روپیه هند

949رینگیت مالزی


نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

491,000              مثقال طال

113,241               هر گرم طالی 18 عیار

1,120,000سکه بهار آزادی

1,137,600سکه طرح جدید

599,000نیم سکه

314,000             ربع سکه

192,000سکه گرمی

دریچه

گزارش2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

دوشنبه
15 آذر 1395

شماره 665
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»برکت« به بورس تهران آمد
پانصد و ششمین شرکت گروه دارویی، 14 آذرماه 
1395، در ش��رکت بورس تهران به ثبت رس��ید. با 
توجه ب��ه موافقت هی��أت  پذی��رش اوراق بهادار در 
جلس��ه 16 مرداد 1395، با پذیرش س��هام شرکت 
گروه دارویی برکت در ب��ورس اوراق بهادار تهران و 
با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه   مزبور 
از س��وی آن ش��رکت، ش��رکت گروه دارویی برکت 
به عنوان پانصد و شش��مین شرکت پذیرفته شده در 
بورس در بخش  ساخت مواد شیمیایی و محصوالت 
شیمیایی ، گروه ساخت س��ایر محصوالت شیمیایی 
و طبقه  س��اخت محصوالت دارویی، مواد شیمیایی 
مورد اس��تفاده در داروس��ازی و محصوالت دارویی 
گیاه��ی با نماد »برکت« در فهرس��ت نرخ های بازار 

دوم بورس درج شد. 

عرضه انواع مس در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی

در دومین روز هفته، 33 تن جو دامی و 4 هزار تن 
ذرت دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و 8 هزار و 
52 تن ذرت دانه ای در قالب گواهی س��پرده کاالیی 

در بورس کاالی ایران عرضه شد. 
 همچنین 502 تن برنج وارداتی، 24 هزار و 845 
تن ج��و دامی، 100تن روغن خام س��ویا، 2 هزار و 
800 تن ش��کر س��فید، 20 هزار تن گندم خوراکی 
و ی��ک هزار تن گن��دم دوروم در ت��االر محصوالت 
کش��اورزی عرضه ش��د. تاالر صادراتی بورس کاالی 
ای��ران در ای��ن روز میزبان عرض��ه 28 هزار و 500 
ت��ن انواع قی��ر و 100 تن عایق رطوبت��ی بود. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه 52 
ه��زار و 986 تن ان��واع مواد ش��یمیایی، قیر و مواد 

پلیمری بود. 

 عرضه بیش از 56 هزار تن 
گاز مایع

برای نخس��تین بار 50 هزار تن گاز مایع مجتمع 
گاز پ��ارس جنوب��ی و 6500 ت��ن گاز مایع صنعتی 
پتروشیمی بندر امام )محموله های دریایی کوچک( 
در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه ش��د. 
ع��اوه بر معام��ات مس��تمر در ب��ازار قراردادهای 
س��لف موازی اس��تاندارد برق و قراردادهای س��لف 
موازی اس��تاندارد با سررسید یک س��ال و بیشتر در 
بازار مش��تقه، کاالهای ح��ال 400، 402، 406 و 
410 پاالی��ش نف��ت اصفهان، ح��ال 402، 410 و 
نفتای س��بک پاالیش نفت ش��یراز و برش سنگین 
پتروش��یمی ش��ازند در رین��گ داخل��ی و گاز مایع 
صنعتی پتروش��یمی بندر امام )محموله های دریایی 
کوچ��ک( و گاز مایع مجتم��ع گاز پارس جنوبی در 

رینگ بین الملل عرضه شدند. 

پوشش 63درصدی پیش بینی های 
قند اصفهان

ش��رکت قند اصفهان پیش بینی درآمد هر س��هم 
س��ال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 
195 میلیارد ریال و به صورت حسابرسی شده اعام 
کرد. ش��رکت قند اصفهان س��ود هر س��هم در دوره 
منتهی به 30 اس��فند ماه سال جاری را مبلغ 398 
ریال برآورد و اعام کرد طی دوره شش ماهه نخست 
س��ال با تحقق 250 ریال س��ود به ازای هر س��هم، 
معادل 63 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده 
است. »قصف ها« طی شش ماه ابتدای سال توانست 
مع��ادل 37 درصد از فروش، 36 درصد از بهای تمام 
ش��ده فروش، 53 درصد از سود ناخالص، 57 درصد 
از س��ود عملیاتی و معادل 63 درصد از سود خالص 

سال مالی 95 را پوشش دهد. 

پوشش 24 درصد 
از پیش بینی های »لخزر«

ش��رکت صنعتی پارس خزر پیش بینی درآمد هر 
سهم س��ال مالی منتهی به 30 اس��فندماه 95 را با 
سرمایه 151 میلیارد و 200 میلیون ریال به صورت 
حسابرس��ی شده اعام کرد. ش��رکت صنعتی پارس 
خزر س��ود هر س��هم در دوره منتهی به 30 اسفند 
ماه س��ال جاری را مبلغ یک هزار و 85 ریال برآورد 
و اعام کرد طی دوره ش��ش ماهه نخس��ت سال با 
تحق��ق 261 ریال س��ود به ازای هر س��هم، معادل 
24 درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش داده است. 
»لخزر« در نیمه نخست سال مالی جاری موفق شد 
معادل 32 درصد از فروش، 33 درصد از بهای تمام 
ش��ده فروش، 31 درصد از س��ود ناخالص و معادل 

24درصد از سود خالص را محقق کند. 

نگاهی بر پیش بینی های »بکام«
ش��رکت کارخانج��ات تولی��دی ش��هید قن��دی 
)کابل های مخابراتی شهید قندی( پیش بینی درآمد 
هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با 
سرمایه 600میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده 
اعام کرد. شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی 
)کابل های مخابراتی شهید قندی( سود هر سهم در 
دوره منتهی به 30 اسفند ماه 95 را مبلغ 102 ریال 
ب��رآورد و اعام کرد طی دوره ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال با تحق��ق 19 ریال س��ود به ازای هر س��هم، 
معادل 19 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده 
اس��ت. »بکام« در دوره ش��ش ماهه یاد شده معادل 
54 درص��د از فروش، 54درصد از بهای تمام ش��ده 
فروش، 56درصد از سود ناخالص، 53 درصد از سود 
عملیاتی و 19 درصد از س��ود خالص سال مالی 95 

را محقق کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس دیروز 
ب��ار دیگر ب��ه فاز اس��تراحت 
بازگش��ت و با تنها چهار واحد 
رش��د به رقم 80 ه��زار و 63 
واح��د رس��ید. در ای��ن میان 
پاالیش��ی که طی  نماده��ای 
روزهای گذشته در پی تصمیم 
اوپک با اس��تقبال خریداران و 
افزایش قیم��ت مواجه بودند، 
در معام��ات دی��روز رون��دی 
کاهشی یافته و تاثیری منفی 
بر ش��اخص کل گذاشتند که 
این مه��م نمایانگ��ر غلبه جو 
بر  کوتاه مدت  س��رمایه گذاری 
سرمایه گذاری بلند مدت است. 
ب��ا این ح��ال در صورت حفظ 
س��طوح فعلی نف��ت در ادامه 
سال، کلیه نمادهای حاضر در 
این گروه ضمن تعدیل مثبت 
عای��دی در گزارش ه��ای 9 و 
12 ماهه سال جاری، در سال 
96 نی��ز با افزایش س��ودآوری 
مواج��ه خواهند ب��ود. از دیگر 
س��و، بازار ارز باالخص دالر با 
افزایش چشمگیر قیمت مواجه 
شده و ش��رایط فوق می تواند 
ش��رکت های  محرکه  موت��ور 
صادرات مح��ور را به حرکت وا 
دارد و شاهد رشد قیمتی سهام 

ارزآور بازار سهام باشیم. 

بازار در انتظار بازگشایی 
نمادها

در معام��ات روز گذش��ته 
ب��ر  نف��ت  قیم��ت  افزای��ش 
س��هام پتروش��یمی بر خاف 
پاالیش��ی ها تاثیر گ��ذار ب��ود، 
به طوری که قیمت سهام اغلب 
شرکت های فعال در این گروه 
با روندی صعودی مواجه ش��د 
اما این روند و حجم صف های 
خری��د به گون��ه ای نب��ود که 
بتواند روند باثبات و مطمئنی 
را از خ��ود ب��ه نمایش گذارد. 
از س��وی دیگر در گروه فلزی 
در حالی شاهد افزایش توقف 
تولید کننده  شرکت های  نماد 
فل��ز روی بودی��م که انتش��ار 

گزارش تعدی��ل 21 درصدی 
توس��عه مع��ادن روی ای��ران 
تکلی��ف دیگ��ر ش��رکت ها و 
زیرمجموعه خود را مش��خص 
ک��رد. بنابرای��ن ب��ا توجه به 
انتش��ار گزارش مذکور به نظر 
ای��ن  می رس��د ش��رکت های 
گروه به زودی آماده بازگشایی 
باش��ند. در این گروه شرکت 
فرآوری مواد معدنی بیشترین 
می��زان تعدی��ل را اعام کرد. 
ب��ا این حال بای��د دید در روز 
گروه  این  نمادهای  بازگشایی 
چه سرنوش��تی برای آنها رقم 
خواهد خورد. از س��وی دیگر 

در گروه خودرویی رش��د نرخ 
دالر در کن��ار مبه��م ش��دن 
با  توافق هسته ای  سرنوش��ت 
توج��ه به اق��دام اخیر مجلس 
س��نای آمری��کا س��بب ش��د 
خودرویی ه��ا با کاهش قیمت 

مواجه شوند. 

باالترین ارتفاع آیفکس از 
آغاز آذرماه

ش��اخص کل فرابورس روز 
گذش��ته رش��د چش��مگیری 
را تجرب��ه ک��رد و ب��ا 8 واحد 
افزای��ش ب��ه ارتف��اع بیش از 
838واح��دی رس��ید. رش��د 

دیروز ش��اخص کل در حالی 
ص��ورت گرفت ک��ه نمادهای 
»مارون« و »زاگرس« تا سقف 
5.4 واح��د بیش��ترین تاثی��ر 
مثب��ت را بر آیفک��س به نام 
خود ثب��ت کردند و در مقابل 
نماده��ای معاماتی »ودی«، 
»کتوکا« و »وگس��تر« تا 3.7 
واحد کاهش، بیش��ترین تاثیر 
منف��ی را در برآورد این نماگر 
به دوش کشیدند. در معامات 
از  بی��ش  همچنی��ن  دی��روز 
268میلی��ون ورق��ه به ارزش 
یک هزار و 370میلیارد ریال 
در مجموع بازارهای فرابورس 

ایران دس��ت به دست شد که 
این میزان معامله در 17هزار 
و 669 دفعه صورت گرفت. در 
بازار س��هام نی��ز 227میلیون 
ورق��ه ب��ه ارزش 821میلیارد 
ریال در 12هزار و 910 نوبت 
معامات��ی م��ورد دادوس��تد 
ق��رار گرف��ت ک��ه باالتری��ن 
حج��م معامات��ی در مجموع 
بازاره��ای اول، دوم و پایه به 
دادوس��تد  با  نم��اد »حریل« 
بی��ش از 22میلیون س��هم به 
و  ری��ال  32میلی��ارد  ارزش 
بیش��ترین ارزش معامات به 
نماد »کیمیا« با نقل و انتقال 
ارزش  ب��ه  4میلی��ون س��هم 
تعل��ق  ری��ال  44.7میلی��ارد 
گرف��ت. همچنی��ن درحال��ی 
نماده��ای معاماتی ش��رکت  
خانه س��ازی  و  شهرس��ازی 
باغمیش��ه »ثباغ« و ش��رکت 
تابان  امی��د  ان��رژی  مدیریت 
هور »وهور« به تابلو معامات 
بازگش��تند که نماد معاماتی 
ش��رکت »آ س پ« به منظور 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
ساالنه صاحبان سهام، متوقف 
ش��د. همچنین در بازار اوراق 
افزون بر  مس��کن  تس��هیات 
50هزار ورقه با ارزش نزدیک 
ب��ه 38میلیارد ری��ال معامله 
ش��د ک��ه ای��ن اوراق در بازه 
قیمت��ی 714 ت��ا 755ه��زار 
ریال قرار داشتند. 45درصد از 
ارزش کل معام��ات بازارهای 
فراب��ورس ب��ه اوراق با درآمد 
ثاب��ت تعلق گرف��ت که بیش 
از 671ه��زار ورقه ب��ه ارزش 
آن  در  ری��ال  617میلی��ارد 
دادوستد شد. در صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله نیز 
5 میلی��ون ورقه به ارزش 65 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د 
که صن��دوق س��رمایه گذاری 
آرم��ان آت��ی کوث��ر باالترین 
حج��م و ارزش معامات��ی را 
در می��ان ETFه��ا ب��ه ثبت 
رس��اند. در این صندوق تعداد 
3میلیون ورقه به ارزش بیش 
از 37میلیارد ریال معامله شد.

سهامداران سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند

شاخص کل در فاز استراحت

کارش��ناس  عس��لی،  مه��دی 
اقتصاد انرژی و مدیر کل س��ابق 
امور اوپک و مجامع انرژی وزارت 
نفت، درخص��وص اثرات تصمیم 
اخی��ر اوپک ب��ر بازار س��رمایه و 
صنایع بورس��ی به س��نا گفت: از 
آنجا ک��ه نفت از ابت��دا به مثابه 
ی��ک دارای��ی مالی ظاهر ش��ده 
است، طبیعتا تغییرات قیمتی آن 
منعکس کنن��ده اطاعات مربوط 
ب��ه دارایی های مال��ی دیگر هم 
خواه��د بود، با ای��ن حال ارتباط 

قیمت نفت اوپک با بازار سرمایه 
پیچی��ده اس��ت و ب��ه صراحت 
نمی ش��ود درخصوص آثار آن بر 
این ب��ازار صحبت کرد. وی ادامه 
افزای��ش  دوران  در  دول��ت  داد: 
قیمت نف��ت و زمانی که بخواهد 
درآمده��ای آن را خ��رج کن��د، 
ممکن اس��ت بخواهد بخش��ی از 
بدهی های خود را به پیمانکاران 
و برخ��ی ش��رکت های بورس��ی 
بپ��ردازد و اینها کم��ک می کند 
ب��ه اینک��ه افراد احس��اس کنند 

ش��رکت ها می توانند س��ودآورتر 
باش��ند، بنابراین ش��اخص ها باال 
م��ی رود. عض��و هی��أت علم��ی 
موسسه مطالعات انرژی در پاسخ 
ب��ه این س��وال که آث��ار افزایش 
قیمت نفت بیشتر بر چه صنایعی 
در کشور ما محسوس خواهد بود، 
اظهار داش��ت: اثرات این افزایش 
بر صنایعی که به انرژی نزدیکند 
یا با نفت و گاز س��روکار دارند و 
با درآمدهای دولت کار می کنند، 
ب��ود. عس��لی  بیش��تر خواه��د 

درخصوص اث��رات کاهش عرضه 
نف��ت اوپک ب��ر بازاره��ای مالی 
جهان ه��م گفت: اصوال بازارهای 
مهم جه��ان در آمری��کا و اروپا، 
بهترین وضعیت را در چندس��ال 
گذشته داشتند و دالر هم نسبت 
به سال های گذشته تقویت شد. 
از طرفی، این احتمال وجود دارد 
که نرخ بهره در آمریکا و انگلیس 
افزایش یابد بنابراین این مسائل 
بورس های  بر عملک��رد  بیش��تر 
تاثی��ر می گذارد. وی  بین المللی 

در عی��ن ح��ال افزود: ب��ا توجه 
به اینک��ه ش��رکت های خارجی 
در ب��ازار س��رمایه ای��ران حضور 
ندارند، تغییرات آنها تاثیر چندان 
مس��تقیمی بر بازار س��رمایه ما 
ندارد. به همین خاطر اس��ت که 
ب��ورس در  گاهی ش��اخص های 
دنی��ا باال می رود، اما در بورس ما 
پایین می آید ی��ا بالعکس و این 
نشان می دهد لزوما بازار سرمایه 
ما ارتب��اط نزدیکی با بورس های 

بین المللی ندارد. 

مش��اور  ش��رکت  ی��ک 
شرایط  بررسی  با  سرمایه گذاری 
دیروز ب��ورس، وضعیت روزهای 
بازار  اصل��ی  آین��ده گروه ه��ای 
را براس��اس عوام��ل سیاس��ی و 
اقتص��ادی پیش بین��ی ک��رد. به 
گزارش بورس پرس، بازار سهام 
در نخس��تین روز هفته و بعد از 
تمدی��د تحریم های ای��ران برای 
10 س��ال دیگر توس��ط س��نای 
آمریکا با فضای��ی مبهم و جوی 
نامتعادل روبه رو شد، اما شاخص 
ب��ورس ب��ا رش��د 40 واح��دی 
همچنان کانال 80 هزار واحدی 

را حفظ کرد. 
در این میان ش��رکت مش��اور 
مدبر  ابن س��ینا  س��رمایه گذاری 
)اماک��و(، درب��اره ش��رایط بازار 
و پیش بین��ی روزه��ای آین��ده 
بازارهای جهانی  اعام ک��رد در 
قیمت نفت تح��ت تاثیر تصمیم 
اخی��ر اوپ��ک مبنی ب��ر کاهش 
س��قف  بش��که ای  2/1میلی��ون 
تولی��د، در چن��د روز گذش��ته 
رشد خوبی داش��ته است. با این 
حال در بازار س��هام تحت تاثیر 
ج��و منف��ی ناش��ی از تصوی��ب 

تحریم های آمریکا علیه ایران به 
مدت 10 سال دیگر، فروشنده ها 
خری��داران را به عق��ب راندند و 
در بس��یاری از گروه ه��ا ش��اهد 
قرمزپوش ش��دن سهم ها بودیم. 
تصویب مجدد تمدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران، برخاف دیدگاه 
بس��یاری از اهالی بازار، تاثیری بر 
برج��ام ندارد، چرا که در متن این 
قانون، تحریم های مربوط به بخش 
هسته ای – که طبق برجام، نباید 
مج��ددا اعمال ش��وند– حذف و 
س��ایر تحریم ه��ای غیرمرتبط با 
برجام مطرح ش��ده و البته نکته 
مهم دیگر آن است که تحریمی 
ص��ورت نگرفت��ه و فق��ط اجازه 
اعمال تحری��م در مواقع لزوم به 
رئیس جمهوری داده شده است؛ 
مج��وزی که از حدود 20 س��ال 
داش��ته  وجود  همواره  گذش��ته 

است. 
به نظر می رس��د اهمیت و وزن 
خب��ر افزایش نرخ نفت برای گروه 
پتروش��یمی و پاالیش��ی بیش��تر 
از خب��ر تمدی��د ام��کان تحریم 
س��رمایه گذاری آمری��کا در ای��ن 
صنای��ع بوده اس��ت، زیرا ش��اهد 

اس��تقبال خ��وب از ای��ن نمادها 
هس��تیم. اما از ط��رف دیگر گروه 
خ��ودرو با افزای��ش عرضه مواجه 
بود؛ گروهی که تحریم های داماتو 
ارتباط��ی ب��ه آنها ن��دارد و حتی 
پسابرجامی  مشترک  قراردادهای 
نیز ب��ه امضا رس��انده اند! بنابراین 
ب��ازار واکنش��ی  می ت��وان گفت 
احساس��ی به این موضوع نش��ان 
داده و این گونه واکنش ها چندان 
دوام نخواه��د داش��ت. از منظ��ر 
تکنیکالی نی��ز گروه خ��ودرو در 
منطقه اش��باع فروش قرار گرفته 
و ب��ه نظ��ر می رس��د صف ه��ای 
فروش ای��ن نمادها ظ��رف یکی 
دو روز آین��ده جمع آوری ش��ود. 
توصیه می شود در این نمادها وارد 

صف های فروش نشوید. 
در گروه پاالیش��ی، ب��ا وجود 
عرض��ه چندین ب��اره صف خرید 
برخ��ی نمادها، عطش خریداران 
همچن��ان ت��داوم داش��ت و در 
نهایت س��هام این گ��روه دیروز 
پاالیشی ها  داش��ت.  رشد خوبی 
هم ب��ه لحاظ بنیادی��ن و هم از 
منظر تکنیکالی در شرایط نسبتا 
خوبی به سر می برند. با توجه به 

آنکه پاالیش��ی ها نف��ت را با نرخ 
95 درصد ف��وب خلیج فارس از 
دول��ت دریافت و باب��ت پاالیش 
آن کارم��زد دریافت می کنند در 
صورت افزای��ش قیمت نفت این 
کارمزد دریافتی افزایش می یابد. 

پیش بینی بازار در روزهای 
آتی

به نظر می رسد در یکی دو روز 
آینده جو منفی به وجود آمده در 
بازار تا حدود زیادی تعدیل شود. 
نخستین  از  احتماال  خودرویی ها 
و موثرتری��ن گروه هایی خواهند 
بود که ورق را برخواهند گرداند. 
دالر که در این روزها در محدوده 
3800-3700 تومان در نوس��ان 
است به احتمال فراوان تا قبل از 
پایان سال به 3900 تومان یا حتی 
بیشتر خواهد رسید. این افزایش 
قیم��ت، وضعی��ت ش��رکت های 
صادرات مح��ور – علی الخصوص 
پتروشیمی ها – را متحول خواهد 
ک��رد و می ت��وان در گزارش��ات 
بع��دی ای��ن ش��رکت ها انتظ��ار 
تعدی��ل مثبت های بیش��تری در 
س��ود برآوردی انها داشته باشیم. 

از س��وی دیگر، به نظر می رس��د 
تداوم رش��د اخی��ر فلزاتی ها در 
بازارهای جهانی با دش��واری های 
فراوانی روبه رو باش��د. احتماال در 
هفته ه��ای آتی ش��اهد به تعادل 
رس��یدن قیمت کامودیتی ها در 
بازاره��ای جهان��ی خواهیم بود. 
افزایش احتمال رش��د نرخ بهره 
فدرال رزرو و به تبع آن ایندکس 
دالر، کامودیتی ه��ا را مج��ددا با 
چالش مواجه خواهد ساخت. در 
مجموع ب��ه نظر می رس��د گروه 
فلزاتی ه��ا همچون یک��ی دو ماه 
اخیر فرصت رش��د نداشته باشند 
و به مرور، فروشندگان این گروه 
مصمم تر و پرتعدادتر خواهند شد. 
هیجان خودرویی ها ظرف همین 
هفته به زودی تخلیه خواهد شد، 
نمادهای گروه روی خط حمایتی 
هس��تند و حجم معامات باالیی 
را در یک��ی دو روز کاری آین��ده 
رقم خواهن��د زد. در حال حاضر 
افراد ریس��ک پذیر ب��ا رعایت حد 
ض��رر 10-5درص��دی و توجه به 
نقاط حمایت��ی نمادها می توانند 
از نمادهای خودرویی نیز در سبد 

خود استفاده کنند. 

آثار تصمیم اخیر اوپک بر بازار سرمایه

پیش بینی روزهای آینده گروه های اصلی بورس

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

فرآورده ه��ای تزریقی ایران در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
سیمان صوفیان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
12.1455دفرا

3.4934.99سصوفي
6.9904.99دشیمي

4.6814.96خنصیر
1.7674.8غشاذر
3.8904.8حتاید

1.7264.73تمحرکه

 بیشترین درصد کاهش
صنایع ش��یمیایی سینا صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. ریخته گری تراکتورسازی ایران در 
رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد و کابل الب��رز هم در میان 

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

)4.86(11.552شسینا
)4.78(4.006ختراک
)4.76(2.963بالبر

)4.63(3.069قهکمت
)4.46(1.906واتي

)4.27(2.935قزوین
)4.16(2.788کطبس

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم س��یمان ش��رق پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. صنایع آذرآب در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. سرمایه گذاری س��ایپا هم در رده های باال قرار 

گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

118.798 293سشرقح

71.966 3948فاذر
51.774 1106وساپا

27.745 300واعتبارح
27.512 1347فوالد
23.532 1719خودرو
142420.751وغدیر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  به خود اختصاص داد و پتروش��یمی خارک رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام
284.109 3948فاذر

71.157 11546شخارک
63.978 2719خودرو
57.276 1106وساپا
37.273 4938ثاژن
37.049 1347فوالد

34.761 293سشرقح

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم سیمان شرق در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که صنایع 
آذرآب نعتی ایران در این گروه دوم ش��د و ایران خودرو 

در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

2933835سشرقح
39482829فاذر

27192684خودرو
3002457واعتبارح
11061945وساپا

13581294سشرق
13471273فوالد

P/E باالترین نسبت
باالترین نسبت P/E را در روز کاشی سعدی به دست 

آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1831610کسعدی
1681336کساپا
915229تکمبا
2395184دروز

917183خاذین
2156180تکنو
2963165بالبر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

8632.30وخارزم
13152.44واعتبار
10823.24پردیس
18043.42وبانک
12324.11ورنا

11084.20وسینا
27974.35شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

ریسک خرید خانه در ایران باالست
رئیس اتحادیه امالک با اش��اره به افزایش معامالت 
مسکن با ورود سامانه های مجازی، گفت: در حال حاضر 
به دلیل عدم دسترس��ی مش��اوران امالک به اطالعات، 

ریسک خرید خانه در ایران باالست. 
به گزارش ایلنا، حسام عقبایی، در مراسم راه اندازی 
س��امانه جامع ارتباطی مس��کن با بیان اینکه دغدغه ما 
از راه اندازی سامانه های ارتباطی در حوزه مجازی، این 
است که ارائه خدمات به مردم یک فضای حکومتی و 
دولتی و جنبه حاکمیتی دارد، اظهار داشت: مشاوران 
امالک��ی ک��ه می خواهن��د روند تجاری آنها نس��بت به 
مش��اوران امالک س��نتی رونق بیش��تری داشته باشد، 
باید در جهت ایجاد سامانه های مجازی گام بردارند. 

وی با اشاره به راه اندازی سامانه های ارتباطی مجازی 
در حوزه مسکن، گفت: خدمات این سایت ها در حوزه 
معامالت مسکن، موجب آسایش مردم، افزایش ضریب 
امنیت معامالت مس��کن و برد بیش��تر مشاوران امالک 
می ش��ود. در صورتی که این س��امانه ها براساس قوانین 
و مقررات در فضای مجازی کش��ور فعال ش��وند، شاهد 

افزایش معامالت مسکن خواهیم بود. 
رئی��س اتحادی��ه مش��اوران امالک با اش��اره به الزام 
هم��کاری نهاده��ای مربوطه با مش��اوران امالک برای 
یکپارچگ��ی و ش��فافیت در اطالع��ات، گفت: در حال 
حاضر با ارس��ال یک پیامک می توان اطالعات مربوط 
به یک پالک خودرو اعم از خالفی و... را به دست آورد و 
معتقدم در حوزه مسکن هم باید چنین شفافیتی وجود 
داش��ته باش��د. در حال حاضر و وقتی مردم به مشاوران 
امالک مراجعه می کنند، ترس و دلهره از این بابت که 
این ملک دارای معارض یا بدهی بانکی یا مالیاتی است، 

در برخی مواقع از خرید مسکن نیز امتناع می شود. 
وی با تاکید بر اینکه ریس��ک خرید مس��کن در ایران 
باالست، اظهار داشت: از آنجایی که اطالعاتی که مشاوران 
امالک به خریداران ارائه می کنند، جامع و کامل نیست ، 
ریسک خرید مسکن در ایران باالست و در پشت معامالت 
مسکن واقعیت هایی وجود دارد که شاید برخی مشاوران 
امالک به آن دسترس��ی ندارند. عدم دسترس��ی به برخی 
اطالعات از جمله پالک ثبتی و میزان بدهی های معوقه 
ملک موجب تضییع حقوق متعامالن می ش��ود.  عقبایی 
ب��ا بی��ان اینکه در برخی موارد این عدم اطالعات موجب 
تضییع حقوق خریداران مسکن می شود، گفت: به همین 
دلیل خریداران و فروش��نده های مسکن این عدم آگاهی 
را به حس��اب مش��اوران امالک گذاشته و آنها را به تبانی 

متهم می کنند. 
رئی��س اتحایه امالک اس��تان تهران اف��زود: ایجاب 
می کند که در حوزه مس��کن و خریدوفروش در حوزه 
مجازی یک فضای امن در برقراری معامالت مس��کن 
در کش��ور با یک عزم ملی ایجاد ش��ود. شفاف س��ازی 
معامالت نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، سازمان ثبت احوال، شهرداری، بانک ها، وزارت 
نی��رو، وزارت نف��ت، س��ازمان امور اقتصادی و دارایی با 

مشاوران امالک است. 
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران گفت: در حال 
حاضر 12 هزار مشاور امالک به صورت قانونی فعالیت 
می کنند و افرادی که در این سامانه های مجازی فعال 
می ش��وند، باید با نظارت کامل این مش��اوران در این 
سایت ها به فعالیت های خریدوفروش مسکن خود ادامه 
دهند. 120 هزار مشاور امالک در کشور فعال هستند 
و بیش از 650 هزار نفر در این واحدها مشغول کارند 
در حالی که برای ایجاد یک شغل در کشور دولت باید 

200میلیون تومان هزینه کند. 

آغاز همکاری با ایرباس برای 
ساخت قطعات در آینده نزدیک

رئی��س مرک��ز مل��ی فضایی ای��ران با بی��ان اینکه 
هواپیم��ای مس��افری ایران 140 موف��ق عمل نکرد، 
گف��ت: ب��ه زودی هم��کاری با ایرباس برای س��اخت 

قطعات هواپیما را آغاز می کنیم. 
منوچهر منطقی، رئیس سابق سازمان صنایع هوایی 
نیروهای مس��لح در گفت وگو با ایلنا، درباره مذاکرات 
با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای ساخت قطعات 
ب��ا مش��ارکت ایران، گفت: هم��کاری صنایع هوایی با 

ایرباس برای ساخت قطعه به زودی آغاز می شود. 
وی با بیان اینکه قطعه س��ازان مهم ترین حلقه در 
زنجیره ساخت هواپیما هستند، ادامه داد: برای تولید 
هواپیما باید س��ه گروه فعال باش��ند که یک گروه که 
مهم ترین قسمت در پروسه ساخت هواپیما محسوب 

می شوند، قطعه سازان هستند. 
رئی��س مرک��زی ملی فضایی ایران با تاکید بر اینکه 
اگر سهم طراحی هواپیما از پروسه تولید، 30 درصد 
باش��د، 70 درصد مابقی مربوط به س��اخت قطعات و 
انجام تس��ت اس��ت، گفت: در نهای��ت می توان گفت 
چیزی حدود 40 درصد از وزن پروسه ساخت هواپیما 
روی تولید قطعات اس��ت. در حال حاضر کار س��اخت 

قطعات هواپیما در ایران شروع شده است. 
منطقی همچنین با اشاره به پروژه ناموفق ساخت 
هواپیمای مسافری ایران 140 که مونتاژ هواپیماهای 
آنت��وف 140 ب��ود و چند فرون��د از این تایپ هواپیما 
س��قوط کردند، اظهار داش��ت: هواپیمای ایران 140 
منهای یک هدف خود که در بخش مس��افری موفق 
نب��ود، در تحق��ق س��ایر اهداف به طور نس��بی موفق 

عمل کرد. 
وی افزود: چندین هدف از ساخت هواپیمای ایران 
140 تعقیب می شد که تنها یک هدف از ایران 140 
دستیابی به فناوری ساخت هواپیمای مسافری بوده 
است. اهداف دیگری نیز از ساخت ایران 140 دنبال 
می شد، برای مثال اینکه از آن به عنوان هواپیماهای 
گش��ت دریایی اس��تفاده کنیم. این هواپیما در بخش 
مس��افری موفق نبود اما در س��ایر اهداف روند خوبی 

را طی کرد. 

محورهای هراز و فیروزکوه تبدیل 
به بزرگراه می شوند

معاون س��اخت و توس��عه راه های شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل با بیان اینکه محورهای 
هراز و فیروزکوه در شرف تبدیل شدن به بزرگراه قرار 
دارند، گفت: 5 کیلومتر از ۸ کیلومتر باقیمانده پروژه 
چهارخطه کردن محور فیروزکوه به همراه ۹ کیلومتر 
از پروژه مشابه در محور هراز تا پایان سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید. 
خی��راهلل خادم��ی در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه خبری 
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت و توسعه 
محورهای مواصالتی شمال کشور اظهار داشت: پروژه 
چهارخطه کردن محور فیروزکوه در مراحل پایانی و 

محور هراز در حال تبدیل به بزرگراه است. 
وی افزود: از پروژه چهارخطه کردن محور فیروزکوه 
حدفاصل تهران تا قائمشهر حدود ۸ کیلومتر باقیمانده 
است و تمام تالش ها به منظور تحویل 5 کیلومتر اصلی 
ش��امل گلوگاه، تونل ها و نق��اط خاص محور به غیراز 
مناطق موجود در دو محدوده مس��کونی تکمیل و تا 
پایان س��ال به حالت چهار خطه تبدیل خواهد ش��د 
و نخس��تین محور بزرگراهی به ش��مال کشور و مرکز 

استان مازندران به سرانجام خواهد رسید. 
عض��و هیأت مدی��ره ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل ونقل بابیان اینکه »پروژه چهارخطه 
محور فیروزکوه به دلیل کمبود منابع در ابتدای سال 
دچار مش��کل ش��ده بود« گفت: با تامین اعتبارات، 
س��اخت و توس��عه این پروژه با سرعت چشمگیری در 
حال انجام است و امید می رود این 5 کیلومتر به عنوان 
مهم تری��ن گل��وگاه محور فیروزک��وه رفع و در اختیار 

مردم قرار گیرد. 
معاون س��اخت و توس��عه راه های شرکت ساخت در 
ادامه به محور هراز اش��اره کرد و گفت: طبق برنامه از 
پی��ش تعیین ش��ده قرار ب��ود 25 کیلومتر از این محور 
ت��ا پایان س��ال ۹5 ب��ه بهره برداری برس��د که تاکنون 
16کیلومتر به بهره برداری رس��یده اس��ت و ۹ کیلومتر 
مورد تعهد نیز تا پایان سال تکمیل و زیر بار خواهد رفت. 
خادمی با اش��اره به روند س��اخت تونل آبش��ار در 
محور هراز خاطرنشان کرد: امیدواریم این تونل ظرف 
ی��ک م��اه آینده تکمیل و گلوگاه فعلی در محور هراز 

رفع شود. 
وی در خصوص س��ایر اقدامات در جهت رفع نقاط 
گلوگاهی در محور هراز بیان داشت: محدوده نزدیک 
ورودی ش��هر آم��ل و بخش های منقط��ع موجود در 
50کیلومتر پایانی محور نیز طی همین مدت به اتمام 
خواهد رسید و کل ورودی به شهر آمل به صورت ممتد 

چهارخطه خواهد شد. 
عض��و هیأت مدی��ره ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناه��ای حمل ونق��ل با اش��اره به روند پیش��رفت 
۸27 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در قالب پروژه های 
اقتصاد مقاومتی تحت مسئولیت شرکت ساخت گفت: 
ح��دود 50 درص��د از حجم کل این پروژه های اقتصاد 
مقاومتی به صورت رسمی و غیررسمی زیر بار ترافیک 
قرارگرفته و پیش��رفت فیزیکی کل پروژه های اقتصاد 
مقاومتی مورد تعهد نیز به 75 درصد رسیده است و 
امیدواریم تا پایان س��ال به تمام اهداف خود در این 

بخش نائل شویم. 

عمران

»گفته می شود سرمایه گذاری 
در صنعت ساختمان 35 درصد 
سرمایه گذاری ملی ایران است، 
بنابرای��ن حجم پولی که در این 
حوزه س��رمایه گذاری می شود 
بس��یار زیاد اس��ت، ام��ا نتیجه 
س��رمایه گذاری  ای��ن  نهای��ی 

مطلوب نیست.« 
ای��ن جدیدترین اظهار نظری 
اس��ت که وزیر راه و شهرسازی 
درب��اره وضعیت بازار مس��کن 
ارائ��ه داده اس��ت؛ اظهار نظری 
ک��ه نش��ان از ظرفی��ت کالن 
بالقوه بخش مسکن دارد اما در 
عین حال در عرصه عمل راهی 
طوالن��ی تا رس��یدن به اهداف 

باقی است. 
بازار مس��کن ای��ران در طول 
س��ال های گذشته بارها اهمیت 
خ��ود برای ش��اخص های کالن 
اقتصادی در کش��ور را مشخص 
ک��رده اس��ت. هرگاه ای��ن بازار 
سرعت خود را در مسیر رشد و 
توس��عه افزایش داده این اتفاق 
تاثیری جدی در ش��اخص های 
کالن اقتصادی گذاش��ته است 
و ه��ر گاه ای��ن ب��ازار ب��ا رکود 
مواج��ه ب��وده، اقتصاد ایران نیز 
نتوانسته رشدی جدی را پشت 
س��ر بگذارد. دیگر موضوعی که 
اهمیت بازار مس��کن را بیش از 
هر زمان دیگری نشان می دهد، 
حضور جدی بخش خصوصی در 
این بخش است. در شرایطی که 

دولت تالش می کند بستر الزم 
ب��رای حض��ور س��رمایه گذاران 
خصوص��ی در دیگر بخش های 
اقتصادی کش��ور را فراهم کند، 
ای��ن موضوع قبل از هر اقدامی 
در حوزه مسکن به وجود آمده و 
امکان توسعه آن نیز وجود دارد. 
قطع��ا  فضای��ی  چنی��ن  در 
کالن  ط��رح  ی��ک  اج��رای 
ک��ه ماهی��ت برنامه ری��زی در 
عرص��ه مس��کن ای��ران را برای 
طوالنی مدت تضمین کند، یکی 
از اصلی تری��ن اولویت ها خواهد 
بود. در طول س��ال های گذشته 
به طور معمول با تغییر دولت ها 
بسیاری از برنامه ریزی های ملی 
نیز تغییر کرده است که همین 
ام��ر ب��ازار مس��کن را از اهداف 
خود دور می کند؛ موضوعی که 
ح��اال انتقاد رس��می وزیر راه و 
شهرسازی را نیز به وجود آورده 

است. 
 آخون��دی گفت��ه اس��ت ب��ا 
وج��ود آنکه بخش قابل توجهی 
از س��رمایه گذاری های ص��ورت 
گرفت��ه در اقتصاد ایران به بازار 
مس��کن اختصاص می یابد، اما 
قطع��ا هن��وز بازار مس��کن نیاز 
ب��ه تغیی��رات ج��دی دارد. به 
گفت��ه وزی��ر راه، در حال حاضر 
چیزی حدود 55 تا 56 میلیون 
شهرنشین در کشور وجود دارد. 
از این رقم ذکر شده 1۸ تا 1۹ 
کش��ورمان  در  نف��ر  میلی��ون 
بدمس��کن هس��تند، بنابرای��ن 
ی��ک س��وم جمعیت ش��هری 

کش��ورمان در وضعیت مطلوبی 
زندگ��ی نمی کنن��د. در ح��ال 
حاض��ر در بح��ث شهرنش��ینی 
در بخش ه��ای محیط زیس��ت، 
حمل و نقل عمومی، تامین آب، 
فاضالب، انرژی و فرونشست ها 

مشکالتی جدی داریم. 
دول��ت ت��الش کرده در طول 
سال های گذشته بخشی از این 
بی برنامگی ه��ا را ب��ا طرح های 
توس��عه ای جب��ران کند؛ از قرار 
گرفتن چند بند مانند حمایت از 
بهسازی سکونتگاه های شهری 
در برنامه شش��م توسعه گرفته 
ت��ا برنامه هایی که ب��ه افزایش 
حض��ور بازارهای س��رمایه ای و 
نهاده��ای توس��عه ای در بخش 
مس��کن می انجامد تنها بخشی 
از اقدامات��ی اس��ت که در طول 
سال های گذشته صورت گرفته 
و البت��ه به اعتقاد کارشناس��ان 
هن��وز راهی طوالن��ی تا اصالح 

شرایط باقی است.

مشکل از توزیع مسکن 
آغاز می شود

یک کارش��ناس بازار مسکن 
معتقد اس��ت صنعت ساختمان 
ایران در طول سال های گذشته 
توانس��ته نقش��ی کلی��دی در 
اقتصاد ایران ایفا کند و این امر 
در دل ای��ن بازار نیز تاثیر خود 
را گذاشته و می توان گفت امروز 
در س��اخت واحدهای مسکونی 

کشور مشکلی ندارد. 
در  س��رحدی  احمدرض��ا 

گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تاکی��د ک��رد: آنچ��ه در ح��ال 
حاض��ر نیاز ب��ه پیگیری جدی 
دارد چگونگ��ی توزیع مس��کن 
اس��ت. ما در حال��ی واحدهای 
مس��کونی خالی از سکنه زیادی 
در کشور داریم که هنوز اقشاری 
از مردم به واحدهای جدید نیاز 
دارند و این به معنی آن است که 
توزیع درس��تی در بازار صورت 

نگرفته است. 
ب��ه گفت��ه وی، ش��رایط و 
پیش بینی ه��ا بای��د براس��اس 
و  گی��رد  ص��ورت  نیازه��ا 
تعریف  بلند مدت  برنامه ه��ای 
ش��وند. اگر ای��ن انتظار وجود 
داش��ته باش��د که برنامه های 
کوتاه م��دت اثر بخش ش��وند 
قطع��ا با واقعیت فاصله خواهد 

داشت. 
س��رحدی ب��ا بی��ان اینک��ه 
س��رمایه گذاری ها در عرص��ه 
مس��کن ناکارآمد ش��ده است، 
گفت: برای خارج شدن از این 
شرایط باید به برنامه های کالن 
و ملی که تمام نیازهای کشور 
را مدنظر قرار داده، تکیه کرد. 
گسترش حوزه های وزارت راه و 
شهرسازی دست این وزارتخانه 
را بسته و از این رو هنوز طرح 
بزرگ��ی در این عرصه اجرایی 

نشده است. 
ایمان معصومی، سرمایه گذار 
و فع��ال ب��ازار مس��کن نیز در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
س��رمایه گذاران  ک��رد:  اظهار 

خرد مسکن، هرجا که نیاز بوده 
ورود کرده اند و به طور معمول 
س��رمایه گذاری آنها با توجه به 
تقاضا تنظیم ش��ده اس��ت. از 
این رو اگر بنا باشد جهت این 
س��رمایه گذاری ها عوض شود 
باید در س��طح سیاس��ت های 
کالن نی��ز تغییرات��ی به وجود 

آید. 
به گفته وی، آنچه بیشترین 
اهمیت را برای سرمایه گذاران 
بخش خصوصی دارد، به وجود 
آمدن حاش��یه سود و تضمین 
بازگشت آن است. از این رو اگر 
بناست تغییری در شرایط بازار 
مس��کن اتفاق افتد باید شرایط 
س��رمایه گذاران در آن لح��اظ 
ش��ود، از ای��ن رو می ت��وان به 
اندیشیدن به روش های جدید 

جدی تر نگاه کرد. 
هرچن��د بای��د دی��د دولت 
تکلی��ف برنامه ریزی های کالن 
در برنام��ه شش��م توس��عه را 
چگونه روش��ن خواهد کرد، اما 
اگر بنا بر افزایش نقش آفرینی 
بخ��ش خصوصی اس��ت قطعا 
بای��د ط��وری عمل ش��ود که 
دول��ت از نی��روی مج��ری به 
تبدی��ل  کالن  سیاس��ت گذار 
شود. شاید س��پردن مدیریت 
ب��ازاری ک��ه بیش از ۹0درصد 
ب��ا  آن  در  س��رمایه گذاری ها 
غیر دولتی  بخ��ش  محوری��ت 
انج��ام می گی��رد، به خود آنها، 
یک��ی از گزینه هایی باش��د که 
در آینده قابل پیگیری است. 

صنعت ساختمان با اهداف خود فاصله دارد 

ناکارآمدی سرمایه گذاری ها در بخش مسکن

تلفن مستقیم: 86073288شماره 665 www.forsatnet.ir
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گسترش خودروهای برقی تقاضای 
نفت را کاهش می دهد

ش��رکت  برق��ی  خودروه��ای  تولی��د  در  رون��ق 
»تس��اموتورز« می توان��د ت��ا س��ال ٢٠٣٥، حدود 

١٠درصد از تقاضای جهانی بنزین را کاهش دهد. 
ب��ه گزارش ش��بکه خبری بلومب��رگ، تحلیلگران 
پیش بین��ی می کنند ک��ه دولت ها از س��ال ٢٠٢٥، 
برای مقابله با آلودگی هوا و کاهش هزینه های خود، 
تمایل زیادی به خودروهای برقی نشان خواهند داد. 
با توجه به تواف��ق ٣٠ نوامبر اوپک درباره کاهش 
تولی��د نفت تا ی��ک میلیون و ٢٠٠ هزار بش��که در 
روز، انتظ��ار می رود خودروه��ای برقی هم بتوانند تا 
س��ال ٢٠٣٥ تقاضای این کاال را روزانه حدود یک تا 

٢میلیون بشکه کاهش دهد. 
پی��ش  م��اه  ه��م  ان��رژی  بین الملل��ی  آژان��س 
)نوامب��ر٢٠١٦( پیش بین��ی ک��رده بود ک��ه میزان 
تقاضای بنزین جهانی به علت گسترش خودروهای 

برقی کاهش می یابد. 
با این  وج��ود، انتظار می رود تقاض��ای نفت برای 
چند ده��ه، به علت خدم��ات کش��تیرانی، ترابری، 
هواپیمای��ی و صنع��ت پتروش��یمی در این بخش ها 

افزایش داشته باشد. 
ش��هرهای آتن، مادرید، مکزیکوس��یتی و پاریس، 
روز جمع��ه )١٢ آذرم��اه( تعه��د دادند که تا س��ال 
٢٠٢٥، در اقدام��ی ب��رای مقابل��ه ب��ا آلودگی هوا، 
خودروه��ای دیزلی خود را ح��ذف کنند. همین امر 
سبب جرقه ای برای روی آوردن به خودروهای برقی 

بدون دود اگزوز خواهد شد. 
اگر تقاضا برای خودروهای برقی به سرعت افزایش 
یابد، ش��رکت تسا به تنهایی نمی تواند عرضه کافی 
برای این نیاز داش��ته باش��د. از این رو، شرکت های 
خودرو س��ازی دیگ��ر همانن��د »فولکس واگ��ن« و 
»فوردموتور« باید در مقیاس گسترده تری، خودروی 

برقی تولید کنند. 

توقیف بیش از هزار خودروی دودزا 
در کمتر از یک ماه در پایتخت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تشدید 
برخورد با خودروه��ای دودزا از توقیف بیش از هزار 
دستگاه خودروی دارای نقص فنی و دودزا در کمتر 

از یک ماه خبر داد. 
س��ردار محمدرضا مهماندار در گفت و گو با ایرنا، 
اف��زود: طرح تش��دید برخورد ب��ا خودروهای دارای 
نقص فنی و فاقد معاینه فنی از ١7 آبان س��ال جاری 
اجرایی ش��د و در این مدت به بیش از هزار دستگاه 
خ��ودروی دودزا و دارای نقص  فن��ی پاک اعزام به 

تعمیرگاه داده شد. 
وی با اش��اره به برخورد قاط��ع پلیس با متخلفان 
درخص��وص دس��تکاری و مخ��دوش ک��ردن پاک 
خ��ودرو نی��ز گف��ت: از ١7 آب��ان تاکن��ون بیش از 
٢٠٠درص��د توقیف در زمینه این تخلف نس��بت به 

مدت مشابه سال قبل داشتیم. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با 
اشاره به اینکه خیابان های پایتخت دیگر پاسخگوی 
این تعداد خودرو نیس��ت، خاطر نش��ان کرد: روزانه 
هزار دس��تگاه وس��یله نقلیه به ناوگان شهری اضافه 
می ش��ود که در ای��ن خصوص بای��د محدودیت ها و 

ممنوعیت های بیشتری اعمال کنیم.

ساخت بزرگ ترین اتوبوس جهان 
توسط ولوو

کمپان��ی خودروس��ازی ولوو بزرگ تری��ن اتوبوس 
جهان با ظرفیت حمل ٣٠٠ مس��افر را برای استفاده 

در سیستم حمل و نقل عمومی برزیل معرفی کرد. 
اتوب��وس Gran Artic 300 س��اخت ولوو، یک 
اتوب��وس س��ه کابینه با ظرفیت حمل ٣٠٠ مس��افر 
اس��ت که س��ه کابین آن با المان ه��ای انعطاف پذیر 
به یکدیگر متصل می ش��وند. این خودرو که تلفیقی 
از اتوبوس و قطار اس��ت، برخاف اتوبوس عجیب  و 
غریب چینی ها که قرار اس��ت از روی ترافیک عبور 
کند، برای خیابان ها س��اخته ش��ده و از یک شاسی 

سه تکه بهره می برد. 
به گ��زارش خودرونویس طول این اتوبوس اندکی 
کمت��ر از ۹١ متر و در مقایس��ه با دیگر اتوبوس های 
سری Artic بسیار بزرگ است. مدل کوچک سری 
اتوبوس ه��ای Artic ولوو در دو نس��خه  با ظرفیت 
حم��ل ١٥٠ و ١۸٠ مس��افر موج��ود اس��ت که به 
 ترتی��ب طولی براب��ر با ١۸.٥ و ٢١ مت��ر دارد. مدل

Super Artic 210 را می ت��وان بهترین ترکیب از 
لحاظ ظرفیت و اندازه دانست. طول این اتوبوس تنها 
یک متر از مدل Artic 180  بیش��تر اس��ت اما در 
 مقایسه با مدل ١۸٠ظرفیت حمل ٣٠ مسافر بیشتر را 

دارد. 
 Gran Artic 300 این خودروساز سوئدی مدل
را ب��رای سیس��تم حمل و نقل عمومی س��ریع برزیل 
توس��عه داده اس��ت و ادع��ا می کن��د ظرفیت حمل 
مسافر آن از بزرگ ترین اتوبوس های کنونی به میزان 
٣٠ نفر بیشتر اس��ت و می تواند به جای سه اتوبوس 
معمول��ی در ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته 
ش��ود. این امر به معنی اتوبوس های کمتر در سطح 
شهر و در نتیجه از لحاظ تئوری، انتشار آالینده های 

کمتر است. 
ولوو زمان فروش اتوبوس های جدید خود را اعام 
نکرده اس��ت؛ اما ما مشتاقانه منتظر هستیم تا تاثیر 
ن��اوگان اتوبوس هایی ب��ا ٣٠٠ مس��افر را بر میزان 
انتش��ار آالینده ها، سرعت س��رویس های حمل و نقل 

عمومی و رانندگان عادی ببینیم. 

فراخوان فورد برای ۶۸۰ هزار 
خودروی سواری

ف��ورد موتور ب��رای ح��دود ٦۸٠ ه��زار خودروی 
سواری »فورد فوژن« و »لینکلن  ام کی زد« به دلیل 

مشکل کمربند ایمنی فراخوان داد. 
به گزارش ایس��نا، ح��دود ٦٠٢ هزار دس��تگاه از 
خودروهای تحت فراخوان در ب��ازار آمریکا و حدود 
٦٥٠ هزار دس��تگاه از آنها به طور کلی در آمریکای 

شمالی هستند. 
ش��مار مح��دودی از خودروهای »ف��ورد موندئو« 
تحت فراخوان قرار گرفته اند که در منطقه آمریکای 

شمالی نیستند. 
فورد اعام ک��رده از وقوع دو فق��ره تصادف و دو 
مورد مصدومیت در ارتباط با این مشکل مطلع است. 
خودروهای تحت فراخوان مدل س��ال های ٢٠١٣ 

تا ٢٠١٦ هستند. 
براساس گزارش رویترز، فورد با این فراخوان قصد 
دارد کمربندهای ایمنی را که در دمای باال به خوبی 

عمل نمی کنند تعمیر کند. 

خبر بینالملل

7 خودرو

مع��اون فن��ی و مهندس��ی 
انتظامی  نی��روی  پلیس راهور 
گفت: پلیس در راستای کاهش 
آلودگی هوا موافق شماره گذاری 
م�وت�ورسیکلت های کاربراتوری 

نیست. 
س��رهنگ س��عید روح��ی 
در گف��ت و گ��و ب��ا ایرن��ا، 
از  ناش��ی  آلودگ��ی  اف��زود: 
از  بی��ش  موتورس��یکلت 
خودرو اس��ت ک��ه البته این 
مسئله همواره مورد مناقشه 
ب��وده به گونه ای ک��ه عده ای 
موتورسیکلت  یک  می گویند 
آلودگی  براب��ر خ��ودرو  پنج 

ایج��اد می کن��د ام��ا نکت��ه 
حائ��ز اهمیت این اس��ت که 
ب��ه  نس��بت  موتورس��یکلت 
خودرو آلودگی بیش��تری در 
ایجاد  ته��ران  ش��هری مثل 
می کند. وی ادامه داد: حدود 
در  موتورسیکلت  ١١میلیون 
کش��ور وجود دارد که حدود 
٣میلی��ون در ش��هر ته��ران 
هس��تند و آن هم بیشتر در 
هسته مرکزی تردد می کنند. 
س��رهنگ روحی ادامه داد: 
هی��أت دول��ت در تیرماه ۹٥ 
مصوب��ه ای تصویب ک��رد که 
براس��اس آن از یک��م مهر ماه 

ش��ماره گذاری  و  تولی��د   ۹٥
موت�ورسیکل��ت ک��اربراتوری 
ممنوع اعام شد، پلیس راهور 
نیز براساس این مصوبه از اول 
مهر ماه ۹٥ از ش��ماره گذاری 
کاربراتوری  موتورسیکلت های 
ممانعت ک��رد و تاکنون هیچ 
م�وت�ورسیکلت ک�ارب�رات�وری 

شم��اره گذاری نشده است. 
مع��اون فن��ی و مهندس��ی 
پلیس راه��ور نیروی انتظامی 
گف��ت: ای��ن در حالی اس��ت 
مصوب��ه  ای��ن  از  قب��ل  ک��ه 
موتورسیکلت  انجین  تعدادی 
اکن��ون  و  وارد کش��ور ش��د 

صحب��ت این اس��ت ک��ه این 
تعداد از مصوبه مطرح ش��ده 
مس��تثنی شوند و شرکت های 
تولید کنن��ده اج��ازه داش��ته 
باش��ند این موتورسیکلت ها را 

شماره گذاری کنند. 
افزود: در  س��رهنگ روحی 
حال حاضر از اول مهر ماه ۹٥ 
پلیس هیچ ی��ک از موتورهای 
ش��ماره گذاری  را  کاربراتوری 
نک��رده اس��ت و ب��ا توجه به 
آلودگ��ی هوا، وظیف��ه پلیس 
این اس��ت که ای��ن مصوبه را 

اجرا کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه پلیس 

موافق شماره گذاری موتورهای 
تصریح  نیس��ت،  کاربرات��وری 
کرد: پلیس مجری قانون است 
و چنانچه هیأت دولت تصمیم 
بگیرد ح��ق ای��ن تولید کننده 
حفظ شود، مصوبه هیأت دولت 

را اجرا می کند. 
تاکی��د  روح��ی  س��رهنگ 
ک��رد: پلی��س براب��ر مصوب��ه 
کاربراتوری  موتوره��ای  فعلی 
را ش��ماره گذاری نکرده است 
و از س��وی دیگ��ر ب��ه منظور 
کاه��ش آلودگی ه��وا، موافق 
شماره گذاری این نوع موتورها 

نیست. 

عضو هیات مدیره اتحادیه تاکس��یرانی شهری کشور 
و مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی بندرعباس گفت: از 
١٢٠ هزار تاکسی در کش��ور، ٣٣ هزار و ١۸7 تاکسی 
فرس��وده از اسفند سال گذش��ته تا ١١ آذر سال جاری 

نوسازی شده است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، حس��ن اخاقی اظهار داش��ت: تا 
پایان س��ال جاری نیز نزدیک به ٣٠ هزار تاکسی جدید 

جایگزین و ناوگان تاکسیرانی نوسازی می شود. 
عضو هیات مدیره اتحادیه تاکس��یرانی شهری کشور 
ادام��ه داد: هم اکنون ٦۸هزارو 7٢4 نفر برای نوس��ازی 
تاکس��ی درکش��ور نام نویس��ی کرده و همچنان روند 

ثبت نام تا پایان سال ادامه دارد. 
وی اضافه کرد: دارندگان تاکس��ی های فرس��وده که 
امس��ال نسبت به نوس��ازی خودروی خود اقدام نکنند 

فرصت خود را از دس��ت می دهند و س��ال آینده طرح 
توسعه ناوگان تاکسی اجرایی خواهد شد. 

اخاقی اظهار داشت: ٢٠٠ میلیون ریال تسهیات و 
همچنین ٥٥ میلیون ریال برای خرید تاکسی فرسوده 
به مالک خودرو برای نوسازی تاکسی فرسوده پرداخت 

می شود. 
عضو هیات مدیره اتحادیه تاکس��یرانی شهری کشور 
با اش��اره به برنامه راه اندازی تاکس��ی گردش��گری در 
ش��هرهای مختلف کشور در پاسخ به س��وال خبرنگار 
ایرن��ا اظهار داش��ت: این موض��وع در اتحادیه در حال 
بررس��ی اس��ت و پس از امض��ای تفاهم نامه ای که بین 
اتحادیه تاکسیرانی کشور و میراث فرهنگی وارد مرحله 

اجرایی می شود. 
وی اشاره کرد: خودروهای مورد نیاز اجرای این طرح 

در حال شناس��ایی و بررسی است و امید می رود برای 
شش ماهه دوم سال آینده تاکسی گردشگری در کشور 

عملیاتی شود. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس ابراز داشت: 
ش��هر بندرعباس دارای ٢ هزار و ۸44 تاکسی است که 
٢هزار و 7۹ دستگاه آن فعال، ٣4١ دستگاه نیمه فعال، 
4٢4 خودرو غیرفعال و ٢۹۹ تاکسی نیز نوسازی شده 

است. 
به گفته اخاقی، تاکس��ی های فعال و ۹٠٠ خودرو 
مس��افربر ش��خصی س��اماندهی ش��ده در ٣7 مسیر 
درح��ال خدمات رس��انی به مردم هس��تند و بیش��تر 
مسافربرهای شخصی س��اماندهی شده در ١7 مسیر 
م��ورد نیاز ب��رای به کارگیری تاکس��ی مس��افران را 

جا به جا می کنند. 

عضو هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور: 
33هزار و 1۸7 تاکسی فرسوده در کشور نوسازی شده است

معاون پلیس راهور: 

پلیسموافقشمارهگذاری
موتورسیکلتهایکاربراتورینیست
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جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس با حواشی زیادی 
هم��راه بود. تمدید قانون تحریم 10 س��اله آمریکا علیه 
ای��ران و تذکر به رئیس مجل��س، تقدیم آخرین الیحه 
بودجه دولت دکتر روحانی را تحت تاثیر خود قرار داد. 
جلس��ه با صحبت های علی الریجان��ی درباره مصوبه 
س��نا و کنگ��ره آمری��کا در تمدید تحریم ها آغاز ش��د. 
الریجانی ضمن محک��وم کردن این اقدام، آن را خالف 
برجام دانست و از دولت خواست مصوبه مجلس شورای 
اسالمی درباره برجام را اجرایی کند و گزارش آن را در 

اختیار مجلس قرار دهد. 
۲۶۴ نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی هم با 
امض��ای بیانیه ای مصوبه مجل��س نمایندگان آمریکا در 
تمدید 10 س��اله قانون تحریم های اقتصادی آمریکا را 

محکوم کردند. 
در ادامه جلس��ه، بعد از صحبت ه��ای آقای روحانی، 
محمد دهقانی نماینده اصولگرای مردم طرقبه از رئیس 
مجلس خواست اقدامات آمریکا در نقض برجام بی پاسخ 
گذاش��ته نشود. او به مسائل مطرح شده توسط محمود 
صادقی، نماینده تهران در رابطه با حساب های شخصی 
رئیس قوه قضاییه هم اشاره کرد و آن را »دروغ بزرگی« 

دانست که از تریبون مجلس بازگو شده است. 
علی الریجانی در پاس��خ به تذکر دهقان درباره نقض 
برجام، بر طرح اقدام متقابل تاکید کرد و گفت مجلس 
الیحه غنی ای دارد ک��ه از ابعاد مختلف به این موضوع 
توجه کرده است. رئیس مجلس درباره اظهارات صادقی 
هم ب��ا تایید تذک��ر دهقانی، متذکر ش��د: هیچ یک از 
حساب های قوه قضاییه شخصی نیست و مربوط به قوه 

قضاییه است. 

صادقی: چرا از شأن مجلس دفاع نمی کنید؟ 
محمود صادقی در جلس��ه روز گذشته مجلس ضمن 
انتقاد از مراجعه ماموران برای بازداش��ت ش��بانه خود، 
این اقدام را غیر کارشناس��انه خواند و گفت که این کار 

متناسب با روابط بین قوا نبوده است. 
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس خط��اب به رئیس 
مجلس گفت: چرا از شأن مجلس دفاع نمی کنید؟ تا کی 
می خواهند به حقوق ما تعدی کنند و شما ساکت باشید؟ 

به گزارش ایس��نا، محمود صادقی گفت: اظهار نظری 
که یکی از همکاران در خصوص تذکر بنده داش��تند و 
تلویحا هم آقای الریجانی بر آن صحه گذاش��تند، بنده 
تذکر می دهم که جلب غیرقانونی اینجانب روز یکشنبه 
گذش��ته برخالف نص صریح اصل ۸۶ قانون اساس��ی و 
قان��ون نظارت ب��ر رفتار نمایندگان بوده اس��ت و صرفا 
به جهت تذکر اینجان��ب به وزیر اقتصاد درمورد افتتاح 

سپرده بانکی قوه قضاییه بوده است. 
نماینده م��ردم تهران در مجلس اف��زود: قوه قضاییه 
مدعی اس��ت که بن��ده در نطقم به رئی��س قوه تهمت 
زده ام، خواهش می کنم دقیق��ا اظهارات اینجانب را در 
تاریخ ۲۴ آبان ماه س��ال جاری مالحظ��ه کنید. کجای 
اظهارات بنده تهمت اس��ت؟ بنده از وزیر اقتصاد سوال 
کردم ش��ما در مصاحبه خود گفته اید این حس��اب های 
مطابق موازین ش��رعی و قانونی بوده است. سوال کردم 
ک��ه توضیح دهید مبانی ش��رعی و قانون��ی افتتاح این 

حساب ها چیست؟ 
نماین��ده مردم تهران در مجل��س ادامه داد: آیا اصل 
۵۳قانون اساس��ی همه دس��تگاه ها را ملزم نمی کند که 
تمام حس��اب ها و درآمدهای خود را به خزانه داری کل 
کش��ور واریز کنن��د، توضیح دهید که ب��ا کدام موازین 
قانونی مغایرت دارد؟ آیا این تهمت اس��ت یا س��وال یا 

درخواست؟ 
نماین��ده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: آیا یک 
نماین��ده مجلس حق ندارد در مجلس س��وال کند؟ به 
فرض هم که تهمت باشد، مگر آیین نامه اجازه نمی دهد 
ف��ردی که مورد تهمت قرار گرفته توضیحات خود را به 

مجلس ارائه کند؟ 
او خطاب به الریجانی گفت: ش��ما ام��روز درباره روز 
مجلس و مرحوم ش��هید م��درس صحب��ت کردید، از 
ش��هامت ها و مجاهدت های ایش��ان گفتید اما چرا هیچ 
اشاره ای نکردید به تعرضی که به حریم مجلس صورت 
گرفت؟ ش��بانه در جوار منزل بنده مأموران دادس��تانی 
کمی��ن ک��رده بودن��د و می خواس��تند مرا ب��ه زور به 
دادس��تانی ببرند، کجا نشسته ایم ما؟ أین تذهبون! چرا 
از ش��أن مجلس دفاع نمی کنی��د؟ تا کی می خواهند به 
حقوق ما تعدی کنند و ش��ما ساکت باش��ید. ما اجازه 

نمی دهیم به شأن و اقتدار مجلس اهانت شود. 
صادقی افزود: بنده از ش��خص خودم هیچ نمی گویم 
فق��ط از حریم مجلس که میراث مش��روطیت و میراث 
خون پدر ش��هیدم است دفاع می کنم. این موضوع هیچ 
مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به 
هم می زنند که نیمه ش��ب به حکم یک بازپرس نابخرد 
یک نماینده مجلس را می خواهند این گونه جلب کنند. 
او تصریح کرد: اگر دنبال ناآرامی بودم ادامه می دادم. 
در حال��ی که بن��ده این احضار را خ��الف تمام موازین 
قانون��ی و حقوقی اعم از آیین دادرس��ی کیفری، قانون 
اساس��ی، آیین نام��ه داخلی مجلس و قان��ون نظارت بر 
رفتار نمایندگان می دانس��تم روز سه ش��نبه در دادسرا 
حض��ور پیدا کردم برای اینکه به س��اختار نظام احترام 

بگذارم. 
صادق��ی همچنی��ن گفت: متاس��فانه دس��تگاه قضا 
رفتارش ساختارش��کنانه بوده و ب��ه مجلس بی حرمتی 
کرده اس��ت. از ش��ما می خواهم از ش��أن مجلس دفاع 

کنید. 
رئیس مجلس در پاس��خ به صادقی گفت: وقتی وزیر 
اقتصاد می گوید آن سایت ضدانقالب دروغ گفته و این 
پول هایی که در قوه قضاییه اس��ت به ن��ام قوه قضاییه 
اس��ت، از شما که فرزند ش��هید صادقی هستید انتظار 
نب��ود که آن را تایی��د کنید. زمانی که ش��ما به همراه 
آق��ای مازنی و آقای رحیمی نماینده تهران آمدید بنده 
خدمت ش��ما این را هم گفتم که حرف نادرستی است، 
این پول ها به حس��اب قوه قضاییه اس��ت به نام شخص 

نیست، چرا اصالح نکردید؟ 
او ادام��ه داد: م��ا مفتخری��م ک��ه در مجلس مدرس 
هس��تیم که از حق باید دفاع کنیم ن��ه از حرف ناحق. 
وقتی ش��ما آبروی یک مسلمانی را می ریزید، در حالی 
که ش��ما خود یک روحانی بوده ای��د و می دانید که در 
روایات آمده است حرمت یک مومن مثل حرمت کعبه 

است، آیا این گونه باید حرمت را رعایت کنیم؟ 
صادق��ی درحالی ک��ه میکروفونش خام��وش بود، از 
الریجانی پرس��ید آیا جلب ش��بانه من درس��ت بود که 
الریجان��ی به این س��وال جواب منف��ی داد و گفت این 

مسئله پیگیری شده است. 

محمدجواد ظریف، وزی��ر خارجه ایران 
روز گذشته در شش��مین نشست وزیران 
قلب آس��یا در آمریتسر هند با بیان اینکه 
چالش ه��ای فراروی افغانس��تان و منطقه 
ب��ه ه��م پیوس��ته اند، تاکید ک��رد که ما 
همچنان از دولت وحدت ملی افغانس��تان 
حمایت ک��رده و آمادگی داریم با رهبران 
افغانس��تان برای کمک به آنه��ا در ایفای 

مسئولیت های شان همکاری کنیم. 
در بخش��ی از مت��ن س��خنرانی دکت��ر 
ظریف آمده است: همکاران ارجمند؛ پنج 
س��ال پیش ما فرآیند قلب آس��یا را برای 
پیش��برد همکاری منطق��ه ای با محوریت 
افغانس��تان و با تصدیق ای��ن واقعیت که 
افغانس��تان امن و باثبات برای پیشرفت و 
سعادت منطقه قلب آسیا حیاتی است، بنا 
نهادیم. در طول این مدت ما توانس��ته ایم 
به پیشرفت هایی نائل شویم، اما همچنان 
راه��ی طوالنی در این مس��یر باقی مانده 
اس��ت. منطقه م��ا همچنان از گس��ترش 
نگران کنن��ده خش��ونت های افراط گرایانه 
رن��ج می برد و رش��د فزاین��ده تولید مواد 
مخ��در جوامع مان را تهدی��د می کند. در 
این میان، افغانس��تان بیش از همه از این 
مصائب متاثر شده است. سال ۲01۶ سال 
بسیار پرچالش��ی برای دولت وحدت ملی 
افغانس��تان ب��ود، زیرا گروه ه��ای افراطی 
همانند داعش اقدامات تروریستی خود را 
در داخل افغانس��تان و حتی در شهر کابل 

گسترش داده اند. 
م��ا همچن��ان از دول��ت وح��دت ملی 
افغانس��تان حمایت کرده و آمادگی داریم 
با رهبران افغانس��تان ب��رای کمک به آنها 
همکاری  مسئولیت های ش��ان  ایف��ای  در 
کنی��م. همچنی��ن از دس��تاوردهای اخیر 
دولت افغانستان در برقراری صلح با حزب 
اس��المی اس��تقبال ک��رده، امیدواریم که 
فرآیند صلح با مالکیت و هدایت افغانستان 

و ب��ا بهره گی��ری از تمام��ی ظرفیت های 
موجود در کشورهای منطقه این کشور را 
به س��مت صلحی پایدار و جامع به پیش 

برد. 
هم��کاران گرامی، چالش ه��ای فراروی 
افغانس��تان و منطقه ما به هم پیوس��ته و 
مرتبطند. گزارش ه��ای اخیر دفتر کنترل 
مواد مخدر سازمان ملل متحد بیانگر رشد 
۴۳ درص��دی تولید م��واد مخدر در طول 
س��ال گذش��ته اس��ت. بدون دارایی های 
تروریس��ت ها  مخ��در  م��واد  از  حاصل��ه 
نمی توانن��د عملیات خ��ود را تامین مالی 
کنن��د. تولیدکنن��دگان مواد مخ��در نیز 
برای انتقال کاالهای مرگبارش��ان نیازمند 
جنگ جوی��ان و مبارزان هس��تند. در این 
رابطه، سطح پایین توسعه یافتگی، درآمد 
پایی��ن و فق��دان فرصت ه��ای اقتصادی 
زمینه ه��ای مناس��بی را ب��رای گروه های 
تروریستی و شبکه های قاچاق موادمخدر 

فراهم می کند. 
به عن��وان کش��وری که در خ��ط مقدم 
جنگ علیه قاچاق م��واد مخدر قرار دارد، 
ما برنامه های کشت جایگزین و طرح های 
درآمدزای��ی جایگزین پیش��نهاد کرده ایم 
ت��ا کش��اورزان افغان��ی را از تولید تریاک 
ب��ازدارد. با وج��ود این، به منظ��ور تغییر 
مس��یر فعلی و روند هشداردهنده افزایش 
تولید م��واد مخدر، همکاری بین المللی بر 
مبنای یک استراتژی منسجم برای توسعه 
جایگزی��ن با هدف تغیی��ر اقتصاد جنگی 
به یک اقتصاد رس��می و پایدار ضروری و 

اجتناب ناپذیر است. 
موافقت نامه سه جانبه میان ایران، هند و 
افغانستان درخصوص توسعه بندر چابهار 
گام مهمی در این مس��یر است که موجب 
می ش��ود افغانس��تان به بازارهای جهانی 
از طری��ق دریای آزاد دسترس��ی داش��ته 
و توس��عه منابع معدنی غنی و گس��ترده 

افغانس��تان را به لح��اظ اقتصادی جذاب 
و قاب��ل عرض��ه می کن��د. م��ا از بازیگران 
منطق��ه ای و فرامنطقه ای دعوت می کنیم 
تا مش��ارکت در توسعه و گسترش چابهار 
 را مدنظ��ر ق��رار دهن��د. پ��روژه راه آهن 
خ��واف - هرات نیز طرح کلیدی مواصالتی 
دیگری است که افغانستان را از طریق ایران 
به شبکه های بین المللی ریلی وصل می کند. 
در طول ۳7 س��ال گذش��ته، ما میزبان 
حدود ۳میلیون تن از اتباع افغانی هستیم. 
آنه��ا تقریبا ب��ه همه امکان��ات و خدمات 
عمومی ک��ه به ایرانیان ارائه می ش��ود، از 
جمله امکانات پای��ه، حمل و نقل عمومی، 
خدم��ات بهداش��تی و آم��وزش عمومی 
دسترسی دارند. تنها در سال جاری ما به 
حدود ۴00 هزار نفر از دانش آموزان افغان 
فاق��د م��درک اقامتی خدمات آموزش��ی 
اعطاء کرده ایم. این در حالی اس��ت که ما 
در ای��ن زمینه تقریبا هیچ کمکی از طرف 

جامعه بین المللی دریافت نمی کنیم. 
ای��ران به عن��وان کش��ور راهب��ر »طرح 
اقدام��ات اعتمادس��از در زمینه آموزش« 
)Education CBM( تحت فرآیند قلب 
آس��یا، با افغانس��تان برنامه های همکاری 
دوجانبه ای با وجود محدودیت های منابع 
ملی داشته اس��ت. این در حالی است که 
مشارکت کشورهای حمایت کننده به این 
برنام��ه قابل توجه نبوده اس��ت. ما جامعه 
کش��ورهای کمک کننده را به مش��ارکت 
در این برنامه ب��ه نحوی که امکان اجرای 
برنامه ه��ا و فعالیت ه��ای توافق ش��ده را 

فراهم کند، دعوت می کنیم. 
در پای��ان ی��ک بار دیگر بر عزم راس��خ 
مردم و دولت جمهوری اس��المی ایران در 
ادامه حمایت و پشتیبانی از دولت و مردم 
عزیز افغانس��تان برای گذر از دوره دشوار 
تاریخ شان به سوی یک افغانستان باثبات، 
ایمن و پیش��رفته که به ثبات و پیشرفت 

منطقه قلب آسیا کمک خواهد کرد، تاکید 
می کنم.«

رایزنی ظریف با مقامات هندی در 
مورد وضعیت نرگس کلباسی

غالمرضا انصاری، سفیر ایران در هند در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به دیدار نرگس 
کلباس��ی با دکتر محمدج��واد ظریف در 
محل س��فارتخانه ایران در دهلی نو گفت: 
این دیدار به درخواس��ت نرگس کلباسی 
انج��ام ش��د و از آقای ظریف خواس��ت تا 
وضعیتش را ب��ا مقامات هندی در جریان 
بگ��ذارد. تا آنجا که م��ن اطالع دارم آقای 
ظری��ف در جریان مذاکراتی که با مقامات 
هندی داشتند در این ارتباط هم صحبت 
و تاکید بر رسیدگی عادالنه بر این موضوع 
کردند. امیدواریم در چند روز آینده شاهد 
تاکید بر بی گناهی نرگس کلباسی باشیم. 
البته ما قصد دخالت در امور قضا را نداریم 
ولی ش��واهد امر گویای این موضوع است 
که ایش��ان در طول ش��ش س��ال گذشته 
خدمات گس��ترده ای را به بچه های هندی 
ارائه کرده اس��ت. ش��واهد و این خدمات 

مشخص است. 
نرگس کلباس��ی اش��تری اهل اصفهان 
اس��ت و پس از مهاجرت به انگلستان پدر 
و م��ادر خود را از دس��ت می دهد. ابتدا به 
مدت یک س��ال در پرورشگاه های هند و 
س��ریالنکا فعالیت های خیرخواهانه انجام 
می ده��د و ب��ا دیدن وضعیت ک��ودکان و 
تنگدس��تی آنه��ا اقدام به تاس��یس مرکز 
نگهداری کودکان بی سرپرست که معلول 
یا نابینا بودند می کند. اتهام قتل غیرعمد 
ی��ک ک��ودک و س��هل انگاری ک��ه منجر 
به غرق ش��دن یک کودک ک��ه در زمان 
پیک نیک در کن��ار رودخان��ه ای به بازی 
مش��غول بوده او را از ادام��ه فعالیت های 

خیرخواهانه اش بازمی دارد. 

در ششمین نشست وزیران قلب آسیا

ظریف: امسال به 400 هزار دانش آموز افغان خدمات آموزشی ارائه کردیم

به گ��زارش ایس��نا، اس��حاق جهانگیری در نخس��تین 
همای��ش ملی صیانت و گفتمان س��ازی اجتماعی ش��دن 
مبارزه با مواد مخدر که در س��الن اجالس س��ران برگزار 
ش��د، گفت: برجام حاصل گفت وگوهای طوالنی و پیچیده 
جمهوری اس��المی با ش��ش قدرت بزرگ دنیاست. برجام 
حاصل گفت وگوهای طوالنی ایران با سازمان ملل، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپاست. برجام برنامه ای 
مصوب در نهادهای مهم و رس��می کش��ور مانند مجلس 
شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی، هیأت وزیران و 

مقام معظم رهبری است. 
او ادام��ه داد: برجام در س��طح بین الملل��ی نیز مصوب 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی و نیز اتحادیه اروپاست. 

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: کارشکنی 
و نقض آمریکایی ه��ا در قبال برجام فقط مخالفت با ملت 
ایران و ایران نیست. دشمنی آمریکایی ها با ایران سابقه ای 
طوالن��ی دارد و کارنامه س��یاهی در عملکرد آمریکا علیه 
مل��ت ایران وجود دارد. اقدام آنه��ا علیه برجام اقدام علیه 
گفت وگو و تعامل بین المللی اس��ت، اق��دام علیه توافقات 
بین المللی اس��ت و حتما راه مقابله با چنین اتفاقی راهی 
عقالن��ی خواهد بود که باید در داخل کش��ور در س��طوح 
نهادهای اصلی تصمیم گرفته ش��ود که خوشبختانه ما با 
دستور مقام معظم رهبری بعد از قبول برجام نهاد نظارتی 
در برجام را تش��کیل دادیم ک��ه رئیس جمهور نیز رئیس 
آن اس��ت و رئیس مجلس و نماینده مقام معظم رهبری و 

تعدادی از وزرا عضو آن هستند و نظارت می کنند. 

معاون اول رئیس جمهور: 
اقدام آمریکا علیه برجام، اقدام علیه تعامل بین المللی است

  روز گذشته، به گفته سرویس امنیت 
ف�درال روس�یه، رس�تن ماگومدوویچ 
اسلدروف معروف به ابومحمد القدری، 
رهبر ش�اخه داعش در داغستان که با 
اقدامات تروریستی در ولگاگراد روسیه 
ارتباط داش�ته در جریان عملیات ویژه 
پلیس کشته ش�د. این در حالی است 
که ابوبکر الحکیم، یکی از سرکردگان 
فرانسوی تونسی االصل داعش در حمله 
پهپ�ادی ائتالف بین الملل�ی تحت امر 

آمریکا در سوریه کشته شد. 

ارتش عراق به پیش�روی کند خود در اس�تان نینوا به ویژه موصل، مرکز این 
استان ادامه می دهد و تاکنون 20 درصد از این شهر را آزاد کرده است

تیتر اخبار

احم��د امیرآب��ادی فراهانی، رئیس هیأت رس��یدگی به 
ماجرای لغو س��خنرانی نایب رئیس مجلس در مش��هد در 
گفت وگو با ایلنا گفت: در پی سفری که به مشهد داشتیم 
و با تمامی مسئوالن مربوطه دیدار کردیم، گزارش خود را 
برای تصمیم گیری نهایی تقدیم هیأت رئیس��ه کمیسیون 

شوراها و امور داخلی کشور خواهیم کرد. 
او گفت: در جریان این س��فر با فرمانده س��پاه اس��تان 
خراس��ان رضوی، دادستان مش��هد و مدیرکل دادستانی، 
اس��تاندار خراسان رضوی، مجمع مش��ورتی اصالح طلبان 
ک��ه دعوت کننده آقای مطه��ری بودند، مس��ئوالن اداره 
کل اطالعات اس��تان خراسان و مسئوالن نیروی انتظامی 
جلسه و دیدارهایی داشتیم و در ادامه گزارشی درخصوص 

لغو س��خنرانی آقای مطهری تهیه خواهیم کرد. قرار است 
این گزارش تقدیم هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور 

داخلی کشور شود تا در این رابطه تصمیم گیری شود. 
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده عضو این هیأت تحقیق هم 
به ایلنا از برگزاری جلس��ه ای با دادستان کل کشور خبر داد و 
گفت که پس از اس��تماع صحبت های آقای مطهری، گزارش 
هیأت تحقیق لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس در مشهد نهایی 
خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور در حاش��یه همایش ملی صیانت و گفتمان سازی 
اجتماعی ش��دن مب��ارزه با مواد مخدر گفت:  ان ش��اء اهلل هیچ 
سخنرانی در روز دانشجو لغو نمی شود و همه سخنرانی ها باید 

مجوز شورای فرهنگی دانشگاه ها را داشته باشند. 

تصمیم گیری نهایی درباره لغو سخنرانی مطهری در کمیسیون شوراها 

 در پ�ی ش�یوع آنفلوآنزای فوق 
صادرات  کش�ور  در  پرندگان  حاد 
م�رغ و تخ�م م�رغ عم�ال متوقف 
ش�ده اس�ت. رئی�س هیات مدیره 
تهران  تخمگ�ذار  م�رغ  اتحادی�ه 
گف�ت: م�ردم از مص�رف م�رغ و 
این  نیم پ�ز خودداری و  تخم مرغ 
محصوالت را به صورت کامال پخته 

مصرف کنند. 

روز گذش�ته کیفیت هوای پایتخت با ش�اخص 62 در وضعیت »س�الم« و غلظت 
آالینده ها کمتر از حد مجاز بود. این در حالی است که مدیرکل پیش بینی و هشدار 

سریع سازمان هواشناسی از احتمال بارش در روزهای دوشنبه و سه شنبه خبر داد

تیتر اخبار

جش��نواره بین الملل��ی فیلم »مراک��ش« در جدیدترین 
دوره برگزاری اش، بزرگداشتی برای عباس کیارستمی برپا 
کرد. به گزارش ایس��نا، در این مراس��م که 1۳آذر ماه برپا 
ش��د، احمد کیارستمی )فرزند زنده یاد عباس کیارستمی( 
با حضور روی س��ن سخنان خود را با ش��عری معروف از 
پ��درش آغاز ک��رد و گفت: از ارتفاع می ترس��م افتاده ام از 
بلندی، از آتش می ترس��م س��وخته ام به کرات، از جدایی 
می ترسم رنجیده ام چه بسیار، از مرگ نمی هراسم نمرده ام 

هرگز حتی یک بار. . . 
فرزند بزرگ کیارس��تمی در ادامه افزود: وقتی از عباس 
)کیارس��تمی( پرسیدند، دوس��ت دارد چه میراثی از خود 
بر جای بگذارد؟ گفت: خیلی دش��وار است که بگویم چه 

چیزی از خ��ود به یادگار می گذارم و حتی درباره آن فکر 
نکردم، چرا که لذت من بودن و وجودم است و نه آثارم. 

احم��د کیارس��تمی با اش��اره به نقل قول ه��ای پدرش 
ادامه داد: عباس کیارس��تمی می گفت؛ »اگر مجبور باشم 
بی��ن بودن خودم و آث��ارم یکی را انتخ��اب کنم، ترجیح 
می دهم خودم باش��م و آثارم نباش��د.« حاال او رفته است 
ام��ا فیلم های او، عکس هایش، ش��عرهایش و صدها نفری 
که در ورک شاپ های او در سراسر جهان آموزش دیده اند 
با ما هس��تند. من تمام این رویدادها و بزرگداش��ت ها در 
سراسر جهان و همه شما را که اینجا هستید ادامه حضور 
پدرم می دانم. او خودش به خوبی در یکی از ش��عرهایش 
می گوید: »وقتی آمد آمد، وقتی بود بود، وقتی رفت بود«.

احمد کیارستمی: وقتی رفت، بود

  بودج�ه س�ازمان صداوس�یما در 
سال ۹6 حدود ۱۵۹۸ میلیارد و 6۵0 
میلیون تومان اعالم شده که خبر از 
افزایش حدود 26۳ میلیارد تومانی 

نسبت به سال قبل می دهد. 
 پیکر زنده یاد محمد زرین دس�ت 
)کارگ�ردان و بازیگ�ر فقی�د( صبح 
روز گذشته با حضور جمعی از اهالی 
س�ینما و خانواده ای�ن کارگردان و 

تهیه کننده سینما تشییع شد. 

نمایش »چهار صندوق« به 
کارگردانی آناهیتا زینی وند، 

اثری است که کودکان کار در 
آن نقش آفرینی می کنند. این 

اجرا از شانزدهم آذر تا دوم 
دی ماه ساعت ۱۸:۳0دقیقه 

در تماشاخانه سه نقطه سالن 
رکن الدین خسروی، واقع در 

بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، 
نبش خیابان مرتضی زاده، 

پالک ۱0 و ۱2 برگزار خواهد شد

تیتر اخبار

علی اکب��ر طاهری، سرپرس��ت باش��گاه پرس��پولیس در 
گفت وگو با مهر از جریمه ۵0 هزار فرانکی این باشگاه از سوی 
فدراسیون بین المللی فوتبال خبر داد و درباره هزینه اردوی 
سرخپوش��ان در امارات توضیحاتی داد. او گفت: مبلغ 1۹۸ 
هزار درهمی که به آن اشاره شده از سوی باشگاه در اختیار 
سرپرس��ت کاروان تیم گذاشته شد تا بخشی از آن به عنوان 
پول توجیبی و پاداش به بازیکنان پرداخت شود. همان طور 
که قبال نیز گفته ام ما تنها هزینه بلیت و ویزا را متقبل شدیم 
و هزینه دیگری نداش��ته ایم. باقیمانده پول��ی که در اختیار 
سرپرس��ت کاروان بود نیز به باش��گاه بازگردانده ش��ده که 

اسنادش موجود است. اگر از باشگاه ایرانیان استعالم گرفته 
شود مشخص خواهد شد که پرسپولیس هیچ هزینه ای برای 
این اردو نداشته است. وقتی این راهکار برای مشخص شدن 
وضعیت هزینه باشگاه وجود دارد دیگر نمی توان دروغ گفت. 
طاه��ری در رابطه با پرونده جدی��دی که به خاطر انتقال 
محمدرضا خلعتبری از عجمان امارات به پرسپولیس در فیفا 
بازش��ده است، گفت: فیفا از پرسپولیس به علت عدم رعایت 
اصول نقل و انتقاالت شکایت کرده است چرا که این انتقال 
در زمان مقرر و قانونی انجام نشده و به همین خاطر باشگاه 

پرسپولیس ۵0 هزار فرانک جریمه شده است. 

فیفا پرسپولیس را ۵0 هزار فرانک جریمه کرد

  براس�اس رأی اولیه کمیته انضباطی 
فدراس�یون فوتبال، محمد خرمگاه و 
ساکت الهامی به خاطر تخلفاتی که در 
مسابقه تیم های استقالل تهران و صبای 
ق�م رخ داد، تا اطالع ثانوی از حضور در 

مسابقات رسمی محروم هستند. 
  علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم فوتبال 
پرسپولیس به دلیل آسیب دیدگی برابر 

پدیده نمی تواند بازی کند. 

رونالدینیو به چاپه کوئنزه پیوس�ت. این فوق س�تاره س�ابق فوتبال برزیل و 
باش�گاه بارسلونا پیش از این اعالم کرده بود که حاضر است رایگان برای این 

تیم به میدان برود

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ
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کافه تبلیغات

بررسی و تحلیل استراتژی های تبلیغاتی جنرال موتورز

کممصرفتر،سبزتر،سریعتر،هوشمندتر

ویدا زمانی

الهام مشعوف
elham.mashouf@gmail.com

سرقت طرح به جای کپی! 

به تازگی برای نخستین بار یک طرح تبلیغاتی به جای 
کپی عمال س��رقت ش��د که بازتاب های زی��ادی را در 
بی��ن اهالی تبلیغات به دنبال داش��ت. به همین منظور 
گفت وگویی با سرکار خانم اسماعیلی، مدیرعامل شرکت 
ایده پردازان هما که طرح اصلی بیلبورد آسیابتن را تیم 
ایشان طراحی کرده بودند، انجام دادیم تا ابعاد این اتفاق 

روشن تر شود. 
 از میان کارهای ش�ما آسیا بتن بیشتر دیده شد، 

علتش را چه می دانید؟ 
فکر می کنم دالیل زیادی در کنار هم باعث ش��د که 
بیلبوردهای آس��یا بتن متمایز از دیگر کارهای ما دیده 
ش��وند. نخس��تین دلیل آن برخالف رود شنا کردن در 
تبلیغات آس��یا بتن بود. براساس استراتژی تعیین شده 
توس��ط گروه ایده پردازان هما، آس��یا بتن باید برخالف 
دیگر همکاران خ��ود در صنعت بتن، روی بیلبوردهای 
ش��هری می آم��د. از آنجاک��ه در صنعت بت��ن اغلب از 
ش��یوه های بازاریاب��ی B to B )یا ب��ازرگان با بازرگان( 
استفاده می کنند، این شیوه تبلیغ در تهران غیره منتظره 
بود و باعث ش��د این مجموعه بیش از پیش دیده شود 
و همچنین توجه کارشناس��ان را به خود جلب کند. از 
دیگر دالیل آن می توان به طراحی متفاوت و خاص این 
کار اش��اره کرد؛ طرحی که ایده اصلی آن در اتاق فکر و 
ایده گروه ایده پردازان هما شکل گرفت و ایده به صورت 
ترکیبی از عکس و تصویر س��ازی اجرا ش��د، طرحی که 
نشان دهنده شناخت کامل گروه اتاق فکر از صنعت بتن 
و نگرانی های سازندگان تهرانی بود؛ نگرانی هایی از قبیل 
ترافی��ک، نیاز به س��رعت در حمل بتن به جهت حفظ 
کیفیت آن و توانمن��دی در ارائه خدمات به موقع. این 
طرح به صورتی س��اده و مستقیم به این موضوع اشاره 
داش��ت. عالوه بر این رنگ های مورد اس��تفاده در طرح 
به جذاب تر ش��دن آن کمک کرد و باعث شد به سرعت 

دیده شود. 
 بازخوردهای�ی که پس از اک�ران کار گرفتید چه 

بود؟ 
در مجموع کار بس��یار موفقی بود، اما معموال در این 
مدل بازاریابی بازخورد تبلیغات با اس��تفاده از یک اقدام 
تبلیغاتی چندان باال نبوده یا اینکه کامال موقتی خواهد 
بود. در این راستا باید مجموعه ای از فعالیت ها در کنار هم 
قرار گرفته و طبق یک برنامه درس��ت استراتژیک پیش 
برون��د. گروه ایده پردازان هما به عنوان مش��اور تبلیغات 
آسیا بتن پس از مطالعه بازار مصرف و رقبا مجموعه ای 
از اقدام��ات را در کن��ار هم برنامه ری��زی و اجرا کرد که 
بخشی از آن را طراحی و نصب بیلبوردها تشکیل می داد. 
اقدامات پیش از نصب بیلبورده��ا و برنامه ریزی پس از 
آن در پیش��برد اهداف کارفرما بسیار موثر بود. طراحی 
و چ��اپ کاتالوگی که گویای توانمندی کارخانه باش��د، 
انتخ��اب هدایای تبلیغاتی جذاب و کارآمد، وب س��ایتی 
جهت دسترسی به اطالعات، آموزش کامل تیم بازاریابی 
و فروش و همچنین تش��کیل تیم بررسی بازار پاره ای از 
اقدامات تکمیل کننده ای بود که باعث شد تولید و فروش 

این کارخانه تا دو برابر افزایش داشته باشد. 
 داس�تان س�رقت کار چ�ه بوده؟ چط�ور متوجه 

شدید؟ 
از طرف کارفرما پیامی دریافت کردم، عکس��ی که از 
بیلبورد کپی ش��ده، گرفته ش��ده بود. یکی از دوستان 
ایشان که در محدوده رباط کریم تردد داشتند، بیلبورد 
را دیده بودند. با بررسی جزییات عکس متحیر شدیم. 
با توجه به اینکه بیش��تر این کار تصویر سازی شده بود 
طرح اصلی قابل تشخیص بود. دقیقا همان طرح را حتی 
بدون زحمت اجرای مجدد چاپ کرده بودند. آرم آسیا 
بتن از روی میکس��ر پاک شده بود و کامال غیر حرفه ای 
آرم خود را جایگزین کرده بودند و قطعا فایل اصلی الیه 

بسته را در اختیار داشته اند. 

پس از پیگیری سرقت فایل به نتیجه ای رسیدید؟ 
مصمم شدم موضوع را پیگیری کنم. تمام احتماالت 
و کس��انی را  که به فایل الیه بسته دسترسی داشتند... 
بررس��ی کردم. طی تماس با ش��ماره های روی بیلبورد 
کپی طراح یا همان سارق اثر را پیدا و با ایشان صحبت 
کردم. ایشان یکبار دیگر مرا شوکه کرد. با لحن نامناسب 
با اطمینان جواب داد: در ایران قانون کپی رایت وجود 
ندارد، طرح را گرفته ام و چاپ کرده ام و شما هیچ اقدام 
قانونی نمی توانید انجام بدهید. یکبار کار را چاپ کرده ام 

و 10 بیلبورد دیگر هم در دست چاپ و نصب دارم. 
چه اقدام قانونی انجام دادید؟ 

در ارتب��اط با این موضوع با وکیل ش��رکت صحبت 
کردم. طی بررسی های ایش��ان متوجه شدم متاسفانه 
پیگیری موضوع و بررس��ی شکایت شامل صرف هزینه 
و زمان قابل توجهی می ش��ود. همچنین طبق قوانین 
موج��ود این کار برای محرم ش��امل س��ه ماه حبس و 
پرداخت جریمه نقدی خواه��د بود و با توجه به تاریخ 
نصب و در اختیار داشتن فایل الیه باز طرح از سوی ما، 
اثبات جرم کار بس��یار راحتی است و گروه ایده پردازان 

هما با جدیت پیگیر این مسئله خواهند بود. 
حرف آخر؟ 

متاس��فانه به دلیل طی مراحل قانونی طوالنی مدت 
و ص��رف هزینه ه��ای باال همکارانی که اتفاقی مش��ابه 
این برای شان افتاده اس��ت، معموال اقدامی نکرده اند و 
متاس��فانه کپی کاران ترسی از این کار ندارند. در موارد 
مشابهی که تا چند سال پیش به راحتی کپی می شد، 
مثل استفاده از نام های مشابه برند های مطرح، پیگیری 
ش��کایاتی که از طرف مجموعه های آسیب دیده انجام 
شد، سبب شد که این موضوع نهادینه شود و این اتفاق 
کم تر رخ دهد. امید است در این صنف نیز این فرهنگ 
نهادینه شده و کسی به خود اجازه چنین کاری ندهد. 

تبلیغات خالق

آگهی سایت اهدای عضو donatelife- شعار: با اهدا کردن یک ارگان بدن، جان چندین نفر نجات پیدا می کند. 

ایستگاه تبلیغات

وقتی نویسنده درگذشته می تواند 
کتاب امضا کند

عالقه مندان ادبیات عاشق یک جلسه امضای کتاب 
خوب  هس��تند. اما وقتی نویسنده واقعی غایب است، 
بهترین چیز در دس��ترس بعدی ممکن است امضایی 

توسط یک بازوی مکانیکی به سبک خود او باشد. 
به نظر می رس��د که این ف��رض حرکت عجیب این 
 bol. com فروش��گاه اینترنتی کتاب اروپای��ی یعنی
و DDB  بروکس��ل در نمایش��گاه کت��اب آنتورپ در 
ماه گذشته باشد. برای جعل دستخط هشت نویسنده 
  Beyond محبوب، این آژانس با آزمایشگاه تحقیقاتی
همکاری کرده تا دستخط اصلی نویسندگان را بررسی 

و ماشینی برای تولید مجدد آن بسازد. 
به گزارش ام بی ای نیوز، حاال روبات به جای نام هایی 
نظیر Nicci French )اس��م مس��تعار نویسندگان 
 Sean و   Nicci Gerrard هیجان��ی  کتاب ه��ای 
کار   David Baldacci رمان نوی��س  و   )French
می کند و بدون توقف به مدت 12 روز یادداش��ت های 
شخصی را با سرعت هر پیام در 90 ثانیه نوشته است. 

کمپین ه��ای تبلیغات��ی جن��رال موتورز 
همیش��ه در پی ایجاد تصویری تازه از برند 
خود در بین مصرف کنن��دگان بوده و دائما 
س��عی داش��ته جایگاه خ��ود را در صنعت 
خودرو س��ازی مس��تحکم کند. ب��ه وضوح 
مش��خص بود که بعد از ورشکستگی جنرال 
موت��ورز، مش��تریان خودرو های ای��ن برند 
ناگهان کاهش پیدا کردند، بنابراین کمپین 
تبلیغاتی موف��ق این کمپانی تصمیم گرفت 
توجه خود را بر ش��یوه فروش منحصر به فرد 
و جلب رضای��ت مصرف کنندگان آمریکایی 
متمرکز کند تا به این ترتیب سهم بازار خود 

را ارتقا بخشد. 

تغییر بعد از بحران
جن��رال موتورز ب��رای بازس��ازی تصویر 
برند و توس��عه س��هم ب��ازار خود ب��ا فراز و 
نش��یب هایی روبه رو ش��د. جن��رال موتورز 
همیش��ه به عنوان یک برند کامال آمریکایی 
شناخته می شده که حق انتخاب گسترده ای 
به مشتریانش می دهد و به این شکل سعی 
دارد نظر تمام اقشار جامعه را به خود جلب 
کند. از طرفی جنرال موتورز مفتخر اس��ت 
که وس��ایل نقلیه مطمئنی تولید می کند. با 
وجود امنی��ت و اطمینان باالی خودرو های 
ای��ن کمپان��ی در مقایس��ه ب��ا خودرو های 
تولیدی کمپانی ه��ای خارجی، چند برندی 
بودن آن، میزان سود دهی جنرال موتورز را 
با مش��کل مواجه کرده است. راندن وسایل 
نقلیه خارج��ی دیگر برای آمریکایی ها ننگ 
نیست، با توجه به اینکه خیلی از خریداران، 
وفاداری خود را به جنرال موتورز از دس��ت 
داده و ب��ه برند ه��ای خارجی ک��ه از لحاظ 
اقتصادی و درصد ایمنی مناس��ب هستند، 
روی آورده اند. تمام این فاکتور ها در سقوط 
جن��رال موتورز تاثیر گذار ب��وده و به همین 
خاط��ر آنها را به فکر ایج��اد تغییر و تاکید 
بیش��تر بر آمریکایی بودن این برند انداخت 
تا بتواند از این طریق مش��تریان بیشتری را 

به سمت خود جلب کند. 
اعم��ال ای��ن تغییرات نه تنه��ا برای حل 
مش��کالت اقتصادی جن��رال موتورز حیاتی 
است، بلکه برای بازسازی و بهبود رابطه این 
کمپان��ی با مصرف کنندگان��ش نیز ضروری 
خواهد بود. آنها به این نتیجه رس��یدند که 
برای جلب دوباره رضایت عموم، براس��اس 
آگهی های تبلیغاتی این شرکت، باید روش 
س��اخت خودور های خ��ود را متحول کرده 
و ش��یوه بازاریابی محصوالت ش��ان را تغییر 

دهند. 
پی��ش از ورشکس��تگی جن��رال موتورز، 
این ش��رکت خودرو های خ��ود را به کمک 
اعتبار و ش��هرتش به فروش می رس��اند. اما 
بع��د از بحران اقتص��ادی جن��رال موتورز، 
مصرف کنندگان خواس��تار تغییراتی اساسی 

و ملموس در تولیدات این شرکت بودند. 
آنچه نس��بت به ای��ده آمریکایی بودن در 
تبلیغات مهم جلوه می کند، ایده تغییر است. 
این ایده اگرچه خیلی خالقانه و بکر نیست، 
اما هوشمندانه است. به نظر می رسد امروزه 
آمریکایی ها دائما به دنبال تغییر هس��تند، 
به خص��وص با وجود وضعیت اقتصادی اخیر 
آمریکا. این ای��ده حتی برای جنرال موتورز 
از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است، چون 
تنها راه امیدوار کننده ب��رای ماندن در این 

صنعت، ایجاد تغیی��ر خواهد بود. در نتیجه 
جنرال موت��ورز در کمپین خود روش هایی 
را که قرار اس��ت تغییر داده شود اعالم و به 
مزایایی که قرار است شامل حال خریداران 

شود نیز اشاره کرده است. 

مشتریان هدف
مصرف کنندگانی ک��ه تبلیغات جنرال 
موتورز بیشتر آنها را مورد هدف قرار داده، 
آمریکایی هستند که جزو طبقه متوسط 
جامعه بوده و به سن قانونی برای رانندگی 
رس��یده اند. مصرف کنن��دگان هدف آنها، 
معموال به دنبال خودرو هایی هستند که 
کمتر باعث آلودگی محیط زیس��ت بوده 
و مصرف س��وخت پایین تری نیز داش��ته 
باشد. بنابراین جنرال موتورز در تبلیغات 
خود سعی داش��ته روی این موارد تاکید 
کن��د. برای مثال، در یک��ی از آگهی های 

تبلیغاتی این کمپانی، ب��ه آالیندگی پایین 
خودرو ها اش��اره ش��ده و همچنین با نشان 
دادن تصاوی��ری روی ای��ن نکت��ه تاکی��د 
بیشتری می کند. در این ویدئوی تبلیغاتی، 
خودرویی را می بینیم که به س��مت جایگاه 
س��وخت گیری می رود که مملو از پنل های 

خورشیدی و درخت اس��ت. در تبلیغات به 
کم مصرف ب��ودن خودرو ه��ای این کمپانی 
نیز تاکید ش��ده است. به طور کلی، پروفایل 
مش��تریان جن��رال موتورز کامال باز اس��ت 

ک��ه این موضوع می تواند ه��م اثرات مثبت 
داش��ته باش��د هم منفی. از یکسو، تبلیغات 
این کمپان��ی می تواند برای ه��ر بیننده ای 
که به تماش��ای آن می نشیند جذاب باشد، 
چون آنها در تبلیغات خود قش��ر خاصی را 
نام نبرده ،بنابراین منافعی که از سوی برند 

به بیننده القا می ش��ود، می تواند مخاطبان 
جهانی را در بر بگیرد. از سوی دیگر ممکن 
است یک مصرف کننده به دنبال یک ویژگی 
و فایده خاص باش��د و با دی��دن تبلیغ این 
کمپانی و عدم مش��خص بودن مشتری 

هدف آن، از آن برند صرف نظر کند. 
همان ط��ور که پیش��تر اش��اره ش��د، 
ه��دف اصل��ی تبلیغات جن��رال موتورز، 
جذب مش��تریان آمریکایی بوده اس��ت. 
ای��ن دی��دگاه در تصاوی��ر و صداگذاری 
ب��ه کار رفته در تبلیغات قابل مش��اهده 
اس��ت. برای مثال، در یک��ی از آگهی ها 
ای��ن جمله بی��ان می ش��ود: »پایانی بر 
خودرو ه��ای آمریکایی«، »تول��د دوباره 
خودرو های آمریکای��ی،« و »االن زمانی 
اس��ت ک��ه قیمت های ما ب��ا قیمت های 
جهانی در حال رقابت اس��ت«. استفاده 
مداوم از واژه ه��ای »آمریکایی« و »ما«، 
ح��س میهن پرس��تانه مصرف کنن��دگان را 
تحری��ک می کن��د. ای��ن برانگیزانندگی در 
محت��وای تصوی��ری ای��ن ویدئو ه��ا نیز به 
چش��م می خورد. در این تبلیغات، نما هایی 
جاده ه��ای  متع��دد،  آس��مانخراش های  از 
آمریکایی، پرچم ه��ای آمریکا و ورزش های 

آمریکای��ی دیده می ش��ود. اگرچ��ه ممکن 
اس��ت در نگاه اول هیچ ی��ک از این تصاویر 
به صنعت خودرو س��ازی ارتباطی نداش��ته 
باش��د، اما اس��تفاده از آنها در تاثیر گذاری 
بیشتر تبلیغات موثر است. رعایت این نکات 
از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار اس��ت، چون 
تالش جنرال موتورز برای رقابت با تولیدات 
برند های خارجی و داخلی را نشان می دهد. 
واقعیت این اس��ت که همه تولید کنندگان 
خودرو های آمریکایی طی برهه ای از لحاظ 
ف��روش از تولید کنن��دگان خارج��ی عقب 
افتادن��د، و جن��رال موت��ورز با ای��ن آگهی 
تبلیغات��ی، به دنبال تحریک غرور آمریکایی 
و در نتیجه افزایش فروش خودرو های بومی 

بوده است. 

تعدد برند ها
جنرال موتورز از قبل، هشت برند تولیدی 
داش��ته که ه��ر برند مدل ه��ای مختلفی را 
ب��رای فروش ارائه می کند. اگرچه امروزه در 
ویدئو های تبلیغاتی آنها تنها چهار برند این 
 GMC، :کمپانی بیش��تر مورد توجه است
Cadillac و   Buick، Chevrolet
ای��ن کار نه تنها از لح��اظ اقتصادی حرکتی 
هوش��مندانه اس��ت، بلکه جنرال موتورز را 
در جایگاه مناسبی در رقابت با شرکت های 
خودرو س��ازی خارجی ق��رار می دهد. هوندا 
ب��رای مث��ال، تنه��ا دو تولید کنن��ده دارد؛ 
هوندا و آکورا. هر یک از این تولید کنندگان 
مدل های زیادی را روانه بازار می کنند که از 
لحاظ ایمنی، ش��هرت جهانی دارند. جنرال 
موتورز در تقلید از این استراتژی، نه تنها به 
افزایش س��ود دهی از طریق حذف برند های 
بی ثمر کم��ک می کند، بلکه می��زان اعتبار 

کمپانی را نیز افزایش می دهد. 

مزایای عقالنی و احساسی
در رابط��ه ب��ا مزایای عقالن��ی و منطقی، 
جن��رال موتورز مزای��ای عقالنی اس��تفاده 
تبلیغ��ات متذک��ر  در  را  از خودرو های��ش 
می شود. به طور مشخص آنها ادعا می کنند 
س��بز تر،  کم مصرف ت��ر،  خودروهای ش��ان 
س��ریع تر و هوشمند تر هس��تند. این شیوه، 
اس��تراتژی موثری اس��ت، چ��ون هم باعث 
رش��د برند می ش��ود و هم به مش��تری این 
آگاهی را می دهد که با خرید یک خودروی 
جدید جن��رال موتورز چ��ه مزایای عاطفی 
و احساس��ی نصی��ب او خواه��د ش��د. بیان 
این موضوع ک��ه خودرو های جنرال موتورز 
هوشمند تر هستند، این حس را در خریدار 
ایجاد می کند که خرید برند دیگری به غیر 

 از جنرال موتورز اشتباه است. 
سریع تر و س��بز تر بودن خودرو ها، نه تنها 
در رش��د برند موثر اس��ت، بلکه به مزایای 
احساسی آن نیز اشاره می کند. این حقیقت 
که خودرو های این برند س��بز ترند به تمایل 
جنرال موتورز برای ب��ه روز بودن و اهمیت 
آن نسبت به محیط زیست بر می گردد. وجود 
این ویژگی برای خریداران مهم است، چون 
آنها ترجیح می دهند محصولی را خریداری 
کنند که به حفظ محیط زیست کمک کرده 
و در حفظ منابع طبیعی موثر باشد. سریع تر 
بودن ه��م مزایای احساس��ی دارد و هم به 
توس��عه برند کمک می کند. بعضی از افراد 
تنها دوست دارند سریع برانند و این ویژگی 
می تواند ب��رای مصرف کنندگان خودرو های 

مسابقه ای جذاب باشد. 

امروزه آمریکایی ها دائما به دنبال تغییر 
هستند، به خصوص با وجود وضعیت اقتصادی 
اخیر آمریکا. این ایده حتی برای جنرال موتورز 

از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است، چون 
تنها راه امیدوار کننده برای ماندن در این 
صنعت، ایجاد تغییر خواهد بود. در نتیجه 

جنرال موتورز در کمپین خود روش هایی را که 
قرار است تغییر داده شود اعالم و به مزایایی 
که قرار است شامل حال خریداران شود نیز 

اشاره کرده است



 

اخیرا بیلبوردی از هواپیمایی 
ام��ارات در خیابان ه��ای تهران 
به چش��م می خورد ک��ه در آن 
مخاط��ب را از هیجان��ی پنهان 
در ارتف��اع 40ه��زار پای��ی آگاه 
کرده و او را تش��ویق می کند در 
لذت تماش��ای زنده مس��ابقات 
ورزشی در این ارتفاع با این برند 
همراه باشد. به نظر می رسد این 
ش��رکت که بارها عنوان برترین 
خط هواپیمایی جه��ان را از آن 
خ��ود کرده اس��ت، س��عی دارد 
با ایجاد س��رگرمی حی��ن پرواز 
خصوص��ا در پروازهای طوالنی، 
مخاطبان  هیجان طلب��ی  حس 
خود را ب��رآورده کند. به همین 
منظ��ور برنامه ه��ای مارکتینگ 
و تبلیغات خ��ود را با هدف قرار 
دادن مس��افرانی ک��ه متقاضی 
نس��بتا  و  لوک��س  پروازه��ای 
طوالنی مدت هستند اجرا کرده 
اس��ت. برای آگاهی از این شیوه 
جذب مخاطب و استراتژی پشت 
آن با محمد قربانعلی بیک، مشاور 
مارکتینگ و مدیرعامل شرکت 
آراکو گفت وگویی ترتیب دادیم 

که در ادامه می خوانید. 

استفاده از سرگرمی حین 
پرواز 

محمد قربانعلی بیک، مش��اور 
مارکتینگ و مدیرعامل شرکت 
آراکو در خص��وص ارزیابی خود 
از ای��ن روی��داد و هدفی که این 
برن��د آن را دنب��ال می کند، به 
»فرصت امروز« می گوید: در ابتدا 
الزم اس��ت توضی��ح مختصری 
در خص��وص ای��ن امکانات ویژه 
حین پرواز بیان کنیم. سیس��تم 
   In-flight entertainment
IFEیا همان سرگرمی های حین 
پرواز ابت��دا در دهه 30میالدی 
هواپیمای��ی  ش��رکت  توس��ط 
ب��رای  و     Hindenburg
پروازه��ای طوالنی بین آمریکا و 
اروپا ارائه ش��د. این بسته در آن 
دوره زمانی شامل امکان استفاده 
از پیانو، سالن اس��تراحت، اتاق 
مخصوص اس��تعمال دخانیات و 
بوفه بود. پ��س از جنگ جهانی 
دوم، امکان اس��تفاده از پرژکتور 
جهت نمای��ش فیل��م در طول 
پرواز نی��ز به این بس��ته اضافه 
ش��د. ای��ن امکانات ت��ا مدت ها 
جزو تنها امکان��ات قابل ارائه در 
ط��ول پروازه��ای طوالنی مدت 
ب��ود تا اینک��ه در اواخر دهه 80 
و با پیشرفت تکنولوژی در حوزه 
و ورود محصوالت  الکترونی��ک 

قابل حم��ل پخش موس��یقی، 
امکان گوش دادن به موس��یقی 
نی��ز به موارد فوق در حین پرواز 
اضافه شد. از دهه 80 که سرعت 
پیش��رفت تکنولوژی به خصوص 
در حوزه الکترونیک و مخابرات 
افزایش  چش��مگیری  به صورت 
یاف��ت، امکانات وی��ژه ای به این 
سیستم اضافه شد. این امکانات 
  LCD نمایش��گر های  ش��امل 
بود که در پش��ت صندلی ها قرار 
داش��ت و مس��افر می توانس��ت 
توس��ط سیس��تم اینتران��ت به 
تماشای فیلم مورد عالقه خود یا 
گوش دادن به موسیقی بپردازد. 
یکی از بزرگ ترین دغدغه ها و 
مشکالت سیستم سرگرمی های 

حین پرواز، بروز مش��کالت 
الکتریکی در سیستم ناوبری 
هواپیما به دلیل حجم باالی 
کابل کشی بود که در سال 
س��انحه  ب��روز  در   1998
برای پ��رواز ش��ماره 111 
س��وییس ایر دخیل بود. به 
همین دلیل امروزه سیستم 
IFE به ص��ورت کام��ل از 
سایر تجهیزات ناوبری مجزا 
بوده و از لحاظ کابل کش��ی 
کامال ایزوله است تا امنیت 
پرواز به بهترین نحو ممکن 
اتصال  قابلیت  تامین شود. 
به اینترنت از دیگر مواردی 

اس��ت که در خطوط هواپیمایی 
مدرن به جلب مشتریان کمک 

شایانی خواهد کرد. 

امکانات جذاب انگیزشی 
برای پروازهای طوالنی مدت 

او با توج��ه به توضیحات ارائه 
ش��ده در ای��ن خص��وص ادامه 
می د هد: هواپیمای��ی امارات که 
در س��الیان اخیر باره��ا جایگاه 
برترین خ��ط هوایی جه��ان را 
از س��وی Skytrax  دریاف��ت 
ک��رده )هواپیمای��ی ام��ارات در 
سال 2016 نیز مجددا موفق به 
دریافت رتبه یک شد(، تبلیغات 
خ��ود را ب��ا ه��دف ق��رار دادن 
مسافرانی که متقاضی پروازهای 
لوک��س و نس��بتا طوالنی مدت 
هستند اجرا کرده است. مخاطب 
ه��دف ای��ن تبلیغ��ات، طبق��ه 
متوسط به باالی جامعه است که 
برای سفرهای تفریحی یا کاری 
قصد تهیه بلیت دارند. همچنین 
باید توجه داش��ت این امکانات 
در ش��رایطی می تواند جذابیت 
بیشتری داش��ته باشد که زمان 
پرواز بیش از 4-3 ساعت باشد. 
در این حالت سرگرمی های حین 
انگیزه ای بس��یار  پرواز می تواند 

جذاب برای مخاطبان ایجاد کند. 

تبلیغی با هدف برندسازی 
پاس��خ  در  کارش��ناس  ای��ن 
ب��ه این س��وال که ای��ن برند بر 
مبنای چه اس��تراتژی ای سعی 
داشته  در درگیرکردن مخاطب 
اس��ت، می افزاید: روال��ی که در 
این تبلیغ دنبال می شود جذب 
مسافران خاص است که عموما 
قصد س��فرهای نس��بتا طوالنی 
دارن��د. اما در این می��ان انگیزه 
این شرکت در خصوص پررنگ 
کردن پخش مس��ابقات ورزشی 
جای س��وال دارد. اگر این تبلیغ 
در زمان مس��ابقات جام جهانی 
یا المپیک انجام می شد شاید با 

توجه به جو حاکم می توانس��ت 
ج��ذاب باش��د ولی در ش��رایط 
فعلی به نظر می آید این شرکت 
می توانس��ت از س��ایر مزای��ای 
رقابتی خود جهت تبلیغ استفاده 
و ب��ه م��واردی همانن��د امکان 
استفاده از اینترنت در حین پرواز 
اش��اره کند که قبال ه��م از این 
مزیت در تبلیغات خود استفاده 
کرده اس��ت. همچنین مواردی 
مانند برترین خط هوایی س��ال 
2016 به نظر جذابیت بیشتری 
می توانست داشته باشد. در کل 
تماشای  به عنوان یک مخاطب، 
مسابقه ورزش��ی در طول پرواز 
ش��اید برای درصد بس��یاری از 
مش��تریان به عن��وان وجه تمایز 
تلقی نش��ود و به زبان س��اده به 
خاطر تماش��ای رخداد ورزشی 
هواپیمای��ی ام��ارات را انتخاب 
نکنند. ب��ه همین دلیل ش��اید 
بتوان گف��ت ای��ن تبلیغ بیش 
از اینکه هدف جذب مس��تقیم 
مخاطب را دنبال کند، به دنبال 
برند س��ازی و اه��داف بلند مدت 

است. 
در ه��ر ص��ورت هواپیمای��ی 
ام��ارات برتری ه��ای فراوانی از 
جمله رفتار حرفه ای مهمانداران 
و خدم��ه، کیفیت س��رویس و 

مواد غذایی، فواصل مناسب بین 
آس��ایش مسافران  و  صندلی ها 
حین پرواز، تاخیرات بس��یار کم 
و موارد ف��راوان دیگ��ری را نیز 
می تواند به عنوان پیام تبلیغاتی 
ارائه کند، به همین دلیل انتخاب 
این گزین��ه حداقل برای بنده تا 

حدی سوال برانگیز است. 

اولویت هواپیمایی داخلی 
چیز دیگری است 

قربانعل��ی بی��ک در ج��واب 
ای��ن پرس��ش که ای��ن حرکت 
هواپیمایی امارات چقدر می تواند 
هواپیمایی ه��ای  الهام بخ��ش 
داخلی باش��د، ادامه می دهد: با 
توجه به تحریم هایی که در طول 
موجب  پیشین  سالیان 
تحت فش��ار قرارگرفتن 
خطوط هوای��ی داخلی 
بیش��ترین  بود،  ش��ده 
ش��رکت های  تمرک��ز 
روی  داخل��ی  هوای��ی 
نوسازی ناوگان، کاهش 
زمان تاخیرات به دلیل 
نقص فن��ی )که موجب 
نارضایت��ی بس��یاری از 
مس��افران ش��ده است( 
و کاه��ش هزینه ه��ای 
جاری قرار دارد. به عنوان 
مثال خبر بررسی طرح 
تهاتر بده��ی ایرالین ها 
به ش��رکت پخش فرآورده های 
نفتی و فرودگاه ه��ا با مطالبات 
نش��ان دهنده  دول��ت  از  آنه��ا 
مش��کالت فراوان��ی اس��ت که 
خط��وط هوای��ی داخل��ی با آن 
مواجه هس��تند. همچنین ارائه 
امکانات ویژه ای از قبیل اینترنت 
و تماش��ای مس��ابقات ورزشی 
نیازمن��د ن��اوگان جدید اس��ت 
ک��ه البته ب��ا توافق هایی که در 
خصوص تحویل هواپیما از سوی 
ش��رکت های بویینگ و ایرباس 
انج��ام ش��ده، می ت��وان انتظار 
داشت این مسئله در بلند مدت 

مرتفع شود. 
از س��وی دیگ��ر بای��د توجه 
داش��ت ک��ه درص��د باالی��ی از 
پروازه��ای ایرالین ه��ای ایرانی، 
ویژه سفرهای داخل کشور است 
که ب��ا توجه به زمان پ��رواز که 
عموما کمتر از 1.5 ساعت است، 
وجود چنی��ن امکاناتی ضروری 
نیس��ت. به بیان دیگر برای یک 
مسافر پرواز داخلی، ایمنی پرواز، 
آس��ایش کابین، فواصل مناسب 
صندلی ه��ا، کیفی��ت پذیرایی و 
رفت��ار خدم��ه و کاه��ش زمان 
تاخی��رات از اولویت ه��ای اصلی 
است. همچنین باید توجه داشت 

هزینه نصب و راه اندازی سیستم 
IFE  از حدود 1.5میلیون دالر 
ش��روع می ش��ود ک��ه از لحاظ 
اقتصادی در پروازهای داخلی و 
با قیمت های فعلی بلیت منطقی 

به نظر نمی رسد. 

تمایل مسافران به کاهش 
زمان پرواز 

او در م��ورد مخاطب��ان هدف 
این رویداد صحبت کرده و ادامه 
می ده��د: همان گونه ک��ه بیان 
شد مخاطبان چنین تبلیغاتی، 
قشر متوس��ط به باالی جامعه، 
مسافران پروازهای اروپا، آسیای 
ش��رقی، کانادا و آمریکا هستند 
ک��ه ب��ه دلی��ل طوالن��ی بودن 
پ��رواز، وجود چنی��ن امکاناتی 
می توان��د ب��رای آنه��ا جذابیت 
داش��ته باش��د. نکت��ه ای که در 
خص��وص پروازه��ای طوالن��ی 
به کانادا و آمری��کا باید در نظر 
باالی مسافران  داش��ت، تمایل 
ب��ه کاهش زم��ان توق��ف پرواز 
به صورت ترانزیت است. به عنوان 
مثال در صورتی که ش��ما قصد 
س��فر به کانادا را داش��ته باشید 
و پرواز ش��ما توقفی 5ساعته در 
لندن داشته باشد، اولویت شما 
می توان��د انتخاب خ��ط هوایی 
دیگری با توقف کوتاه تر باشد و 
اگر خط هوای��ی خاصی چنین 
امکانی را برای مس��افران فراهم 
کند، می تواند به جذب مسافران 
کمک ش��ایانی کند. همچنین 
در مورد کانال ه��ای ترویج این 
کمپین نیز باید اش��اره کنم که 
به نظر من تبلیغات بیلبوردی در 
این مورد خاص بسیار پررنگ تر 

بوده است. 

تصویرسازی تا جذب 
مستقیم مخاطب

مارکتینگ  کارش��ناس  ای��ن 
در انته��ا در خصوص پیش بینی 
مخاطب��ان  ارزیاب��ی  از  خ��ود 
می کند:  بی��ان  هیجان دوس��ت 
اینجان��ب به عنوان ش��خصی که 
را  ورزش��ی  مس��ابقات  برخ��ی 
دنب��ال می کنم، ح��س خاصی 
نس��بت به ای��ن تبلیغ ن��دارم و 
پیرو توضیحات قبلی بیشتر این 
موضوع را به صورت تصویر سازی 
برن��د ح��س می کنم ت��ا جذب 
مستقیم مخاطب. اگر دسترسی 
به اینترنت مانن��د گزینه ای که 
در تبلی��غ دیگ��ر این ش��رکت 
مطرح ش��د، وجود داشته باشد، 
شما می توانید از طریق اینترنت 
مس��ابقات ورزش��ی را نیز تماشا 

کنید! 

هوشمندی تجاری، اجزا و چابکی 
در انجام کار

برای اینکه یک س��ازمان هوش��مند تجاری به درستی 
عمل کند الجرم باید با ش��ناخت موقعیت ها و س��طح 
دسترسی افراد به اطالعات، روابط بین افراد و روند اجرای 
گردش کارها در سازمان به دقت مورد کنکاش قرار گیرد. 
س��امانه های هوش تجاری در س��ازمان، کلیه ذی نفعان 
و کس��انی که به نوعی با س��ازمان در ارتباط هس��تند و 
همچنین روابط بین آنها را در نظر می گیرد به گونه ای که 
زنجیره ارزش سازمان به خوبی تحت پوشش قرار گرفته 
و فرآیندی از قلم نیفتد. برای اجرای هرگونه فرآیندی در 
س��ازمان باید زیرفرآیندهای آن به خوبی شناخته شده 
مرتب و به زبان عملیاتی س��ازمان ترجمه ش��ود و برای 
فرآیندی به عظمت هوشمند سازی کسب و کار دقت نظر 

ویژه ای مورد نیاز است. 
هوش تجاری در سازمان، کلیه کاربران و همین طور 
روابط بین آنان را در نظر دارد تا زنجیره ارزش بنگاه 
به کمال پوشش داده شود و فرآیندی از قلم نیفتد. 
نخس��تین مهارت جهت پیاده سازی هوشمندی در 
تجارت، مهارت کسب و کار است که همان فرآیندهای 
کس��ب و کار و ارتباط آن با اس��تراتژی های س��ازمانی 
اس��ت که در تبیین خط ومش��ی س��ازمان بس��یار پر 
اهمیت اس��ت، مهارت فناوری اطالعات که به صورت 
فنی پش��تیبان مدیریت تغییر بوده دومین مهارت از 
س��ری مهارت های مورد نیاز و مهارت تحلیل ش��امل 
خالصه س��ازی، تجزیه و تحلیل و تحقیقات س��ومین 
مهارت جهت پیاده س��ازی هوشمند سازی کسب و کار 
است. در برخی سازمان ها این سه مهارت دارای یک 
مرکز تالقی مش��ترک اس��ت و آن دقیقا مرکز ارتقای 
هوش تجاری کس��ب و کار محس��وب می شود، هر چه 
این مرکز تالقی وس��یع تر باش��د، مس��لما هوشمندی 
کسب و کار در سازمان بیشتر و هرچند کوچک تر باشد 
هوش��مندی در آن کس��ب و کار کمتر وجود دارد. در 
برخی سازمان ها که به صورت جزیره ای عمل می کنند 
هر چند محدوده هر یک از این مهارت وس��یع باش��د، 
ولی به سبب نداشتن همپوشانی، امکان اجرای هوش 
تجاری در آن بس��یار س��خت و ناممکن اس��ت، زیرا 
ش��رط اصلی اس��تفاده از فناوری نوین هوش تجاری، 
کار در محیط رقابتی اس��ت و اصوال ش��رکت هایی که 
به ص��ورت جزیره ای فعالیت می کنن��د نمی توانند در 
این محیط وارد ش��وند. به عبارت دیگر، اگر س��ازمان 
در الیه های پایینی، زیرس��اختی و تراکنش��ی خود از 
فناوری اس��تخراج و انتقال و تبدیل داده ها اس��تفاده 
کن��د و بس��تری از ه��وش تج��اری را در روش ه��ای 
جمع آوری داده ها فراهم آورده باشد و همچنین ابزار 
ه��وش تج��اری)BI(  را مبتنی ب��ر فناوری اطالعات 
و مش��تری گرایی ب��ه کار گی��رد، هوش��مندی در این 

کسب و کار کارآمد خواهد بود. 
زمان��ی ه��وش تجاری نقش کلیدی را در س��ازمان بر 
عهده خواهد داشت که عملکرد به دقت مورد ارزیابی قرار 
گرفته و استانداردها و برنامه های کاربردی – راهبردی و 
تحلیلی – عملیاتی هوش تجاری به فرهنگ سازمانی آن 
کسب و کار تبدیل شده باشد. درنهایت برای تحقق این 
آرمان باید متدولوژی هوش تجاری )BI( و مهارت های 

آن در بدنه سازمان مستقر شود. 

8 نکته برای افزایش فوری 
مخاطبان در اینستاگرام 

)قسمت دوم(

فعالیت ه��ای برنده��ا و ش��رکت های تج��اری در 
ش��بکه های اجتماع��ی از اهمی��ت بس��یار زی��ادی 
برخوردار است. بسیاری از کس��ب و کارها به منظور 
ارتب��اط ب��ا مش��تریان خ��ود و همچنی��ن معرفی 
محص��والت، خدم��ات و فعالیت های ش��ان ترجیح 
می دهند فعالیت ه��ای گس��ترده ای در پلتفرم های 
اجتماعی داش��ته باش��ند. در این میان اینستاگرام 
که ش��بکه اجتماعی اشتراک عکس به شمار می رود 
از ظرفیت های بس��یار زیادی در حوزه فعالیت های 
تجاری برخوردار اس��ت. در ادامه روش های افزایش 
س��ریع مخاطبان در اینس��تاگرام را بررسی خواهیم 

کرد. 

5-  ارسال پست جدید در زمانی مناسب
چنانچه ش��ما در لس آنجل��س زندگی می کنید، 
ارسال پست جدید در اینستاگرام تان هنگامی که از 
خواب بیدار شده اید به معنای از دست رفتن بخش 
قابل توجهی از مخاطبانی اس��ت که در ش��رق کره 
زمین زندگی می کنند. بنابراین بهتر اس��ت زمانی را 
برای ارسال پس��ت های خود در اینستاگرام انتخاب 
کنید که بخش اعظم مخاطبان تان به هنگام رفرش 
کردن صفحه اصلی اینس��تاگرام خود بتوانند پست 

جدید شما را مشاهده کنند. 
از س��وی دیگ��ر تحقی��ق در م��ورد گرایش های 
مخاطب��ان نی��ز می توان��د موج��ب بهب��ود کیفیت 
پست های شما ش��ود. به عنوان مثال پس از مطالعه 
رفتار برخی کاربران اینس��تاگرام متوجه ش��دیم که 
آنها به هنگام شب تمایل بیشتری به دیدن پست ها 
و عکس های خنده دار دارند. شناس��ایی این ساعات 
و ارس��ال پس��ت های مورد عالقه مخاطبان یکی از 
روش هایی اس��ت ک��ه می تواند در یک ب��ازه زمانی 

کوتاه بر تعداد مخاطبان تان بیفزاید. 

6- تولید محتوای ارزشمند و مفید
محتوای تولیدش��ده توسط شما در اینستاگرام نه 
تنها باید جالب و مرتبط باشد، بلکه باید موردپسند 
مخاطبان واقع شده و قابلیت اشتراک گذاری داشته 
باش��د. به یاد داشته باش��ید که قرار گرفتن لوگوی 
شما به صورت بزرگ و مشخص در وسط تصویر زیبا 
و ارزشمندی که منتش��ر کرده اید سبب می شود تا 
مخاطبان تان از اش��تراک گذاری آن یا ذخیره کردن 
آن خود داری کنند. چه کس��ی می خواهد که چنین 

تصویری را با دیگران به اشتراک بگذارد؟ 
چنانچه کس��ی بخواه��د تصویر زیبایی که ش��ما 
ارس��ال کرده اید را با دیگران به اشتراک بگذارد، در 
صورتی که تبلیغات یا لوگوی شما با ابعاد بزرگ در 
تصویر باش��د از انجام این کار منصرف خواهد ش��د. 
به یاد داشته باش��ید که اشتراک گذاری عکس های 
ارسالی شما در اینستاگرام از جمله روش هایی است 
که به س��رعت موج��ب افزای��ش دنبال کنندگان تان 

خواهد شد. 

7- ح�ک کردن لوگوی خ�ود روی محتوایی 
که به صورت اختصاصی تولید شده است

حک ک��ردن لوگ��و روی محتوایی ک��ه به صورت 
اختصاصی تولید کرده اید س��بب می شود تا پس از 
اشتراک گذاری آن مخاطبان تان با تولید کننده اصلی 
این محتوای ارزنده آش��نا ش��وند. م��ردم معموال از 
پست های جذاب تصویربرداری کرده و آن را مجددا 
به اش��تراک می گذارند. بنابراین بهتر اس��ت با قرار 
دادن لوگ��وی خود از محتوای ارزش��مند و مفیدی 
که تولید کرده اید به بهترین شکل ممکن محافظت 
کنی��د. همچنین حک کردن لوگو موجب می ش��ود 
کاربران اینستاگرام با ارسال کننده اصلی آشنا شده 

و حساب کاربری تان را دنبال کنند. 

8- تگ کردن اکانت های بزرگ و مشهور در 
عکس ارسالی 

چنانچه پس��تی درباره یک فوتبالیس��ت مش��هور 
ارس��ال می کنید بهت��ر اس��ت وی را در این عکس 
ت��گ کنی��د چراکه ممک��ن اس��ت وی متوجه این 
موضوع شده و پست ارس��الی شما را مجددا ارسال 
یا حس��اب کاربری تان را دنبال کن��د. از آنجایی که 
حساب کاربری افراد مشهور در شبکه های اجتماعی 
دنبال کنندگان زیادی دارد، دنبال کردن اکانت شما 
توسط آنها موجب سرازیر شدن خیل هواداران شان 
به صفحه شما شده و تعداد مخاطبان تان را به شکل 

قابل توجهی افزایش خواهد داد. 
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مخاطب هدف این تبلیغات، طبقه 
متوسط به باالی جامعه است که 
برای سفرهای تفریحی یا کاری 
قصد تهیه بلیت دارند. همچنین 

باید توجه داشت این امکانات در 
شرایطی می تواند جذابیت بیشتری 
داشته باشد که زمان پرواز بیش از 
4-3 ساعت باشد. در این حالت 
سرگرمی های حین پرواز می تواند 

انگیزه ای بسیار جذاب برای 
مخاطبان ایجاد کند

فریبکاری در تبلیغات
آیا می دانستید موضوع فریبکاری در تبلیغات عمل 
تبلیغ کردن کاالهایی اس��ت که در عمل یک معامله 
فوق العاده یا س��وداگرانه برای مش��تری جلوه کند، اما 
در پشت پرده قصد و هدف فروشنده جایگزین کردن 
محصول تبلیغ ش��ده با یک کاالی پَس��ت یا گران تر 
در زمان خرید اس��ت؟ درواقع پیش��نهاد باورنکردنی 
ارائه ش��ده در تبلیغات »طعمه« اس��ت، این پیشنهاد 
برای جلب کردن ش��ما مورد اس��تفاده قرارگرفته، اما 
به ج��ای ارائ��ه یک محصول یا خدم��ت فوق العاده به 
ش��ما، ی��ک محص��ول یا خدمت کام��ال متفاوت ارائه 
می ش��ود ک��ه ی��ا محصولی بی کیفیت ب��وده یا اینکه 
محصول تبلیغ ش��ده را با قیمتی بس��یار باالتر به شما 
ارائه می کنند. این شیوه تبلیغات اغلب در فعالیت های 
ف��روش و بازاریاب��ی کااله��ای الکترونی��ک مانن��د 
تلویزی��ون، پخش کننده های بلوِری، تجهیزات صوتی 
و کامپیوتر، دوربین های دیجیتال، لنز و لوازم جانبی 
این محصوالت اس��تفاده می ش��ود، اما این موضوع به 
این معنا نیس��ت که ش��ما مثال در حوزه های دیگر با 
این نوع فریبکاری مواجه نمی ش��وید. مثال یک وعده  
غ��ذا، ی��ک جفت کفش یا حتی نوع خدمات اینترنتی 
که به ش��ما فروخته می ش��ود نیز می تواند با استفاده 
از این تکنیک به مش��تری ارائه ش��ود. فریبکاری در 
تبلیغات موضوعی است که اغلب بسیاری از مشتریان 
و مصرف کنندگان در مورد آن شاکی هستند، اما هیچ 
کاری نمی توانند در برابر آن بکنند. بااین وجود مسئله 
ب��ه اینج��ا ختم نمی ش��ود. هرچند ک��ه آنها در عمل 
در م��ورد فریبکاری در تبلیغات به دلیل عدم حمایت 
قان��ون نمی توانن��د کاری را  پیش ببرند، اما این روش 
به هرحال در درازمدت اثر خودش را روی برند و میزان 

سودآوری آن می گذارد. 

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

ترجمه: معراج آگاهی
moc .ruenerpertne .www :منبع
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برای مطالعه 589    پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )59(
ایجاد سرگرمی در محیط کار

سرگرمی ها امروزه به یکی از قسمت های جذاب 
زندگی انس��ان تبدیل و تنوع ب��االی آن منجر به 
گس��ترش فوق العاده آن ش��ده اس��ت. بسیاری از 
ش��رکت ها برای جل��ب رضایت کارمن��دان خود 
اقدام به ایجاد یک س��رگرمی روزان��ه، هفتگی یا 
ماهان��ه می کنند ت��ا با این کار به بهترین ش��کل 
خستگی ناش��ی از کار را در آنان به مقدار زیادی 
کاهش دهند. پرداختن به یک س��رگرمی در کنار 
جنبه ه��ای تفریحی ک��ه دارد، می تواند منجر به 
ورزیدگی، کسب دانش و تجربه های مفید شود. 

س��رگرمی را می توان براساس نوع حرفه ای که 
مش��غول آن هس��تید انتخاب کنید. ب��رای مثال 
بس��یاری از باش��گاه های فوتبال تفریح بازیکنان 
خ��ود را بازی های رایانه ای فوتبالی قرار می دهند. 
ب��ا این کار ضم��ن آنکه افراد در حال اس��تراحت 
و انجام یک س��رگرمی جذاب هس��تند، کاری را 
انج��ام می دهند که مرتبط با مس��ئولیتی اس��ت 
که در باش��گاه برعه��ده دارند که ای��ن امر باعث 
تقویت آنان خواهد شد. بس��یاری از روانشناسان 
بر این باور هس��تند که شادی و سرگرمی، قابلیت 
سیس��تم دفاعی بدن را برای مبارزه با بیماری ها 
افزایش می دهد. این دسته از افراد قدرت بازیابی 
توان و انرژی خود را در مدت زمان بس��یار کمتر 
از ح��د معمول دارند. البته تنها ایجاد س��رگرمی 
ب��رای فراه��م آوردن اوقات خوب و ش��اد مطرح 
نب��وده و همواره باید ب��ه نحوی عمل کرد که این 
س��رگرمی ها اهمی��ت و جذابیت اولی��ه خود را از 
دس��ت ندهند. با نگاهی به ش��رکت های موفق به 
ای��ن نکته پی خواهید برد که آنان ش��رکت هایی 
هستند که از شور، هیجان و تفریح استفاده کرده 

و آن را در فرهنگ خود وارد می کنند. 

ایده
یکی از مصداق های ایجاد سرگرمی، بازی سازی 
اس��ت. این امر به معنی به کارگیری مکانیزم های 
ب��ازی و تکنیک ه��ای س��رگرم کننده در محیط 
کار با ه��دف باال بردن انگی��زه و تعهد کارمندان 
اس��ت. بازی س��ازی از تمایالت و نیاز ه��ای اولیه 
افرادی که درگیر آن می ش��وند اس��تفاده می کند 
تا اه��داف کس��ب و کار را ارتقا دهد. بازی س��ازی 
ای��ن ام��کان را در اختیار محیط ه��ای کاری قرار 
می ده��د تا بخش های اس��تاندارد از کار روزانه را 
به بازی تبدیل کنند که در نتیجه تعهد و رضایت 
کارمن��دان و به طور کل کیفی��ت کار و بهره وری 
آنها باالتر می رود. با این حال بازی س��ازی هم به 
مانند هر رویکرد دیگری اگر بد اجرا ش��ود معایب 
خود را دارد و می توان��د به رقابت مخرب در بین 
کارکنان و یا برنامه ای کس��ل کننده در درازمدت 

تبدیل شود. 

برخی ش��رکت ها به عنوان سرگرمی خود رو به 
ورزش های گران قیمت می آورند. هدف آنان از این 
اق��دام در کنار ایجاد لحظاتی مفرح، تبدیل آن به 
کاری لوکس اس��ت. این اقدام باعث می ش��ود که 
حتی تفریح آنان نیز به شخصیت بخش��ی شرکت 
کمک کند. ب��ا این حال نبای��د فراموش کرد که 
صرف��ا گ��ران قیمت بودن س��رگرمی ب��ه معنای 
بهترین گزینه بودن نیست. درواقع بهتر است که 
س��رگرمی خود را در راستای ارتقای سطح کیفی 
کارمن��دان خود قرار داده تا ب��ا این اقدام عمال با 
یک تیر، دو نش��ان را هدف ق��رار دهید. درنهایت 
فرام��وش نکنید که بازی س��ازی منج��ر به ایجاد 
انگی��زه و انرژی بیش��تر کارکنان خواهد ش��د به 
همین خاطر هر شرکتی باید سرگرمی مخصوص 

خود را پیدا کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- برای نفرات برنده پاداش هایی در نظر بگیرید 
ت��ا انگیزه الزم ایجاد ش��ود. این اق��دام منجر به 
باالتر رفتن کیفیت کاری که قرار اس��ت به عنوان 

سرگرمی انجام دهید خواهد شد. 
- نس��بت به این مس��ئله که تمامی کارمندان 
مثل ه��م نیس��تند و توانایی و جایگاه یکس��انی 
ندارند، آگاه باش��ید. این تفاوت ها را در سرگرمی 
مورد نظرتان به نحوی وارد سازید که کامال نشان 
داده شود. در نهایت با رعایت این مورد می توانید 
به بهترین اهداف مدنظر خود از انتخاب آن دست 

یابید. 
- وعده های��ی را ک��ه از عهده تان خارج اس��ت 
ندهی��د. این ام��ر در درازمدت منج��ر به کاهش 

انگیزه خواهد شد. 
- نوع بازی را با اهداف کس��ب و کار خود همگام 
سازید تا تمامی مراحل آن ملموس و مفید باشد. 
همچنین فراموش نکنید که بازی سازی در نهایت 
باید منجر به ارتقای کسب و کار و بازدهی کارکنان 
شود در غیر این صورت شما تنها یک تفریح انجام 

داده اید. 
- هم��واره به انتقادات و پیش��نهادات کارکنان 
خود برای س��رگرمی که انتخ��اب کرده اید توجه 
داشته باش��ید و به موارد مناسب ذکر شده عمل 

کنید. 
- س��رگرمی را تا حد امکان س��اده و قابل فهم 

کنید و از ایجاد نشاط در آن غافل نشوید. 

دوشنبه
1511 آذر 1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: مدیریت ارشد س��ازمان ها حوزه 
پیچیده و س��ختی  اس��ت. اف��رادی که مدیریت ارش��د 
یک س��ازمان  را برعه��ده دارند به دلیل تغییر از س��طح 
مدیریتی عملیاتی به اس��تراتژیک یک��ی از پیچیده ترین 
تغییرات شغلی را در سازمان  ها تجربه می کنند. بسیاری 
از اف��راد توانای��ی مقابله با این تغیی��ر را ندارند به همین 

دلیل شکس��ت در این حوزه در س��ازمان ها به وفور دیده 
می ش��ود. نقش اصلی مدیران ارشد، مدیریت برعملیات 
روزانه ش��رکت ها و سازمان هاس��ت. مدیرانی که از سطح 
عملیاتی به رهبری اس��تراتژیک منتقل می ش��وند، باید 
حوزه گس��ترده ای از نقش ها را برای رسیدن سازمان به 
هدف��ش ایفا کنن��د. چنین مدیرانی بای��د به فکر تحقق 
اهداف رشد فروش و سود سازمان ها باشند و به طور مداوم 
توسعه سهم بازار را بررسی کنند. مدیران ارشد معموال با 

چالش هایی مانند افزایش دامنه کاری، نفوذ و اثرگذاری، 
بررسی پیامدهای وسیع تر و خطیرتر ناشی از اشتباهات 
و شکست های س��ازمان و... روبه رو هس��تند. به هرحال 
مدیران ارشد مثل تحلیلگران سازمان می مانند و باید در 
حوزه های مختلف ش��روع به فرصت یابی کنند. عالوه بر 
این موارد، موضوعات مختلف دیگری نیز در حوزه وظایف 
مدیران ارشد مطرح می شود که مطمئنا کتب مختلف در 

این زمینه می تواند مدیران ارشد را راهنمایی کند. 

وظایف مدیران ارشد سازمان ها 

پرس�ش: مدیریت ارش�د کس�ب وکاری را در حوزه تولید ظروف چینی برعهده دارم. برای حضور در این حوزه از س�طح 
عملیاتی سازمان وارد سطح استراتژیک آن شده ام. من در رشته فنی و مهندسی تحصیل کرده ام و اطالعات آکادمیکی در 
حوزه مدیریت ندارم. این چالش یعنی عدم هماهنگی حوزه تحصیالت با حوزه کاری چالش�ی اس�ت که بسیاری از مدیران 
ارش�د با آن مواجهند. لطفا در این باره راهنمایی کنید که مدیران ارش�د باید چه ویژگی هایی داش�ته باشند تا با مقایس�ه آنها متوجه شوم که در چه نکاتی 

دچار ضعف هستم. 

کلینیک کسب و کار

از  برخ��ی  ک��ه  حال��ی  در 
مدی��ران قصد و نیت بس��یار 
خوب��ی در قلب ش��ان دارن��د، 
 ام��ا در مدیری��ت کار روزان��ه 
کارمندان شان از کنترل خارج 
می شوند. در واقع نوع متفاوتی 
از مدیری��ت وجود دارد که در 
آن تم��ام کارمندان ش��رکت 
از مدیرش��ان می ترس��ند و به 
نوع��ی از او تنف��ر دارند که به 
آن مدیری��ت ذره بین��ی گفته 
می ش��ود. فاصل��ه باریکی بین 
تاثیرگذار و ذره بینی  مدیریت 
وجود دارد و متاس��فانه اغلب 
این فاصله رعایت نمی شود. در 
زمانی  ذره بینی  مدیریت  واقع 
اتفاق می افتد که شما به عنوان 
یک مدیر هر ثانیه از روز کاری 
کارکنان تان را زیر نظر دارید، 
نسبت به هر جزئیاتی وسواس 
حس��اس  و  داده  خ��رج  ب��ه 
کارکنان ت��ان  از  و  می ش��وید 
جزئی ترین مس��ائل مربوط به 
انجام کارش��ان را می پرس��ید 
بی��ن  خ��ط  از  نهای��ت  در  و 
تاثیرگذار و ذره بینی  مدیریت 
عب��ور می کنید ک��ه می تواند 
اث��رات بلندمدت مخربی روی 
روابط،  کارمندان،  کسب وکار، 

بهره وری و... داشته باشد. 

به خطر افتادن سالمتی
به ص��ورت  ک��ه  مدی��ری 
تحت  را  کارمندا نش  ذره بینی 
نظ��ر دارد، بای��د بداند که در 
نهای��ت س��المتی آنه��ا را به 
خطر می ان��دازد. جاناتان دی. 
مدرس��ه  آموزش��یار   کوئیک، 
پزش��کی هاروارد ک��ه یکی از 
نویس��ندگان کتاب »مدیریت 
در  اس��ترس  از  پیش��گیری 
س��ازمان ها« نی��ز اس��ت، ب��ا 
حمایت از ای��ن نظریه معتقد 
اس��ت که »کیفی��ت مدیریت 
مدیران بد در طول زمان و به 
تدریج روی سالمت کارمندان 
همچنین  او  می گذارد.«  تاثیر 
تحقیق��ات  ک��ه  می گوی��د 
مرتب��ط با مدیری��ت ذره بینی 
به وج��ود آمدن انواع مختلفی 
از مش��کالت س��المتی مث��ل 
افزایش ریسک حمالت قلبی، 
فش��ار خ��ون باال، مش��کالت 
خواب، استرس مزمن و حتی 
روی آوردن اف��راد به س��یگار 
کش��یدن، پرخ��وری و... را به 

همراه دارد. 

آسیب رابطه مدیریتی- 
کارمندی

مض��رات  از  دیگ��ر  یک��ی 
مدیری��ت ذره بین��ی در محل 
کار، آسیبی است که به رابطه 
می��ان مدی��ر و کارمن��د وارد 
می ش��ود. با زیر نظ��ر گرفتن 
ه��ر کاری ک��ه کارمندان تان 
انج��ام می دهند، وارد ش��دن 
و  تم��ام جزئیات کاری ش��ان 
دوب��اره انج��ام دادن کارها به 
این دلی��ل که به روش��ی که 
مدیریت ذره بینی می خواسته، 
انجام نشده، به تدریج اما قطعا 
کارمندان تان را به س��مت در 
خ��روج هدایت می کن��د. با از 
کارمندان ت��ان  دادن  دس��ت 
از  ش��د  خواهی��د  مجب��ور 
زمان ت��ان، تالش و منابع  الزم 
برای اس��تخدام نیروی جدید 
و جایگزی��ن اس��تفاده کنید و 
آنه��ا آموزش های  به  س��پس 
الزم را بدهی��د ک��ه در نهایت 

اداره ک��ردن یک کس��ب وکار 
به چنین روش��ی باعث زمین 

خوردن آن می شود. 

تحت تاثیر قرار گرفتن 
بهره وری

بدون ش��ک بهره وری یکی 
از مهم تری��ن المان ه��ای یک  
متاسفانه  که  است  کسب وکار 
در مدیری��ت ذره بین��ی ای��ن 
اص��ل مه��م تحت تاثی��ر قرار 
با  که  کارمندان��ی  می گی��رد. 

این نوع مدیریت مواجه 
هستند و به جای ترک 
کار تصمی��م ب��ه ادامه 
کار ب��ا چنین روش��ی 
با  نهایت  در  می گیرند، 
بی نظمی، س��ردرگمی، 
زیر  به��ره وری  س��طح 
دس��ت  از  و  متوس��ط 
مهم  جزئی��ات  رفت��ن 
مواج��ه  کارش��ان  در 
عبارت  ب��ه  می ش��وند. 
دیگ��ر، کنترل کردن و 
زی��ر ذره بین قرار دادن 
کارمندان و هر حرکتی 
می دهند،  انج��ام  ک��ه 
بهره وری مح��ل کار را 

از بی��ن می ب��رد. در تحقیقی 
میشل  الکساندرا  پروفسور  که 
در دانش��گاه پنس��یلوانیا و در 
سال 2014 انجام داد، به این 
نتیجه رس��ید ک��ه کارمندان 
دارن��د  تمای��ل  تحصیلک��رده 
بیش��تر و سخت تر کار و حتی 
بهتر کار کنن��د، زمانی که به 
آنها آزادی عمل بیش��تری در 
ش��ود.  داده  برنامه های ش��ان 
میش��ل 12 س��ال روی افراد 
جوان و بلندپرواز در دو بانک 
ب��زرگ س��رمایه داری مطالعه 
کرد و به این نتیجه رس��یدکه 
بانک��داران انگی��زه بیش��تری 
دارند زمان��ی که به آنها اجازه 
داده شود مستقل فکر کنند و 
کارشان  مستمر  نظارت  بدون 

را به انجام برسانند. 

آسیب به روابط شخصی
مدیری��ت ذره بین��ی فق��ط 
تاثیرش را در کس��ب وکارتان 
نش��ان نخواهد داد، بلکه پای 
به  مدیری��ت می توان��د  ای��ن 
کارمندان تان  شخصی   زندگی 

نی��ز باز ش��ود. استرس��ی که 
در  مدی��ر  به عن��وان  ش��ما 
به  ط��ول مدیری��ت ذره بینی 
می کنی��د،  وارد  کارمندت��ان 
زندگی و روابط ش��خصی او را 
نی��ز تحت تاثیر قرار می دهد و 
پایان خوشی برایش به همراه 
نخواهد داش��ت. کارمندی که 
س��اعات س��ختی را در محل 
کارش می گذران��د، به خانواده 
و دوستانش نیز این سختی را 
انتقال می دهد و همین مسئله 

در از بی��ن رفت��ن روابط��ش 
بسیار تاثیرگذار است؛ تاثیری 
ک��ه ش��اید بهبود بخش��یدن 
آس��انی  کار  اص��ال  آن  ب��ه 
نباش��د. در نتیج��ه مدیری��ت 
ذره بین��ی می تواند ع��الوه بر 
جنبه ه��ای  کس��ب وکارتان 
مختلف��ی از زندگ��ی کاری و 
ش��خصی کارمندت��ان را نی��ز 

تحت تاثیر قرار دهد. 

زیر سوال رفتن امنیت 
شغلی

از دیگر تاثی��رات منفی که 
مدیری��ت ذره بین��ی می تواند 
روی کس��ب وکار و کارمندتان 
داشته باش��د، زیرسوال رفتن 
امنیت ش��غلی است. در حالی 
که امروزه وجود امنیت شغلی 
ی��ک موض��وع داغ موردبحث 
در میان نیروهای کار اس��ت، 
کارمندان��ی ک��ه تح��ت تاثیر 
مدیریت ذره بین��ی قرار دارند 
و نظارت مس��تمر بر کارشان 
صورت می گیرد، اغلب با ترس 
از تنزل یافتن رتبه یا از دست 

دادن کارشان زندگی می کنند 
و با چنین هراس��ی هر روز در 
محل کارشان حاضر می شوند. 
در محیطی که امنیت ش��غلی 
کارمندان  رفت��ه،  س��وال  زیر 
س��اکت تر  می کنن��د  س��عی 
باشند و هیچ انتقادی به هیچ 
اتفاقی نداشته باشند و با ادامه 
دادن به چنین روش��ی، با کار 
کردن بیش از اندازه به جایی 
فرسودگی  دچار  که  می رسند 
شغلی می شوند و در نهایت به 
دلیل مشکالت فیزیکی 
و ذهن��ی ناش��ی از کار 
زی��اد و اس��ترس توان 
ادامه کار از آنها س��لب 
می شود و نتیجه ای جز 
ضرر به کس��ب وکارتان 

دربرنخواهد داشت. 

کند شدن پیشرفت
به عن��وان  واق��ع  در 
یک مدی��ر، با مدیریت 
پیش��رفت  ذره بین��ی 
ب��ه  را  کس��ب وکارتان 
خواهی��د  مخاط��ره 
انداخت. باید بدانید که 
به تدری��ج کارکنان تان 
ابتکار عمل ش��ان را از دس��ت 
می دهند، اگر به طور مس��تمر 
بر فعالیت شان نظارت داشته، 
آنها را تحلی��ل کنید و انتظار 
دستورالعمل های دقیق درباره 
از  کارش��ان  انجام  چگونگ��ی 
آنها داش��ته باش��ید، به جای 
تاثیر  باشید.  همراه شان  اینکه 
دیگ��ری ک��ه چنی��ن ش��یوه 
کس��ب وکارتان  بر  مدیریت��ی 
کندت��ر  داش��ت،  خواه��د 
ش��دن به س��رانجام رس��یدن 
به طور  پروژه های سازمان تان 
چش��مگیری خواهد بود، زیرا 
کارمندت��ان ب��رای جلب نظر 
ذره بینی  مدیری��ت  رضایت  و 
ش��ما کارش را دوباره و دوباره 
انجام می دهد. برای جلوگیری 
چنی��ن  آم��دن  پی��ش  از 
وضعیتی باید ش��یوه مدیریت 
ذره بینی تان را به وسیله دادن 
اطالع��ات کافی به کارمندتان 
و مشارکت دادنش در پروسه 
در  و  کنت��رل  تصمیم گی��ری 
زمان الزم این اطالعات را نیز 

به روز کنید. 

از بین رفتن کار گروهی
کار تیم��ی روحیه همکاری 
روش��ی  و  می ب��رد  ب��اال  را 
مس��تحکم در محی��ط کار به 
وجود می آورد و همین مسئله 
روی رواب��ط تاثیرگذار اس��ت 
و ب��ه دس��تیابی به اه��داف با 
س��رعت بیشتر کمک می کند. 
گرچه عکس چنین موضوعی 
زمانی اتف��اق می افتد که کار 
یک کارمند به طور مداوم زیر 
ذره بین مدیریت قرار می گیرد 
خالقیت��ش  نتیج��ه  در  و 
سرکوب می شود و استعدادش 
نیز تحت تاثیر این موضوع به 
چشم نخواهد آمد. شرکتی که 
تح��ت تاثیر مدیریت ذره بینی 
اس��ت هر نکت��ه مثبت��ی در 
کارمندان را س��رخورده کرده 
یا تیم کاری شکل می دهد که 
اعضایش ب��ا یکدیگر همکاری 
نمی کنن��د و ش��روع ب��ه کار 
کردن فقط و فقط با مدیرشان 
می کنند. پی��ش آمدن چنین 
وضعیت��ی برای یک ش��رکت 
اصال خوب نیس��ت، زیرا حس 
بی ارزش��ی و تقدیر نشدن در 
آنها به وجود می آید. به عالوه، 
بسیار  مزایای  کس��ب وکارتان 
زی��اد و موث��ر کار تیمی را که 
می تواند ن��وآوری، همکاری و 
برای رفع  راه حل های خالقانه 
مش��کالت ب��ه همراه داش��ته 

باشد از دست خواهد داد. 

نزول اخالق کاری
گفتی��م  ک��ه  همان ط��ور 
کارمندان��ی ک��ه تح��ت تاثیر 
مدیری��ت ذره بین��ی ب��ه طور 
مداوم با انتقاد مواجه می شوند 
و این ح��س در آنها به وجود 
آمده که هیچ کاری را درست 
انجام نمی دهن��د، همکاری با 
می کنند.  متوق��ف  را  یکدیگر 
چنی��ن  نف��س  ب��ه  اعتم��اد 
کارمندان��ی از بی��ن م��ی رود 
زمانی ک��ه مجبور می ش��وند 
انج��ام  دوب��اره  را  کارش��ان 
دهن��د و در نتیج��ه رضای��ت 
دلی��ل عدم  ب��ه  شغلی ش��ان 
ک��ه  اطمینان��ی  و  اس��تقالل 
نس��بت ب��ه آنها وج��ود دارد، 
ب��ه ط��ور چش��مگیری نزول 
پیدا می کن��د. در یک تحقیق 
ص��ورت گرفت��ه از افرادی که 
پی��ش از این تح��ت مدیریت 
ذره بین��ی بوده اند ی��ا در حال 
حاضر در چنی��ن محیطی کار 
نتیج��ه تعجب آوری  می کنند، 
ثبت شده است. 69درصد از این 
افراد درصدد تغییر شغل ش��ان 
هس��تند و نتیج��ه بدتری که 
از ای��ن تحقیق به دس��ت آمده 
این اس��ت که 85درصد از این 
اف��راد معتقد بودن��د که اخالق 
کاری شان به صورت منفی تحت 
تاثیر چنین روش مدیریتی قرار 

گرفته است. 
نتیج��ه چنین اثرات مخربی 
کامال مشخص است؛ کارمندان 
باید فضا و استقالل کافی برای 
درخواس��ت های  ک��ردن،  کار 
منطقی و روش انجام کارشان 
داش��ته باش��ند. گفت وگوهای 
موردتش��ویق  بای��د  آزادان��ه 
ق��رار بگی��رد و اج��ازه گرفتن 
تصمیمات مستقل به آنها داده 
ش��ود. فقط زمان��ی که چنین 
اتفاقاتی به ثمر بنش��یند، آنها 
می توانند به طور موثر کارشان 
را انج��ام دهن��د و در نهای��ت 
تاثیرش در کس��ب وکارتان به 

وضوح نمایان خواهد شد. 

مدیری که به صورت ذره بینی 
کارمندا نش را تحت نظر دارد، باید 

بداند که در نهایت سالمتی آنها 
را به خطر می اندازد. جاناتان دی. 
 کوئیک، آموزشیار مدرسه پزشکی 

هاروارد که یکی از نویسندگان 
کتاب »مدیریت پیشگیری از 

استرس در سازمان ها« نیز است، 
با حمایت از این نظریه معتقد است 
که »کیفیت مدیریت مدیران بد در 
طول زمان و به تدریج روی سالمت 

کارمندان تاثیر می گذارد«
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اثرات مخرب مدیریت ذره بینی 

کسب وکارتان را با مدیریت تاثیرگذار اداره کنید

۷ راهکار برای بهبود تجربه کاربری 
در موبایل

گرایش به اس��تفاده از موبایل و تبلت جهت بازدید 
وب س��ایت ها و جس��ت وجوی مطالب م��ورد نیاز در 
چند س��ال اخیر رشد زیادی داش��ته است و این امر 
لزوم طراحی سایت به صورت رسپانسیو و نسخه های 
موبایل را موجب ش��ده اس��ت. اما نکته حائز اهمیت 
توجه به تجرب��ه کاربری در ای��ن پلتفرم ها به منظور 

استفاده راحت تر بازدید کنندگان وب سایت است. 
در اینج��ا هفت نکته را ک��ه می تواند در ایجاد یک 

تجربه کاربری خوب موثر باشد، ذکر کرده ایم: 
1- نخستین مرحله قبل از طراحی نسخه موبایل، 
بررس��ی نحوه دسترس��ی کاربر به مطالب و صفحات 
مورد نظر ش��ما است. س��اختار نس��خه موبایل باید 
به گونه ای طراحی شود که دسترسی کاربر به صفحات 
مورد نظر را تسهیل بخش��د. کاربران موبایل به علت 
راحتی و دسترسی سریع تر به مطالب مورد نیاز، این 
پلتفرم را نسبت به کامپیوتر ها ترجیح می دهند، پس 
کلیک های اضافی و اس��کرول زی��اد می تواند موجب 
خس��تگی کاربران و خروج آنها از س��ایت ش��ود. در 
نتیجه توجه به چیدم��ان المان های مهم و کاربردی 
 می تواند موج��ب راحتی و افزای��ش رضایت کاربران 

شما شود. 
2- صفحه کوچک موبایل به ش��ما اجازه نمی دهد 
ت��ا از منو های بزرگ با آیتم های زیاد اس��تفاده کنید. 
منو س��ایت در نس��خه موبایل باید به گونه ای طراحی 
ش��ود که بخش زی��ادی از صفحه را اش��غال نکند و 
آیتم ه��ای آن ب��ه راحتی قاب��ل مش��اهده و انتخاب 
باش��ند. اما قبل از اس��تفاده برخی المان های بصری 
باید گ��روه هدف و بازدیدکنندگان وب س��ایت تان را 
بشناس��ید، زیرا برخ��ی از این المان ها ب��رای تمامی 
 کاربران گویا نیست و می تواند راندمان سایت شما را 

کاهش دهد. 
3- باکس ه��ای عضویت و فرم های��ی که به صورت 
سریع روی وب سایت ظاهر می شوند، می توانند عامل 
بازدارنده ای برای راحتی کاربران باشد. تحقیقات نشان 
می دهد 86درص��د از کاربران عالق��ه ای به فرم های 
عضویت در س��ایت ندارند. از سوی دیگر فرم هایی که 
روی صفحات س��ایت باز می شوند، خواندن مطالب و 
مشاهده وب سایت را برای کاربران دشوار می کند. در 
صورتی که می خواهید از این فرم ها در سایت استفاده 
کنی��د باید کاربران را با مناف��ع و نتایج این عضویت 

آشنا کنید. 
4- اس��تفاده کنندگان از موبایل دوس��ت دارند به 
مطال��ب مورد نیاز خود به راحتی و در کمترین زمان 
دس��ت یابند و رعایت برخی ن��کات می تواند موجب 
س��هولت و راحتی آنها در جس��ت وجو و پیدا کردن 
مطالب مورد نیازشان ش��ود. در طراحی سایت برای 
موبایل باید یک باکس جست وجو در تمامی صفحات 
لحاظ شود، به طوری که انسجام صفحه را حفظ کند 
و دسترسی به آن راحت باشد. نیازی نیست که آن را 
مانند منو ب��ه تمام صفحات فیکس کنید، تنها کافی 
است کاربران از موقعیت آن در صفحه اطالع داشته و 
دسترسی به آن راحت باشد. جایگاه باکس جست وجو 
ب��ا توجه ب��ه محتوا و ان��دازه موبایل در س��ایت های 

مختلف متفاوت است. 
5- طبیعت��ا برخی گرایش ه��ا از مقبولیت خوبی 
برخوردار می ش��وند، گرایش های��ی مانند پاراالکس، 
موجب جذابیت و زیبایی وب س��ایت شما می شوند. 
ام��ا تمرکز ش��ما نباید تنه��ا به زیبایی وب س��ایت 
و محصوالت ت��ان معط��وف ش��ود، ش��ما بای��د ب��ه 
مخاطبان ت��ان ویژگی ه��ا و عملک��رد محص��ول را 
به منظ��ور ارائه راهکاری جهت رفع دغدغه هایش��ان 
نمای��ش دهی��د. تمرک��ز روی برخ��ی از افکت ها و 
گرایش ها می تواند ش��ما را از اهداف تان دور کرده و 
در ایجاد یک تجربه کاربری خوب آس��یب رساند. با 
توجه به کوچک بودن صفحه نمایش موبایل استفاده 
از برخ��ی افکت ها و ویژگی ها می تواند دیگر امکانات 
وب سایت شما را تحت الشعاع قرار داده و کارایی آن 
را کاهش دهد. در صورتی که می خواهید وب سایت 
شما به عنوان یک ابزار کارآمد در برنامه بازاریابی تان 
ایفای نقش کند بهتر اس��ت ب��ه برندینگ، کارایی و 
عملکرد وب س��ایت بیش��تر از گرافی��ک آن اهمیت 

دهید. 
6- در صورت��ی که هدف ش��ما ارائ��ه یک راهکار 
مناس��ب به کاربران تان در موبایل است، بهترین راه 
جهت تس��هیل در انجام این امر، سادگی و مختصر 
کردن محتوا وب سایت است. با کاهش تعداد رنگ ها، 
تن��وع و ان��دازه فونت ها در نس��خه موبای��ل میزان 
بهره وری و سادگی سایت در موبایل را افزایش داده 
و موجب خس��تگی کاربران به دلیل استفاده بیش از 

حد از المان های بصری و گرافیکی نمی شوید. 
جهت تمایز بخش های مهم در مطالب و محتوای 
وب س��ایت می توانید برخی از المان های ضروری را 
انتخاب کرده و از آنها جهت ایجاد تمایز قسمت های 
مهم وب سایت استفاده کنید. عنصری مانند خط ها، 
باکس ه��ا ی��ا حت��ی تایپوگرافی هایی ک��ه ضرورتی 
ندارند، تنها موجب اش��غال فضای سایت در موبایل 

می شوند. 
7- توج��ه ش��ما نباید بیش از حد روی خواس��ته 
مخاطبین از س��ایت تان معطوف ش��ود، بلکه باید به 
واکنش��ی که می خواهید آنها پس از ورود به سایت 
انجام دهند، توج��ه کنید. در صورتی که آنالیز هایی 
ب��ا  روی رفت��ار مصرف کنندگان ت��ان در برخ��ورد 
محص��ول انجام داده ای��د، با اطالع از خواس��ته آنها 
می توانید از مس��یر حرکت و نیاز آنها در س��ایت تان 
مطلع شوید. برخی از این آنالیز ها می تواند به صورت 
آنالین انجام شود، معموال به کدام صفحات می روند؟ 
چ��ه لینک هایی را کلیک می کنند؟ در چه صفحاتی 
بیش��تر می مانند و... . نشان دادن خواسته مخاطبان 
به طراح می تواند در ایجاد یک رابطه کاربری ساده و 
پویا در طراحی س��ایت که متناسب با نیاز مخاطبان 

باشد کمک کند. 
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ورزشکاران حرفه ای با مشکالت مالی 
و اخراج دست و پنجه نرم می کنند

ساش��ا ینگویان، بوکسوری که به عنوان نماینده 
بلژیک چندین س��ال در میادین ورزش��ی حضور 
داشته در حال حاضر از مسئله اخراج رنج می برد. 
این موضوع، تنها یکی از مش��کالت و نگرانی های 

ورزشکاران حرفه ای است. 
ام��ا فرات��ر از مش��کالت مال��ی، نخبه گرایی و 
دش��واری زندگی، یکی دیگر از نگرانی ها، لکه دار 
کردن تصویر ایده آل ورزش حرفه ای اس��ت. ساشا 
یانگویان، قهرمان بوکس در بلژیک به مدت چهار 
س��ال، تا آخرین لحظه در مع��رض اخراج بود که 
ای��ن مس��ئله می توانس��ت زندگی ش��خصی او را 
نیز تح��ت تاثیر بگذارد. او اصالتا اهل ارمنس��تان 
اس��ت و میهن خود را به قصد اس��پانیا ترک کرد. 
 چهار س��ال بعد او به بلژیک پیوس��ت تا قهرمان 

بوکس شود. 
از همین ج��ا ب��ود ک��ه زندگی ش��خصی او با 
مش��کالتی رو ب��ه رو ش��د. او فق��ط به ش��رطی 
می توانس��ت تبعی��ت و اقامت بلژیک را داش��ته 
 باش��د که یک شغل داشته باش��د. اینها را خود 
ساش��ا توضیح می ده��د: »اما احتم��اال قهرمان 
بوک��س بودن که ش��غل نیس��ت! طب��ق قوانین 
بلژی��ک، بوکس یا ه��ر ورزش دیگری، حتی در 
سطح حرفه ای هم یک شغل به حساب نمی آید. 
در نتیجه، ش��رایط ب��رای تابعیت در بلژیک این 
اس��ت که ش��خص ی��ک کار پیدا کن��د، آن هم 
در یک��ی از بخش هایی که کمبود ش��غل وجود 
دارد.« در نهایت او به عنوان یک دس��تیار آشپز 
در رس��تورانی کار پی��دا کرد و به ای��ن ترتیب 

توانس��ت به تابعیت کش��ور بلژیک دربیاید. 
او در حال��ی ک��ه در رس��توران کار می کن��د، 
برای پیراهن کش��ور بلژیک هم مب��ارزه می کند. 
در هر ص��ورت، این واقعیت اس��ت که همیش��ه 
شاهد مش��کالت جدید یک ورزش��کار بزرگ در 
س��طح حرفه ای هس��تیم و حقوق ب��االی برخی 
 )تع��داد کم��ی( از ورزش��کاران قاع��ده اس��تثنا 

بوده است. 
در هر رشته ای یک ورزش��کار چه فوتبالیست، 
بسکتبالیست،  تنیسور، ش��ناگر،  دوچرخه س��وار، 
بازیک��ن هاکی یا بوکس��ور باش��د، ب��ازی کردن 
ث��روت،  رویاس��ت.  ی��ک  حرف��ه ای  س��طح  در 
موفقی��ت، ش��هرت ب��ه آنه��ا کم��ک می کند به 
ایده آل ه��ای ورزش حرفه ای و زندگی ش��خصی 
خ��ود برس��ند، اما مانند بس��یاری از م��ردم، این 
ورزش��کاران نی��ز امیدوارند ک��ه روزی بتوانند در 
 ی��ک محی��ط آرام ب��ه زندگی غیر حرف��ه ای خود 

بپردازند. 

یک ورزش��کار حرف��ه ای، نه تنه��ا به خاطر در 
اختیار داش��تن نخبگی یا هوش باال، بلکه به خاطر 
کار سخت و تالش است که شایستگی یک زندگی 
در سطحی مطلوب و ایده آل را دارد، اما می بینیم 
ک��ه فقط تعداد معدودی از ورزش��کاران حرفه ای 
هس��تند که از راه ورزش می توانند به ایده آل های 
زندگی خود برسند.  در حالی که این واقعیت وجود 
دارد که احتماال برای یک فوتبالس��ت یا تنیس��ور 
حرف��ه ای حقوق س��خاوتمندانه ای در نظر گرفته 
می شود، اما این هم واقعیت دارد که برای بسیاری 
از ورزش��کاران س��طح باال، مش��کالت مالی باعث 
 می شود که نتوانند حتی تا آخر ماه امورات خود را 

اداره کنند. 
بس��یاری هم حت��ی از حقوق حرف��ه ای بودن 
و مزایای مرتب��ط با آن هم بهره مند نمی ش��وند. 
بنابراین، واضح است که ورزشکاران حرفه ای فراتر 
از حضور در تمرین های سخت و فشرده و آمادگی 
ب��رای مس��ابقات، باید از پس زندگی ش��خصی و 
مالی خود نیز بربیایند. آگاهی از مش��کالت مالی 
ورزش��کاران حرفه ای، باعث ش��د کمیته دفاع از 
ورزش��کاران نخبه و حرف��ه ای در بلژیک به وجود 
آید. در اواخر سال 2015، 28 رشته ورزشی تحت 

حمایت این کمیته قرار داشت. 
در این کمیته به ورزشکاران بلژیکی این امکان 
داده می ش��ود ک��ه نه تنه��ا به رقاب��ت در میادین 
ورزش��ی بپردازند بلکه همچنان ب��ه زندگی مالی 
خ��ود هم رس��یدگی کنن��د، حت��ی می توانند در 
صورت آس��یب دیدگی از امکان��ات و حمایت این 
کمیت��ه بهره مند ش��وند و در صورت��ی که مجبور 
ش��دند از ورزش دس��ت بکش��ند، می توانن��د به 
راحتی از یک بازنشس��تگی خوب استفاده کنند. 
ای��ن س��ازمان با ه��دف کمک و خدمات رس��انی 
در زمینه ه��ای مختل��ف از جمل��ه دسترس��ی به 
زیرس��اخت، مزایای مالی و حمایت از حقوق آنها 

به وجود آمده است.
 رنه کولن، وزیر ورزش بلژیک در این باره گفته 
اس��ت: »در این کمیت��ه بند به بن��د قراردادهای 
ورزش��کاران نخبه م��ورد حمایت ق��رار می گیرد. 
ورزش��کاران پاداش ماهان��ه و کمک های خاصی 
دریاف��ت می کنند. در عوض ورزش��کاران متعهد 
می ش��وند به اهداف ورزش��ی فدراس��یون، پایبند 
باش��د و یک نگرش حرفه ای )ب��ازی جوانمردانه، 

بدون دوپینگ( داشته باشند.«
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گزارش 2

یک گزارش تازه نش��ان می دهد ش��کاف 
جنس��یتی عمیق��ی در می��زان پرداختی به 
ورزش��کاران زن و مرد در دنی��ا وجود دارد. 
براس��اس این گ��زارش در صنع��ت میلیارد 
دالری ورزش اکن��ون مردان ب��ا فاصله زیاد 
نس��بت به زن��ان از نظر می��زان درآمد قرار 

دارند. 
گ��زارش س��ال 2016 »توازن جنس��یتی 
در ورزش جه��ان« یک گزارش به روزش��ده 
از گزارش��ی در س��ال 2014 اس��ت. ای��ن 
از  حمای��ت  س��ازمان  ی��ک  را  گ��زارش 
 زن��ان در بریتانی��ا و اس��ترالیا ب��ا عن��وان

»Women on Boards« قبل از المپیک 
ریو منتشر کرد. در گزارش تازه بیش از 300 
نفر مورد بررسی قرار گرفته اند. براساس این 
گزارش فاصل��ه پرداختی ها به زنان و مردان 
در رش��ته های بس��کتبال، گل��ف و فوتبال 
قابل توجه است. بر این  اساس در رشته هایی 
چون دوچرخه سواری و کریکت اوضاع بهتر 
و شکاف کمتر ش��ده است. در دوومیدانی و 
تنیس نیز دستمزد زنان و مردان برابر اعالم 

شده است. 
هرچند در برخی رش��ته ها فاصله پرداختی 
کم و در برخی تقریبا برابر است، اما طبق آنچه 
در ای��ن گزارش آمده هنوز راه زیادی تا از بین 

رفتن این شکاف پرداختی وجود دارد. 
کالی��ر براون��د، مدی��ر اجرایی س��ازمان 
بیانی��ه ای  در    Women on Boards
اظهار کرد ک��ه این اخت��الف بازتاب دهنده 
این تعصب همیشگی است که ورزش بانوان 
نه به ان��دازه نوع مردانه اش فیزیکی اس��ت 

و ن��ه تماش��اگر دارد. او گفت ک��ه بعضی ها 
شکاف جنس��یتی درآمدها را در ورزش که 
ماهیت آن روزبه روز بیشتر تجاری می شود، 

اجتناب ناپذیر می دانند. 
ام��ا به گفته این بانوی فعال، این فاصله ها 
می توان��د کاه��ش پی��دا کند. ب��رای مثال 
فدراس��یون نت بال اس��ترالیا اعالم کرده که 
حداقل دستمزد دختران این رشته به بیش 
از 27 ه��زار و 375 دالر ب��رای ه��ر بازیکن 
افزایش یافته است. این یعنی دو برابر میزان 

درآمد پیش��ین آنها که 13 هزار و 250 دالر 
ب��ود. افزایش درآمد ورزش��کاران زن در این 
رش��ته که شبیه بسکتبال اس��ت، به کمک 
قرارداد اسپانسرش��یپ این فدراسیون با یک 

شرکت تجاری امکان پذیر شد. 
محقق��ان همچنین نش��انه های مثبتی در 
برخی ورزش ها یافته اند که نش��ان از تالش 
زنان برای از میان برداشتن شکاف درآمدی 
دارد. زنان کریکت باز حرفه ای در اس��ترالیا، 
انگلی��س، ولز و ایرلند پیش��نهادهایی برای 

بستن قراردادهای مرکزی دریافت کرده اند؛ 
قراردادهای��ی ک��ه ب��ه آنها اج��ازه می دهد 
قراردادهای حرفه ای برای کل سال ببندند. 

براوند گفت که مدت زمان کوتاه تر برخی 
ورزش ه��ا باعث ش��ده مخاطبان بیش��تری 
جذب ورزش زنان شده و پوشش تلویزیونی 
برای رقابت زنان هم بیش��تر شود، بنابراین 
احتمال جذب اسپانس��رهای بیش��تر به این 

سمت قوت گرفته است. 
امیدوارکنن��ده ای  خبره��ای  هرچن��د 

دراین باره می رسد، اما پیشرفت فوتبال زنان 
از نظ��ر نزدیک کردن درآم��د به مردان کم 
اس��ت و کار به کندی پیش می رود. به گفته 
خان��م براوند، ب��رای فوتبال زن��ان تبلیغات 
خوبی صورت نمی گی��رد، به همین دلیل با 

مشکل مواجه است. 
او گف��ت: »بدن��ه اصل��ی فوتب��ال چندان 
بهای��ی به زن��ان نمی دهد و حض��ور آنها در 
موقعیت ه��ای باالی نهادهای تصمیم گیر در 

جهان فوتبال کمرنگ است.«
به گفت��ه او، انگلی��س ه��م از قاعده اصلی 
جه��ان فوتبال یعنی کمرن��گ بودن حضور 
زنان در پس��ت های تصمیم س��از مس��تثنی 
نیس��ت. در جایی مث��ل اس��ترالیا اما وضع 
بهتر اس��ت چون س��ه زن در رده های باالی 

مدیریتی نهاد تصمیم گیر حضور دارند. 
حضور کم فروغ زنان در پس��ت های مدیریتی 
به فوتب��ال محدود نمی ش��ود و در ورزش های 
گوناگ��ون خود را نش��ان می ده��د. در گزارش 
»توازن جنسیتی در ورزش جهان« اشاره شده 
که کمتر از 30 درصد پس��ت های مدیریتی در 
ورزش جهان به خانم ها می رس��د. در میان 28 
فدراس��یون بین المللی ورزش��ی، زنان تنها 18 
درصد پس��ت های رده باال را تشکیل می دهند. 
در کمیته های ملی المپی��ک این عدد حتی از 
فدراس��یون ها هم کمتر اس��ت و تنها 16/6 از 
مس��ئوالن المپیکی کش��ورهای گوناگون زن 
هستند.  با این شرایط وجود شکاف جنسیتی 
میان درآمدهای ورزشکاران زن و مرد چندان 
تعج��ب آور نیس��ت. تالش زنان ب��رای از بین 
بردن این شکاف زیاد است، اما به نظر می رسد 
گام نخست این همسان سازی پررنگ تر شدن 

حضور زنان در پست های مدیریتی است. 

تالش زنان برای رسیدن به درآمدهای مردانه در ورزش

ترجمه: محمدرضا حمیدی
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دانشگاه منچس��تر یک مطالعه از سوی 
س��ازمان فیفپرو )فدراس��یون بین المللی 
فوتب��ال حرف��ه ای( روی ش��رایط زندگی 
14ه��زار بازیک��ن حرف��ه ای فوتب��ال در 
54 کش��ور دنیا، در اروپا،  آمریکا و آس��یا 
انج��ام داده  ک��ه نتیجه ای��ن مطالعه در 
 قالب پن��ج عدد عجیب و جالب منتش��ر 

شده است. 
این گزارش جهانی وضعیت معیش��تی 
فوتبالیس��ت های دنیا که از سوی فیفپرو 
در 29 نوامب��ر منتش��ر ش��د،  احتم��اال 
بزرگ ترین نظر سنجی جهان فوتبال است 
که واقعی��ت آنچه را در زمی��ن فوتبال و 
خارج از آن رخ می دهد به خوبی در قالب 

آمار نشان می دهد. 
فوتبالیست هایی که در این نظرسنجی 
در  س��وال   23 ب��ه  کرده ان��د،  ش��رکت 
زمینه ه��ای مختل��ف حقوق، دس��تمزد، 
پاداش، نقل و انتقاالت، قرارد اد ها، تبانی ، 
آم��وزش،  امنیت ش��غلی، س��المت، رفاه، 
مزایا و... پاسخ داده اند. این گزارش نشان 
می ده��د که زندگی حرفه ای و ش��خصی 
بازیکن��ان حرف��ه ای و نه س��تاره فوتبال، 
ش��کننده و کوت��اه اس��ت. آنه��ا از پایین 
بودن امنیت شغلی، دس��تمزد های کم و 

قرارداد های کوتاه مدت گله دارند. 
مثل همه اهالی معروف کس��ب و کار در 
دنیا، چه در دنیای موس��یقی، سیاست و 
هنر، ورزش��کاران حرفه ای نیز در شهرت 
و محبوبی��ت زندگ��ی می کنن��د. مردم را 
ب��رای گرفتن عکس ی��ادگاری ی��ا امضا 
در فرودگاه ه��ا و مراک��ز خری��د به صف 
می کنن��د. عکس آنها روی اکثر مجالت و 
روزنامه های ورزشی می درخشد و همه از 
قرارداد های گ��ران آنها صحبت می کنند. 
هم��ه جا صحب��ت از دس��تمزد های باال، 
 اضاف��ه پرداخت ها، فس��اد در امور مالی و 
دریافتی ه��ای جانبی ورزش��کاران بزرگ 
دنیاس��ت. اما همیش��ه این طور نیس��ت، 
همیشه زندگی شخصی و مالی ورزشکاران 
در همه رش��ته ها و در کشور های مختلف 
شبیه هم نیست. فوتبالیست های حرفه ای 
که در ح��د س��تارگان نباش��ند، زندگی 
مرفهی ندارند و معموال از نظر معیش��تی 
در وضعی��ت خوبی نیس��تند. ای��ن اعداد 
و ارق��ام ش��ما را در درک بهت��ر وضعیت 
ورزش��کاران حرف��ه ای در زندگی مالی و 
امور آنه��ا کمک می کند. ای��ن مطالعه با 
ه��دف افزایش آگاهی از واقعیت بازیکنان 

فوتبال در دنیا منتشر شده است. 

هزار دالر 
براس��اس گ��زارش فیفپ��رو، 45 درصد 
از  بازیکن��ان فوتب��ال جه��ان کمت��ر  از 
دریاف��ت  حق��وق  م��اه  در  1000دالر 

می کنن��د. قرارداد های نجوم��ی زالتان و 
کریستین رونالدو را مستثنی کنید. آنچه 
از ای��ن گ��زارش برمی آید این اس��ت که، 
تع��داد زیادی از بازیکنان حرفه ای فوتبال 
ب��ا قرارداد های میلیون��ی چند نفر معدود 
که جزو س��تارگان فوتبال هستند،  فاصله 
زیادی دارد. 21 درصد از فوتبالیست های 
دنیا حت��ی از 300 یورو در ماه هم کمتر 

حق��وق می گیرن��د. اعداد و ارقام نس��بی 
هس��تند. با تمرکز روی اروپا، در می یابیم 
ک��ه 32 درص��د از فوتبالیس��ت ها کمتر 
از 1000 ی��ورو در م��اه حق��وق دریافت 

می کنند. 

یک ماه 
41درصد از فوتبالیست های حرفه ای در 

دنیا، دس��تمزد و حقوق خود را به موقع و 
س��ر وقت دریافت نمی کنند و تجربه تلخ 
دریافت حقوق با حداق��ل یک ماه تاخیر 
را دارند. نزدیک به 19درصد از آنها تاخیر 
در زمان پرداخت دس��تمزد حتی به س��ه 
م��اه هم می رس��د. درحالی ک��ه در اروپا، 
35درصد بازیکنان حرفه ای فوتبال  تجربه 
دریافت حقوق خود را با تاخیر داشته اند و 

در آفریقا این میزان به 55درصد می رسد. 
به نظر می رس��د ک��م توجه��ی در زمان 
پرداخت حقوق باعث از بین بردن انگیزه 

در بازیکنان فوتبال می شود. 

700 بازیکن 
700بازیکن حرفه ای فوتبال در دنیا به 
اعمال فش��ار برای فسخ قرارداد یا تمدید 
آن واکنش نشان داده اند. باشگاه ها معموال 
با اه��داف متفاوت��ی برخ��ی از بازیکنان 
را تح��ت فش��ار قرار می دهند ت��ا قرارداد 
خود را فس��خ کنند. این فشار ها در قالب 
ش��رکت ندادن در تمرین تیم ، به حاشیه 
ران��دن بازیکن یا تمری��ن تنهایی و بدون 
هم تیمی ظاهر می ش��ود. ای��ن 700 نفر، 
6درصد از افراد مورد مطالعه را تش��کیل 
می دهند که عدد قابل توجهی اس��ت. 22 
درص��د از بازیکنان فوتبال، تحت فش��ار 
به یک باش��گاه دیگر منتقل شده اند و نه 
به خواسته خودشان. 10درصد از بازیکنان 
ادعا کرده اند که مورد خشونت بدنی قرار 
گرفته ان��د،  16درص��د تهدید ش��ده اند و 
15درصد هم ادعا کرده اند که مورد آزار و 

اذیت وتبعیض قرار گرفته اند. 

22 ماه و 6روز
22م��اه و 6 روز، ی��ا ب��ه عبارتی کمی 
کمت��ر از دو س��ال، مدت زمان متوس��ط 
قرارداد های امضا ش��ده توس��ط بازیکنان 
حرفه ای فوتبال در دنیاس��ت. قرارداد های 
بلند م��دت فق��ط در انحص��ار س��تارگان 
فوتبال است. به تازگی کریستین رونالدو 
ق��رارداد خود را با باش��گاه رئ��ال مادرید 
به م��دت پنج س��ال تمدید ک��رد. هدف 
باش��گاه ها از عقد قرارداد ه��ای بلند مدت 
با بازیکنان فوق س��تاره ب��اال بردن ارزش 
سهام باشگاه است، در حالی که بازیکنان 
کمتر حرفه ای به طور متوسط قرارداد های 
دو س��اله امضا می کنند و همیشه دغدغه 
ادامه زندگی حرفه ای خود را دارند؛ اینکه 
پس از اتمام و به سر آمدن مدت قرارداد، 
کدام باشگاه و تیم آنها را برای حداکثر دو 

سال دیگر بازی می دهد. 
 

2درصد 
ب��ه بخ��ش جنجال��ی نتیج��ه مطالعه 
موسسه فیفپرو رسیدیم. از میان 14هزار 
فوتبالیس��ت حرف��ه ای که در 54 کش��ور 
مختل��ف م��ورد مطالع��ه ق��رار گرفتند، 
تنه��ا دو درص��د از آنه��ا بی��ش از 720 
ه��زار دالر در س��ال و بی��ش از 60 هزار 
ی��ورو در ماه حق��وق دریاف��ت می کنند. 
در مقایس��ه ب��ا 45درصدی ک��ه کمتر از 
1000 دالر در م��اه دریافت می کنند و از 
آن صحبت کردیم، 2درصد نش��ان دهنده 
 ی��ک بخ��ش بس��یار کوچ��ک از جه��ان 

فوتبال است. 

وضعیت مالی فوتبالیست های حرفه ای با عدد و رقم

نهآنطورکهفکرمیکردید!

 14.2
درصد

صفر تا 940یورو3674-941یورو7527-3765یوروبیش از 7528یورو

 11.5
درصد

 29.1
درصد

 45.3
درصد

دستمزد واقعی فوتبالیست های دنیا
درصد فوتبالیست های حرفه ای و سهم آنها از حقوق ماهیانه
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ح��دود ی��ک ماه گذش��ته 
فع��االن بازار تلف��ن همراه در 
گفت وگ��و ب��ا »فرصت امروز« 
پیش بینی کردن��د که قیمت 
محص��والت ای��ن صن��ف ب��ا 
و  ترام��پ  دونال��د  پی��روزی 
افزای��ش ن��رخ ارز برای مدتی 
خ��ود  ب��ه  افزایش��ی  رون��د 

می گیرد. 
گزارش های  در حال حاضر 
میدانی نشان می دهد که طبق 
گفته های فعاالن بازار، در یک 
ماه گذش��ته گوشی های تلفن 
همراه نوسانات قیمتی زیادی 
را ش��اهد بوده ان��د و به گفته 
فروشندگان، خریدوفروش در 

بازار تقریبا صفر شده  است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
هرس��اله با نزدیک ش��دن به 
فصل سرما و فرارسیدن سال 
جدید میالدی تحرکات نسبتا 
زی��ادی در بازار تلفن همراه و 
دستگاه های رایانه ای مشاهده 
می شود و فروشندگان نسبت 
ب��ه دیگ��ر ماه های س��ال در 
این روز ها فروش مناس��بی را 

تجربه می کنند. 
فرش��اد س��عادت یک��ی از 
علت  درباره  بازار  فروشندگان 
اف��ت می��زان خریدوف��روش 
»فرصت امروز«  به  تلفن همراه 

گف��ت: ب��دون ش��ک افزایش 
نرخ ارز یک��ی از عوامل اصلی 
کس��ادی بازار اس��ت، اما این 
م��ورد ب��ه تنهای��ی دلیل این 

بی رونقی نیست. 
وی اف��زود: تجرب��ه نش��ان 
می ده��د ک��ه همیش��ه ب��اال 
رفت��ن قیمت ها مش��تریان را 
راهی ب��ازار می کند اما به نظر 
می رسد که این بار مردم امید 
به کاه��ش قیمت در روز های 
آتی دارند و این موضوع دلیل 

اصلی کسادی بازار است. 
روز  دو  دیگ��ر  س��وی  از 
اتحادی��ه  رئی��س  گذش��ته 
مخابراتی  دس��تگاه های  صنف 
خودداری فروش��ندگان نسبت 
ب��ه ف��روش گوش��ی را عامل 
اصل��ی بی رونقی بازار دانس��ته 
و گفته ب��ود: »اکن��ون فعاالن 
بازار گوشی های تلفن همراه از 
فروش کاال خودداری کرده و در 
انتظار ثبات بازار ارز کشورند و 

از معامله پرهیز دارند.

به گفته غالمحسین کریمی 
»برخ��ی فعاالن حت��ی اعالم 
می کنن��د ک��ه کاالی��ی برای 
عرضه ندارند که این نیز ناشی 

از سردرگمی بازار است.«
اما سهیل ذوالفقارنسب یکی 
دیگر از فروش��ندگان بازار در 
گفت وگو با »فرصت امروز«این 
گفته ه��ای رئی��س اتحادی��ه 
صنف دس��تگاه های مخابراتی 
می گوی��د:  و  ک��رده  رد  را 
از  فروش��ندگان  بای��د  چ��را 

ارائ��ه محص��ول به مش��تری 
فروشندگان  کنند؟  خودداری 
همیش��ه با نوس��انات نرخ ارز 
می کنند  تنظی��م  را  قیمت ها 
در  ک��ه  باش��ید  مطمئ��ن  و 
فعاالن  وضعی��ت  حاضر  حال 
بازار در ش��رایطی نیس��ت که 
بتوانن��د ریس��ک کنن��د و به 
انب��ار محص��والت بپردازند تا 
شاید چند روز دیگر قیمت ها 

افزایش داشته باشد. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
فشار زیادی روی فروشندگان 
و دیگ��ر فع��االن ای��ن عرصه 
است و بیشتر آنها نیاز زیادی 
ب��ه نقدینگی دارند پس هرگز 
ب��ه فک��ر احت��کار محصوالت 

نیستند. 
این فروش��نده اظه��ار کرد: 
قیمت ه��ا وابس��تگی زیادی به 
نرخ ارز دارند و طی چند هفته 
گذشته افزایش قیمت ها مردم 

را مردد به خرید کرده است. 
ذوالفقارنس��ب در پاس��خ به 
این س��وال که آیا قیمت ها در 
روز های آتی روند کاهش��ی به 
خود خواهند گرف��ت یا خیر؟ 
گفت: هم��ه چیز بس��تگی به 
ن��رخ ارز دارد ام��ا ب��ه نظر من 
اگر تنش��ی در بازار مثل اجرای 
رجیس��تری به وجود نیاید در 
هفته های پیش رو شاهد کاهش 

قیمت در بازار خواهیم بود. 

شرکت مایکروسافت یکی از محبوب ترین 
ش��رکت های فع��ال در عرص��ه تکنولوژی 
است که بین کاربران شهرتی جهانی دارد. 
جهانش��مول بودن خدمات مایکروس��افت 
باعث ش��ده اغلب کاربران، حداقل یک بار 
هم که شده از خدمات این شرکت استفاده 
کنند. با این وجود مایکروسافت عادت دارد 
ه��ر چند وقت یک بار کارب��ران را غافلگیر 
کند؛ غافلگیری هایی که گاه به شکل ارائه 
یک محصول جدید و گاه به شکل برگزاری 

جشن های تخفیف ساالنه است. 
دسامبر سال گذشته برای کاربران شرکت 
مایکروسافت بسیار شیرین بود. در آن زمان 
اغلب محصوالت مرتبط با دنیای موسیقی که 
در ش��عبه های فروشگاهی مایکروسافت ارائه 
می ش��دند ش��امل تخفیف هایی قابل توجه 
ش��دند؛ تخفیف هایی ک��ه گاه به 50 درصد 
نیز می رسیدند. با این وجود به نظر می رسد 
تخفیف های س��ال گذش��ته در مقابل برنامه 

تخفیفی امسال چندان چشمگیر نیست. 
مدیران مایکروس��افت تصمی��م گرفته اند 
برای تخفیف های امسال برنامه ریزی دقیق تر 
و ب��ا تخفیف هایی گس��ترده تر ترتیب دهند. 
نکت��ه مه��م در خص��وص تبلیغات امس��ال 
اینکه برخالف س��ال گذشته تخفیف ها تنها 
محصوالت موس��یقایی و نرم افزارهای خاصی 
را ش��امل نمی ش��ود، بلکه طیف وس��یعی از 

محبوب تری��ن محص��والت مایکروس��افت را 
پوش��ش می دهند. محصوالت��ی مثل ایکس 
باکس با تخفیف های باورنکردنی 50 درصدی 
رو ب��ه رو هس��تند. ام��ا مس��ئله به همین جا 
ختم نمی شود. اگر افراد به خرید محصوالتی 
 مثل ایکس باکس اقدام کنند یک هدس��ت 
HTC vive ی��ا Oculus Rift VR  نی��ز 
ب��ه طور رای��گان و به عنوان هدیه خرید خود 
دریاف��ت خواهن��د ک��رد. افزون ب��ر اینها اگر 
مراجعان هنگام خرید از مایکروس��افت اقدام 
به خرید یک Dell PCs کنند، تا 40 درصد 

تخفیف مضاعف دریافت خواهند کرد. 
ش��دت این تخفیف ها ت��ا حدی رویایی 
ب��ه نظر می رس��د که بس��یاری از کاربران 
از هم اکن��ون در انتظ��ار فرارس��یدن پنجم 

دس��امبر و آغ��از ب��ه کار ای��ن جش��نواره 
اس��تثنایی هس��تند. براس��اس اطالع��ات 
منتش��ر شده توس��ط شرکت مایکروسافت 
از روز پنجم دسامبر تمامی وب سایت های 
آنالین این شرکت در سراسر ایاالت متحده 
و کان��ادا، از س��اعت 12 بامداد دروازه های 
خود را به روی خریداران خواهند گش��ود. 
زمانبندی این فروش��گاه به ش��کل روزانه 
تغیی��ر خواهد کرد و کاربران قادر خواهند 
بود با مراجعه به چارت خرید تعیین شده، 
در روزهای مش��خص به خرید محصوالت 

مورد نظر خود بپردازند. 
برنامه 12 روزه مایکروسافت بدین ترتیب 

است: 
روز نخس��ت )پنجم دس��امبر(: از 200 تا 

یک هزار دالر تخفیف برای انواع رایانه های 
شخصی اینتل

روز دوم )ششم دسامبر(: از 100 تا 200 
 Lenovo Ideapad دالر تخفیف برای

روز س��وم )هفتم دس��امبر(: 50 درصد 
تخفیف برای انواع بازی های ایکس باکس 
روز چهارم )هش��تم دس��امبر(: تخفیف 

Surface Core M 250 دالری برای
روز پنجم )نهم دسامبر(: تخفیف تا سقف 
70 درص��دی برای انواع تبلت های مبتنی 

بر ویندوز 
روز شش��م )ده��م دس��امبر(: تخفی��ف 
 Windows ت��ا س��قف 250 دالر ب��رای

Premium Collection PCs
روز هفتم )یازدهم دسامبر(: تخفیف 50 
Xbox One consoles درصدی برای

روز هشتم )دوازدهم دسامبر(: تخفیف 50 
درصدی برای خرید دو بازی ایکس باکس 

روز نه��م )س��یزدهم دس��امبر(: تخفیف 
100 دالری ب��رای خرید HTC Vive یا 

Oculus Rift
روز دهم )چهاردهم دس��امبر( : تخفیف 
 Intel ت��ا س��قف 100 دالر ب��رای خری��د

powered gaming PCs
روز یازدهم )پانزده دسامبر(: تا 40 درصد 

Dell PCs تخفیف برای خرید
روز دوازدهم )شانزدهم دسامبر(: دریافت 
تخفی��ف ت��ا س��قف 200 دالر برای خرید 

 Surface Pro 4

مایکروسافت جعبه هدایای کریسمس را پیش از موعد باز کرد

غافلگیری کاربران با تخفیف های 12 روزه

گزارش2

سرگرم شو و بیاموز 

اگرچه از دید اغلب خانواده ها اس��تفاده از انواع 
تبل��ت و تلفن ه��ای هم��راه برای کودکان بس��یار 
مخ��رب به نظ��ر می رس��د، اما می ت��وان از برخی 
بازی های رایانه ای و دیجیتال به عنوان برنامه های 
آموزش��ی اس��تفاده کرد. درواقع کارکرد آموزنده 
بازی ه��ای مختل��ف می توان��د نرخ اث��رات مخرب 
اعتی��اد به ب��ازی در ک��ودکان را کاه��ش داده و 
حت��ی والدی��ن را به انج��ام بازی ه��ای خانوادگی 
ترغی��ب کند. بر همین اس��اس در س��طور زیر به 
معرف��ی تعدادی از بازی های آموزش��ی مناس��ب 
برای ک��ودکان می پردازیم؛ بازی هایی که با وجود 

س��ادگی بس��یار مثبت به نظر می رس��ند.

 Ballon Pops
 هماهنگی دس��ت و چشم جزو مهارت هایی است 
که کودکان از س��نین س��ه س��الگی به بعد به شدت 
به آن متکی هستند. بازی های مختلفی مثل پرتاب 
توپ ب��ه هماهنگی دس��تان و چش��م های کودکان 
وابس��تگی زی��ادی دارد. اما اگر قرار باش��د از طریق 
بازی ه��ای الکترونی��ک به تقویت ای��ن مهارت ها در 
کودکان بپردازیم، می توان از برخی بازی های خاص 
اس��تفاده کرد. یکی از بازی های مفید برای کاربران 

ios بازی بالن هاست. 
مکانی��زم این بازی بس��یار س��اده و در عین حال 
مفید اس��ت. در طول ب��ازی کودک بای��د از طریق 
لمس صفحه نمایش��گر به گرفتن بالن هایی بپردازد 
که در حال حرکت هس��تند. حرکت و جهات بالن ها 
در طول مراحل بازی به تدریح س��ریع تر و دشوار تر 
خواهد ش��د. بنابراین همزمان ب��ا مدت زمانی که از 
بازی می گذرد، وضعیت برای کاربر دش��وارتر خواهد 

شد. 
 Balloon Popsپ��س از مدتی ک��ه بازیک��ن از
استفاده می کند مهارت های وی در حوزه هماهنگی 
دست و چش��م و در نتیجه تمرکز وی باالتر از قبل 

خواهد شد. 

Slide & Spin 
 یک��ی از بازی ه��ای مفی��د ک��ه ب��ه تمرک��ز و 
 افزایش هوش��یاری ک��ودکان کم��ک می کند، بازی
slide & spin است. این بازی مرز سنی مشخصی 
ن��دارد و حتی می تواند توس��ط ک��ودکان نوپا انجام 
ش��ود. موزی��کال بودن بازی و تناس��ب ه��ر یک از 
حرکات دس��ت کودک با صداهایی مش��خص باعث 
می شود، بازیکنان به سرعت نسبت به برخی صداها 
شرطی ش��ده و آموزش های یادگیری شده را دیرتر 

فراموش کنند. 
یکی از ویژگی های مثبت این بازی قابلیت ضبط 
صداس��ت. این قابلی��ت کمک می کن��د تا کودک 
ضمن آش��نایی ب��ا صداهای مختلف آموزش��ی، با 
تقلی��د صداها، به ب��اروری ق��درت خالقیت خود 
کم��ک کند. این بازی به ط��ور ویژه برای کاربران  

ios طراحی ش��ده اس��ت. 

Toddler Shapes
یک��ی از بازی های��ی ک��ه ب��ه ط��ور وی��ژه برای 
کودکان18ماهه تا س��ه س��اله طراحی ش��ده است، 
toddler shapes اس��ت. این ب��ازی به نوعی جزو 
گروه بازی ه��ای خاطره انگیز طبقه بندی می ش��ود، 
ک��ودک ضمن انجام ای��ن بازی ب��ه تقویت چندین 

مهارت مهم شناختی می پردازد. 
مرتب سازی اش��کال مختلف )دایره، مربع، مثلث( 
و چیدن آنه��ا روی یکدیگر، کمک می کند کودکان 
از یک س��و اش��کال مختلف را بشناس��ند و از سوی 
دیگر به مهارت های مرتب کردن اش��یا دس��ت پیدا 
کنند. این مهارت ها گرچه ابتدایی به نظر می رسند، 
اما کمک می کنند ک��ودکان برای مرتب کردن اتاق 
و وس��ایل خود احساس اس��تقالل کنند. استفاده از 
این ب��ازی برای والدینی که دوس��ت دارند کودکان 
خود را جزو کودکان خالق قرار دهند بس��یار مفید 
اس��ت. این بازی به طور اخص برای کاربران اندروید 

طراحی شده است. 

Toddler Colors
اگرچه اغلب کودکان در طول دوران مهدکودک 
خ��ود ب��ا رنگ ها و ن��ام آنها آش��نا می ش��وند، اما 
ب��ازی toddler colors یک��ی از باز های مفید 
برای آش��نا کردن کودکان با اش��کال، اجس��ام و 
 toddler colors رنگ ها، اس��ت در واقع ب��ازی
از بازی هایی اس��ت که برای آشنا کردن تخصصی 
ک��ودکان با رنگ ها طراحی ش��ده اس��ت. تکنیک 
آشنایی کودک با رنگ ها از طریق این بازی به دو 
نوع اس��ت: آموزش از طریق موسیقی و آموزش از 

طریق صدای گوینده. 
در روش اول کودک با شنیدن موسیقی هر رنگ 
به س��رعت اسم رنگ موردنظر را به یاد می آورد و 
در روش دوم کودک به واس��طه لمس تصاویری با 
رنگ ه��ای مختلف به ماهیت رنگ ه��ا پی می برد. 
این بازی محدوده س��نی مشخصی ندارد، اما برای 
کودکان س��ه تا هفت س��ال باالترین سطح کارایی 
را نشان می دهد. اس��تفاده از این اپلیکیشن برای 

کاربران اندروید بس��یار مفید به نظر می رس��د. 

312 میلیارد تومان برای ارتقای 
اینترنت و ماهواره های فضایی

طبق الیحه بودجه س��ال 1۳۹۶ در س��ال آتی برای 
وزارت ارتباط��ات که متولی تامین ارتباطات کش��ور 
شامل اینترنت، مخابرات و پست است، بودجه ای بالغ 
بر ۳12 میلیارد و 402 میلیون و ۶00 هزار تومان در 

نظر گرفته شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مروری بر الیحه بودجه س��ال 
1۳۹۶ ک��ه صب��ح دیروز از س��وی رییس جمهوری به 
مجلس ارائه شد گویای آن است که برای سال آینده 
بودج��ه ای که برای بخش ه��ای مختلف زیرمجموعه 
وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده از چه قرار است. 
در این زمینه طبق الیحه مربوطه بودجه ای معادل 
4میلی��ارد و 722 میلی��ون و 700 ه��زار تومان برای 
شورای اجرایی فناوری اطالعات، 125 میلیارد و 85۶ 
میلی��ون تومان برای پژوهش��گاه فضایی، 4میلیارد و 
247 میلیون تومان برای دانشکده پست و مخابرات، 
18۹ میلیون تومان برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم 
مق��ررات، 14 میلی��ارد و ۳08 میلی��ون تومان برای 
س��ازمان فضای��ی، 20میلی��ارد و ۹00 میلیون تومان 
برای ش��رکت ملی پس��ت و 15میلیارد تومان برای 

شرکت ارتباطات زیرساخت برآورد شده است. 
همچنی��ن براس��اس این الیح��ه، بودجه ای معادل 
58 میلی��ارد و ۳۶0 میلی��ون تومان برای پژوهش��گاه 
ارتباط��ات و 58 میلی��ارد و 280 میلیون تومان برای 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بودجه گذاری شده 

است. 

تبلتی که جای کاغذ را می گیرد

به رغم گذشت هزاران سال از اختراع کاغذ و تولید 
ه��زاران محصول رقیب برای آن در س��ال های اخیر، 
هنوز اس��تفاده از آن منس��وخ نش��ده، اما سازندگان 
یک تبلت جدید مدعی منس��وخ کردن کاربرد کاغذ 

شده اند. 
به گزارش مهر، استفاده از کاغذ برای ذخیره سازی 
اطالعات دارای مش��کالتی هم اس��ت، از جمله اینکه 
کاغذ ابزاری آس��یب پذیر برای ذخیره اطالعات است 
و اس��تفاده از آن برای ذخیره س��ازی اطالعات فضای 

زیادی اشغال می کند. 
یک ش��رکت تجاری به نام remarkable تبلتی 
به نام E Ink تولید کرده و مدعی اس��ت می توان از 
آن برای خواندن، نوش��تن و یادداش��ت برداری راحت 
اس��تفاده کرد و بنابراین با گس��ترش استفاده از تبلت 

یاد شده دیگر نیازی به استفاده از کاغذ نیست. 
ضخامت اندک و عملکردی مش��ابه با نگارش روی 
کاغ��ذ از جمل��ه مزای��ای این تبلت اس��ت. کاربران با 
اس��تفاده از قل��م نوری این تبل��ت می توانند مطالب 
را ب��ه هم��ان س��بک نگارش روی کاغذ یادداش��ت و 

ذخیره سازی کنند. 
در نمایش��گر این تبلت برای جلوگیری از خس��ته 
ش��دن چش��م کاربران از فناوری تازه ای استفاده شده 
و refresh rate یا نرخ تازه س��ازی آن تس��ریع شده 
اس��ت. نرخ تازه سازی به تعداد دفعاتی گفته می شود 
که تصویر روی صفحه نمایش در هر ثانیه به روز رسانی 

یا تازه می شود. 
ای��ن تبل��ت تنها قادر ب��ه نمایش کتب الکترونیک، 
فایل های پی دی اف و اس��ناد اس��ت و الصاق ضمیمه 
ب��ه ای��ن فایل ه��ا را ممکن می کند. نمایش��گر تبلت 
یادشده 10.۳ اینچی بوده و قیمت پیش خرید آن با 
47درصد تخفیف ۳7۹دالر اس��ت، اما عرضه عمومی 
آن از آگوس��ت س��ال 2017 با قیمت 71۶ دالر انجام 
می شود که شامل تبلت 52۹ دالری، قلم 7۹ دالری 

و قاب 7۹ دالری است. 

نقض حریم شخصی کاربران با 
اپلیکیشن اوبر

تنظیمات برنامه تاکس��ی یاب اوبر موجب نگرانی و 
عصبانیت کاربران شده، زیرا این برنامه حتی پس از 
پیاده ش��دن کاربران از تاکس��ی موقعیت مکانی آنان 

را کنترل و تعقیب می کند. 
به گزارش فارس، در تازه ترین به روزرسانی صورت 
گرفته برای این برنامه، اوبر حتی در شرایط بازنبودن 
هم موقعیت مکانی کاربران را به دقت زیرنظر می گیرد. 
کاربران��ی ک��ه برنامه مذکور را ب��ه روز می کنند با 
سیاس��ت گذاری جدید سایت مذکور مواجه می شوند 
که در آن از آنها خواس��ته ش��ده گوش��ی های خود را 

برای پذیرش این تغییر آماده کنند. 
ت��ا پی��ش از ای��ن اوبر تنها داده ه��ای کاربران را در 
ش��رایطی جمع آوری می کرد که برنامه باز و در حال 
اس��تفاده ب��ود. ام��ا حاال اگر فردی ک��ه از طریق اوبر 
تاکس��ی گرفته، این برنامه را ببندد باز هم اطالعات 
مربوط به موقعیت مکانی وی جمع آوری می ش��ود و 
این کار تا پنج دقیقه پس از پیاده ش��دن وی ادامه 
می یابد. بنابراین مدیران این ش��رکت از مقصد نهایی 

هر فرد مطلع می شوند. 
به نظر می رسد اوبر از این پس عالوه بر جمع آوری 
اطالعات مربوط به رانندگان و سفر قصد دارد اطالعات 
مربوط به مسافران خود را هم جمع آوری کند. اگرچه 
هدف از این کار ارتقای امنیت و خدمات به کاربران 
اعالم ش��ده، اما جمع آوری این اطالعات غیرضروری 
به معنای نقض حریم شخصی افراد هم هست. مرکز 
الکترونیک اطالعات حریم ش��خصی پیش از این هم 
ب��ه عل��ت جمع آوری بیش از حد اطالعات کاربران از 

او برشکایت کرده بود. 

خبـــر گزارش »فرصت امروز« از تاثیر دالر 4هزار تومانی بر قیمت گوشی های هوشمندمعرفی بازی
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استان یزد در حوزه صنعت مقام چهارم کشور، 
در ح��وزه معدن جایگاه دوم کش��ور و در بخش 
صادرات جزو ۱۰ اس��تان برتر کش��ور است. این 
اس��تان همچنین در ح��وزه صنای��ع، رتبه اول 
کش��وری تولید کاشی و سرامیک با سهم حدود 
5۰ درصد و رتبه دوم کشوری در تولید محصوالت 
نس��اجی با سهم 27 درصد را داراست. در همین 
زمینه گفت و گویی را با محمدرضا علمدار یزدی، 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

یزد داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

رتبه دوم اشتغال معدنی کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
یزد در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری استان 
یزد می گوید: صنایع  های تک و صنایع کم آب خواه 
و تكمی��ل زنجیره تامین صنایع موجود از قبیل 
کانی ه��ای غیرفل��زی، ب��رق و الكترونیک جزو 
اولویت های اصلی این استان محسوب می شود. 
این استان همچنین جایگاه نخست را در تولید 
کاش��ی و س��رامیک با س��هم حدود 5۰ درصد، 
رتبه دوم کش��ور در تولید محصوالت نساجی با 
س��هم 27 درصد )رتبه اول در تولید رومبلی، رو 
فرشی و ترمه در کش��ور( و رتبه سوم کشور در 
محصوالت فوالدی با سهم ۱5درصد را داراست. 
علمدار یزدی به دیگر مزیت های اس��تان یزد در 
بخش معدن اش��اره می کن��د و می افزاید: وجود 
ذخای��ر و پتانس��یل های فلزی از جمله س��نگ 
آهن با ذخیره قطع��ی بالغ بر 65۰ میلیون تن، 
س��رب و روی با ذخیره قطعی ۱6۰ میلیون تن 
و س��رمایه گذاری شرکت هایی از استرالیا، عمان 
در ای��ران به عن��وان بزرگ ترین ذخایر س��رب و 
روی و باریت دنیا، از مهم ترین مزیت های بخش 
معدن استان یزد محسوب می شود. وی با اشاره 
به آمار س��رمایه گذاری در حوزه معدن می گوید: 
پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان مرداد 
94، 42۰ فقره اس��ت که ظرفیت��ی بالغ بر 55 
میلیون تن و ذخیره قطعی ۱398 میلیون تن را 

شامل می شود. این رقم منجر به سرمایه گذاری 
93۰۰میلیارد ریالی و اشتغال حدود ۱۰هزار نفر 
شده است. این میزان اشتغال باعث شده استان 
یزد رتبه دوم اشتغال را در بخش معدن به خود 
اختصاص دهد. این مقام مسئول از فعالیت بیش 
از 3۰ ه��زار واحد صنفی در حوزه بازار اس��تان 
خبر می دهد و می گوید: اس��تان یزد یک استان 
فعال در حوزه اقتصاد و س��رمایه گذاری است و 
امیدواریم با تالش مدیران و مس��ئوالن اس��تان 
ش��كوفاتر شود. این اس��تان رتبه اول تنوع مواد 
معدنی با 5۰ نوع ماده معدنی و رتبه دوم اشتغال 

معدنی کشور را دارد. 

صادرات کاال به 62 کشور دنیا
ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به ص��ادرات 

این اس��تان می گوید: در ۱4 س��ال گذش��ته 
رش��د صادرات اس��تان بیش از دو برابر رش��د 
صادرات کش��ور بوده اس��ت و استان یزد جزو 
هشت اس��تان اول صادر کننده کشور در حوزه 
صادرات محس��وب می ش��ود. وی با بیان این 
جم��الت می افزاید: در حوزه تجارت، اس��تان 
ی��زد ج��زو ۱۰ اس��تان برتر صادراتی کش��ور 
اس��ت که عمده کاالهای صادراتی آن ش��امل 
کاش��ی با رتبه یک و 74 درصد رشد صادرات 
در دو س��ال دولت یازدهم نس��بت به دو سال 
پایان��ی دولت ده��م، مقاطع ف��والدی با رتبه 
دوم و 422 درص��د رش��د اس��ت، همچنی��ن 
شیش��ه با رش��د ۱47درصد در دولت یازدهم 
از مهم ترین کاالهای صادراتی استان به شمار 
می رون��د که در مجموع کااله��ای صادراتی از 

اس��تان شاهد رشد 5۱ درصد در دولت یازدهم 
نسبت به دو س��ال پایانی دولت دهم بوده ایم. 
وی با اع��الم اینكه کاالهای صادراتی اس��تان 
ی��زد به 62کش��ور دنیا صادر می ش��ود، ادامه 
می دهد: عمده صادرات اس��تان به کشور های 
عراق، افغانس��تان، پاکس��تان، هلن��د، ترکیه 
و س��وریه اس��ت که به طور مثال صادرات به 
کش��ور عراق در دوس��ال اخیر حائز 63 درصد 
رش��د وزنی بوده اس��ت، همچنین صادرات به 
افغانس��تان ۱5 درصد، هلند 6۰ درصد و ترکیه 
257 درصد رشد داشته است. علمدار در ادامه 
با اع��الم وجود 7۰ه��زار بافن��ده بالقوه فرش 
دس��تباف در اس��تان یزد می گوی��د: در حال 
حاضر 4۰هزار بافنده در این اس��تان مش��غول 
فعالیت هس��تند که ساالنه 2۰۰هزارمتر مربع 

فرش توسط این هنرمندان بافته می شود. وی 
با بیان ای��ن جمالت می افزاید: با پیگیری های 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان یزد 
فرش دستباف یزد در سازمان جهانی مالكیت 
فكری، WIPO ثبت شد و به رغم تحریم های 
ظالمان��ه، کاهش��ی در میزان ص��ادرات فرش 

دستباف یزد اتفاق نیفتاد. 

استقرار صنایع های تک،  مهم ترین برنامه 
آینده استان

وی با اش��اره ب��ه میزان س��رمایه گذاری های 
انج��ام ش��ده در این اس��تان می گوید: س��رانه 
س��رمایه گذاری در اس��تان ی��زد 2۱.9میلیارد 
ریال اس��ت که از متوسط کشوری 2.5میلیارد 
ری��ال بیش��تر اس��ت. همین موضوع نش��ان از 
س��رمایه بر ب��ودن صنایع در اس��تان اس��ت و 
دلیل آن توجه س��رمایه گذاری به صنایع مادر 
مانن��د فوالد در اس��تان یزد اس��ت. همچنین 
س��رانه اش��تغال به ازای واح��د صنعتی 27نفر 
است و س��رانه س��رمایه گذاری به ازای هر نفر 
اش��تغال 8۰۰میلیون ریال است که از متوسط 
کش��وری ۱۰۰میلیون ریال بیشتر است. سرانه 
سرمایه گذاری نسبت به جمعیت نیز 77میلیون 
ریال اس��ت ک��ه ح��دود 56 میلیون ری��ال از 
متوسط کشوری بیشتر است که نشان از تالش 
بخش خصوصی در استان دارد. رئیس سازمان 
صنع��ت و معدن اس��تان یزد، پیگی��ری انتقال 
آب به استان و جذب س��رمایه گذاری خارجی 
را مهم ترین برنامه های آتی این اس��تان معرفی 
می کند و می گوید: اس��تقرار صنایع های تک و 
همچنین فرآوری م��واد معدنی و جلوگیری از 
خام فروشی از دیگر برنامه های مهم این استان 
در حوزه صنعت محس��وب می شود. وی با بیان 
این جمالت می افزاید: کم آبی، کمبود نقدینگی 
جهت س��رمایه گذاری و افزایش سهم انرژی در 
تولید از مهم ترین مشكالتی است که این استان 

با آن دست و پنجه نرم می کند. 

نگاهی به ظرفیت های کشاورزی استان یزد
صنایع تبدیلی، بخش پول ساز 

استان یزد
در بخ��ش کش��اورزی و دامی اس��تان یزد حدود 
7۰ درص��د رون��اس، 5۰ درص��د یونج��ه، 63 درصد 
پس��ته، 37 درصد انار، 23 درص��د زعفران، 6۰ درصد 
محصوالت س��بزی و صیفی گلخان��ه ای، 7۰ درصد 
انواع گل، 55 درصد گوش��ت طیور، 5۰ درصد ش��یر 
تولی��دی و 5۰ درصد ه��م تخم مرغ به اس��تان های 

همجوار صادر می شود. 

مهم ترین اولویت های سرمایه گذاری
رئیس جهاد کش��اورزی اس��تان ی��زد در رابطه با 
س��طح زیر کشت محصوالت کش��اورزی این استان 
می گوی��د: ح��دود ۱2۰ هزار هكتار مجموع س��طح 
زیر کش��ت محصوالت اس��تان یزد اس��ت که از این 
می��زان حدود 38 درصد مربوط به محصوالت زراعی 
و 62 درص��د، محص��والت باغی و گلخانه ای اس��ت. 
س��یدجمال س��جادی پور ادامه می دهد: محصوالت 
زراع��ی ش��امل گن��دم،  ج��و،  علوفه و  ذرت اس��ت. 
مهم ترین محصول باغی این اس��تان نیز پسته است 
که با حدود 42 هزار هكتار س��طح زیر کشت پسته 
این اس��تان، اس��تان یزد ۱7/5 درصد تولید پس��ته 
کش��ور را تامین می کند. ان��ار یكی دیگر از تولیدات 
باغی این اس��تان محسوب می ش��ود که استان یزد 
جایگاه چهارم کشور را در تولید انار با 65۰۰ هكتار 
و 93 هزار تن تولید داراست. وی با بیان این جمالت 
می افزاید: در تولید زردآلو و قیسی رتبه پنجم کشور 
و در تولید خیار س��بز گلخان��ه ای با 27 درصد تولید 
کل کش��ور جایگاه نخس��ت را داریم. سجادی پور با 
اش��اره به مهم ترین اولویت های س��رمایه گذاری این 
اس��تان بیان می کند: س��رمایه گذاری برای احداث 
واحده��ای تبدیل��ی و تكمیل��ی از جمل��ه احداث، 
بازس��ازی و نوس��ازی س��ردخانه زیر صف��ر و باالی 
صفر، تولید پودر ش��یر )ش��یر خش��ک(، پودر پنیر 
و آب پنیر، بازس��ازی و نوس��ازی واحدهای صنایع 
لبنی، درجه بندی و بس��ته بندی محصوالت حاصل 
از فرآوری انار، روغن کش��ی از انواع دانه های روغنی، 
احداث، بازسازی و نوسازی واحدهای پسته پاك کنی 
و ف��رآوری پس��ته، از اولویت ه��ای س��رمایه گذاری 
صنایع تبدیلی این اس��تان محس��وب می شود. وی 
ادام��ه می دهد: ب��ا توجه به اینك��ه 5۰ درصد تولید 
گوش��ت م��رغ و تخم مرغ این اس��تان مازاد اس��ت، 
 س��رمایه گذاری در صنایع تبدیلی ای��ن واحدها نیز 

جزو اولویت های ما محسوب می شود. 

محدودیت منابع آبی،  مهم ترین مشکل 
کشاورزی استان

 رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان یزد در 
رابطه با نق��ش صنایع تبدیلی و تكمیلی محصوالت 
کش��اورزی می گوی��د: ب��دون تردید ایج��اد صنایع 
تبدیلی یكی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش 
صنعت و کش��اورزی اس��ت و این صنای��ع از میزان 
بیكاری ه��ای دایمی و فصلی در مناطق روس��تایی 
می کاهد. وی با اش��اره به مهم ترین مشكالت بخش 
کشاورزی اس��تان می گوید: مهم ترین مشكل بخش 
کش��اورزی اس��تان یزد بحث محدودیت منابع آبی 
است. متوس��ط بلندمدت بارندگی استان یزد حدود 
۱۱۰میلی متر بوده اس��ت که طی 2۰سال اخیر این 
میزان کاهش پیدا کرده است. ما جزو کم بارش ترین 
اس��تان ها در س��ال های اخیر بودیم و ۱7سال است 
درگیر خشكسالی هس��تیم به همین جهت با توجه 
ب��ه محدودیت منابع آبی و کاهش بارندگی اس��تان 
کش��ت گیاهان کم آبخواه به جای گیاهان پرآبخواه 
در دس��تور کار س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
قرار گرفته اس��ت. س��جادی پور در رابطه با تولیدات 
محص��والت دام��ی این اس��تان می گوید: در س��ال 
گذشته بیش از 32۰هزارتن انواع فرآورده های دامی 
در اس��تان یزد تولید شده که نسبت به سال93 این 
میزان ۱2درصد افزایش داش��ته است. این تولیدات 
ش��امل 225هزار تن ش��یرخام، ۱4هزار تن گوشت 
قرم��ز، 56هزار تن انواع گوش��ت طیور، 2۱هزار تن 
تخم مرغ و ۱6۰تن عس��ل بوده اس��ت. وی با بیان 
این جمالت می افزاید: استان یزد با تولید 49هزارتن 
گوش��ت مرغ در س��ال جایگاه ۱5کشور را دارد،  که 
ح��دود 5۰ درص��د این تولی��د مازاد اس��ت و ایجاد 
واحدهای بس��ته بندی و فرآوری برای صادرات این 
محص��ول یك��ی از اولویت های س��رمایه گذاری این 

استان محسوب می شود. 
این اس��تان همچنین با تولید 7۰ درصد بلدرچین 
کل کش��ور رتبه نخس��ت تولید را به خود اختصاص 
داده اس��ت. وی با اش��اره ب��ه صادرات این اس��تان 
بیان می کند: بیش��ترین صادرات استان یزد مربوط 
ب��ه محصوالت گلخانه ای اس��ت  که حدود 6۰ درصد 
مع��ادل 2۰۰هزار تن این محصوالت که اعم از خیار 
س��بز،  گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای است به روسیه 
و آذربایجان صادر می شود. همچنین حدود 2۰هزار 
ت��ن از تولید پس��ته این اس��تان نیز به کش��ورهای 
اروپایی و آس��یایی صادر می ش��ود. رئیس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان یزد در رابطه با برنامه های 
آتی این اس��تان می گوی��د: با توجه ب��ه محدودیت 
منابع آبی به دنبال این هستیم که تولید سبزیجات 
و صیفی جات را از فضای باز به کشت های گلخانه ای 
منتقل کنیم، توسعه کشت های گلخانه ای و متراکم 
و اص��الح الگ��وی کش��ت از مهم تری��ن برنامه های 

کشاورزی این استان محسوب می شود. 

اس��تان ی��زد ب��ا مس��احتی در ح��دود 
۱3۱575 کیلومتر مربع، چهارمین اس��تان 
به لحاظ وسعت در کشور محسوب می شود. 
این اس��تان به لح��اظ صنعتی بودن یكی از 
استان های مهاجرپذیر کشور بوده که عمده 
تولید واحده��ای صنعتی آن منس��وجات، 
 کاش��ی،  س��رامیک و فرش ماش��ینی است. 
این اس��تان همچنی��ن معادن بس��یاری را 
در دل خ��ود ج��ای داده اس��ت ک��ه باعث 
ش��ده س��رمایه گذاری در ای��ن بخش یكی 
از اولویت ه��ای اصل��ی و مهم اس��تان یزد 

محسوب شود. 

توریسم درمانی ظرفیت قابل توجه 
استان یزد

نایب رئیس اتاق بازرگانی اس��تان یزد در 
رابطه ب��ا ظرفیت های س��رمایه گذاری این 
استان می گوید: یزد به عنوان نخستین شهر 
خش��ت خام و دومین ش��هر تاریخی جهان، 
دارای ظرفیت  ه��ا و پتانس��یل   های خ��وب 
اقتص��ادی و س��رمایه  گذاری در بخش هایی 
همچون صنعت، معدن، کش��اورزی، تجارت 
و گردش��گری اس��ت. غضنف��ر میرجلیل��ی 
استان یزد را سومین استان کشور در جذب 
گردشگر خارجی معرفی می کند و می گوید: 
تاریخی،  وج��ود جاذبه ه��ای گردش��گری، 
فرهنگ��ی و مذهبی و نیز تن��وع اقلیمی در 
اس��تان به دلیل اس��تقرار در دو زیست کره 
بیابانی � کوهستانی قابلیت باالیی به توسعه 
صنعت گردش��گری اس��تان داده است. وی 
می افزاید: میانگین رشد گردشگری خارجی 
استان یزد 8۰ درصد بوده که باالترین میزان 
رش��د را در این حوزه داش��ته ایم. در حوزه 
کش��اورزی و تولیدات کش��ت گلخانه ای نیز 
این استان سومین تولیدکننده بزرگ کشور 
محسوب می شود. اس��تان یزد به دلیل دارا 
بودن بیمارس��تان های مجهز استانی موفق 
در جذب مس��افران توریس��م درمانی است. 
در همین راس��تا بس��یاری از توریست های 
حوزه خلیج فارس برای درمان به این استان 

مراجع��ه می کنن��د. وی با اش��اره به وجود 
نیروهای متخصص تحصیلكرده در اس��تان 
ی��زد می گوید: ظرفیت صنای��ع »های تک« 
به دلی��ل وجود این نیروه��ای تحصیلكرده 
در اس��تان بس��یار باالس��ت. میرجلیلی در 
رابط��ه با ص��ادرات ای��ن اس��تان می گوید: 
 محصوالت گلخانه ای و حتی گل این استان 
ب��ه کش��ورهای اروپایی صادر می ش��ود. در 
بحث معادن هم قطع��ا صادرات مفصلی در 
این بخش ه��ا وج��ود دارد. وی در رابطه با 
آمار اش��تغال این اس��تان می گوید:  در قشر 
تحصیلكرده استان، بیكاری بسیار زیاد است 
که در صورت راه اندازی صنایع های تک این 
امر تا حدی برطرف خواهد شد،  اما در قشر 
کارگر س��اده بیكاری چندان��ی وجود ندارد. 
آمار بیكاری از س��وی مرک��ز آمار ۱2درصد 
اعالم ش��ده که به نظر من این رقم بس��یار 
بیش��تر از این است و بیكاری در این استان 

حدود 4۰درصد است. 

حوزه گردشگری،  معادن و آب 
مهم ترین اولویت های سرمایه گذاری

ب������ا  رابط�����ه  در  می��رجلیل����ی 
وج�����ود س��رمایه گذاری در این اس��تان 
می گوی��د: ب��ه دلی��ل وج��ود بس��ترهای 
فرهنگ��ی و محیط مناس��ب اس��تان یزد، 
برای سرمایه گذاری  ترجیح سرمایه گذاران 
ای��ن  در  اس��ت.  ب��اال  اس��تان  ای��ن  در 
اس��تان س��رمایه گذاری هایی ه��م ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن مذاکرات��ی ب��ا برخی از 
کش��ورهای خارجی مثل عراق،  داغس��تان 
و حت��ی برخ��ی کش��ورهای اروپایی برای 
مع��ادن،  بخش ه��ای  در  س��رمایه گذاری 
  صنای��ع تبدیل��ی و کش��ت های گلخانه ای 
داش��ته ایم. اما موضوعی که مطرح اس��ت 
اینك��ه این رواب��ط در حد مذاک��رات باقی 
مانده و هنوز به مرحله اجرا نرس��یده است. 
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ی��زد در رابطه 
ب��ا مهم تری��ن اولویت های س��رمایه گذاری 
این اس��تان می گوی��د: حوزه گردش��گری 

مهم ترین و نخستین اولویت سرمایه گذاری 
ای��ن  اس��تان محس��وب می ش��ود.  ای��ن 
سرمایه گذاری ها می تواند در زمینه ساخت 
هتل ها و ایجاد زیرس��اخت هایی در زمینه 
حمل و نقل و آژانس های گردش��گری باشد. 
اولوی��ت دیگ��ر س��رمایه گذاری در ح��وزه 
معادن است. این استان با دارا بودن معادن 
مهمی مثل معدن س��نگ آهن چادرملو و 
چغارت و معدن س��رب و روی کوش��ک از 
فرصت مناس��بی برای جذب س��رمایه گذار 
اس��ت.  برخ��وردار  خارج��ی  و  داخل��ی 
همچنی��ن س��رمایه گذاری در حوزه انتقال 
آب یك��ی دیگر از فرصت ه��ا و اولویت های 
سرمایه گذاری استان یزد محسوب می شود. 

برای توسعه صادرات چه کار باید کرد؟ 
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان یزد در رابطه 
با عم��ده فعالی��ت  واحده��ای تولیدی این 
اس��تان می گوید: فعالیت عمده اس��تان یزد 
در سه حوزه گردشگری، کاشی، سرامیک و 

نساجی است که در حال حاضر همه آنها با 
رکود و عدم تقاضا مواجه شده اند. وی ادامه 
می دهد: با توجه به اعالم رشد 5.4درصدی 
در فصل بهار از س��وی بان��ک مرکزی، باید 
بگویم نشانه های رشد در این بخش ها دیده 
شده، اما این رش��د به صورت بسیار آهسته 
در ح��ال اتفاق اس��ت. محمدرض��ا قمی با 
بیان اینك��ه یكی از مش��كالت مهم صنایع 
اس��تان یزد، نامس��اعد بودن ب��ازار فروش 
است و بس��یاری از صنایع تولیدات خود را 
متوق��ف کرده اند، می گوید: صنایع اس��تان 
یزد نیازمن��د ایجاد یک ش��رکت تخصصی 
در حوزه بازاریابی است. این شرکت باید در 
حوزه بازارسنجی، بازاریابی و فروش به ویژه 
در خارج از کش��ور فعالی��ت کند و تولیدات 
صنایع اس��تان را به جای انبار به آن س��وی 

مرزها صادر کند. 
وی با اش��اره به وضعیت تولید و صادرات 
کاالهای تولید اس��تان اظهار داشت: ضعف 
در تكنول��وژی تولی��د و نبود ماش��ین آالت 
به روز در خط تولید از جمله دالیلی اس��ت 
که نتوانس��تیم در ورود ب��ه بازارهای جدید 
موفق باش��یم. رئیس اتاق بازرگانی اس��تان 
یزد با بیان این جم��الت می افزاید: از دیگر 
مواردی که در توسعه صادرات نقش دارد و 
ی��زد را به بازارهای جدی��د صادراتی متصل 
می کن��د، قیم��ت ارزان محصوالت اس��ت. 
قیم��ت تمام ش��ده کاالهای تولی��دی این 
اس��تان در مقایسه با س��ایر رقبای خارجی 
بیش��تر اس��ت، زیرا موارد متع��ددی چون 
بیمه، هزینه حمل و نقل و... بر آن تاثیر دارد 
و این مس��ئله در حوزه صادرات و بازاریابی 
خود را بیش��تر نش��ان می دهد. وی با اشاره 
به مشكالت موجود این استان می گوید: در 
بحث توس��عه صادرات باید ب��ه این موضوع 
توجه کرد که چه سیاست هایی به کار گرفته 
ش��ود و چه سیاست هایی در این زمینه باید 
کنار گذاشته شود؛ نكته مهم در این زمینه 
اینكه  ثبات س��ازی در تصمیم گیری هاست، 
فعاالن اقتص��ادی نمی دانند سیاس��ت های 
پولی در س��ال آینده به چه سمتی می رود، 

انگیزه صادرات کاهش می یابد.  
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بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی یكی از سودمندترین 
ارتباطات بین دو بخش صنعت و کش��اورزی محس��وب 
می شود، به همین جهت سرمایه گذاری در این حوزه یكی 
از اولویت های اصلی بخش کشاورزی این استان محسوب 
می شود. سرمایه گذاری برای احداث واحدهای تبدیلی و 
تكمیلی از جمله احداث، بازسازی و نوسازی سردخانه زیر 
صفر و باالی صفر، روغن کش��ی از انواع دانه های روغنی، 
احداث، بازس��ازی و نوس��ازی واحدهای پسته پاك کنی 
و فرآوری پس��ته، از اولویت های س��رمایه گذاری صنایع 
تبدیلی این استان محسوب می شود. از دیگر اولویت های 
سرمایه گذاری در این بخش می توان به توسعه کشت های 
گلخانه ای و متراکم و اصالح الگوی کشت اشاره کرد. در 
حوزه صنعت و معدن نی��ز صنایع  های تک، کم آبخواه و 

تكمیل زنجیره تامین صنایع موجود، از قبیل کانی های 
غیرفلزی، ب��رق و الكترونیک از مهم تری��ن اولویت های 
س��رمایه گذاری استان یزد محس��وب می شود. توجه به 
حوزه گردشگری و توریسم درمانی در کنار انتقال منابع 
آبی به این استان از دیگر اولویت های ضروری و مهم این 

استان معدنی کشور محسوب می شود. 

صنعت از دیرباز در اس��تان یزد رواج داش��ته اس��ت و 
هم��راه با نخس��تین حرکت های صنای��ع کارخانه ای در 
کش��ور، صنایع کارخانه ای نیز در یزد شكل گرفته است. 
 وجود صنایع دستی یزد به ویژه صنعت نساجی گویای این 
امر اس��ت. همچنین این استان را به لحاظ مقدار ذخیره 
معدنی، بهشت معادن ایران نامیده اند. این استان با هزار 
واحد تولیدی معدنی فعال ساالنه 35 میلیون تن استخراج 
مواد معدنی را در کارنامه خود دارد. یكی از ذخایر معدنی 
اس��تان یزد مربوط به سنگ های تزئینی است که حدود 
25ت��ا 35 درصد از ظرفیت تولید س��نگ های تزئینی و 
س��اختمانی این اس��تان پس از فرآوری، صادر می شوند. 
در این راس��تا باید توجه داش��ت که مع��ادن موجود در 
این اس��تان برای بیش از ۱۰ هزار نفر در اس��تان فرصت 

ش��غلی ایجاد کرده اس��ت. این استان همچنین با حدود 
یک میلیون و 2۱هزار نفر، 5 درصد س��رمایه گذاری های 
کشور را به خود اختصاص داده است. استان یزد همچنین 
جزو اس��تان های برتر کشور در زمینه صادرات محسوب 
می شود، ضمن اینكه در کشت محصوالت گلخانه ای رتبه 

سوم کشور را داراست.

ویژگی های منحصر به فرد استان یزداولویت های سرمایه گذاری استان یزد
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»فرصت امروز«، فرصت های بی شمار استان یزد را بررسی می کند
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»فرصت امروز« ظرفیت های سرمایه گذاری حوزه صنعت استان یزد را بررسی می کند

تلفیق معدن و صنعت در استان کم جمعیت یزد



حمزه آزاد، مدیرعامل ش��رکت 
بازی سازان جوان معتقد است در 
ح��وزه بازی ه��ای موبایلی تقریبا 
دانش ما ب��ا دانش دنی��ا برابری 
می کند، ولی در حوزه پی سی و 
کنسول به دلیل محدودیت هایی 
که در ح��وزه س��رمایه گذاری و 
نیروی انس��انی وجود دارد کار و 

رقابت سخت تر است. 
ح�وزه  در  حاض�ر  ح�ال  در 
بازی های ویدئویی و رایانه ای، 
دانش و تکنولوژی ما با س�ایر 
کش�ورها براب�ری می کن�د یا 
اینک�ه هن�وز ب�ه ای�ن لحاظ 
فاصله هایی ب�ا غول های دنیا 

داریم؟ 
در ح��وزه بازی ه��ای موبایلی 
تقریب��ا دان��ش ما با دان��ش دنیا 
براب��ری می کند، ول��ی در حوزه 
پ��ی س��ی و کنس��ول ب��ه دلیل 

محدودیت های��ی ک��ه در ح��وزه 
انسانی  نیروی  و  س��رمایه گذاری 
وجود دارد کار س��خت تر اس��ت. 
ول��ی در پی س��ی و کنس��ول از 
آنجا که پروژه بزرگ تر می ش��ود 
و هزینه ه��ا افزایش پیدا می کند، 
ضعیف تر هس��تیم و در سال های 
اخی��ر به دلیل مس��ئله تحریم ها 
هم بخش��ی از تجهی��زات الزم را 
ب��رای تولید کنس��ول در اختیار 

نداشتیم. 
اما از آنجا که موبایل اس��تایل 
کوچک تری دارد، در کش��ورمان 
می توانی��م بازی های ب��ا کیفیتی 
را تولی��د کنی��م. البت��ه نی��روی 
انس��انی بس��یار خوب��ی ه��م در 
اختیار داریم و هر چند بس��یاری 
از این نیروها در کشورهای دیگر 
مانن��د آمریکا مش��غول ب��ه کار 
ش��ده اند ولی نیروهای��ی هم که 

در ایران حض��ور دارند بازی های 
خوب��ی را ب��رای موبای��ل تولید 
می کنن��د. در مجم��وع در حوزه 
بازی های موبایلی خوب هس��تیم 
 و در دنی��ا حرف��ی ب��رای گفتن 

داریم. 

و  فع�االن  از  بخش�ی 
ح�وزه،  ای�ن  کارشناس�ان 
سرمایه گذاری و عدم حمایت 
دولت را از مش�کالت اساسی 
ویدئوی�ی  بازی ه�ای  تولی�د 
عنوان می کنند. نظر ش�ما در 

رابطه با این موضوع چیست؟ 
زمینه  این  در  س��رمایه گذاری 
بس��یار کم رنگ اس��ت و از آنجا 
که بخش خصوص��ی این بازار را 
نمی شناسد و فرهنگ سازی الزم 
در این زمینه انجام نش��ده است، 
تمایلی به س��رمایه گذاری ندارد. 
در عی��ن حال در ح��وزه نیروی 
انس��انی، دانش و فرهنگ س��ازی 
با مش��کالتی مواجه هستیم و به 
ای��ن ترتیب می توانیم بگوییم که 
حلقه ه��ای تولید را نصفه و نیمه 
در اختی��ار داریم، ام��ا حلقه های 
سرمایه گذاری تقریبا وجود ندارد. 
حمایت ه��ای دولت ه��م در حد 
پرداخت وام اس��ت و تس��هیالت 
بانکی هم با شرایط بسیار سختی 

پرداخت می شود. 
ب�ا توج�ه ب�ه آنچ�ه اش�اره 
کردید پ�س می توان این گونه 

نتیجه گیری کرد که در حوزه 
بازی های ویدئویی و رایانه ای 
عرص�ه  در  رقاب�ت  قابلی�ت 

جهانی را نداریم؟ 
در حوزه تولی��د قابلیت رقابت 
داریم و تجربه نش��ان داده است 
که اگر سرمایه گذاری خوبی انجام 
ش��ود، پروژه های خوب و موفقی 
پروژه هایی  تولی��د می ش��ود. در 
که با موفقیت تولید شد، مشکل 
مال��ی وج��ود نداش��ت و نفرات 
خوبی جذب ش��ده بودن��د و در 
بازارهای جهانی نیز فروش خوبی 
داش��تند. در مجموع توانایی های 
خوبی در کش��ورمان وجود دارد 
ام��ا از آنج��ا که س��رمایه گذاری 
مناسب نیس��ت، نمی توان حقوق 
و دس��تمزد نیروی انس��انی را به 
موقع پرداخت کرد و این مسئله 

معموال مشکل ساز می شود. 

ش�اید ش�ما هم از آن دسته 
پاق�رص  و  پ�ر  طرف�داران 
بازی های ویدئویی، کامپیوتری 
و موبایلی باش�ید یا دست کم 
یک ب�ار این بازی ه�ا را تجربه 
ک�رده باش�ید. اما ش�اید برای 
ش�ما جالب باش�د ک�ه بدانید 
گی�م کش�ورمان چه  صنع�ت 
جایگاه�ی دارد و آی�ا قابلیت 
رقابت با بزرگان این عرصه در 
دنیا را دارد ی�ا خیر. آنطور که 
کارشناسان و فعاالن این حوزه 
می گوین�د صنع�ت بازی ه�ای 
در  کامپیوت�ری  و  ویدئوی�ی 
خوب�ی  وضعی�ت  کش�ورمان 
دارد و حت�ی برخی محصوالت 
ایران�ی در بازاره�ای جهان�ی 
عرضه می ش�وند. ام�ا در عین 

ح�ال صاحبنظ�ران معتقدن�د 
باوجود تولیدات بس�یار خوبی 
ک�ه در صنعت گی�م داریم اما 
در زمین�ه تبلیغ�ات و توزیع، 
امکانات ما بسیار محدود است 
و این موضوع حضور بازی های 
ایرانی در بازاره�ای جهانی را 
محدود کرده اس�ت. در همین 
ح�ال در ایران پابلیش�رها که 
صنعت  اصلی  س�رمایه گذاران 
بازی هس�تند، وجود ندارند و 
معم�وال توزیع کنن�ده بازی در 
کشورمان داریم، اما ناشر بازی 
که از صفر تا صد کار را حمایت 
کن�د و بازاریاب�ی انج�ام دهد 
و ذائق�ه مخاطب را بشناس�د، 
حلقه مفق�وده در صنعت بازی 
اس�ت. »فرصت امروز« در این 
گزارش وضعیت صنعت گیم در 

ایران را بررسی کرده است. 
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صنعت بومی بازی های رایانه ای 
داشته باشیم 

بازی ه��ای رایان��ه ای یک فن��اوری برتر اس��ت و 
دس��تیابی ایران و بسیاری از کش��ورها به آن بسیار 
زمانبر و مخصوصا در کش��ور ما ب��ا محدودیت هایی 
از جمل��ه تحریم مواجه اس��ت. این در حالی اس��ت 
که بخش��ی از تحریم ها ربطی به برج��ام ندارد، زیرا 
سال هاس��ت که ای��ران در حوزه فناوری ه��ای برتر 
تحریم اس��ت و همچنان این تحری��م ادامه دارد. اما 
صنع��ت بازی ی��ک ویژگی دیگر ه��م دارد و آن هم 
این اس��ت که تنوع تکنولوژی در آن زیاد اس��ت. به 
ای��ن معنا که ما ب��ه لحاظ تکنول��وژی نمی توانیم با 
غول ه��ای صنعت گی��م در دنیا براب��ری کنیم اما از 
 نظر میزان جذب مخاطب و گردش مالی این قابلیت 

وجود دارد. 
مانند اینکه امس��ال پس از 42 سال، کشور چین 
توانست از نظر مالی کشور آمریکا را پشت سر بگذارد 
و کشور اول در حوزه درآمد بازی های رایانه ای شود 
اما این به آن معنا اس��ت که چین بهترین بازی ها را 
تولید می کن��د یا به تکنولوژی ب��ه روز صنعت گیم 
دس��ت پیدا کرده است و این تکنولوژی همچنان در 
اختی��ار ژاپ��ن و آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی 
اس��ت ولی چین توانسته از نظر مالی رتبه اول را در 

سال جاری کسب کند. 
قاعدتا ای��ران ه��م می تواند به غول ه��ا و بزرگان 
صنعت گیم دنیا نزدیک ش��ود ام��ا چند مانع وجود 
دارد. یک مانع این است که اصل تولید یک محصول 
ب��ه تولیدکننده برم��ی گردد و این در حالی اس��ت 
که ما در کش��ورمان فقط چن��د تولیدکننده جدی 
داری��م. اینکه ما چه تعداد نیروی انس��انی داریم که 
به دانش کافی مس��لح شدند، به طور دقیق مشخص 
نیس��ت، اما تعداد کم اس��ت. زمانی که تعداد نیروی 
انس��انی دارای دانش کافی کم باش��د، ب��ه این معنا 
اس��ت که ش��رکت های بزرگ نمی توانن��د به وجود 
بیایند و ش��رکت هایی نداریم که در آن تعداد باالیی 
نیروی انس��انی متخص��ص و حرف��ه ای کار کنند و 
 بتوانن��د در نهای��ت بازی های خوب و پرس��ودی را 

تولید کنند. 
مش��کل دیگر جذب سرمایه است، به این معنا که 
س��رمایه دولتی وجود ندارد یا بسیار اندک است اما 
بخش خصوصی هم هنوز توجیه نش��ده است که در 
حوزه بازی های ویدئویی و رایانه ای، س��رمایه گذاری 
کند. به عن��وان مثال در حال حاضر س��رمایه ای که 
در حوزه تولید الس��تیک گذاش��ته می شود، پس از 
پنج تا هفت س��ال بازگشت سرمایه خواهد داشت و 
سال ها طول می کشد که به سود برسد اما در صنعت 
بازی، س��رمایه گذاری در کمتر از یک سال به نتیجه 
و س��ودآوری می رس��د و حتی گاهی اوقات سود آن 

چند برابر خواهد بود. 

در عی��ن حال باید توجه داش��ته باش��یم که این 
موض��وع ک��ه بتوانی��م با س��ایر کش��ورها در عرصه 
صنع��ت بازی رقابت کنیم، کار آس��انی نیس��ت زیرا 
س��ایر کش��ورها هم در حال برنامه ری��زی و تالش و 
سرمایه گذاری هستند اما از نظر منطقی این موضوع 
شدنی است که ما جایگاه خوبی را در بازار بازی های 
ویدئویی و رایانه ای به دس��ت بیاوریم اما مش��کالتی 
که وجود دارد، قابل رفع اس��ت. ما اگر نمی توانیم در 
حوزه هایی که نیاز به تکنولوژی برتر دارد و ما تحریم 
هس��تیم یا ممکن اس��ت هزینه های باالیی داش��ته 
باشد، خیلی پیشرو باشیم اما در بازی های موبایلی و 
بازی های آنالین می توانیم حرفی برای گفتن داشته 
باش��یم، زیرا اینه��ا به تکنولوژی خاص��ی نیاز ندارد. 
البته در حال حاضر در همین راستا در حال حرکت 
هستیم و بنابراین امیدواریم که به نتیجه برسیم. در 
واقع کل صنع��ت بازی های ویدئوی��ی و رایانه ای به 
سمت درس��تی حرکت می کند اما هم سرعت کم و 

هم امکانات بسیار اندک است. 
بنابراین معتقدم که می توانیم چش��م انداز بس��یار 
امیدبخش و روش��نی در صنعت بازی های ویدئویی 
و رایانه ای داش��ته باش��یم اما یک ش��رط دارد و آن 
این اس��ت که ما صنع��ت بومی بازی ه��ای رایانه ای 
را داش��ته باش��یم. در همین رابطه باید توجه داشته 
باشیم که کشور چین زمانی توانست در بازار جهانی 
موفق باش��د که بازی های چینی تولید و س��پس به 

دنیا عرضه کرد. 
ما هم اگر قرار باش��د بازی های��ی مانند بازی های 
آمریکایی و بازی های فنالن��دی و بازی های اروپایی 
تولی��د کنیم و ب��ه بازار ارائه دهی��م، موفق نخواهیم 
 ش��د، بلکه باید بازی ه��ای متفاوتی را تولید و عرضه 

کنیم. 
خوشبختانه کشور ما س��بقه عمیقی دارد و حتی 
به اندازه ای داس��تان های ج��ذاب و پرمعنا داریم که 
می توانی��م آنه��ا را تبدیل ب��ه بازی کنی��م و در آن 
ش��رایط اس��ت که دیده خواهیم شد. در حال حاضر 
متاسفانه اکثر بازی هایی که در ایران تولید می شود، 
عین بازی های س��ایر کش��ورها اس��ت و با توجه به 
اینک��ه تولید بازی ها را حداقل 30 س��ال دیرتر آغاز 
کرده ایم، همیش��ه 30 س��ال عقب خواهیم بود. اما 
اگ��ر بخواهیم به صنعت بازی در کش��ورمان ش��کل 
بدهیم و خاص و گویای فرهنگ کشورمان باشد، در 
 جهان دیده خواهد ش��د و از نظر اقتصادی هم موفق 

خواهد بود. 

درآمدهای هنگفت بازی های 
ویدئویی 

کمت��ر خانه ای پیدا می ش��ود که حداق��ل یکی از 
اعض��ای آن به بازی های ویدئویی عالقه مند نباش��د. 
این روزها اغل��ب افراد با کمک تبل��ت، رایانه، تلفن 
همراه و. . . به انواع بازی ها می پردازند؛ از پوکمون گو 
تا س��وپر ماریوی نوس��تالژیک. اما ش��اید بسیاری از 
م��ا به این موضوع توجه نکرده باش��یم که بازی های 
مختلف در کمپانی های بازی س��از ساخته می شوند؛ 
کمپانی هایی که به واس��طه تولید و انتش��ار بازی ها، 

ساالنه مبالغ معتنابهی سود می کنند. 
ب��ا توجه به اقب��ال باالی بازی ه��ای ویدئویی بین 
مخاطبان، بیراه نیست اگر صنعت بازی های ویدئویی 
را یکی از پول سازترین صنایع روز دنیا تلقی کنیم. 

درآمد ها 
 براس��اس جدیدتری��ن آماره��ای منتش��ر ش��ده 
)س��ه ماهه سوم س��ال 2016 میالدی( در خصوص 
صنع��ت بازی های ویدئویی، به نظر می رس��د برخی 
کش��ورها در این زمینه پیشتاز هستند و درآمدهایی 
نجومی را به واس��طه فعالیت در این صنعت کس��ب 
کرده اند. جالب تر اینکه برخی پیش بینی ها نش��ان از 
استمرار این پیشتازی تا سال 2019 میالدی دارند. 
کش��ورهای چین، ایاالت متحده، ژاپ��ن، آلمان و 
کره جنوبی پنج کش��وری هستند که باالترین سطح 
درآمدزایی را به واس��طه انواع بازی های ویدئویی به 

خود اختصاص داده اند. 
اما این همه ماجرا نیس��ت، آمارهای عددی وقتی 
تکان دهنده می ش��وند که بدانیم تاثیر اقتصادی این 
صنع��ت گاهی فراتر از حد تصور اس��ت. برای مثال؛ 
یک مطالعه گس��ترده که در س��طح ایاالت متحده و 
در س��ال 2014 انجام شد نش��ان داد نرخ اثربخشی 
بازی های ویدئویی در حوزه های اشتغال، کارآفرینی 
و درآمدزای��ی چهار برابر نرخ رش��د اقتصادی ایاالت 
متحده در بازه زمانی مشخص )از سال2009 تا سال 

2012 میالدی( است. 
تنها در س��ال 2012 صنعت بازی های ویدئویی و 
سرگرمی بیش از 6.2 میلیارد دالر به تولید ناخالص 
داخلی ایاالت متحده تزریق کرد. از س��وی دیگر این 
بازی ها س��االنه به طور مس��تقیم و غیرمستقیم بالغ 
ب��ر 145 هزار نفر را تح��ت تاثیر خود قرار می دهند. 
برآوردها نش��ان می دهد متوس��ط حقوق کارمندان 
فع��ال در ح��وزه بازی های ویدئویی 94 دالر اس��ت؛ 
رقم��ی که در کل ایاالت متحده ب��ه 4 میلیارد دالر 
می رس��د. درواق��ع کارآفرین��ی مس��تقیم در حوزه 
بازی های ویدئویی در برخی موارد تا 13 برابر س��ایر 

حوزه ها تخمین زده می شود. 

موفقیت چگونه حاصل می شود؟ 
کش��ورهای  موفقی��ت  و  درآمدزای��ی  بررس��ی 
تولید کنن��ده و فع��ال در عرصه بازی ه��ای ویدئویی 
نشان دهنده رشد سریع نردبان موفقیت در این حوزه 
اس��ت. درواقع اغلب ش��رکت های فع��ال در صنعت 
بازی ه��ای ویدئویی طی یک بازه زمانی دو الی س��ه 

ساله تا 10 درصد رشد مالی را تجربه کرده اند. 
نکت��ه مهم در ای��ن میان نقش دولت ه��ا در رونق 
بخش��ی و افزایش درآمدزایی ش��رکت های فعال در 
عرصه بازی های ویدئویی اس��ت. درواقع حمایت های 
دولت��ی از فعالیت ه��ای ش��رکت های تولید کنن��ده 
بازی های ویدئویی و فضاس��ازی برای تجارت در این 
عرصه و به طور اخص صادرات، کارکردی قابل توجه 
در افزای��ش بازدهی مالی این صنع��ت ایفا می کند. 
برهمین اس��اس جای تعجب نیس��ت که بسیاری از 
شرکت های مش��هور و فعال در عرصه تولید نرم افزار 
و س��ایر محصوالت الکترونیکی، ب��ه خلق بازی های 
ویدئویی نیز کم تمایل نیس��تند. افزایش و توس��عه 
استودیوهای خلق بازی که با کمپانی های مشهوری 
مثل مایکروسافت و دیزنی همکاری می کنند، نشان 

از رونق باالی این صنعت در جوامع غربی دارد. 
تنها در طول س��ال گذش��ته 38 استودیویی بازی 
در ای��االت متح��ده افتتاح ش��د؛ اس��تودیوهایی که 
امیدوارند در سایه استقبال مخاطبان و حمایت های 
دولتی روند رش��دی س��ریع را تجرب��ه کنند. اما این 
حمایت ه��ا دقیق��ا ب��ه چه معناس��ت؟ بس��یاری از 
اس��تودیوهای بازی، به ویژه اس��تودیوهای تازه کار، با 
کم��ک گرفتن از وام های دولتی، روند رش��د خود را 
تسریع می کنند. برای مثال؛ استودیو 38، که اخیرا با 
تغییر مقر اصلی کمپانی خود از بوستون به رودآیلند 
در ش��رف یک تغییر و تح��ول بزرگ ق��رار دارد، از 
وام��ی 75 میلی��ون دالری و دولت��ی کم��ک گرفته 
اس��ت. وامی که می تواند به عنوان یک مش��وق موثر 
 برای ادامه فعالیت های این کمپانی بازی ساز در نظر 

گرفته شود. 

سیاست گذاری های صحیح 
ریچ تیلور، معاون ارشد حوزه ارتباطات و بازی های 
دیجیت��ال ایاالت متحده، در یکی از س��خنرانی های 
اخی��ر خود ضمن اش��اره به اهمیت ای��ن صنعت در 
ای��االت متحده به نکات��ی جالب توجه اش��اره کرد. 
وی رش��د س��ریع صنعت بازی های ویدئویی از سال 
2009 تاکن��ون را اتفاقی ندانس��ته و این موضوع را 
حاصل سیاست هایی می داند که سال هاست از سوی 
مقامات این کش��ور پیگیری می شوند. درواقع حضور 
موفق در جم��ع رقبایی مثل کره، چی��ن، آلمان و... 
اتفاق��ی نیس��ت. در ش��رایطی که کش��ورهایی مثل 
ژاپن از ترفند جالب بومی س��ازی فرهنگی اس��تفاده 
 می کنند، آمریکا در تالش است بر صادرات فرهنگی 

تکیه کند. 
درواقع بازی س��ازان ژاپنی در تالشند هویت فردی 
خ��ود را در بازی ه��ای صادرات��ی حف��ظ کنند، در 
حالی ک��ه بازی س��ازان آمریکایی بر توس��عه فرهنگ 
غربی تاکید دارند. افزایش زیرس��اخت های تجاری و 
تبلیغ��ات موثر نیز زمینه را برای موفقیت فعاالن این 

حوزه فراهم کرده است. 

آزموده دیدگاه
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 وضعیت صنعت گیم 
در ایران بررسی می شود

فقدان سرمایه 
حلقه مفقوده 
صنعت بازی 

به��روز مینای��ی، مدیر عام��ل بنیاد ملی 
بازی ه��ای رایانه ای معتقد اس��ت تولیدات 
بس��یار خوبی در صنعت گی��م داریم اما در 
زمین��ه تبلیغات و توزیع امکانات ما بس��یار 

محدود است. 
صنعت بازی در ایران چه وضعیتی دارد، 
آیا به لح�اظ تکنولوژی و دانش، قدرت 

برابری با بزرگان دنیا را داریم؟ 
در برخی ژانرها و سبک های بازی از دنیا 
عقب نیستیم و متوس��ط روبه  باال هستیم. 
در بازی های ساده که احتیاج به گرافیک و 
پردازش های سنگین ندارد، تولیدات خوبی 
داریم و حتی این تولیدات به خارج از کشور 
صادر شده و در برخی سایت ها این بازی ها 
به عنوان محصوالت ویژه عرضه ش��ده است. 
اما نکته مهم در م��ورد برخی بازی ها کاربر 
بسیار زیاد اس��ت و تولیدکنندگان در مورد 
این موضوع که بتوانن��د تعداد کاربر زیادی 

را هن��دل کنن��د، دانش 
اختی��ار  در  را  کاف��ی 
ندارن��د. ام��ا دس��تیابی 
ب��ه ای��ن دانش نی��از به 
به خص��وص  امکان��ات 
و  سخت افزاری  امکانات 
سرمایه گذاری و پابلیشر 
دارد. این در حالی است 

که در ایران پابلیش��رها که س��رمایه گذاران 
اصلی صنعت بازی هس��تند، وجود ندارند و 
معموال توزیع کننده بازی در کشورمان داریم 
اما ناشر بازی که از صفر تا صد کار را حمایت 
کند و بازاریابی انجام دهد و ذائقه مخاطب را 
بشناسد، حلقه مفقوده در صنعت بازی است. 
بنابراین شما معتقدید باوجود تولیدات 
خوب و کیفی، مشکالتی که در عرضه 
وج�ود دارد مان�ع حض�ور صنعت گیم 

ایران در بازارهای جهانی است؟ 
هر چند تولیدات بس��یار خوبی داریم اما 
بلد نیس��تیم تولیدات خود را عرضه کنیم و 
به دس��ت مشتری برسانیم و تبلیغات انجام 
دهیم. در زمینه تبلیغات امکانات ما بس��یار 
محدود اس��ت. در برخی س��بک های بازی 
مانند بازی های معمایی و فکری نه تنها عقب 
نیستیم بلکه جلو هم هستیم و از نوآوری و 
ابتکار برخورداریم و در سطح جهانی دارای 

محصول هس��تیم اما از آنجا که مش��تری 
داخلی کم داری��م و ذائقه مخاطبان داخلی 
بیش��تر بازی های ورزش��ی و اکشن است و 
س��اختن این محصوالت هم س��اده نیست، 
بازی ه��ای معمای��ی و فکری کمت��ر تولید 
می شود. بنابراین مش��تریان داخلی بیشتر 
محص��والت خارجی را مورد اس��تفاده قرار 
می دهند در صورتی که در کش��ورهایی که 
از نظر فرهنگی روی کودکان و نوجوانان کار 
کرده اند بازی های فکری و معمایی اهمیت 
بیشتری نسبت به بازی های ورزشی و اکشن 
دارد و از مشتریان بیشتری برخوردار است. 

بنابرای��ن در س��طح تولی��د خیلی عقب 
نیس��تیم و در بعض��ی ژانرها متوس��ط رو 
به باال هس��تیم اما در برخ��ی ژانرها مانند 
ساخت کنسول عقب هستیم. البته نه تنها 
ما بلکه بس��یاری از کشورهای دنیا در این 
زمینه عقب هس��تند، زیرا ساخت کنسول 
در دس��ت چند کشور 
معدود است و ساخت 
کنس��ول مالکی برای 
صنعت بازی نیست، اما 
بخش��ی از این صنعت 
محس��وب می شود. در 
بحث دانش نرم افزاری 
صنعت گیم، پیشرفت 
خیلی خوبی داش��تیم و می توانم بگویم در 
بین کش��ورهای منطقه، رتبه اول را داریم 
اما در بحث توزیع اینطور نیست. در توزیع 
کشورهای ترکیه و اردن از ما جلو افتاده اند 
و توانسته اند سیس��تم توزیع را در منطقه 

راه بیندازند. 
در بازی های�ی ک�ه حرفی ب�رای گفتن 
داری�م، می توانی�م در عرص�ه جهانی 

رقابت کنیم؟ 
اف��رادی که توانس��تند ناش��ران خارجی 
را به س��مت خود بکش��انند و بازی ها را به 
دست آنها رس��اندند، موفق شدند در سطح 
جهانی هم عرضه محصول داش��ته باش��ند. 
از این جهت بنیاد مل��ی بازی های رایانه ای 
نمایشگاهی را اردیبهشت سال آینده برگزار 
خواهد کرد که قرار ش��ده در این نمایشگاه 
ارتباط خوبی بین تولیدکنندگان و ناش��ران 

برقرار شود. 

آریا اس��رافیلیان، مدیرعامل پردیس هنر 
راس��پینا معتقد اس��ت اگ��ر خودم��ان را با 
بازی س��ازان مستقل مقایسه کنیم، وضعیت 
خوب��ی داریم و به لحاظ فنی این پتانس��یل 
وجود دارد که بتوانیم مانند آنها بازی بسازیم. 
اگ�ر بخواهیم قیاس�ی می�ان وضعیت 
صنع�ت گی�م در ای�ران با کش�ورهای 
قدرتمند در این زمینه داش�ته باش�یم، 
کش�ورمان از چ�ه ش�رایطی برخوردار 

است؟ 
در دنیا در حال حاضر بازی سازان بزرگ کار 
می کنند و پروژه هایی را به انجام می رسانند 
که هزینه های میلی��ون دالری دارد. در کنار 
این بازی س��ازان مستقل هم وجود دارند که 
هزینه های تولید آنها بس��یار پایین اس��ت و 
می توانند در یک اتاق دور هم جمع ش��وند و 
کارشان را انجام دهند. بنابراین اگر خودمان 
را با بازی سازان مستقل مقایسه کنیم پاسخ 

این س��وال آن است که 
وضعی��ت خوب��ی داریم 
و ب��ه لح��اظ فن��ی این 
دارد  وج��ود  پتانس��یل 
ک��ه بتوانی��م مانند آنها 
البته یک  بازی بسازیم. 
مقدار ای��ن موضوع که 
بازارهای  به  دسترس��ی 

خارجی سخت است، کار را دشوار می کند. 
فعاالن این حوزه کمبود سرمایه گذاری 
از جمل�ه  را  و ع�دم حمای�ت دول�ت 
مش�کالت صنع�ت گیم می دانن�د. این 
مش�کالت و سایر مش�کالتی که وجود 
دارد، تا چه اندازه برای فعاالن این حوزه 

دست وپاگیر است؟ 
در م��ورد س��رمایه گذاری ت��ا زمانی که 
بخش خصوصی ورود پیدا نکند و س��رمایه 
خصوص��ی وارد ای��ن حوزه نش��ود، کاری 
درس��ت نمی شود، زیرا همیش��ه نمی توان 
ب��ه بودجه دولتی اعتم��اد و اطمینان کرد 
و ممکن اس��ت در شرایطی وضعیت کشور 
به گونه ای باش��د که دول��ت بودجه ای را به 
این کار اختصاص ندهد. بنابراین در زمینه 
س��رمایه گذاری بهتری��ن اقدامی که دولت 
می تواند انجام دهد این اس��ت که بستری 
را فراهم کند تا پای س��رمایه گذاران به این 

حوزه باز شود. 
مش��کل دیگر بحث قانون گذاری اس��ت. 
یک��ی از دالیل��ی ک��ه بازی ه��ای پی س��ی 
نتوانس��تند خیلی جای خود را باز کنند این 
بود که زمانی که در اوج ش��کوفایی س��اخت 
بازی ه��ای کامپیوتری بودی��م و از آنجا که 
قان��ون کپی رایت وجود نداش��ت، بازی های 
خارجی با قیمت ارزان ارائه می شد و ناشرانی 
که بازی های خارجی را عرضه می کردند هیچ 
رغبتی نش��ان نمی دادند که بازی های ایرانی 
را هم عرضه کنند. در آن شرایط تنها کاری 
هم که بخش دولتی توانست انجام دهد این 
بود که سوبس��یدهایی را ارائه می داد که در 
ازای دریافت آنها ناش��ران یک بازی ایرانی را 
هم عرضه کنند که خیلی هم کارآمد نبود و 

منجر به پخش بازی های ایرانی نشد. 
ام��ا در زمینه بازی ه��ای موبایلی بخش 
خصوص��ی ک��ه وارد ش��د، موج��ب ایجاد 
که  ش��د  مارکت های��ی 
ای��ران  در  بازی س��ازان 
بع��د از بحرانی که برای 
کامپیوتری  بازی ه��ای 
به وج��ود آم��د از بین 
نرفتن��د و ادامه دادند و 
بس��یاری از بازی سازان 
این بود که  ترجیح شان 
ب��ه جای بازی های کامپیوت��ری، بازی های 
موبایلی بس��ازند و بعضا توانس��تند جایگاه 
خوبی پیدا کنند و فروش خوبی هم داشته 

باشند و مخاطبان هم راضی هستند. 
در زمینه بازی های موبایلی هم می توان 
اقدامات مشابه آنچه را که اشاره کردید 

انجام داد؟ 
همی��ن کار را می ت��وان ب��رای بازی های 
کامپیوت��ری هم انجام داد، ولی این پروس��ه 
زمان بر اس��ت و نی��از به آن وج��ود دارد که 
شرایط تقویت شود و یک سری مارکت های 
دیجیتال راه اندازی ش��وند که مردم بتوانند 
بازی ها را دانل��ود کنند و البته در عین حال 
بای��د قانون کپی رایت گذاش��ته ش��ود و به 
تدریج به این س��مت حرک��ت کنیم. قاعدتا 
این موضوعات نیاز به تصویب قانون از سوی 
مجلس حمایت همه جانب��ه دارد و در عین 

حال باید قوانین به درستی هم اجرا شود. 

بهروز مینایی: 
امکانات تبلیغ و توزیع بسیار محدود است

آریا اسرافیلیان: 
در حد بازی سازان مستقل دنیا پتانسیل داریم 

هادی کافی 
فعال و کارشناس صنعت بازی

حمزه آزاد: 

ایران در دانش بازی های موبایلی با دنیا برابری می کند



چیزهایى كه نباید به همكار 
تازه وارد بگویید

دی��دار ب��ا آدم ها مى تواند كمى ترس��ناك باش��د. 
برق��رارى ارتب��اط در محیط كارى كه ت��ازه  واردش 
ش��ده اید ه��م مى تواند س��خت و آزاردهنده باش��د. 
معرفى كردن خود به یك همكار جدید هم مى تواند 
دلهره آور باش��د، حتى اگر ش��ما در حوزه كارى تان 
تجرب��ه داش��ته باش��ید. بهت��ر اس��ت در مواجهه با 
همكارى جدید كه پس��تش از ش��ما پایین تر است، 
مراقب انتخاب واژه هاى تان باش��ید، چرا كه احتماال 
او در مواجهه با ش��ما عصبى تر اس��ت و امكان دارد 
دست و پایش را گم كند. براى اینكه به آنها احساس 
راحتى بدهید چند چیز هس��ت كه هرگ��ز نباید به 

همكار جدیدتان بگویید. 

با آن آدم ها معاشرت نكن... 
اگ��ر در محی��ط كار دالی��ل قانع كنن��ده اى براى 
خودت��ان دارید كه از یك عده خوش تان نیاید، آن را 
پیش خودتان محفوظ نگه دارید. مخصوصا در مقابل 

یك همكار جدید.
من از رئیس/ ش�ركت/ همكارها/ همه چیز بدم 

مى آید
خیلى جالب نیست كه دس��ت باالیى هاى خود را 
پیش همكار جدید خراب كنید. همكار جدید قاعدتا 
ب��ه رئیس خ��ود كه او را اس��تخدام ك��رده وفادارى 
بیش��ترى خواهد داش��ت تا به ش��مایى كه از رئیس 

بدگویى مى كنید. 

از بودن در این شغل پشیمان مى شوى
ای��ن جور جمله ها نه تنها كمك��ى به یك تازه وارد 
نمى كن��د، بلك��ه او را مأیوس هم مى كن��د. بگذارید 
همكاران جدید خودش��ان تصمیم بگیرند كه ش��غل 

یا محل كارشان خوب یا بد است. 

چه شد كه كار قبلى ات را رها كردى؟ 
این س��وال ها، س��وال هاى جالبى نیس��ت. همكار 
جدیدت��ان اگر خودش دوس��ت داش��ته باش��د این 

اطالعات را با شما تقسیم مى كند. 

از اینجا راضى نبودى تا االن؟ 
این دیگر چه سوالى اس��ت. همكار جدیدتان تازه 
كارش را ش��روع كرده اس��ت. این سوال غیرحرفه اى 

و غیرضرورى است. 

چقدر حقوق مى گیرى؟ 
این س��وال هاى غیرحرفه اى اس��ت. كسى كه تازه 
همكار ش��ده سختش اس��ت به چنین سوالى جواب 

دهد. 

با من باش تا به همه جا برسى
اول اینك��ه مط��رح ك��ردن این س��وال آن هم در 
ب��دو ورود ی��ك نیرو تصویر جالبى از ش��ما در ذهن 
تازه وارد به وجود نمى آورد )ممكن اس��ت شما را آدم 
ازخودراضى و مغرورى ببیند.( ثانیا ش��ما نمى دانید 
با چه كسى طرف هس��تید، نباید چنین پیشنهادى 

را به او بدهید. 

هیچ كارى نكنید
بدتری��ن كارى ك��ه مى توانی��د در مقاب��ل ی��ك 
هم��كار ت��ازه وارد بكنید این اس��ت ك��ه او را كامال 
نادی��ده بگیری��د. الزم نیس��ت حتما ب��ا او صمیمى 
ش��وید اما مى توانی��د رفتار محترمان��ه اى در قبالش 
 داش��ته باش��ید تا در محیط جدید كارى احس��اس 

راحتى كند. 
منبع: بیزینس اینسایدر

 خسارت 2 میلیارد روبلى هكرها 
به بانک مركزى روسیه

حمالت  روزها  این 
ب��ه  س��ایبرى 
موضوع��ى ج��دى 
و نگران كنن��ده ب��دل ش��ده و به نظر مى رس��د كه 
قدرت ه��اى جهانى این بار ش��كل دیگ��رى از جنگ 
را علی��ه یكدیگر آغاز كرده اند كه به باور بس��یارى از 
كارشناس��ان و تحلیلگران مى تواند بسیار خطرناك تر 

از جنگ هاى كالسیك باشد. 
در همین راس��تا بانك مركزى روس��یه اعالم كرد 
كه در جریان حمله هكرها به س��رورهاى این بانك، 
2 میلی��ارد روب��ل معادل 31 میلی��ون دالر از برخى 

حساب ها به سرقت رفته است. 
Artiom Sychev  مدی��ر بخش امنیت ش��بكه 
بان��ك مركز روس��یه به رس��انه ها گفت ك��ه هكرها 
قص��د داش��تند تا 5 میلی��ارد روبل را س��رقت كنند 
كه ب��ا انجام اقدامات الزم به هدف ش��ان نرس��یدند 
و بخ��ش قاب��ل توجه��ى از وجه س��رقت ش��ده به 
 حس��اب هاى بان��ك مرك��زى روس��یه بازگردان��ده 

شده است. 
براس��اس گزارش رس��مى منتشر ش��ده از سوى 
بانك مركزى روس��یه، هكره��ا بانك هاى تجارى این 
كشور را هدف حمله خود قرارداده بودند، اما در این 
می��ان ارقامى را از حس��اب بانكى اش��خاص حقیقى 
و حقوق��ى به س��رقت بردند. گفتنى اس��ت با وجود 
اعالم رس��مى حمله س��ایبرى از سوى مقامات بانك 
مركزى روس��یه، این بانك از ارائه جزییات در رابطه 
با زم��ان دقیق وقوع حمله خ��ود دارى كرده و اعالم 
 كردند كه این حمله در س��ال 2016 میالدى صورت 

پذیرفته است. 
در ژانوی��ه س��ال 2015 هكرها در اقدامى مش��ابه 
به بانك ه��اى اكوادور حمله كرده و موفق ش��دند تا 
كدهاى مورد اس��تفاده بانك مركزى اكوادور را براى 
انجام عملیات سوئیفت به سرقت ببرند. در ماه اكتبر 
س��ال جارى نیز هكره��ا با اس��تفاده از تكنیك هاى 
مش��ابه به بانك هاى فیلیپینى حمله كرده و مبالغى 
را به س��رقت بردند، اما به هنگام حمله به بانك هاى 
ویتنامى با اس��تفاده از ارسال درخواست هاى جعلى، 
مقام��ات بانكى ویتنام متوجه حمله ش��ده و با اتخاذ 
اقدامات الزم جلوى حمله و سرقت اموال این بانك ها 

را گرفتند. 

 كاه��ش م��داوم ارزش پ��ول مل��ى مال��زى 
)رینگیت( كه در حال حاضر از آن به عنوان یكى 
از بدترین ارزهاى آس��یا یاد مى شود، سواالت و 
شك و تردیدهاى زیادى در بین فعاالن اقتصادى 
و تجارى در مورد اقتصاد مالزى ایجاد كرده است. 
ارزش هر دالر آمریكا در روز جمعه در بازار ارز 
مال��زى در برابر رینگیت افزایش یافت و هر دالر 
برابر 4رینگیت و 47 سن )سنت( معامله شد كه 
این میزان از ماه س��پتامبر سال گذشته میالدى 

تاكنون بى سابقه است. 
رینگیت مالزى س��ال جارى را با ارزش برابرى 
خ��ود به ازاى هر ی��ك دالر آمریكا 4 رینگیت و 
30سن آغاز كرد كه این رقم تا اواسط ماه ژانویه 
به رقم 4رینگیت و 42سن رسید، اما پس از آن 
رینگیت براى یك دوره سه ماهه تقویت شد و در 
19 آوری��ل ارزش برابرى آن به ازاى هر یك دالر 

آمریكا به 3رینگیت و 84 سن رسید. 
از زم��ان پیروزى »دونالد ترامپ« در انتخابات 
ریاست جمهورى آمریكا در ماه گذشته میالدى 
تاكنون 7درصد از ارزش پول ملى مالزى كاسته 
ش��ده اس��ت. سیاس��ت هاى اقتصادى ترامپ از 
قبیل قط��ع احتمالى برخى مالیات ها كه تورم و 
رش��د اقتصادى این كشور را تقویت خواهد كرد 
باعث ش��د بانك مرك��زى آمری��كا از هم اكنون 
اقدامات��ى جهت افزایش نرخ بهره اتخاد كند، در 
نتیجه، دالر آمریكا در مقابل بس��یارى از ارزهاى 
جهانى تقویت ش��د. اما اكنون سوالى كه مطرح 
مى شود این است كه چرا رینگیت در مقایسه با 
س��ایر ارزهاى آسیایى آسیب پذیرى بیشترى در 

مقابل دالر داش��ته است؟  میزان باالى مالكیت 
خارجى در مال��زى كه در آن خارجى ها بیش از 
40درصد از بدهى هاى دولت را در اختیار دارند، 
باعث ش��ده مالزى از این نظر بیشترین درصد را 
در آسیا به خود اختصاص دهد. همچنین تخمین 
زده مى شود بیش از 55 میلیارد دالر اوراق قرضه 
مالزى در اختیار خارجى ها یا افراد غیرمقیم این 
كشور باشد. از این رو، هر زمانى چرخش جهانى 
منابع مالى وجود داش��ته باش��د، همواره فش��ار 
بیشترى بر كشورهایى مانند مالزى وارد مى شود. 
عالوه براین، نوسانات بهاى جهانى نفت، تخلیه 
ذخایر ارزى خارجى، رش��د اقتصادى آهس��ته و 
همچنین بحران سیاس��ى ناش��ى از فساد مالى 
شركت توسعه مالزى واحد دیگر عوامل تاثیرگذار 
بر كاهش ارزش پول ملى این كشور جنوب شرق 
آسیاس��ت. در مورد مدت زم��ان كاهش ارزش 
رینگیت نیز اگرچه نظرات متفاوتى وجود دارد، 
اما بیش��تر تحلیلگران بر این باورند كه رینگیت 
در مقابل سایر ارزهاى منطقه اى همچنان ارزش 
خود را از دست مى دهد. براساس نظر تحلیلگران، 
كاهش ارزش پول مال��زى به گونه اى خواهد بود 
كه در آینده اى نزدیك ممكن است بازار ارز رقم 
4 رینگیت و 84 س��ن در برابر ی��ك دالر را كه 
سپتامبر س��ال گذشته تجربه كرده بود، باردیگر 
تجربه كند.  حال سوال این است كه آیا كاهش 
ارزش رینگیت مالزى براى این كشور یك تهدید 
محسوب مى شود یاخیر؟ تحلیلگران معتقدند كه 
ای��ن روند به افزایش ص��ادرات به ویژه در بخش 
محصوالت الكترونیكى كمك مى كند، به گونه اى 
كه تاثیرات مثبت آن در صادرات 2015 و 2016 
مالزى مشاهده مى شود. عالوه براین سود حاصل 
از كاهش رینگیت براى ش��ركت هایى كه هزینه 

آنها به رینگیت پرداخت مى ش��ود، اما سود آنها 
با دالر است، مزیت دیگرى است كه نصیب این 
شركت ها مى ش��ود. اگرچه همین شركت ها در 
صورت��ى كه این روند براى م��دت طوالنى ادامه 
داش��ته باش��د، براى خرید مواد اولی��ه نیازمند 
پرداخت دالر هستند، كه ممكن است بر میزان 
سود آنها تاثیر داشته باشد. همچنین میزان نقش 
بانك مركزى مال��زى در كنترل ارزش رینگیت 
نیز مس��ئله اى اس��ت كه اكنون ذهن بس��یارى 
از كارشناس��ان اقتصادى را درگیر كرده اس��ت. 
كارشناسان براین باورهستند كه بهترین گزینه 
این اس��ت كه اجازه داده شود رینگیت براساس 

تغییرات بازار ارزش خود را به دست آورد. 
از نظر تاثیر كاه��ش ارزش رینگیت مالزى بر 
سنگاپور نیز به نظر مى رسد این كاهش فرصتى 
براى سنگاپورى هایى اس��ت كه از مالزى دیدن 
مى كنند. در واقع از دس��ت رفتن ارزش رینگیت 
باعث ش��ده س��نگاپورى ها در ازاى خرید كاال و 
خدم��ات، پول كمترى ب��ه مالزیایى ها پرداخت 
كنند و همین امر مى تواند باعث رضایت بیشتر 

آنها از شرایط فعلى بازار مالزى شود. 
باوجود این شرایط ممكن است در كوتاه مدت 
ب��راى برخ��ى از گروه ه��اى خارج��ى )از قبیل 
گردش��گران( یا گروه ها داخلى )صادركنندگان 
محصوالت تولیدى داخل مالزى( مطلوب باشد، 
اما نوسانات ارزش رینگیت در بلندمدت مى تواند 
باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران خارجى 
ش��ود و در پى آن خروج س��رمایه از مالزى را به 
دنبال دارد كه این امر مى تواند زیرس��اخت هاى 
اقتصادى مالزى را با تهدید جدى روبه رو كرده و 
آسیب هاى جبران ناپذیرى به پایه هاى اقتصادى 

این كشور جنوب شرق آسیا وارد كند. 

35ساله ها را هم مى توان جوان به حساب آورد 
و هم به چشم بزرگسال هاى جاافتاده به آنها نگاه 
كرد. در این سن دیگر وقت آن مى رسد كه هر فرد 
تكلیف خودش را با خود و دنیاى اطرافش روشن 
كند و بفهمد چ��ه مى خواهد و چه نمى خواهد. 

هر كس��ى كه مایل باشد از نظر مالى ثبات پیدا 
كرده و برخى سردرگمى هاى خود را از بین ببرد، 
باید به چند سوال در این باره پاسخ دهد؛ سواالتى 
كه از اساسى ترین اصول مالى مثل تعیین میزان 
 ثروت خالص گرفته تا برنامه هاى مربوط به دوران 
بازنشس��تگى. كس��انى ك��ه مى توانند در س��ن 
35 س��الگى به این پرسش ها پاس��خ دهند، در 
نیمه عمر خود آرام��ش مالى را تجربه مى كنند 
 و مى توانن��د ب��ه خوب��ى از پ��س هزینه ه��اى 

زندگى شان برآیند. 
ثروت خالص من چقدر است؟ 

ث��روت واقعى ش��ما البته كه قابل ش��مارش 
نیست، اما از جنبه مالى ثروت خالص شما درست 
برابر با میزان دارایى هاى تان است. میزان دارایى 
یعنى پول نقد، اموالى مثل خانه، خودرو و اسباب 
و اثاثیه هاى متعلق به خود، حساب هاى بانكى و 

هرگونه سرمایه اى كه در جایى دارید. 
حساب كردن همه اینها و كنار هم قرار دادن 
آن یعن��ى ث��روت خالصى كه از آن شماس��ت و 
مى توانی��د براى برنامه هاى مال��ى خود روى آن 

حساب كنید. 
بودجه بندى زندگى چگونه باید باشد؟ 

اول از همه هزینه هاى اصلى زندگى مثل اجاره 
خانه، قبض ها، خوراك و پوش��اك و هزینه هاى 
نگهدارى از فرزند را مش��خص كنید. بعد معلوم 
كنید كه كجاها قسط مى دهید، چه هزینه هاى 
جانب��ى دیگ��رى داری��د و چط��ور مى خواهید 
پس انداز كنید. نكته مهم اینكه تفریح و سرگرمى 
را در بودجه بن��دى فراموش نكنید. بودجه بندى 
وقتى مش��خص باشد، بخش بزرگى از مشكالت 

مالى هم حل مى شود. 
چقدر باید براى روز مبادا پس انداز كنم؟ 

بس��یارى از كارشناسان با این ایده موافقند كه 
به اندازه سه تا شش ماه هزینه زندگى باید پس انداز 
داشته باش��ید. چنین پس اندازى دقیقا براى روز 

مباداست و روز مبادا یعنى خرابى ماشین، مشكل 
درست شدن براى خانه یا هرنوع هزینه ناخواسته 

دیگرى كه اصال انتظارش را ندارید. 
چه زمانى مى توانم بگویم بدهى ندارم؟ 

اینكه بدانید چقدر بدهى دارید و از عدد و رقم 
آن خبردار باشید، تنها نیمى از ماجراست. بخش 
دیگر داستان بدهى ها داشتن برنامه ریزى دقیق با 

تاریخ پایان براى پرداخت آنهاست. 
برنامه زمانى قسط  ها و بدهى هایى مثل قسط 
خانه، وام  دانشجویى و قسط خرید خودرو كامال 
مش��خص هس��تند و این مى تواند به ش��ما در 
پرداخت بدهى كمك زیادى كند. اما اگر بدهى 
یا قسطى دارید كه زمان بندى اش دست خودتان 
اس��ت حتما با جزییات ش��رایط پرداخت آن را 

مشخص كنید تا دچار مشكل نشوید. 
تنوع در سرمایه گذارى چیست؟ 

تنوع یعنى پخش كردن س��رمایه ها در طیف 
گس��ترده اى از دارایى ها. به زبان ساده تر تنوع در 
سرمایه گذارى یعنى سرمایه گذارى كردن سرمایه 
موجود در بخش هاى گوناگون. س��رمایه گذارها 
به ش��دت توصیه مى كنند كه همه تخم مرغ هاى 
خ��ود را در ی��ك س��بد نگذارید و اج��ازه دهید 
پول ت��ان در چند چرخه مختلف ق��رار گیرد تا 
اگر یكى از چرخه ها از حركت بازایس��تاد، همه 

سرمایه تان یكجا از بین نرود. 
چقدر براى بازنشستگى پس انداز كنم؟ 

به طوركلى گفته مى شود كه بهترین پس انداز 
براى بازنشستگى 10 تا 20 درصد درآمد ساالنه 
اس��ت، اما این بس��ته به اینكه افراد چه اهدافى 
داشته باشند، مى تواند متفاوت باشد. هیچ فرمول 
ثابت و مش��خصى ب��راى میزان پس ان��داز براى 
بازنشس��تگى وجود ندارد. این خود شما هستید 
كه متناسب با اهداف تان مى توانید در مورد اینكه 
چقدر براى بازنشس��تگى پ��ول پس انداز كنید، 

تصمیم بگیرید. 

رینگیت، بدترین ارز آسیا 

چند سوال پولى كه تا 35 سالگى باید جواب شان را بیابید

آدم چه مى داند یك س��اعت بعدش چه مى ش��ود؟ از یك دقیقه بعدش هم بى خبر است. 
ممكن است فى الحال خبرى بشنود و چهار دست و پاى عقلش، به قول قدما بى ادبى مى شود، 
مثل خر در زیر تنه آدم بماند. مثال یك دفعه مى ش��نوى بشریت میلیون ها و بلكه میلیاردها 
خرج مى كند تا جعبه س��یاه هواپیماى خطوط هوایى مالزى را در خش��كى و دریا پیدا كند. 
حتى احتمال بدهد كه هواپیما پودر شده و پودرش ریخته توى كرات آسمانى دیگر، سفینه 
مى فرستد آنجا تا الى پودرها، جعبه سیاه را پیدا كند و بیاورد و گوشه اى از حقایق آن رخداد 
برایش آشكار شود. این یكجور جست وجوگرى بشریت است. یكجور دیگر مى بینى یك جعبه 
سیاه را ماه به ماه از این طرف مى كشند به آن طرف و الم تا كام اطالعى از آن درز نمى كند 
و تصمیم گرفته مى شود به دارش بیاویزند بلكه از آن باال براى همگان كنسرواتوى هزاره سوم 
اجرا كند.  یك دفعه دیگر مى بینى عده اى در بیابان دنبال یك لنگه كفش كهنه مى گردند، در 

حالى كه عده اى دیگر سواد تحلیل ورود تكنولوژى ساخت آدیداس را ندارند. 
یك دفعه دیگرتر پیش مى آید كه پاییز مى گذرد و روسیاهى زمستان هم به زغال مى ماند 
و بهار هم مى آید و تازه الیحه بودجه تكانى به خود مى دهد تا به سمت مجلس برود و صداى 
وزوز زنبورى هم از عالم و آدم برنمى خیزد؛ در حال دیگرش وس��ط ارائه الیحه، از لب كارون 

داد مى كشند كه نفس كش! 
اینها كه خوب اس��ت. سرت را انداخته اى تا حدى پایین كه تمركز كنى و دخل وخرج آخر 
ماهى را همخوان كنى، یك دفعه از توى یكجور تاریكى س��یار، دو نفر مى پرند س��ر راهت و 
احساس وظیفه دارند بنده نوازى كنند. قسم به عالم و آدم مى خورى كه اشتها ندارى و اصال 
زخم معده و انواع مشكالت گوارشى  دارى ولى كوتاه نمى آیند. حاال این وسط ورق برمى گردد 
و در حال��ى كه حس مى كنى  دارى مش��اعرت را از كف مى دهى، در صمیمیت س��یال فضا 
خش خشى مى شنوى، كودكى مى بینى، رفته از كاج بلندى باال، جوجه بردارد از النه نور و از 

او مى پرسى خانه دوست باالغیرتا كجاست؟ 
من بنده

نفس كش! 

قــاب

کیوسـک
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دور دنیا

سبک زندگی

پس از لیونل مس�ى، نوبت به س�تاره فوتبال رئال مادرید، كریس�تیانو رونالدو رس�ید كه به فرار مالیاتى 150 میلیون 
یورویى متهم شود. سایت فوتبال لیكس، مهاجم پرتغالى را از زمانى كه در منچستر بازى مى كرد، یعنى از سال 2009 

به پرداخت نكردن مالیات متهم كرده است. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 665 www.forsatnet.ir

مترجم: فاطمه مرادى 
Bloomberg :منبع

ترجمه: سارا گلچین
منبع: بیزینس اینسایدر

دانش��جویانى كه تازه از دانش��گاه فارغ التحصیل مى شوند و سابقه كار ندارند، یا كسانى كه 
مى خواهند بالفاصله پس از تمام كردن تحصیالت دبیرس��تان وارد كار شوند، معموال دغدغه 

این را دارند كه چطور بدون داشتن تجربه مى توانند به بازار كار جذب شوند؟ 
خود را براى كار  در سطح پایین آماده كنید

ب��راى اینكه بالفاصله ب��ه یك بخش اقتصادى خاص یا یك حوزه فعالیتى مش��خص وارد 
شوید، شاید براى شروع الزم باشد یك شغل رده پایین داشته باشید تا به واسطه آن بتوانید 
مهارت هاى خود را بهبود بخش��ید. اس��تخدام و مشغول شدن در یك بخش اقتصادى جدید 
نیازمند اعتماد به نفس و اراده است، اما بیشتر افراد از مهارت ها و صالحیت ها و شایستگى هاى 
مورد نیاز شغل جدید اطالعى ندارند. خواندن این مطلب به شما كمك مى كند تا بدون تجربه 

خاصى، بتوانید كار خود را در یك شغل جدید و متفاوت آغاز كنید. 
داوطلب شوید

مى توانید كار خود را در یك بخش جدید به صورت داوطلبانه آغاز كنید. 
اگر براى انجام شغل مورد نظر داوطلب شوید و بخواهید بدون حقوق به كارآموزى مشغول 
ش��وید، احتمال پذیرفته شدن ش��ما بیشتر اس��ت. به این صورت كه داوطلبانه پاره وقت یا 
تعطی��الت آخر هفته به كارآموزى در بخش مورد نظر دوره كارآموزى را بگذرانید. طى دوره 
كارآموزى به تدریج مى توانید درخواست مسئولیت بیشتر كنید. به كارفرماى خود پیشنهاد 
دهید كار هایى را كه مشغله به او اجازه پرداختن به آنها را نمى دهد،  شما به عهده بگیرید. به 
این ترتیب مستقیم و بیشتر با شغل مورد نظر خود درگیر مى شوید. دوره كارآموزى به شما 
كمك مى كند تا مهارت ها و دانش مورد نیاز شغل مورد نظر خود را فرا بگیرید و همچنین درك 

شما را از شغل جدید به واقعیت نزدیك مى كند. 
متفاوت عمل كنید

حتى اگر سابقه كار ندارید،  سعى كنید خالق باشید. داشتن خالقیت،  زمانى كه شما تجربه 
كافى براى پیوس��تن به بازار كار را ندارید بس��یار مفید اس��ت. قسمت مربوط به سابقه كار و 
تجربه را در رزومه خود به گونه اى متفاوت پر كنید. حتى اگر س��ابقه رهبرى و مربیگرى یك 
تیم ورزشى را در دوران مدرسه و دانشگاه به عهده داشته اید، آن را در رزومه كارى خود قید 
كنید. ممكن اس��ت هر كدام از تجربه هایى كه دارید براى یك موقعیت شغلى خاص ایده آل 
باش��د. از سرگرمى ها و حتى احساسات خود هوشمندانه استفاده كنید. اگر به عنوان مثال به 
صنایع دس��تى عالقه مند هستید،  در رزومه كارى خود و در قسمت عالقه مندى ها آن را قید 
كنید. ممكن است یك كارفرما یا كسى كه قصد راه اندازى استارتاپى را در آن بخش دارد، به 

ذوق و سلیقه و عالقه شما نیاز داشته باشد. 
مهارت ها و توانایى هاى خود را بشناسید

لیس��تى از توانایى ها و مهارت هاى خود تهیه كنید. این لیس��ت ش��امل مهارت هاى فنى 
ش��ما، مثل مهارت در كار با نرم افزار هاى مختلف، دس��تگاه ها و تكنیك هاى فنى مورد نیاز، 
یا مهارت هاى اجتماعى مثل توانایى برقرارى ارتباط، توانایى مكالمه و تس��لط به زبان دوم یا 
سوم است. سعى كنید میان توانایى ها و مهارت هایى كه دارید با شغل مورد نظر ارتباط ایجاد 
كنید، باید بتوانید توضیح دهید كه این توانایى مش��خص چگونه به شما در به دست آوردن 
شغل جدید كمك مى كند. دستاورد هاى خود را شناسایى كنید و همیشه در حال یادگیرى 
باشید. مهارت هاى خود را تقویت كنید، مثال كار كردن با نرم افزار هاى كاربردى را یاد بگیرید. 
همچنین،  در كنار مهارت هاى سخت مى توانید مهارت هاى نرم خود را نیز افزایش دهید. این 
مهارت ها بیشتر اجتماعى هستند و در مصاحبه هاى شغلى به كار شما مى آیند. مهارت هایى 
مثل سازگارى، انعطاف پذیرى و خالقیت جزو دسته مهارت هاى نرم جاى مى گیرند و بیشتر 

به نحوه نگرش شما به موضوعات بستگى دارد. 

چطور بدون تجربه وارد بازار كار شوید 

مدرسه مدیریت

ترجمه: گلنوش محب على 
regionsjob :منبع

کارگروپ فرصت ویژه
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