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وزیر ارتباطات: کانال های پرمخاطب پیام رسان ها باید مجوز بگیرند

 خط و نشان دوباره
برای تلگرام 

 رئیس هیات مدیره کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه های
برون مرزی در گفت و گو با »فرصت امروز«:  

قدرت ایران در افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی است نه نفت خام
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براس��اس تعریف پذیرفته ش��ده توس��ط کمیسیون آمار س��ازمان ملل، 
گردش��گری یعنی جا به جایی افراد به مکانی غیر  از محل س��کونت معمول 

خ��ود در دوره ای کمتر از یک س��ال کامل برای گذراندن اوقات 
فراغت یا انجام فعالیت هایی غیر  از امور روزانه. گردشگری...

بررسی اینفوگرافیک رفتارهای گردشگری یک دهه اخیر در ایران و جهان

 250هزار نفر؛ رقم واقعی
گردشگران ارزآور برای ایران

6 ربیع االول 1438 - سـال سوم
شماره 666- 20صفحه - 1000 تومان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 صعود ارز دست
رونق اقتصادی را می گیرد

واکنش بازار به قیمت ارز بودجه  
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سرمقـاله
تکنولوژی روز، انگیزه نیروی 
انسانی و مدیریت صحیح، 

سه عامل مهم بهره وری

مس��ئله به��ره وری در صنایع 
مختلف متفاوت اس��ت، بنابراین 
در جاهایی که نیاز به تکنولوژی 
کار  تکنول��وژی  روی  و  اس��ت 
می ش��ود، نبای��د روی بهره وری 
زیاد تکیه شود. درواقع در جایی 
که نیاز اس��ت تکنولوژی توسعه 
پیدا کند یا در کش��وری مستقر 
ش��ود، نیاز به بهره وری احساس 
نمی ش��ود. برای نمونه در بخش 
تولی��د هواپیم��ا ی��ا قطع��ات و 
موت��ور هواپیما یا فرضا در حوزه 
الکترونیک، قضی��ه بهره وری در 
مفهوم اقتصادی به این معناست 
که ی��ک کاالی تولی��دی و یک 
محصول صرفه اقتصادی داش��ته 

باشد. یعنی اگر یک محصول...
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رئیس سازمان برنامه در مورد اثر تحریم های 
احتمال��ی بر بودج��ه ۹۶ گفت: اگ��ر تهدیدی 
مقابل امنیت ملی و اقتصاد کش��ور قرار گیرد، 
دول��ت بودجه اضطراری تدوین می کند و البته 

ترامپ هم باید بودجه سایه بدهد. 
محم��د باقر نوبخت در نشس��ت خبری خود 
ب��ا خبرن��گاران در خص��وص احتم��ال تمدید 
تحریم ه��ا و لحاظ ک��ردن آن در الیحه بودجه 
سال ۹۶ کل کش��ور گفت: اگر تهدیدی مقابل 
امنیت ملی و اقتصاد کش��ور ق��رار گیرد دولت 
بودجه اضط��راری خواه��د داد و البته به نظر 

می رسد ترامپ باید بودجه سایه تدوین کند. 
وی اظهار کرد: طی سال های گذشته در سه 
حالت خوشبینانه، بدبینانه و منطقی بودجه را 
تنظی��م می کردیم و برای س��ه حالت نیز یک 
س��ناریوی بودجه از سوی دولت در نظر گرفته 
می ش��د، اما باید این موضوع را در نظر گرفت 
که سازمان گسترده ای همچون برنامه و بودجه 
وج��ود دارد ک��ه با هزار کارش��ناس متخصص 
برای ه��ر حالتی آمادگ��ی دارد بودجه تدوین 

کرده و اقدامات الزم را انجام دهد. 
نوبخت در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار مهر 
گفت: ش��رایط متصور ما ب��رای الیحه بودجه 
س��ال ۹۶ وضع موجود اس��ت و م��ا امیدواریم 
هی��چ اتفاقی رخ ندهد که ب��ه زیان منافع ملی 

کشور باشد. 
وی تصریح کرد: اگر موضوعی امنیت ملی و 
اقتصاد کش��ور را تهدید کند فرزندان ملت در 
سازمان برنامه و بودجه حتما بودجه اضطراری 

خواهند داد. 
نوبخ��ت در ادامه افزود: البت��ه بودجه ای که 
اکنون ب��رای س��ال ۹۶ کل کش��ور به صورت 
الیحه تقدیم مجلس ش��ده، قدرت کنترل دارد 
و مکانیزم ه��ای تخصیص متنوعی را در اختیار 
دول��ت قرار خواه��د داد، به این معن��ا که اگر 
بودجه به جای ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منابع 
۲۱۹ هزار میلیارد تومان هم باش��د، می توانیم 
مخارج را کاه��ش داده و اولویت بندی کنیم و 
تمام اینها در الیحه بودجه سال ۹۶ دیده شده 

است. 

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش 
مه��ر در خصوص اینکه دولت ممکن اس��ت 
بودجه در س��ایه تدوین کند، گفت: بودجه 
سایه به خودی خود ناامنی ایجاد می کند و 
پیام بی ثباتی را مبادله خواهد کرد، در حالی 
که اکنون اوضاع اقتصاد کشور بسیار مساعد 
و باثبات اس��ت. ضمن اینک��ه آن فردی که 
باید بودجه س��ایه تدوین کند، آقای ترامپ 

است. 
وی ادام��ه داد: براس��اس آنچ��ه احتمال آن 
متفاوت اس��ت، بودجه س��ال بع��د می تواند از 
مکانی��زم تخصیص پیش برود؛ کم��ا اینکه در 
س��ال قبل نیز نفت به ۳۰دالر هم رس��ید ولی 
کشور اداره شد اکنون نیز پیش بینی الزم برای 

سال آینده صورت گرفته است. 
وی اف��زود: نمی خواهی��م فض��ای ناامنی را 
در جامع��ه رواج دهی��م و بگویی��م یک بودجه 
زیرمی��زی نیز وجود دارد، بلکه باید گفت ارقام 
ب��ه نحوی در نظر گرفته ش��ده ک��ه تکانه های 

احتمالی را پوشش دهد. 

رئیس گم��رک ایران از هجمه ه��ای وارد بر 
مب��ادی ورودی قانون��ی در خص��وص قاچاق 
انتقاد ک��رد و گفت: از مب��ادی ورودی قانونی 
قاچاق وارد نمی شود و این مسیرها الکترونیکی 
کنترل می ش��وند. او که س��خنران س��ی امین 
نشست مرکز بررس��ی های استراتژیک ریاست 
جمه��وری ب��ود، از رفت��ار رس��انه ها، برخ��ی 
س��ازمان ها و دیدگاه های��ی ک��ه در خص��وص 
عملکرد گمرک در کش��ور وج��ود دارد گالیه 
ک��رد. مس��عود کرباس��یان که صحبت��ش را با 
موض��وع »تس��هیل تجاری و نق��ش گمرک و 
فناوری اطالعات« ش��روع کرده ب��ود، از اینکه 
به گزارش ها و آماره��ای جهانی درباره ارتقای 
گم��رک ایران بی توجهی ش��ده و مرتبا در این 
حوزه اخبار منفی و نادرس��ت منتشر می شود، 
آن را افتی برای تجارت خارجی ایران دانست. 
او گف��ت: درص��د کااله��ای وارداتی م��ا مواد 
اولیه، ماش��ین آالت و کاالهای واسطه ای وتنها 
۱۰درصد مصرفی اس��ت و م��ا ۳۰ نوع عوارض 
برکاالها داریم که در هیچ کجای دنیا این طور 
نیست. کرباسیان، تعدد قوانین، سازمان ها برای 
صدور مج��وز، معافیت های مالیاتی و رویه های 
تجاری در ایران که س��ه  براب��ر رویه های رایج 
در جهان اس��ت، از دیگر مش��کالت تجارت با 
ایران دانس��ت و گفت: با این وضعیت ایران در 
حال��ی که یک درصد جمعیت جهان را در خود 
دارد، تنها س��ه دهم درصد سهم تجارت جهانی 
را از آن خود کرده اس��ت. او با اش��اره به توافق 
انجام ش��ده در س��ازمان جهانی گمرک، مبنی 
بر تس��هیل تجارت و ترس��یم نقشه تجارت در 

جهان، ایجاد کمیته تسهیل تجارت را در سطح 
معاونت اول ریاس��ت جمهوری ی��ا در یکی از 
وزارتخانه ها ضروری و آن را زمینه ساز افزایش 

سهم ایران در تجارت جهانی دانست. 
 به گزارش »فرصت امروز« رئیس کل گمرک 
ایران ضمن تش��ریح فعالیت های س��امانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجاری در این نشس��ت، 
رون��د ترانزیت در ایران را فاقد قاچاق دانس��ت و 
گف��ت: ترانزیت فرصت بزرگی برای اش��تغال در 
کش��ور ماست و ۹۰ درصد از این کار را رانندگان 
ایرانی انج��ام می دهند. اما متاس��فانه برخی در 
داخل کش��ور با اخبار منف��ی در زمینه ترانزیت، 

برای این فرصت اختالل ایجاد می کنند. 
او درتش��ریح وضعی��ت گمرک قب��ل و بعد از 
سامانه گمرکی گفت: آمار ساالنه ای پیش از این 
وجود نداشت، 48۰ هزار کامیون بالتکلیف و 8۰ 
میلیارد تومان فیش جعلی وجود داش��ت و همه 
امور دس��تی و کاغذی انجام می ش��د، روند ثبت 
واردات از ۲۶ روز به چهار روز و صادرات از هفت 
روز به ۱۱ ساعت کاهش یافته است. به گفته او، 
در این مدت ۳۳ هزار میلیارد تومان صرفه جویی 
ش��ده و اعتماد م��ردم به گم��رک از ۲درصد به 
4۶درصد افزایش یافته است. همچنین 8۲هزار 

جی پی اس روی کامیون ها نصب شده است. 
کرباس��یان پیوستن به WTO را متفاوت از 
جهانی ش��دن دانس��ت، در حالی که در کشور 
این دو هم س��طح باهم تعریف ش��ده است. او 
گفت: رش��د س��رمایه گذاری خارجی و تجارت 
جهان��ی از مهم ترین بحث ها در جهانی ش��دن 
اس��ت و هیچ کش��وری من��زوی نمی تواند به 

توس��عه برسد و کشورها برای حفظ مشروعیت 
و ت��دوام بقای خود چاره ای جز ورود به فرآیند 
توس��عه با رویکردی جهان��ی ندارند. او تقویت 
بخ��ش خصوصی در مناس��بات خارج��ی را از 
الزامات توسعه در عصر جهانی شدن دانست. 

او همچنی��ن از فراهم ش��دن زمین��ه برای 
دسترس��ی آزاد فع��االن تج��اری و تولیدی به 
اطالعات از طری��ق اینترنت، ام��کان پردازش 
اطالع��ات کااله��ای واردات��ی پی��ش از ورود، 
 ،)AEO( معرف��ی فع��االن مج��از اقتص��ادی
تبادل اطالعات با کش��ورهای ط��رف تجارت، 
افزایش مش��ارکت درخصوص تدوین قوانین و 
مقررات حوزه تج��ارت، ابالغ قوانین و مقررات 
و بخش��نامه ها به ص��ورت مکانی��زه، ترخی��ص 
س��ریع محصوالت فس��ادپذیر و حساس نظیر 
مواد غذای��ی و دارو و اعم��ال مدیری��ت خط��ر 
)ریس��ک( در گم��رک خب��ر داد. ب��ه گفته او، 
براس��اس شاخص لجس��تیک خارجی، ایران با 
۱8 پل��ه صع��ود به رتب��ه ۹۶ و در پارامترهای 

گمرک نیز ۲۳ پله صعود کرده است. 
به گزارش »فرصت امروز« مسعود کرباسیان 
ش��امگاه روز دوش��نبه در مرکز بررس��ی های 
اس��تراتژیک ریاس��ت جمهوری حض��ور یافت 
و درب��اره »تس��هیل تجاری و نق��ش گمرک و 
فن��اوری اطالع��ات« به معرفی دس��تاوردهای 
گم��رک و تش��ریح وضعیت این س��ازمان پس 
از به کار گیری س��امانه جامع گمرکی و پنجره 
واح��د تج��اری پرداخ��ت. وی همچنی��ن در 
پایان نشست به س��واالت کارشناسان و برخی 

مسئوالن حاضر در نشست پاسخ داد. 

پاسخ بودجه ای نوبخت به تحریم های احتمالی

رئیس کل گمرک: از مبادی ورودی قانونی، قاچاق نمی شود

راهکارهای افزایش بهره وری نیروی کار بررسی می شود

افزایش بازدهی بنگاه ها و رشد بهره وری

مدیـران

ت امروز|
بهزاد باشو  | فرص
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مرسل صدیق
عضو هیات مدیره 

انجمن مدیران صنایع
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در  ای�ران  دس�تاورد 
نشست 171 اوپک چه بود؟ 
اینکه گفته می شود ایران در 
این نشس��ت موفقیتی بیش از 
س��ایر کش��ورهای عضو اوپک 
داش��ته را نمی پذی��رم، زیرا بر 
این باور هستم که در نشست 
اخی��ر اوپ��ک هیچ کش��وری 
برن��ده واقعی نبود و همه اعضا 
بازیچه سیاست های کشورهای 
غرب��ی و آمری��کا ش��دند و در 
ای��ن میان کش��ور عربس��تان 
همانند همیشه به خوبی برای 
این سیاست  عملیاتی ش��دن 
بازیگ��ری ک��رد. پش��ت پرده 
اوپک اس��ت که بعد از س��ال 
1973 تاکن��ون این س��ازمان 
را هدای��ت کرده اس��ت. اوپک 
بعد از س��ال 1973 و کمی در 
سال 1975 هرگز در بازار نفت 
بازیگر اصلی نبوده است، زیرا با 
وجود افزایش عرضه در س��ال 
2007 می��ادی قیم��ت نفت 
خام به 148 دالر می رس��د که 
غیر قابل تصور ب��ود. این عدم 
هماهنگی میان عرضه و تقاضا 
به خوبی نش��ان داد که قیمت 
نف��ت خام در دس��تان عده ای 
خاص اس��ت. کشورهای غربی 
به خصوص آمریکا امید  داشتند 
که تحریم ه��ای جدیدی علیه 
ایران وضع خواهد ش��د و این 
تحریم ها مانع از آن خواهد شد 
که توان تولید نفت ایران بیش 
از االن ش��ود، از ای��ن رو ایران 
هرگز مهره مهم و تاثیرگذار در 
بازار نفت خام نخواهد بود. اگر 
به برنامه تولید نفت خام اوپک 
و س��هم آن از بازارهای جهانی 
توجه کنیم به این مهم دست 

می یابیم. 

کارشناسان  از  بس�یاری 
بین الملل�ی نظ�ری مخالف 
ش�ما دارن�د و ب�ه جایگاه 
اوپک در تعیین قیمت نفت 
تاکی�د دارند، س�هم باالی 
اوپک از ب�ازار قابل کتمان 

نیست. 
بای��د واقع بی��ن ب��ود. آنچه 
بازار نف��ت را هدایت می کند، 
است،  غیراوپکی  سیاست های 
صنع��ت  در  بانک ه��ا  وقت��ی 
نفت س��رمایه گذاری می کنند، 
 تح��ول عظیم��ی در صنع��ت 
نف��ت ایجاد می ش��ود و زمانی 
در  می گیرن��د  تصمی��م  ک��ه 
صنایع غیرنفتی سرمایه گذاری 
کنند،  رکود در صنعت نفت را 
می بینیم. بازی غرب و آمریکا 
با کش��ورهای عض��و اوپک به 
وض��وح قاب��ل روی��ت اس��ت. 
نفتی  ش��رکت های  سیاس��ت 
دنی��ا به خصوص ش��رکت های 
غیرمتع��ارف آمری��کا اوپک را 
دچار چالش و بحران می سازد 
و آن را نج��ات می ده��د. اگر 
امروز ش��اهد افزای��ش مجدد 

قیمت نفت هستیم و به محض 
تصمیم اخی��ر اوپک پنج دالر 
قیمت نفت افزایش می یابد، به 
دلیل ورشکستگی شرکت های 
ب��زرگ نفت��ی و ش��رکت های 
اس��ت.  آمری��کا  غیرمتع��ارف 
نباید خودمان را فریب دهیم. 
اینکه بودجه اکثر کش��ورهای 
عضو اوپ��ک به نفت وابس��ته 
اس��ت، خطرن��اک اس��ت این 
وابس��تگی در بودجه ایران نیز 
مشهود است. وقتی با افزایش 
چن��د دالر، پروژه های عمرانی 
و اقتص��ادی رون��ق می یابن��د 
یا دچ��ار رک��ورد می ش��وند، 

نگران کننده است. 
ب�رای  نف�ت  تولی�د 
کشورهای عضو اوپک ایجاد 
قدرت می کند و این قدرت 
ب�ه خوب�ی قابل مش�اهده 
اس�ت. افزایش تولید ایران 
در کوتاه مدت بود که امکان 
افزای�ش نفت خ�ام را برای 
ای�ران ت�ا س�قف 90 ه�زار 
بش�که ایجاد کرد. شما این 

قدرت را نادیده می گیرد؟ 

آن  در  ک��ه  قدرت��ی 
تصمیم گیرندگان افراد دیگری 
باش��ند،  قدرت نیس��ت. ایران 
ب��ا افزای��ش تولید نف��ت خام 
بلکه آنچه  قدرتمند نمی شود، 
ای��ران را به قدرت می رس��اند 
ص��ادرات  و  تولی��د  افزای��ش 
فرآورده های نفتی است. ایران 
بتواند به  درنهایت خوش بینی 
15 ت��ا 20 کش��ور نفت صادر 
کن��د، ام��ا در ص��ورت ت��وان 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی، 
حداق��ل 200 کش��ور در دنیا 
خریدار آن می شوند. از سویی 
نفت دچ��ار تحریم می ش��ود، 
ام��ا فرآورده های نفت��ی نه، به 
همی��ن دلی��ل اس��ت که من 
به ج��د مخالف خام فروش��ی 
هس��تم و بر این باورم که باید 
برنامه ری��زی کنیم تا در کمتر 
از ی��ک ده��ه پاالیش��گاه های 
داخل��ی و خارج��ی متعددی 
را بس��ازیم تا به ج��ای نگرانی 
از تحریم ه��ا، عاوه بر چندین 
کشور،  درآمدهای  کردن  برابر 
وابستگی به درآمدهای نفتی را 

به حداقل برسانیم. برای اثبات 
این گفته خودم به کشور چین 
و سنگاپور اش��اره می کنم که 
چگونه برای ساخت پاالیشگاه 

برنامه ریزی کردند. 
ب�رای  ش�ما  پیش�نهاد 
جلوگی�ری از خام فروش�ی 
بخ�ش  آی�ا  و  چیس�ت 
خصوصی ک�ه متولی اصلی 
فرآورده ه�ای نفتی اس�ت 
س�رمایه گذاری  مالی  توان 

در این بخش را دارد؟ 
ب��ه جای  بای��د  مس��ئوالن 
ب��ه  خ��ام،  نف��ت  ص��ادرات 
بپردازند  پاالیش��گاه ها  توسعه 
و ب��رای ای��ن امر کافی اس��ت 
اعتماد  بخ��ش خصوص��ی  به 
و  کنن��د. بخ��ش خصوص��ی 
دول��ت هر دو بودج��ه ای برای 
در  مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
داخل و حتی خارج از کش��ور 
ندارن��د، اما بخ��ش خصوصی 
و  توان جذب س��رمایه گذاری 
ایجاد کنسرس��یوم ب��ا حضور 
را دارد؛  ش��رکت های مختلف 
توان��ی ک��ه از عه��ده دول��ت 
خ��ارج اس��ت. اگ��ر در کن��ار 
توسعه تولید نفت خام، توسعه 
و  داخ��ل  در  را  پاالیش��گاه ها 
خارج از کش��ور مهیا س��ازیم 
قدرت سیاس��ی برای کش��ور 
ایجاد خواهد ش��د. دولت 30 
درصد از بودجه پاالیشگاه های 
داخ��ل و 10درص��د از بودجه 
پاالیش��گاه های خارج از کشور 
را تامین کند، بخش خصوصی 
اعتب��ار  تامی��ن  مدیری��ت 
هزینه ها را ب��ه خوبی برعهده 
هم اکن��ون  گرف��ت.  خواه��د 
بخ��ش خصوص��ی در اندونزی 
پاالیش��گاهی با کنسرس��یومی 
از س��رمایه گذاران خارجی در 

دست اقدام دارد. 

نشس�ت 171 اوپ�ک و نتای�ج آن ب�ا تعبی�ر و 
تفاسیر مختلف مواجه شده اس�ت، به طوری که 
عده ای س�هم موفقیت ایران را از این نشست باال 
می دانند و عده ای این موفقیت را مختص کشوری 
خ�اص نمی دانن�د و آن را تصمی�م جمعی اوپک 
تلقی می کنند. با این وجود حس�ن خسروجردی 
که س�ابقه طوالن�ی در صنعت نفت ای�ران دارد، 
توافقات جلس�ه اخی�ر اوپ�ک را موفقیتی برای 
هی�چ یک از کش�ورهای عضو اوپ�ک نمی داند و 

بر این باور اس�ت که برندگان اصلی این نشس�ت 
کش�ورهای غربی و آمریکا هس�تند که به دلیل 
رهایی از ورشکستی شرکت های بزرگ مصلحت 
را افزایش قیمت نفت خام دانسته اند و با بازیگری 
عربس�تان به اهداف ش�ان در این س�ازمان نایل 
می ش�وند. خس�روجردی ک�ه هم اکن�ون رئیس 
هیات مدیره پاالیش�گاه ای�ران – اندونزی، رئیس 
شورای همکاری اقتصادی ایران و آفریقا و رئیس 
هیات مدیره کنسرسیوم س�اخت پاالیشگاه های 

برون مرزی اس�ت و در رزوم�ه کاری خود رئیس 
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت�ی را نی�ز دارد، ب�ر این باور اس�ت ک�ه آنچه 
ب�رای ای�ران قدرت زا اس�ت، ص�ادرات نفت خام 
یا خام فروش�ی نفت نیس�ت، بلکه افزایش تولید 
فرآورده های نفتی و صادرات آن است که می تواند 
ایران را به کش�وری قدرتمند در س�طح منطقه و 
جه�ان تبدیل کن�د. دالیل این کارش�ناس را در 

گفت و گوی زیر بخوانید. 

رئیس هیات مدیره کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه های برون مرزی در گفت و گو با »فرصت امروز«:  

قدرت ایران در افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی است نه نفت خام

م��ا نیازمند قان��ون جامع آب و 
آموزش مردم در مسائل حقوقی، 
رفع ابه��ام در برخ��ی از تکالیف 
و قوانین کیفری بازنده هس��تیم 
تا بت��وان به ط��ور قاط��ع مقابل 
اقدام ه��ای غیرقانون��ی در حوزه 
مسائل آبی ایستاد. وزیر نیرو گفت: 
به جز مدیریت هوش��مند، از نظر 
اجتماعی- سیاسی نیاز به قوانین 
روش��ن و قاطعی داریم تا بتواند 
تکالی��ف م��ا را در تعارض ه��ای 
مختلف مشخص کند، در غیر این 
صورت آینده این کشور در نتیجه 
 محدودی��ت منابع آب��ی به خطر 

خواهد افتاد. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی 
حمی��د  )پ��اون(،  نی��رو  وزارت 
در  نی��رو  وزی��ر  چیت چی��ان 
همایش »حق��وق آب؛ چالش ها 
و فرصت ها« با اش��اره به اهمیت 
مس��ئله آب در کش��ور، اظه��ار 
داشت: مس��ئله آب برای کشور 
م��ا مس��ئله ویژه ای اس��ت و در 
ط��ول تاریخ نیز این مس��ئله به 
دلی��ل ش��رایط خ��اص اقلیمی 
و جغرافیای کش��ور هم��واره از 
جای��گاه ویژه ای برخ��وردار بوده 

است. 
ب��ه  اف��زود: مس��ائل آب  وی 
قدری با اهمیت است که برخی 
تاریخدانان بزرگ جهان معتقدند 
به وجود آمدن دولت ها در ش��رق 
به دلیل مدیری��ت منابع آبی در 
ای��ن مناطق بوده اس��ت، جالب 
اینک��ه اکن��ون نیز مس��ئله آب 
در تحلیل تنش ه��ای منطقه ای 
در می��ان تحلیلگ��ران از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است. 
وی گف��ت: دول��ت در برنامه 
شش��م بر مس��ئله آب به صورت 

ج��دی تاکید ک��رده و در الیحه 
بودجه سال 96 نیز چهار مسئله 
آب، فاض��اب، محیط زیس��ت و 
اولویت خاص  به عن��وان  راه آهن 

در نظر گرفته شده اند. 
اینکه  بی��ان  ب��ا  چیت چی��ان 
در  نی��ز  رئیس جمه��وری 
جایگاه ه��ای  و  س��خنرانی ها 
مختلف موضوع آب را مهم ترین 
مسئله کش��ور بیان کرده است، 
ادام��ه داد: در کش��ور ما کاهش 
منابع آب فقط ناش��ی از کاهش 
تغییر  بلک��ه  نیس��ت  بارندگ��ی 
اقلی��م و افزای��ش درجه حرارت 
ه��وا و افزایش جمعیت و کاهش 
سرانه آب در بخش های مختلف 
 نیز در آن تاثیر بس��زایی داشته 

است. 
وی تصریح کرد: در س��ال های 
اخی��ر بی��ش از 130 میلی��ارد 
مترمکعب منابع آبی در کش��ور 
وج��ود داش��ت، ام��ا در ح��ال 
حاضر این میزان به 90 میلیارد 
مترمکع��ب کاهش یافته اس��ت. 

این در حالی اس��ت ک��ه میزان 
 تبخی��ر آب ب��ه دلی��ل تغییرات 
آب و هوایی افزایش یافته است. 
وزیر نی��رو تاکید کرد: مس��ئله 
آب، فق��ط یک مس��ئله مدیریتی 
بلک��ه  نیس��ت،  مهندس��ی  ی��ا 
و  اقتص��ادی  اجتماع��ی،  ابع��اد 
زیس��ت محیطی و تم��ام جوان��ب 
زندگ��ی فردی را تح��ت تاثیر قرار 
می ده��د. به همین خاط��ر باید با 
حساسیت بیشتری در اقدامات خود 
به سوی مدیریت آب گام برداریم. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه یکی از 
مسائل بس��یار مهم در مدیریت 
درست منابع آبی، مسئله حقوق 
آب اس��ت، گفت: امروزه با روند 
حقوق��ی جدی��دی مواجهیم که 
در گذش��ته با آن روبه رو نبودیم 
و ای��ن باعث ش��ده ت��ا ضرورت 
برگ��زاری چنی��ن همایش هایی 

ایجاد شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: در مدیریت 
منابع آب دانش��مندان دوره های 
مختلفی را ذک��ر کرده اند؛ دوره 

اول، دوره وفور منابع آب و پیش 
گرفتن میزان عرضه بر تقاضا در 
حوزه منابع آب بوده و در نتیجه 
تعارض��ی در ای��ن بی��ن وج��ود 

نداشته است. 
کرد:  خاطرنش��ان  چیت چیان 
مناب��ع  مدیری��ت  دوم  دوره  در 
آب کم ک��م به دلیل ب��اال رفتن 
میزان تقاضا س��عی می ش��ود با 
ش��یوه های چون سدسازی، حفر 
قن��ات یا انتق��ال آب ب��ه نوعی 
مدیریت عرضه ایجاد ش��ود. در 
مرحله سوم نیز مدیریت کشت، 
مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا 

مطرح شد. 
وی تصری��ح ک��رد: در نهایت 
در مرحل��ه چه��ارم ک��ه مرحله 
کنونی است، به دلیل عدم امکان 
پاس��خگویی منابع آب��ی به نیاز 
بش��ر در زمینه ه��ای گوناگ��ون 
موض��وع تخصیص پی��ش آمده، 
به گونه ای که شاید نیاز باشد آب 
صنع��ت یا کش��اورزی را کاهش 

داده و به شرب اضافه کرد. 

وزیر نیرو در ادامه با اش��اره به 
تعارض��ات موجود در بخش آب، 
تعارض های  داش��ت: حل  اظهار 
موج��ود در بخ��ش آب نیازمند 
وجود قوانین خاصی اس��ت، این 
قوانین بایس��تی به طور همزمان 
باالدس��ت  رافع تعارضات مابین 
و پایی��ن دس��ت در حوضه های 
و  اش��خاص  مناف��ع  آبری��ز، 
محیط زیست، منافع نسل حاضر 
و نس��ل های آینده، حقابه داران 
قدیم��ی کش��اورزی و مص��ارف 
مختل��ف  حوضه ه��ای  ش��رب، 
آبریز، منافع بخش های مختلف، 
کش��ورهای همجوار دارای منابع 
آبی مش��ترک، مناف��ع اقتصادی 
و کیفی��ت مناب��ع آب و مناف��ع 

اشخاص و جامعه باشد. 
وی تاکید کرد: به جز مدیریت 
هوش��مند، از نظ��ر اجتماع��ی- 
سیاس��ی نیاز به قوانین روشنی 
داریم تا بتوان��د تکالیف ما را در 
تعارض ه��ای مختلف مش��خص 
کند، درغیر این صورت آینده این 
کشور در نتیجه محدودیت منابع 

آبی به خطر خواهد افتاد. 
وی اضاف��ه کرد: م��ا نیازمند 
قانون جامع آب و آموزش مردم 
در مسائل حقوقی، رفع ابهام در 
برخی از تکالیف و قوانین کیفری 
بازنده هس��تیم تا بتوان به طور 
قاطع مقابل اقدام های غیرقانونی 

در حوزه مسائل آبی ایستاد. 
چیت چی��ان در پای��ان گفت: 
وزارت نی��رو آمادگ��ی دارد تا با 
کمک سایر سازمان های اجرایی 
ب��ه رف��ع مش��کات و معضات 
جامع��ه، به ویژه معضات مربوط 
ب��ه مناب��ع آب ب��ا تم��ام توان 

همکاری داشته باشد. 

وزیر نیرو در آیین افتتاح همایش حقوق آب مطرح کرد 

قوانین روشن و قاطع مقدمه حل بحران آب در کشور است

آب

پتروشیمیاوپک

نیروگاه

زنگنه در نشست مشترک اوپک و 
غیر اوپکی ها شرکت می کند

 وزی��ر نف��ت در نشس��ت روز 10 نوامبر )ش��نبه، 
20آذرماه( میان کشورهای عضو و غیرعضو سازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( در وین شرکت 

می کند. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، کش��ورهای عضو اوپ��ک روز 
چهارش��نبه گذش��ته )دهم آذرماه( درب��اره کاهش 
تولی��د روزانه یک میلیون و 200 هزار بش��که ای از 
یکم ماه ژانویه 2017 به منظور کاهش مازاد عرضه 

جهانی و بهبود قیمت ها، توافق کردند. 
همچنین قرار شد کشورهای غیرعضو اوپک روزانه 
600 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند که از این 
مقدار سهم روس��یه 300 هزار بشکه در روز خواهد 
بود. قیمت نفت خام ش��اخص برن��ت پس از توافق 
اوپک در نشس��ت 171 بیش از ش��ش دالر برای هر 
بش��که افزایش یافت. انتظار می رود با نهایی ش��دن 
توافق 10نوامبر، در نشس��ت روز شنبه )20 آذرماه( 

قیمت نفت بار دیگر افزایش یابد. 
براس��اس این گزارش، محمد ب��ن حمد الرمحی، 
وزی��ر نف��ت و گاز عمان نیز پیش ت��ر حضور خود را 
برای ش��رکت در نشست کشورهای عضو و غیرعضو 

اوپک اعام کرد. 
وی گفت: تصمیم کنونی تولیدکنندگان غیر عضو 
اوپک ب��رای کاهش تولید 3 ت��ا 4درصد از مجموع 
تولی��د آنها را ش��امل می ش��ود، این رق��م کمتر از 
مقداری اس��ت که عم��ان چندی پی��ش درباره اش 

اعام آمادگی کرده بود. 

عمان در نشست کشورهای 
تولیدکننده نفت حضور می یابد

 وزیر نفت عمان از حضور این کش��ور در نشس��ت 
تولیدکنندگان عضو و غیر عضو س��ازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( در وین خبر داد. 
ب��ه گزارش ش��انا به نق��ل از خبرگ��زاری رویترز، 
محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان، یکش��نبه 
)14 آذر( اع��ام ک��رد که این کش��ور در نشس��ت 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو این س��ازمان که قرار 
اس��ت برای نهایی کردن توافق محدود کردن تولید، 

20 آذر در وین برگزار شود، حضور می یابد. 
وی گفت: تصمیم کنونی تولیدکنندگان غیر عضو 
اوپک 4 تا 4 درصد کاهش در تولید نفت خود است. 
این کمتر از میزانی اس��ت که عم��ان چندی پیش 

برای آن اعام آمادگی کرده بود. 
وزیر نفت این کش��ور از بیان اینک��ه عمان آماده 
چه میزان کاهش اس��ت خ��ودداری ک��رد، اما این 
کش��ور چندی پیش اعام کرده بود قصد دارد 5 تا 

10درصد از تولید نفت خود بکاهد. 
الرمحی انتظار دارد که قیمت نفت در سال 2017 
میادی در پی توافق جهانی اوپک به 50 تا 60 دالر 
برای هر بشکه برسد. تولید نفت عمان که یک کشور 
غیر عضو این س��ازمان به ش��مار م��ی رود، هم اکنون 

حدود یک میلیون بشکه در روز است. 
کشورهای عضو اوپک روز چهارشنبه گذشته )دهم 
آذر ماه( درباره کاهش تولید به میزان یک میلیون و 
200 هزار بش��که در روز از آغاز ماه ژانویه 2017 به 
منظور کاهش مازاد عرضه جهانی و بهبود قیمت ها، 
توافق کردند. این س��ازمان امیدوار است کشورهای 
تولید کنن��ده عمده غیرعضو نیز ب��ا کاهش تولید به 
میزان 600 هزار بش��که در روز، با اعضای اوپک در 

اجرای این توافق همکاری کنند. 

تحلیلگران: 
درآمد شرکت های نفتی در پی 

توافق اوپک، 2 برابر می شود
 رئیس ش��رکت پژوهش انرژی اورکور و تحلیلگر 
س��رمایه گذاری ب��ر این باور اس��ت ک��ه توافق اخیر 
اوپک دورنمای صنعت نفت را در سال 2017 بهبود 
خواهد بخشید. به گزارش ش��انا از پایگاه خبریاویل 
پرای��س، داگ ترس��ون پیش بینی کرد ک��ه درآمد 
ش��رکت های نفتی در س��ال آینده به علت افزایش 
پای��دار قیمت های نفت خ��ام و هزینه ه��ای پایین 

میدان های نفتی، دوبرابر شود. 
در حالی که اوپک درباره کاهش روزانه یک میلیون 
و 200 ه��زار بش��که نفت از مجم��وع تولید اعضا به 
توافق رسید، انتظار می رود روسیه و دیگر کشورهای 
تولید کنن��ده عم��ده غیرعضو نیز ح��دود 600 هزار 
بشکه نفت از تولید خود بکاهند و در مجموع میزان 
کاهش را به یک میلیون و 800هزار بش��که در روز 
برس��انند. به گفته س��یمون فاورز، تحلیلگر ارش��د 
موسس��ه وود مکنزی، این توافق قابل توجه است و 
پیام بسیار مهمی به بازار می فرستد و به توازن بازار 

کمک می کند. 
وی با پیش بینی این موضوع که بهای نفت برنت در 
س��ال 2017 به س��طح 55 تا 60 دالر برای هر بشکه 
برسد، در عین حال هشدار داد که این امر به پایبندی 
بس��یار دقیق اوپک به شرایط این توافق بستگی دارد. 
پاتریشیا ئی یارینگتون، مدیرعامل شرکت شورون در 
س��ان رامون کالیفرنیای آمریکا نی��ز گفت: هدف ما با 
فرض رس��یدن قیمت های برنت ب��ه 50 دالر برای هر 
بشکه، ایجاد توازن در نقدینگی در سال 2017 است. 

س��یمون هنری، مدیرعامل شرکت شل نیز درباره 
افزایش جریان نقدینگی این ش��رکت از 21 میلیارد 
دالر در س��ال جاری به ح��دود 30 میلیارد دالر در 
صورت رسیدن بهای نفت به 50 دالر برای هر بشکه 

در سال آینده، ابراز اطمینان کرد. 

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
خبر داد

رشد 20درصدی تولید محصوالت 
پتروشیمی در سال 95

مع��اون وزیر نف��ت در ام��ور پتروش��یمی گفت: 
ارزیابی ها و آمارهای موجود نش��انگر آن اس��ت که 
تولید انواع محصوالت پتروش��یمی امسال 20درصد 

افزایش یافته است. 
مرضیه ش��اهدایی، معاون وزی��ر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروش��یمی درگفت وگو با نیپنا 
اظهارکرد: روند تولید خوشبختانه از شرایط مطلوبی 
برخوردار است و با توجه به افزایش حجم خوراک و 
نیز وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید، ظرفیت 

تولید تاکنون رشدی20درصدی را رقم زده است. 
وی اف��زود: بازگش��ت وآغ��از هم��کاری دوب��اره 
الیسنس��ور های خارجی به چند مجتمع پتروشیمی 
نی��ز توانس��ت می��زان تولی��د را در مجتمع های��ی 
مانن��د تندگویان و اروند و همچنی��ن چند مجتمع 
پتروش��یمی دیگر افزایش دهد و فرآیند تولید ارتقا 
یافت. مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با 
بیان اینکه طرح های توس��عه ای پتروش��یمی که از 
ابتدای سال تاکنون به بهره برداری رسیده اند اکنون 
تولی��د خود را به بازاره��ای داخلی و خارجی عرضه 
می کنند، گفت: امید است با ایجاد شرایط مورد نیاز 
ب��رای افزایش تولید، این مجتمع ه��ا بتوانند با تمام 

ظرفیت اقدام به تولید کنند. 

مجوز های جدید در راه است
ش��اهدایی ادام��ه داد: س��رمایه گذاری های جدید 
می تواند برنامه های توسعه ای در صنعت پتروشیمی 
را محق��ق کند و اف��زون بر طرح های��ی که در حال 
س��اخت هستند، ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با 
بررسی های دقیق و جامع اقدام به صدور مجوزهای 
جدی��د خواه��د ک��رد و وزارت نفت نیز خ��وراک را 
درصورت تایید ش��رایط سرمایه گذاران و توجیه پذیر 

بودن طرح های توسعه ای تامین می کند. 
وی تصریح کرد: پایش طرح ها به صورت مستمر و 

با نظارت کامل انجام می شود. 

به دنبال عدم تامین گاز کافی 
60درصد ظرفیت نیروگاه شازند از 

مدار خارج شد
مدیرعام��ل نی��روگاه ش��ازند از خ��روج دو واحد 
نیروگاه از مجموع چهار واحد تولیدی این مجموعه 

صنعتی به دلیل نبود سوخت گاز خبر داد. 
حمیدرضا بادرستانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
گف��ت: هم اکنون نیروگاه ب��ا 40 درصد ظرفیت کار 
می کند و 60 درصد ظرفیت به دلیل نبود س��وخت 

مصرفی کافی از مدار خارج شده است. 
وی بی��ان کرد: نیروگاه ش��ازند در مجموع روزانه 
7میلیون متر مکعب سوخت گاز نیاز دارد و در حال 
حاضر حداقل 4میلیون متر مکعب کمبود س��وخت 

داریم. 
مدیرعامل نیروگاه ش��ازند با بی��ان اینکه در حال 
حاضر از س��وخت مازوت اس��تفاده نمی شود، اظهار 
کرد: بنا بود سوخت مصرفی نیروگاه تامین شود، اما 
شرکت گاز در این خصوص همکاری الزم را ندارد و 

با مشکل مواجه شده ایم. 
مدیر عامل نیروگاه ش��ازند در رابطه با دلیل عدم 
تامی��ن س��وخت گاز مصرف��ی نیروگاه اظه��ار کرد: 
شرکت گاز باال رفتن مصرف گاز خانگی را دلیل این 

عدم همکاری عنوان کرده است. 
براس��اس دس��تور اکید رئیس جمهوری در س��فر 
هیأت دولت به استان مرکزی و نیز مصوبه کارگروه 
کاهش آلودگی هوا، نیروگاه ش��ازند حق استفاده از 
سوخت مازوت را ندارد. در روزهای اخیر این نیروگاه 
به دلیل عدم تامین س��وخت گاز خ��اف مصوبه از 
س��وخت مازوت اس��تفاده کرد که ای��ن موضوع در 
خبری با عنوان »باز ه��م مصرف مازوت در نیروگاه 

شازند« در سایت این خبرگزاری منتشر شد. 

خط لوله سوخت رسانی به نیروگاه 
چابهار راه اندازی شد

 مدیرعامل ش��رکت ملی مهندس��ی و ساختمان 
نف��ت ایران، از بهره برداری خط لوله 14 اینچ انتقال 

فرآورده به نیروگاه چابهار خبرداد. 
حمی��د ش��ریف رازی ب��ه ش��انا گف��ت: از دیروز 
)دوشنبه( با بهره برداری از خط لوله چابهار، نیروگاه 

چابهار سوخت »نفت گاز« دریافت می کند. 
وی اف��زود: پروژه س��اخت 20 کیلومتر خط لوله 
14اینچ انتقال فرآورده به نیروگاه چابهار که از سال 

93 آغاز شده بود، امروز به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل ش��رکت ملی مهندس��ی و س��اختمان 
نف��ت ایران ادام��ه داد: نیروگاه چابه��ار با احداث و 
بهره برداری از این خ��ط لوله روزانه به طور میانگین 
ی��ک میلیون و 300 هزار لیت��ر نفت گاز برای تامین 

سوخت دریافت خواهد کرد. 
لول��ه  اع��ام ک��رد: پ��روژه س��اخت خ��ط  وی 
سوخت رس��انی به نیروگاه چابهار با ایجاد تاسیسات 
جانبی یک تلمبه خانه واقع در محدوده ش��رقی انبار 
نفت چابهار، ترمینال واقع در محدوده شرقی مخازن 
نیروگاه چابهار و تمهیدات مقاوم سازی مسیر از سال 

93 شروع و پایان آبان ماه به اتمام رسید. 
به گفته شریف رازی، احداث و بهره برداری از این 
محور انتقال سوخت برای انتقال نفت گاز به نیروگاه 
چابهار به حذف تردد بیش از 100 کامیونت نفتکش 
از س��طح ش��هر، کاهش حوادث ناش��ی از تصادفات 
درون  ش��هری و ج��اده ای و سوخت رس��انی ایمن به 
نی��روگاه انجامید. وی اعام ک��رد: تداوم در عملیات 
سوخت رس��انی و در نتیجه کاه��ش احتمال قطعی 
برق در منطقه عمومی چابهار از جمله دستاوردهای 

ساخت این خط لوله انتقال به شمار می آید. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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معدن  کمیس��یون  رئی��س 
و صنای��ع معدن��ی اتاق گفت: 
فروش م��واد معدنی باید وارد 
بورس کاال ش��ود ت��ا فروش، 
تقاضا و صادرات این محصول 
ش��فاف باش��د و جای��ی برای 

اعتراض وجود نداشته باشد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
در جلس��ه  به��رام ش��کوری 
کمیس��یون مع��دن و صنایع 
معدنی ک��ه با موضوع الزامات 
اقتص��اد مقامت��ی در صنعت 
سنگ کش��ور برگزار شده  بود 
در ای��ن باره افزود: به نظر من 
باید فروش کلیه مواد معدنی و 
صنایع معدنی وارد بورس کاال 
شود تا با شفاف شدن فروش 
این محصوالت یا صادرات آنها 
دیگ��ر اعتراضی در این زمینه 

وجود نداشته باشد. 
شکوری با اش��اره به اظهار 
گفت:  وزی��ر صنعت  نظرهای 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دلی��ل  ب��ه  وی  معاونی��ن  و 
جایگاهی ک��ه دارن��د باید از 
فعاالن حوزه مع��دن حمایت 
کنن��د و در چارچ��وب قانون 
اظه��ار نظر کنند. م��ا از وزیر 

صنع��ت، مع��دن وتج��ارت و 
انتظار  وزارتخانه  این  معاونین 
داریم مانند یک پدر از فعاالن 
ح��وزه معدن حمای��ت کنند 
و اگ��ر نظ��ر ش��خصی آنها با 
قانون مغای��رت دارد، به دلیل 
جایگاه��ی که دارن��د، مطابق 

قانون اظهار نظر کنند. 
او ادام��ه داد: در قان��ون از 

م��واد خ��ام تعریف درس��تی 
ش��ده اس��ت، ام��ا ب��ا تعریف 
فعلی متفاوت است، همچنین 
وزارتخان��ه به جای اس��تفاده 
تش��ویقی،  سیاس��ت های  از 
سیاست های تنبیهی در قبال 
می کند  استفاده  معادن کاران 
ک��ه به نظ��ر م��ن، نمی تواند 
پاس��خ م��ورد نظ��ر خ��ود را 

دریافت کند. شکوری با اشاره 
ب��ه اهمیت زیاد اس��تخراج و 
فروش سنگ در کشور گفت: 
اس��تخراج، ف��رآوری و فروش 
س��نگ در داخ��ل کش��ور از 
جمله اهداف و آرزوهای همه 
فعاالن این صنعت اس��ت، اما 
نیازمن��د ایجاد انگیزه و جذب 
س��رمایه گذار در ای��ن زمینه 

هس��تیم که متاس��فانه دولت 
حمایت درستی از فعاالن این 
عرصه نمی کند تا انگیزه ای در 
فع��االن صنعت س��نگ ایجاد 

شود. 
ابوالقاسم ش��فیعی در ادامه 
این نشس��ت گفت: سوالی که 
ب��رای م��ن مطرح اس��ت این 
که چرا ه��ر از گاهی اعتراض 
درب��اره ص��ادرات س��نگ در 
کشور رونق می گیرد و فعاالن 
پاس��خگوی  باید  بخ��ش  این 
س��واالت و اعتراض ها باشند. 
می��زان صادرات م��ا در ایران 
حدود 940 ه��زار تن بود که 
به 370هزار تن کاهش یافته 
و هی��چ نه��اد و بخش��ی هم 
پاسخگوی این موضوع نیست. 
رئیس انجمن س��نگ ایران 
در ای��ن ب��اره ادام��ه داد: ت��ا 
پیش از این سنگ بران نسبت 
به ص��ادرات س��نگ اعتراض 
داش��تند زیرا ماحصل فعالیت 
آنه��ا با ص��ادرات با مش��کل 
مواج��ه ش��ده ب��ود ام��ا االن 
ب��ه ش��رایطی رس��یده ایم که 
کانون سنگ بران هم  اتحادیه 

با ما هم عقیده شده اند. 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی تاکید کرد

لزوم ورود مواد معدنی به بورس کاال

استاندار سیستان و بلوچستان 
گفت: با توجه به اینکه پاکستان 
ورود دام زنده را به ایران ممنوع 
کرده، در ص��ورت ادامه ممانعت 
واردات دام از ای��ن کش��ور، دام 
هندوس��تان  از  را  نی��از  م��ورد 

خریداری و تامین می کنیم. 
به گ��زارش ایرنا، علی اوس��ط 
کمیسیون  نشس��ت  در  هاشمی 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
ب��ر مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز 

سیس��تان و بلوچس��تان اظه��ار 
پاکس��تان مدتی است  داش��ت: 
از انتق��ال دام زن��ده ب��ه ای��ران 
جلوگی��ری و اع��ام ک��رده که 
فقط گوش��ت صادر می کند. وی 
پاکس��تان  تصریح کرد: چنانچه 
ب��ر موضع خودش اصرار ورزد ما 
ورود دام زنده از هندوس��تان را 

در دستور کار قرار می دهیم. 
استاندار سیستان و بلوچستان 
ادام��ه داد: مبارزه ب��ا قاچاق دام 

باید به صورت جدی انجام ش��ود 
و در ای��ن زمینه ضروری اس��ت 
تم��ام ورودی ه��ای سیس��تان و 
بلوچس��تان کنترل شود. تمامی 
ان��درکار  دس��ت  دس��تگاه های 
مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز با هر 
وس��یله ای که می توانند از ورود 
دام قاچ��اق به درون سیس��تان 
و بلوچس��تان جلوگی��ری کنند 
حت��ی اگر نیاز باش��د از پهپادها 
نیز برای این کار اس��تفاده شود. 

قاچاقچیان دام نباید در اس��تان 
احس��اس امنی��ت کنن��د و باید 
عرص��ه را برای این اف��راد تنگ 
کرد. وی با اش��اره ب��ه اینکه دام 
ابتدا  بای��د  واردات��ی به کش��ور 
مراحل بهداش��تی و قرنطینه ای 
را ط��ی کند، بیان ک��رد: تدابیر 
بهداش��تی ص��ورت گرفت��ه در 
ای��ن  بلوچس��تان،  و  سیس��تان 
اس��تان را از لح��اظ بیماری های 
دامی و طیور کام��ا پاک کرده 

و  سیس��تان  اس��تاندار  اس��ت. 
بلوچس��تان با اش��اره به ثمرات 
جلوگی��ری از ورود مرغ زنده به 
اس��تان، افزود: با اج��رای طرح 
جلوگی��ری از ورود مرغ زنده به 
این استان توانستیم برای 2 هزار 
و 200 نفر ش��غل ایج��اد کنیم 
که کار بس��یار ارزشمندی است 
بهداش��تی،  تاثی��رات مطلوب  و 
اقتص��ادی و معیش��تی داش��ته 

است. 

دام مورد نیاز کشور در صورت ممانعت پاکستان از هندوستان وارد خواهد شد

واردات

خشنودی صادرکنندگان 
چرم از افزایش نرخ ارز

عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان ساالمبور و چرم معتقد است افزایش 
نرخ دالر در وضعیت رکود فعلی تنها نسخه ای است 
ک��ه به دولت کمک می کند به مقوله صادرات کمک 
کند ام��ا نکته قابل تامل این اس��ت ک��ه نباید این 
افزایش به صورت هیجانی و با نوسان صورت گیرد. 

س��عید شادکام در گفت وگو با ایسنا در مورد تاثیر 
افزایش نرخ ارز و نیز بازار نوسانی قیمت دالر بر روند 
صادرات و واردات کش��ور اظهار ک��رد: قطعا افزایش 
ن��رخ ارز برای رونق صادرات و تولید خوب اس��ت و 
موجب رقابتی ش��دن واردات می ش��ود، اما اش��کال 
موجود این اس��ت ک��ه نباید ای��ن افزایش به صورت 
نوس��انی و هیجانی باشد. دولت باید با کنترل تفاوت 
ت��ورم خارج��ی و داخلی به رونق تولی��د و صادرات 
کم��ک کن��د، چراک��ه در غیر این ص��ورت و با عدم 
افزایش نرخ ارز عم��ا مقوله صادرات و تولید صرفه 

اقتصادی نخواهد داشت. 

کلزاکاران در اراضی 
سرمازده باردیگر کلزا بکارند

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی 
از کل��زاکاران گلس��تان ک��ه محصول ش��ان دچ��ار 
سرمازدگی شده است، خواس��ت با توجه به مساعد 
شدن شرایط هوا، اراضی خود را دوباره کشت کنند. 
به گزارش ایرنا از وزارت جهادکش��اورزی، علیرضا 
مهاجر افزود: براس��اس پیش بینی های هواشناس��ی 
سرمای منهای صفر درجه تا اواسط دی ماه در استان 
گلس��تان نخواهیم داشت و کلزاکاران این استان که 
محصول ش��ان دچار سرمازدگی شده است می توانند 

اراضی خود را دوباره به زیر کشت کلزا ببرند. 
وی با بی��ان اینکه 10 تا 15 هزار هکتار از اراضی 
زیر کش��ت کلزا در اس��تان گلس��تان بر اثر سرمای 
شدید و زود هنگام آسیب دیده است، اظهار داشت: 
بذر کلزا برای این س��طح از اراضی س��رمازده استان 
گلستان تامین شده است و کشاورزان می توانند بذر 
م��ورد نیاز خود را از مرکز خدمات کش��اورزی تهیه 

کنند. 
مش��اور وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه کلزا 
به س��رما مقاوم است به ش��رط آنکه سرمای منهای 
صفر درجه برای کلزاهای دوبرگی نداش��ته باش��یم، 
تصری��ح کرد: بیش��تر س��رمازدگی در اراضی کلزای 
منطق��ه گنب��د و کاله در اس��تان گلس��تان اتفاق 
افتاده و قس��متی از اراضی مناطق گرمسیری استان 
خراسان رضوی نیز کمی دچار سرمازدگی شده، اما 
بقیه مناطق کشت کلزا در کشور وضع خوبی دارند. 

سن کشتار مرغ کاهش می یابد
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان مرغ گوش��تی از 
اجرای طرح کاهش سن کش��تار مرغ در سالن های 
مرغداری سراس��ر کش��ور خبر داد و گفت: هدف از 
اج��رای این طرح تولید برون گرا و ایجاد بس��ترهای 

صادراتی برای صنعت مرغداری کشور است. 
عط��اءاهلل حس��ن زاده در گفت وگو با ایس��نا بیان 
ک��رد: از ده��ه ۸0 برای کاهش س��ن کش��تار مرغ 
پیشنهادهایی ارائه ش��د به این گونه که جوجه ریزی 
و نگه��داری آن تا 42روز بهترین ش��رایط س��نی و 
وزنی را رقم خواهد زد. این پیشنهاد مدتی مسکوت 
ماند تا امروز که مازاد تولید موجب ش��ده به سمت 

استفاده از این طرح اصولی سوق پیدا کنیم. 
حس��ن زاده وزن باالی مرغ را موجب کاهش س��ود 
مرغدار دانس��ت و تصریح کرد: با کاهش س��ن کشتار 
مرغ عما به تولید با کیفیت و صادرات محور دس��ت 
می یابیم و باید دانس��ت صادرات زمانی مفهوم دارد که 
تولید پایدار با کیفیت و استاندارد جهانی داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه در تولید، به جای مصرف کننده، 
بازار ش��رط اصلی فروش محصول است، اظهار کرد: 
اگ��ر می خواهیم از همه ظرفیت ها اس��تفاده کنیم و 
ارزش تولی��د صنعت داخلی را بهبود ببخش��یم باید 

اصاح ساختار تولید در دستور کار قرار گیرد. 

 دام های سبک مازندران
در خطر گرسنگی

بی��ش از 2میلی��ون و 600 هزار رأس دام س��بک 
مازندران که ش��امل گوس��فند و بز اس��ت در خطر 
گرس��نگی هس��تند و نتیجه مخربی در تولید سال 
آینده خواهد گذاش��ت چون تغذیه زمس��تانی تولید 

سال بعد را تضمین می کند. 
الهی��ار ولی��زاده وندچال��ی، رئی��س هیات مدیره 
اتحادیه سراسری صنعت دامپروری همگام کشور در 
گفت وگو با ایسنا سرمای چند روز گذشته استان را 
موجب تخریب 100درصدی علوفه سبز به خصوص 
ش��بدر دانست و گفت: بیش از ۸0 درصد تغذیه دام 
که مربوط به علوفه های کشت پاییزه بود در سرمای 

آذرماه ازبین رفت. 
وی با طرح این پرس��ش که دول��ت چه برنامه ای 
برای جایگزینی علوفه ه��ای ازبین رفته دارد، اظهار 
کرد: مزایای بیش��تری از دول��ت می خواهیم چراکه 
قیمت علوفه به طور میانگین در تمامی ارقام کیلویی 

200 تومان گران تر شده است. 
دالور حیدر پ��ور، رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی 
مازندران در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید از بین رفتن 
علوفه های س��بز اس��تان اظهار کرد: این موضوع جای 
نگران��ی ندارد چون در روزهای بعد در زمان برداش��ت 

دوم یا به اصطاح چین دوم علوفه ها جوانه می زنند. 

صنایع غذایی صادرات
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حسن روحانی در حالی الیحه 
بودجه سال 96 را تقدیم مجلس 
ش��ورای اسالمی کرد که بازار ارز 
پ��س از آرامش چن��د روزه یک 
ب��ار دیگر بهانه ای یافت، افزایش 
قیمت��ی را به ثبت برس��اند و به 
س��وی مقاوم��ت 4ه��زار تومان 
خود که یک سقف تاریخی است 
خیز ب��ردارد.  در این الیحه نرخ 
دالر ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت 
۵۰ دالر پیش بینی ش��ده است. 
ن��رخ دالر در بودج��ه س��ال 9۵ 
کل کش��ور، حدود ۳هزار تومان 
تعیین شده بود و بر این اساس، 
نرخ بودجه سال آینده نسبت به 
نرخ بودجه امسال افزایش خواهد 
یافت. اعالم ای��ن نرخ بودجه ای 
دالر باعث ش��د قیم��ت انواع ارز 
در ب��ازار آزاد مج��دد با افزایش 
مواجه ش��ود.  البته این افزایش 
قیمت غیر طبیعی نیس��ت و هر 
س��اله هنگام ارائه بودجه ساالنه 
به مجلس ش��اهد ای��ن افزایش 
قیمت هس��تیم، اما امسال عالوه 
بربودجه عوامل دیگر هم در کار 
تحریک قیمت ارز هستند که این 
موضوع بر حساس��یت قیمت ارز 

افزوده است. 

ارز بودجه به چه کاری 
می آید؟ 

به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
درج قیم��ت ارز در بودجه ه��ای 
س��االنه یک قیمت فرضی است 
کارشناس��ی های  براس��اس  که 
انج��ام ش��ده اعمال می ش��ود تا 
براس��اس آن دول��ت درآمدهای 
ارزی خود را به ریال تبدیل و به 
خزانه واریز کند. این نرخ به دلیل 
حساسیت موضوع معموال نظرات 
مختلفی را میان فعاالن اقتصادی 
برمی انگیزد و البته خود بازار ارز 
هم با حساسیت های زیادی آن را 

دنبال می کند. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات 
ایران از جمله کس��انی است که 
ب��ا طرح انتقادات��ی به نرخ ارز در 
بودجه معتقد است: از نظر قانون 
برنام��ه پنجم دول��ت اینجا برای 
نخس��تین بار ب��ه تکلیف قانونی 
خ��ود عمل ک��رده و ن��رخ را در 
بودجه ب��ا افزایش ت��ورم داخل 
منهای تورم خارج با رقم ۳۳۰۰ 

تومان در نظرگرفته است. 
وی ادامه داد: اما یک مقداری 
اشکال بر این تصمیم وجود دارد 
مبنی بر اینکه نرخ بودجه با نرخ 
ب��ا ارز آزاد بال��غ ب��ر ۵۰۰تومان 
تف��اوت دارد که حدود ۱۵درصد 

می شود، اما نرخ هایی که به عنوان 
ن��رخ رس��می در اع��داد و ارقام 
بودجه های سنواتی دیده می شود 
به خصوص برای کش��ورهایی که 
ارز ت��ک نرخی دارند یا به دنبال 
تک نرخی ش��دن ارز هس��تند، 

پذیرفته شده نیست. 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی تهران ب��ا اعالم اینکه 
تف��اوت 4 تا ۵درص��دی بین ارز 
بودجه و بازار آزاد پذیرفته است، 
اما بیش از آن درس��ت نیس��ت، 
گف��ت: بنابراین با توجه به فاصله 
ارز آزاد و بودجه به نظر می رسد 
که یا دولت برای تک نرخی کردن 
ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ 
تومان است که اگر اینطور باشد 
تولید و صادرات لطمه می ببیند 
یا اینکه دولت به دنبال مدیریت 
ب��ازار بوده و به دنبال دخالت در 
بازار نیس��ت، بنابراین نرخ ارز در 
همی��ن ح��دود ۳۸۰۰ تا ۳9۰۰ 
تومان ق��رار می گیرد که تفاوت 
۱۰ ت��ا ۱۵درصدی را با نرخ دالر 

بودجه دارد. 

سال 96 سفته بازی ارز رشد 
می کند

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
کارشناسان هشدار می دهند در 

صورت��ی که بانک مرکزی نتواند 
مشکالت اصلی بازار ارز را حل و 
فصل کند در سال 96 ما با رشد 
س��فته بازی در این ب��ازار مواجه 

خواهیم بود. 
ای��ن مش��کالت بی��ش از هر 
چیز ریش��ه در ساختار غلط بازار 
ارز و رون��د قیمت گ��ذاری در آن 
دارد ک��ه در ای��ن میان دالالن و 
کال سرمایه نقشی تعیین کننده 
در قیمت گذاری ان��واع ارز بازی 
می کنن��د.  بان��ک مرک��زی ب��ا 
وج��ودی که وع��ده داده بورس 
ارز را راه ان��دازی کن��د و امیدوار 
اس��ت به این روش بتواند جلوی 
س��فته بازی های معم��ول برای 
کس��ب سود در بازار را بگیرد، اما 
تاکنون نتوانسته است به اصالح 

ساختار بازار بپردازد. 
در ای��ن میان بان��ک مرکزی 
نتوانس��ته اس��ت وع��ده تک��رار 
ش��ده خود درباره یکسان سازی 
ن��رخ ارز را جامه عمل بپوش��اند. 
ای��ن موض��وع ش��اید ت��ا حدی 
بدبی��اری بانک مرکزی هم بوده 
اس��ت، چراکه برخالف تصورات 
گشایش مس��یر بانک های ایران 
ب��ه س��وی بانک��داری جهانی و 
ایج��اد ارتباط های بین المللی با 
کندی صورت می گیرد و از سوی 

دیگ��ر در این مقطع زمانی ارز با 
تب و تحوالت قیمتی س��نگینی 
در بازارهای جهانی مواجه است 
که می تواند بر بازار یکسان سازی 

نرخ ارز تاثیر بگذارد. 
این چش��م انداز موجب ش��ده 
است تا تحلیلگران به این اعتقاد 
برسند که نرخ ارز در سال 96به 
مسیر افزایشی خود ادامه می دهد 
و به دنبال آن با یک تورم صعودی 
رو ب��ه رو خواهیم بود؛ تورمی که 
اگرچه ممکن اس��ت در مقایسه 
با ت��ورم 4۰درصدی رقم باالیی 
را ش��کل ندهد، ام��ا قطعا دیگر 

تک رقمی نخواهد بود. 
در این میان برخی تحلیلگران 
اعتق��اد دارند ک��ه دولت ناگزیر 
اس��ت سیاس��ت کاهنده تورم را 
کنار بگذارد، از همین روی قیمت 
ارز در بودجه را به گونه ای طراحی 
کرده اس��ت که موجب تحریک 
کنت��رل ش��ده تورم ش��ود و به 
دنبال آن اثرات ضدرکودی آن در 
اقتصاد احساس شود.  قیمت ارز 
باال همواره به نفع توایدکنندگانی 
بوده اس��ت که ب��ه دلیل مزیت 
کاالی خود توانسته اند بازارهای 
صادراتی را هدف بگیرند و از این 
طریق با افزایش قیمت ارز منتفع 

خواهند شد. 

رئی��س دیوان محاس��بات کش��ور گفت: 
متاسفانه ۱۰ نفر از ۳9۷ نفر با ما همکاری 

نکرده و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند. 
به گزارش صداوس��یما، عادل آذر، رئیس 
دیوان محاسبات در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه در ارائه دومین گزارش دیوان درباره 
پرداخت های ناعادالنه و نامتعارف گفت: این 
پرونده به صورت جدی از مرداد ماه به دیوان 
محاس��بات واگذار ش��د.  وی اضافه کرد: از 
۳9۷ مدی��ر دارای دریافت  ه��ای نامتعارف، 
۳۸۷ نف��ر اقدام��ات الزم را برای اس��ترداد 
جمع��ا مبل��غ 2۱4میلیارد و 2۷۳ میلیون و 
۸96 هزار و 94۷ ریال بابت اضافه دریافتی 
م��ازاد بر 2۰۰ میلی��ون ریال انجام داده اند. 
کار بسیار فشرده، وسیع و فنی در خصوص 
ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول 
حقوق ه��ای نامتع��ارف و مبلغی که دریافت 

کردند انجام گرفته است. 
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه 
این دومین گزارش��ی اس��ت که از س��وی 
دی��وان ارائه می ش��ود.  ع��ادل آذر گفت: 
ب��ا توج��ه به پیگی��ری و چند وجهی بودن 
ای��ن پرونده، حجم فعالیت هایی که باید از 
نظر فنی، مالی و اداری، حسابرسی، اداری 
انجام می ش��د نیازمند زمان زیادی بود اما 
به واس��طه حساسیت مردم به این موضوع، 
پیگیری ه��ای جدی و همچنین هش��دارها 
و مطالب��ات به ح��ق مقام معظم رهبری و 
س��ران سه قوه، دیوان محاسبات رسیدگی 
ب��ه ای��ن موض��وع را در اولویت قرار داد و 
در زمان��ی کوت��اه و فش��رده، پرونده را به 

سرانجام رساند. 
وی افزود: تقریبا بیش از 9۳ هزار پرونده 
مربوط به دس��تگاه های مختلف حاکمیتی و 
افراد و مدیران پایه باال بررسی شده است. 
رئی��س دی��وان محاس��بات ب��ا اش��اره به 
دامنه بررس��ی ها گفت: این بررسی ها شامل 
رؤس��ای س��ه قوه، س��ایر مقامات و مدیران 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها و موسسات دولتی 
از جمله نیروهای مس��لح، وزارت اطالعات، 
مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه ها، هیات مدیره شرکت های 
دولت��ی مندرج در قانون بودجه کل کش��ور 
و همچنین موسس��ات و نهادهایی است که 
زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند. 

ع��ادل آذر اف��زود: در گزارش اول از تعداد 

بیش از 9۳ هزار مدیر مشمول این پرونده، 
تع��داد ۳9۷ مدیر، مش��مول مازادی تحت 
عنوان حقوق نامتعارف شدند، یعنی تا سقف 
2۰ میلیون تومان را براساس مصوبه شورای 
حقوق و دستمزد به عنوان حقوق متعارف و 
مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم. 
بررس��ی های  براس��اس  گف��ت:  وی 
دیوان محاس��بات، کل پول��ی ک��ه بای��د به 
حس��اب های دولتی و خزانه بازگش��ت داده 
می ش��د، مبلغ 2۳ میلی��ارد و 2۰۰ میلیون 
تومان بوده اس��ت که در گزارش اول وعده 
دادیم که در کوتاه ترین زمان و تا آخر آبان، 

این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود. 
رئیس دیوان محاس��بات در ادامه با اشاره 
ب��ه تاخی��ر ۱۰روزه در ارائ��ه گ��زارش دوم 
گف��ت: پ��س از ورود ب��ه جزیی��ات، متوجه 
شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق 
حق��وق نامتعارف اعتراض��ات و نکاتی دارند 
و در خص��وص ارقام��ی که دریافت کرده اند، 
استدالل ها و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا 
نمایندگان شان فرصت دفاع می دادیم.  عادل 
آذر افزود: در نشس��ت های دو یا چند نفره 
و گاه نشس��ت های دستگاهی، استدالل ها و 
پاس��خ های آنها را ش��نیده و متوجه ش��دیم 
اگر موضوع بخواهد به صورت اداری حل شود 
نیازمند زمانی 9 ماهه اس��ت.  وی گفت: با 
توجه به مطالبات مردمی و به ویژه پیگیری، 
هش��دارها و تذکرات مقام معظم رهبری که 
پرونده باید سریعا به نتیجه برسد، مجموعه 
دیوان محاس��بات در تالش��ی شبانه روزی و 
البت��ه ب��ا تاخی��ری ۱۰ روزه ب��ه وعده خود 
عم��ل ک��رد تا گ��زارش دوم را تقدیم مردم 
کن��د.  رئی��س دیوان محاس��بات با اش��اره 
به حضور در جلس��ات متعدد با مس��ئوالن 
دس��تگاه ها و وزارتخانه ها گفت: با حضور در 
جلس��ه ستاد مبارزه با مفاسد، گزارش خود 
را اع��الم کردی��م و حتی با برخی وزرا، دو تا 
س��ه جلس��ه دیدار و گفت وگو داشتیم.  وی 
گف��ت: در جری��ان این دیدارها با معاون اول 
رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه نیز دیدار و اس��تدالل ها و مستندات 
خود را مطرح و تالش کردیم تا این موضوع 

به سرانجام برسد. 
عادل آذر با اش��اره به نتیجه این دیدارها 
گفت: نتیجه آن شد که از ۳9۷ مدیر، تعداد 
۳۸۷ نفر اقدام الزم را برای اس��ترداد جمعا 

مبل��غ 2۱4 میلی��ارد و 2۷۳ میلیون و ۸96 
هزار و 94۷ ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد 
بر 2۰۰ میلیون ریال، برگشت داده اند.  رئیس 
دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل 
92 درص��د کل مبل��غ 2۳۳میلی��ارد و 62۷ 
میلی��ون و ۷۸۳ ه��زار و ۳۵۰ ری��ال مطالبه 

بوده است. 

نام مدیرانی که با دیوان محاسبات 
همکاری نکرده اند اعالم می شود

رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳9۷مدیر 
و  نامتع��ارف  حقوق ه��ای  دریافت کنن��ده 
ناعادالن��ه، ۱۰ نف��ر باوج��ود تذکرات دیوان 
محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات الزم 
را انجام نداده اند.  عادل آذر در نشست خبری 
خود افزود: متاس��فانه باوج��ود پیگیری ها، 
بررسی ها و مش��اوره های دیوان محاسبات، 
۱۰ مدی��ر ب��ه این تذکرات توج��ه نکرده و 

مبلغ دریافت ش��ده را باز نگردانده اند. روی 
با اش��اره به نام اش��خاصی که وجوه دریافت 
ش��ده را مسترد نکرده اند، اظهار داشت: این 
اف��راد ش��امل مدیرعامل و ی��ک نفر اعضای 
هیات مدیره س��ابق بانک ملت، مدیرعامل و 
دو نفر اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از 
اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت 
طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت 

آلومینیوم المهدی هستند. 
ع��ادل آذر اف��زود: ماب��ه التف��اوت مبلغ 
2۳میلی��ارد و 2۰۰ میلی��ون توم��ان یعنی 
ح��دود دو میلی��ارد تومان ازجانب این افراد 
بازگش��ت داده نشده اس��ت. وی در ادامه با 
اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات 
به مجلس ش��ورای اس��المی گفت: گزارش 
کام��ل و مس��تند قطعا به مجلس ش��ورای 

اسالمی ارائه خواهد شد. 

رئیس دیوان محاسبات کشور: 

مدیر عامل سابق بانک ملت و بانک مهر ایران حقوق نجومی را پس ندادند

واکنش بازار به قیمت ارز بودجه  

صعودارزدسترونقاقتصادیرامیگیرد

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

مدیرعامل بانک رفاه:
 بانکداری جامع بهترین نسخه 

برای بانکداری امروز کشور است 
مدی��ر عامل بانک رفاه گفت: بهترین نس��خه برای 
بانک��داری ام��روز، بانکداری جامع اس��ت. در این نوع 
بانکداری، تمامی خدمات مورد نیاز مش��تری در یک 

سبد محصوالت به آنها ارائه می شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک رف��اه کارگران، 
دکت��ر محمدعلی س��همانی افزود: بانکداری س��نتی 
و تک محصول��ی منج��ر به شکس��ت اس��ت. باید نگاه 
به مش��تریان، متکثر و متنوع باش��د و با طبقه بندی 
مش��تریان، ب��رای ه��ر یک از آنها نس��خه متفاوتی از 

خدمات ارائه کنیم. 
س��همانی با اش��اره به ظرفیت های ویژه بانک رفاه 
گف��ت: بان��ک رفاه یکی از ب��ا ظرفیت ترین بانک های 
کش��ور اس��ت و این آمادگی را دارد که به حوزه های 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
تامین اجتماعی خدماتی با کیفیت الزم را ارائه کند. 
ضم��ن اینک��ه بنا داریم تعام��الت بانک را با صندوق 

توسعه ملی بیش از پیش کنیم. 
وی توانمند س��ازی را من��وط به دانش محور کردن 
بانک و آموزش به روز و مس��تمر مدیران و کارکنان 

دانست. 
مدیرعامل بانک رفاه افزود: آموزش می تواند ش��ور 
و نش��اط س��ازمانی ایجاد کند. الزم است دانش نوین 
مالی، اقتصادی و بانکی فرا گرفته شود و از هر فرصتی 

برای یادگیری استفاده کرد. 
سهمانی با تاکید بر تحول گرایی خاطرنشان ساخت: 
به دنبال سازمانی هستیم که انگیزه و شوق تحول گرایی 
در چهره مدیران آن موج بزند. تحول خواهی از حوزه های 
آموزش و منابع انسانی ناشی می شود. توسعه طلبی و 
تح��ول خواه��ی با یک حرکت تدریجی و منطقی ایجاد 
می شود و تحقق این راهبرد هم نیازمند مشارکت فعال 

تمامی سطوح است. 
وی افزود: برنامه محوری، هدف گرایی و استراتژی 
محوری، در دستور کار بانک است. بانک رفاه از یک 
دهه گذشته تاکنون دارای برنامه های عملکردی بوده 
اما این برنامه ها نیازمند بازنگری و مهندس��ی مجدد 
اس��ت و الزم اس��ت در مواردی تغییرات و بهبودهایی 

داشته باشد. 
مدیرعامل بانک رفاه ارائه اطالعات روزآمد و سریع 
برای تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری مدیران را الزم 
خواند و خاطرنشان ساخت: اگر می خواهیم تصمیمات 
مناسب اتخاذ کنیم و برای آینده برنامه عمل داشته 
باش��یم به اطالعات درس��ت، لحظه ای و باکیفیت نیاز 
داریم. در واقع حوزه های مالی، اعتباری و برنامه ریزی 
بای��د ت��وان ارائه اطالعات لحظه ای را در خود تقویت 

سازند. 
س��همانی ارتق��ای انگی��زه کارکن��ان را مهم خواند 
و گف��ت: بهب��ود عملک��رد اگرچ��ه از طری��ق ایجاد 
زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم اف��زاری ایج��اد 
می شود، اما مهم ترین عامل در این راه، انگیزه نیروی 
انسانی و بروز خالقیت است. اگر انگیزه نیروی انسانی 
باال نباشد، هیچ دستاوردی حاصل نمی شود. مطمئنا 
اگر کارکنان تالش کنند عملکرد آنها هر روز بهتر از 
گذشته باشد، سازمان به سمت تعالی گام بر می دارد. 
مدیرعام��ل بان��ک رفاه بر مدیری��ت صحیح منابع، 
مص��ارف و نقدینگ��ی تاکید کرد و گفت: این موضوع 

دغدغه مدیران بانک در تمام سطوح است. 

رو نمایی از نسخه جدید تارگاه 
بانک آینده

بان��ک آین��ده در راس��تای اهداف خ��ود مبنی بر 
جلب رضایت و وفاداری مش��تریان از طریق تعامل 
م��داوم و نزدی��ک، ارتقای مس��تمر بهره وری بانک 
و توس��عه قابلیت ه��ای کلی��دی در زمینه بانکداری 
مجازی، همچنین به منظور خدمت رس��انی بیش��تر 
ب��ه مش��تریان برآن ش��د با بهره گی��ری از مهارت و 
ت��وان مدی��ران، کارشناس��ان و متخصص��ان خود، 
بس��تری امن فراهم س��ازد تا دسترسی به خدمات و 
محصوالت مورد نیاز مشتریان، به سادگی و سهولت 
امکانپذیر ش��ود. به ای��ن منظور تارگاه جدید بانک 

آینده راه اندازی شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، در طراحی 
نسخه جدید تارگاه تالش شده است با ساده سازی، 
روان س��ازی، ایجاد سهولت، س��رعت و بهینه سازی 
و  خدم��ات  الکترونیک��ی  عرض��ه   س��ازوکارهای 
محص��والت بانک به مش��تریان، تارگاهی کارآمد و 

به روز ایجاد شود. 
بدیه��ی  اس��ت تعام��ل، تب��ادل نظر و اس��تفاده از 
پیشنهادات مخاطبان محترم تارگاه بانک آینده تنها 
راه رس��یدن به تارگاهی قوی و س��ودمند خواهد بود، 
بنابراین از همه مش��تریان خواهش��مندیم همچنان 
ب��ا نظ��رات، انتق��ادات و پیش��نهادات خ��ود ما را در 

خدمت رسانی بیشتر و بهتر، یاری کنند. 

آغاز مرحله چهارم عرضه اوراق 
 گواهی سپرده 15.5 درصدی 
بانک ملی ایران از 16 آذر ماه 

مرحله چهارم عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری )عام( بانک ملی ایران از ۱6 آذر 

آغاز می شود. 
 این اوراق با نرخ س��ود علی الحس��اب ۱۵.۵درصد 
)پانزده و نیم( ساالنه توسط شعب بانک ملی ایران در 
سراسر کشور تا تاریخ 22 آذر ماه جاری عرضه می شود. 
 اوراق مذک��ور ب��ا سررس��ید یک س��اله، به صورت 
 الکترونیک��ی ب��ا ن��ام و قاب��ل انتق��ال به غی��ر  بوده و 
ب��از خری��د قبل از سررس��ید آن با ن��رخ ۱۳.۵درصد 
)سیزده و نیم( ساالنه از تاریخ انتشار امکانپذیر است. 
همچنین این اوراق معاف از مالیات اس��ت و س��ود 
علی الحس��اب آن ماهانه پرداخت می ش��ود و امکان 
معامالت ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرابورس 

ایران فراهم است. 

نرخنــامه
 دالر 3.913 تومان 

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.9۱۳ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

۱.۱۳6.۵۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4.2۱2 تومان و هر پوند نیز 4.92۰ 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که ۵9۷.۰۰۰ 
تومان و هر ربع س��که ۳۱6.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر 
سکه یک گرمی۱9۳.۰۰۰ تومان خریدوفروش شد و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱2.۵26 تومان قیمت خورد. 

نوسان قیمت طال در بازار جهانی
ط��الی جهان��ی دیروز در پی رأی منفی مردم ایتالیا در 
همه پرسی اصالحات قانون اساسی و استعفای نخست وزیر 

این کشور، با نوسان روبه رو شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در 
معامالت دیروز بازار س��نگاپور، ابتدا ۰.9 درصد صعود کرد و 
س��پس ۰.۵ درص��د کاهش یاف��ت و آخرین بار ۱۷۷.6۰ دالر 
معامل��ه ش��د. بهای معامالت این ب��ازار روز جمعه ۰.۵ درصد 
افزایش داشت.  در بازار نیویورک، هر اونس طال برای تحویل 
در فوریه ۰.2 درصد کاهش یافت و در ۱۱۷4.۸۰ دالر ایستاد. 
طال در س��ال 2۰۱6 که س��رمایه گذاران به رویدادهای 
سیاس��ی غیر منتظره در اقتصادهای بزرگ واکنش نش��ان 
دادند، حرکت پر افت و خیزی داش��ت. این فلز زرد پس 
از رأی انگلی��س ب��ه خ��روج از عضوی��ت اتحادیه اروپا در 
ژوئ��ن جه��ش یاف��ت و پس از پی��روزی دونالد ترامپ در 
انتخابات آمریکا، دچار ریزش سنگین شد. در حالی که این 
همه پرسی نگرانی هایی را نسبت به آینده ایتالیا در منطقه 
یورو برانگیخته است. سیستم قانونی و سیاسی این کشور 
به معنای این است که بعید است رأی منفی خروج سریع از 
این بلوک ارزی واحد را به دنبال داشته باشد.  شاخص دالر 
آمریکا دیروز که سرمایه گذاران سرگرم ارزیابی پیامدهای 

نتایج همه پرسی روز یکشنبه ایتالیا بودند، صعود کرد. 
براساس گزارش بلومبرگ، اگرچه نتایج همه پرسی ایتالیا 
باع��ث ش��د اندکی تقاض��ا برای دارایی ه��ای مطمئن ایجاد 
ش��ود، اما دورنمای افزایش نرخ های بهره آمریکا مانع رش��د 
قیمت طال شده است.  طال به افزایش نرخ های بهره آمریکا 
فوق العاده حساس است، زیرا نرخ های بهره باالتر به جذابیت 
س��رمایه گذاری در این فلز که بازدهی ندارد، لطمه می زند. 
معامله گران احتمال افزایش نرخ های بهره آمریکا در ماه جاری 

را بیش از 9۵ درصد ارزیابی می کنند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
۳.9۱۳دالر آمریکا

4.2۱2یورو اروپا

4.92۰پوند انگلیس

۱۰۸9درهم امارات

۱.۱۵6لیر ترکیه

۵9۱یوان چین

۳۵ین ژاپن

۳.۰۱۵دالر کانادا

۳.92۱فرانک سوییس

۱2.6۰۰دینار کویت

۱۰۵۰ریال عربستان

۳۰۰دینار عراق

۵۳روپیه هند

949رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
4۸۷.9۰۰              مثقال طال

۱۱2.۵26               هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱2۰.۰۰۰سکه بهار آزادی
۱.۱۳6.۵۰۰سکه طرح جدید

۵9۷.۰۰۰نیم سکه

۳۱6.۰۰۰             ربع سکه

۱9۳.۰۰۰سکه گرمی

دریچه

گزارش 2
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سه شنبه
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بلوک 16 درصدی »ذوب« در 
فرابورس عرضه می شود

بلوک 16.75 درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان 
به وکالت از سوی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
ف��والد روز دوش��نبه 29 آذرماه ج��اری روانه میز فروش 
می شود. سازمان خصوصی سازی، بلوک 16.75 درصدی 
س��هام ش��رکت ذوب آهن اصفهان را به وکالت از سوی 
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد از طریق بازار 
فرابورس ایران عرضه می کند. این بلوک که یک میلیارد 
و 317 میلیون و 628 هزار و 952 س��هم این ش��رکت را 
تشکیل می دهد به قیمت پایه هر س��هم 2749 ریال و 
ارزش کل پای��ه 3 هزار و 622 میلی��ارد و 161 میلیون و 
989هزار و 48 ریال به صورت نقد و اقس��اط روز دوشنبه 

29آذرماه جاری، روانه میز فروش می شود. 

تاالر بورس کاالی ایران متنوع شد
دی��روز، در ت��االر محص��والت صنعت��ی و معدن��ی 
16کیلوگرم ش��مش طالی معدن زرش��وران و 2 هزار 
تن شمش و بیلت ش��رکت ایرالکو عرضه شد. در این 
روز و در محص��والت صنعتی و معدنی تا 30 هزار تن 
تختال SM ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به قیمت 
پایه 14200 ریال به صورت س��لف روی تابلوی عرضه 
رفت. این ش��رکت همچنین 6900 تن انواع ورق های 
گرم، س��رد، گالوانیزه و قلع ان��دود را با قابلیت افزایش 
عرضه در ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی عرضه 
کرد. ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران دیروز ش��اهد 
عرضه 500 تن قیر 6070 ش��رکت گوهر قیر ش��رق 
و 500 تن عایق رطوبتی BOF ش��رکت های دماوند 
بام دلیجان، پیروز گستر دلیجان و الیاف سازان شمال 
برای صادرات به بازارهای جهانی بود. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
عرضه بیش از 41 هزار تن انواع قیر ش��رکت های نفت 
ج��ی، نفت پاس��ارگاد، دنا بام گلس��تان، پاالیش نفت 
ش��یراز و نگین فخ��ر آذربایجان را ب��ا قابلیت افزایش 
تجرب��ه کرد. وکیوم باتوم نیز ب��ه میزان 17 هزار تن از 
س��وی شرکت های پاالیش نفت ش��یراز، پاالیش نفت 
بندرعباس و پاالیش نفت تبریز در این تاالر عرضه شد. 

نخستین معامله گاز مایع مجتمع 
گاز پارس جنوبی

روز گذش��ته گاز مایع خام پاالی��ش گاز ایالم، حالل 
400، 402، 406 و 410 پاالی��ش نف��ت اصفهان، نفت 
سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار 
نفت س��اری به مقصد عراق، نفت گاز شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت تبریز به مقصد عراق و 
نفت گاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار 
نفت ساری به مقصد افغانستان در رینگ بین الملل عرضه 
شدند. در جلسه معامالتی روز گذشته، عالوه بر معامالت 
مستمر در بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و 
قراردادهای س��لف موازی استاندارد با سررسید یک سال 
و بیشتر در بازار مشتقه، کاالهای آیزوفید، آیزوریسایکل، 
نفتای سنگین تصفیه نشده، حالل 404 و بلندینگ نفتای 
حالل 410 پاالیش نفت شیراز و برش سنگین و سوخت 
کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی عرضه شد. 

اطالعات و صورت های 
مالی 6 ماهه »رانفور«

شرکت خدمات انفورماتیک در دوره شش ماهه منتهی 
به 31 ش��هریور ماه 95 مبل��غ 7 ه��زار و 490 میلیارد و 
614 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 
خود منظور کرد. شرکت خدمات انفورماتیک در شش ماهه 
ابتدای سال مبلغ 5 هزار و 319 میلیارد و 224 میلیون ریال 
درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده 
درآمد عملیاتی کسر و سود ناخالص دوره به مبلغ 3 هزار و 
376 میلیارد و 587 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره 
نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی کسر و سود عملیاتی 
به مبلغ 3 هزار و 18 میلیارد و 179 میلیون ریال به دس��ت 
آمد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی اضافه 
و مالیات از آن کسر شد و سود خالص دوره به مبلغ 3 هزار 
و 96 میلیارد و 454 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 
یک هزار و 106 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به 
سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه و در 
نهایت مبلغ 7 هزار و 490 میلیارد و 614 میلیون ریال سود 
انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

پیش بینی 230 درصد 
افزایش سود »ولغدر«

شرکت لیزینگ خودرو غدیر نخستین پیش بینی درآمد 
هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را با سرمایه 
ثبت ش��ده 300 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده 
اعالم کرد. شرکت لیزینگ خودرو غدیر سود هر سهم در 
دوره منتهی به 30 آذر ماه 96، را مبلغ 228 ریال برآورد 
کرد. این مبلغ نسبت به سال گذشته 230 درصد افزایش را 
نشان می دهد. »ولغدر« سود هر سهم در سال مالی منتهی 

به 30آذر ماه 1395 را 96 ریال اعالم کرده بود. 

صورت های مالی 6 ماهه »ملت«
شرکت بیمه ملت در دوره شش ماهه منتهی به 31شهریور 
ماه سال جاری، به هر سهم مبلغ 105 ریال سود اختصاص 
داد. شرکت بیمه ملت در دوره منتهی به 31شهریورماه 95، 
مبلغ 272 میلیارد و 76 میلیون ریال سود خالص کسب کرد 
و بر این اساس مبلغ 105 ریال سود به هر سهم اختصاص 
داد که نسبت به سال گذش��ته 19 درصد کاهش را نشان 
می دهد. »ملت« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 268 میلیارد 
و 485 میلیون ریال اعالم کرد. یادآوری می شود سود خالص 
این شرکت در دوره منتهی به 31شهریور ماه 1394، مبلغ 
259 میلیارد و 396 میلیون ریال و س��ود به ازای هر سهم، 

130 ریال اعالم شده است. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
پای��ان  در  ته��ران  به��ادار 
معام��الت دی��روز ب��ا افزایش 
17 واحدی روی رقم 80هزار 
ب��ازار  ایس��تاد.  و 81 واح��د 
س��هام زیر س��ایه بازارگردانی 
نمادهای  در  حقوقی ها  برخی 
شاخص س��از و همزم��ان ب��ا 
قیمت  دوباره  سبزپوش شدن 
کااله��ا در بازاره��ای جهانی، 
ش��اهد اقبال خریداران سهام 
به گ��روه فل��زات اساس��ی و 
معدنی ها به ویژه ش��رکت های 
س��نگ آهن��ی ب��ود. در این 
میان، اصالح قیمت س��هام در 
گ��روه خودرویی طی روزهای 
گذشته باعث شد قیمت ها در 
این گ��روه در معامالت پایانی 
اندکی وارد مدار مثبت ش��ود. 
چنانکه روز گذش��ته معامالت 
درون گروهی در جریان بازار 
با هدف  س��هام  خرده فروشی 
نماد  بازارگردان��ی س��هام در 
سرمایه گذاری سایپا با بیش از 
26 میلیون سهم ادامه داشت. 
ای��ن روزه��ا روند کل��ی بازار 
س��هام در حالی با حجم های 
نه چن��دان قابل ات��کا دنبال 
نگاه  همچن��ان  که  می ش��ود 
اغلب معامله گران نوسانگیر به 
سمت شناسایی تک سهم ها در 
گروه هایی همچون دارویی ها، 
غ��ذایی ها،  پت��روش��یمی ها، 
قن��دی ها و س��اختم��انی ها 

معطوف شده است. 

حقیقی ها از حقوقی ها 
پیشی گرفتند

از ابتدای امس��ال ت��ا پایان 
آبان م��اه در م��دت 162روز 
164 میلیارد  تعداد  معامالتی، 
و 858 میلی��ون س��هم و حق 

تق��دم ب��ه ارزش 431 هزار و 
معامله  مورد  ریال  93 میلیارد 
قرار گرفته اس��ت. طبق آمار 
منتشر ش��ده، شاخص کل در 
این هش��ت ماه ب��ا 940واحد 
اف��ت، از ارتف��اع 80ه��زار و 
219 واح��د در ابتدای س��ال 
به رقم 79ه��زار و 279واحد 
در آخرین روز معامالتی آبان 
ماه رس��یده اس��ت. همچنین 
در هش��ت ماه گذش��ته، بازار 
س��هام 162 روز معامالتی را 
پشت سر گذاش��ته که از این 
بورس  تع��داد، ش��اخص کل 
95 روز را مثب��ت و 67روز را 
منفی بوده اس��ت که نشان از 
افزایش روزهای مثبت بورس 
نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته دارد. گفتنی اس��ت 
بازار س��هام در مدت مش��ابه 
پارس��ال 163روز معامالتی را 
پشت سر گذاش��ته که از این 
بورس  تع��داد، ش��اخص کل 
را مثب��ت و 78 روز  85 روز 
را منفی بوده اس��ت. افزون بر 
این از ابتدای امس��ال تا پایان 

آبان ماه در مدت هش��ت ماه، 
تع��داد 646 نم��اد معامالتی 
در ب��ورس بازگش��ایی و 654 
نماد متوقف ش��ده اند که این 
آمار در س��ال94 ب��ه ترتیب 
617 و 615 نماد بوده اس��ت. 
م��اه  هش��ت  در  همچنی��ن 
گذشته حقیقی ها 211هزار و 
334میلیارد ریال )60درصد( 
و  139ه��زار  حقوقی ه��ا  و 
321میلیارد ریال )40درصد( 
س��هم و حق تق��دم در بورس 
در  و  کرده ان��د  خری��داری 
مقابل حقیقی ه��ا 215هزار و 
494میلیارد ریال )61درصد( 
و  135ه��زار  حقوقی ه��ا  و 
162میلیارد ریال )39درصد( 
س��هم و حق تق��دم در بورس 
فروخته اند. از ابتدای امس��ال 
ت��ا پای��ان آبان م��اه در مدت 
هش��ت ماه بالغ ب��ر 93هزار و 
126میلیون  و  702میلی��ارد 
در  افزای��ش س��رمایه  ری��ال 
بورس اوراق بهادار انجام شده 
ک��ه از این می��زان 21هزار و 
67میلی��ون  و  562میلی��ارد 

ریال از طریق جایزه و 72هزار 
و 140میلی��ارد و 59میلیون 
ریال از طریق حق تقدم بوده 

است. 

رشد 3 واحدی آیفکس
معام��الت ب��ازار فراب��ورس 
ایران در میانه هفته معامالتی 
با رش��د نماگره��ای آیفکس، 
حج��م، ارزش و تعداد دفعات 
پایان رس��ید.  ب��ه  معام��الت 
در جری��ان معام��الت دی��روز 
افزون ب��ر 496 میلی��ون ورقه 
به��ادار در 19 هزار و 47 دفعه 
در بازارها دادوس��تد ش��د که 
ارزش آن بال��غ ب��ر یک ه��زار 
و 624 میلی��ارد ری��ال بود. به 
متغیرها،  ای��ن  رش��د  موازات 
شاخص کل فرابورس نیز روند 
صعودی خ��ود را ادامه داد و با 
افزای��ش بیش از س��ه واحدی 
خ��ود را ب��ه نزدیک��ی ارتفاع 
842 واحدی رس��اند. دو نماد 
از گروه شیمیایی ها و دو نماد 
دیگ��ر از گروه فلزات اساس��ی 
ش��امل نماده��ای »زاگرس«، 

»مارون«، »میدکو« و »ارفع« 
تا س��قف 2.6 واح��د باالترین 
تاثی��ر مثب��ت را ب��ر آیفکس 
گذاشتند و در مقابل نمادهای 
»ذوب«، »ش��راز« و »هرم��ز« 
با افت خود از افزایش بیش��تر 
شاخص جلوگیری کردند. روز 
گذشته همچنین نقل و انتقال 
بیش از 323 میلیون س��هم به 
ارزش 764 میلیارد ریال نتیجه 
معام��الت س��هام در مجموع 
بازاره��ای اول، دوم و پایه بود 
که نم��اد »حری��ل« باالترین 
حجم و نماد »ارفع« بیشترین 
ارزش معامالتی را در این س��ه 
بازار به خ��ود اختصاص دادند. 
در نم��اد ش��رکت ری��ل پرداز 
س��یر تعداد 24میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 35 میلی��ارد ریال و 
در نماد ش��رکت آهن و فوالد 
س��هم  تعداد 22 میلیون  ارفع 
ب��ه ارزش 69 میلی��ارد ری��ال 
م��ورد مبادله ق��رار گرفت. در 
همین حال نمادهای »ذوب«، 
»شاوان«، »کیمیا« و »حریل« 
نی��ز در ص��در پربازدیدتری��ن 

نمادهای معامالتی ایستادند. 
ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
فراب��ورس نی��ز روز گذش��ته 
انتق��ال  و  نق��ل  میزب��ان 
ارزش  ب��ه  ورق��ه  679 ه��زار 
628 میلیارد ریال بود. اس��ناد 
خزانه اس��المی مرحله هفتم 
ب��ا معامل��ه 180 ه��زار ورقه 
ریال  158 میلی��ارد  ارزش  به 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معامالت��ی را در ای��ن ب��ازار 
تجربه کرد. اوراق تس��هیالت 
مس��کن نیز در برخی نمادها 
ب��ا کاه��ش و در برخی دیگر 
با افزایش قیمت مواجه ش��د 
ت��ا به ای��ن ترتیب ه��ر ورقه 
تس��ه در بازه قیمتی 721 تا 
755 هزار ریال دادوستد شود.

افزایش اقبال سهامداران به فلزات اساسی و معدنی با بهبود قیمت در بازارهای جهانی

سبزشاخصکلبابازارگرمیحقوقیها

توقف و بازگشایی نمادها یک 
فرآیند مس��تمر اس��ت و بازار به 
طور دائم شاهد توقف و بازگشایی 
نمادهاس��ت ام��ا از س��ه دلی��ل 
اصل��ی توقف ها فق��ط دو عامل 
حسابرس��ی  اطالعات  ارائه  عدم 
ش��ده و نش��ده باع��ث طوالنی 
ش��دن فرآیند بازگشایی نمادها 
می ش��ود. علی بیگ زاده، رئیس 
اداره نظارت بر ناش��ران بورسی 
با بیان این مطلب به س��نا گفت: 
از آنجای��ی که افش��ای اطالعات 
به طور مستقیم در سامانه کدال 
انج��ام می گیرد، توق��ف نمادها 
نی��ز به صورت سیس��تمی انجام 
می ش��ود و سیس��تم براس��اس 
نماد  تعریف ش��ده  الگوریتم��ی 
ب��ا  وی  می کن��د.  متوق��ف  را 
نمادها  بازگش��ایی  اینک��ه  بیان 
با رعای��ت اصل کفایت افش��ا و 
انج��ام تکالیف اطالع رس��انی در 
زمان بازگشایی انجام می پذیرد، 
اظهار داش��ت: توق��ف نمادها به 
چن��د دلی��ل ص��ورت می گیرد، 
ام��ا در زمان بازگش��ایی قوانین 
و مق��ررات و الزامات افش��ا باید 

به گونه ای رعایت ش��ود که حق 
و حق��وق س��هامداران تضیی��ع 
نش��ود. بی��گ زاده ب��ا اش��اره به 
توقف67 نماد در بورس در حال 
حاضر گفت: هم اکنون از این67 
نماد متوق��ف، حدودا 51 درصد 
به عل��ت ع��دم ارائ��ه اطالعات 
حسابرس��ی شده متوقف هستند 
چ��ون حس��ابرس ب��ه اطالعات 
اعتبارده��ی می کند و  ش��رکت 
قابلی��ت اتکا اطالع��ات را بهبود 
می بخش��د. وی خاطرنشان کرد: 
چشم پوش��ی از ای��ن اطالع��ات 
در زم��ان بازگش��ایی می توان��د 
ب��ه  از دسترس��ی  را  س��هامدار 
اطالعات محروم کرده و از طرفی 
حسابرس نیز می تواند اظهارنظر 
مردود نسبت به اطالعات داشته 
یا تغیی��رات اطالع��ات را الزمه 
ارائ��ه اظهارنظ��ر مقب��ول بداند 
ک��ه در نتیجه بازگش��ایی بدون 
اطالعات حسابرس��ی ش��ده در 
برگیرن��ده این ریس��ک اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت هایی 
که س��ال مالی آنها پایان اسفند 
ماه است براس��اس دستورالعمل 

افش��ا، هم اکنون باید پیش بینی 
سال جاری را براساس اطالعات 
واقعی ش��ش ماهه و صورت های 
مال��ی ش��ش ماهه حسابرس��ی 
شده، ارائه کنند، گفت: 51درصد 
از نمادهای متوقف هر دو یا یکی 

از موارد را ارائه نکرده اند. 
بی����گ زاده اف����زود: اکث����ر 
پیش بینی ه��ای ارائ��ه ش��ده که 
انتظار ارائه اطالعات حسابرس��ی 
آن را داریم فاقد پوش��ش مناسب 
هستند به عنوان مثال پیش بینی 
کل سال شرکت، سود اعالم شده 
است در حالی که عملکرد واقعی 
ش��ش ماهه منجر به زیان ش��ده 
یا درصد پوش��ش در ش��ش ماهه 
واقعی بسیار پایین است. بنابراین 
پیش بینی ارائه شده در چارچوب 
استانداردهای حسابرسی مربوطه 
باید توسط حس��ابرس رسیدگی 
شود. رئیس اداره نظارت بر ناشران 
بورس��ی س��ازمان ب��ورس ادامه 
داد: این اعتباربخش��ی حسابرس 
ریس��ک اطالع��ات ارائه ش��ده را 
کاهش می دهد و س��هامداران در 
فضای ش��فاف تر نسبت به معامله 

اقدام می کنند. به گفته بیگ زاده، 
تحلیل آماری سایر نمادها حاکی 
از آن است که حدود 30درصد از 
نمادهای متوقف عالوه بر اطالعات 
حسابرسی شده، الزامات اطالعات 
حسابرسی نشده را که باید توسط 
مدیر شرکت در سامانه کدال افشا 
ش��ود نیز رعای��ت نکرده اند. مثال 
ش��رکت پیش بین��ی را در مقطع 

شش ماهه ارائه نکرده است. 
این مقام مس��ئول ب��ا تاکید بر 
اینک��ه س��ازمان ب��ورس مصر به 
رعایت قوانین از س��وی ناش��ران 
است، اظهار داشت: مدیر شرکت 
وظیف��ه دارد، اطالعات ب��ه روز و 
دقیق حسابرس��ی ش��ده و نشده 
را در ب��ازه زمانی معین در اختیار 
س��هامدار قرار بدهد که متاسفانه 
برخی ش��رکت ها ای��ن وظیفه را 
که حق س��هامداران است، انجام 
نداده اند به همین دلیل س��ازمان 
رعایت  ب��دون  نمی تواند  ب��ورس 
الزامات قانون��ی به هر قیمتی تن 
به بازگشایی نمادها بدهد. وی در 
ادامه به توقف های روزمره بازار که 
ناش��ی از برگزاری مجامع عمومی 

عادی و فوق العاده است، اشاره کرد 
و گفت: بقیه نمادها اکثرا به واسطه 
بحث های مجمع و روزمره بس��ته 
ش��دند که توقف های کوتاه مدت 
هستند و تعداد بس��یار اندکی از 
نماده��ا نیز به دلیل مس��ائل بازار 
یا برخی ابهامات اساس��ی متوقف 
هس��تند که از طرف س��ازمان در 

حال پیگیری است. 
بی��گ زاده در پای��ان به تالش 
مس��تمر س��ازمان ب��ورس برای 
بازگشایی نمادها اشاره و تصریح 
کرد: تالش سازمان بورس و واحد 
ناش��ران برای بازگش��ایی نمادها 
یک تالش مستمر است و به طور 
دائم از حس��ابرس و ناشر پیگیر 
انتش��ار اطالع��ات الزم در جهت 
افزود:  بازگش��ایی هس��تند. وی 
پرونده ش��رکت هایی که الزامات 
افش��ا را رعایت نکنند براس��اس 
قوانی��ن و رویه ه��ای موج��ود از 
ط��رف این واح��د ب��ه مدیریت 
مربوطه برای رسیدگی انضباطی 
گزارش می ش��ود و ظرفیت های 
قانون��ی خوب��ی برای برخ��ورد با 
مدیران متخلف در اختیار است. 

بیستمین دوره مجمع عمومی 
س��پرده گذاری  گروه شرکت های 
اقیانوس��یه  و  آس��یا  مرک��زی 
)ACG20(  از ام��روز ب��ا حضور 
وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی و 
نماین��دگان 21 کش��ور جهان به 
میزبانی ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( آغاز می شود. به گزارش 
س��مات، در این مجم��ع عمومی 
90 نفر از مدیران ارشد 21 کشور 
جه��ان حضور خواهند داش��ت تا 
بزرگ ترین رویداد بین المللی بازار 

سرمایه ایران برگزار شود. 
کش��ورهای  از  نمایندگان��ی 
یونان  بلژیک،  پرتغال،  فرانس��ه، 
و الجزایر نی��ز به عنوان مهمانان 
عمومی  بیس��تمین مجمع  ویژه 
س��پرده گذاری  ش��رکت های 

مرک��زی آس��یا و اقیانوس��یه در 
ته��ران حضور خواهند داش��ت. 
موضوع اصلی بیس��تمین مجمع 
عموم��ی ACG به درخواس��ت 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
ایران، ضرورت توس��عه همکاری 
میان ش��رکت های سپرده گذاری 
مرک��زی درمحیط درحال تحول 
کسب و کار اس��ت تا این شرکت 
بتوان��د در ط��ول برگ��زاری این 
اج��الس، مجراه��ا و تعام��الت 
جدی��د بین المللی را شناس��ایی 

کند.
در ای��ن مجم��ع عموم��ی پنج 
کارگاه تبادل اطالعات، کسب و کار 
جدی��د، کارگروه فن��ی، کارگروه 
قانون��ی و کارگروه مدیریت بهبود 
و ریس��ک برگزار خواهد ش��د تا 
اعضای ACG آخرین دستاوردها 

و تحقیقات خود را برای حاضران 
تش��ریح کنند. همچنین شرکت 
ای��ران  مرک��زی  س��پرده گذاری 
درحاش��یه برگ��زاری این مجمع 
عموم��ی ع��الوه ب��ر انعق��اد دو 
تفاهم نامه همکاری با شرکت های 
س��پرده گذاری ژاپ��ن و تایوان به 
عضویت CISO درخواهد آمد. در 
 ACG نوزدهمین مجمع عمومی
در تایوان، انجمن��ی تحت عنوان 
معاونت امنیت اطالعات در ارتباط 
با موضوع تدابیر الزم برای امنیت 
س��ایبری تشکیل ش��د تا تجارب 
شرکت های مختلف در این موارد 
میان اعضا به اش��تراک گذاش��ته 
ش��ود. در همین رابطه، س��ازمان 
بین المللی کمیس��یون های اوراق 
به��ادار )IOSCO(  ب��ه تازگ��ی 
مقاومت  درب��اره  دس��تورالعملی 

زیرس��اخت های  در  س��ایبری 
ک��رده  منتش��ر  س��رمایه  ب��ازار 
ک��ه ای��ن موض��وع م��ورد توجه 
انجمن CISO اس��ت. ش��رکت 
  )NSDL( س��پرده گذاری هن��د
به عنوان مبتکر تشکیل این انجمن 
از شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
ایران درخواس��ت کرده است تا به 

عضویت این انجمن درآید. 
عضوی��ت در پن��ج نه��اد مهم 
بورس های  فدراسیون  بین المللی 
آس��یا و اروپا )FEAS(، نهادهای 
ثبت، س��پرده  گذاری و تس��ویه و 
 ،)ACG( پایاپای آسیا � اقیانوسیه
بورس های کشورهای عضو سازمان 
کنفرانس اسالمی )OIC(، انجمن 
صندوق ه��ای  استانداردس��ازی 
س��رمایه گذاری آسیا )AFSF(  و 
اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی 

)IEU(  و انعق��اد تفاهم نام��ه با 
 ش��رکت های تاکاس بانک ترکیه
ثبت  آژان��س   ،)Takas Bank(
مرکزی ترکیه )CRA(، ش��رکت 
 ،)CDCPL( تس��ویه پاکس��تان
ش��رکت تس��ویه بورس اندونزی 
)KPEI(، شرکت ثبت اوراق بهادار 
بورس اندونزی )KSEI(، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی 
س��پرده گذاری  شرکت   ،)KSD(
 ،)MCD( عم��ان  مرک��زی 
مل��ی  س��پرده گذاری  ش��رکت 
شرکت   ،)NCCPL( پاکس��تان 
س��پرده گذاری چی��ن، ش��رکت 
  )NSDL( س��پرده گذاری هن��د
و ش��رکت س��پرده گذاری بورس 
تفاهم نامه های  مهم تری��ن  آت��ن 
بین المللی ش��رکت سپرده گذاری 

مرکزی هستند. 

عوامل طوالنی شدن فرآیند بازگشایی نمادها

بزرگ ترین رویداد بین المللی بازار سرمایه امروز آغاز می شود

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

سیمان قائن در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که فرآورده های تزریقی 

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

28.80061.71سقاین
12.7525دفرا

7.3394.99دشیمي

16.5104.99دعبید
1.9224.97کسعدي

3.3944.95غاذر
2.3574.85ثاباد

 بیشترین درصد کاهش
سیمان هگمتان صدرنش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. سیمان بهبهان در رده دوم این گروه ایستاد 
و قند نقش جهان هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)6.86(2.470سهگمت
)5(17.433سبهان
)4.98(7.097قنقش
)4.89(2.199سرود
)4.83(1.516ساراب
)4.83(7.075فجر

)4.74(5.943غمارگ

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
ش��ناخته شد. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. حق تقدم عمران و توسعه فارس 

هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

85.009 1387فوالد

58.443 1748وامید
50.000 962ثفارسح
36.958 1102وساپا
33.475 3064شتران

29.642 330واعتبارح
26.477 1218کساوهح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفهان  به خود اختصاص داد و پاالیش نفت تهران رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. گروه مدیریت س��رمایه گذاری 
امید هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار 

گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

117.887 1387فوالد
102.580 3064شتران
102.169 1748وامید

48.076 962ثفارسح
42.778 15005آپ

40.744 1102وساپا
40.327 12019شخارک

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد که حق 
تق��دم عمران و توس��عه فارس در این گروه دوم ش��د و 

ایران خودرو در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

13873962فوالد
9622080ثفارسح
27561649خودرو
11021494وساپا
3301398واعتبار

150051133آپ
30641104شتران

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

1922641کسعدی
1690338کساپا
918230تکمبا
942188خاذین
2199183تکنو
2372182دروز
2924162بالبر

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

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

8652.31وخارزم
13122.43واعتبار
10833.24 پردیس
18033.42وبانک
12384.13ورنا

10984.16وسینا
27884.34شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

مشارکت بخش خصوصی در 
پروژه های شهرهای جدید

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکی��د بر اینکه با 
هدف کمک به متقاضیان در تکمیل سایت  مسکن مهر 
شهرهای جدید از منابع داخلی کمک خواهیم گرفت 
گفت: قطعا نباید در اجرای طرح ها خود را به طور کامل 
وابس��ته به دولت بدانیم. ما بای��د بتوانیم با روش های 
جدی��د مالی و س��رمایه های بخ��ش خصوصی چه در 
سطح داخلی و چه خارجی نیازهای خود در این بخش 

را مرتفع سازیم. 
محس��ن نریمان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت شهرهای 
جدید در کش��ور بیان کرد: در ح��ال حاضر اولویت ما 
در رس��یدگی به درآمدهای شرکت ها و تکمیل پروژه 
مسکن مهر در ش��هرهای جدید کشور است. براساس 
گزارش��ی که در روزهای اخیر از س��وی مدیران عامل 
ش��رکت عمران ش��هرهای جدید اعالم شد ما تا پایان 
سال جاری بخش دیگری از سایت مسکن مهر در این 

مناطق را به متقاضیان تحویل خواهیم داد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در این باره اضافه کرد: 
تالش می کنیم با مصوبات و دس��توراتی که از س��وی 
مقام عالی وزارت و دولتمردان محترم در اختیار داریم، 
در اجرای طرح های زیربنایی، روبنایی، آماده س��ازی و 
حتی محوطه سازی به کمک مشتری ها آمده و از طریق 

منابع داخلی شرکت بتوانیم کمک آنها باشیم. 
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید گفت: 
تالش می کنیم در حال حاضر بخش��ی از فعالیت های 
آماده س��ازی را با کمک اعتبارات داخلی شرکت ها و از 
طری��ق فروش اراضی، تهاتر و اعمال مدیریت دارایی ها 
انجام بدهیم. نریمان با بیان این مطلب که جلساتی در 
این خصوص به طور مرتب برگزار ش��ده و کمیته های 
مشخصی در این بخش فعالیت می کنند، گفت: بدون 
ش��ک تالش ما این است در پیشبرد پروژه ها و ساخت 
آزادراه ه��ا تا جای ممکن به اعتبارات دولتی وابس��ته 

نباشیم و از سرمایه گذاران استفاده کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تاکید کرد: در 
دیگر موارد و پروژه ها مانند فضاهای تجاری، فرهنگی 
و ورزشی نیز تمایل داریم با مشارکت بخش خصوصی 
پروژه ها را پیش برده و تکمیل کنیم. در حال حاضر نیز 
در مرحله بررسی طرح ها و توجیه اقتصادی آنها هستیم 
که در صورت تصویب با کمک اعتبارات و سرمایه های 

موجود شروع به اجرای آنها خواهیم کرد. 

رتبه چهارم ایران در تعداد 
مهندسان ساختمان

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان تهران با اش��اره به رتبه چهارم ایران در تعداد 
فارغ التحصیالن مهندس��ی در جهان گفت: با توجه به 
رکود بی سابقه بازار مسکن در کشور صادرات خدمات 

مهندسی باید تسهیل شود. 
مهدی روانش��ادنیا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
ایران رتبه چهارم تعداد فارغ التحصیالن رشته مهندسی 
را دارا است و استفاده از این منبع عظیم نه تنها می تواند 
راه ح��ل مفیدی برای بیکاری خیل عظیم مهندس��ان 

باشد بلکه ارز آوری مطلوبی نیز برای کشور دارد. 
روانش��ادنیا ادامه داد: بازار بالقوه عظیم خدمات فنی 
و مهندسی که فراروی کشور قرار گرفته است با توجه 
به اس��تعدادها و امکانات موجود، مزیت نسبی را برای 

شرکت های ایرانی فراهم آورده است. 

رقابتی شدن بنادر با واگذاری به 
بخش خصوصی 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل س��ازمان 
بنادر و دریانوردی ایران گفت: سیاس��ت سازمان بنادر 
واگذاری پروژه ها به بخش های خصوصی فعال در این 

حوزه است. 
به گ��زارش ایرن��ا، محم��د س��عیدنژاد  درخصوص 
برنامه های آتی بندر شهید رجایی افزود: سه پروژه مهم 
ش��امل بخش ترمینال کانتینری، بخش نفت و بخش 
مواد معدنی در این بندر داریم که به طورجدی در حال 

بررسی است. 
وی در خصوص ترمینال ۳ بندر شهید رجایی افزود: 
دو موضوع مختلف داریم؛ یکی مس��ئله ساخت اسکله 
که توسط س��ازمان بنادر و از محل منابع داخلی خود 
س��ازمان انجام خواهد گرفت و دیگری مسئله تجهیز 
و بهره ب��رداری این ترمینال اس��ت که تقریبا هزینه ای 
معادل با ساخت اسکله دارد و تصمیم به واگذاری آن به 
بخش خصوصی گرفته ایم که آخرین اقدامات آن انجام 
و ح��دود ۸۰ ت��ا ۹۰ روز آینده فراخوان عمومی آن در 
قالب یک کنسرسیوم داخلی و بین المللی شکل خواهد 
گرفت تا بتواند به ط��ور همزمان بهره گیری از امکانات 
داخلی و اس��تفاده از دانش، تکنولوژی و شبکه تجاری 

جهانی را داشته باشد. 
وی ادامه داد: فراخ��وان مربوط به انتخاب پیمانکار 
بهره ب��رداری ترمینال ی��ک و ۲ هم که موضوع مهمی 
اس��ت و می تواند نقش جدی در توس��عه فعالیت ها و 
ارتقای میزان عملیات این بندر داش��ته باشد، به زودی 

انجام خواهد شد. 
س��عیدنژاد با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در بخ��ش بانکرین��گ )سوخت رس��انی با 
کش��تی ها و ش��ناورها( اضافه کرد: در کنار تاسیس و 
ایجاد اس��کله های نفتی در داخل بندر شهید رجایی، 
واگذاری بانکرین��گ به بخش خصوصی جزو کارهایی 
است که در حال آماده سازی اسناد فنی مناقصه گذاری 
آن هستیم و امیدواریم بتوانیم ظرف سه ماه آینده این 

مناقصه را برگزار کنیم. 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریان��وردی ایران گفت: 
رشد عملکرد بندر شهید رجایی نسبت به سال گذشته 

حدود ۲۳درصد بوده است.
وی اظهار کرد: گامی که امسال شروع کردیم و ادامه 
خواهد داشت این است که بخشی از فعالیت های مان در 
داخل دریا را هم به سمت خصوصی سازی و واگذاری به 
بخش خصوصی پیش ببریم و نخستین اقدامی که در 
این زمینه در سال جاری انجام گرفت واگذاری عملیات 
الیروبی بود که فاز اول آن از طریق مناقصه عمومی به 
کسانی که توانایی انجام این کار رادارند انجام گرفت و 
از اقدام��ات بعدی که امیدواریم تا پایان س��ال بتوانیم 
انجام دهیم این است که بقیه فعالیت ها شامل عملیات 
یدک کش��ی، عملی��ات راهنمایی و عملی��ات خدمات 

کشتی را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم. 
وی همچنین اذع��ان کرد: این واگذاری باعث ایجاد 
شرایطی رقابتی خواهد شد و صاحبان بخش خصوصی 
این امکان را خواهند داش��ت که بتوانند با شرکت های 
دیگر در این زمینه رقابت کنند و در ایجاد انگیزه برای 
جذب س��رمایه و س��رمایه گذار نقش موثر و مهمی را 

داشته باشند. 

افتتاح متروی فرودگاه امام خمینی)ره( 
تا پایان سال 

مدیر عامل شرکت متروی تهران اعالم کرد: ایستگاه 
فرودگاه امام خمینی )ره( در صورت تحقق منابع مالی 

تا پایان سال به بهره برداری می رسد. 
به گزارش ایسنا، هابیل درویشی با تشریح وضعیت 
خط متروی ته��ران -پرند گفت: خط متروی فرودگاه 
امام خمینی بخش��ی از خط تهران- پرند و از خطوط 
اقماری محس��وب می ش��ود. این خط از جنوب تهران 
)خط یک مترو تهران از ایس��تگاه شاهد( آغاز می شود 
و بعد از طی 4کیلومتر به ایستگاه نمایشگاه بین المللی 
ش��هر آفتاب می رسد و س��پس با طی ۲7کیلومتر به 
فرودگاه بین المللی امام خمینی متصل می ش��ود و در 

نهایت بعد از 1۸کیلومتر دیگر به شهر پرند می رسد. 
 وی با اش��اره به اینکه طراحی و س��اخت این خط 
به صورت همزمان انجام ش��ده اس��ت، گفت: عملیات 
اجرایی این خط در س��ه فاز بهره برداری هدف گذاری 
ش��ده است. فازنخس��ت این پروژه از ایستگاه شاهد تا 
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب است که در اوایل سال 
۹5 به بهره برداری رسید. فاز دوم حد فاصل شهر آفتاب 
تا فرودگاه بین المللی امام خمینی است که طی ماه های 
آینده کارهای س��اختمانی، مس��یر و ابنیه آن به اتمام 
خواهد رسید و با تکمیل، تامین و نصب تجهیزات اواخر 
امسال به بهره برداری و مسافرگیری خواهد رسید. در 
صورت تامین بودجه و اعتبارات الزم، فاز سوم این طرح 
نیز که از فرودگاه امام خمینی تا ش��هر پرند اس��ت در 

سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود. 

با حکم وزیر راه و شهرسازی 
محمدزاده مدیرعامل راه آهن شد 

وزیر راه و شهرسازی طی حکمی سعید محمدزاده 
را به عن��وان مع��اون وزی��ر، رئی��س هیات مدی��ره و 
مدیرعامل ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

منصوب کرد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
س��عید محمد زاده از مهر امس��ال با حکم وزیر راه و 
شهرسازی به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منصوب 
ش��ده بود. وی پیش از آن نی��ز به عنوان معاون فنی 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران در شرکت راه آهن 

مشغول فعالیت بود. 
گفتنی اس��ت در پ��ی حادثه ریلی پنج��م آذرماه و 
برخورد قطار سمنان - مشهد با قطار تبریز - مشهد در 
ایستگاه هفت خوان بین سمنان و شاهرود متاسفانه 4۹ 
نفر از مس��افران جان خود را از دست دادند و محسن 
پورس��یدآقایی مدیرعامل راه آهن ضمن عذرخواهی از 

مردم، از سمت خود استعفا کرد. 

عمران

رئیس جمه��وری در جری��ان 
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی، به طور رسمی 
الیح��ه بودج��ه س��ال ۹6 را به 
نمایندگان تقدیم کرد تا براساس 
آنچه قانون مش��خص کرده آنها 
تا هفته های پایانی س��ال زمان 
داشته باشند دخل وخرج ساالنه 

کشور را محاسبه کنند. 
هرچن��د ب��ه ط��ور معمول، 
ن��رخ پیش��نهادی ب��رای دالر و 
نفت، میزان افزای��ش حقوق یا 
مس��ائلی از این دست به عنوان 
چالشی ترین بحث های بودجه ای 
در ایام بررسی مجلس به حساب 
می آیند، ام��ا یکی از اصلی ترین 
موضوعاتی که می تواند سرنوشت 
اقتصاد ایران در طوالنی مدت را 
ق��رار دهد،  تحت تاثی��ر خ��ود 
چگونگ��ی برخ��ورد بودج��ه با 

طرح های عمرانی است. 
در کنار بودجه عمرانی س��ال 
۹6، ک��ه رق��م آن ب��ه 6۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده و باید دید 
آیا مانند سرنوشت سال های قبل 
خود باز ه��م در تحقق نهایی با 
دش��واری مواجه خواهد ش��د یا 
خی��ر، رقم بودج��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی به شکلی جزئی در 

سال آینده افزایش می یابد. 
دولت پیشنهاد ۸6۰۰ میلیارد 
تومان بودج��ه برای برای وزارت 
راه را ارائ��ه ک��رده، رقم��ی که 

هرچند در قیاس با سال گذشته 
رشد حدودا ۸.5درصدی را نشان 
می ده��د، اما همچن��ان درباره 
نق��ش آن در طرح های عمرانی 
کش��ور ابهامات بس��یاری وجود 
دارد. به خص��وص که این بودجه 
به 16 بخ��ش جزئی اختصاص 
خواهد یافت و از س��ازمان های 
بزرگی مانن��د راه آهن، راهداری 
و ش��رکت س��اخت ت��ا ط��رح 
توس��عه فرودگاه ام��ام خمینی 
را در برمی گی��رد. با وجود آنکه 
بخ��ش قابل توجه��ی از تمرکز 
بودج��ه وزارت راه به هزینه های 
ج��اری ای��ن بخ��ش اختصاص 
می یاب��د اما همچن��ان آنچه بر 
س��ر طرح های دولتی و وظایف 
دولت��ی در حوزه راه و مس��کن 
خواهد رفت نامش��خص اس��ت. 
دولت در طول این سال ها تالش 
کرده بدهی های کالن در عرصه 
حمل و نقل را نه از ردیف بودجه 
که با انتشار اوراق خزانه جبران 
کند و در عرصه مسکن نیز هرجا 
نیاز به ورود دولت بوده از منابع 
نقدی اس��تفاده کمتری صورت 

گرفته است. 
لزوم تنوع بخشی به منابع 

طرح های زیرساختی
ی��ک اقتص��اددان و م��درس 
دانش��گاه معتق��د اس��ت؛ لزوم 
برای  برنامه ای ش��فاف  طراحی 
تم��ام بخش ه��ای حمل و نق��ل 
کش��ور و یک آمایش سرزمینی 
دقیق در عرصه راه وشهرس��ازی 

و  می ش��ود  احس��اس  ای��ران 
نمی ت��وان انتظار داش��ت بدون 
داش��تن رویکردی شفاف تامین 
منابع مال��ی این طرح ها ممکن 
شود. وحید شقاقی در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« عن��وان 
ک��رد: با وج��ود آنک��ه می توان 
در نگاه��ی گ��ذرا، طرح های��ی 
مث��ل کریدوره��ای ش��مال به 
جنوب و توس��عه راه آهن را جزو 
اولویت های اصلی در نظر گرفت 
اما در حقیقت ما هنوز در کشور 
ی��ک آمایش دقیق س��رزمینی 
نداری��م و باید ب��رای آن فکری 

جدی صورت داد. 
ب��ه گفته وی، بودج��ه ۸هزار 
تنه��ا  راه  وزارت  میلی��اردی 
از هزینه های  می تواند بخش��ی 
عرص��ه  در  موج��ود  ج��اری 
حمل و نقل را کفاف دهد و برای 
طرح های توسعه ای کالن باید به 

دیگر گزینه ها فکر کرد. 
به  اقتصادی  کارش��ناس  این 
حجم باالی نقدینگی در اقتصاد 
ایران اش��اره کرد و گفت: وقتی 
رقم نقدینگ��ی در ایران به هزار 
میلیارد تومان رس��یده اما هنوز 
بسیاری از طرح های توسعه ای ما 
با مشکل اعتباری مواجه هستند، 
نش��ان از آن دارد که بخشی از 
کار با مش��کل رو به روس��ت. به 
دلیل برخ��ی مش��کالت امروز 
نزدی��ک ب��ه نیم��ی از کل این 
نقدینگی در بانک ها بلوکه شده 
و عمال امکان اس��تفاده از بخش 

قاب��ل توجهی از آن وجود ندارد. 
در چنی��ن ش��رایطی نمی توان 
توقع داشت سهم حمل و نقل از 
س��رمایه گذاری های کشور عدد 

باالیی را نشان دهد. 
در کنار حمل و نقل، مسکن نیز 
در طول سال های گذشته با اما 
و اگرهای گس��ترده ای در مسیر 
خود رو ب��ه رو بوده و در بودجه 
نیز بعید اس��ت تحول بزرگی را 
تجربه کند. س��لمان خادم المله، 
کارش��ناس اقتصاد مس��کن در 
گفت وگ��و ب��ا »فرصت ام��روز« 
تصریح ک��رد: در ای��ن تردیدی 
وج��ود ن��دارد که دول��ت ایران 
همچن��ان از نظر منابع اعتباری 
دوران س��ختی را پش��ت س��ر 
می گذارد و قطع��ا امکان تزریق 
کالن منابع اعتب��اری جدید را 
نخواه��د داش��ت. در ای��ن بین 
حساس��یت پایین نگه داش��تن 
ش��اخصی مانند ش��اخص تورم 
نیز باعث ش��ده نتوان نسبت به 
ارائه بودجه انبس��اطی فکر کرد. 
به گفت��ه وی برای خروج از این 
فضا، اقتصادهایی مانند ایران دو 
گزینه پیش روی خود دارند، یا 
باید انتظ��ار افزایش قیمت نفت 
را داش��ته باش��ند که ب��ا توجه 
ش��رایط فعلی بازار بعید به نظر 
می رس��د یا باید کاری کنند که 
س��رمایه گذاری های خارجی در 
کش��ور افزایش یاب��د، موضوعی 
ک��ه با وج��ود امیدواری ها هنوز 
در  آن  تکلی��ف  به طورقطع��ی 

ایران مش��خص نشده است. این 
کارشناس با اش��اره به وضعیت 
خاص بازار مس��کن، تاکید کرد: 
ب��ازار مس��کن ای��ران در طول 
س��ال های گذش��ته همواره در 
اختی��ار بخش خصوص��ی بوده 
اس��ت و از ای��ن رو اگ��ر بن��ا بر 
بودجه ای  سیاس��ت گذاری های 
اس��ت باید ب��ا محوریت تقویت 
بخش خصوصی انج��ام گیرد و 
آنها س��رمایه های خود را به این 
بازار بیاورن��د. خادم المله درباره 
اولویت ه��ای موجود بر س��ر راه 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای 
اس��تفاده از منابع مالی محدود 
دولت��ی نی��ز گفت: ب��ا توجه به 
نزدیک ش��دن به ماه های پایانی 
دولت، قطعا پیگیری  وعده های 
داده شده بهترین گزینه خواهد 
بود و در این بین برنامه ای مانند 
مسکن اجتماعی می تواند به طور 
رسمی کلید بخورد. در شرایطی 
که وزارت راه و شهرس��ازی تنها 
برای بهبود اوضاع ناوگان خود به 
چند ده میلیارد دالر منابع مالی 
مجزا احتیاج دارد و این رقم در 
زیرس��اخت  طرح های  پیگیری  
در راه و مس��کن به شکل قابل 
افزایش می یابد ش��اید  توجهی 
تنها راه باقی مانده یک تقس��یم 
کار حرف��ه ای اس��ت؛ جایی که 
دولت تنه��ا مدیریت کالن خود 
را انج��ام می دهد و اجرای کار از 
سوی منابع نقدینگی در اختیار 

جامعه تامین خواهد شد. 

بخش خصوصی برای طرح های عمرانی چاره سازی می کند
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مدیران فولکس واگن هزینه 
پروازهای شخصی را پس دادند

مدیران غول خودروسازی آلمانی فولکس واگن ناچار 
ش��دند میلیون ها یورو هزینه برای پروازهایی را که در 
جت های خصوصی این ش��رکت انجام داده بودند پس 

دهند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، اعض��ای هیات مدی��ره گ��روه 
فولکس واگن س��ال ها از پ��رواز جت های خصوصی این 
ش��رکت با قیمت پایین ت��ر از پروازهای ش��رکت های 

هواپیمایی استفاده می کردند. 
اما تا س��ال ۲۰۱۴ استفاده مدیران از این هواپیماها 
برای سفرهای ش��خصی از جمله تعطیالت خانوادگی 
به ان��دازه ای افزایش پیدا کرد که فردیناند پیچ، رئیس 
هیات مدیره وقت این گروه خودروسازی خواستار بازپس 
دادن میلیون ها یورو هزینه ش��د. مارتین وینترکورن، 
مدیرعامل سابق فولکس واگن که در پی افشای رسوایی 
تقلب در تست های آالیندگی خودروهای دیزلی ناچار 
به کناره گیری از سمتش شد، در میان این مدیران بود. 
در می��ان س��ایر مدیرانی ک��ه ناچار ش��دند هزینه 
پروازهای ش��ان را پس دهن��د، هانس دیتر پوچ، رئیس 
جدید هیات مدیره و روپرت استادلر، مدیرعامل آئودی 
ق��رار دارن��د. طبق گ��زارش روزنامه بیلد ام س��ونتاگ، 
مدی��ران فولکس واگن مزای��ای دیگری ش��امل اجاره 
ارزان خانه های ش��ان را از دس��ت دادن��د در حالی که 
محدودیت های بیش��تری درباره استفاده از خودروهای 
همراه راننده شرکت برای سفرهای شخصی وجود دارد. 

گام جدید ب ام و برای عرضه 
خودروهای خودران

ش��رکت خودروسازی ب ام و در راس��تای رقابت با 
ش��رکت های تاکس��ی آنالین مانند اوبر، سال آینده 
خودروهای اتوماتیک را در مونیخ تست خواهد کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مدیران ب ام و اع��الم کردند این 
خودروس��از آلمانی حدود ۴۰ خودرو با قابلیت خودران 
در داخل شهر مونیخ خواهد داشت و سپس این پروژه 

را به سایر شهرها توسعه خواهد داد. 
کالوس بوتن��ر، نایب رئیس مس��ئول بخش رانندگی 
اتوماتیک ب ام و اظهار کرد: پشت فرمان هر یک از این 
خودروهای آزمایش��ی یک راننده تعلی��م دیده خواهد 
نشس��ت.  رشد سریع ش��رکت اوبر باعث ش��ده ب ام و 
طرح های س��اخت خودروهای خودران را تسریع کند. 
ش��رکت های فناوری و نرم افزاری مانند لیفت، جونو و 
اوبر با عرضه خدمات تاکسی آنالین از طریق برنامه های 
تلفن هوش��مند، مدل س��نتی فروش صنع��ت خودرو 
را متحول کرده اند.  اکنون ش��رکت های خودروس��ازی 
سنتی با س��رمایه گذاری در فناوری خودران، در تالش 

برای عرضه خدمات مشابه هستند. 

نوسازی 8800 تاکسی فرسوده در تهران
»پیکان« در تیررس نوسازی

مع��اون فن��ی و بهره ب��رداری س��ازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران در مورد آخرین 
جزییات روند نوس��ازی تاکس��ی های فرس��وده شهر 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
مهدی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
از ابتدای امس��ال، حدود ۱۴ هزار متقاضی نوس��ازی 
تاکسی های فرسوده ثبت نام کرده بودند، گفت: برابر 
آخرین آمار 88۰۰ دس��تگاه تاکسی نوسازی شده اند 
و ب��ه عبارت دیگ��ر بیش از 5۰۰۰ تاکس��ی دیگر از 
فهرست ابتدایی امسال باقی مانده اند که بنا به دالیل 

متفاوت هنوز خودروی جدید تحویل نگرفته اند. 
وی در مورد وضعیت نوس��ازی تاکسی پیکان های 
فرس��وده با بیان اینکه حدود 355۰ خودرو نوسازی 
شده اس��ت، گفت: صرف نظر از این موضوع تعدادی 
از تاکس��ی های پیکان فرس��وده نیز وجود دارند که 
در س��ایت ثبت نام نکرده  و از وضعی��ت فعالیت آنها 

اطالعات دقیقی وجود ندارد. 
ابراهیمی با بیان اینکه س��ازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکس��یرانی ش��هر تهران در این راستا ستادی را 
ب��رای رصد این موض��وع تش��کیل داد و از معاونان 
س��ازمان و همچنین روابط عمومی خواس��ته است 
به روش ه��ای مختل��ف مال��کان این تاکس��ی های 
پیکان فرس��وده را به نوس��ازی ترغیب کنند، گفت: 
حدس مان این اس��ت ک��ه تعدادی پیکان تاکس��ی 
وج��ود دارد که فعالیت مش��خصی ندارند. همچنین 
از طریق دوربین های س��طح شهر و تطابق اطالعات 
با نهادهایی چون پلیس راهور متوجه ش��دیم برخی 
تاکسی های پیکان هیچ ترددی در سطح شهر ندارند 

و غیرفعال هس��تند. 
مع��اون فن��ی و بهره ب��رداری س��ازمان مدیریت و 
نظ��ارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران در م��ورد عدم 
نوس��ازی تاکس��ی پیکان گفت: با توجه به وضعیت 
مبهم برخی تاکس��ی های پیکان س��ازمان در مرحله 
بعدی س��عی کرد به جای حذف ای��ن گروه از پروژه 
نوس��ازی از راه فراخوان مجدد و شناس��ایی آخرین 
وضعیت آنها تا حد ممکن راه نوس��ازی را فراهم کند 
و بر همین مبنا جلس��ات متعددی با مدیران مناطق 
و ش��رکت های خصوصی برگ��زار و اطالعات الزم در 
این زمینه ارائه ش��د و آخرین وضعیت این خودروها 
بررس��ی و صورتجلس��ه ای در این زمینه تنظیم شد. 
س��پس به دارندگان این تاکسی های پیکان فرسوده 
مهلت دو هفته ای داده ش��د تا شرایط خود را نسبت 
به نوسازی روشن تر کنند. این فراخوان به روش های 
مختلف به دارندگان تاکس��ی های پیکان ابالغ ش��د 
و س��ازمان در همه موارد ب��ه صاحبان این خودروها 
گوشزد کرد که بالتکلیف بودن این خودروها ممکن 
است با مخاطراتی مثل لغو پروانه فعالیت همراه شود. 

خبر بینالملل

7 خودرو

خودروسازی  ش��رکت های 
جنرال موتورز و فورد آمریکا 
پیکاپ  مدل های  دارند  قصد 
خ��ود را با توجه به نیاز بازار 
در چی��ن عرض��ه کنند. این 
خودروها که در صورت ورود 
به نمایندگی های فروش این 
ش��رکت ها در چین در زمره 
خودروه��ای تج��اری لوکس 
خواهند  ق��رار  گران قیمت  و 
خواهن��د  ق��ادر  گرف��ت، 
ب��ود نیازه��ای ش��رکت های 
س�����اختم��انی و همچنین 
کش��اورزان چینی در زمینه 
ب��رآورده را   حمل و نق��ل 

سازند. 
در همین رابطه »وسلی لو« 
مدیر بخش آسیا – پاسیفیک 
در حاشیه نمایشگاه خودروی 
گفت:  رس��انه ها  ب��ه  گوانگژو 
تجاری  خودروهای  »چینی ها 
محص��والت  به عن��وان  را 
لوک��س در نظ��ر نمی گیرن��د 
 ام��ا خودروهایی نظی��ر فورد
F – 150 رپتور این تصور را 

تغییر خواهد داد.«
ب�رن�����امه ری��زی ف����ورد 
و جنرال موت��ورز ب��رای حضور 
در ب��ازار خودروه��ای تجاری 
چی��ن در ش��رایطی ص��ورت 
چینی  مقامات  ک��ه  می پذیرد 
بسی����ار  مح��دودیت ه��ای 
زی��ادی ب��رای ت��ردد کامیون 
و کامیونت ه��ا در ش��ب و در 
محدوده شهری وضع کرده اند. 
با این حال در ماه های اخیر در 
برخی از استان های چین طرح 
آزمایش��ی به منظور تس��هیل 
ت��ردد خودروهای س��نگین و 
نیمه سنگین در مناطق شهری 

اجرا ش��ده است. گفتنی است 
ک��ه طرح  اس��تان هایی  اغلب 
آزمایش��ی مذکور را به مرحله 
اجرا درآورده اند، در حوزه های 
صنعتی و س��اختمانی بس��یار 
فعال بوده و امیدوارند با صدور 
مجوزه��ای الزم ب��رای ت��ردد 
زمینه  کامیونت ها  و  کامی��ون 
را برای تسریع و افزایش رشد 

صنعتی خود فراهم کنند. 
تس��هیل  ب��ا  همزم��ان 
خودروه��ای  ت��ردد  ش��رایط 
نیمه س��نگین در  و  س��نگین 
چین،  صنعت��ی  اس��تان های 
به  آمریکای��ی  خودروس��ازان  
پیکاپ ه��ای  عرض��ه  دنب��ال 
قدرتمن��د و لوک��س خود در 
بازار خودروه��ای تجاری این 

کش��ور بوده و قص��د دارند با 
ارائه مدل های باکیفیت فاصله 
زی��ادی ب��ا مدل ه��ای تولید 
ش��ده توس��ط خودروس��ازان 
ش��رکت نظی��ر   چین��ی 
»Great Wall Motor Co« 

و س��ایر خودروس��ازان ای��ن 
کشور ایجاد کنند. 

ش��ایان ذکر است که وجود 
تقاضا برای خودروهای لوکس 
تجاری نظیر پیکاپ های تولید 
ش��ده توس��ط فورد و جنرال 
موت��ورز از جمل��ه انگیزه های 
ش��رکت  دو  ای��ن  مدی��ران 
آمریکایی ب��رای حضور جدی 
در ب��ازار خودروه��ای تجاری 
چی��ن عن��وان ش��ده اس��ت. 
اس��تقبال ثروتمن��دان چینی 

از محص��والت لوکس اروپایی 
و آمریکای��ی و ترجیح آنها بر 
مدل ه��ای چینی ای��ن روزها 
از شرکت ه��ای  بس��ی���اری 
خ���ودروس��ازی بین الملل��ی 
را ب��رای حض��ور در صنع��ت 
خودروی این کش��ور وسوسه 

کرده است. 
در همین چارچوب و در ماه 
آوریل گذشته یک سخنگوی 
ش��رکت خودروسازی فورد به 
خبرنگاران گفت: »فورد قصد 
دارد برخی مدل های قدرتمند 
سری F خود را در بازار چین 
عرض��ه کن��د و ب��ه زودی در 
مورد فروش مدل F-150 یا 
این سری تصمیم گیری  رنجر 
خواه��د ک��رد.« با ای��ن حال 

آق��ای ل��و مدیرعام��ل بخش 
آس��یا – پاس��یفیک ش��رکت 
»ممک��ن  می گوی��د:  ف��ورد 
است کس��انی که توان خرید 
F-150  را دارند خودروهای 
تجاری لوکس دیگری نیز در 
اختیار داشته باش��ند اما این 
مدل نیز می تواند آنان را برای 
خرید یک اسباب بازی جدید 

ترغیب کند.«
حوزه  فعاالن  و  کارشناسان 
صنعت خودرو ب��ر این باورند 
فورد مش��تریان  که ش��رکت 
و  س��نگین  خودروه��ای 
نیمه س��نگین خود را به چهار 
دسته تقس��یم می کند: دسته 
نخست مش��تریان ثروتمندی 
می خواهن��د  ک��ه  هس��تند 
پیکاپ ه��ای  خری��د  ب��ا 
از  متف��اوت  نیمه س��نگین 
س��ایرین باشند، دس��ته دوم 
کس��ب و کارهایی  صاحب��ان 
هس��تند که به چی��زی بیش 
تج��اری  خ��ودروی  ی��ک  از 
س��نتی نیاز دارند، دسته سوم 
رانندگانی هستند که با خرید 
مایلند  پی��کاپ  خودروه��ای 
ب��رای هر ش��رایط جغرافیایی 
آماده باشند و در نهایت دسته 
چهارم خریدارانی هستند که 
به اصطالح عاشق خودرو بوده 
و به دلیل عالقه شدیدش��ان 
اقدام ب��ه خری��د پیکاپ های 

نیمه سنگین می کنند. 
تحلیلگ��ران معتقدن��د بازار 
س��نگین  تجاری  خودروهای 
از  چی��ن  س��نگین  نیم��ه  و 
برخ��وردار  روش��نی  آین��ده 
ب��وده و ب��ه زودی ب��ه مح��ل 
رقاب��ت ش��دید ش��رکت های 
 خودروس��ازی بین المللی بدل 

خواهد شد. 
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روز گذش��ته به مناس��بت روز دانش��جو میزگردی 
ب��ا موضوع جنبش دانش��جویی و گره ک��ور مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی در دانشگاه امیرکبیر با گرامیداشت 
یاد ش��هدای دانش��جو با حضور رحمت اهلل حافظی و 
محمود صادقی برگزار شد. این در حالی است که علی 
مطهری هم س��خنرانی ای را به مناسبت روز دانشجو 
در دانش��گاه شهید باهنر کرمان داشت که خبرنگاران 
نتوانس��تند به محل س��خنرانی در ت��االر وحدت این 
دانشگاه راه یابند. گفتنی است دکتر روحانی، ریاست 
جمهوری قرار اس��ت امروز به مناسبت روز دانشجو به 

دانشگاه تهران برود. 
رحمت اهلل حافظی روز گذشته در میزگرد گفت: جایی 
که آقایان احساس کنند، به نفع آنهاست، از نقطه نظرات 
رهبری استفاده می کنند و اگر به نفع آنها نباشد، کر و کور 
و ناشنوا می شوند. مسئوالن باید بدانند که بر مردم نیستند، 
بلکه باید با مردم و برای مردم باش��ند. حافظی ادامه داد: 
در موضوع امالک نجومی آقایان متخلفان را رها کردند و 
به کس��ی که این انحراف را منعکس کرده پرداختند. در 
خص��وص موضوع امالک نجومی، خطای اول در ش��ورای 
دوم رخ داد که چگونگی واگذاری ها را تصویب کرده است. 
در یکی از بندهای این قانون، تدوین دستورالعمل بر عهده 
شهردار است. در همین راستا ش��هردار اختیار 50درصد 

تخفیف را در نظر گرفته است. 

صادقی: جز خدا از هیچ کس نمی ترسم 
نماینده مردم تهران هم در این نشست گفت: ما برای 
اج��رای دغدغه های رهبری انق��الب کار می کنیم. من 

عمیقا برای ایشان احترام قائلم. 
ب��ه گزارش خبرنگار سیاس��ی ایلن��ا، محمود صادقی 
در دانش��گاه امیرکبیر با بیان اینکه در زمان اس��تبداد 
شاهنش��اهی رؤس��ای دانش��گاه ها از تحویل دانش��جو 
خ��ودداری می کردن��د، گف��ت: امروز متاس��فانه برخی 

رؤسای دانشگاه های ما با یک تلفن مرعوب می شوند. 
او ی��ادآور ش��د: از س��ال 5۷ تاکن��ون مگ��ر بنا نبود 
جمه��وری اس��المی فس��اد مرب��وط ب��ه آن حکومت 
ستم ش��اهی را ب��ردارد؟ ام��روزه در مطالعات��ی که در 
خصوص راهبردهای ضدفس��اد شده است، دو سیاست 
را از هم تفکیک می کنند؛ سیاست هایی که برای مبارزه 
با فس��اد نهادهای خاص ایجاد می کنند و سیاست های 
ضدفس��اد ضمنی.  ساختار قدرت خود به خود از فساد 
جلوگی��ری می کند. این اصل تفکیک قوا اس��ت. همین 
اصل که چند صدس��ال از اب��داع آن می گذرد و ما هم 
در قانون اساس��ی پذیرفته ایم، این اصل می گوید س��ه 

قوه حاکم است. 
نماینده تهران تاکید کرد: من اصل 5۳ قانون اساسی 
را می خوان��م ک��ه می گوید کلیه درآمد ه��ای دولت در 
خزان��ه کل باید باش��د. من می گویم اینک��ه می گویید 

موازین شرعی و قانونی، این چیست؟ 
نماینده مردم تهران یادآور شد: حضرت علی عدل را 
این می داند که همه چی��ز در جای خودش قرار بگیرد. 
ق��وه مقنن��ه در جای خ��ودش و قوه قضایی��ه در جای 
خودش و نهادهای نظارتی هم در جای خودشان. عدول 
از اصول مصرح قانون اساس��ی ما را دچار تباهی و فساد 
می کند.  او با بیان اینکه نمی توانم بندهای کامل قانون 
مبارزه با مفاسد را بخوانم تا متوجه شوید تا چه حد بر 
افعال بسیاری از نهادهای ما صدق می کند، گفت: همه 
دس��تگاه ها باید در پش��ت اتاق شیش��ه ای باشند و این 
عجیب نباش��د که یک نماینده درباره حساب های یک 
قوه بپرسد یا بگوید شما مکلف هستید اینها را به دیوان 
محاس��بات اعالم کنید.  او گفت: قانون اساسی در اصل 
۱۳۷ می گوید رهبر در برابر قوانین با س��ایر افراد کشور 
مساوی اس��ت. آیا من به عنوان یک نماینده حق سوال 

ندارم؟ نماینده که هیچ؛ شما هم حق سوال دارید. 
او در واکنش به یکی از دانشجویان که گفت »چنین 
حقی نداریم« گفت: حق دادنی نیس��ت، گرفتنی است. 
بع��د از انقالب ه��ا محدودیت هایی ایجاد می ش��ود اگر 
ب��ه همان دلیل که کس��انی که انق��الب کردند از تمام 
وجود مایه گذاش��تند ما هم باید با تمام وجود این کار 
را بکنیم، عیب ن��دارد یک نماینده چند روز آب خنک 

بخورد و شبانه جلب شود. 

سخنگوی وزارت امور خارجه در جلسه 
هفتگ��ی خود با خبرن��گاران مواضع ایران 
درباره قانون تمدی��د تحریم  های یکجانبه 
آمری��کا علی��ه ایران را تش��ریح ک��رد. به 
گزارش ایس��نا، بهرام قاس��می ب��ا تاکید 
ب��ر اینک��ه وضعیت داخل آمری��کا، هیأت 
حاکمه و انتصاب هایی که در این کش��ور 
انجام می ش��ود در ایران رصد خواهد شد، 
گفت: پ��س از رصد این موارد می توان در 
رابط��ه با آن صحبت کرد. م��ن نمی توانم 
در مورد وضعیت آتی یا دولت آتی آمریکا 

صحبت کنم. 
او ادام��ه داد: در مورد اینکه آقای اوباما 
چ��ه خواهد کرد هم بای��د بگویم تصور بر 
این بود که باید ایش��ان طبق تعهداتی که 
داش��ته اند این مصوب��ات را وتو می کردند. 
اما اخب��اری که گاهی جس��ته و گریخته 
از داخل آمریکا منتش��ر می ش��ود نش��ان 
می ده��د که احتم��اال او مصوبات س��نا و 
کنگره را وتو نخواهد کرد و آن را تصویب 

خواهد کرد. 

برجام پشتوانه بین المللی خیلی قوی 
دارد

قاس��می در رابطه با برجام گفت: برجام 
ی��ک توافق دوجانبه نیس��ت بلک��ه توافق 
بین المللی با حضور کش��ورهای مهم است 
و نیز مورد تایید ش��ورای امنیت سازمان 
ملل ق��رار گرفته اس��ت. برجام پش��توانه 
بین الملل��ی خیلی ق��وی دارد و نقض آن 
به سادگی اتفاق نمی افتد. حاکمان آمریکا 
نی��ز نمی توانن��د به س��مت نق��ض برجام 
حرکت کنند. من نس��بت به اینکه برجام 
در مس��یر واقعی خود قرار بگیرد و آمریکا 
از مس��یر کنونی تمدید تحریم خارج شود 
خوش��بین هس��تم. آمریکا ای��ن قدرت را 
ندارد که نقض برج��ام را به تنهایی انجام 
دهد. امیدواریم وضعی��ت در بحث برجام 
در مس��یری قرار گیرد ک��ه به نفع جامعه 

جهانی و همگان باشد. 

پیشقدم برای نقض 
برجام نخواهیم شد

او تاکی��د کرد: ما پیش��قدم برای نقض 
برج��ام نخواهی��م ش��د. اما اگ��ر دیگران 
بخواهن��د در هر لحظه و ش��رایطی نقض 
برج��ام کنند م��ا دس��تمان باز اس��ت و 
همان طور که با تدبیر و دقت از ابتدا وارد 
مذاکره ش��دیم با همان میزان حساسیت 
و دق��ت پیش بینی های الزم برای هرگونه 
خلف وعده در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
برای همه ش��رایط و به ان��دازه هر اقدامی 

واکنشی را در نظر گرفته ایم. 

س��خنگوی وزارت خارجه گفت: درباره 
وضعی��ت فعلی به وجود آم��ده مربوط به 
تمدی��د قانون ایس��ا که از نظ��ر ما کاری 
خ��الف و غیرعقالن��ی اس��ت، منتظری��م 
ببینی��م ک��ه چنانچ��ه امضا ش��ود دوباره 
غیراجرایی می شود یا خیر. ما هشدارهای 
الزم را به طرف مقابل داده ایم و معتقدیم 
برجام نباید قربانی دوران انتقال قدرت در 

آمریکا شود. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه در خصوص 
واکن��ش  ب��ا  رابط��ه  در  دیگ��ر  س��وال 
کش��ورهای دیگ��ر عضو ۱+5 ب��ه تمدید 
قانون تحریم های ایران از س��وی س��نای 
آمری��کا گفت: انتظ��ار ما از کش��ورهایی 
مثل کش��ورهای اروپایی، روس��یه و چین 
این اس��ت که پ��ای تعهدات خ��ود باقی 
بمانند. در عین حال ما معتقدیم نمی توان 
تضمین داد که کش��ورها ت��ا پایان کار به 
تعهدات خودش��ان پایبند بمانند. کشورها 
در شرایط مختلف از اصول و منافع خاص 
خود تبعیت می کنند که ممکن اس��ت با 
منافع ما در تضاد باش��د. م��ا انتظار داریم 
س��ه کش��ور اروپایی، روس��یه و چین در 
برجام در کنار ایران بایس��تند و این توقع 
ماس��ت و تالش داریم این کشورها نقش 

تاریخی خود را در این رابطه ایفا کنند. 
او گفت: اروپا اجازه نمی دهد دیگران در 

تخریب برجام پیش روند.  
او درباره الیحه ای که نمایندگان مجلس 
در واکن��ش به تمدید قان��ون تحریم های 
ایران ارائه ش��ده مبنی ب��ر اینکه واردات 
آمریکا کنار گذاش��ته شود، گفت: مجلس 
ش��ورای اس��المی پیش��نهاداتی در ای��ن 
زمین��ه دارند و این حق طبیعی آنهاس��ت 
و براس��اس قانون اساسی هرگونه سوال و 
اقدامی که ص��الح می دانند انجام دهند و 
وزارت خارج��ه نی��ز اگر س��واالتی وجود 
داشته باشد پاس��خ می دهد. چنانچه این 
الیحه تصویب ش��ود مسیر اجرایی خود را 

طی خواهد کرد. 
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به 
این س��وال که آیا واکنش ایران به تمدید 
تحریم ها به افزایش تولیدات آب س��نگین 
یا غنی س��ازی ۲0درصد می انجامد، گفت: 
در این رابطه باید از س��خنگوی س��ازمان 
انرژی اتمی بپرسید. در عین حال واکنش 
ما در وهله نخس��ت یک حرکت سیاسی و 
حقوقی اس��ت و اگر به نتیجه نرس��یم به 
بس��ته هایی که از قبل در هر حوزه خاص 

خود پیش بینی شده می پردازیم. 
قاس��می در پاس��خ به س��والی دیگر در 
رابط��ه با برجام و واکنش ایران در صورت 
عدم توق��ف اج��رای قانون ایس��ا پس از 

امض��ای رئیس جمه��وری آمری��کا گفت: 
اگ��ر این قانون امضا ش��ود و پس از آن با 
مربوط  رئیس جمهوری بخش های  دستور 
به برجام متوقف نش��ود، این اقدام سنگ 
قبری اس��ت که آمریکایی ه��ا روی برجام 
تحریم های  قان��ون  تمدی��د  می گذارن��د. 
ای��ران خود خ��الف برجام اس��ت. با این 
حال اجرایی شدن این قانون نقض قطعی 

برجام خواهد بود. 
او گف��ت: ه��ر خس��ارتی که ب��ه خاطر 
مصوبات کنگره و س��نا ب��ه برجام و ایران 
وارد شود، مسئولش آمریکاست و آنها باید 
پاس��خگو باشند. در هر حال ما هیچ اقدام 

منفی را بی پاسخ نمی گذاریم. 
او گفت: ش��اید این گروه ها به دنبال آن 
هس��تند که ایران به س��مت نقض برجام 
پیش��قدم ش��ود تا به نوعی فضای انزوا و 

تحریم مجدد ایران را فراهم کنند. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه در پاس��خ 
به س��وال ایس��نا مبنی ب��ر اینک��ه ایران 
درخواس��ت تشکیل کمیس��یون مشترک 
برجام را با توجه ب��ه مصوبه اخیر مجلس 
س��نای آمریکا نداش��ته اس��ت؟ گفت: ما 
منتظ��ر نتیجه جلس��ه کمیت��ه نظارت بر 
برجام در شورای عالی امنیت ملی هستیم 
ک��ه ق��رار اس��ت در هفته ج��اری برگزار 
ش��ود. یک��ی از راهکارهایی ک��ه به ذهن 
می رس��د با طرح موضوع و اعتراض ایران 
به کمیس��یون حل اخت��الف در چارچوب 
برجام اس��ت. البته در ای��ن رابطه تاریخ و 
زمان دقیقی مش��خص نشده است و وارد 

پروسه اجرایی نشده ایم. 
او خاطرنش��ان کرد: ابتدا منتظر نتیجه 
نشست کمیته نظارت بر اجرای برجام در 
کش��ور هستیم و براس��اس آن تصمیمات 
بع��دی را اتخ��اذ کرده و به دس��تگاه های 

ذی ربط جهت اجرا ابالغ می شود. 
قاس��می در پاسخ به س��وال دیگر ایسنا 
مبنی بر اینکه آیا در رابطه با برجام تعامل 
و ارتباط��ی میان وزارت خارج��ه ایران با 
تیم مش��اوران و سیاس��ت خارجی ترامپ 
صورت گرفته اس��ت یا خی��ر؟ با تاکید بر 
اینک��ه هی��چ ارتباطی میان ای��ران و تیم 
ترامپ تاکنون وجود نداشته است، گفت: 
دولت آمریکا از نظر ما هنوز تشکیل نشده 
و فرص��ت زیادی تا اینک��ه ترامپ به طور 
رس��می در کاخ سفید مس��تقر شود باقی 
اس��ت. ما جز برجام و موضوع هس��ته ای 
مذاکره ای ب��ا آمریکا نداش��ته و نخواهیم 
داش��ت. ما امیدواریم آمریکا از مس��یری 
که ط��ی هفته ای که گذش��ته به آن وارد 
شده است خارج شود؛ چرا که در غیر  این 
صورت میراث ش��ومی را ب��ه دولت بعدی 

منتقل می کند. 
او در رابط��ه ب��ا موضع اروپ��ا در مورد 
مصوبه س��نای آمریکا در تمدید تحریم ها 
علیه ای��ران تاکی��د ک��رد: همان طور که 
مقام��ات اروپای��ی اعالم کردن��د آنها هم 
منتظرن��د ت��ا ببینند روند به چه س��متی 
م��ی رود. به نظر می آید آنه��ا هم صبورانه 

تحوالت را رصد می کنند. 

ظریف: اجازه نمی دهیم هیچ طرفی 
یک جانبه از برجام عدول کند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم 
روز گذشته در نشس��ت خبری مشترکی 
که با همتای چینی خود داشت، در رابطه 
با برجام گفت: ایران و چین همکاری های 
خوبی برای رس��یدن به برجام انجام دادند 
و چی��ن در این زمینه نقش موثری را ایفا 
کرد. برجام یک توافق چندجانبه اس��ت و 
باید از سوی همه طرف ها مورد توجه قرار 
بگیرد، ما و چین در این ارتباط اش��تراک 
نظ��ر داریم در صورتی ک��ه چنین اتفاقی 

بخواهد رخ دهد. 
ظریف تاکید کرد: اج��ازه نخواهیم داد 
هیچ طرف��ی به صورت یک طرف��ه از این 
توافق عدول کند و البت��ه ما انتخاب های 

خود را هم داریم. 

کری: برجام توافقی دائمی است
به گزارش ایسنا به نقل روزنامه هاآرتص، 
ج��ان کری، وزی��ر امور خارج��ه آمریکا در 
س��خنرانی خود در نشس��ت »س��ابان« به 
گفت وگو با صهیونیست ها پرداخت و برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( را سندی برای 
نش��ان دادن دوس��تی دولت آمریکا با رژیم 

صهیونیستی دانست. 
کری گفت: من بر این باورم که این توافق 
دائمی است چون اگر زمانی آنها )ایرانی ها( 
ب��ه می��زان ایک��س بی��ش از ۳.6۷درصد 
غنی سازی کنند ما بالفاصله مطلع خواهیم 
شد. اگر آنها معادن اورانیوم بیشتری داشته 
باشند ما مطلع خواهیم شد چون معادن آنها 
را رص��د می کنیم. این ه��ا مربوط به بخش 
۲5 ساله توافق هس��ته ای هستند و بعد از 
این دوره نیز از لحاظ بازرس��ی ها و پروتکل 
)الحاقی( پیشرفته آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، توافقی دائمی است. 
او افزود: من ش��خصا اطمین��ان دارم که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عالوه جامعه 
اطالعاتی و وزارت دفاع ما اطمینان دارد که 
اگر آنها دست به کار شوند ما مطلع خواهیم 
ش��د. در این صورت تمام گزینه هایی که ما 
امروز در اختیار داری��م، در آن زمان نیز در 

اختیار ما قرار خواهند داشت. 

قاسمی: تمدید تحریم ها خلف وعده بود

در ادامه پیش��روی های ارتش سوریه در شرق حلب ارتش 
وارد عمق مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح شده و ورودی 
اصلی فرودگاه حلب را تحت کنترل گرفته اس��ت. همچنین 
طی روز گذشته به پیشروی به سمت محله الشعار ادامه داده 

و به ورودی های حلب قدیم رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از ش��بکه المیادین، نیروهای 
ارتش س��وریه روز گذش��ته ب��ه طور بی امان و گس��ترده 
مقرهای افراد مس��لح را در محله الش��عار هدف گرفتند و 

صفوف نیروهای مخالف مس��لح به دلی��ل حمالت ارتش 
سوریه متزلزل شده است. 

همچنی��ن رس��انه جنگ اع��الم کرد، نیروهای مس��لح 
مخالف تنها ۱۸درصد از مس��احت محله های شرق حلب 
را تحت کنترل دارند و آن بعد از پیش��روی ارتش سوریه 
بر محله های جدی��د بوده و اکنون ارتش در ورودی حلب 
قدیم اس��ت. این رخداد نیز بعد از تس��لط بر روس��تاهای 

استراتژیک در این منطقه بوده است. 

دستاوردهای جدید ارتش سوریه در حلب

  نخس�ت وزیر ایتالی�ا پس از آنکه 
طرح پیش�نهادی او برای اصالحات 
س�اختار ق�درت در همه پرس�ی ب�ا 

شکست روبه رو شد، استعفا داد. 
  به گفته مقام�ات محلی کالیفرنیا 
ب�ه دنب�ال وق�وع آتش س�وزی در 
انب�ار مح�ل برگزاری یک کنس�رت 
گذش�ته  روز  عص�ر  ت�ا   موس�یقی 

33 جسد کشف شد. 
ی�ک فروند جت نیروی دریایی روس�یه در حالی که ت�الش می کرد روی ناو 

هواپیمابر »کوزنتسف« در دریای مدیترانه فرود آید، سقوط کرد 

تیتر اخبار

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز گذشته 
در نوزدهمین نشس��ت ش��ورای معاونین دادستان تهران 
در خص��وص پرون��ده حقوق های نجومی گف��ت، از میان 
سازمان هایی که باید به دادس��تانی تهران گزارش ارسال 
می کردند، تنها سازمان اطالعات سپاه ۱۲ مورد را گزارش 
کرده که نس��بت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی 

اقدام شده است. 
او با اعالم عدم ارس��ال گزارش از سوی وزارت اطالعات 
و دیوان محاس��بات در پاس��خ به نامه دادس��تانی و بیان 
اینکه س��ازمان بازرس��ی فهرست اس��امی اشخاصی را که 
حقوق ه��ای نجومی دریاف��ت می کنند، برای دادس��تانی 
ارس��ال کرده، افزود: این فهرس��ت صرفا شامل نام و فاقد 
مس��تندات است و مقرر شد س��ازمان بازرسی کل کشور 
گزارش تفصیل��ی مرتبط با مصادیق حقوق های نجومی را 

جداگانه ارسال کند. 
دادستان تهران از دس��تگاه های مورد مکاتبه دادستان 
تهران از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطالعات 
و دیوان محاسبات خواس��ت که هرچه زودتر گزارش ها و 

مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند. 
این در حالی است که رئیس دیوان محاسبات کل کشور 
روز گذشته ضمن اعالم خبر از بازگشت بیش از ۲۱میلیارد 
تومان از دریافت های نامتعارف گفت که از میان ۳9۷مدیر 
دریافت کنن��ده حقوق های نامتعارف و ناعادالنه، ۱0 نفر با 
وج��ود تذکرات دیوان برای اس��ترداد وجوه، اقدامات الزم 
را انج��ام نداده اند که نام مدیرانی که با دیوان محاس��بات 

همکاری نکرده اند اعالم می شود. 
دادس��تان تهران درخص��وص پرونده واگ��ذاری امالک 
ش��هرداری، از احضار ۲5 نفر از مس��ئولین ش��هرداری و 
تش��کیل پرونده ب��رای آنان خب��ر داد و در توضیح افزود: 
روزانه س��ه تا چهار نفر احضار و از آنان تحقیق می شود و 
برای ارزیابی امالک واگذاری موضوع به کارشناس رسمی 

ارجاع می شود. 
دادستان تهران همچنین با اشاره به تایید حکم محکومیت 
اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کش��ور گفت: هدف اصلی 
دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال 

و وجوه متعلق به بیت المال بوده است. 

توضیحات دادستانی تهران: 
از پرونده امالک واگذاری شهرداری تا حکم بابک زنجانی

اع�الم  بهداش�ت ضم�ن  وزارت    

اینک�ه در هر 3١ دقیق�ه یک ایرانی 
در ح�وادث ترافیکی از بین می رود، 
نس�بت به آم�ار باالی م�رگ و میر 

حوادثی در کشور هشدار داد. 
   سرکنس�ول ای�ران در حیدرآباد 
ضمن تایید حکم یک س�ال حبس و 
جریمه نقدی برای نرگس کلباسی از 
درخواست تجدید نظر برای این رأی 

خبر داد. 

اعضای مجمع نمایندگان استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری در نامه ای 
خطاب به رئیس جمهوری خواستار لغو مصوبه هیأت دولت در خصوص انتقال آب 

به حوزه زاینده رود شدند

تیتر اخبار

با گذش��ت ۲0 روز از اج��رای طرح یک ماه��ه »پاییزه 
در  کت��اب  5۷نس��خه  و  ه��زار   ۴۳5 تع��داد  کت��اب«، 
سراس��ر کش��ور به فروش رفت ک��ه در مقایس��ه با طرح 

»تابستانه کتاب« افزایشی قابل توجه را نشان می دهد. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه 
کت��اب، با باقی مان��دن تنها 9روز از ط��رح پاییزه کتاب، 
۴۳5 ه��زار و 5۷نس��خه کتاب از س��وی ۱69 هزار و ۷۱ 
نف��ر خریداری ش��ده اس��ت. در این طرح، اس��تان تهران 
با ۱۱۸ کتابفروش��ی توانس��ت با بیش از ۸0 هزار نس��خه 

کتاب، رتبه اول پرفروش ترین اس��تان ها براساس کتاب را 
به خود اختصاص دهد. براس��اس این گزارش، استان های 
تهران، خراس��ان رضوی، اصفهان، خوزستان، گیالن، قم، 
آذربایجان ش��رقی، فارس، مازندران و یزد تاکنون از بین 
۳۱ اس��تان مش��ارکت کننده در این طرح، جزو ۱0استان 

پرفروش براساس کتاب شناخته شده اند. 
ط��رح »پاییزه کتاب« درب��ازه زمانی یک ماهه ۲۴ آبان 
تا ۲۴ آذر س��ال جاری در کتابفروشی های عضو این طرح 

اجرا می شود. 

فروش بیش از ۴۰۰ هزار نسخه کتاب در »پاییزه کتاب«

   »فص�ل باران ه�ای موس�می« به 
کارگردانی مجید برزگر بعد از هشت 
س�ال به زودی در سینماهای »هنر و 

تجربه« اکران می شود. 
  »اینتر - ارکستر تهران« به رهبری 
نادر مشایخی، موس�یقی دان و رهبر 
ارکس�تر، ب�ا همکاری فرهنگس�رای 
ارس�باران از بین نوازندگان سازهای 

کالسیک و ایرانی عضو می پذیرد. 

نمایشگاه نقاشی و طراحی 
پرستو محقق با عنوان »در نگاه 

او« از ١2 تا ١9 آذر در گالری 
سبحان به نشانی بزرگراه صدر 

)شرق(، خروجی کامرانیه، بعد از 
زیرگذر صدر، جنب دامپزشکی، 

خیابان عباسی، کوچه پیشتاز، 
بن بست بعثت، پالک ۴ از ساعت 

١6 تا 2۰ دایر است

تیتر اخبار

رئی��س کمیت��ه مل��ی المپی��ک در نامه ای ب��ه رئیس 
فدراس��یون فوتبال اختیار تمام و کمال تیم امید را به این 

فدراسیون واگذار کرد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه کیومرث هاش��می 

به مهدی تاج به شرح زیر است: 
»برادر ارجمند جناب آقای تاج
رئیس محترم فدراسیون فوتبال

با سالم و احترام
پیرو مذاکرات حضوری، بنا به اهمیت تشکیل تیم امید 
زیر ۲۳ سال کشور جهت حضور در مراحل کسب سهمیه 
المپی��ک ۲0۲0 توکی��و و حضور قدرتمن��د در بازی های 
آس��یایی ۲0۱۸ اندون��زی و ض��رورت وح��دت رویه ه��ا، 

مس��ئولیت تشکیل، برنامه ریزی و سازماندهی این مهم به 
عهده آن فدراسیون محترم می باشد. 

بدیه��ی اس��ت کمیت��ه مل��ی المپی��ک همانند س��ایر 
فدراس��یون ها نقش حمایتی خ��ود را از این تیم به عمل 

خواهد آورد. 
کیومرث هاشمی

رئیس کمیته ملی المپیک«
الزم ب��ه توضیح اس��ت به دنبال ارس��ال نام��ه فوق به 
فدراس��یون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراس��یون فوتبال 
در گفت وگو با س��ایت رسمی فدراسیون فوتبال از اعتماد 
و نظ��ر کمیته ملی المپیک به فدراس��یون فوتبال مراتب 

تشکر و قدردانی خود را اعالم کرد. 

اختیار کامل تیم فوتبال امید ایران به فدراسیون واگذار شد

  باش�گاه التزیو به خاطر اظهارات 
 نژادپرس�تانه ای که بازیکن این تیم 
علی�ه مدافع رم بر زب�ان آورد عذر 

خواست. 
  مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی 
فوتبال به کمیته اخالق فدراس�یون 
فوتبال دعوت شد. مسعود شجاعی 
به دلی�ل یک گفت و گ�وی انتقادی 

احضار شده است

دروازه بان تیم فوتبال لیون فرانس�ه به دلیل برخورد با مواد آتش زا در زمین 
بازی در دیدار مقابل متز که با جنجال طرفداران این تیم ناتمام ماند، شنوایی 

خود را از دست داد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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ایده های طالیی

نسیم بنایی

نگاهی به تبلیغات کریسمسی برندهای بزرگ دنیا

نبردتمامعیار

ترجمه: علی آل علی

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )6(
به مدیران نیز توجه کنید

ارائه تخفیف های وسوسه انگیز یکی از ایده های 
کالس��یک و در عین حال موثر در زمینه کس��ب 
درآمد اس��ت. ب��ه طور معم��ول ای��ن تخفیف ها 
براساس مناس��بت های پیش رو طراحی می شوند. 
ارائ��ه تخفیف بیش��تر در زمینه جلب مش��تریان 

معمولی رواج دارد.
 برای مثال لباس��ی که به طور معمول با قیمت 
15 پوند عرضه می ش��ود، به مناسبت کریسمس 
ممکن اس��ت 10 پوند به حراج گذاش��ته شود. به 
طور معمول این حراجی ها با استقبال مناسبی از 
س��وی مشتریان مواجه می ش��وند، با این حال در 
مورد ارائه پیشنهادهای وسوسه انگیز برای مدیران 
و سایر افراد درگیر در بازاریابی، بازاریاب ها به طور 
کلی اندکی تردید دارند. علت اصلی این تردید آن 
است که مدیران ش��رکت ها و سایر بازاریاب ها به 
خوبی از ماهیت این نوع تخفیف ها آگاه هستند و 
به طور معمول استقبال چندانی از این کمپین ها 

نمی کنند. 
اگرچه مدیران ارش��د و بازاریاب ها به طور کلی 
باهوش ت��ر از مش��تریان معمولی اند، ب��ا این حال 
نباید فراموش کرد که آنان نیز به نوعی مش��تری 
و مصرف کنن��ده محص��والت گوناگون محس��وب 

می شوند. 
در واقع به هیچ وجه دور از ذهن نیست که آنها 
نیز مانند مش��تریان معمولی به کمپین های شما 
پاس��خ مثبت دهند که البته این موضوع بستگی 

به ماهیت کمپین شما دارد. 

ایده
ای��ن ای��ده براس��اس نح��وه عملکرد س��ازمان 
پژوهش های بین المللی )IRC( نوشته شده است. 
یکی از بهترین کمپین هایی که تا به حال تجربه 
کرده ام، ایده سازمان پژوهش های بین المللی بوده 
است. در حوزه کس��ب وکار آمار، مهم ترین ابزاری 
که افراد به آن نیاز دارند ماش��ین حس��اب است. 
در واقع بدون اس��تفاده از این وس��یله بسیاری از 
فعالیت ه��ای این ح��وزه غیرقابل انج��ام خواهد 
بود. در ای��ن میان IRC  به منظ��ور جلب توجه 
موسس��ات دیگر به پژوهش جدید خود، اقدام به 
راه ان��دازی کمپین جالبی ک��رد. در این کمپین و 
به منظور جلب توجه همگانی، ماشین حساب های 
حرف��ه ای که به ط��ور معمول قیمت��ی در حدود 
550 پون��د دارن��د، تنها ب��ه قیمت س��ه پوند به 

بازدیدگنندکان پیشنهاد شده بود. 
در وهله نخس��ت این ایده بسیار عجیب به نظر 
می رس��د. در ه��ر ص��ورت باید توجه داش��ت که 
تخفیف��ی در حدود 547 پون��د برای هر محصول 
ارائه شده است. نکته ظریف در این خصوص ارائه 
پژوهش جدید IRC به همراه ماشین حس��اب ها 
ب��ود. اگر این ایده برای مش��تریان معمولی انجام 
می گرفت، بدون شک کمترین بازخوردی نیز پیدا 
نمی کرد، با این حال در مورد افراد فعال در حوزه 
آمار ماجرا کامال متفاوت اس��ت. ارائه پژوهش به 
این ش��یوه درس��ت مانند مهمان کردن مشتریان 
یک رس��توران به غذای رایگان به منظور نمایش 

ویژگی های آن غذاست. 

نکت��ه مهم در م��ورد ارائه تخفیف ه��ا توجه به 
ایج��اد محدودیت برای آن به منظور ایجاد انگیزه 

بیشتر در افراد است. 
ب��رای مثال اگ��ر تخفیف خود را تنه��ا تا پایان 
ماه ادامه دهید، افراد با عجله بیش��تری به سمت 
کمپین شما جلب خواهند شد. همچنین می توان 
از محدودی��ت عددی نیز برای تخفیف اس��تفاده 
کرد. در ای��ن روش تنها تعداد محدودی به عنوان 
مث��ال 100 یا 200، از محصوالت با تخفیف ویژه 

ارائه می شوند. 
همچنی��ن بهتر اس��ت کمیپن خ��ود را به طور 
مداوم و در تاریخ های مش��خصی برگزار کنید. به 
این ترتی��ب افراد به کمپین ش��ما عادت کرده و 
برند ش��ما در ذهن مخاطبان نقش خواهد بست. 
الزم است در تیتر آگهی تان اشاره ای به تخفیف و 

کمپین شرکت کنید. 
در واق��ع تخفیفی که ارائ��ه می دهید مهم ترین 
بخش کار شما بوده و خواننده در همان ابتدا باید 
نس��بت به آن آگاه شود. برای مثال در کسب وکار 
فروش لوازم خانگی بهتر است از این تیتر استفاده 
کنی��د: »20درص��د تخفیف فروش ت��ا پایان ماه 

جاری تنها برای 100 مشتری نخست.«
تیت��ر فوق ع��الوه بر کوت��اه بودن، پی��ام را به 
طور کام��ال واضح ب��ه خواننده منتق��ل می کند. 
مش��کلی که بس��یاری از طراحان آگهی بیهوده با 
آن دس��ت وپنجه نرم می کنند، تالش در پیچیده 

ساختن تیتر است. 
در این زمین��ه باید به یاد داش��ت که به عنوان 
طراح آگهی، هدف اصلی ش��ما کسب سود است، 

نگارش متن ادبی در حوزه فعالیت شما نیست. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ت��الش کنید تا جای ممک��ن تخفیف خود را 
وسوسه انگیز کنید. همان طور که در مثال موسسه 
IRC  بیان ش��د، تخفیف های بس��یار باال نتیجه 

غیرقابل تصوری را در بر خواهند داشت. 
- توجه داش��ته باش��ید محصول انتخاب ش��ما 
بای��د با نی��از اف��راد هماهنگ باش��د. در غیر  این 
 ص��ورت نمی توان امی��د چندانی ب��ه کمپین تان

 داشت. 

تبلیغات خالق

اگهی محافظ صفحه نمایش onsitego ؛ شعار: پیشرفته ترین برنامه جایگزین

ایستگاه تبلیغات

بیمه Direct Line  مسیر رسیدن به 
خانه را برای شما روشن می کند

بهتری��ن هدی��ه ای که یک ش��رکت بیم��ه می تواند به 
مصرف کنندگانش بدهد، امنیت است. در همین راستا

Direct Line و Saatchi & Saatchi لن��دن در 
همکاری با یکدیگر به ساخت چراغ های پرنده پرداخته اند، 
چراغ های��ی ک��ه مکان های تاری��ک را برای ش��هروندان 
امنیت می بخش��ند. به گزارش  ام بی ای نیوز، این سرویس 
که همچنان در دس��ت س��اخت است، به حرکات شخص 
عکس العم��ل نش��ان می دهد و از طریق یک اپلیکیش��ن 
 Direct کنترل می ش��ود. مارک ایوانس، مدی��ر بازاریابی
Line می گوید: »تکنولوژی به کار گرفته ش��ده در بیمه 
به گونه ای افزاینده از جبران به س��مت پیشگیری در حال 
جابه جایی است. ما قصد داریم این جریان را رهبری کنیم، 
در نتیجه همیشه به دنبال راه های نوآورانه ای هستیم که 
از طریق تکنولوژی ، زندگی روزمره را بهبود بخش��یم. فکر 
کردیم که چراغ های خیابانی، به خصوص در شب، می توانند 
عملکرد بهتری داشته باشند. این سرویس آزمایشی ایجاد 
ش��ده  است تا نشان دهد یک س��رویس روشنایی چگونه 

می تواند به افزایش احساس امنیت در افراد کمک کند.«

تبلیغات کریسمس��ی برنده��ای بزرگ 
دنیا، جنگ تمام عیاری اس��ت که براساس 
برآوردهای صورت گرفته خرج 5میلیارد و 
600میلیون دالری روی دست شرکت های 
بزرگ بریتانیایی می گذارد. کریسمس در 
راه است و همه به دنبال فروش محصوالت 
و کااله��ای خود هس��تند اما کس��انی که 
می خواهند بیشتر س��ود کنند باید لباس 
نب��رد به ت��ن کنن��د و به می��دان جنگ 
تبلیغاتی بروند. هر کسی که سود بیشتری 
می خواهد، بیش��تر باید سِر کیسه را باز و 
پول بیش��تری برای تبلیغ��ات خرج کند. 
آنها فقط برای کسب عنوان محبوب ترین 
آگهی کریسمس��ی نمی جنگن��د بلکه به 
دنب��ال فروش محصوالت خود هس��تند و 
ب��ه خوبی می دانند ک��ه آگهی محبوب به 
معن��ای محبوبیت برن��د، محبوبیت کاال و 
در نتیجه فروش بیشتر است. این آگهی ها 
چیزی بیش از تبلیغات هس��تند. برخی از 
آنها فیلم کوتاهی به شمار می آیند که در 
زمره آثار هنری ج��ای می گیرند. در واقع 
اگر آگهی ها به خوبی س��اخته و پرداخته 
شوند، یک نوع هنر به شمار می آیند. یک 
آگهی کریسمس��ی خوب و موفق می تواند 
در سرمای زمستان به مخاطب خود گرما 
و پویایی ببخش��د. برخی منتقدان، دنیای 
تبلیغات در آس��تانه کریس��مس را جنگی 
تمام عی��ار می بینند و برخ��ی دیگر آن را 
به چشم جشنواره ای رنگارنگ از تبلیغات 
مختلف با حال وهوای کریسمس می دانند. 
آگهی های کریسمس��ی معموال یک ماه 
پیش از آغاز س��ال نو روان��ه بازار تبلیغات 
می شوند و در این فاصله مخاطب را با خود 
سرگرم می کنند تا باالخره او را وسوسه و 
وادار کنن��د که کاال را خریداری کند. این 
بازار برای ش��رکت ها آنق��در اهمیت دارد 
که هرچ��ه دارند خرج می کنند تا بهترین 
آگهی ه��ا را روانه ب��ازار کنند. فروش��گاه 
زنجی��ره ای ج��ان لویس که همیش��ه به 
خاطر آگهی های کریسمسی خود شهرت 
داشته امس��ال حدود 7میلیون پوند برای 
آگهی خ��ود هزینه کرده اس��ت. البته این 
مبلغ در مقایس��ه ب��ا آگه��ی 10میلیون 
پوندی ش��رکت بربری رق��م کوچک تری 

محسوب می ش��ود اما موضوعی که باعث 
می شود این شرکت ها مبالغ در این اندازه 
کالن صرف آگهی های دو یا سه دقیقه ای 
کنند تنها فروش کوتاه مدِت س��ه یا چهار 
هفته ای نیس��ت بلکه ش��هرتی درازمدت 
اس��ت که برای آنها در ذه��ن مخاطب بر 
ج��ای می ماند. می��ل وارد ب��راون یکی از 
اس��ت  معتقد  بریتانیای��ی  بازاریاب ه��ای 
هرچق��در این آگهی ها بیش��تر س��روصدا 
کنند، بُرِد آن برای ش��رکت بیش��تر است 
چرا که ش��هرت در حقیق��ت فرصت های 
جدیدی را پیش روی شرکت ها می گذارد. 
برای مثال بررسی ها نش��ان می دهد تنها 
یک آگهی کریسمس��ی در س��ال 2012 
برای فروشگاه جان لویس باعث شد فروِش 
آن در طول یک س��ال 35درصد افزایش 
پیدا کن��د؛ جان لویس هم��ه این فروش 
خود را مدیون آگهی کریسمس��ی اش بود. 
بررسی های ایندیپندنت نشان می دهد این 
فروش��گاه در سال 2014 در ازای هر یک 
پوندی که صرف ساخت آگهی کریسمسِی 
خود ک��رده بود، 24پوند س��ود کرده بود. 

همین بازگشت س��رمایه باعث می شود 
آنها ریس��ک کنند و ب��رای آگهی های 

کریسمسی خرج کنند. 

داستان عاشقانه مک دونالد
جولی��ت دخت��ری ب��ا موه��ای قرمز 
اس��ت که یک س��ال به امید آمدن مرد 
رویاهایش پش��ت شیش��ه های ویترین 
یک مغازه خاک می خورد؛ او عروس��کی 
چوبی اس��ت ک��ه روی��ای یافت��ن یک 
عروس��ک جف��ت ب��رای خ��ودش را در 

س��رش می پروراند. یک س��ال از عمر این 
عروس��ک چوبی در مغازه ای گذشته که در 
آن کس��ی به او توجهی نش��ان نداده است. 
ح��اال دانه های ب��رف از آس��مان می بارد و 
کریس��مس در راه است. او از پشت ویترین 
مغ��ازه روب��ه رو را نگاه می کند ک��ه مغازه 
مک دونالدی راه می افتد. مخاطب از دیدن 
این تصاویر متوجه نمی شود وقتی عروسک 
به فروشگاه مک دونالد نگاه می کند چه در 
کله چوبی اش می گذرد. ناگهان عروسک راه 
می افتد و به طرف مغازه مک دونالد می رود 
و داخل مغازه ب��ه جفت هایی نگاه می کند 
ک��ه در کنار هم س��اندویچ های مک دونالد 

س��فارش می دهن��د و می خورن��د. ناگهان 
عروسک س��بز رنگ فضانوردی را می بیند 
ک��ه در مغازه ب��ه انتظار او نشسته اس��ت؛ 
جولیت نخستین بیگ مک خود را در کنار 
او سفارش می دهد. س��ازندگان این آگهی 
مک دونالد بر این باور هس��تند که کس��ی 
نبای��د در کریس��مس تنها باش��د و برای 
یک قرار عاش��قانه فروش��گاه مک دونالد را 
پیشنهاد می کنند؛ حداقل برای عروسک ها 
ج��واب می ده��د. این آگهی کریسمس��ِی 
عاشقانه امسال جزو پرطرفدارترین آگهی ها 

بوده است. 
ف��رودگاه هیترو لن��دن به گونه ای دیگر 
احساس��ات مخاط��ب را تح��ت تاثیر قرار 
می دهد. در این آگهی هم از عروس��ک ها 
اس��تفاده ش��ده اما مخاطب این بار شاهد 
ی��ک زوج عروس��کی اس��ت که ب��ه نظر 
می رسد دیگر سن وس��الی از آنها گذشته 
و ب��رای تعطیالت کریس��مس ب��ه جایی 
س��فر می کنند. آنها دو خرس عروس��کی 
دوست داشتنی هستند که بدون سختی در 
فرودگاه می چرخند و به مقصد می رسند. 

وقتی به مقصد می رس��ند و قصد دارند از 
گیت خارج شوند منتظر کسی هستند که 
به استقبال آنها بیاید؛ خرسی که در نقش 
مرد اس��ت به دو بچه اش��اره می کند. در 
س��کانس بعدی پیرزن و پیرمرد در هیبت 
انسانی دیده می شوند که آن دو کودک را 
با خوشحالی در آغوش می گیرند. بسیاری 
از مخاطبان ای��ن آگهی اعالم کرده بودند 
که با دیدن این آگهی اش��ک ریخته اند و 

تحت تاثیر آن قرار گرفته اند. 

هدیه ای که همه عاشق آن می شوند
فروش��گاه های زنجیره ای »جان لویس« 

در بریتانیا هر س��ال جذاب ترین تبلیغات 
کریسمس��ی را دارن��د. تبلیغ امس��ال این 
فروش��گاه ب��ا تصوی��ر یک س��گ ش��روع 
می ش��ود، او با حس��رتی مضحک به باال و 
پایی��ن پریدِن یک دختربچ��ه روی تخت 
خوابش ن��گاه می کن��د، کمی بع��د مادر 
دخت��رک می آی��د و او را می خوابان��د. در 
این حین موس��یقی آرامی پخش می شود 
و پدر دخترک ش��بانه یک تش��ک پرش 
برای دختر بر پا می کند. وقتی تشک برپا 
می ش��ود و مرد م��ی رود دو روباه کوچک 
روی آن می روند و با شوق و ذوق روی آن 
می پرند، رفته رفته دیگ��ر حیوانات هم به 
جمع آنها ملحق می ش��وند اما آن سگ باز 
هم با حس��رت از پشت پنجره به آنها نگاه 
می کن��د. صبح دخترک ب��ه محض اینکه 
تش��ک را می بیند با ش��وق به س��مت آن 
حرکت می کند اما تا در باز می ش��ود سگ 
به س��رعت روی تش��ک می پرد. دخترک 
بهت زده به س��گی ن��گاه می کند که روی 
تش��ک باال و پایین می پرد. در این لحظه 
نوش��ته ای در کنار تصویر نمایان می شود: 
»هدیه کریسمس��ی که همه عاشق آن 
هس��تند!« فروشگاه جان لویس امسال 
از ابزار خنده برای تبلیغات کریسمسی 
خود اس��تفاده کرده است. براساس آمار 
به دست آمده از برند واچ، در دو ساعت 
اولی��ه پخش این آگه��ی، 82درصد از 
مخاطبان آگهی اعالم کرده اند که این 
فیلم کوتاه به آنها احساس بسیار خوبی 
داده است و در نتیجه امکان دارد برای 
تهیه ای��ن کاال نیز اق��دام کنند. البته 
برخ��ی منتقدان این آگهی گفته اند که 
فقدان وجود بابانوئل و عالیم یا نشانه های 
آن در ای��ن تبلیغ و اس��تفاده از عناصری 
مانن��د س��گ و روب��اه به نوعی احس��اس 
انس��انی را در مخاط��ب از بی��ن می ب��رد. 
فروشگاه جان لویس تنها گروهی نبود که 
در آگهی کریسمس امسال خود از عناصر 
حیوانی اس��تفاده کرد. گ��روه مواد غذایی 
ویتروس نیز از همین ترفند استفاده کرد 
و کاراکت��ر اصلی خود را یک سینه س��رخ 
قرار داد که با یک کلوچه ویتروس دوباره 
به خانه ب��از می گردد. در ای��ن آگهی نیز 
خبری از بابانوئل نیست و تنها از زمستان 
و برخی نش��انه های کوچ��ک می توان به 

کریسمس��ی ب��ودِن آن پ��ی ب��رد. برخی 
دیگر از شرکت ها مانند آلدی نیز به جای 
حیوانات از گیاهان استفاده کرده اند. مثال 
کاراکتر اصلی آگهی کریسمسی آلدی یک 
هویج اس��ت که در کنار دیگر س��بزیجات 
مخاط��ب را به ش��کل هوش��مندانه ای به 

خنده می اندازد. 
گ��روه برب��ری به عنوان ش��رکت کاالی 
لوک��س و خان��ه م��د بریتانیای��ی که در 
زمینه طراح��ی، تولید و توزیع پوش��اک، 
لوازم آرایش��ی، عینک های آفتابی و عطر 
فعالیت می کند امس��ال برای کریس��مس 
ی��ک آگه��ی س��ه ونیم دقیقه ای س��اخته 
و ب��رای آن 10میلی��ون پون��د نی��ز خرج 
کرده است. س��تاره های بریتانیایی هالیوود 
در این تبلیغ دور هم جمع ش��ده اند و به 
کمک آصف کاپادیا کارگردان بریتانیایی، 
زندگ��ی توماس برب��ری کارآفرین و طراح 
م��د بریتانیایی را به تصویر کش��یده اند و 
به این ترتیب س��طح تبلیغ کریسمس��ی 
ش��رکت بربری را از دیگر شرکت ها باالتر 
برده ان��د و آن را در ردی��ف فیلم ها و آثار 

هنری بزرگ قرار داده اند.
 ای��ن تبلی��غ نس��بتا طوالن��ی برخالف 
تبلیغات دیگر به ج��ای خنده باعث تامل 
مخاطب می ش��ود. البته منتقدان با وجود 
تم��ام خرج هایی ک��ه این تبلیغ داش��ته 
معتقدن��د این آگهی ش��بیه به آگهِی یک 
فیل��م س��ینمایی اس��ت و رنگ وبوی��ی از 
کریس��مس هم در خود ندارد. به هر حال 
بربری پیش بینی ک��رده این آگهی تا 31 
م��ارس ح��دود 415میلیون پوند س��ود 

برایش به دنبال داشته باشد. 
هزینه این آگهی ها هرچقدر کالن باشد، 
سود آن کالن تر است و به همین خاطر هر 
سال هزینه ای که ش��رکت ها و فروشگاه ها 
برای ساخت آگهی های کریسمسی می کنند 
نی��ز افزایش پیدا می کند. تجربه ثابت کرده 
بازگشت سرمایه در این بازار تضمینی است 
و ب��ه همین خاط��ر س��رمایه گذاری در آن 
نیز بیشتر می ش��ود. شرکت های بریتانیایی 
امسال نسبت به سال گذشته 300میلیون 
پوند بیش��تر هزینه کرده اند اما قطعا س��ود 
بیشتری هم به دس��ت خواهند آورد. به هر 
حال این یک جنگ در دل کریسمس است 

و هر جنگی هزینه ای دارد. 

هزینه این آگهی ها هرچقدر کالن باشد، 
سود آن کالن تر است و به همین خاطر هر 
سال هزینه ای که شرکت ها و فروشگاه ها 

برای ساخت آگهی های کریسمسی می کنند 
نیز افزایش پیدا می کند. تجربه ثابت کرده 

بازگشت سرمایه در این بازار تضمینی است و 
به همین خاطر سرمایه گذاری در آن نیز بیشتر 

می شود



ویکت��ور هوگ��و می گوی��د: 
»خوشبخت، کسی است که به 
یکی از این دو چیز دسترس��ی 
کتاب ه��ای خ��وب  ی��ا  دارد، 
ی��ا دوس��تانی که اه��ل کتاب 
باشند.« در همین راستا چند 
برند مط��رح در هفته کتاب و 
کتابخوانی با همکاری یکدیگر 
کمپین��ی مش��ترک ب��ا هدف 
ترغی��ب و تروی��ج کتابخوانی 
در کش��ور ترتی��ب دادند تا به 
واس��طه آن مخاط��ب ایران��ی 
را ب��ه مطالعه تش��ویق کنند. 
در ای��ن کمپین س��ینماتیکت 
با هم��کاری زودفود، اس��نپ، 
طاقچ��ه، بی��پ تیون��ز و پین 
ت��ا پی��ن در هفت��ه کت��اب و 
کتابخوانی به برگزاری کمپین 
کتابخوان��ی »چن��د خط« در 
جهت کمک به ارتقای فرهنگ 
مطالعه در جامعه اقدام کردند. 
به این ترتیب که در چند خط، 
مخاطب قسمتی کوتاه از یک 
کتاب را که تنها 3 دقیقه وقت 
او را می گی��رد مطالعه کرده و 
سپس به یک س��وال از همان 
در  و  پاس��خ می ده��د  مت��ن 
ص��ورت دادن پاس��خ صحیح، 
از یکی از جوایزی که توس��ط 
برنده��ای حامی ای��ن رویداد 
اهدا می شود بهره مند می شود. 
ب��رای ارزیابی این کوبرندینگ 
و مخاطبان ه��دف آن با امیر 
یوسفی، مشاور ارشد بازاریابی 
و ف��روش مصاحب��ه ای ترتیب 
دادی��م که ماحص��ل آن را در 

ادامه می خوانید. 

اتحاد استراتژیک برندها 
در جهت کتابخوانی 

ارشد  مش��اور  یوسفی،  امیر 
بازاریاب��ی و فروش درخصوص 
ارزیابی خود از این کمپین به 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: به 
نظر من هر اقدام��ی که برای 
فرهنگ س��ازی در حوزه کتاب 
و کتابخوانی در کش��ور صورت 
بگیرد بای��د از آن تقدیر کرد. 
با توج��ه ب��ه س��رانه مطالعه 
کت��اب توس��ط ه��ر ف��رد در 
ایران ک��ه آمار آن از فاجعه ای 
خب��ر می دهد که بای��د ایران 
را با تمام تم��دن فرهنگی اش 
دانس��ت  بی مطالعه  کش��وری 
خود گ��واه این مطلب اس��ت 
که هر حرکتی در این راس��تا 
بای��د مورد تش��ویق و حمایت 
ق��رار بگی��رد. در کمپین اجرا 
ش��ده که چن��د برن��د به طور 
همزمان و با مش��ارکت هم در 
اتحادی استراتژیک مخاطب را 
به مطالعه کتاب و اس��تفاده از 
جوایز و هدای��ای این مطالعه 
ب��ا رفتاری  دع��وت می کنند، 
که در آنها مش��اهده می شود 

بیانگ��ر این موضوع اس��ت که 
هفت��ه  از  اس��تفاده خالقان��ه 
کتاب و کتابخوان��ی این چند 
برن��د را دور هم جمع کرده تا 
با تشریک سرمایه کمپینی را 
برای مخاطب موردنظر خود به 
دربیاورند. ش��اید  اجرا  مرحله 
توجه به مس��ئولیت اجتماعی 
در بین برندهای مطرح کشور 
این چن��د مجموع��ه را بر آن 
داش��ته تا با تغییر رفتار طبق 
ذائقه مخاطب خود، آنها را در 
امر کتابخوانی و فرهنگ سازی 
آن به مسیری مشخص هدایت 

کند. 

مخاطبان عجول 
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
مخاطب��ان ه��دف ای��ن طرح 
ادام��ه می دهد: ش��اید در نگاه 
اول اینطور به نظر برس��د که 

را  این ط��رح  مخاطب��ان 
می دهند  تشکیل  افرادی 
که دسترس��ی به اینترنت 
خدم��ات  از  و  داش��ته 
اس��تفاده  وب  صفح��ات 
می کنن��د، اما ب��ا نگاهی 
فردی  دقیق ت��ر ش��مایل 
ای��ن مخاطبان ب��رای ما 
هویدا می ش��ود؛ مخاطبی 
ک��ه اه��ل س��ینما رفتن 
موس��یقی های  اس��ت، 
گوش  ج��ذاب  و  جدی��د 
می کن��د، از فس��ت فودها 
اس��تفاده زیادی دارد، در 
ام��ر کتابخوان��ی خالصه 
کتاب ه��ا را در تبل��ت یا 

تلفن همراه خ��ود می خواند و 
اگر به مس��افرت برود باید در 
مکانی مانند هتل اقامت کند. 
در کن��ار اینها توجه به ویژگی 
مش��ترک میان این مخاطبان 
ض��روری اس��ت. مخاطبان��ی 
بعضا تنبل که حوصله خواندن 
و  رم��ان  نظی��ر  کتاب های��ی 
کتاب های با مطالب س��نگین 
را ندارن��د. ب��رای اس��تفاده از 
می دهند  ترجی��ح  مواد غذایی 
س��ریع ترین راه ممکن را طی 
کنند، فس��ت ف��ود بخورند و 
هم��راه آن ب��ه آهن��گ مورد 
عالق��ه خود نیز گ��وش کنند، 
در پایان هم به همراه دوستان 
به س��ینمایی بروند که بلیتش 
را بی دغدغ��ه از قب��ل تهی��ه 
کرده اند. ش��اید ای��ن تنبلی و 
این عجله پنه��ان خصوصیات 
محدوده خاصی از مخاطبان را 
برای ما مشخص کند. مخاطب 
دختر و پسر با حیطه سنی 18 
تا 25 س��ال و آن هم در شهر 
ته��ران با آداب و رس��ومی که 
این محدوده س��نی برایش به 

ارمغان آورده است. 

به اشتراک گذاری مخاطبان 
کانال ه��ای  م��ورد  در  او 

ترفیع و اس��تقبال از مخاطبان 
می افزای��د: ش��اید مهم تری��ن 
کانال ترفی��ع برای اجرای این 
میان  طرح، همکاری همزمان 
شرکای این طرح است. جایی 
که هر ک��دام، مخاطبش را با 
دیگری به اش��تراک گذاش��ته 
و س��عی ک��رده در ای��ن بین 
برای خ��ود ارزش افزوده ایجاد 
کند؛ ارزش��ی که مخاطب یک 
مجموعه با توصیه به دوستان 
دیگر س��عی می کند آنها را با 
خود همراه ک��رده تا از ارزش 
پیش��نهادی ای��ن برن��د فقط 
برای مطالعه چند سطر از یک 
کت��اب بهره مند ش��وند. جایی 
که اگ��ر ارزش پیش��نهادی از 
ماهی��ت ط��رح باالتر باش��د، 
ب��رای مخاطب، فق��ط رفتاری 
اجباری برای اس��تفاده از سود 
پیش��نهادی محسوب می شود 

و این طرح هی��چ جایی را در 
ذهن مخاطب باز نخواهد کرد. 
اما باید امیدوار بود که در بین 
این فقر فرهنگی ایجاد شده در 
مطالعه کتاب، این طرح بتواند 
نگ��رش را کمی ب��ه روز کند. 
از کجا معلوم؟ ش��اید مخاطب 
در حین خوردن فس��ت فود و 
دیدن فیلم در س��ینما بخواهد 
اثر  تمدن  »تاری��خ  کتاب های 
وی��ل دوران��ت« را بخواند؟ از 
این مخاطب هی��چ چیز بعید 

نیست! 

طرحی با مسئولیت 
اجتماعی باال 

هم��کاری  خص��وص  در  او 
سینما تیکت با برندهای دیگر 
)مانند زودفود، اسنپ، طاقچه، 
بی��پ تیونز و پین ت��ا پین( و 
چگونگی به وقوع پیوستن این 
هم��کاری می گوید: با توجه به 
مخاطب شناسی صورت گرفته 
در ای��ن طرح باید نس��بت به 
مس��ئولیت  با  طرحی  انتخاب 
اجتماع��ی ب��اال و اجرای طرح 
ب��ا حداق��ل هزینه به س��ینما 
تیک��ت برای پیوس��تن به این 
به طور  گف��ت.  تبریک  جم��ع 
مش��خص این برند آمده است 

تا یک گروه خاص از مخاطبان 
را ه��دف بگیرد و خودش را با 
اتفاقات دوس��ت داشتنی برای 
این حیطه س��نی همراه سازد. 
ش��اید اگر ب��رای تبلیغ��ات با 
هر روش دیگ��ری هزینه کند 
ب��ا مخاطبان��ی پراکن��ده و با 
کامال  جمعیت��ی  مش��خصات 
گس��ترده روب��ه رو ش��ود اما با 
این هم��کاری و اتحاد صورت 
گرفته می توان��د برای خودش 
مخاطب��ی خاص دس��ت و پا 
کن��د، مخاطب��ی پ��ر ش��ور و 
هیج��ان ب��ا درص��د باالیی از 
اش��تیاق ب��رای امتحان کردن 
البته  پیش��نهاداتی ج��ذاب و 
تنبالنه! و ای��ن همکاری فقط 
در راس��تای استفاده از جامعه 
مخاطبی اس��ت که هر کدام از 
ای��ن برندها با خ��ود به همراه 
دارن��د و چه بس��ا از این پس 
ش��اهد اج��رای چنین 
کمپین هایی  و  طرح ها 
در بین برندهای بزرگ 
و کوچ��ک و تش��کیل 
اتحادی اس��تراتژیک و 
جالب می��ان برندهای 
بزرگ و کسب و کارهای 
اس��تارتاپی  کوچ��ک 

باشیم. 

میل به شکار 
مخاطب 

پاس��خ  در  یوس��فی 
به این س��وال که این 
چق��در  کوبرندین��گ 
ب��ا هویت هرک��دام از 
برندها س��ازگار اس��ت،  ای��ن 
می افزای��د: با توجه ب��ه اینکه 
تم��ام ای��ن برندها ب��ه نوعی 
مخاطب یکسان دارند و هویت 
ش��کل گرفته از آن برگرفته از 
رفت��ار مش��ترک نوعی خاص 
از مخاطبان اس��ت باید گفت 
ک��ه ای��ن همکاری مش��ترک 
موفق  اجرای  یک  اس��تارتاپی 
داش��ت.  خواه��د  پ��ی  در  را 
آن ه��م به ش��رطی ک��ه این 
س��لیقه ای  مخاطب  انتخ��اب 
نباش��د و براس��اس تحقیقات 
بازار و مخاطب شناس��ی دقیق 
صورت گرفته باش��د. در جایی 
که مخاطب برای ش��رکت در 
طرح باید ش��ماره تلفن همراه 
خ��ود را ثبت کن��د و هویتش 
ب��رای برن��د مش��خص ش��ود 
نش��ان از آن دارد که سیاست 
آمیخت��ه با اجرای مس��ئولیت 
اجتماعی بیشتر میل به شکار 
این دس��ت از مخاطب دارد نه 
صرفا فرهنگ سازی سوق دادن 
مخاطب به مطالعه چند سطر 
از ی��ک کت��اب. در جایی که 
بای��د دید این چند س��طر چه 
اش��تیاقی در مخاط��ب ایجاد 
می کن��د تا با تهی��ه کتاب آن 
را مطالع��ه کن��د و آیا این هم 

موجی است که با پایان یافتن 
هفته  کتابخوانی به فراموش��ی 
س��پرده می ش��ود ی��ا رفتاری 
اس��ت که مجریان این کمپین 
در خود نهادینه کرده و از این 
پس در انج��ام هرچه بهتر آن 
نسبت به بقیه برندها پیش قدم 

هستند. 
این کارش��ناس بازاریابی در 
م��ورد اینکه ک��دام یک از این 
کمپی��ن چندخط  از  برنده��ا 
بیش��تر س��ود می ب��رد و این 
رویداد به هویت کس��ب وکار 
آنها بیشتر مربوط است، چنین 
توضیح می ده��د که برندهای 
زودف��ود و بیپ تیونز به همراه 
س��ینما تیکت بازیگران اصلی 
ای��ن ط��رح هس��تند، جای��ی 
که این س��ه برند اس��تارتاپی 
پکیج مهیج��ی را به مخاطب 
خود عرض��ه می کنند. پکیجی 
جذاب از موس��یقی، سینما و 
وع��ده غذایی خ��ود در مکانی 
دنج که شاید رفتار آخر هفته 
مخاط��ب را به طور گس��ترده 
شکل دهد. شاید وقتی شماره 
تلف��ن مخاط��ب را ک��ه نوعی 
رفتار خاص دارد داشته باشیم 
ح��دس زدن نیازه��ا، برآورده 
ک��ردن ای��ن نیازه��ا و ارائ��ه 
پیش��نهاداتی جال��ب و جذاب 
ب��رای آنها بتواند این برندها را 
در ادامه مس��یر خود با تحولی 
عظیم روب��ه رو کند. جایی که 
انبوه قابل توجهی از مشتریان 
را افرادی تشکیل می دهند که 
خریده��ای احساس��ی فراوان 
ارتباطی  ایج��اد  ب��رای  دارند. 
احساسی و جذاب عجله دارند 
و دل ش��ان می خواهد موفقیت 
و رس��یدن به امی��ال و آرزوها 
را از فروش��گاه بخرند تا اینکه 
برای دس��تیابی و رس��یدن به 
امی��ال و خواس��ته ها ت��الش 
کنند و س��ختی بکش��ند. این 
مخاطب اگر بداند که محصول 
ی��ا خدمتی در راس��تای روند 
را  او  دارد،  ق��رار  ذهن��ی اش 
و  به خواس��ته اش می رس��اند 
را  متفاوتی  لحظ��ات  برای��ش 
رق��م می زن��د، برای به دس��ت 
دوچندان  اش��تیاقی  آوردنش 
نش��ان می دهد. جایی که بیپ 
تیون��ز در ش��عار تبلیغ��ی اش 
می گوید: با ه��م برویم، من و 
تو و موزیک، بیرون از خونه! و 
نشان می دهد که مخاطب برای 
داش��تن لحظات��ی لذت بخش 
به س��ینما م��ی رود و در انتها 
با غذای��ی که به او پیش��نهاد 
ش��ده روز خ��ود را ب��ه پایان 
نزدیک ترین  ب��ا  و  می رس��اند 
خودرو به خان��ه اش می رود و 
اینجاست که حدس زدن دیگر 
این مخاطب جوان  احتیاجات 
و پرش��ور و احساس��ی چندان 

سخت نمی نماید. 

مشتریان در سال 2020 
آینده تجربه مشتری در 
کسب وکارها – بخش اول

چنانچه به سه دوره انقالبی در تاریخ کسب و کارها 
یعنی انقالب صنعت��ی - در جایی که ابتکار فورد 
در ب��ه کارگیری روش تولی��د انبوه به جای روش 
تولید دس��تی، یکی از مهم ترین شاخص های این 
دوره است - انقالب کیفیت - دوره ای که با مطرح 
ش��دن روش های نوی��ن مدیریت کیفی��ت مانند  
TQM، به اوج خود رس��ید - و انقالب مش��تری 
– درجایی ک��ه تولیدکنندگان مجبور بودند توجه 
خود را از تولید صرف به یافتن راه هایی برای جلب 
رضایت و حفظ مشتریان قبلی خود معطوف کنند 
- اعتقاد داش��ته باشیم، بنابراین ما اکنون در عصر 
مشتری زندگی می کنیم. در عصر کنونی به دانش 
مشتریان افزوده شده و به دنبال آن انتظارات آنها 

نیز افزایش یافته است.
 از حاال، چهار س��ال آینده بسیار سریع و رو به 
جلو خواهد بود و هیچ ش��کی نیست که این میله 
نمودار تجربه مش��تری در تحقیقات مختلف است 
که رش��د کرده و تبدیل به اولویت اول ش��رکت ها 
خواهد ش��د. اما چه کسی در س��ال 2020 برنده 
خواهد شد؟ مس��لما برنده ش��رکت هایی هستند 
ک��ه تفکر رو به جلویی دارند؛ کس��انی که آگاهانه 
و عامدانه بر پیش��ی گرفتن در ش��ناخت نیازهای 
آینده و خلق تجربه ارزش آفرین برای مشتری کار 

می کنند. 
 )Walker( واک��ر  ش��رکت  را  مطالع��ه ای 
درخصوص آینده استراتژی کسب وکار در صنعت 
انج��ام داده ک��ه در نمودار باال نتای��ج جمع بندی 
ش��ده آن را مش��اهده می کنی��د. ای��ن ش��رکت 
مطالعه مذکور را براس��اس داده ه��ای دریافتی از 
300 نف��ر از متخصصان حرفه ای تجربه مش��تری 
 در صنای��ع مختل��ف ب��زرگ و بین الملل��ی انجام 

داده است. 
همان گون��ه ک��ه در تصویر مش��اهده می کنید 
اهمیت استراتژی کسب و کار در سه بخش قیمت، 
محص��ول و تجرب��ه مش��تری برای امروز و س��ال 
2020 مورد س��نجش قرار گرفته است. نتیجه به 
روشنی اشاره می کند که عامل اصلی پیروزی شما 
در س��ال 2020 تمرکز بیش��تر بر استراتژی های 

تجربه مشتری خواهد بود.
 به عبارت دیگر، جایی که مشخصات و کیفیت 
محصول ها به س��رعت به یکدیگر نزدیک ش��ده و 
نوآوری ها در محصول به س��رعت توس��ط س��ایر 
ش��رکت ها قابل دستیابی است و از طرف دیگر در 
بازاری ک��ه اصول و اس��تراتژی های قیمت گذاری 
ش��رکت ها با هم��ه نوآوری ه��ا درآن و نیز منابع 

متن��وع تامین اعتبارات فروش مش��ابه یکدیگرند، 
در چنین ش��رایطی تنها و تنها مزیت رقابتی شما 
اس��تفاده از اس��تراتژی های تجربه مشتری و ارائه 

یک تجربه به یادماندنی به مشتری خواهد بود. 
ف��ارغ از نتای��ج خالصه نمایش داده ش��ده، این 
گ��زارش را می ت��وان در س��ه بخش اصل��ی مورد 

بررسی قرار داد: 
1- انتظارات مشتریان در سال 2020: انتظارات 
مش��تریان در آینده نتیجه جنبشی است که برای 
چندین دهه در جریان بوده است. تغییراتی نظیر 
انفجار دیجیتالی، اختیار و قدرت مشتری و شتاب 
نوآوری، تاثی��رات عمیقی بر انتظارات مش��تریان 
داشته است. مشتری سال 2020، آگاهی بیشتری 
داش��ته و در قبال تجربه ای ک��ه دریافت می کند 
مسئول خواهد بود. آنها انتظار خواهند داشت که 
شرکت ها، نیازهای فردی شان را شناخته و تجارب 

را برای آنها شخصی سازی کنند. 
برای مشتریان 2020، انتظارات از عکس العمل 
ش��رکت ها برای پاسخگویی سریع به نیاز ها بسیار 
فراتر خواهد رفت و راه حل های فوری شرکت ها به 
آن اندازه که مشتریان انتظار دارند که به نیازهای 
فعلی و آتی آنان رس��یدگی شود، سریع نخواهند 

بود. 
در هفت��ه آینده و ش��ماره بعدی ب��ه دو بخش 

پایانی این یادداشت خواهیم پرداخت. 
 Email: payam. navi@gmail. com

استقبال مردم از تبلیغات در قطار
تبلیغ��ات خ��ارج از خانه )OOH( ش��اهد تغییر 
و تحولی آرام و تدریجی اس��ت. توس��عه ارتباطات، 
افزای��ش س��رعت جس��ت وجوی اینترنتی و رش��د 
اس��تقبال از تج��ارت الکترونیکی موج��ب تعامل با 
آگهی های تبلیغاتی خارج از خانه و اس��تفاده برند ها 

از این فرصت های جدید شده  است. 
پارسال بودجه تبلیغات خارج از خانه در انگلستان 
از مرز یک میلیارد و 200میلیون پوند گذشت. سال 
2015 از افزای��ش اس��تقبال برند ه��ا و بازاریابان از 
 OOH توس��عه و به حداکثر رس��اندن رابطه میان
و تج��ارت الکترونیک حکایت داش��ت. ارتباط میان 
تبلیغ��ات و تصمیم گی��ری ب��رای خری��د در ادامه 
بیش��ترین رقم خرید از گذش��ته تا به حال را ثبت 
کرده اس��ت اما خرید آنالی��ن به چه طریقی صورت 

می گیرد؟ 
نتای��ج ی��ک مطالعه توس��ط مبتک��ری در عرصه 
پرداخ��ت از طری��ق موبایل به نام »Zapp« نش��ان 
داد بی��ش از یک پنج��م از کل خرید های آنالین در 
انگلس��تان در حال حاضر طی رفت و آمد روزانه اتفاق 
می افتد که البته رق��م آن 11میلیارد و 200میلیون 
دالر در سال است. این تحقیق همچنین دریافت که 
هر مس��افر به طور متوس��ط در طول هفته 43 دالر 
خرج می کند که این رقم در مورد مس��افران س��اکن 

لندن به 53 دالر می رسد. 
نتایج ای��ن مطالعه لباس را پرفروش ترین محصول 
برآورد کرد. این در حالی اس��ت که تقریبا سه چهارم 
از مس��افران قطار در بریتانی��ا )71درصد( لباس های 
مورد نیاز خود را طی س��فر های هفتگی خود با قطار 
می خرند. دنیای س��رگرمی و رس��انه ها نیز محبوب 
هس��تند. 68درص��د از مس��افران ب��رای دانلود های 
دیجیتال و 65درصد از آنها نیز به خاطر سرگرمی های 
دیگری از قبیل دی وی دی، س��ی دی یا کتاب پول 

خرج می کنند. 
ب��ه منظ��ور کاوش عمیق ت��ر درباره رابط��ه میان 
تبلیغات در فضای خارج از خانه و تجارت الکترونیک، 
ما به بررس��ی عوامل موث��ر روی رفتار مصرف کننده 
حین سفر پرداختیم. این تحقیق روی بیش از 2000 

مسافر قطار انجام شد. 
نتای��ج تحقیق��ات آژان��س تبلیغات��ی خارج از 
خانه »KBH On-Train Media« مشخص 
ک��رد تبلیغات در قطار م��ورد توجه افراد مختلف 
پاس��خ دهندگان  از  94درص��د  می گی��رد.  ق��رار 
تبلیغ��ات در قطار را به چش��م خود دیده اند. در 
همی��ن اثنا 48درصد از مس��افران ب��ه تحقیق یا 
بررس��ی محصول یا خدمت تبلیغ ش��ده پرداخته 
و 33درص��د نیز درب��اره آگه��ی تبلیغاتی فوق با 
دیگ��ران گفت وگو کرده ان��د. در نهایت 24درصد 
نیز با مش��اهده و بررسی این آگهی های تبلیغاتی 
تصمی��م به خرید محصول یا اس��تفاده از خدمت 

مورد نظر گرفته اند. 
مهم ت��ر از هم��ه اینک��ه در خص��وص مش��اهده 
آگهی های تبلیغاتی حین س��فر با قطار، متوس��ط 
م��دت زم��ان توقف در آن به م��دت 38 دقیقه، به 
مس��افران فرصت مناس��ب ب��رای مطالعه، جذب و 
س��پس ارس��ال پیام در قطار را می دهد. این مدت 
زم��ان در کنار توس��عه ارتباطات به روش��نی روی 
رفتار مس��افر تاثی��ر می گذارد. براس��اس تحقیقات 
انجام شده 90درصد از مسافران در قطار به گوشی 
هوش��مند خود متصل می ش��وند. به طور میانگین، 
نیمی از مدت زمان حضور در قطار به کار با گوشی 
هوش��مند اختصاص می یابد. این ارتباط به معنای 
ام��کان تحقیق و خرید محصوالت تبلیغ ش��ده در 

قطار به محض مشاهده آگهی است. 
ای��ن گزینه فرصتی ب��رای س��رمایه گذاری برند ها 
و بازاریاب��ان روی این رفتار ه��ای متغیر با درک این 
حقیقت به شمار می رود که تصمیمات خرید بستگی 
به طرز فکر مصرف کننده و نوع محصول تبلیغ ش��ده 

دارد. 
در پ��ی مش��اهده آگهی های تبلیغات��ی در قطار، 
گاه  و  ف��وری  تصمیمات��ی  گاه  مصرف کنن��دگان 
تصمیمات��ی با تاخیر می گیرن��د. نتایج این تحقیق 
مش��خص کرد محبوب ترین زم��ان برای خرید یک 
محص��ول ی��ا خدمت تبلیغ ش��ده در قط��ار اواخر 
روز اس��ت. 29درصد از افراد به ای��ن ترتیب عمل 
می کنن��د. تبلیغ کنن��دگان باید نس��بت ب��ه تاثیر 
ارزش خرید روی س��رعت انج��ام کار و این تاخیر 
پیش بینی ش��ده در کمپین های خود آگاه باش��ند. 
اجن��اس با ارزش و گران قیمت باید با لفظ »مهم و 
قابل توجه« از دیگران متمایز شوند و سپس درباره 
آنه��ا بحث و جس��ت وجو صورت گی��رد. در آینده 
مصرف کنن��ده آن را خواهد خرید. اجناس ارزان تر 
نظیر پوش��اک، کیف و کفش پاس��خی س��ریع تر را 

برمی انگیزند. 
تبلیغ کننده همچنین باید از تناس��ب پیام خود با 
وضعیت ذهنی مس��افر در قطار اطمینان یابد. س��فر 
ب��ا قطار به عنوان منطقه ای حائل بین دو قس��مت از 
روز شناخته می شود که مصرف کنندگان در آن مدت 
به بخ��ش بعدی روز خود، عالیق و تصمیمات ش��ان 
می اندیشند. توجه به این وضعیت ذهنی در طراحی 
کمپی��ن توس��ط تبلیغ کنن��دگان بیش��ترین میزان 

موفقیت را به همراه خواهد داشت. 
 »Sky Difference« برای مثال، شبکه تلویزیونی
کمپین��ی موثر در قط��ار راه انداخت که با تش��ویق 
ب��ه اجرای ایده هایی برای تفریح در س��اعات عصر یا 
آخر هفته وضعیت ذهنی مسافر را تشخیص می داد. 
Netflix  بعد ه��ا ایده فوق را با یک کمپین خارج از 
خانه در هم آمیخت که براس��اس س��اعت روز، آب و 
هوا و شرایط محیطی نسبت به تحویل محتوا و حتی 
انجام واکنش به داس��تان های خب��ری و رویداد های 

زنده اقدام می کرد. 
بازاریاب��ان زرن��گ و دان��ا ب��ه منظ��ور راه اندازی 
کمپین ه��ای موثر ت��ر از قبل، روی ترکی��ب ارتباط، 
زمان توقف و رشد تجارت الکترونیکی سرمایه گذاری 
می کنند. در نتیجه تبلیغات پتانسیل نفوذ بیشتر در 

رفتار مصرف کننده در مقایسه با گذشته را دارد. 
منبع:  ام بی ای نیوز

سهشنبه
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کافه بازاریابی
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با توجه به اینکه تمام این برندها 
به نوعی مخاطب یکسان دارند و 
هویت شکل گرفته از آن برگرفته 
از رفتار مشترک نوعی خاص از 

مخاطبان است باید گفت که این 
همکاری مشترک استارتاپی یک 

اجرای موفق را در پی خواهد 
داشت. آن هم به شرطی که 

این انتخاب مخاطب سلیقه ای 
نباشد و براساس تحقیقات بازار 
و مخاطب شناسی دقیق صورت 

گرفته باشد

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

پیام ناوی
مدرس و مشاورCRM ، CEM  و باشگاه مشتری

مشتریان ابدی
بررسی کمپین »چند خط« به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 

چند خط با چند برند 



برای مطالعه 590    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 )60(

کارهای خود را با وظایف سایرین 
عوض کنید

بدون هیچگونه شکی نمی توان فردی را یافت که 
صاح��ب تمامی مهارت ها باش��د و بتواند هرکاری را 
به بهترین ش��کل و در کمتری��ن زمان ممکن انجام 
ده��د. همی��ن امر ه��م منجر ب��ه تفاوت اف��راد در 
مهارت های ش��ان می شود. برخی افراد در امور رایانه 
مهارت کافی دارند و برخی دیگر در زمینه بازاریابی 
و فروش از استعداد عجیبی برخوردار هستند. دامنه 
مهارت ه��ا خصوصا در فضای کس��ب و کار به قدری 
باالس��ت که ذکر تمامی آنها بسیار وقت گیر خواهد 
بود، اگرچه انجام تمام��ی کارها به تنهایی از خیلی 
جه��ات دارای اهمیت اس��ت با این ح��ال فراموش 
نکنی��د که ای��ن امر اگرچ��ه در گذش��ته امکانپذیر 
بود ب��رای مثال فردی یک واحد ف��روش را خود به 
تنهای��ی اداره کند و به امور آن بپردازد، با این حال 
در فضای کسب و کار حال حاضر که به شدت رقابتی 
ش��ده است، انجام چندین کار توسط یک فرد بسیار 
زمانبر خواهد بود و همین امر باعث می شود شرکت 
از س��ایر رقبای خود عقب بماند و نتواند فرصت های 
پیش روی خود را از دس��ت بده��د. به همین خاطر 
اس��ت که ش��رکت ها همواره کارها را بین کارکنان 
خود تقس��یم می کنند تا بتوانند آنها را در س��رعت 
مناسب به پایان رسانند. برای مثال ممکن است یک 
فرد بتواند چندین وظیفه را در شرکت عهده دار شود 
و ای��ن امر از لحاظ صرفه جویی در هزینه ها بس��یار 
باارزش است. با این حال همان طور که گفته شد وی 
اگرچه قادر به انجام چندین وظیفه خواهد بود، اما با 
توجه به این نکته که وی در ابتدا باید وظیفه اصلی 
خود را به اتمام رساند سپس به سراغ سایر کارهای 
محول ش��ده برود، انجام آنها با کندی محسوس��ی 
مواجه خواهد شد که این امر به علت وقت گیر بودن 
ابدا مقرون به صرفه نیست. همین امر باعث می شود 
اهمیت هم��کاری و تعامل کارکنان ب��ا یکدیگر باال 
برود. درواق��ع صمیمیت و در ارتباط بودن کارکنان 
مقوله ای بس��یار مهم است که منجر به انجام بهتر و 

سریع تر کارها خواهد شد. 

ایده
عوض کردن کارها در محیط کاری با یکدیگر کاری 
هوش��مندانه محسوب می شود. با این حال نحوه انجام 
آن نی��ز از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. برای مثال 
هرگ��ز نبای��د در ازای کاری که تنها ی��ک روز از وقت 
کاری را به خ��ود اختصاص خواهد داد، کاری را قبول 
کنید که حتی تا یک هفته ش��ما را درگیر کند. برای 
جلوگیری از وقوع چنین مواردی بهتر اس��ت س��طح 
روابط خود را با سایر همکاران تان افزایش دهید، با این 
کار راحت ت��ر می توانید اقدام به تعویض وظایف کنید. 
با توجه به دوس��تی ای که بین شما و همکارتان برقرار 
اس��ت با خیال راحت تری می توانید نسبت به عادالنه 
ب��ودن کاری ک��ه مبادل��ه کرده اید، اطمینان داش��ته 
باش��ید. البته در این اقدام تنها الزم نیس��ت که فردی 
از هم��کاران خود را انتخ��اب کنید. برای مثال ممکن 
است فردی وظیفه ای را عهده دار شود که نمی تواند در 
زمان مشخص شده و با کیفیت مدنظر به اتمام رساند، 
در این بین فرد مناسبی را نیز جهت مبادله کارها پیدا 
نمی کند. تحت این شرایط توصیه می شود وی فردی 
را در بیرون از محیط کاری جهت انجام آن بیابد. البته 
باید توجه داشت که اگر کاری که قرار است انجام شود 
محرمانه است و جزو اسرار شرکت محسوب می شود، 
بهتر اس��ت وظیفه  را به فردی خارج از شرکت محول 
نکنید و اگر چاره دیگری نیس��ت فردی را بیابید که از 

هر نظر به وی اعتماد زیادی دارید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مبادله امری اس��ت که در هر زمینه ای می تواند 
ب��ه کار گرفت��ه ش��ود و مثال های ف��وق تنها جهت 
آش��نایی با این ش��یوه کاری اس��ت. ای��ن اقدام در 
زمینه مدیریت زمان از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
و در صورتی که با هوش��یاری ص��ورت گیرد، نتایج 

فوق العاده ای درپی خواهد داشت. 
- تمام��ی وظای��ف را هرچق��در ه��م که س��خت 
باش��ند، نبای��د به ش��خص دیگ��ری س��پرد. برخی 
وظایف��ی ک��ه به اف��راد داده می ش��ود تجربه کاری 
فوق العاده ای محس��وب می ش��ود و با این کار ش��ما 
ی��ک فرصت مناس��ب جهت ارتقای س��طح کاری و 
افزای��ش توانایی های ت��ان را از دس��ت خواهید داد. 
بهتر اس��ت اگر زمان در اختیار داده ش��ده کم است 
و وظیفه نیز کاری با ارزش و مهم اس��ت مس��تقیما 
 ب��ا مدی��ر خود راج��ع به افزای��ش زم��ان انجام آن 

صحبت کنید.

سهشنبه
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پاس�خ کارش�ناس: رهبری بخ��ش جدایی ناپذیری 
از مدیریت اس��ت. رهبری کردن در س��ازمان ها هر روز 
بااهمیت تر از مدیریت کردن بر همان سازمان می شود. 
رهبری عبارت است از توانایی اثرگذاشتن و قابلیت نفوذ 
در اعض��ای یک گروه در جهت تحق��ق اهداف از پیش 

تعیین ش��ده. امکان دارد که این اثرگذاری یک منبع و 
منشا رسمی در سازمان داشته باشد یا از جایی خارج از 
س��ازمان به وجود آمده باشد. البته برای رهبری تعاریف 

دیگری نیز مطرح می شود.
 رهبری در ترغیب افراد برای دنبال کردن مش��تاقانه 
اهدافی معین خالصه می ش��ود. رهبر باید در سازمانش 
اعتم��اد آفری��ن باش��د و ب��ا دوراندیش��ی و پیش بینی 

آینده، س��ازمان را هدایت کند. بنابراین کامال مشخص 
 اس��ت ک��ه مدی��ر س��ازمان بای��د قابلیت رهب��ری نیز 

داشته باشد.
 در واق��ع مدیرانی که از ویژگی های رهبری برخوردار 
هس��تند، موفق ترن��د و س��ازمان خود را بهت��ر هدایت 
می کنند و تمامی سازمان های بزرگ در پی این هستند 
که ویژگی های رهبری را برای مدیران شان تعریف کنند. 

رهبری یا مدیریت

پرس�ش: مدیریت کس�ب وکاری را در حوزه تولید دارو برعهده دارم. همیشه صحبت از این می شود که مدیر یک سازمان 
باید رهبر آن نیز باش�د. در این باره به خوبی می دانم که مدیریت با رهبری متفاوت اس�ت. به نظرتان باید برای کسب وکارم 
مدیریت کنم یا رهبری. آیا امکان پذیر است که مدیری باشم که رهبری کسب وکارش را نیز برعهده دارد. لطفا درباره این 

دو حوزه کمی راهنمایی کنید. 

کلینیککسبوکار

کمپانی Heinz به وس��یله 
ی��ک پس��ربچه آمریکایی که 
تنها دارایی اش یک س��وم یک 
هکتار زمین با یک گاری بود، 
ایجاد ش��د. هنری جی. هاینز 
ت��ا پیش از تاس��یس کمپانی، 
در کارگاه آجرپ��زی پ��درش 
 10 زمانی ک��ه  می ک��رد.  کار 
س��اله شد، والدینش به او یک 
باغ کوچک هدیه دادند. هاینز 
بعد از مدتی سبزیجات باغش 
را ب��ه فروش رس��اند و به این 
ترتی��ب، قدم ه��ای اولیه برای 
آغاز تولی��د محصوالت غذایی 
دوره،  آن  در  برداش��ت.  را 
ش��رکت ها مواد غذایی خود را 
داخل ظروف رنگی بسته بندی 
می کردن��د تا از ای��ن طریق، 
کیفی��ت پایین آنها مش��خص 
نشود، اما هاینز، از قوطی های 
بس��ته بندی  برای  شیش��ه ای 
اس��تفاده  خ��ود  محص��والت 
کرد. اینجا بود که نخس��تین 
قدم کمپان��ی در جهت تامین 
نی��از مصرف کنندگان و حفظ 
برداش��ته  محصوالت  کیفیت 

شد. 
از  یک��ی  هاین��ز  ام��روزه 
بزرگ ترین کمپانی های جهان 
اس��ت که دفات��ر آن در 200 
کش��ور مختلف اداره می شود. 
ح��دود 5700  کمپانی  ای��ن 
محص��ول متنوع تولید کرده و 
بازار بیش از 50 کشور دنیا را 
به خود اختصاص داده است. 

ساختار سازمانی
کس��ب و کار،  ی��ک  در 
منطقی تر این اس��ت که روی 
محصول یا خط تولیدی که در 
آن بهتری��ن عملکرد را دارید، 
تمرک��ز کنید. ب��رای این کار، 
کلیه س��ازمان ها به ایجاد یک 

ساختار سازمانی نیاز دارند. 
پروژه هاین��ز تماما در مورد 
توانمند کردن س��ازمان برای 
س��ازگاری و تغییر بوده، تا از 
انعطاف پذیری  طری��ق،  ای��ن 
ج��ذب  ب��رای  را  الزم 
موقعیت های��ی ک��ه بازده��ی 
کند.  شناس��ایی  دارند  باالیی 
به عنوان بخشی از برنامه رشد 
و س��ازماندهی جهانی، هاینز 
پ��روژه ای را مختص مدیریت 
بخش اروپایی کسب و کار خود 

در نظر گرفته است.
 در این رویک��رد مدیریتی، 
بیشترین  بازار ها  و  محصوالت 
پیش��رفت   برای  را  پتانس��یل 
آینده سازمان و بازگشت سود 
می کنند،  فراه��م  س��رمایه ها 
محصول،  توس��عه  در حالی که 
تولی��دات، ف��روش و بازاریابی 
از  بهره ب��رداری  جه��ت  در 
ب��ه  مق��رون  در  فرصت ه��ا 
صرفه تری��ن حالت های ممکن 
ب��ه کمک س��ازمان می آید. با 
اجرای این رویکرد تازه، هاینز 
ق��ادر بود الگ��وی تغییر ذائقه 
به  را  اروپایی  مصرف کنندگان 

سرعت شناسایی کند. 

شناسایی فرصت های تازه
در  هاین��ز  ت��ازه  رویک��رد 
صورت��ی موفقیت آمیز خواهد 
ب��ود ک��ه بتوان��د فرصت های 
تازه را رش��د و پ��رورش دهد. 
یک��ی از مثال ه��ای خوب در 
رابطه با توانای��ی این کمپانی 
ب��رای شناس��ایی فرصت های 
تازه، روش��ی اس��ت که هاینز 
ب��رای توس��عه خ��ود در بازار 
ش��رق و مرکز اروپ��ا در پیش 
گرفته اس��ت. این شیوه برای 
دوره کوتاه��ی ب��ه کار گرفته 
ش��د، اما با توجه به رشد اخیر 
هاینز در ای��ن بازار ها، دیدگاه 
خوش بینانه ای در به کارگیری 
این شیوه در آینده، پیش بینی 

شده است. 
در ح��ال حاض��ر هاینز در 

کودک  غ��ذای  تجارت 
قبولی  قاب��ل  جای��گاه 
از  بس��یاری  ب��ازار  در 
اروپ��ای  کش��ور های 
شرقی از جمله روسیه، 
و  چ��ک  جمه��وری 
مجارس��تان ب��ه خ��ود 
اس��ت.  داده  اختصاص 
ای��ن کمپان��ی اخی��را 
ی��ک   ،Publitski
لهس��تانی  برند س��س 
ک��رده،  خری��داری  را 
برند  ب��ا  هم زم��ان  که 
هاینز در بازار لهس��تان 
کش��ور های  س��ایر  و 
فعال  ش��رقی  اروپ��ای 
ترتیب،  این  به  اس��ت. 
انتظار می رود که هاینز 
طی پنج س��ال آینده با 
25درصد رش��د روبه رو 

ش��ود. تولید غ��ذای حیوانات 
خانگ��ی در اروپای ش��رقی و 
تازه  پروژه های  جزو  روس��یه، 
این کمپانی به ش��مار می رود. 
در روس��یه نس��بت به ایاالت 
متحده، افراد بیشتری صاحب 
حیوان��ات خانگ��ی هس��تند، 
همین مسئله، پتانسیل باالی 
ب��ازار ای��ن کش��ور را در این 

زمینه پیش بینی می کند. 
هاین��ز ب��ه م��دت 18 ماه، 
کنسرو لوبیای خود را به بازار 
روس��یه معرفی ک��رد. معرفی 
پش��توانه ای  ای��ن محص��ول، 
برای توسعه کسب و کار غذای 
ش��د.  کمپانی  ای��ن  ک��ودک 
روس ها از خ��وردن لوبیا لذت 
می برن��د اما به مصرف س��س 
کوجه فرنگ��ی داخل آن عادت 
نداش��تند. در نتیج��ه هاین��ز 
ب��ه این نتیجه رس��ید که این 
موض��وع، موقعی��ت بزرگی را 
ب��رای آنها فراهم می کند تا به 
کم��ک آن، این محصول را در 
روس��یه به محبوبیت برساند. 
برند  چنی��ن  معرف��ی  البت��ه 
مش��هوری در یک ب��ازار تازه 
و در بین افرادی که آش��نایی 
کمی با کنس��رو لوبیا داشتند، 
نیاز به ظرافت خاصی داشت. 

نوآوری
نوآوری  و  آژانس خالقی��ت 
ب��ر این ب��اور اس��ت ک��ه در 
برند هایی  کس��ب و کار،  دنیای 
که خالقیت��ی ندارند، خطرات 
بیش��تری را پی��ش روی خود 
ام��روزه  داش��ت.  خواهن��د 
اطالع��ات با ی��ک اش��اره، از 
یک س��ازمان یا ی��ک فرد به 

س��ازمان های دیگ��ر منتق��ل 
سیس��تم  س��رعت  می ش��ود. 
انتقال اطالعات نشان می دهد 
که علم، در دوره اوج خود قرار 
گرفته است. در این دوره، رقبا 
به ص��ورت روزانه و نه س��االنه 
از اطالعات و روش های ش��ما 
تنها  می کنن��د.  کپی ب��رداری 
مزی��ت رقابتی ی��ک کمپانی، 
توانای��ی آن در س��ازگاری با 
تغییرات و معرفی آن است. در 
گذشته، بزرگ ترین و بهترین 
س��ازمان ها آنهای��ی بودند که 
ب��ه بهتری��ن ماش��ین آالت و 
اما  بودن��د.  مجهز  تجهی��زات 
در ای��ن دوره، ایده پ��ردازی و 
س��رمایه  بزرگ ترین  نوآوری، 
یک س��ازمان اس��ت. ب��ا این 
داش��تن یک  وج��ود، صرف��ا 
ایده خوب کافی نیس��ت، این 
مس��تمر  باید  ایده پردازی ه��ا 
باش��د.  همیش��گی  و 
خالقیت باید تبدیل به 

سبک زندگی شود. 

تحقیق
س��ازمان ها ب��ه طور 
معم��ول و با اس��تفاده 
خاصی،  تکنیک های  از 
عملکرد گذشته، حال و 
آینده سازمان را بررسی 
به عن��وان  می کنن��د. 
تحقیق��ات  مث��ال، 
به منظور  سازمان یافته، 
تقاض��ای  شناس��ایی 
و  مصرف کنن��دگان 
و  تولی��د  روش ه��ای 
هزین��ه توزی��ع، به کار 
ب��رده می ش��ود. ی��ک 
تحلی��ل  ب��ا  س��ازمان 
ش��کاف ها،  بررس��ی  و 
بالقوه  توانای��ی  تفاوت می��ان 
و عملک��رد واقع��ی س��ازمان 
را ارزیاب��ی ک��رده و نی��ز ب��ا 
تکنیک های��ی  از  بهره گی��ری 
مانند بن��چ مارکینگ، بهترین 
را  درس ها  ارزش مندتری��ن  و 
از خطوط مختلف کس��ب و کار 

خود کسب خواهد کرد. 
مزی��ت ب��ه کارگی��ری این 

قاب��ل  و  مطمئ��ن  رویک��رد، 
اس��ت.  آن  بودن  پیش بین��ی 
این رویک��رد می تواند مزایای 
بزرگی دربر داش��ته و با ایجاد 
ط��رز فکری تازه، ب��ه کمپانی 
ای��ن ام��کان را بده��د که از 

رقبای خود پیشی بگیرد. 

ترویج و پیشبرد
 ،2000 س��ال  م��ارس  در 
هاینز کمپینی را با هزینه 10 
میلیون یورو راه اندازی کرد که 

شامل این موارد بود: 
و  رادیوی��ی  تبلیغ��ات 

تلویزیونی
و  پوس��تر ها  از  اس��تفاده 

مطبوعات
ساخت وب سایت

برپایی کمپین های تبلیغاتی 
و سمپلینگ

هر یک از این موارد، موضوع 
و تِ��م واح��دی را در پی��ش 
گرفتند: »هر غذایی با س��س 
هاینز، خوش طعم تر می شود«. 
پوس��تر ها، مطبوعات، مجالت 
و تبلیغات بدن��ه اتوبوس ها، با 
کمپین تلویزیونی هاینز همراه 

شده بودند. 

شرکای جدید
شرکت های موفق همیشه به 
دنبال شرکای خالق هستند تا 
از طریق آنها میزان سوددهی 
شرکت ش��ان را افزایش دهند. 
هاینز با پیوس��تن به ش��رکت 
Walkers، تصمی��م داش��ت 
طع��م ت��ازه و بی همتای��ی را 
تولی��د کند که همان س��س 
کچاپ هاینز بود. این نوآوری، 
دو برند سرش��ناس را در کنار 
یکدیگ��ر ق��رار داد و به هاینز 
ای��ن ام��کان را داد ت��ا ب��ازار 
خود را در س��طح وس��یع تری 

گسترش دهد. 

نتیجه گیری
و  ن��وآوری  زمین��ه  در 
نمونه  یک  خالقی��ت، هاین��ز 
س��ازمانی است که توانسته به 
ش��کل پویا و فع��ال، از رقبای 
خود پیش افتاده و به موفقیت 
برس��د. سازمان ها برای رشد و 
باقی ماندن در بازار، باید دائما 
خطر کرده و ایده های نو ارائه 

دهند. 
آنها موظفن��د به انتقادات و 
مصرف کنندگان  پیش��نهادات 
گ��وش  خ��ود  کارمن��دان  و 
دهند. این ام��کان وجود دارد 
که س��ازمان ها در آغاز راه، با 
شکس��ت هایی مواجه ش��وند، 
اما با قبول شکست و پیمودن 
ادام��ه راه، ب��دون ش��ک ب��ه 
پیروزی م��ورد انتظار خواهند 
پی��روزی،  همی��ن  و  رس��ید 
موفقیت های  تضمین کنن��ده 
آتی س��ازمان نیز خواهد بود. 
هاینز با پاس��خگویی به تغییر 
ذائقه و نیاز مصرف کنندگان و 
نیز با ارضای نیاز مش��تریانش 
در بازار ه��ای خ��ود، از س��ایر 

برند ها پیش افتاده است. 

سازمان ها به طور معمول و با 
استفاده از تکنیک های خاصی، 
عملکرد گذشته، حال و آینده 

سازمان را بررسی می کنند. به عنوان 
مثال، تحقیقات سازمان یافته، 
به منظور شناسایی تقاضای 

مصرف کنندگان و روش های تولید و 
هزینه توزیع، به کار برده می شود. 

یک سازمان با تحلیل و بررسی 
شکاف ها، تفاوت میان توانایی 

بالقوه و عملکرد واقعی سازمان را 
ارزیابی کرده و نیز با بهره گیری از 
تکنیک هایی مانند بنچ مارکینگ، 

بهترین و ارزش مندترین درس ها 
را از خطوط مختلف کسب و کار خود 

کسب خواهد کرد
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نگاهی به شیوه های مدیریتی کمپانی مواد  غذایی هاینز

بهترینچیزها،نصیبافرادصبورمیشود

تنظیم بهتر بودجه

بودجه بندی فواید مهمی دارد؛ اوال برای فهم پویایی 
سود و ساختار مالی موسسه، ثانیا برای برنامه ریزی به 
منظور ایجاد تغییرات در دوره  آتی. بودجه بندی شما را 
مجبور می س��ازد تا به عواملی که سبب اصالح شرایط 
موسسه و افزایش سود می شود، توجه کنید و همچنین 
به شما کمک می کند تا برای آینده آماده شوید. مدل 
اصلی س��ود چارچوب الزم را برای بودجه بندی س��ود 
فراهم می سازد. مدل مناسب سود، ضروری ترین نقطه  
ش��روع برای بودجه بندی است. به منظور توسعه  سود 

سال آتی، به موارد زیر توجه کنید: 
- حاشیه ها )حاشیه  فروش، حاشیه  سود و...(

- حجم فروش 
- هزینه های ثابت

بودجه  سود زیرساخت مناسبی برای تغییرات خاصی 
در بدهی ه��ا و دارایی ه��ای عملیاتی ایجاد می کند که 
به وس��یله  هزینه ها و درآمد حاص��ل از فروش صورت 
می گی��رد. فرض کنی��د 10درصد افزای��ش در درآمد 
حاصل از فروش پیش بینی می کنید. حس��اب دارایی، 
حساب های دریافتی چقدر افزایش می یابد؟ فرض کنید 
حجم فروش مورد نظر س��ال آینده 15درصد باالتر از 
امسال باشد. موجودی کاال چقدر افزایش خواهد یافت؟ 
تغییرات برنامه ریزی شده در هزینه ها و درآمد حاصل 
از فروش س��ال بعد، مستقیما به تغییرات برنامه ریزی 
شده در بدهی ها و دارایی های عملیاتی منتهی می شود. 
این تغییرات، توجه را به دو مشکل اساسی و مهم دیگر 

جلب می کند. 
اوال، اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، چه مقدار 
گردش وجوه نقد حاصل از س��ود ایجاد می شود؟ ثانیا، 
آیا نیاز به س��رمایه  بیشتری خواهیم داشت و اینکه از 
کجا این پول فراهم می شود؟ نیاز به گردش وجوه نقد 
ناشی از سود برنامه ریزی شده )فعالیت های عملیاتی( 
برای س��ال آتی دارید، دلیل آن وجوه سه تصمیم مهم 

در برنامه ریزی مالی است: 
- توزی��ع وجه نقد حاصل از س��ود می��ان صاحبان 
سرمایه )س��ود نقدی سهام به سهامداران شرکت های 
س��هامی و توزیع وجه نقد به س��هامداران شرکت های 

سهامی با مسئولیت محدود و شرکا(
- هزینه های س��رمایه ای )خری��د دارایی های ثابت 
جدید برای جایگزین کردن و تبدیل به احس��ن کردن 
دارایی ه��ای ثاب��ت قدیم��ی و ب��رای افزایش ظرفیت 

موسسه(
- افزای��ش س��رمایه از طریق وام گرفت��ن، احتماال، 
افزایش حق��وق صاحبان س��رمایه از طری��ق مالکان 

)سهامداران( جدید
هرچ��ه بودجه  گردش وجوه نقد حاصل از س��ود را 
بیش��تر گرفته باش��ید، میزان انعطاف پذیری بیشتری 
در پ��ول موجود برای توزیع س��هم وجه نقد حاصل از 
سود و مصارف سرمایه و فش��ار کمتری برای افزایش 
سرمایه جدید از طریق قرض و منابع صاحبان سرمایه 

خواهید داشت. 
به طور کلی، بودجه  سود با بودجه  بدهی ها و دارایی ها 
و گردش وجوه نقد رابطه  مس��تقیم دارد. حسابدارتان 
بودجه  سود شما را در نظر می گیرد )برنامه  استراتژیک 
برای افزایش س��ود( و ترازنامه و صورت گردش وجوه 
نقد برنامه ریزی شده ای را تهیه می کند. این اطالعات 
برای برنامه ریزی خوب و دقیق بس��یار ضروری است. 
باالخص توجه به اینکه چقدر گردش وجوه نقد حاصل 
از سود تحقق خواهد یافت و چقدر مصارف سرمایه ای 
مورد نیاز است، که به این ترتیب منجر به این خواهد 
شد که بدانید باید چه مقدار سرمایه  را افزایش دهید و 
چه مقدار وجه نقد حاصل از سود را برای توزیع به کار 

ببرید. 

مباحث و موضوعات مدیریت 
بازاریابی با نگرش بازار ایران

پروفسور فیلیپ کارتر، 
پدر علم بازاریابی جهان 
می گوید: بازارها به شدت 
در حال تغییر هس��تند 
باید  بازاریاب��ی هم  پس 
تغییر کن��د. بیش از 10 
سال اس��ت که بازاریابی 
اقتصادی  بنگاه های  وارد 
ایران ش��ده اس��ت. اگر 
بخواهی��م ادعا کنیم که 

یک کلمه باعث ش��کل گیری علم بازاریابی شده است، 
آن کلمه »رقابت« است. در فضای کسب و کار رقابتی، 
مش��تری رئیس اس��ت و این یک واقعیت اس��ت، زیرا 
مشتری حق انتخاب دارد. اوست که تصمیم می گیرد از 
چه کسی بخرد و از چه کسی نخرد. از این رو مدیریت 
بازاریابی را می توان تالشی آگاهانه  برای به دست آوردن 

نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف تعریف کرد. 
کتاب مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش 
بازار ایران تالیف پرویز درگی، مدرس دانش��گاه، مشاور 
و محقق بازاریابی مجموعه ای از مقاله ها، برداش��ت ها، 
فراگرفته ه��ا و نظرات��ی اس��ت که می توان��د به عنوان 
مجموعه ای متفاوت مورد استفاده دانشگاهیان و جامعه 
صنعت��ی و بازرگانی قرار بگیرد و حتی س��ازمان های 
دولتی نیز می توانند بخش های مختلف این کتاب را به 
طور مجزا یا پیوسته مورد مطالعه قرار دهند و از نکات 

آموزنده و ارزشمند آن بهره مند شوند. 
در بخش��ی از این کتاب آمده است: صدای مشتری 
را بش��نوید. برای شنیدن صدای مشتری هزینه کنید 
و وقت بگذارید، با مش��تریان جلس��ه بگذارید، با آنها 
گفت وگو کنی��د، پس از فروش با آنها تماس بگیرید و 
نظرات شان را جویا شوید. اگر شما صدای مشتریان تان 
را نشنوید، رقیب صدای آنها را می شنود و طبیعی است 
که او به صدای ایشان پاسخ می دهد و در نتیجه مورد 
انتخاب مشتریان قرار می گیرد. این کتاب در 21 فصل 
و 501 صفحه توسط انتشارات بازاریابی به چاپ رسیده 

است و دارای دو پیوست است. 

مدیریت امروز

آیا می دانستید

پیمان احمدی 
Peyman. ahmady@yahoo. com
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جنگ در میدان تجارت
 

دونال��د ترام��پ، رئیس جمهوری منتخ��ب آمریکا، 
به زودی به کاخ س��فید می رود تا ریاست جمهوری اش 
رسما شروع شود. هنوز خیلی زود است که درباره انجام 
وعده های انتخاباتی اش صحبت ش��ود، اما کمتر کسی 
است که تردید داشته باشد عملی شدن وعده های آقای 

ترامپ آتش جنگ تجاری را شعله ور می کند. 
اما واقعیت این است که شروع جنگ تجاری با چین 
برای آمریکا چندان ایده خوبی نیس��ت و مش��کالتی 
جدی س��ر راه این کشور ایجاد می کند. به هفت دلیل 
زیر جنگ تج��اری میان چین و آمریکا به ضرر هر دو 

کشور است: 

1( چین واکنش نشان خواهد داد
آقای ترامپ در زمان انتخابات درباره چین گفت: »ما 
قدرتی باالتر از چین هستیم، قدرت اقتصادی داریم و 

مردم این را نمی دانند.«
آمریکا و چین میزان قابل توجهی تبادل تجاری با هم 
دارند، اما نکته اینجاست که چین بیشتر فروشنده است 
تا خریدار. میزان کاالیی که چین به آمریکا می فروشد 
بسیار بیش��تر از آن چیزی اس��ت که آمریکا به چین 
می فرس��تد. پس پکن در صورت ب��روز جنگ تجاری 

بیشتر ضرر می کند. 
بنابراین نباید انتظار داش��ت چین دست روی دست 
بگذارد و تماش��اگر جنگ باشد. قطعا در صورت انجام 
کاری از سوی دولت آقای ترامپ، چینی ها هم واکنشی 

سخت نشان خواهند داد. 

2( برندهای بزرگ آسیب می بینند
اگر چین بخواهد مس��لح وارد میدان ش��ود، جنگ 
تجاری به چندین و چند ش��رکت آمریکایی آس��یب 
خواهد زد. استارباکس، بویینگ و اپل تنها چند نمونه 
از برندهایی هس��تند که در صورت ش��کرآب ش��دن 
رواب��ط اقتصادی چی��ن و آمریکا ضربه های س��ختی 
می خورند. آنها در چین س��رمایه زیادی دارند. این سه 
شرکت می گویند که چین 1/3 میلیارد نفری به زودی 
بزرگ ترین بازار واحدشان خواهد شد، البته اگر فرض 

بگیریم االن چنین نباشد. 
به نوش��ته Global Times یک��ی از روزنامه های 
چین، پکن این گونه واکنش نش��ان می دهد: »ایرباس 
جایگزین بویینگ خواهد شد، خرید خودرو و آیفون در 
چین به ش��دت کم خواهد شد و جلوی واردات سویا و 

ذرت از آمریکا گرفته خواهد شد.«

3( این فیلم تکراری است
در س��ال 2009، دولت باراک اوبام��ا به دنبال وضع 
تعرفه ها علیه چی��ن بود چون دامپینگ چینی ها بازار 
آمریکا را با مش��کل مواجه کرده بود. س��ازمان تجارت 
جهان��ی آن زمان ط��رف آمریکا را گرف��ت، اما پکن با 
ق��راردادن تعرفه برای مرغ واردات��ی از آمریکا کار این 
کش��ور را تالفی کرد. این درگیری ها آنقدر ادامه پیدا 
کرد و گسترش یافت که به پنل های خورشیدی، فوالد 
و سایر محصوالت هم رسید. بنابراین سناریویی تکراری 

خواهد بود که نتیجه اش به نفع هیچکس نیست. 

4( چین همین طور در حال روانه کردن پول به 
سمت آمریکاست

چین دومین اقتصاد قدرتمند دنیاست و شرکت های 
این کش��ور روز به روز بیشتر جای خود را در بازارهای 
جهانی ب��از می کنند. این ش��رکت ها حت��ی در حال 
سرمایه گذاری در آمریکا هستند که بخشی از پیشرفت 

آنها به شمار می آید. 
شرکت های آمریکایی از سال 1990 به بعد در چین 
بی��ش از 225 میلیارد دالر و ش��رکت های چینی در 
همین زمان 65 میلیارد دالر در آمریکا سرمایه گذاری 
کرده اند. رقم س��رمایه گذاری ش��رکت های چینی در 
آمریکا همچنان در حال رش��د است. بنابراین اگر این 
روند به دلیل بروز جنگ تجاری متوقف یا کند ش��ود، 

هر دو طرف ضررهای زیادی خواهند داد. 

5( شغل های از دست  رفته دیگر بازنمی گردند
ترامپ قول داده ش��غل های از بی��ن رفته در آمریکا 
به ویژه در بخش تولید را دوباره زنده کند. در بس��یاری 
از موارد، این ادعاها بازتاب واقعیت اقتصادی نیس��ت. 
کارخانه ه��ای پارچه که زمانی برای خود درکارولینای 
ش��مالی قلمرویی داشتند حاال بازی را به چین واگذار 
کرده ان��د. ای��ن مش��اغل ح��اال خیلی وقت اس��ت به 
کشورهایی مثل بنگالدش و ویتنام رسیده اند. بنابراین 
تعرف��ه کاری از پیش نخواه��د برد و فقط آتش جنگ 

تجاری را شعله ورتر خواهد کرد. 

6( تاخت و تاز یوان 
ایده های ترام��پ درباره ارز چین واقعا تاریخ مصرف 
گذشته است. او بارها و بارها پکن را به دستکاری یوان 
مته��م کرده و گفته که چین صادرات خود را با پایین 
نگه داشتن ارزش یوان بیشتر می کند. اما کارشناسان 
ازجمله کارشناسان صندوق بین المللی پول می گویند 
ک��ه یوان ارزش منصفانه ای دارد. در واقع، پکن فعاالنه 
از ارز خ��ود حمایت می کند تا جلوی کاهش ارزش آن 

را بگیرد. 

7( چین دارد دنیا را در دست می گیرد
اگر سیاست های حفاظتی ترامپ، نظم تجاری جهان 
در ده های اخیر را به ه��م بزند، پکن آماده عرض اندام 
خواه��د بود. باراک اوباما، رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
قرارداد تجاری اقیانوس آرام یا TPP را امضا کرده، اما 
سرنوش��ت این قرارداد حاال نامعلوم است چون ترامپ 
گفته در نخستین روز کاری خود آن را لغو خواهد کرد. 
مذاکرات تجاری بین اروپا و آمریکا نیز روی هواست و 
چن��دان امیدی به بازیابی و ادامه آنها در دوران ترامپ 

نیست. 
بنابراین چین آماده اس��ت هرگون��ه واکنش الزم به 
این تغییرات را نش��ان داده و از فرصت احتمالی برای 

قدرتمندتر شدن استفاده کند. 
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گزارش 2

چی��ن قرار اس��ت امس��ال پ��س از یک 
دوره 15 س��اله، بتوان��د عضوی��ت خود را 
در س��ازمان تج��ارت جهان��ی قطعی کند 
اما سیاس��ت هایش در م��ورد اروپا داد وزیر 

اقتصاد آلمان  را درآورده است. 
در حالی که اتحادیه اروپا در حال رایزنی 
با کان��ادا، ایاالت متحده و ژاپن برای انعقاد 
قراردادهای تجاری است، زیگمار گابریل از 
خرید شرکت های حس��اس در اروپا توسط 

شرکت های چینی ابراز نگرانی کرد. 
گابریل، اتحادیه اروپا را به سخت گیری های 
بیش��تر نسبت به خرید س��هام شرکت های 
اروپای��ی از س��وی چینی  ه��ا فراخوان��د و 
گفت نباید ش��رکت هایی که »فناوری های 
راهبردی و مهم« را در اختیار دارند و آینده 
اروپ��ا تحت تاثیر آن اس��ت، ب��ه راحتی به 
چینی هایی فروخته شود که به نظر او »نیت 
 روش��نی« برای تصاح��ب فناوری های مهم 

دارند. 
البته اعتراض های گابریل یک روی دیگر 
ه��م دارد و آن تمایل به غلبه وزنه غربی در 
روابط اقتصادی اتحادیه اروپا نسبت به وزنه 
ش��رقی اس��ت. اتحادیه اروپا توافق تجاری 
خود ب��ا کان��ادا را نهایی ک��رده و احتماال 
 پ��س از آن نوبت به ای��االت متحده و ژاپن 

می رسد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، 
جیرک��ی کاتانن، معاون رئیس کمیس��یون 
اروپ��ا، ب��ازوی اجرای��ی اتحادی��ه اروپا، در 
کنفرانس��ی خبری گفت: ما قصد نداریم در 
ش��رایط کنونی به چین جای��گاه اقتصادی 
ب��ازار بنیان بدهی��م، اما در نظ��ر داریم به 
همه تعه��دات بین المللی خود عمل کنیم. 
ما درب��اره یافت��ن راه حلی از نظ��ر قانونی 

محک��م و از نظر اقتصادی مس��ئولیت پذیر 
کار کرده ایم. 

وی افزود اعطای جایگاه اقتصاد بازار آزاد 
به چین در واقع اثر انفجاری خواهد داشت. 
بس��یاری از صنای��ع اروپای��ی، س��ازندگان 
صفحات خورش��یدی و تولید فوالد در اروپا 
به علت عملکرد بازارش��کنانه چین نگرانند. 
چون آنها باید با شرکت های همتای چینی 
خود رقابت کنند ک��ه از کمک های دولتی 

برخوردارند. 

هنگام��ی که چی��ن در س��ال 2001 به 
عضویت س��ازمان جهانی تج��ارت درآمد، 
اقتص��اد آن به عنوان اقتصادی غیر بازاری به 

ثبت رسید. 
همین امر باعث ش��د تا ش��رکای تجاری 
چین این حق را داشته باشند که در صورت 
روی آوری چین به سیاست قیمت شکنی یا 
بازارش��کنی بر واردات کاال، خدمات و دیگر 
محصوالت از چین ع��وارض گمرکی وضع 

کنند. 

معاون مرکل، صدراعظم آلمان در روزنامه 
Die Welt خط��اب به چینی ها نوش��ت: 
نباید کس��ی انتظار رابط��ه نابرابر اقتصادی 
داش��ته باشد و اگر قرار اس��ت چینی ها به 
راحتی در اروپا فعالیت کنند، در مقابل باید 
اقتصاد دولتی چین از س��خت گیری نسبت 
به حضور شرکای اروپایی دست بردارد، در 
غیر ای��ن صورت ممکن اس��ت جایگاه پکن 
به عنوان یک��ی از اعضای س��ازمان تجارت 

جهانی به خطر بیفتد. 

همان طور که گفته ش��د چین قرار است 
امس��ال پس از یک دوره 15 س��اله بتواند 
عضویت خود را در س��ازمان تجارت جهانی 
قطعی کند اما سیاست هایش در مورد اروپا 
داد گابری��ل را درآورده اس��ت. آمار نش��ان 
می دهد در مدت گذش��ته از س��ال 2016 
میالدی 47 قرارداد به ارزش 10.3 میلیارد 
ی��ورو بی��ن اروپ��ا و چین منعقد ش��ده در 
 حالی که سال گذش��ته 29 قرارداد با ثبت 

شده بود. 
از آنج��ا ک��ه »توافق جام��ع اقتصادی و 
تجاری« یا CETA می��ان اتحادیه اروپا و 
کانادا نیازمند توافق همه اعضاست، آخرین 
مانع در مس��یر آن رأی گی��ری در پارلمان 
ایالتی منطقه 3.5میلیونی والونیا در بلژیک 
بود که باالخره با نتیجه مثبت به س��رانجام 

رسید. 
ب��ه  نس��بت  منطق��ه  ای��ن  کش��اورزان 
جهت گیری توافق نامه به نفع ش��رکت های 
چندملیتی اعتراض داش��تند که در نهایت 
دولت بلژیک حاضر ش��د الحاقیه ای را برای 
متن تواف��ق در نظر گی��رد. همچنین قرار 
اس��ت اثرات توافق در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی و محیط  زیس��تی به صورت منظم 
رصد ش��ود. مذاکرات توافق هفت س��ال به 
طول انجامی��د و در نهایت با حضور دونالد 
تاس��ک رئی��س ش��ورای اروپ��ا، ژان کلود 
یونکر نخس��ت وزیر اروپا و جاس��تین ترودو 
نخست وزیر جوان کانادا در بروکسل به امضا 
رس��ید. پیش بینی می شود با برداشته شدن 
99درص��د از تعرفه ه��ای گمرک��ی بین دو 
طرف، س��االنه 12 میلیارد یورو بر تعامالت 

تجاری افزوده شود. 
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وضعیت تجارت اروپا و چین

به رغم اختالفات سیاسی که آمریکا 
و چین با یکدیگر دارند، تنها نقطه  
مشترک و قوی میان آنها تجارتی 

است که بیش از 500 میلیارد 
دالر در سال ارزش دارد و اتخاذ 

تصمیماتی که به جنگ تجاری این 
دو کشور دامن بزند، قطعا وضعیت 
اقتصادی هر دو دولت را به خطر 

می اندازد

ترجمه: سارا گلچین
منبع: گاردین

پنجمی��ن  و  چه��ل  ترام��پ،  دونال��د 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا، چین را به 
از بین بردن هزاران فرصت ش��غلی آمریکا 
مته��م می کند. با این ح��ال، ترامپ این را 
می داند که چین، ب��ه تنهایی ترمز و مانع 

صنعت آمریکا نیست. 
داستان های ترس��ناکی از جنگ تجاری 
چی��ن و آمری��کا در می��ان م��ردم آمریکا 
تجاری  شنیده می ش��ود. س��اختمان های 
متروک��ه، جوانانی که در جس��ت و جوی 
کار هس��تند، مدیرانی را که ش��اهد بسته 
ش��دن و تعطیل ش��دن کس��ب و کار های 
خود هس��تند ی��ا مصرف کنندگانی را که 
چاره ای جز خری��د تلویزیون ها و کاالهای 
چینی ندارن��د تصور کنی��د، اینها کابوس 
آمریکایی هاس��ت که باعث ه��راس آنها از 
چین و جنگ تجاری شان با چینی ها شده 
است. مش��اور بازرگانی دونالد ترامپ، دان 
دیمیکو وضعیت رقاب��ت آمریکا با چین را 
نابس��امان توصیف می کند. طبقه متوسط 
آمریکا از اینکه فرصت های شغلی ش��ان از 
دس��ت برود، هراس دارن��د و این موضوع 
خش��م کارگ��ران بخش ه��ای صنعت��ی را 
برانگیخته  اس��ت. ترامپ هم ب��رای اینکه 
در میان طبقه متوسط جامعه آمریکا نفوذ 
کند، چین را هدف قرار داده است. او چین 

را ب��ه دس��تکاری نرخ ارز ب��ا هدف هرچه 
بیش��تر رقابتی کردن کااله��ای صادراتی 
چین��ی، حمایت از صنای��ع چینی و نقض 

حقوق مالکیت معنوی متهم کرده است. 
ب��ا روی کار آم��دن ترام��پ به عن��وان 
رئیس جمهوری آمریکا و موضع رادیکال او 
در براب��ر چین، می��ان این دو دولت جنگ 
تجاری در خواه��د گرفت. ترامپ در طول 
مب��ارزات انتخاباتی خ��ود چین را عامل از 
بین رفتن هزاران فرصت شغلی آمریکایی 
دانس��ت و حتی چی��ن را مته��م کرد که 
آلودگی محیط زیس��ت رو ب��ه افزایش را 
چین ب��رای از بی��ن ب��ردن موقعیت های 
صنعت��ی آمریکا و کاهش تولیدات صنعتی 
از خودش س��اخته و پرداخته است. دونالد 
ترامپ، ب��ا وعده بازپس گیری ش��غل های 
آمریکایی س��عی داش��ت نظر طبقه کارگر 
و متوس��ط آمریکا را به خ��ود جلب کند. 
ای��ده او، ایج��اد س��خت گیری در تجارت 
آمری��کا می��ان چی��ن و مکزی��ک با هدف 
تمرکز تولیدات صنعتی در ایالت هایی مثل 
اوهایو،  میش��یگان و ایندیاناس��ت. ترامپ 
پی��ش از برگ��زاری انتخابات، وع��ده داده 
بود که با افزای��ش 45درصدی تعرفه  های 
گمرکی جل��وی واردات کااله��ای چینی 
را ب��ه آمری��کا خواه��د گرفت. ب��ه گفته 
کارشناسان اقتصادی، این افزایش مالیات 
و تعرفه گمرک بدون ش��ک اقتصاد آمریکا 

را با مش��کل رو به رو می کن��د. به عقیده 
بس��یاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش 
تعرف��ه و مالی��ات ب��ه معنای آغ��از جنگ 
تجاری اس��ت، هرچند به بازیافتن مشاغل 
از دس��ت رفت��ه دیگ��ر کمک��ی نمی کند. 
میش��ائیل کاپ��ن، اقتصاددان ارش��د بانک 
بارکلی��ز بررس��ی کرده اس��ت ک��ه حتی 

افزای��ش ناچیز تعرفه کااله��ای وارداتی از 
این دو کش��ور چه تاثیری بر افزایش تولید 
ناخال��ص داخلی آمریکا خواهد داش��ت. با 
فرض افزای��ش 15درصدی تعرفه کاالهای 
وارداتی از چین و افزایش 7درصدی تعرفه 
کاالهای وارداتی از مکزیک، تولید ناخالص 
داخل��ی آمریکا تنه��ا در س��ال آینده نیم 

درصد افزایش خواهد داشت. 
با همه این تفاسیر، چین هم خود را برای 
جنگ تجاری با آمریکا آماده کرده اس��ت. 
به رغم اختالفات سیاسی که این دو دولت 
با یکدیگر دارند، تنها نقطه  مشترک و قوی 
میان آنها تجارتی اس��ت که بیش از 500 
میلیارد دالر در س��ال ارزش دارد و اتخاذ 
تصمیمات��ی که به جنگ تج��اری این دو 
کشور دامن بزند، قطعا وضعیت اقتصادی 

هر دو دولت را به خطر می اندازد. 
همین چند روز گذش��ته بود که چین، 
آمری��کا را به توقف ف��روش آیفون در این 
کشور تهدید کرد. در یکی از روزنامه های 
 چین تح��ت عنوان  GlobalTimes در 
این باره مطلبی منتش��ر شده بود که اگر 
آمری��کا جنگ تجاری با چین را آغاز کند، 
چین هم دس��ت دس��ت نخواهد گذاشت. 
در ای��ن مقال��ه آم��ده بود ک��ه چین هم 
اقدام��ی تالفی جویانه  به عن��وان  می تواند 
ف��روش آیف��ون و خودرو ه��ای آمریکایی 
را در کش��ورش ممنوع کند یا سفارشات 
بویینگ را ب��ا ایرباس جایگزین کند. چین 
حتی می تواند جلوی دانشجویانی را که به 
آمریکا ب��رای تحصل می رون��د نیز بگیرد. 
جالب اس��ت بدانی��د پ��س از اینکه چین 
اعالم کرد در صورت اعمال سیاس��ت های 
سختگیرانه ترامپ در حوزه تجارت بین دو 
کش��ور، فروش آیفون 7 و دیگر محصوالت 

آمریکای��ی را در خاک خود متوقف خواهد 
س��اخت، ارزش س��هام اپل بی��ش از قبل 

کاهش یافت. 
افزایش تعرفه  های  به عقیده چینی ه��ا، 
گمرک��ی و مالیات��ی ب��رای جلوگی��ری از 
ورود کااله��ای چینی به آمریکا، تصمیمی 
ساده لوحانه است و پیامد های جدی برای 
هر دو کش��ور  خواهد داش��ت. این روزنامه 
نوشته است که اگر ترامپ بخواهد تجارت 
چین و آمریکا را از بین ببرد، صنایع زیادی 
در آمری��کا از بی��ن خواهد رف��ت. رویترز 
درب��اره مکالم��ه تلفنی رهبر چین، ش��ی 
جینپین��گ و دونالد ترامپ می گوید که از 
نظر رهبر چین، همکاری اقتصادی چین و 
آمریکا بهترین و منطقی ترین راهکار برای 

هر دو کشور  است. 
کارشناس��ان هش��دار داده ان��د که این 
سیاست های رادیکالی ترامپ برای حمایت 
از تولیدات آمریکایی، بن بس��ت در تجارت 
برای دو کشور را به دنبال خواهد داشت و 
تاثیرات منفی آن بر عرصه های کشاورزی، 
هواپیمایی، فناوری اطالع رس��انی و تولید 
بسیار جدی خواهد بود. این نگرانی وجود 
دارد که در زمینه ارزی نیز ترامپ، چین را 
ی��ک انحصارگر ارزی بنامد که این طبیعتا 
باعث خواهد ش��د تمامی تب��ادالت ارزی، 
مال��ی و بانکی در دو کش��ور نیز مخدوش 

شود. 

اعالن جنگ تجاری 
 آمریکا و چین 
از حرف تا عمل
 به راه افتادن جنگ تجاری میان آمریکا و چین 

تبعات جدی برای اقتصاد هر دو کشور درپی خواهد داشت
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رفته رفت��ه دول��ت یازدهم 
به ماه ه��ای پایانی کار خود 
نزدی��ک می ش��ود. یک��ی از 
وعده ه��ای ای��ن دولت طی 
س��ال های فعالیت، مقابله با 
اجتماعی  ش��بکه های  فیلتر 
در  مناس��ب  محت��وای  و 
فض��ای مجازی بوده اس��ت. 
اگ��ر منصفانه به این موضوع 
و  کارنام��ه  و  کنی��م  ن��گاه 
فعالی��ت وزارت ارتباطات را 
رص��د کنی��م، خواهیم دید 
ط��ی چند س��ال اخیر هیچ 
یک از ش��بکه های اجتماعی 
نشده اند  مس��دود  پرطرفدار 
و پیام رس��ان های اینترنت��ی 
حیات  به  کم��اکان  محبوب 

خود ادامه می دهند.
از  بگذری��م  ح��اال 
ب��رای  ک��ه  کندی های��ی 
افتاد.  اتفاق  وایبر  پیام رسان 
اقدام  گرچه دول��ت هرگونه 
در ای��ن زمین��ه را رد کرده 
و ت��ا به امروز معلوم نش��ده 
کجا  اخت��االت  این  منش��ا 
بوده و ک��دام نهاد داخلی یا 
خارج��ی منجر به ایجاد آنها 

بوده اس��ت. 
ب��ه گفته مس��ئوالن دولتی 
در حالی که میزان فیلترینگ 
بس��یار  یازده��م  دول��ت  در 
کاهش داشته و این در حالی 
اس��ت ک��ه دولت فش��ار های 
زی��ادی را برای فیلتر ش��دن 
پیام رس��ان های محبوبی مثل 
تلگرام و اینس��تاگرام متحمل 

شده و می شود. 
بخشی  فعال سازی  با  دولت 
در  فیلترین��گ  هوش��مند  از 
از  توانس��ت  فضای مج��ازی 

فش��ار ها برای مس��دود شدن 
دسترس��ی ها ب��ه پیام رس��ان 
اینس��تاگرام بکاه��د، اما گویا 
همچن��ان فعالی��ت تلگرام در 
ایران به مزاج بعضی ها سازگار 
نیست و خواهان مسدودسازی 

این سرویس هستند. 
دی��روز محمود واعظی وزیر 
ارتباطات اع��ام کرد که »در 
آخرین جلس��ه ش��ورای عالی 
پیش��نهادی  مج��ازی  فضای 
مط��رح ش��د مبنی ب��ر اینکه 
کس��انی که دارای کانال های 
مختل��ف در ش��بک��ه ه��ای 
اجتماع��ی ب��ا تع��داد اعضای 
قابل توجه هستند، باید احراز 
هویت شوند و این موضوع به 
این دلیل است که فعالیت های 

خبری و اطاع رس��انی در این 
کانال ه��ا بای��د مورد اس��تناد 
باش��د ت��ا م��ردم بتوانن��د به 
آنه��ا اعتم��اد کنند؛ ب��ر این 
اساس مقرر ش��د این فعاالن 
ش��بکه های اجتماع��ی از یک 
مرجع مشخص مجوز فعالیت 

بگیرند.«
»موضوع��ی  اف��زود:  وی 
که در ش��ورای عال��ی فضای 
مج��ازی م��ورد بح��ث ق��رار 
ساماندهی  پیش��نهاد  گرفت، 
کانال های با بی��ش از ۵۰۰۰ 
عضو بود، ام��ا مصوبه ای برای 
این تعداد دیده نش��ده است و 
قرار بر این ش��د کمیته ای که 
از سوی وزارت ارشاد تشکیل 
می ش��ود، در مورد این رقم و 

جزییات دیگری از طرح احراز 
هویت و ساماندهی شبکه های 
اجتماع��ی و کانال های تلگرام 

تصمیم گیری کند.« 
به نظر می رس��د این اقدام 
جلوگیری  برای  نیز  مسئوالن 
از توق��ف کل��ی فعالی��ت  این 
پیام رس��ان محبوب است، اما 
تدابیر اندیش��یده شده چقدر 

به واقعیت نزدیک است؟ 
محم��درض��ا ن��وچه���ره، 
اطاعات  فناوری  کارش��ناس 
درپاس��خ ب��ه این س��وال به 
هرگونه  گفت:  »فرصت امروز« 
مس���دود سازی ک��ان�ال های 
تلگرامی باید توسط سازندگان 
این پیام رس��ان انجام ش��ود و 
این ام��کان وجود ن��دارد که 

برخ��ی س��رویس های تلگرام 
فع��ال باش��د و برخ��ی دیگر 

فیلتر شوند. 
وی اف��زود: اگ��ر بخواهی��م 
فنی ب��ه ای��ن موض��وع نگاه 
کنی��م باید بگویی��م که طرز 
اینترنت��ی  کار س��رویس های 
ب��ر پایه فعالی��ت از راه پورت 
است و این یعنی اینکه تلگرام 
برای انتق��ال داده های خود از 
یک پ��ورت اس��تفاده می کند 
و ب��رای فیلتر ش��دن خدمات 
جلوی  بای��د  پیام رس��ان  این 
ای��ن پورت را س��د ک��رد. اما 
این ام��کان وجود ن��دارد که 
ب��ر محتوای این پورت نظارت 
داشت و بخشی از آن را فیلتر 
کرده و بقی��ه آن به کار خود 

ادامه دهد. 
ن���و چه�����ره ب��ا اش��اره 
به صحبت ه��ای اخی��ر وزی��ر 
ارتباط��ات گف��ت: ب��ه نظ��ر 
م��ی رسد رصد ک��ان��ال های 
پرازدحام بر این مبنی باش��د 
ک��ه کانال های��ی که توس��ط 
داخلی ساخته می شوند  افراد 
باید مجوز بگیرند و این دقیقا 
فعالیت  ب��رای  مج��وز  مث��ل 
س��ایت های  و  خبرگزاری ه��ا 

مشابه است. 
به گفت��ه وی در این صورت 
اشخاصی که دارای کانال هایی 
با عضوهایی باال هستند اگر در 
ایران باشند و به ادامه فعالیت 
خود ب��دون مج��وز بپردازند، 
م��ورد پیگرد ق��رار گرفته و با 
قانونی می ش��ود  برخورد  آنها 
ام��ا اگ��ر در خارج از کش��ور 
باشند تنها باید با در خواست 
گردانن��دگان  از  مس��ئوالن 
تلگرام، اقدام به منحل کردن 

این کانال ها کنند. 

کدام را بخریم ایسر یا لنوو؟

یک��ی از مهم تری��ن معیارهای��ی ک��ه در هنگام 
انتخ��اب لپ تاپ م��ورد توجه ق��رار می گیرد، نوع 
اس��تفاده کاربر از لپ تاپ اس��ت. درواقع هر کاربر 
براس��اس احتیاج��ات روزم��ره خود ب��ه لپ تاپی 
متف��اوت از دیگ��ران نیاز دارد. بر همین اس��اس، 
ای��ن هفته، قصد داریم به بررس��ی و مقایس��ه دو 
لپ ت��اپ با رده قیم��ت حدود یک میلی��ون تومان 
بپردازیم. لپ تاپ هایی ک��ه برای کارهای روزانه و 
کاربرهای معمولی مناس��ب هس��تند. البته در این 
دامنه قیم��ت لپ تاپ های زی��ادی در بازار وجود 
دارد که هرکدام می توانند انتخاب مناس��بی باشد، 
با ای��ن وجود از میان این هم��ه گزینه، دو گزینه 
موردنظر ما، مواردی ایده آل به نظر می رس��ند. در 

ادامه این مطلب با ما همراه باش��ید. 
طراحی و کیفیت 

دو مدل ایس��ر Acer aspire 531-c8ca و لنوو
Lenovo ideapad 300 وضعیتی نس��بتا مش��ابه 
دارن��د. ب��ه عبارت دیگ��ر در نگاه اول ه��ر دو لپ تاپ 
کیفیت س��اخت قابل قبولی دارند. کیب��ورد و تاچ پد 
این محصوالت با کیفیت قابل قبولی طراحی شده اند و 
اغلب کاربران از کار با این دو محصول احساس رضایت 
می کنند. در هر دو لپ تاپ ها پورت هایی وجود دارد که 
این هم جزو مزایای این محصوالت محسوب می شود. 

وزن
یکی از مهم ترین م��واردی که مورد توجه کاربران و 
به ویژه خانم هاست، وزن لپ تاپ است. بنابراین اگر شما 
هم جزو افرادی هستید که وزن لپ تاپ برای تان مهم 
محسوب می شود، بد نیست بدانید لپ تاپ لنوو 2کیلو 
و 3۰۰گرم و لپ تاپ ایسر 2کیلو و 4۰۰گرم وزن دارند. 
اگرچه این اختاف نسبتا کم به نظر می رسد، اما شاید 

برای برخی کاربران مهم باشد. 
پردازنده و حافظه 

نوع پردازنده مرکزی دس��تگاه ها نیز از مواردی است 
ک��ه از دید برخی کاربران از اهمی��ت باالیی برخوردار 
 Celeron اس��ت. ه��ر دو لپ ت��اپ دارای پردازن��ده
 ساخت ش��رکت Intelهستند. فرکانس پردازنده لنوو
1.6GHz up to 2.48 GHz فرکان��س پردازن��ده 
ایس��ر 1.6GHz up to 2.16 GHz اس��ت. ه��ر دو 
دس��تگاه دارای دو مگابایت حافظه )cash( هس��تند. 
البته با وجود تمامی این مشابهت ها برخی کارشناسان 
معتقدند می توان روی کاغذ برای لنوو برتری نسبی در 
نظر گرفت. اما در عمل این برتری چندان محس��وس 
نیست. ظرفیت حافظه رم هر دو دستگاه چهار گیگ و 
از نوع DDR3 است. پردازنده گرافیکی هر دو دستگاه 
 HD Graphics مدل آن Intel نیز ساخت شرکت
است. و اما به سراغ حافظه داخلی یا همان هارددیسک 
که برویم، هر دو محصول دارای ظرفیت هارددیس��ک 
مشابهی هستند که ۵۰۰ گیگابایت را در اختیار کاربر 

قرار می دهند. 
صفحه نمایش و بلندگوها 

هر دو دستگاه دارای سایز 1۵:6 اینچ در صفحه نمایش 
 TFT Led هس��تند. نوع صفحه نمایش هر دو محصول
است. افزون بر اینها دقت نمایش 1366×768 پیکسل و 

نسبت وضوح تصویر 16:9است. 
از دیگر امکانات هر دو لپ تاپ می توان به درایو نوری 
با قابلیت خواندن و نوش��تن روی هر نوع  dvd اشاره 
کرد. افزون بر اینها هر دو محصول دارای وبکم هستند 
که در مکالمه های تصویری اس��تفاده می شود. در لنوو 
وبکم یک مگاپیکسلی با کیفیت Hd قرار گرفته و ایسر 

نیز از  وبکم 72۰ پیکسلی با کیفیت hd داراست. 
ه��ر دو محصول بلندگوهای اس��تریو دارند. با این 
وجود متاس��فانه خبری از نور پس زمینه در کیبورد 
نیست. این همان موردی است که کاربر را در هنگام 
تاریکی دچار مش��کل می کند. تاچ پد هر دو دستگاه 
از فرمان ه��ای لمس��ی بهره مند اس��ت. روی هر دو 
لپ تاپ کارتخوان یا همان رم ریدر موجود است که 
کاربر با استفاده از آن می تواند به خواندن یا نوشتن 
روی رم های دوربین عکاس��ی فیلمبرداری، گوش��ی 

موبایل و... دسترسی داشته باشد. 
 ه��ر دو محص��ول فاقد مودم داخلی هس��تند که 
ضعف بزرگی محس��وب نمی ش��ود، اما این ضعف با 
در نظ��ر گرفتن این موضوع جبران می ش��ود که هر 
 دو محصول مجهز به ش��بکه های بی س��یم یا همان
Wi-Fi ، بلوت��وث داخل��ی، پورت ش��بکه یا همان 
 VGA لپ ت��اپ لن��وو پ��ورت ،Ethernet ورودی
یا همان ورودی تصویر آنالوگ هس��تند. ایس��ر فاقد 
این پورت اس��ت ولی هر دو محص��ول دارای پورت 

HDMI یا همان ورودی دیجیتال هستند. 
هر دو محصول دارای سه ورودی یو اس بی هستند 
و در هر دو دس��تگاه یک ورودی یو اس بی 3.۰ و دو 

ورودی دیگر از یو اس بی 2.۰ پشتیبانی می کنند. 
همان طور که اشاره شد هر دو محصول برای کاربری 
عمومی ساخته شده اند پس نمی توان از این دستگاه ها 
انتظار بیش از حد داشت. نوع باتری لنوو چهار سلولی 
و نوع باتری ایس��ر س��ه سلولی اس��ت. افزون بر اینها 
نوع باتری این دو محصول لیتیومی اس��ت، اما به نظر 
می رسد باتری لنوو کمی قوی تر است. خبری از ویندوز 
اورجین��ال روی هیچ یک از این دو دس��تگاه نیس��ت. 
بنابراین کاربران باید به فکر تهیه یک سیس��تم عامل 
مناسب و نصب آن روی دستگاه باشند. از سوی دیگر از 
لوازم جانبی دستگاه هم خبری نیست و تنها کابل برق 

و شارژر در جعبه هر دو دستگاه دیده می شود. 
نتیجه گیری 

اگر از آن دس��ته از کاربرهایی هس��تید که به دنبال 
کاربری روزانه متوسط هستید و از این محصوالت برای 
امور روزمره استفاده می کنید و البته سقف مشخصی از 
هزینه را نیز در ذهن دارید، می توانید بنا به سلیقه خود 
یکی از لپ تاپ ها را انتخاب کنید. در انتخاب لنوو باید 
به شارژدهی متوسط و کیفیت ساخت قابل قبول بدنه 
و کیبورد تاچ با کیفیت و دارا بودن پورت های مناسب 
توج��ه کنید و در مورد ایس��ر هم کیفیت بدنه، همراه 
صفحه کیبورد جداگانه، فاصله مناسب بین هر کلید، 
دارا بودن پورت های ورودی وب ش��فافیت و کنتراست 

پایین صفحه نمایش را مدنظر داشته باشید. 

مشاور وزیر در امور خدمات روستایی خبر داد
دسترسی روستاییان به شبکه ملی 

اطالعات
مش��اور وزیر ارتباط��ات در امور توس��عه خدمات 
روستایی از دسترس��ی روستاییان به خدمات شبکه 
ملی اطاعات و ایجاد زیرساخت پهن باند در مناطق 

محروم و کمتر توسعه یافته خبر داد. 
ب��ه گزارش مه��ر، محم��ود خس��روی در دومین 
همایش ملی توسعه خدمات الزامی ICT در مناطق 
روستایی و کمتر توسعه یافته، بر لزوم ایجاد امکانات 
در مناط��ق روس��تایی تاکید کرد و اظهار داش��ت: 
ارائه خدمات ارتباطی به روس��تاییان می تواند سبب 

شکوفایی استعدادها در این مناطق شود. 
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت مولد روس��تایی 
ک��ه به جای تولید به س��مت مص��رف گرایش پیدا 
کرده اند برای کش��وری که 2۸درصد جمعیت آن در 
روستاها به سر می برند شایسته نیست، اظهار داشت: 
خدمات عمومی اجباری ف��اوا )USO( در مناطقی 
اجرایی می ش��ود که به دلیل ع��دم صرفه اقتصادی، 
بخش خصوص��ی تمایلی به حض��ور در این مناطق 
ن��دارد و دولت برای ایجاد خدم��ات در این مناطق، 
س��اماندهی انجام داده است. در این راستا آیین نامه 
اجرای USO توس��ط س��ازمان تنظی��م مقررات و 

ارتباطات رادیویی تعریف شده است. 
مش��اور وزیر ارتباط��ات در امور توس��عه خدمات 
 USO روس��تایی ادام��ه داد: در خص��وص خدمات
اسناد باالدستی بسیاری در کشور داریم و الزم است 
با جدیت نسبت به خدمت رسانی به این مناطق گام 

برداریم. 
وی با اش��اره ب��ه راه اندازی ش��بکه ملی اطاعات 
خاطرنش��ان کرد: در بس��تر این ش��بکه دسترس��ی 
ب��ه خدم��ات الکترونیک تس��هیل ش��ده و اهمیت 
خدمت رسانی به روستاها و توسعه اینترنت پهن باند 
در این مناطق بیش��تر احساس می شود. اجرای این 
ط��رح از مح��ل اعتبارات بودج��ه ای USO صورت 

گرفته است. 
خس��روی گفت: امروزه بحث رساندن خط ارتباطی 
به روس��تاها دیگر در USO مطرح نیس��ت و توسعه 
زیرساخت های دسترسی به پهن باند در روستاها جهت 
دسترسی به شبکه ملی اطاعات و خدمات ارائه شده 

در بستر آن جزو بحث های اصلی به شمار می رود. 
وی از برنامه ری��زی جهت دسترس��ی روس��تاهای 
باالی 1۵ خانوار به پهن باند خبر داد و افزود: ایجاد 
زیرس��اخت پهن باند برای دسترس��ی ب��ه اینترنت 
2۰مگابی��ت برثانیه برای روس��تاهای ب��االی 1۰۰ 
خانوار، توس��عه خدمات عمومی و پایه شهرهای زیر 
1۰هزار نفر جمعیت، توسعه و تامین زیرساخت های 
پس��تی و دفات��ر ICT روس��تایی و ارائ��ه خدمات 
الکترونیک به عشایر کشور از جمله برنامه های آینده 

ما به شمار می رود. 
خس��روی از هم��کاری پژوهش��گاه ICT جه��ت 
پروژه ه��ای ارائه خدمات آموزش��ی به روس��تاییان، 
س��امت الکترونی��ک و ایجاد پایگاه ژنوم انس��انی و 
گیاهی خبر داد و گفت: در این خصوص س��ه روستا 

به عنوان پایلوت انتخاب خواهند شد. 

جاسوسی 48 سازمان دولتی از 
کاربران اینترنت در انگلیس قانونی شد
 مجل��س انگلی��س قانون��ی جنجالی موس��وم به
Investigatory Powers Bill (IPB) را ب��ه 
تصویب رس��انده که براساس آن کنترل های نظارتی 
بی سابقه ای بر کاربران اینترنت در این کشور اعمال 

می شود. 
ب��ه ک��ه  یادش��ده  قان��ون  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 

Snoopers Charter  هم مش��هور ش��ده و در سال 
2۰12 برای تصویب عرضه ش��ده و به نتیجه نرس��یده 
بود، به 4۸سازمان دولتی و اطاعاتی در انگلیس امکان 
می دهد تا عملکرد کاربران در زمان اس��تفاده از وب را 

به طور دقیق بررسی کرده و از آنها جاسوسی کنند. 
طبق این قانون که ظرف چند هفته آینده اجرایی 
می ش��ود ش��رکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت 
و ش��رکت های مخابرات��ی باید داده ه��ای مربوط به 
بازدید از برنامه های موبایلی، برنامه های پیام رسان و 
وب سایت های مختلف توسط کاربران را برای 12ماه 
ذخی��ره کنند و در ص��ورت لزوم آنه��ا را در اختیار 

دولت قرار دهند. 
البت��ه ایجاد تمهیدات فنی ب��رای عملیاتی کردن 
این قانون به یک س��ال زمان نی��از دارد و بعد از آن 
هم جزییات اطاعات مرب��وط به بازدید از تک تک 
صفحات وب یا پیام های ارسالی ذخیره نمی شود، اما 
جمع آوری همین حد از اطاعات هم به معنای نقض 
گسترده حریم شخصی میلیون ها شهروند انگلیسی 

است. 
مس��ئله نگران کننده دیگر اینکه نه تنها نهادهای 
اطاعاتی و جاسوس��ی به این اطاعات دسترس��ی 
خواهن��د داش��ت، بلک��ه نهادهای قضای��ی، نظامی، 
وزارت بهداش��ت، اداره مالی��ات بردرآم��د، آژان��س 
اس��تاندارد غذایی، کمیس��یون رس��یدگی به قمار، 
رگوالت��وری انگلیس موس��وم ب��ه Ofcom و اداره 
کار و بازنشستگی این کشور هم می توانند اطاعات 
یادشده را بدون رضایت مالکان آنها دریافت کنند. 

میزان دسترس��ی پلیس و نهاده��ای اطاعاتی به 
جزییات این اطاعات بیش��تر است و آنها می توانند 
ش��رکت های فن��اوری را مجبور به رمزگش��ایی آنها 
و حت��ی وادار به هک کردن رایانه ها و گوش��ی های 
ش��هروندان انگلیس در صورت لزوم کنند و این امر 
تنها با موافقت س��اده وزارت کش��ور انگلیس ممکن 

است. 
گفتن��ی اس��ت تصوی��ب این قان��ون موج��ی از 
مخالفت ه��ا را در انگلی��س و حت��ی خ��ارج از این 
کش��ور به راه انداخته است و ادوارد اسنودن افشاگر 
جاسوسی های سایبری کاخ سفید آن را وسیع ترین 
و غیرمس��ئوالنه ترین سیس��تم جاسوسی در جهان 
غرب دانس��ته، اما دولت انگلی��س مصمم به اجرای 

آن است. 

خبـــر وزیر ارتباطات: کانال های پرمخاطب پیام رسان ها باید مجوز بگیرندانتخاب خوب

خط و نشان دوباره برای تلگرام 
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GoPros    یک میکروفون هوشمند و ضدآب است که قابلیت اتصال به دوربین های دیجیتال را داراست . با کمک این میکروفون می توان به ثبت همزمان صدا 
و تصویر پرداخت و با بیش از 10 زبان زنده دنیا صدای کاربر را ترجمه کرد. این محصول کاربرد باالیی برای ثبت خاطرات تصویری ورزشکاران حرفه ای دارد . 

قیمت این میکروفون  80 دالر است . 

فرصت امروز- به نظر می رس��د بین 
محص��والت مختلف اپ��ل، Airpod به 
محبوبیت و موفقیتی خیره کننده دست 
پیدا کرده باشد؛ موفقیتی که در روزهای 
پیش از تعطیات کریسمس بیش از هر 

زمان دیگری قابل مشاهده است. 
براس��اس آمارهای منتشر شده توسط 
ش��رکت اپل، 2۰درصد از حجم فروش 
محصوالت این ش��رکت در جمعه سیاه 
به فروش Airpod اختصاص داش��ت. 
ش��اید بخش��ی از خوش اقبال��ی اپل در 
فروش محصوالتش به ارائه تخفیف های 
قابل توجه این ش��رکت در دوران پیش 
از تعطی��ات بازگ��ردد. درواق��ع به نظر 
می رس��د سهم چش��مگیری از موفقیت 
اپل در فروش محصوالت جانبی مرهون 
بازاریاب��ی منطق��ی و موثری باش��د که 

توسط این شرکت انجام می شود. 
اما ش��اید بخش مهم تر این فروش باال 
باکیفی��ت ای��ن محصول مرتبط باش��د. 
سنس��ور نوری، شتاب سنج دوگانه، شارژ 
24 س��اعته، اتصال سریع به تلفن همراه 

کاربر و سایر مشخصات ویژه این هدفون 
باعث ش��ده این محص��ول به یک کاالی 
منحصر به ف��رد و خاص بی��ن همتایان 
خود تبدیل ش��ود. بنابراین بیراه نیس��ت 
اگر فروش قابل توجه و اخیر Airpod را 
حاصل توصیه کاربران به یکدیگر بدانیم؛ 
تبلیغی که ش��اید بیش از هر نوع تبلیغ 
دیگر موثر واقع می شود. اکنون باید دید 
ش��رکت اپل در راس��تای افزایش فروش 
خود دس��ت به تولید محصوالتی مشابه 
خواه��د زد ی��ا از چ��ه راهکارهایی برای 
ارتقای سطح کیفی کاالهای خود کمک 
خواه��د گرفت. احتمال می رود این تلفن 
آخرین نسل از تلفن هایی با صفحه کلید 

باشد.

AirPods محبوب ترین محصول اپل است؟ 

موفقیتی که اتفاقی نیست
 mercury نگاهی به گوشی کانادایی

آخرین شوالیه بلک بری رخ نشان داد
فرصت امروز – تصاویر جدیدترین 
محص��ول کمپان��ی بلک بری منتش��ر 
شد، اگرچه هنوز اطاعات چندانی در 
خصوص این تلفن همراه در دس��ترس 
ای��ن تصاویر  براس��اس  ام��ا  نیس��ت، 
می ت��وان پیش بینی ک��رد تلفن همراه 
بلک بری چه خصوصیاتی دارد. با این 
وجود برخی خصوصیات مثل سیستم 
عام��ل اندروی��د نیازی ب��ه گمانه زنی 

ندارد. 
براس��اس اطاع��ات تایی��د نش��ده، 
صفح��ه نمای��ش ای��ن تلف��ن هم��راه 
4.۵اینچ��ی و با نس��بت 2.3 اس��ت. 
اف��زون بر اینه��ا ای��ن تلفن همراه دو 
 1۸ و   ۸ کیفیت ه��ای  ب��ا  دوربی��ن 
مگاپیکس��ل دارد. حافظ��ه ای��ن تلفن 
گیگابای��ت ظرفی��ت   32 ت��ا  هم��راه 

ذخیره س��ازی دارد. 
ام��ا نگاه��ی ب��ه تصاویر ای��ن تلفن 
هم��راه کم��ک می کن��د ت��ا اطاعات 
دقیق تری در خص��وص ماهیت آن به 
دس��ت آوریم. برای مثال، سنسورهای 

مختلف��ی که در ای��ن محصول وجود 
دارن��د، حساس��یت ب��االی طراح��ان 
ب��رای ب��ه روز ب��ودن تلفن هم��راه را 
مذک��ور  اطاع��ات  می ده��د.  نش��ان 
نش��ان می دهد بلک بری برای رقابت 
با س��ایر محصوالت اندرویدی، تمامی 
تاش های خود را صرف کرده اس��ت. 

اگرچ��ه پی��ش از ای��ن مدی��ران این 
ش��رکت از ع��زم خ��ود ب��رای افزایش 
تمرکز بر تولید محص��والت نرم افزاری 
اطاع رس��انی کرده بودند، اما اکنون، با 
ارائه اطاعات تصوی��ری از تلفن همراه 
جدید خود نش��ان دادند تولید نرم افزار 
مانعی برای تولی��د تلفن های با کیفیت 

نخواهد بود. 
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بررسی اینفوگرافیک رفتارهای گردشگری یک دهه اخیر در ایران و جهان

250هزار نفر؛ رقم واقعی گردشگران ارزآور برای ایران

براس�اس تعریف پذیرفته شده توسط کمیسیون آمار 
سازمان ملل، گردشگری یعنی جا به جایی افراد به مکانی 
غیر  از محل س�کونت معمول خ�ود در دوره ای کمتر از 
یک س�ال کامل برای گذراندن اوق�ات فراغت یا انجام 

فعالیت های�ی غیر  از ام�ور روزانه. گردش�گری صنعتی 
پررونق، اش�تغال زا و ارزآور است. در س�ال 2015، یک 
میلیارد و 186میلیون نفر به عنوان گردش�گر در گوشه 
و کنار دنیا به س�فر پرداخته اند که نس�بت به سال قبل 

از آن )2014( رشدی 5درصدی را نشان می دهد. درآمد 
گردش�گری در س�ال 2015 در مقایسه با س�ال قبل از 
آن رش�دی 4/4درصدی نش�ان می ده�د و به رقم کلی 

1260میلیارد دالر در دنیا رسیده است. 

ترجمه و گردآوری: بابک جمالی

10 سال گذشته
از طلوع هزاره سوم، گرشگری همواره با رشد 
همراه بوده )3-5درصد( اگرچه بین س�ال های 
2008 و 2009 از آهنگ آن کاس�ته ش�د. حجم 
این بازار در س�ال 2011 از یک تریلیون دالر و 

در 2012 از یک میلیارد توریست گذشت. 

سهم 5درصدی ایران
رتبه بندی کش�ورهای منطق�ه خاورمیانه از 
دی�دگاه تع�داد بازدیدکنن�دگان )ب�ه میلیون 
نف�ر( در س�ال 2015 ب�ه ای�ن ص�ورت ب�وده: 
عربس�تان )18، آمار زائران در این آمار در نظر 
گرفته ش�ده(، ام�ارات متحده عرب�ی )14/8(، 

مصر )9/1(، ایران )5/2( و اردن )3/8(. 

 1116کیلومتر
طوالنی ترین مسیر گردشگری جهان

آزادراه 85 عربستان )1116کیلومتر( تا مرز اردن، 
ND-46 W در داکوت�ای ش�مالی )193کیلومتر(، 
 US-54آزادراه 10 در عربس�تان )193کیلومت�ر( و
W در آمریکا )173کیلومت�ر از ایالت های تگزاس، 
کان�زاس و اوکالهام�ا عبور می کن�د( طوالنی ترین 
مسیر های کامال مستقیم سفر و گردشگری هستند. 

ارزان ترین هتل های 5ستاره جهان 
در کش�ورهای زیر می ت�وان ارزان ترین هتل های 
پنج ستاره جهان را یافت، به ترتیب کامبوج، ویتنام، 
هند، بولیوی و مجارستان. در بسیاری از شهرها در 
س�ال های اخیر نرخ اقامت به صورت چش�مگیری 
کاهش یافته است از جمله در بانکوک، دهلی و پکن. 

1038؛ تعداد هتل های ایران
براس�اس آخری�ن آماره�ای در دس�ترس، در داخل کش�ور 
1038هت�ل وجود دارند و فقط 3درصد آنها چهار و پنج س�تاره 
هستند در حالی که نیاز ایران بیش از 770هتل چهار و پنج ستاره 

برآورد شده است. 

113؛ رتبه برخورداری از هتل در ایران
از دیدگاه شاخص تعداد اتاق هتل برحسب هر 100نفر که یکی 
از ارکان شاخص زیرساخت خدمات گردشگری است، ایران رتبه 
113 را در میان 141کش�ور دارد این شاخص برای عربستان 37، 

ترکیه 63، امارات 34 و مالزی 47 است. 

5میلیون خارجی در ایران
آمار ورود گردش�گران خارج�ی به ایران 
در 10سال گذشته همواره با رشد و افزایش 
همراه بوده است. در س�ال های 1384، 86، 
 ،1/925 ،1/162 ترتی�ب  ب�ه   94 90و   ،88
2/276، 3/200 و 5/2میلیون نفر گردش�گر 

خارجی از ایران بازدید کردند. 

کاهش سفرهای خارجی ایرانی ها
ب�ا وج�ود افزای�ش ارزش اف�زوده بخش 
خدمات سهم این هزینه در سبد خانوارهای 
ایرانی کم ش�ده )به دلیل آن کاهش قدرت 
خری�د خانوارها( و از س�وی دیگ�ر میزان 
سفرهای خارجی ایرانیان در سال های اخیر 

با کاهش همراه بوده است. 

250هزار؛ رقم گردشگران ارزآور
میانگی�ن ارزآوری گردش�گران خارج�ی 
کشور بین 800 تا1000دالر محاسبه شده است. 
) استاندارد جهانی این آمار 1500دالر تخمین 
زده می ش�ود.( همچنی�ن از می�ان بی�ش از 
5میلیون نفر گردشگر خارجی تنها 250هزار 

نفر از آنها برای ایران ارزآور هستند. 

کلیسای نوتردام؛ 12میلیون بازدیدکننده
کلیس�ای نوتردام با 12، دیوار چین 9، خانه اپرای س�یدنی 
7/4، برج ایفل 6/7، بنای یادبود لینکلن 6، کولوزیم رم 5/11، 
مجسمه آزادی 4/24، کاخ آلهابرا 3، اهرام ثالثه مصر 3 و تاج  
مح�ل با 2/5میلیون نفر بازدیدکننده در رتبه های اول تا دهم 

جهان قرار داشته اند. 

1260میلیارد دالر؛ درآمد جهانی گردشگری
 114( چی�ن  دالر(،  میلی�ارد   204/5( آمری�کا 
میلی�ارد دالر(،   56/5( اس�پانیا  میلی�ارد دالر(، 
فرانس�ه )45/9 میلیارد دالر( و انگلستان )45/5 
میلیارد دالر( باالترین درآمدها را از گردش�گری 
داش�ته اند. رقم کلی درآمد گردشگری در دنیا در 

سال 2015 به 1260میلیارد دالر می رسد. 

292میلیارد دالر؛ خرج گردشگری چینی ها
چینی ها در سفر دس�ت و دلباز ترین ها هستند 
زیرا تنها در س�ال 2015، ح�دود 292/2 میلیارد 
دالر برای گردشگری هزینه کرده اند. آمریکاییان 
ب�ا 112/9، آلمانی ه�ا 77/5، انگلیس�ی ها 63/3 
و فرانس�وی ها ب�ا خ�رج 38/4 میلی�ارد دالر در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 

12میلیارد دالر  سهم چمدان ها از بازار گردشگری
بازار خرده فروش�ی چمدان  در دنیا با رشد گردشگری ترقی کرده  است 
و در یک دهه گذش�ته همواره رشد داش�ته. در سال 2006 فروش جهانی 
چمدان ه�ای مس�افرتی 9/127 و در س�ال 2015، با رش�د 41درصدی به 

12/887میلیارد دالر رسید. 

لندن، بانکوک و پاریس
لندن، بانک�وک و پاریس )به ترتیب مقام اول تا 
سوم( شهرهایی هس�تند که در یک دهه گذشته 
در ص�در لیس�ت گردش�گران بین الملل�ی ق�رار 
داش�تند. دوبی، نیویورک، سئول، رم و شانگهای 
هم از پربازدیدترین ش�هرهای دنیا هستند که در 

ادامه لیست قرار دارند. 

مقصدهای سال 2015
فرانسه 

84/5  میلیون نفر
آلمان

35 میلیون نفر
اسپانیا

 68/2  میلیون نفر

 انگلستان 

34/4میلیون نفر
چین 

56/9میلیون نفر
 مکزیک 

32/1 میلیون نفر
 ایتالیا 

39/5میلیون نفر
 روسیه 

31/3میلیون نفر 

گردشگری ایران در آینه آمار 10ساله



محس��ن احتش��ام، رئیس اتاق 
بازرگانی اس��تان خراسان جنوبی و 
نمونه  تولیدکننده  و  صادرکنن��ده 
کشور معتقد اس��ت: مزیت و توان 
رقابتی شرکت ها و کشورهایی که 
عوامل رش��د به��ره وری را مبنای 
توس��عه کار خود قرار می دهند، در 

بازارهای جهانی افزایش می یابد. 
افزایش بهره وری چه تاثیراتی 
در توسعه کشور به همراه دارد؟ 
بهره وری به خصوص در بازارهای 
رقابت��ی امروز، یک اص��ل مهم در 
اقتصاد است و با افزایش بهره وری 
می توان مزیت رقابت��ی ایجاد کرد 
چ��ون قیم��ت تمام ش��ده کاهش 
می یابد. درواق��ع تعریف بهره وری 
نس��بت س��تانده به داده اس��ت و 
هرچه باالتر باش��د، قیم��ت تمام 
ش��ده پایین تر اس��ت و ب��ا کاهش 
هرچه بیش��تر قیمت، توان رقابت 
در ب��ازار افزایش می یابد. در بخش 
محص��والت کش��اورزی، بهره وری 
عالوه بر اینکه موجب کاهش قیمت 

می ش��ود،  کش��اورزی  محصوالت 
باعث افزایش تولید و افزایش درآمد 
در سطح هم می شود. در محصوالت 
صنعتی هم به همین ترتیب است، 
اما واقعیت آن است که ما توجهی 
ب��ه عوام��ل افزایش به��ره وری در 
اقتصاد کش��ور نداشته ایم. بنابراین 
اگر بخواهی��م وارد بازارهای مدرن 
شویم، باید واقعا به عوامل افزایش 
به��ره وری توجه کنی��م در غیر این 
ص��ورت مزی��ت و ت��وان رقابت��ی 
ش��رکت ها و کشورهایی که عوامل 
رشد بهره وری را مبنای توسعه کار 
خود ق��رار می دهن��د، در بازارهای 
جهان��ی افزای��ش می یاب��د و عمال 
شرکت ها و کشورهایی که بهره وری 
پایینی دارند از چرخه رقابت حذف 

می شوند. 
به چه دلیلی شاخص بهره وری 
در ای�ران پایی�ن اس�ت و چه 
اقدامات�ی بای�د ب�رای ارتقای 

بهره وری انجام شود؟ 
عوام��ل مختلف��ی در این زمینه 

دخی��ل هس��تند که یک��ی از آنها 
مربوط ب��ه نیروی کار می ش��ود و 
به��ره وری نی��روی کار در ایران در 
طول س��اعات کاری بس��یار پایین 
است. ارتقای فرهنگ کار، آموزش، 
اس��تفاده از تکنول��وژی روز و ب��ه 
کار بردن سیس��تم ها و روش های 
نوی��ن می تواند از عوام��ل افزایش 

بهره وری باش��د یعنی بخش��ی از 
عوامل افزایش بهره وری را می توان 
به عوامل سخت و نرم تقسیم کرد 
که تکنولوژی جزو عوامل س��خت 
و سیس��تم ها، روش ه��ا، نظام های 
مدیریتی و آموزش ها و استانداردها 

جزو عوامل نرم است. 

افزایش میزان اثربخشی نیروی 
کار در چ�ه صورتی امکان پذیر 

است؟ 
ب��رای این منظ��ور ابت��دا باید 
انگیزه نیروی کار یا منابع انسانی 
خود را افزایش دهیم چراکه یکی 
از عوامل کاهش بهره وری، پایین 
ب��ودن انگی��زه نیروی کار اس��ت 
چ��ون نس��بت س��تانده و درآمد 
نیروی کار نسبت به هزینه ای که 
در جامعه متقبل می ش��ود، بسیار 
پایین است و همین موضوع باعث 
کاه��ش بهره وری نی��روی کار در 
ایران ش��ده اس��ت. یکی دیگر از 
مس��ائل این اس��ت که نظام های 
سیستماتیک  کشور  در  مدیریتی 
و مدرن و نوین نیس��ت و این امر 
نیروی  به��ره وری  موجب کاهش 

کار در کشور شده است. 
نامت�وازن بودن درآمد و هزینه 
کارمن�دان و کارگران به عنوان 
ی�ک عامل ضد به�ره وری را از 

چه راهی می توان رفع کرد؟ 

در ای��ن زمینه افزای��ش بازدهی 
اس��ت. درواقع  س��ازمان ها مطرح 
افزایش درآمد و بازدهی بنگاه های 
اقتصادی، می تواند انگیزه الزم را به 
آنها بدهد تا دس��تمزد بیشتری به 
نیروی کار پرداخت کنند که البته 
این افزایش درآمد از محل توس��عه 
صادرات، افزای��ش تولید و کاهش 

هزینه حاصل می شود. 
و  به��ره وری  بای��د  بنابرای��ن 
بازده��ی اقتص��ادی را در بنگاه ها 
باالببری��م چون افزای��ش بازدهی 
در بنگاه ه��ای اقتص��ادی موجب 
افزای��ش انگیزه و درنهایت رش��د 
به��ره وری نی��روی کار می ش��ود. 
متاس��فانه مش��کلی ک��ه امروزه 
این  اقتص��ادی دارند  بنگاه ه��ای 
اس��ت که از بازده الزم برخوردار 
نیس��تند، یعنی حاشیه سود آنها 
پایی��ن ب��وده و به همی��ن دلیل 
بهره وری یا نرخ بازده سرمایه آنها 
پایین است و نمی توانند حقوق و 
دستمزد بیشتری پرداخت کنند. 

علی یگانه فرد، نایب رئیس شورای 
مش��ترک ای��ران و ترکی��ه و عضو 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی زنجان 
با انتقاد از پایین بودن بهره وری در 
کش��ور، یکی از مهم ترین راهکارها 
برای افزای��ش بهره وری نیروی کار 
در بخش ه��ای تولی��دی را وص��ل 
کردن درآم��د نیروی کار به درآمد 

مجموعه می داند. 
میزان به�ره وری را در کش�ور 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به��ره وری در کش��ور م��ا پایین 
است و این موضوع می تواند دالیل 
مختلفی داشته باش��د که یکی از 

عمده ترین مباحث آموزش اس��ت. 
آموزش نیروهای انسانی مخصوصا 
در واحده��ای تولیدی یک موضوع 
قابل بح��ث اس��ت و نیروهای کار 
آم��وزش کاف��ی را در ای��ن حوزه 
ندیده اند. دلیل عمده دیگر مربوط 
به دانش فنی ما اس��ت که موجب 
شده بهره وری واحدهای تولیدی به 

حداقل برسد. 
به نظر ش�ما چ�ه راهکارهایی 
برای افزایش به�ره وری نیروی 
کار قابل ذکر است و باید مورد 

توجه قرار گیرد؟ 
از آنجای��ی که بخش خصوصی 

کش��ور هم مانند بخ��ش دولتی 
حق��وق ثابتی را برای پرس��نل و 
کارکنان تعریف کرده اس��ت، این 

می��زان درآمد نمی توان��د جوابگو 
باش��د. از طرفی به دلی��ل اینکه 
فاصله طبقاتی در کشور زیاد شده 

و کارگ��ران هم ای��ن وضعیت را 
انگیزه  طبیعتا  می کنند،  مشاهده 
کاف��ی برای کار ندارن��د. بنابراین 
ب��رای ایجاد انگیزه در بین نیروی 
کار جه��ت افزایش بهره وری خود 
را  مختلفی  راهکاره��ای  می توان 
ارائ��ه کرد. برای مثال مهم ترین و 
معقول ترین راهکاری که می توان 
در این حوزه مطرح کرد این است 
که در بخش های تولیدی، درآمد 
نی��روی کار به درآم��د مجموعه 
وصل ش��ود. یعنی فرضا اگر یک 
نیروی کار بداند که به ازای س��ه 
س��اعت کار وی، س��ود مجموعه 

A  ریال و به ازای ش��ش ساعت 
کار س��ود مجموعه A+1  است و 
از آن عدد ی��ک، درصدی به این 
فرد می رسد، انگیزه وی برای کار 
افزایش می یاب��د.  بنابراین وصل 
کردن دستمزد کارکنان به درآمد 
مجموعه می تواند موجب افزایش 
انگیزه شود و نیروهای کار به این 
موضوع پ��ی می برند ک��ه هرچه 
بهتر و بیش��تر و ب��ا کیفیت باالتر 
کار کنن��د، هم درآم��د مجموعه 
افزایش می یابد و هم از سودی که 
عاید مجموعه می ش��ود، درصدی 

هم به آنها می رسد. 

رویا طباطبای��ی یزدی، رئیس 
س��ازمان ملی به��ره وری معتقد 
اس��ت عل��ت کاهش به��ره وری 
در ایران کاهش تعداد ش��اغالن 
تاثیرگ��ذار در تولی��د ناخال��ص 
مل��ی اس��ت و برنامه ریزی جهت 
اس��تفاده بهینه از منابع کش��ور 
و اولویت گ��ذاری فعالیت ه��ا باید 

منطبق با اصول بهره وری باشد. 
به عقیده شما سهم بهره وری 
در رش�د و توس�عه اقتصادی 
چقدر اس�ت و در مقایس�ه با 
س�ایر کش�ورها، در کشور ما 
تا چ�ه اندازه ب�ه این موضوع 

اهمیت داده می شود؟ 
برخی کش��ورها اگرچه از نظر 
نیروی انس��انی و فض��ا امکانات 
کم��ی در اختیار دارن��د، اما هر 
روز بهتر از دیروز عمل می کنند 
زیرا با بهره وری رشد می کنند و 
نی��ازی به نیروی انس��انی اضافه 
نیس��ت. کش��ورها ه��ر چق��در 

توس��عه یافته تر  و  پیش��رفته تر 
باشند، س��هم بهره وری در رشد 
اقتص��ادی آنها باالتر اس��ت. در 
تمامی کش��ورهای صنعتی، ۵۰ 
درصد از رشد اقتصادی از طریق 
به��ره وری حاصل می ش��ود. در 
کش��ور ما نیز در ی��ک دوره ۲۰ 
س��اله حدود ۲۵ درصد از رش��د 
از طریق بهره وری حاصل ش��ده 
اس��ت. طبق آمار بهره وری ارائه 
شده از س��وی سازمان بهره وری 
آسیا، ایران در س��ال 197۰ در 
رتب��ه نخس��ت آس��یا و باالتر از 
س��نگاپور و ژاپن بوده است. در 
س��ال 198۰ رتب��ه دوم پس از 
سنگاپور، در س��ال 199۰ رتبه 
چه��ارم، در س��ال ۲۰۰۰ رتب��ه 
پنج��م و در س��ال ۲۰13 ایران 
رتبه شش��م را در آس��یا داشته 

است. 
با ای�ن اوص�اف چ�ه دالیلی 
موج�ب کاهش به�ره وری در 

ایران شده است؟ 
علت کاهش بهره وری در ایران 
کاهش تعداد ش��اغالن تاثیرگذار 
در تولید ناخالص ملی است. نرخ 
مشارکت مردم در تولید ناخالص 

داخلی پایین است زیرا یک نفر در 
خانواده فعالیت می کند و سه نفر 
از وی ارت��زاق می کنند و تاثیری 
در تولی��د ناخالص مل��ی ندارند. 
به��ره وری ترکیب��ی از کارای��ی و 
اثربخشی اس��ت و می توان گفت 
که بهره وری آمیزه ای از درس��ت 
انج��ام دادن کار و کار درس��ت 
را انج��ام دادن اس��ت. از ای��ن رو 

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه 
از مناب��ع کش��ور و اولویت گذاری 
فعالیت ه��ا باید منطب��ق با اصول 

بهره وری صورت گیرد. 
چگون�ه  به�ره وری  افزای�ش 
می توان�د محقق ش�ود و این 
هدف چگونه قابل دس�تیابی 

است؟ 
در دوران جدی��د، ب��ه منظور 
افزایش ق��درت رقابت کش��ور و 
بازیابی رش��د از دست رفته طی 
سالیان گذشته، ارتقای بهره وری 
یک��ی از مهم تری��ن نقش ه��ای 
کلیدی است. مفهوم بهره وری در 
همه س��طوح اعم از سطح فردی، 
بنگاهی، بخشی و کالن معنا پیدا 
می کن��د و دلیل ای��ن امر هم به 
خاطر گستردگی بهره وری است. 
فرمول س��اده بهره وری این است 
ک��ه از داده های خود تا چه اندازه 
می توانیم س��تانده داشته باشیم 
ولی در عمل با موضوع پیچیده ای 

مواجهی��م. در س��ال های اخی��ر 
به��ره وری از این ترکیب س��اده 
فاصله گرفت��ه و ترکیب کارایی و 
اثربخشی را دربرمی گیرد. یعنی با 
به محدودیت های موجود،  توجه 
نخس��ت باید از می��ان اهداف و 
اقدامات موردنظر، بهترین گزینه 
را انتخاب ک��رد و بعد به بهترین 

نحو آنها را انجام داد. 
با توجه به تعریف بهره وری، باید 
بهینه  برای اس��تفاده  برنامه ریزی 
از مناب��ع کش��ور و اولویت گذاری 
فعالیت ها مطابق با اصول بهره وری 
باش��د. ب��رای مح��ور ق��رار دادن 
رش��د بهره وری در اقتص��اد، تمام 
دستگاه های اجرایی باید عالوه بر 
اجرای چرخ��ه مدیریت بهره وری 
در مجموعه ه��ای خود، تمهیدات 
الزم را ب��رای عملیاتی کردن این 
چرخه در واحدهای تحت پوشش 
خود نیز با هماهنگی سازمان ملی 

بهره وری فراهم کنند. 

ه�دف به�ره وری عب�ارت اس�ت از ب�ه حداکثر 
رساندن اس�تفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، 
مواد خ�ام تولیدی و زم�ان به ش�یوه ای عملی و با 
کاه�ش هزینه های تولید به منظور گس�ترش بازار، 
افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای 
واقعی و بهب�ود معیارهای زندگ�ی به گونه ای که به 
نف�ع کارکن�ان، مدی�ران و مصرف کنندگان باش�د. 

به�ره وری یکی از محرک های کلیدی برای موفقیت 
اقتصادی اس�ت و بدون تردید افزایش بهره وری به 
مجموعه ای از اقدامات منسجم، پایدار و تلفیقی از 
عملکردهای راهبردی نیاز دارد. هرچقدر کش�وری 
نی�روی کار بهره ورتر داش�ته باش�د، کارفرمایان از 
ارزش باالت�ری برخوردار خواهند ب�ود و درنتیجه، 
اقتصاد آن کشور شکوفاتر می شود. اگرچه عواملی 
از جمل�ه پایین بودن دس�تمزدها، روزمرگی، پیاده 
نش�دن کار شایس�ته در بنگاه ه�ا، بی توجه�ی ب�ه 

مه�ارت و تخصص اف�راد در کار، نگران�ی از آینده 
و دغدغ�ه تامی�ن اجتماع�ی و ضع�ف در فرهنگ 
کار از دالی�ل پایین بودن به�ره وری نیروی کار در 
ایران ذکر می ش�ود، اما در حال حاضر کارشناسان 
اقتصادی مهم ترین عامل ضد بهره وری را نامتوازن 
بودن درآمد و هزینه نیروهای انس�انی می دانند. در 
این گزارش »فرصت ام�روز« چالش های موجود در 
مس�یر رش�د و ارتقای بهره وری و راهکارهای قابل 

ارائه برای افزایش بهره وری را بررسی کرده است. 

سهشنبه
1615آذر1395 کافه مدیران

تکنولوژی روز، انگیزه نیروی 
انسانی و مدیریت صحیح، سه 

عامل مهم بهره وری

مسئله بهره وری در صنایع مختلف متفاوت است، 
بنابرای��ن در جاهای��ی که نیاز به تکنولوژی اس��ت و 
روی تکنولوژی کار می ش��ود، نبای��د روی بهره وری 
زی��اد تکیه ش��ود. درواق��ع در جایی که نیاز اس��ت 
تکنولوژی توس��عه پیدا کند یا در کش��وری مستقر 
شود، نیاز به بهره وری احساس نمی شود. برای نمونه 
در بخش تولید هواپیما یا قطعات و موتور هواپیما یا 
فرضا در حوزه الکترونیک، قضیه بهره وری در مفهوم 
اقتصادی به این معناس��ت که ی��ک کاالی تولیدی 
و یک محصول صرفه اقتصادی داش��ته باش��د. یعنی 
اگ��ر یک محص��ول تولیدی صرفه اقتصادی داش��ته 
باش��د، به این معناس��ت که بهره وری آن باالست و 
اگر یک تولید توجیه اقتصادی نداش��ته باشد و ضرر 
و زیان به دنبال داش��ته باشد، یعنی بهره وری کافی 
و در حد مورد انتظ��ار در حوزه های مدیریت، تولید 
و قیمت تمام ش��ده ندارد. بنابرای��ن این حوزه برای 

تولیدکنندگان آن صرفه اقتصادی ندارد. 
ح��ال در ارتباط با ح��وزه تکنول��وژی، این قضیه 
برعک��س اس��ت، یعنی باید با ممارس��ت و آرامش و 
س��ر فرصت روی تکنولوژی کار ش��ود، به طوری که 
ابتدا خود تکنولوژی هرچند به قیمت بسیار گران جا 
بیفتد و نهادینه شود، اما بعد از اینکه به مرحله تولید 
رس��ید، در فرآیند یا پروسه تولید است که بهره وری 
معنا پیدا می کند. یعنی آنجایی که قیمت تمام شده 
در مقایس��ه با قیم��ت قابل فروش در ب��ازار مطرح 
می ش��ود، بگوییم که این محصول به طور پیوس��ته 
در حال تولید اس��ت ولی قیمت آن در بازار، کشش 
این هزین��ه را ندارد و هزینه صرف ش��ده را جبران 
نمی کند. پس ناگزیر مجبور ب��ه باال بردن بهره وری 
هس��تند، یعنی در واحد زمان تعداد تولید را بیشتر 
کنند. به این ترتیب وقتی تعداد تولید در واحد زمان 

بیشتر شود، قیمت تمام شده آن کاهش می یابد. 
به مفهوم دیگر، قیمت تمام ش��ده یک کاال شامل 
م��واد اولیه، قطع��ات، دس��تمزد و هزینه های جاری 
اس��ت که باید دید سهم دس��تمزد در فرآیند تولید 
این محصول چقدر اس��ت. اگر به فرض در محصولی 
سهم دستمزد 1۰درصد است، اگر بخواهند بهره وری 
را افزایش دهند، نقش بهره وری در دستمزد اثرگذار 
است. اما در بخش مواد اولیه اثرگذار نیست؛ هرچند 
این محصول اگر به عنوان مواد اولیه الزم برای تولید 
یک محصول دیگر باش��د، اگر نرخ خود این محصول 
ارزان باش��د، قیمت تمام ش��ده محصول نهایی هم 

ارزان خواهد بود. 

اما فی النفس��ه در یک واحد تولی��دی، آنجایی که 
بهره وری مطرح است، باید ببینیم نقش پارامتر دوم 
یعنی سهم دستمزد در قیمت تمام شده چقدر است 
)پارامتر اول شامل تکنولوژی و تولید نرمال است( و 
آیا اصال ارزش ای��ن را دارد که بهره وری باال برود یا 
خی��ر. البته در خصوص محصوالت مورد صرف عامه 
م��ردم مثل کفش، لب��اس و مواد غذایی عمدتا برای 
آنها بهره وری در رقابت، قیمت و فروش مطرح است. 
از طرفی اگرچه گفته می شود بهره وری نیروی کار 
در کشور پایین است، اما اینکه به طور مطلق بگوییم 
بهره وری در کشور پایین است، درست نیست. چون 
در برخی جاها اتفاقا بهره وری در س��طح قابل قبولی 
اس��ت. مثال در بخ��ش خصوصی به��ره وری نیروی 
کار به طور نس��بی در سطح اس��تاندارد است، اما در 
بخش دولتی اس��ت که نیروه��ای کار بهره وری الزم 
را ندارن��د. به این معنا که ممکن اس��ت یک کارمند 
دولت به مدت هش��ت س��اعت در مح��ل کار حضور 
داشته و موظف باش��د که به هشت پرونده در طول 
این مدت رس��یدگی کن��د، اما صرفا ب��ه دو پرونده 
رس��یدگی می کند و بقیه را کنار می گ��ذارد. اما در 
بخ��ش خصوصی یک کارگر ی��ا نیروی متخصص در 
طول ساعات کاری خود، تمامی وظایف محول شده 

را انجام می دهد. 
پس این تعادل بی��ن دریافتی نیروی کار با ارزش 
افزوده ای اس��ت که در محصول ایجاد می کند. یعنی 
ارزش افزوده این کار در محصول مطرح می ش��ود و 
راندمان را باید به این ش��کل تعریف کنیم. با وجود 
ای��ن در برخ��ی جهات حتی در بخ��ش خصوصی و 

بیشتر در بخش دولتی بهره وری پایین است. 
بخشی از آن هم به انگیزه و مدیریت ارتباط دارد. 
ول��ی امروزه بخ��ش عمده آن در دنیای��ی که دارای 
تکنول��وژی اس��ت و از ابزاره��ای دارای تکنول��وژی 
استفاده می ش��ود، وابسته به ابزار تکنولوژیکی است. 
فرضا یک دس��تگاه تولیدی م��درن و به روز می تواند 
چن��د عملیات را به ص��ورت همزمان انج��ام دهد و 
ه��زار قطعه ی��ا محصول تولید کن��د، در صورتی که 
اگر این دس��تگاه و تکنولوژی را در اختیار نداش��ته 
باش��یم باید از تکنولوژی سابق استفاده کنیم که به 
جای هزار قطع��ه، ۲۰۰ قطعه تولید می کند. این در 
حالی اس��ت که همان هزینه و دس��تمزد باید برای 
نیروی کار پرداخت شود، درحالی که بهره وری پایین 
اس��ت. بنابراین توج��ه به تکنول��وژی روز و افزایش 
انگی��زه نی��روی انس��انی و مدیریت مناس��ب در آن 
 محصول، پارامترهایی هس��تند که بهره وری در آنها 

نقش دارد. 

بهره وری و انگیزه دو گام اصلی 
برای ماراتن موفقیت 

افزایش بهره وری نیروی انس��انی از مواردی اس��ت 
ک��ه از دی��د مدیران س��ازمان حائز اهمی��ت زیادی 
اس��ت. اما کمتر به این موضوع پرداخته می شود که 
افزایش بهره وری نیروی انس��انی ن��ه تنها بر افزایش 
ظرفیت های سازمان، بلکه به افزایش انگیزه و روحیه 
کارکن��ان افزوده و در نهایت مس��یر توس��عه ملی و 
رش��د اقتصادی کالن دولت ها را فراه��م می کند. با 
وج��ود اینکه اهمی��ت بهره وری از دی��د هیچ یک از 
کارشناسان اقتصادی و مدیران ارشد سازمانی پنهان 
نیست، اما به نظر می رسد تحقق این مولفه در سطح 

عالی چندان ساده نیست.

نظریه هرسی و گلد اسمیت 
اگرچ��ه در خصوص عوام��ل موث��ر و ایجاد کننده 
به��ره وری نیروی انس��انی نظریات متع��ددی وجود 
دارد، اما نظریه هرسی و گلد اسمیت از مشهور ترین 
نظری��ات اس��ت. این نظری��ه بر چند اصل اساس��ی 
استوار اس��ت؛ توانایی، ادراک نقش افراد در سازمان، 
انگیزه های س��ازمانی، حمایت های س��ازمانی، عوامل 
محیط��ی، آم��وزش بازخ��ورد و عملک��رد، وضعیت 
حقوقی اعضای س��ازمان. این عوامل هر یک س��هم 
مهمی در توس��عه س��ازمان و افزایش بهره وری ایفا 

می کنند.
اما ش��هرت این نظریه به چه علت اس��ت؟ به نظر 
می رس��د نظریه هرس��ی و گلد اس��میت نه تنها به 
عوام��ل روانی مثل وضعیت فرد در س��ازمان و البته 
موارد انگیزش��ی و هیجان��ی وی تاکی��د دارد، بلکه 
ب��ه عوامل فیزیکی مثل ش��رایط درون س��ازمانی و 
ارگونوم��ی محیطی اش��اره دارد. یک��ی از مهم ترین 
و ابتدایی تری��ن مواردی که متاس��فانه ب��ر اثر برخی 
روابط درون سازمانی نادیده گرفته می شود، موضوع 
توانایی های افراد اس��ت. درواقع در بسیاری از موارد 
خانه از پای بس��ت ویران است و فردی فاقد مهارت ها 
و توانایی های الزم در ش��غلی اس��تخدام می شود که 
عمال برای وی تعریف نش��ده است؛ عدم توانایی هایی 
ک��ه به واس��طه ضعف ه��ای تحصیل��ی، تخصصی یا 
مهارتی رخ می دهند و اغلب نتایجی منفی بر رش��د 
کلی س��ازمان دارند. مورد مهم دیگری که در نظریه 
هرس��ی و گلد اسمیت حائز توجه است، حمایت ها و 

انگیزه های سازمانی است.
سال هاست که روان شناسان صنعتی و سازمانی بر 
اهمیت مسائل روانشناختی در افزایش توان سازمانی 
تاکید دارن��د، اما تاثیر این مس��ئله در بازخوردهای 
س��ازمانی چندان محس��وس نیس��ت. درواقع اغلب 
مدی��ران بی توجه ب��ه مواردی مثل رضایت ش��غلی، 
تنیدگ��ی ش��غلی، عزت نفس ش��غلی و.... ب��ه اداره 
س��ازمان های خود می پردازن��د. بنابراین به رغم تمام 
برنام��ه ریزی ها و هزینه هایی که در س��ازمان صرف 
می شود، باز هم در تامین حداکثری اهداف سازمانی 

ناکام می مانند.

عوامل انگیزشی یار کمکی بهره وری 
چ��ه قب��ول کنیم چ��ه نپذیریم، ایج��اد انگیزه در 
سازمان نقش مهمی در افزایش روحیه کارکنان و در 
نتیجه ارتقای سطح بازدهی آنان ایفا می کند. عوامل 
انگیزه بخش در سازمان ها به دو دسته اساسی تقسیم 

می شود؛ عوامل مادی و عوامل روانی. 
شاید به عقیده بسیاری از ما، عوامل مادی چندان 
نیازی به تعریف نداش��ته باش��د و همین که حقوق 
دریافت��ی یک س��ازمان قابل توجه باش��د به معنای 
تحقق انگیزه های مادی اس��ت. اما ای��ن همه ماجرا 
نیس��ت. درواقع توجه مدیران به م��واردی کلیدی تر 
مثل تطاب��ق حقوق با مهارت ها و وظایف ش��غلی یا 
ع��دم تبعیض حق��وق از اهمیت باالت��ری برخوردار 
اس��ت. اگر قرار باش��د افراد با وظایف متفاوت شغلی 
حقوق��ی یکس��ان دریافت کنند، یا حق��وق برخی از 
افراد بیش��تر از حد اس��تحقاق آنان باشد، نمی توان 
انتظار داش��ت انگیزه های کارکنان به شکلی درست 
هدایت شود. بر این اساس مدیریت مادی درآمدهای 
کارکنان س��ازمان از موارد مهمی است که نمی تواند 

نادیده گرفته شود. 
عوامل روانی موثر در انگیزه های کارکنان سازمانی 
بی ش��مارند، اما ش��اید بتوان هس��ته اصلی موفقیت 
سازمان در تامین نیاز های روانی کارکنان را تشکیل 
فرهنگ س��ازمانی کارمد و منطقی دانست. فرهنگ 
سازمانی ضعیف، در بخش های مهم سازمان تاثیر گذار 
است. از سوی دیگر، شفافیت سازمانی و ایجاد روابط 
صحیح درون سازمانی از دیگر موارد مهم و تاثیر گذار 
در روحیه کارکنان محسوب می شود. ابهام سازمانی 
و ع��دم وجود مولفه های مش��خص در ح��وزه های، 
نقش پذیری و تقس��یم وظای��ف از دیگر موارد مهمی 
اس��ت که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. شفاف 
ب��ودن به ویژه در بخش سلس��له مراتب س��ازمانی و 
تناس��ب فعالیت افراد با ترفیع ی��ا تنزیل کارکنان از 

دیگر مواردی است که مهم به نظر می رسد.
از س��وی دیگر بس��یاری از کارکنان سازمان با وجود 
توانایی ه��ای نس��بی به س��بب نداش��تن مهارت های 
تخصص��ی یا ضع��ف در آموزش قادر ب��ه ارائه بازخورد 
مناس��ب شغلی نیستند و در نتیجه در دراز مدت دچار 
اضطراب، عدم امنیت ش��غلی، تنیدگی و فرس��ودگی 
شغلی خواهند ش��د. یکی از راهکارهای مثبت و موثر 
در افزایش توان ش��غلی کارکنان، برگزاری کارگاه های 
آموزش��ی و دوره هایی است که به توسعه توان اجرایی 
کارکنان می افزاید. بدیهی است همزمان با توسعه توان 
ش��غلی، رضایتمندی فردی و ش��غلی افراد نیز افزایش 
یافت��ه و در نهایت زمینه برای ارتقای س��طح بهره وری 
مهیا می ش��ود. یک��ی از مهم ترین م��واردی که باید 
م��ورد توج��ه مدی��ران و برنامه  ریزان کالن ش��هری 
و س��ازمانی قرار گیرد، توجه به این نکته اس��ت که 
گرچه بهره وری ش��غلی اهمیت بسزایی دارد، اما این 
هدف یک ش��به حاصل نمی ش��ود و نیازمند تدوین 

برنامه هایی بلند مدت است. 
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اگر این نشانه ها را در خود 
می بینید، شغل تان را عوض كنید

خیلى ها شغل شان را دوست ندارند و دائما در حال 
فکر کردن به ش��غل رویایى خود هس��تند. شما هم 
اگر این نشانه ها را در خود مى بینید، جزو این دسته 

هستید. 
براى دوام آوردن به سختی تالش می كنید

هر کسى براى پیشرفت در شغلش باید تالش کند 
اما اگر مى بینید براى پیشرفت در کارتان مهارت هاى 
تازه را به س��ختى یاد مى گیرید. بدانید که کارتان را 

دوست ندارید. 
جمعه ها را دوست ندارید

آنهای��ى که کارش��ان را دوس��ت ندارن��د معموال 
جمعه هاى س��ختى را هم پشت س��ر مى گذارند چرا 
که دائم به این فکر مى کنند که صبح شنبه همه چیز 

دوباره از اول شروع مى شود. 
كارتان ناراحت تان می كند

هم��ه در کار روزه��اى بد دارند، حت��ى آنهایى که 
کارشان را دوست دارند و از آن لذت مى برند. اما شما 
اگر هر روز به خاطر کارتان غمى را در خود احساس 

مى کنید، بهتر است به فکر عوض کردنش باشید. 
بازخورد بدى از كارتان می گیرید

خودت��ان فکر مى کنید دارید کارتان را خوب انجام 
مى دهی��د اما مدیرتان نظر دیگ��رى دارد. اگر چنین 
وضعیتى دارید، بهتر اس��ت به فکر کار جدید باشید 
چون ممکن است به زودى کارتان را از دست دهید. 

در یك صنعت رو به زوال كار می كنید
اصال موقعیت ش��ما در کار عالى اس��ت اما معلوم 
نیست اوضاع همین طور باقى بماند چون صنعتى که 

در آن کار مى کنید، دارد از بین مى رود. 
رفتن به كار براى تان خیلی سخت است

اگر اکثر روزهاى هفته به این فکر مى افتید که زنگ 
بزنید و بگویید مریض هستید و نمى توانید بیایید سر 
کار، بهتر اس��ت به فکر عوض کردن شغل تان باشید. 

این کار اصال براى شما مناسب نیست. 
نمی توانید پیشرفت كنید

کارتان خوب اس��ت اما پتانس��یل و فرصتى براى 
پیش��رفت در اختیار ش��ما نمى گذارد. اگر در چنین 
ش��رایطى قرار داری��د نگاهى به اط��راف بیندازید و 

ببینید کجا فرصت پیشرفت دارید. 
از كارتان خجالت می كشید

وقتى با دوس��تان تان بح��ث کارى پیش مى آید و 
شما چیزى براى به اشتراك گذاشتن ندارید در تمام 
س��اعت کارى شاد آنها شما به دنبال راهى براى فرار 

هستید. 
به قدر ارزش تان دستمزد نمی گیرید

همه باید بدانند چق��در ارزش دارند. اگر در کارى 
هستید که فکر مى کنید دستمزدش با میزان توانایى 
و کار ش��ما براب��رى نمى کند، به فکر ش��غل جدید 
باشید. شاید یك جاى دیگر قدر شما را بیشتر بداند. 

چیزى یاد نمی گیرید
اگ��ر چیزى در کارت��ان یاد نمى گیری��د اصال چرا 

ادامه اش مى دهید؟ 
فقط به خاطر پول كار می كنید

پول مهم است. کسى نمى تواند به شما بگوید چك 
معق��ول آخر ماه تان را نادی��ده بگیرید اما اگر کارتان 
را صرفا براى پولش انجام مى دهید، بهتر اس��ت فکر 
بیشترى روى آن بگذارید. شاید بتوانید کارى را پیدا 
کنید که هم خودش را دوست دارید و هم پولش را.
منبع: بیزینس اینسایدر

هدست هاى واقعیت مجازى به 
كمك بیماران می آیند

ب���ه  اگ���رچ��ه 
نظ���ر م��ى رس�د 
ه���دست ه���اى 
واقعیت مجازى نتوانس��ته توجه گیمرها را به خود 
جلب کند، اما پزش��کان نس��بت به نقش��ى که این 
تکنولوژى مى تواند در فرآین��د درمان بیماران ایفا 

کند بسیار خوشبین هستند. 
از  می��الدى  ج��ارى  س��ال  در  ب��ار  نخس��تین 
هدس��ت هاى واقعیت مج��ازى براى شبیه س��ازى 
ساختمان س��لول هاى سرطانى اس��تفاده شده که 
این موضوع بیش��تر جنبه آموزشى داشته و چندان 
با بیماران س��روکار نداش��ت. اما اخی��را تعداد قابل 
توجهى از پزش��کان ب��ر این باورند که اس��تفاده از 
هدس��ت هاى واقعیت مج��ازى مى توان��د بیماران 
بسترى ش��ده در بیمارستان را س��رگرم و ساعات 

تنهایى آنان را پر کند. 
 Liminal در همین راس��تا شرکت اس��ترالیایى
اق��دام ب��ه طراحى و تولی��د هدس��ت هاى واقعیت 
مجازى مخصوص استفاده بیماران کرده و محصول 
نهایى آن نیز مورد تایید نهادهاى نظارتى اس��ترالیا 
نیز رس��یده اس��ت. Linda Swan  مدیر اجرایى 
شرکت Medibank معتقد است تنهایى بیماران 
به هن��گام حضور در بیمارس��تان مى تواند احتمال 
پیش��رفت بیمارى را افزای��ش داده یا فرآیند بهبود 
آنان را به ش��کل قابل توجهى کند س��ازد. وى در 
ادامه س��خنان خود افزود: »این یك موضوع شایع 
در بیمارستان ها است و ما مى خواهیم با استفاده از 

هدست هاى واقعیت مجازى با آن مقابله کنیم.«
در ح��ال حاض��ر فرآیند اس��تفاده آزمایش��ى از 
بیمارس��تان  در  مج��ازى  واقعی��ت  هدس��ت هاى 
ش��هر  در   Brunswick Private Hospital
ملبورن آغاز ش��ده و پژوهشگران امیدوارند با توجه 
به نتایج مثبت احتمالى اس��تفاده از هدس��ت هاى 
واقعی��ت مج��ازى در فرآین��د درمان��ى بیم��اران، 
بیمارس��تان ها و مراکز درمانى دیگر نیز از این ایده 

استقبال کنند. 
کارشناس��ان و فعاالن ح��وزه درمان معتقدند که 
هدس��ت هاى واقعیت مجازى از ظرفیت هاى بسیار 
زیادى در بخ��ش درمان برخوردار بوده و مى توانند 
تاثیر قابل توجهى بر فرآیند درمانى بیماران داشته 
باشند. تشخیص و بررسى دقیق بیمارى و پیشگرى 
از گسترش آن و همچنین تس��ریع فرآیند بازیابى 
و درم��ان از جمله تغییراتى اس��ت ک��ه تکنولوژى 

واقعیت مجازى مى تواند ایجاد کند. 

رسانه ها فرار مالیاتى رونالدو و ژوزه مورینیو 
را فاش کردند. به نظر مى رسد رسانه ها قصد 
افش��اگرى فس��اد، تقلب و البى ه��اى دنیاى 
فوتب��ال را دارن��د و حتى س��تارگان فوتبال 
ه��م از گزند آنها در امان نیس��تند. هفته نامه 
آلمانى اشپیگل، روزنامه ها و رسانه ها در یك 
افشاگرى ادعا مى کنند کریس��تیانو رونالدو، 
150 میلیون یورو را از چش��م ادارات مالیات 
در سوییس و جزایر ویرجین بریتانیا با کمك 
یك سیس��تم توس��عه یافته توس��ط نماینده 

خودش، خورخه مندس مخفى کرده است. 
س��تاره باش��گاه رئال مادرید، کریس��تیانو 
رونال��دو و مورینی��و مربى منچس��تر یونایتد 
در یك سیس��تم ف��رار مالیاتى و پولش��ویى 
مشارکت داش��ته اند، که این سیستم توسط 
کنسرسیومى متشکل از روزنامه هاى اروپایى 
و طى س��ه هفته با عنوان افشاگرى فوتبالى 
فاش ش��د. این تحقیقات به افش��اى فس��اد، 
تقلب و فرار مالیاتى در قلب فوتبال پرداخته 

است. 
به طور کلى، این یکى از نخستین نشت هاى 
فوتبالى است که نظام و فرار مالیاتى را مورد 
هدف قرار داده  که به گفته روزنامه ها توسط 
مدیر برنامه هاى این دو س��تاره اتفاق افتاده 
است. خورخه مندس همان کسى که حداقل 
185 میلیون یورو از درآمد اسپانس��رینگ را 

از چش��م ادارات مالیات، از طریق ش��بکه اى 
از ش��رکت و حس��اب هاى دریایى در ایرلند، 
جزای��ر ویرجی��ن بریتانیا، پاناما و س��وییس 

مخفى کرده است. 

عملیات سازمان یافته كریستیانو 
رونالدو 

هفته نام��ه آلمان��ى اش��پیگل، رس��انه ها و 
روزنامه ه��ا ب��ه دو معامله اى ک��ه مربوط به 
درآم��د حاص��ل از تبلیغات س��تاره پرتغالى 
یعن��ى کریس��تیانو رونالدو اس��ت، اس��تناد 
مى کنند. نخستین عملیات مالى رونالدو بین 
س��ال هاى 2009 تا 2014 رخ داده  که طى 
آن 74.8میلیون یورو را از طریق یك شرکت 
دریایى به نام تول��ن )Tollin( که در جزائر 
ویرجین بریتانیا ثبت شده مخفى کرده است.

 وکالى ای��ن بازیک��ن ادع��ا مى کنن��د که 
مراح��ل بازرس��ى مقامات اس��پانیایى از این 
تخلف کریس��تیانو رونالدو و رسیدگى به آن 
هن��وز ادامه دارد، ب��ا این حال ای��ن خبر را 

روزنامه ها تایید کرده اند. 
در عملی��ات دوم، بنابر ادع��اى روزنامه ها، 
رونال��دو ی��ك ف��رار مالیات��ى 31 میلی��ون 
روزه  بهره گی��رى 12  ب��ا  او  دارد.  یوروی��ى 
از ی��ك نظ��ام مالیات��ى فوق الع��اده، موف��ق 
به ف��روش ح��ق بازاریاب��ى از س��ال 2015 
 ت��ا 2020 ب��ه ارزش 74.7 میلی��ون ی��ورو

 شده است. 

بازرسی مالیاتی در اسپانیا براى ژوزه 
مورینیو 

براساس کنسرسیومى تحت عنوان همکارى 
تحقیق��ات اروپایى، مورینیو 12 میلیون یورو 
فرار مالیاتى داش��ته است. مدارك این تخلف 
در بانکى در کشور سوییس موجود است. این 
فرار مالیاتى متعلق به یك شرکت ثبت شده 
در جزایر ویرجین بریتانیاست. در حال حاضر 
در اس��پانیا صحبت از یك بازرس��ى مالیاتى 
اس��ت که به بازیابى 4. 4 میلیون یورو ش��ده 
و ب��راى فرار هاى مالیاتى مجازاتى نیز در نظر 

گرفته اند. 
 ،Gestifute ش��رکت خورخه مندس با نام
در صبح روز قبل از انتش��ار این اتهامات اظهار 
کرده بود که کریس��تیانو رونالدو و مورینیو به 
قانون و مقامات اسپانیایى در مقابل رسیدگى 
به مش��کل مالیاتى احترام خواهند گذاشت و 

جوابگوى همه ادعا ها نیز هستند. 
Gestifute مدعى شده که این اخبار دروغ 
است و این ادعا ها شیطنت هاى رسانه اى است 
و درم��ورد تعهدات مالیاتى به این دو س��تاره 

اتهام وارد شده است. 
نه کریستیانو رونالدو که قهرمان یورو 2016 
در تابستان گذشته بوده و نه مورینیو، در مورد 
رون��د قانونى و قضایى کمیت��ه تقلب مالیاتى، 
خود را درگیر نمى کنند. پیگیرى و رسیدگى 
به این امور را ش��رکت Gestifute در اسپانیا 

عهده دار شده است. 

در دوبى ک��ه به پروژه هاى بزرگ ش��هرت 
دارد، کانالى افتتاح ش��ده که مرکز کسب وکار 
تج��ارى را ب��ه آب هاى خلیج ف��ارس مرتبط 
مى کن��د. ه��دف از ای��ن کار توس��عه قطب 
تجارى و گردش��گرى است. کانال آب دوبى با 
3.2کیلومتر ط��ول و 80 الى 120متر عرض، 
هزین��ه اى مع��ادل 2.7میلی��ون درهم )663 

میلیون یورو( دربردارد. 
 این کانال رودى را که از شهر گذشته و به 
خلیج مى ریزد گس��ترش داده و ورودى آن به 
دریا را 6.4 کیلومتر وسعت بیشتر مى بخشد. 
پیمانکار اصلى پروژه، مطرالتایر، مدیرکل و 
رئی��س هیات مدیره اجرایى اداره راه و ترابرى 
امارات گفت: »این کانال، مکانى توریس��تى و 
تجارى ایجاد کرده که در نوع خود منحصر به 
فرد است.« او تخمین زد در کناره هاى کانال، 
هتل، رس��توران و مناط��ق تفریحى از جمله 
مس��یرهاى دوچرخه سوارى س��اخته خواهد 
ش��د و این مکان تا 30 میلیون بازدید کننده 
در س��ال جذب خواهد کرد. رسانه هاى محلى 
نشان از افتتاح یك مرکز خرید، چهار هتل و 

450 رس��توران دارند. حفر کانال که مستلزم 
س��اخت پل به روى س��ه ج��اده از جاده هاى 
اصل��ى اس��ت، عالوه ب��ر این س��رعت چرخه 
آب در دوب��ى را زیاد مى کن��د، دما را نیز که 
در تابس��تان به بیش از 40درجه س��انتیگراد 

مى رسد کاهش مى دهد. 
گروه هاى امالك و مستغالت امارات متحده 
 Meydan و Meraas عربى ب��ه نام ه��اى
در ای��ن پروژه ش��رکت کرده اند ک��ه به گفته 
B e  ططبوع��ات، گروه ساخت و س��از بلژیکى

six نیز به آنها پیوس��ته اس��ت. دوبى، پلتفرم 
مه��م تج��ارى و توریس��تى ب��ا 14.2میلیون 
بازدید کننده در سال 2015، پروژه هاى غول 
پیک��رش را تا چهار س��ال دیگر ک��ه میزبان 
نمایشگاه جهانى 2020 خواهد بود، چندبرابر 
مى کن��د. دهم اکتب��ر، دوبى س��اخت برجى 
بلندتر از برج خلیفه، بلندترین آسمان خراش 
جه��ان را که 828 متر ارتفاع دارد، راه اندازى 
کرده است. از س��ال 2002 که امارات بخش 
امالك و مس��تغالت را ب��راى خارجى ها آزاد 
گذاش��ت، در منطق��ه اى ک��ه ملك ب��ه طور 
کلى براى جمعیت بومى اس��ت، سرمایه هاى 

بیشترى جذب شده است. 

اتهام فرار مالیاتی رسانه ها به كریستیانو رونالدو 

افتتاح گراند كانال در دوبی

جلس��ه حساس کارگروپ فرصت ویژه به مناس��بت روز چالشجو از ساعات اولیه بامداد 
آغاز به کار کرد. از نماینده اعزامى مان به چالشگاه ها درخواست کردیم تا ابعاد بازخوردهاى 
شگفت این رخداد را در گزارش مبسوطى ارائه کند. آنچه در زیر مى آید تنها بخشى از این 

گزارش است، چرا که حجم آن فراتر از انتظار بود. 
 »امروز حتى خورشید از همان طرف همیشگى درآمد. در آسمان چالشگاه ها چند لکه 
ابر نقره گون نابارور مالحظه مى شد و گنجشککان بر شاخساران پاییزى همنوایى مى کردند 
تا نویدبخش جنبشى همسو با جامعه مدنى در حرکت به سمت حساسیت اخالقى لیبرال 

شبه انفعالى باشند.«
منظ��ور ایش��ان این بود ک��ه در چنین روزى، از یك س��و آنطور که شایس��ته فضاهاى 
چالش��جویى اس��ت، اتفاق مهمى رخ نداد و از سوى دیگر احساس مى شود که زیر پوست 

چالشگاه، جنبش حاللى در جریان است. 
در ادامه این گزارش آمده است: 

 »جنگ هاى شادى از دیرباز در مکتبخانه ها و چالشسراها برپا مى شده است. همچنین 
قدمت استندآپ کمدى را تا هزاره سوم پیش از نخستین لبخند بشر در گهواره مى دانند. از 
همانجا بود که فرهنگ خنده حالل وارد سنگ نبشته ها شد و امروزه ما شاهد فعالیت براى 
ثبت جهانى این برند هستیم. چالشجویانى که در دام افسردگى حاصل از مصایب اقتصادى، 
نقصان علمى و معضل اشتغال گرفتار شده اند، صد البته با خنده حرام راه به دهى نخواهند 
برد. جنبش خنده حالل مى تواند آنها را به سطح مناسبى جهت فعالیت هاى مدنى برساند 
و آنگاه چالشجو در این مسیر قابلیت ورود به گود سیاست را پیدا مى کند و مى تواند مراتب 

ترقى را در این عرصه درنوردد«. 
ای��ن بخ��ش از گزارش را بلند بلند ب��راى اعضا قرائت مى کردیم که داورخان دس��ت از 
پا نشس��ته، به می��ان تاخت و گفت: زیر ب��ار این یکى دیگر نمى روم! باید منش��ا بحث را 
شفاف س��ازى کنید! نمى شود که خودتان یك چیزى مى دانید و خیال مى کنید البد همه 

هم مى دانند! 
با آنکه نظرش به نوعى تاییدى بر همه چیز دانى ما بود، ولى پذیرفتیم. ما که با کس��ى 
خصومت نداریم. برایش توضیح دادیم که یك چالشجویى در آستانه مراسم امروز گفته که 

الزم است فرهنگ خنده حالل در بین نسل امروز نهادینه شود. کد خبر: 160995/34 
گفتم: دیگر اعالم درك نکردن مطلب نمى کنید؟ 

گفت: جا هست! 
ما همانجا فى المجلس بساط مان را جمع کردیم و رفتیم دنبال یك لقمه خنده حالل! 

من بنده 

جنبش حالل

قــاب

کیوسـک

مدرسه مدیریت

صفحه 16

دور دنیا

منطقه آزاد

ونزوئال در حال چاپ اس�کناس هاى درش�ت تر براى مقابله با تورم اس�ت. بانك مركزى ونزوئال اعالم كرد كه ش�ش 
اس�کناس جدی�د از 500 تا 20 ه�زار بولیوار از 15 دس�امبر به چرخه اقتصادى این كش�ور وارد خواهد ش�د. اكنون 

درشت ترین اسکناس در ونزوئال 100 بولیوار است كه معادل 2 سنت آمریکا ارزش دارد. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 666 www.forsatnet.ir

مترجم:گلنوش محب علی 
La Tribune :منبع

شکیبا شاملو رضایی
Figaro/

روس��تاییان هندى مجبور ش��ده اند براى گذران زندگى به جاى اس��تفاده از پول، کاال 
دادوستد کنند. عقبگرد روستایى هاى هند به دوران قبل از اختراع پول، به خاطر تصمیم 
ناگهانى نخست وزیر این کشور براى خارج کردن اسکناس هاى درشت از چرخه اقتصادى 
هند است. نارندرا مودى روز 12 نوامبر در یك تصمیم ناگهانى اسکناس هاى 500 و 1000 
روپیه اى را از رده خارج کرد.  روستایى هاى هند اکنون به جاى پول با محصوالت غذایى و 
خوارو بار دادوستد مى کنند تا بتوانند زندگى شان را بگذرانند. کشاورزان و کارگران در ایالت 
بنگال غربى در گفت وگو با بى بى سى درباره کمبود پول نقد در این کشور صحبت کردند. 

یک��ى از اهالى روس��تا گف��ت که در تمام عمرش بحران پولى با این ش��دت و وس��عت 
ندیده اس��ت. بسیارى از کارگران مزارع دس��ت از کار کشیده اند، چون پولى بابت کارشان 
دریافت نمى کنند. اما مزرعه دارها راهى پیدا کرده اند که آنها را س��ر کار برمى گرداند. یکى 
از مزرعه دارها گفت که به کارگرانش وعده داده به جاى پول به آنها مواد غذایى مى دهد. به 
این ترتیب آنها قانع شدند که سر کار خود برگردند. او گفت که دستش خالى است چون 

بانك ها براى عوض کردن اسکناس ها پول کافى ندارند. 
البته این راهکار چندان موجب خوشحالى روستایى ها نشده است. برنج و سیب زمینى که 
آنها در ازاى کار خود به جاى پول دریافت مى کنند، نمى توانند با همه مواد خوراکى مورد 
نیازشان مبادله شوند. یکى از کارگرها گفت که آنها عادت داشتند در پایان هر روز کارى 
پول همان روز را بگیرند و با آن مى توانستند گوشت قرمز و ماهى بخرند. اما حاال همه آن 
چیزى که براى خوردن دارند برنج و س��یب زمینى است. به گفته او صاحب مزرعه به جاى 
پ��ول نقد به آنها دو کیلو برنج مى دهد. آنها یك کیلو از برنج ها را براى مصرف خودش��ان 

مى پزند و مابقى را به مغازه دار ها مى دهند تا به جاى آن مایحتاج شان را بگیرند. 
دادوستد کاال یك مرهم زودگذر و موقت براى کمبود نقدیندگى در روستاهاى هند است. 
روس��تایى ها مى گویند اگر هرچه زودتر پول نقد به دست شان نرسد، کل اقتصادشان از پا 
خواهد افتاد. هدف نخست وزیر از تصمیم ناگهانى براى از رده خارج کردن پول هاى درشت 

در این کشور مبارزه با فساد مالى، اسکناس هاى تقلبى و تروریسم بوده است. 
پس از اعالم این خبر، هندى ها در برابر بانك ها صف کشیدند تا اسکناس هاى از رده خارج 
شده را با پول هاى معتبر عوض کنند. البته آنها در این راه با دردسرهاى بزرگى روبه رو شدند 

چون بانك ها توان الزم را براى پاسخگویى به نیاز جمعیت باالى کشور نداشتند. 
اس��کناس هاى 500 و 1000 روپی��ه اى 86 درصد پول هاى در گردش هند را تش��کیل 

مى دادند که همگى به دستور نخست وزیر یك روزه بى اعتبار شدند. 
بانك ه��اى هند پس از اع��الم این تصمیم یك روز تعطیل ش��دند و روز بعد که دوباره 
کارش��ان را شروع کردند با حجم گسترده اى از درخواست ها براى تعویض اسکناس مواجه 

شدند. 
هندى ها تا پایان سال جارى میالدى فرصت دارند اسکناس هاى خود را عوض کنند، البته 

اگر بتوانند از بانك ها اسکناس جدید بگیرند. 

در پی تصمیم ناگهانی براى خارج كردن اسکناس هاى درشت
روستاییان هند دست به دامن دادوستد كاال شدند

360

ترجمه: سارا گلچین
منبع: بی بی سی
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