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سرمقـاله
اوراققرضه

راهحلبدهیدولت
بهبانکها

مدت هاسللت کلله بحث بدهی 
دولللت به بانک ها مطرح اسللت. 
این بدهللی به بانک هللا خاصه 
نمی شللود و دولللت همچنان به 
پیمانللکاران، تامیللن اجتماعللی 
و حوزه هللای دیگر نیللز بدهکار 
است. گویا براساس آنچه مطرح 
شده اسللت بدهی دولت تنها به 
بانک ها 210 هزار میلیارد تومان 
اسللت کلله البته هنللوز این رقم 
تایید نشللده اسللت. به هر حال 
هللر میزان که بدهی دولت را در 
نظر بگیریم، پرداخت این بدهی 
میللزان امللکان تسللهیات دهی 
بانک هللا به بخللش خصوصی را 
این  متاسللفانه  افزایش می دهد. 
رقم در جایی هزینه و قفل شده...
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فرشللاد مومنی گفت: با هر متر و معیللاری درباره دولت 
روحانللی داوری کنیم، انصاف این اسللت کلله دولت فعلی 
اقدامات مخللرب انجام نداد و تاش  هایللی هرچند ناکافی 

برای اصاح امور صورت گرفت. 
فرشللاد مومنللی در گفت وگو بللا ایلنا در مللورد عملکرد 
دولللت روحانللی گفت: ایللن دولت یکی از بدشللانس ترین 
دولت های بعد از انقاب بوده اسللت، زیللرا میراث دار یکی 
از بی سللابقه ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد در 
دولت قبلی بوده اسللت. اما در عین حللال این دولت یکی 
از خوش شللانس ترین ها هم محسللوب می شللود به خاطر 
اینکلله ابعاد خرابکاری های دولت قبلی به حدی اسللت که 
اشللتباهات دولللت فعلی را نمی توان با دولللت احمدی نژاد 
قیللاس کللرد. بنابراین با هللر متر و معیللاری درباره دولت 
روحانی داوری کنیم، انصاف این است دولت فعلی اقدامات 
مخرب انجام نداد و تاش  هایی هرچند ناکافی برای اصاح 

امور صورت گرفت. 
استاد دانشگاه عامه افزود: بنابراین خدا را شکر می کنیم 
که این دولت جایگزین دولت قبلی شده است و تیم دولت 
قبللل در رأس نهادهای تصمیم گیری حضور ندارند. اما اگر 
اقتضائات و شللرایطی که کشور در آن قرار دارد و تعهدات 

روحانللی در جریان انتخابات را مبنا قرار بدهیم متأسللفانه 
باید بگوییم کاسللتی ها و خطاهایی در سه سال گذشته رخ 
داده و باید امیدوار باشیم در دوره بعدی تا جایی که امکان 

دارد این اشتباهات جبران شود. 
این اقتصللاددان ادامه داد: به نظر من بزرگ ترین خطای 
این دولت در حوزه اقتصاد این است که سیاست هایی را که 
در سه دهه اخیر بارها آزموده شده و شکست خورده دوباره 

در دستور کار قرار دادند. 
مومنی تصریح کرد: درسللت اسللت تخریبللی که امروز 

صللورت می گیرد نسللبت به دولت قبل ناچیز اسللت اما به 
هر حال اشللتباهاتی صورت می گیرد. به عنوان مثال کاهش 
بیش از 30درصدی در نرخ تورم صورت می گیرد اما کسی 
در زندگی اش احسللاس بهبود شللرایط نمی کند. این موارد 
منطق کارشناسی مشخصی دارد که تا امروز از سوی دولت 
پاسللخ مناسبی به آن داده نشده اسللت. ما امیدواریم حاال 
که سللطح فساد و ناکارآمدی در دولت روحانی کاهش پیدا 
کرده با کمک رسللانه ها، دانشگاه ها و نهادهای مدنی، همه 
کمک کنیم اجرای سیاسللت های کیفللی دولت بهبود پیدا 

کند. 
 وی تصریللح کرد: در سلله سللال گذشللته، بسللته های 
اقتصادی، سلله الیحلله بودجه و یک برنامه توسللعه ای که 
دولت ارائه داد از کیفیت کارشناسی و تحلیلی در حدی که 
از دولت انتظار می رود، برخوردار نبود و سللخنگوی محترم 
دولللت نیز بیشللتر در حال توجیه این بسللته ها و برنامه ها 

هستند. 
مومنللی ادامه داد: تورم بیللش از 30 درصد کاهش پیدا 
کرده اما کارکردهای کاهش تورم مشللاهده نمی شود. این 
به این معنی اسللت که اقدامات تکمیلی، به درسللتی اجرا 

نشده است. 

مشللاور اقتصادی رئیس جمهوری گفللت: اکنون تعداد 
بیللکاران از 2 میلیون و 500 هزار نفر در سللال 13۹3 به 
بیللش از 3میلیون و 300هزار نفر در پایان نیمه نخسللت 
سال ۹5 افزایش  یافته، این به آن معناست که نرخ بیکاری 
از 10.6 درصللد در سللال 13۹3 اکنون بلله 12.7 درصد 

رسیده است. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، »مسعود نیلی« در 
برنامه تیتر امشللب شبکه خبر سیما با بیان اینکه در نیمه 
دوم دهه 13۸0 درآمد ارزی کشللور به ۸45میلیارد دالر 
رسللید، افزود: با این منابع می شد برای همه کسانی که به 

بازار کار وارد می شوند، شغل ایجاد کرد. 
وی اظهار داشت: پس از پایان جنگ تا سال 13۸3، کل 
درآمد ارزی کشللور 630 میلیللارد دالر بود و برنامه ریزان 
کشور در آن دوره دغدغه کمبود منابع برای ایجاد اشتغال 

داشتند. 
وی پیش بینی کرد با افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، 
کاهش نرخ سللود و بهبود تقاضای داخلی در پایان امسال 

رشد اقتصادی کشور به بیش از 6 درصد افزایش یابد. 
مشللاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: از سال 
1375 تا سللال 13۸4 میانگین ایجاد شللغل در کشللور 
63۸هزار شغل در سللال بود، اما از سال 13۸4 تا 13۹3 
به طور عملی شغلی در کشللور ایجاد نشده و میانگین آن 

ساالنه 76 هزار شغل بوده است. 
به گفته وی، ریشلله بیکاری کنونی به 35 سللال پیش 
بازمی گردد که جمعیت کشور در آن زمان 16 میلیون نفر 

از سال های 1360 تا 1365 افزایش یافت. 
نیلی افزود: از سال 1365 تاکنون به طور میانگین سالی 
یک  میلیون نفر به جمعیت کشللور اضافه  شده است و بر 

این اسللاس در برنامه سوم ایجاد حدود 650هزار شغل در 
سال و رشد اقتصادی 6درصد پیش بینی شد. 

وی اظهار داشت: در نیمه دوم دهه 13۸0 شغلی ایجاد 
نشللده، اما به دلیللل زیاد نبودن متقاضیان اشللتغال، نرخ 

بیکاری در این سال ها افزایش نیافته است. 
مشللاور اقتصللادی رئیس جمهللوری، دلیللل اصلی این 
موضوع را گسللترش آموزش عالی و افزایش بسللیار تعداد 
دانشللجویان کشور دانست و گفت: اکنون حدود 5میلیون 
دانشللجو داریم که بر این اسللاس باید جزو پیشرفته ترین 
کشللورها باشیم، اما روند توسللعه کشور همپای گسترش 
آموزش عالی نبوده و نباید نسللبت دانشللجو به جمعیت 

کشور این قدر باال باشد. 
وی اضافلله کرد: البته به دلیل مناسللب نبودن بازار کار 
در آن سال ها بخشی از بیکاران برای به دست آوردن شغل 

وارد آموزش عالی می شدند. 
نیلی گفللت: اکنون این فارغ التحصیللان وارد بازار کار 
شللده اند و از پاییز سللال 13۹3 یکباره یللک  میلیون نفر 

به متقاضیان کار افزوده شللده است. وی ادامه داد: این در 
حالی اسللت که از سللال 13۸4 تا 13۹1 ورودی بازار کار 

به طور تقریبی صفر بوده است. 
مشللاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در ده ها کشور 
افرادی که شاغل هستند به طور میانگین سرپرستی 2. 2 
افراد را بر عهده دارند اما در کشللور ما افراد شللاغل تعداد 
بیشتری را سرپرستی می کنند که این فشار بسیاری را بر 

شاغان کشور تحمیل می کند. 
نیلللی با بیان اینکه در دولت یازدهم سللاالنه 704 هزار 
شللغل ایجاد شللده و جزو پنج کشللور دنیا در این زمینه 
اسللت، افزود: اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود 
سللاالنه 30۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شللغل 
پاسللخگوی متقاضیان کار نیست و سللاالنه بر تعداد آنها 

افزوده می شود. 
نیلللی بللا بیان اینکلله ایجاد سللاالنه 704 هزار شللغل 
بی سابقه بوده است، افزود: تا پایان تابستان تعداد شاغان 
کشور به 26 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. 

وی با اشللاره بلله اینکه نرخ مشللارکت در حال افزایش 
است، اضافه کرد: در این زمینه با توجه به 120 دانشجوی 
دختر به ازای هر 100 دانشجوی پسر، نرخ مشارکت زنان 

بیشتر از مردان است. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه درگذشته 
از هر 100 نفللر خانم 12 نفر متقاضی کار بود، اما اکنون 
این رقم به 16 نفر رسیده، افزود: ورود زنان به بازار کار در 

نوع ایجاد شغل تأثیرگذار است. 
نیلللی اداملله داد: نرخ بیللکاری در میللان جوانان عدد 
بزرگ تری در مقایسلله با آمار کلی بیکاری در کشور دارد 
و در میان جوانان تحصیلکرده این مسئله جدی تر است. 

فرشادمومنی:

دولتروحانیبدشانستریندولتبعدازانقالباست
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بحثفعاالناقتصادیدردفترصنعتواقتصادباواریایآلماندرتهران
ارزیکیازریسکهایسال96

شامگاه دوشنبه برخی فعاالن اقتصادی کشور و تولید کنندگان به دعوت دفتر صنعت و اقتصاد ایالت باواریای 
آلمان در تهران گردهم آمدند تا درکنارجشللن کریسللمس، از وضعیت امروز صنایع، تولید و آینده اقتصادی 

کشور حرف بزنند. 
 بهللزاد گلللکار، یکی از کارشناسللان اقتصادی در این نشسللت از عوامل رشللد اقتصادی، نوسللان نرخ ارز و 

پیش بینی هایش از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده گفت. 
 او پیش بینی کرد نرخ ارز در روزهای آینده به 4300 تومان برسللد. گلکار رشللد ارز را تا پایان سال ادامه دار 

اعام کرد و در نهایت کاهش آن را به دنبال یک سقوط ناگهانی به 3۹00 تومان امکان پذیر دانست. 
او بروز برخی مشللکات با بانک های واسللطه ای در امارات و عمان را از عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ ارز 
عنوان کرد و در پاسللخ به سللوال »فرصت امروز« در چگونگی این اختال از سللوی این بانک ها، توضیح داد: 
براسللاس توافقات در برجام سه بانک در امارات و عمان مسئولیت انتقال ارزهای معوقه ایران را متعهد شدند، 
از طرفی دیگر قرار شللد بانک عمانی پس از انتخابات آمریکا تعهداتش را از ماهی 100 میلیون دالر بیشللتر 
کند، مذاکرات بسیاری انجام شد اما متاسفانه به نتیجه نرسید، درکنار این مسئله در بانک اماراتی هم مشکلی 
پیش آمد که ترجیح می دهم آن را بازگو نکنم، این دو مسئله بر قیمت ارز تاثیر گذاشت. این کارشناس بازار 
سرمایه در پاسخ به دیگر سوال »فرصت امروز« درخصوص پیش بینی سقوط ارز به 3۹00 تومان و ارتباط آن 
با وعده ولی اهلل سللیف مبنی بر کاهش قیمت ارز با تزریق ارزهای پتروشللیمی، توضیح داد: این ارز، معادل 3 
میلیارد دالر و نزد یکی از بانک ها اسللت و دولت به این بانک فشللارآورده که ارزها را بفروشد، به هر حال این 
بانک هم ممکن است برای منافع خودش در انتظار فرصت مناسبی باشد. اما در هر صورت متعادل کردن نرخ 

ارز از طریق تزریق آن به بازار اتفاق خواهد افتاد. 
او در بخش دیگری از سللخنانش گفت: اگر در یک ماه آینده قیمت دالر در حدود 3۹00 تا 4100 تثبیت 
شللود، حداقل حدود 20 تا 25 درصد رشللد قیمتی در کاالها خواهیم داشت. یعنی به نرخ تورمی 7/6 درصد 
که در سللال آینده پیش بینی شللده امکان ندارد دسللت پیدا کنیم. گلکار سیسللتم بانکی را تنها مانع بر سللر 
مروادات بین المللی کشللور توصیف کرد و انطباق سیسللتم بانکداری کشللور را بر سیسللتم و اسللتانداردهای 
بین المللی در زمان کوتاه غیرممکن دانست. او سیاست های بانک مرکزی را در سال گذشته در خصوص تنظیم 
صورت های مالی آنها باعث شکننده شدن برخی بانک ها دانست که می تواند بر روند به روز شدن آنها براساس 

استانداردهای بین المللی تاثیرگذار باشد. 
گلکار انتقال ارز، رشللد نرخ ارز تا قیمت 4700 تومان و عدم تک نرخی شللدن آن در شللش ماهه اول سال 
آینده را از ریسک های سال ۹6 دانست و گفت: در کنار این چالش ها مسئله مهم دیگر ترامپ است که به گفته 
همه کسللانی که او را می شناسللند، سیاست هایش و اشخاصی که برای دولتش انتخاب می کند قابل پش بینی 

نیست و به عبارتی ریسک بزرگ جهانی است. 
به گزارش »فرصت امروز« در این گردهمایی پیوند سللپهری مدیردفتر باواریا در تهران از عملکرد این دفتر 
گزارش داد. مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، درباره جدی بودن هیأت های تجاری برای 
کار بللا ایللران و تمایل آنها به فروش کاال پیش از سللرمایه گذاری تحلیل هایش را ارائه کرد. سللیداحمد خادم 
الشریعه مدیرعامل شرکت نودر درباره چالش های ایران برای ارتقای وضعیت تولید، انتقال تکنولوژی و رقابت 
در بازارهای جهانی سللخنرانی کرد و نیروی انسللانی تحصیل کرده اما کم مهارت کشللور را از موانع بر سر راه 
دانسللت. او حل این مشللکل را با وجود گشللایش دفتر باواریا در تهران و همکاری های آموزشللی این دفتر و 
اقداماتی از این دست امکان پذیر دانست. همچنین بوتاق خان بداغی رئیس سابق زیمنس و آ ا گ در ایران و 
از بنیان گذران اتاق مشترک ایران و آلمان از اهمیت تغییر نگرش به وضعیت تولید، صنعت در کشور و ضرورت 

گشایش درهای گفت وگو و مراوده با جهان گفت. 
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ترکمنس��تان ادع��ا می کند 
ب��ه دلی��ل ص��ادرات گاز ب��ه 
ای��ران ح��دود 2 میلیارد دالر 
از ای��ران طل��ب دارد ک��ه ب��ه 
دلی��ل تحریم ه��ا پرداخت آن 
به تعویق افتاده اس��ت و حال 
ب��ا لغو تحریم ها باید این مبلغ 
پرداخ��ت ش��ود. سرپرس��ت 
مدیریت امور بین الملل شرکت 
ملی گاز ایران نیز در برابر این 
ادع��ا اعالم کرد باید بررس��ی 
ش��ود که طل��ب ترکمن ها از 
ای��ران چ��ه میزان اس��ت. این 
در حالی اس��ت ک��ه اگر توافق 
صورت نگی��رد احتمال توقف 
ص��ادرات گاز ترکمنس��تان به 

کشور وجود دارد. 
سرپرس��ت  بابازاده،  به��زاد 
مدیریت امور بین الملل شرکت 
مل��ی گاز ایران ب��ا بیان اینکه 
ترکمنستان در دولت یازدهم 
برای صادرات گاز درخواس��ت 
افزای��ش نرخ را نکرده اس��ت، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
افزای��ش ن��رخ پی��ش از ای��ن 
مطرح ش��ده است اما در حال 
حاضر آنچه مطرح شده وصول 
بدهی ترکمنستان برای چهار 
سال گذشته است که به دلیل 
اعم��ال تحریم ها علی��ه ایران 

متوقف مانده است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د 
بررسی ش��ود ایران چه میزان 
به ترکمنستان از محل واردات 
گاز بده��ی دارد،  می افزای��د: 
احتم��ال این وج��ود دارد که 
پ��س از بررس��ی میزان بدهی 
بس��یار کمتر از 2 میلیارد دالر 
اعالم ش��ود اما برای مشخص 
ش��دن آن به زمان نیاز اس��ت 
تا بدهی ایران مش��خص شود. 
بدون شک باید در یک نشست 
ب��ا ترکمنس��تان این مس��ئله 
بررس��ی ش��ود و اگ��ر نتوانیم 
به توافق برس��یم این احتمال 
وج��ود دارد که گاز وارداتی به 
کشور توس��ط ترکمن ها قطع 
ش��ود و تضمینی ب��رای ادامه 

همکاری وجود ندارد. 
قرارداد واردات گاز ایران از 
ترکمنس��تان در سال 1374 
در دولت س��ازندگی به مدت 
25 س��ال منعقد ش��ده است. 
پیش از این در دولت گذشته 
این کش��ور افزایش قیمت گاز 
را درخواس��ت و نگرانی هایی 
ب��رای تامی��ن گاز م��ورد نیاز 
در شمال کش��ور ایجاد کرده 
بود. حال کش��ور ترکمنستان 
در فصل س��رد مجددا بر س��ر 
موضوعی دیگر نگرانی هایی را 
مطرح و درخواست کرده طلب 
خ��ود را از ای��ران وصول کند. 
براس��اس اطالع��ات موجود، 

می��زان ای��ن طلب از س��وی 
دالر  میلی��ارد   2 ترکمن ه��ا 
عنوان ش��ده اس��ت و از ایران 
خواس��ته شده هرچه سریع تر 
ای��ن مبلغ را واری��ز کند. این 
ما به التف��اوت  باب��ت  مبل��غ 
افزای��ش قیم��ت گاز وارداتی 

ایران از این کش��ور اس��ت. 
نکته مهم این است که ایران 
ب��ه دلیل تحریم ه��ا در بخش 
وصول و پرداخت بدهی گازی 
خود با مش��کل مواجه ش��ده 
است و انتظار می رود توافقات 
برجام مش��کل نق��ل و انتقال 
را ح��ل کند. حس��ن مرادی، 
ای��ن  در  ان��رژی  کارش��ناس 
خص��وص به »فرص��ت امروز« 
می گوید: کش��ور ترکمنستان 
ب��رای ص��ادرات گاز ب��ه ایران 
شروع به لجبازی و سوءاستفاده 
کرده است، مقوله گاز وارداتی 
ترکمنس��تان حساس است و 
نبای��د خارج از چارچوب عمل 
ش��ود، زیاده خواهی یک طرف 
برازن��ده نیس��ت و باید هر دو 
کش��ور انعطاف الزم را داشته 
باش��ند. بدون ش��ک همکاری 
ایران برای واردات گاز به کشور 
بلندمدت است و باید همکاری 

بدون حاشیه ادامه یابد. 
وی ب��ر ای��ن باور اس��ت که 
افزای��ش قیم��ت گاز ی��ا ه��ر 
مس��ئله دیگ��ر باید براس��اس 

ش��ده  تعیین  چارچوب ه��ای 
بین المللی حل و فصل ش��ود. 
ترکمن ها باید مس��ائل حسن 
همج��واری را اهم ت��ر از ی��ک 
ق��رارداد بدانند و همکاری دو 
کش��ور در بخش های مختلف 

گسترش یابد. 
دکت��ر مه��دی امیرمعینی، 
مش��اور موسس��ه بین المل��ل 
مطالع��ات ان��رژی نی��ز درباره 
گاز  قط��ع  ب��رای  نگران��ی 
کش��ور  روی  ترکمنس��تان 
ای��ران آن هم در فصل س��رد 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
ایران برای تامین نیاز کش��ور 
مش��کلی ندارد و می تواند این 
نی��از را تامی��ن کن��د اما رویه 
از  و سوءاس��تفاده  هم��کاری 
ش��رایط موج��ود قابل تحمل 
نیس��ت زیرا پی��ش از این نیز 
ای��ن کش��ور چنین ب��ازی را 
داش��ته اس��ت. خوش��بختانه 
ب��رای  الزم  پیش بینی ه��ای 
تامی��ن گاز م��ورد نیاز صورت 

گرفته است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه تضمین 
روابط بین المللی مسئله مهمی 
اس��ت و بای��د در اتف��اق اخیر 
مدنظر دو کش��ور ق��رار گیرد، 
 می افزاید: مس��ائل استراتژیک 
باید ب��ا مس��ائل اقتصادی در 
کن��ار یکدیگ��ر لح��اظ ش��ود 
ام��ا اگ��ر ای��ران در تنگنا قرار 

گی��رد باید ای��ران واردات گاز 
خ��ود را متوقف س��ازد تا مانع 
زیاده خواه��ی ش��ود. ب��ا این 
وج��ود مادامی که دو کش��ور 
در پای میز مذاکرات ننشینند 
نمی ت��وان در ای��ن خص��وص 
اظهارنظ��ر دقیق ک��رد اگرچه 
با توجه به نیاز این کش��ور به 
ص��ادرات، تواف��ق نهایی میان 
ای��ران و ترکمنس��تان حاصل 

خواهد شد. 
اما مرتضی بهروزی فرد، عضو 
موسس��ه مطالعات بین المللی 
در خص��وص  ای��ران  ان��رژی 
واردات گاز از ترکمنس��تان به 
کش��ور ب��ر این باور اس��ت که 
بای��د ای��ن کار انجام ش��ود و 
کش��ور باید با کش��ور همسایه 
به دلیل مس��ائل سیاسی کنار 
بیاید. وی ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: بدون ش��ک کش��ور 
ترکمنس��تان ب��ا توج��ه ب��ه 
گزینه های اندک برای صادرات 
گاز، با ایران مدارا خواهد کرد؛ 
در ای��ن می��ان ایران باید با در 
نظر گرفتن مسائل دیپلماسی 
و سیاس��ی موضوع را پیگیری 
کند. مذاک��رات فنی می تواند 
میزان بدهی ایران را مشخص 
کن��د و نباید پیش از اینکه دو 
کش��ور مذاکره کنن��د، نگرانی 
باب��ت قطع گاز ترکمنس��تان 

داشته باشیم. 

تحریم ها برای شرکت ملی گاز دردسر شد

بازی ترکمنستان برای قطع گاز صادراتی به ایران
نفت

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
پیشنهاد قیمت 50 دالری هر بشکه 

نفت در بودجه 96
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در 
گزارش��ی پیشنهاد کرد قیمت نفت در الیحه بودجه 
1396 کل کش��ور 50 دالر در هر بش��که پیش بینی 

شود. 
به گزارش ایرنا، در الیحه بودجه س��ال آینده کل 
کش��ور که 14 آذرم��اه تقدیم مجلس ش��د، میزان 
صادرات نفت و میعانات گازی 2.42 میلیون بش��که 
در روز و میعان��ات گازی در پتروش��یمی 113هزار 

بشکه در روز پیش بینی شده است. 
در ای��ن الیحه همچنین نرخ تس��عیر ارز 33هزار 
ریال و قیمت هر بش��که نف��ت خام 55 دالر در نظر 
گرفته شده است. از این رو مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی با بررسی آینده بازار نفت در سال 2017 
میالدی و وضعیت قیمت نفت در بودجه کشورهای 
بزرگ تولیدکنن��ده آن قیمت 55 دالری نفت را در 

بودجه 96 خوشبینانه دانسته است. 
ب��ه عقی��ده کارشناس��ان ای��ن مرک��ز، اغل��ب 
کش��ورهای بزرگ تولیدکننده نفت قیمت این کاال 
را در بودجه سال آینده خود زیر 50 دالر به ازای 
هر بش��که در نظ��ر گرفته اند ضمن آنکه متوس��ط 
برآوردها قیمت نفت را در س��ال 2017، 54 دالر 
و حداق��ل آن را 48.75 دالر ب��ه ازای هر بش��که 

پیش بینی کرده اس��ت. 
از این رو اگر نفت کشور را به طور متوسط 2 دالر 
به ازای هر بش��که ارزان تر از سبد نفتی اوپک بدانیم 
فرض 50 دالر در هر بشکه منطقی به نظر می رسد. 
در این گ��زارش با ی��ادآوری سیاس��ت های کلی 
برنام��ه شش��م و اقتص��اد مقاومت��ی و اینک��ه در 
کوتاه م��دت دیگر ش��اهد نف��ت 100دالری در بازار 
انرژی جه��ان نخواهیم ب��ود، بر کاهش وابس��تگی 
 ب��ه نف��ت در بودج��ه س��ال های آتی کش��ور تاکید 

شده است. 
میزان وابستگی بودجه به نفت در الیحه بودجه 
سال 1396 با احتساب برداشت از صندوق توسعه 
مل��ی برای کمک به صندوق ش��کوفایی و نوآوری 
حدود 35.8درصد خواهد بود که نس��بت به قانون 
بودجه امس��ال بیش از 10 درص��د افزایش یافته 

است. 
بررسی ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه 
کل کشور به نفت در سال 91 معادل 40درصد و در 
سال 92 برابر 42.4درصد بود. این میزان در سه سال 
گذش��ته )93 ت��ا 95( ب��ه ترتیب ب��ه 35.4درصد، 

33.2درصد و 25.5درصد رسیده است. 

رویترز:
قیمت نفت در آستانه اجرایی شدن 

توافق اوپک و غیراوپک از حرکت ایستاد

خبرگ��زاری رویت��رز اع��الم کرد ک��ه قیمت های 
نفت صبح سه ش��نبه )دی��روز( به دلیل کاهش حجم 
معام��الت در آس��تانه اجرایی ش��دن توافق اوپک و 
غیراوپک از ابتدای س��ال نو میالدی تغییر چندانی 

نکرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، رویترز نوش��ت: کمت��ر از یک 
هفت��ه مانده به اجرای توافق کاه��ش تولید اوپک و 
غیراوپک، بازارها در وضعیت منتظرباش و ببین قرار 

دارند. 
قیم��ت نفت برنت دریای ش��مال برای تحویل در 
م��اه فوری��ه )دی-بهمن( در س��اعت 03:35 بامداد 
سه شنبه به وقت گرینویچ در بازار لندن به 55 دالر 
و 15 س��نت رسیدکه در مقایس��ه با آخرین قیمت 
جمع��ه گذش��ته، فقط یک س��نت کاهش داش��ت. 
بازارهای نفت روز دوشنبه یک روز پس از کریسمس 

تعطیل بودند. 
در معام��الت آتی بازار نایمک��س آمریکا نیز بهای 
هر بش��که نفت وست تگزاس اینترمدیت با 10سنت 
افزایش نس��بت به آخری��ن قیمت جمعه گذش��ته 
ک��ه باالترین قیمت در 17 ماه گذش��ته نیز بود، به 

53دالر و 12سنت رسید. 
تومومیچ��ی آکوت��ا، اقتصاددان ارش��د موسس��ه 
تحقیقاتی مش��اوره ای »میتسوبیش��ی یو اف جی« 
در توکیو به رویت��رز گفت: کاهش تولید نفت اوپک 
نزدیک اس��ت، اما در این ارتب��اط از تولیدکنندگان 
اوپک خبری منتش��ر نمی ش��ود بنابراین بازار راکد 

شده است. 
به گ��زارش ایرنا، اوپک در نشس��ت رس��می 30 
نوامب��ر )10 آذر( خود در وین برای نخس��تین بار از 
سال 2008 با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش 
م��ازاد عرض��ه نف��ت در بازارها به باال رفتن س��طح 

قیمت ها کمک کند. 
براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و 
200هزار بش��که در روز از سطح تولید خود بکاهد. 
این قرارداد از ابتدای سال 2017 میالدی ) 12 دی( 

به مدت شش ماه اجرا می شود. 
اوپک همچنین موفق ش��د در تاریخ 10دس��امبر 
)20 آذر(، تولیدکنن��دگان نف��ت غیراوپک ش��امل 
روسیه، قزاقستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، 
عمان، بولی��وی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود 
همراه س��ازد. این تولیدکنن��دگان نیز در مجموع با 
کاه��ش 600 هزار بش��که در روز از تولید نفت خود 

موافقت کرده اند. 
این نخس��تین تواف��ق اوپک و غیراوپک از س��ال 

2001 میالدی است. 

عملکرد وزارت نیرو، مانع جذب 
سرمایه گذار

وزارت نیرو در تالش اس��ت با برقراری مش��وق هایی 
مث��ل خرید تضمینی ب��رق باقیمت های جذاب، بخش 
خصوصی را متمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه سازی 
و سدس��ازی کند. دیروز معاون وزیر نیرو از ممنوعیت 
استفاده از اعتبارات دولتی در سدسازی و نیروگاه سازی 
خبر داد اما س��وال بزرگ این اس��ت که آیا تنها تعیین 
قیم��ت ج��ذاب برای خری��د تضمینی ب��رق می تواند 
انگی��زه ای ق��وی ب��رای ورود بخش خصوص��ی به این 

زمینه باشد؟ 
پیش از این اجراشدن قرارداد BOT منجر  به حضور 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری در نیروگاه سازی شده 
بود. بخش خصوصی در این زمینه با وزارت نیرو در قالب 
این قراردادها همکاری کرده و نیروگاه ساخته است اما 
در اغلب سرمایه گذاری ها وزارت نیرو در پرداخت پول 
برق نیروگاه ها به موقع عمل نکرده است. همین مسئله 
دیرکرد در پرداخت ها باعث ش��ده س��رمایه گذاران در 
بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری و همکاری با 
این وزارتخانه مردد باشند. مسئله امنیت سرمایه گذاری 
طی س��ال های گذش��ته در بیش��تر قراردادهای بخش 
خصوص��ی و وزارت نی��رو م��ورد خدش��ه قرارگرفت��ه، 
درنتیج��ه نمی ت��وان گف��ت که صرفا ب��ا جذاب کردن 
قیم��ت خرید تضمینی برق، س��رمایه گذاری ها در این 
زمین��ه افزایش پیدا می کند و س��رمایه گذاران متمایل 
به حضور در عرصه نیروگاه س��ازی می شوند. نکته مهم 
در جذب س��رمایه گذار تضمین های قوی در کار اس��ت. 
اگر تضمین های دولتی که به س��رمایه گذاران خارجی 
داده می ش��ود، برای س��رمایه گذاران داخلی هم برقرار 
ش��ود، این احتمال که س��رمایه گذاران داخلی تمایل 
بیش��تری به حضور در عرصه نیروگاه س��ازی پیدا کنند 

تقویت می شود. 
غیرازای��ن، نی��از داریم درزمینه خریدوفروش برق به 
مدلی برس��یم که س��رمایه گذاران در این حوزه حتی 
ت��ا مرحل��ه فروش با خریداران برق مواجه ش��وند و در 
قیمت گذاری کاالیی که تولید می کنند، نقش داش��ته 
باش��ند. در این مدل در عمل باید واس��طه گری وزارت 
نیرو کاهش پیدا کند و سرمایه گذاران با مردمی طرف 

باشند که برق را می خرند. 
ت��وان بخ��ش خصوص��ی و خصولتی ه��ا در رابطه با 
نیروگاه س��ازی در ایران قابل توجه اس��ت. 55 درصد از 
نیروگاه ها در کشور ما دست دولت نیست و غیردولتی ها 
یعن��ی خصولتی ها و خصوصی ها در این زمینه فعالیت 
می کنند و البته تنها 10 تا 15درصد از 55 درصد توسط 
بخ��ش خصوصی واقعی مدیریت می ش��ود. ازنظر فنی 
توان و عالقه مندی حضور بیشتر در عرصه نیروگاه سازی 
در بخ��ش خصوص��ی وج��ود دارد. ای��ن بخ��ش حتی 
می تواند تامین کننده های مالی را از خارج تش��ویق به 
سرمایه گذاری در این زمینه کند، اما مسئله مهم امنیت 
سرمایه گذاری و عدم تاخیر در پرداخت هاست. وزارت 
نیرو بیش از 10 هزار میلیارد تومان به نیروگاه ها بدهکار 
است. سرمایه گذار خارجی با دیدن این میزان بدهکاری 
باوجود توان فنی و اقتصادی تمایلی به حمایت مالی از 
پروژه های نیروگاه س��ازی ندارد. وزارت نیرو باید هرچه 
زودتر نس��بت به تس��ویه این بدهی اقدام کند تا ازنظر 
روانی جو مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شود. باید 
کاری ک��رد ت��ا س��رمایه گذاری در این زمینه جذاب به 
نظر برس��د و این جذابیت صرفا باقیمت مناس��ب خرید 

تضمینی برق حاصل نمی شود. 
منبع: اتاق تهران

2۴ هزار میلیارد تومان سرمایه 
برای اتمام طرح فاضالب تهران

محم��د پرورش، مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان 
ته��ران گف��ت: در بخش تکمیل طرح فاضالب تهران 
تکیه ما بیشتر به بخش خصوصی است که برای این 
مسئله نیز به طور میانگین به 24 هزار میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری نیاز است که تاکنون 10هزار میلیارد 

تومان آن هزینه شده است. 
به گزارش ایسنا، پرورش در حاشیه نشست ساالنه 
معاونان بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب ش��هری 
و روس��تایی در جم��ع خبرن��گاران با بیان اینکه برای 
تکمیل فاضالب تهران به 15 هزار میلیاردتومان دیگر 
نیاز اس��ت، گفت: در گذش��ته دغدغه ش��رکت آب و 
فاضالب استان تهران تنها بحث های کمی بود اما در 
حال حاضر کیفیت آب مش��ترکان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار شده است. 
ب��ه گفت��ه وی، در ح��ال حاض��ر در اس��تان تهران 
پروژه ه��ای متع��ددی را ب��رای پای��داری آب در نظر 
گرفته ای��م، به طوری که در حاش��یه ته��ران و جنوب 
ش��هر تهران امروز در تمام مناطق یک پروژه پایدار 
در حال اجرا اس��ت و باید گفت که در جنوب تهران 
آب باکیفیت ارائه می شود. مدیرعامل آب و فاضالب 
اس��تان تهران با اش��اره به پروژه رینگ استان تهران، 
گف��ت: این پروژه تضمین کنن��ده پایداری آب تهران 
است، به طوری که تا دو ماه آینده قرار است وزیر نیرو 
و وزیر بهداش��ت ارتقای کیفیت آب جنوب و ش��رق 
تهران را به طور رسمی به مردم اطالع رسانی کنند. 
وی تصریح کرد: در ش��رق و جنوب تهران به هیچ 
عنوان دغدغه ای برای کیفیت آب وجود ندارد و باید 
گفت که کیفیت آب در تمام مناطق تهران یکس��ان 
شده است. عالوه بر این نیز در غرب تهران یک پروژه 
از تصفیه خانه کن به عنوان طرح س��المت و در قالب 
رینگ تهران اجرایی شده است. پرورش با بیان اینکه 
خط غرب طرح سالمت در اواخر بهمن ماه با سرمایه 
250 میلیارد به بهره برداری می رسد، گفت: در حال 
حاضر کیفیت آب به صورت موردی در باالترین سطح 
خود قرار دارد که با اجرای این چند پروژه دیگر هیچ 
مرزی بین آب شمال و جنوب وجود نخواهد داشت. 

یادداشت

آب

حمیدرضاصالحی
دبیر فدراسیون صادرات انرژی

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

چهار شنبه
8 دی 1395

شماره 684

مدیرعامل شرکت  کریمی،  س��لبعلی 
نفت مناطق مرکزی گفت: اگر همزمان 
یک ش��رکت چینی و اروپایی پیشنهاد 
بدهند، شاخص های فنی و تخصصی در 
انتخاب شرکت تعیین کننده است و نام 

شرکت مهم نیست. 
کریم��ی در گفت و گو با ایلن��ا، درباره 
اینکه آی��ا در قرارداده��ای جدید نفتی 
شاهد فصلی جدید بدون حضور چینی ها 
خواهیم بود، گفت: چین جزو ش��رکای 
راهبردی و یکی از خریداران عمده نفت 
ما است. ضمن اینکه شرکت های بزرگ 
چینی مثل CNPCI و ساینوپک فعال 
در پروژه های نفتی ما حضور دارند و در 

زمینه خرید نفت نیز فعالند. 
وی افزود: چینی ها هم برای خودشان 
مدل و پل��ن س��رمایه گذاری اقتصادی 
دارند. ما نیز نه تنها از حضور شرکت های 
چینی ممانعت نمی کنیم، بلکه استقبال 
هم می کنیم. قراردادهای جدید نفتی به 

معنی حذف چینی ها نیست. 
کریمی تصریح کرد: در شرایط کنونی 
نی��از اس��ت که خ��ود چینی ه��ا به این 
مس��ئله توجه کنند، چون ما اس��تقبال 

می کنیم. 
وی ادام��ه داد: ن��ه تنه��ا چینی ه��ا، 
بلکه هر ش��رکتی در س��طح بین المللی 
ک��ه بتوان��د دان��ش فن��ی و تکنولوژی 
بر تر داش��ته باشد ش��رکت ملی نفت و 

ش��رکت های زیرمجموعه از جمله نفت 
مرکزی از آن استقبال می کند. 

مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت مناط��ق 
مرک��زی با بی��ان اینکه م��الک ما برای 
همکاری با یک ش��رکت، مسائل فنی و 
تخصصی نفت است نه ملیت آن، اظهار 
داش��ت: اگر همزمان یک شرکت چینی 
و اروپایی پیشنهاد بدهند، شاخص های 
فن��ی و تخصص��ی در انتخاب ش��رکت 
تعیین کننده اس��ت و نام ش��رکت مهم 
نیس��ت. تیم فن��ی ما براس��اس برخی 
شاخص ها مشخص می کند کدام شرکت 

اولویت دارد. 
ب��ه  دادن  اولوی��ت  درب��اره  وی 
ش��رکت های کش��ورهای مس��لمان از 
جمل��ه پتروناس مالزیایی خاطرنش��ان 
کرد: کشورهای مس��لمان ویژگی هایی 
دارند که ممکن اس��ت برای ما اهمیت 
داش��ته باش��د. به ط��ور مث��ال ما در 
ارون��دان و نف��ت مرک��زی به عن��وان 
رفررن��س و وی��ژن 1404 پتروناس را 
انتخاب کردیم زیرا یکس��ری ویژگی ها 
کار  ک��ه  دارد  وج��ود  مش��ترکات  و 
را راحت ت��ر می کن��د اما این مس��ئله 
به عنوان ش��اخص نیس��ت چون بیشتر 
ش��اخص های فن��ی و اقتصادی مالک 
هس��تند اما کشور مس��لمان بودن در 
ارتباطات می تواند اهمیت داشته باشد 

اما تعیین کننده نیس��ت. 

س��تار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو 
گفت: ب��ا وجود نوس��انات کمی آب در 
س��ال های گذش��ته، کش��ور هیچ گاه با 
نوسان کیفی آب مواجه نبوده و کیفیت 
آب شرب مورد استفاده مردم به ویژه در 
کالنشهرها مورد تایید سازمان بهداشت 

جهانی است. 
محمودی مصرف آب ش��رب س��االنه 
کشور را نزدیک به 5میلیارد مترمکعب 
اعالم ک��رد و گفت: هرچند نس��بت به 
س��ایر بخش ها اندک اس��ت، اما باید با 

باالترین استانداردها همراه باشد. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، اکنون با 
وج��ود بیش از 600 آزمایش��گاه مدرن، 
طرح های تصفیه خانه، ش��یوه های نوین 
گندزدایی آب و ارائه خدمات س��نجش 
کیفی��ت آب و نمونه برداری ه��ا، پایش 
لحظه ای آب در مناطق مختلف کش��ور 

انجام می شود. 
وی خاطرنش��ان ساخت: به مشترکان 
اطمینان می دهیم که با آسودگی خاطر 

از آب استفاده کنند. 
در  هرچن��د  یادآورش��د:  محم��ودی 
سال های گذشته کش��ور با چالش هایی 
همچون خشکسالی و نوسان های کمی 
آب مواجه شد، اما به هیچ عنوان نوسان 

کیفیت آب نداشتیم. 
وی ادامه داد: در تهران و کالنش��هرها 
نیز آب های وارده به ش��بکه های توزیع، 

ابتدا وارد مخازن شده و کنترل کیفیت 
مضاعفی انجام می شود. 

خانگ��ی  دس��تگاه های  گف��ت:  وی 
تصفی��ه آب موج��ود در ب��ازار را تایید 
ی��ا رد نمی کنم، اما س��ازمان بهداش��ت 
جهانی )WHO( کیفیت و اس��تاندارد 
آب لوله کشی ش��هری ما را تایید کرده 
و نیازی به این دس��تگاه ها برای تصفیه 

آب شرب نیست. 
به گزارش ایرنا، پیش��تر مجری طرح 
جلوگیری از آلودگی آب ش��رب تهران 
ب��ا تاکید بر اینکه کیفیت آب س��د ها و 
رودخانه ه��ای تهران با ش��یب مالیم رو 
به بهبودی اس��ت، اعالم ک��رده بود که 
سال گذشته از دو سد امیرکبیر و لتیان 

2هزار تن زباله جمع آوری شده است. 
وی در پاس��خ به پرس��ش ایرنا درباره 
ب��اال رفتن نرخ دالر و تاثیر آن بر اجرای 
از  پیمان��کاران  مطالب��ات  و  پروژه ه��ا 
وزارت نی��رو نیز گفت: عم��ده مطالبات 
و بدهی های وزارت نیرو به ریال اس��ت 
و افزای��ش ن��رخ ارز نمی توان��د به ط��ور 
مس��تقیم تاثیری در این زمینه داش��ته 
باش��د.  این مقام مس��ئول بیان داشت: 
مطاب��ق توضیحات مس��ئوالن اقتصادی 
کش��ور، نوسان های کنونی نرخ ارز متاثر 
از ورود به س��ال جدید میالدی است و 
خدمات  صادرکننده  شرکت های  بیشتر 

فنی و مهندسی را متاثر کرده است. 

قراردادهای جدید نفتی به معنی حذف چینی ها نیست

 دارا بودن تخصص مالک است
نه ملیت شرکت ها

قائم مقام وزیر نیرو:

کیفیت آب شرب ایران مورد تایید سازمان 
بهداشت جهانی است



سازمان تعاون روستایی اعالم کرد
آغاز خرید حمایتی 

گوجه فرنگی های انباشت شده

مهین ابراهیمی، معاون سازمان تعاونی روستایی 
اعالم کرد که طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی به 
قیمت کیلویی ۳۳۰ تومان در اس��تان بوشهر آغاز 
ش��ده و در هرمزگان نیز به زودی آغاز می ش��ود و 
کشاورزان می توانند محصول خود را در قالب این 

طرح بفروشند. 
ابراهیم��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
براس��اس ابالغی��ه ای که داش��تیم مقرر ش��د هر 
کیلوگ��رم گوج��ه فرنگی ب��ه غیر  از ن��وع درجه 
ی��ک تازه خوری را در قالب ط��رح خرید حمایتی 
گوج��ه فرنگی از کش��اورزان به قیم��ت کیلویی 
۳۳۰ توم��ان خری��داری کنیم و پ��س از تبدیل 
ک��ردن آن ب��ه رب گوج��ه فرنگی و ف��روش آن، 
هزینه  دول��ت را بابت خرید این محصول از محل 
 درآم��د حاصل از فروش رب گوجه فرنگی جبران 

کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه ب��ا دو کارخانه تولید رب 
گوجه فرنگی در مناطق جنوبی کشور وارد مذاکره 
برای رس��یدن به توافق مش��ترک هستیم، افزود: 
مراکز خرید گوجه فرنگی در استان بوشهر آغاز به 
کار کرده اند و با یک کارخانه در اس��تان اصفهان 
نیز ق��رارداد امض��ا کرده ایم که ای��ن محصول را 
تبدیل به رب کند و کشاورزان می توانند محصول 
 خ��ود را بدون محدودیت تحویل این مراکز خرید 

دهند. 
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ب��ا بیان اینکه ط��رح خرید گوج��ه فرنگی درجه 
یک ویژه تازه خوری از س��وی اتحادیه های بخش 
خصوصی در حال اجراس��ت، ادام��ه داد: با توجه 
ب��ه اینک��ه در اس��تان هرمزگان برداش��ت گوجه 
فرنگی با تاخیر نس��بت به بوش��هر انجام می شود 
 کش��اورزان آن درخواست ش��ان را دیرت��ر ارائ��ه 

کرده اند.
وی در این ب��اره اف��زود: هم اکن��ون در ح��ال 
راه ان��دازی و نهای��ی ک��ردن مراک��ز خرید گوجه 
فرنگ��ی در هرمزگان هس��تیم و ب��ه زودی خرید 
 حمایت��ی گوجه فرنگ��ی در این اس��تان نیز آغاز 

می شود. 
ابراهیم��ی گفت: با یک کارخانه تاکنون قرارداد 
همکاری امضا شده و با بقیه کارخانه ها نیز در حال 
مذاکره برای رس��یدن به توافق و قرارداد همکاری 
برای تبدیل گوجه فرنگی مازاد بر تولید کشاورزان 
ب��ه رب گوجه فرنگ��ی هس��تیم و از آنجا که این 
محصول در فهرس��ت محصوالت مش��مول قانون 
خرید تضمینی قرار ندارد، طرح خرید حمایتی آن 
را در دس��تور کار قرار داده ایم که باید هزینه های 
 ناش��ی از آن از مح��ل ف��روش رب گوجه فرنگی 

جبران شود. 

 آغاز صادرات ۳میلیون تن
گندم و آرد

عل��ی قنبری، مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی از 
مصوبه س��تاد تنظیم بازار برای صادرات ۳میلیون 
تن��ی گندم، آرد و مش��تقات آن تا پایان امس��ال 
خب��ر داد و گف��ت: با توج��ه به متوس��ط قیمت 
۲۰۰ دالری هر تن گن��دم اگر بتوانیم این میزان 
ص��ادرات را ت��ا پایان س��ال انجام دهی��م، درآمد 
 ۶۰۰میلی��ون دالری از ای��ن محل نصیب کش��ور 

خواهد شد. 
قنبری، مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی، در 
گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: براس��اس مصوبه 
اخیر س��تاد تنظیم بازار مقرر ش��د ت��ا ۳میلیون 
تن گندم م��ازاد معمولی، دروم، آرد و مش��تقات 
آن ت��ا پای��ان امس��ال ب��ا اولوی��ت ق��رار گرفتن 
 عرض��ه در ب��ورس و مزای��ده بین الملل��ی ص��ادر 

شود. 
وی اف��زود: برای گندم دروم کش��ورهایی مانند 
ترکیه، ایتالیا و غیره مش��تری آن هستند و گندم 
معمولی و آرد را می توانیم به کش��ورهای منطقه 
و همس��ایه صادر کنیم و با توجه به مازاد بیش از 
۳میلیون تن گندم، ص��ادرات آن می تواند به نفع 

تولید ملی و اقتصاد ملی باشد. 
قنبری خاطرنش��ان کرد: پیش از این نیز حدود 
۱۰ سال گذش��ته کمتر از یک میلیون تن گندم 
مازاد صادر ش��د، اما صادرات ۳ میلیون تن مازاد 
تاکنون در ایران سابقه نداشته است و ایران با این 
صادرات در جمع صادرکنندگان گندم قرار خواهد 
 گرف��ت و جایگاه ویژه ای در این زمینه به دس��ت 

خواهد آورد. 

۳ تولید، تجارت، خدمات

رئی��س  ش��کوری،  به��رام 
ات��اق  مع��دن  کمیس��یون 
بازرگانی ایران گفت که برای 
رسیدن به رشد 7 درصدی در 
بخ��ش معدن بای��د با کاهش 
تمام ش��ده  قیمت  هزینه ه��ا، 

مواد معدنی کاهش یابد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
صبح دیروز نشس��ت بررس��ی 
فرصت ه��ای  و  چالش ه��ا 
معادن  در بخش  حمل و نق��ل 
کش��ور در اتاق بازرگانی ایران 
برگزار شد که در این نشست 
رئیس کمیس��یون معدن اتاق 
بازرگان��ی ای��ران با اش��اره به 
اینک��ه یک��ی از چالش ه��ای 
صنای��ع  و  مع��دن  بخ��ش 
معدن��ی، مش��کل حمل و نقل 
اس��ت، گف��ت: ب��ا توج��ه به 
درآمدی  ن��گاه  دولت  اینک��ه 
دارد،  بخ��ش حمل و نق��ل  به 
باعث می ش��ود تا هزینه ها در 
بخش مع��دن افزایش یابد که 
تمام ش��ده  قیمت  افزایش  در 

مواد معدن��ی و کاهش قدرت 
ای��ران بس��یار موثر   رقابت��ی 

است. 
ش��کوری گفت: دولت برای 
کم��ک ب��ه ح��ل مش��کالت 
ج��ذب  و  مختل��ف  صنای��ع 
س��رمایه گذاری در این زمینه 
بای��د ن��گاه درآم��دی را ک��ه 
ب��ه بخ��ش حمل و نق��ل دارد 
تغیی��ر دهد، زیرا ب��ا توجه به 
 ۱4۰4 افق  هدفگذاری ه��ای 
باید به بخش حمل و نقل بیش 
از گذشته اهمیت داده شود تا 
هم ظرفیت این بخش افزایش 
یاب��د و هم هزینه ه��ا کاهش 

داشته باشد. 
وی افزود: در صورتی که با 
همین رون��د فعلی جلو برویم 
کم وکاس��تی هایی وجود دارد 
ک��ه عاملی ب��رای عدم جذب 
س��رمایه گذاری در این زمینه 

خواهد بود. 
م��ا  داد:  ادام��ه  ش��کوری 
در جلس��ه گذش��ته درب��اره 
در  موج��ود  چالش های��ی 
ای��ن راه صحب��ت کردیم اما 

هدف از این نشس��ت بررسی 
چالش ها و ارائ��ه راهکار برای 
حل این مش��کالت اس��ت تا 
با ح��ل این مش��کالت بخش 
حمل ونقل راهی برای جذب 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاران 

داخلی باشد. 
این فعال معدن��ی در ادامه 
گفت: با توجه به اینکه سنگ 
آه��ن به عنوان یک��ی از مواد 
معدنی مهم در صنعت کشور 
مورد بررسی قرار گرفت و در 
این بررس��ی درباره دو کشور 
ای��ران و برزی��ل ک��ه مقصد 
صادرات��ی ه��ر دو آنها چین 

است، مطالعه شد.
 طبق این بررس��ی از معدن 
کاراخ��اس تا بن��در صادراتی 
برزیل مس��افتی ح��دود 89۰ 
کیلومتر است که کرایه حمل 
بین 5 ت��ا 8 دالر برای هر تن 
است اما در ایران برای همین 
مس��افت باید بیش از ۱۶ دالر 
برای ه��ر تن پرداخت ش��ود 
که همین امر ق��درت رقابتی 
ای��ران را در مقاب��ل رقب��ا، به 

دلیل افزایش قیمت تمام شده 
با  ش��کوری  می دهد.  افزایش 
اش��اره ب��ه اینکه ف��والد یکی 
از م��واد اولیه مهم در کش��ور 
اس��ت، گفت: تولید فوالد در 
ح��ال حاض��ر ۱۶ میلیون تن 
است که طبق افق ۱4۰4 باید 
به 55 میلیون تن برس��د که 
ب��ا توجه به ت��وان حمل و نقل 
کش��ور درحال حاضر، تحقق 
این ارق��ام نیازمن��د همراهی 
دولت و بخش خصوصی است 
ت��ا حمل و نق��ل ک��ه از جمله 
زیرس��اخت های مه��م اس��ت 

اصالح شود. 
در ادامه نشست امید ملک، 
حمل و نقل  کمیسیون  رئیس 
ات��اق ایران در این باره گفت: 
مطالع��ات صورت  براس��اس 
گرفت��ه توس��ط کمیس��یون 
حمل ونق��ل ات��اق بازرگانی 
ای��ران، در آینده ای نه چندان 
حمل و نق��ل  صنع��ت  دور 
توان جاب��ه جایی محصوالت 
تولیدی در بخ��ش معدن را 
نخواهد داشت و با مشکالت 

ج��دی مواجه خواهیم ش��د.  
برهمی��ن  داد:  ادام��ه  وی 
اساس گزارش��ی در این باره 
تهیه ش��د که خوشبختانه به 
دول��ت و مراجع ذی ربط هم 
ارسال شد. براساس مطالعات 
انجام ش��ده، ایران در مقایسه 
با کش��ورهای معدن��ی مثل 
اس��ترالیا و آمری��کا، تا درب 
م��واد  اس��تخراج  و  مع��ادن 
معدن��ی توان رقابت با رقبا را 
دارد و هنگام��ی که به بنادر 
بازارهای جهانی می رس��د  و 
به دلیل قیمت تمام شده باال 
توان رقابتی خود را از دست 

می دهد. 
ملک ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
بنادر ای��ران برای پهلو گرفتن 
کش��تی های ب��ا تن��اژ ب��اال و 
مخصوص معادن ظرفیت الزم 
را ندارن��د ای��ن موضوع باعث 
باال رفت��ن هزینه ها و افزایش 
قیمت تمام ش��ده خواهد شد 
که ب��ا این ش��رایط نمی توان 
آینده خوب��ی برای این بخش 

متصور بود. 

لزومکاهشهزینهها
برایرشد7درصدیدربخشمعدن

رئی��س موسس��ه تحقیق��ات، 
اص��الح و تهیه نهال و بذر گفت: 
س��االنه بین 9۰ تا ۱۰۰ میلیون 
دالر ب��ذر س��بزی و صیفی وارد 

کشور می شود. 
به گزارش ایلنا، گودرز نجفیان 
در گردهمایی س��االنه تحقیقات 
س��بزی، صیفی و حبوبات آبی با 
بیان اینکه شعار این گردهمایی 
تعامل با بخش خصوصی اس��ت، 
باالیی  هزین��ه  س��االنه  اف��زود: 
صرف تحقیقات در داخل کشور 
می ش��ود، پس بایستی ما نیز در 
چرخه تولید نق��ش ایفا کنیم و 
س��هم خود را در بازار به دس��ت 

آوریم. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه برای 
رس��یدن به این هدف بایس��تی 
پررنگی  نق��ش  بخش خصوصی 
داش��ته باش��د، اظه��ار داش��ت: 
در بخ��ش دولت��ی ب��ه دالیل��ی 

حضورم��ان در بح��ث تجارت یا 
تولید بذر خیل��ی پررنگ نبوده، 
ولی همواره این بخش تحقیقات 
خوب��ی داش��ته و ارق��ام خوبی 

معرفی کرده است. 
نجفیان گفت: امس��ال با آغاز 

پیش��رفت این حرکت ب��ا انعقاد 
تفاهم نامه نهایی شروع شده که 
تولید بذر سیب زمینی با شرکت 
ف��الت آغاز ش��د. ای��ن حرکت 
ب��ا تغیی��ر رویک��رد در واگذاری 
امتیاز به بخش خصوصی اس��ت 

و دوازدهمی��ن ق��رارداد را ک��ه 
واگذاری رقم الماس لوبیا سفید 

است اکنون منعقد می کنیم. 
رئی��س موسس��ه تحقیق��ات، 
تولید و تهی��ه نهال و بذر، هدف 
از ای��ن واگذاری ها در تولید بذر 

را برندسازی، ارتقای کیفیت بذر 
ب��ا هماهنگی بخ��ش خصوصی 
دانس��ت و گفت: اگر چارچوب و 
زیرساخت را مدون تعریف کنیم 
می توانی��م ب��ذر با کیفی��ت و با 
لیبل را در بازار معرفی کنیم که 
رویکردی است که در دنیا انجام 

شده است. 
وی هدف دیگر را بحث نهادینه 
ش��دن ماده نهایی یا رویالیته بذر 
عنوان کرد و بیان داش��ت: موتور 
محرکه س��رمایه گذاری در اصالح 
نهاده ها قانون رویالیتی است و باید 
قوانینی باشد که بتوانیم آن را جا 
بیندازیم تا بخش خصوصی بتواند 

سرمایه گذاری کند. 
تاکن��ون بیش��تر  وی گف��ت: 
تحقیقات دست دولت بوده، ولی 
در س��ال های اخیر در بخش بذر 
شرکت هایی کار اصالح نباتات را 

انجام می دهند. 

شرکت مک لیالن برای انجام 
مطالعات امکان سنجی پروژه های 
بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی 

ایران اعالم آمادگی کرد. 
)Lan D. Lamb( لن دی لمب 
مع��اون مدی��ر عام��ل ش��رکت 
مک لی��الن)McLellan( گفت: 
یک��ی از زمینه های��ی ک��ه ای��ن 
ایمیدرو  ب��ا  ش��رکت می توان��د 
ای��ران  خصوص��ی  بخ��ش  ی��ا 
هم��کاری کند، انج��ام مطالعات 
تایی��د  م��ورد  امکان س��نجی 
تا  اس��ت  بین المللی  بانک ه��ای 
بتوانی��م در تامی��ن فاینانس به 
آنها کمک کنیم، زیرا پروژه های 
و  مع��دن  بخ��ش  در  بس��یاری 
صنایع معدنی ایران وجود دارند 
که نیازمند تامین مالی هستند. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
وی اف��زود: در ایران فرصت های 
هم��کاری بس��یاری در بخ��ش 
مع��ادن به خص��وص در ح��وزه 
فوالد ایران وجود دارد و با توجه 
به اینکه ایمیدرو در چش��م انداز 
۱4۰4 هدف تولی��د 55میلیون 
ت��ن ف��والد را دارد، م��ا در نظر 
داریم در راس��تای اج��رای این 

پروژه به ایمیدرو کمک کنیم. 
لن دی لمب خاطرنشان کرد: 
از س��ال ۱98۰ تاکن��ون حدود 
۱۰پروژه در بخ��ش فوالد ایران 
داشتیم که از جمله آنها می توان 
به هم��کاری در انج��ام مراحل 
نخست فوالد مبارکه و همچنین 
اش��اره کرد،  ف��والد هرم��زگان 
بنابراین دانش و پیش��ینه کافی 
را در این زمین��ه برای همکاری 
در بخش فوالد ای��ران داریم. ما 

به وض��وح دریافتیم که در ایران 
دارد  وجود  بس��یاری  پروژه های 
ک��ه در زمینه تامی��ن فاینانس 

دچار مشکل هستند. 
وی ادامه داد: شرکت مک لیالن 
کاره��ای بس��یاری را در زمین��ه 
ارزیاب��ی پروژه ها ب��رای بانک ها و 
موسس��ات مالی و همچنین تهیه 
مطالعات امکان س��نجی برای آنها 

انجام داده است. 
ب��ه گفت��ه مع��اون مدیرعامل 
مک لیالن، ی��ک بانک بین المللی 
ب��رای تامی��ن فاینانس ب��ه انجام 
مطالعات امکان س��نجی نیاز دارد 
که توس��ط یک ش��رکت مش��اور 
بین الملل��ی تهیه ش��ده باش��د و 
از آنجا ک��ه دکتر کرباس��یان در 
صحبت هایش��ان ب��ه ای��ن نکته 
اشاره کردند که یکی از مشکالت 
تامین فاینانس از طریق بانک های 

بین المللی این است که مطالعات 
امکان س��نجی انجام شده توسط 
ش��رکت های داخلی م��ورد تایید 
بانک مورد نظر نیست، بنابراین ما 
می توانیم در زمینه انجام مطالعات 
امکان سنجی برای پروژه های ایران 
هم��کاری کنیم. گاهی حتی پس 
از انج��ام مطالعات امکان س��نجی 
توسط شرکت های داخلی، بانک ها 
از ما می خواهند که امکان سنجی 
انجام ش��ده را مورد بررس��ی قرار 
داده و نظر خود را در این خصوص 

اعالم کنیم. 
وی تصری��ح ک��رد: همچنین 
پس از تامی��ن مالی پروژه ها نیز 
می توانیم از طریق ارائه خدمات 
در اج��رای پروژه ه��ا، مش��اوره 
و مدیری��ت پروژه، ت��دارکات و 
مهندسی همکاری داشته باشیم. 
به گفته معاون مدیرعامل مک 

لیالن، در حال حاضر بس��یاری 
از کارخانه ه��ا دچ��ار کمبود آب 
هستند. بنابراین برای رسیدن به 
تولید 55 میلیون تن فوالد ایران 
نیازمن��د ایجاد زیرس��اخت های 
مناس��ب در بخ��ش تامین آب و 

خطوط ریلی است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: 
ایران افراد باتجربه و تحصیلکرده 
فراوان��ی دارد اما ب��ه دلیل عدم 
تامی��ن مالی پروژه ه��ا در بخش 
اش��تغال مش��کل وجود دارد که 
امی��د داریم با کمک ب��ه تامین 
مالی پروژه ها به حل مش��کالت 

این بخش کمک کنیم. 
م��ک  بریتانیای��ی  ش��رکت 
لی��الن متخصص ارائ��ه خدمات 
مش��اوره ای در زمینه های فلزات 
آهنی و غیرآهنی، بیمه، نیروگاه 

و فعالیت های عمرانی است. 

آمادگی مک لیالن برای انجام مطالعات امکان سنجی پروژه های معدنی ایران

واردات ساالنه حدود 100 میلیون دالر بذر سبزی و صیفی به کشور

صنعت غذایی

درخواست تجار پاکستانی از سرکنسول ایران 
کاهش تعرفه اسناد تجاری 

جمعی از فعاالت تجاری پاکستان از جمله معاون 
فدراس��یون اتاق های بازرگانی پاکس��تان در مالقات 
با سرکنس��ول جمهوری اس��المی ای��ران، بار دیگر 
خواس��تار مستثنی ش��دن از افزایش اخیر در تعرفه 

اسناد تجاری از سوی ایران شدند. 
از ابتدای آذر ماه س��ال ج��اری، طبق معمول هر 
دوره پنج س��اله، تعرفه اسناد تجاری حدود ۲۲۰ تا 
۲5۰ درصد توس��ط هیأت دولت جمهوری اسالمی 
ای��ران افزای��ش پیدا کرده ک��ه ای��ن افزایش صرفا 
مربوط به تعرفه اس��ناد تجاری با پاکس��تان نیست، 
بلکه افزایش��ی است که هر پنج سال یک بار انجام و 
فعالیت های تجاری تمام کش��ورها با ایران را شامل 
می ش��ود. با این وجود، تجار پاکستانی خواستار آن 
هستند تا در ش��رایط خاص کنونی که دو کشور در 
تالش برای افزایش حجم مبادالت تجاری هس��تند، 

این افزایش فعال شامل تجارت با پاکستان نشود. 
به گ��زارش خبرن��گار ایرن��ا، ولی محم��د معاون 
فدراس��یون اتاق های بازرگانی پاکستان و همچنین 
مع��اون ات��اق بازرگان��ی و صنایع مش��ترک ایران و 
پاکس��تان به همراه جمعی از تجار ایالت بلوچستان، 
روز گذش��ته ب��ا حض��ور در محل سرکنس��ولگری 
جمهوری اس��المی ای��ران در کویت��ه، در مالقات با 
محمد رفیعی، سرکنس��ول کش��ورمان، گزارشی از 
س��فر اخیر خود به به همراه هیأت تجار و بازرگانان 
پاکستان به استان های خراسان رضوی و تهران ارائه 

کرد. 
به گفته رفیعی، بررس��ی زمینه های ش��کل گیری 
موافقتنام��ه تج��ارت آزاد بین ایران و پاکس��تان، از 
جمله دیگر محورهای مورد گفت و گو در این مالقات 

بود. 
سرکنس��ول کش��ورمان گف��ت: 'در ای��ن مالقات 
موضوع��ات مهم��ی نی��ز همچ��ون بح��ث افزایش 
تعرفه های اسناد تجاری از سوی ایران مطرح شد که 
طرف پاکس��تانی اعالم کرد با توجه به شرایط فعلی 
حاک��م بر روابط، باید کمک کنیم روابط تجاری بین 
دو کش��ور جان دوباره بگیرد و در چنین ش��رایطی، 
ضروری اس��ت می��زان تعرفه های اس��ناد تجاری به 

رقم های قبلی کاهش یابد.«
وی افزود: معتقدم ایالت بلوچس��تان و شهر کویته 
دروازه اصلی تجارت میان ایران و پاکستان محسوب 
می ش��ود و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به همین 
جهت اس��ت که معاون اتاق مشترک بازرگانی ایران 

و پاکستان از ایالت بلوچستان انتخاب شده است. 

رئیس سازمان امور مالیاتی خبرداد
 معافیت های مالیاتی 

 برای صادرکنندگان و 
واحدهای تولیدی جدید

رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از مشوق ها و 
معافیت ه��ای مالیاتی برای واحدهای تولیدی جدید 

در کشور به منظور رونق اقتصادی خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، س��یدکامل تقوی نژاد در جلسه 
ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخ��ش خصوصی با 
موضوع مالیات که شش��م دی م��اه در اهواز برگزار 
ش��د، در خصوص معافیت های مالی در جهت رونق 
اقتصادی که از سوی این سازمان در نظر گرفته شده 
است، اظهار کرد: براساس قانون مالیات مستقیم که 
در ماده های ۱۳۲، ۱۳8 و ۱۳9 به آن اش��اره شده، 
امتیازات��ی برای فعاالن بخش ه��ای تولیدی در نظر 

گرفته شده است. 
وی افزود: افرادی که فعالیت های تولیدی، معدنی 
و گردشگری را در استان ها راه اندازی کنند، به مدت 
پنج س��ال از پرداخت مالیات مع��اف خواهند بود و 
چنانچه همین واحدها در شهرک های صنعتی ایجاد 
ش��وند، این مدت به هفت سال افزایش پیدا می کند 
و اگ��ر این صنای��ع در مناطق محروم ایجاد ش��ود، 
صاحب��ان ای��ن صنایع ۱۰ س��ال از پرداخت مالیات 

معاف خواهند بود. 
رئی��س س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور همچنین 
تصریح کرد: همچنین چنانچه فعالیت های تولیدی، 
معدنی و گردشگری در شهرک های صنعتی مستقر 
در مناطق محروم راه اندازی شوند نیز افراد به مدت 

۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. 
وی اظه��ار کرد: ضم��ن اینک��ه در خصوص بخش 
اشتغال نیز سیاست گذاری هایی صورت گرفته است که 
براساس آن اگر واحدها در سال های آتی بتوانند تعداد 
کارکنان خود را 5۰درصد افزایش دهند، مدت یک سال 
به مدت زمان بخشودگی مالیاتی آنها افزوده می شود و 
در این حالت ش��رکت های دانش بنیان نیز می توانند از 

معافیت مالیاتی به مدت ۱5سال بهره مند شوند. 
تقوی نژاد گفت: در قان��ون امتیازات و معافیت هایی 
نیز برای کس��انی در نظر گرفته ش��ده است که قصد 
به کارگیری س��رمایه خود در فعالیت ه��ای تولیدی را 
دارند و همچنین اگر این افراد سرمایه خود را در بخش 
صادرات به کار بگیرند، کلیه محصوالت صادراتی آنها نیز 

از مالیات معاف خواهد بود. 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته در 
خص��وص صادرات محصوالت خام یک اس��تثنا وجود 
دارد و آن این است که افراد و شرکت ها در این زمینه 

از ۲۰درصد معافیت مالیاتی بهره مند خواهند شد. 
وی با اش��اره به اینکه در ش��رایط رکود و رونق 
همواره باید قانون اجرا ش��ود، تصریح کرد: کسانی 
ک��ه تص��ور می کنن��د در ش��رایط رک��ود، مالیات 
بیشتری اخذ می ش��ود، باید در این زمینه تعمیق 
بیش��تری در قوانین مالیاتی انجام دهند زیرا تمام 
مالیات ه��ا براس��اس قان��ون اخذ می ش��وند و اگر 
شرکت یا ش��خصی دچار زیان شده باشد، قطعا از 
او مالیات اخذ نمی ش��ود و تمام مالیات ها از س��ود 
اخذ می ش��وند و کس��ی که س��ود کند مالیات نیز 

پرداخت می کند. 

کشاورزی تجارت

مالیات

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com
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فضای کس��ب و کار ایران در 
خالل سال های گذشته بهبود 
یافت��ه، اما با ای��ن وجود هنوز 
مسیری طوالنی در پیش است 
تا شرایط برای جهش اقتصادی 

فراهم شود. 
عل��ی طیب نی��ا در این باره 
می گوید گرچه از سال 1392 
تالش بس��یاری ب��رای بهبود 
فضای کس��ب و کار ش��ده و به 
موج��ب آن رتبه ایران 3٠ پله 
ارتق��ا یافت، ولی هنوز تا وضع 
مطلوب فاصله بس��یار اس��ت و 
این رتبه در شأن مردم نیست. 
در  ک��ه  طیب نی��ا  عل��ی 
مراس��م رونمایی از نقشه ملی 
اس��تعالمات مجوزهای کشور 
س��خن می گف��ت، اف��زود: در 
بین اقتصاددانان و تاریخ تفکر 
اقتصادی درب��اره نقش دولت 
در اقتص��اد و می��زان دخال��ت 
دول��ت در اقتص��اد، اختالفات 
ج��دی وج��ود دارد. از ی��ک 
طرف، گرایش��ات چپ هستند 
که معتقدن��د انحصار مالکیت 
مناب��ع و توزی��ع آن بای��د در 
دس��ت دولت باش��د، در مقابل 
تفکراتی که نقش حداقلی برای 
دولت قائلند، ولی هر دو اتفاق 
نظر دارند که سیاست گذاری و 
نظارت بر حس��ن اجرا به عهده 

دولت است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
البت��ه ای��ن نکته از س��خنان 

طیب نیا هم جالب توجه اس��ت 
که به اقتصاددانان چپ اش��اره 
دارد، چ��را ک��ه اقتصاددان��ان 
چ��پ به طور عم��ده در مراکز 
دانش��گاهی و تصمیم گیری در 
س��ه دهه گذش��ته به حاشیه 
ران��ده ش��ده اند و در ص��ورت 
حض��ور ه��م بس��یار ان��دک، 
انگشت ش��مار و غیر تاثیر گذار 

هستند. 
طیب نیا در ادامه سخنانش 
درباره فضای کسب و کار افزود: 
وظیفه دولت سیاس��ت گذاری 
اس��ت که جامعه را به س��مت 
مطلوب هدایت و در عین حال 
ب��ر حس��ن اجرا نظ��ارت کند. 
انج��ام این ماموریت مس��تلزم 
این اس��ت ک��ه اطالعات کافی 

داشته باشد. 
مث��ال اگ��ر می خواهیم نظام 
مالیات��ی را اص��الح کنیم، در 
وهل��ه اول باید وضع موجود را 
ب��ه خوبی بشناس��یم و بتوانیم 
تصویری از وضع مطلوب ارائه و 
وضع موجود را با وضع مطلوب 
مقایسه کرده و مسیر حرکت به 
سمت مطلوب را تعیین کنیم. 
وزیر اقتصاد بیان کرد: سعی 
کردیم در س��ه س��ال گذشته 
ای��ن پروس��ه را ط��ی کنی��م. 
در نظر داش��ته باش��ید زمانی 
که دولت ش��روع ب��ه کار کرد 
تصمی��م گرفتی��م تصویری از 
وض��ع موجود ارائه دهیم. مثال 
تصوی��ری از بده��ی دول��ت و 
چگونگی هدایت آن نداشتیم. 

ول��ی اکن��ون ترکی��ب آن را 
شناس��ایی کردی��م و فرصتی 
داری��م ب��ه جه��ت اینکه برای 
مدیری��ت بدهی ها را بررس��ی 

کنیم. 

بهبود 12 پله ای شاخص 
ایران در سال اجرای برجام

به گ��زارش »فرصت امروز« 
گ��زارش س��ال پی��ش بان��ک 
جهانی درباره ش��اخص فضای 
کس��ب و کار در می��ان برخ��ی 
کش��ورها نش��ان می ده��د که 
ای��ران با بهب��ود 12 پله ای در 
این ش��اخص ش��رایط بهتری 
را در اقتص��اد تجرب��ه ک��رده و 
در می��ان 189کش��ور در پله 
118 ایس��تاده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که در س��ال 93 
 رتب��ه ایران در این مورد 13٠ 

بود. 
بان��ک  ک��ه  ش��اخص هایی 
جهان��ی به س��نجش وضعیت 
کش��ورها در فضای کسب و کار 
دس��ت می زند م��واردی چون 
کس��ب و کار،  آغ��از  س��هولت 
اخذ  مالی��ات،  ورشکس��تگی، 
تس��هیالت، س��هولت اج��رای 

قراردادها و... است. 
دکت��ر فرش��اد قربان��ی در 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
گفت: در چند س��ال گذش��ته 
دولت تالش کرده اس��ت که با 
وجود محدودیت منابع بانک ها 
ش��رایطی را فراه��م آورد ک��ه 
نقدینگی به بخش تولید تزریق 

ش��ود. به عب��ارت بهتر یکی از 
دالیل بهبود فضای کسب و کار 
رخدادی اس��ت که در افزایش 
می��زان تس��هیالت اعطایی به 
بخش تولید می بینیم. اما با این 
وجود در شاخص بانک جهانی 
ای��ن موضوع لحاظ نمی ش��ود 
که آیا این تس��هیالت منتج به 

نتیجه شده است یا خیر؟ 

تسهیالت نمایشی یا 
کارکردی؟ 

وی اف��زود: بان��ک مرک��زی 
بخش مهمی از این تس��هیالت 
را در بخ��ش حس��اب ج��اری 
بخش ه��ای تولی��د پرداخت��ه 
اس��ت، به این ترتیب انبارهای 
ای��ن واحده��ای تولیدی پر از 
اجناس شد اما نتوانست جیب 

تولیدکنندگان را پر کند. 
قربان��ی ادام��ه داد: بان��ک 
مرکزی تالش کرد تا با اجرای 
کارت های  مث��ل  طرح های��ی 
اعتب��اری و تس��هیالت خرید 
لوازم خانگ��ی و خودرو بخش 
تقاض��ا را به بازار بازگرداند اما 
ب��ا این وجود با محدودیتی که 
بانک ه��ا در مناب��ع خود با آن 
مواجه هستند حاضر به اجرای 
درس��ت این طرح ها نش��دند و 
بی س��رو صدا  طرح ه��ا  ای��ن 
 شکست خورده و راهی بایگانی  

شدند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تاکی��د ک��رد: بان��ک مرکزی 
در چهار س��ال گذش��ته تعداد 

طرح ه��ای  ای��ن  از  زی��ادی 
تس��هیالت ده��ی در بخ��ش 
وام ه��ای خرد را ابالغ کرد که 
هیچ ک��دام به نتیجه نرس��ید. 
ت��داوم این رون��د بدون  نتیجه 
م��ن را به این اعتقاد رس��انده 
ک��ه ای��ن کار ب��دون خروجی 
صرف��ا جنب��ه تبلیغاتی دارد و 
خ��ود بانک مرکزی هم از این 

موضوع آگاه است. 
وی ادام��ه داد: به اعتقاد من 
آنچ��ه از س��ال گذش��ته باعث 
بهب��ود فضای کس��ب و کار در 
ایران شده، برخی گشایش هایی 
است که پس از برجام رخ داده 
است. با وجود همه محدودیت 
بانک ه��ا، به هر ح��ال فعاالن 
اقتصادی با س��هولت بیشتری 
نسبت به قبل از برجام کارهای 
بازرگانی خود را انجام می دهند 
و ریس��ک نقل و انتقال پول و 
کاال ب��ه مقصد ب��ازار جهانی و 
داخ��ل کش��ور کاه��ش یافته 
 اس��ت و این از مولفه های موثر 

است. 
قربان��ی اف��زود: ما در بخش 
قوانین هنوز مش��کالت زیادی 
داری��م و تاس��یس و راه اندازی 
شرکت ها در بوروکراسی اداری 
زمانبر اس��ت، ع��الوه بر اینکه 
دولت هم با توجه به مشکالتی 
که دارد نمی تواند حمایت تمام 
ق��دی از تولیدکنن��دگان کند 
که این موضوعات س��رعت گیر 
بهبود جایگاه فضای کسب و کار 

ایران است. 

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی می گوید 
که بانکداری الکترونیک که با هدف تسهیل 
خدمت رس��انی به آحاد جامعه شکل گرفته، 
در دنیای امروز به قدری پیشرفت کرده است 
که نمی توان فناوری اطالعات را از خدمات 

بانکی تفکیک کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عل��ی دیوان��دری در 
نشس��تی با خبرنگاران در تش��ریح محورها 
و جزییات شش��مین دوره همایش س��االنه 
بانک��داری الکترونی��ک در تهران، گفت: در 
ای��ن همای��ش آخرین تح��والت نظام های 
پرداخ��ت و دس��تاوردهای این عرصه مورد 
بررسی کارشناسان و مسئوالن قرار می گیرد. 
دبیر شش��مین همایش س��االنه بانکداری 
الکترونی��ک و نظام ه��ای پرداخ��ت، محور 
اصل��ی ای��ن همای��ش را »بازآفرین��ی نظام 
بانک��ی در عصر ارتباطات نوین« دانس��ت و 
ابعاد سیاستی و نهادی، نقش و جایگاه شبکه 
بانکی، زیرس��اخت های فن��اوری اطالعات، 
الزام��ات بین الملل��ی و مدل های نوظهور را 
از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد. 
وی ادامه داد: در بخش ابعاد سیاس��تی و 
نه��ادی، این همایش به موضوع های نقش و 
جایگاه بانک مرکزی، نظام اطالعاتی بانک ها، 
قوانی��ن و مق��ررات مورد نیاز، بازمهندس��ی 
نظ��ام پرداخ��ت و بانک��داری الکترونی��ک 
کش��ور و استانداردسازی فرآیندهای بانکی 

می پردازد. 
وی »نقش و جایگاه ش��بکه بانکی« را از 
دیگ��ر محوره��ای این همای��ش ذکر کرد و 
گفت: در این بخش موضوع هایی نظیر نقش 
بانک ها در مواجهه با مدل های کس��ب و کار 
نوظهور، هوشمندس��ازی عملیات و خدمات 
بانک��ی، ه��م افزایی یا واگرای��ی ذی نفعان، 
تبیی��ن جایگاه ش��رکای تج��اری نوظهور، 
مسئولیت اجتماعی در بانکداری، مدل های 

مطلوب کس��ب و کار شرکت های ارائه کننده 
 ،)PSP-خدم��ات پرداخ��ت )پ��ی. اس. پی
بازتعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی 
در بانک ه��ا، بازطراحی الگوهای مدیریتی و 
ش��یوه های اعتبارسنجی مشتریان مورد نقد 

و بررسی قرار می گیرد. 
هوشمندس��ازی سیستم های  دیواندری، 
امنیتی، طراحی پلتفرم های جدید پرداخت، 
س��خت افزار و شبکه و شبکه های مخابراتی 
و اپراتوره��ا را از م��واردی برش��مرد ک��ه در 
نشست های مرتبط با زیرساخت های فناوری 

اطالعات به بحث گذاشته می شود. 
دبی��ر شش��مین دوره همای��ش س��االنه 
بانک��داری الکترونی��ک، بررس��ی الزام��ات 
بین الملل��ی را از دیگ��ر محوره��ای ای��ن 
همای��ش ذک��ر کرد و اظهار داش��ت: در این 
بخ��ش نیازمند بررس��ی تحوالت بین المللی 
در زمین��ه نظ��ارت و قانون گذاری، تطبیق با 
استانداردهای بین المللی، نحوه کشف تقلب 
و مبارزه با پولش��ویی و همچنین چالش ها 
و فرصت ه��ای اتص��ال به نظام های پرداخت 

بین المللی هستیم. 
وی تاکی��د ک��رد که در ای��ن همایش به 
موضوع فین تک ه��ا )Fintech(، بانکداری 

اجتماع��ی و پول ه��ای دیجیت��ال پرداخته 
می شود. 

دیوان��دری ی��ادآور ش��د ک��ه در دوره 
تحریم های بانکی ایران، مقررات بین المللی 
در ح��وزه بانکی و نی��ز بانکداری بین المللی 
دیجیتال دچار تحول ش��د و نیاز اس��ت در 
این زمینه تغییراتی برای انطباق بیش��تر در 
زمینه نرم افزارها و نیز زبان گزارشگری مالی 

در حوزه فناوری اطالعات انجام شود. 
به گفته دبیر شش��مین همایش س��االنه 
بانک��داری الکترونیک و نظام های پرداخت، 
از 235 چکیده مقاله دریافتی به این همایش 
153 مقاله در بررسی های اولیه کنار گذاشته 
شد و 73 مقاله اصلی از پژوهشگران دریافت 
ش��د که بخش��ی از آنها در این همایش ارائه 
و بقیه در قالب کتابی منتش��ر می ش��ود و در 

اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین 
از برگ��زاری جش��نواره مرحوم نوربخش در 
جریان برگزاری این همایش خبر داد و گفت: 
در این بخش حداکثر س��ه بانک که بهترین 
خدم��ات بانکداری الکترونیک را ارائه کرده 
باشند به همراه حداکثر سه شرکت فعال در 
حوزه فناوری اطالعات که برای نظام بانکی 

نرم افزار و س��خت افزار طراحی کرده باشند، 
انتخاب و معرفی می شوند. 

تاکنون 13 بانک و 19 ش��رکت فعال در 
ح��وزه فناوری اطالع��ات، آثار خود را برای 
ش��رکت در جش��نواره مرحوم نوربخش به 

دبیرخانه همایش ارسال کرده اند. 
همچنی��ن در حاش��یه ای��ن همای��ش دو 
روزه نمایش��گاهی ب��ا حض��ور 14 بان��ک و 
32ش��رکت فعال در حوزه فناوری اطالعات 
 مرتب��ط با بانک��داری، خدمات و محصوالت 

برگزار شد. 
به گفته وی، در آیین گشایش این همایش 
ک��ه روزه��ای 13 و 14 دی م��اه ج��اری در 
مرک��ز همایش های برج میالد تهران برگزار 
می ش��ود، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی، محم��ود واعظی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و ولی اله س��یف رئیس کل 

بانک مرکزی حضور دارند. 
در جریان برگزاری ششمین دوره همایش 
بانک��داری الکترونیک و نظام های پرداخت، 
نخستین جش��نواره تصویرسازی بانکداری 
الکترونیک نیز برگزار می شود که قرار است 
آثار رس��یده به ای��ن بخش در برج میالد در 

معرض دید شرکت کنندگان قرار گیرد. 
به��رام کلهرنی��ا، اس��تاد گرافی��ک در 
دانش��گاه و دبیر این جش��نواره درباره آن 
ب��ه خبرن��گاران توضی��ح داد ک��ه به دلیل 
کمب��ود زم��ان برای ارس��ال آثار، امس��ال 
برخ��ی چهره ه��ای صاحب ن��ام در زمینه 
گرافی��ک و تصویرس��ازی آث��ار خود را در 
این جش��نواره به نمایش در می آورند و در 
دوره های بعد قرار است این بخش با قوت 

بیش��تری  پیگیری  ش��ود. 
کلهرنیا افزود: قرار اس��ت آثار ارسال شده 
در قالب کتاب، پوس��تر یا کارت پس��تال در 

نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: 

 فناوری اطالعات از خدمات بانکی تفکیک شدنی نیست

تقالی اقتصاد ایران برای بهبود شاخص خود در گزارش کسب و کار بانک جهانی  

بهبود فضای کسب و کار؛ قایقی در دوردست

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

رتبه اول بانک ملی در خصوص 
استقرار نظام مدیریت عملکرد 

بان��ک مل��ی ای��ران موفق به کس��ب رتب��ه اول در 
شاخص های اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
درخصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد، سنجش و 
ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری در واحدها به منظور 

بهبود عملکرد در سطوح مختلف شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی همه س��اله ضمن مکلف 
ک��ردن س��ازمان های اجرایی درخصوص اس��تقرار 
نظ��ام مدیری��ت عملک��رد و برنامه های س��نجش و 
ارزیاب��ی عملکرد، میزان بهره وری در س��ازمان ها و 
واحده��ای خود را در راس��تای بهب��ود عملکرد در 
س��طوح مختل��ف اعم از نظام مند ک��ردن فعالیت ها 
و اقدام��ات، تصحی��ح اهداف، سیاس��ت ها و وظایف 
و برنامه ها، ارتقای ش��فافیت، پاسخگویی و سالمت 
اداری ب��ا رویک��رد معیاره��ای اثربخش��ی، کارایی، 
اقتص��ادی و اخالق��ی مورد ارزیابی و س��نجش قرار 

می دهد. 
برهمین اساس بانک ملی ایران در بعد شاخص های 
اختصاصی در سطح عالی ارزیابی و در میان بانک های 

دولتی حائز رتبه اول شد. 

کارت هدیه بانک سامان را طراحی 
کنید، جایزه بگیرید

هنرمندان کش��ورمان برای ارسال آثار به نخستین 
جش��نواره طراحی کارت هدیه بانکی فقط تا بیس��تم 

دی ماه فرصت دارند. 
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، منصور 
مومنی، رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری جشنواره با 
اعالم این خبر اظهار داشت: شرکت در این جشنواره 
برای تمام طراحان و هنرمندان ایرانی بدون هیچ گونه 
محدودیتی آزاد اس��ت و آثار دریافتی توس��ط هیأت 
انتخاب آثار بررسی می شود. آثار راه یافته به جشنواره، 
پ��س از داوری در نمایش��گاهی ب��ا همی��ن عنوان به 
نمایش گذاش��ته می ش��وند که در مراس��م پایانی آن 

جوایز طراحان برگزیده اهدا خواهد شد. 
رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره تصریح کرد: 
هیأت انتخاب و داوری آثار ش��امل تهمتن امینیان، 
محمدرض��ا دوس��ت محمدی، مه��ران زمانی، مجید 

عباسی و منصور مومنی است. 
مومنی گف��ت: تمام طراحان گرافیک، تصویرگران 
و هنرمندان ایرانی می توانند حداکثر تا تاریخ بیستم 
دی م��اه آثار خود را ب��ا محوریت یکی از موضوع های 
چهارگان��ه جش��ن های مذهب��ی، جش��ن های ملی و 
خانواده یا موضوع آزاد طراحی و به دبیرخانه جشنواره 

ارسال کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: مراسم پایانی و اهدای جوایز 
برگزیدگان جشنواره اسفندماه 1395 برگزار می شود. 
گفتن��ی اس��ت طراح��ان گرافی��ک، تصویرگران و 
هنرمن��دان عالقه من��د به ش��رکت در این جش��نواره 
می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر به وب سایت 
بانک سامان مراجعه کنند یا با دبیرخانه جشنواره با 

شماره 23٠955٠3-٠21 تماس بگیرند. 

رونمایی از »تجارت پی« با حضور 
معاون وزیر اقتصاد

 با حضور دکتر قضاوی، معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی از »تجارت پ��ی« جدیدترین خدمت بانک 
تج��ارت در ح��وزه پرداخت های الکترونیکی رونمایی 

شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک تج��ارت، آیین 
رونمای��ی از »تج��ارت پی« با حضور معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در س��مینار سراس��ری مدیران و 

مسئوالن بانک تجارت برگزار شد. 
 »Tejarat Pay« یک ابزار پرداخت هزینه خرید 
با استفاده از موبایل با استفاده از اسکن QR است که 
مشتریان بانک تجارت می توانند با دانلود این نرم افزار 
از طریق اپلیکیش��ن موبایل بانک تجارت، خریدهای 
خود را از طریق فروش��گاه های مجهز به این خدمت 
تنها با استفاده از گوشی موبایل خود و بدون نیاز به 
استفاده از کارت بانکی یا پول نقد به انجام رسانند. 
در ای��ن مراس��م دکت��ر قض��اوی با اش��اره به لزوم 
سرمایه گذاری بیشتر بانک ها روی سرمایه گذاری های 
نوآوران��ه و خلق محصوالت جدید بانکی با اس��تفاده 
از دس��تاوردهای فن��اوری اطالع��ات و ظرفیت های 
ش��بکه های اینترنت��ی گفت: س��رمایه گذاری در این 
حوزه و توسعه سبد محصوالت بانکداری الکترونیکی 
می تواند نقش مهمی در افزایش تنوع درآمدی بانک ها 

داشته باشد. 
قضاوی با اشاره به اینکه اتکا به شیوه های بانکداری 
س��نتی، رقابت پذیری بانک های بزرگ کشور در بازار 
پ��ول را کاه��ش می دهد، خاطرنش��ان ک��رد: یکی از 
مهم تری��ن ظرفیت های��ی ک��ه بانک ه��ا می توانند با 
توسعه خدمات خود در فضای کسب و کار کشور ایجاد 
کنند، شکل دهی به بستر و ابزارهای فروش اعتباری 
و اقس��اطی اس��ت؛ امری که می تواند نقش مهمی در 
روان سازی مبادالت خرد در اقتصاد کشور و حمایت 

از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشته باشد. 
پیش از سخنان معاون وزیر اقتصاد، اوضاعی، معاون 
مدیرعامل بانک تجارت در امور فناوری اطالعات، طی 
س��خنانی با اش��اره به روند توسعه ابزارهای پرداخت 
موبایل��ی در ایران و س��ایر کش��ورها گف��ت: معرفی 
»تجارت پی« در راس��تای برنامه های راهبردی بانک 
تجارت برای توس��عه محصوالت نوین بانکی با هدف 
افزایش رضایتمندی مش��تریان و افزایش درآمدهای 
کارم��زدی بانک صورت می گیرد. وی افزود: عالوه بر 
خرید مس��تقیم کاال و خدمات »تجارت پی« امکان 
پی��ش پرداخ��ت هزینه خرید از طریق اینترنت را نیز 
به راحتی فراهم می کند و مشتریان بانک می توانند با 
استفاده از کامپیوتر شخصی یا تلفن همراه، اقدام به 
خرید کاالهای مورد نظر خود از طریق فروشگاه های 

اینترنتی پذیرنده »تجارت پی« کنند. 

نرخنــامه
 دالر 4,130 تومان 

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را 4,13٠ 
توم��ان و ه��ر قطعه تم��ام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

1,216,٠٠٠ تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4,363 تومان و هر پوند نیز ٠٠5,5 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 63٠,٠٠٠ 
تومان و هر ربع س��که 338٠٠٠ تومان فروخته شد. هر 
سکه یک گرمی 2٠8,٠٠٠ تومان خریدوفروش شد و هر 

گرم طالی 18 عیار 116,47٠ تومان قیمت خورد. 

اعالم زمان بازگشایی آپشن جدید 
سکه طال 

 مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال درخصوص آپشن 
جدید س��که طال با سررس��ید اس��فند و امکان همزمان 
خریدوفروش گفت این نماد روز چهارش��نبه بازگش��ایی 

خواهد شد. 
علیرضا ناصر پور درمورد ش��روع معامالت آپش��ن س��که 
طال در سررس��ید دی ماه گفت: با توجه ب��ه بازخورد بازار، 
اختیار خرید راه اندازی ش��د که با اقبال بازار در روز گذشته 
23٠٠ معامل��ه انجام ش��د و حدود 2٠ ت��ا 3٠ کارگزار در 
روزهای مختلف درگیر معامالت هستند که تعدادی از آنها 
معامله گرترند.  وی ادامه داد: با توجه به درخواست های بازار 
که اختیار فروش با خرید در تقارن است، پس از گذشت دو 
تا سه هفته، بورس کاال با جمع بندی به این نتیجه رسید که 

معامالت اختیار فروش هم راه اندازی شود. 
ناصرپ��ور با توجه به اینکه ق��رارداد دی ماه از 24 آذر 
راه اندازی ش��ده و سررس��ید آن 22 دی است و تا تاریخ 
مقرر جه��ت تعریف اختیار فروش، م��دت کوتاهی باقی 
مان��ده، گفت: براین اس��اس در نماد جدی��دی که برای 
سررس��ید اسفند ماه )سررس��ید دوماهه( باز خواهد شد، 
ه��م اختی��ار خرید و هم ف��روش تعریف می ش��ود.  وی 
بیان کرد: سررس��ید اختیار معامله فروش اس��فند ماه از 
روز چهارش��نبه باز خواهد ش��د.  ناصرپوردر مورد موعد 
سررسیدها توضیح داد: چون سررسیدها روی قراردادهای 
آتی زوج اس��ت و افرادی که روی قرارداد آپش��ن معامله 
می کنن��د بتوانند با موقعیت های قراردادهای آتی خود را 
هج کنند، بر این اس��اس سعی می شود موعد سررسیدها 

با هم باشد تا بتوانند موقعیت مشترک بگیرند. 

بیمه مرکزی صالحیت مدیران سه 
شرکت بیمه را تایید کرد

بیمه مرکزی در نامه های جداگانه ای صالحیت مدیران 
عامل بیمه س��رمد، حافظ و حکمت صب��ا را برای تصدی 

مسئولیت در صنعت بیمه تایید کرد. 
ب��ه گزارش بیمه مرکزی، این نهاد ناظر صنعت بیمه در 
نامه ای انتصاب »اس��ماعیل دلفراز« را به عنوان مدیرعامل 

شرکت سهامی بیمه سرمد بالمانع دانست. 
عبدالرسول عطائی دیگر مدیری است که بیمه مرکزی 
صالحیت وی را برای تصدی مدیرعاملی ش��رکت سهامی 
بیمه حاف��ظ تایید کرد. بیمه مرک��زی همچنین انتصاب 
»علی شعبانی« را به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه حکمت 
صبا که در شرف تاسیس است، بالمانع اعالم کرد. همچنین 
در نامه های جداگانه ای، انتصاب علی ش��عبانی، حمیدرضا 
متولی، احمد س��بزی، عباس عس��کرزاده و غالمحس��ین 
چایچی نصرتی به عنوان اعضای هیات مدیره این ش��رکت 
تایید شده است. براساس »آیین نامه نحوه احراز صالحیت 
حرف��ه  ای کارکن��ان کلیدی و عملیاتی موسس��ات بیمه« 
مدیرعام��ل و قائم مقام مدیرعامل ش��رکت های بیمه باید 
در رش��ته های بیمه، آمار بیمه، اقتصاد، مدیریت، حقوق، 
حسابداری، مالی، مهندس��ی صنایع و فناوری اطالعات و 
گرایش ه��ای مربوط به این رش��ته ها تحصیل کرده و 1٠ 
سال تجربه مدیریتی داشته باشند که حداقل نیمی از آن 
تجربه بیمه  ای باشد. همه اعضای هیات مدیره شرکت های 
بیمه نیز عالوه بر تحصیل در رش��ته های یاد شده باید 1٠ 

سال تجربه مدیریتی در کارنامه خود داشته باشند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
4,13٠دالر آمریکا

4,363یورو اروپا

5,٠٠5پوند انگلیس

1148درهم امارات

1,197لیر ترکیه

6٠8یوان چین

35ین ژاپن

3,137دالر کانادا

4٠45فرانک سوییس

12,8٠٠دینار کویت

11٠٠ریال عربستان

313دینار عراق

53روپیه هند

928رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
5٠5,5٠٠مثقال طال

116,47٠هر گرم طالی 18 عیار

1,18٠٠٠٠سکه بهار آزادی

1,216,٠٠٠سکه طرح جدید

63٠,٠٠٠نیم سکه

338٠٠٠ربع سکه

2٠8,٠٠٠سکه گرمی

دریچه

بیمه نامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

چهار شنبه
8 دی 1395

شماره 684
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۲۳ سایت بورسی بدون مجوز 
مسدود شدند

مدی��ر ام��ور حقوق��ی و انتظامی س��ازمان بورس 
از مس��دود ش��دن ۲۳ س��ایت بدون مجوز مش��اور 
سرمایه گذاری، سبدگردانی، سیگنال و فروش تحلیل 
و اق��دام قضایی علیه چند کان��ال تلگرامی خبر داد. 
محمدعلی شیری زاده با اشاره به برنامه های سازمان 
ب��ورس در خصوص پیش��گیری از جرائم و تخلفات 
و ارتقای س��امت محیط کسب و کار و ایمن سازی و 
ش��فافیت فضای بازار سرمایه، به سنا گفت: با توجه 
به ش��کایات متعدد مردم، اسامی و نشانی ۲۳ سایت 
بدون مجوز فعالیت در زمینه مشاوره سرمایه گذاری، 
س��بدگردانی، س��یگنال و تحلیل فروشی به معاونت 
فضای مجازی دادس��تانی ارائه و همه این ۲۳ سایت 
مسدود شدند. وی ادامه داد: در ماه های اخیر برخی 
افراد فریبکار بدون داش��تن مج��وز فعالیت و احراز 
صاحیت های الزم به ارائه مش��اوره س��رمایه گذاری 
و س��بدگردانی، روی آوردند و با وعده پولدار ش��دن 
و چن��د برابر کردن س��رمایه در کوتاه مدت اقدام به 
فریب برخی س��رمایه گذاران کردند. درحالی که اگر 
ادعاهای شان صحت داشت خود از این پیشنهادهای 
رؤیایی اس��تفاده می کردند تا پولدار شوند که نیازی 
به جمع کردن این س��بک از درآمد نداش��ته باشند. 
این مقام مس��ئول با تأکید بر گس��ترش شبکه های 
اجتماعی و وب س��ایت های اینترنتی اظهار داش��ت: 
براس��اس ش��کایات دریافتی، مبنی بر کاهبرداری 
افرادی فریبکار که بدون تحصیات عالی دانشگاهی 
و س��وابق مرتبط با بازار س��رمایه اق��دام به دریافت 
مبالغ��ی در قال��ب حق مش��اوره یا کارم��زد کردند 
س��ازمان بورس ب��رای جلوگی��ری از ض��رر و زیان 
س��هامداران فریب خورده به ای��ن موضوع ورود کرد. 
شیری زاده افزود: در صورت تکرار اقدامات یاد شده، 
موض��وع از طریق مراج��ع قضایی جه��ت مجازات 
عامان فریب مردم پیگیری خواهد ش��د، کما اینکه 
حق تظلم خواهی شاکیان خصوصی زیان دیده نیز به 

قوت خود باقی است. 

عرضه 110 هزار تن سنگ آهن در 
تاالر صادراتی

روز سه ش��نبه، ۳4 هزار و 700 تن مواد پلیمری، 
47 هزار و 50 تن انواع قیر، ۳ هزار تن گوگرد و 1۲ 
ه��زار تن وکیوم باتوم در ت��االر فرآورده های نفتی و 
پتروش��یمی عرضه شدند. تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی بورس کاالی ایران در این روز ش��اهد عرضه 
10 هزار تن س��بد میلگ��رد و تیرآهن، یک هزار تن 
س��بد تیرآهن و ناودانی، ۳ هزار و ۳80 سبد نبشی 
و ناودان��ی، 560 تن س��بد میلگرد مخلوط ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان، یک هزار تن شمش هزار پوندی 
هرم��زال، ۲00 ت��ن بیلت و 500 تن ش��مش هزار 
پوندی شرکت ایرالکو بود. تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 50 
ت��ن برنج وارداتی، 90 تن جو دامی، 100 تن روغن 
خام س��ویا، یک هزار و ۲00 تن ش��کر س��فید، 96 
تن ش��کر سفید بسته بندی شده، ۲0 هزار تن گندم 
خوراکی و 7 هزار تن گندم دوروم بود. افزون بر این، 
۲ هزار و 794 ت��ن ذرت دانه ای و 14 تن جو دامی 
در قالب ط��رح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی 
و40 ه��زار تن ذرت دانه ای در قالب گواهی س��پرده 

کاالیی عرضه شد. 

۳میلیون لیتر حالل 40۲ پاالیش 
نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 

در جری��ان معامات روز گذش��ته ب��ورس انرژی 
۳میلی��ون لیتر حال 40۲ پاالیش نفت کرمانش��اه 
در رین��گ داخل��ی عرضه ش��د. عاوه ب��ر معامات 
مس��تمر در بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد 
برق و قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید 
یک س��ال و بیشتر در بازار مش��تقه، کاالهای پنتان 
پاس پتروش��یمی پارس، برش سنگین پتروشیمی 
جم، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، متانول 
پتروش��یمی فن آوران، متانول پتروش��یمی شیراز و 
حال 40۲ پاالیش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی 
و کااله��ای ح��ال 40۲ پاالیش نف��ت تبریز و گاز 
مایع خام پاالیش گاز ایام در رینگ بین الملل بازار 

فیزیکی عرضه شدند. 

کسب 1۲ هزار میلیارد ریال سود 
انباشته پایان دوره »وصندوق«

س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی کش��وری 
صورت های مالی 1۲ ماهه منتهی به ۳1 ش��هریور 
ماه 95 را با س��رمایه ثبت ش��ده 14 هزار و 400 
میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر 
کرد. »وصندوق« در سال مالی 95، معادل 7 هزار 
و 748 میلی��ارد و 464 میلی��ون ریال درآمدهای 
عملیاتی داش��ت. از درآمد این شرکت هزینه های 
ف��روش، اداری و عموم��ی و هزینه ه��ای عملیاتی 
کس��ر ش��د و س��ود عملیاتی برابر 7 هزار و 6۳1 
میلی��ارد و ۲95 میلی��ون ری��ال به دس��ت آمد. از 
س��ود عملیات��ی دوره نی��ز هزینه های مالی کس��ر 
و درآمده��ای غیر عملیات��ی به آن افزوده ش��د و 
س��ود خالص دوره به مبل��غ 7 هزار و 957میلیارد 
و ۳1 میلی��ون ریال رس��ید و بر این اس��اس مبلغ 
۲95 ریال س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاش��ته 
ش��د که نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته 
معادل 60درصد کاهش را نش��ان می هد. به سود 
خالص دوره نیز س��ود انباش��ته ابتدای سال اضافه 
ش��د و در نهایت مبل��غ 1۲ هزار و 498 میلیارد و 
404 میلی��ون ریال س��ود انباش��ته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

معاماتی  روز  چهارمین  در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
این هفته دماسنج بازار سهام 
165 واحد افت کرد و به رقم 
79 هزار و 800 واحد رس��ید. 
کل  ش��اخص  سه ش��نبه  روز 
بازده نق��دی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران 165 واحد 
افت کرد و در کانال 79 هزار 
واح��دی درج��ا زد. همچنین 
ش��اخص کل ه��م  وزن پ��س 
از 7۳واح��د افت ب��ه رقم 15 
هزار و 704 واحدی رسید. در 
معامات روز گذشته نماد ملی 
صنایع مس ایران با ۳6 واحد 
تأثی��ر منفی در ش��اخص کل 
بیشترین نقش را در نوسانات 
نزولی دماسنج بازار سهام ایفا 
ک��رد. در ای��ن نم��اد بیش از 
54درص��د از عرضه ها مربوط 
به افراد حقیق��ی و 45درصد 
از عرضه ه��ا نی��ز مرب��وط به 
ب��ود.  حقوق��ی  س��هامداران 
همچنین سرمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی با بی��ش از ۲8 
واحد تأثیر مثبت در شاخص 
کل س��عی کرد دماسنج بازار 
س��هام را در س��طح باالت��ری 
نگه دارد. در ای��ن نماد بیش 
فروش ه��ا  از  76درص��د  از 
به سهامداران حقوقی  مربوط 
و بی��ش از ۲۳درصد عرضه ها 
به سهامداران حقیقی  مربوط 
بود. روز گذش��ته اکثر نمادها 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت 
قطعات ش��اهد کاهش قیمت 
پایان��ی بودند. در ای��ن گروه 
57 میلیون و 77 هزار س��هم 
ب��ه ارزش نزدیک به 9میلیارد 
قرار  تومان م��ورد دادوس��تد 
گروه  در  همچنی��ن  گرف��ت. 
فل��زات اساس��ی 5۳میلی��ون 
و ۳۲0هزار س��هم ب��ه ارزش 
بی��ش از 11 میلیارد تومان در 
4ه��زار و 895 نوب��ت معامله 
مورد دادوس��تد ق��رار گرفت. 
س��رمایه گذاری ها  گ��روه  در 
 674 و  10۲ میلی��ون  نی��ز 
ه��زار س��هم ب��ه ارزش بیش 
در  توم��ان  1۲ میلی��ارد  از 
6ه��زار و ۲47 نوب��ت معامله 
دادوستد شد. دیروز نمادهای 

تقدم ش��رکت  معاماتی حق 
کارخانجات کاشی و سرامیک 
س��عدی، عم��ران و توس��عه 
کردس��تان،  س��یمان  فارس، 
س��رمایه گذاری مسکن شمال 
شرق، س��یمان مازندران، حق 
تق��دم ش��رکت های س��یمان 
مازندران  سیمان  و  کردستان 
س��رمایه گذاری  پتروشیمی  و 

ایرانیان بازگشایی شدند. 

ادامه بازارگردانی در بورس
ج��دای از معامات پرحجم 
س��هام  خری��د  تق��دم  ح��ق 
پارس خ��ودرو و ح��ق تق��دم 
خرید بیمه س��ینا روز گذشته 
در صنعت��ی دریای��ی ای��ران 
کمت��ر از ۳0 میلی��ون س��هم 
ب��ه ارزش بی��ش از 8 میلیارد 
ش��د.  بازارگردان��ی  توم��ان 
انرژی  در گس��ترش صنای��ع 
آذراب 16 س��هم به ارزش��ی 
بی��ش از 4 میلی��ون تومان با 
از  درون گروه��ی  معام��ات 
سوی س��هامدار عمده همراه 
ش��د. در بازار پایه توافقی نیز 

۲0میلیون سهم از کد حقوقی 
به کد حقیقی در دامنه نوسان 
منف��ی قیمت ها واگذار ش��د. 
از 1۲میلیون  بی��ش  اندک��ی 
توسعه  س��رمایه گذاری  سهم 
مل��ی نی��ز ب��ه ارزش کمتر از 
بازارگردانی  توم��ان  ۲ میلیارد 
از  کمت��ر  همچنی��ن  ش��د 
8 میلیون سهم توسعه فناوری 
اطاع��ات خوارزمی به ارزش 
کمتر از ۳ میلی��ارد تومان کد 
ب��ه کد ش��د. در صنایع فوالد 
آلی��اژی یزد ام��ا اندکی بیش 
از 6 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
کمت��ر از ۲ میلی��ارد تومان با 
از  درون گروه��ی  معام��ات 
سوی سهامداران عمده همراه 
ش��د. 105 س��هم پتروشیمی 
فتح نیز روز گذشته به ارزش 
معامات  با  توم��ان  ۲ میلیارد 
س��هامداران  درون گروه��ی 

عمده همراه شده است. 

بازار سهام؛ شاهد نقد 
شدن دارایی ها

س��هامداران  گذش��ته  روز 

بازار س��هام در حالی معامات 
بی رونق و کسل کننده ای را به 
نظاره نشس��تند که با افزایش 
عرض��ه از س��وی معامله گران 
تقاض��ا  و حقوق��ی،  حقیق��ی 
نی��ز در نمادهای پیش��رو بازار 
ت��اب تحمل نی��اورد. وضعیت 
پرون��ده ش��کایت  باتکلی��ف 
ناش��ر  از  ب��ورس  س��ازمان 
کنتورس��ازی از بابت انتش��ار 
گزارش ه��ای خ��اف واقع در 
فروشگاهی  صندوق های  مورد 
در حال��ی هم اکن��ون به مثابه 
روحی س��رگردان و ترس��ناک 
بر کلیت معامات بازار س��هام 
س��ایه انداخته که روند توقف 
نمادهای  بازگش��ایی هم��ه  و 
معامات��ی در ب��ازار س��هام را 
تح��ت تأثی��ر خود ق��رار داده 
اس��ت. در ای��ن بی��ن تکاپوی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
و برخی ش��رکت های حقوقی 
اوراق  ان��واع  ج��ذب  ب��رای 
مشارکت و بدهی و جایگزینی 
آن به جای انواع س��هام باعث 
شده معامله گران بورس تهران 

حتی به بازدهی های کوتاه مدت 
هم امیدوار نباشند. با این همه 
انتظار برای انتشار گزارش های 
عملک��ردی 9 ماه��ه و به تبع 
آن تأثی��ر افزایش ن��رخ ارز در 
صادرات مح��ور  ش��رکت های 
معامله گران  برخی  باعث شده 
به گروه ه��ای معدنی و برخی 
فلزات  گ��روه  تک  س��هم های 
اساس��ی در کنار تک سهم های 
گروه س��یمان و پتروشیمی ها 
س��رمایه گذاری  ن��گاه  ب��ه 
میان مدت چشم داشته باشند. 
به طور کلی روز گذش��ته بازار 
س��هام بازاری کس��ل کننده و 
کم حج��م ب��ود ک��ه در اغلب 
پیش��رو  معاماتی  نماده��ای 
بازار ش��اهد عرضه سهام و نقد 
شدن دارایی ها بود؛ بازاری که 
ب��ه فرداهای خ��ود هم اعتماد 

ندارد. 

افت 5واحدی شاخص 
آیفکس

روز گذش��ته در معام��ات 
بازار فراب��ورس ایران، آیفکس 
پنج واح��د افت کرد و به رقم 
857 رس��ید. ارزش معامات 
رق��م  ب��ه  ای��ران  فراب��ورس 
18۲ میلی��ارد و 1۲0 میلی��ون 
و 100 ه��زار تومان بالغ ش��د 
که این رقم ناش��ی از دس��ت 
ب��ه دس��ت ش��دن بی��ش از 
اوراق  و  س��هم  ۲89 میلی��ون 
مالی قابل معامله طی 17 هزار 
و 559 نوبت دادوستد بود. در 
معامات بازار فرا بورس، تعداد 
۲89هزار و 60۳ س��هم اوراق 
به��ادار به ارزش یک میلیارد و 
8۲1 میلیون و ۲01 هزار ریال 
در بی��ش از 17 ه��زار نوب��ت 

معاماتی داد وس��تد ش��د. 
در عین ح��ال در معامات 
س��هامی  گذش��ته،  روز 
ذوب آه��ن اصفه��ان، پاالیش 
نف��ت الوان، ری��ل داده پرداز 
ب��ا رون��د منف��ی و نمادهای 
و  توس��عه  س��رمایه گذاری 
معدنی  کرمان،  استان  عمران 
کیمی��ای زنج��ان گس��تران، 
س��رمایه گذاری مسکن تهران 
و پتروش��یمی زاگرس با روند 
پایان  ب��ه کار خ��ود  مثب��ت 

دادند. 

ماندگاری شاخص کل در کانال 79 هزار واحدی

حقوقی ها 75 درصد فروشنده بودند

محمد معتض��دی، مدیر عامل 
یک شرکت سرمایه گذاری با بیان 
اینکه حقوقی ها به عنوان بازیگران 
اصلی بازار سهام هم اکنون از هدف 
خود در این بازار دور افتاده اند، در 
گفت و گو با فارس گفت: وضعیت 
کنونی بازار س��هام نشان می دهد 
مدیران سرمایه گذاری یا متولیان 
نهادهای  و  ش��رکت های حقوقی 
عموم��ی ک��ه از آنه��ا به عن��وان 
بازیگران اصلی بازار س��رمایه یاد 
می شود، دچار دور باطلی شده اند 
که ی��ا نمی دانند دلیل حضور آنها 
در بورس چیس��ت یا دانش��ی در 
مدیری��ت دارایی های مالی ندارند. 
وی اف��زود: حض��ور ش��رکت ها و 
نهاد های حقوقی در بازار س��هام و 
ش��کل گیری آنها با هدف حمایت 
از بازار س��هام بوده و این در حالی 
اس��ت که رویکرد تخصصی بازار 
س��رمایه باعث ش��ده کارشناسان 
برخ��وردار از تکنی��ک بتوانند در 
این بازار فعالیت کنند. معتضدی 
ادامه داد: اینکه مدیران شرکت ها 

ی��ا نهاد ه��ای حقوقی ب��ا تبدیل 
سهام به اوراق خزانه یا سایر اوراق 
بدهی از عملک��رد مثبت خود دم 
می زنند، ناش��ی از عدم آشنایی با 
بازار س��هام یا اینک��ه هدفگذاری 
برای فروش سهام و جایگزینی آن 
با اوراق بدهی در س��بد دارایی ها 
است. این کارشناس بازار سرمایه 
با بیان اینکه شرکت های حقوقی 
و صندوق های س��رمایه گذاری با 
دورنمای میان مدت و بلند مدت در 
بازار سهام سرمایه گذاری می کنند، 
افزود: ارزیابی متوس��ط قیمت بر 
درآمدی بازار س��هام به عنوان یک 
ضریب ارزیاب��ی برای معامله گران 
بازار س��هام در حال��ی هم اکنون 
بیش از هفت مرتبه اعام می شود 
که کمت��ر از دو ماه دیگر به دلیل 
پیش بینی این نس��بت و انتش��ار 
گزارش های عملکردی میاندوره ای 
ش��رکت ها به حدود چهار تا شش 
مرتبه کاهش خواه��د یافت. وی 
اف��زود: ای��ن در حالی اس��ت که 
عموم فعاالن بازار سهام هم اکنون 

س��هم هایی را خریداری می کنند 
که از نس��بت قیمت ب��ر درآمدی 
باالی��ی برخوردار نیس��تند، اما به 
یکباره حقوقی ها و بازیگران بزرگ 
ب��ازار با عرضه های بی محابا تاش 
می کنند با تجهی��ز نقدینگی، به 
سرعت س��بد دارایی های خود را 
از سهام به انواع اوراق مشارکت و 
اسناد خزانه اسامی دولتی تبدیل 

کنند. 
نور  س��رمایه گذاری  مدیرعامل 
همدانی��ان با بیان اینک��ه از نگاه 
مدیریتی دس��تیابی به سود بدون 
ریس��ک ۲4درص��دی در م��دت 
مدیریت دو یا س��ه ساله مدیران 
ش��رکت های حقوق��ی می توان��د 
بازدهی معق��ول و تجربه موفقی 
ب��رای ارائه عملکرد ب��ه نهاد های 
باالدس��تی آنه��ا باش��د، اف��زود: 
دولت  سیاس��ت های  هم اکن��ون 
مانع از تقس��یم س��ود مناسب در 
مجامع ساالنه شده است. از طرفی 
گرای��ش حقوقی ها ب��رای خرید 
اوراق مش��ارکت و بده��ی باعث 

ش��ده به جای مهندسی شاخص 
که در گذشته مرسوم بوده اکنون 
مهندس��ی حجم معامات روزانه 
بازار س��هام نی��ز در دس��تور کار 
متولیان بازار س��هام قرار گیرد. به 
گفته وی، ب��ا نگاهی به معامات 
روزانه بازار سهام می توان به وضوح 
دی��د در حالی که حجم معامات 
اوراق مش��ارکت از س��وی برخی 
ش��رکت های حقوق��ی همچ��ون 
صندوق بازنشستگی نفت یا دیگر 
صندوق ها در روند معامات جاری 
بازار باعث شده تا ارزش معامات 
بازار ارقام به مراتب بزرگی را نشان 
دهند که در واقعیت بازار معامات 
س��هام روزانه تا این حد معامله ای 
وجود نداش��ته است. معتضدی با 
بیان اینکه ارزش واقعی معامات 
روزان��ه بازار س��هام در بازار نقدی 
در صورت عدم محاسبه معامات 
درون گروهی و کد به کد از ۲0 تا 
۳0 میلی��ارد توم��ان در روز فراتر 
نم��ی رود، اف��زود: چنانچه دولت 
ب��رای جبران بدهی ه��ا و مخارج 

خ��ود به دنب��ال رون��ق معامات 
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی 
است، پیش��نهاد می شود در کنار 
چهار بورس کنونی کشور نسبت 
به تاس��یس ب��ورس بدهی به طور 
جداگانه نیز اقدام کند و متولیان 
جداگان��ه ای را ب��رای آن در نظر 
گی��رد. وی گف��ت: در این صورت 
ع��اوه بر ش��اخص ش��دن همه 
تاش های متولیان بازار س��رمایه 
در ای��ن زمینه به طور حتم بورس 
سهام نیز دچار تسلسل و شکست 
نخواهد ش��د. این کارشناس بازار 
س��رمایه با تاکید بر اهمیت ارائه 
آمار و اطاعات ش��فاف و صحیح 
برای چاره جویی و پیش��گیری از 
وقوع مشکات احتمالی در صورت 
ع��دم مهندس��ی حج��م و ارزش 
معام��ات یا نماگرهای بورس��ی، 
گفت: ت��وان و ظرفی��ت بورس تا 
جایی است که اگر اعتماد مردم از 
آن کاس��ته شود، دوباره به راحتی 
احیا نخواهد شد و منجر به وقوع 

بحران های مختلف می شود. 

و  س��رمایه گذاری  صندوق های 
شرکت های تامین سرمایه از بند4 
پیش��نهادی کمیسیون  ماده 15 
تلفی��ق برنام��ه شش��م ح��ذف و 
س��هامداران خرد بورسی از قاعده 
جریمه های نقدی و محدودیت های 
حق رأی و حق تقدم و محدودیت 
در تقس��یم س��ود خارج ش��دند. 
مع��اون نظارت ب��ر نهادهای مالی 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
اعام ای��ن خبر به س��نا گفت: با 

هماهنگی هایی که رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در صحن 
علنی مجل��س و در کمیس��یون 
تلفیق الیحه برنامه ششم توسعه 
به انجام رس��اندند و همین طور از 
طری��ق رایزنی با بان��ک مرکزی و 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی، 
و  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
شرکت های تامین سرمایه از بند4 
پیش��نهادی کمیسیون  ماده 15 
مزبور، حذف شدند. علی سعیدی 

افزود: همچنین در بند 1 ماده 15 
جریمه های نقدی و محدودیت های 
تقسیم سود، حق رأی و استفاده از 
حق تقدم برای تمامی سهامداران 
در نظر گرفته ش��ده ب��ود که این 
محدودیت ه��ا و جریمه ه��ا صرفا 
به س��هامداران موث��ر در انتخاب 
مدیرانی که مرتکب تخلفی ش��ده 
بودن��د، مح��دود ش��د. وی اظهار 
داش��ت: در حقیقت س��هامداران 
خرد که سهامداران بورسی هستند 

از قاع��ده جریمه ه��ای نق��دی و 
محدودیت ه��ای ح��ق رأی و حق 
تق��دم و محدودی��ت در تقس��یم 
سود خارج ش��دند. معاون نظارت 
بر نهادهای مالی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار ادامه داد: متعاقب 
آن قرار بر این ش��د که سهامداران 
موثر، در دستورالعملی توسط بانک 
مرک��زی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی پیش��نهاد و تعریف شوند و 
موضوع به تصویب ش��ورای پول و 

اعتبار نیز برسد. به گفته سعیدی، 
این موضوع روز ش��نبه در صحن 
علن��ی مجلس و صبح دی��روز در 
کمیس��یون تلفیق الیح��ه برنامه 
ششم توس��عه مطرح شد؛ سپس 
با هماهنگی های رئیس س��ازمان 
ب��ورس، ب��ه جلس��ه ای مرکب از 
س��ازمان بورس، بان��ک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد 
که در آن جلسه توافق اولیه برای 

این تغییرات حاصل شد. 

لزوم راه اندازی بورس اوراق بدهی در بازار سرمایه

خروج سهامداران خرد از قاعده جریمه های نقدی

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کابل البرز در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که حم��ل و نقل 
بین الملل��ی خلیج فارس در جای��گاه دوم این گروه قرار 

گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۳,۳904.99بالبر
۳,8714.96حفارس
1,6864.9۲فباهنر

9,88۳4,86کدما
۲,9874,81شاراک
8,58۲4,77فرآور
6,۳054,68قپیرا

 بیشترین درصد کاهش
نوس��ازی و س��اختمان ته��ران صدرنش��ین ج��دول 
بیشترین درصد کاهش شد. تولیدی مهرام در رده دوم 
ای��ن گروه ایس��تاد و گروه صنعتی بوت��ان هم در میان 

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

)۲4.9۲(1,841ثنوسا
)4.85(18,79۲غمهرا
)4.79(۳,558لبوتان
)4,75(۳,814ختراک
)4,7۳(14,۲65فپنتا
)4,64(1,810کلوند
)4,6(۳,۲75دانا

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. س��رمایه گذاری سایپا در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هم 

در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

158.596 96خپارسح

56,688 10۲4وساپا
4۲,886 1841وبانک
۲9,504 ۲987شاراک
۲4,۳57 86۳خپارس
۲0,016 1605وبیمه
16,۳64 1۳85فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را پتروشیمی 
ش��ازند به خ��ود اختصاص داد و س��رمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی رتبه دوم را به دست آورد. سرمایه گذاری 
سایپا هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار 

گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

88.1۲5 ۲987شاراک
78,941 1841وبانک
58,0۳۲ 10۲4وساپا
4۲,619 ۳976فاذر

۳7,169 ۲716خودرو
۳۲,1۲4 1605وبیمه
۲۳,481 1686فباهنر

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایه 
گذاری س��ایپا در این گروه دوم شد و پارس خودرو در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

96۳۳۳5خپارسح
10۲4۲151وساپا

86۳۲1۲0خپارس
1841178۳وبانک
16051756وبیمه
۲7161160خودرو
16861119فباهنر

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لنت ترمز ایران به دست آورد. کاشی سعدی در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۳015۳015خلنت
19۳۳644کسعدی
1575۳15کساپا
87۳۲18تکمبا
8971۲04غدام
۳۳90188بالبر
۲1۲7177تگنو

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

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

794۲.1۲وخارزم
1180۲.19واعتبار
۳185۲.90پتایر

1089۳.۲6پردیس
1841۳.49وبانک
10714.06وسینا
1۲454.15ورنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

تعاونی ها متقاضی 7 هزار مسکن 
مهر بدون متقاضی در پرند

رئیس شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه 
در حال حاضر 7 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در 
پرند وج��ود دارد که برای 80 درص��د آن تعاونی ها 
تقاضای ثبت نام کرده اند، گفت: ایجاد دسترس��ی به 
مترو در قیمت مس��کن مهر پرن��د تأثیر گذار خواهد 

بود و ارزش افزوده ایجاد می کند. 
س��یدعلی اکبر طاهری در گفت وگو با ایلنا، با بیان 
اینک��ه انصراف از مس��کن مهر پرند بس��یار محدود 
اس��ت، اظهار داشت: ش��اید تاکنون نزدیک به 200 
الی 300 نفر از ثبت نام خود برای مس��کن مهر پرند 
انصراف داده اند و معموالً از افرادی هس��تند که توان 

پرداخت سهم آورده خود را ندارند. 
وی تأکید کرد: نهایت زمانی که طول می کش��د تا 
آورده متقاضیان��ی را که انصراف داده اند پس بدهیم 

بین یک ماه تا 45 روز است. 
طاه��ری با بیان اینکه در حال حاضر 7 هزار واحد 
بدون متقاضی در مس��کن مه��ر پرند وجود دارد که 
طبق مصوبه وزارت راه وشهرسازی قرار بر این است 
که این واحدها ساماندهی شوند، ادامه داد: بنابراین 
تاکنون 80 درصد از متقاضیانی که برای ثبت نام این 
تعداد واحد مسکونی بدون متقاضی ثبت نام کرده اند 
در قال��ب تعاونی ها هس��تند و 20 درصد هم به طور 

انفرادی اقدام به ثبت نام کرده اند. 
وی افزود: پس از احراز شرایط افراد، این واحدهای 
مس��کونی بدون متقاضی به کسانی که واجد شرایط 

هستند، واگذار خواهد شد. 
رئیس ش��رکت عمران ش��هر جدید پرن��د با بیان 
اینکه واحدهای بدون متقاضی پراکنده هس��تند اما 
بیش��ترین این واحدها متعلق به فاز 4 مس��کن مهر 
پرند اس��ت، گفت: این فاز قبال در دست پیمانکاران 
خارج��ی بود اما به دالیلی به پیمانکار داخلی واگذار 
ش��د. البته از نظر موقیعت مکانی، این فاز ش��رایط 
خوبی دارد. مهم این است که بتوانیم بین پیمانکار، 
سازنده و خریدار و تعاونی ها مدیریت کنیم و با آنالیز 

قیمت، نرخ گذاری ها انجام شود. 
وی همچنی��ن درب��اره مت��رو پرن��د و تأثیر آن بر 
قیمت ه��ای مس��کن مه��ر پردیس، اظهار داش��ت: 
رس��یدن مترو ب��ه پرند به ط��ور 100 درصدی روی 
قیمت ه��ای واحده��ای مس��کونی پرن��د تأثیر گذار 

خواهد بود. 
طاه��ری ادام��ه داد: پرند برای ایج��اد حمل و نقل 
عموم��ی قابلیت های بس��یار خوبی دارد. دو ش��اخه 
اصل��ی اتوب��ان ق��م و اتوبان س��اوه از ای��ن منطقه 
می گذرند و فرصت بس��یار خوبی برای ساکنان این 
منطقه برای دس��تیابی به حمل و نقل عمومی ایجاد 

می کنند. 

مذاکره بر سر راه اندازی خط آهن 
ایران- تاجیکستان- ترکمنستان- 

قزاقستان 
مع��اون مس��افری ش��رکت راه آه��ن با اش��اره به 
دس��تاورد های س��فر رئیس جمه��ور روحان��ی ب��ه 
کشور های آسیای میانه از مذاکره برای ایجاد ارتباط 
ریلی میان چهار کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان 
و تاجیکس��تان خبر داد و گف��ت: مذاکرات مدیران 
ریلی هر چهار کش��ور در بخش بین الملل در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت و جلس��ه بعدی مسئوالن این 

کشور ها حدود شش ماه آینده برگزار خواهد شد. 
میرحسن موس��وی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی با اش��اره به حرکت 
قطار فوق العاده نخجوان-مش��هد در تاریخ ۹ دی ماه 
اظهار داش��ت: این قطار فوق العاده که با هدف ایجاد 
سرویس برای زوار نخجوانی به مشهد مقدس ایجاد 
ش��ده است روز پنجش��نبه ۹دی ماه به وقت ایران از 
نخج��وان حرکت خواهد کرد که ب��ا توجه به تفاوت 
اس��تاندارد ریل های آذری و ایرانی برای ادامه مسیر 
در خاک کش��ور عملیات تعویض بوژی در ایس��تگاه 

جلفا انجام خواهد شد. 
معاون مسافری شرکت راه آهن با بیان اینکه  »این 
قطار فوق العاده از ایس��تگاه  های جلفا، تبریز، زنجان، 
تهران، شاهرود و مشهد عبور می کند«، گفت: پس از 
قرار گرفتن ثابت قطار نخجوان-مشهد در برنامه های 
ش��رکت راه آهن، م��ردم می توانند هر سه ش��نبه با 
اس��تفاده از این خط به سمت نخجوان حرکت کنند 
و روز جمعه به کش��ور بازگردند و در صورت افزایش 
تقاضا می توان تعداد سیر در این خط را افزایش داد. 
وی یادآور ش��د: با استفاده از همین خط می توان 
سرویس جابه جایی مسافر از تبریز به مشهد و تهران 

به نخجوان را هم ایجاد کرد. 
موس��وی خاطرنش��ان کرد: این خط در راس��تای 
تواف��ق رؤس��ای جمه��وری ای��ران و آذربایجان به 
بهره ب��رداری می رس��د که عالوه بر اه��داف زیارتی، 
موجب توسعه صنعت توریسم به ویژه توریسم درمانی 
و ایج��اد ظرفی��ت برای مس��افران نخجوان��ی برای 
دسترس��ی به سایر ش��هرهای ایران از طریق شبکه 

ریلی کشور می شود. 
مع��اون مس��افری ش��رکت راه آهن با اش��اره به 
به  روحان��ی  رئیس جمه��ور  دس��تاورد های س��فر 
کش��ور های آس��یای میانه از مذاکره ب��رای ایجاد 
ارتباط ریلی میان چهار کش��ور ایران، قزاقس��تان، 
ترکمنس��تان و تاجیکس��تان خب��ر داد و گف��ت: 
مذاک��رات مدیران ریلی هر چهارکش��ور در بخش 
بین الملل در دس��تور کار قرار گرفته است و جلسه 
بعدی مس��ئوالن این کش��ور ها حدود ش��ش ماه 

آینده برگزار خواهد شد. 

عمران

جهانی  استانداردهای  طبق 
ی��ک ت��ا 6 درص��د از هزینه 
س��اخت هر کیلومتر راه باید 
ص��رف نگهداری از آن ش��ود 
که رق��م آن ب��رای نگهداری 
از 200 هزار کیلومتر ش��بکه 
راهی در ایران حداقل چیزی 
حدود 6 ه��زار میلیارد تومان 
می شود که طبق گفته عباس 
راه و شهرسازی  وزیر  آخوندی، 
امس��ال تنه��ا ی��ک درصد از 
بودج��ه نگه��داری از راه های 

کشور تخصیص داده شد. 
هزینه نگه��داری از راه های 
کش��ور از دو ردیف اعتباراتی 
بودجه ملی و بودجه اس��تانی 
تأمین می شود و چیزی حدود 
3ه��زار و 500 میلیارد تومان 
این بودجه از اعتبارات استانی 
و مابق��ی از اعتب��ارات مل��ی 
تخصی��ص می یابد ک��ه گفته 
می ش��ود س��ر جمع اعتبارات 
استانی برای بخش نگهداری از 
راه های کشور به 700 میلیارد 
تومان هم نمی رس��د، بنابراین 
دولت به دنبال راهکار دیگری 
ش��بکه  از  نگه��داری  ب��رای 
راه��ی و زیرس��اختی کش��ور 
اس��ت که وضع نرخ عوارضی 
بر س��وخت و واگذاری بخش 
بخش خصوصی  ب��ه  راهداری 
است  از مهم ترین گزینه هایی 
ک��ه در اختی��ار وزارت راه و 
شهرس��ازی قرار گرفته است، 
البته دولت هنوز با تعیین نرخ 
عوارض��ی بر س��وخت، قیمت 
آن را 100 توم��ان پیش��نهاد 
است.  نکرده  موافقت  داده اند، 
ام��ا در خص��وص واگ��ذاری 
بخش خصوصی  ب��ه  راهداری 
اقداماتی انجام ش��ده است و 
تاکن��ون راه��داری دو محور 
از راه های اس��تان تهران را به 
بخش خصوص��ی واگذار کرده 
ک��ه در این نمونه آزمایش��ی 

واگ��ذاری  از  راه  وزارت  ه��م 
کار ب��ه بخش خصوصی و هم 
بخش خصوصی از ورود به این 

حوزه راضی بوده اند.
 

بخش خصوصی راهداری را 
تخصصی می کند 

در  موض��وع  مهم تری��ن 
واگ��ذاری بخش راهداری اعم 
از اقدامات نگه��داری از راه ها 
و تعمی��رات و اص��الح نق��اط 
حادثه خیز تأمین منابع پایدار 
و حضور پیمان��کاران قوی در 
این حوزه اس��ت. ح��ال اینکه 
ب��ه دلی��ل اقتص��ادی نبودن 
بس��یاری  راه ها  از  نگه��داری 
از پیمان��کاران از ورود به این 

حوزه استقبال نمی کنند. 
کارش��ناس  س��عدی،  داوود 
حمل و نق��ل در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« با بیان اینکه 
تقریباً 10 س��ال گذشته بحث 
ب��ه  بخش خصوص��ی  ورود 
حوزه راه��داری پیش آمد که 
بت��وان قطعاتی از راه ه��ا را به 
بخش خصوص��ی واگ��ذار کرد، 
اظهار داش��ت: نمونه بارز آن که 
رضایتمن��دی مردم را به دنبال 

داش��ت قطعه پردیس و مسیر 
تهران ت��ا فیروزکوه اس��ت که 
توسط بخش خصوصی نگهداری 
می شود. خوش��بختانه رضایت 
مردم از نح��وه نگهداری از این 
مس��یرها و ارتقای کیفیت این 
راه ها نسبت به سایر راه ها بیشتر 
اس��ت و این نشان می دهد که 
ورود بخش خصوصی با نظارت 
دول��ت می توان��د رضایتمندی 

مردم را افزایش دهد. 
اینک��ه ورود  بی��ان  ب��ا  وی 
ح��وزه  ب��ه  بخش خصوص��ی 
راه��داری ش��رط و ش��روطی 
دارد، گفت: معتقدم راهکار های 
متعددی ب��رای ایج��اد انگیزه 
ب��رای ورود بخش خصوصی به 
این ح��وزه وج��ود دارد. دولت 
می تواند بخش��ی از درآمدها از 
محل صرفه جویی در س��وخت 
را ب��ه ای��ن ح��وزه اختصاص 
دهد یا اینک��ه از ناوگان باری و 
شرکت های ترانزیتی عوارض و 
حق دسترسی به جاده دریافت 
کند، چراکه عبور ناوگان باری 
بیشترین آسیب را به جاده های 

ترانزیتی می زند. 
س��عدی با بیان اینکه دولت 

می توان��د ای��ن مناب��ع را در 
اختی��ار بخش خصوص��ی قرار 
دهد، ادام��ه داد: اگ��ر دولت 
مس��ئول نگه��داری از راه ه��ا 
باش��د امکان اینک��ه از بخش 
نظارت غافل شود وجود دارد، 
بخش خصوصی  اگ��ر  بنابراین 
و  ایمن س��ازی  ح��وزه  وارد 
ش��ود  راه ه��ا  از  نگه��داری 
اج��رای  ش��اهد  می توانی��م 
راهداری تخصصی در س��طح 

راه های کشورمان باشیم. 
همچنین داوود کشاورزیان، 
راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
و رئی��س س��ازمان راهداری 
ب��ا  ج��اده ای  حمل و نق��ل  و 
اش��اره به بودجه م��ورد نیاز 
راه های  از  نگه��داری  ب��رای 
کش��ور گفت: برای نگهداری 
از ش��بکه راه��ی اعتب��ارات 
کفای��ت نمی کند، به خصوص 
در اعتبارات اس��تانی با آنچه 
نگهداری  بودج��ه  به عن��وان 
از راه ها مصوب ش��ده بسیار 
فاصله داری��م. تأمین بودجه 
میلی��ارد  3 ه��زار  از  بی��ش 
از عه��ده اس��تان ها  توم��ان 
خ��ارج اس��ت و در بهتری��ن 

اس��تان ها  ممک��ن  حال��ت 
 800 ال��ی   700 می توانن��د 
میلی��ارد تومان از این رقم 3 
ه��زار و 600 میلیارد تومانی 

را محقق سازند. 
وی درباره تأمین منابع پایدار 
برای نگهداری از راه های کشور 
اظهار داش��ت: معتقد هس��تم 
وضع عوارض بر نرخ س��وخت 
تأمین  ب��رای  گزینه  بهتری��ن 
منابع پایدار اس��ت اما با توجه 
ضدتورمی  سیاس��ت های  ب��ه 
دولت این طرح مورد قبول قرار 
نگرفته اس��ت و موفق نشدیم 
آن را محقق س��ازیم. در قانون 
ذکر شده اس��ت که 10 درصد 
از درآمده��ای صرفه جویی در 
مصرف س��وخت ب��ه راهداری 
اختص��اص یابد اما متأس��فانه 
در دو س��ال گذشته این قانون 

اجرایی نشده است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره به الزام واقعی شدن 
ن��رخ گازوییل و اس��تفاده از 
این منابع در راهداری، گفت: 
معتقد هس��تم نرخ س��وخت 
بای��د واقعی ش��ود و اگر نرخ 
1500توم��ان  ب��ه  گازوئی��ل 
برس��د می توانیم منابع کافی 
راهداری داش��ته  برای بخش 
باش��یم. به طور قطع با واقعی 
شدن نرخ س��وخت بخشی از 
برای  منابع  تأمین  مش��کالت 
راه های کش��ور  از  نگه��داری 
که اهمی��ت حیاتی دارند رفع 

خواهد شد. 
 رئیس سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای همچنین 
واگ��ذاری  ام��کان  درب��اره 
ب��ه بخش خصوصی  راهداری 
وج��ود  ص��ورت  در  گف��ت: 
تقاض��ا، آمادگ��ی داریم این 
امور را با ساز و کار مشخص 
واگذار  بخش خصوص��ی  ب��ه 

کنیم. 

پول دولت به نگهداری از راه ها نرسید

شروع راهداری بخش خصوصی 
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درخشش نیسان در بازار هند

در ش��رایطی که س��هم خودروهای تولید شرکت 
نیس��ان در هندوس��تان در حال حاضر تنها 2درصد 
از س��هم بازار اس��ت، توس��عه ارائه محص��والت این 
شرکت در هندوستان تا حدی است که کارشناسان 
پیش بین��ی می کنند تا س��ال 2020 این س��هم به 

5درصد افزایش خواهد یافت. 
ب��ه گ��زارش خودرونویس رئی��س فعالیت های 
نیسان  بخش هندوس��تان شرکت خودروس��ازی 
ب��ا بی��ان این موض��وع اف��زود که این ش��رکت 
قص��د دارد ت��ا س��ال 2021 هش��ت خ��ودروی 
جدید از برندهای داتس��ون و نیس��ان را به بازار 

هندوس��تان عرضه کند. 
وی گفت:  »ما برای درازمدت در این بازار حضور 
داری��م.« با نگاهی به روند فروش این برندها در بازار 
هندوس��تان در س��ال 2016 در می یابیم که فروش 
آنها در س��الی که گذشت نس��بت به سال 2015 تا 
48درص��د افزایش داش��ته اس��ت و از این لحاظ در 
جایگاه دومین برند دارای س��ریع ترین رش��د فروش 
در هندوس��تان بوده است. شرکت نیس��ان از زمان 
آغاز فعالیت های خود در هندوستان در سال 2010 
موفق ش��ده اس��ت بیش از 620 هزار خودرو از این 

کشور صادر کند. 

دوچرخه خورشیدی ساخته شد

 ی��ک ش��رکت فرانس��وی ب��ه ن��ام Rool in در 
نمایش��گاه 201۷ کااله��ای الکترونیکی )CES(  از 

دوچرخه ای خورشیدی رونمایی خواهد کرد. 
به گزارش مهر ب��ه نقل از فوربس، البته این طرح 
 Geo Orbital چندان عجیب نیست. قبال شرکت
نی��ز چرخ های جدا ش��ونده ای برای ی��ک دوچرخه 
طراح��ی ک��رده ب��ود ک��ه آن را به ی��ک دوچرخه 
الکتریک��ی تبدیل می کرد. اما نمونه جدید چرخ های 

متفاوتی دارد. 
چرخ ه��ای دوچرخه Rool in دارای س��لول های 
فتوولتائیک هستند که همزمان با پدال زدن به شارژ 
شدن دوچرخه نیز کمک می کنند. بنابراین نیازی به 

دستگاه های شارژر و سیم برق نیست. 
 ای��ن دوچرخه به وس��یله بلوتوث ب��ه یک برنامه 
موبای��ل متص��ل می ش��ود. کاربر می توان��د با توجه 
به س��رعت دوچرخه میزان ش��ارژ ش��دن آن را نیز 
تنظی��م کند. همچنین دوچرخه خورش��یدی دارای 
یک سیس��تم جهت یابی است و به این ترتیب کاربر 
می تواند بهترین مکان برای پارک کردن دوچرخه و 

شارژ همزمان آن را بیابد. 
 به گفته این شرکت، هدف از ساخت این دوچرخه 

خورشیدی تردد آسان و پاک در شهر است.

500 دوربین ثبت تخلف در محورهای شریانی 
کشور نصب شد

 سرعت غیرمجاز خودروها
کاهش یافت

معاون برنامه ریزی س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای، از تکمیل نصب 500 دستگاه دوربین نظارتی 
جدید در راه های شریانی کشور خبر داد و گفت: به زودی 
افتتاحیه رسمی آن در 20 استان انجام می شود و 600 

دوربین دیگر نیز تا پایان سال نصب خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرس��ازی،  »ش��هرام آدم ن��ژاد« اف��زود: این 500 
دس��تگاه دوربین نظارتی، عالوه بر ۷4 دوربین نصب 
 ش��ده در سال گذشته و 200 دوربین منتقل  شده از 

سوی پلیس است. 
وی همچنی��ن به بهره برداری از ۷4 دوربین نصب  
ش��ده در س��ال گذشته اشاره کرد و گفت: امروز توان 
داده کاوی در مس��یر ش��بکه شریانی کشور با سرعت 
بیشتری انجام می شود به طوری که هفت کیلومتر بر 

ساعت، از سرعت های غیرمجاز کاسته شده است. 
ای��ن مقام مس��ئول ب��ه اولویت ارتق��ای ایمنی نیز 
اش��اره ک��رد و اف��زود: همواره اطالع��ات و داده های 
مربوط به راه ها در ماموریت های مش��ترک در اختیار 
پلیس قرار می گیرد که در این زمینه، 100 دستگاه 
تبلت از س��وی سازمان برای ثبت اطالعات تصادفات 
و تس��هیل دستیابی سازمان راهداری به اطالعات در 
اختیار پلیس راه قرار گرفته است.  وی افزود: داده های 
ثبتی یک افق درس��ت براس��اس برنامه ریزی صحیح 

به ما ارائه می دهد و خطای انسانی را کم می کند. 
س��خنگوی کارگروه س��امانه نظارت پایش هوشمند 
ت��ردد ناوگان عموم��ی در ادامه درباره آخرین وضعیت 
تخصیص سوخت نیز گفت: سامانه به  صورت فرآیندی 
مستمر در حال فعالیت است و عالوه بر وزارت نفت، در 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سایر اعضای 
کارگروه نیز در حال راستی آزمایی بیشتر در این بخش 
هستند.  وی با بیان اینکه  »پس از حذف سهمیه سوخت 
ناوگان فاقد بیمه شخص ثالث، طبقه بندی گروه ها یعنی 
بخش های واقع در جداول و قواعد نس��بت به گذش��ته 
تغییر کرده اس��ت« افزود: طبق ماموریت مصوبه، باید 
عملکرد ناوگانی که در شش ماه گذشته سوخت گیری 
نکرده اند، بررس��ی ش��ود تا ضمن احراز فعالیت آنها در 
این مدت، براساس کارکرد به آنها سوخت تعلق گیرد. 
ب��ه گفت��ه معاون برنامه ری��زی س��ازمان راهداری و 
حمل و نق��ل ج��اده ای، با اقدامات انجام  ش��ده ش��اهد 
صرفه جویی روزانه 9 میلیون و 300 هزار لیتر گازوییل 
در ناوگان حمل و نقل ریلی هستیم که عددی قابل  توجه 

و نشان  دهنده هماهنگی دستگاه ها با یکدیگر است. 
پ��روژه اج�رای��ی  ع�م�ل�ی���ات  آغ����از  از   وی 

آی. اف. اس )IFS( ی��ا جریم��ه خ��ودکار خودرو بدون 
بارنام��ه خب��ر داد و گفت: در راس��تای تغیی��ر رویکرد 
سازمان و استفاده از روش های داده های ثبتی و مدیریت 
و برنامه ریزی براساس آن ها، این پروژه نیز پس از اخذ ُکد 
از پلیس باهدف توسعه در شبکه شریانی آغاز  شده است. 
آدم ن��ژاد با اش��اره به مصوبه ش��ورای عالی اداری 
درخصوص ادغام راهداری با ادارات کل حمل و نقل و 
پایانه های اس��تان ها نیز گفت: طبق یکی از بندهای 
این ادغام، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باید 
براساس نیازهای دو بخش راهداری و حمل و نقل، از 
نظر منابع، اختیارات، مس��ئولیت و ساختار مورد نیاز 
آنها، الیحه ای به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. 

خبر بینالملل

7 خودرو

سیاس��ت های س��ختگیرانه 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
خودرو  واردات  درباره  تجارت 
به کشور، نشان از آن دارد که 
گویا حرکت به سمت بسته تر 
بازار خودرو به  ش��دن فضای 
نف��ع تولیدکنن��دگان داخلی 

است. 
دو هفت��ه پی��ش ب��ود که 
دس��تورالعمل جدی��د واردات 
ب��ه هی��أت دول��ت  خ��ودرو 
ش��د.  ارجاع  بررس��ی  ب��رای 
آن،  در  ک��ه  دس��تورالعملی 
ش��رط واردات خ��ودرو تولید 
محص��والت ش��رکت هایی که 
تاکن��ون ب��ا واردات در ب��ازار 
ایران حضور داش��تند، عنوان 
ش��ده بود. چهار ش��رطی که 
واردکنندگان  اعتراض  صدای 
در  و  ب��رد  ب��اال  را  خ��ودرو 
برای  این دستورالعمل  نهایت 
از  قبل  بیش��تر  بررس��ی های 
تصویب به کمیسیون زیربنایی 
دولت س��پرده ش��د. عالوه بر 
این موض��وع طی چن��د روز 
رئیس  صادقی،  یداهلل  گذشته 
مرکز اصناف و بازرگانان ایران 
اعالم کرد مهلت واردکنندگان 
برای دریافت مجوز نمایندگی 
از ش��رکت های مادر که پیش 
از ای��ن تا پایان س��ال تمدید 
شده بود، دیگر تمدید نخواهد 

ش��د و واردکنن��دگان موظف 
هس��تند تا پایان س��ال جاری 
نس��بت به دریافت نمایندگی 
رس��می از ش��رکت های مادر 

اقدام کنند. 
ای��ن س��ختگیری ها ب��رای 
در  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
ش��رایطی صورت می گیرد که 
موان��ع بس��یاری همچنان بر 
سر راه اخذ نمایندگی رسمی 
از ش��رکت های م��ادر ب��رای 

واردکنندگان وجود دارد. 
مرشدس��لوک،  ک����وروش 
هیأت مدی��ره  نای�ب رئ�ی��س 
واردک�نن��دگان  ان�ج�م���ن 
خ��ودرو در ای��ن زمین��ه ب��ه  

می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»مهلت تعیین ش��ده تا پایان 
واردکنن��دگان  ب��رای  س��ال 
هم��ه  ت��ا  نیس��ت  مناس��ب 
مش��کالت برطرف شود. چون 
مش��کل فرآین��د و رون��د کار 
به سیاست های  بلکه  نیس��ت 
برای حضور  مادر  شرکت های 
در ای��ران برمی گردد. با توجه 
آمریکا  انتخاب��ات  نتیج��ه  به 
نیز بس��یاری از ش��رکت های 
خودروس��از ب��رای ه��ر ن��وع 
حض��وری در ای��ران همچنان 

بالتکلیف اند.«
»ت��ا  می ده��د:  ادام��ه  او 
رواب��ط  تکلی��ف  زمانی ک��ه 

ای��ن  سیاس��ی  و  اقتص��ادی 
ش��رکت ها با ایران مش��خص 
نشود بعید به نظر می رسد هر 
نوع ق��راردادی در این زمینه 
منعقد شود اما متأسفانه تصور 
وزارتخانه این است که فرآیند 
دچار مش��کل است و زمان را 
تمدید می کند. در صورتی که 
نمی توان زمان مش��خصی در 

شرایط کنونی تعیین کرد.«
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو نی��ز در گفت وگ��و ب��ا  
»فرصت ام��روز« درباره تعیین 
ای��ن مهلت بی��ان می کند: »به 
وض��وح مش��خص اس��ت ک��ه 
واردکنندگان نمی توانند در این 

مهلت تعیین شده اقدام به اخذ 
نمایندگی رسمی از شرکت های 
مادر کنند، بنابرای��ن اگر قصد 
بر تنظیم بازار اس��ت باید زمان 
بیشتری برای این موضوع تعیین 

شده و سختگیری نشود.«
مجم��وع سیاس��ت های در 
پی��ش گرفت��ه ش��ده درباره 
واردات خودرو گرچه در متن 
به نفع کشور است اما نه برای 
اجرایی شدن در شرایطی که 
به اذعان بسیاری از مسئوالن 
ابرهای تحریم  همچنان سایه 
م��راودات  از  کام��ل  به ط��ور 
سیاسی و اقتصادی کنار نرفته 
و بسترهای اجرایی شدن آنها 
فراهم نیست. با این اوصاف به 
نظر می رس��د سختگیری های 
انجام شده به نوعی حرکت در 
جهت بسته شدن بازار به نفع 

خودروسازان داخلی است. 
زاوه در ای��ن زمین��ه معتقد 
اس��ت:  »ت��الش ش��دیدی در 
وزارتخان��ه ش��ده ک��ه هزینه 
واردات باالتر برود و شرایط در 
جهت واردات خودرو به ش��دت 
در حال س��خت تر شدن است 
و به نظر می رس��د می خواهند 
واردات خ��ودرو غیراقتص��ادی 
شود عالوه بر این در استاندارد 
نی��ز س��ختگیری هایی ب��رای 
واردات خودرو صورت می گیرد 
درحالی که لزومی به آنها در این 

شرایط دیده نمی شود.«

حرکت سیاست ها به سمت بسته شدن بازار خودرو 

وارداتخودروقفلمیشود

زنانی نظیر »مارتینا استارک« 
 BMW در شرکت خودروسازی
و »اجنت��ا دالگرن« در ش��رکت 
رن��و از جمله زنانی هس��تند که 
را  م��درن  طراح��ی خودروهای 
ش��کل می دهن��د. با ای��ن حال 
حض��ور زن��ان در عرصه طراحی 
نبوده  صنعتی چندان گس��ترده 
و بانوان مذکور اس��تثنا به شمار 
می رون��د چ��را ک��ه ب��ه عقیده 
ای��ن دو بان��وی ط��راح ح��وزه 
طراحی صنعتی در ش��رکت های 
خودروس��ازی همچنان به شکل 
قابل توجه��ی در انحصار مردان 

قرار دارد. 
»س��وبیان هیوز« طراح ارشد 
و مواد ش��رکت  رن��گ  بخ��ش 
خودروس��ازی جگ��وار در ای��ن 
رابط��ه می گوی��د: »عدم حضور 
گسترده زنان در حوزه طراحی 
صنعتی در صنعت خودروسازی 

صرف��اً ب��ه دلی��ل ع��دم وجود 
بلکه  نیس��ت  الزم  انگیزه ه��ای 
دلیل اصلی عدم استقبال بانوان 
از این حوزه عدم اطالع آنان از 
ام��کان فعالیت ش��ان در زمینه 
خانم  اس��ت.«  صنعتی  طراحی 
هیوز معتقد اس��ت: »بسیاری از 
زن��ان باور ندارن��د که در حوزه 
فرصت  خودروس��ازی  صنع��ت 
شغلی مناسبی برای آنان وجود 
داش��ته و آنها می توانند در این 

صنعت به فعالی��ت بپردازن��د.«
با این حال مدیر ارشد بخش 
رن��گ و م��واد ش��رکت جگوار 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه صنعت 
خودروس��ازی بای��د تالش های 
خ��ود را برای جل��ب نظر زنان 
ب��رای فعالی��ت در ای��ن حوزه 
جلب کند. خانم هیوز می گوید: 
»هنگامی که با دانش��جویان در 
ش��غلی  موقعیت ه��ای  م��ورد 
موجود در صنعت خودروسازی 
صحب��ت می کن��م آن��ان اغلب 

فرصت هایی  چنی��ن  وج��ود  از 
در  وی  می ش��وند.«   غافلگی��ر 
گفت وگو با مجله خودروس��ازی 
اروپا اظهار داشت: »خواهرزاده 
م��ن در حال حاضر در رش��ته 
طراح��ی حمل و نق��ل مش��غول 
اس��ت  دانش��گاه  در  تحصی��ل 
و تنه��ا دخت��ری اس��ت که در 
می��ان 100 دانش��جوی پس��ر 
مش��غول تحصیل در این رشته 
اس��ت، به دلیل ش��غل من او از 
موقعیت های ش��غلی موجود در 
حوزه صنعت خودروسازی آگاه 
اس��ت اما دیگران چنین امکانی 

را در اختی��ار ندارن��د.«
و  مس��ائل  تمام��ی  به رغ��م 
مشکالت موجود به نظر می رسد 
اوض��اع در ح��ال تغییر اس��ت. 
برای نمونه می توان به ش��رکت 
خودروس��ازی ولوو س��وئد اشاره 
کرد که یک چهارم از کارمندان 
بخش طراحی آن را زنان تشکیل 
داده اند که در میان آنها س��ه تن 

طراح��ان  س��رش��ناس ترین  از 
صنعتی سوئد نیز حضور دارند. 

قدرتمن��د  و  فع��ال  بان��وی 
دی�گ���ری ک���ه در ص�ن�ع��ت 
خودروس��ازی اروپ��ا و در یکی 
از برترین خودروس��ازان جهان 
یعنی ش��رکت BMW فعالیت 
می کند، خانم اس��تارک اس��ت 
گذش��ته  س��ال   15 از  ک��ه 
لوک��س  خودروس��از  ای��ن  در 
آلمان��ی مش��غول ب��ه فعالی��ت 
طراحی  بخش  مدیریت  اس��ت. 
رن��گ و کیفی��ت طراح��ی در 
تولید ش��ده  مدل های  تمام��ی 
جمل��ه  از   BMW برن��د  ب��ا 
که  است  بوده  مس��ئولیت هایی 
خان��م اس��تارک در 15 س��ال 
گذش��ته برعهده داش��ته است. 
وی در رابطه با گسترش حضور 
زن��ان در صنعت خودروس��ازی 
می گوید: »صنعت خودروسازی 
همچنان در تس��لط مردان قرار 
دارد ام��ا ای��ن وضعی��ت پایدار 

نخواه��د بود و ب��ه زودی تغییر 
خواه��د ک��رد.« وی ادامه داد: 
»زمانی که م��ن فعالیت خود را 
در ش��رکت BMW آغاز کردم 
در بخ��ش طراحی خارجی بدنه 
خودرو هیچ بانویی مش��غول به 
کار نب��ود اما این روزها ش��اهد 
حض��ور بیش��تر بان��وان در این 
عرص��ه هس��تیم، همچنین این 
روزها ش��اهد گس��ترش حضور 
بان��وان در بخش ه��ای مختلف 
 BMW طراح��ی  دپارتم��ان 
هس��تیم که ای��ن موضوع خود 
بیانگر افزای��ش حضور زنان در 

صنعت خودروس��ازی اس��ت.«
شایان ذکر اس��ت که در حال 
حاضر بیشتر زنان فعال در حوزه 
طراح��ی در دپارتم��ان طراحی 
داخل��ی فعالی��ت می کنند و در 
خودرو  خارجی  طراح��ی  زمینه 
که حوزه ای شدیدا رقابتی است 
فعالیت گس��ترده  کمتر ش��اهد 

بانوان هستیم. 

موج جدیدی از بانوان طراح وارد صنعت خودروسازی خواهند شد
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ته��ران روزهای اخی��ر را در باران و م��ه گذراند و حاال 
مدیرکل پیش بینی و هشدار س��ریع سازمان هواشناسی 
می گوی��د دمای پایتخت به همراه برخی از نقاط کش��ور 
7درجه کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب پایتخت نشین ها 
آخرهفته بارانی و سردی را پشت سر خواهند گذاشت. احد 

وظیفه ضمن اش��اره به کاهش دما در شمال شرق کشور، 
آسمان امروز تهران را نیمه ابری، همراه با بارش باران و مه 
صبحگاهی، در بعد از ظهر کاهش ابر و وزش باد با بیشینه 
و کمینه دمای 7 و 4 درجه سانتیگراد و در روز پنجشنبه 
نیز کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی با بیشینه و کمینه 

دم��ای 9 و یک درجه س��انتیگراد پیش بینی کرد. این در 
حالی است که نتایج پیش بینی آلودگی هوا بیانگر کاهش 
غلظ��ت ذرات معلق با قطر کمت��ر از 2/5 میکرون در روز 
گذش��ته بود و انتظار می رود با تداوم روند کاهشی غلظت 

آالینده ها، امروز شرایط مطلوب کیفی هوا برقرار شود. 

رهبر انقاب اس��امی صبح روز گذشته 
در جلس��ه درس خارج فقه و در آس��تانه 
س��الروز حماس��ه 9 دی ۸۸، ای��ن روز را 
نمونه ای از عناصر قدرت نظام برش��مردند 
و گفتند: در آن حادثه بی نظیر، هیچ کس 
دس��ت اندرکار نب��ود و ق��درت فکری که 
ش��اکله اصلی نظام اسامی است، مردم را 
به خیابان ها کش��اند و آن حادثه بی نظیر 

پدید آمد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای در ابتدای این جلسه با اشاره به 
دشمنی و کینه ورزی عملی مستکبران با 
حاکمیت اس��ام و تاش آنان برای سلب 
مولفه ه��ای قدرت نظام اس��امی، حادثه 
بی نظیر 9 دی را از جمله نمونه های قدرت 
جمهوری اس��امی خواندند و خاطرنشان 
کردند: امروز هندس��ه تقاب��ل قدرت های 
اس��تکباری با جمهوری اسامی در جهت 
سلب قدرت مادی و معنوی و عزم و اراده 
مل��ت ایران اس��ت و در مقاب��ل، باید این 
قدرت را حفظ و روز به روز تقویت کرد. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 

روایتی از پیامبر اکرم )ص(، دس��تیابی به 
خیر و سعادت در جوامع بشری را در سایه 
برخورداری از قدرت دانس��تند و افزودند: 
آمریکا،  قدرت ه��ای مس��تکبر همچ��ون 
س��عادت جامعه و آنچه را که »ارزش های 
آمریکای��ی« می خوانن��د، در جم��ع آوری 
ثروت و تس��لط بر عالم دنب��ال می کنند، 
اما اس��ام، سعادت بش��ر را در رسیدن به 
کماالت انس��انی و جریان داش��تن فکر و 
عمل قرآنی در تمام اجزای جامعه می داند. 
رهب��ر انقاب اس��امی، وج��ود نظامی 
برآم��ده از اس��ام و دارای ق��درت و نفوذ 
در مس��ائل گوناگ��ون منطق��ه را موجب 
کین��ه  و  دش��منی  ش��دن  برانگیخت��ه 
قدرت ه��ای جهان��ی خواندن��د و افزودند: 
نظام س��لطه با هر تفکر و جریان ضد ظلم 
و تبعیض در دنیا مخالف اس��ت، اما زمانی 
در مقابل جریانی با تمام وجود به معارضه 
برمی خیزد که آن جریان توانس��ته باش��د 

اقیانوس یک ملت را به حرکت درآورد. 
ایش��ان ریش��ه توطئه ها و دشمنی های 
گوناگ��ون ب��ا جمهوری اس��امی را تبلور 

مخالفت با نظام سلطه در ایراِن برخوردار 
از »مناب��ع ف��راوان طبیع��ی و انس��انی و 
اقتصادی، حرف و منطق و منبر سیاس��ی، 
و ابزار و نیروی الیق نظامی« دانس��تند و 
خاطرنش��ان کردند: جمهوری اسامی در 
مقابل این دش��منی ها باید بر قدرت خود 
بیفزای��د و عل��ت تاکید مکرر ب��ر افزایش 
قدرت داخلی و اس��تحکام س��اخت داخل 

نیز همین مسئله است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
لزوم مجهز ش��دن به انواع قدرت از جمله 
»ق��درت فک��ری، اقتص��ادی، اجتماعی و 
بس��یج مردمی« افزودند: به خیابان آمدِن 
میلیون ه��ا نف��ر در 22 بهمن با گذش��ت 
حدود 4۰ س��ال از انقاب اسامی، نشانه 
قدرت نظام اسامی در بسیج مردمی است 

که این موضوع در دنیا بی نظیر است. 
رهب��ر انقاب اس��امی، حادث��ه 9 دی 
را نمون��ه دیگ��ری از عناصر ق��درت نظام 
حادث��ه  آن  در  افزودن��د:  و  برش��مردند 
بی نظی��ر، هیچ ک��س دس��ت اندرکار نبود 
و ق��درت فکری که ش��اکله اصل��ی نظام 

اسامی است، مردم را به خیابان ها کشاند 
و آن حادثه بی نظیر پدید آمد. 

ایش��ان با اش��اره ب��ه ترفن��د و خدعه 
دش��منان در سلب مولفه های قدرت نظام 
اس��امی، گفتند: دش��من همچون دزدی 
اس��ت که قصد تص��رف خان��ه را دارد اما 
این طور وانمود می کند که دلیل دشمنی، 
ساحی است که صاحبخانه برای دفاع در 
دست دارد و اگر آن ساح را زمین بگذارد، 
نزاع تمام می شود، بنابراین تاش می کند 
با حیله گری و اس��تفاده از انواع روش ها از 
جمله حرف زدن، ش��وخی کردن، لبخند 
زدن و تشر زدن، صاحبخانه را خلع ساح 

کند و به خانه وارد شود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنین 
س��عادت و ش��قاوت را در گروی چگونگی 
اس��تفاده از قدرت دانستند و در خصوص 
قدرت ناشی از ساح هس��ته ای، افزودند: 
منع ساح هس��ته ای مبانی بس��یار مهم 
فقهی و عقانی دارد اما امکان تاش برای 
کسب انواع دیگر قدرت در اختیار دولت و 

ملت قرار دارد. 

یک عض��و کمیس��یون امنیت ملی مجلس از ش��کایت 
تعدادی از اعضای این کمیسیون به هیأت نظارت بر رفتار 

نمایندگان از کریمی قدوسی خبر داد. 
به گ��زارش ایس��نا، بیانیه کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس به امض��ای اکثریت اعضای این 

کمیسیون رسیده است که متن آن به شرح زیر است: 
 »کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن کمیس��یون های مجلس از 
حساس��یت و ظرافت های ویژه ای برخوردار اس��ت که عدم 
توجه به قواعد حاکم بر آن می تواند به منافع ملی ضربه زند. 
حضور منظم وزرای خارجه، اطاعات، کش��ور و دفاع و 
فرماندهان نیروهای مسلح در این کمیسیون نشان دهنده 
میزان اهمیت حفظ اسرار نظام در این جایگاه مهم است. 
حادثه تلخی که هفته گذش��ته پس از جلسه مشترک 
وزی��ر محت��رم امور خارج��ه و معاونین ای��ن وزارتخانه و 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اتفاق افتاد هنجارش��کنی و حاشیه س��ازی بی منطقی بود 
که اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیس��یون نس��بت به 
آن معترض هس��تند. عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب 
مطرح ش��ده در آن جلس��ه و اصرار بر افش��ا و انتشار آن 

به صورت ناقص و گزینش��ی، گناهی اس��ت نابخش��ودنی 
و خدمتی اس��ت به دشمنان انقاب اس��امی که مراجع 

ذی صاح باید به آن رسیدگی کنند. 
س��خنی که وزیر محت��رم امور خارجه در این جلس��ه 
اع��ام ک��رد، نه اش��تباه در برجام بود و نه اش��تباهی در 
سیاس��ت های راهبردی نظام، بلکه صرفا اش��اره ای بود به 

یک اشتباه در اعام موضع. 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن 
ابراز تاس��ف از این واقعه تلخ بر ضرورت وحدت و همدلی 
آحاد مردم و مس��ئوالن و همه دس��تگاه های ذی ربط به 
منظور پیش��برد اهداف مقدس جمهوری اسامی ایران و 

منافع ملی تاکید می کند.«
به گزارش ایس��نا، این بیانیه توس��ط علیرضا رحیمی، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه بین تمامی خبرنگاران، 
رسانه های مختلف پخش شد و او در سخنانی در توضیح 
این بیانیه گفت: پیرو نشست خبری روز گذشته و مطابق 
دیدار اعضای کمیس��یون امنیت ملی با وزیر خارجه برای 
ابراز تاسف از این اتفاق، کمیسیون امنیت ملی این بیانیه 

را تهیه کرده که به امضای اکثریت اعضا رسیده است. 

نوریان: صحبت های منتسب به آقای ظریف 
گزینشی بود

اردش��یر نوریان درباره بیانیه کمیس��یون امنیت ملی 
توضیح داد: این ش��کایت در چارچوب بیانیه کمیسیون 
امنیت ملی تهیه شده تا براساس روند کاری در دستور 
کاری هیأت نظارت برای رس��یدگی قرار گیرد، شکایتی 

که به هیأت نظارت تقدیم ش��ده اس��ت. 
ای��ن عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س با تاکید بر اینکه ه��ر نماینده حق اظهار نظر در 
چارچ��وب قوانین و تکالیف را دارد، به بیانیه کمیس��یون 
امنیت ملی در محکومیت اقدام کریمی قدوسی در انتشار 
صحبت های منتس��ب به ظریف اش��اره و اظهار کرد: این 
بیانی��ه ناقض این حق نمایندگان نیس��ت، چون اعتراض 
اکثریت اعضای کمیس��یون بر نوع رفتار نسبت به مصالح 

کشور و امنیت ملی است. 
نوریان ادامه داد: بنده به عنوان کس��ی که در جلس��ه با 
وزیر خارجه حضور داشتم، در مقایسه با آنچه در رسانه ها 
نس��بت به صحبت های آقای ظریف منعکس شد، در این 
موضوع تاکید دارم که صحبت های منتش��ر شده اقدامی 

گزینشی و برداشتی سلیقه ای است. 

روز گذشته در جلسه علنی مجلس علی 
الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسامی 
در پاسخ به انتقادات و فریادهای کواکبیان 
نسبت به ندادن وقت برای بیان تذکرش، 
گف��ت : آق��ای کواکبی��ان فک��ر می کنید 
هرچه صدایت��ان را بلندتر کنید حرف تان 

معقول تر خواهد بود؟ 
به گزارش ایس��نا، مصطف��ی کواکبیان 
نماین��ده تهران در جریان بررس��ی الیحه 
برنامه ششم توسعه در جلسه روز گذشته 
ب��ا فریادهایی اعتراض خ��ود را به صورت 
بلند نس��بت به ندادن وقت به او از سوی 
هیأت رییس��ه برای بی��ان تذکرش مطرح 
کرد و ب��ا فریاد گفت که از صبح در نوبت 
تذکر اس��ت اما هیأت رییسه به همه وقت 
بیان تذکر داده و فقط به او وقت نمی دهد. 
او با اش��اره به ماده ۱۸ آیین نامه درباره 
قس��م هیأت رییس��ه، گفت: هیأت رییسه 

قسم خورده که آیین نامه را اجرا کند. بنده 
در طول هشت روز گذشته بررسی برنامه 
شش��م 25 مورد از تخلفات شخص رئیس 
مجل��س از اجرای آیین نامه را یادداش��ت 
ک��ردم اما چون به این نتیجه رس��یدم که 
آقای رئیس قصد کنترل ش��رایط و پیش 
بردن بررسی الیحه را دارد چیزی نگفتم. 
الریجانی در پاسخ گفت: آقای کواکبیان 
بنده نباید به شما در این رابطه توضیح بدهم 
اما حداقل یک مورد از این 25 مورد تخلف 
آیین نامه ای را بگویید. کواکبیان گفت: بنده 
چندین مورد خواس��تار دادن پیشنهاد رفع 
ابه��ام بودم اما این اتف��اق رخ نداد و در این 
شرایط رئیس موارد رفع ابهامی را رأی گیری 
می کند و برخ��اف آیین نامه رفتار می کند. 
من می خواهم حداقل یک بار هم که ش��ده 

اخطار من را به رأی بگذارید. 
کواکبیان این صحبت ها را با صدای بلند 

مطرح می کرد که الریجانی در پاسخ به آن 
گفت: آقای کواکبیان اجازه دهید، شما فکر 
می کنید صدایتان را بلندتر کنید حرف تان 
معقول تر می ش��ود؟ ش��ما گفتید 25 مورد 
تخلف آیین نامه ای از من یادداشت کرده اید 
که یک مورد آن را روال رأی گیری در مورد 
رفع ابهام عنوان کردید. اما س��وال من این 
است؛ کجای کارم اشکال قانونی دارد؟ طبق 
آیین نامه بعد از آنکه نماینده ای پیشنهاد رفع 
ابه��ام را داد مخالف و موافق رأی می دهد و 

بنده نیز همین روال را رفتم. 
کواکبیان در پاس��خ گفت: ان��گار روال 
این اس��ت که هر دفعه باید برای پیشنهاد 
رف��ع ابهام خدمت ش��ما در جایگاه هیأت 
رییسه بیاییم که در پاسخ الریجانی گفت 
بل��ه باید همی��ن کار را بکنید. چون طبق 
آیین نام��ه نمایندگان باید پیش��نهاد رفع 
ابهام را کتبی دهند تا اگر رییس پذیرفت 

آن را مطرح کند. آقای کواکبیان خودتان 
را اینقدر عصبانی و ناراحت نکنید و وقت 
جلس��ه را نگیرید؛ البته می خواهم آن 25 

مورد تخلف را بنویسید و به من بدهید. 
کواکبیان یک بار دیگر تاکید کرد: آقای 
تاجگ��ردون در همی��ن جلس��ه گفت که 
کمیسیون تلفیق در الیحه شرط و شروط 
گذاشته و  آش شلم شوربایی درست کرده 

و به صحن مجلس تحویل داده است. 
در ای��ن هنگام الریجان��ی صحبت های 
کواکبی��ان را قط��ع ک��رد و گف��ت: آقای 
آق��ای  صحبت ه��ای  بن��ده  کواکبی��ان 
تاجگردون را ش��نیدم اما نخواستم جواب 
بدهم. توهی��ن نکنید، آق��ای تاجگردون 
هم عضو تلفیق اس��ت. اعض��ای تلفیق از 
نماین��دگان همین مجلس هس��تند پس 
یکدیگ��ر را تخریب نکنید. اگر جایی ابهام 

دارد ما تاش می کنیم آن را رفع کنیم. 

رهبر انقالب اسالمی: 

در حادثه بی نظیر 9 دی، قدرت فکری مردم را به خیابان ها کشاند

بیانیه کمیسیون امنیت ملی در واکنش به اقدام کریمی قدوسی 

افشای گزینشی صحبت های ظریف خدمت به دشمنان انقالب است

الریجانی در پاسخ به تذکر کواکبیان: 

طبق آیین نامه نمایندگان باید پیشنهاد رفع ابهام را کتبی ارائه دهند

روز گذشته منابع سوری از تشدید درگیری ها میان ارتش 
سوریه و شورشیان مسلح در جبهه شمال غرب دمشق خبر 
داده اند. این در حالی اس��ت که به گزارش ایس��نا، به نقل از 
شبکه خبری اسکای نیوز عربی، ارتش سوریه حمات هوایی 
به منطقه وادی بردی در ۱۸ کیلومتری شمال غرب دمشق 
را شدت بخشیده تا بتواند کنترل این منطقه استراتژیک را در 
دست بگیرد. منابع اصلی آب پایتخت سوریه در این منطقه 
واقع است که آب آشامیدنی نیمی از دمشق را تأمین می کند. 
درگیری ها چند روزی است که آبرسانی به پایتخت را مختل 

کرده است. 
حمله ارتش س��وریه برای بازپس گی��ری این منطقه از 
روز جمعه آغاز ش��ده است. نیروهای سوری کنترل برخی 

مس��یرهای منتهی به شهرک های وادی بردی را در دست 
دارند و روز دوشنبه با شورشیان در روستای بسیمه درگیر 
شدند. عاوه بر کانال اصلی آب دمشق که در وادی بردی 
واقع اس��ت این منطقه در مسیر دمشق به مرزهای لبنان 
نیز هست که به عنوان یک خط امداد برای حزب اهلل عمل 
می کند. این منطقه ش��امل ۱۰ روس��تا اس��ت که حدود 

۱۰۰ هزار نفر در آنجا زندگی می کنند. 
ارتش سوریه می گوید شورش��یان مسلح در واکنش به 
حمات آب دمش��ق را ب��ه گازوییل آل��وده کرده اند برای 
همین مس��ئوالن مجب��ور ب��ه جیره بن��دی آب پایتخت 
ش��ده اند. شورش��یان این اتهام را رد کرده اند و می گویند 

حمات ارتش به منبع های آب آسیب زده است. 

جنگ آب علیه دمشق و تشدید درگیری ها در شمال غرب شهر

  فرمانده نیروهای ائتالف بین المللی 
ضد داعش ف�اش کرد پاکس�ازی دو 
شهر موصل و رقه از داعش نیاز به دو 
سال زمان دارد. این در حالی است که 
دیده بان حقوق بشر سوریه از احتمال 
کشته شدن ابو جندال الکویتی، یکی 
از فرمانده های ارشد گروه تروریستی 
داعش در سوریه در جریان درگیری با 
نیروهای سوری تحت حمایت آمریکا 

خبر داد. 

چند روز پس از تصویب قطعنامه ش�ورای امنیت سازمان ملل در محکومیت 
شهرک سازی های رژیم صهیونیس�تی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب 
ایاالت متحده این نهاد سیاس�ی را زیر س�وال برد و گفت که سازمان ملل به 

کلوپی برای خوشگذرانی تبدیل شده است

تیتر اخبار

اکبر ترکان، مش��اور ارش��د روحان��ی در گفت وگویی با 
روزنامه ایران از پش��ت پرده تاش ه��ا علیه برجام گفت و 
جزییات��ی را از تخلفات بابک زنجانی فاش کرد. او با بیان 
اینکه »در دوره تحریم، دالالن رس��ماً طرف مذاکره ایران 
ش��ده بودند«، گفت: تحریم ها باعث شد همه دالالنی که 
کوشش دستگاه های اطاعاتی و امنیتی و اجرایی، بیرون 
کردن آنان بود، یکی یکی از پنجره وارد ش��وند. بازندگان 
هم ملت ایران و جمعیت بیکار تحصیلکرده و خانوارهایی 
هس��تند که در فقر می سوزند و بیمارانی که نمی توانستند 
به داروهای خود دسترسی داشته باشند. به گزارش ایسنا، 
ترکان گفت: بابک زنجانی یکی از دالالن فروش نفت بوده 
اس��ت. فکر می کنید همین یک نفر بود؟! باز هم بوده اند. 
اینه��ا نف��ت ایران را بردن��د و پول هایش را ب��ه نوعی باال 

کش��یدند؛ حاال بابک زنجانی یک ج��ور، دیگران به طرق 
دیگر. اینها هم می ش��وند برن��دگان تحریم. فکر می کنید 
بانک��ی که بابک زنجانی معرفی کرده از کجا بوده اس��ت؟ 
زنجانی این بانک را در یکی از کشورها به قیمت 4 میلیون 
دالر خریداری کرد و از طریق این بانک 4 میلیون دالری، 
گش��ایش اعتبارهای بسیار بزرگی انجام داد که نتیجه اش 
برداشت 2/7 میلیارد دالر درآمد نفت از ایران بوده است. 
ترکان در پاس��خ به این پرس��ش که آیا م��ورد دیگری 
بوده اس��ت که پول دول��ت و ملت را بازنگردانده باش��د، 
گف��ت: همین قدر بدانید که کس��ان دیگری هم بودند که 
نفت بردند و از قضا پولش به خزانه بازنگش��ته اس��ت، آن 
پول ها در حساب های دیگری هست که در جای خود باید 

بررسی شود، اما به خزانه بازنگشته است. 

ترکان: امثال زنجانی برندگان تحریم هستند

  منتجب نیا، قائم مقام مستعفی حزب 
اعتماد ملی با اشاره به استعفای مهدی 
کروبی از دبیرکلی این حزب، پیش بینی 
کرد »هم�ه اعضای ش�ورای مرکزی با 
استعفای ایشان مخالفت شدید کنند و 

احدی موافق این استعفا نخواهد بود.«
 به گفته سخنگوی کمیسیون عمران 
مجل�س پیگیری تحقی�ق و تفحص از 
شهرداری تهران به دلیل رسیدگی تمام 
وقت مجلس و اعضای کمیسیون های 
تخصصی مجلس به الیحه برنامه ششم 
توس�عه، به بعد از اتمام بررسی برنامه 

ششم موکول می شود. 

کارگران مجتمع سبز مهاباد برای بیست وششمین روز متوالی مقابل این مجتمع 
تجم�ع کرده اند. تجمع کنندگان از خ�رداد 94 مطالبات مزدی خ�ود را دریافت 
نکرده اند و تنها به آنها مبالغی به صورت علی الحس�اب پرداخت شده است که 

تکافوی معیشت آنان را نمی  دهد

تیتر اخبار

در گفتمان ضرب اصول که دوشنبه شب در فرهنگسرای 
ارس��باران برگزار ش��د، عملکرد دولت یازده��م در زمینه 
موس��یقی با حضور علی مرادخانی، بابک چمن آرا، فردین 
خلعتبری و رضا مهدوی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

به گزارش ایلنا، بابک چمن آرا، ناش��ر موس��یقی در این 
جلس��ه ضمن اش��اره به قانون حق��وق مصنفین و مولفین 
گفت: ما امیدوار بودیم در زمان مدیریت آقای مرادخانی در 
معاونت امور هنری وزارت ارشاد بتوانیم موضوع کپی رایت 
را به راحتی در دادس��راها جلو ببریم و قدم های اولیه را در 
مقابل سازمان صداوس��یما به عنوان بزرگ ترین سارق آثار 

موسیقایی برداریم اما یک سانت هم جلو نرفتیم. 

فریدون خلعتبری، آهنگس��از هم با بیان اینکه موسیقی 
غیرهنری هم باید باش��د، گفت: وقتی قشر روشنفکر ما نه 
به خاطر مسائل سیاسی بلکه به خاطر شرایط کار از ایران 

می رود باید رگ غیرتمان ورم کند. 
عل��ی قمص��ری نی��ز ضمن اش��اره به مش��کات حوزه 
موسیقی و اعتراض فعاالن این حوزه خطاب به مرادخانی 
و تأکید بر اینکه هدف از اعتراض اصاح اس��ت، گفت: ما 
قصد براندازی نداریم و نمی خواهیم کس��ی را تغییر دهیم 
اما این درخواس��ت را داریم که پاس��خ صریح و درستی با 
همان ادبیات نامه معترضین داده شود نه اینکه ما را خس 

و خاشاک بخوانند. 

در گفتمان ضرب اصول مطرح شد 
صداوسیما بزرگ ترین سارق آثار موسیقیایی است

  ترجم�ه گرج�ی رم�ان  »کلنل« 
تفلی�س  در  دولت آب�ادی  محم�ود 

رونمایی شد. 
  اثر چندرسانه ای  »غم نومه فریدون« 
ب�ه آهنگس�ازی حس�ین علی�زاده و 
نویسندگی و کارگردانی پیمان قدیمی، 
اردیبهش�ت ماه س�ال آین�ده در تاالر 

وحدت روی صحنه می رود. 

مراسم افتتاحیه نمایشگاه گروهی 
عکس  »زی« با موضوع طبیعت 

در روز 10 دی ماه از ساعت 17 الی 
23 در گالری شناخت به نشانی 

میدان فلسطین، خیابان طالقانی، 
نبش چهارراه فریمان جنب بانک 
ملت روبه روی آموزش و پرورش 
استان تهران پالک ٥4٨ برگزار 

می شود. این نمایشگاه تا 22 دی 
ادامه دارد

تیتر اخبار

بهتری��ن  آم��ار  و  تاری��خ  بین الملل��ی  فدراس��یون 
 2۰۱۶ مربیان ملی و باش��گاهی جهان را در س��ال 

را اعام کرد. 
٥ مربی برتر ملی فوتبال جهان در سال 201۶: 

۱. فرناندو سانتوس  )پرتغال(
2. الرس الگربک  )ایسلند(

۳. یواخیم لوو  )آلمان(
4. کریس کولمن  )ولز(

5. دیدیه دشان  )فرانسه(
همچنین 5 مربی برتر باش��گاهی فوتبال جهان در سال 

2۰۱۶ نیز به شرح زیر است: 
۱. دیگو سیمئونه، اتلتیکومادرید

2. زین الدین زیدان، رئال  مادرید
۳. کلودیو رانیری، لسترسیتی

4. جوزپ گواردیوال، بایرن مونیخ و منچسترسیتی
5. اونای امری، سویا و پاری  سن  ژرمن

سانتوس و سیمئونه بهترین مربیان ملی و باشگاهی 201۶ شدند

بیانی�ه ای  در  اس�تقالل  باش�گاه    
ش�ایعات مرب�وط ب�ه ق�رار گرفتن 
مه�دی رحمتی در لیس�ت خروج را 

تکذیب کرد. 
 س�ردار آزمون به عنوان س�ومین 

بازیک�ن برتر س�ال فوتبال روس�یه 
انتخاب شد. 

رسانه های چینی از پیشنهاد ۶٥0 هزار دالری تیم چینی باشگاه هنگ فنگ 
به محمد انصاری، مدافع پرسپولیس خبر دادند. این در حالی است که باشگاه 
گویژو که به تازگی به دس�ته برتر لیگ چی�ن صعود کرده هم خواهان جذب 

مدافع 2٥ ساله پرسپولیس است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120
روابط عمومی: 86073118

فکس تحریریه: 86073203
سازمان آگهی ها: 88493166  

سامانه پیامکی: 50001243
امور مشترکین: 86073317

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

باران در تهران 
می بارد فراوان
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کافه تبلیغات

نگاهی به کمپین مناسبتی یلدانه فروشگاه رفاه

یلدانه تبلیغاتی 
نرگس فرجی

nargesfaraji62@gmail.com

برگزاری دومین کنفرانس بازاریابی 
با محوریت تبلیغات

تبلیغ��ات یکی از اصلی تری��ن ابزارهای آمیخته 
بازاریابی اس��ت که می تواند نقش بس��یار مهمی 
در فرآیند بازاریابی شرکت ها داشته باشد. توسعه 
اقتصادی، پیشرفت های صنعتی، سهولت ارتباطات 
بین الملل��ی و اس��تفاده از وس��ایل ارتباط جمعی 
در س��طح گس��ترده در فضای کنونی، تبلیغات و 
ضرورت توجه به آن را پر رنگ تر س��اخته اس��ت، 
امروزه قدرت تبلیغات بر همه مش��خص است، به 
طوری که بس��یاری از ش��رکت ها به طور ساالنه 
بودجه ای را برای این منظور اختصاص و بخش��ی 
را به عنوان تبلیغات در ساختار سازمانی خود جای 

داده اند. 
در همی��ن راس��تا در س��ال ج��اری کنفرانس 
مدیریت بازاریابی با محوریت تبلیغات در روزهای 
3 و 4 اس��فندماه در دانش��کده مدیریت دانشگاه 
ته��ران برگ��زار خواهد ش��د. در ای��ن کنفرانس 
تبلیغ��ات از دو بع��د تئوری��ک و کارب��ردی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
مراک��ز علمی و دانش��گاهی، محققان، اس��اتید 
و  تئوری��ک  بع��د  از  دانش��جویان  و  دانش��گاه 
تبلیغ��ات، آژانس ه��ای  سیاس��ت گذاران ح��وزه 
تبلیغات��ی، صاحبان آگه��ی و رس��انه ها از منظر 

کاربردی مورد کنکاش قرار خواهند گرفت. 
دکتر کیماس��ی، دبیر علمی کنفرانس بازاریابی 
محورهای اصلی کنفرانس امسال کنفرانس امسال 

را این طور برشمرد: 
بازاریاب��ی  ارتباط��ات  یکپارچ��ه  1. مدیری��ت 

)IMC( و کمپین های تبلیغاتی
و  روانشناس��ی  مصرف کنن��ده،  رفت��ار   .2

جامعه شناسی تبلیغات
3. پیام، خالقیت و ایده پردازی در تبلیغات

4. بودجه بندی تبلیغات
5. مدیری��ت رس��انه های تبلیغات��ی )محیطی، 

چاپی و...(
6. تبلیغ��ات دیجیتال/الکترونیک��ی )اینترن��ت، 

موبایل، شبکه های اجتماعی، گیمیفیکیشن و...(
7. ارزیابی اثربخشی تبلیغات

تبلیغ��ات  در  ش��ناختی  عل��وم  کارب��رد   .8
)نورومارکتینگ(

 )POP( ف��روش  نقط��ه  در  تبلیغ��ات   .9
مرچندایزینگ

10. تبلیغات و مسئولیت های اجتماعی
به گفته دکتر کیماس��ی، امروزه ارتباط اقتصاد 
و تبلیغات بیش از گذش��ته نمایان است. در واقع 
می توان گفت تبلیغات یک زیرمجموعه از مباحث 
اقتصادی اس��ت، به خصوص تبلیغ��ات در اقتصاد 
کش��ورهای درحال توس��عه نقش مهم��ی را ایفا 
می کند. تبلیغات ه��م می تواند اقتصاد را از جنبه 
مثب��ت تحت تاثی��ر قرار دهد و ه��م اینکه اثرات 
منفی در آن ایجاد کند. تبلیغات می تواند بر موارد 

ذکر شده در زیر تاثیراتی داشته باشد: 

1. هزینه ها )هزینه های تولید و توزیع( را تحت 
تاثیر قرار دهد

2. بر قیمت محصوالت و خدمات موثر است
3. بر تقاضا تاثیرگذار است

4. بر رقابت میان تولید کنندگان موثر است
5. بر انتخاب مصرف کنندگان تاثیر گذار است

6. بر چرخه کسب و کارها تاثیر گذار است
7. بر درآمد تاثیرگذار است

8. بر اشتغال تاثیر گذار است
9. بر مصرف تاثیر گذار است

10. بر رفاه اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است
همان گونه که مالحظه ش��د و ذکر آن در بخش 
باال نیز گذش��ت، تبلیغات و اقتص��اد به نوعی در 
هم تنیده ش��ده اند، بنابراین یک��ی از اصلی ترین 
موضوعاتی که می تواند از حوزه بازاریابی و اقتصاد 

مورد بررسی قرار گیرد مبحث تبلیغات است. 
ب��ه گفت��ه دبی��ر علم��ی کنفران��س بازاریابی، 
ش��رکت کنندگان در دو سطح حرفه ای و آماتوری 
می توانن��د آثار خود را در قالب دس��ته بندی های 

زیر به جشنواره ارسال کنند. 
1. تبلیغات چاپی )مکتوب(

2. تبلیغات رادیویی
3. تبلیغات تلویزیونی
4. تبلیغات محیطی

5. تبلیغات دیجیتالی
صاحبان آگهی می توانند به وب سایت کنفرانس 
www. marketingmanagement. ir نش��انی  ب��ه 

مراجعه و فرم مربوط به خود را تکمیل و فایل اثر 
تبلیغاتی خود را بارگذاری کنند. 

تبلیغات خالق

آگهی شرکت وسترن دیجیتال - شعار: خاطرات خوب باید در کنار اسناد و موسیقی و فیلم های خوب در حافظه شما ثبت شود. 

ایستگاه تبلیغات

حضور یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان 
Gen-Pep قرن 21 در آگهی

 پروفس��ور اس��تیون هاوکین��گ با ارگان س��المتی
 Gen-Pep  همراه می ش��ود تا به م��ردم درباره عدم 
فعالیت شان و احتمال منجر شدن آنها به مرض چاقی 

هشدار دهد. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، این آگهی که توس��ط 
 Anonymous Content for Forsman &
Bodenfors س��اخته ش��ده، هاوکین��گ را در حال 
هشدار دادن نشان می دهد. او می گوید بسیاری از مردم 
جهان به خاطر چاقی، اضافه وزن و عوارض ناشی از آنها 
از بی��ن می روند. قضیه اصال پیچیده نیس��ت و تنها با 
فعالیت فیزیکی و بهبود رژیم غذایی می تواند حل شود. 
هاوکینگ می گوید: »اینکه عدم تحرک به یک مشکل 
بزرگ در زمینه سالمتی منجر شده ورای درک کردن 
من اس��ت.« این نخستین بار نیس��ت که این دانشمند 
بزرگ در آگهی تبلیغاتی حضور پیدا می کند. سابقا او را 
در آگهی های جگوار و Paddy Power نیز دیده ایم. 

تحوالت دیجیتال مارکتینگ در ایران
جالل س��میعی، مش��اور روابط عمومی و 
استراتژی محتوای دیجیتال، درباره رویکرد 
کمپین مناسبتی یلدانه رفاه می گوید: اینکه 
یک فروش��گاه نسبتا قدیمی تالش می کند 
رویک��رد ت��ازه ای در تبلیغ��ات و برندینگ 
داشته باش��د و به طور کلی، فضای جدیدتر 
انتش��ار محت��وا را ت��ا حد تولی��د محتوای 
تخصصی جدی بگیرد، اتفاق مهمی اس��ت؛ 
مه��م برای خ��ودش و مهم ب��رای تحوالت 
دیجیتال مارکتینگ در ایران. مدل مصرف 
رس��انه جدید، معنایش مخاطب جدید هم 
اس��ت و اینکه برن��دی مثل رف��اه به مدل 
جدید روی م��ی آورد، اهمیت زیادی دارد. 
گرچه خاطرم هست که رفاه برای المپیک 
امس��ال ه��م کارهایی کرده بود. س��میعی 
در پاس��خ به این س��وال که آیا استفاده از 
تبلیغات دیجیتال برای تبلیغات مناس��بتی 
صحیح اس��ت و اینکه آیا به نشر سریع پیام 
کمپین کمک خواهد کرد یا خیر می گوید: 
پاس��خ به سوال ش��ما نمی تواند کلی باشد. 
برای همه برندها حضور نداشتن در فضای 
مج��ازی معن��ای نبودن و گم ش��دن دارد 
ام��ا تاثیرگ��ذار بودن تبلیغ��ات به مخاطب 
ه��دف، ن��وع هدف گ��ذاری و عناص��ر زیاد 
دیگری وابس��ته است. برای رفاه با توجه به 
اینکه سال هاس��ت رقبای بزرگ، مدرن تر و 
جذاب ت��ری دارد و باالخره ب��ه فکر احیای 
برندش افتاده اس��ت، با اینکه این فکر دیر 
است و هنوز هم در راستای این یادآوری و 
احیای آن گامی اساسی بر نداشته ولی این 
کمپین مجموعا برای ش��روع باارزش است. 
اما نظر دادن درب��اره تاثیرگذاری اینچنین 
کمپین هایی که هدف شان مستقیما فروش 

نیست، زمان بیشتری می خواهد. 

تاکید بر مناسبت یلدا به عنوان رسم 
تاریخی

س��میعی درباره محتوای تولی��دی برند 
رفاه ب��رای ش��بکه های اجتماعی می گوید: 
محتوای تولیدش��ده در این کمپین، ساده 
و نس��بتا مناسب هس��تند اما مشکل اصلی 
رف��اه این اس��ت ک��ه آنقدر در ده��ه 70 و 
ش��روع کارش آوانگارد و عقب ماند، تا بقیه 
از او جلو زدند! رقابت با انبوه فروشگاه های 
جدی��د و م��درن، رقابتی  اس��ت ب��ا هویت 
فعلی برند فروش��گاه رفاه که چندان قوی و 
کارآمد به نظر نمی رسد بنابراین این محتوا 
می توان��د به م��ردم یادآوری کن��د که رفاه 
هنوز هست. تاکید بر مناسبت یلدا به عنوان 
رس��م تاریخی و طبعا هدف فروش، تاکید 
خوب و متناسبی  است اما تاثیرگذاری آنها 

را فعال نمی شود، سنجید. 

هم فال هم تماشا
ش��رکت  مدیرعامل  کمالی،  امیرعب��اس 
تبلیغات��ی بلندگو و مج��ری کمپین یلدانه 
فروش��گاه رفاه درباره آن می گوید: کمپین 
یلدان��ه رف��اه مربوط ب��ه فروش وی��ژه این 
فروش��گاه برای ش��ب های یلدا ب��ود که در 

سراسر کشور اجرا شد. برندها معموال برای 
مراس��م ش��ب یلدا از لحاظ مدیا و تبلیغات 
فعالیت ویژه ای انج��ام نمی دهند و اکثرا با 
اطالع رسانی ساده اقدام به خبررسانی درباره 
تخفیفات خود می کنند. بنابراین فروش��گاه 
رفاه امسال سعی کرد متفاوت عمل و برای 
این مناسبت از رسانه های تبلیغاتی مختلف 
به خصوص BTL و دیجیت��ال بهره برداری 
کند. ب��رای این کمپی��ن، تبلیغات میدانی 
با رویک��رد پارتیزانی و دیجیتال مارکتینگ 
را برنامه ری��زی کردی��م. کمال��ی می گوید: 
فروشگاه رفاه تا به  حال فعالیت گسترده ای 
را در ش��بکه های اجتماعی نداش��ته است. 
در راس��تای فعالیت ه��ای دیجیت��ال ای��ن 
کمپین صفحه اینس��تاگرامی فروشگاه رفاه 
راه اندازی ش��د؛ صفحه ای ک��ه این کمپین 
و پیام های طراحی ش��ده برای آن فرصتی 
خوبی ب��رای ج��ذب فالوئر ب��رای آن بود. 
همچنین برای این کمپین هش��تگ یلدانه 
رفاه طراحی ش��د. البته یلدانه رفاه به عنوان 
تک الین کمپین نیز مورد بهره برداری قرار 
گرف��ت. برای کمپین موردنظر ش��عار »هم 

فال هم تماشا« نیز طراحی شده بود. 

حضور پیرمردی سفیدموی در کنار 
کانترهای تبلیغاتی 

درون  تبلیغ��ات  درب��اره  کمال��ی 
فروش��گاهی ای��ن کمپی��ن می گوی��د: در 
داخل فروش��گاه های رفاه کانترهایی را در 
نظر گرفتیم که به مش��تریان ف��ال  را ارائه 
می کردند. پیرمردی سفیدموی نیز در کنار 
این کانترها قرار داش��ت و به مخاطبان فال 
می داد. از طرفی در فروشگاه ها دنگلر هایی 

نصب ش��دند که یک طرف آنه��ا المان انار 
طراح��ی و روی طرف دیگ��ر غزل هایی از 
حافظ نوش��ته شده بود. همچنین در برخی 
فروشگاه ها اس��تندهایی به ش��کل کرسی 
نص��ب بود که پیرمرد و پیرزنی پش��ت آنها 
قرار گرفته بودند. استندهایی که مشتریان 
با قرار گرفت��ن کنار آنها عکس  می گرفتند. 
ای��ن اس��تندها به ش��کلی طراحی ش��ده 
بودن��د؛ که بر اث��ر خطای دید ان��گار افراد 

واقعا پش��ت کرس��ی ش��ب یلدا نشسته اند 
و عک��س می گیرند. ه��دف از طراحی این 
استندها بیشتر به خاطر عکاسی مخاطبان 
و نشرشان توس��ط آنها بود. به نوعی سعی 
کردی��م در بخش تبلیغات پارتیزانی نگاهی 
نوستالژی به شب یلدا داشته باشیم و شعار 
هم ف��ال و هم تماش��ا را ب��رای مخاطبان 
تداع��ی  کنیم. تمام تالش م��ان این بود که 

مخاطبان درباره رویکرده��ای این کمپین 
بایکدیگر صحبت کنند و از این طریق پیام 

منتقل شود. 

میزان سنجش اثربخشی کمپین 
کمالی می گوید: در ادامه کمپین تعدادی 
وای��رال ویدئ��و نی��ز تهی��ه و در ش��بکه ها 
اجتماع��ی منتش��ر ش��د. در ای��ن ویدئوها 
تصاویری از المان های ش��ب یلدا به نمایش 
کشیده ش��دند. همچنین برای این کمپین 
تعدادی موش��ن گرافی و اینفوگرافیک نیز 
تهیه ش��د. به نوعی می ت��وان گفت که در 
این کمپی��ن تعامل خوبی می��ان آژانس و 
فروش��گاه رفاه ایجاد ش��د و آژانس آزادانه 
و ب��ا برنامه ه��ای م��دون توانس��ت تمامی 
ایده ه��ای موردنظ��رش را اجرایی و هدف 
برند را به سمت فروش بیشتر هدایت کند. 
کمالی درب��اره تبلیغات ATL کمپین رفاه 
می گوی��د: برای این کمپی��ن بیلبوردی در 
ش��هر تهران در نظر گرفته نش��د اما تالش 
کردیم از فضای تبلیغاتی خود فروشگاه های 
رفاه استفاده کنیم. برای مثال سردر برخی 
فروش��گاه های رفاه تابلوه��ای بزرگی نصب 
ش��ده که نق��ش بیلب��ورد را می توانند ایفا 
کنند. س��عی ش��د برای کاهش هزینه ها از 
ای��ن تابلوها در تبلیغات ATL بهره برداری 
ش��ود. البته در شهرس��تان ها این بخش از 
تبلیغ��ات با گس��تردگی بیش��تری اجرایی 
ش��د. عالوه براین ویترین فروشگاه ها نیز در 
اج��رای تبلیغات ATL رف��اه تاثیرگذاری 
باالی��ی داش��تند. کمال��ی درب��اره گ��روه 
مخاطب��ان این کمپین می گوی��د: تبلیغات 
دیجیت��ال، ای��ن روزه��ا در برخ��ی موارد 

قوی ت��ر از تبلیغ��ات ATLو BTL عم��ل 
می کنند. بنابراین با این س��بک از تبلیغات 
می توان قش��ر کثیری از مخاطبان را هدف 
قرار داد اما با تمام این توصیفات فروش��گاه 
رفاه هنوز در فاز برندینگ تبلیغات خود به 
سر می برد. وقتی برند در فاز برندینگ قرار 
دارد، در تالش است که به مشتریان بالقوه 
خود آگاهی داده و اعتماد مشتریان بالفعل 
خ��ود را جل��ب کند. بنابرای��ن هدف اصلی 
تمام��ی کمپین های رفاه برندینگ اس��ت. 
مطمئن��ا مش��تریان وقتی ببینن��د، برندی 
کمپین��ی منس��جم و برنامه ریزی ش��ده را 
در رس��انه های مختل��ف اجرای��ی می کند، 
س��ریع تر با نام و اهداف برند ارتباط برقرار 
می کنن��د. کمالی درپای��ان می گوید: برای 
این کمپین مس��ابقه ای نی��ز در نظر گرفته 
ش��ده بود. برای این مسابقه قرار براین بود 
مشتریان دلنوش��ته های یلدایی، عکس ها و 
موشن گرافی های مناس��بتی خود را ارسال 
کنند و از رفاه جایزه بگیرند. همین مسابقه 
باعث شد که در زمانی چندروزه فالوئرهای 
صفحه  اینس��تاگرام برند رفاه به 4هزار نفر 
برس��د؛ فالوئرهایی که همچنان رشد قابل 
توجه��ی دارن��د. همچنین ش��اید بهترین 
ش��یوه س��نجش اثربخش��ی ای��ن کمپین 
بررس��ی افزایش فروش فروش��گاه های رفاه 
در زمان برگزاری آن باش��د. میزان فروش 
فروش��گاه های برند رفاه به نسبت روزهای 
قبل از این کمپین یا س��ال گذشته چندین 
برابر ش��د. ب��رای مثال ش��عبه فروش��گاه 
پاس��داران این برند ک��ه در بهترین حالت 
50میلیون فروش داش��ت، بعد از راه اندازی 
ای��ن کمپین در یکی از ش��ب ها نزدیک به 
100میلیون فروش کرده اس��ت. البته گروه 
ما تصمیم دارد گزارش کاملی از اثربخش��ی 
ای��ن کمپین در روزهای آت��ی ارائه کند تا 
به عنوان نمونه مورد اس��تفاده دانشجویان و 

فعاالن این حوزه قرار بگیرد. 
کمپین یلدانه رفاه مربوط به فروش ویژه 

این فروشگاه برای شب های یلدا بود 
که در سراسر کشور اجرا شد. برندها 
معموال برای مراسم شب یلدا از لحاظ 
مدیا و تبلیغات فعالیت ویژه ای انجام 
نمی دهند و اکثرا با اطالع رسانی ساده 
اقدام به خبررسانی درباره تخفیفات 
خود می کنند. بنابراین فروشگاه رفاه 
امسال سعی کرد متفاوت عمل و برای 
این مناسبت از رسانه های تبلیغاتی 
مختلف به خصوص BTL و دیجیتال 

بهره برداری کند

در ش�ب یلدا برندها یک باره ب�ه تکاپو برای اک�ران طرح آگهی های 
مناسبتی خود افتادند. برخی طرح ها نشان دهنده این بود که برند دقیقه 
90 تصمیم به حضور در این مناسبت تاریخی گرفته است اما برندهایی 

هم بودند که با برنامه ریزی در روزهای پایانی پاییز پا به عرصه تبلیغات 
گذاش�تند. فروش�گاه رفاه از جمله برندهایی بود که برای یلدا کمپینی 
گس�ترده تدارک دیده ب�ود؛ کمپینی که در آن از رس�انه های مختلف 
بهره برداری ش�ده بود. فروش�گاه رف�اه در این کمپین ن�گاه ویژه ای به 
تبلیغات دیجیتال داش�ته و صفحه  ای را در اینستاگرام راه اندازی کرده 

است. »فرصت امروز« به منظور بررسی کمپین مناسبتی یلدانه فروشگاه 
گفت وگوی�ی را با جالل س�میعی، مش�اور روابط عمومی و اس�تراتژی 
محتوای دیجیتال داشته است. همچنین برای دریافت اطالعات دقیق تر 
گفت وگویی را با امیرعباس کمالی، مدیرعامل شرکت تبلیغاتی بلندگو 
و مجری کمپین یلدانه فروشگاه رفاه داشته ایم که در ادامه می خوانید. 



در همه جای دنیا مسابقات 
آش��پزی دارای ش��ور و حال 
خاصی میان مخاطبان است. 
از مس��ابقات مستقیم آشپزی 
گرفته  شرکت کنندگان  میان 
تا مسابقات مجازی عکاسی با 
غذا و هش��تگ گذاری همواره 
با استقبال طرفداران آشپزی 
و عالقه من��دان ب��ه ترکی��ب 
طع��م و رن��گ و موادغذایی 
روبه رو بوده اس��ت. ش��رکت 
ال جی اخی��را از ای��ن عالقه 
بیش��تر  و همچنی��ن معرفی 
سوالردوم  مایکروویو  دستگاه 
مخاطب��ان  می��ان  در  خ��ود 
عالقه من��د به آش��پزی خود 
اس��تفاده کرده و مس��ابقه ای 
دیجیتال��ی در فضای مجازی 
ترتی��ب داده اس��ت ک��ه در 
مرحله اول ب��ه برندگان خود 
ای��ن دس��تگاه س��والردوم را 
اهدا می کن��د. عالقه مندان به 
شرکت در این مسابقه باید از 
غذای طبخ شده خود که یک 
غذای س��الم خانگی، س��ریع 
و خالقانه اس��ت، یک عکس 
باکیفی��ت از چیدم��ان نهایی 
و مناس��ب آن تهی��ه کرده و 
ب��ه همراه دس��تور پخت غذا 
در صفح��ه اینس��تاگرام خود 
با   LGHCCiran#  آپلود 
کنند. شرکت کنندگان موظف 
به تهی��ه یک فیل��م حداکثر 
مراح��ل  از  دقیق��ه ای  ی��ک 
پخ��ت جهت ارائه ب��ه داوران 
در مرحل��ه نهای��ی خواهن��د 
از میان شرکت کنندگان  بود. 
ک��ه عک��س و دس��تور پخت 
غذای خ��ود را می فرس��تند، 
۱۶ تیم ب��ه مرحل��ه اول راه 
نهای��ی  مرحل��ه  می یابن��د. 
در  دی م��اه  اول  مس��ابقه 
ته��ران برگ��زار می ش��ود که 
هشت تیم برگزیده )در قالب 
تیم ه��ای دو نف��ره( به رقابت 
می پردازن��د. از میان هش��ت 
تیم ش��رکت کننده، یک تیم 
به عن��وان تیم برن��ده به دوره 
آموزشی آش��پزی جهانی در 

ش��هر دوبی فرس��تاده شده و 
ع��الوه بر آن به عن��وان مربی 
آشپزی امکان ادامه همکاری 
و  ال ج��ی  ش��رکت های  ب��ا 
گلدی��ران را خواهد داش��ت. 
ب��ه ای��ن ترتیب اف��راد برنده 
فرصت همکاری ب��ا این برند 
را به عن��وان مرب��ی آش��پزی 
و ب��ه نوعی س��فیر آش��پزی 
آن برن��د خواهن��د داش��ت و 
از  این خ��ود می توان��د یکی 
انگیزه  های افراد شرکت کننده 
خانگی  سرآش��پز  مسابقه  در 
ش��رکت ال ج��ی باش��د. باید 
دید چه میزان از این کمپین 
استقبال ش��ده و آیا به هدف 
خود می رس��د یا خی��ر. برای 
ارزیابی این کمپین دیجیتال 
گل حس��ینی،  حس��ین  ب��ا 

دیجیت��ال  کارش��ناس 
مارکتین��گ مصاحبه ای 
ترتیب دادیم و س��پس 
مهدی  دکت��ر  نظ��رات 
نش��اط، موسس و مدیر 
برند گروه الماس و برند 
سفیر را جویا شدیم که 
حاص��ل آن را در ادامه 

می خوانید. 

معرفی محصول 
در میان مخاطبان 
طرفدار آشپزی 

گل حسینی،  حس��ین 
دیجیت��ال  کارش��ناس 
درم��ورد  مارکتین��گ 
کمپی��ن  کل��ی  ه��دف 
سرآش��پز خانگی ال جی 
و اش��تراک گذاری آن با 

LGHCCiran#می گوی��د: 
ه��دف این کمپین را می توان 
ارتب��اط و معرف��ی ه��ر چ��ه 
بیش��تر محص��والت ال ج��ی 
در بی��ن جامع��ه مخاطب��ان 
خ��ود که طرفداران آش��پزی 
هستند، دانست. گاهی اهداف 
معرفی  کمپین ها  و  مسابقات 
محص��والت  از  خاص��ی  رده 
است. به نظر می رسد مدرسه 
آش��پزی ال جی نیز برای این 
منظور ایجاد ش��ده اس��ت تا 
به مخاطب��ان خانم یا در کل 

مخاط��ب که لوازم و ابزار های 
آشپزی برایش مهم بوده و در 
خرید تصمیم گیرنده اس��ت، 

دسترسی داشته باشد. 

فیلم گرفتن همزمان
 با پخت غذا 

او درخصوص مزیت رقابتی 
این کمپین می افزاید: شرایط 
ای��ن کمپی��ن س��بب ش��ده 
شده  تارگت  شرکت کنندگان 
زیادی در آن حضور داش��ته 
باشند. برای ش��رکت در این 
کمپین ش��ما بای��د عکس و 
فیلم به همراه دس��تور پخت 
تهی��ه کنی��د و ای��ن باع��ث 
افزای��ش کیفی��ت آن خواهد 
ش��د. همچنین درباره جامعه 
ه��دف ای��ن کمپی��ن بای��د 

اضافه کنم اینطور که به نظر 
مخاطبان  جامع��ه  می رس��د 
کسانی هستند که به نوعی با 
آش��پزی درگیر هستند چون 
برای ش��رکت در مسابقه تنها 
نیاز به عکس گرفتن نیس��ت 
و ش��ما بای��د دس��تور پخت 
غ��ذا را بدانی��د و همزمان با 
آن از مراح��ل مختل��ف فیلم 
بگیری��د ت��ا برای مس��ئوالن 
که  ش��ود  مشخص  مس��ابقه 
آن  فرد ش��رکت کننده،  خود 
غذا را درس��ت کرده اس��ت. 

برگ��زاری چنین  برای  اصوال 
مس��ابقاتی، عکاس��ی و فیلم 
بهتری��ن روش اس��ت و ب��ه 
همین منظور مسابقه عکاسی 
ب��رای چنی��ن کمپین های��ی 

انتخاب می شود. 

ارزش بخشیدن به برنده و 
دانش او 

این کارش��ناس در پاسخ به 
این سوال که به نظر شما این 
حرک��ت ال جی را که فرصتی 
برای فرد برنده فراهم می کند 
که به عنوان مربی آش��پزی با 
شرکت های ال جی و گلدیران 
چگونه  باشد  داشته  همکاری 
می گوید:  می کنی��د،  ارزیابی 
این حرکت خیلی خوب است 
و نش��ان  دهنده این امر است 
ک��ه به برن��ده و دانش 
قائ��ل ش��ده  ارزش  او 
باعث تشویق  و  اس��ت 
آنها می شود. به همین 
از  بنده  ارزیاب��ی  دلیل 
مخاطب��ان  اس��تقبال 
خ��وب اس��ت و تعداد 
پس��ت،   ۱000 حدود 
آن ه��م برای مس��ابقه 
نظر  به  کمی تخصصی 

مناسب می رسد. 

نزدیک شدن برند
 با مصرف کننده

دکت��ر  ادام��ه  در 
موسس  نشاط،  مهدی 
و مدی��ر برن��د گ��روه 
الم��اس و برند س��فیر 
ه��دف  خص��وص  در 
ال جی از برگزاری مس��ابقات 
سرآش��پز خانگ��ی در فضای 
دنیای  در  مجازی می گوی��د: 
تبلیغات م��درن امروزی و در 
راس��تای نزدیک شدن هرچه 
بیش��تر برندها ب��ا متقاضیان 
کاالهای  مصرف کننده های  و 
آنها و جهت حک شدن بیشتر 
نام آنه��ا در ذهن مش��تری، 
کمپین ه��ای  از  اس��تفاده 
اینچنینی در فضاهای مجازی 
برای بهتر درک شدن و نفوذ 
کانون خانواده ها،  بیش��تر در 

تبلیغ��ات ب��ا این ش��یوه در 
دس��تور کار قرار گرفته است. 
از مزی��ت رقابتی این کمپین 
می ت��وان ب��ه م��واردی نظیر 
ج��ذب  کمت��ر  هزینه ه��ای 
بیش��تر  مش��ارکت  مخاطب، 
تبلی��غ  در  مصرف کنن��دگان 
و ش��ناخته ش��دن از طری��ق 
سیستم ذهنی دهان به دهان 

و مویرگی اشاره کرد. 

آشپز منتخب برند 
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
افرادی  کلی��ه  جامعه ه��دف 
که توانایی اس��تفاده از وسایل 
مرب��وط به این برن��د را دارند 
هدف قرارداده است. همچنین 
در خص��وص اینک��ه فرصتی 
برای فرد برنده فراهم می کند 
که به عنوان مربی آش��پزی با 
شرکت های ال جی و گلدیران 
باید  همکاری داش��ته باش��د 
اضاف��ه کنم که ای��ن حرکت، 
پس��ندیده  ای  بس��یار  حرکت 
اس��ت که باز هم به ش��ناخته 
کمک  برن��د  بیش��تر  ش��دن 
خواهد کرد چ��را که به عنوان 
برن��د مذکور  آش��پز منتخب 
و به عنوان س��فیر آن برند در 
همه جا حضور خواهد داشت. 

هزینه کم و بازخورد زیاد 
او در مورد مسابقه عکاسی 
و کانال های ترفیع این کمپین 
می افزاید : استفاده از عکس و 
فیلم کوتاه در فضاهای مجازی 
از جذابیت بیشتری برخوردار 
اس��ت و دارای هزینه کمتر و 
باز خورد بس��یار عالی اس��ت. 
همچنی��ن بازار ه��دف خوبی 
برای تبلیغات و شیوه نوین در 
فضای مجازی اس��ت که روز 
ب��ه روز مورد توجه بیش��تری 
ق��رار خواهد گرف��ت. به نظر 
از  بنده استقبال بسیار خوبی 
این کمپین خواهد شد و روز 
به روز اس��تفاده از این روش 
شد  خواهد  بیش��تر  تبلیغاتی 
و مارکتینگ به س��مت ایجاد 
یک فضای مثبت در تبلیغات 

مجازی رشد خواهدکرد. 

آموزش تحقیقات کیفی بازار
سخن آخر 

در جلس��ات گذش��ته ب��ه بررس��ی ه��ر یک از 
تکنیک ه��ای پژوهش ه��ای کیفی پرداخته ش��د. 
منظ��ور از تحقیق کیفی عبارت اس��ت از هر نوع 
تحقیقی ک��ه یافته هایی را به دس��ت می دهد که 
با ش��یوه هایی غیر از روش های آم��اری یا هرگونه 
کمی کردن کس��ب شده اند. در واقع پاره ای اوقات 
محق��ق می خواهد که نگاه عمیق تری به یک فرد، 
موقعی��ت، یا سلس��له ای از حوادث معین داش��ته 
باشد. به جای پرسیدن س��واالتی از قبیل »مردم 
در این ب��اره چه فکر می کنن��د؟« )آن گونه که در 
تحقیق زمینه یابی مرس��وم است( یا »اگر من این 
کار را بکن��م، چه اتفاقی خواه��د افتاد؟« )آنچنان 
که در تحقیق آزمایش��ی متداول اس��ت(، محقق 
می پرس��د: »این افراد چگونه عمل می کنند؟« یا 
»چگونه حوادث اتفاق می افتند« یا »چگونه مردم 

به تصویر کشیده می شوند« )توصیف می شوند(.
برای پاس��خ به س��واالتی از این قبیل محققان 
ش��ماری از روش ه��ای پژوهش��ی را تحت عنوان 
»تحقیق کیفی« به کار می برند. این اعتقاد وجود 
دارد که مجهز و مس��لح بودن به سالح تحقیقات 
کیف��ی ب��ه دلی��ل تغیی��رات س��ریع محیطی و 
پیچیده تر شدن رفتار انسان ها به یکی از ابزارهای 
مهم برای مدیران تحقیقات بازاریابی مبدل ش��ده 
است. تحقیقات کیفی قریب به 8۶ سال است که 
در دنی��ا به عنوان ابزاری جهت کش��ف کف ضمیر 

ذهنی مصرف به کار رفته است.
 ماهی��ت خالق، انعطاف پذیر و بدون محدودیت 
تحقی��ق کیفی ب��ه محقق اج��ازه نمی دهد که در 
گردآوری و تفس��یر داده ها ب��ا همان دقتی که در 
تحقی��ق کمی به کار می برد عمل کند. در تحقیق 
کیفی، قواعد چندان مش��خصی برای تعیین نحوه 
اجرای مناسب و مطلوب آن و تفسیر داده ها وجود 
ندارد. این روش که در مقایس��ه با تحقیقات کمی 
از هزینه بیش��تری برخوردار اس��ت به دلیل آنکه 
محقق محور است و پژوهش��گران تعابیر منحصر 
به فرد خود را تولید می کنند از نقاط ضعف خاص 

خود برخوردار است.
 در واق��ع ای��ن نوع تحقیق بس��یار وابس��ته به 
مش��اهدات محقق است و حذف غرض مشاهده گر 
نزدیک به غیرممکن بوده و چون داده های عددی 
به ندرت به کار می روند اعتبار نتیجه گیری محقق 
را به سختی می توان کنترل کرد. در پژوهش های 
کیفی، قواعد چندان مش��خصی برای تعیین نحوه 
اجرای مناس��ب و مطلوب و تفس��یر داده ها وجود 
ندارد ضمن آنکه کتاب ه��ای مربوط به تحقیقات 
کیف��ی عمدتا تحقیق کیفی را ی��ک هنر یا نوعی 
جهت گی��ری فک��ری می دانن��د. از دیگ��ر نق��اط 
ضعف این روش این اس��ت که جایگاه ها، ش��رایط 
و تعام��الت نمی توانن��د همواره تکرار ش��وند و نه 
می توانند با همان اطمینان یک پژوهش در سطح 
گسترده تر عمومیت یابند. اما نقطه ضعف دیگری 
ک��ه می تواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد 
حضور محقق است که تاثیر عمیقی بر موضوعات 
م��ورد مطالعه می گذارد، اما ای��ن روش در مقابل 
نقاط ضعف مطرح شده دارای نقاط قوتی است که 
محققان را متمایل به اس��تفاده از آن می کند. این 

نقاط قوت شامل موارد زیر است:

۱- موضوعاتی که به راحت��ی قابل اندازه گیری 
نیس��تند را می توان از طری��ق تحقیقات کیفی به 

انجام رساند. 
2- تحقیق��ات کیفی بی��ش از روش های دیگر 
تحقیق��ی ام��کان درک عمیق تر و غنی ت��ر رفتار 

مصرف کننده را فراهم می آورد. 
3- تحقی��ق کیفی برای مطالع��ه رفتار گروهی 
طی یک محدوده زمانی نس��بتا طوالنی مناس��ب 
اس��ت. برای مثال اس��تفاده از یک محصول برای 

یک دوره یک ساله.
4- تحقی��ق کیف��ی ب��رای مطالع��ه رفتارهایی 
مناسب اس��ت که در ش��رایط طبیعی بهتر درک 
می ش��وند. ب��رای مث��ال نگرش ه��ا، تعام��الت و 

پویایی های گروهی. 
بنابراین ب��ا توجه به موارد مطرح ش��ده به طور 
کل��ی محقق��ان معتقدند ه��ر ی��ک از روش های 
کم��ی و کیفی و تکنیک ه��ای آنها از نقاط قوت و 
ضعف برخوردار هس��تند. بنابراین توصیه خبرگان 
استفاده از روش های ترکیبی است که بتواند نقاط 

قوت و ضعف هر یک از روش ها را پوشش دهد. 

برنامه های مدیریت ارتباط با 
HP مشتری در شرکت

سیس��تم خدمات مش��تریان در ش��رکت هیولت 
پ��اکارد HP  یکی از نمونه های موف��ق برنامه های 
مدیریت ارتباط با مش��تری اس��ت. شرکت HP در 
  )www. hp. com( مرکز تحقیقات بنیادین خود
تصمیم گرفت برنامه جام��ع جهت مدیریت ارتباط 
با مش��تریان اجرا کن��د؛ برنامه ای که قصد داش��ت 
مش��تریان وفادار محص��والت HP را افزایش دهد. 
تمرکز اصلی ش��رکت ب��ر ارائه خدمات ب��ا باالترین 
کیفی��ت در کمتری��ن زم��ان ممکن ق��رار گرفت و 
مشتریان جدید شرکت در اولویت قرارگرفتند. مرکز 
خدم��ات پس از فروش HP جهت رس��یدن به این 
اهداف، سیس��تمی جهت هم��کاری با اعضای مرکز 
فناوری کمبری��ج )www. ctp. com( ایجاد کرد 
ت��ا بتواند بر این اس��اس جهت ارائ��ه خدمات پس 
از ف��روش به مش��تریان 3000 ن��وع از محصوالت 
خ��ود، آژانس های خدمات پس از فروش HP را در 
سرتاس��ر دنیا راه اندازی کن��د. آژانس هایی با دیدی 
جامع نس��بت به محصوالت و مشتریان و اطالعاتی 

کامل برای حل معضالت پیچیده مشتریان. 
از طرف��ی دیگر، HP متوجه ش��د رفتار ارتباطی 
مصرف کنندگان و مش��تریان با ش��رکت دچار تغییر 
ش��ده اس��ت. در س��ال های اخیر فروش پرینترها و 
رایانه های ش��خصی این ش��رکت به شدت در سراسر 
دنی��ا افزای��ش یافته اس��ت، اما همزمان ب��ا افزایش 
ش��دید فروش مش��کلی بزرگ برای HP پدید آمد؛ 
مش��کلی به ن��ام »نگهداری مش��تریان قدیمی« که 
بسیار پیچیده تر از جذب مشتریان جدید خودنمایی 
می کرد. فروش باالی HP باعث ش��د واحد خدمات 
پس از فروش حتی فرصت نکند به تمامی مراجعان و 
درخواست کنندگان خدمات، در اسرع وقت و با دقت 
کافی خدمات ارائه کند. بنابراین راهبرد اصلی برنامه 
CRM  در HP، کاهش تعداد دفعات ارائه خدماتی 
شد که طی آن خدمات اطالعات مشتری و محصول 
ردیابی نمی شوند. در این نوع خدمات دهی، اطالعات 
و بازخورد های ارزش��مند مش��تری و روش های حل 
مس��ئله در طول ارائه خدمات ثبت و ضبط نش��ده و 
بنابراین فرصت های بی شماری که می توانست جهت 
تقویت رابطه با مشتری و وفادارسازی او انجام شود، 
از دس��ت می رفت. در واقع HP  متوجه شد بهترین 
راه برای تحلیل رفتار مشتری، داده هایی است که او 
در هنگام خرید تولی��د می کند و از طریق اطالعات 
عملکرد مش��تری می توان ارتباط��ات را پایاتر کرد و 
بس��ته های محص��ول و خدمات اختصاص��ی برای او 

تولید کرد. 

  CRM باید جهت پیاده س��ازی HPدر قدم اول
یک نقطه ش��روع برای خود ایجاد می کرد؛ نقطه ای 
که بهب��ود در عملکرد س��ازمان را به خوبی نش��ان 
دهد. همچنین باید از س��اختاری واحد برای تمامی 
دفات��ر HP  در دنی��ا پیروی می کرد ک��ه به اندازه 
کافی منعطف باش��د و بتواند ب��ا افزایش فروش نیز 
همخوانی داش��ته باش��د. از طرفی این ساختار باید 
جهت انطباق با شرایط منطقه ای فروش نیز آمادگی 

داشته باشد. 
در اینج��ا بود که گروه مش��اوران کمبریج راه حل 
خ��ود را ارائه کردند؛ اس��تفاد از برنام��ه داده کاوی 
ی��ا.Datamining  در ای��ن برنام��ه روش ه��ا و 
ابزارهایی تعیین ش��د تا ازطریق آنها بتوان اطالعات 
مش��تری،  تماس ه��ای  محص��والت،  مش��تریان، 
ضمانتنامه ه��ا و خدمات پ��س از فروش را ترکیب و 
در یک پای��گاه داده مرکزی ذخیره کرد. این برنامه 
موجب بس��ته ش��دن دورهای تسلس��ل در سیستم 
اداری شده و سطح تماس با مشتری را از یک تماس 
تک نقطه ای به سمت تماس های دائم و چندوجهی 
ارتق��ا داد. به عن��وان مثال اکن��ون هنگامی که یک 
مش��تری با HP تماس می گیرد، به هیچ وجه مهم 
نیس��ت که به کدام یک از بخش ها وصل می شود یا 
چه کسی پاس��خگوی این تماس تلفنی باشد، کلیه 
کارکنان به اطالعات این مش��تری دسترسی دارند 
و می توانند با توجه به س��وابق مراودات گذشته اش 
وی را راهنمای��ی کنند. پس از پایان این تماس نیز 
پاس��خگوی تلفن اطالع��ات این مش��تری را به روز 
می کند و ای��ن اطالعات وارد مخزن اصلی ش��ده و 

مجددا در اختیار کلیه کارکنان قرار می گیرد. 
با این شیوه دسترسی به اطالعات و بازخورد های 
مش��تری و اطالع��ات محص��ول،HP  ب��رای ایجاد 
برنامه های هوش��مند بازاریابی و فروش و همچنین 
تولید محصوالت جدیدتر کامال مجهز ش��ده اس��ت. 
در واق��ع یکی از اهداف اصل��ی CRM که کمتر به 
آن توجه می شود، تولید محصوالت جدید با تکیه بر 
خواسته های مشتریان است. کافی است بازخوردهای 
مش��تریان در واحد خدمات پ��س از فروش به واحد 
طراحی محصول منتقل ش��ود تا طراحان بتوانند با 
در نظ��ر گرفتن این م��وارد طرح های جدید خود را 
بیشتر براساس خواست مشتری پیاده سازی کنند. 

همچنی��ن س��ازمان هایی مانند HP با داش��تن 
چنین مخزن اطالعاتی که به صورت لحظه ای به روز 
می ش��ود، به سرعت از مش��کالت موجود در طرح و 
مهندسی محصول خود آگاه می شوند. این امر عالوه 
بر اینکه ش��یوه و س��رعت خدمات پ��س از فروش 
را موثر ت��ر می کند در نس��خه های بع��دی محصول 

تاثیرات اصالحی خود را نیز می گذارد.

چهارشنبه
8دی1395 بازاریابی و فروش10

کافه بازاریابی

تلفنمستقیم:86073279شماره684 www.forsatnet.ir

 شرایط این کمپین سبب شده 
شرکت کنندگان تارگت شده زیادی 

در آن حضور داشته باشند. برای 
شرکت در این کمپین شما باید 

عکس و فیلم به همراه دستور پخت 
تهیه کنید و این باعث افزایش 
کیفیت آن خواهد شد. همچنین 
درباره جامعه هدف این کمپین 

باید اضافه کنم اینطور که به نظر 
می رسد جامعه مخاطبان کسانی 

هستند که به نوعی با آشپزی 
درگیر هستند چون برای شرکت در 
مسابقه تنها نیاز به عکس گرفتن 

نیست و شما باید دستور پخت غذا 
را بدانید

کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی
حامد بختیاری

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

حمیدحاتم طهرانی
مشاور و مدرس حوزه مدیریت ارتباط با مشتری
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مشتری یابی با مسابقه آشپزی



برای مطالعه 605   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 )75(

بدانید چه کارهایی را باید 
انفرادی انجام دهید

بدون ش��ک یک ش��رکت از مجموع��ه ای از افراد 
تشکیل ش��ده اس��ت که کار تیمی آنان موفقیت را 
به همراه خواهد داش��ت. همواره در رابطه با اهمیت 
کار تیمی به وفور صحبت شده و این تصور در ذهن 
اکثر افراد شکل گرفته است که برای پیشبرد کارها 
نیاز است در قالب تیم عمل کرد. این حرف تا حدود 
زیادی درست اس��ت. اما آیا همواره این گونه است؟ 
مثال بارز کار تیمی در رابطه با جا به جایی جس��می 
سنگین اس��ت که انجام آن به صورت انفرادی بسیار 
سخت است اما هنگامی که چند نفر به طور همزمان 
به آن نیرو وارد کنند کار راحت تر و س��ریع تر انجام 
خواهد شد. برای مثال برنامه ریزی بلندمدت شرکت 
امری اس��ت که باید توسط مدیر انجام شود هرچند 
امری زمان بر اس��ت اما کمک س��ایرین تنها دخالت 
در این مورد اس��ت و مدیر را سردرگم خواهد کرد و 
تمرک��ز وی را از بین خواهد برد. به همین خاطر در 
محیط کس��ب و کار باید بدانید که کدامیک از کارها 
را به هر میزان هم که س��خت باشد، باید خودتان به 
تنهای��ی انجام دهید و در کدام موارد الزم اس��ت به 
ش��کل تیمی انجام دهید. در این امر صرفا تخصصی 
ب��ودن کار مطرح نیس��ت و برخی کاره��ا محرمانه 
هس��تند و نمی ت��وان در انجام آن به ف��رد دیگری 

اعتماد کرد. 
ضرورت کار جمعی را می توان از جوانب گوناگون 

مورد مطالعه و بررسی قرار داد. 
1- همفکری: بدون شک هنگامی که چند نفر به 
طور همزمان با هم روی یک کار متمرکز هس��تند، 
نظره��ا متنوع تر و در عین ح��ال کاربردی تر خواهد 
بود که منجر به همفکری مناس��بی خواهد شد؛ این 
همفکری س��رعت انجام کارها را ب��اال خواهد برد و 

باعث می شود به مشکالت کمتری برخورد کنید. 
2- تقویت انگیزه: مثال بارز این مس��ئله ورزش 
کردن به صورت گروهی است. نتایج بیانگر آن است 
اف��راد هنگامی که در قالب تیم به ورزش می پردازند 
از انگی��زه باالتر و تالش بیش��تری بهره مند خواهند 

بود. 

ایده
در رابط��ه با مزیت های کارگروه��ی به قدر کافی 
بحث ش��د و تا به اینجا دریافتید که کارتیمی تا چه 
میزان از اهمیت برخوردار اس��ت. با این حال تحت 
هر شرایطی کار تیمی بهترین گزینه نیست و حتی 
در مواردی مضر نیز خواهد بود. جهت مدیریت زمان 
الزم اس��ت همان طور که ب��ا مزیت های کار گروهی 
آشنا ش��ده اید، نس��بت به مضرات آن نیز اطالعاتی 
کس��ب کنید تا بتوانید بهترین زمان برای اس��تفاده 

از آن را بیابید. 
1- کارگروهی، مهارت و رشد فردی را تحت الشعاع 
خ��ود قرار می ده��د و افراد قوی ت��ر و دارای مهارت 
بیش��تر مجبور هس��تند مانند س��ایرین عمل کنند 
که این ظهور اس��تعدادهای فردی و منحصر به فرد 
آنه��ا را با مش��کل مواجه خواهد س��اخت. به همین 
خاطر کارگروهی برای فردی که نس��بت به سایرین 
از برتری محسوسی برخوردار است، مناسب نیست. 
2- ضعف های افراد در قالب کارگروهی به چش��م 
نخواهد آمد. این امر اگرچه در ظاهر منجر به کمک 
به وی خواهد ش��د اما در دراز مدت باعث می ش��ود 
وی نس��بت به نقص های خود آگاه ش��ود و حتی در 
صورت آگاهی یافتن از آن دلیلی برای تغییر و بهتر 

شدن حس نکند. 

3- پیش��رفت در کارگروهی به مراتب آهس��ته تر 
اس��ت. برای کارگروهی نیاز به هماهنگی تمام افراد 
گروه است که بدون شک این امور زمان زیادی را از 

افراد خواهد گرفت. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- اگر وارد تیمی ش��دید ک��ه آنگونه که باید برای 
شما مفید نیست و حتی باعث پسرفت شما می شود، 
الزم است از آن جدا شوید؛ این امر از اهمیت باالیی 
برخوردار است که بدانید دقیقا در چه لحظه ای وقت 

آن است که کار تیمی را رها کنید. 
- در تیمی حاضر ش��وید که هم��گان نظم کاری 
خوبی دارند و نیاز به هماهنگ ساختن ش��ان نیست. 
در عی��ن حال تک ت��ک افراد در پ��ی ارتقای خود 
باش��ند. ارتق��ای ف��رد در نهایت باع��ث ارتقای تیم 
خواهد ش��د و برای آنکه یک تیم بتواند پیش��رفت 

حاصل کند هر فرد نیز باید به مرور بهتر شود. 
- در کار گروهی وظایف باید به خوبی تقسیم شود 
تا فردی بیکار نباش��د. در واقع گروه باید متشکل از 
اف��راد مختلف با مهارت های متنوع باش��د تا معنای 

تیم شکل گیرد. 

چهارشنبه
811دی1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: در تمامی شرکت ها به خصوص 
مش��اغل س��خت، مدیران باید عالوه بر تامین وضعیت 
مالی کارکنان، نسبت به شرایط روحی کارمند خود نیز 
دقت الزم را داشته باشند. گاهی حضور یک روانشناس 
و صحبتی کوتاه با کارکنان، بهره وری آنها را دوچندان 
خواهد کرد. مدیران در این باره می توانند از روانشناسان 

صنعت��ی در س��ازمان های خ��ود بهره ب��رداری کنن��د. 
روانشناسی صنعتی وسازمانی یک رشته میان رشته ای 
است که مبانی اساس��ی خود را از دانش روانشناسی و 
اصول مدیریتی می گیرد. جوامعی که به سمت صنعتی 
شدن پیش می روند باید از حضور روانشناسان صنعتی 

استفاده کنند. 
چنین روانشناس��انی گاهی روحی دوباره به سازمان 
می دهند. از طرفی وقتی کارکنان یک س��ازمان متوجه 
ش��وند که مدیرش��ان به س��المت روحی آنها نیز توجه 

دارد، ب��ا وفاداری بیش��تری ب��ه همکاری خ��ود ادامه 
می دهند. بنابراین گاهی کارکنان نیاز به صحبت کردن 
درب��اره مش��کالت کاری و زندگی روزم��ره خود دارند؛ 
مش��کالتی که اگر برای آنها راه حلی داده شود، زندگی 
برای کارکنان بهتر خواهد شد. همچنین مدیران بدانند 
که هزینه حضور چنین روانشناسانی در سازمان آنچنان 
نخواه��د ش��د و آنه��ا می توانند از هزین��ه فعالیت های 
بیه��وده که در هر س��ازمانی وجود دارد، کاس��ته و به 

موضوع مهم موردنظر بپردازند. 

حضور روانشناسان صنعتی در 
سازمان ها 

پرس�ش: مدیریت ش�رکتی در حوزه ساختمان و معماری را برعهده دارم. حوزه فعالیت شرکت ما پیچیده و سخت است 
و حدود 40 مهندس در رش�ته های مختلف مربوط به س�اختمان با ش�رکت همکاری می کنند. عالوه بر این افراد، کسانی 
نیز در حوزه بازاریابی، جذب مشتری و... نیز در شرکت فعالیت می کنند. وضعیت شرکت همیشه یکسان و درحال رشد 
نیس�ت و گاهی با مش�کالت مالی مختلفی روبه رو می ش�ود و برخی زمان ها پروژه ها برای اجرا و تحویل با چالش هایی مواجه می ش�وند. چنین چالش هایی 
کارکنان و مهندس�ان ش�رکت را با مشکالت مختلفی روبه رو می کند؛ مش�کالتی که به طور مستقیم روی عملکرد آنها تاثیر می گذارد. راهنمایی کنید برای 

احیای دوباره کارکنان چه عملکردهایی را می توانیم اجرا کنیم. 

کلینیککسبوکار

 Eastman کمپان��ی 
ک��ه   Kodak Company
 Kodak به طور معمول با نام
یک  می ش����ود،  ش����ناخته 
تولید کننده  آمریکایی  شرکت 
دوربین ه��ا و خدم��ات مربوط 
ب��ه صنعت عکاس��ی اس��ت و 
دفتر اصل��ی این ش��رکت در 
ش��هر نیوی��ورک واقع ش��ده. 
این ش��رکت در سال 1888 و 
 George Eastman توسط
  Henry A. Strong و 

تاسیس شد. 
کداک یک��ی از قدیمی ترین 
و مش��هور ترین تولید کنندگان 
تجهی��زات عکاس��ی و مخترع 
دوربین ه��ای دس��تی ابتدایی 
بوده اس��ت. نخس��تین تصویر 
ثب��ت ش��ده از ف��رود انس��ان 
روی کره ماه، توس��ط یکی از 
دوربین های این شرکت گرفته 

شده است. 
ای��ن  مطالع��ه  و  بررس��ی 
کمپان��ی نش��ان می ده��د که 
این ش��رکت چطور توانس��ته 
از طری��ق تحقی��ق و تولی��د 
سیس��تم عکاسی براساس نیاز 
مصرف کنن��دگان ب��ه یکی از 
برترین های این صنعت تبدیل 
ش��ود. س��ازمان های هوشمند 
و  ب��ازار  تحقی��ق  طری��ق  از 
به کارگی��ری فناوری های روز، 
محصوالتی تولید خواهند کرد 
که رضایت مش��تریان را جلب 

کنند. 

تغییرات سریع
تقاض�����ای  و  نیاز ه�����ا 
مصرف کنندگان دائما در حال 
تغییر است. امروزه در مقایسه 
نی��از مش��تریان  با گذش��ته، 
پیچیده تر ش��ده اس��ت. برای 
مثال، آنها رایانه های با عملکرد 
باال تر، خودرو هایی پر سرعت تر 
گوش��ی های  و  مطمئن ت��ر  و 
بیش��تر  قابلیت های  ب��ا  تلفن 
در همین حال،  می خواهن��د. 
از  فن��اوری حاکی  پیش��رفت 
آن اس��ت که کاال ها و خدمات 
دی��روز، ب��ه س��رعت در حال 
کهنه شدن هستند. سازمان ها 
باید تمرکز خود را متوجه این 
تغییرات کنند. به عنوان مثال، 
تولید کنندگان  برخ��ی  امروزه 
کفش های ورزشی، کفش هایی 
تولید می کنند که سبک بوده 

و در عین حال، حالت ارتجاعی 
بیشتری داشته باشند، از طرف 
رایانه،  تولیدکنن��د گان  دیگر، 
رایانه های جدیدی س��اخته اند 
که حافظه و ق��درت پردازش 

بیشتری دارند. 
اینها نمونه هایی از پیشرفت 
بخ��ش  و  بودن��د  فن��اوری 
بازاریابی، مس��ئولیت بررس��ی 
تغییرات مرب��وط به این حوزه 
را بر عه��ده دارد، ت��ا ب��ه این 
ترتی��ب س��ازمان ها بتوانند با 
تصمیم گیری ه��ای به موقع و 
همزمان با به روز شدن فناوری، 
تغییرات الزم را اعمال کنند. 

تقاضای مشتریان
ای��ن امکان وج��ود دارد که 
تقاضای مش��تریان را از طریق 
رفتار های روزانه آنها مشخص 
کرد و بس��یاری از شرکت های 
مش��هور از همین شیوه برای 
گسترش کسب و کار خود بهره 

برده اند. مثال با تماشای 
مس��ابقات فوتب��ال در 
روز های گرم تابس��تان 
مشخص ش��د که بازار 
نوش��یدنی های  فروش 
خنک در حین تماشای 
مس��ابقات بسیار پر رنق 
خواه��د ب��ود. ب��ا این 
ح��ال، در جامعه امروز 
م��ا، ب��ا وج��ود ب��ازار 
که  پیچی��ده ای  فروش 
دارد، مصرف کنن��دگان 
ب��ه دنب��ال محصوالتی 
تع��داد  ک��ه  هس��تند 
بیشتری از نیاز های آنها 

را پوشش دهد. به عنوان مثال 
ب��ا خرید یک  مصرف کنن��ده 
دوربین عکاسی تنها به دنبال 
گرفت��ن عکس نیس��ت، بلکه 
کیفی��ت عکس، حمل آس��ان 
باالی  دوربین، قدرت فوکوس 
دوربی��ن از جمل��ه گزینه های 
مورد نی��از او اس��ت. ب��ه ای��ن 
ترتی��ب، مصرف کننده در یک 
دنبال مجموعه ای  به  دوربین، 

از قابلیت هاست. 
 Kodak بنابرای��ن کمپانی
چگونه توانس��ته ب��ه تقاضای 
مش��تریانش پاس��خگو باشد؟ 
پی��ش از اینک��ه نگاه��ی ب��ه 
محصوالت تولیدی این شرکت 
بیندازی��م، الزم اس��ت ابت��دا 
فرهنگ س��ازمانی ُک��داک را 
مورد بررسی قرار دهیم. برای 
موفقی��ت در جایگاه بازار، یک 

س��ازمان باید فرهنگ خود را 
بر مبن��ای بازاریابی قرار دهد. 
پیشبرد فرهنگ یک سازمان، 
چشم انداز و بیان ماموریت آن 
اس��ت. با مطالعه و تحلیل این 
موضوع می توان درک کرد که 
چرا کداک توانس��ته در زمینه 
خدم��ات به مش��تریان موفق 

عمل کند. 

دیدگاه
دیدگاه ش��رکت ک��داک به 
این ترتیب اس��ت که »میراث 
م��ا پا برجاس��ت و ه��دف ما، 
نخس��تین بودن در دنیاست.« 
این رویکرد در کمپانی کداک، 
اتفاق تازه ای نیست، اما هدفی 
است که این شرکت به تازگی 
آن را ج��زو اولویت ه��ای خود 
قرار داده است. امروزه فرهنگ 
س��ازمانی کداک، با قرار دادن 
جلب رضایت مصرف کنندگان 
به عن��وان هدف اصل��ی خود، 

قصد دارد به بهترین ها دس��ت 
پی��دا کند و از ای��ن طریق، به 
تبدیل  این صنعت  پیش��روی 
شود. طی چند س��ال، کداک 
در حوزه تغیی��رات مربوط به 
دوربین های عکاس��ی، همیشه 
ح��رف اول را زده. این کمپانی 
درک ک��رده ک��ه محصوالت، 
طول عمر مح��دودی دارند و 
الزم است که گهگاه محصوالت 
جدید با قابلیت های بیشتر به 
بازار این صنعت معرفی شوند. 

تحقیق و بررسی
س��ال ها تحقیق و بررس��ی 
چش��مگیر  پیش��رفت های  و 
فن��اوری، منج��ر به س��اخت 
س��اده ترین و هوش��مند ترین 
توس��ط  عکاس��ی  سیس��تم 
کداک ش��ده اس��ت. محققان 

ش��دند  متوجه  کمپانی  ای��ن 
مصرف کنن�����دگان  ک����ه 
تغییر  ب��رای  قابلیتی  خواهان 
هس��تند.  عکس ه��ا  فرم��ت 
وج��ود فرمت ه��ا بیش��تر ب��ه 
مصرف کنن��دگان ای��ن امکان 
را می داد که کنترل بیش��تری 
روی عکس ها داش��ته باشند و 

خالقانه تر عمل کنند. 
در این بی��ن، تاریخ و مکان 
عکس های گرفته ش��ده بعد از 
گذش��ت مدتی ناخوانا می شد. 
بنابرای��ن کداک متوجه ش��د 
که این مس��ئله یک��ی دیگر از 
مصرف کنن��دگان  مش��کالت 
و  است  عکاس��ی  دوربین های 
این مش��کل باعث می شد که 
مصرف کنندگان نتوانند نگاتیو 
مورد نی��از خ��ود را برای چاپ 
دوب��اره پیدا کنن��د. تحقیقات 
نش��ان داد که تنها 2درصد از 
عکس ها، دوباره چاپ شده اند. 
همی��ن نق��ص باعث ش��د که 
مصرف کنندگان  عالقه 
ب��ه  و  عکاس��ی  ب��ه 
اشتراک گذاری عکس ها 

کاهش پیدا کند. 
بنابرای��ن، اطالع��ات 
مربوط به تحقیق بازار، 
به کمپان��ی کداک این 
فرص��ت کلیدی را دارد 
تا نیاز ها و خواسته های 
مش��تریان خود را پیدا 
کداک  درنتیجه  کن��د. 
ب��ا در نظ��ر گرفت نیاز 
تولی��د  و  مش��تریان 
با  مطابق  محصوالت��ی 
خواس��ته آنها، قادر بود 
رضایت مشتریان را جلب کند. 
همی��ن امر، منجر به توس��عه 
محصول این شرکت و ساخت 
سیستم پیشرفته عکاسی شد 
که شامل فیلم ها، دوربین های 
فناوری های ه��ای  و  عکاس��ی 

نوآورانه در این زمینه بود. 

تمرکز روی مشتری
و چشم انداز  ماموریت  طبق 
این کمپانی، کداک هر یک از 
بخش های مربوط به سیس��تم 
عکاس��ی خ��ود را، براس��اس 
نی��از مصرف کنن��ده س��اخته 
اس��ت. این ش��رکت ب��ا ایجاد 
ارتب��اط ب��ا مصرف کنن��دگان 
دوربین هایش  بهتری��ن  خود، 
را تولی��د کرده اس��ت. آنها به 
جای تهی��ه نمونه ه��ای اولیه 
از جعبه های خالی  دوربین ها، 

چوبی اس��تفاده کرده و داخل 
آنها پنل های LCD و فناوری 
کردن��د.  نص��ب  منظره ی��اب 
ای��ن اقدام، آنه��ا را به طراحی 
دوربین ه��ای جدیدی هدایت 
ک��رد ک��ه کامال ب��ا مدل های 
قدیمی متفاوت بود. سیس��تم 
پیشرفته عکاسی کداک، مورد 
سراسر  مصرف کنندگان  تایید 
دنی��ا ق��رار گرفته اس��ت. این 
ش��رکت با بررسی محصوالت 
خ��ود در 11 کش��ور مختلف، 
دریافت  مثبتی  بازخورد ه��ای 

کرده است. 

ایجاد سازش
ک��ه  بزرگ��ی  مش��کل 
رایانه ای در طول  کمپانی های 
20سال گذش��ته با آن مواجه 
هس��تند، عدم سازگاری است. 
ش��رکت های رقیب، نرم افزار ها 
و س��خت افزار های خاص خود 
را طراحی می کنن��د تا از این 
طریق، س��هم مشخصی از کل 
ب��ازار را نصیب خ��ود کنند. با 
این حال، آنها با این کار، سهم 
ب��ازار خود را محدود می کنند. 
متوجه  ش��رکت ها،  این  اخیرا 
خطای خ��ود ش��ده و در پی 
ایجاد سیستم سازشی هستند. 
ای��ن  از  جلوگی��ری  ب��رای 
اتفاق، ک��داک ایجاد س��ازگاری 
در سیس��تم های عکاس��ی خود 
را در دس��تور کار ق��رار داد. در 
س��ال 1991، تیمی پنج نفره از 
پیشرو های صنعت عکاسی را برای 
پیشبرد سیستم جدید عکاسی به 
کار گرفت که گفته می شود باعث 
ایج��اد رقاب��ت در تاریخ صنعت 
ش��د. نمونه آن، معرفی دوربین 
Brownie، در سال های ابتدایی 

قرن بیستم میالدی بود. 

نتیجه گیری
در اوایل ده��ه 90 میالدی 
جامع ترین  ابداع  کننده  کداک 
سیس��تم بین المللی بررس��ی 
توس��عه  بود.  مصرف کنندگان 
عکاسی،  پیش��رفته  سیس��تم 
دقیق  توجه  مس��تقیم  نتیجه 
مصرف کنن��دگان  نی��از  ب��ه 
اس��ت.  دوربین های عکاس��ی 
این ش��رکت ب��ا پی��دا کردن 
کمبود های موجود در صنعت 
عکاس��ی و مزایا و فوایدی که 
می شد از طریق آنها به دست 
آورد، این سیستم پیشرفته را 

ابداع کرد. 

امروزه در مقایسه با گذشته، نیاز 
مشتریان پیچیده تر شد است. برای 

مثال، آنها رایانه های با عملکرد 
باال تر، خودرو هایی پر سرعت تر 

و مطمئن تر و گوشی های تلفن با 
قابلیت های بیشتر می خواهند. در 

همین حال، پیشرفت فناوری حاکی 
از آن است که کاال ها و خدمات 
دیروز، به سرعت در حال کهنه 

شدن هستند
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کارتابل

امیر آل علی

بررسی شیوه  های مدیریتی کمپانی ُکداک

شما تنها دکمه را فشار دهید، باقی کار  با ما

5 قدم تا برجسته سازی یک برند 
در رسانه های بزرگ چاپی

رس��انه های چاپی بس��یاری وجود دارند که تعداد 
مخاطب��ان آنه��ا ماهان��ه میلیون ه��ا نفر اس��ت. این 
رس��انه ها می توانند ارزش بس��یار زیادی در بازاریابی 
داشته باش��ند. نکته جالب تر این اس��ت که بازاریابی 
آنالی��ن نیز می تواند از پتانس��یل های موجود در این 
زمینه استفاده کند. ممکن است به عنوان موسس یک 
ش��رکت از این ایده به وج��د بیایید و به ظرفیت های 
موج��ود در این زمینه فک��ر کنید ام��ا در عین حال 
خودتان را قانع کنید که این یک امید واهی است. اما 
در این مورد اشتباه می کنید؛ شما به راحتی می توانید 
ویژگی های برند آنالین خود را در رسانه های بزرگ و 
اصلی چاپی به صورت برجس��ته نشان بدهید. اما این 
کار نیازمند طی یک س��ری مراحل است که به صورت 
گام به گام پیش می رود. ابتدا بیایید نگاهی به مزایای 

آگهی در یکی از رسانه های چاپی بیندازیم. 
نخس��تین مزیت اس��تفاده از آگهی در رسانه های 
بزرگ چاپی، ایجاد آگاهی در مورد برند است. هرچند 
ایجاد آگاهی در مورد یک برند اقدامی دش��وار است، 
ام��ا گاهی حتی اقدامات غیرمس��تقیم نیز به افزایش 
عمق برای برند ش��ما کمک می کند. ایجاد شهرت و 
اقتدار دومین مزیت این آگهی هاست. تنها کافی است 
لوگوی یک استارتاپ به صورت مستمر در آگهی های 
چاپ��ی مورد اس��تفاده قرار بگیرد. این مس��ئله باعث 
افزایش ش��هرت می ش��ود. در مقابل این شهرت نیز 
ارجاعاتی به برند داده می ش��ود که ب��رای آن مزیت 
بزرگ��ی خواهد بود. برای مثال افراد به صورت دائم به 
وب س��ایت آن برند سر می زنند. در این بین قلمرویی 
مقتدرانه نیز برای برند مورد نظر ایجاد می ش��ود که 
امتیازی بزرگ برای آن به شمار می آید. یکی دیگر از 
مزیت های این کار ایجاد رابطه اس��ت. در واقع هرچه 
میزان این روابط با رس��انه های چاپی بیشتر می شود 
شرایط برای آن برند در رسانه مورد نظر بهتر می شود 
و حتی ممکن است به مرحله ای برسد که یک ستون 

یا بخش خاص به آن اختصاص داده شود. 
اما چطور می توان این رابطه را با رس��انه های چاپی 
برقرار کرد؟ برای برقراری ارتباط با رس��انه های چاپی 
دو راه وجود دارد؛ نخستین راه این است که شخصی 
را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام بدهد، 
این کار مانند روابط عمومی یا ارتباط با رس��انه است. 
راه دوم هم این اس��ت که خودتان دست  به کار شوید 
و این کار را انجام بدهید. اگر کار را به فردی فعال در 
حوزه روابط عمومی بسپارید، کار انجام می شود اما اگر 
قرار است این کار را خودتان انجام بدهید باید مراحلی 
را س��پری کنید و نکاتی را مدنظر داشته باشید تا در 

این کار موفق شوید. اما این کارها چه هستند؟ 
1. یک بنیاد راه بیندازید

دش��وارترین مرحل��ه در این اس��تراتژی مانند هر 
حوزه دیگری در کس��ب وکار، آغاز آن اس��ت. ش��ما 
پی��ش از آنکه به یک رس��انه چاپ��ی معتبر مراجعه 
کنید باید به کار خودتان پر و بال بدهید و برای آن 
شهرتی فراهم کنید. می توانید این کار را با راه اندازی 
یک وبالگ برای وب س��ایت خود آغازتان کنید. اگر 
وبالگ دارید هم ک��ه می توانید آن را فعال تر کنید. 
عکس ه��ای باکیفی��ت از صنعت مورد نظ��ر خود با 
موضوع��ات مختل��ف در وبالگ ت��ان منتش��ر کنید. 
این وبالگ قرار اس��ت محلی برای مراجعه مس��تمر 
مخاطبان اولیه ش��ما باش��د پس باید مقاله هایی در 
آن قرار بدهید که به خوبی نوش��ته شده و جزییات 
زی��ادی را در اختیار آنها بگذارد. هدف خود را برای 
ابتدای کار روی 10مقاله بگذارید و آنها را به صورت 

تخصصی آماده کنید. 
2. اجتماعی شوید

اگ��ر در زمینه ش��بکه های اجتماع��ی قوی ظاهر 
ش��وید برای مس��ئول یا س��ردبیر رس��انه چاپی نیز 
قوی ت��ر و تعاملی تر ظاهر خواهید ش��د. تالش کنید 
از ش��بکه های اجتماعی مانند فیس ب��وک و توییتر 
اس��تفاده کنی��د و مقاله های خ��ود را از این طریق 
گس��ترش بدهید تا همه خوانندگان ب��ا آنها درگیر 
ش��وند. این در حقیق��ت یکی از راه ه��ای نفوذگری 
است که اینفلوئنسرها از آن استفاده می کنند. اینکه 
بتوانید یک شبکه اجتماعی قدرتمند راه اندازی کنید 
قدری زمان می برد؛ احتماال برای اینکه مخاطبان به 
تعداد قابل مالحظه ای برس��ند حداقل باید شش ماه 
زمان صرف کنید. اما واقعیت این اس��ت که اگر این 
شبکه های اجتماعی نباشند و در آنها فعالیت نداشته 

باشید، ادامه کار قطعا دشوار خواهد شد. 
3. از رسانه های چاپی محلی شروع کنید

وقتی به کمک وبالگ و شبکه های اجتماعی موفق 
ش��دید تعدادی مخاطب برای خود دس��ت وپا کنید، 
زمان آن می رسد که وارد رسانه های چاپی بشوید و 
از این طریق به مخاطبان خود دسترسی پیدا کنید. 
در عالم واقعیت شاید دسترسی به رسانه های چاپی 
ملی قدری ناممکن باش��د اما می توان به مرور زمان 
به آنها دست پیدا کرد. در این فاصله بهتر است روی 
اهداف و فرصت هایی متمرکز شوید که در دسترس 
ش��ما قرار دارد. به این ترتیب بهتر اس��ت به س��راغ 

رسانه های چاپی محلی بروید. 
4. بکارید و درو کنید

وقتی فعالیت خود را در عرصه رس��انه های چاپی 
نیز آغاز کردید زم��ان آن خواهد بود که بازخوردها 
را دریافت و به آنها گوش کنید. س��عی کنید در این 
بی��ن تا جای ممکن رابطه بس��ازید. روابط خود را با 

مسئوالن رسانه های چاپی نیز قوی کنید. 
5. قدم هایی بزرگ بردارید

حاال زمان آن رسیده که قدم هایی بزرگ بردارید. 
وقتی حجم مخاطب باال رفت و روابط با مس��ئوالن 
رس��انه های چاپ��ی به ص��ورت خوب��ی برقرار ش��د، 
می توانید به سراغ رس��انه های چاپی بزرگ بروید و 
ب��رای ارتقای برند خود از آنها بهره بگیرید. به دنبال 
این نباش��ید که کسی به ش��ما لطف کند بلکه آنها 
را در ش��رایطی قرار بدهید که خودش��ان تمایل به 
همکاری با ش��ما داشته باش��ند. با طی این مراحل 

شک نکنید که موفق خواهید شد. 

مدیریت امروز

الهام مشعوف
elham.mashouf@gmail.com

نسیم بنایی



راز هایی که شرکت های هواپیمایی 
از مشتریان خود پنهان می کنند

چطور س��فری ارزان تر و به صرفه تر داشته باشیم؟ 
صنعت حمل و نقل هوایی و آژانس های مس��افربری، 
مثل هر صنعت دیگری از یک س��ری قوانین نوشته 
و نانوشته پیروی می کنند. کشف این قوانین پنهان، 
به مش��تریان این ام��کان را می دهد ک��ه در هزینه 
س��فر های خ��ود صرفه جوی��ی کنند. آیا ه��ر آنچه 
ش��رکت های هواپیمای��ی و آژانس ه��ای هوایی ادعا 
می کنند درس��ت اس��ت؟ در این مطلب از آنچه که 
ش��رکت های هواپیمایی معموالً از مس��افران مخفی 

می کنند، پرده برمی داریم. 

1- اگر زود تر از موقع رسیدید تعجب نکنید
آمادگ��ی ای��ن را داش��ته باش��ید که پرواز ش��ما 
زود ت��ر از آنچه ک��ه روی بلیت قید ش��ده به مقصد 
برس��د. پس از چندین مورد ش��کایت مس��افران از 
شرکت های هوایی به خاطر تأخیر در زمان پرواز ها، 
بس��یاری از ش��رکت های هواپیمایی زمان رس��یدن 
 پ��رواز را دیر تر از زمان واقعی آن به مس��افران اعالم 

می کنند. 

2- رزرو بیش از ظرفیت 
خط��وط هوایی ب��رای اینکه ضرر نکنن��د، تعداد 
مس��افران بیش��تری از ظرفیت پرواز رزرو می کنند، 
چون ممکن است برخی از مسافران سفر  خود را لغو 
کنند و در این شرایط مسافر جایگزین داشته باشند. 

3- فقط 15 دقیقه اکسیژن دارید 
ماسک های اکس��یژنی که برای تنفس در شرایط 
اضط��راری در ب��االی س��ر مس��افران در هواپیما ها 
تعبیه ش��ده، فقط 15 دقیقه اکسیژن شما را فراهم 
می کند. توجیه ش��رکت های س��ازنده این است که 
حداکثر 15دقیقه زمانی است که خلبان برای خارج 
 کردن هواپیما از وضعیت تحت فش��ار اکسیژن نیاز 

دارد. 

4- پرواز های خود را روز های سه شنبه یا 
چهارشنبه رزرو کنید

هرچند ک��ه هنوز ه��م در این م��ورد بحث هایی 
وج��ود دارد، ام��ا به نظر می رس��د ک��ه به طور کلی 
قیمت پرواز ها در روز های س��ه ش��نبه و چهارشنبه 
ارزان تر اس��ت. حتی برای صرفه جویی بیش��تر بهتر 
اس��ت، بلیت ه��ای خود را ب��رای بع��د از ظهر رزرو 
کنید. اگر درباره تاریخ س��فر س��خت گیری چندانی 
نداری��د و برنامه ش��ما انعطاف پذیر تر اس��ت، پرواز 
 خ��ود را به ج��ای آخ��ر هفته ها در روزه��ای هفته 

رزرو کنید. 

5- خلبانان اغلب موقع پرواز می خوابند

براس��اس مطالعه ای که از س��وی انجمن خلبانان 
خطوط هوایی بریتانیا صورت گرفته،  در سال 2013 
نزدی��ک به 56 درص��د از خلبان ها در زم��ان پرواز 
می خوابند. اما نگران نباش��ید. آنها حق استراحت در 
طول زمان پ��رواز را، در زمانی که کمک خلبان آنها 
در حال کنترل و هدایت هواپیماس��ت، دارند. جالب 
اینکه بس��یاری از خلبان��ان گفته اند که در زمانی که 
بیدار ش��ده اند،  کمک خلبان خ��ود را هم در حالت 

خواب دیده اند. 

6- بلیت های یک طرفه ارزان تر است
تمایل افراد بر این اس��ت که باور کنند بلیت های 
رفت و برگشت به صرفه تر است. اما همیشه این طور 
نیس��ت. مقایس��ه قیمت بلیت های دو طرفه رفت و 
برگش��ت با بلیت های یک طرف��ه فقط رفت یا فقط 

برگشت، شما را شگفت زده خواهد کرد. 

7- سن هواپیما ها بیشتر از 10 سال است. 
متوسط س��ن هواپیما های شرکت های هواپیمایی 
در اکثر کش��ورها بیس��تر از 14 س��ال اس��ت. البته 
ج��ای نگرانی نیس��ت. هواپیماهایی ک��ه قیمت آنها 
بیش از 50میلیون دالر اس��ت، به لطف بازرسی های 
 روباتیک و تجهیزات کامل و مدرن، مطمئن و ایمن 

هستند. 

8- پیش از تعطیالت سفر خود را رزرو کنید
اگر قص��د دارید در روزهای تعطیل به مس��افرت 
بروید، حتی االمکان زود تر اق��دام کنید. رزور کردن 
س��فر و پرواز حتی چند ماه پیش از تعطیالت بسیار 
به نفع ش��ما خواهد بود تا اینک��ه بخواهید روز های 
آخ��ر این کار را انج��ام دهید. اگ��ر ضرورتی ندارد، 
شب های عید مسافرت نکنید. در عوض روز عید که 
تردد و عبور و مرور مسافران کمتر است سفر کنید. 
بدین گون��ه کرایه رفت��ن به هتل هم برای ش��ما به 
صرفه تر خواهد بود. در طول تعطیالت هم پرواز های 

بعدازظهر معموالً خلوت تر و ارزان تر است. 

9- نوشیدن قهوه در هواپیما ایده خوبی نیست 
آب مورد اس��تفاده برای تهی��ه قهوه در هواپیما از 
تانکر ه��ای آب هواپیما تامین می ش��ود ک��ه با مواد 
شیمیایی احاطه شده است. آزمایش هایی نشان داده 
اس��ت که آب برخی از تانکر های هواپیما ها آلوده به 
باکتری های مضر برای انس��ان است. بنابراین از آب 
ش��یر های داخل کابین هواپیما و توالت ننوش��ید و 
بطری های بسته بندی آب معدنی را خریداری کنید. 
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زمان��ی خری��د بلیت برای س��فر یک کار 
س��اده و پیش پا افتاده بود حاال اما این کار 

خود به یک علم تبدیل شده است. 
کنون��ی  روزگار  باه��وش  مس��افران 
فاکتوره��ای زی��ادی را ب��رای خرید بلیت 
هواپیما درنظر می گیرن��د. این فاکتورها از 
روز رزرو و زم��ان خدمات گرفته تا انتخاب 
شرکت هواپیمایی موردنظر تنوع دارند. در 
میان فاکتورهای مسافران امروزی مستقیم 
یا غیرمستقیم بودن پرواز هم اهمیت دارد 
اما جنبه دیگر این داس��تان این اس��ت که 
ایرالین ها در حال حاضر بیشتر از هر زمان 
دیگری در پی اطمینان یافتن از دس��تیابی 
ب��ه حداکثر س��ود ممک��ن و در عین حال 
به بهترین ش��کل نش��ان دادن ارزش خود 

هستند. 
شرکت های هواپیمایی این روزها به دنبال 
مدیریت درآمدهای خود بوده و با اس��تفاده 
از نرم افزارهای��ی ک��ه روزب��ه روز پیچیده تر 
می ش��وند، وضعیت مس��یرها و خدمات در 

سراسر جهان را بررسی می کنند. 
س��ود  حاش��یه  چ��ون  تکنیک های��ی 
موردانتظ��ار ه��ر صندل��ی )EMSR(  به 
دنبال بهتری��ن راه برای تعیین قیمت ها در 
زمان واقعی اس��ت. این تکنیک نه تنها در 
مس��یر مدنظر اطالعات کامل را در اختیار 
ش��رکت های هواپیمایی قرار می دهد، بلکه 
درباره تمامی فرصت های کس��ب درآمد در 
سراس��ر ش��بکه خطوط هوایی اطالعات در 
اختیار کاربر می گذارد. بنابراین برای مثال، 
ی��ک پرواز از مبدا لندن ب��ه دوبی می تواند 
همان هزینه ای را داش��ته باش��د که مسیر 

طوالنی ت��ر آن یعنی پرواز لن��دن به مانیل 
)پایتخت فیلیپین( دارد. 

هی��چ عجی��ب نیس��ت که یک ش��رکت 
هواپیمای��ی صندلی های خود را براس��اس 
اینکه چه کسی قرار است روی آن بنشیند 
قیمت بگذارد. شرکت ها معموال مسافران را 
به دو دسته مس��افرت های خانوادگی برای 
گذران اوقات فراغت و مس��افرت های کاری 

تقسیم می کنند. 
بنیانگ��ذار ش��رکت  ب��اروود،  اس��توارت 

Travercial ک��ه کارش مش��اوره ب��رای 
انتخاب شرکت هواپیمایی است دراین باره 
می گوید: »مسیر لندن تا مایورکای اسپانیا 
یک برنامه مشخص دارد. این برنامه نه تنها 
برای سطح هزینه ها، بلکه برای تغییرات در 
روش قیمت گذاری در طول زمان اس��تفاده 

می شود.«
برنام��ه برخی خط��وط هوای��ی حتی از 
این هم مش��خص تر اس��ت. آنها آماده  اند به 
مسافرانی که پول کمتری می دهند خدمات 

کمتری ارائ��ه کنند و در مقایس��ه آنها که 
پول بیشتری می دهند، از امکانات کمتری 
برخ��وردار باش��ند. خدماتی ک��ه اکنون از 
سوی شرکت Caravelo  در اسپانیا ارائه 
می ش��ود، به خطوط هوایی کمک می کند 
مس��افرانی را که به احتمال خیلی زیاد در 
ازای پرداخت پول بیش��تر حاضر هس��تند 
بلیت مس��یرهای ش��لوغ و پر رفت و آمد را 
تهیه کنند، شناسایی کرده و پول بیشتری 
از آنه��ا بگیرند. بنابرای��ن صندلی های آزاد 

به ه��ر قیمتی که ایرالین ه��ا صالح بدانند 
فروخته می شوند. 

یک راه دیگر مس��افران برای گیر آوردن 
بلیت ارزان تر یافتن پروازی است که در یک 

روز خاص از دیگر روزها ارزان تر باشد. 
سال گذشته میالدی شرکت گزارش های 
خطوط هوایی تحقیقی انجام داد و دریافت 
ک��ه جمع��ه گران تری��ن روز ب��رای بلیت 
هواپیماس��ت، درحال��ی ک��ه یکش��نبه اگر 
کس��ی بلیت رزرو کند می تواند با 13درصد 

تخفیف همان بلیت را بگیرد. 
البته به گفته کارشناس��ان هیچ تضمینی 
وجود ن��دارد ک��ه ی��ک روز از هفته بلیت 
هواپیما ارزان تر از روزهای دیگر باش��د. اما 
کال روزه��ای آخر هفته زمان خوبی اس��ت 
که بتوان صندلی ارزانی برای نشس��تن در 

هواپیما پیدا کرد. 
با همه این حرف ها اما سطح پروازها در تمام 
دنیا دو دسته بیشتر نیست یا بیزینس کالس 
است یا اکونومی)معمولی(. واقعیت این است 
که ایرالین ها چندین زیرشاخه قیمتی برای 

این دو سطح از پرواز دارند. 
اما برای یافتن یک بلیت ارزان قیمت چند 
راه وجود دارد؛ یکی اینکه بدانیم چه کسی 
به کجا قرار است برود، دیگر اینکه به سراغ 
منبع های اصلی برویم نه کس��انی که نقش 
واس��طه و دالل را در خریدوف��روش بلیت 
دارند. ی��ک راه دیگر مقایس��ه میزان پولی 
اس��ت که هر ی��ک از خط��وط هوایی بابت 
پروازهای ش��ان بسته به اینکه مبدا و مقصد 

کجا باشد، می گیرند. 
در کل تعیین قیمت بلی��ت هواپیما این 
روزها آنقدر پیچیده شده که برای تهیه آن 

نیاز به مشاور وجود دارد. 

بلیت هواپیما چطور قیمت گذاری می شود؟ 

ترجمه: گلنوش محب علی 
easyvoyage :منبع

ترجمه: سارا گلچین
منبع: تلگراف

در  هزینه ت��ر،  ک��م  س��فر های  ای��ده 
کشور هایی که امنیت در سفر های هوایی 
بیش��تر اس��ت و مردم ترجی��ح می دهند 
زمان کمتری را نس��بت به سفرزمینی با 
خودروی ش��خصی و قطار ص��رف کنند، 
بحث برانگیز تر اس��ت. ب��ه خصوص برای 
کس��انی که مجبورند برای امور زندگی و 

کاری خود دائم در سفر باشند. 
ولی ش��رکت های هواپیمایی کم هزینه 
و ارزان تر چگونه درآمد کس��ب می کنند؟ 
اقتص��ادی،  هواپیمای��ی  ش��رکت های 
همان ط��ور که از نام ش��ان پیداس��ت، با 
پایین نگه  داش��تن هزینه ه��ای عملیاتی 
پرواز  ه��ا قیمت ه��ای به صرفه ت��ری را به 
مشتریان ارائه می دهند. این شرکت ها در 
براب��ر قوانین حمل و نقل هوایی بین المللی 
تعهداتی یکسان با دیگر شرکت ها دارند و 
دستور العمل  ها و استاندارد های حفاظتی 
و امنیتی مشابهی دارند. بنابراین، برخالف 
باور عمومی و اولی��ه امنیت در پروازهای 

اقتصادی تهدید نمی شود. 
ام��ا پس اگر ای��ن ش��رکت ها از هزینه 
امنیت پرواز ها کم نمی کنند، پس چطور و 
با استفاده از چه شیوه هایی درآمد کسب 
می کنند؟ درمورد شرکت های هواپیمایی 

اقتص��ادی، هزین��ه پایین ت��ر ی��ک مدل 
اقتصادی اس��ت نه ی��ک وضعیت خاص. 
از نقط��ه نظر تجاری و دی��دگاه بازاریابی 
آنها در عملیات پروازی از دیگر شرکت ها 
متفاوت عمل می کنند و از یک استراتژی 
متف��اوت ب��رای ج��ذب مش��تریان خود 

اس��تفاده می کنند. تئوری  آن ها، ضمن 
تأمی��ن امنیت و پایبندی ب��ه قوانین و 
صرفه جویی،  بین المللی،  استاندارد های 
کم کردن هزینه های پرواز و به حداقل 

رساندن آن است. 

هواپیما های خاص
نخس��تین امکانی که آنه��ا در اختیار 
دارن��د ب��رای اینکه همچن��ان با وجود 
تأمی��ن امنیت و هزینه ه��ای عملیاتی، 
پرواز ه��ای به صرفه ای را به مش��تریان 
پیش��نهاد کنن��د، هواپیماها هس��تند. 
ش��رکت های هواپیمایی اقتصادی، برای 
نگهداری،  هزینه ه��ای  ک��ردن  محدود 
تعمیر و آم��وزش خلبان و خدمه پرواز، 
فقط از نوع خاصی از هواپیماها استفاده 

می کنن��د. هواپیماه��ای بویینگ 737 و 
ایرباس A320، دو مدل هواپیمای بسیار 
پرف��روش در دنیا هس��تند ک��ه برندگان 
این بازی پرس��ود می ش��وند. هر کدام از 
ای��ن هواپیما ها قابلی��ت پذیرایی از تعداد 

حداکثری مسافران را در مقابل فقط یک 
کالس پروازی دارند. ش��رکت هواپیمایی 
ترکیه ای پگاس��وس ک��ه در اروپا رش��د 
س��ریعی داش��ته، از هواپیم��ای بویینگ 
 737 در خط��وط هوای��ی خود اس��تفاده 

می کند. 

ساعت پروازی و فرودگاه جایگزین
یکی دیگ��ر از راه های کم کردن هزینه 
هواپیمای��ی  ش��رکت های  ب��رای  پ��رواز 
اقتصادی، برنامه های پروازی در س��اعاتی 
متف��اوت و در فرودگاه ه��ای دور افت��اده 

و اغل��ب فرودگاه ه��ای جایگزین اس��ت. 
فرانس��ه  باووایس-تیلی  ف��رودگاه  مث��ل 
و  بارس��لونا  Gerone  در  پاری��س،  در 
برگامو در میالن. فرودگاه های جایگزین، 
ای��ن امکان را به ش��رکت های هواپیمایی 
اقتصادی می دهد که مالیات کمتری برای 
پرواز های خود نس��بت به فرودگاه های 
بزرگ تر بپردازند. همچنین، ساعت های 
و  ترافی��ک  اوج  در س��اعات  پ��روازی 
می��ان روز نی��ز ب��ه مراتب ب��رای آنها 
 نس��بت به س��اعات کم ت��ردد گران تر 

تمام می شود. 

عدم ارائه خدمات 
ب��ه ع��الوه در پرواز ه��ای اقتصادی 
خب��ری از پذیرای��ی و خدمت رس��انی 
مانند پرواز های معمولی و فرست کالس 
نیس��ت. مث��اًل، در هواپیم��ا روزنام��ه 
و مجل��ه ب��رای مطالع��ه مس��افران در 
اختیار آنه��ا قرار نمی گیرد. مس��افران 
برای نوش��یدنی و ص��رف تنقالت باید 
هزین��ه ای جداگان��ه پرداخ��ت کنند و 
همچنین برای حمل باردس��تی به داخل 
هواپیم��ا نی��ز مبلغ��ی جداگان��ه در نظر 
گرفته می ش��ود. همچنین، ش��رکت های 
اقتص��ادی فک��ر هزینه های  هواپیمای��ی 
توزیع بلیت را ه��م کرده اند و تهیه بلیت 

آنها فقط از طریق اینترنت انجام می شود. 
بنابرای��ن، عالوه ب��ر محدودیت حمل بار، 
ع��دم ارائه خدمات و پذیرایی در هواپیما، 
عدم ارائه س��رویس انتقال برای رفتن به 
فرودگاه  دوم  )در پرواز های غیر مستقیم( 
که آن هم معموالً فرودگاهی دور تر است، 
هزینه ه��ای عملیاتی و تمام ش��ده پرواز 
را کاهش می دهد. ای��ن امر، همان اتالف 
وقت اس��ت که در واقع به نظر می رس��د 
مس��افران زمان خود را در ازای پرواز کم 

هزینه می فروشند. 

دامپینگ اجتماعی 
اما ام��کان دیگر آنها اس��تفاده از بازی 
دامپینگ اجتماعی اس��ت. به این ترتیب 
که ب��ا کادر پرواز، ش��امل خلبان، کمک 
خلب��ان و خدمه پرواز در کش��ور هایی که 
قوانین کار س��خت گیرانه آنچنانی ندارد و 
پرداخت حقوق در آنها به صرفه تر اس��ت، 
ق��رارداد کاری امضا می کنن��د. دامپینگ 
اجتماعی از همان ایده دامپینگ اقتصادی 
پی��روی می کن��د، ام��ا در ح��وزه نیروی 
انس��انی. در واقع ش��رکت های هواپیمایی 
با ب��ه کار گی��ری نیروه��ا تح��ت قوانین 
کش��ور های دیگ��ر و پرداخت دس��تمزد 
کمت��ر، در پرداخت هزینه ها صرفه جویی 

می کنند. 

نگاهی به مدل اقتصادی پروازهای ارزان قیمت 

 استراتژی
 شرکت های هواپیمایی 

در کسب درآمد 

درمورد شرکت های هواپیمایی اقتصادی، 
هزینه پایین تر یک مدل اقتصادی 

است نه یک وضعیت خاص. از نقطه 
نظر تجاری و دیدگاه بازاریابی آنها 

در عملیات پروازی از دیگر شرکت ها 
متفاوت عمل می کنند و از یک استراتژی 

متفاوت برای جذب مشتریان خود 
استفاده می کنند. تئوری  آن ها، ضمن 
تأمین امنیت و پایبندی به قوانین و 

استاندارد های بین المللی، صرفه جویی، 
کم کردن هزینه های پرواز و به حداقل 

رساندن آن است
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HTC Vive

ای��ن محص��ول از محبوب ترین هدس��ت های 
واقعی��ت مج��ازی موج��ود در ب��ازار و یک��ی از 
پرفروش ترین ه��ای کمپان��ی HTC در س��ال 
2016 ب��ود. این گج��ت به طور وی��ژه محبوب 
کارب��ران اه��ل بازی اس��ت. نوع نمایش��گر این 
محص��ول OLED و رزولوش��ن آن 2160 در 
steam vr 1200 است. پلتفرم این هدست از نوع 
و زاویه دید آن 110 درجه اس��ت. بازیکنانی که 
از این هدس��ت اس��تفاده می کنند از یک مزیت 
ب��زرگ، یعنی ص��دای داخلی هدس��ت بهره مند 

هستند. قیمت این محصول 799 دالر است. 

Snap Spectacles

یک��ی از برترین گجت های پوش��یدنی 2016، 
عینک اسنپ بود. عینکی هیجان انگیز با قابلیت 
ثب��ت ویدئوه��ای 10 ثانی��ه ای. زاوی��ه دید این 
عینک تا360 درجه گس��ترده اس��ت و برهمین 
اس��اس اغلب کاربران احساس نمی کنند عینکی 
هوش��مند بر چش��م دارند. بس��یاری از کاربران 
این عینک را با گوگل گلس مقایس��ه می کردند 
و جالب ت��ر اینکه برخی، ای��ن محصول را برتر از 
محصول تولیدی گوگل ارزیابی می کنند. امکان 
ویرایش تصاویر ضبط شده و اشتراک گذاری آن 
با کاربران اس��نپ چت از دیگ��ر مزایای مهم آن 
محسوب می شود. قیمت این محصول 130 دالر 

است. 

Apple Watch Series 2

اگرچ��ه کمپان��ی اپ��ل در طول س��ال 2016 
کم کار نبود، ام��ا یکی از محصوالت مفید و مهم 
این ش��رکت در طول این س��ال، س��اعت جدید 
و هوش��مندی ب��ود که بس��یاری از کارب��ران را 
هیجان زده کرد. این س��اعت هوش��مند ضد آب 
اس��ت و به صفحه کلید لمس��ی مجهز است. از 
خصایص جالب س��اعت اپل، قابلیت اجرای بازی 
پوکمون گو در آن اس��ت. این س��اعت نسبت به 
نس��خه اولیه خود 50 برابر پر س��رعت تر است و 
ق��درت پ��ردازش گرافیکی قوی تری نی��ز دارد. 
نمایشگر این ساعت بسیار قدرتمند است و حتی 
زیر نور مستقیم آفتاب وضوحی قابل قبول دارد. 

قیمت این محصول 270 دالر است. 

Amazon Echo Dot

یکی از برترین محصوالت آمازون که به جرات 
می توان گف��ت جزو برتری��ن گجت های 2016 
 amazon echo dot نیز رده بندی می ش��ود
است. اس��پیکری اس��توانه با طراحی منحصر به 
فرد که به سرعت جای خود را در دل مخاطبان 
باز ک��رد. این بلندگوی حرفه ای که با سیس��تم 
بلوتوث نیز مدیریت می ش��ود، بدون نیاز به هیچ 
تالشی و تنها از طریق دریافت فرمان های صوتی 
کاربر به پخش انواع موس��یقی می پ��ردازد. این 
پخش کنن��ده صوتی از طری��ق تلفن های همراه 
مبتنی بر اندروید یا نسخه های مبتنی بر ویندوز 
قابل کنترل است و با قیمت تقریبی 50 دالر به 

فروش می رسد. 

 LG SH7B
ب��ه نظ��ر می رس��د در س��ال 2016 رقاب��ت 
سامس��ونگ و ال جی ن��ه تنها در ح��وزه تولید 
نمایش��گر های مختل��ف، بلک��ه در ح��وزه تولید 
اس��پیکرها نیز بس��یار داغ بوده اس��ت. اسپیکر 
هوش��مند LG SH7B از برتری��ن تولی��دات 
ال جی در طول س��ال بود که ب��ا نرم افزار مکمل 
پخ��ش موس��یقی و کیفیت ص��دای عالی خود 
نظر مخاطبان س��خت گیر را نی��ز به خود جلب 
کرده است. این محصول که به بلوتوث و ورودی 
HDMI نیز مجهز است 400 دالر قیمت دارد. 

 Pioneer SP BS 73

 پیون��ر یک��ی از قدیمی تری��ن تولید کنندگان 
اس��پیکر در دنیای فناوری اس��ت که در س��ال 
2016 با تولید اسپیکر مدل SPEBS به فروشی 
قابل توجه دس��ت یافت. این محصول با قابلیت 
پخش صدای دالبی کارکردی مناسب برای انواع 
س��خنرانی ها و همایش های بزرگ دارد. طراحی 
منحص��ر به ف��رد و گنبدی ش��کل این محصول 
کمک می کند که صداها با بازتابش بس��یار قوی 
و با کیفیت باال پخش شوند. قیمت این محصول 

749 دالر است. 

 R7 Wierless 360
 یک��ی از زیباتری��ن محصوالت��ی ک��ه توس��ط 
سامس��ونگ در س��ال 2016 طراحی و ارائه ش��د، 
اس��پیکر هوش��مند R7 Wierless 360 است. 
این اس��پیکر بی س��یم با طراحی زیبا و منحصر به 
فرد خود قادر به پوشش دهی 360 درجه ای فشای 
اتاق است و طراحی براق و آیرودینامیکی آن لذت 
بصری و شنیداری این محصول را به طور همزمان 
تضمی��ن می کند. کارب��ران می توانن��د در صورت 
دلخواه از س��ه پایه ای مکمل به عنوان لوازم جانبی 
استفاده کنند. قیمت این محصول 373 دالر است. 

 iphone7
بدون تردی��د محصوالت اپل چه خوب و چه بد یکی از 
جنجالی ترین محصوالت عرضه شده در برهه های مختلف 
زمانی هس��تند. آیفون 7 این شرکت سپتامبر سال 2016 
میالدی رونمایی و عرضه ش��د که طبق معمول توانست با 
استقبال زیادی روبه رو ش��ود، گرچه این استقبال ها دوام 
زیادی نیاورد و پیش بینی  می شود آیفون 7 آنطور که باید 

به فروش نرسد. 

Galaxy S7
ب��ا وجود هم��ه ناکامی های س��ال 2016 ک��ه گریبان 
سامس��ونگ را گرفته ب��ود، باز هم نمی ت��وان از موفقیت 
Galaxy S7 ب��ه س��ادگی عب��ور ک��رد. محصول��ی با 
 دوربی��ن فوق الع��اده قدرتمن��د و پردازنده 8 هس��ته ای

Exynos 8890. حافظه پردازنده این محصول 4گیگابیت 
اس��ت و سیس��تم عامل آن از نوع اندروید نسخه مارشمالو 
اس��ت. از مزیت های این تلفن همراه ضد آب بودن بدنه آن 
اس��ت که از دید بس��یاری از کاربران حائز اهمیت بسیاری 

است. قیمت این تلفن همراه 518 دالر است. 

 Google pixel
 تلف��ن همراه گوگل که به سیس��تم عامل اندروید نوقا 
7.1مجهز اس��ت و صفحه نمایش��ی 5 اینچ��ی دارد جزو 
برترین تولیدات بازار تلفن همراه در سال 2016 بود. این 
تلفن هوش��مند، باتری لیتی��وم یونی 2770 میلی آمپری 
دارد و با دوربین 12 مگاپیکس��لی خود برای عکاس��ی و 
فیلمبرداری گزینه ای مناسب محسوب می شود. وزن این 
تلفن همراه تنها 143 گرم اس��ت و بین تلفن های همراه 
پرحاش��یه این روزها، جایگاه امن و مناسبی دارد. قیمت 

این محصول حدود هزار دالر است. 

 Xbox One S
مایکروسافت امسال با عرضه نسخه جدید کنسول خود بار دیگر قدم به 
صنع��ت پردر آمد بازی های دیجیتال گذاش��ت. Xbox One S محصول 

جدید این کمپانی بود که با قیمت پایه 300 دالر روانه بازار شد. 

Playstation
س��ونی هم برای نبرد با رقیب دیرینه خود یعنی مایکروسافت، نسخه ای 
جدید از کنسول بازی خود را روانه بازار کرد که در همان روز های آغازین 

توانست رکورد فروش به یاد ماندنی از خود به جای بگذارد. 

پوکمونگو
ش��رکت نینتندو پس از س��ال ها توانس��ت دوب��اره در صنعت بازی های 
دیجیتال بدرخش��د، البته این ب��ار نه به خاطر ارائه کنس��ول جدید، بلکه 
ب��ا عرضه نس��ل جدید از بازی ه��ای واقعیت مجازی محبوبیت از دس��ت 
رفت��ه خود را دوباره به دس��ت آورد. پوکمون گو نام خ��ود را به عنوان یکی 
از موفق ترین بازی های ارائه ش��ده در تاری��خ بازی های رایانه ای ثبت کرد. 
این بازی در سه ماه نخست عرضه بیش از 600 میلیون دالر فروش رفت. 

ماریو
اپل به تازگی بازی نوستالوژی ماریو را با تغییراتی به اپل استور آورد که 
با استقبال زیادی روبه رو شد. در روز نخست ارائه این بازی روی اپ استور، 
این س��امانه برای دقایقی به دلیل هجوم کاربران از کار افتاد. س��وپر ماریو 

تنها در 4 روز 40 میلیون بار دانلود شد. 

Galaxy note 7
انفجار های پی درپی نوت 7، رمق سامسونگ را گرفت تا جایی که بعضی 
از س��هامدار ان ب��ه فکر تجزیه ای��ن کمپانی موفق افتادند. البته براس��اس 
نظر سنجی ها، شرکت سامسونگ همچنان در بین کاربران محبوبیت دارد 
و شکست در تولید Galaxy note 7 نتوانست چندان به آبروی سامسونگ 

خدشه وارد کند. 

Xiaomi Mi Mix
یکی از تلفن های همراهی که اخیرا و درماه های پایانی سال 2016 روانه 
بازار شد و به طور اخص در چین چندان فروش قابل توجهی کسب نکرد، 
تلفن همراه xiaomi mi mix بود. این تلفن همراه که پیش بینی می شد 
با دوربین 16 مگاپیکس��لی و سنس��ورهای هوش��مند خود به قلب تعداد 
زیادی از مخاطبان نفوذ کند، در عمل آنچنان که باید و شاید، موفق ظاهر 
نشد. دس��تگاهی که با قیمت تقریبی 520 دالر روانه بازار شد و باید دید 
با وجود عدم موفقیت چشمگیر در بازارهای چین در بازارهای جهانی چه 

عملکردی خواهد داشت. 

توقفسیانوژن
چند روز پیش خبر  ناراحت کننده ای برای دوستداران سیانوژن مبنی بر 
توقف کار این کاس��توم رام منتشر ش��د. به نظر می رسد فشار های وارده از 
سوی شرکت های بزرگ موفق ترین کاستوم رام اندرویدی را به لبه پرتگاه 
رساند. البته گفته می شود از سال آینده سیانوژن با نام LineageOS به 

دست کاربران می رسد. 

Dell XPS 13
یکی از محبوب ترین اولترابوک های 2016 که 
 Dell XPS 13 ارائه شده dell توسط کمپانی
اس��ت. این محصول کم وزن )ی��ک کیلو و 300 
گرم(نمایش��گری قدرتمند با 5.7میلیون پیکسل 
کلی دارد. پردازنده این دس��تگاه از پردازنده های 
 نس��ل پنج��م اینت��ل اس��ت و دارای دو پ��ورت
USB 2,0 اس��ت. صفح��ه نمایش این محصول 
از نوع FullHD و لمس��ی است و پردازنده ای از 
نوع corei3 دارد. قیم��ت تقریبی این محصول 

799 دالر است. 

macbook pro 2016 
از  اپ��ل   م��ک ب��وک جدی��د ش��رکت 
محصوالت مهمی بود که در س��ال 2016 
رونمایی ش��د. محصولی ک��ه 6/8 میلیون 
ب��ار س��ریع تر از پ��اور ب��وک اس��ت. این 
محص��ول به ن��وار OLED لمس��ی مجهز 
اس��ت و در دو م��دل 13 و 15 اینچ��ی 
 ارائه ش��ده. این محصول که ب��ه پردازنده

CORE INTEL I7 مجهز است، گرافیکی 
سه بعدی نیز دارد. قیمت پایه این محصول 

239 دالر است. 

Microsoft Surface Studio
یکی از هیجان انگیز ترین رونمایی های س��ال 2016، رونمایی مایکروسافت از 
س��رفیس بود. محصولی که یک رقیب تمام عیار برای imac محسوب می شد. 
درواقع مایکروس��افت با ارائه نمایش��گر 28 اینچی، زاوی��ه قابل تغییر فوق العاده 
می س��ازد، افزون براین، فضای ش��ناوری بین دست کاربر و صفحه نمایش ایجاد 
می کند و قدرت خالقیت بی نظیری در اختیار گرافیست ها قرار دهد. محصولی که 
به سرعت به یکی از برترین های عرصه طراحی و گرافیک تبدیل شد و طرفداران 

خود را به دست آورد. قیمت این محصول 2999 دالر است. 

پوشیدنیها

گوشیهایموفق

تبلتهاولپتاپهایموفق

دنیایبازی محصوالتشکستخورده
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بود.بس�یاریازش�رکتهاتالشکردندتاگویراازرقب�ایخودبربایند
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بازاری پرسود با آمارهایی عجیب و غریب 

بازی های رایانه ای، پرسودترین صنعت سال
 بازی های رایانه ای ایرانی

باید صادر شود
سرپرست امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
با اش��اره به روی��داد TGC به عنوان نخس��تین رویداد 
بین المللی بازی در ایران و همچنین موفقیت بازی های 
موبایلی در فروشگاه های آنالین جهانی از لزوم صادراتی 
شدن بازی های ایرانی با افزایش کیفیت و خالقیت آنها 

سخن گفت. 
مری��م احم��دی در گفت وگو با ایس��نا ضمن اش��اره 
به فعالیت ه��ای بخش بین الملل بنی��اد ملی بازی های 
رایانه ای اظهار کرد: ما برگزاری ورک ش��اپ ها، برقراری 
همکاری آموزش��ی با آکادمی ها و دانشگاه های خارجی 
برای برنامه های مشترک، برای مثال رویدادهای بازدید 
مش��ترک یا تب��ادل دانش��جو را در دس��تور کار داریم، 
همچنین تبادل اس��تاد از کشورهای بین المللی و اینکه 

برای متخصصان ما در ایران دوره برگزار کنند. 
سرپرست امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
با بیان اینکه بخش عمده فعالیت ما برگزاری رویدادهای 
بین الملل��ی اس��ت، اظهار ک��رد: از جمل��ه فعالیت های 
 TGC بین الملل��ی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، رویداد

است که سال آینده برگزار می کنیم.
TGC ی��ا Tehran Game Convention ی��ک 
روی��داد تجاری به همراه کنفرانس های علمی اس��ت که با 
همکاری گیم کانکشن فرانس��ه برای نخستین بار در تهران 
و ایران برگزار می ش��ود. احمدی همچنین در ادامه درباره 
TGC توضیح داد: هدف این رویداد که با تمرکز خاورمیانه 
برگ��زار می ش��ود، در واقع اتصال صنع��ت گیم خاورمیانه و 

فعاالن بازی ساز ایرانی به بازار و صنعت گیم  جهانی است. 
سرپرست امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با 
اشاره به باز شدن فضای سیاسی اظهار کرد: ما ۲۳میلیون 
گیم��ر داریم و فعالیت در مارکت ای��ران از جهت بازی، 
برای ش��رکت های خارجی بسیار جذاب است. ما نیز به 
این موضوع کمک می کنیم و مشاوره هایی به شرکت های 
خارجی می دهیم که عالقه مند هستند وارد مارکت ایران 
شوند و خیلی اوقات آنها ابتدا با ما در ارتباط قرار گرفته 
و ش��رایط ورود به ب��ازار و اطالعات مارکت ای��ران را از 
م��ا می گیرند، ما نیز آنها را به ش��رکت های ایرانی برای 

تبادل نظر و سرمایه گذاری وصل می کنیم.  
وی در ادامه با بیان اینکه گیم و صنایع س��رگرمی از 
ابتدا هم خیلی تح��ت تأثیر تحریم ها نبوده، گفت: تنها 
مشکلی که داریم بحث سیستم های پرداختی است که 
با ثبت یک شرکت در کشورهای خارجی موضوع را حل 
می کنند. یا برای مثال با واحد پول دیگری با کره جنوبی 
ارتباط تجاری داریم و آنها نیز بس��یار راغب هستند که 

وارد بازار ایران شوند. 
سرپرست امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با 
بیان اینکه بازی سازی ما باید به سمتی برود که صادراتی 
ش��ود، افزود: ش��اید هنوز بازی های م��ان آن کیفیت یا 
خالقیت یا خصوصیتی را که در جذب مخاطب خارجی 
مؤثر اس��ت نداشته باش��د، اما ما در چند سال اخیر در 
حوزه بازی های موبایلی پیشرفت زیادی داشتیم و حتی 
چن��د بازی خوب ما که رنکینگ خوبی در اپل اس��تور و 
گوگل پلی داش��تند، در همین زمینه بازی های موبایلی 
بودن��د. در مارکت ایران هم بازی ه��ای ایرانی در حوزه 
موبایل قوی هستند و در فروشگاه های آنالین کاربرهای 

خود را دارند. 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد
توسعه اشتغال زایی در صنعت 

فناوری اطالعات
رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به اینکه 
اولویت سازمان فراهم کردن زمینه برای توسعه صنعت 
ICT است، گفت: هدف نهایی، توسعه اقتصادی صنعت 
فاوا و اشتغال زایی در این حوزه است. درواقع برگزاری این 
همایش عالوه بر اطالع رس��انی و افزایش آگاهی جامعه 
فناوری اطالعات کشور، باید به تاثیرات مثبت اقتصادی 

در کسب و کار ICT منجر شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، ناصرعلی س��عادت، رئیس 
پنجمی��ن دوره همای��ش راهب��ری و مدیری��ت فناوری 
اطالعات با اشاره به رویکرد سلسله همایش های راهبری 
و مدیریت فناوری اطالعات طی چهار دوره اخیر همایش 
ادامه داد: در دوره های گذشته، همایش بیشتر به تشریح 
مفاهیمی همچون »راهبری سازمانی IT « و »آموزش و 
آگاه��ی کارفرمایان فناوری اطالعات«، »ممیزی فناوری 
اطالعات«، »سازوکارهای سنجش، پایش درحوزه راهبری 
و مدیریت فناوری اطالعات« پرداخته است. در این دوره، 
مبحث »کنترل های داخلی و مدیریت ریسک« به عنوان 
موضوع پنجمی��ن همایش راهب��ری و مدیریت فناوری 
اطالعات انتخاب ش��ده است. رئیس هیات مدیره سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه کشور در ابتدای 
راه مدیریت فناوری اطالعات است، گفت: برخالف ایران، 
در کشورهای دیگر سال هاست که استانداردهای راهبری 
و مدیریت  ICT کامال تبیین و اجرایی ش��ده و سازمان 
مصر اس��ت که از طریق برگزاری این همایش ها، فضایی 
فراهم کند تا متخصصان، مدیران و دانشجویان بتوانند با 
چالش های مدیریت فناوری اطالعات و استانداردهای روز 
دنیا آشنا شوند. رئیس پنجمین دوره همایش راهبری و 
مدیریت فناوری اطالع��ات تاکید کرد: به دلیل ضرورت 
آش��نایی تمام نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی با 
بحث مدیری��ت فناوری اطالعات، مخاطبان این همایش 
همه مدیران بخش خصوص��ی، دولت و صاحبان صنایع 
و بانک ها هستند. رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
با اش��اره به ضرورت تدوین نقشه راه مدیریت و راهبری 
فناوری اطالعات از س��وی بخش خصوصی گفت: بخش 
خصوصی برای ترس��یم نقش��ه راه مدیری��ت و راهبری 
فناوری اطالعات نباید منتظر دولت شده و باید پیشقدم 
ش��ود؛ قطعا جلب مشارکت و حمایت دولت برای اجرای 
هدفمند و فراگیر این موضوع از س��وی بخش خصوصی 
ض��رورت دارد. او ادامه داد: در این راه ضروری اس��ت که 
ممیزان فناوری اطالعات در دل بخش خصوصی ش��کل 
بگیرند و با تایید سازمان نظام صنفی رایانه ای در نهایت 
از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی فاوا به دستگاه های 
مختلف ابالغ شوند. سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، 
پنجمی��ن دوره همای��ش راهب��ری و مدیری��ت فناوری 
اطالعات را از س��اعت ۸ الی ۱۶ روز چهارش��نبه ۱۵دی 
ماه ۱۳۹۵ در س��الن همایش کتابخانه ملی ایران برگزار 

خواهد کرد. 

یکی از مهم ترین پدیده های سرگرم کننده 
در سالیان اخیر، بازی های رایانه ای هستند 
ک��ه با س��رعتی روزافزون ج��ای خود را در 
می��ان ک��ودکان و نوجوانان ب��از کرده اند و 
با بهره گیری از فناوری ه��ای نوین، هر روز 
بی��ش از پیش ب��ا زندگی کارب��ران عجین 
می ش��وند. پیش��رفت و محبوبی��ت صنعت 
بازی های رایانه ای در بین تمامی گروه های 
س��نی موج��ب ش��د تا ای��ن صنع��ت لقب 
پرس��ودترین صنعت جهان در س��ال جاری 
میالدی را از آن خود کند و جمعیت باالیی 
از م��ردم جهان را در دایره طرفدارانش قرار 
ده��د. ارزش این صنعت در س��ال ۲0۱۶، 
7۸میلیارد دالر بود که به ترتیب کشورهای 
آمریکا، اروپا، آسیا و آمریکای التین هر یک 
س��همی ۳0 تا ۳۹درصدی از این سود را به 
خ��ود اختص��اص دادند. طبق آمار منتش��ر 
ش��ده،  کش��ور ایران نی��ز به طور متوس��ط 
ماهان��ه ۲0میلی��ارد تومان در ای��ن زمینه 
هزین��ه می کند و با این هزین��ه ایران یکی 
از پرمخاطب ترین کش��ورها در این صنعت 
پرس��ود به ش��مار م��ی رود. همچنین گفته 
ش��ده،  ۲۳ میلی��ون نفر از جمعی��ت ایران 
مش��غول انجام بازی های رایانه ای هستند و 
ایرانی��ان به طور میانگی��ن روزانه 7۹ دقیقه 
از زم��ان خود را صرف انجام بازی می کنند. 
از ه��ر پنج خانوار، چهارخان��وار حداقل یک 
دس��تگاه برای بازی کردن در اختیار دارند. 
از س��وی دیگر شایان توجه است که پلتفرم 
موبایل با اختالف زیاد، بیش��ترین درآمد را 
به خود اختصاص داده اس��ت. گفتنی است 
۶۵ درص��د مخاطبان بازی در کش��ور برای 
بازی های موبایل پول خرج می کنند. پلتفرم 
رایانه های ش��خصی با ۲0 درصد و بازی های 
کنس��ولی ب��ا ۱۵ درص��د رتبه ه��ای بعدی 
درآمدزایی را به خ��ود اختصاص داده اند. تا 
چند س��ال گذش��ته بازار بازی ها محدود به 
بازی های کامپیوتری بود اما با ورود اندروید 
این بازار تا حد زیادی نامتوازن شد، طوری 
ک��ه در حال حاضر ۹00میلی��ون نفر گیمر 
موبایل در دنیا وجود دارد. نخستین گزارش 
رسمی در زمینه وضعیت صادرات بازی های 
رایان��ه ای ایرانی در بازار بین المللی نش��ان 
می دهد که س��هم صادرات ایران از صنعت 
ب��ازی ۱.۲میلی��ون دالر اس��ت. در همین 
راس��تا س��یدمحمدعلی سیدحسینی، مدیر 
دایرک می گوی��د: درآمد ناخالص بازی های 
ایرانی صادر شده ۱.۲۳۵.000 دالر بوده که 
بیشتر این درآمد از طریق فروش بازی های 
پولی بوده اس��ت و بازی های پرداخت درون 
برنامه ای درص��د کمت��ری از درآمدزای��ی را 
به خ��ود اختصاص داده ان��د. خالی از لطف 
نیس��ت که در اینجا به قیمت دستگاه هایی 
مثل ایکس باکس و پلی استیشن، که هر دو 
از غول های بازار محس��وب می ش��وند اشاره 
کنیم؛  برای خرید یک دستگاه ایکس باکس 
بای��د بی��ن 7۵0ه��زار ت��ا یک میلی��ون و 

۸00هزار تومان و برای خرید یک دس��تگاه 
پلی استیش��ن بین ۹۹۹هزار تا ۲میلیون و 

400هزار تومان هزینه کرد. 

 تفاوت بازی های آنالین
با بازی های موبایلی

بازی ه��ای آنالی��ن به دلی��ل القای حس 
واقع��ی بازی دوطرف��ه در دنی��ای حقیقی 
تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر بازی ها 
دارند، اینکه فرد در لحظه با لرزیدن دس��ته 
بازی س��نگینی تفنگش را هنگام ش��لیک 

ح��س می کند و گاه با هدس��ت صدای 
شلیک را نزدیک تر و عمیق تر می شنود 
یا در بازی ها با فردی دادوس��تد واقعی 
دارد و در برخ��ی بازی ه��ا ب��ا طراحی 
دقیقی می جنگ��د و فتح می کند، همه 
موجب می ش��ود روحیات ف��رد از بازی 
تاثیر بپذیرد و ف��رد در بازی بماند، در 
مجموع تمام ای��ن دالیل باعث افزایش 
روز ب��ه روز کاربران از بازی های آنالین 

اس��ت؛ طوری که براس��اس آمار پلیس فتا 
روزانه کاربران بازی های آنالین ۹ ساعت از 
وق��ت خود را صرف یک بازی آنالین )کلش 

آف کلنز( می کنند. 

بازی های  موبایل یا بازی های پی سی؛ 
کدام بازار را قبضه می کنند؟ 

مهرداد آش��تیانی، مش��اور امور بین الملل 
بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« در رابط��ه ب��ا تعداد 

بازی س��ازی  ش��رکت های فعال در صنعت 
ای��ران می گوید: به طور کلی ۱0۳ ش��رکت  
فع��ال بازی س��از چ��ه در ح��وزه بازی های 
موبای��ل و چ��ه بازی ه��ای کامپیوت��ری در 
حال فعالیت هس��تند. وی با اشاره به اینکه 
آینده بازی ها در حال حرکت به چه سمتی 
اس��ت،  می گوید: تفاسیر در این حوزه بسیار 
متفاوت اس��ت. عده ای معتقد هس��تند که 
آینده بازی های کامپیوتری در حال حرکت 
به س��مت بازی های موبایلی است، اما اخیرا 
اطالعاتی دریافت کرده ایم که نشان می دهد 

بازی های پی س��ی رش��د بس��یار خوبی را 
خواهند داشت به نحوی که می توانند دوباره 
جای بازی ه��ای موبایلی را بگیرند. بنابراین 
نمی ت��وان نظر قطع��ی در ای��ن رابطه ارائه 
ک��رد. وی ادامه می دهد: برای س��ال آینده 
مجموع درآمد صنعت بازی س��ازی در دنیا 
با رش��د ۲0 درصدی هم��راه خواهد بود اما 
اینک��ه به تفکیک کدام بخش ها دچار تغییر 
خواهند ش��د بین پایگاه های آماری مختلف 

اختالف نظر وجود دارد. 

 ایجاد یک بستر توزیع دیجیتال
 راه برون رفت از مشکالت

آشتیانی در پاسخ به این سوال که بازی های 
داخلی چطور با حجم هجوم بازی های خارجی 
مقابله می کنند، می گوید: یکی از مسائلی که 
م��ا در حوزه بازی های پی س��ی با آن مواجه 
هس��تیم، نبود قانون کپی رایت است. در این 
حوزه بزرگ ترین اتفاقی که می تواند رخ دهد 
ایجاد یک بستر توزیع دیجیتال برای بازی های 
پی سی اس��ت،  دیگر اینکه فروش بازی ها از 
مارکت ها خارج ش��ده و به فضای بازاری مثل 
کافه بازار که به فروش بازی های موبایلی 
اختص��اص دارد حرکت کند. وی با بیان 
ای��ن جم��الت می افزاید: اگ��ر این اتفاق 
رخ دهد و بازی ه��ای خارجی بتوانند در 
آن فضا با حف��ظ قانون کپی رایت عرضه 
ش��وند امید خواهیم داشت که بازی های 
کامپیوتری مثل بازی های موبایلی شانس 
موفقیت داشته باشند. البته گفتنی است 
در هر دو حال��ت باید قوانین رگوالتوری 
ب��رای ورود بازی های خارجی وجود داش��ته 
باش��د و از ورود بی رویه بازی های خارجی به 
مارکت ه��ای داخلی جلوگیری ش��ود و تنها 
ناش��ران مجاز، این توانایی را داش��ته باش��ند 
که بازی ب��رای فروش عرضه کنند، البته این 
ناش��ران نیز باید در تعداد عرض��ه بازی های 
خارجی به صورت محدود عمل کنند. با تمام 
این اوصاف آنچه بیش��ترین ضربه را به حوزه 
بازی های پی س��ی وارد می کند همان قانون 

کپی رایت است. 

هیچ کنترلی وجود ندارد
وی ب��ا بیان اینک��ه بنیاد مل��ی بازی های 
رایانه ای با مش��کالت بودجه ای مواجه اس��ت 
و در حال حاضر درگی��رودار پرداخت حقوق 
پرس��نل خود اس��ت، در رابطه با حمایت این 
نهاد از بازی سازها می گوید: گرچه این نهاد با 
مش��کالت عدیده ای روبه رو است، اما توانسته 
ب��ا تعامالت��ی که ب��ا معاون��ت علمی فناوری 
ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباطات داش��ته 
وام های خوبی را به ش��رکت های زیادی اعطا 
کن��د. آش��تیانی در رابط��ه با طی��ف قیمتی 
ساخت بازی ها می گوید: طیف قیمتی ساخت 
بازی ه��ای کامپیوتری، موبایل و کنس��ول با 
یکدیگر تف��اوت دارد، همچنین اگر بخواهیم 
به ص��ورت جزئی ب��ه هر ی��ک از بخش های 
بپردازی��م باید گفت برای س��اخت یک بازی 
موبای��ل می توان بین ۸میلی��ون تا میلیاردها 
تومان هزینه کرد. در همین راس��تا حس��ن 
کریمی قدوس��ی،  مدیر بنی��اد ملی بازی های 
رایان��ه ای می گوید: یکی از مش��کالت فعلی 
بازی س��ازان در کش��ور نب��ود ب��ازار عادالنه 
توزی��ع محصوالت اس��ت. وی ادامه می دهد: 
هیچ کنترلی بر تع��داد بازی های خارجی که 
در داخل کش��ور منتشر می شود وجود ندارد، 
به همین جه��ت به طور ج��دی قصد داریم 
موضوع مقررات گ��ذاری برحوزه گیم را دنبال 
ک��رده و رگوالتور عرصه گیم راه اندازی کنیم، 
زیرا معتقدیم حضور متعدد بازی های خارجی 
ب��دون کنترل، تاثیر س��وئی در دیده ش��دن 

بازی های ایرانی گذاشته است. 

اخبار

سرمایهگذاری

گرچه بازی های فکری برای طیف وسیعی 
از گروه های سنی طراحی می شود،  اما عمده 
مشتریان این بازی ها اغلب کودکان هستند. 
آنچه در این بازار بیش��تر خودنمایی می کند 
نب��ود کیفیت و خالقی��ت در طرح بازی های 
فکری اس��ت،  همی��ن امر موج��ب دلزدگی 
بس��یاری از خانواده ها و کودکان برای خرید 
چنی��ن بازی هایی می ش��ود. اگ��ر بخواهیم 
ب��ه نح��وی دیگر به ای��ن موض��وع بپردازیم 
می توانیم بگوییم که کیفیت پایین بازی های 
فکری کودکان را به سمت بازی های رایانه ای 
و موبای��ل ترغیب می کند. در همین راس��تا 
»فرصت امروز« گفت و گویی را با هانی فتوت، 
مدیر عامل شرکت سرزمین ذهن زیبا داشته 

است که در ادامه می خوانید. 

قانون کپی رایت نداریم
فتوت با اشاره به مهم ترین موضوعی که در 
بخش بازی های فکری مطرح است،  می گوید: 
بح��ث کپی رایت یک��ی از دغدغه های اصلی 
تولیدکنندگان محس��وب می شود. وی ادامه 
می ده��د: در این ح��وزه نیز مش��ابه صنعت 
کتاب و انتش��ارات قانون کپ��ی رایت رعایت 
نمی شود.  اخیراً کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان هولوگرامی برای حمایت از کپی 
رایت ارائه کرده اس��ت ک��ه ضمانت اجرایی 
کوچکی داش��ته و کارکردی ندارد. مس��ئله 
دیگ��ر بحث فرهنگ بازی های فکری اس��ت، 
متأس��فانه این بازی ها هنوز آنچنان که باید 
جای خود را در بیان گروه های سنی متفاوت 
پیدا نکرده اس��ت. بازی ه��ای کامپیوتری که 
کودکان این روزها درگیر آن هستند به دلیل 
اینکه کم هزینه ب��وده و لزومی به همفکری 
اف��راد خانواده در آنها احس��اس نمی ش��ود، 
مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است. باید 

در این حوزه فرهنگ س��ازی  صورت گیرد تا 
ارزش بازی های فکری مش��خص شود. فتوت 
با بیان اینکه بازی ه��ای فکری بازی هایی اند 
که ب��ا صفح��ه، کارت ی��ا ت��اس در ارتباط 
هستند، می گوید: بازی های فکری از گستره 
فراوان، بخش های مختلف و رنج های س��نی 

متفاوتی برخوردار هستند. 

مفرح بودن بازی های فکری 
وی با اش��اره به اینکه تولید بازی های فکری 
از چند بخش مختلف تش��کیل می شود،  ادامه 
می دهد: زمانی که بحث تولید مطرح می شود، 
پ��ای تیراژ به میان می آید، ب��ه این صورت که 
باید تولید هر وسیله بازی به ۵ هزار عدد برسد 

تا ب��رای تولیدکنن��ده، تولید آن ب��ازی صرفه 
اقتصادی داشته باش��د. در ایران گاهی اوقات، 
ف��روش کپی بازی های مع��روف فکری نیز در 
حدی نیس��ت که تولید آن صرف داشته باشد. 
فت��وت می افزاید: ابت��کار و خالقی��ت از دیگر 
موضوعاتی اس��ت ک��ه در تولیدکننده ها کمتر 
مش��اهده می ش��ود. معموالً تولیدکنندگان به 
دنبال این هستند که سریع به نتیجه برسند و 
کاری به محتوا و کیفیت کاال ندارند. وی ادامه 
می ده��د: زمانی که خانواده ه��ا چنین کاالهای 
بی کیفیت��ی را خری��داری می کنن��د، کیفیت 
پایین محصول باعث می ش��ود که هم خانواده 
و هم ک��ودکان از بازی فک��ری دوری کنند و 
عالقه چندانی به این گونه بازی ها نشان ندهند. 

فتوت با بیان اینکه استفاده از بازی های فکری 
نسبت به گذشته روند رو به رشدی داشته است، 
 می گوی��د: بازی های ما تنها محدود به کودکان 
نیست بلکه طیف وسیعی از گروه های سنی را 
در برم��ی گیرد، گرچه در دنیای امروز به دلیل 
وجود بازی های کامپیوتری با بازی های فکری 
فاصله گرفته ایم اما ب��ا انجام چنین بازی هایی 
می ت��وان دریافت که این بازی ه��ا تا چه اندازه 
ل��ذت بخ��ش و مفرح اس��ت. فت��وت در ادامه 
می گوید: مس��ئله ای که باعث ش��ده ما در این 
بازار تداوم حضور و فروش داشته باشیم،  تأکید 
بر تنوع محصوالت مان بوده. انگیزه ما این است 
ک��ه بتوانیم کاری در راس��تای اعتالی ذهن و 

رشد فکری کودکان ایران زمین انجام دهیم. 

باید با برنامه و جذاب حرکت کرد
 مدیرعامل ش��رکت س��رزمین ذه��ن زیبا 
در رابط��ه با س��رمایه اولیه برای ش��روع کار 
در ای��ن حوزه می گوید: برای ش��روع کار در 
بخش بازی های فکری داش��تن یک سرمایه 
۳0 ال��ی 40 میلیون تومانی ضروری اس��ت، 
اما اگ��ر ش��خصی بخواهد به ط��ور حرفه ای 
وارد ای��ن صنع��ت ش��ود این س��رمایه بین 
۱۵0 الی ۲00میلیون توم��ان متغیر خواهد 
ب��ود. فتوت ب��ا بیان این جم��الت می افزاید: 
در ای��ن راس��تا دو تیپ تولیدکنن��ده وجود 
دارد؛ تولیدکننده های��ی ک��ه کاره��ای تولید 
اولی��ه را ب��ه کارگاه های دیگر می س��پارند و 
تولیدکننده هایی که صفر تا ۱00 محصول را 
خودشان تولید می کنند که معموالً ۹0درصد 
تولیدکنن��دگان ایران��ی کار اولیه تولید خود 
را ب��ه کارگاه های تولیدکنن��ده جزء و خرده 

می سپارند. 
فتوت با اش��اره ب��ه نیروی کار م��ورد نیاز 
در ای��ن حوزه می گوید: ی��ک کارگاه کوچک 
با س��ه الی چهار نی��روی کار می تواند به کار 
خود ادامه دهد. اگر ش��رکتی بخواهد به طور 
حرفه ای فعالیت کند باید گروهی خالق روی 
محصوالت آن کار کنند؛ از چاپ،  بسته بندی 
و گرافیک گرفته تا بازاریابی و مس��ائل دیگر 
همه به نوعی باید کامل و جذاب برنامه ریزی 
ش��وند،  به همین منظور افرادی با تحصیالت 
مختل��ف مانند طراح صنعت��ی،  گرافیک  کار 
و مهن��دس کامپیوتر موردنیاز ش��رکت های 
تولیدکنن��ده بازی ه��ای فک��ری اس��ت. وی 
همچنین در رابطه با دریافت مجوز یک کاال 
می گوید: در زمین��ه اعطای مجوز یک بازی، 
این کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
است که مجوز تولید بازی های فکری را صادر 

می کند. 

نگاهی به بازار بازی های فکری

نبود خالقیت و کیفیت پایین دلیل بی توجهی به تولیدات داخلی است

لیال شیرزاد
leilashirzad69@gmail. com

قیمتنوع بازی

۱000 تا ۱0 هزار تومانبازی های موبایلی

۳ تا ۲0 هزار تومانبازی های کامپیوتری

۱۳0 تا ۳00 هزار تومانبازی های کنسول



در حال�ی که بدهی دولت ب�ه بانک ها 210 هزار 
میلی�ارد توم�ان ب�رآورد ش�ده اس�ت، دولت در 
بودجه س�ال آینده خود با تکیه ب�ر صدور اوراق 
قرض�ه قصد پرداخ�ت ای�ن بده�ی را دارد. این 
تصمی�م در حال�ی مطرح می ش�ود ک�ه دولت با 
وج�ود تاکید بر اث�رات زیانبار اس�تفاده از منابع 
بانکی توس�ط دولت، ب�ه دلیل کس�ری بودجه و 
هزینه های جاری خود همواره مجبور ش�ده است 
منابع بیشتری از بانک ها دریافت کند؛ رویه ای که 
سبب شده بانک ها عالوه بر مشکالت متعددی که 

پیش رو دارند، با کس�ری سرمایه روبه رو باشند و 
نتوانند تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی برای 
س�رمایه گذاری را تامی�ن کنند. ه�ر چند صدور 
اوراق قرضه راهکار پیش روی دولت برای پرداخت 
بدهی بانک هاس�ت، رویه ای که اغلب دولت ها در 
این شرایط در پیش می گیرند. اما اینکه تا چه حد 
در شرایط فعلی دولت بتواند این رویه را عملیاتی 
کند مشخص نیست. زیرا اوال سیاست های دولت 
مختص دولت فعلی اس�ت و با تغییر دولت ممکن 
است سیاست ها تغییر کند و دوم اینکه نیاز مالی 
دول�ت به مناب�ع بانکی همچنان به دلیل کس�ری 
بودج�ه وج�ود دارد و با ادامه این روند مش�خص 

نیس�ت که بتوان بازپرداخت را راهکار مناس�بی 
ارزیابی کرد. حتی اگر مش�کالت دولت را در این 
حوزه دخیل نبینیم، اینکه اوراق قرضه تا چه حد 
در داخل ایران متقاضی داش�ته باشد مبهم است 
و ممک�ن اس�ت از اوراق قرض�ه آنچن�ان که باید 

استقبال نشود.
 ب�ه هر حال دول�ت در تالش اس�ت بدهی های 
بانک�ی خ�ود را پرداخ�ت کن�د و ارزیابی بخش 
خصوصی از این رویه مثبت اس�ت. اما باید منتظر 
ماند و دید با عملیاتی ش�دن این اقدام آیا بخش 
 خصوصی از تس�هیالت م�ورد انتظ�ار برخوردار 

می شود یا خیر؟ 

چهارشنبه
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 اوراق قرضه راه حل بدهی دولت
به بانک ها

مدت هاست که بحث بدهی دولت به بانک ها مطرح 
اس��ت. این بدهی به بانک ها خالصه نمی شود و دولت 
همچنان به پیمان��کاران، تامین اجتماعی و حوزه های 
دیگر نیز بدهکار است. گویا براساس آنچه مطرح شده 
اس��ت بدهی دولت تنها به بانک ها 210 هزار میلیارد 
تومان است که البته هنوز این رقم تایید نشده است. به 
ه��ر حال هر میزان که بدهی دولت را در نظر بگیریم، 
پرداخت این بدهی میزان امکان تسهیالت دهی بانک ها 

به بخش خصوصی را افزایش می دهد. 
متاس��فانه این رقم در جایی هزینه و قفل شده و 
امکان تس��هیالت دهی بانک ها را کاهش داده است. 
ح��ال رقم بده��ی دولت به بانک ه��ا را هر رقمی در 
نظر بگیریم به همان میزان امکان تسهیالت دهی در 
بانک ها محدود شده اس��ت که پرداخت هرمیزان از 
این بدهی به همان میزان امکان تس��هیالت دهی را 

افزایش می دهد. 
البته این مسئله یکی از مشکالت بانک ها در حوزه 
پرداخت تس��هیالت اس��ت. معوق��ات پرداختی های 
دیگ��ر نیز وج��ود دارد ک��ه محدودی��ت بانک ها را 
افزایش داده اس��ت. اما اگر دولت بتواند این بدهی ها 
را به بانک ها پرداخ��ت کند می تواند تاحد زیادی از 
مش��کالت بانک ها بکاهد و دس��ت بانک ها در حوزه 

تسهیالت دهی بازتر شود. 
بانک های��ی ک��ه دول��ت ب��ه آنه��ا بدهکار اس��ت 
بانک هایی هس��تند که به افزایش س��رمایه نیازمند 
هستند. بنابراین پرداخت بدهی های دولت از یک سو 
به افزایش سرمایه بانک ها منتهی می شود. در نتیجه 
این افزایش سرمایه مشکل میزان سرمایه بانک های 
م��ا ک��ه کمت��ر از اس��تاندارد جهانی اس��ت جبران 
می ش��ود. در این ش��رایط بانک ها یا ب��ه آن میزان 
استاندارد می رس��ند یا حداقل به آن میزان نزدیک 
می ش��وند. به هر حال یک روز باید دولت بدهی اش 
را ب��ه بانک ه��ا پرداخت کند و نمی توان��د تا ابد این 
بدهی ها را پرداخت نکند و بر میزان آنها نیز بیفزاید. 
راهکار پرداختی که اکنون مطرح شده پرداخت از 
طریق صدور اوراق خزانه اس��ت که دولت در بودجه 
سال آینده این مقوله را پیش بینی کرده است. رقمی 
که دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است 
به میزان 40 هزار میلیون تومان اس��ت که بنا دارد 
با ص��دور اوراق خزانه بدهی خ��ود را به بخش های 

مختلف بپردازد. 
اگ��ر دول��ت بخواه��د رقم را ب��اال ببرد بی��ن بهره 
20درصد در س��ال برای بر ف��رض 300 هزار میلیارد 
تومان، در س��ال باید 60 میلیارد توم��ان بهره آن را 
بپ��ردازد. ام��ا حقیقت این اس��ت ک��ه دولت چنین 
بودجه ای ندارد. راه حلی که من به شخصه می بینم و 
دیگر کشورها دنبال می کنند این است که بازپرداخت 
بدهی را یک س��اله در نظر نمی گیرن��د و اوراق خزانه 
10 ساله یا 20 ساله و حتی 30 ساله صادر می کنند. 
در این ش��رایط زمان بازپرداخت در کوتاه مدت به سر 
نمی آید و دولت را دچار مشکالت مضاعف بازپرداخت 
اصل و فرع نمی کند. حداقل در این شرایط دولت در 
کوتاه م��دت در فرع مش��کالت را رفع می کند و زمان 
دارد بازپرداخت اصل��ی را در یک بازه زمانی 10-15 
ساله برنامه ریزی کند. این تنها روشی است که دولت 
می توان��د بدهی ه��ای خود را ب��ه بخش های مختلف 
بپ��ردازد و راه دیگری وجود ن��دارد. به این دلیل که 
بازپرداخت این رقم از لحاظ نقدی با توجه به بودجه 
محدود دولت امکان پذیر نیس��ت. کل تولید ناخالص 
مل��ی م��ا در برنامه بودجه که بخش��ی از آن از محل 
درآمد نفت تامین می شود و 12 هزار میلیارد از طریق 
مالیات ها به دس��ت می آید، رقمی نیس��ت که امکان 

بازپرداخت بدهی های دولت را فراهم کند. 
هرچن��د دولت هر رویه ای ب��رای بازپرداخت ها در 
نظ��ر بگیرد با توجه به اینک��ه امکان مانور محدودی 
دارد آن تصمی��م از حواش��ی متع��ددی برخ��وردار 
خواهد بود. بنابراین دولت مجبور اس��ت ممکن ترین 
راه را دنب��ال کند که آن راه، همان راهی اس��ت که 
دولت ه��ای دیگر دنبال می کنن��د. با توجه به تجربه 
دولت ه��ای دیگ��ر نباید فراموش کرد ک��ه ایران در 
میان دیگر کش��ورها کمترین بده��ی به بخش های 
مختلف را در سیس��تم اقتص��ادی دارد. در حالی که 
دیگر کش��ورها تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را 
به بخش ه��ای دیگر بدهکارن��د. بنابراین با توجه به 
بدهی کوچک تر نس��بت به دیگر کش��ورها این روند 
بازپرداخ��ت می تواند از طری��ق اوراق طوالنی مدت 
جوابگو باش��د. این اوراق اگر بتواند ب��ه نحوی ارائه 
شود که ایجاد انگیزه کند حتی متقاضیان غیر ایرانی 
نیز خواهد داش��ت و این به آن معناس��ت که دولت 

حتی می تواند اوراق قرضه بین المللی صادر کند. 
این ش��رایط به هر ح��ال باید به مجل��س برود و 
توس��ط آنها کارشناس��ی ش��ود و ببینند چقدر این 
راهکار مناس��ب است. متاسفانه دولت فقط می تواند 
برای دوره یک س��اله خ��ودش تصمیم گیری کند و 
ممکن است دولت بعدی این روند را پیگیری نکند؛ 
اتفاقی که در گذش��ته شاهد آن بوده ایم. درحالی که 
در دیگر کش��ورها برنامه های 30 ساله ارائه می شود 
و دولت ه��ا خ��ود را موظف ب��ه اجرایی ک��ردن آن 
می دانند. این نظر دولت و بخش خصوصی است که 
باید به مجلس برود و در سطح کالن بررسی شود و 
در س��طح کالن آن را بپذیرند. در آن زمان با تایید 
سیاست کالن کش��ور می توان این روند را پی ریزی 
کرد و در نتیجه مشکل دولت در حوزه بدهی ها حل 
می ش��ود و بانک ها نیز تا حدی از بن بستی که به آن 

گرفتار شده اند خارج می شوند. 
زمان��ی که ای��ن روند اجرا ش��ود، دول��ت نه تنها 
بدهی اش را به بانک ها پرداخت می کند که می تواند 
بدهی پیمانکاران را نیز بدهد. پیمانکاران نیز در این 
ش��رایط می توانند بدهی بانک ها را بدهند و در این 
ش��رایط دس��ت بانک ها برای پرداخت تسهیالت باز 

می شود. 

کابوسی به نام بدهی های بانکی 

تقریباً هیچ ش��هروندی پیدا نمی شود که از قرار 
گرفتن در دام بدهی های بانکی دل خوشی داشته 
باشد؛ بدهی هایی که گاه خواب را از چشمان افراد 
می دزدند و به دغدغه مالی روز و شب افراد تبدیل 
می شوند. اما وقتی به جای شهروندان، دولت ها به 
بانک ها بدهکار می ش��وند، چه باید کرد؟ این یکی 
از نگران کننده ترین چشم اندازهای مالی است که 
یک کشور در برابر بحران های مالی، آن هم از نوع 

استقراض های بانکی قرار گرفته باشد. 
بحران های مالی بین المللی که به ویژه در س��ال 
2008 بس��یاری از کش��ورها، حتی کش��ورهای 
اروپای��ی را درگیر خود ک��رد، نمونه ای ملموس از 
مشکالت قرار گرفتن دولت در معرض بدهی های 
بانکی است. اما یکی از پیامدهای منفی اقتصادی 
ک��ه در پ��س بحران های اس��تقراض بانکی نهفته 
اس��ت، بحران های مرتبط با بخش تولید، تجارت 

و صنعت است. 
به عبارتی واضح تر در ش��رایطی که بحران های 
استقراض دامنگیر سیستم مالی یک کشور شود، 
می توان انتظار داشت که پس از مدتی، بحران های 
تولی��د و تجارت به ش��کل یک بیماری مس��ری 
به بخش ه��ای مختلف و به وی��ژه بخش خصوصی 

سرایت کند. 

تجربه کشورهای اروپایی 
اغلب افراد به محض ش��نیدن ن��ام بحران های 
اقتص��ادی کش��ورهای اروپای��ی به ی��اد یونان و 
بدهی های سنگین این کشور می افتند؛ بدهی هایی 
که بخش��ی از آن به صندوق مالی اتحادیه اروپا و 
بخش��ی دیگر به نظام بانکداری این کشور مرتبط 
بود. با وجود همه اینها، یونان تنها کشوری نیست 
که از بحران های مالی اتحادیه اروپا متضرر ش��د و 

در دام بدهی های بانکی قرار گرفت. 
همزم��ان ب��ا اوج گی��ری بحران ه��ای مالی در 
اتحادیه اروپا و به ویژه در س��ال 2010، بس��یاری 
از کارشناس��ان اقتصادی، آشفتگی بازارهای مالی 
اتحادیه را عامل س��وق داده شدن دولت به سمت 
اس��تقراض بانکی تلقی کردند. از سوی دیگر این 
بدهی ه��ا در حکم چوب های��ی الی چرخ حرکت 
صنعت رو به رشد کشورهای عضو تلقی می شد. 

اما به جز یونان، کشورهای دیگری مثل ایتالیا، 
ایرلند و پرتغال نیز از بدهی های مالی کش��ورهای 
خود ضررهای قابل توجهی را متحمل شدند. حتی 
وضع تا جایی پیش رف��ت که نظام بانکداری این 
کشورها در اعطای وام به افراد غیر دولتی احتیاط 
را در پیش گرفت. این روند احتیاطی باعث ش��د 
بس��یاری از صنعتگران و فعاالن عرصه تجارت در 
بخش خصوص��ی موقعیت های قرارداد بین الملل و 
مناس��بات تجاری خود را در آستانه خطر دیده یا 

از دست بدهند. 

اثرات منفی و بلند مدت 
 افزای��ش بدهی های مالی دولت ها به سیس��تم 
بانک��داری، ف��ارغ از اث��رات منف��ی و کوتاه مدت، 
اثرات بلند مدتی نیز بر رش��د اقتصادی کش��ورها 
خواه��د داش��ت. دکتر س��لیم ف��ورت، مدرس و 
پژوهش��گر اقتصاد بین الملل معتقد است یکی از 
مواردی که کش��ورهای مختلف را در سراش��یبی 
زوال اقتصادی-سیاس��ی ق��رار می ده��د، افزایش 
بدهی های مالی دولت به سیستم بانکداری است. 
درواقع دلسردی بخش خصوصی از حمایت های 
مالی سیستم بانکداری، در ریزش محسوس روند 
رشد تولیدات ناخالص داخلی بی تأثیر نخواهد بود. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ رشد تولیدات 
ناخالص داخلی کش��ورها به عن��وان مولفه ای قابل 
توجه از ش��اخص های توسعه این کشورها در نظر 
گرفته می شود، نمی توان انتظار داشت کشورهایی 
ب��ا رده های باالی اس��تقراض بانک��ی و ناتوانی در 
بازپرداخ��ت این بدهی ها موفق به کس��ب عنوان 

رشد و توسعه شوند. 
از س��ویی دیگ��ر، ای��ن یک حقیقت اس��ت که 
کاهش شاخصه های رش��د پایدار مقدمه ای است 
بر عدم دس��تیابی ب��ه اهداف برنامه های توس��عه 
اقتص��ادی. اگرچه در خصوص می��زان اثرگذاری 
منف��ی بدهی ه��ای بانک��داری بر سیس��تم تولید 
و تج��ارت بخش خصوص��ی آماره��ای دقیق قابل 
اتکایی وجود ندارد، اما برخی پژوهش های رسمی 
نش��ان می دهد کشورهایی که سطوح بدهی مالی 
آنه��ا به بیش از 60 درصد می رس��د، تا 10درصد 
رشد ناخالص داخلی کمتر از دیگر کشورها تجربه 

می کنند. 

بدهی های دولتی و خصوصی از هم منفک 
نیستند 

 یک��ی از اش��تباهات رایج در م��ورد بدهی های 
دولت��ی، تصور غلطی اس��ت ک��ه در خصوص این 
بدهی ها وج��ود دارد. این برداش��ت غلط، بر این 
محور اس��توار اس��ت که بدهی های مالی دولت ها 
تأثیری بر وضعیت بخش خصوصی نخواهد داشت. 
یک پژوهش جالب که اخیرا توس��ط دانش��کده 
اقتصاد لندن انجام شده، نشان می دهد بدهی های 
مال��ی دول��ت ب��ه بانک ه��ا ت��ا م��رز 40درصد، 
فعالیت ه��ای اقتصادی بخش خصوص��ی را تحت 
اثرگ��ذاری منفی خود قرار خواه��د داد. افزون بر 
اینه��ا در برخی موارد افزایش بدهی های دولت به 
سیستم بانکداری، میزان تنش های بانکی دولت و 
بخش خصوصی را به ش��کلی غیرمستقیم افزایش 

می دهد. 
اما چگونه؟ همزمان با افزایش مشکالت دولت و 
نظام بانکداری، احتمال کاهش روابط بین الملل و 
دیپلماتیک افزایش خواهد یافت. درنتیجه، بخش 
خصوصی نیز در س��ایه این مش��کالت و بار منفی 
تعام��الت ناقص، از اجرای تم��ام و کمال وظایف 

خود برنمی آید. 

آزموده تاثیر بدهی دولت بر پرداخت تسهیالت بانک ها به بخش خصوصی بررسی می شوددیدگاه

چراغی که به خانه رواست 
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محمد حس��ین برخ��وردار، فع��ال و 
کارش��ناس اقتصادی معتقد است که 
بدهی ه��ای دول��ت به بانک ه��ا عامل 
اصل��ی کاهش منابع مال��ی آنها و عدم 

پرداخت تسهیالت نیست. 
با توجه به بدهی دولت به بانک ها، 
کسری دارایی بانک ها مطرح است 
که به تبع آن مقوله تسهیالت دهی 
ب�ه بخ�ش خصوصی با مش�کالت 
مواجه اس�ت. ارزیابی ش�ما از این 

مقوله چیست؟ 
بدون شک زمانی که دولت به اندازه 
کافی منابع نداش��ته باش��د، نمی تواند 
به بخش خصوص��ی و حتی خصولتی 
و دولت��ی وام بدهد. اما کس��ری منابع 
الزاما به بدهی دول��ت باز نمی گردد و 
این مش��کلی اس��ت که بانک ها برای 
خودش��ان ایج��اد کرده ان��د. بانک ه��ا 
پی��ش از آنکه در جهت روند س��اختار 
بانک ه��ا ق��دم بردارند به بن��گاه داری 
روی آورده ان��د ک��ه نتیج��ه آن ایجاد 

هلدینگ های��ی اس��ت 
که ام��روز ب��ا آنها رو 
به رو هس��تیم. زمانی 
ک��ه رونق اقتصادی در 
بخش های تجاری و اداری 
بانک ها  اس��ت،  ب��وده 
ری های  یه گذا س��رما
سنگینی انجام داده اند 
که حال ب��ا قانونی که 
مجل��س تصویب کرده 
باید س��االنه 10درصد 
از اموال ثابت را کاهش 

دهن��د و به ام��وال ج��اری بیفزایند؛ 
اتفاق��ی که بانک ها نتوانس��ته اند آن را 
عملیاتی کنند و به ریاس��ت جمهوری 
نام��ه نوش��ته اند و اع��الم کرده اند که 
مزایده های آگهی ش��ده حتی پایین تر 
از قیم��ت کارشناس��ی متقاضی ندارد. 
این نش��ان دهنده آن است که بانک ها 
در تبدی��ل دارایی های ثاب��ت خود به 
دارایی ه��ای ج��اری ناموف��ق بوده اند 
و تنه��ا علت کس��ری مناب��ع بانک ها، 
بدهی ه��ای دول��ت نیس��ت و پیش از 
آن بن��گاه داری بانک ها ای��ن مقوله را 
رقم زده اس��ت. البت��ه نمی توان منکر 
آن ش��د که این مقوله بی تاثیر اس��ت 
و دول��ت باید این بدهی ه��ا را بپردازد 
 ت��ا بانک ها ت��وان پرداخت تس��هیالت 

داشته باشند. 
حال اگر بخش�ی از مش�کل عدم 
بخ�ش  ب�ه  تس�هیالت  پرداخ�ت 
خصوصی را ای�ن بدهی ها ببینیم، 
با توجه به وضعیت بودجه و پایین 
ب�ودن قیم�ت نف�ت ش�ما راهکار 
پرداخ�ت بده�ی از س�وی دولت 
را چ�ه می بینید؟ آی�ا بحث اوراق 

قرضه ای که مطرح اس�ت می تواند 
راهکار مناسبی باشد؟ 

یکی از راهکارها ارزیابی دارایی های 
بانک مرکزی است. شاید با این ارزیابی 
دولت بتواند بخشی از بدهی های خود 
را کاهش دهد. متاس��فانه اوراق قرضه 
سابقه خوبی در ایران ندارد.  مخصوصا 
زمانی که قیمت دالر دچار نوس��انات 
جهش��ی می ش��ود ای��ن اوراق بهادار 
چندان اقبالی پیدا نمی کنند، زیرا مردم 
سرمایه هایشان را در بازار دالر و سفته 
ب��ازی وارد می کنند. نمی ت��وان کامال 
منکر اثر اوراق قرضه ش��د اما آن اثری 
 که از این اوراق انتظار می رود نمی تواند

 برآورده کند. 
مسئله ای که مطرح است این است 
که دولت برای تامین منابع خود از 
مناب�ع بانک ه�ا اس�تفاده می کند 
و ای�ن رویه ب�ه نحوی ب�ه بانک ها 
تحمی�ل می ش�ود و ای�ن فرآیند 
سبب کاهش منابع مالی بانک ها و 
به تبع آن نداشتن 
ق�درت پرداخ�ت 

تسهیالت 
می ش�ود. با توجه 
به  بح�ث  ای�ن  به 
نظ�ر ش�ما چطور 
راهکاری  می توان 
ب�ر س�ر راه دولت 
گذاش�ت ک�ه هم 
بتوان��د  دول��ت 
بی نی�از از بانک ها 
تامی�ن منابع کند 
و هم بانک ها در ای�ن روند قدرت 
خود را در تسهیالت دهی از دست 

ندهند؟ 
معموال 10درصد از منابع بانک ها نزد 
بانک مرکزی امانت گذاش��ته می شود؛ 
اگ��ر برخالف آنچه قان��ون تعیین کرده 
بانک ها در ش��رایطی مجبور شوند رقم 
باالت��ری نزد بان��ک مرکزی ب��ه امانت 
بگذارن��د، اوال ک��ه دول��ت باید س��ود 
ای��ن منابع را ب��ه بانک ها بپ��ردازد که 
بدون ش��ک این رویه انجام خواهد ش��د 
و هدف دولت از این مس��ئله اجتناب از 
چاپ پول و دوری از افزایش تورم است. 
ام��ا به هر حال این اتفاق با هر توجیهی 
مناب��ع بانک ها را مح��دود می کند و در 
این روند بانک ها با مش��کالت عدیده ای 

روبه رو می شوند. 
ام��ا دول��ت در ای��ن ح��وزه از چند 
جه��ت باید مراقب باش��د. به این معنی 
که همان طور که مراق��ب افزایش تورم 
اس��ت باید مراقب افزای��ش قیمت دالر 
نیز باش��د، زیرا افزای��ش دالر در بخش 
 مصرفی و معیش��تی مردم تاثیر مهمی

 داشته است. 

 ج��واد باقری، عض��و ات��اق بازرگانی 
خراسان رضوی معتقد است که پرداخت 
بده��ی دول��ت ب��ه بانک ها تاثی��ری در 
پرداخت تس��هیالت به بخش خصوصی 
ندارد. هرچند دولت در این مس��یر وارد 
شده و به زودی این پرداخت ها عملیاتی 

می شود. 
با توجه به بدهی دولت به بانک ها و 
کسری منابع بانک ها برای پرداخت 
ب�ه بخ�ش خصوص�ی،  تس�هیالت 
ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ 
بانک ها  مس��ئله بده��ی دول��ت ب��ه 
مش��خص اس��ت و رقم آن نی��ز اکنون 
شفاف س��ازی ش��ده اس��ت. به نظر من 
مهم تری��ن اقدامی که دول��ت انجام داد 
این بود که میزان بدهی خود را ش��فاف 
کرد. مس��ئله پرداخت آن نی��ز تا برنامه 
بودجه در دسترس بود و نمی دانم که در 
نهایت در زمین��ه اوراق قرضه به نتیجه 

رسیده اند یا خیر. 
بل�ه گویا در ای�ن زمینه ب�ه نتیجه 

رسیده اند و راهکار 
را  قرض�ه  اوراق 
کرده ان�د،  مط�رح 
اما مش�کلی که در 
ای�ن میان ب�ه زعم 
کارشناسان  برخی 
ای�ن  دارد  وج�ود 
است که دولت تنها 
می توان�د برای بازه 
یک س�اله پیش رو 
برنام�ه ارائه کند و 
پ�س از آن دول�ت 

بعدی مشخص نیس�ت که این روند 
را دنبال کند یا خیر؟ 

این اوراق س��اختار پرداخت اصل شان 
بای��د در ب��ازه زمان��ی 15 تا 20 س��اله 
تعریف شود. فکر می کنم اکنون مشکل 
س��ود این اوراق است که در بودجه های 
سنواتی تعریف ش��ده و این به نظر من 
کار خوب��ی اس��ت و نش��ان از عملکرد 
شفاف دولت دارد. در بودجه های دولت 
میزان سود س��االنه ای که باید پرداخت 
شود مشخص اس��ت و عمال این فرآیند 
به تنهایی یک ظرفیت تس��هیالت دهی 
اس��ت و س��بب می ش��ود بانک ه��ا در 
کنند،  س��رمایه گذاری  بخش خصوصی 
ام��ا فکر می کنم ما به لحاظ س��اختاری 
در سیس��تم بانکداری مشکل داریم. به 
نظرم اگر مش��کل بدهی های دولت هم 
حل شود بخش خصوصی ما نمی تواند از 
بانک ها تسهیالت بگیرد. به این دلیل که 
اساس��ا رابطه بخش خصوصی و بانک ها 
یک رابطه درس��ت و ش��فافی نیس��ت. 
مکانیزم بانکی ما ای��راد دارد. زمانی که 
سیس��تم بانکی ما توان س��رمایه گذاری 
دارد، هی��چ منطقی حک��م نمی کند که 

به بخش خصوصی تسهیالت کالن ارائه 
کند. این به آن معناست که خود بانک ها 
عمال بنگاه داری می کنند. در ش��رایطی 
که من خودم بنگاه دارم، عالقه ای ندارم 
برای خود رقیب بزرگ و توانمند بسازم. 
این مس��ئله باید در کشور حل شود و تا 
زمانی که این مش��کل حل نش��ود، ما با 
این مس��ئله رو به رو هستیم. ما اکنون 
در استان خراس��ان منابع و مصارف مان 
به 60درصد رس��یده اس��ت. این به آن 
معناس��ت که ما مازاد مناب��ع داریم. در 
این ش��رایط اهمیت ن��دارد که بانک به 
دولت بدهکار باش��د یا نباشد. زمانی که 
مازاد قابلیت جذب ندارد یعنی س��اختار 
ایراد دارد، بنابراین مشکل بدهی دولت 
در جای خود مطرح است و من معتقدم 
ای��ن دولت در این ح��وزه تاکنون خوب 
عمل کرده و اگر در اجرا نیز خوب عمل 

کند این مشکل برطرف می شود. 
رون�د  ک�ه  در ش�رایطی  بنابرای�ن 
پرداخ�ت بدهی های دول�ت را رو به 
حل ش�دن می بینید، 
هس�تید  معتقد  ام�ا 
ک�ه برط�رف ش�دن 
آن همچنان ش�رایط 
تس�هیالت  پرداخت 
به بخش خصوصی را 

حل نمی کند؟ 
بله، معتقدم مکانیزم 
بانکی ما مش��کل دارد 
و نس��بت تسهیالت به 
سرمایه گذاری ما خیلی 
باید سراغ  است.  اندک 
روش های متنوع برویم. حال اینکه تنها 
بخواهیم به مس��ئله بانک ه��ا بپردازیم، 
مش��کلی از ما حل نمی ش��ود. در همه 
جای دنیا اعالم می ش��ود که 80درصد 
تس��هیالت س��رمایه گذاری از طری��ق 
بانک ه��ا تامین می ش��ود. ام��ا اینطور 
نیس��ت که بخش عمده بازارها از بازار 
سرمایه کسب منابع می کنند. به همین 
دلیل معتق��دم که مکانیزم های ما ایراد 
دارد. ما از یک س��و س��ود سپرده های 
ب��اال می دهیم، از س��وی دیگر وضعیت 
بانک های مان به ش��دت ش��کننده شده 
اس��ت. لذا در ترازه��ای بانک صادرات 
و... وضعیت بانکی ما را نش��ان می دهد. 
ب��ه اعتقاد من ما باید از ابتدا س��اختار 
بانکی کشور را باز تعریف کنیم. بزرگان 
کش��ور نیز به این امر اشراف دارند و در 
ای��ن حوزه تالش می کنن��د تا تغییرات 
بنیادین صورت بگیرد. در این ش��رایط 
بانک ه��ا و بخش خصوص��ی به جایگاه 
واقعی خ��ود بازمی گردن��د و اصل 44 
محق��ق می ش��ود. در این ش��رایط در 
سال های آینده ش��رایط سرمایه گذاری 

بهتری فراهم خواهد بود. 

محمدحسین برخوردار: 
عامل کسری منابع بانک ها، بدهی دولت نیست

جواد باقری: 
دولت رویه مناسبی در پیش گرفته است

سیدحسین سلیمی 
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و استاد دانشگاه
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نقاشی های دیواری که گردشگر 
جذب می کنند 

هنر نقاشی روی دیوار یا همان گرافیتی، هنری است 
که در ق��رن معاصر در چهار گوش��ه دنیا عالقه مندان 
زیادی را به خود جذب کرده است. این جنبش هنری از 
دهه 70 در نیویورک با هدف انتقال پیام های اجتماعی 
یا سیاسی متولد و به سرعت در دنیا فراگیر شد. بسیاری 
از هنرمندان، تخیل و استعداد خود را با کشیدن نقاشی 
برروی دیوار مهار می کنند. هنرمندانی مثل ژان میشل 
باسکیت یا کیت هرینگ هنرمندان معروف این عرصه 

هستند. 
از جمله جاذبه های گردش��گری ش��هر های میامی، 
دیتروی��ت، برلی��ن و پاریس، نقاش��ی های دیواری آن 
است. نقاشی های دیواری در این شهر ها، به یک جاذبه 

گردشگری تبدیل شده اند. 
میامی، فلوریدا

Wynwood Walls، ی��ک محله هنری در ش��هر 
میامی در ایالت فلوریدای آمریکاست که از سال 2009 
در حال توسعه است و امروزه بیش از 1000 اثر هنری 

بروی دیوار های این محله خود نمایی می کند. 
دیترویت، میشیگان 

شهر دیترویت، به یکی از قطب های هنری و به یک 
شهر پویا در زمینه هنر های خیابانی تبدیل شده است. 
به خصوص در شرق بازار و رودخانه Grand.  اکثر آثار 
به وجود آمده در این ش��هر با مجوز انجام شده و رشد 

زیادی به معماری و فرهنگ این منطقه کرده است. 
نیویورک

از برانکس تا بروکلین و با عبور از منهتن، این ش��هر 
نمایشگاهی برای هنر های خیابانی و نقاشی های دیواری 

است. 
بریستول، بریتانیا 

جنوب غربی بریتانیا، ش��هر بریس��تول هر ساله در 
م��اه ژوئیه با برگزاری فس��تیوالی به ن��ام تور هنر های 
خیابانی بریس��تول، عالقه مندان به هنر های خیابانی و 
گردش��گران زیادی را به خود جذب می کند. بنکسی، 
یکی از هنرمندان معروف این منطقه است که بیش از 

یک میلیون طرفدار دارد. 
پاریس، فرانسه

چندین محله در ش��هر پاریس، به خاطر نقاشی های 
دی��واری هنرمندان معروف و ناش��ناس ش��هرت دارد. 
تصاویری از حیوانات، نقاش��ی های انتزاعی و طرح های 

دیگر منعکس کننده افکار این هنرمندان است. 
بارسلونا، اسپانیا 

پایتخت کشور اسپانیا، در عرصه هنر به خاطر ذهن 
باز هنرمندانش شناخته شده است. گردشگران ضمن 
لذت بردن از س��ایر جاذبه های گردش��گری این ش��هر 
می توانند به محله های هنر های خیابانی این ش��هر سر 
بزنند و از تماش��ای نقاش��ی های دیواری خوش رنگ و 
لعاب آن لذت ببرند. از سال 2012، در شهر بارسلونا تور 
هنر های خیابانی برای عالقه مندان برگزار می ش��ود که 

بازتاب کننده فرهنگ و هنر این شهر است. 
برلین،  آلمان 

برای یک سفر هنری، شهر برلین پیشنهاد می شود. 
دیوار های این شهر طیف گسترده ای از آثار خیابانی را 
از همه رنگ و طرح به خصوص بر باقی مانده های دیوار 

برلین به نمایش می گذارد. 
رم، ایتالیا 

س��ن لورنز، یکی از محله های معروف شهر رم است 
ک��ه تعالی هنر خیابانی و نقاش��ی ایتالیایی را در خود 
جای داده است. آلیس پس��کینی و Hogre از جمله 
هنرمندانی هس��تند که نام شان در این منطقه جاودانه 

شده است. 
ملبورن، استرالیا 

محله Hosier Lane که آثار هنری دیواری زیادی 
را از س��ال 2000 در خ��ود ج��ای داده  اس��ت،  یکی از 
جاذبه های گردشگری شهر ملبورن است. بر دیوار های 
این محله داستان های مصور و زندگی در دنیای تخیلی 

به تصویر کشیده شده است. 

عرضه روبات  Asus برای نگهداری 
از سالمندان

انس��ان س��اخت  روبات ش��به 
کمپان��ی Asus، ب��ا ن��ام زنبو از 
اول ژانویه وارد بازار می ش��ود. این 
روبات ک��ه برای کم��ک به تمام 
اعضای خانواده طراحی شده، قادر است در انجام کار ها 
و وظایف روزانه به آنها کمک کند. روبات خانگی زنبو، 
برای نخستین بار در تایوان با قیمت 620 دالر به بازار 
عرضه می ش��ود. کمپانی Asus، پس از تولید تبلت، 
کامپیوتر و گوشی های هوشمند، وارد عرصه دیگری از 
دنیای تکنولوژی شده است. این کمپانی در نمایشگاه 
»کمپیوتکس تایوان« از ی��ک روبات خانگی به عنوان 
یک پدی��ده غافلگیرکننده رونمایی ک��رد. ارتفاع این 
روبات حدود 50 س��انتی متر است و روی چهار چرخ 
حرکت می کند. صفحه جلویی ی��ا صورت این روبات 
مجهز به یک صفحه لمس��ی اس��ت که دستورها را از 

همین طریق دریافت می کند. 
یکی از ویژگی های جالب زنبو این است که می تواند 
به وسایل هوش��مند خانه متصل شود. به عنوان مثال 
زنبو می تواند به سیس��تم های روش��نایی و گرمایش 
منزل متصل ش��ود و اعضای خانواده می توانند آنها را 
از راه دور و ب��ه کمک این روب��ات کنترل کنند. زنبو 
می تواند قرار های مالقات را به ش��ما ی��ادآوری کند، 
عکاس��ی کند یا برای کودکان داس��تان تعریف کند. 
حت��ی این روب��ات برنامه ریزی ش��ده تا ب��ه کودکان 
برنامه ری��زی آموزش دهد. اعض��ای خانواده می توانند 
مس��ئولیت حفظ امنیت خانه را به او بس��پارند. حتی 
می توان��د در مواقع ضروری با پلیس، آتش نش��انی و 
اورژان��س تماس بگی��رد. این روب��ات قابلیت برقراری 
تماس ه��ای صوتی و تصوی��ری را نیز دارد. با توجه به 
قابلیت هایش، این روبات می تواند روبات خانگی افراد 
سالمند باشد. کمپانی Asus در مراسمی برای عرضه 
این روبات ها، از آواز دس��ته جمع��ی روبات های زنبو 
پرده برداری کرد. هنوز مش��خص نیست عرضه روبات 
زنبو از چه زمانی در بقیه نقاط دنیا امکان پذیر اس��ت، 

اما آنها فعال فقط در تایوان به فروش می رسند. 

سال ۲۰۱۷ را اینطور آغاز کنید

رشد دیوانه وار قیمت خانه در چین

می گویند راه رس��یدن به موفقیت دش��وار اس��ت و خیلی ها در این راه بعضی روزها را 
با زندگی در ماش��ین در گوش��ه ای از خیابان ها گذرانده اند. این فقط مختص کارآموزان یا 
کارمندان غول های فناوری چون گوگل و تسال نیست، بعضی از چهره های مشهور  هالیوود 

هم زمانی زندگی را در ماشین گذرانده اند. 

جیمز کامرون، کارگردان »تایتانیك« قبل از آنكه حق امتیاز »ترمیناتور« را 
یك دالر بفروشد

کام��رون قبل از »ترمیناتور« در ماش��ین زندگی می کرد. زمانی که او در حال نوش��تن 
قسمت اول سری فیلم های ترمیناتور بود، خیلی سخت زندگی می کرد. اما دغدغه اش در 
آن زمان پول نبود. او می خواست فیلمنامه اش را باوجود اینکه تجربه زیادی در فیلمسازی 

نداشت، خودش بسازد. 
وقتی ایده ترمیناتور را با یک کمپانی فیلمس��ازی در میان گذاش��ت، آنها ایده را دوست 
داشتند، اما نمی خواستند کامرون کارگردانش باشد. این شد که کامرون حق امتیاز فیلمنامه 
را به قیمت یک دالر فروخت و خودش ش��د کارگردان فیلم. »ترمیناتور« در سرتاسر دنیا 

77 میلیون دالر فروخت. 

جیم کری، کمدین کانادایی زمانی در ون و و زمانی در چادر روی چمن حیاط خانه 
خواهرش زندگی می کرد

در بیوگراف��ی ک��ری آمده که او در دوران نوجوانی دبیرس��تان را ت��رک کرد و به همراه 
خانواده اش در مینی بوس��ی در نقاط مختلف کانادا زندگی می کرد. آنها در نهایت تصمیم 
گرفتن��د در چمن حیاط خانه خواهر ک��ری چادر بزنند و آنجا زندگی کنند. مینی بوس را 
هم در گاراژ پارک کردند. کری می گوید که در همین دوران س��خت بود که حس طنز و 

شوخ طبعی اش گل کرد. 

دکتر فیل، مجری زمانی با پدرش در ماشین زندگی می کرد
وقتی که دکتر فیل مک گرا یا همان دکتر فیل 12ساله بود، بی خانمان بود و در کانزاس 
با پدرش در ماش��ین زندگی می کرد. پدرش در آن زمان دوره کارآموزی روان شناس��ی را 
می گذران��د. مک گرا راه پ��درش را ادامه داد و در دهه 90 به عن��وان مهمان به برنامه اپرا 
وینفری دعوت ش��د. دکتر فیل بعدها یکی از مهمان های ثابت برنامه اپرا ش��د و در نهایت 

برنامه روان شناسی خودش را به نام »دکترفیل« راه انداخت. 

هیالری سوانك، برنده جایزه اسكار زمانی با مادرش در لس آنجلس در ماشین 
زندگی می کرد

ب��ه گفته تایم، س��وانک در نوجوانی با مادرش به کالیفرنیا آمد تا بازیگر ش��ود. قبل 
از آنکه نقش��ی به پس��تش بخورد، با مادرش در ماش��ین زندگی می کرد تا برای خرید 
خان��ه بتوانند پول پس انداز کنند. در این مدت آنها در خانه یکی از دوستان ش��ان هم 
که هیچ اثاثیه ای نداشت زندگی می کردند و شب ها روی زمین می خوابیدند. سوانک تا 
30 س��الگی موفق به دریافت دو جایزه اسکار برای فیلم های »پسرها گریه نمی کنند« 

و »عزیز میلیون دالری« شد. 
منبع: بیزینس اینسایدر

سلبریتی هایی که زمانی در ماشین 
زندگی می کردند
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روایت می کنند که همین امروز صبح پیک موتوری شماره 8 به داورخان گفته است: 
بابام میگه این شماره تلفن پینوکیو است. با هزار زحمت پیدایش کردم. زنگ بزن ببین 

چیکار کرد آدم شد! 
بعد داورخان از او پرسیده است: واقعا؟ بابات گفته؟ از کجا آورده شماره رو؟ 

پیک موتوری اس��تکان چای لب سوز لب دوز خود را گذاشته کنار سماور و عقب عقب از 
س��اختمان خارج شده اس��ت. می گویند احتمال دارد تلفنی استعفا بدهد و برود در واحد 

پخش یک روزنامه دیگر فرصتی برای خدمت بیابد. 
چند وقت پیش هم به یاد داریم مرداد یا ش��هریور بود، ش��نبه صبح داورخان را دیدیم. 

گفت: به! به! آبی زیر پوست تان رفته است! پیداست آخر هفته خوش گذشته! 
لبخندی زدیم و گفتیم: سفر دو روزه ای رفتیم یوش. 

پرسید: کجا ماندید؟ کجاها را دیدید؟ 
گفتیم: خانه نیما. 

با کنجکاوی گفت: آقاجان! ما که رفقای شما را می شناسیم، نیما کیه؟ رفیق جدیده؟ 
ما همان جا روی نخستین صندلی نشستیم و از پنجره به سمت خیابان های شهر خیره 

شدیم. 
این دو مورد را برایتان تعریف کردیم تا بگوییم گاه در زندگی و بین اطرافیان تان کسانی 
پیدا می ش��وند که ممکن است نقطه نغز یک لطیفه را مانند شما درنیابند یا حتی ندانند 
که پدر شعر نو فارسی کیست و خانه اش کجا بوده است؛ ولی  آی آدم ا!  ای آدم ها! قدر چنین 
افرادی را بدانید. حاال می خواهید اس��مش را بگذاری��د آی کیوی پایین یا ضعف معلومات 
عمومی یا هر چی. این افراد ش��رف دارند به آنهایی که خیلی هم می فهمند ولی از قدرت 
درک و فهم شان در مسیر اهدافی نازل و حقیر بهره می برند، اصال حتی بهره هم نمی برند 

ولی شخصیت بشری شان انباشتی از تناقض ها و چندگانگی هاست. 
ما که نمی خواستیم امروز این اندازه جدی و خشک و استداللی حرف بزنیم. هزار و یک 
خبر هم داش��تیم که می شد یکی یکی آنها را گذاشت وسط و به سرتاپای شان گریست یا 
خندید. از رب النوع تیترزنی علیه نه تنها دولت و ملت و کشور و نظام که علیه بشریت علیه 
جهان و سرتاسر کیهان، تا جنجال های ورزشی و ترافیک و نوار صوتی و تایپ ده انگشتی. 
از اینکه دیروز یکی از روزنامه ها عدد بدهی های دولت پیشین را به عنوان تیتر اصلی خودش 
نوشته بود که ما پس از شش بار شمردن صفرها، آخرش زنگ زدیم به معلم دیفرانسیل مان 
ک��ه بگوی��د ما با چه عددی روبه رو بوده ایم و حاال تازه چند ق��دم از ته دره باال آمده ایم، تا 
اینکه هر روز عده ای از کارگران کارخانجات بشری تا فرهنگیان و بازنشستگان و. . . مقابل 
ساختمان یک قوه به دادخواهی جمع می شوند و راه به جایی نمی برند. از طرفی یک روزنامه 
دیگر گزارش می دهد که افرادی از بش��ریت شب ها در گورهای یک قبرستان می خوابند، 
یک دستفروش دربدر دنبال مجوزی برای فروش روزانه چند جوراب و دستکش است و آن 
یکی... الاله اال اهلل. . . این میان برخی از افراد بشریت را می بینی که پیش روی تو می نشینند 
و در مدح و ذم این و آن سخن می گویند و شب نشده الیک ها و کامنت ها و توییت هایشان 
س��از دیگری می زند. گاهی دلت می خواهد س��رت را بکوبی به دیوار و البته به شرطی که 
دیوارش دیوار باش��د. اینجاست که منزلت و جایگاه بشریت ساده و آرام و بی حاشیه ای که 
ممکن است نداند پدر شعر نو فارسی کیست برایت مثل قند دلنشین است. همین که از 
پشت خنجر نمی زند و از روبه رو زیر پا خالی نمی کند و در دل به تو ریشخند نمی زند، یعنی 

هنوز دنیا جایی است برای نفس کشیدن. برای امید. برای تدبیر. 
من بنده

شماره تلفن پینوکیو

کارگروپ فرصت ویژه

ترجمه: گلنوش محب علی 
MSN :منبع

اگر تابه حال نتوانسته اید برخی از مهم ترین 
مهارت ه��ای موردنیاز زندگی ت��ان را کنترل 
کنید، نزدیک ش��دن به سال جدید میالدی 
فرصت خوبی برای این کار اس��ت. نو ش��دن 
س��ال وقت تغییر ایجاد ک��ردن در رویکردها 
است. مهارت هایی چون شنیدن، داشتن فکر 
خالق، مطالعه بیش��تر، صداق��ت و یادگیری 
زبان دوم از کارهایی است که در زندگی این 

روزها،  مهارت به شمار می آید. 

گوش دادن
گوش دادن به ظاهر مهارت س��اده ای است 
اما واقعیت این اس��ت ک��ه خیلی ها برخالف 
تص��ور خودش��ان اص��ال گوش خوب��ی برای 
شنیدن ندارند. اگر می خواهید بهتر بشنوید، 
فقط و فقط دهانتان را بسته نگه دارید. آلفرد 
برندل، پیانیست اتریشی دراین باره می گوید: 
»دنیای ش��نیدن همان حروف��ی را دارد که 

دنیای سکوت دارد.«
فکر ک��ردن به اینک��ه در ج��واب دیگران 
می خواهی��د چ��ه حرف��ی بزنی��د، ن��ه تنها 
توجه تان نسبت به حرف های طرف مقابل را 
می گیرد، بلکه به طرف مقابل نشان می دهد 
که حرف های شما بسیار مهم تر از حرف های 
او است. پس تمرین کنید، بیشتر از گوش تان 
بهره ببرید و کمتر زبان تان را به کار بگیرید. 

صداقت
اگر هیچ ح��رف زیبا و ش��یکی برای زدن 
نداری��د، به این معنی نیس��ت که نباید آن را 
بگویید. معموال صداقت داش��تن هزینه دارد، 
اما ح��اال و در دنیایی که همه در حال حرف 
زدن هس��تند و کمتر کس��ی در حال گوش 
دادن اس��ت، صداقت داش��تن ی��ک مهارت 
به ش��مار می رود. برای تمری��ن صداقت باید 
ش��جاعت را تقویت کرد. کسانی می توانند از 
داش��تن مهارت صداقت خوشحال باشند که 

ویژگی شجاعت در آنها زیاد باشد. 

مطالعه بیشتر
حقیقت جامعه امروز این است که برخالف 
گذشته، کتاب ها از نظر کمیت باالتر و از نظر 
کیفیت پایین تر هس��تند. کتاب های معمولی 
و متوسط قفسه فروش��گاه ها و کتابخانه ها را 
به خود اختص��اص داده ان��د، بنابراین یافتن 
کتاب های عالی نس��بت به گذشته سخت تر 
ش��ده اس��ت. به همی��ن دلیل باید بیش��تر 
خواند تا بتوان به یکی دو ایده دس��ت یافت. 
دنیای امروز دنیای معمولی هاس��ت، پس اگر 
بخواهید مهارت های زندگی را داش��ته باشید 
باید بیش��تر بخوانید تا از کتاب های معمولی 

در دنیای معمولی فاصله بگیرید. 

یادگیری یك زبان جدید
مطالع��ات زیادی وج��ود دارد که نش��ان 

می ده��د بهتری��ن راه ب��رای به یادس��پاری 
همیش��گی هر چیزی، تمرین برای یادآوری 
آن اس��ت، بنابراین به ج��ای اینکه یک واژه 
را چندی��ن و چند بار بخوانی��د، تنها یک بار 
بخوانید و بعد چندین بار تمرین کنید که آن 

را به یاد بیاورید. 
ای��ن بهترین راه ب��رای یادگیری یک زبان 
جدید اس��ت و باعث می شود با عالقه بیشتر 

پی این کار را بگیرید. 

فكر خالق
بهترین راه برای رس��یدن به یک ایده جدید 
شاید خیلی س��اده تر از آنی باش��د که ما فکر 
می کنیم. برای یافتن ایده های بزرگ تازه تنها 

دست از تالش بردارید. 
مطالعه ای که در سال 2011 انجام شد، نشان 
داد که ش��رکت کنندگان در تحقیق زمانی که 
آرامش بیشتر و س��ردرگمی کمتری داشتند، 

ایده های بهتری هم به سراغ شان می آمد. 
ی��ک مطالعه دیگ��ر در بریتانیا هم نش��ان 
داد گروهی که خس��ته کننده ترین کار یعنی 
خواندن شماره های دفترچه تلفن همراه شان 
را انج��ام دادند ایده های بس��یار بهتری برای 
اس��تفاده از فنجان های پالس��تیکی داشتند. 
این یعنی خس��ته کننده بودن یک کار ذهن 
اف��راد را خالق تر می کند، چون آنها را به فکر 
می ان��دازد ک��ه کار هیجان انگیزت��ری انجام 

دهند. 

قیم��ت خان��ه در ش��هرهای مه��م چین 
براس��اس آمارهای اعالم شده از سوی آژانس 
مشاوره امالک Knight Frank به سرعت 

در حال رشد است. 
طبق آمار Knight Frank در میان 10 
شهر نخست جهان از نظر رشد قیمت مسکن 
در سه ماهه سوم سال 2016، هشت شهر از 
چین دیده می شوند. همچنین 10 شهر چین 
رکورد افزایش قیمت بیش از 20 درصدی را 

در بخش مسکن شکسته اند. 
قیمت ه��ا در ش��هر نانجین��گ چی��ن که 
داغ تری��ن بازار ام��الک را در جهان دارد، در 
س��ه ماهه سوم س��ال جاری میالدی نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل به صورت میانگین 

۴2/9 درصد افزایش داشت. 
کیتی اورت آلن، تحلیلگر بخش تحقیقات 
 Knight Frank بین المللی مسکن آژانس
در یادداش��تی اینطور نوشت: »شهرنشینی و 
افزایش ثروت خانوارها دالیلی است که پشت 
افزایش قیمت مس��کن در چین ق��رار دارد، 
ام��ا وضعیت در شهرس��تان های کوچک تر و 

بازارهای روستایی فرق دارد.« 
در بخش��ی از یادداش��ت اورت آل��ن آمده 

اس��ت: »رشد سریع قیمت ها خانه در شهرها 
باعث نش��ده اس��ت که سیاس��ت گذاران این 
کش��ور از تعیین سیاست هایی برای سخت تر 
کردن وام مس��کن، درخواست برای گذاشتن 
س��پرده بیش��تر و در برخی موارد منع خرید 
خانه برای افرادی غیر  از ساکنان محلی غافل 

شوند.«
اورت آلن می گوید: »ش��واهدی هست که 
نش��ان می دهد نرخ رش��د قیمت مسکن در 
برخ��ی ش��هرهای کلیدی توانس��ته با کمک 
برخ��ی قوانین و اثربخش ش��دن آنها کنترل 

شود.«
قیمت خان��ه در قاره بزرگ آس��یا به طور 
متوس��ط 12/3درص��د در س��ه ماهه س��وم 
س��ال جاری افزایش یافت که باعث شد قاره 
کهن با پیش��ی گرفتن از سایر مناطق جهان 
س��ریع ترین رش��د را از نظر قیم��ت خانه در 
جهان داش��ته باش��د. قیمت خانه در اروپا به 
طور متوسط در همین دوره زمانی تنها 3/7 

درصد افزایش یافت. 
به جز هشت ش��هر چین شهرهای ونکوور 
کانادا و چنای هند در فهرس��ت ش��هرهایی 
هستند که رشد قیمت خانه در آنها بیشترین 

سرعت را داشته است. قیمت خانه در این دو 
شهر در سه ماهه سوم سال جاری 2۴درصد 

افزایش یافت. 
پ��س از اینک��ه چی��ن به عن��وان یک��ی از 
اقتصاده��ای نوظهور جهان ش��روع به رش��د 
کرد، توانست روند صعودی خود را ادامه داده 
و ب��ه یکی از قدرت های اقتص��ادی برتر دنیا 

تبدیل شود. 
قش��ر متوس��ط چی��ن از رش��د اقتصادی 
کشورش��ان بیش��ترین به��ره را بردند. ثروت 
این قش��ر از جامعه چین که جمعیت بسیار 
باالی��ی ه��م دارد، باع��ث ش��ده کارهایی را 
ک��ه قبال نمی توانس��تند انج��ام دهند اکنون 
عملی کنند. مس��افرت های خارجی، زندگی 
اجن��اس  خری��د  و  لوک��س  خانه ه��ای  در 
گ��ران قیم��ت از جمل��ه رفتاره��ای پول��ی 
 اس��ت که نس��ل ثروتمند این روزهای چین 

انجام می دهند. 
آنها همچنین اراده بسیار خوبی برای خرید 
در مس��افرت های خارجی دارند و کشورهای 
اروپایی روی درآمدشان از گردشگران چینی 

حساب ویژه ای باز کرده اند. 
منبع: بیزینس اینسایدر
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