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چرا بودجه سال 98 بودجه شفافی نیست؟

سمت تاریک بودجه
بودجه ری��زی در ایران تاریخی یکصدس��اله دارد و از س��ال 1332 با درآمدهای نفت��ی، فصلی جدید در اقتصاد 
سیاسی بودجه ریزی گشوده شد. این سنت صدساله نشان می دهد که بودجه ها در ایران هیچ گاه شفاف نبوده اند و 
نه تنها در ایران، بلکه طبق گزارش موسسه مشارکت بین المللی بودجه ای )IBP( در سال 2۰1۷ وضعیت شفافیت 
بودجه در سراس��ر جهان تاس��فبار بوده اس��ت. در بیشتر کش��ورها، مردم به اطالعات جامع و بهنگامی دسترسی 
ندارند و نبود ش��فافیت، هزینه های نامتعارف، اتالف منابع و فس��اد را باال می برد.  براساس ارزیابی های انجام شده، 
کش��ورهای توس��عه یافته معموال شفافیت بیش��تری در بودجه نسبت به کشورهای توس��عه نیافته دارند، هرچند 
اس��تثناهای قابل توجهی نیز در این میان وجود دارد. گزارش این موسس��ه بیانگر آن است که فقر یا متکی بودن 
به درآمد نفت، بهانه ای پذیرفته ش��ده برای عدم شفافیت بودجه ای نیست، چراکه مشکل اصلی، تولید اطالعات یا 
توانایی تولید آن نیست، بلکه مساله، عدم تمایل سیاسی دولت ها برای انتشار اطالعات است. موسسه مشارکت...

جای خالی سرمایه گذاری تخصصی در بازار اجاره مسکن

 موافقان و مخالفان
افزایش وام مسکن
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تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت مبادله چک در آذرماه امسال نشان می دهد

آمار چک های برگشتی 32درصد کم شد

طرح صنعتی چیست و چگونه آن را ثبت کنیم؟
چند باور عمومی در مورد کارآفرینی که اشتباه هستند!

کسب و کار چطور با تقویت محتوا به بازگشت سرمایه می رسد؟
چگونه از هایالیت استوری در بازاریابی مان استفاده کنیم؟

کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار
برندسازی و تبلیغات دو چالش عمده بازار لوازم خانگی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک:
تسال رودستر امکان معلق شدن 

در هوا را خواهد داشت

4
شـمارش معکـوس پایـان یافـت و از امروز پرداخت سـود 

روزشمار به سپرده های بانکی متوقف شد. براساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین به دنبال...

تغییر شرایط پرداخت سود بانکی

سرانجام سود سپرده های 
بانکی ماه شمار شد

یادداشت
چرا بعضی صادرکنندگان بزرگ 

تجارت را متوقف کردند؟

فع��االن اقتص��ادی در بخش 
خصوص��ی پیش بینی می کردند 
خیلی  متعدد  بخشنامه های  که 
زود ب��ر می��زان ص��ادرات اث��ر 
بگ��ذارد. آمارها نش��ان می دهد 
ای��ران طی  که رش��د صادرات 
9 ماهه از س��ال جاری نس��بت 
به سال گذش��ته 5درصد رشد 
یافت��ه اس��ت. ای��ن می��زان اما 
نس��بت به رشد هشت ماهه  که 
13.5درص��د بوده کمتر اس��ت 
که کاه��ش صادرات را نش��ان 
می ده��د. تعدد بخش��نامه ها و 
مش��کالت داخل��ی ایجادش��ده 
در مس��یر صادرات باعث ش��ده 
بعضی صادرکنن��دگان بزرگ و 
خوشنام عملیات تجاری شان را 
متوقف کنن��د، بنابراین با توجه 
به شرایط کنونی الزم است که 
خارجی  تجارت  سیاست گذاران 
به موضوع جدی تر نگاه کرده و 
برای رفع نواقص در بخش هایی 
ک��ه صادرکنن��دگان در آن ب��ا 
مشکل رو به رو شده اند، بیش از 
گذش��ته تالش کنند چراکه اثر 
مستقیم این مشکالت بر میزان 
ص��ادرات نمایان ش��ده اس��ت. 
دولت ب��ه ارز بیش��تر نیاز دارد 
و اش��تغال از اصلی ترین مسائل 

دولت اس��ت. با کاهش 
3صادرات میزان...
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محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

اقتصاد امروز دنیا اقتصادی درهم تنیده و پیچیده اس��ت و به همین دلیل 
آگاهی در مورد رشد اقتصادی دنیا در یک سال می          تواند تا حدودی تصویری 
از وضعیت اقتصادی تمامی کش��ورها ارائه دهد. طبق گزارش اخیر صندوق 
بین المللی پول در س��ال 2۰19-2۰18 میالدی اقتصاد دنیا با نرخی مشابه 
نرخ رش��د اقتصادی سال 2۰1۷ یعنی 3.۷درصد رشد خواهد کرد. این نرخ 
نسبت به پیش بینی            ارائه شده در ماه آوریل ۰.2درصد کمتر است و بیشترین 

کاهش هم در کشورهای صنعتی مشاهده خواهد شد. 
ب��ه گزارش آینده نگ��ر به نقل از صندوق بین المللی پ��ول، انتظار می          رود 
اقتصاد آمریکا به دلیل سیاس��ت های تجاری جدیدی که وضع شده است و 
مانع تراش��ی های دولت در مسیر تجارت آزاد با سرعتی کمتر از برآوردهای 
قبلی رشد کند. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در این گزارش برابر با 2.9درصد 
پیش بینی            ش��ده است که نسبت به برآورد قدیمی برای این کشور در مورد 
رش��د اقتصادی در سال 2۰19 کمتر اس��ت. وضعیت بریتانیا و چالش های 
این کش��ور برای خروج از منطقه یورو باعث شده است تا برآوردها در مورد 
رش��د اقتصادی کشورهای اروپایی در سال 2۰19 هم کاهش یابد. وضعیت 
کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم به دلیل وضعیت مالی، 
تنش ه��ای ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت نف��ت چندان مطلوب نخواهد بود. 
یکی از این کشورها که اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا دارد چین است. چین 
در نتیجه تنش های اخیرش با آمریکا در زمینه تجارت، وضعیت تعرفه های 
تجاری و مس��ائل دیگری که بع��د از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا با آن 
روبه رو ش��د، با نرخ رشد اقتصادی پایین تری روبه رو خواهد شد. پیش بینی            
می          شود در سال 2۰19 اقتصاد چین با نرخ پایین تری نسبت به برآوردهای 
قبلی رش��د کند و اگر آمریکا در سیاس��ت هایش تجدید نظر نکند یا چین 
نتواند کشورهای دیگری را جایگزین آمریکا کند، این رشد پایین تر از انتظار 
در اقتصاد چین تا انتهای سال 2۰2۰ ادامه خواهد داشت. از آنجا که چین 
دومین اقتصاد دنیا اس��ت، افت نرخ رشد اقتصادی اش می          تواند روی برآیند 

رشد اقتصادی دنیا تاثیر منفی داشته باشد.
رشد اقتصادی خاورمیانه در سال های پیش رو

در س��ال 2۰19 اقتصاد دنیا با نرخی تقریبا مش��ابه سال های اخیر رشد 
می          کند، ولی کش��ورهای صادرکنن��ده نفت در خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
پیش��رفت زیادی را در ترازنامه مالی و ت��راز خارجی خود تجربه می          کنند. 
انتظار می          رود فعالیت های اقتصادی غیرنفتی در این منطقه رشد کند ولی 

هم زمان میزان تولید نفت هم روند افزایشی به خود بگیرد. 
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت اقتصادی 
کش��ورهای خاورمیانه و آفریقای ش��مالی، پیش بینی            های دقیقی ارائه داده 

است.
بر این اساس،  در نیمه اول سال 2۰18 قیمت نفت در بازار جهانی روند 
افزایشی داشت، ولی در نیمه دوم همین سال نوسان هایی را تجربه کرد. در 
نوامبر 2۰18 متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی برابر با ۷5 دالر 
بود و انتظار می          رود متوسط قیمت نفت در کل سال به مرز ۷۴ دالر برسد. 
در سال 2۰18 رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا و افغانس��تان و پاکس��تان با نرخ 1.۴درصد رشد کرد و انتظار می          رود 
نرخ رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2۰19 به مرز 2درصد برسد. این 
در حالی اس��ت که متوسط نرخ رش��د اقتصادی در منطقه مورد بررسی در 
س��ال 2۰1۷ برابر با 1.2درصد بوده است. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی 
در منطقه را می          توان افزایش فعالیت های غیرنفتی در این کشورها دانست. 
البته دو کشور بحرین و ایران نتوانستند در بخش افزایش تولید فعالیت های 

غیرنفتی سرمایه گذاری زیادی کنند.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 
2۰19 به 3درصد می          رس��د که نسبت به سال پیش از آن ۰.۶درصد بیشتر 
خواهد بود ولی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال 2۰1۷ در این منطقه 

۰.۴درصد کمتر خواهد بود.
دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس اجرای پروژه های سرمایه گذاری دولتی در پروژه های زیرساختی کشور 
اس��ت. در کویت س��رمایه گذاری در بخش های زیرساختی همسو با اهداف 
برنامه پنج ساله این کشور انجام شده است ولی در قطر این سرمایه گذاری ها 
با هدف آماده سازی کشور برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2۰22 
انجام خواهد ش��د. از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرعضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس ولی واقع در منطقه خاورمیانه  به ۰.3درصد 
می          رس��د در حالی که در س��ال 2۰1۷ برابر با 3درصد ب��ود. انتظار می          رود 
نرخ رش��د اقتصادی در این محدوده از کشورها  در سال 2۰19 برابر با ۰.9 
درصد باش��د. یک دلیل مهم برای این امر وضع دوباره تحریم های اقتصادی 
علیه ایران و تاثیر این مس��ئله روی درآم��د نفت ایران و وضعیت اقتصادی 
کش��ور خواهد بود. در الجزایر هم افزای��ش هزینه های دولتی باعث افزایش 
نرخ رش��د اقتصادی در س��ال 2۰18 شده اس��ت ولی اجرای طرح انقباض 
مالی در س��ال های پیش رو باعث کاهش رش��د غیرنفتی در این کشور در 

میان مدت می          شود.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت

در فاصل��ه س��ال های 2۰۰۰ تا 2۰1۴ نرخ رش��د اقتصادی کش��ورهای 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا به طور متوسط برابر با 5درصد در هر سال بوده 
اس��ت، ولی در سال 2۰15 بعد از س��قوط قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ 
رشد اقتصادی این کشورها هم کاهش زیادی پیدا کرد و به 2درصد رسید. 
در سال 2۰1۶ دوباره نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در این 
منطقه اوج گرفت و به 5.8درصد رسید و در سال بعد از آن با تجربه افولی 
دوب��اره در مرز 1.2درصد قرار گرفت. در س��ال 2۰18 نرخ رش��د اقتصادی 
کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه به 1.۴درصد رسید و در سال بعد 

از آن به 2درصد خواهد رسید.
اما وضعیت تورم در این کش��ورها بس��یار نگران کننده تر است. گزارش ها 
نش��ان می          دهد ما ش��اهد افزایش نرخ تورم در کشورهای صادرکننده نفت 
خواهیم بود. طبق گزارش ها در سال 2۰15 نرخ تورم در این کشورها برابر با 
۴.۷درصد بود و در س��ال 2۰1۷ به مرز 3.۶درصد رسید، اما در سال 2۰18 
شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز 9.8درصد و در سال 2۰19 به مرز 9.9درصد 

خواهیم بود.
کش��ورهای صادرکننده نفت اقتصادی وابسته به این منبع انرژی دارند و 
تغییرات قیمت نفت می          تواند روی رش��د اقتصادی و توان مالی دولت ها در 
اداره امور کش��ور تاثیر مستقیم داشته باشد. رشد اخیر قیمت نفت در بازار 
جهانی سبب شد تا اقتصاد کشورهای نفت خیز عملکرد خوبی داشته باشد، 
ولی این روند ادامه پیدا نخواهد کرد. پیش بینی            می          شود بعد از یک اوج گیری 
نسبی در سال 2۰19، قیمت نفت دوباره روند نزولی به خود بگیرد و تا سال 
2۰23 ب��ه م��رز ۶۰ دالر تقلیل پیدا کند. در نتیجه تاثیر قیمت باالی نفت 
روی اقتصاد این کشورها از بین خواهد رفت و نرخ رشد اقتصادی کشورهای 
صادرکنن��ده نفت در منطقه کاهش پیدا خواهد کرد. در فاصله س��ال های 
2۰2۰ تا 2۰23 متوسط نرخ رشد اقتصادی ساالنه در این دسته از کشورها 
براب��ر با 2.3درص��د خواهد بود که پایین تر از روند تاریخی رش��د اقتصادی 

در منطقه اس��ت. به عالوه، در جریان ش��وک نفتی سال 2۰۰9 کشورهای 
صادرکننده خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل افت 3۶درصدی قیمت نفت در 
بازار جهانی و حذف سرمایه گذاری در این بازار آسیب بزرگی متحمل شدند. 
افزایش 28درصدی قیمت نفت در سال 2۰1۰ را در کنار رشد 32درصدی 
قیمت در سال بعد از آن می          توان با افزایش 23درصدی قیمت نفت در سال 
2۰1۷ و پیش بینی            افزایش 3۰درصدی قیمت نفت در س��ال های 2۰19-
2۰18 مقایسه کرد؛ اگرچه انتظار می          رود سرعت رشد اقتصادی کشورهای 
نفت خیز در سال پیش رو کمتر از سال های بعد از بحران 2۰۰9 باشد زیرا 
در نتیجه سیاست های اقتصادی اجراشده در کشورهای مختلف در سال های 
اخیر، روند رش��د اقتصادی نامتوازن و نابرابر است. در برخی از کشورها که 
زیرس��اخت های اقتص��ادی الزم وجود دارد، اقتصاد به هم��راه افزایش نرخ 
رش��د اقتصادی با س��رعت باالیی رشد کرده اس��ت، ولی در برخی دیگر از 
کش��ورها ما شاهد کاهش رشد قابل توجهی در عملکرد اقتصادی نیستیم. 
به همین دلیل است که نمی توان پیش بینی            دقیقی در مورد رشد اقتصادی 
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه داد زیرا عوامل 
بی ثبات کننده بس��یار زیادی در بازار وجود دارد و همچنین آینده بازار نفت 

هم بسیار غیرقابل اعتماد است.
تحریم نفتی ایران، عاملی اثرگذار در بازار

یکی از عواملی که باعث شده است پیش بینی            آینده بازار نفت بسیار دشوار 
باش��د مسئله تحریم نفتی ایران اس��ت. ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای 
صادرکننده نفت در خاورمیانه اس��ت و موقعیت استراتژیکی در این منطقه 
دارد. ایران را می          توان یکی از باثبات ترین کشورهای خاورمیانه دانست و این 
تحریم های جدید و حذف نفت این کشور از بازار نفت تاثیری بسیار جدی 
در بازار بر جای می          گذارد. مطالعات نشان داده است حذف نفت ایران از بازار 
می          تواند روی قیمت نفت و اقتصاد منطقه تاثیر زیادی داش��ته باش��د و اگر 
تحت فشارهای آمریکا، ایران از ادامه همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه 
هسته ای سر باز زند، اوضاع خاورمیانه بسیار نابسامان خواهد شد. ضمن اینکه 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه هم اکنون درگیر جنگ و نابسامانی هستند 
و همین مس��ئله هم به بازار نفت فش��ار وارد کرده است. باید در نظر داشت 
که تصمیم آمریکا برای حذف هشت کشور از  تحریم خرید نفت ایران گام 
مهمی در جهت کاهش فش��ار در بازار بوده اس��ت، ولی آمریکا تهدید کرده 
است که این روند موقتی است بنابراین باید منتظر فشارهای باالتری در بازار 
باشیم. در صورتی که دولت آمریکا این فشارها را اجرایی کند، قیمت نفت در 
بازار جهانی رشد خواهد کرد و بازار با چالش های تازه ای روبه رو خواهد شد. 
اما اگر این اتفاق نیفتد و آمریکا نتواند این فشارها را عملی کند بازار روندی 
را که انتظار می          رود طی می          کند و ما تا سال 2۰23 کاهش تدریجی قیمت 

نفت و تثبیت آن در مرز ۶۰ دالر را شاهد خواهیم بود.
شاخص های اقتصادی ایران

صندوق بین المللی پول پیش بینی            می          کند در سال 2۰18 اقتصاد ایران با 
نرخ منفی 1.5درصد رش��د کند و در سال 2۰19 سرعت انقباض اقتصادی 
ایران به 3.۶درصد برس��د. این در حالی اس��ت که اقتصادهای صادرکننده 
نفت در خاورمیانه و ش��مال آفریقا با نرخ 1.۴درصد و 2درصد در سال های 
مورد بررس��ی رشد خواهند کرد. پیش بینی            می          شود روند افزایش نرخ تورم 
در ایران همچنان ادامه داشته باشد. ایران که در سال های اخیر توانسته بود 
تورم یک رقمی را تجربه کند در سال 2۰18 شاهد رسیدن نرخ تورم به مرز 
29.۶درصد و در س��ال 2۰19 به مرز 3۴.1درصد خواهد بود. این در حالی 
اس��ت که  متوسط نرخ تورم در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و 

شمال آفریقا در این دو سال به ترتیب برابر با 9.8 و 9.9درصد خواهد بود.
تراز مالی ایران هم در این س��ال ها منفی خواهد بود و از منفی 3.2درصد 
تولید ناخالص داخلی در س��ال 2۰18 به منف��ی ۴.2درصد تولید ناخالص 
داخلی در سال 2۰19 می          رسد در حالی که به دلیل رشد قیمت نفت در کل 
کش��ورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه کسری تراز مالی در این دو سال 
روند کاهش��ی خواهد داش��ت. از نظر تجاری وضعیت ایران چندان مطلوب 
نخواهد بود. در سال 2۰18 تراز تجاری ایران برابر با 1.3درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد بود و در سال 2۰19 به مرز ۰.3درصد تولید ناخالص داخلی 
می          رس��د. این در حالی است که تراز تجاری کشورهای صادرکننده نفت در 
منطقه در دو سال مورد مطالعه به ترتیب برابر با ۴.۷درصد و ۴.8درصد تولید 

ناخالص داخلی خواهد بود.
ریسک های مهم در اقتصادهای منطقه چیست؟

با وجود اینکه وضعیت کنونی اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا بس��یار مطلوب است، ریسک هایی هم بازار را تهدید می          کند. یکی از 
این خطرات مهم عدم پایبندی دولت ها در کش��ورهای نفت خیز به اجرای 
طرح های اصالحات مالی و زیرس��اختی اس��ت. اجرای ای��ن طرح ها باعث 
می          شود تا درآمد نفت برای توسعه پایدار اقتصادی در کشور صرف شود نه 

اینکه صرف امور روزمره در کشور شود.
از ط��رف دیگر بی ثباتی و عدم اطمین��ان موجود در زمینه  قیمت آینده 
نف��ت در بازار و احتم��ال کاهش قیمت نفت در ماه ه��ای پیش رو از دیگر 
خطراتی اس��ت که اقتصادهای خاورمیانه را تهدید می          کند. طبق مطالعات 
انجام شده بی ثباتی آسیب زیادی به عملکرد اقتصادی کشورها و تصمیم های 
س��رمایه گذاری وارد می          کند و به همین دلیل باید برای حفظ ثبات تالش 
ک��رد. ای��ن بی ثباتی چه به دلیل عدم اطمینان در مورد قیمت نفت باش��د 
و چه از نظر بی ثباتی در اجرای سیاس��ت های نفتی و اقتصادی در کش��ور 
باش��د، خواهد توانست اقتصاد کش��ور را با چالش های بزرگی روبه رو کند. 
یکی دیگر از خطراتی که اقتصادهای خاورمیانه را تهدید می          کند تنش های 
ایجادشده در فضای تجاری اس��ت؛ تنش هایی که می          تواند در میان مدت و 
درازمدت اقتصاد کش��ورها را با بحران روبه رو کن��د. این تنش های تجاری 
تاکنون دامنگیر کشورهای نفت خیز نشده است ولی از زمان روی کار آمدن 
ترام��پ در آمریکا و آغاز جنگ های تجاری، این نگرانی وجود دارد که دیگر 
کش��ورها را هم درگیر کند. به عالوه تغییر ناگهانی در سیاس��ت های مالی 
و پولی در کش��ورهای صنعتی به خصوص آمریکا هم در این زمینه بس��یار 
اثرگذار است. مثال  اگر فدرال رزرو آمریکا سریع تر اقدام به افزایش نرخ بهره 
بانکی کند و سیاست های مالی را به وضعیت عادی بازگرداند سرعت خروج 
سرمایه ها از بازارهای در حال توسعه و نفت خیز افزایش پیدا می          کند که این 
مسئله اقتصاد کشورهای منطقه را با چالش های بسیار جدی روبه رو خواهد 
کرد. از طرف دیگر بی ثباتی سیاس��ت های اقتصادی در دیگر کشورهای در 
حال توسعه هم می          تواند مسئله ای بسیار چالش برانگیز باشد؛ مسئله ای که 
کشورها را به سمت بی ثباتی بیشتر هدایت می          کند و از توان رشد اقتصادی 
آنها می          کاهد. در سطح منطقه ای هم خطرات زیادی رشد اقتصادی کشورها 
را تهدید می          کند؛ مثال جنگ هایی که در خاورمیانه وجود دارد و کشورها را با 
چالش های بزرگ روبه رو کرده است؛ کشورهایی که درگیر جنگند با بحران 
روبه رو هس��تند و کش��ورهای دیگر هم به دلیل تاثیرات منفی جنگ روی 
اقتصاد منطقه و افزایش شمار پناهجوها در آن کشورها با چالش های دیگری 
درگیرند. تحریم اقتصادی علیه ایران یکی از چالش های بزرگ ژئوپلیتیکی 

است.

از افزایش تورم تا تشدید انقباض اقتصادی

شاخص های اقتصادی ایران در دو سال آینده چه تغییری می          کند؟



بودجه ری��زی در ای��ران تاریخی یکصدس��اله دارد و از س��ال 1332 با 
درآمدهای نفتی، فصلی جدید در اقتصاد سیاسی بودجه ریزی گشوده شد. 
این س��نت صدساله نش��ان می دهد که بودجه ها در ایران هیچ گاه شفاف 
نبوده اند و نه تنها در ایران، بلکه طبق گزارش موسسه مشارکت بین المللی 
بودجه ای )IBP( در سال 2۰1۷ وضعیت شفافیت بودجه در سراسر جهان 
تاسفبار بوده است. در بیشتر کشورها، مردم به اطالعات جامع و بهنگامی 
دسترسی ندارند و نبود شفافیت، هزینه های نامتعارف، اتالف منابع و فساد 
را باال می برد.  براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده، کش��ورهای توسعه یافته 
معموال شفافیت بیش��تری در بودجه نسبت به کش��ورهای توسعه نیافته 
دارند، هرچند استثناهای قابل توجهی نیز در این میان وجود دارد. گزارش 
این موسسه بیانگر آن است که فقر یا متکی بودن به درآمد نفت، بهانه ای 
پذیرفته ش��ده برای عدم ش��فافیت بودجه ای نیست، چراکه مشکل اصلی، 
تولید اطالعات یا توانایی تولید آن نیست، بلکه مساله، عدم تمایل سیاسی 
دولت ها برای انتشار اطالعات است. موسسه مشارکت بین المللی بودجه ای 
در جای جای این گزارش از دولت ها می خواهد نه فقط اطالعات بیشتری را 
درباره بودجه منتشر کنند، بلکه این اطالعات را به صورتی ارائه دهند که 

برای مردم قابل فهم باشد. 
در این گزارش، 115 کش��ور جهان در س��ال 2۰1۷ م��ورد پایش قرار 
گرفته ان��د و در نهایت، براس��اس بررس��ی های صورت گرفته پنج کش��ور 
نیوزیلند، آفریقای جنوبی، س��وئد، نروژ و گرجس��تان، امتی��ازی باالتر از 
81 دریافت کرده اند و توانس��ته اند اطالعات جامع، بهنگام،  قابل ردیابی و 
مفیدی از بودجه ملی در اختیار شهروندان ش��ان قرار دهند. همچنین 9۷ 
کشور یا به عبارت بهتر، 8۰درصد کشورهای مورد بررسی، اطالعات جامع،  
بهنگام و س��ودمندی را در اختیار شهروندان خود نمی گذارند که این مهم 
برای مشارکت و اعمال نظارت بر چگونگی منابع مالی عمومی الزم است. 
تقریبا نیمی از این کش��ورها آنقدر اطالعات اندکی منتش��ر می کنند که 
عمال نمی توان متوجه اتالف منابع، س��وءمدیریت فاحش یا فساد شد، اما 
براساس داده های اعالم شده در سال 2۰1۷، بدترین عملکرد در این زمینه 
با نمره صفر تا یک، به کشورهای عربستان سعودی، نیجریه، ونزوئال، گینه 

استوایی، لسوتو، قطر و یمن تعلق گرفته است.
جغرافیای شاخص شفافیت بودجه ای

شاخص جهانی شفافیت بودجه اي از سال 2۰۰۶ هر ساله توسط موسسه 
مش��ارکت بین المللی بودجه ای منتش��ر می ش��ود و س��ه حوزه شفافیت، 
مشارکت و نظارت را ارزیابی می کند. انتشار گزارش به شکل قابل فهم برای 
مردم ازجمله مهمترین معیارهای ارزیابی شفافیت بودجه ای کشورهاست.

از زمان نخس��تین بررسی این مؤسس��ه تاکنون برخی کشورها عملکرد 
خ��ود را بهبود بخش��یده اند، همانند کرواس��ی و بلغارس��تان که عضویت 
آنها در اتحادیه اروپا منوط به ش��فافیت بیش��تر بود. در س��ریالنکا و کنیا 
نیز دولت هایی بر س��ر کار آمدند که نس��بت به درخواست براي شفافیت 
پاسخگوتر بودند. در مصر نیز اصالحیه اي در قانون اساسی به عمل آمد که 

براساس آن، اختیارات پارلمان در بودجه گسترش یافت.
براساس گزارش موسسه مش��ارکت بین المللی بودجه ای، وجود شکاف 
عمده در ش��فافیت بودجه در سراس��ر جهان به چشم می خورد و دولت ها 
کمت��ر از نیمی از اطالعات بودجه مورد نیاز را منتش��ر می کنند، چنانچه 
از میان بیش از یکصد کش��ور پایش شده در سال 2۰1۷ تنها پنج کشور 
نیوزیلند، آفریقاي جنوبی، س��وئد، نروژ و گرجس��تان، اطالعات جامعی از 
بودجه ملی )ش��امل نحوه جمع آوري و مصرف( در اختیار شهروندان خود 
قرار داده اند. همچنین کش��ورهایی که در این گزارش، بدترین عملکرد را 
داش��ته اند، در خاورمیانه و آفریقاي شمالی و پس از آن در مناطق جنوب 
صحراي آفریقا قرار دارند. در این منطقه اردن با نمره ۶3، بهترین عملکرد 
را داش��ته است. این کش��ورها عمدتاً کش��ورهاي کم درآمد بوده اند که به 
کمک ه��اي خارج��ی یا درآمد نف��ت و گاز متکی هس��تند. در این میان، 
گرجستان، اردن و سنگال، دستاوردهای مهمی در شفافیت و ارتقای رتبه 
خود در دهه اخیر به دست آورده اند. رتبه ایران نیز در این شاخص مشخص 

نیست و به آن اشاره ای نشده است.
گ��زارش ممیزي بودج��ه باز 2۰1۷ نش��ان می دهد که اکثر کش��ورها 
فرصت ها و بس��ترهاي الزم براي مش��ارکت مردم در روند بودجه را فراهم 
نمی کنند. همچنین اطالع رس��انی الزم از تصمیمات و تخصیص بودجه و 
پاسخگویی بسیار ضعیف اس��ت. عالوه بر شفافیت و مشارکت در بودجه، 
گزارش موسس��ه مش��ارکت بین المللی بودجه ای نش��ان می دهد در سال 
2۰1۷ تنها 32 کش��ور از 115 کش��ور مورد بررس��ی )28درصد( نظارت 

کافی دارند، ۴8 کشور )۴1درصد( نیز نظارت محدودي دارند و 3۶ کشور 
)31درصد( هم نظارت ضعیفی دارند. به طور کلی می توان گفت ۷5 کشور 
از 115 کشور بررسی شده، شرایط کافی براي اینکه دستگاه هاي نظارتی، 
نظارت کافی را انجام دهند در اختیار دارند. در عین حال، این مطالعه نشان 
می دهد که میان ش��فافیت و نظام های دموکراتیک، همبستگی معناداری 

وجود دارد.
متاسفانه متوسط امتیاز شفافیت بودجه در جهان از ۴5 در سال 2۰15 
به ۴3 در س��ال 2۰1۷ براي 1۰2 کش��ور بررسی شده کاهش یافته است. 
امتی��از ش��فافیت بودجه از صفر )غیرش��فاف ترین( تا صد )ش��فاف ترین( 
را ش��امل می ش��ود. همچنین گزارش 2۰1۷ نش��ان می دهد سه چهارم 
کشورهاي مورد بررس��ی، گزارش های الزم از بودجه را منتشر نمی کنند. 
به طور خالصه کاهش ش��فافیت بودجه، افزای��ش نابرابري، محدودیت بر 
رس��انه ها و آزادي مدنی و تضعیف اعتماد بین شهروندان و دولت های شان 

در 115 کشور جهان نگران کننده است.
چالش های یازده گانه شفاف سازی بودجه

اهمیت ش��فافیت بودجه در پیشگیری از فساد بر کسی پوشیده نیست. 
ش��فافیت بودجه به عنوان پیش نیاز اعتماد )آس��یب دیده( به دولت بوده و 
برای دستیابی به آن می بایستی ساختار عملکرد دولت در دسترس عموم 
قرار گرفته و زیرس��اخت های مشارکت و بس��ترهای پاسخگویی در قبال 

بودجه فراهم شود. 
در مطالعه ای که به تازگی کمیس��یون رقابت، خصوصی سازی و سالمت 
اداری ات��اق ایران درباره »الزامات و زیرس��اخت های الزم برای ش��فافیت، 
مشارکت و پاسخگویی بودجه« انجام داده، 11 چالش به عنوان چالش های 
اصلی شفافیت بودجه در ایران معرفی شده است. این چالش های یازده گانه 
عبارتند از »خأل قوانین پشتیبان بودجه، ساختار ارائه بودجه، عدم شفافیت 
ساختار و مراحل تصویب بودجه، عدم امکان مشارکت در مراحل مختلف و 
دریافت بازخورد، عدم برآوردهای صحیح از منابع و مصارف،  سیاسی بودن 
بودجه، مش��کالت نظام آم��اری، عدم امکان قابلی��ت ردیابی فعالیت ها و 
راهبردهای مشخص  شده، ارتباط بودجه با اسناد باالدست نظیر سند توسعه 
کش��ور و ردیابی نحوه دس��تیابی به اهداف آن در بودجه، عدم پاسخگویی 

درخصوص میزان تحقق اهداف و در نهایت، نبود سواد تحلیل بودجه.«
اتاق ایران در پایان این مطالعه و در اولین قدم توصیه کرده حداقل های 
ش��فافیت بودجه نظیر فرمت داده های بودجه،  نظام مش��ارکت در تدوین 
بودجه، ارتقای سواد بودجه ای در جامعه و سامانه های پاسخگویی در قبال 
بودج��ه در چارچوب قوانین موجود تعبیه ش��ده و در گام بعدی، خأل های 
قانونی برای شفافیت، مشارکت و پاسخگویی بودجه و زیرساخت های فنی 

و بسترهای فرهنگی آن مهیا شود.
مصادیق عدم شفافیت در بودجه 98

از س��وی دیگر، تحقیقات نهاد پژوهش��ی مجلس نیز نشان می دهد که 
بودجه سال 98 بودجه شفافی نیست و با وجود برخی تالش  ها برای ارتقای 
ش��فافیت بودجه نظیر ارائه جدول مناب��ع و مصارف هدفمندی در تبصره 

»1۴«، اما همچنان شاهد ابهام و عدم شفافیت بودجه ای هستیم.
مرکز پژوهش ها از چندی پیش و با فرا رسیدن فصل بودجه، در سلسله  
گزارش هایی به ابعاد مختلف بودجه سال 98 پرداخته و حاال در تازه ترین 
گزارش خود، بودجه 98 را از منظر ش��فافیت بودجه ای نقد کرده اس��ت. 
از ن��گاه مرکز پژوهش ها، مصادیق یازده گانه عدم ش��فافیت در بودجه 98 
عبارت است از: میزان کسری بودجه، منابع هدفمندی یارانه ها، درآمدهای 
مالیاتی، بودجه شرکت  های دولتی، پروژه های عمرانی، بودجه های استانی، 
انتش��ار اوراق مالی، واریز منابع عمومی به خزانه دولت، س��رجمع منابع و 
مصارف بودجه، اعتبارات دس��تگاه های اجرایی و ارقام پیوس��ت ۴ موضوع 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد.
نخس��تین مصداقی که بازوی پژوهش��ی مجلس پیرامون عدم شفافیت 
بودجه ای بیان کرده، میزان کس��ری بودجه اس��ت. دولت هر س��ال اعالم 
می  کند که در الیحه بودجه کس��ری وجود ندارد. گرچه بر اساس ترازهای 
سه گانه بودجه )تراز عملیاتی، مالی و سرمایه  ای( این حرف دولت، صحیح 
به نظر می  رسد، اما واقعیت چیز دیگری است. توضیح آنکه کسری بودجه 
اداره کش��ور در البه الی ترازهای س��ه گانه گم می  شود و عماًل صحبتی از 
میزان کس��ری بودجه و راهکاره��ای کاهش آن به میان نمی  آید تا الجرم 
دولت مجبور به فروش نفت یا انتش��ار اوراق برای پوشش کسری نشود. بر 
این اس��اس، مرکز پژوهش ها میزان کسری در الیحه بودجه 98 را حداقل 
193 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و پیش��نهاد داده با اضافه کردن تراز 
دیگری به بودجه های س��نواتی با عنوان کس��ری بودجه جاری بدون نفت 

می  توان به برطرف شدن این نقیصه کمک کرد.
این گزارش درباره منابع نفت وگاز و هدفمندی یارانه ها نیز می گوید که 

با وجود تالش ها در راس��تای ش��فافیت نسبی منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه ه��ا، همچنان روابط مالی در صنعت نفت میان منابع عمومی، منابع 
هدفمندی یارانه  ها و بودجه شرکت های زیرمجموعه، شفاف و آشکار نیست 
و بعضاً بر اساس توافق بین  دستگاه ها، منابع موجود صرف مصارف مختلف 
می ش��ود. درآمد مالیاتی، سومین موردی است که مرکز پژوهش ها به آن 
اش��اره کرده و ازجمله مصادیق عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی را جدول 
5 الیحه بودجه 98 برمی شمارد که به ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای 
انقالب اس��المی و مالیات شرکت  ها و مؤسس��ات وابسته به آستان قدس 

رضوی اختصاص دارد.
حیاط خلوت بودجه ای دولت

سقف بودجه پیشنهادي سال 98، هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
از این رقم بزرگ همانند س��ال های قبل تنها بخش کوچکي که مربوط به 
بودجه عمومي است در صحن بهارستان بررسي مي شود و بودجه شرکت ها 
ب��ا بزرگي بیش از ه��زار و 2۰۰ هزار میلیارد تومان برای س��ال 98 اصال 
بررسي نمي شود؛ منابع عظیمي که به عقیده اقتصاددانان، به حیاط خلوت 

بودجه تبدیل شده است.
بر این اس��اس، نهاد پژوهش��ی مجل��س در ادامه گزارش��ش به بودجه 
ش��رکت  های دولتی می پردازد و به عنوان نمونه، به شرکت  هایی که سهام 
دولت در آنها زیر 5۰درصد اس��ت، اش��اره می کند؛ شرکت هایی که هیچ 
اطالعات��ی در بودجه درباره آنها ارائه نمی  ش��ود و تنها س��ود س��هام این 
شرکت  ها گزارش می  شود. همچنین اطالعاتی همچون نام این شرکت  ها، 
میزان س��هام دولت در آنها، سایر سهامداران عمده در شرکت  های مذکور، 
میزان سود سهام دولت به تفکیک هر شرکت و گروه  بندی شرکت بر اساس 
گروه  بندی فعالیت  های اقتصادی در قانون اجرای سیاس��ت  های کلی اصل 
چهل وچهارم )۴۴( قانون اساس��ی در اختیار نماین��دگان مجلس و مردم 

قرار ندارد.
این گزارش سپس به سراغ پروژه  های عمرانی می رود و می گوید که عدم 
ش��فافیت اطالعات طرح ها و پروژه های اس��تانی یکی از مواردی است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. تنها اطالعاتی که در خصوص طرح های استانی 
در بودجه منعکس می ش��ود رقم س��رجمع اعتبارات تمل��ک دارایی های 
س��رمایه ای استانی )جدول 1۰( اس��ت و هیچ اطالعاتی از تعداد، عنوان و 
اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و سایر ویژگی های آنها در دسترس نیست. به 
عالوه افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی در بودجه 
سال 98 نسبت به قانون بودجه سال 9۷ یکسان نیست. اگرچه این موضوع 
طبیعی و منطقی به نظر می رسد، ولی تبیین دقیق دالیل این افزایش ها و 
تفاوت میزان افزایش در میان طرح ها می تواند به شفافیت اجرای طرح های 

عمرانی در کشور کمک کرده و ابهام ها را بزداید.
مرک��ز پژوهش ها در گام بع��دی به بودجه های اس��تانی و نحوه تعیین 
س��هم هر استان از اعتبارات بودجه اس��تانی اشاره می کند و معتقد است 
که ش��اخص ها و معیارهای تعیین اعتبارات هزینه ای و عمرانی هر استان 
مش��خص نیست و در جهت افزایش ش��فافیت بودجه، الزم است سازمان 
برنامه ش��اخص ها و معیارهایی ارائه کند که بر اس��اس آن، این اعتبارات را 

میان استان ها توزیع می کند.
هفتمین مصداق مرکز پژوهش ها برای عدم ش��فافیت بودجه سال 98، 
موضوع انتش��ار اوراق مالی است. میزان انتشار اوراق اسالمی که دولت به 
منظور بازپرداخت اصل و س��ود اوراق سررس��ید شده در سال 98 منتشر 
خواهد کرد، مش��خص نیس��ت. البته این امر خود می تواند برآمده از عدم 
برآورد دقیق دولت نس��بت به میزان سررسید اوراق در سال 98 باشد. در 
حال حاضر، میزان بار مالی اوراق سررسیدش��ده دولت مشخص نیست و 
بنابراین نمی توان رقم پیش بینی ش��ده برای ای��ن بازپرداخت را در الیحه 
بودج��ه به طور صحیحی ارزیابی کرد. نتیجه این عدم ش��فافیت می  تواند 
ب��ه کمب��ود منابع پیش  بینی ش��ده ب��رای بازپرداخت اصل و س��ود اوراق 
سررسیدشده منجر شود و در نتیجه دولت مجبور به برداشت از سرجمع 

بودجه شود.
همچنین واریز منابع عمومی به خزانه دولت، ابهام در زمینه س��رجمع 
منابع و مصارف بودجه، اعتبارات دس��تگاه های اجرایی و ارقام پیوس��ت ۴ 
موض��وع بودجه ری��زی برمبنای عملکرد، دیگر مواردی هس��تند که مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س در ادامه گزارش به آن اش��اره کرده اس��ت. بازوی 
پژوهش��ی مجلس درنهایت معتقد اس��ت که بودج��ه 98 به دلیل افزایش 
روزافزون هزینه هاي دولت از یکس��و و محدودی��ت منابع درآمدي دولت 
از س��وي دیگر با تنگناهاي بس��یاری مواجه اس��ت، بنابراین اگرچه براي 
برون رفت از این وضعیت دشوار، اقدامات مختلفي را مي بایست در دستور 
کار قرار داد، اما به نظر مي رس��د یکي از مهمترین و اساسي ترین اقدامات، 

حرکت به سمت شفاف سازي و انضباط مالي دولت است.

چرا بودجه سال 98 بودجه شفافی نیست؟

سمت تاریک بودجه
نگــــاه

چند طرح عمرانی سال آینده اعتبار می گیرند؟
فیل های سفید در اقتصاد ایران

فرصت امروز: اقتصاددانان معتقدند هیچ چیز همانند »فیل های 
س��فید« در کش��ورهای در حال توس��عه باعث اف��ت اقتصادی 
نمی ش��ود. »فیل س��فید« به پروژه های بزرگی گفته می شود که 
هزینه های زیادی از س��وی یک شرکت یا کشور صرف ایجاد آن 

می شود، اما در نهایت، اهداف پروژه محقق نمی شود. 
معموال چنین تصور می ش��ود که علت اصلی توس��عه نیافتگی، 
کمبود س��رمایه گذاری ها است و بس��یاری از تئوری های اقتصاد 
سیاس��ی هم این ب��اور را تایی��د می کنند. چنین ب��اوری باعث 
س��رمایه گذاری در پروژه هایی می ش��ود که در ادبیات اقتصادی 
به نام »فیل س��فید« مصطلحند با این مفهوم که گران به دست 
می آین��د، اما بی فایده هس��تند. ریش��ه اصطالح »فیل س��فید« 
به س��ال 1851 باز می گردد که پادش��اه کش��ور تایلند، یکی از 
فیل ه��ای مقدس س��پیدموی را به یکی از درباری��ان هدیه داد. 
ای��ن هدیه که به ظاهر مایه س��رافرازی و افتخار بود در واقعیت 
ام��ر اما به مصیبتی بزرگ برای ف��رد دریافت کننده هدیه تبدیل 
ش��د، چراکه هزینه نگهداری و مراقبت از فیل، ش��خص را خانه 

خراب می کرد.
در اقتصاد ایران نیز فیل های سفید بسیاری به چشم می خورد 
و می توان پروژه های متعددی را مثال زد که در مقایسه با میزان 
هزینه و تالش صرف ش��ده به پایان نرس��یده اند و منفعتی ایجاد 
نکرده اند. ازجمله جنبه های وقوع فیل های سفید در ایران، پایین 
ب��رآورد کردن هزین��ه اجرای پروژه ها و مهم ت��ر از آن، تاخیر در 
اجرای پروژه های عمرانی اس��ت. در سال های برنامه سوم توسعه، 
تاخیر در اتمام طرح ها به طور متوس��ط هر ساله 3۰ هزار میلیارد 
ریال تعهد جدید برای دولت آفریده اس��ت. این تعهد اضافه برای 
س��ال 8۴ به مبل��غ 2۴۶ هزار میلیارد ریال رس��ید که 2.5 برابر 
بودجه عمرانی در آن س��ال بوده اس��ت. همچنین در س��ال های 
گذش��ته متوسط زمان اجرای طرح های بخش راه از 3 سال به 9 
سال و طرح های بیمارستانی از ۴ سال به 11 سال افزایش یافته 
است. بررس��ی ها نش��ان می دهد در بازه زمانی 1381 تا 1391 
به طور میانگین تنها 2۶درصد طرح ها به موقع انجام ش��ده است. 
عالوه بر این در س��ال های 1381 تا 1388 نیز به طور متوس��ط 
ب��رای خاتمه هر طرح به میزان 1۷1درصد اعتبار مازاد بر میزان 
برنامه ریزی ش��ده تخصیص داده شده است. در عین حال، اجرای 
برخی پروژه های بزرگ کشور به دلیل ظرفیت پایین بهره برداری 
نس��بت به ظرفیت ایجادش��ده، فاقد توجیه اقتصادی کافی بوده 
است و از جمله این پروژه ها می توان به ساخت برخی فرودگاه ها 

و سدها اشاره کرد.
بودجه عمرانی از کجا تامین می شود؟

نگاهی به الیحه بودجه س��ال 98 نش��ان می دهد که در سال 
آین��ده قرار اس��ت 2 هزار و ۶85 طرح عمران��ی، بودجه دریافت 
کنند. به گزارش خبرآنالین، از کل طرح هایی که س��ال آینده از 
دولت بودجه دریافت می کنند، یک هزار و 8۶1 طرح، طرح ملی 

و 82۴ طرح نیز طرح های عمرانی استانی خواهند بود.
بررسی ها نش��ان می دهد طوالنی بودن دوره اجرای طرح های 
عمرانی یکی از مهمترین نقاط بحرانی اقتصاد ایران اس��ت، چرا 
ک��ه افزایش عمر دوره اجرا از یک س��و، موجب از دس��ت رفتن 
توجیه فنی و اقتصادی طرح ها ش��ده و از س��وی دیگر، باال رفتن 

هزینه ها اثرگذاری آن را در اقتصاد تحت الشعاع قرار می دهد.
 بررسی عملکرد بودجه در ادوار گوناگون نشان می دهد هرگاه 
ش��رایط اقتصادی دشوار شده است، میزان تحقق بودجه عمرانی 
کاه��ش می یابد، چنانچه در س��ال 9۷ نیز قرار بود 289 طرح با 
اعتب��اری بیش از 1۷ ه��زار میلیارد ریال به اتمام برس��د، اما از 
مجم��وع این 289طرح، تنها نام 18 طرح در الیحه پیش��نهادی 
دولت دیده نمی ش��ود و 2۷1 طرح دوباره در قانون بودجه سال 

98، اعتبار دریافت می کنند.
ای��ن نکته موید فرضیه طوالنی ش��دن دوره اج��رای طرح های 
عمرانی در ایران اس��ت. همچنین بررسی محتوایی بودجه نشان 
می ده��د که ۷۷۷ طرح با اعتباری بیش از 19 هزار میلیارد ریال 
در الیحه بودجه 98 دیده ش��ده که برای س��ال های آتی اعتبار 
صفر در مقابل شان منظور شده است. به گفته مرکز پژوهش های 
مجل��س، این تعداد طرح با عناوین تعمیرات اساس��ی و تامین و 
خرید تجهیزات مس��تمر بوده و هر ساله در قوانین بودجه تکرار 

می شوند .
اعتب��ارات طرح های تمل��ک دارایی های س��رمایه ای در قانون 
بودجه س��ال 98 برابر با ۶2۰ هزار میلیارد ریال است که هرچند 
در مقایس��ه با قانون بودجه س��ال 9۷ تغییری نداشته است، اما 
نس��بت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 9۷ نشان دهنده 

رشدی ۷۷درصدی است.
مطالعات نهاد پژوهش��ی مجلس درخص��وص وضعیت بودجه 
عمرانی نش��ان می دهد که بخش قاب��ل توجهی از منابعی که در 
س��ال آینده به طرح های عمرانی اختصاص خواهد یافت، از محل 
تخصیص اس��ناد خزانه اسالمی تامین می شود. این اعتبار برابر با 
29۰ هزار میلیارد ریال است که در تبصره 5 الیحه بودجه سال 

98 پیش بینی شده است .
در سال های 13۷۶ تا 1398 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی 
به اعتبارات هزینه ای به رغم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی 
داش��ته اس��ت، به نحوی که به تدریج از ۴5درصد در س��ال ۷۶ 
به حدود 12درصد در س��ال 98 خواهد رس��ید. ای��ن امر بدین 
معناس��ت که به تدریج س��هم عمده ای از مناب��ع بودجه عمومی 
دولت صرف امور هزینه ای  ش��ده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش 

یافته است.
چقدر از پیش بینی های عمرانی محقق می شود؟

بررس��ی ها نش��ان می دهد در 23 س��ال گذش��ته ۶۷درصد از 
پیش بینی های صورت گرفته در حوزه بودجه عمرانی محقق شده 
اس��ت؛ این یعنی بیش از 3۰درص��د از اعتباراتی که قرار بود در 
بخش عمرانی هزینه شود، هیچ گاه محقق نشد و به عبارت بهتر، 
هدف همواره 33درص��د از واقعیات موجود و ابزارهای اقتصادی 
جلوتر بوده است. همچنین در حالی درصد تحقق بودجه عمرانی 
در 23 س��ال گذش��ته ۶۷درصد بوده که متوس��ط درصد تحقق 
اعتب��ارات هزینه ای در همی��ن دوره زمانی، بی��ش از 9۶درصد 

گزارش شده است.
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نوسان های اقتصادی از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال، دامن بازار ارز 
و س��که را گرفت و سپس به سایر بازارهای موازی مانند بورس، مسکن و 
خودرو سرایت کرد تا قیمت ها در برخی بخش ها تا 1۰۰درصد رشد کند. 
در کنار این رشد قیمت ها، شاهد دو رقمی شدن تورم در کشور هم بودیم، 
ب��ه طوری که گزارش مرکز آمار ایران بیانگ��ر تورم 18درصدی در آذرماه 
امس��ال است. آمارها نشان می دهد بیش��ترین افزایش قیمت در بازارهای 
مس��کن، سکه و ارز به ثبت رسیده اس��ت. در این میان، مسکن نه  تنها در 
قیمت گ��ذاری برای خرید و ف��روش، گرانی را تجربه کرد بلکه طبق روال، 

دامنه آن به بازار اجاره نیز رسید و توان مستاجران را کاهش داده است.
عوامل موثر بر افزایش اجاره بهای مسکن

به گزارش ایرنا، مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بخش مسکن پیرامون 
چرایی رشد اجاره بهای مسکن به نبود شرکت های بزرگ یا سرمایه گذاران 
تخصصی در بازار اجاره ایران اشاره کرد و گفت: بازار اجاره به دلیل بازدهی 

کم، جذابیتی برای سازندگان ندارد.
او درباره تاثیر تورم س��اخت و ساز و تورم عمومی بر اجاره بهای مسکن 
گفت: دلیل این تاثیر آن اس��ت که اجاره نوعی بازدهی بازار مس��کن برای 
سرمایه گذاری به ش��مار می آید که این بازدهی ساالنه به صورت ناخالص 
5درصد اس��ت که با کس��ر هزینه های نگهداری و مالیات و ... به 3درصد 

بازدهی خالص اجاره می رسد.
وی ادامه داد: بنابراین با افزایش قیمت مسکن یا باید انتظار داشته باشیم 
این بازدهی کاهش یابد که ممکن نیس��ت و یا اینکه اجاره بها نیز افزایش 
پیدا کند زیرا به طور تاریخی مش��اهده ش��ده که ای��ن بازدهی در حدود 
5درصد نوسان می کند و زیر ۴درصد و باالی۶درصد نرفته است. از همین 
رو نمی توان انتظار داش��ت با تغییرات قیمت ها در بازار، نرخ بازدهی اجاره 

تغییرات قابل مالحظه ای داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری عرضه را مختل می کند

او مداخل��ه دول��ت در قیمت گ��ذاری اجاره به��ا را باعث اخالل بیش��تر 
دانس��ت و گفت: مداخله دول��ت در قیمت گذاری به ج��ز اینکه عرضه را 
دچار توقف کرده، مش��کالت بیشتری را برای مس��تاجران ایجاد و نقل و 
انتقالت و قراردادهای غیررسمی را بیشتر می کند، بنابراین باید با پرهیز از 

قیمت گذاری دستوری، اجازه داد این بازار کارا باقی بماند.
این تحلیلگر حوزه مس��کن افزود: مش��کلی که وجود دارد اینکه میزان 
عرضه مسکن اجاره ای به اندازه کافی نیست در حالی که تقاضا در شهرهای 
بزرگ باال رفته اما عرضه کافی و مناسبی وجود ندارد، بنابراین الزم است 
سیاس��ت هایی تدوین شود که تولید مسکن را به قصد اجاره دهی افزایش 

دهد.
وی ادامه داد: اکنون بیش��تر اجاره توسط خانوارهایی انجام می شود که 
براس��اس پس انداز برای دوران بازنشستگی یک یا دو واحد مسکن دارند و 
یا کس��انی که خانه ای را خریده اما به لحاظ مالی از محل اجاره آن واحد، 

اقساط را می پردازند و یا بخشی از هزینه خرید را تامین کرده اند.

بازدهی بازار اجاره کم است
س��لطان محمدی با بیان اینکه جای شرکت های بزرگ یا سرمایه گذاران 
تخصص��ی در ب��ازار اج��اره ایران خالی اس��ت، تاکی��د ک��رد: دولت باید 
سیاس��ت گذاری هایش در جهتی باشد که این بازار تقویت و حمایت شود 
تا عرضه بیش��تری در بازار اجاره اتفاق بیفتد. به گفته وی، سخت گیری ها 
در بازار اجاره، فقط عرضه را محدود می کند و فضا از این نیز بدتر خواهد 
ش��د. دولت می تواند وام های ارزان قیمت را در اختیار سازندگانی قرار دهد 
ک��ه قصد حضور در بازار اجاره دارن��د زیرا به دلیل بازدهی کم بازار اجاره، 
چندان جذابیتی برای سازندگان ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان 
اینک��ه افرادی ک��ه خانه را اجاره می دهند به دنبال منافع اجاره نیس��تند 
بلک��ه می خواهند س��رمایه خود را در مقابل ت��ورم محافظت کنند، گفت: 
همچنین دولت می تواند زمین هایی را برای س��اخت خانه های استیجاری 
در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و یا با ارائه مشوق هایی، سازندگان را به 

اجاره بخشی از خانه های ساخته شده ترغیب کند.
کنترل تب اجاره بهای مسکن با قراردادهای بلندمدت

س��لطان محمدی ادامه داد: سیاس��ت های اعمال ش��ده در کش��ورهای 
توسعه یافته تا اندازه ای موثر بوده است، اما باید دانست که این سیاست ها 
کوتاه مدت نیست و مداخله در بازار نرخ اجاره نیز نمی تواند کارا باشد. با این 
حال کاری که تا حدی می تواند در کوتاه مدت بر بازار اجاره تاثیرگذار باشد 
و دغدغه مستاجران را کم کند این است که به مستاجر اجازه داده شود در 
خانه ای که اجاره کرده تا زمانی که صاحب خانه نیازی ندارد، سکونت داشته 
باشد و هر سال باتوجه به تورم، نرخ اجاره افزایش یابد؛ در واقع قراردادهای 

بلندمدت اجاره می تواند کمک کننده باشد.
به گفته س��لطان محمدی، این امر می تواند ثب��ات روحی و فکری برای 

مستاجران به وجود آورد و هزینه های جابه جایی را کاهش دهد. 
رشد قیمت مسکن بیشتر از تورم نخواهد بود

وی گفت: بعید می دانم مالیات بر عایدی تاثیر محسوسی بر بازار داشته 
باشد البته جزییات اجرایی قانون هنوز مشخص نشده و بازار درک روشنی 
از اینک��ه قان��ون و چگونگی عمل آن را ندارد، بنابرای��ن حتی اگر تاثیری 
داش��ته باشد، به شیوه اجرا بس��تگی دارد زیرا در صورت اجرای نادرست، 
همین سرمایه گذاری کنونی در بازار مسکن را نیز دشوارتر کرده و فضا را 

سخت تر خواهد کرد.
این تحلیلگر حوزه مسکن با اشاره به احتمال رکود در بازار مسکن، افزود: 
پیش بینی ها برای سال آینده نشان می دهد قیمت ها مجال چندانی برای 
رشد شتابان مانند سال گذشته و امسال نخواهد داشت و بعید است رشد 

قیمت های مسکن از نرخ تورم بیشتر باشد.
موافقان و منتقدان افزایش وام مسکن

اما در شرایطی که نمایندگان مجلس، افزایش تسهیالت 1۶۰ میلیونی 
مس��کن زوجین به 3۰۰ میلیون تومان را ضروری می دانند، بانک مرکزی 
و وزیر راه و شهرس��ازی معتقدند باال بردن سقف وام، کمکی به باال رفتن 

توان خریداران نمی کند.
به گزارش ایسنا، به دنبال نوسانات نرخ ارز که منجر به رشد 92درصدی 
قیمت مسکن شد، بعضی نمایندگان مجلس می گویند که در شرایط فعلی 
باید س��قف تسهیالت خرید مس��کن از 1۶۰ میلیون تومان که هم اکنون 
ب��ه زوجین خانه اول��ی تعلق می گیرد افزای��ش پیدا کند، ام��ا در مقابل 
بعضی کارشناس��ان، مسئوالن بانکی و دولتی معتقدند که باال بردن سقف 
تس��هیالت ش��اید در کوتاه مدت به عنوان داروی موقت عمل کند، اما در 
بلندمدت منجر به تورم در حوزه مسکن می شود. در عین حال، بعضی دیگر 
نیز می گویند اگر قرار است تسهیالت باال رود باید به حوزه  ساخت برسد.

از جمله مخالفان باال بردن رقم تس��هیالت مسکن، محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی است که چند روز قبل در حاشیه بازدید از پروژه های شهر 
جدید پرند در جمع خبرنگاران تصریح کرد که افزایش س��قف تسهیالت، 

کمکی به باال رفتن توان خرید متقاضیان مسکن نخواهد کرد.
همچنین دبیر کانون انبوه س��ازان معتقد اس��ت که منابع بخش مسکن 
به جای صندوق پس انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی 
اختصاص یابد. فرش��ید پورحاجت گفت که هم اکنون حوزه ساخت و ساز 
در رکود به سر می برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای 
استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه در روزهای 
گذشته تفاهم نامه آن انجام شد. در این حوزه می شود هزینه های تولید را 
کاهش داد، اما مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال می شود و نیز سمت و 
سوی تسهیالت، برای حوزه تولید کفایت نمی کند. منابع به سمت استفاده 
از صندوق های پس انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را 
خواهد داشت، بنابراین حتما باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای 

بافت فرسوده تمهیدات الزم صورت گیرد.
س��لمان خادم المله و مهدی روانش��ادنیا نیز ازجمله کارشناسان اقتصاد 
مسکن هستند که معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیالت خرید تا رقم 3۰۰ 
میلیون تومان جدا از اینکه دیر ارائه شده، تاثیر چندانی در تعادل بخشی به 
بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق هایی از این دست به بخش 

عرضه اختصاص یابد.
با این حال محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیس��یون عمران مجلس 
شورای اسالمی نیز به تازگی گفته که قیمت مسکن در کالنشهرها به ویژه 
تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن 
منصرف کرده است؛ لذا تسهیالت مسکن با توجه به قیمت کنونی امالک، 
حداقل باید 5۰درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید 
مسکن می توانند حدود 1۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که این میزان 

تسهیالت باید به حدود 3۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
رضایی این را هم بیان کرده که مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس 
بارها اعالم کرده که امروز بازار مس��کن برای رونق گرفتن نیازمند افزایش 
س��قف تسهیالت مسکن است، اما مسئوالن بانکی، کمبود سرمایه را مانع 

اصلی این مسئله می دانند.

جای خالی سرمایه گذاری تخصصی در بازار اجاره مسکن

موافقان و مخالفان افزایش وام مسکن

آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می گوید ساالنه حدود ۶۰۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می شود و 
در این ش��رایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصالحات ساختاری 

حامل های انرژی هستند که اصالح قیمت نیز جزوی از آن است.
به گزارش ایس��نا، بحث یارانه های پنهان و ارقام س��نگین آن را چندی 
پیش بود که س��ازمان برنامه و بودجه به طور جدی تری رس��انه ای کرد و 

اعالم شد که به دنبال انجام اصالحاتی در این رابطه است.
یکی از بخش هایی که ساالنه یارانه قابل توجهی را در خود هضم می کند، 
حامل های انرژی اس��ت که قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از 
سال 1389 اجرایی شد، دولت به صورت تدریجی قیمت حامل ها را تغییر 
دهد تا به قیمت منطقه نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از 
پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت  شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد؛ 
به طوری که طی دو مرحله تغییر قیمت انجام شد که آخرین بار به سال 

1393 و افزایش قیمت بنزین به 1۰۰۰ تومان برمی گردد.
دولت در س��ال گذش��ته در تبصره)18( الیحه بودجه منابع حدود 1۷ 
هزار میلی��ارد تومانی افزایش قیمت حامل های ان��رژی را خارج از تبصره 
هدفمن��دی پیش بینی کرد، اما به دالیل��ی از جمله آثار تورمی، در نهایت 
با مخالفت مجلس مواجه ش��د و برای سال جاری هم تغییر در این رابطه 

اعمال نکرد.

ب��ا وجود بحث ه��ا و انتقاداتی ک��ه در مورد یارانه ه��ای پنهان و قیمت 
حامل ه��ای انرژی وج��ود دارد، بازهم در الیحه بودجه س��ال آینده بندی 
در این رابطه وجود نداش��ت و دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی 
مالحظات خاص آن از جمله تورم ناشی از اصالح قیمت باید در نظر گرفته 
ش��ود، اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصالحات ساختاری 
در حوزه حامل ها نیس��ت و  ظاهرا در حال تدوین بس��ته ای در این رابطه 

هستند.
در همین رابطه مژگان خانلو، س��خنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و 
بودجه در م��ورد وضعیت یارانه های پنهان و راهکار دولت برای اصالح آن 
توضیح داد: بررسی های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود 
9۰۰ ه��زار میلیارد تومان یارانه در بخ��ش بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه 
پنه��ان وجود دارد؛ از این رقم  حدود ۶۰۰ ه��زار میلیارد تومان به حوزه 
انرژی و نفت و مش��تقات آن اختصاص دارد که 215 هزار میلیارد تومان 

آن متعلق به بنزین است.
ب��ه گفت��ه وی، از 9۰۰ هزار میلی��ارد تومان یارانه پنهانی که در س��ال 
پرداخت می ش��ود حدود 3۰۰ هزار میلی��ارد تومان نیز به یارانه بودجه ای 

و فرابودجه ای تعلق دارد.
خانلو با بی��ان اینکه دولت در الیحه بودجه 1398 هیچ افزایش قیمتی 
برای حامل های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است، گفت: قرار شد 

دولت بس��ته اصالح قیمت حامل های انرژی را در قالب بس��ته اصالحات 
س��اختاری س��ازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون 
اقتصادی مجلس بس��ته ای جداگانه را بررس��ی و تدوین کند که در هر دو 

مورد در حال انجام است.
سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفت: اگر در فاصله ای که الیحه بودجه 
بررسی و تصویب می شود، بسته های اصالحات ساختاری حامل های انرژی 
به جمع بندی رس��یده باش��د در قالب قانون اعمال می شود و اگر این گونه 
نش��ود به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررس��ی قرار خواهد 

گرفت.
وی ای��ن را ه��م گفت که بس��ته مورد نظ��ر، ابعاد مختلف س��اختاری 
حامل های انرژی از س��وخت، کارت سوخت س��همیه بندی یا آزادسازی و 
البته بازتوزی��ع منابع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع بندی که باید بین 

سازمان و کمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است.
خانلو در مورد اینکه آیا با تصویب بسته  اصالح ساختاری می توان گفت 
که بنزی��ن در اصالح قیمت ها چند نرخی خواهد ش��د؟ گفت: همینطور 
است، اما در این شرایط کنترل ها و نظارت های خاص خود را می طلبد به 
هر حال هرچند نرخی شدن نیازمند آن است که قبل از آن الزامات نظارتی 
پیش بینی شود در غیر این صورت مسیری خارج از هدف از پیش تعیین 

شده را خواهد رفت.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

کالبدشکافی یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی

یادداشت

چرا بعضی صادرکنندگان بزرگ تجارت را 
متوقف کردند؟

فع��االن اقتص��ادی در بخ��ش خصوص��ی پیش بین��ی می کردند که 
بخشنامه های متعدد خیلی زود بر میزان صادرات اثر بگذارد. آمارها نشان 
می دهد که رشد صادرات ایران طی 9 ماهه از سال جاری نسبت به سال 
گذشته 5درصد رشد یافته است. این میزان اما نسبت به رشد هشت ماهه  
که 13.5درصد بوده کمتر اس��ت که کاهش صادرات را نش��ان می دهد. 
تعدد بخش��نامه ها و مشکالت داخلی ایجادشده در مسیر صادرات باعث 
شده بعضی صادرکنندگان بزرگ و خوشنام عملیات تجاری شان را متوقف 
کنند، بنابراین با توجه به ش��رایط کنونی الزم اس��ت که سیاست گذاران 
تج��ارت خارجی به موض��وع جدی تر نگاه کرده و ب��رای رفع نواقص در 
بخش هایی که صادرکنندگان در آن با مش��کل رو به رو شده اند، بیش از 
گذش��ته تالش کنند چراکه اثر مستقیم این مشکالت بر میزان صادرات 
نمایان ش��ده است. دولت به ارز بیش��تر نیاز دارد و اشتغال از اصلی ترین 
مسائل دولت است. با کاهش صادرات میزان تولید هم کاهش پیدا می کند 
و هر نوع صدمه به تولید به معنای رش��د نرخ بیکاری اس��ت. با توجه به 
اهمیت مسئله ارز و اشتغال دولت باید در رفع نواقص و مشکالت صادرات 
با توجه به نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جدی تر عمل کند تا روند 

صادرات حتی اگر رشد نکرد، دست کم حفظ شود.
اکنون غیر از مش��کالت داخلی با مسائل تحریم هم دست و پنجه نرم 
می کنیم. برای انتقال پول مجبور به پیدا کردن راه های تازه هس��تیم که 
دشواری های خاص خود را دارد، اما مسئله اصلی خودتحریمی است که 
قوانین و آیین نامه های تازه در داخل برای صادرکنندگان ایجاد می کنند. 
صادرکننده به اندازه کافی با مش��کالت تحریم در خارج از کشور درگیر 
اس��ت و سیاست های داخل باید کار او را تسهیل کند. بسیاری از کاالها 
باید بدون گواهی مبدا ایران صادر شود. اسناد باید تغییر کند و همه اینها 
عالوه بر پیدا کردن روش های تازه برای انتقال پول هزینه بر اس��ت و این 
هزینه خود را در قیمت تمام ش��ده کاال نشان می دهد. از سوی دیگر اگر 
سیاست گذار رویه انقباض و سخت گیری را در پیش بگیرد، حفظ صادرات 
کمتر ممکن است. به نظر من دولت باید با توجه به شرایط کنونی کشور با 
تسامح و تساهل بیشتری با صادرکنندگان رفتار کند ضمن اینکه معتقدم 
در هر ش��رایطی ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور باز 
گردد و درخواس��ت دولت از صادرکنندگان در این زمینه درس��ت است 

هرچند باید به راهکارهایی در این باره برسد که قابلیت اجرا دارد.

وعده های پالسکویی 2ساله شد
بیمه ها چقدر به پالسکو خسارت دادند؟

با فرا رس��یدن دومین س��الروز حادثه پالس��کو، با اینک��ه مجموع این 
س��اختمان بیمه نبود، اما بس��یاری از واحدهای تجاری پالسکو به دلیل 
مالکیت سرقفلی، فقط می توانستند بیمه نامه های اموال خریداری کنند؛ از 
این جهت ش��رکت های بیمه موظف به ایفای تعهدات بیمه ای خود بودند 
که در این بین ش��رکت های بیمه آس��یا، البرز و نوی��ن از ایفای تعهدات 
کامل خود خبر داده اند. به گزارش ایس��نا، بسیاری از شرکت های بیمه ای 
درگیر حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو هستند، چراکه این ساختمان 
واحده��ای زیادی داش��ت و هر یک ب��ه نحوی با ش��رکت های بیمه در 
ارتباط بودند، اما این ش��رکت های بیمه اکث��را در ارتباط با مواردی مانند 
بیمه اموال بیمه نامه داش��تند. علت هم این بود ک��ه صاحبان واحدهای 
ساختمان پالس��کو در واقع تنها مالک س��رقفلی مغازه های شان بودند و 
طبق قانون نمی توانس��تند واحدش��ان را بیمه کنند. به گفته رئیس کل 
وقت بیمه مرکزی، از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مس��تقر در س��اختمان 
پالس��کو فقط 1۶۰ واحد یعنی حدود 25درصد بیمه )بیمه اموال( بودند 
و براساس برآوردهای تقریبی می توان گفت که کل تعهدات صنعت بیمه 
درباره آتش س��وزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. بدیهی 
اس��ت که این مبلغ گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را 
پوش��ش می دهد و با این اوصاف می توان گفت که بس��یاری از کسبه آن 
ساختمان پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده اند. موضوع 
اصلی بیمه  س��اختمان پالسکو این بود که کسبه این ساختمان هر کدام 
فقط مالک س��رقفلی واحدهایی بودند که در اختیار داشتند. از این جهت 
آنها فقط حق بهره برداری و فعالیت اقتصادی را در این مجموعه داشتند، 
بنابراین بیمه کردن ساختمان در حیطه وظایف آنها نبوده و این کاسبان 
شاید نهایتا اموال خود را بیمه کرده باشند. از آنجا که مالکیت ساختمان 
پالس��کو در اختیار بنیاد مس��تضعفان بود تنها نهادی که می توانست آن 
س��اختمان را بیمه کند هم خود بنیاد مس��تضعفان بود که البته این کار 
را انجام نداده بود. این نهاد البته طبق قانون مختار اس��ت اموالش را بیمه 
کند یا نکند، اما حتی اگر بنیاد مس��تضعفان هم بیمه ساختمان را تقبل 
می کرد، باز چیزی نصیب کسبه پالسکو نمی شد، چراکه آنها فقط مالک 
سرقفلی واحدهای شان بودند. بسیاری از شرکت های بیمه از جمله بیمه 
ایران، آس��یا، البرز، س��امان و نوین در این حادثه بیمه نامه هایی را صادر و 
خساراتی را پرداخت کردند. یکی از بزرگترین بیمه هایی که در این حادثه 
برای واحدهای پالسکو بیمه نامه صادر کرده، بیمه آسیا است. این شرکت 
تاکنون 51 مورد خسارت پرداخت کرده که اکبر مشتاقی، مدیر بیمه های 
آتش سوزی بیمه آسیا گفت که این شرکت بابت این تعداد بیمه نامه مبلغ 
۶میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان پرداختی داشته است. همچنین مسئوالن 
بیمه البرز اعالم کردند که 11 واحد از س��اختمان پالسکو تحت پوشش 
بیمه آتش سوزی این شرکت بیمه قرار داشته که دو واحد که در برج اصلی 
تخریب شده بود به طور کامل از بین رفته و این شرکت به همه تعهدات 
خود عمل کرده اس��ت و دیگر هیچ پرونده ای در ارتباط با پالسکو در این 
شرکت وجود ندارد. عالوه بر اینها حسین کریم خان زند، مدیرعامل بیمه 
نوین با بیان اینکه فقط یک مغازه در پالس��کو تحت پوشش این شرکت 
بیمه بوده است، از ایفای تعهدات کامل بیمه نوین در قبال این بیمه نامه 
خبر داد و گفت که بنا بر اصل  اعتماد، سقف این مبلغ را پرداخت کردیم؛ 

هرچند در این باره هنوز تحقیقات کامل نشده است.
اما علی رغم پیگیری های متعدد ایسنا از شرکت بیمه ایران به عنوان 
بزرگترین ش��رکت بیمه ای که در این حادثه بیشترین بیمه نامه را هم 
صادر کرده بود، پاسخی حاصل نشد. همچنین شرکت بیمه سامان نیز 
در این زمینه حاضر به پاسخگویی نشد. گفتنی است تعداد واحدهای 
بیمه ش��ده در ساختمان پالسکو بیش از 1۶۰ واحد اعالم شده بود که 
پس از بررسی دقیق تر مشخص شد حدود 21۰ واحد دارای بیمه نامه 

بوده اند که در کل ۴9 میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.
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2۵4 هزار نفر در ایران بیمه بیکاری دریافت می  کنند
تهران رکورددار دریافت بیمه بیکاری

مجموع کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور 25۴ هزار نفر است و 
استان تهران رکورددار بیشترین مقرری بگیر بیمه بیکاری است.

به گزارش مهر، عمکرد 9 ماه منتهی به آذرماه امس��ال پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری به بیکارانی که بدون میل و اراده خود بیکار ش��ده اند، نشان 
می دهد در مجموع 25۴ هزار و 8۷ فرد بیکار، مقرری بیمه بیکاری دریافت 

می کنند.
 استان تهران با دریافت ۶2 هزار و ۷۷2 نفر بیمه بیکاری، رکورددار است 
که البته میزان باالی دریافت بیمه بیکاری فقط به معنای تعداد باالی افراد 
بیکار در یک استان نیست بلکه میزان جمعیت هر استان نیز می تواند در 

تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری تاثیرگذار باشد.
همچنین اس��تان ایالم کمترین جمعیت دریافت کنن��ده مقرری بیمه 
بیکاری را در 9 ماه امسال داشته است به طوری که در این استان ۷3۷ فرد 

بیکار، مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند.
 اس��تان اصفهان با پرداخت 28 هزار و 551 مقرری بیمه بیکاری، پس 
از اس��تان تهران، بیش��تری تعداد مقرری بگیران بیمه بی��کاری را به خود 

اختصاص داده است.
همچنین در استان خراسان رضوی 18 هزار و 199 نفر، در استان البرز 
1۶ هزار و ۷۶5 نفر، در اس��تان آذربایجان ش��رقی 1۴ هزار و 3۰9 نفر، در 
استان مازندران 12 هزار و 5۷8 نفر و در استان فارس 12 هزار و 352 نفر 

بیمه بیکاری دریافت می کنند.
در اس��تان گیالن همچنین 9۴۷8 نفر، در استان خوزستان ۷8۴۷ نفر، 
در استان قزوین ۷۶3۷ نفر، در استان آذربایجان غربی ۶۷۰3نفر، در استان 
مرکزی 5818 نفر، در استان کرمانش��اه ۴5۷۷ نفر، در استان یزد ۴۴8۶ 
نفر، در اس��تان کرمان ۴335 نفر و در استان گلستان ۴۰۷9 فرد بیکار در 

حال دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند.
مقرری بیمه بیکاری در اس��تان کردس��تان به 3۷۴3 نفر، در استان قم 
به 3۶52 نفر، در اس��تان زنجان به 359۰ نفر، در استان سمنان به 3335 
نفر، در اس��تان لرس��تان به 29۰2 نفر، در استان همدان به 2۶9۴ نفر، در 
استان بوشهر به 25۶۴ نفر، در استان چهارمحل و بختیاری به 2۴52 نفر، 
در استان هرمزگان به 2۰29 نفر، در استان اردبیل به 188۶ نفر، در استان 
خراسان شمالی به 11۶8 نفر، در استان خراسان جنوبی به 1۰۴1 نفر، در 
استان سیستان و بلوچستان به 93۶ نفر، در استان کهگیلویه و بویراحمد 

به 8۷1 نفر و در استان ایالم به ۷38 نفر بیمه بیکاری پرداخت می شود.
براس��اس قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری فقط به افراد »قبال 

شاغل« که بدون میل و اراده خود بیکار شوند، پرداخت می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
استقرار مدیریت ریسک، زیرساخت حاکمیت 

شرکتی است
رئیس کل بیمه مرکزی، اس��تقرار مدیریت ریس��ک در صنعت بیمه 
را زیرس��اخت حاکمیت شرکتی دانس��ت و نسبت به نرخ شکنی برخی 

شرکت های بیمه گالیه کرد.
غالمرضا سلیمانی در پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه گفت: 
ارتباط شرکت های بیمه با مدیریت ریسک از جمله کارهای مهم صنعت 
بیمه اس��ت؛ چراکه ش��رکت های بیمه ای به وجود آمده اند تا ریسک را 
مدیریت کنند؛ پس کار بسیار سنگینی برعهده ما گذاشته شده است؛ 
این در حالی است که گاهی شرکت های بیمه ریسک سایر شرکت ها را 

پوشش داده و خود در ریسک قرار می گیرند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شرکت های بیمه ای اول باید خود مقاوم 
بوده و مقاومت پایدار داش��ته باش��ند و بعد کار ریسک پذیری را انجام 

دهند.
به گزارش مهر، سلیمانی ادامه داد: شرکت هایی موفق هستند که خود 
مدیریت ریسک کرده اند، بنابراین توفیق شرکت های بیمه به مدیریت 
انواع ریس��ک گ��ره خورده اس��ت؛ البته مدیریت ریس��ک یک فرآیند 

سیستماتیک است که باید برمبنای شناخت و ارزیابی دقیق باشد.
به گفته وی، در بحث حاکمیت شرکتی رسما اعالم کرده ایم که همه 
شرکت ها باید کمیته مدیریت ریسک داشته باشند و در بخش نظارت 
به این کمیته و فعالیت آن توجه داریم؛ چراکه نمی ش��ود ریس��ک یک 
شرکت را بپذیریم، ولی خودمان توانایی پذیرش ریسک نداشته باشیم؛ 
پس توانگری مالی، اعالم رسمی به بیمه گذاران و بیمه گران است که آیا 

شرکت قدرت باال برای پذیرش ریسک دارد.
او با بیان اینکه برخی ش��رکت های بیمه ریسک باالیی را می پذیرند، 
ولی توانگری نیم درصدی دارند؛ گفت: س��رمایه شرکت های بیمه باید 
افزایش یابد که اکنون بسیاری از شرکت ها منطبق با اساسنامه افزایش 
سرمایه داده اند؛ ضمن اینکه شرکت های اتکایی نیز سرمایه خود را باال 

برده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: با توجه به تحریم ها انتظار داریم 
که از شرکت های بیمه های اتکایی خارجی برای ریسک پذیری استفاده 
کنیم؛ البته ش��رکت های بیمه ای خارجی ک��ه با آمریکا کار نمی کنند، 
اع��الم آمادگی کرد ه اند، اما به هر حال به دلیل تورم و تحریم ریس��ک 
ما باال است و شرکت های بیمه ای نیز در معرض آثار منفی آن هستند.

سلیمانی گفت: باید برای بیمه گذاران رضایتمندی نیز فراهم کنیم؛ 
چراکه اگر با توجه به تورم نتوانیم به بیمه گذار پرداخت داش��ته باشیم 
خوب نیس��ت؛ البته نرخ شکنی نیز از سوی ش��رکت های بیمه صورت 
می گیرد. این در حالی است که اگر شرکتی خیلی قیمت پایین می دهد، 

حتما خدمات خوبی نمی دهد.
وی افزود: قیمت خیلی باال یا خیلی پایین مشکل زا است؛ پس شرکت 
بیمه ای که قیمت خیلی پایین می دهد؛ در نهایت زیان می بیند؛ چراکه 
خدم��ت خوبی نمی تواند ارائه دهد. ما دنب��ال تعیین نرخ برای بیمه ها 
نیستیم، ولی تاکید داریم که قیمت باید عادالنه باشد. البته تاکید ما بر 

بیمه زندگی است و باید به اهداف برنامه ششم برسیم.
سلیمانی گفت: ش��رکت های بیمه ای تشکیل ش��ده اند تا ریسک را 
پوش��ش داده و امنی��ت ایجاد کنند، البته در بخش های آتش س��وزی، 
زندگی و شخص ثالث مردم اکنون امنیت دارند؛ زمانی این ضریب بیشتر 

شناسایی می  شود که به درستی زیر ذره بین قرار گیرند.
وی ب��ا بیان اینک��ه گاهی جلوگیری از تقلبات بیمه ای س��ود برخی 
ش��رکت های بیمه ای را 5۰درصد باال می برد، گفت: برخی ریسک های 
بزرگ خس��ارت س��نگینی ایجاد می کند؛ پس ش��رکت های بیمه باید 

بازرسی الزم را صورت دهند و تنها به قرارداد بسنده نکنند.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: مدیریت ریسک یک فرآیند است.

بیمهنامه

فرص��ت امروز: تازه تری��ن آمارهای بانک مرک��زی از وضعیت چک های 
مبادله ش��ده در آذرماه امسال، از کاهش 19.8درصدی تعداد مبادله چک 
و همینطور کاهش 32.8درصدی تعداد چک های برگشت خورده حکایت 
دارد. به نظر می رس��د این تحوالت تحت تأثیر بی ثباتی وضعیت اقتصادی 
و اثرگ��ذاری اقدامات اخیر بانک مرکزی برای اصالح قانون و ماهیت چک 

باشد.
بان��ک مرک��زی تازه ترین گزارش خود از چک های برگش��تی در آذرماه 
امس��ال را منتش��ر کرده که براس��اس آن، بالغ بر 5.۷ میلیون فقره چک 
به ارزش��ی حدود ۶3۷ هزار میلیارد ریال در آذرماه 139۷ در کل کش��ور 
مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 19.8درصد 

و 1۰.۷درصد کاهش داشته است.
همچنین حدود 2میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 351 هزار میلیارد 

ریال در آذرماه 9۷ در استان تهران مبادله شد.
در این ماه  52.3درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کش��ور در س��ه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 
3۴.5درصد، 9.۴درصد و 8.۴درصد بیش��ترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها داشته اند.
همچنین ۶۶.۴درصد از ارزش چک های فوق در س��ه اس��تان تهران با 
55.2درصد، خراس��ان رضوی با 5.۷درص��د و اصفهان با 5.5درصد مبادله 

شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند.
چک های وصولی

براس��اس این گزارش در این ماه، در کل کشور حدود 5.2 میلیون فقره 
چک به ارزش��ی بالغ بر 5۶8 هزار میلیارد ریال وصول ش��د که نسبت به 
م��اه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتی��ب 18درصد و 8.2درصد کاهش را 

نشان می دهد.

در آذرماه س��ال جاری، در کش��ور 89.8درص��د از کل تعداد چک های 
مبادله ای و 89.3درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای و در استان تهران 
نیز حدود 1.8 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 31۶ هزار میلیارد ریال 
وصول شد. همچنین در این ماه در استان تهران از نظر تعداد 9۰.3درصد 
و از نظر ارزش 9۰درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین س��ایر اس��تان های کش��ور بیشترین نسبت تعداد 
چک ه��ای وصولی ب��ه کل چک های مبادله ای در اس��تان، ب��ه ترتیب به 
اس��تان های گیالن با 92.1درصد، البرز با 91.5درصد و یزد با 91.2درصد 
اختصاص یافته است و اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد با 83.3درصد، 
کردستان با 85.1درصد و چهارمحال و بختیاری با 85.5درصد، پایین ترین 
نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد گزارش، در بین س��ایر اس��تان های کشور بیش ترین نسبت 
ارزش چک ه��ای وصول��ی به کل ارزش چک های مبادله ای در اس��تان به 
ترتیب به استان های ایالم با 95.5درصد، بوشهر 9۴.8درصد و کهگیلویه و 

بویراحمد با 9۴.5درص�د اختصاص یافته است.
همچنین اس��تان های چهارمحال و بختیاری با ۷۷.5درصد، س��منان با 
83.۴درص��د و هرمزگان با 8۴.۴درصد، کم ترین نس��بت ارزش چک های 
وصولی به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در استان را به خود اختصاص 

داده اند.
چک های برگشتی

حدود 58۴ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۶8 هزار میلیارد ریال در 
آذرماه 139۷ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل 
از نظ��ر تع��داد و مبلغ به ترتیب 32.8درصد و 2۶.8درصد کاهش نش��ان 

می دهد.

در این ماه، در اس��تان تهران حدود 192 هزار فقره چک به ارزشی بالغ 
بر 35 هزار میلیارد ریال برگش��ت داده شد و در کل کشور 1۰.2درصد از 
کل تعداد چک های مبادله ای و 1۰.۷درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای 

برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در اس��تان تهران 9.۷درصد از کل تعداد چک های 
مبادله ای و 1۰درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگش��ت داده شده 

است.
در ماه مذکور در بین س��ایر استان های کش��ور بیشترین نسبت ارزش 
چک های برگشتی ب�ه کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب 
به استان های چهارمحال و بختیاری با 22.5درصد، سمنان با 1۶.۶درصد 
و هرم��زگان ب��ا 15.۶درص�د اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های ایالم 
با ۴.5درصد، بوش��هر با 5.2درصد و کهگیلوی��ه و بویراحمد با 5.5درصد، 
کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند.
علل برگشت چک ها

براس��اس گزارش بانک مرکزی، بالغ بر 559 هزار فقره چک به ارزش��ی 
ح��دود ۶5 هزار میلیارد ری��ال در آذرماه 139۷ در کل کش��ور به دالیل 
کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است؛ در واقع در کل کشور 
از نظ���ر تع�داد 95.8درصد و از نظر ارزش 9۴.۴درصد از کل چ�ک ه�ای 

برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
بر این اس��اس، در ماه مورد گزارش، در اس��تان تهران حدود 181 هزار 
فقره چک به ارزشی حدود 33 هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شده است و در واقع در استان تهران از نظر تعداد 
9۴.3درصد و از نظر ارزش 93.5درصد از کل چک های برگشتی به دالیل 

کسری یا فقدان موجودی بوده است.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت مبادله چک در آذرماه امسال نشان می دهد

آمار چک های برگشتی 32درصد کم شد

ش��مارش معک��وس پایان یافت و از امروز پرداخت س��ود روزش��مار به 
س��پرده های بانکی متوقف ش��د. براساس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و 
همچنین به دنبال ابالغ بخش��نامه بانک مرک��زی، از امروز اول بهمن ماه، 
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها به صورت 
ماه شمار محاسبه و اعمال می شود. اوایل دی ماه بود که خبر مصوبه شورای 
پول و اعتبار درباره تغییر نحوه محاس��به و پرداخت س��ود به حساب های 
کوتاه مدت از روزش��مار به ماه شمار رس��انه ای شد و واکنش های مختلفی 

را به وجود آورد. 
به گزارش خبرآنالین، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به باال 
رفتن قابل توجه میزان رشد و سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 
ش��بکه بانکی در مقایس��ه با سپرده های س��رمایه گذاری بلندمدت، بر آن 
شدند که با تغییر نحوه پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت از روزشمار به 
ماه ش��مار از نوسانات بازارهای موازی و احتمال سوء استفاده از سود چنین 
حس��اب هایی به دلیل س��رمایه گذاری در بازار س��که و ارز بدون تغییر در 
نح��وه پرداخت س��ود روزانه جلوگیری کرده و با ای��ن کار همچنین مانع 

فعالیت هایی نظیر سفته بازی شوند. 
یک��ی از مزایای این کار نیز کاهش ریس��ک نقدینگی ب��رای بانک ها و 
موسسات اعتباری ذکر شده که به اعتقاد برخی کارشناسان پولی و بانکی 

اعمال این شیوه پرداخت سود می تواند مانع تالطمات شبکه بانکی شود.
پرداخت سود ماه شمار به نفع چه کسانی است؟ 

براس��اس بخشنامه  بانک مرکزی از امروز بانک ها موظفند سود بانکی را 
براس��اس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند 

و به نوعی نرخ سود روزشمار سپرده های بانکی به ماه شمار تبدیل شود. 
در همی��ن زمینه، کامران ندری عضو هیات علمی پژوهش��کده پولی و 
بانکی معتقد است:  در نظام های بانکی دنیا روش پرداخت سود به شیوه ای 

که  در ایران مرس��وم نیست و همچنین سپرده کوتاه مدت روزشمار  اصال 
وجود ندارد. 

ب��ه گفت��ه کامران ن��دری، س��پرده های کوتاه مدت را می ت��وان یکی از 
تفاوت های سیس��تم بانکداری ایران و بانکداری متعارف و اس��تاندارد دنیا 
به ش��مار آورد.  او درباره مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار و بانک مرکزی و 
اعمال سود ماه شمار به جای روزشمار توضیح داد: این بخشنامه را می توان 
جزو نخس��تین اقدامات برای حل این مس��اله به شمار آورد، به طوری که 
روند پرداخت س��ود روزشمار به حس��اب های پس انداز کوتاه مدت متوقف 
می ش��ود و با پرداخت سود س��پرده ها به صورت ماه شمار مشکالت شبکه 
بانکی حل خواهد ش��د. وی درباره س��ود س��پرده های کوتاه مدت توضیح 
داد: در س��پرده  های کوتاه مدت، هر زمان که سرمایه گذار تصمیم بگیرد و 
اقدام کند می تواند نسبت به برداشت سپرده و سود آن اقدام کند که این 
ویژگی ماهیت س��پرده های کوتاه مدت است که می توان آنها را دیداری و 

آنی دانست.
ندری بیان کرد: از این پس موجودی باید حداقل یک ماه در سپرده های 
کوتاه م��دت باقی بماند زیرا در غیر  این صورت س��ودی به س��پرده تعلق 
نمی گیرد، بنابراین اگر سپرده گذار خواهان دریافت سود بیشتر است باید 
اجازه دهد س��پرده مدت زمان بیشتری نزد بانک بماند تا مشمول دریافت 

سود ماه شمار شود. 
این اس��تاد دانش��گاه تاکید کرد: تغییر روش پرداخت س��ود سپرده از 
روزشمار به ماه شمار کار درستی است و مطابق با عملیات متعارف بانکداری 
جهانی محسوب می شود. با این اقدام می توان به افزایش امکان پرداخت وام 

و تسهیالت به سپرده گذاران امیدوار بود. 
ندری در پایان گفت:  برای رونق شبکه بانکی و سایر بخش های اقتصادی 
باید به سمت سپرده گذاری با سررسیدها و نرخ سودهای متفاوت حرکت 

کرد زیرا اگر س��پرده گذاران باالترین نرخ س��ود را دریافت کنند، حاضرند 
مدت زمان بیشتری پول خود را نزد بانک ها بگذارند. 

زمان تغییر پرداخت سود بانکی فرا رسید
همان طور که اشاره ش��د، مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک 
مرکزی، از امروز دوش��نبه اول بهمن ماه اجرایی می ش��ود و براس��اس آن 
محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی در بانک های 
سراسر کشور به صورت ماه شمار  اعمال می شود. براساس این مصوبه از این 
پس سود سپرده های کوتاه مدت مطابق فرمول »نرخ سود ضرب در تعداد 

روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه«  محاسبه می شود.
در ای��ن مصوبه تأکید ش��ده که حداکثر نرخ س��ود علی الحس��اب برای 
سپرده های کوتاه مدت عادی 1۰درصد ساالنه است. هدف اعضای شورای 
پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت های سفته بازی بوده است؛ 
بانک مرکزی معتقد اس��ت این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر 
می اندازد. به عبارت دیگر، موضوع مهم در بخشنامه بانک مرکزی این است 
که سود سپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده گذار 
واریز ش��ود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. قباًل 
بانک ها حتی در صورت واریز و برداش��ت به حساب های کوتاه مدت، سود 
روزش��مار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می کردند. 
بانک مرکزی به بانک هایی که از این مصوبه تخطی کنند هش��دار داده و 

تاکید کرده است در این صورت مشمول جریمه خواهند شد. 
 پرداخت سود ماه  شمار بار مالی سنگینی را از دوش بانک های ایرانی بر 
خواهد داشت. در عین حال متقاضیان دریافت سود را به افتتاح سپرده های 
بلندمدت مجبور می کند، چرا که نبود فاصله میان سود سپرده های بانکی 
کوتاه  مدت و بلند مدت سبب شده بود که بسیاری از سپرده گذاران افتتاح 

حساب های کوتاه مدت را ترجیح دهند.

تغییر شرایط پرداخت سود بانکی

سرانجام سود سپرده های بانکی ماه شمار شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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شاخص بورس ۵۵6 واحد عقب نشست
ادامه صدرنشینی بانک ها

شاخص بورس در دومین روز هفته با افت 55۶ واحدی به سکوی 
1۶5 هزار و 5۷5 پله ای عقب نشینی کرد.

ب��ه گزارش ایرن��ا، در معامالت روز یکش��نبه 2 میلی��ارد و 339 
میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۶ هزار و 919 
میلیارد ریال در 1۷۶ هزار نوبت دادوستد شد. بررسی شاخص های 
اصلی بازار سرمایه نش��ان می دهد شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 
که در آن ارزش س��هام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد، 1۶1 واحد افت کرد و ش��اخص کل )هم وزن( که در آن 
ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 

کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 11۶ واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 81 واحد پایین آمد؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت س��هام ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس اس��ت. شاخص آزاد شناور 953 واحد افت کرد؛ این شاخص 
بخش��ی از س��هام قاب��ل معامله ش��رکت ها در بورس را نش��ان می 
دهد. ش��اخص بازار اول مربوط به ش��رکت های برتر از نظر سرمایه، 
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 281 واحد نزول کرد و شاخص 

بازار دوم بورس نیز یک هزار و ۷22 واحد کاهش یافت.
نمادهای ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس(، ف��والد )فوالد مبارکه( 
و وبملت )بانک ملت( بیش��ترین فش��ار منفی برای کاهش شاخص 
را وارد کردند. در مقابل، ش��بندر )پاالیش نفت بندرعباس(، ش��پنا 
)پاالیش نفت اصفهان( و ش��تران )پاالیش نفت تهران( با بیشترین 

تاثیر مثبت مانع افت بیشتر شاخص شدند.
گروه بانک در معامالت یکش��نبه صدرنش��ین ش��د؛ در این گروه 
۶3۷ میلیون س��هم به ارزش یک هزار و 85 میلیارد ریال دادوستد 
شد. گروه فرآورده های نفتی به ارزش یک هزار و ۶۰ میلیارد ریال و 
ش��یمیایی به ارزش ۶2۶ میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود 
اختصاص دادند. گروه خودرو با دادوس��تدی به ارزش 5۷3 میلیارد 
ریال در رده چهارم معامالت قرار گرفت. گروه فلزات اساس��ی نیز با 
معامالتی به ارزش ۴۰3 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
همچنین ش��اخص فرابورس )آیفکس( 11 واح��د افت کرد و در 
جای��گاه یک هزار و 992 واحدی قرار گرف��ت. در این بازار بیش از 
۷۴8میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بی��ش از ۴هزار و 2۷9 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نماده��ای ذوب )ذوب آهن(، میدکو 
)هلدینگ معدنی خاورمیانه(، زاگرس )پتروشیمی زاگرس( و مارون 
)پتروش��یمی مارون( نیز بیشترین تاثیر را در افت شاخص فرابورس 

بر جا گذاشتند.

مشوق هایی برای فروش بورسی طالی سیاه
سومین عرضه نفت در بورس این بار ریالی

نفت خام سبک ایران برای سومین بار امروز اول بهمن ماه در بورس 
بین المللی انرژی تهران عرضه خواهد شد و خریداران می توانند در این 
مرتبه پرداخت را عالوه بر دالر و یورو به ریال هم انجام دهند. قرار است 
در سومین عرضه یک میلیون بشکه نفت آن هم به قیمت پایه 52.۴2 
دالر به فروش برسد که نسبت به اولین عرضه بیش از 22 دالر کاهش 
قیمت دارد و این به دلیل افت شدید قیمت جهانی است. در این دوره 
عرضه، در ش��رایطی قرار اس��ت به صورت ریالی )با نرخ سنا( هم مجاز 
شود که این اقدام مخالفان زیادی دارد؛ کسانی که معتقدند باتوجه به 
اینکه بخش اصلی درآمد ارزی کشور از فروش نفت است، باید فروش 
در بورس انرژی هم به صورت ارزی انجام شود و فروش نفت به صورت 
ریالی مصداق خروج س��رمایه از کشور اس��ت زیرا خریداران می توانند 
نفت و یا تولیدات شان از آن در پاالیشگاه ها و... را به صورت ارزی صادر 
کنند. در دو دوره قبلی عرضه نفت در بورس خریداران می بایست مبلغ 
را 2۰درص��د به صورت ریالی و 8۰درصد به صورت ارزی، پرداخت می 

کردند.
براساس اعالم مدیرعامل بورس انرژی دوره تسویه حساب معامالت 
نس��بت به دو دوره قبلی از ۶۰ به 9۰ روز افزایش یافته اس��ت. در این 
میان کارشناس��ان معتقدند س��ه عامل کاهش قیم��ت جهانی نفت و 
عرضه آن به قیمت 52.۴2 در بورس، امکان پرداخت به صورت ریالی 
و در دوره سه ماهه همه مشوق هایی است که می تواند باعث استقبال 

خریداران از عرضه فردای نفت در بورس شود.
ششم آبان امسال برای اولین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
در ب��ورس ان��رژی عرضه و عمال بورس نفتی ش��د که در نهایت س��ه 
خریدار، 28۰ هزار بش��که نفت را به قیمت هر بش��که ۷۴ دالر و 85 
س��نت خریدند. در ادامه عرضه نفت در بورس انرژی 2۰ آبان ماه هم 
۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ایران برای دومین به قیمت هر بشکه 
۶۴.9۷ دالر به فروش رسید. در نتیجه قیمت هر بشکه نفت در بورس 

ایران تقریبا 1۰ دالر نسبت به بار اول کاهش یافت.
در ش��رایطی قرار است امروز برای س��ومین بار نفت خام در بورس 
عرضه ش��ود که چند هفته پیش مدیرعامل ب��ورس انرژی اعالم کرده 
بود که برخی از کش��ورها از طریق سفارتخانه های شان به دنبال کسب 
اطالعات درباره خرید نفت از بورس انرژی هستند. به گفته سید علی 
حسینی شماری از شرکت های خارجی نیز به طور مستقیم برای رایزنی 
ب��رای خرید نفت مراجعه و حتی کد معامالتی نیز دریافت کرده اند. با 
توجه به این حرف های مدیرعامل بورس انرژی باید دید که آیا در زمان 
سومین عرضه پای ش��رکت های خارجی هم به بورس باز خواهد شد. 
البته به اعتقاد کارشناسان موانع بسیاری پیش روی خرید نفت از سوی 
ش��رکت های خارجی و حتی کش��ورهای دیگر از طریق بورس انرژی 
وجود دارد که مهم ترین آن نقل و انتقاالت مالی و بانکی اس��ت. طبق 
قانون هر مش��تری برای اعالم خرید در روز عرضه باید ابتدا 1۰درصد 
مبلغ اولیه خرید را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز کند، 
ولی از آنجایی  که شرکت های خارجی با توجه به تحریم های آمریکا این 
امکان را ندارند به نظر می رسد که شرایط خرید نفت از سوی آنها فراهم 

نباشد مگر اینکه تمهیداتی در این زمینه سنجیده شود.
طب��ق پیش بین��ی فعاالن ح��وزه بورس، چن��د ش��رکت بازرگانی 
زیرمجموعه بانک ها و چند شرکت حقوقی غیربورسی ازجمله خریداران 
نفت خام در بورس انرژی هس��تند، اما به گفته رئیس سازمان بورس، 
اطالعات مش��تریان تا لحظه آخر محرمانه اس��ت و اعالم نخواهد شد. 
شاپور محمدی گفت اطالعات کسانی که در تابلو معامالت برای خرید 
نفت خام رقابت می کنند را محرمانه حفظ خواهیم کرد، چراکه یکی از 

وظایف اصلی بازار سرمایه حفظ اطالعات مشتریان است. 

نماگربازارسهام

دی ماه در تاالر شیش��ه ای با خوش یمنی پایان یافت و بازده کل بورس 
ته��ران به بی��ش از ۶درصد رس��ید. در همین بازه زمانی ش��اخص کل9 
کانال ش��کنی داشت و انتش��ار تعداد زیادی از گزارش های ماهانه و فصلی 
نش��ان داد، ش��رکت ها تا حد زیادی از تهدیدهای تحریمی عبور کرده اند. 
با وجود توجه مجدد بورس��ی ها به بانک ها، رش��د قیم��ت جهانی نفت و 

لیدرمحوری مجدد کاالمحورها از مهمترین اتفاقات این بازه زمانی بود.
به گزارش س��نا، اولی��ن گام فعالیت بورس تهران در فصل زمس��تان با 
قدرت برداش��ته شد؛ به نحوی که دی ماه برای بورس بازان با بازدهی ۶.2 
در ش��اخص کل همراه شد. طی این مدت رخدادهای مهمی در بازارهای 
داخلی و جهانی رخ داد که عمده آن معطوف به آغاز سال میالدی و روند 
بازارهای بین المللی است. از سوی دیگر اهمیت انتشار گزارش های آذرماه 
و س��ه ماهه شرکت ها باعث شد تا بس��یاری از سهامداران روزانه در کدال 
به بررسی عملکرد شرکت های مد نظر بپردازند. همچنین انتشار جزییات 
بودجه 98 و اهمیت ویژه دولت به بازار سرمایه از جهت تامین مالی، اتفاق 

مهمی بود که در آن برهه روند شاخص را تحت تاثیر قرارداد.
آماره��ا نش��ان می ده��د در 22 روز معامالتی دی م��اه، میانگین ارزش 
معام��الت بورس ته��ران از مرز ۴۷۰ میلیارد تومان عبور کرده اس��ت. در 
همین زمینه گردش زمین بازی بازیگران بورس تهران به سمت حقیقی ها 
امری محرز بود. میانگین خالص تغییر مالکیت اولین ماه زمستان نشان از 
آن دارد که 2۴ میلیارد تومان نقدینگی از سوی پرتفوی حقوقی ها به سمت 

پرتفوی حقیقی ها انتقال یافته است.
دماس��نج بورس تهران در این ماه حدود 9 کانال ش��کنی داشته است و 
از س��طح 15۶ هزار واحد در آخری��ن روز معامالتی آذرماه، به کانال 1۶5 
هزار واحد در آخرین روز دی ماه وارد ش��ده اس��ت. شاخص هم وزن نیز در 
مدت مزبور 3 کانال ش��کنی داش��ت و بیش از 1۰درصد بازدهی مثبت به 

جای گذاشت.
توجه ویژه معامله گران هر دو گروه بورسی به نمادهای بانکی باعث شد 
در 8۷درصد از روزهای معامالتی این گروه به عنوان برترین گروه، از حیث 
ارزش معامالت شناحته شود و به همراه گروه خودرو تقاضای زیادی را از 

سوی معامله گران داشته باشند.
 با این وجود بررس��ی خرید و فروش س��هامداران در این مدت نش��ان 
می دهد رش��د قیمت جهانی نفت و کامودیتی ها اثر مستقیمی بر تصمیم 
س��هامداران داش��ته و در نیمه دوم ماه، ش��اهد لیدرمحوری کاالمحورها 
در معامالت بورس تهران بودیم. در این زمینه پتروپاالیش��ی های بورسی 
همزمان با رشد قیمت جهانی نفت مورد توجه تعداد زیادی از بورس بازان 

قرار گرفتند.
مانند ماه گذش��ته، این ماه نیز بازی سهامداران به نفع بازیگران خرد به 
پایان رس��ید. آمارها نشان می دهد در 22 روز معامالتی دی، تنها پنج روز 
حقوقی ها مالک معامالت بودند و در 1۷ روز دیگر این بازیگران خرد بودند 

که تحرک بیشتری از خود نشان دادند.
2019، با بازیابی توان نفت آغاز شد

در اولین روز دی ماه نفت جهانی افت 5درصدی را تجربه کرد و در کانال 
5۴ دالری قرار گرفت، اما طالی س��یاه به همین مقدار افت اکتفا نکرد و 
طی روزهای بعدی افت ۶درصدی را نیز به ثبت رس��اند. به تبع این روند، 
کامودیتی ها نیز در امان نماندند و انتشار گزارش های ناامیدکننده از سوی 
دولت چین باعث شد فلزات پایه سقوط سنگینی را تجربه کنند، تا پایان 

2۰18 برای اقتصاد دنیا چندان خوشایند نباشد.

ش��روع س��ال 2۰19 با روی خوش برای بازارهای جهانی همراه ش��د، 
که اس��تارت آن از عقب نش��ینی ترامپ از سیاست های مضحکانه در قبال 
دیگر کشورها زده شد. در همین زمینه عقب نشینی دولت آمریکا در برابر 
دولت چین منجر به خوش بینی معامله گران نس��بت به احتمال توافق در 
خصوص جنگ تجاری میان دو کشور شد. تمدید مهلت مذاکرات تجاری 
میان آمریکا و چین باعث ش��د تا نفت برنت بتوان��د از مرز ۶۰ دالر عبور 
کند و به بیش از ۶2 دالر برس��د. البته موارد دیگری هم در رش��د قیمت 
نفت اثر داش��ت که می توان به بهبود ش��اخص بورس های معتبر جهانی و 
احتمال کاهش تولید نفت از س��وی کشورهای عضو اوپک اشاره کرد. این 
خوش بین��ی در بازار کامودیتی ها نیز انعکاس یاف��ت. به طوری که هر تن 
مس توانست بعد از مدت ها از کف حمایتی 5 هزار دالری فاصله بگیرد و 
به بیش از ۶ هزار دالر برس��د. هر تن روی نیز طی این مدت از 2 هزار و 

5۰۰ دالر فراتر رفت.
عملکرد شرکت ها، فراتر از انتظارها

با شروع دی ماه، ترافیک انتشار گزارش های آذرماه شرکت ها سنگین تر 
شد. از س��وی دیگر گمانه زنی درخصوص عملکرد مالی 9 ماهه شرکت ها 
بیش از گذش��ته ش��دت یافت. در این بین، ش��رکت های مهمی از جمله 
پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین شرکت متانول ساز در ماه آذر نشان 
داد، امیدواری ه��ا همچنان به تولید و صادرات کاالمحورها بعد از تحریم ها 
وجود دارد و شرکت ملی مس ایران نیز در این بازه زمانی بیش از 1۰ هزار 

تن محصوالت کاتدی صادرات داشت.
»شس��پا« نی��ز در آذرم��اه بیش از انتظ��ارات ظاهر ش��د. در این میان 
درخش��ش ش��رکت های روغن��ی قاب��ل مالحظه ب��ود نمادهای��ی مانند 
»غمارگ«و»غبهش��هر« در آذرماه با توجه به افزایش تولید و افزایش نرخ 

فروش سودآوری قابل مالحظه ای داشتند.
یکی از مهمترین خبرهای دی ماه مربوط به تعیین تکلیف ش��رکت های 
روان��کاو ب��ود. در میانه های دی ماه دولت مصوب ک��رد یارانه 5۰۰میلیارد 
تومانی به این ش��رکت ها پرداخت کند. این یارانه درخصوص مابه التفاوت 

نرخ خرید لوبکات از پاالیشگاه ها در نظر گرفته شد.
همچنین در اوایل دی ماه، وزیر صمت بسته اصالحی پیشنهادی کمیته 
تخصصی تنظیم بازار فوالد به کارگروه اصلی تنظیم بازار را تصویب و ابالغ 
کرد. رحمانی در این زمینه اعالم کرد، با توجه به گزارش سازمان حمایت 
درخصوص کاهش��ی ب��ودن روند قیمت محصوالت فلزی )ش��مش، ورق 
فوالدی، میلگرد، تیرآهن، کاتد مس و شمش آلومینیوم(   در آذرماه )بین 
۶ تا 18درصد( برای محصول های مختلف و با توجه به پایین بودن تقاضای 
ثبت ش��ده نسبت به عرضه محصول های فلزی در بورس کاال و پیش بینی 
کاهش تقاضا به دلیل فرا رسیدن فصل سرما و کاهش فعالیت های مربوط 
به ساخت وساز مقرر شد تصمیم های کمیته تخصصی فوالد در جهت رونق 

فروش این شرکت ها ابالغ شود.
به زعم بسیاری از کارشناسان انتشار عملکرد فصلی و ماهانه بسیاری از 
شرکت ها نشان داد شرکت ها توانسته اند در شرایط تحریمی سازوکارهای 
جدیدی را برای عبور از موانع پیدا کنند. با اینکه بسیاری از شرکت ها در 
بخش تولید و صادرات روند ریزش��ی داش��ته اند، اما این مقدار از انتظارها 
بسیار کمتر بوده و امید می رود تا پایان سال شرکت ها بتوانند تا حد زیادی 

توان تولیدی و صادراتی خود را تقویت کنند.
دماس��نج بورس تهران در این ماه حدود 9 کانال ش��کنی داشته است و 
از س��طح 15۶ هزار واحد در آخری��ن روز معامالتی آذرماه، به کانال 1۶5 

هزار واحد در آخرین روز دی ماه وارد ش��ده است. شاخص هم وزن نیز در 
مدت مزبور 3 کانال ش��کنی داش��ت و بیش از 1۰درصد بازدهی مثبت به 

جای گذاشت.
رفت و برگشت های بانکی و خودرویی

در می��ان خبرهای مهم ش��رکتی طی این دوره بازگش��ایی نماد بانک 
پاسارگاد نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. »وپاسار« در حالی بعد 
از دو س��ال بازگشایی شد که حسن امیری، معاون سازمان بورس و اوراق 
بهادار بازگش��ایی دیگر نمادهای بانکی را به ط��رح تجمیع این بانک ها با 
یکدیگر ارجاع داد. نماد بانک پاس��ارگاد بعد از بازگش��ایی با اقبال بس��یار 
زیادی از س��وی سهامداران همراه ش��د، به طوری که در چند روز نخست 
بعد از بازگش��ایی بیش��ترین حجم خرید را از س��وی گروه های بورسی به 
خود اختصاص داد. آمارها نشان می دهد، دو گروه بانک و خودرو طی این 
ماه بیش��ترین ارزش معامالت و حجم خرید را به خود اختصاص داده اند. 
همانطور که پیش��تر اشاره ش��د در 8۷درصد از روزهای معامالتی دی ماه، 
بانک ها بیش��ترین ارزش معام��الت را میان 38 صنعت بورس��ی به خود 
اختص��اص دادند. صنعت خودرو در رده دوم ای��ن جدول قرار گرفت و به 

عنوان یکی از کانون توجهات بورس بازان معرفی شد.
نظ��اره بر جو معامالت س��هام این دو گروه طی ای��ن مدت تفاوت های 
بسیاری با ماه قبل دارد. با توجه به اینکه رونق مجدد در بازارهای جهانی 
به خصوص نفت برنت باعث ش��د تا نمادهای وابسته به نفت حجم معامله 
ملموس��ی داشته باشند، در بس��یاری از روزها بازار شاهد عرضه نمادهای 

بانکی از سوی حقیقی ها و حمایت حقوقی ها از این شرکت ها بود.
این مهم، در شرایطی رخ داد که در بسیاری از روزهای عرضه نماد بانکی، 
خودرویی ها با حمایت حقیقی ها همراه می شدند. با وجود اینکه در شرایط 
بنیادی، خودرویی ها همچنان مش��کالت عدیده ای از قبیل کاهش شدید 
می��زان تولید را تجربه کرده اند، اما تصویب بخش��نامه افزایش نرخ فروش 
از س��وی دو خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو و سایپا(، منجر به رشد 
تقاضا در این گروه ها بود. بسیاری بر این باورند در این بازه زمانی شناسایی 

سود مهمترین مکانیسم معامالت این دو گروه بورسی بوده است.
حقیقی ها پول های تازه آوردند

مانند ماه گذش��ته، این ماه نیز بازی بورس بازان به نفع بازیگران خرد به 
پایان رس��ید. آمارها نشان می دهد در 22 روز معامالتی دی، تنها پنج روز 
حقوقی ها مالک معامالت بودند و در 1۷ روز دیگر این بازیگران خرد بودند 

که تحرک بیشتری از خود نشان دادند.
میانگی��ن تغییر مالکیت بورس در یک ماه ب��ه ارزش 2۴ میلیارد تومان 
رس��ید و حاصل جابه جایی س��هام از سوی حقوقی ها به حقیقی ها بود. در 
اولین هفته دی ماه خالص خرید حقیقی ها به 22 میلیارد تومان رسید، که 
بیشترین خرید این گروه در نمادهای بانکی بود. در تداوم همین مسیر، در 
دومین هفته دی ماه این گروه 2۶8 میلیارد تومان س��هام بانکی خریداری 
کردند، اما این مس��یر در هفته سوم تغییر کرد. در حالی که خالص تغییر 
مالکیت هفتگی ب��ورس تهران حاکی از ورود 9۰ میلیارد تومان نقدینگی 
از سوی بازیگران حقیقی بود، اما این گروه بیشترین خرید را در نمادهای 
فرآورده های نفتی داشتند. بررسی روزانه تغییر مالکیت ها به تفکیک نمادها، 
رویکرد مثبت حقیقی ها به نمادهای صادرات  محور به خصوص وابس��ته به 
نفت را نشان می دهد، بر همین اساس می توان تخمین زد عبور سهامداران 
از جو هیجانی به وجود آمده در ماه های قبل و توجه به بنیادهای مهم در 

دستور کار این روزهای بازیگران بورسی قرار گرفته است.

از بازدهی 6درصدی بورس تهران تا 9 کانال شکنی شاخص کل در نخستین ماه زمستان

بازگشت قدرتمندانه کاالمحورها
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پرداخت تسهیالت؛ عمده مشکالت 
تولیدکنندگان

 رئیس کل دادگس��تری سیس��تان و بلوچس��تان گفت عمده ترین 
مش��کالت تولیدکنندگان با بانک ها به ویژه بانک کشاورزی و صنعت 
و مع��دن درباره پرداخت تس��هیالت دریافتی اس��ت ک��ه به منظور 
بررس��ی بیشتر به سازمان بازرسی اس��تان ماموریت داده شد با ورود 
به موضوع های مطرح ش��ده، عملکرد بانک ها به ویژه بانک کشاورزی 
را در س��ال های اخیر بررس��ی و نح��وه پرداخت و مش��کالتی را که 

تولید کنندگان با آن روبه رو هستند را مورد ارزیابی قرار دهند.
 به گزارش ایسنا-   حجت االسالم و المسلمین »ابراهیم حمیدی« در 
چهارمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی 
افزود: در جلسه بعد این ستاد برای رفع مشکل تولید کنندگان استان 
و بانک های عامل پس از ش��نیدن گزارش س��ازمان بازرس��ی استان 
تصمیم گیری می شود، زیرا شفافیت و حقانیت موضوع های مطرح شده 
از سوی نمایندگان تولید کننده و بانک کشاورزی بر اعضای این ستاد 

برای تصمیم گیری بهتر و واحد مشخص نیست.
وی اضاف��ه ک��رد: بای��د تصمیم درس��تی ب��رای رفع مش��کالت 
تولید  کنندگان و بانک ها گرفته و از متضرر شدن آنها براساس قانون 
جلوگیری شود، به طوری که هم بانک ها در زمان تعیین شده اقدام به 
جمع آ  وری معوقات خود کنند و هم تولیدکنندگان مورد حمایت قرار 

گیرند و مشکالت آنها در حوزه تولید رفع شود.
وی تصری��ح ک��رد: موضوع ایجاد ش��عب وی��ژه در محاکم قضایی 
اس��تان برای رسیدگی به شکایات تولیدکنندگان یا شکایات بانک ها 
و دستگاه های متولی و رس��یدگی به موضوع هایی که از سوی حوزه 

مطرح می شود، تصویب می شود.
حمیدی افزود: مس��ئوالن کش��تارگاه ها و س��ردخانه های صنعتی 
مش��کالتی را مطرح کردند که تصمیم هایی برای به حداقل رسیدن 
مش��کالت آنها گرفته می ش��ود، قسمتی از مش��کالت باید به ستاد 
مرک��زی حمایت از اقتص��اد مقاومتی در قوه قضاییه گزارش ش��ود، 
سپس جمع بندی موضوع هایی که در جلسه قبل با حضور دبیر ستاد 
اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مطرح ش��د، آماده و به تهران ارسال 
می شود تا هماهنگی های الزم میان دستگاه قوه قضاییه و وزارتخانه ها 
و سازمان های ذی ربط انجام شود و بازخورد خوبی برای تولیدکنندگان 

و عرضه کاال های آنها در بازار مصرف باشد.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان گف��ت: یک��ی از موضوع هایی که 
پیگیری می شود، پیدا کردن راهکارهایی برای پرداخت اقساط معوقه 
تولیدکنندگان بدون مواجه شدن با مشکل است تا بتوانند با پشت سر 

گذاشتن مشکالت به فعالیت تولید خود ادامه دهند.
وی اضافه کرد: یکی از نیازهای ضروری کش��ور و اس��تان موضوع 
تامین گوش��ت مردم است، اما باید در ورودی شهرها و مرزها از ورود 
دام های زنده قاچاق جلوگیری و در کنار آن تسهیل ورود دام از مبادی 

قانونی با نظارت دامپزشکی پیگیری شود.
وی گف��ت: باید واردات دام قانونمن��د و در ورود قانونی دام زنده به 
کش��ور و استان هم تسهیل شود تا مشکالت این حوزه برطرف شود، 
بنابراین کارگروهی تخصصی برای رفع این مشکل با حضور متولیان 
امر و بخش خصوصی و سرمایه گذار تشکیل و مشکالت این حوزه به 

طور خاص پیگیری و برطرف شود .

روغن های گیاهی تا 100 دالر گران می شوند
قیمت روغن های گیاهی از جمله روغن پالم تا ماه ژوئن بین 5۰ تا 

1۰۰ دالر در هر تن افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، جیمز فرای، تحلیلگر صنعت روغن های گیاهی 
پیش بین��ی کرد که قیمت روغن پالم و س��ایر روغن های گیاهی، به 
دورنمای موجودی پالم بستگی خواهد داشت. میزان موجودی روغن 
پالم تا اواس��ط س��ال کاهش پیدا خواهد کرد و نرخ روغن پالم خام 
را نس��بت به برنت افزایش خواه��د داد به خصوص اگر اندونزی روند 
اس��تفاده از سوخت های زیستی )بیودیزل( را باال نگه دارد. اگر چنین 
اتفاقی رخ دهد، احتمال این وجود دارد که قیمت روغن های گیاهی 

بین 5۰ تا 1۰۰ دالر در هر تن تا ژوئن افزایش پیدا کند.
قیم��ت روغن پالم در نوامبر و دس��امبر تحت تاثیر موجودی باال و 
تقاضای ضعیف، به پایین ترین حد در س��ه سال گذشته سقوط کرده 
ب��ود و آخرین بار در معامالت بعدازظهر روز جمعه 1.1درصد افزایش 

یافت و به 2223 رینگیت )5۴۰.88 دالر( در هر تن رسید.

موجودی روغن پالم آس��یای جنوب ش��رقی تح��ت تاثیر تقاضای 
ضعیف، س��ال گذشته به باالترین رکورد صعود کرد اما انتظار می رود 
سطح ذخایر در ماه های آینده مطابق با روند تولید فصلی، کمتر شود.
موجودی روغ��ن پالم در اندونزی که بزرگترین تولیدکننده جهان 
است، 3.9 میلیون تن در نوامبر بود و در ژوییه تا حدود 5 میلیون تن 
صعود کرده ب��ود. در مالزی که دومین تولیدکننده بزرگ روغن پالم 

است میزان ذخایر در دسامبر به رکورد 3.2 میلیون تن صعود کرد.
براس��اس گزارش رویترز، اندونزی در ت��الش برای افزایش مصرف 
روغن پالم، سال گذشته ملزم کرد همه سوخت دیزلی مورد استفاده 
در این کش��ور از ابتدای سپتامبر حاوی بیودیزل باشد. طبق مقررات 
جدید اندونزی، در بیودیزل ها، 2۰درصد س��وخت باید زیستی باشد 
اما تا پیش از س��پتامبر این مقررات تنها برای کاربران دیزل یارانه ای 

اجباری بود.

اخبـــار

رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س از واردات 1۰3 هزار تن 
گوشت گاوی به کشور خبر داد و با بیان اینکه هیچ محدودیت و کمبودی 
در این زمینه وجود ندارد، گفت که در سال 9۷ چندین برابر سال قبل از 

کشورهای همسایه گوشت وارد کشور شده است.
به گزارش ایس��نا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به جلسه فراکسیون 
متبوعش با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در ابتدای این 
جلس��ه نمایندگان عضو فراکسیونی والیی، سواالت و موضوعات موردنظر 
خود را با وزیر جهاد کشاورزی در میان گذاشتند که چرا خوراک مورد نیاز 
واحدهای صنعتی تامین نمی شود، قیمت باالی گوشت و مرغ برای مردم 
به ویژه اقش��ار کم درآمد جامعه مشکالت سختی ایجاد کرده است و دلیل 
افزایش قاچاق گوسفند ماده به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت 

توضیح داده شود.
وی به دیگر س��واالت و موضوعات مطروحه از س��وی نمایندگان در این 
جلس��ه خطاب به وزیر کشاورزی اش��اره کرد و افزود: اینکه الیحه بودجه 
متناس��ب با برنامه شش��م توس��عه در حوزه کش��اورزی تدوین نشده، لذا 
وزارتخانه کشاورزی چه تدبیری دارد؟ و دلیل عدم اعمال استمهال وام های 
کش��اورزی، همچنین مش��کالت مربوطه به قنات ها به ویژه در روستاها از 

دیگر مضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بود. عالوه بر این ممنوع شدن 
وام دامداری سنتی، قیمت گوشت9۰هزار تومانی در سایه عدم تنظیم بازار، 
برنامه های جهاد کشاورزی جهت تنظیم بازار برای سال 98، جلوگیری از 
ورود بیش از پیش دالالن و نظارت بیش��تر به حوزه گوش��ت و مرغ دیگر 

سواالت و موضوعات مطروحه در جلسه با وزیر کشاورزی بود.
حاجی بابایی ادامه داد: نمایندگان فراکسیون والیی همچنین دلیل عدم 
واردات گوش��ت از کش��ورهای همسایه همچون افغانس��تان، قرقیزستان، 
تاجیکس��تان و... را جوی��ا ش��ده و درخصوص انحصار در ح��وزه نهادهای 
دامپروری به ویژه مرغداری، ضرورت اعالم قیمت ها توسط خود وزارتخانه 
کش��اورزی، نب��ود وحدت رویه میان بانک ه��ا در ارائه وام که س��بب بروز 
مشکالتی شده است، تشدید اعتراض ها نسبت به عدم همکاری بانک ها در 
استمهال وام های کشاورزی براساس مصوبه مجلس و... نیز صحبت کردند. 
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همچنین در ادامه به اهم صحبت ها 
و پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی در جلسه با نمایندگان فراکسیون والیی 
اشاره کرد و گفت: آقای حجتی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی 
وی و همکارانش در وزارتخانه جهاد کشاورزی است از انعقاد تفاهم نامه های 
مشترک با برخی از کشورها در حوزه واردات گوشت، سویا، ذرت و... خبر 

داد. به گفته وزیر کش��اورزی گوشت از آس��یای میانه و قفقاز وارد کشور 
می شود، همچنین به تازگی میزان 1۰3 هزار تن گوشت گاوی وارد کشور 
شده و هیچ محدودیت و کمبودی در این زمینه وجود ندارد این در حالی 
است که سال 9۷ چندین برابر سال قبل از کشورهای همسایه گوشت وارد 

کشور شده است.
این عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: به 
زعم وزیر جهاد کش��اورزی هیچ مجوز رسمی برای صادرات گوشت و دام 
وجود ندارد و گوشت و مرغ باید هدفمند توزیع شوند تا به دست گروه های 
هدف برس��ند. وزیر جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد که الیحه بودجه 
تدوین شده برای سال 98 در حوزه کشاورزی هیچ تناسبی با برنامه ششم 
توس��عه ندارد، به گفته محمود حجتی متاس��فانه نگاه و برنامه خوبی طی 
چند دهه گذش��ته به دنبال قنوات نبوده لذا احیای آنها نیاز به همراهی و 
کمک دولت و مجلس دارد. همچنین صدور گوجه بیش از 3۰درصد سال 
گذش��ته، تاکید بر پرورش دام های پربازده و سرمایه گذاری در این بخش 
و برنامه وزارت جهاد کش��اورزی برای حمایت از خانواده های روستایی در 
حوزه دامداری از دیگر موضوعات مطروحه از س��وی وزیر جهاد کشاورزی 

در جلسه با فراکسیون والیی بود.

واردات 103 هزار تن گوشت گاوی به کشور

محدودیت و کمبودی نداریم

نمایندگان مجلس شورای اس��المی موادی از الیحه حفاظت از خاک 
را به منظور تامین نظر ش��ورای نگهبان اصالح کردند. به گزارش ایسنا، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته در جریان 
بررس��ی موادی از الیحه حفاظت از خاک به منظور تامین نظر ش��ورای 
نگهبان ماده 3، ماده ۶، تبصره ماده 9 و ماده 21 و ماده 2۶ را بررسی و 
تصویب کردند. براساس ماده 3 هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت 

معیارها و شاخص های فنی بهره برداری پایدار از خاک انجام پذیرد.
در تبصره این ماده آمده اس��ت: هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون 
معادن مصوب 13۷۷.3.23 و اصالحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط 

زیست محیطی می باشد.
در م��اده ۶ ای��ن الیحه آمده اس��ت: وزارت موظف اس��ت با همکاری 

سازمان نقشه برداری کشور ظرف مدت پنج سال برای خاک های زراعی و 
باغی، نقشه های خاک، پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده عالی و 
طبقه بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست وپنج هزارم تهیه کند.

در تبصره این ماده آمده است: آن دسته از اراضی موضوع این ماده که 
نقشه های مذکور برای آنها در مقیاس یادشده تهیه شده است، از شمول 

حکم این ماده مستثنی می باشد.
در تبصره ماده 9 این الیحه آمده اس��ت: عدم رعایت دستورالعمل ها و 
مقررات این ماده جرم محسوب می شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی 
عالوه بر جبران خس��ارت و پرداخت جزای نق��دی تا دو برابر ارزش کاال 
مکلف اس��ت مواد مذکور را جمع آوری، مرجوع و ی��ا با نظارت وزارت با 

هزینه خود معدوم کند.

براس��اس م��اده 21 این الیحه انتقال خاک به خارج از کش��ور ممنوع 
است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات های تعزیری درجه پنج قانون 

مجازات اسالمی محکوم می شود.
تش��خیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت 
و برای خروج خاک معدنی از کش��ور اخذ مجوز توس��ط وزارت مذکور با 
رعایت ماده ۴3 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران الزامی است.
در ماده ۶ این الیحه آمده است: آیین نامه های اجرایی این قانون توسط 
وزارت با همکاری س��ازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شوند و ظرف مدت شش ماه به 

تصویب هیات وزیران می رسند.

نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان پوش��اک مش��هد گفت با توجه به 
اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان پوش��اک در رکود به س��ر می برند 
چندان به سود فکر نمی کنند، تنها به این فکر هستند کار خود را جمع 

کرده و کارگر خود را تامین کنند تا در جای دیگری مستقر نشود.
مهدی لسان طوس��ی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص مشکالت بازار 
پوش��اک، اظهار کرد: ما در زمینه تامین مواد اولیه مش��کل داریم. در 
ح��ال حاضر با توجه به اینکه همواره بح��ث حمایت از تولید در میان 

است اما هیچ اتفاقی برای حمایت از تولید رخ نداده است.
وی اف��زود: دولت درخصوص مواد اولیه ک��ه یکی از ملزومات تولید 
بوده و در حال حاضر مش��کل اصل��ی تمام کارگاه های تولیدی ما مواد 
اولیه اس��ت، کاری انجام ن��داده، حتی ما درخص��وص اقتصاد و ارز با 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت صحبت کردی��م که ارزی را به مواد 

اولیه تخصیص دهند.
لسان طوس��ی با بیان اینکه همواره بح��ث کاالی قاچاق مطرح بوده 
و س��طح عرضه به ش��دت ناامن اس��ت، عن��وان کرد: اکن��ون در حال 
جمع آوری س��طح عرضه کاالهای خارجی هستند که قطعا باید چیزی 
جایگزین این بازار و تقاضاها ش��ده و تقاضاها از داخل تهیه شود اما به 

هیچ عنوان این اتفاق رخ نمی دهد و این خأل وجود دارد.
نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان پوشاک مشهد بیان کرد: همچنان 
در مورد کاالی قاچاق س��ختگیری می ش��ود، ه��ر روز تعدادی کاالی 
قاچاق را از واحدهای صنفی جمع آوری می کنند و به جای اینکه تولید 

را تقویت کنند و نسبت به مواد اولیه و تامین مایحتاج تولیدکنندگان 
کاری انجام دهند، متاس��فانه هیچ کاری انجام نشده است و همچنان 
تولیدکنندگان ما نسبت به این موضوع شاکی هستند و اتحادیه را زیر 
س��وال می برند. وی با اش��اره به اینکه تولیدکننده ما با توجه به اینکه 
تا حدودی بیکاری کش��یده و در رکود بوده، در حال حاضر چندان به 
س��ود فکر نمی کند، تصریح کرد: تولیدکننده تنها به این فکر می کند 
که بتواند کار خود را جمع کرده و کارگر خود را تامین کند تا در جای 

دیگری مستقر نشود.
لسان طوس��ی گف��ت: در بحث نقدینگی نیز مش��کل زی��ادی وجود 
دارد. دولت هیچ تس��هیالتی در بخش صنعت، به روزرسانی ماشین ها، 
بیم��ه و انرژی در اختیار تولیدکننده قرار نمی دهد و هیچ تس��هیالتی 
تا این لحظه به تولیدکننده داده نش��ده اس��ت. امیدواریم ش��وکی به 
آنها وارد ش��ود و به فکر تولیدکننده و تامین بازار ش��ب عید باشند. ما 
بازار ش��ب عید را پیش رو داریم و باید جنس��ی را از داخل جایگزین 
اجناس ممنوع شده خارجی کنیم، اما متاسفانه هنوز هیچ امکانی برای 

تولیدکننده در این خصوص وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان پوشاک مشهد با بیان اینکه اگر بنا 
بوده اجناس افزایش پیدا کنند، این امر انجام ش��ده است، عنوان کرد: 
از قب��ل جنس در بازار زیاد وج��ود دارد و خوبی بازار این بوده که اگر 
ما االن تولید را ش��روع کنیم، تا زمانی که بخواهد وارد بازار شود، 3 تا 
۶ ماه زمان الزم دارد تا تولیدات جدید وارد چرخه بازار ش��ود اینگونه 

نیست که این کار بالفاصله اتفاق بیفتد.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر جنس در س��طح بازار و عرضه وجود 
دارد که مقداری خارجی و مقداری ایرانی است، البته در مورد اجناس 
خارجی شانسی که ما آوردیم این است که این اجناس در حال خروج 
از بازار بوده و باید برای آن جایگزین ایرانی تعیین ش��ود. باید بیش��تر 
ب��ه این فکر باش��یم که بازار را با جنس ایرانی پ��ر کنیم و اگر نتوانیم 
مایحت��اج و مواداولیه برای اجناس ایرانی تامین کنیم، قطعا مجددا به 

خارجی تبدیل می شود.
لسان طوس��ی با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال 9۶ واردات پوشاک 
برای ش��خص حقیقی ممنوع شد و تنها برندهای واقعی دارای گواهی 
فعالیت می توانستند واردات داشته باشند، تصریح کرد: از ابتدای سال 
9۷ واردات توس��ط برندها نیز ممنوع ش��د و در ح��ال حاضر به هیچ 

عنوان واردات پوشاک به صورت قانونی نداریم.
نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان پوشاک مش��هد اضافه کرد: هرچه 
اکنون در سطح عرضه باشد، از قبل بوده و به هیچ  عنوان پوشاک جدید 
را ب��ه صورت قانون��ی نمی توانند وارد کنند و این یکی از ش��انس های 
ب��زرگ ما بوده و توفیق اجباری نصیب ما ش��ده که اگر به تولید خود 
درس��ت برس��یم، می توانیم تولید ایرانی را جایگزی��ن واردات خارجی 
کنی��م، بنابراین باید تم��ام تالش خود را برای تولی��د بگذاریم و همه 
دس��ت به دست هم داده و کمک کنیم تا تولید را از رکود خارج کنیم 

و به رونق برسانیم تا خألیی در بازار ایجاد نشود.

انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است

تولیدکنندگان پوشاک چندان به سود فکر نمی کنند
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اخبار

حق بیمه ثالث کاهش می یابد
معاون اجرایی سندیکای بیمه گران جزییاتی از اصالحات جدید 
اساس��نامه این س��ندیکا را که برای تصویب به ش��ورای عالی بیمه 
ارس��ال شده تشریح کرد و گفت این اساسنامه با توجه به تحوالت 

اخیر در صنعت بیمه تنظیم شده است.
ب��ه گزارش پای��گاه »عصرخودرو«، حس��ن دهگاهی درخصوص 
تغییر اساس��نامه س��ندیکای بیمه گران اظهار داش��ت: اساسنامه 
کنونی س��ندیکا مربوط به سال 1383 است و با توجه به تحوالت 
زی��ادی که در صنعت بیم��ه رخ داده، مکاتباتی با رئیس کل بیمه 

مرکزی داشتیم تا این اساسنامه به روزرسانی شود.
مع��اون س��ندیکا ب��ه بن��د )ب( م��اده 21 قانون برنامه شش��م 
توس��عه اش��اره کرد و افزود: براس��اس این بند بیمه مرکزی باید 
ام��ور غیرحاکمیتی را به ش��رکت های بیم��ه، انجمن های صنفی 
و س��ندیکاها واگ��ذار کند. در حال حاضر بس��یاری از وظایفی که 
بیمه مرکزی برعهده دارد غیرحاکمیتی اس��ت و امکان واگذاری و 

برون سپاری آن وجود دارد.
دهگاهی ادامه داد: بر این اس��اس، پیش نویس اساسنامه جدید 
سندیکای بیمه گران در کمیس��یون حقوقی سندیکا و کمیسیون 
راهبردی چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفت و حدود سه هفته 
قبل این پیش نویس به تصویب اعضای ش��ورای عمومی س��ندیکا 

رسید.
وی یکی از مهم ترین ویژگی های اساس��نامه جدید س��ندیکای 
بیمه گران را ضمانت اجرایی بیش��تر برای مصوبات شورای عمومی 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: سندیکا در حال حاضر شاید به اندازه 
یک اتحادیه صنفی اختیارات نداشته باشد زیرا اتحادیه ها می توانند 
مج��وز فعالیت داده یا آن را س��لب کنند. اختیارات دیگری نیز در 

اساسنامه جدید برای سندیکا پیش بینی شده است.
معاون س��ندیکا گفت: این ام��کان وجود دارد که با توجه به بند 
)ب( ماده 21 قانون برنامه شش��م توس��عه، بیم��ه مرکزی بخش 
دیگ��ری از وظایفی را ک��ه برعهده دارد به س��ندیکا تفویض کند. 
دهگاه��ی توضیح داد که در حال حاض��ر امکان دارد موضوعی در 
ش��ورای عمومی سندیکا به تصویب برس��د و تمامی مدیران عامل 

مصوبه را امضا کنند ولی این مصوبه اجرا نشود.
وی خاطرنشان کرد که این اساسنامه با کمک شرکت های بیمه، 
13 کارگ��روه تخصصی س��ندیکا و چهار کمیس��یون تخصصی آن 
تدوین ش��ده و از تمامی ظرفیت کارشناسی سندیکای بیمه گران 

برای تصویب آن کمک گرفته شده است.
کاهش حق بیمه ثالث با اجرای طرح شخص محوری

دهگاهی درباره راننده محور ش��دن بیمه ش��خص ثالث به جای 
خودرومحوری گفت: اجرای این طرح نیازمند آماده ش��دن تمامی 
زیرساخت های الزم اس��ت و مانند کشورهای پیشرفته اجرای آن 
باعث کاهش حق بیمه اف��راد قانون مدار و افزایش حق بیمه افراد 

پُرریسک خواهد شد.
ب��ه گفت��ه وی، براس��اس این ط��رح، مالک اصلی ی��ک خودرو 
بیمه نامه اصلی شخص ثالث را خریداری می کند و افراد دیگری در 
آن خانواده یا شرکت که از آن خودرو استفاده می کنند، الحاقیه ای 
ب��رای خ��ود درب��اره رانندگی با خ��ودروی مورد بیم��ه خریداری 

می کنند.
دهگاه��ی با بی��ان اینکه اجرای این قان��ون تکلیف قانون جدید 
بیمه ش��خص ثالث مصوب س��ال 95 بود که باید ت��ا پایان برنامه 
ششم توسعه اجرایی شود، گفت: معتقدم حداقل زمان ممکن برای 
اجرایی ش��دن آن آماده کردن زیرساخت های مورد نیاز تقریباً سه 

سال زمان خواهد برد.

سبقت بدهی خودروسازان از تولید قطعه سازان
 نجفی منش: هزینه پرداخت شود، قطعه 

موجود است
افزایش قیمت م��واد اولیه داخلی و خارجی و پرداخت نش��دن 
مطالبات قطعه سازان از س��وی خودروسازان سبب شد این شائبه 
پی��ش آید که تامین قطع��ات یدکی به یکی دیگ��ر از بحران های 

صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.
ب��ه گزارش روی��داد2۴، هنوز آث��ار واقعی تحری��م روی صنعت 
خودروی ایران کامال عملیاتی نش��ده، اما تاثیر سریع خود را روی 
مصرف کنندگان و البته قیمت تمام ش��ده خودروه��ا اعمال کرده 
اس��ت. در حالی که برخی منابع از کمبود قطعات یا نایاب ش��دن 
برخی از قطعات خودرو خبر می دهند و می گویند از چندماه پیش 
ای��ن نگرانی به وجود آمده که در ش��ب های پایانی س��ال کمبود 
قطعات یدکی یکی از بحران های صنعت خودرو خواهد شد، رئیس 
انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی این موضوع را رد کرده و آن را 
به بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان مرتبط می داند؛ بدهی که 

میزان آن از 1۰ هزار تا 2۰ هزار میلیارد تومان متغیر است!
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
به خبرنگار رویداد2۴، گفته در صورتی که هزینه قطعات پرداخت 
ش��ود قطعه موجود اس��ت، اما در حال حاضر خودروساز قطعه را 

دریافت کرده، اما هزینه آن را پرداخت نکرده است.
او ادام��ه می دهد: متاس��فانه پرداخت ها به موقع نبوده اس��ت و 
قطعه س��از هم نتوانس��ته قطعه را تولید کند این در حالی اس��ت 
ک��ه اگر پرداخت ها یک ماهه انجام می ش��د، توان تولید هم وجود 
داش��ت، اما ش��رایط به گونه ای ش��ده که اغلب پرداخت ها 5 تا 8 

ماهه شده است.
نجفی من��ش می گوید: 8۰درص��د قطعات خ��ودرو تولید داخل 
است و در نمایشگاهی هم که در حال برگزاری است داخلی سازی 
قطعات خودرو به نمایش گذاشته شده، اما همچنان نیازمند یاری 

مسئوالن هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی می گوید: در حال حاضر 
تمام��ی خرید ها به ص��ورت نقدی صورت می گی��رد و این توان از 
عهده قطعه سازان خارج است به همین دلیل 3۷درصد از نیرو های 

خود را تعدیل کردند.
نجفی منش گفته از س��ال گذشته تاکنون مبلغ بدهی حدود 15 
تا 2۰ هزار میلیارد تومان برآورد می ش��ود و مطالبات قطعه سازان 

نه تنها پرداخت نشده بلکه زیادتر هم شده است.

طبق وعده دولت و خودروس��ازان، قرار است قیمت خودروهای داخلی 
به واسطه افزایش تیراژ به تدریج کاهش یابد، این در حالی است که شرایط 

حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود وضع تولید ندارد.
به گزارش پدال نیوز، از چند ماه پیش و پس از آنکه افزایش و همچنین 
آزادس��ازی قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت، دولت و خودروسازان 
اعالم کردند در صورت حذف سیاست سرکوب قیمت، می توان تیراژ را باال 
برد. بحث آنها این بود که چون هزینه تولید و قیمت خودرو در این سال ها 
س��رکوب شده، هم تیراژ در مقاطعی به مشکل خورده و هم کیفیت درجا 
زده اس��ت، بنابراین اگر قیمت خودرو آزاد ش��ود، می توان تولید را بیشتر 
افزایش داد و سطح کیفی را باال برد و همچنین قیمت ها را کاهشی کرد. 
ب��ا همین وعده ها بود که دولت در نهایت تصمی��م خود مبنی بر افزایش 
قیم��ت و نهایتا آزادس��ازی را در بازار خودرو به اج��را درآورد و حاال دیگر 
هم��ه خودروهای داخلی در حاش��یه بازار قیمت گذاری می ش��وند. برنامه 
دولت و خودروس��ازان این اس��ت که به واسطه آزادس��ازی قیمت )تعیین 
قیمت خودروها تا 5درصد زیر حاش��یه بازار(، نقدینگی ورودی به صنعت 
خودرو افزایش یافته و به تبع آن، مطالبات قطعه س��ازان پرداخت ش��ود و 
در نهای��ت تیراژ باال برود. از آنجا که یک��ی از دالیل اصلی افزایش قیمت 
خودرو به خصوص طی امس��ال، کاهش تیراژ بوده، دولت و خودروس��ازان 
وعده داده اند به واس��طه قیمت گذاری در حاشیه بازار، تولید افزایش یافته 
و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید. حال پرسش اینجاست که آیا این 
وعده بزرگ محقق خواهد ش��د؟ آیا قطعه س��ازان می توانند سرعت تامین 
قطعات را افزایش داده و خودروس��ازها را در مسیر رشد تیراژ قرار دهند؟ 
و اینکه چه مش��کالت و چالش هایی بر سر راه زنجیره خودروسازی برای 

افزایش تولید و به تبع آن، کاهش قیمت قرار دارد؟ 
 برای پاس��خ به این پرس��ش ها، ابتدا باید نگاهی به وضع فعلی صنایع 

خودرو و قطعه کشور بیندازیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا 
آزادسازی قیمت به تنهایی می تواند سبب باال رفتن تولید شود. اگر مالک 
ش��رایط تولید را آذرماه امس��ال در نظر بگیریم. در این ماه، تولید خودرو 
نسبت به آذر 9۶ بیش از ۷۰درصد کاهش یافته و در مقایسه با آبان امسال 
نیز روندی نزولی داشته است. از آنجا که مجوز افزایش قیمت خودروهای 
پرتیراژ به تازگی صادر ش��ده و قیمت گذاری در حاش��یه ب��ازار نیز از فردا 
اجرایی خواهد ش��د، فرض بر این است که تیراژ به واسطه تزریق نقدینگی 
به زنجیره خودروس��ازی، افزایش خواهد یافت. یکی از مشکالت اصلی در 
تامی��ن قطعات، مطالب��ات 15 تا 2۰ هزار میلیارد تومانی قطعه س��ازان از 
خودروسازها است که اجازه نمی دهد روند تامین قطعات شرایطی عادی و 
بدون اختالل داشته باشد. قطعه ساز برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات 
موردنیاز صنعت خودرو، پول می خواهد و خودروساز در این سال ها به دلیل 
اعمال سیاست سرکوب قیمت از سوی دولت، نتوانسته این خواسته را سر 
وقت و به روز اجابت کند. حاال اما با توجه به آزادسازی قیمت خودرو، انتظار 
می رود خودروسازان به تدریج مطالبات قطعه سازها را پرداخت کنند تا روند 
تامین قطعات تسریع شده و تیراژ باال برود و در نهایت قیمت پایین بیاید. 
این در شرایطی است که برخی فعاالن صنعت خودرو می گویند اوال افزایش 
قیمت به تنهایی ضامن باال رفتن تیراژ نیس��ت و ثانیا قیمت قطعات هنوز 
به روز نشده و ثالثا تحریم موانعی بزرگ بر سر راه تولید ایجاد کرده است. 
 آنه��ا می گویند، خودروس��ازان آنقدر زیان انباش��ته و بده��ی دارند که با 
آزادس��ازی قیمت هم نمی توان ب��ه این زودی ها ش��رایط تولید را به حالت 
عادی برگرداند. از آن س��و قطعه س��ازان نیز عنوان می کنند که هنوز اقدامی 
در راستای تعدیل قیمت قطعات آنها انجام نشده و اگر هم بشود، بعید است 
خودروس��ازان قیمت واقعی )مطابق با هزینه تولی��د( قطعات را بپذیرند. در 
نهایت اما تحریم نیز س��ایه خود را روی زنجیره خودروسازی کشور انداخته 

و اج��ازه نمی ده��د روند تامین قطعات و مواد اولیه در ش��رایط طبیعی قرار 
بگیرد. یکی از فعاالن صنعت خودرو که نخواس��ت نامش فاش ش��ود، گفت: 
خودروس��ازان ت��ا بخواهن��د قیمت قطعات را ب��ه روز کرده و پ��ول آن را به 
قطعه س��ازها بپردازند، حدود ش��ش ماه طول می کشد؛ از طرفی، آنها حاضر 
نیس��تند قیمت قطعات را متناسب با هزینه تولید واقعی قطعه سازان تعدیل 
کنند و همین حاال قطعات را به یک سوم قیمت از قطعه سازان می خرند. وی 
افزود: زنجیره خودروسازی در حال حاضر با چهار چالش بزرگ مواجه است 
که عبارتند از: »کمبود نقدینگی«، »به روز نشدن قیمت قطعات«، »تحریم« 
و »قدیمی بودن ماشین آالت تولید«؛ بنابراین اگر قرار است تیراژ را تا حدی 
افزایش دهیم که سبب کاهش قیمت شود، باید این چهار مشکل را برطرف 
کنیم. این فع��ال صنعت خودرو تاکید کرد: دولت وع��ده پرداخت 12 هزار 
میلیارد تومان پول به زنجیره خودروس��ازی را داده؛ در حالی که اوضاع مالی 
کش��ور خوب نیست و بعید به نظر می رس��د چنین رقمی پرداخت شود؛ از 
سوی دیگر، خودروسازان نیز هنوز قیمت قطعات را تعدیل و به روز نکرده اند 
و همی��ن دو موضوع به تنهایی می تواند مانع افزایش تیراژ ش��ود. وی ادامه 
می دهد: از طرفی، ماش��ین آالت و کال بخش س��خت افزاری خودروسازی و 
قطعه سازی قدیمی است و اگر به روزرسانی نشوند، هم روی روند تولید تاثیر 
می گذارند و هم کیفیت را به چالش می کشند. این فعال صنعت خودرو افزود: 
با فرض اینکه همین امروز قیمت قطعات به روز ش��ود و نقدینگی وعده داده 
شده، پرداخت و مشکل سخت افزاری را هم رفع کنیم، تازه می رسیم به غول 
تحریم که داس��تان خود را دارد. وی ادامه داد: تحریم های این دوره بس��یار 
سخت تر از قبل هستند، تا جایی که امکان نقل و انتقال پول تقریبا نیست و 
برای تامین قطعات و مواد اولیه نیز باید چند کشور را دور بزنیم و کلی هزینه 
اضافه بپردازیم، بنابراین بعید است تیراژ خودرو در حدی که بتواند قیمت ها را 

)مطابق انتظار مشتریان( پایین بیاورد، به این زودی ها افزایش یابد. 

چه مشکالت و چالش هایی بر سر راه زنجیره خودروسازی قرار دارد؟

هیات وزیران در مصوبه  اخیر خود اجازه داده بود 13 هزار خودروی 
دپو شده در گمرک ترخیص شود و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز 
ای��ن خودروها را نیز داده بود، ام��ا این موضوع با مخالفت رئیس بانک 
مرکزی و عدم امکان ثبت س��فارش برخی از این خودروها مواجه شد 

و در نهایت عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی ماند.
به گزارش ایس��نا، براس��اس مصوبه ای که هیات وزیران در شانزدهم 
دی م��اه امس��ال به گمرک اب��الغ کرد، ثبت س��فارش ب��رای واردات 
خودروهای س��واری )بدون رعایت س��ال س��اخت( که ت��ا تاریخ ابالغ 
تصویب نام��ه )1۶ دی( دارای قبض انبار اماک��ن گمرکی، مناطق آزاد 
تج��اری - صنعتی یا مناط��ق ویژه اقتصادی بودند، ب��ه صورت بدون 
انتق��ال ارز و از مح��ل ارز متقاضی با اظهار منش��أ ارز به بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بالمانع اعالم و قرار شد همه ثبت سفارشات 

قبلی خودرو )اعم از بانکی و غیربانکی( لغو شود.
پس از این مصوبه، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور اعالم 
کرد که ترخیص خودروها از هفته آینده )از 22 دی ماه به بعد( شروع 

خواهد شد.

طبق آنچ��ه وی اعالم کرده بود، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص 
خودروها تا چهار ماه اعتبار دارد، اما خودروهایی که پس از تاریخ این 

مصوبه وارد شده باشند، امکان ترخیص ندارند.
با این حال چن��د روز بعد این مصوبه هیات وزیران، مخالفت رئیس 
کل بان��ک مرک��زی را در پی داش��ت؛ همتی با ترخی��ص خودروهای 
وارداتی که فقط قبض انبار داش��ته باش��ند، مخالفت و اعالم کرد که 
دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای واردش��ده به گمرکات از 
15 مرداد ماه به بعد را نخواهد داد. این مساله به گفته مسئوالن باعث 
شد تا ترخیص خودروها از گمرک تا اصالح موارد ایرادشده به مصوبه 
به تعویق بیفتد. در مصوبه قبل��ی خودرو، مبنای ترخیص خودروهای 
واردش��ده بدون انتقال ارز، قبل از تاریخ ابالغ مصوبه بود که براس��اس 
آنچه به ایس��نا اعالم ش��ده، با اصالح صورت گرفت��ه، مبنای ترخیص 

خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ 15 مرداد 139۷ است.
همچنین تصویب نامه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای 
وارداتی ناش��ی از ثبت س��فارش های غیرمج��از، 2۷ دی در »روزنامه 
رسمی« منتشر شده که طبق قانون، 15 روز پس از انتشار یعنی از 13 

بهمن امسال، اجرایی می شود. با این حال با وجود مخالفت ها و موانعی 
که در این مصوبه ایجاد ش��ده، بعید به نظر می رس��د که کار ترخیص 

خودروها 13 بهمن ماه یکسره شود.
این مس��اله در ش��رایطی است که س��ازمان توس��عه تجارت هم با 
بازگشایی ثبت سفارش خودروهای جدید مخالفت کرده و گفته است 
که این س��ازمان برنامه ای برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو 
تا سال آینده ندارد. این مساله باعث پیچیده تر شدن ماجرای ترخیص 

خودروها از گمرک خواهد شد.
این در حالی اس��ت که به گفته برخی مس��ئوالن گمرکی، بسیاری 
از خودروهایی که به گمرک وارد ش��ده اند بدون ثبت س��فارش قبلی 
وارد محدوده گمرک ش��ده اند و حتی بعد از اینکه برخی واردکنندگان 
از مصوبه تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به گمرک مطلع ش��ده اند 
اقدام به واردات خودروهای بیش��تری هم کرده اند. مجموع این شرایط 
کار ترخیص خودروها از گمرک را بالتکلیف باقی گذاش��ته اس��ت؛ به 
طوری که طبق اعالم مس��ئوالن هنوز خودرویی از گمرک خارج نشده 

است.

خودرو به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی ما ایرانی ها بدل ش��ده است، 
آنهای��ی که ندارند همواره در آرزوی داش��تن آنن��د و آنهایی که دارند 
پیوسته خیال خودروی بهتر را در سر می پرورانند، اما به نظر می رسد 

که صنعت خودروی کشور چون همیشه راه خود را می رود.
ب��ه گزارش گروه تحلیل، تفس��یر و پژوهش های خبری ایرنا، خودرو 
نه تنها در مس��افرت های درون و برون ش��هری به م��ا کمک می کند و 
موجبات آس��ایش و راحتی خود و خانواده های مان را فراهم می سازد، 
بلک��ه به نوعی بیانگر و نش��انه س��طح و جایگاه اقتص��ادی و طبقاتی 
افراد نیز به ش��مار می رود. یعنی خودرو همچون بس��یاری از کاالهای 
دیگر هم نیازهای مادی ما را پاس��خگو اس��ت و هم بخشی از هویت و 

شخصیت اجتماعی ما به شمار می رود.
از این رو بس��ته به نی��از گروه ها و طبقات مختل��ف اجتماعی انواع 
متفاوتی از خودرو در بازار عرضه می ش��ود. بخش قابل توجهی از این 
خودروها تولید داخل است. مقداری را خودروهای ساخت کشور چین 
تشکیل می دهد و مقداری نیز به خودروهای کشورهای اروپایی، ژاپنی 

و کره ای تعلق دارد.
خودروهای ساخت داخل متناسب با سطح درآمد اقشاری از جامعه 
اس��ت که معموال متوس��ط رو ب��ه پایین و پایین هس��تند. برای مثال 

خودروی��ی مانند پراید عمدتاً قش��ر کم درآمد را ه��دف قرار داده بود. 
خودروهای چینی نیز در اوایل ورودش��ان به کش��ور با سطح درآمدی 
طبقه متوس��ط و متوس��ط رو به باال متناس��ب بودن��د. طبقات باالی 

اجتماعی نیز خودروهای اروپایی و ژاپنی و . . . را سوار می شدند.
ب��ا تغییراتی ک��ه در بازار ارز به وجود آم��د و افزایش قیمت خودرو 
این تناس��ب بین خودرو و طبقه اجتماعی تقریباً به هم خورده اس��ت. 
در ح��ال حاضر می ت��وان گفت که پراید و تیب��ای تقریباً ۴۰ میلیونی 
حت��ی برای طبقه متوس��ط جامعه نیز خودروی گران قیمت به ش��مار 
می روند. البته در وضعیت طبقه اجتماعی باال تغییر چندانی رخ نداده 
است، اما طبقه متوسط دیگر به راحتی نمی تواند به خرید ماشین های 
خارج��ی کره ای و اروپایی و... فکر کن��د. خودروهای چینی نیز اگرچه 
سهم ش��ان از بازار داخلی افزایش داشته اس��ت، اما به نظر می رسد با 
افزایش قیمت ها تاحدود زیادی به س��مت طبقات متوس��ط رو به باال 

تغییر مسیر داده اند.
با این حال، چنانچه واردات خودروی چینی تداوم پیدا کند می توان 

گفت که بازار خودروی کشور محل جوالن بیشتر آنها خواهد بود.
 سهم خودروهای چینی از بازار داخلی

براس��اس نظر کارشناس��ان خودرو، خودروس��ازان چینی از اواسط 

دهه 8۰ شمس��ی به طور ج��دی وارد صنعت و بازار خ��ودروی ایران 
ش��دند. آنها در ابتدا صرفاً با بخش خصوص��ی همکاری می کردند، اما 
کم کم توانس��تند با خودروس��ازان بزرگ کش��ور مانند ایران خودرو و 
س��ایپا وارد همکاری ش��وند. اکنون براس��اس آخرین آمار منتشرشده 
در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در سال 
139۶ سهم خودروهای چینی از کل خودروهای سواری کشور حدود 
1۶درصد بوده اس��ت. این عدد در س��ه ماهه نخس��ت سال 139۷ به 

حدود 18درصد رسیده است.
نکت��ه قابل توجه در مورد خودروس��ازان چینی ع��دم تمایل آنها به 
داخلی س��ازی خودروهای شان در ایران است. طبق آمار منتشرشده در 
خوش بینانه تری��ن حال��ت به جز خودروی دانگ فن��گ که بین 3۰ تا 
۴۰درصد سهم داخلی سازی آن برآورد شده است، سهم سایر خودروها 
بیش از 3۰درصد نیس��ت. البته باید توجه داشت که این درصدها نیز 
شامل قطعاتی می شود که از پیچیدگی زیادی برخوردار نیستند. برای 
مث��ال طبق برآورد کارشناس��ان حدود 1۴درصد از آن ش��امل رنگ و 
مونتاژ می شود و مابقی نیز قطعاتی مانند تایر، باتری و صندلی را در بر 
می گیرد. الزم به ذکر اس��ت که این موضوع در مورد هر دو خودروساز 

بزرگ کشور صادق است.

هنوز هیچ خودرویی از گمرک خارج نشده است

تغییر مسیر خودروهای چینی در چهار راه طبقات اجتماعی

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
اول بهمن 1397

شماره 1246
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت حضور شرکت های 
دانش بنیان در جزیره کیش و استفاده بهینه از ظرفیت دریا، گفت زیرساخت 

فعالیت شرکت های دانش بنیان در کیش تا حد زیادی فراهم شده است.
غالمحس��ین مظف��ری در حاش��یه بازدید از 
خبرگ��زاری جمهوری اس��المی در گفت وگو با 
خبرنگار گ��روه علمی ایرنا، افزود: دریا س��رمایه 
ارزش��مندی اس��ت، باید به ظرفیت های آن به 
نح��و صحی��ح پرداخته ش��ود، اما متاس��فانه ما 
در کش��ورمان از این ظرفیت اس��تفاده چندانی 
نمی کنیم و تاکنون بیشتر هنرمان این بوده است 
که امکان س��رگرمی و تفریحات آبی برای مردم 
فراهم کنی��م. وی افزود: دری��ای عمان و خلیج 
ف��ارس یک گذرگاه تاریخی و نیز منبع الیزال و 
خدادادی است که در اختیار ما قرار دارد و باید با 
فراهم کردن زمینه های الزم، از ظرفیت های آن 

حداکثر استفاده را ببریم.
مظفری به ایجاد پژوهش��کده محیط زیست در کیش اشاره کرد و گفت: با 
دانشگاه تهران مذاکراتی انجام شده که این پژوهشکده به محیط زیست دریایی 

تغییر پیدا کند تا بتوانیم منطقه را به طور کامل پوشش دهیم.

وی همچنین ضمن اعالم آمادگی برای حضور ش��رکت های دانش بنیان در 
این منطقه، گفت: امیدواریم با حضور آنان بتوانیم مطالعات گسترده ای هم در 

زمینه ظرفیت های دریا در قالب این پژوهشکده داشته باشیم.
مظفری به ایجاد فضای مناسب برای استقرار 
ش��رکت های دانش بنیان در کیش اشاره کرد و 
اظهار داشت: ما تقریبا بهترین فضا و امکانات را 
شامل یک ساختمان 11 طبقه مهیا کرده ایم تا 

در اختیار آنان قرار گیرد.
مظف��ری همچنی��ن از انج��ام مذاکراتی با 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
نیز با دانش��گاه ها از جمله صنعتی شریف، آزاد 
اسالمی، تهران، علم و صنعت و امیرکبیر خبر 
داد ک��ه هدف از آن بهره ب��رداری حداکثری از 

ظرفیت های موجود است.
ب��ه گفته مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد 
کیش، این جزیره می تواند پایگاه بسیار خوبی 
برای فعالیت ش��رکت های دانش بنیان با محوری��ت موضوعات مهم منطقه از 
جمله دریا و ظرفیت موجود در آن باش��د و این موضوع در دس��تور کار قرار 

گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور گفت دانشگاه تالش می  کند 
از طریق گسترش فعالیت هایی نظیر کارآفرینی و مدیریت هزینه ها، درآمد 

دانشگاه و بودجه پژوهشی را افزایش دهد.
محمدعلی کریمی در گفت و گو با خبرنگار 
گروه دانش��گاه ایرنا، درخص��وص بودجه های 
پژوهشی اظهار داشت: بودجه دانشگاه پیام نور 
از محل بودجه های اختصاصی و دولتی تامین 

می شود.
وی افزود: بودجه های اختصاصی )درآمدهای 
اختصاص��ی( دانش��گاه ش��امل ش��هریه های 
دانشجویی و سایر درآمدهای دانشگاهی است 
و بودجه ه��ای دولت��ی نی��ز از طریق مجلس 
همانند سایر سازمان ها از بودجه عمومی کشور 

تصویب می شود.
کریم��ی گفت: در ای��ن بودجه متمرکز که 
در س��ازمان مرکزی دانش��گاه پیام نور هزینه 

می ش��ود، هزینه فعالیت های پژوهش��ی اعضای هیات علمی، نش��ریات و 
کتب دانشگاهی، توس��عه و به روز رسانی حوزه فناوری اطالعات و تجهیز 

آزمایشگاه ها لحاظ شده است. 

معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه ادامه داد: س��هم دولت بیشتر جهت 
پرداخت حقوق پرسنل هزینه می شود و درآمدهای اختصاصی دانشگاه نیز 
عالوه بر پوشش بخشی از این حقوق، به سمت پژوهش سوق داده می شود.
بودجه ه��ای  تامی��ن  درخص��وص  وی 
پژوهش��ی دانش��گاه از طری��ق کارآفرین��ی 
گفت: در رابطه با موضوع کارآفرینی بیش��تر 
مس��ئله توانمندس��ازی و بسترسازی مطرح 
است. دانش��گاه تالش می کند دانشجویان و 
دانش آموخت��گان در مراکز رش��د و نوآوری، 
در قال��ب هس��ته های فناور و ش��رکت های 
دانش بنیان وارد بازار کار ش��وند و نوآوری و 

کارآفرینی صورت پذیرد.
به گفته کریمی بودجه های پژوهشی اندک 
ب��وده و تامین کننده نیازه��ا و فعالیت های 

پژوهشی دانشگاه نیست.
وی یادآور ش��د: دانشگاه تالش می کند با 
گسترش و توسعه برخی از فعالیت ها نظیر کارآفرینی و همچنین مدیریت 
هزین��ه، حداکثر اس��تفاده از اعتبارات را ببرد و درآمدهای دانش��گاهی را 

افزایش دهد.

افزایش درآمدهای دانشگاهی از طریق کارآفرینی دور از انتظار نیستزیرساخت فعالیت شرکت های دانش بنیان در کیش فراهم است

بخش اعظم مشکالت در مناطق روستایی هند، نیروی کار مضاعف یا بیش از 
حد نصاب کشاورزی و توقف کسب وکار صنایع روستایی سنتی است که منجر 
به افزایش مشکالت بیکاری، ضعف استانداردهای زندگی و همچنین مهاجرت 
گس��ترده جوانان روس��تا به شهرها در جست وجوی معیش��ت می شود. برای 
کشورهای پرجمعیتی مثل هند، این معضل فشار بیشتری را بر زیرساخت های 
شهری و منابع تحمیل می کند. بیش از ۶۰۰ ناحیه، ۶۰۰۰ بلوک و 25۰،۰۰۰ 
شورای روستایی در هند وجود دارد؛ با  این  حال اکثر اقدامات کارآفرینی، به طور 
تقریبی روی 1۰۰ شهر متمرکز شده است. به منظور ارتقای اقتصاد کل کشور، 
الزم است وضعیت بلوک ها و شوراهای روستایی بهبود یابد. برای ایجاد چنین 
بهبودی کارآفرینی روس��تایی می تواند بسیار کمک کننده باشد. البته صحبت 
کردن درباره چنین اقداماتی به مراتب آسان تر از اجرای موفقیت آمیز آن است.

کارآفرین روس��تایی هنگام راه اندازی کس��ب وکارش با مسائل مختلفی که 
معموال از آنها با عنوان »مش��کالت و ریزه کاری ها«، نام برده می ش��ود، مواجه  
اس��ت. هرچه از شهر به س��مت روستا حرکت می کنیم، عوامل مختلفی نظیر 
سطح نیروهای در دسترس)برق(، منابع انسانی مناسب، زیرساخت ارتباطات، 
پیش��رفت و س��واد تکنولوژیک و س��واد فناوری اطالعات و ارتباطات کاهش 
می یابد. با  این  حال، در صورت اقدامات و تالش های نوآورانه و برنامه ریزی شده، 
مدل های کارآفرینی روس��تایی همچنان که برای نیروی کارشان درآمدزایی و 
س��ودآوری دارند؛ می توانند با مشکالت مختلف روستایی مانند فقر، نابرابری، 

بیکاری و بی سوادی مبارزه کنند.
مدل های کارآفرینانه برای شکوفایی به ویژه در کسب و کارهای روستایی باید 

از 5 اصل مهم برخوردار باشند که عبارتند از:
• ارائه محصوالت و خدمات مختلف )مدل کسب و کار چند منظوره(

• انعطاف پذیری در ارائه محصوالت و خدمات
• اقدام مبتنی بر تقاضای محلی

• آموزش و پشتیبانی مستمر کارکنان
• زیرساخت های تکنولوژیکی مناسب

1.مدل کسب و کار چند منظوره
برای ش��رکت های روستایی دشوار است که تنها با ارائه یک خدمت بتوانند 
زنده و پایدار بمانند. کس��ب وکارها باید روی طیف وس��یعی از خدمات س��وار 
ش��وند. بنابراین، کارآفرینان باید س��عی کنند طیف متنوع��ی از خدمات را از 
طریق کسب وکارشان ارائه دهند. دیده شده است که ساکنان روستا برای حل 
مشکالت  و تامین نیازشان ترجیح می دهند از یک تامین کننده کمک بگیرند تا 
اینکه بخواهند به درگاه ها یا تامین کنندگان مختلف رجوع کنند. به همین دلیل 
مطمئنا مدل کسب و کاری چند منظوره برای شرکت های روستایی می تواند 

امتیاز و مزیتی بزرگ باشد.
2. انعطاف پذیری در ارائه محصوالت و خدمات برای پایداری 

بیشتر
ش��رکت هایی که در مناطق روستایی قرار دارند باید هنگام ارائه محصوالت 
و خدمات شان انعطاف پذیر باش��ند، به طوری که همزمان و مطابق با تقاضای 
بازار، بتوانند خدمات جدیدی را به لیس��ت خدمات ش��ان اضافه و ارائه کنند. 
با توجه به اینکه روس��تاهای هند به س��رعت در  حال تغییر است، مخصوصا در 
حوزه فناوری، انعطاف پذیری می تواند به کس��ب وکارهای روستایی کمک کند 

تا سودآور باقی بمانند.

به عالوه، ش��رکت های روس��تایی با توجه به واقعیت های موجود باید از نظر 
سفارشی سازی مدل کسب و کارشان انعطاف پذیر باشند. الزاما اجرای یک مدل 
کسب و کار موفقیت آمیز در شهر، به معنای موفقیت آمیز بودن آن در مناطق 
روستایی نیست. واقعا اهمیتی ندارد که مدل کسب و کار تا چه اندازه به زندگی 

شهری نزدیک و با معیارهای شهرنشینی مطابقت داشته باشد.
برای مثال، ش��رکتی با فعالیت آموزش��ی در مناطق شهری ممکن است با 
برگزاری دوره های »انیمیش��ن« یا »طراحی« موفقیت آمیز عمل کند، اما اگر 
گروه هدفش مخاطبان روستایی باشند، باید برای پایه گذاری دوره های خود در 

زمینه »انرژی های تجدیدپذیر« یا »کشاورزی« کامال انعطاف پذیر عمل کند.
3. اهرم زبان و فرهنگ محلی

در کنار زبان انگلیس��ی و هندی، کس��ب وکارها باید ارائه خدمات خود را به 
زبان ه��ای رایج در آن منطقه  مجهز کنند تا بتوانند با مردم بومی بهتر ارتباط 
برقرار کنند. اگر خودتان بومی منطقه یا روس��تایی نیستید که در آن کسب و 
کارت��ان را راه اندازی کردید، بهره گیری از نیروی کار بومی، مزیت خوبی برای 
رونق کسب و کارتان است؛ زیرا به کار گماردن این افراد گزینه مناسبی برای 
درک تقاضای بازار محلی و فرهنگ بومی است. همچنین، بهره گیری از نیروی 
کار محلی که مردم بومی آنها را از نزدیک می شناسند، باعث می شود کسب و 

کارتان به سرعت در  میان مشتریان هدف اعتبار کسب کند.
4.آموزش و پشتیبانی مستمر نیروی کار

نیروی کار روستایی بسیار سخت کوشند، اما به دلیل فقدان زیرساخت های 
مناسب برای آموزش و ارتقای مهارت ها در این مناطق معموال دریافتی های شان 
همراه با کاس��تی و تاخیر است. سازمان های روستایی باید این شکاف ها را در 
مهارت های نیروی کار خود تش��خیص دهند و سعی کنند خأل های موجود را 
از طریق آموزش های الزم پر کنند. با توجه به اینکه اکثر کارگران روس��تایی 
تجربیات شان را در بخش غیررسمی و غیرسازمانی کسب می کنند، شرکت ها 
باید تجربه های غیرس��ازمانی و در عین  حال مفید آنها را تشخیص دهند و از 
استخدام نامزدهای استخدامی که اغلب نیروی کار شایسته ای هستند، استقبال 
کنند. جدا از این، کارکنان باید تش��ویق ش��وند با بازارشان به صورت حرفه ای 
معامله کنند. بدین منظور برای ارتقای مداوم دانش صنعتی که کسب و کار در 
آن فعالیت می کند -با توجه به آخرین گرایش های آن صنعت و تجارب سایر 

شرکت ها- به اشتراک گذاری دانش را درون شرکت تسهیل کنند.
۵. زیرساخت مبتنی بر فناوری

در دنیای به س��رعت در حال تغییر امروز، زیرس��اخت فناوری ش��رط الزم و 
ضروری حتی برای کس��ب و کارهای روستایی است تا زنده بمانند و رشد کنند. 
زیرساخت های فناورانه، کسب و کارها را قادر می سازد تا مجموعه ای از خدمات را 
در یک ساختار سازمان یافته به صورت یکپارچه ردیابی، ثبت، سازماندهی و ارائه 
کنند. سخن پایانی: از نقطه نظر توسعه، کارآفرینان روستایی برای پرکردن شکاف 
پیشرفت و کمک به تحول اقتصاد محلی، گزینه مناسبی هستند. معموال سود و 
منافع چنین شرکت هایی از دو منظر است. اقدامات این کارآفرینان به جز خدمات 
و منافعی که به جامعه ارائه می دهند، برای خودشان هم درآمدزایی و سودآوری به 
همراه دارد. در نهایت باید گفت تنها مشکل و مانع بزرگی که کارآفرینی روستایی 
با آن مواجه است، درک اشتباه اغلب افراد از غیرسودآور بودن این نوع کارآفرینی 
است. ش��رکت های موفق زیادی در زمینه کارآفرینی روستایی ثابت کرده اند که 
چنین درکی کامال اشتباه است. کسب و کارهای روستایی هم می توانند همانند 
همتایان شهری خود موفق باشند. کافی  است هماهنگ با موقعیت های موجود و 

نیازهای مخاطبین هدف شان برنامه ریزی و اقدام کنند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

ایالن ماسـک، مدیرعامل 47 سـاله تسـال و SpaceX که همواره به خاطر 
ایده هـای متفاوت و ادعاهای بعضا مبالغه آمیز در کانون توجه رسـانه ها قرار 
گرفته، اخیرا باز هم با طرح یک ادعای بزرگ خبرسـاز شـده است. به گفته 
آقای ماسـک نسل بعدی تسـال رودستر توانایی جدا شـدن از زمین و پرواز 
کردن را خواهد داشـت. به گزارش دیجیاتو، در اواسـط سال گذشته بود که 
مدیرعامل تسـال از یک آپشـن جالب برای رودسـتر پرده بـرداری کرد. این 
آپشن »پکیجSpaceX« نامگذاری شده و با سفارش آن 10 پیشران راکت به 
رودسـتر اضافه می شود. در زمان معرفی ایالن ماسک وظایف این پیشران ها 
را کمک به شـتابگیری سریع تر، دستیابی به سرعت های باالتر، توقف و عبور 
بهتـر خودرو از پیچ ها عنوان کرده بـود. کارآفرین موفق آمریکایی اخیرا در 
پاسـخ به یکی از یوتیوبرهای معروف با انتشـار توئیتی از امکان معلق سازی 
و به پرواز در آوردن رودسـتر خبر داده اسـت؛ امری که به نظر می رسد یکی 

دیگر از وظایف پیشران های مذکور باشد.
با توجه به سـابقه ای که ایالن ماسـک در اجرایی کردن ایده های عجیب و 
غریب دارد، می توان با احتمال قریب به یقین گفت که تسال تمام تالش خود 

را برای به پرواز در آوردن رودسـتر خواهد کرد، اما در این بین یک مسـاله 
مهـم وجـود دارد و آن اینکه آیا پـرواز یک خـودرو در خیابان های عمومی 
بـه همین راحتـی امکان پذیر خواهد بود؟ همچنین آیـا عموم مردم خواهند 

توانست چنین خودرویی را خریداری کنند؟
متخصصـان علم مکانیک معتقدند که بدنه یک خودروی عادی ظرفیت کافی 
برای ذخیره سـازی انرژی الزم برای غلبه بر جاذبه را ندارد و حرکات تسـال در 
نهایت می تواند در حد معلق شـدن کوتاه مدت باشد. فارغ از بحث توانایی پرواز 
و معلق ماندن در هوا، تسـال رودسـتر عملکردی اسـتثنایی دارد. همانطور که 
پیشـتر به اطالع تان رسـانده ایم، این خـودرو به لطف پیشـرانه قدرتمند خود 
شـتابی برابر با 1.9 ثانیه داشته و قادر اسـت به نهایت سرعت 402 کیلومتر در 
ساعت دست پیدا کند. همچنین تسال قول داده با توجه به بکارگیری باتری 200 
کیلووات سـاعتی، این اتومبیل برقی فوق سـریع تا 1000 کیلومتر مسافت را با 
یک بار شارژ پشت سر بگذارد. حال باید تا سال آینده و عرضه رسمی رودستر 
منتظر بمانیم و ببینیم که آیا تسال و ایالن ماسک با ارائه قابلیت پرواز، بار دیگر 

خواهد توانست بزرگان صنعت خودرو را به چالش بکشد یا خیر.

۵ اصل مهم برای کارآفرینی روستایی پایدار 

 ایالن ماسک: تسال رودستر
امکان معلق شدن در هوا را خواهد داشت

دریچــه

مرکز فن ب��ازار معاونت علمی فراخوان فرصت س��رمایه گذاری در ش��رکت 
دانش بنی��ان فعال در حوزه صنعت ب��رق و آب را اعالم کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، فراخوان فرصت س��رمایه گذاری در شرکتی 
دانش بنی��ان و فعال در حوزه طراحی و س��اخت تجهیزات مورداس��تفاده در 
صنعت برق و آب توسط مرکز فن بازار معاونت علمی اعالم شد. این شرکت در 
ابتدای س��ال 1392 با هدف فعالیت در زمینه طراحی و س��اخت ابزار دقیق و 
کنترلی، سنسورها و به طور کلی ساخت کلیه تجهیزات مورد نیاز صنعت برق 
و آب )که توجیه اقتصادی داش��ته باش��د( تأسیس شد و در سال 93 به تولید 
اولین محص��ول خود )مینی دیتاالگر با قابلیت اس��تخراج مقادیر فلومترهای 

الکترومغناطیسی( به سفارش شرکت آبفا مشهد پرداخت.

فراخوان فرصت سرمایه گذاری در شرکت 
دانش بنیان صنعت برق و آب اعالم شد 

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

دوشنبه
اول بهمن 1397

شماره 1246
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رئیس دانشگاه سمنان تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین بین المللی 
را به عنوان یکی از هدف گذاری های کالن این دانشگاه نام برد.

به گزارش ایس��نا، دکتر مس��عود نصیری زرندی در دیدار اعضای 
هیات رئیسه دانشگاه س��منان با استاندار 
ضم��ن ارائ��ه گزارش��ی از عملک��رد ای��ن 
دانش��گاه اظه��ار ک��رد: در همین راس��تا، 
دانش��جویان  ج��ذب  بین المللی ش��دن، 
خارجی، تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، 
افزای��ش ارتب��اط بین دانش��گاه و صنعت، 
ارتق��ای س��طح کم��ی و کیف��ی مجالت 
و توس��عه کیف��ی آم��وزش از برنامه ه��ا و 
هدف گذاری های اصلی این دانشگاه است.

وی با اش��اره به ظرفیت های اس��تان در 
حوزه آموزش عالی خاطرنشان کرد: استان 
سمنان با دارا بودن 51 دانشگاه و موسسه 
دولت��ی و غیردولتی و بی��ش از ۶8 هزار و 

39۰ دانشجو رتبه نخست کشور را به لحاظ تعداد دانشجو به نسبت 
جمعیت دارد.

نصیری زرندی از اش��تغال به تحصیل بیش از 13 هزار دانشجو در 

دانشگاه سمنان به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین دانشگاه های 
استان خبر داد و افزود: دانشگاه سمنان 3۷۶ عضو هیات علمی دارد.
رئیس دانش��گاه س��منان از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان 
به عنوان یک��ی از ظرفیت های مهم این 
دانش��گاه مادر نام برد و اظه��ار کرد: در 
حال حاض��ر ش��رکت های دانش بنیان و 
واحده��ای فناور بس��یار خوب��ی در این 

پارک فعالیت دارند.
وی بر لزوم توجه بیشتر به شرکت های 
دانش بنی��ان تاکی��د ک��رد و ادام��ه داد: 
دانش بنی��ان  ش��رکت های  از  حمای��ت 
می تواند به توس��عه استان کمک شایانی 

کند.
معاون  دکت��ر س��یف اهلل س��عدالدین، 
پژوهش و فناوری دانش��گاه س��منان هم 
ب��ه افتخارات کسب ش��ده این دانش��گاه 
در بخش علمی - پژوهش��ی اش��اره کرد و گفت: در راستای ارتقای 
جایگاه بین المللی دانشگاه در سال آینده حمایت های خاصی را برای 

رتبه های بین  المللی در برنامه داریم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده اس��تانداری گفت یکی از مشکالت عمده در 
تولید محصوالت بانوان نبود فروش و بازاریابی مناسب است.

به گزارش ایسنا، صدیقه ربیعی با بیان اینکه توجه به سلیقه مخاطب اهمیت 
بسیاری دارد، اظهار کرد: هنرمندان باید به وسیله 
این نمایش��گاه ها سلیقه مخاطبان را شناسایی و 
براساس تقاضای فرهنگی افراد به تولید کاال اقدام 

کنند.
ربیعی با تأکید بر اینکه آموزش فنون بازاریابی 
از اهمیت باالیی برخوردار است، تصریح کرد: اگر 
زنان تا حدودی با بازاریابی محصوالت آش��نایی 
داشته باشند و کیفیت کارشان را افزایش دهند، 

مشکلی در زمینه فروش نخواهند داشت.
وی در ادام��ه ب��ه بازار اقتص��ادی محصوالت 
خانگی و صنایع دستی اش��اره و اظهار کرد: این 
صنعتگران برای مان��دگاری در بازار رقابتی باید 
با شیوه بس��ته بندی محصوالت آشنا شوند تا به 
بهترین راه ممکن مخاطب و خریدار جذب کنند.

مدی��رکل امور بانوان و خانواده اس��تانداری به ظرفیت باالی فضای مجازی 
برای رونق کس��ب وکار اشاره کرد و گفت: در بیش��تر کشورهای توسعه یافته 

محصوالت صنایع دس��تی و هنری زنان از طریق فضای مجازی تبلیغ ش��ده و 
به فروش می رسد و ما نیز نیازمند مدیریت جامع تبلیغاتی در فضای مجازی 

و وب سایت هستیم.
ربیعی با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه آثار 
هن��ری زنان تصری��ح کرد: ه��دف از برگزاری 
نمایش��گاه توانمندی زنان ب��ا خلق آثار هنری 
ایجاد فضایی در راستای معرفی صنایع دستی 

به شهروندان است.
وی با بیان اینکه زنان شاغل در منزل جایی 
ب��رای عرضه محص��والت خود ندارن��د، اضافه 
ک��رد: نمایش��گاه عرضه محص��والت هنری و 
صنایع دستی زنان بهترین فرصت برای فروش و 

افزایش کسب وکار در میان بانوان است.
ربیعی خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه تعداد 
زن��ان تحصیلکرده جامعه رو به افزایش اس��ت 
و بای��د تالش کنیم ک��ه این بان��وان عالوه بر 

خوداشتغالی به اشتغال زایی و کارآفرینی هرچه بیشتر نیز اقدام کنند.
این مس��ئول یادآور ش��د: زنان می توانند با دریافت کارت صنایع دس��تی از 

تسهیالتی که دولت در نظر گرفته است، بهره مند شوند.

مشکل اصلی زنان کارآفرین چیست؟خیز دانشگاه سمنان برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین بین المللی

توجه به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی کسب و کارهای فعال در بازار 
ش��رکت های FCP و تغییر ذائقه مردم به اس��تفاده از اینترنت پرسرعت 
ب��ا قابلی��ت جابه جایی )پرتابل(، به یکی از چالش ه��ا و دغدغه های اصلی 
صنعت تبدیل شده و چالش های فراوانی را برای شرکت های دارنده پروانه 
اینترنت ثابت فراهم آورده اس��ت. در این میان بی شک رضایت، از آن دو 
اپراتور بزرگ کش��ور است که توانس��ته اند با استفاده حداکثری از فرصت 
به وجود آمده، س��هم بازار خود را افزایش دهند. این در حالی اس��ت که 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با هدف گذر از انحصاری بودن برخی 
از خدم��ات تلفن و ارتباطات ثابت و مش��کالت موجود بر س��ر اس��تفاده 
از زیرس��اخت های انحصاری در اختیار برخی ش��رکت ها و ش��رکت های 
 Fixed برگرفت��ه از FCP  خصولت��ی تابعه آنها، س��بب ش��د تا پروان��ه
Communication Provider طراح��ی و به برخی از ش��رکت های 
فعال و حائز شرایط تخصیص داده شود. دریافت کنندگان پروانه FCP با 
اخذ این مجوز عالوه بر اینترنت پرسرعت ADSL خدماتی از قبیل تلفن 
ثابت، تلفن مبتنی بر IP ، اینترنت نس��ل چه��ارمTD-LTE ، خدمات 

وای فای، فیبر نوری و چند مورد سرویس دیگر را ارائه دهند.
از این رو گفت وگویی داش��تیم با محمدعلی یوس��فی زاده، مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک ک��ه در ادامه با هم 

می خوانیم:
آقای یوسـفی زاده شما پیشتر در مصاحبه ای گفته بودید کسب و 
کار شـرکت های اینترنتی یک کسب و کار پرتالطم است، با توجه 

به شرایط فعلی بازار آیا همچنان این موضوع را تایید می کنید؟
بل��ه. تغییرات ش��رایط ب��ازار و مولفه های تاثیرگذار در کس��ب و کار و 
صنع��ت ارتباط��ات حوزه ثابت ش��رکت های FCP و کاه��ش نرخ تعرفه 
اینترنت همراه و سخت شدن شرایط اقتصادی باعث شده شرکت های این 
حوزه به روش هایی از جمله کاهش تعداد پرسنل و یا ادغام روی بیاورند. 
ادغ��ام در تمام دنیا اتف��اق می افتد، ولی با درک صحیح از ش��رایط و در 
صورتی که یکی از طرفین دارای برتری های محس��وس و قابل اطمینانی 
باش��د. ادغام به هر شکل ممکن و یا از س��ر ناچاری نمی تواند باعث رشد 

شرکت ها بشود.
 سـهم نهادهـای حاکمیتـی را در زمینـه ادغام چگونـه ارزیابی 

می کنید؟
در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی 
حاک��م از بخش خصوصی به عن��وان همراه و یاری گر دولت حمایت کند، 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اس��ت. یکی از مس��ائلی که 
مطرح می شود این است که بررسی کنیم سازمان تنظیم چه روشی برای 
بهبود ش��رایط بازار در کمیس��یون مصوب می کند و اثر آن بر شرکت ها و 
ادغام آنها چیس��ت؟ همچنین تغییرات هوش��مندانه و اثربخش در تعرفه 
پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزادسازی قیمت اینترنت 
نیز از روش هایی اس��ت که در صورت اجرا می تواند به ایجاد فضای شفاف 
رقابتی و ادامه حیات شرکت های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.
با توجه به گذشت یکسال از حضور آقای صدری در راس هرم مخابرات 
ایران،  تغییر در راهبری مخابرات ایران چه تاثیری در فعالیت شرکت های 

FCP داشته است؟
با توجه به گس��تره خدمات رسانی مخابرات ایران، نقش این شرکت در 
روند فعالیت ش��رکت ها پررنگ و مهم است. مدیرعامل مخابرات ایران در 

مدت فعالیت خود در این س��مت روحیه تعاملی و همکاری مناس��بی با 
ش��رکت های FCP را از خود نش��ان داده و با توجه به تجارب ارزنده در 

این حوزه، از نقش مبتکرانه و حاکمیت خود به خوبی بهره برده است.
لطفا در این زمینه توضیح بیشتری ارائه دهید

ببینی��د آق��ای صدری عالوه بر کالنش��هر تهران، مس��ائل اس��تان ها را 
ش��خصا پیگیری می کند. این مهم باعث می ش��ود مشکالت کالن موجود 
با س��رعت و دقت بیش��تری به سمت و سوی کاربردی هدایت شوند. نکته 
حائز اهمیت دیگر این اس��ت که مش��ترکین همه ش��رکت ها برای ایشان 
همانند مش��تری های مخاب��رات ایران بااهمیت هس��تند. با چنین رویکرد 
عمل گرایان��ه ای می ت��وان ب��ه آینده صنعت بی��ش از پیش امی��دوار بود. 
مدیرعام��ل مخابرات ایران بس��تر را برای ورود و اس��تفاده از تکنولوژی و 
سرویس های جدید فراهم کرده و با توجه به تغییرات بنیادین در ساختار و 
روش های فعالیت شرکت مخابرات ایران، مدل همکاری شرکت های حوزه 

ارتباطات ثابت کشور و مخابرات ایران، مدل صحیحی پیدا کرده است.
در شـرایط فعلی تعداد سـرویس های موجود کفایت نمی کند؟ آیا 

نیاز به ورود تکنولوژی جدید احساس می شود؟
تکنولوژی در همه زمینه ها با س��رعت بسیار زیادی در حال رشد است. 
کشور ما هم با توجه به نیاز موجود و جامعه جوان و جویای دانش موجود، 
باید با این سرعت هماهنگ باشد، اما نکته مهم، افزایش فرهنگ استفاده 
از تکنولوژی است. نباید از فرهنگ سازی در نحوه استفاده غافل شویم. در 
کشورهای پیش��رفته از اینترنت همراه صرفا برای موارد ضروری استفاده 
می ش��ود و کلیه موارد استفاده پرحجم با اینترنت ثابت صورت می پذیرد. 
ای��ن موضوع هم به دلیل نرخ باالی اس��تفاده از اینترن��ت همراه، هم به 
دلیل کاهش مضرات اس��تفاده از برخی تجهیزات برای س��المتی و هم به 
دلیل ایجاد فرهنگ اس��تفاده صحیح از منابع است. اضافه می کنم شرکت 
مخاب��رات ای��ران با تدبیر و آینده نگری آقای ص��دری و به دلیل ارتباط با 
تعداد زیادی از مردم در سراس��ر کش��ور می تواند نقش بس��یار مهمی در 
زمینه ارتقای فرهنگ استفاده از ارتباطات ثابت در سراسر کشور ایفا کند.

 چه انتظار صریحی از آقای صدری دارید؟
مدیرعام��ل مخابرات ایران در جای��گاه به خصوص و ویژه ای قرار دارند. 
ب��ا توجه به رویکردهای مثبت و عملکرد صحیح ایش��ان در مدت فعالیت 
به نظر می رس��د با افزایش تعامل با شرکت های  FCP و درک صحیح از 
مش��کالت و موانع موجود، می توان با نهاده��ای قانون گذار دیگر همچون 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تفاهم و راهکارهای عملی 
مناس��ب تری دست یافت تا ش��رکت های فعال در این زمینه که اغلب از 
ش��رکت های خصوصی ریشه دار و فعال کشور هستند هم به رسالت خود 

در زمینه اشتغال زایی و ارتقای سطح کیفی مردم بپردازند.
 و سخن آخر؟

آس��یاتک ب��ه عنوان برتری��ن اپرات��ور ارتباطات ثابت کش��ور حتی در 
س��خت ترین دوره اقتصادی س��ال های اخیر تالش کرده با آینده نگری و 
اس��تفاده بهینه از منابع و امکانات، در راس��تای سیاست های کالن نظام 
گام ب��ردارد. افزایش نیروی انس��انی متخصص و حف��ظ و ارتقای کیفیت 
س��رویس ها با توجه به کاهش چندباره قیمت سرویس ها و افزایش بهای 
تمام ش��ده، برخی از فعالیت های این ش��رکت اس��ت که امی��د می رود با 
عنای��ت پروردگار متعال و همکاری مناس��ب همه نهادهای مس��ئول، راه 

برای خدمت رسانی به مردم هموارتر شود.

را برای به پرواز در آوردن رودسـتر خواهد کرد، اما در این بین یک مسـاله 
مهـم وجـود دارد و آن اینکه آیا پـرواز یک خـودرو در خیابان های عمومی 
بـه همین راحتـی امکان پذیر خواهد بود؟ همچنین آیـا عموم مردم خواهند 

توانست چنین خودرویی را خریداری کنند؟
متخصصـان علم مکانیک معتقدند که بدنه یک خودروی عادی ظرفیت کافی 
برای ذخیره سـازی انرژی الزم برای غلبه بر جاذبه را ندارد و حرکات تسـال در 
نهایت می تواند در حد معلق شـدن کوتاه مدت باشد. فارغ از بحث توانایی پرواز 
و معلق ماندن در هوا، تسـال رودسـتر عملکردی اسـتثنایی دارد. همانطور که 
پیشـتر به اطالع تان رسـانده ایم، این خـودرو به لطف پیشـرانه قدرتمند خود 
شـتابی برابر با 1.9 ثانیه داشته و قادر اسـت به نهایت سرعت 402 کیلومتر در 
ساعت دست پیدا کند. همچنین تسال قول داده با توجه به بکارگیری باتری 200 
کیلووات سـاعتی، این اتومبیل برقی فوق سـریع تا 1000 کیلومتر مسافت را با 
یک بار شارژ پشت سر بگذارد. حال باید تا سال آینده و عرضه رسمی رودستر 
منتظر بمانیم و ببینیم که آیا تسال و ایالن ماسک با ارائه قابلیت پرواز، بار دیگر 

خواهد توانست بزرگان صنعت خودرو را به چالش بکشد یا خیر.

مدیرعامل آسیاتک:

FCP تحول در مدل همکاری مخابرات و شرکت های 
نتیجه ایجاد تغییرات ساختاری در کارنامه یک سال گذشته مخابرات ایران

 ایالن ماسک: تسال رودستر
امکان معلق شدن در هوا را خواهد داشت

یادداشـت

 زین پس »خانه نوآوری« نیز به عنوان یکی از مبادی ش��رکت های خالق عمل 
کرده و افراد مستعد این حوزه را به دبیرخانه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
معرفی می کند.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، به موجب آیین نامه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق، 
شرکت های فعال در حوزه های خالق و صنایع فرهنگی که از سوی مجموعه های 
تخصصی که اصطالحاً مبادی نامیده می ش��وند، به دبیرخانه ش��رکت های خالق 
معرفی شوند، به عنوان شرکت خالق پذیرفته شده و می توانند از مزیت ها و خدمات 
موضوع برنامه بهره مند شوند.  در همین راستا، خانه نوآوری نیز که در این حوزه 
خدماتی نظیر آموزش، فضای کاری، مربیگری و جذب سرمایه به تیم های نوآور 
ارائه می دهد، به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکت های خالق انتخاب شده است.

خانه نوآوری به جمع مبادی معرفی 
شرکت های خالق پیوست



پیدا کردن دالیل موفقیت تبلیغ��ات موثر، همواره از جمله دغدغه های 
اصل��ی بازاریاب ه��ا محس��وب می ش��ود. درواقع باید س��خت ترین بخش 
ه��ر کس��ب و کاری را مرحله فروش آن تلقی کرد. با این حال بس��یاری از 
سختی های این امر به این خاطر است که افراد نسبت به روش ها و اصول 
جدید و کارآمد این امر آگاهی نداش��ت و در بازار به ش��دت رقابتی حال 
حاض��ر در موضع ضعف قرار گیرند. اگرچه در رابطه با این موضوع مقاالت 
متعددی به چاپ رسیده است، با این حال در این مقاله قصد معرفی تمامی 
مواردی را داریم که هر یک از آنها می تواند به کلید طالیی موفقیت ش��ما 
در این عرصه تبدیل ش��ود. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی موارد 

مذکور خواهیم پرداخت. 
1-از تاثیر مکان ها غافل نشوید 

ای��ن امر که تنه��ا بخواهید تصویر محصول خ��ود را در معرض نمایش 
ق��رار دهی��د، با توجه به این امر که این اقدام بی��ش از حد تکراری و رایج 
ش��ده است، بدون شک تاثیر اولیه الزم را به همراه نخواهد داشت. درواقع 
برای تاثیرگذاری در این رابطه تنها چش��م نواز بودن کافی نیس��ت و الزم 
اس��ت تا به دنب��ال خالقیت در این زمینه باش��ید. از جمله خالقیت هایی 
که اخیرا با واکنش های مثبت بی ش��ماری مواجه شده است، تلفیق مکان 
با محصول اس��ت. در این زمینه برای نخستین بار شرکت آسیکس که در 
زمینه تولید کفش های ورزش��ی فعالیت دارد، اقدام به خلق تصویری کرد 
که در آن جدیدترین محصول ش��رکت به نحوی واژگون قرار داده شده و 
در انتهای کفش، تصویری کلی از ش��هری که قرار اس��ت کفش در آن به 
فروش برسد، قرار دارد. میزان تاثیرگذاری این اقدام به ظاهر ساده به حدی 
فوق العاده بوده است که میزان فروش محصوالت آن به چندین برابر سال 
قبل رسید. به همین خاطر برای افزایش تاثیر اقدامات تبلیغاتی خود، الزم 
اس��ت تا حس تعلق جامعه هدف خود را نش��انه گرفت��ه و در تالش برای 
شخصی سازی کردن محصوالت خود باشید. بدون شک افراد هنگامی که 
یک محصول موقعیت مکانی محل زندگی آنها را به نمایش بگذارد، دیگر 

تنها بر پایه عقل و منطق خود تصمیم نخواهند گرفت. 
2-اهمیت فریب چشمان مخاطب را فراموش نکنید

ای��ن امر که در تالش باش��ید تا تصویر تبلیغاتی ش��ما حاوی یک پیام 
عمیق و مرتبط با حوزه کاری ش��ما باشد، بدون شک باعث خواهد شد تا 
ذهن مخاطب برای چند دقیقه مش��غول ش��ود و این امر خود در رابطه با 
ماندگاری برند شما در ذهن آنها تاثیر بسزایی را خواهد داشت. برای مثال 
یک فروشگاه کتاب از تصویر زنی استفاده کرده است که به وسیله کتابی 
که در جلوی صورت خود قرار داده اس��ت، پوشش��ی کامال متفاوت را به 
خود گرفته است. درواقع هدف از این کار این بوده است تا افراد را به این 
واقعی��ت نزدیک کنند که کتاب در همه ابعاد زندگی افراد حتی پوش��ش 
آنه��ا تاثیرگذار خواهد بود. ب��ه همین خاطر نباید آن را اقدامی صرفا برای 

سرگرمی تلقی کرد. 
3-اجازه دهید تصاویر به جای کلمات سخن بگویند 

شکل بسیار رایج تبلیغات در حال حاضر به این صورت است که از تصویر 
تنها برای تکمیل جمالت استفاده می شود. با این حال با توجه به این امر 
که شما در بازار اشباع شده حال حاضر، نیاز به خالقیت   های جدید خواهید 
داش��ت. توصیه می شود تا به کلی کامال متفاوت عمل کرده و تصاویری را 
ثبت و خلق کنید که خود حاوی پیام های حتی طوالنی باشد. در این رابطه 
این امر که بتوانید به نحوی عمل کنید که هر فردی برداش��ت منحصر به 
فرد خود را نیز داش��ته باش��د، بدون ش��ک حد کمال این امر خواهد بود. 
برای مثال ش��رکت فدکس اکسپرس که در حال حاضر بزرگترین شرکت 
هواپیمایی باربری جهان است، در یکی از کمپین های تبلیغاتی خود اقدام 
به تهیه تصویری کرده است که در آن دو همسایه از طریق پنجره های خود 
مشغول رد و بدل کردن بسته ای در پاکت این شرکت هستند و دیوارهای 
این آپارتمان نیز با نقش��ه جهان مزین ش��ده است. جالب است بدانید که 
در این تبلیغ هیچ گونه کلمه و عبرتی به کار نرفته اس��ت که در نوبه خود 
بسیار حائز اهمیت است. پیغام اصلی آن نیز این است که شما می توانید با 
استفاده از این سرویس حمل و نقل هوایی، مرزها و فاصله ها را با مردمان 

سایر کشورها نابود ساخته و خود را به آنها نزدیک کنید. 
4-از تمامی قطعات به کار رفته در محصوالت خود عکس بگیرید 
اگرچه این امر در ابتدا کامال غیرممکن و طوالنی به نظر می رسد، با این حال 
هی��چ دلیلی وجود ندارد که تصویری واضح و جداگانه از تمامی قطعات تهیه 
کنید. درواقع همه این اقدامات باید تنها در یک تصویر جا داده شوند تا انسجام 
کافی را برای مخاطب به همراه داشته باشد. بدون شک برای هر فردی جذاب 
خواهد بود تا بتواند تمامی قطعات محصول تولیدشده را و نتیجه نهایی را به 
صورت یکجا ببیند. در این رابطه شرکت تولید موتورسیکلت هارلی دیویدسون، 
موفق شده است تا تصویری کامال حرفه ای و جذاب را با همین روش تهیه کند 

که خود مورد توجه بسیاری قرار گرفت. 
۵-از تشابهات رنگی محصول خود با سایر عوامل و موارد موجود 

استفاده کنید 
این امر که در تالش باشید تا محصول خود را به چیزی دیگر تشبیه کنید 
نیز از دیگر اقداماتی است که می تواند به افزایش تاثیر تصاویر شما کمک 
بس��یاری کند. برای مثال در این رابطه ش��رکت فابر کاستل)تولیدکننده 
انواع نوشت افزار( موفق شده است تا تصویری تلفیقی از یک مداد قهوه ای 
تولیدی خود را با س��گی به همین رنگ ایجاد کند که به جذابیت عکس 
کمک بس��یاری کرده است. درواقع نژاد معرفی شده به علت این امر که در 
عین کارایی بسیار باال کامال مقرون به صرفه نیز است، خود حاوی پیامی 
در این رابطه اس��ت. درواقع در این عکس تالش شده است تا ویژگی های 
مثبت این نژاد از س��گ به محصول پیوند داده شود که خود اقدامی کامال 

تاثیرگذار خواهد بود. 
6-اغراق کردن و بزرگنمایی را فراموش نکنید 

اگرچه اغراق در نگاه اول نوعی فریبکاری به نظر می رسد، با این حال در 

رابطه با تصاویر این امر کامال متفاوت بوده و اگر اقدام ش��ما جنبه هنری 
باالیی را داش��ته باشد، بدون شک زمینه بروز هیچ گونه اعتراضی به وجود 
نخواهد آمد. برای مثال رستورانextra big  با نقاشی دهان کامال باز شده  
که گردن و تمام دهان فرد را به صورت کامل پوشش داده است، در تالش 
برای نشان دادن این امر است که همبرگرهای آنها به معنای واقعی بزرگ 
بوده و برای آن نیاز به چنین دهانی خواهید داشت. جالب است بدانید که 
تصویر منتشر شده توسط این رستوران هنوز هم تاثیر خود را حفظ کرده و 

به یکی از موفق ترین تبلیغات تمام دوران تبدیل شده است. 
7-خود را متمایز نشان دهید 

این امر که خود را نس��بت به هر چیزی متفاوت تر نش��ان دهید، خود از 
جمله مواردی اس��ت که برای مخاطب جذابیت باالیی را به همراه خواهد 
داش��ت. برای مثال ش��رکت تولید لباس Saatchi تصویری از سایه یک 
ورزشکار را به نمایش گذاشته است که در آن همه چیز به جز پیراهن این 
ش��رکت کامال مشکی اس��ت. درواقع آنها در تالش برای رساندن این پیام 
بوده اند که با اس��تفاده از محصوالت این ش��رکت تحت هر شرایطی حتی 

ساده ترین اتفاقات روزانه خود، کامال متفاوت خواهید بود. 
8-این امر که محصول شما چه تاثیری را در زندگی افراد خواهد 

داشت را نشان دهید 
گرچه این امر معموال به عنوان ویژگی کلیپ های تبلیغاتی تلقی می شود، 
با این حال واقعیت این اس��ت که بس��یاری از افراد تمایلی را برای دیدن 
کلیپ های تبلیغاتی ش��ما نخواهند داشت. علت این امر نیز به این خاطر 
اس��ت که این ام��ر کامال زمان بر بوده و امروزه هیچ چی��ز به اندازه این امر 
حائز اهمیت نیس��ت. به همین خاطر نیز تصاویر به علت این امر که مدت 
زمان به مراتب کمتری را از افراد خواهند گرفت، از محبوبیت و اس��تقبال 
بیش��تری برخوردار هستند. در این رابطه توجه داشته باشید که شما باید 
روی بزرگتری��ن مزیت ه��ای محصول خود که یک یا چند نیاز مش��تری 
را برطرف می کند، تاکید داش��ته باش��ید تا اهمیت کار ش��ما به خوبی به 
نمایش گذاشته شود. برای مثال شرکت فولکس واگن که همواره به علت 
محصوالت متفاوت خود مشهور است، در تصویری یک جوجه تیغی را در 
صفی بیش��مار از ماهی های درون پالستیک قرار داده شده نشان می دهد. 
درواقع این تصویر در زمانی تهیه شد که این شرکت آخرین نسل از پارک 
هوش��مند خود را معرفی کرده بود که به خوبی به اهمیت دقت در پارک 
کردن بدون برخورد با س��ایرین را به نمایش می گذارد. بدون ش��ک حتی 
یک برخورد کوچک جوجه تیغی به نمایش گذاشته شده، می تواند منجر 
به پاره شدن پالستیک ماهی های موجود در صف شود. اگرچه این مفهوم 
می توانست به شکل های دیگر نیز به نمایش گذاشته شود، با این حال به 
علت فضای طنزی که در این حال وجود دارد و افراد معموال نسبت به این 
موارد واکنش بهتری را از خود نشان خواهند داد، بدون شک انتخابی کامال 

هوشمندانه بوده است.
ادامه دارد ...
canva :منبع

برندسازی و تبلیغات دو چالش عمده بازار 
لوازم خانگی

 تولیدات داخلی لوازم خانگی به دلیل تبلیغات مهندسی شده و گسترده 
برندهای خارجی در بن بست ساختاری قرار گرفته است.

لوازم خانگی به عنوان کاالهایی محسوب می شود که این موضوع قیمت 
و کیفیت و ضمانت و خدمات پس از فروش نقش مهمی در تصمیم گیری 
مش��تری برای خرید این کاالها ایفا می کند و ارزش افزوده باالیی نصیب 

کشورهای تولیدکننده آن می شود.
با توجه به اهمیتی که بازار عرضه و قیمت های این کاالها در ش��رایط 
فعل��ی تحریم در کش��ور دارد، گفت وگویی با س��خنگوی انجمن صنفی 

تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
غزنوی معتقد است مهمترین چالش و مشکل پیش روی تولیدات داخلی 
در حوزه لوازم خانگی کش��ور عدم س��رمایه گذاری در بخش برندسازی و 
تبلیغات است به دلیل مشکالت متعدد حوزه  تولید تخصیص هزینه های 

تبلیغات مشکالت جدی در سر راه تولید ایجاد می کند.
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی که قاعدتاً باید با توجه به تحریم ها و 
مشکالت واردات برندهای داخلی رشد کنند و تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کنند، شاهد هستیم که به جای کاالهای خارجی در واقع تولیدات داخلی 
با مشکالت متعدد و رکود مواجه شدند، چراکه طی ماه های اخیر نگرانی 

کمبود اجناس در بازار رفع شده و تقاضا کاهش چشمگیر داشته است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اظهار نگرانی از 
وضعیت به وجود آمده برای تولیدات داخلی ش��رایط ناگوار فعلی را عامل 
ایجاد رکود س��اختاری در این بخش عنوان کرده که به دلیل عدم وجود 
چش��م انداز قابل تصور و مطلوب برای تولیدکنندگان در آینده پیش بینی 

می شود این رکود ماندگار و تاثیرگذارتر باشد.

وی اوضاع تولید کاالی داخلی را بس��یار وخیم تر از آن دانست که این 
برندها بتوانند در بازار کشور خودمان جای تولیدات کشورهای خارجی را 

بگیرند و این موضوع از جنبه های مختلف قابل بررسی است.
او ب��ا بیان اینکه در حال حاضر رس��انه های ایران نظیر بیلبوردها، صدا 
و سیما و سردر فروش��گاه ها و... جوالنگاه تبلیغات برندهای لوازم خانگی 
خارجی اس��ت، گفت: آنها هزینه های باالیی برای تبلیغ در ایران در نظر 
می گیرند و از س��ویی با ف��روش باال ارزش اف��زوده  قابل توجهی نصیب 
کش��ورهای مبدا می ش��ود در حالی که اگر برای حمایت از تولید داخل 
تبلیغات و برندسازی انجام شود، ارزش افزوده داخل کشور و برای تولید و 

کارگر و کارخانه داخلی باقی خواهد ماند.
غزنوی با تاکید بر اینکه کاالی تولیدش��ده داخل دارای استانداردهای 
ش��رکت های معتبر جهانی اس��ت، گفت: به عنوان نمونه در اصفهان یک 
کارخانه تولید یخچال با رعایت این استانداردهای کاالیی تولید می کند که 
اگر لوگوی آن برداشته شود کسی متوجه ساخت ایران بودن آن نمی شود، 
اما متاسفانه وجود مشکالت در حوزه تامین مواد اولیه هم از کارخانجات 
داخلی نظیر فوالد و پتروش��یمی و هم مواد وارداتی و از سویی مشکالت 
افزای��ش نرخ ارز و تحریم ها تولید را با چال��ش مواجه کرده که امکان در 
نظرگرفتن هزینه های تبلیغاتی را ناممکن س��اخته و از سوی دیگر عدم 
انجام فعالیت های تبلیغی و برندسازی عامل ایجاد رکود شده که این دور 
باط��ل، بازار لوازم خانگی داخلی را در بحرانی خودس��اخته محصور کرده 

است. 
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ب��ه عقیده م��ن بخش هایالیت اینس��تاگرام دقیقا عام��ل برتری این 
پلتفرم بر اس��نپ چت اس��ت. به همین دلیل اغلب بازاریاب ها به هنگام 
انتخاب پلتفرم اصلی برای کمپین ش��ان به س��راغ اینستاگرام می روند. 
اگرچه اسنپ چت نخستین بار سرویس استوری را به دنیا معرفی کرد، 
اما هرگز س��از و کار مناس��بی برای ذخیره سازی استوری های برندها را 
رونمای��ی نکرد. بدون تردید برندها برای تولید استوری ش��ان وقت قابل 
توجهی را صرف می کنند، بنابراین پاک ش��دن محتوای با ارزش برندها 
پس از 2۴ س��اعت به هیچ وجه باب میل ش��ان نخواهد بود. درس��ت در 
این میان اینس��تاگرام با معرفی بخش هایالیت به کاربران )و همینطور 
برندها( فرصت ذخیره سازی و سازماندهی استوری های خود را می دهد. 
تا اینجای کار همه چیز بسیار عالی است. با این حال یک نکته اضافی 
ش��اید بخش هایالیت اکانت ما را به وضعیتی حتی بهتر نیز ارتقا دهد. 
این نکته آگاهی و ش��ناخت شیوه دقیق کمک بخش هایالیت به ما در 

زمینه ذخیره سازی استوری ها و مدیریت شان است. 
در این مقاله من چهار ایده مورد عالقه ام پیرامون بخش هایالیت را به 
منظور استفاده در فرآیندهای بازاریابی آماده کرده ام. هدف اصلی مقاله 
پیش رو کمک به بازاریاب ها در راس��تای جلب نظر شمار هرچه بیشتر 
کاربران اینس��تاگرامی با اس��تفاده از بخش هایالیت است. خوشبختانه 
ایده های این مقاله عالوه بر هدف اصلی، ش��ما را وادار به تفکر پیرامون 

چگونگی تولید محتوای جذاب برای سال جاری میالدی نیز می کند. 
1. ایجاد هایالیت اختصاصی برای مجموعه محصوالت

هرگاه برند شما محصول تازه ای را رونمایی می کند، هیچ دلیلی برای 
عدم بارگذاری استوری زیبا و چشم نواز پیرامون آن وجود ندارد. به این 

ترتیب فالوورهای شما با محصول تان به خوبی آشنا خواهند شد. 
اجازه دهید برای مثال فرض کنیم ش��ما مدیریت یک ش��رکت تولید 
الک ناخن را برعهده دارید. به این ترتیب در اینستاگرام برند شما فرصت 
به اش��تراک گذاری استوری های جذاب پیرامون مجموعه رنگ های ویژه 
کریسمس را خواهد داشت. طریقه کار نیز بسیار راحت است. به محض 
مشخص شدن هر کدام از رنگ های الک ها آن را استوری کنید. سپس 
با ایج��اد یک هایالیت ویژه تحت عن��وان »مجموعه رنگ های 2۰19« 
تم��ام محصوالت تان را یکجا در دس��ترس مخاطب ق��رار دهید. توصیه 
م��ن در اینجا راه اندازی کمپین های طوالن��ی مدت، مثال از ماه اکتبر تا 
فوریه سال آینده، است. سپس تمام استوری های کمپین تان را در قالب 
یک هایالیت به مخاطب عرضه کنید. وقتی محتوای ما به صورت یکجا 
برای مخاطب به نمایش در می آید، میزان جذابیت و تاثیرگذاری آن به 

مراتب بیشتر خواهد شد. 
ایج��اد هایالیت های مرتب��ط و مدیریت بهینه آنه��ا در زمینه میزان 
تاثیرگذاری محتوای برندمان تاثیر باالیی دارد. در هر حال به لطف این 
س��رویس دیگر استوری های مهم و ارزشمند ما بعد از 2۴ ساعت ناپدید 
نمی ش��ود. به این ترتیب می توانیم با خیال راحت هزینه و زمان بس��یار 
بیش��تری را برای ساخت استوری اختصاص دهیم. این یکی از ایرادهای 

اصلی بسیاری از برندهاست. در حقیقت آنها به دلیل موقتی بودن بخش 
استوری تمرکز و تالش زیادی برای ساخت نمونه های جذاب نمی کنند. 
البت��ه چنین برندهای��ی نیز تا حدودی حق دارند، ام��ا با معرفی بخش 

هایالیت دیگر نیازی به نگرانی پیرامون این نکته نیست. 
2. مدیریت بهینه بخش پرسش های متداول

اگر در زمینه بازاریابی و مدیریت کس��ب وکار فعالیت داش��ته باشید، 
مواجهه با خیل عظیمی از پرس��ش های یکس��ان برای شما امری آشنا 
خواه��د بود. یکی از ایده های خالقانه س��ایت های بزرگ برای تس��ریع 
فرآین��د پاس��خگویی به کارب��ران ایجاد صفح��ه ای ویژه تح��ت عنوان 
پرس��ش های رایج )FAQ( اس��ت. در اینس��تاگرام به دلی��ل بارگذاری 
مداوم پس��ت های جدید امکان اختصاص یک پست به پرسش های رایج 
نیس��ت. به همین دلیل باید به س��راغ بخش اس��توری بروی��م. در نگاه 
نخست، بارگذاری استوری پیرامون پرسش های رایج به دلیل محدودیت 
زمان��ی نمایش محتوا ای��ده چندان جالبی نیس��ت. اینجا باز هم بخش 
هایالی��ت به کمک ما خواه��د آمد. به این ترتیب برای پاس��خگویی به 
پرس��ش های کاربران هایالیتی تحت عنوان »پرسش های رایجن درست 
کنید. ب��ا بارگذاری اس��توری های مختلف در این بخ��ش دیگر نگرانی 
بابت پرس��ش های کاربران نخواهید داشت. مزیت استفاده از این شیوه 
عالوه بر صرفه جویی در زمان برندها، دسترس��ی ساده و راحت کاربران 
نیز هس��ت. توجه داشته باش��ید که به طور معمول کمتر کاربری برای 
مشاهده پاسخ پرس��ش های خود به سایت رسمی یک برند سر می زند. 
با این حال فعالیت در شبکه های اجتماعی یکی از ویژگی های مشترک 
همه مردم دنیا به حساب می آید. به همین دلیل اقدام منطقی در اینجا 
ارائه پاس��خ های مورد نیاز کاربران در محیطی است که فعالیت و حضور 

بیشتری در آنجا دارند. 
ش��یوه کار در این بخش بس��یار راحت است. هرگاه با پرسشی تازه از 
سوی مشتریان تان مواجه ش��دید که دغدغه بسیاری از آنهاست، پاسخ 
را در قالب یک اس��توری منتشر کنید. س��پس استوری مورد نظر را در 
بخ��ش هایالیت پرس��ش های رایج نیز ذخیره کنید. به همین س��ادگی 

دیگر نیازی به پاسخگویی مجدد به پرسش های مشابه نخواهد بود. 
بس��یاری از ما در ش��رکت ها پاسخگویی به پرس��ش های مشتریان را 
وظیف��ه بخش روابط عموم��ی می دانیم. با این ح��ال در عمل به دلیل 
گس��تردگی کسب وکارهای مدرن این مس��ئولیت متوجه همه بخش ها 
خواهد بود. بدون تردید تالش برای پاسخگویی چند باره به پرسش های 
تکراری کاربران انرژی و زمان زیادی را از اعضای شرکت خواهد گرفت. 
بنابراین هرچه زودتر از هایالیت ها برای رفع این مس��ئله استفاده کنیم، 

کمک بیشتری به برندمان خواهیم کرد. 
3. ساخت مجموعه ای از نظرات مورد عالقه مان

آی��ا به تازگی نظ��ری پیرامون ش��رکت یا محصوالت تان در س��امانه 
نظرخواه��ی Yelp دریاف��ت کرده اید؟ ش��اید هم یک��ی از کامنت های 
کاربران در اینستاگرام یا توییتر بسیار مورد پسندتان واقع شده است. در 
هر صورت تمایل به اشتراک گذاری برخی از نظرات کاربران و مشتریان 
امری رایج در میان برندهاست. در این میان انتخاب شیوه مناسب برای 
بارگذاری چنین محتوایی دغدغه اصلی بسیاری از بازاریاب ها به حساب 

می آید. در اینجا نیز بخش هایالیت می تواند بسیار راهگشا باشد. به این 
ترتیب با بارگذاری اس��توری پیرامون نظر کارب��ران در مورد برندمان و 
افزودن��ش به هایالیت ویژه نظ��رات کاربران به راحتی آنها را با مخاطب 

خود به اشتراک بگذارید. 
در این مقاله تاکید بسیار زیادی روی استفاده از بخش هایالیت وجود 
دارد. شاید مناسب باشد دلیل این همه تاکید را بررسی کنیم. به بیانی 
بس��یار کوتاه، دلیل اصلی اس��تفاده از بخش اس��توری محبوبیت باالی 
آن در میان کاربران اس��ت. تقریبا هیچ سرویس دیگری در پلتفرم های 
اجتماعی به اندازه استوری ش��هرت ندارد، بنابراین سرمایه گذاری روی 

بخشی با این همه محبوبیت به هیچ وجه اقدام نامناسبی نخواهد بود. 
ه��رگاه نظری مناس��ب پیرامون برندت��ان پیدا کردی��د، آن را در بخش 
هایالیت نظرات کاربران قرار دهید. فرقی هم ندارد که نظر کاربران در چه 
پلتفرمی منتشر شده باش��د. نکته مهم توجه شما به دیدگاه ها و انتقادات 
مشتریان تان است. این کار به برند شما در زمینه ایجاد محبوبیت باال و اعتبار 
هرچه بیشتر در میان کاربران کمک خواهد کرد. در هر صورت شبکه های 
اجتماعی یک فضای تعاملی هستند. تالش برای نادیده گرفتن کاربران در 

چنین فضایی نتیجه مناسبی برای ما به همراه نخواهد داشت. 
بهتری��ن نمونه در زمینه انتش��ار نظرات مثب��ت و منفی کاربران برند 
Quip است. این شرکت در زمینه خدمات فوق پیشرفته دندان پزشکی 
فعالی��ت دارد. اس��توری های هایالیت نظرات کارب��ران Quip به طور 
معمول مرتبط با خدمات ش��رکت اس��ت. نکته جال��ب اینکه آنها هیچ 
ترسی از انتشار نظرات انتقادی و منفی ندارند. به این ترتیب نمای کلی 
این بخش از استوری های آنها مرتبط با واقعیت است. متاسفانه بسیاری 
از برندها اقدام به سانسور نظرات منفی در این بخش می کنند. این اقدام 
در عمل تاثیرگذاری اقدام آنها را زیر س��وال خواهد برد، بنابراین توصیه 

من بازنشر واقعی نظرات مختلف است. 
4. نمایش جلوه ای نزدیک از برندمان به مخاطب

در دنیای بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی ما صحبت های زیادی 
پیرامون اعتبار برندها انجام می دهیم. یکی از شیوه های جذاب برای کسب 
اعتبار هرچه بیشتر نمایش پشت صحنه کسب وکارمان به کاربران شبکه های 
اجتماعی است. برای این کار انتخاب بخش استوری به دلیل انعطاف باالی 
آن در اولوی��ت قرار دارد. به لطف س��رویس هایالی��ت می توان یکبار برای 

همیشه بخشی از پشت صحنه کسب وکارمان را به کاربران نشان دهیم. 
به عنوان مثال اگر ش��ما در زمینه تولید کفش های ورزش��ی فعالیت 
دارید، نمایش محل دوخت کفش های ایده بسیار جذابی خواهد بود. به 
این ترتیب مشتریان احساس نزدیکی بیشتری با برند ما خواهند داشت. 
این هدف برای بس��یاری از برندها در حد یک رویاست، اما با استفاده از 

الگوهای بازاریابی مناسب می توان به سادگی بدان دست یافت. 
اگرچه نمایش پشت صحنه کس��ب وکارمان به مشتریان ایده جذابی به 
نظر می رس��د، اما نباید با اغراق همراه باشد. به این ترتیب هدف اصلی در 
اینجا نمایش پش��ت صحنه واقعی کسب وکارمان است. در غیر این صورت 
دیر یا زود مش��تریان مان به ماهیت دروغین مطالب ما پی خواهند برد. آن 
وقت جلب دوباره اعتمادشان کاری بسیار دشوار، اگرنه غیرممکن، می شود. 
socialmediatoday :منبع

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با تقویت 
محتوا به بازگشت سرمایه بهتر برسند؟)2(

در شماره قبل چند ترفند برای افزایش سودآوری محتوایی که تولید 
کرده اید را معرفی کردیم و در این شماره به بقیه موارد می پردازیم: 

۵. ترویج و ترفیع تعاملی
اگر بخواهید که محتوای خود را در زمان مناسب، در مقابل دید مردم 
قرار دهی��د و آنها را به خرید کردن ترغیب کنید، باید تالش هایی را در 
این زمینه به کار بگیرید. اس��تفاده از س��ئو و تاکتیک های تبلیغاتی که 
باعث می ش��ود در زمان جست وجوی مخاطب در گوگل، به عنوان یکی 
از ریزالت های خوب به نمایش گذاش��ته ش��وید، تمرین خوبی است. با 
این حال، برخی به روابط انسانی تر عالقه دارند و زمانی که مشکلی مواجه 
می شوند، عالقه ای به جست وجو کردن در اینترنت ندارند. این افراد اغلب 
 Quora ترجیح می دهند که به فیس بوک یا وب سایت پرسش و پاسخ

مراجعه کنند.
اگر در گروه های این پلتفرم ها و وب سایت هایی که مخاطبان تان در آنها 
به دنبال پاسخ هستند، خود را به عنوان یک متخصص صمیمی معرفی 
کنید، افراد نیز از اینکه پست هایی را منتشر کرده و به سواالت آنها پاسخ 
دهید، خوشحال خواهند شد. اگر به طور دائم در بحث ها شرکت کنید، 

لینک ها و پست های شما با استقابل روبه رو خواهد شد.
6. محتوای خود را طراحی کنید

همانطور که در بحث ها شرکت می کنید و موضوعات مختلف در عرصه 
فعالیتی خود را بررس��ی می کنید، متوجه می شوید که کدام پرسش ها 
بیش��تر از همه مطرح می شوند. محتوای خود را به گونه ای بنویسید که 
پاسخی به این پرسش ها باشد و زمانی که سواالت مشابه بار دیگر مطرح 

شد، آنها را با یک یادداشت صمیمانه و دوستانه به اشتراک بگذارید.
زمانی که در حال نوشتن این محتواها هستید، بازگشت سرمایه را به 
خاطر داش��ته باشید. لینک های خرید مرتبط را نیز در آنها بگنجانید تا 
بتوانید ترافیک ناشی از آنها را به فروش تبدیل کنید؛ عالوه بر این، باید 
به گونه ای بنویسید که خواننده های جدید را برای دنبال کردن صفحات 

شما ترغیب کند.
7. عنوان یا تیترهای خوبی را انتخاب کنید

اگر محتوای فوق العاده شما از یک عنوان عالی و قانع کننده برخوردار 
نباشد، تمامی تالش های ش��ما در زمینه محتوای خوب، جایگاه باال در 
موتور جس��ت وجو، اش��تراک گذاری تعاملی و اس��تراتژی های پر قدرت 
شبکه های اجتماعی، بی فایده خواهد بود. عنوان های خوب مردم را جذب 
می کنن��د که محت��وا را بخوانند و آن را به اش��تراک بگذارند. آنها گاهی 
اوقات بدون اینکه محتوا را بخوانند، عنوان تاثیرگذار ش��ما را به اشتراک 
می گذارند. نوشتن تیترهایی که عالقه مردم را جلب کند و در عین حال 

از واقعیت دور نباشد، یک مهارت است که باید آن را فرا گرفت.

8. از ابزارهای مناسب شبکه های اجتماعی استفاده کنید
برخی از ابزارهای اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی از لحاظ دریافت 
بازخورد بهتر از س��ایرین هس��تند. ش��ما باید بتوانید که بازخوردهای 
مخاطبان خود را دریافت کنید تا آنها را در زمینه بازگش��ت س��رمایه به 
کار بگیرید. ابزارهایی مثل Hootsuite،SproutSocial و Buffer، با 
جمع آوری اطالعات درباره بهترین زمان ها برای پست گذاشتن و نوشتن 
محتوا در زمان هایی که بیش��ترین تعامل را با کاربر دارد، به شما کمک 
می کند تا استراتژی های دقیق تری را تعیین کنید. بدین ترتیب می توانید 
کتابخانه ای از محتوای فوق العاده را تهیه کنید و آنها را هرچند وقت یکبار 

به اشتراک بگذارید.
9. مراقب هزینه هایی که پرداخت می کنید باشید

تولید و اشتراک گذاری محتوای تعاملی می تواند پرهزینه باشد. تصاویر 
شخصی سازی ش��ده، الگوهای رفتاری، گرافیک های ب��اارزش و بازاریابی 
گسترده، پرهزینه است. تصاویر باکیفیت را نمی توان در کتابخانه محتوا 
نادیده گرفت، اما بیشتر بودن آن، به منزله بهتر بودن نیست. گاهی اوقات 
اضاف��ه کردن یک تصویر فوق العاده باکیفیت و بزرگ، هیچ تاثیری را در 

میزان درآمد شما نخواهد داشت.
مراقب هزینه های تان باشید و اگر در حال نزدیک شدن به میزان درآمد 

اصلی هستید و یا متوجه شدید که بازگشتی ندارد، متوقف شوید.
10. قیف فروش خود را بهینه سازی کنید

همیش��ه راه هایی برای بهتر شدن بازگشت سرمایه در تمامی مراحل 
پروس��ه خرید وجود دارد. در باالترین قس��مت قیف، به مخاطبان بالقوه 
نگاهی بیندازید، کسانی که در واقع در حال تالش برای جذب آنها هستید 
و مطمئن شوید که توانایی خرید محصوالت شما را دارند. ترافیک زیادی 
که آن را افرادی ایجاد کرده اند که قصد خرید ندارند، بی فایده خواهد بود.

در بخش میانی قیف، محتوا قرار دارد. آیا می تواند تعامل برقرار کند؟ 
اعتم��اد مخاطب را جلب می کند؟ آیا حس اضطرار را به وجود می آورد، 
ب��ه گونه ای که افراد همین حاال برای خرید اقدام کنند؟ با مطرح کردن 
سواالت به فراخور مرحله ای از قیف که در آن حضور دارید، باید مطمئن 

شوید که در حال ترغیب و تشویق مشتریان هستید.
پیشرفت و بهتر کردن بازگشت سرمایه، همیشه به معنای کار کردن بیشتر 
نیست. موضوع این است که باید روی کاری که انجام می دهید، متمرکز شوید 

تا تالش های شما به سمت یک هدف مشخص حرکت کند.
Entrepreneur/ucan :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی یک ایده کاربردی برای بازاریابی در اینستاگرام

چگونه از بخش هایالیت استوری در کمپین بازاریابی مان استفاده کنیم؟
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چند باور عمومی در مورد کارآفرینی که 
اشتباه هستند!

خیلی از مردم باورهای اش��تباه زیادی درب��اره کارآفرینی دارند که 
می توان آنها را با داشتن آگاهی و کسب آمادگی به بهترین نحو ممکن 
مدیریت کرد.  وقتی از س��ال های نخست فعالیت یک کارآفرین موفق 
صحبت می شود، تصویر یکس��انی در ذهن مان به وجود می آید. قطعاً 
ش��ما هم فکر می کنید یک کارآفرین موفق از صبح تا شب روی ایده  
خود کار می کند در حالی که هیچ توجهی به خواب و برنامه  غذایی اش 
ندارد. کسی که از تمام منابع و انرژی خود استفاده کرده و در شرایطی 
که غرق در ناامیدی است خبر خوبی از سوی سرمایه گذاران می شنود. 
اکنون وقت آن رسیده بدانید تمام کارآفرینان به این صورت به موفقیت 
نرس��یده اند و این باورها به اشتباه در بین مردم جا افتاده اند. در ادامه  

مقاله بعضی از باورهای اشتباه را بیان می کنیم.
از کار خود لذت ببرید تا احساس خسته شدن نداشته باشید

شاید این جمله خیلی با واقعیت مطابقت نداشته باشد، زیرا هر چقدر 
هم عاشق کار خود باشید باز احساس کار کردن خواهید داشت. بسیار 
عالی است فردی در رشته دانشگاهی مورد عالقه  خود تحصیل کند و 
مس��یر زندگی اش را تغییر دهد. اینکه بتواند به شغلی مرتبط با رشته  
تحصیلی خود مشغول شود و در این مسیر زحمت زیادی بکشد بسیار 
خوب است، اما در هر صورت کار، زمان و انرژی زیادی از فرد می گیرد. 
کسی که مجبور است ساعت هفت صبح از رختخواب بلند شود و در 
محل کارش حضور داش��ته باشد، احساس کار کردن دارد. وقتی برای 
جذب مشتری های جدید تالش می کند بازهم احساس کار کردن دارد 

و نمی توان از این موضوع غافل شد.
به سراغ کاری بروید که آن را دوست دارید اما باید بدانید کارآفرینی 
با اینکه مزایای زیادی دارد، چندان آس��ان نیس��ت و در این مس��یر 
س��ختی های زیادی پیش رو خواهید داش��ت. یک کارآفرین در تمام 
جوانب کس��ب و کارش تجربه به دس��ت می آورد و این همان چیزی 
است که خودش انتخاب کرده است. وقتی در مورد شرح کسب و کار 
خود با مشتری از ضمیر »ما« استفاده می کند، باز باید بداند تمام کارها 
برعهده خودش اس��ت. کارآفرینی بسیار سخت است و نیازمند انگیزه 

باال و کار کردن زیاد است.
برای کارآفرین موفق  شدن باید شجاع و نترس باشید

هر کسب و کاری برای دستیابی به هدفی مشخص راه اندازی می شود 
و نهایتاً بعد از مدت ها تالش به آن می رس��د. این هدف ممکن اس��ت 
انعقاد قراردادی جدید، همکاری با مش��تری جدید یا تماس از س��وی 
یک سرمایه گذار باشد. تصور کنید استارتاپی چند ماه یا چند سال برای 
رسیدن به هدفی تالش کرده و حاال به آن رسیده و این واقعاً ترسناک 
است. هر کارآفرینی در ابتدای مسیر با پاسخ های منفی مواجه می شود 
و از این قضیه واهمه ندارد. او با »نه« شنیدن انگیزه  بیشتری برای کار 
دارد و بع��د از مدتی عادت می کند نتیجه ای از تالش هایش نگیرد، اما 
به ناگهان این اتفاق رخ می دهد و فرصتی که همیشه به دنبالش بوده 
به واقعیت تبدیل می شود. این موقعیت بسیار ترسناک است و مدیریت 

آن با پذیرش این موضوع آسان تر می شود.
همواره مثبت ترین واکنش با تغییر، شناخت نیازها و پذیرفتن فشار 
همراه اس��ت. حتماً می دانید از هر 1۰ استارتاپ یک مورد به موفقیت 

می رسد پس تمام کارآفرینان می دانند چه ریسکی می کنند.
اکنون بعد از دستیابی به موفقیتی که مدت ها به دنبالش بودید چه 
کاری باید انجام داد؟ باید ترس را رها کرد و تمام تصورات و چشم اندازها 
را تغییر داد. تا قبل از آن همه به دنبال پاسخ مثبت سرمایه گذار بوده اند 
و اکنون باید انتظارات خود را تغییر دهند. ترس همیشه پابرجاست و 
این کاماًل طبیعی اس��ت. ترس به ما انگیزه ادامه دادن و احساس زنده 
بودن می دهد. باید با ترس های خود مواجه ش��وید، آن را بپذیرید و به 
سوی جلو حرکت کنید. هر وقت ترسیدید و احساس کردید این مسئله 
روی حس کنجکاوی و انگیزه تان تأثیر گذاش��ته است، با آن رو به رو 

شوید، آن را بپذیرید و به مسیرتان ادامه دهید.
با کار تیمی رویاها دست یافتنی تر می شوند

باید این حقیقت را قبول کنید که تنهایی بخشی از کارآفرینی است. 
گاهی برای اینکه احساس تنهایی نکنید، باید به فضاهای کار اشتراکی 
یا کافی شاپ ها بروید. در این مکان ها با افرادی رو به رو می شوید که به 
دنبال تفریح و خوش گذرانی هستند و شاید بیش از هر زمان دیگری 
احساس تنهایی کنید. اگر می خواهید در مسیر کارآفرینی به موفقیت 
برسید باید بپذیرید تا مدت ها لپ تاپ بهترین دوست تان خواهد بود. 
ش��اید برخی روزها جلس��ات و گردهمایی های زیادی داشته باشید و 
سرتان شلوغ باشد اما بعضی روزها باید در تنهایی به کارهای تان برسید 
و هیچ برنامه  خاصی ندارید. در این روزها از قوه  تخیل خود اس��تفاده 
کنید. آینده ای را تصور کنید که کس��ب و کار موفقی راه انداخته اید و 

برای مصاحبه به جلسات مختلف دعوت می شوید.
یادتان باشد این وضعیت پایدار نیست و سال ها بعد تمام زحمات تان 
به نتیجه می رسد. شما نماینده  کسب و کار خود هستید و باید با انگیزه  

باالیی برای موفقیت آن تالش کنید.
موفقیت نیازمند تالش دائمی است

ش��اید تصور کنید فردی که شب ها دیر به خانه برمی گردد و وقتی 
برای تفری��ح و وقت گذرانی ب��ا خانواده ندارد موفق اس��ت. هنوز این 
ب��اور در برخی اف��راد وجود دارد و وقت نداش��تن را یکی از معیارهای 
س��نجش موفقیت می دانند، اما این باور تا قبل از پیشرفت تکنولوژی 
و گسترش برنامه هایی چون اسکایپ درست بود. همه چیز با گذشت 
زمان دس��تخوش تغییر شده و اکنون ابزارهایی در اختیار داریم که به 
م��ا کمک می کند میان کار و زندگی مان تعادل ایجاد کنیم. در دنیای 
امروز با چند س��اعت کار کردن در روز ه��م می توان به موفقیت های 

چشمگیر رسید.
کارآفرین��ان مدیریت هر روزش��ان را در اختیار دارن��د و اصطالحاً 
رئیس خودشان هس��تند. آنها هر چقدر به رفتار مشتری توجه کنند 
و ب��ه دنب��ال تأمین نیازهای او باش��ند، باز خودش��ان تصمیم گیرنده 
هس��تند. کارآفرینان با اختیار خودشان در تعطیالت کار می کنند و از 
وقت گذرانی با خانواده و سفر رفتن محروم می شوند. این شرایط زمانی 
که ب��رای دیگران کار می کنند هم وجود دارد پس چرا به خودش��ان 

زحمت کارآفرینی بدهند؟
این حق هر انسانی است که بین کار و زندگی تعادل برقرار کند پس بهتر 
است طرز تفکرهای قدیمی را رها کنید. گاهی به خودتان استراحت دهید 
و با انرژی بیشتر و بدون هیچ نگرانی به کارهای روزمره تان رسیدگی کنید. 
این همه سال تالش کرده اید کارآفرین شوید و کمی دیرتر به محل کار 

برسید پس حاال از این فرصت استفاده کنید.
entrepreneur/ucan :منبع

رهبری
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ط��رح صنعتی ترکیب خطوط و رنگ ها و اَش��کال به صورت دوبُعدی یا 
سه بُعدی است که موجب جذابیت محصوالت می شود.

طرح خودرو بنز S5۰۰ را در نظر بگیرید یا طرح شیشه  عطر دلخواه تان 
یا طراحی ماشین ریش تراشی که از آن استفاده می  کنید. آنچه به ترکیب 

خطوط و رنگ  ها و اَشکال مربوط می  شود، طرح صنعتی است. 
یک��ی از عوام��ل اساس��ی که باعث می ش��ود مصرف کنن��ده محصولی 
را انتخ��اب کند، زیبایی ظاهری و طرح چش��مگیر آن اس��ت. درحقیقت، 
طرح های صنعتی موجب ایجاد جذابیت و تقاضای بیشتر مصرف کنندگان 
می شوند؛ به همین  دلیل، طرح  های صنعتی نقش چشمگیری در فروش و 
موفقیت کس��ب  وکارها دارند. امروزه، شرکت های تخصصی برای طراحی 
و ارائ��ه  طرح های صنعتی به دیگر کس��ب وکارها ایجاد ش��ده اند و در این 
عرصه، موفقیت های بس��یاری را کس��ب کرده اند؛ به گون��ه ای که 25 برند 
موفق و شناخته ش��ده س��االنه  حدود یک میلیارد دالر از فروش طرح  های 

صنعتی شان کسب می  کنند.
برای آش��نایی بهتر با اهمیت طرح  های صنعتی در کس��ب وکار به این 
مثال توجه کنید. ش��رکت تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی شامپویی 
تولید می کند که به طور مؤثری موجب تقویت و جلوگیری از ریزش موی 
مصرف  کنندگان می ش��ود. با وجود این، طراحی جلد شامپو چنگی به دل 
نمی زن��د و به احتمال زیاد این ش��رکت در فروش گس��ترده  محصولش با 
مشکل مواجه خواهد شد. برعکس، بسیاری از تولیدکنندگان با طرح  های 
چشم نواز محصوالت شان با وجود کیفیت نه چندان درخور توجه محصول، 
به فروش چش��مگیری دست یافته اند. بنابراین، طرح  های صنعتی اهمیت 
بسیاری برای کسب وکارهای مختلف دارند. اگر مایل اید اطالعات بیشتری 

در این زمینه بدانید تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.
طرح صنعتی چیست؟

از منظر حقوقی، طرح صنعتی جنبه زیبایی یا زیباشناسانه  هر کاال است. 
طرح های صنعتی ممکن است دوبُعدی یا سه بُعدی باشند. اَشکال، رنگ  ها، 
خطوط یا الگوها از ویژگی های مهمی هستند که طرح صنعتی را تشکیل 
می دهند. طرح های صنعتی ممکن اس��ت عالوه بر جنبه های زیباشناسی 

کارکرد خاصی هم داشته باشند؛ مانند آباژور یا خودرو.
قانون گذار ایرانی در ماده  بیستم قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی 
و عالئم تجاری در تعریف طرح صنعتی می گوید: »هرگونه ترکیب خطوط 
و رنگ ها یا شکل سه بُعدی با خطوط و رنگ ها با و بدون آن، به گونه ای که 
ترکیب یا شکل فرآورده  صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، 
طرح صنعتی است. در طرح صنعتی، فقط دسترسی به نتیجه  فنی بدون 

تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی شود.«
چه نوع محصوالتی از حمایت   های طرح صنعتی برخوردار 

می  شوند؟
طرح صنعتی انواع گس��ترده  ای از محصوالت صنعتی و صنایع دستی را 
شامل می  شود. برای مثال، از بسته  بندی  ها )مانند بسته  بندی شامپو( گرفته 
تا لوازم خانگی )مانند طرح تلویزیون( و تجهیزات نورپردازی )مانند لوستر(، 
جواهرات، وس��ایل الکترونیکی، پارچه  ها، نمادهای گرافیکی، رابط کاربری 
گرافیکی )GUI( و لوگوها در صورت داش��تن شرایط الزم به عنوان طرح 

صنعتی ثبت می شوند.
شرایط حمایت از طرح صنعتی

در حقوق ایران، شرایط ثبت طرح صنعتی عبارت  است از:
1. ط��رح صنعتی باید جدید و اصیل باش��د: جدید و اصیل بودن به این 
معناست که طرح مفروض نباید قبال در هیچ کجای جهان برای عموم افشا 
ش��ده باشد. برای مثال، اگر شخصی در آلمان طرح صنعتی را برای عموم 
افشا کرده باشد، دیگر نمی تواند در ایران آن طرح را ثبت کند. با وجود این، 
اگر صرفا برای مشورت و نقد طرحش را به شخص خاصی نشان داده باشد، 

مشکلی از نظر ثبت نخواهد داشت؛
2. قبال در فنون و صنایع پیش  بینی  نش��ده باشد: چنانچه طرح صنعتی 
برای افراد شاغل در صنعتی خاص شناخته شده باشد، قابلیت ثبت نخواهد 

داشت؛
3. طرح  صنعتی نباید با موازین ش��رعی و نظم عمومی و اخالق حسنه 
مخالف باش��د: برای مثال، اگر تصویر طرح صنعتی به گونه  ای باش��د که با 

اخالقیات مقبول جامعه سازگار نباشد، ثبت نخواهد شد.
 مدت زمان حمایت از طرح ثبت شده

مدت زمان حمایت از طرح های صنعتی در کش��ورهای مختلف متفاوت 

اس��ت. در کش��ور ما، مطابق ماده  بیست وهش��تم قانون ثبت اختراعات و 
طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 138۶، مدت اعتبار طرح صنعتی 
پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه  ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان 
برای دو دوره  پنج س��اله  متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید 
کرد. بنابراین، در کشور ما حداکثر زمان حمایت از طرح صنعتی 15 سال 

است.
چه نوع حقوقی به طرح صنعتی اعطا می  شود؟

فردی که طرح صنعتی را خلق کرده است، می تواند آن را در قالب طرح 
صنعتی یا در ش��رایطی به عنوان اختراع ثبت کند. در صورت ثبت، دارنده  
حق دارد از دیگران در قبال س��اخت و فروش و واردات کاالیی جلوگیری 

کند که متضمن تمام یا بخشی از طرح ثبت شده باشد.
بنابراین، اگر شخص یا اشخاصی حقوق انحصاری دارنده طرح صنعتی را 
نقض کنند یا مرتکب جرم شوند، مطابق مواد شصت ویکم و بیست وهشتم 
قان��ون ثبت اختراعات و طرح  های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 138۶، 

به جزای نقدی یا 91 روز تا ۶ ماه حبس یا هر دو محکوم خواهند شد.
 ثبت به عنوان طرح صنعتی یا اختراع

در بعضی مواقع، ممکن اس��ت آنچ��ه طراح پدی��د آورده، قابلیت ثبت 
به عنوان اختراع را نیز داشته باشد. به همین  منظور، برای مشکل فنی خاص 
باید راه حلی ارائه دهد و سه شرط معروف اختراعات، یعنی نو بودن و گام 

ابتکاری و کاربرد صنعتی را نیز داشته باشد.
پرسش��ی که ممکن است مطرح شود این اس��ت: طرح خود را در قالب 

کدام نظام ثبت کنیم؟
مهم تری��ن نکته ای ک��ه باید ب��ه آن توجه کنید، این اس��ت که حقوق 
طرح صنعتی فقط از جنبه های زیباشناس��انه  محصول حمایت می کند و 
ویژگی های فنی و کاربردی آن در قالب طراح های صنعتی حمایت نخواهند 
ش��د. بنابراین، باید محصول خود را بررس��ی کنید و تصمیم بگیرید کدام 

جنبه  محصول شما اهمیت بیشتری دارد.
نکته  دیگر این است که ثبت اختراع معموال فرآیند دشوارتر و پرخرج تری 

در مقایسه  با ثبت طرح صنعتی است.
چرا باید طرح صنعتی خود را ثبت کنیم؟

حمای��ت از طرح های صنعت��ی باید بخش جدایی ناپذیر اس��تراتژی هر 
کسب وکار باشد. دالیل اصلی حمایت از طرح صنعتی عبارتند از:

• افزایش بازده  س��رمایه گذاری: حمایت از طرح صنعتی موجب افزایش 
بازده  س��رمایه گذاری در زمینه  هزینه های تولید و بازاریابی خواهد ش��د؛ 
چراکه با افزایش جذابیت و نوآوری در ظاهر محصوالت، فروش نیز بیشتر 

خواهد شد؛
• حق��وق انحصاری: ثبت طرح صنعتی موج��ب ایجاد حقوق انحصاری 
برای دارنده به مدت پنج تا پانزده س��ال خواهد شد، بنابراین دیگران اجازه  

بهره برداری تجاری یا کپی کردن طرح صنعتی را نخواهند داشت؛
• تقویت برند کس��ب وکار: طرح  های صنعتی یکی از عناصر مهم برندها 
هس��تند. هر اندازه که طرح  های جذاب ت��ر و بهتری برای محصوالت خود 

استفاده کنید، برند خوشنام تر و موفق تری خواهید داشت؛
• فرصت فروش و اعطای مجوز بهره برداری: از آنجا که حقوق انحصاری 
بهره برداری مادی متعلق به دارنده  طرح است، بنابراین می تواند طرحش را 

بفروشد یا مجوز بهره برداری از آن را به شخص دیگر انتقال دهد؛
• تش��ویق طراحان: ثب��ت طرح های صنعتی موجب افزایش اش��تغال و 

تشویق طراحان به خلق طرح های جذاب و زیبا خواهد شد.
افزون  بر این، اگر طرح صنعتی خود را ثبت نکنید، ممکن است رقبای تان 
پیش دستی و آن را ثبت کنند. در  این  صورت، نه تنها نمی توانید از آن طرح 
استفاده کنید؛ بلکه تمامی مزایای مذکور به رقیب تان تعلق خواهد گرفت. 
نکته  دیگر این است که رقبا می توانند طرح صنعتی را به قیمت ارزان تری 
منتقل کنند؛ زیرا رقبا مجبور نیستند هزینه  سرمایه گذاری های انجام شده 

را جبران کنند.
 طبقه  بندی طرح صنعتی

به منظور شناسایی و بررسی دقیق طرح  های صنعتی معموال اداره  مالکیت 
صنعتی هر کشور، طرح های صنعتی را طبقه  بندی می کند و متقاضی باید 
در زم��ان ثبت ط��رح خود، نوع یا انواع طبقات را مش��خص کند. در حال  
حاض��ر، اداره مالکیت صنعتی ایران طبقه  بندی معاهده بین  المللی لورکانو 
را در وب س��ایتش درج کرده است. برای مثال، طبقه  اول این طبقه  بندی 

با موادغذایی یا طبقه  دوم با پوشاک و اقالم لوازم خرازی مرتبط است.

هزینه  های ثبت طرح صنعتی
ب��رای ثبت طرح صنعتی خود در اداره  مالکیت صنعتی باید هزینه  هایی 

پرداخت کنید. 
مدارک الزم برای ثبت طرح صنعتی

1. م��دارک مثبت هویت متقاضی )مالک( و طراح: تصویر شناس��نامه و 
کارت ملی برای اش��خاص حقیقی و تصویری از آگهی تأس��یس و آگهی 
آخرین تغییرات شرکت و شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا برای 
اش��خاص حقوقی به صورت خوانا را ش��امل می ش��ود. تصویر کارت ملی و 
شناسنامه باید در یک صفحه کنار یکدیگر قرار داده و در قالب »یک« فایل 

با وضوح مناسب بارگذاری شوند؛
2. مدارک نمایندگی: ش��امل وکالت نامه  رسمی در  صورتی  که نماینده  

قانونی تقاضای ثبت طرح صنعتی را بدهد؛
3. تصاویر کاالی مورد درخواس��ت: این تصویر باید براس��اس شیوه نامه  
چگونگی توصیف طرح و ارائه  تصاویر کاال تهیه شده باشند. تأکید می کنیم 
به منظور پیشگیری از بُروز اشتباهات در تکمیل اظهارنامه و ارائه  ضمائمی 
ک��ه به دریافت اخط��ار رفع نقص از مرجع ثبت منجر می ش��ود، پیش از 

تکمیل اظهارنامه، این شیوه نامه تکمیل را به دقت مطالعه کنید؛
۴. ضمیمه ک��ردن اصل گواهینامه  ثبت عالمت تجاری: در طرح کاالیی 
که روی آن، عالمت تجاری به هر ش��کلی مش��اهده کردنی اس��ت، مانند 
بس��ته بندی ها متقاضی خواه حقیقی خ��واه حقوقی باید تصویری واضح و 
خوانا از اصل گواهینامه  ثبت عالمت تجاری با مالکیت خود را در قس��مت 

ضمائم اظهارنامه بارگذاری کند؛
5. درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و 
تعیین مدت آن در صورت تمایل. برگه  درخواست باید اسکن و در قسمت 

ضمائم اظهارنامه بارگذاری شود؛
۶. درخواس��ت کتبی مبنی بر ذکرنشدن اس��م طراح: اگر طراح نخواهد 
اسمش ذکر شود، برگه درخواست باید اسکن و در قسمت ضمائم اظهارنامه 

بارگذاری شود؛
۷. م��دارک مرب��وط به حق تق��دم: باید هم زمان با تس��لیم اظهارنامه یا 
حداکثر 15 روز بعد از آن تاریخ تسلیم شود. این بخش ویژه  اتباع غیرایرانی 
یا ش��رکت هایی اس��ت که پیش از ثبت در ایران، در سایر کشورهای عضو 

کنوانسیون پاریس برای ثبت طرح صنعتی تقاضا داده اند؛
براس��اس ماده هفتادوچهارم آیین نامه، درصورتی که متقاضی طبق ماده  
نه��م قانون ثبت اختراع��ات و طرح  های صنعت��ی و عالئم تجاری مصوب 
138۶، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی، 
درخواستش را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت باید تسلیم کند. 

این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
• تاریخ و شماره  اظهارنامه اصلی؛

• طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
• کش��ور یا کش��ورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و ذکر 

مأخذ آن اگر اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛
• این مدارک باید به اظهارنامه  ثبت طرح صنعتی ضمیمه شوند.

 چگونه طرح صنعتی را ثبت کنیم؟
1. ابتدا باید در وب سایت ثبت نام و سپس، اظهارنامه  ثبت طرح صنعتی 

را به صورت الکترونیکی در وب سایت اداره  مالکیت صنعتی پُر کنید؛
2. پ��س از ثبت اظهارنامه ، اداره  مالکیت صنعتی اطالعات واردش��ده در 
اظهارنامه و ضمائم آن را بررسی می کند. درصورتی که اطالعات یا ضمائم 

ناقص اعالم شوند، متقاضی باید به صورت الکتریکی اشکاالت را رفع کند؛
3. اگر اظهارنامه کامل باش��د، اداره  مالکیت صنعتی مفاد اظهارنامه را با 
قوانی��ن تطبیق می دهد و به منظور جلوگیری از ثبت طرح های تکراری یا 

مشابه، در پایگاه خود جست و جو می کند؛
۴. درصورتی که مش��کلی از نظر تطابق نداشتن با قوانین نداشته باشد یا 
طرح صنعتی تکراری نبوده یا ش��بیه آن ثبت نش��ده باشد، اداره  مالکیت 

صنعتی ابالغیه  پذیرش را صادر می کند؛
5. پ��س از صدور ابالغیه  پذی��رش، متقاضی باید هزین��ه حق الثبت را 
مطابق تعرفه پرداخت کند. پس از صدور آگهی رسمی و چاپ در روزنامه، 

گواهینامه  ثبت طرح صنعتی به نام متقاضی صادر خواهد شد؛
توجه کنید حداقل زم��ان الزم برای ثبت طرح صنعتی یک ماه خواهد 

بود.
zoomit :منبع

طرح صنعتی چیست و چگونه آن را ثبت کنیم؟
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 گس��ترش فناوری در جهان مفهومی را به نام اقتصاد دیجیتال رواج 
داده اس��ت که رشد سریع ارزش ارائه خدمات از دستاوردهای آن است 
و کارشناس��ان با اش��اره به اهمیت پیوس��تن به این جریان، زیرساخت، 

برنامه ریزی و حضور بین المللی را از بایسته های تحقق آن می دانند.
به گزارش گروه علمی ایرنا، مصالی تهران از 23 تا 2۶ دی ماه میزبان 
نخس��تین نمایش��گاه بین المللی ش��هر هوش��مند، همزمان با نخستین 
نمایش��گاه مسکن، شهرس��ازی و بازآفرینی شهری اس��ت؛ در یک پنل 
تخصصی این نمایشگاه، تحوالت دیجیتالی و توسعه اقتصاد دانش بنیان 
به عنوان یکی از راه های رسیدن به شهر و شهروند هوشمند بررسی شد. 
رس��ول س��راییان، دبیرکل س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور در 
ابتدای این نشس��ت گفت: تقریبا تمام کش��ورهای دنی��ا با چالش های 
مختلف��ی از قبیل آب، بیکاری و اقتصاد روبه رو هس��تند. از چالش های 
مهم خلق ثروت است، اما بیشترین رقابت ها در حوزه کسب و کار شکل 
می گیرد. با ورود فناوری همه چیز متحول شده و مفهومی به نام اقتصاد 
دیجیتال در دنیا ش��کل گرفته است؛ مفهومی که قصد دارد سهم خود 

را از دنیای اقتصاد بگیرد.
او در ادام��ه ب��ه تحول دیجیتال در دنیا اش��اره ک��رد و گفت: با ورود 
فن��اوری، تکنولوژی های مختلف در دنیا خلق ش��ده اس��ت. این تحول 
می توان��د صنایع مختل��ف را متحول کند. آنچه در کنار فناوری ش��کل 
گرفته، دریافت خدمات باکیفیت توس��ط ش��هروندان و قیمت مناسب 
خدمات است. به عبارت دیگر، فناوری موجب شده است که شهروندان 

خدمات باکیفیت تر را با قیمت مناسب دریافت کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، 
س��بد اقتصاد دنیا را شکل می دهند، افزود که این امر باعث رشد سریع 

ارزش ارائه خدمات شده است.
»ام��روزه از اقتص��اد 8۰ تریلیونی دنی��ا، حدود ۷۰درص��د در حوزه 
خدمات، 5درصد کش��اورزی و 25درصد صنعت اس��ت. بیشترین سهم 
اقتص��اد دیجیتال به خدمات برمی گردد که در کش��ور ما نیز این میزان 

53درصد است و هنوز نسبت به دنیا کمی فاصله داریم.« 
وی در ادامه به نقش اقتصاد دانش بنیان اش��اره کرد و گفت: تحوالتی 
که اقتصاد دانش بنیان باعث آن می شود، خارج از روال معمول کسب و 
کارهاست. بزرگ ترین شرکت خودروی دنیا، اوبر است که بدون داشتن 

حتی یک  خودرو توانسته این عنوان را کسب کند.
به گفته س��رابیان، باید به این نکته توجه کنیم که برای رس��یدن به 
تحول و اقتصاد دیجیتال باید مس��یر را فراهم و تسهیل کنیم تا بتوانیم 
با برنامه ریزی به آن برس��یم. اجازه دهیم کسب و کارهای این حوزه که 

به کسب و  کارهای سنتی تنه زده اند، رونق بگیرند.
نگرش توسعه اقتصادی زیربنای تحقق اقتصاد دیجیتالی 

دکتر مهدی بینا، رئیس کمیته توسعه شهرهای هوشمند آسیایی نیز 
در سخنانی گفت: برای رسیدن به

اقتص��اد دیجیتالی، مهم ترین نکته این اس��ت که مدیران باید نگرش 
توسعه اقتصادی داشته باشند.

به گفته بینا، توس��عه فرآیندی اس��ت که باید تمام زمینه ها را شامل 
ش��ود تا به بهبود شرایط اقتصادی برس��د؛ دانش، محور اساسی توسعه 
اس��ت که در عصر حاضر باعث به وجود آمدن کس��ب و کار دانش بنیان 
ش��ده است. کس��ب و کاری که پایه اش دانش اس��ت، چیزی که نه تنها 
از بین نمی رود و تمام نمی  ش��ود بلکه هرچه بیش��تر مصرف شود، رشد 
بهت��ری می کن��د. مهمترین نکته این اس��ت که ش��رکت های کوچک 
و متوس��ط نقش کلیدی دارن��د و حدود ۷۰درصد بازار در کش��ورهای 

توسعه یافته در دستان این شرکت های کوچک است. 
وی ادام��ه داد: م��ا در تاریخ حوزه فناوری کش��ور چند چیز را تجربه 
کردیم. با موج فناوری های صف شکن که به سمت کشور ما آمده است، 
مقابل��ه کرده ایم. به ج��ای اینکه ب��رای این فناوری ها راه حل داش��ته 
باش��یم بیشتر از بگیر و ببندها استفاده کرده ایم؛ از دوران وی اچ اس و 
ماهواره ه��ا گرفته تا ش��بکه های اجتماعی امروزی. به جای اینکه از این 
نرم افزارها برای توس��عه اس��تفاده کنیم، خودتحریمی انجام می دهیم و 
نرم افزاره��ای مورد اس��تفاده دنی��ا را از خود دریغ می کنی��م. اگر ما به 
اس��تقبال توس��عه شهر هوش��مند نرویم، در دنیا فراگیر می شود و ما از 

تحول دیجیتال عقب می مانیم.
بینا تصریح کرد: بس��یار مهم است که بتوانیم براساس دی ان ای هر 
کدام از شهرها یا در نگاه کالن تر کشورها، اولویت های خود را مشخص 
کنیم. متاسفانه هر کدام از سازمان ها یک نهاد نظارتی و تنظیم مقررات 

دارند که مدام مقررات تازه ای به مسائل اضافه می کنند.
وی تاکید کرد که برای باال رفتن بالون توسعه اقتصادی باید آن را از 
قوانین و مقررات دست و پاگیر سبک کرد و همچنین بیشترین استفاده 

را از تجربیات بین المللی به عمل آورد.
بین��ا ادامه داد: اگر بتوانیم به چند س��وال اصلی در این حوزه پاس��خ 
بدهی��م، می توانیم به ی��ک جمع بندی خوب در این خصوص برس��یم. 
اینک��ه بازیگ��ران اصل��ی و ذی نفعان تح��والت دیجیتال چه کس��انی 
هس��تند، نقش ش��ان چیس��ت و چطور می توان آنها را با هم هماهنگ 
کرد. چطور می توانیم مش��ارکت حداکثری مردم را در زندگی شهری و 
تصمیم گیری های مهم داش��ته باشیم. نقش داده ها و امکانات دیجیتالی 
و س��ایر فناوری هایی که در حوزه شهر هوش��مند باید مورد توجه قرار 

بگیرد، چیست؟ 
»یک موضوع دیگر کمبود منابع مالی است. باید بتوانیم سرمایه هایی 
را که به صورت جزیره ای در جاهای مختلف س��رمایه گذاری می ش��ود، 

متمرکز کنیم و براساس اولویت ها قدم برداریم.«
اهمیت حضور بین المللی 

ف��رزاد ابراهیم��ی، رئیس آکادمی اینترنت اش��یا هم در س��خنانی به 
ضرورت عرضه خدمت و محصول در سطح بین المللی پرداخت و گفت: 
پ��ول دیجیتال زمانی اتفاق می افتد که م��ا در عرصه بین المللی بتوانیم 
خود را نشان دهیم. اولین قدم الزم از سوی فعاالن بخش خصوصی این 

است که تحول دیجیتال را از خود شروع کنیم.
»برای کشورمان اتفاقات خوبی افتاده است. پاییز امسال بعد از سال ها 

عضو ش��ورای حکام itu اتحادیه جهانی مخابرات ش��دیم که به عنوان 
یکی از قدیمی ترین مجموعه های دنیا با حدود 15۰ س��ال قدمت، 193 
کش��ور در آن عضویت دارند و هر چهار سال یکبار تغییراتی در آن داده 
می ش��ود. امسال جمهوری اس��المی ایران موفق شد در اجالسی که در 
امارات برگزار ش��د با رای بس��یار خوبی حتی باالتر از روس��یه صاحب 

کرسی شورای حکام شود.«
وی اف��زود: درخص��وص بخ��ش خصوصی هم الزم به ذکر اس��ت که 
ی��ک م��اه و نیم قبل در بزرگ ترین نمایش��گاه فن��اوری چین، تعدادی 
از ش��رکت های ایرانی حضور پی��دا کردند و به ج��رأت می توانم بگویم 
در حوزه اینترنت اش��یا حرفی برای گفتن داش��تند.  در آنجا به راحتی 
 AR توانستند با طرف های چینی خود درخصوص خدمات و محصوالت

مذاکره کنند و عرضه خدمت داشته باشند. 
»ما امروز صاحب کرس��ی مرکز تعالی اینترنت اشیا آسیا و اقیانوسیه 
هس��تیم؛ یعنی چهار س��ال آینده هر فعالیتی که در آس��یا و اقیانوسیه 

صورت بگیرد باید از طریق ایران انجام شود.« 
رئی��س آکادمی اینترنت اش��یا افزود: یکی از طرح هایی که دو س��ال 
گذشته آغاز کردیم، گردشگری آموزش است. در همین کشور همسایه 
پاکستان برای یک دوره 3۰ ساعته iot روزی 1۰۰ دالر هزینه پرداخت 
می ش��ود. ما در کشور در ش��رایطی قرار داریم که از تهدیدها به عنوان 

فرصت استفاده کرده ایم و در این زمینه پیشرفت خوبی داشته ایم.
ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر کش��ور چین با اتاق بازرگانی ایران 
در حال رایزنی اس��ت تا بتوان��د در ایران به تولید بُرد چینی اقدام کند، 
زی��را یک کارگ��ر چینی با حداق��ل حقوق در ماه حداق��ل 3هزار یوآن 
دس��تمزد می گی��رد در حالی ک��ه کارگر م��ا در نهایت ش��اید ماهیانه 

2میلیون تومان حقوق بگیرد.
وی افزود: ما در کش��ورمان نیروی جوان و با اس��تعداد زیاد داریم از 
طرف��ی دانش فنی الزم را به واس��طه مجموعه های ق��وی که در حوزه 
آموزش کار می کنند، مهیا کردیم به همین واس��طه می توانیم توریس��م 

آموزش را در کشورمان راه اندازی کنیم. 
ابراهیمی یادآور ش��د: امروز در دنیا در حوزه تکنولوژی و فناوری های 
نوظهور، حدود ۴۴درصد کس��ب و کارها در س��ال 2۰1۶ با شرکت های

 Small &( بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط کس��ب و کار – SME
Medium Size Enterprises( بوده اس��ت. طبق آمارهای رس��می 
س��ال 2۰25این رقم به ۴5 و ۴۶درصد می رس��د. ب��ا توجه به اینکه ما 
یک درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده ایم، به طور مثال 
اگر 25 میلیون اپلیکیش��ن موبایل یا نرم افزار در حوزه iotساخته شود، 
25۰هزار اپلیکیشن س��رانه کشور ماست. فرصت زیادی وجود دارد که 
با آن نیروی تحصیلکرده بااس��تعداد و جوان و جویای کار کش��ورمان از 
طریق آن ش��تاب دهنده های کس��ب و کار در اکوسیستم کارآفرینی که 
امروز انصافا دوره سختی خود را گذرانده و به بلوغ خوبی رسیده است، 

ما سهم بازار خود را در حوزه اپلیکیشن بگیریم.
وی در ادام��ه گفت: البته در این مس��یر باید به نکاتی نیز توجه کرد، 

اولین نکته ضرورت تغییر دیدگاه است اینکه به بخش خصوصی اعتماد 
کنیم و یقین داش��ته باش��یم می تواند در عرصه بین المللی حرفی برای 

گفتن داشته باشد. 
»نکت��ه دیگر تس��هیل رواب��ط بین المللی اس��ت؛ واقعی��ت قضیه ما 
نمی توانیم در کش��ور خود بنش��ینیم و حرف های خوب بزنیم و بگوییم 
می خواهیم وارد عرصه تکنولوژی نوین ش��ویم، اما در سطح بین المللی 
تعامل نداش��ته باش��یم. به هر صورت، در این زمینه فعالیت های خوبی 
در س��ازمان نظام صنفی رایانه ای انجام شده و این سازمان تعامل خوبی 
را برای عرضه خدمات و محصوالت ش��رکت های فعال فناوری در حوزه 
iot با روس��یه ش��روع کرده که اتفاق بس��یار خوبی است و خبرهای آن 
را خواهید ش��نید. در همین راستا، نمایشگاهی هم در افغانستان برگزار 
خواهد شد. قدم هایی برداشته شده است و فرصت های خوبی برای انجام 

کار وجود دارد.«
فعالیت های بین المللی 

در پای��ان این نشس��ت، س��رابیان در جمع بندی نظ��رات و اظهارات 
مطرح ش��ده به چند نکته مهم اش��اره کرد و گفت: اگ��ر زنجیره ارزش 
اینترنت اش��یا را در نظر بگیریم، از بخش سنس��ورها یا حسگرها شروع 
می شود و تا انتها که در بحث پلتفرم و تحلیل داده است، پیش می رود. 
در بخش سنس��ورها و دیوایس ها که به س��مت مشتری می رود قیمت 
بسیار مهم است، بنابراین شاید ورود ما به این بحث اصال درست نباشد 
زیرا نمی توانیم سنس��ورها و دیوایس های س��مت مش��تری را در ایران 

ارزا ن تر از قیمت بین المللی در چین تولید کنیم.
وی افزود: حاشیه س��ود کانکتیویتی نیز حدود 5درصد است، داده ها 
و پلتفرم ها خامه اصلی را در این مس��یر ش��کل می ده��د، بنابراین اگر 
بخواهیم جهت گیری کنیم باید مراقب باش��یم که وارد س��اخت چیزی 
نش��ویم که به دلیل فقدان زیرساخت نتوانیم توجیه اقتصادی برای آن 

داشته باشیم.
دبیرکل س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور افزود: نکته مهمی که به 
آن اش��اره شد حضور در عرصه بین المللی و خارج شدن از فضای ایران 
است خوشبختانه در این راستا چند اتفاق در بهمن ماه رخ خواهد داد. 
»هفته آینده سه ش��نبه و چهارش��نبه وزیر ارتباطات ع��راق به ایران 
می آید و در حاش��یه این س��فر، برپایی یک جلسه خاص نظام صنفی را 
پیش بینی کردیم تا بخش خصوصی بیاید و توانمندی هایش را در حضور 
وزی��ر ارتباطات عراق ارائه دهد و بتوانیم یک ارتباط و تعامل دوطرفه را 
ایجاد کنیم. همچنین هفته آینده، حضور وزیر ارتباطات افغانس��تان را 
در ایران خواهیم داشت و برنامه مشابهی برگزار خواهیم کرد. در نهایت 
نمایشگاه آی س��ی تی افغانستان اس��ت که اوایل اردیبهشت سال بعد 
برگزار خواهد ش��د؛ یکی از شرکت های صنفی امتیاز کل این نمایشگاه 
را گرفته اس��ت و ما فراخوان را در روزنامه های رسمی منتشر کرده ایم. 
تمام شرکت هایی که فکر می کنند می توانند در بازار افغانستان مشتری 
داشته باشند در این فراخوان شرکت کنند تا مقدمات الزم برای حضور 

آنها در جشنواره فراهم شود.«

بایسته های تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دانش بنیان
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اخبار

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- مدی��ر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی از تخلیه و بارگیری حجمی بالغ بر 55 
میلیون تن انواع کاالی نفتی و غیرنفتی طی نُه ماه س��ال جاری در 
بندر ش��هید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری ایران خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اله 
مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه 
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با تشریح کارنامه عملیاتی این بندر 
طی نه ماه س��ال جاری، اظهار داشت: از آغاز سال 9۷ تا ابتدای دي 
م��اه جاری، 55 میلی��ون و ۴۰9  هزار و 9۴2 تن انواع کاالی نفتی و 
غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری ش��د. وی 
ادامه داد: از این میزان، 3۶ میلیون و 8۶۴ هزار و 352 تن مربوط به 
کاالهای غیرنفتی و 18 میلیون و 5۴5 هزار و 59۰ تن نیز به فرآورده 

های نفتی اختصاص دارد.
صادرات ۵.۵ میلیون تن فرآورده نفتی 

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی با اش��اره به آمار 
عملیات نفتی نُه ماه اخیر بندر خلیج فارس به عنوان بخش نفتی این 

منطقه ویژه بندری، تصریح کرد: صادرات اینگونه کاالها به پنج میلیون 
و 5۰9 هزار و 399 تن رسید و 35 هزار و 999 تن نیز ترانزیت شد. 

واردات نفتی 60 درصد کاهش یافت
عفیفی پور از کابوتاژ حجمی بالغ بر 12 میلیون تن فرآورده نفتی در 
این دوره زمانی خبر داد و اظهار داشت: 933 هزار و ۶۶۰ تن فرآورده 
نفتی نیز وارد این بندر شد که در همسنجی با سال گذشته، کاهش 

۶۰ درصدی داشته است.

صادرات غیرنفتی از مرز 26 میلیون تن عبور کرد
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از صادرات 2۶ میلیون و ۷۴ 
هزار و 183 تن کاالی غیرنفتی طی دوره زمانی نُه ماهه سال جاري 
سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: طی این مدت، همچنین سه 
میلیون و 38۷ هزار و 8۷9تن از این کاالها نیز، ترانزیت شد. به گفته 
وی، چهار میلیون و ۴81 هزار و ۴۶9 تن از اینگونه کاالها نیز در این 

دوره زمانی، وارد بزرگترین بندر تجاری کشور شد. 
دو میلیون تن کاال ترانشیپ شد

عفیفی پور بیان کرد: عالوه بر این، دو میلیون و 25 هزار و ۴۴۴ تن 
کاالی غیرنفتی از بندر شهید رجایی به بنادر دیگر منطقه ترانشیپ و 

2۴ هزار و 1۶۴ تن نیز کابوتاژ)حمل و نقل ساحلی( شد.
تردد 2778 فروند کشتی به بندر شهید رجایی 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان اظهار داش��ت: از آغاز 
امسال تا ابتدای دي ماه جاری، دو هزار و ۷۷8 فروند شناور در اسکله 
های چهل گانه بندر شهید رجایی پهلو گرفتند که از این تعداد، دو هزار 
و 333 فروند مربوط به کشتی های با ظرفیت باالی هزار تن بوده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز-  استاندار قم با حضور در دفاتر آیات 
عظام وحیدخراسانی، علوی بروجردی و فاضل لنکرانی با ایشان دیدار 

و گفت و گو نمود.
آیت اهلل العظمي وحید خراساني:

احیاي شعائر دیني مورد توجه جدي مسئوالن قم باشد
آیت اهلل العظمي وحید خراس��اني در دیدار با بهرام سرمست، 
استاندار قم، خواستار توجه جدي مسئوالن به احیاي شعائر دیني 
در اس��تان قم شد. آیت اهلل العظمي وحید خراس��اني در دیدار 
استاندار قم با ایشان، با بیان اینکه خدمت درقم توفیق الهي است 
اظهار داشت: قم مرکز تشیع و حریم آل محمد)ص( است. ایشان 
با تاکید بر احیاي شعائر دیني در استان قم، افزود: مراسم مذهبي 
و سالروز والدت و شهادت ائمه ي اطهار )ع( خصوصا ایام فاطمیه 
باید مورد توجه جدي مس��ئوالن قرار بگیرد وخدمات ارائه شده 
متناسب با این ایام تدارک دیده شود. این مرجع تقلید همچنین 
قرائت قرآن و هدیه ي آن به امام عصر )عج( را خواس��تار ش��د و 
گفت: توجهات حضرت حجت پشتوانه ي معنوي خادمان شهر 
مقدس قم خواهد بود. حجت االسالم والمسلمین نمازی مشاور 
امور روحانیت وزیر کش��ور استاندار قم را در این دیدار همراهی 

نمود.

آیت اهلل علوی بروجردی:
باید براي حل مشکل بیکاري که عامل بسیاري از 

آسیب هاي اجتماعي است برنامه ریزی شود
آیت اهلل علوی بروجردی در دیدار استاندار قم با ایشان، با بیان 
اینکه براي هر کاري از افراد کاردان آشنا با اصول کار باید استفاده 
شود اظهار داشت: از ابتکارات وزیر کشور این بوده که از افراد بدنه 
ي وزارت کشور در انتخاب استانداران جدید استفاده کرده است. 
وی با بیان اینکه خدمت در قم دو امتیاز مهم دارد افزود: یکي از 
این دو امتیاز خدمت به مردم اس��ت که از هر عبادتي ارزشمندتر 
اس��ت؛ و مزیت مزیت دوم آن خدم��ت به حضرت معصومه )س( 
هست. آیت اهلل علوی بروجردی با بیان اینکه مرکزیت حوزه های 
علمیه در قم نیز به برکت وجود کریمه اهل بیت)س( اس��ت بیان 
داش��ت: این بانوی کریمه براي ش��یعیان موضوعیت خاص دارد 
و هرچقدر ش��هر قم آباد باشد به ش��ئونات حضرت برمي گردد و 
این توفیقي براي مس��ئوالن است که در این مسیر حرکت کنند. 
وی همچنین با بیان اینکه جمعیت قم بیش از امکانات آن اس��ت 
و زیرس��اخت هاي شهري متناس��ب با جمعیت این شهر نیست 
خاطرنش��ان ک��رد: باید براي حل مش��کل بیکاري نی��ز که عامل 

بسیاري از آسیب هاي اجتماعي است برنامه ریزی شود.

آیت اهلل فاضل لنکراني:
توجه به معیشت باید در اولویت کاري مسئوالن باشد

آیت اهلل فاضل لنکراني نیز ضمن قدرداني از خدمات استانداران گذشته 
طي س��خناني خدمت درقم را نیازمند توفیق الهي دانست. استاد درس 
خارج حوزه با بیان اینکه همت واالیي در راستاي ارتقاء وضعیت صنعتي 
استان قم نیاز است گفت: انتظار مي رود که قم مراکز صنعتي، تجاري و 
اقتصادي اش قوي ش��ود و بیکاري در این استان به حداقل برسد. ایشان 
بیان داشت: در گذشته نگاه به استان قم متمرکز به جهات دیني و علمي 
بود و همین مسئله موجب شد به جنبه هاي صنعتي و اقتصادي استان قم 
توجه نشود؛ توجه به معیشت باید در اولویت کاري مسئوالن باشد. استاد 
درس خارج حوزه با اشاره به برنامه ي دشمنان براي ضربه زدن به عفاف و 
حجاب در قم خاطرنشان کرد: چهره ي مذهبي استان قم باید حفظ شود 

و تدبیري براي حفظ بافت فرهنگي صورت بگیرد.
استاندار قم نیز در این دیدارها خدمت در قم را توفیق الهي دانست 
و ابراز کرد: در این مسیر نیازمند فرمایشات و توصیه هاي مراجع عظام و 
علما و دعاي خیر ایشان هستیم. حجت االسالم والمسلمین نمازي مشاور 
امور روحانیت وزیر کشور که در این دیدار ها استاندار قم را همراهی می 
کرد نیز با اشاره به اجراي قانون منع بکارگیري بازنشستگان، اظهار داشت: 
اس��تفاده از نیروهاي کارآزموده و داراي سابقه خدمت در وزارت کشور از 

اولویت هاي وزیر کشور در انتصاب استانداران بوده است.

اصفهان - قاسـم اسد- در دهمین جلسه کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد مشکالت بخش معدن 
با نگاه ویژه مس��ووالن قابل حل است. به گزارش روابط عمومی اتاق 
بازرگانی اصفهان احمد خوروش، رئیس کمیس��یون معدن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی اصفهان دراین جلسه با بیان نقش ویژه معادن 
و صنایع معدنی در اقتصاد استان، توجه به چالش های این بخش و 
تسهیل فعالیت معدنکاران را به منظور افزایش اشتغال و ایجاد ارزش 
افزوده ضروری دانس��ت. وی با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، از 
جمع بندی انتظارات فعاالن  بخش معدن استان  در این کمیسیون 
به منظور ارائه به وزارتخانه خبر داد و اظهار امیدواری نمود: با حمایت 
ویژه وزارت صنعت ش��اهد رفع چالش های بخش معدن در استان و 
کشور باشیم.  وی در ادامه ازطرح رفع مشکالت بخش معدن استان 
در  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و انجام پیگیری 
های الزم جهت اجرایی شدن مصوبات این شورا ازسوی اتاق بازرگانی 
اصفهان خبر داد. در ادامه حمیدرضا مومنی ، عضو کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه طبق پیش 
بینی ها و شواهد موجود،  چشم انداز مناسبی برای اقتصاد کشور در 
بخش های صنعت، معدن و بخش های تولیدی متصور نیست تصریح 

کرد: فعاالن اقتصادی کشور و استان باید در سال آینده  با حساسیت 
بیشتری فعالیت های اقتصادی و قراردادهای خود را مدیریت نمایند. 
وی تاکید کرد: با توجه به نوس��انات زیاد اقتصاد ، الزم است فعالین 
اقتصادی ترجیحا قراردادهای خود را بصورت کوتاه مدت منعقد نموده 
و از بستن قراردادهای بلند مدت پرهیز کنند. حسام الدین فرهادی، 
مشاور این کمیسیون نیز در این جلسه با انتقاد از نظام بودجه ریزی 
کش��ور، این نوع بودجه ریزی را واقع بینانه ندانس��ت و تصریح کرد: 
متاسفانه در دهه های گذشته شاهد بودجه ریزی های غیر عملیاتی 
و غی��ر واقعی  در کش��ور بوده ایم که این امر تا کنون آس��یب های 
بس��یاری به اقتصاد کشور وارد نموده اس��ت. وی افزایش درآمدهای 
مالیاتی کشور در سال 98 را یکی از نقاط منفی و بحث برانگیز بودجه 
پیشنهادی سال آینده دانست و افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور 

در رکود بی س��ابقه ای قرار داشته و با نوسانات ارزی  سال جاری  و 
آثار سوء  تحریم های یکجانبه آمریکا،  دورنمای مطلوبی برای اقتصاد 
کشور تصور نمی شود، این افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند سبب 
تش��دید رکود در بازار و افزایش مشکالت بخش های تولیدی اعم از 
صنعتی و معدنی شود. فرهادی  افزایش بیش از ۴۰ درصدی در آمد 
دولت ناشی از حقوق دولتی را نیزیکی دیگراز اشکاالت بزرگ بودجه  
پیشنهادی سال 98 دانست و گفت: در شرایطی که به نقل از وزارت 
صمت تا سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ معدن در کشور تعطیل شده و 
عمده  معادن فعال موجود نیز با مشکالت بزرگی مانند رکود در بازار 
مواجهند، این افزایش بیش از چهار هزار میلیارد ریالی درآمد دولت  
ناشی از حقوق دولتی و بهره مالکانه در حوزه معدن می تواند چالش 
های این بخش را تشدید نماید . وی افزایش سرسام آورهزینه های 
حمل در سال جاری  و همچنین افزایش هزینه های حمل دریایی و 
بیمه در بخش صادرات محصوالت معدنی را نیز از دیگرچالش های 
بزرگ این بخش عنوان کرد که به همراه رکود حاکم بر اقتصاد کشور 
بخش معدن را زمین گیر کرده است و با افزایش حقوق دولتی در سال 
98 شاهد تشدید این بخش خواهیم بود. این عضو کمیسیون کاهش 
1۷ درصدی بودجه ایمیدرو بعنوان متولی توسعه معادن کشوررانیز از 

نقاط منفی بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 دانست. 

سـاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازن��دران و به نقل روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران در این نشس��ت تخصصی که جمعی 
از مدیران اس��تان از جمله دکتر یخکش��ی مدیرعامل آب منطقه ای 
مازندران حضور داش��تند آقای دکتر یخکش��ی در آغاز این نشس��ت 
تخصصی به تنوع مباحث حقوقی و ق��راردادی در مدیریت منابع آب 
اس��تان اشاره کردند و گفتند: مازندران یک استان پرجاذبه و به لحاظ 
اقتصادی در خیلی از حوزه ها دارای رتبه ی برتر بوده لذا دولت همواره 
توجه ویژه ای به این اس��تان داشته است.   وی با بیان اینکه جمعیت 
ثابت استان حدود سه میلیون و سیصد هزار نفر می باشد که در مواقعی 
در سال این جمعیت به دلیل جاذبه های گردشگری این استان به بیش 
از دو برابر می رسد گفت: تامین نیاز آبی این مقدار از جمعیت نیازمند 
زیرساخت های الزم بوده که باید خدمات مناسب به موقع ارائه شود. 
ایش��ان با اشاره به تنوع محصوالت کشاورزی در استان موضوع آب را 
مهم برش��مرد و تصریح کرد: برخ��ی از این محصوالت مانند برنج که 
محصول آب بر بوده نیازمند احداث تاسیسات مهار آب می باشیم گرچه 
در بخش مهار آب را دارای یک عقب ماندگی و مشکالت هستیم. وی 
میزان منابع آب تجدیدشونده استان را حدود ۶ میلیارد مترمکعب اعالم 

کرد و از این مقدار 5 / ۴ مقدار آب سطحی و 5 / 1 مقدار آب زیرزمینی 
است که در حال حاضر 1۰ درصد از آب پشت سد ها و 1۰ در صد دیگر 
از طریق آب بندان ها تنظیم و مابقی بصورت سنتی و تنظیم نشده در 
اختیار کش��اورزان قرار می گیرد و با طرح هایی که در دس��ت اجرا و 
مطالعه داریم در نظر داریم این شاخص را به رقم 38 درصد برسانیم که 
این رقم معادل متوسط کشوری است اما در بخش آب زیرزمینی دیگر 
امکان توسعه وجود ندارد و ما در این بخش به لحاظ محدودیت برداشت 
و در مع��رض خطر ب��ودن آب زیرزمینی به لحاظ کمیت و کیفیت با 
چالش مواجه هستیم و نیازمند مشارکت مردم و همینطور اجرای طرح 

های متعدد تعادل بخشی برای حفظ این منابع می باشیم. مدیرعامل 
آب منطقه ای مازندران با اش��اره ب��ه محدودیت های منابع آب از آب 
بندان ها بعنوان یک میراث بجای مانده از گذشته یاد کرد و گفت: آب 
بندان که ویژه شمال کشور هستند سدهایی خارج از بستر بوده که در 
گذش��ته به خاطر محدودیت امکانات امکان سد در این مناطق وجود 
نداشته لذا گذشتگان ما با استفاده از شرایط طبیعی بیش از 8۰۰ قطعه 
آب بندان را در وسعت 1۶ هزار هکتار ایجاد کردند. رییس هیئت مدیره 
آب منطقه ای مازندران در ادامه با برشمردن ویژگی های رودخانه های 
مازندران و نقش آنها گفت: رودخانه های مازندران از منظر تامین آب 
شرب، تامین آب کشاورزی، تعدد رودخانه ها، منظره گردشگری، تامین 
مصالح رودخانه ای و همچنین محدودیت زمین مهم بوده که همه ی 
مباحث در بحث قراردادی می تواند مدنظر قرار گیرد. ایشان در پایان با 
اشاره به تجارب آب مازندران در زمینه ی مباحث قراردادی به تجارب 
آب منطقه ای مازندران در خصوص احداث سد به روش DB استفاده 
از روش فدیک، احداث نیروگاه به روش B.O.O و سرمایه گذاری در 
زمینه محیط پیرامونی سد ها و رودخانه ها و تعیین چارچوب مشخص 

برای اینگونه قراردادها پرداخت.

عفیفی پور اعالم کرد:

جابجایی کاال در بندر شهید رجایی از 55 میلیون تن گذشت

دیدار استاندار قم با آیات عظام وحیدخراسانی، علوی بروجردی و فاضل لنکرانی

در دهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی عنوان شد:

مشکالت بخش معدن با نگاه ویژه مسووالن حل شدنی است

با حضور یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران انجام شد :

سومین نشست تخصصی مدیران دفاتر قراردادهای آب منطقه ای سراسر کشور در مازندران 

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛
پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد

کرمـان- خبرنـگار فرصت امروز- با به��ره برداری از ای��ن پروژه 12۰ 
لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شهر قلعه گنج افزوده شد. با حضور دکتر 
نوبخت معاون رئیس جمهور ورئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار 
کرمان،نماینده مردم کهنوج و پنج گنج جنوب در مجلس، امام جمعه و فرماندار 
کهنوج، جمعی از مدیران کل استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمان و س��ایر مسئولین محلی،پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان در مراسم افتتاحیه گفت: مطالعات این پروژه در سال 89 آغاز و در سال 91 کلنگ احداث آن به زمین 
زده شد. طاهری افزود: طول خط انتقال این پروژه ۶5 کیلومتر و  حجم مخزن ذخیره آن 1۰ هزار متر مکعب است. وی تصریح کرد: 
میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح 35۰ میلیارد ریال است و اعتبار آن از محل های طرح های تملک دارایی های استانی و ملی 
تهیه شده است.  طاهری در ادامه بیان داشت: آب این طرح از چهار حلقه چاه تامین می شود و با بهره برداری از آن 12۰ لیتر بر ثانیه 

به ظرفیت تامین آب شهر قلعه گنج افزوده می شود.

شهردار کرج : چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، افتخار به گذشته، امید به آینده
کرج- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار کرج گفت: برگزاری باشکوه چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی امید کاذب دشمنان در ایجاد تفرقه و اختالف میان مردم و مسئوالن را نقش برآب 
می کند.  علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت:تالش بر این است که برنامه های گرامیداشت چهلمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی در کرج به بهترین نحو برگزار شود. شهردار کرج ادامه داد: مدیران 
مناطق باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که در این ایام دستاوردهای چهل ساله انقالب برای شهروندان 
به خوبی تشریح و تبیین شود. وی با اشاره به ضرورت تغییر چهره شهر در ایام اهلل دهه فجر توضیح 
داد: مدیریت شهری وظیفه دارد، با آذین بندی خیابان ها و معابر، نصب بنر و المانهای مناسب و فضاسازی جذاب شور و حال انقالبی را 
در شهر ایجاد کند. کمالی زاده توضیح داد: شهرداران مناطق مختلف باید فارغ از محدودیت های اعتباری و مالی، برای برگزاری هرچه 
باشکوه تر جشن انقالب تالش کنند و متناسب با امکانات، رنگ و بوی شهر را تغییر دهند. این مسئول خاطر نشان کرد: بخشنامه 
های الزم در این خصوص به حوزه حسابرسی و معاونت مالی ارسال شده و اعتبار ویژه ای برای برگزاری برنامه های ایام اهلل دهه فجر 

تخصیص داده شده است.

معاون خدمات شهری: با تمام توان به استقبال از بهار می رویم
رشت- مهناز نوبری- جلسه استقبال از بهار با حضور علی مقصودی معاون خدمات شهری، محمدباقر بشردانش مدیر هماهنگی 
و نظارت بر خدمات شهری، مجتبی شهرستانی مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری، سجاد محجوب مدیرعامل سازمان زیبا و 
منظر شهری و معاونین خدمات شهری مناطق پنچگانه شهرداری رشت در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری برگزار شد.در 
این جلسه علی مقصودی با بر شمردن برنامه های شهرداری جهت استقبال از مهمانان و گردشگران نوروزی اظهار داشت: هر سال 
قبل از شروع سال نو شهرداری رشت با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی های اجرایی اقدامات ویژه ای در راستای جلب رضایت 
شهروندان و گردشگران و همچنین زیباتر شدن شهر انجام می دهد.وی بر بکارگیری از همه امکانات و نیروهای موجود در مناطق 
جهت آماده سازی شهر قبل از شروع سال جدید تاکید و تصریح کرد: هر سال شهر رشت شاهد حضور گردشگر و مسافر از اقصی 
نقاط کشور می باشد که می بایست با بکارگیری و برنامه ریزی های الزم و همچنین زیباتر کردن چهره شهر ایام شادی را برای این 
عزیزان فراهم نمایم.معاون خدمات شهری از برگزاری فراخوان ارائه طرح و ایده های مرتبط با عید نوروز و مسافران توسط شهروندان 
خبر داد و گفت: در این فراخوان از طراحان، هنرمندان و متخصصان دعوت بعمل می آید تا کلیه آثار خود را به سازمان سیما و منظر 
شهرداری واقع در میدان فرهنگ، خیابان پرستار ارائه دهند.وی همچنین پاکسازی محالت، رودخانه ها، تاالب عینک، خیابان های 
ورودی- خروجی شهر از زباله و نخاله را، جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: هرچند پاکسازی شهر هر روز و به صورت 2۴ ساعته 
انجام می پذیرد ولی تاکید بر پاکس��ازی ویژه از هرگونه آلودگی اعم از حذف زواید بصری، نظافت س��رویس بهداشتی های عمومی 

مربوط به مساجد و شوارع عام و پارکها می باشد.

تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال جهت اصالح و بهینه سازی 
شبکه های برق مراوه تپه

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- وزیر نیرو گفت : برای طرح اصالح و بهینه سازی برق روستایی شهرستان مراوه تپه نیز مبلغ 
2۰ میلیارد ریال از منابع داخلی توانیر اختصاص خواهد یافت تا صرف پروژه های مورد نیاز شود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان رضا اردکانیان در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی روستایی قرناوه استان گلستان طی سخنانی مسئله خدمات رسانی 
به روستاها را جزو نقاط روشن کارنامه دولت های جمهوری اسالمی دانست و افزود: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه DG شهرستان 
مراوه تپه به هش��ت مگاوات رس��یده است که با تکمیل طرح توسعه این واحد ظرفیت نیروگاه تا تابستان سال آینده به 12 مگاوات 
خواهد رسید.وزیر نیرو تاکید کرد: امیدواریم با توجه ای که دولت و مجلس به این مسئله داشته اند و همچنین با دستوری که مقام 
معظم رهبری برای بهره برداری از منابع صندوق توسعه ملی در این زمینه صادر کرده اند بتوانیم با سرعت بیشتری سایر فعالیت ها و 
پروژ  ه های این بخش را به ثمر برسانیم.اردکانیان ادامه داد: در بخش برق روستایی نیز فعالیت خوبی انجام شده است که این امر باعث 
شده کشور ما در زمینه تامین آب و برق برای شهروندان خود از بهترین شاخص های جهانی برخوردار باشد.در حاشیه سفر وزیر نیرو 
به شرق گلستان ، مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گزارشی اجمالی از وضعیت پروژه های 

برق در این استان ارائه نمود.

بزرگداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکي لرستان برگزار شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت روز پرستار مراسم  با شکوهي با حضور آیت اهلل 
میرعمادي امام جمعه خرم آباد ،دکتر ساکي ریاست دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،حجت االسالم 
و المس��لمین مرادیان مسئول دفتر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( در دانشگاه 
،دکتر عباس پزشکي معاون درمان ،دکترعلي فرهادي معاون توسعه مدیریت و منابع انساني دانشگاه 
و جمع کثیري از پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز درماني استان لرستان در سالن اجتماعات 
جهاد کش��اورزي استان برگزار ش��د  در این مراسم آیت اهلل میر عمادي با تبریک والدت با سعادت 
حضرت زینب کبري سالم اهلل علیها و روز پرستار اظهار داشت :پرستاري یکي از مشاغل ارزشمند اجتماعي است که خدمات ماندگار 
آن فراموش ناشدني ست و چون براي خدا و نجات انسانها ایثار و فداکاري مي کنند نامشان همیشه مایه افتخار و وجودشان مایه 
الگوبراي همه جامعه مي باشند . امام جمعه خرم آباد با تشریح جایگاه پرستار در نظام اسالمي خاطر نشان کرد :پرستار از جایگاه 
واالیي برخوردار است و شغل شریف پرستاري از برترین مشاغل است چون که همه انسانها مدیون  پرستاران  هستند . وي در ادامه 
افزود :پرس��تاري ش��غلي است که همه ارزشهاي زندگي را در خود تجمیع کرده و برخورد عاطفي ،احسان و نیکي باعث شده است 
پرستاران از زمره ي محسنین باشند .  آیت اهلل میرعمادي عنوان کرد :دلسوزي و خیر خواهي ،کمک رساني و دستگیري از بیماران 
و دردمندان،مراقبت و محافظت، عشق و عالقه به کار و خدمت به دیگران ،امید بخشي و رسیدگي به دردمندان از صفات عالي پرستار 

است که او را مظهر نیکویي و احسان معرفي مي کند .

تولید انرژی برق نیروگاه رامین اهواز از مرز7 میلیون و 880 هزار مگاوات گذر کرد
اهواز- شبنم قجاوند- این نیروگاه با تولید 821 هزار و 13۰ مگاوات ساعت در آذرماه توانست میزان تولید انرژی برق در 9ماهه 
سال جاری خود را به ۷ میلیون و 883 هزار مگاوات ساعت برساند. به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : این نیروگاه با تولید 
821 هزار و 13۰ مگاوات ساعت در آذرماه توانست میزان تولید انرژی برق در 9 ماهه سال جاری خود را به ۷ میلیون و 883 هزار 
مگاوات ساعت برساند. ناصر محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اعالم این خبر گفت : تولید پایدار انرژی برق در طول سال بویژه 
در فصل تابستان مهمترین هدف و رویکرد ما در این مجموعه است و در تابستان سال جاری نیز توانستیم  با تکیه بر تجربه و همت 
تالشگران این نیروگاه یکی از پرچالش ترین ایام سال را با موفقیت پشت سر بگذاریم. وی گفت : کاهش دمای هوا و تقاضای مصرف 
انرژی برق فرصت مناسبی جهت انجام تعمیرات واحدهای نیروگاهی، تقویت و حفظ آمادگی واحدها و رفع چالشهای تولید است و 
طی ماههای اخیر ضمن اجرای تعمیرات اساسی واحد 3۰5 مگاواتی شماره ۴ ، رفع مشکالت سایر واحدهای تولیدی را نیز بصورت 

دوره ای در حال اجرا داریم. 

دیدار های جداگانه مدیرعامل شرکت برق ایالم با مدیرکل صدا وسیما و شهردار ایالم
ایالم - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در دیدار با مدیرکل صدا و سیما ضمن تیریک 
به مناسبت انتصاب ایشان گفت: رسانه ملی به عنوان مطلوب ترین رسانه در بین مردم نقش به سزایی در فرهنگ سازی و اصالح 
امورات جامعه دارد. دکتر هادی شیرخانی افزود: صنعت برق در حال حاضر مبتال به مشکالت عدیده ای است که نیازمند تالش و 
یاری همه جانبه اصحاب رسانه، صاحبان اندیشه و هنرمندان در راس آن رسانه معتمد ملی می باشد.وی افزود: مردم شریف ما باید 
بدانند ما شرکت های توزیع برق را به صورت آنالین از شرکت های برق منطقه ای خریداری نموده و عالوه بر آن باید 9 درصدمالیات 
بر ارزش افزوده را نیز بپردازیم. این درحالی است که در خوشبینانه ترین حالت ممکن بعد از ۶۰ روز تنها ۶۰ درصد بدهی برق بهای 

مصرفی وصول می گردد.

دوشنبه
اول بهمن 1397

شماره 1246



کس��انی در زندگ��ی ب��ه موفقیت می رس��ند و در جهان 
تفاوت��ی ایجاد می کنند که ارزش ها، پایه و اس��اس زندگی 
خود را درک کرده ان��د و مطابق با آن اعمال روزانه  خود را 
تنظیم می کنند. تیفانی ماسون تفاوت یک زندگی بی اساس 
ب��ا زندگ��ی با پایه  محک��م را با ما به اش��تراک می گذارد و 
روش ه��ای پی��دا ک��ردن ارزش هر ک��س در زندگی اش را 
به ما می آموزد. با ما همراه باش��ید تا ب��ه بینش بهتری به 

ارزش های زندگی تان برسید.
2۴ س��اعت در روز وجود دارد. ش��ما این را می دانید من 
هم این را می دانم. من بیش��تر از ش��ما زمان ندارم و شما 
هم بیش��تر از من  نصیب تان نمی ش��ود. با این حال، بعضی 
از ماها بس��یار بیش��تر از س��اعت هایی که داریم، کار انجام 
می دهیم. بعض��ی از ما در زندگی موفق هس��تیم و بعضی  
موفق نیس��تیم. به نظر شما چه چیزی یک فرد موفق را از 

دیگران جدا می کند؟
م��ن ی��ک الگو ب��رای دس��تیابی ب��ه موفقی��ت در همه 
حوزه های زندگی را کش��ف کرده ام و آن با داشتن یک پایه 

محکم شروع می شود.
من به تازگی در مورد اهمیت پایه و اساس زندگی - که 
آنان را س��نگ می نامم- برای چند ایستگاه های تلویزیونی 
محلی صحبت کردم. من یک نمایش به نام شیش��ه  زندگی 
انج��ام دادم که در آن دو شیش��ه نش��ان دهنده زندگی ما  

بود. در اولی، س��نگریزه های کوچک و شن در پایین و چند 
سنگ در باال قرار دادم. در دومی، سنگ در پایین و شن و 
سنگریزه باالی سنگ قرار گرفتند، اما سنگ ها، سنگریزه ها 

و شن های چه ربطی به موفقیت دارند؟
ش��ن و ماسه در زندگی ما نش��ان دهنده وظایف، اهداف 
و فعالیت هایی هس��تند ک��ه ما هر روز انج��ام می دهیم و 
س��نگریزه ها نش��ان دهنده دارایی های مادی هستند که ما 
خریداری می کنیم. سنگ ها نش��ان دهنده پایه  موفقیت ما 
هس��تند - آنها عمیق ترین و مهم ترین ارزش ها در زندگی 

ما محسوب می شوند. 
اکن��ون، اگر فقط یک هفته برای زندگی وقت داش��تید، 
چگون��ه آن را س��پری می کردی��د؟ ب��ا چ��ه کس��ی وقت 
می گذراندید و چه کاری انجام می دادید؟ پاس��خ های شما 
مهم ترین ارزش های تان، به عبارت دیگر، همان سنگ های 

شما هستند. 
اف��رادی ک��ه در اولین شیش��ه با ش��ن در پایین زندگی 
می کنن��د، با وظایف و اموال روزانه خود مش��غولند و هیچ 
پایه قوی برای سنگ های شان ندارند. افرادی که در شیشه 
دوم زندگ��ی می کنن��د، دارای پایه ای قوی از س��نگ ها در 
پایی��ن هس��تند و روز خود را ب��ه آرامی، س��ازمان یافته و 
متمرکز سپری می کنند. آنها می دانند که مهم ترین موضوع 
چه چیزی اس��ت و بنابراین زندگی ش��ان ب��ا اهمیت تر و با 

پاداش بیشتری است.
آش��نایی با س��نگ های تان در زندگی به شما این امکان 
را می دهد که یک ش��یوه زندگی موفق داشته باشید که به 
شما هدف، اشتیاق و معنا می بخشد. کسانی که پایه محکم 
و روشنی دارند، کسانی هستند که به چیزهای بزرگ دست 
پیدا خواهند کرد و در این دنیا تفاوتی ایجاد می کنند. این 
افراد از خواس��ت خود پی��روی می کنند - آنها می دانند که 
انجام دادن و زندگی کردن ارزش های شان وظیفه آنهاست.

در اینجا چهار سؤال که در هنگام پایه گذاری باید از خود 
بپرسید مطرح می شود:

1-  اگر فقط یک هفته برای زندگی وقت داشتم، چگونه 
آن را سپری می کردم؟

2- چهار س��نگ برتر - مهم ترین چیزها - در زندگی من 
چه هستند؟

3- چگون��ه می توانم یک ش��یوه زندگی ایجاد کنم که با 
سنگ هایم همخوانی داشته باشد؟

۴- چه میراثی می خواهم از خود به جا بگذارم؟
پاسخ شما به این س��ؤاالت ارزش های مهم تان را تعریف 
می کنند. اولین قدم برای موفقیت یافتن پایه درست است، 
بنابراین روی س��نگ های خود تمرکز کنی��د و با توجه به 

آنها زندگی کنید.
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برای رسیدن به موفقیت، ارزش های زندگی خود را پیدا کنید

حقایقی شوکه کننده از زندگی و کار در سیلیکون ولی
زندگی و کار در س��یلیکون ولی و ش��رکت های غول فناوری، آرزوی بسیاری از جوانان جهان 

است که البته، از نزدیک چهره  متفاوتی دارد.
افراد متخصص در حوزه های مختلف دنیای فناوری، با امیدهای زیاد برای کار در قطب فناوری 
جهان یعنی سان فرانسیسکو و خصوصا منطقه  سیلیکون  ولی، تالش می کنند. آنها امید دارند که 
در ش��رکت های بزرگی همچون گوگل،  اپل، مایکروس��افت و دیگران استخدام شده یا استارتاپ 
خ��ود را راه ان��دازی کنند. البته، زندگی با حقوق های مرس��وم در س��یلیکون  ولی، منطقه ای که 

گران ترین خانه های آمریکا را دارد، به آن زیبایی که همه فکر می کنند، نیست.
س��یلیکون  ولی در اصطالحات انگلیس��ی ب��ا »منطقه خلیجی« یا Bay Area نیز ش��ناخته 
می ش��ود. ای��ن توهم و آرزو که حض��ور در چنین منطقه ای، حقوق های نجوم��ی و درآمد عالی 
به همراه خواهد داش��ت، بس��یاری از افراد را به مهاجرت به سان فرانسیسکو واداشته است. نکته  
قابل توجه آن اس��ت که حقوق پرداختی به نیروی انس��انی در حوزه  فن��اوری، به آن خوبی که 

همگان تصور می کنند،  نیست.
بازار امالک و مستغالت، در سان فرانسیسکو و خصوصا خلیج معروف آن، یکی از پررقابت ترین 
بازارها در کل آمریکا محس��وب می ش��ود. درواقع، پیدا کردن یک محل مناسب برای زندگی در 
آن منطقه، تقریبا غیرممکن اس��ت. بحران امالک در آن منطق��ه، موجب افزایش بی خانمانی و 

توسعه  اپیدمی آن می شود.
طبق آمارهای مختلف، میانگین حداقل حقوق س��الیانه در سیلیکون ولی حدود 91 هزار دالر 
اس��ت. اج��اره  خانه های تک تخت خوابه نیز از 33۶۰ دالر ش��روع می ش��ود. درنتیجه، کارمندان 
ش��رکت های حاضر در منطقه ،  باید س��هم زیادی از حقوق خود را ب��رای پرداخت اجاره، هزینه 
کنند. چنین قیمت هایی، خرید خانه را نیز تقریبا به افس��انه تبدیل کرده اند. حدود ۶۰درصد از 

نیروی کار سیلیکون ولی هیچ امیدی به خرید خانه ندارند.
موارد گفته ش��ده در باال، حقایقی کلی از هزینه های اس��کان در سیلیکون ولی بود. عالوه بر این 
موارد، هزینه های دیگر نیز در قطب فناوری جهان،  باال محس��وب می شود و به طور  کلی، زندگی 
را از آن رویای اولیه،  دور می کند. در ادامه  این مطلب زومیت،  به بررسی دقیق تر شرایط زندگی 

و نمایش تصاویری از حقایق منطقه  سیلیکون ولی می پردازیم.
کمب��ود خانه در س��یلیکون ولی، تقاضا را برای اجاره و خرید افزایش داده اس��ت و در نتیجه، 
قیمت ه��ا نیز به صورت نجوم��ی افزایش یافته ان��د. در این  میان، غول های فناوری نیز س��رعت 
استخدام خود را کاهش نداده اند و نیروی انسانی بااستعداد، با سرعت باالیی به آن منطقه جذب 
می ش��ود. بسیاری از استعدادهای جدید استخدام ش��ده، با عینک خوش بینی وارد سیلیکون ولی 
می شوند و آینده ای پربار را برای خود تصور می کنند. درواقع، در ذهن آنها، خودروها و خانه های 

لوکس و سبک زندگی عالی و دور از تصور، نقش می بندد.
واقعیت زندگی در س��یلیکون ولی، با آنچه اکثر متخصصان تصور می کنند، تفاوت دارد. اولین 
ش��وکی که به آنها وارد می ش��ود، قیمت باالی اجاره در منطقه است. آنها پس از مدتی، مجبور 
می شوند تا سهم زیادی از حقوق خود را برای اجاره  محل زندگی پرداخت کنند. بقیه حقوق نیز 

خرج هزینه های سرسام آور زندگی در سان فرانسیسکو می شود.
افرادی که با هزاران امید، برای کار به سیلیکون ولی می آیند، پس از مدتی مجبور می شوند تا 
خالقیت خود را برای کاهش هرچه  بیش��تر هزینه ه��ا در این منطقه، به کار گیرند. یکی از نتایج 
این خالقیت ها، منجر به تأسیس یک خوابگاه عمومی با نام Nagev شد. هدف شرکت موسس، 
فراهم کردن مکان خواب و زندگی برای کارمندان شرکت های فناوری در سان فرانسیسکو است. 
البته، نمونه های مش��ابه زیادی در آن ش��هر وجود دارند که با هدف کاهش هزینه های اجاره و 
اس��کان تأسیس ش��ده اند. Nagev، پنجاه اتاق را در س��اختمانی 3 طبقه، طراحی و اجرا کرده 

است.
بسیاری از ساکنان Nagev، با اجاره   ماهانه 19۰۰ دالر، در تخت های چندطبقه اسکان دارند. 
س��اکنان Nagev، از توس��عه دهندگان نرم افزار، تا طراحان راب��ط کاری، تحلیلگران عملیات یا 
حتی مهندسان واقعیت افزوده را شامل می شوند که عموما، کمتر از 3۰ سال سن دارند. در این 
مجموعه ها، یک ارتباط اجتماعی هم بین س��اکنان برقرار اس��ت و آنها از هر فرصتی برای تبادل 
ایده ها و ساختن سرویس های جدید، استفاده می کنند. در ساختمان Nagev، هر یکشنبه برای 

نزدیکی هرچه بیشتر ساکنان، میهمانی و شام مشترک برگزار می شود.
س��اکنان خوابگاه های سیلیکون ولی از امکانات ایجادشده تاحدودی راضی هستند، اما ساکنان 
محلی به اشغال فضاهای مسکونی توسط چنین شرکت هایی انتقاد دارند. آنها معتقد هستند که 

قیمت مسکن با چنین رخدادهایی افزایش می یابد.
در مقاب��ل خوابگاه ه��ای عمومی، اف��رادی قرار دارند که با خانواده در س��یلیکون ولی س��اکن 
می شوند. آنها چالش های زیادی برای تأمین مسکن دارند و نمی توانند در هر ساختمانی، زندگی 
کنن��د. به عنوان نمون��ه ای از این خانواده ها، تصاویر زیر را می بینیم ک��ه یک خانواده  3 نفره، در 

خانه ای پیش ساخته زندگی می کنند که از تگزاس، آن را به کالیفرنیا آورده اند.
زندگ��ی در یک خانه  پیش س��اخته،  چالش های خاص خود را دارد ک��ه باید، جابه جایی و پیدا 
کردن محل پارک برای اس��کان خانه را نیز به آن اضافه کنیم. به هرحال، خانواده  مذکور با یک 
خان��واده  دیگر توافق کرده اند که منزل خود را در پارکینگ آنها مس��تقر کنند. تأمین برق برای 
ای��ن خان��ه  چوبی نیز با پریزی از خانه  مجاور تهیه ش��ده و تنها برای مقاص��د خاص،  از ژنراتور 

استفاده می شود.
همان طور که گفته ش��د، محدودیت های اسکان موجب پیاده سازی طرح های خالفانه نیز شده 
اس��ت. خانواده  میکا برای تأمین برق خود از پنل های خورش��یدی نیز استفاده می کنند. آنها در 
خانه  کوچک خود،  تقریبا تمامی نیازها را برطرف کرده اند. البته، آمادگی برای بزرگ شدن فرزند 
و رس��یدن به س��ن نوجوانی هم در طراحی ها لحاظ شده است، اما با گذر زمان قطعا باید فکری 

اساسی برای محل سکونت کرد.
در نمونه ای دیگر از خانواده های س��اکن در س��یلیکون ولی، آنها با امی��د کار در گوگل به این 
منطقه آمدند و پس از اس��تخدام شوهر در تیم خودروی خودران گوگل، خانه پرتابل خود را در 
پارکینگ همان ش��رکت برپا کردند. آنها پس از تحمل دو سال زندگی در چنین خانه ای، حدود 
8۰درص��د از درآم��د خود را برای تهیه  خانه ذخیره کرده و به محض به دنیا آمدن فرزند، به خانه  

جدید نقل مکان کردند.
BUSINESSINSIDER/zoomit :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  دوشنبه   اول بهمن1397    شماره 1246   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349


