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تفاوت بودجه سال آینده با بودجه سال های گذشته چیست؟

 رویکردهای کالن
بودجه ۹۹

بودجه 99 با افق دو ســاله و با رویکرد قطع وابســتگی به نفت تدوین می شود که این اصالحات ساختاری در 
چهار محور »درآمدزایی پایدار«، »هزینه کرد کارا«، »ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت« و »اصالحات نهادی نظام 
بودجه ریزی« دنبال خواهد شــد. بعد از ابالغ رهبر معظم انقالب در آبان ماه ســال گذشته برای اصالح ساختار 
بودجه، اقداماتی برای انجام این اصالحات انجام شــد. ســازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه امســال از طرح 

اولیه اصالح ساختار بودجه رونمایی کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز هفته گذشته از برخی تغییرات در...

افت شاخص بورس در هفته گذشته، تازه واردان را به صف فروش برد

روی تلخ بورس
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آیا استقراض خارجی برای اقتصاد ایران خوب است؟

دو راهه استقراض خارجی

شغل یابی حرفه ای: چگونه شغل مورد عالقه خود را پیدا کنیم

برنامه ریزی مالی: نکات کلیدی را بیاموزید

چگونه تولید محتوا کنیم؟

بازاریابی اینترنتی بیمه: توصیه های کلیدی

واقعیت افزوده در تبلیغات: آینده تبلیغات چیست؟

توهین برگرکینگ به مشتریان مکزیکی

8 تا 16
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مدیرعامل جدید نیسان 
انتخاب شد
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تاکنــون یارانه نقدی ۷۰۰ هزار نفــر از یارانه بگیران ایرانی در گام 
نخست حذف شده و هرچند این تعداد نسبت به جمعیت سه دهک 
باالی جامعه که گفته می شود در حدود ۲۵ میلیون نفر هستند، عدد 

ناچیزی اســت، اما جالب اســت که در میان این افراد هم 
معترضانی دیده می شوند که با وجود گردش مالی باال...

دو سوم مردم خواهان حذف یارانه ثروتمندان هستند

علیه یارانه ثروتمندان

یادداشت

ناکامی آیندگان

حســاب ذخیره ارزی که پس 
از چند ســال تبدیل به صندوق 
توســعه ملی شــد، یک سازوکار 
از کشورهای  برداری شــده  کپی 
اســکاندیناوی به ویژه نروژ است. 
این ســازوکار بــرای ذخیره پول  
نفت و براســاس این رویکرد که 
ذخایر زیرزمینی بین نسلی است، 
شــکل می گیرد. مازاد درآمدهای 
نفتی که در امور جاری کشــورها 
هزینه نمی شود، در این صندوق ها 
ذخیره شــده و بــرای پروژه های 
توســعه ای در کشــور اســتفاده 
می شود. در کشورهای مختلف این 
صندوق های ارزی وظیفه دارند از 
بخشــی از منابع خــود وام هایی 
را براســاس اولویت هــای تعریف 
شــده پرداخت کنند و وام گیرنده 
هم بایــد پول را بــه صندوق باز 
گرداند. در واقع، منابع صندوق در 
چرخش اســت و از سوی دیگر با 
تزریق پس اندازهای تازه حاصل از 
مازاد درآمدهای نفتی تقویت شده 
و تمام نمی شــود. حساب ذخیره 
ارزی در ایران هم براساس همین 
رویکرد شــکل گرفت اما به دلیل 
شکل اساسنامه و تصمیم های که 
پس از ایجاد، اجرایی شــد، موفق 
نبود. هرچند بسیاری از پروژه های 

ایجــاد واحدهای تولید 
3سیمان و پتروشیمی...

یکشنبه
21  مهر

1398

14 صفر 1441 - سـال ششم
شماره   1411- 16صفحه - 50000 ریال

Sun.13 Oct 2019

یک پژوهش درباره راهپیمایی اربعین حسینی نشان می دهد غیرشاغالن دیدگاه 
به نســبت مساعدتری درخصوص نحوه برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین نسبت به 
شاغالن دارند، درحالی که شاغالن با ۵6.۷درصد بیش از غیرشاغالن با 43.3درصد 
در راهپیمایی اربعین شرکت داشته اند، اما نظرات آنها در مورد نحوه برگزاری مراسم، 
انتقادی تــر بوده اســت. همچنین طبقه اقتصادی، تأثیری بر دفعات مشــارکت در 
راهپیمایی اربعین ندارد و متأهلین به طورکلی به دفعات بیشتری نسبت به مجردین 

در راهپیمایی های اربعین مشارکت می کنند.
به گزارش ایسنا، پژوهش »تحلیل پیمایش راهپیمایی اربعین حسینی: ظرفیت ها، 
چالش ها، نمادها و معانی« به کوشش سعیدرضا عاملی، عضو هیأت علمی دانشکده 
مطالعات جهان دانشگاه تهران و با تالش مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی 

دانشگاه تهران در سال ۱396 منتشر شد.
این پژوهش با هدف زمینه یابی، نگرش سنجی و ایده آل سنجی مشارکت کنندگان 
در رخداد ســالیانه اربعین تدوین شــده است. در بخش مربوط به پژوهش »تحلیل 
پیمایش راهپیمایی اربعین حسینی: ظرفیت ها، چالش ها، نمادها و معانی« در رابطه 
با نوع و شــیوه این پژوهش چنین آمده است: »پیمایش این پژوهش حاصل توزیع 
و تکمیل ۸39 پرسشــنامه به چهار زبان فارسی، عربی، ترکی و انگلیسی در جریان 
راهپیمایی ســالیانه اربعین در کشور عراق در سال ۱396 است و این پرسشنامه ها 

شامل دو بخش جمعیت شناختی و بخش مطالعاتی با مقیاس لیکرت بوده است.«
در ابتدای این پژوهش عنوان شده است که این حرکت از  سویی ریشه در باورهای 
اعتقادی شیعیان و مفهوم ارزشمند »زیارت« دارد و از  سوی دیگر در شرایط کنونی 
جهان اسالم، بزرگترین گردهمایی مسلمانان و به ویژه شیعیان است. به عبارت دیگر، 
»زیارت اربعین« تبدیل به محملی برای ارتباط هرچه بیشــتر مسلمانان از زبان ها، 

اقوام و ملیت های مختلف حول محور زیارت امام حسین )علیه السالم( شده است.
همچنین در این پژوهش تأکید شــده است که ابعاد مختلف اعتقادی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی این راهپیمایی باید مورد توجه قرار گیرد و نســبت 
به باورهای مذهبی، فرهنگ و تفکر شــیعی بررســی شــود. برخی از نتایج تحلیل 
پیمایش»راهپیمایی اربعین حسینی: ظرفیت ها، چالش ها، نمادها و معانی« به این 

شرح است:
* غیرشــاغالن دیدگاه به نسبت مســاعدتری درخصوص نحوه برگزاری مراسم 
راهپیمایی اربعین نسبت به شاغالن دارند، درحالی که شاغالن بیش از غیرشاغالن 
در مراسم شرکت داشته اند، اما نظرات آنها در مورد نحوه برگزاری مراسم، انتقادی تر 

بوده است.
* از بین متغیرهای جمعیت شناختی مؤثر بر مشکالت و کاستی های راهپیمایی 
اربعین آثار گسترده سن از مواردی بوده که اثبات شده است؛ سنین ۱۵ تا ۱9 سال، 
3۰ تا 44 سال و باالتر از 6۰ ساله ها نسبت به وجود نحوه عزاداری گروه های مختلف 
شــیعیان با هم، مشکالت موجود در عراق ) احساس امنیت کم(، سخت گیری های 
امنیتی آزاردهنده در این مراســم و شــرکت کنندگانی که زبان یکدیگر را متوجه 
نمی شوند، دیدگاه مثبت دارند و به عبارت صریح تر، معتقد هستند که این مشکالت 

وجود دارد. سایر گروه های سنی، رویکردی معکوس به  موضوع دارند.
* متأهلین، به طورکلی به دفعات بیشتری نسبت به مجردین در راهپیمایی های 

اربعین مشارکت می کنند.
* شاغالن با ۵6.۷درصد بیش از غیرشاغالن با 43.3درصد در راهپیمایی اربعین 

سال ۱396 مشارکت داشته اند.
* سطح تحصیالت با تعداد دفعات مشارکت در راهپیمایی اربعین، رابطه مستقیم 
دارد، هرچه ســطح تحصیــالت فرد باالتر می رود، میزان دفعات مشــارکت وی در 

راهپیمایی های سالیانه اربعین نیز افزایش می یابد.
* طبقه اقتصادی، تأثیری بر دفعات مشارکت در راهپیمایی اربعین ندارد.

* دفعات مشارکت در راهپیمایی اربعین بر نگرش درخصوص اثرگذارترین نمادها و 
رسانه ها در راهپیمایی اربعین درباره میهمان نوازی و محبت مردم عراق تأثیر مستقیم 
دارد و با افزایش دفعات مشــارکت، نگرش افراد نســبت به این نوع نماد، موافق تر 

می شود.
همچنیــن در بخش »جمع بندی: سیاســت های کالن و راهبردی« این پژوهش 
آمده اســت: نتایج این مطالعه پیمایشی، بیش از هر چیز این ایده را اثبات می کند 
که شــرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حســینی، اهدافی چون تقویت اتحاد و 
همبستگی بین مسلمانان، شناخت بهتر اهل بیت )علیه السالم(، افزایش آمادگی برای 

ظهور، احیای ارزش ها و تقویت مقاومت و پایداری را دنبال می کنند.
راهپیمایی اربعین قابلیت باالیی در تقویت و تحکیم اعتقادات دینی، همبستگی 
جهان اسالم و همچنین تقویت مقاومت و پایداری جوامع اسالمی در برابر هجمه های 

تبلیغاتی، سیاسی یا نظامی کشورهای متخاصم دارد.
اگرچــه این رویکردها، با توجه به شــرایط منطقه و جهــان، می تواند معنای 
سیاســی نیز داشــته باشــد، اما از نظر نوع کنش ها و اقدامات، بر تقویت عناصر 
دینی و اعتقــادی تمرکز دارد و از این رو، راهپیمایــی اربعین قابلیت باالیی در 
تقویت و تحکیم اعتقادات دینی، همبســتگی جهان اســالم و همچنین تقویت 
مقاومــت و پایداری جوامع اســالمی در برابر هجمه های تبلیغاتی، سیاســی یا 
نظامی کشــورهای متخاصم دارد، درحالی که کارکرد سیاســی مراسم از خالل 
جنبه های معنوی و دینی به خوبی حاصل می شــود، اما عموماً مشارکت کنندگان 
نسبت به بهره برداری سیاسی جناح خاص یا کشور خاص از مراسم، نقد دارند و 
این اتفاق را خطری برای همبستگی و اتحاد و در تضاد با روح حاکم بر مراسم و 

همچنین  انگیزه ها و دالیل حضور خود تلقی می کنند.
همچنین در ادامه نتایج این پژوهش بیان شــده اســت که آثار اعتقادی اربعین، 
نوعاً  همان آثاری هستند که بر تقویت همبستگی اجتماعی و سیاسی جهان اسالم 
و خصوصاً تشیع نیز مؤثر است. برخی مخاطرات قابل توجه در این بخش از پژوهش 

به این قرار است:
* تحرکات فرقه های انحرافی در مراســم که ممکن است براساس برنامه از پیش 
تعیین شــده کشــورهای متخاصم رخ داده باشــد، که این فرقه ها با دامن زدن به 
رفتارهای انحرافی مانند قمه زدن و آســیب رساندن به خود یا دیگران، در تعارض با 
روح حقیقت جویی در مراســم اقدام می کنند و باید در این خصوص هوشیاری الزم 

را اتخاذ کرد.
* غلبه ابعاد مادی مراسم و برخی تحرکات برای تبدیل مراسم به  نوعی گردهمایی 

تفریحی، مصرف گرایانه یا سودجویانه، از دیگر جنبه های پنهانی است.
* هر جنبه ای از مراسم که در تضاد با هدف متعالی و اعتقادی مستتر در راهپیمایی 
است را باید به عنوان یک نقطه بحران در برابر این حرکت شکوهمند تلقی کرد )لزوم 

توجه و برنامه ریزی برای مهار و هدایت نقاط بحران، تا به بحران فراگیر بدل نشود(
همچنین مهمترین دستاوردهای تحقیق در قالب مجموعه گزاره های سیاستی و 

راهبردی به منظور بهره برداری عملیاتی بهتر به قرار زیر بیان شده است:
* تمرکز بر بعد اعتقادی و دینی مراسم و پرهیز از گفتمان سیاست زده،

* مدیریت مراسم از نظر نفوذ جریان های انحرافی،
* تقویت و ساماندهی زیرساخت های ارتباطی،

* ارتقای سطح خدمات و امکانات بهداشتی،
* مدیریت متمرکز نیروی انسانی،

* برون سپاری مدیریت اسکان زائران،
* مدیریت تولید، توزیع و مصرف غذا،

* بازنمایی رســانه ای دینی و اعتقادی مراســم راهپیمایی با تکیه بر مهمترین 
دستاوردهای تجربه شده )و پرهیز از کنایه های سیاسی صریح در بازنمایی رسانه ای(

چه کسانی در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند؟

جامعه شناسی زیارت پیاده اربعین

مهدی کرباسیان
رئیس سابق ایمیدرو



تاکنون یارانه نقدی ۷۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران ایرانی در گام نخست 
حذف شده و هرچند این تعداد نسبت به جمعیت سه دهک باالی جامعه 
که گفته می شود در حدود ۲۵ میلیون نفر هستند، عدد ناچیزی است، اما 
جالب است که در میان این افراد هم معترضانی دیده می شوند که با وجود 
گردش مالی باال نسبت به قطع یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خود اعتراض 
دارند. در این میان، »مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران« یا همان »ایسپا« 
در تازه ترین نظرســنجی خود به بررسی دیدگاه مردم درباره حذف یارانه 
ثروتمندان پرداخته و از آنها سوال کرده است که چه نظری درباره حذف 

یارانه ثروتمندان دارند؟
وقتی همه یارانه می گیرند

نتایج نظرسنجی »ایسپا« که در آخرین روزهای شهریورماه امسال انجام 
شــده، نشــان می دهد که 6۷درصد مردم، یعنی دو سوم جمعیت ایران 
خواســتار حذف یارانه ثروتمندان هستند. این نظرسنجی که به سفارش 
پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشــگاهی ازسوی مرکز افکارسنجی 
دانشــجویان ایران صورت گرفته، به صــورت ملی و با حجم نمونه 4 هزار 
و ۵۰9 نفر در نقاط شــهری و روستایی انجام شده و قابل تعمیم به کلیه 
شــهروندان باالی ۱۸ سال سراسر کشور است. این جمعیت آماری شامل 
۵۱درصد نمونه مرد و 49درصــد نمونه زن بوده و همچنین 3۰.۸درصد 
پاســخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲9 ســاله، 4۲.۵درصد در رده سنی 3۰ 

تا 49 ساله و همینطور ۲6.6درصد در رده سنی باالی ۵۰سال بوده  اند.
نتایج نظرسنجی نشــان می  دهد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان در 
مواجهه با پرســش »اگر جای دولت بودید، بــرای پرداخت یارانه نقدی 
در شــرایط فعلی، کدام یک از سیاســت ها را اجرا می کردید؟« به گزینه 
حذف یارانه ثروتمندان رای داده اند؛ به طوری که 49.3درصد پاسخگویان 
گزینه »حذف یارانه خانوارهایی که در ماه درآمد زیادی دارند« را انتخاب 
کرده  اند و ۱۷.۲درصد نیــز اعالم کرده  اند یارانه همه افراد جامعه به جز 

افرادی که شدیدا نیازمندند باید حذف شود. ۲9.۵درصد هم معتقدند روش 
کنونی بایست ادامه پیدا کند و پرداخت یارانه نقدی به همه یارانه بگیران 
کمافی الســابق ادامه یابد. 4درصد پاسخگویان نیز پاسخ مشخصی به این 

سؤال نداده  اند.
»نه« مردم به یارانه ثروتمندان

نتایج این نظرســنجی همچنین نشــان می دهد میان دیدگاه ساکنان 
روستاها با ساکنان شهرها تفاوت چندان زیادی وجود ندارد و ۲9.3درصد 
شــهری  ها و 3۰.3درصد روســتایی -ها خواهان آن هستند که یارانه به 
همه افراد جامعه پرداخت شــود. در عین حال، 4۸.۲درصد شــهری  ها و 
۵۲.3درصد روستایی  ها معتقدند یارانه خانوارهایی که درآمد زیادی دارند 
باید حذف شود و در نهایت ۱۸درصد شهری  ها و ۱4.9درصد روستایی  ها 
معتقدند باید یارانه همه به جز افرادی که شــدیدا نیازمندند حذف شود. 
همچنین تفاوت معناداری بین نظر کسانی که سرپرست خانوار بوده  اند و 

کسانی که سرپرست خانوار نبوده  اند در این زمینه وجود ندارد.
در ادامــه نظرســنجی و در یک ســؤال باز یعنی بــدون ارائه گزینه از 
پاســخگویان پرسیده شده است: »اگر قرار باشد یارانه پولدارها قطع شود، 
به نظر شــما، خانوارهای چهار نفره ای که درآمد آنها بیش از چند میلیون 
تومان باشــد باید حذف شــوند؟« این سؤال ســپس با دو سناریوی »در 
صورتی که مالک منزل مسکونی باشد« و »در صورتی که مستأجر باشد« 

کامل شده است.
مبنای حذف یارانه پردرآمدها از نگاه مردم

نتایج نظرسنجی نشــان می دهد که در سناریوی نخست، یعنی دارای 
منزل مسکونی، ۲.۲درصد پاسخگویان گفته  اند اگر خانواده  ای ۲ میلیون یا 
کمتر در ماه درآمد داشته باشد یارانه  اش باید قطع شود. 6.۷درصد درآمد 
بین ۲ تا 3 میلیــون، ۱۱.4درصد درآمد بین 3 تا 4 میلیون، ۱9.3درصد 
درآمد بین 4 تا ۵ میلیون، ۱۲درصد درآمد بین ۵ تا 6 میلیون، 9.6درصد 
درآمد بین 6 تا ۷ میلیون، 9.۲درصد درآمد بین ۷ تا ۸ میلیون، ۱.۸درصد  
درآمــد بین ۸ تــا 9 میلیون، ۱4.9درصد درآمد بیــن 9 تا ۱۰ میلیون و 
۸درصــد درآمد باالی ۱۰ میلیون تومان را به عنــوان معیار حذف یارانه 

پردرآمدها اعــالم کرده  اند. ۱.3درصد نیز گفته  اند یارانه  های نقدی اصال 
نباید قطع شود و 3.6درصد هم به این سناریو پاسخ مشخصی نداده  اند.

میانگین نظر پاســخگویان در این سناریو، ۷ میلیون و 33۵ هزار تومان 
و میانه نظر پاســخگویان 6 میلیون تومان است. به عبارت بهتر، نیمی از 
پاسخگویان عددی کمتر از 6میلیون و نیمی دیگر عدد باالتر از 6 میلیون 
را به عنوان مبنای حذف یارانه پردرآمدها در سناریویی که فرد دارای منزل 

مسکونی باشد، اعالم کرده  اند.
اما در ســناریوی دوم یعنی »در صورتی که خانوار مســتأجر باشــد« 
۰.9درصــد گفته  اند اگر خانــواده ای ۲ میلیون یا کمتــر در ماه درآمد 
داشــته باشد یارانه  اش باید قطع شود. ۲درصد درآمد بین ۲ تا 3 میلیون، 
6.۲درصد درآمد بین 3 تا 4 میلیون، ۱۱درصد درآمد بین 4 تا ۵ میلیون، 
۱۱.۸درصــد درآمد بین ۵ تا 6 میلیون، ۱۲.6درصــد درآمد بین 6 تا ۷ 
میلیون، ۱۱.4درصد درآمد بین ۷ تا ۸ میلیون، ۵.3درصد درآمد بین ۸ تا 
9 میلیون، ۱۱.3درصد درآمد بین 9 تا ۱۰ میلیون و درنهایت ۲۰.4درصد 
درآمــد باالی ۱۰ میلیون تومان را به عنوان معیار حذف یارانه پردرآمدها 
بیــان کرده  اند. ۱.۵درصد نیز گفته  اند یارانه  ها اصال نباید قطع شــود و 

۵.6درصد هم به این سناریو پاسخ مشخصی نداده اند.
سهم یارانه نقدی از درآمد خانواده های ایرانی

به گفته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، میانگین نظر پاسخگویان در 
این سناریو، 9 میلیون و 99 هزار تومان و میانه نظر پاسخگویان ۸ میلیون 
تومان است. به بیان دیگر، نیمی از پاسخگویان عددی کمتر از ۸ میلیون و 
نیمی دیگر عددی باالتر از ۸ میلیون تومان را به عنوان مبنای حذف یارانه 
پردرآمدها در سناریویی که فرد دارای منزل مسکونی باشد، اعالم کرده  اند.
دیدگاه مردم درباره پرداخت یارانه های نقدی درحالی اســت که مرکز آمار 
ایران نیز چنــد روز پیش از کاهش قابل توجه ســهم یارانه نقدی از درآمد 
خانواده های ایرانی در سال های گذشته خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، 
ســهم یارانه نقدی از درآمد خانوارهای شهری از ۱۱درصد در سال ۱39۰ به 
4درصد در سال ۱39۷ رسیده و همچنین در خانوارهای روستایی از ۲۰درصد 

در سال ۱39۰ به ۸درصد در سال ۱39۷ کاهش یافته است.

دو سوم مردم خواهان حذف یارانه ثروتمندان هستند

علیه یارانه ثروتمندان

روزهای پنجشنبه هر هفته اگرچه روزی تعطیل نیست، اما این روز از منظر 
فعاالن بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار، یک روز »بالتکلیف« محسوب 
می شود. در همین راستا و در شرایطی که چند سالی است بسیاری از فعاالن 
اقتصادی خواســتار افزایش تعطیالت پایان هفته در ایران به دو روز هستند، 
حاال نمایندگان طرحی را به صحن علنی مجلس برده اند که به این خواسته 
پاسخ مثبت می دهد. هفته گذشته طرح تعطیلی روز پنجشنبه در تمامی مراکز 
اداری، آموزشی و قضایی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و 
حاال تنها دو گام دیگر برای نهایی و اجرایی شدن آن باقی مانده است؛ تصویب 
در صحن علنی مجلس و سپس تایید شــورای نگهبان. در این میان، مرکز 
پژوهش های مجلس نیز تعطیلی برخی دستگاه ها در پنجشنبه در تهران را نه 
به خاطر تعطیلی رسمی این روز که ناشی از انتقال ساعت کار پنجشنبه به سایر 
روزهای هفته عنوان کرده است. هم اکنون مشکالت اقتصادی خانوارها وضعیتی 
را رقم زده که تقویم تعطیالت رســمی بیش از هر زمان دیگر به بازنویسی و 
تنظیم فوری نیاز دارد. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند افزایش بهره وری 
و راندمان کاری در گرو دسترســی مناسب و پایدار هفتگی به ساعات فراغت 
اســت. برای تحقق این منظور، دو روزه شدن تعطیالت آخر هفته به شکل 
سراسری و نه گزینشی و با قید در تقویم، مطابق تجربه موفق غالب کشورها 

یک ضرورت است.
تعطیالت آخر هفته را دو روز کنید

در حال حاضر تعطیالت پایان هفته در ایران به صورت رسمی یک روز 
و روز جمعه اســت ولی بخش مهمــی از ادارات دولتی در تهران روزهای 
پنجشنبه تعطیل هستند ولی در شهرهای دیگر پنجشنبه ها یک روز کاری 
محسوب می شود، اتفاقی که در عمل باعث سردرگمی در تعطیالت پایان 
هفته شــده است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 
دو روزه شدن تعطیالت پایان هفته می تواند به رونق بیشتر کسب و کارها 
و فضای اقتصادی به خصوص به توسعه گردشگری منجر شود و به دنبال 
آن عالوه بر ایجاد تعداد زیادی شــغل به اقتصاد گردشگری ایران کمک 
بسیاری خواهد کرد. البته در این میان، برخی معتقدند بهتر است به جای 
روزهای پنجشنبه و جمعه برای هماهنگی بیشتر با اقتصاد جهان روزهای 

جمعه و شنبه در کشور تعطیل شود.

ناهید تاج الدین، دبیر کمیســیون اجتماعی مجلس بعد از تصویب این 
طرح در کمیســیون اجتماعی مجلس و ارسال آن به صحن علنی گفت: 
»این طرح به تقویت اقتصاد گردشگری منجر خواهد شد. اینگونه نیست 
که حتما تعطیالت کمتر بهره وری اقتصادی بیشتری را داشته باشد بلکه 
تعطیالت بیشــتر هم به بهره وری نیروی کار و هم به تقویت ظرفیت های 
معطل مانده اقتصادی همچون اقتصاد گردشگری کمک شایانی می کند، 

امیدوارم این طرح در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد.«
البته برای دو روز شدن تعطیالت آخر هفته باید طرح کنونی نمایندگان 
با عنوان »درج پنجشــنبه ها به عنوان روز تعطیل در تقویم رســمی« به 
تصویب برســد زیرا در حال حاضر عنوان طرح کنونی »تسری پنجشنبه 
تعطیل تهران به کلیه مراکز اداری، آموزشــی و قضایی استان ها« است و 

وقتی طرح به صحن علنی می رود نام طرح عوض شود.
در این بین بخش خصوصی مدت هاســت یکی دو روزه شدن تعطیالت 
آخر هفته را از دولت مطالبه می کند و کمیســیون گردشگری اتاق تهران 
هــم در این باره طرحــی را تدوین کرده و پیش از این به دولت و مجلس 
ارائه داده بود. همچنین در جلســه ای که مونسان وزیر میراث فرهنگی و 
گردشگری در اتاق ایران داشت، موضوع دو روزه شدن تعطیالت آخر هفته 
در ایران از ســوی فعاالن بخش خصوصی مطرح و مورد تاکید و موافقت 
خــود او نیز قرار گرفت. برخالف یک تصور اشــتباه از روزهای تعطیل در 
ایران، مجموع تعطیالت رســمی شامل تعطیالت مناسبتی و جمعه ها در 
تقویم  ایران ۷۸روز است در حالی که تعطیالت رسمی اکثر کشورها ۱۱۰ 
تا ۱۲9 روز است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دو روزه شدن تعطیالت 
آخــر هفته عالوه بر افزایش روحیه شــادی و افزایش بهره وری در نیروی 
انســانی و کار به رونق اقتصاد گردشــگری به عنوان یکی از پیشران های 

اقتصادی منجر خواهد شد.
در ادامه گزارش حاضر، بد نیســت به همین بهانــه گریزی به اقتصاد 

گردشگری ایران بزنیم و ببینیم پتانسیل های گردشگری چقدر است؟
پتانسیل های خالی اقتصاد گردشگری ایران

سفر و گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی جهان، 
موتور محرک توسعه است و ضمن اشتغال زایی، رفاه و کامیابی را به ارمغان 

می آورد. براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۸، 
این بخش ۱۰.4درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 3۱9 میلیون شغل 

یا به عبارتی، ۱۰درصد از کل اشتغال جهانی را رقم زده است.
در همین سال، ســفرهای تفریحی بخش عمده ای از بازار گردشگری، 
یعنی ۷۸.۵درصد از کل سفرها را شکل داده و در مقابل، تنها ۲۱.۵درصد 
از این بازار سهم سفرهای تجاری بوده است. به طور کلی، بخش گردشگری 
6.۵درصد از کل صادرات جهانی و ۲۷.۲درصد از صادرات جهانی خدمات 
را از آن خود کرده است. در این میان، گردشگری داخلی که ۷۱.۲درصد از 
کل مخارج گردشگری در سال ۲۰۱۸ را شکل داده و قویترین رشد را در 

کشورهای درحال توسعه تجربه کرده است.
البته در ایران باوجود پتانسیل باال اما گردشگری هنوز به عنوان یکی از 
پیشران های اقتصادی شناخته نمی شود و از متون اسناد باالدستی چنین 
برداشــت می شود که دستگاه های دولتی آنطور که شایسته است، قائل به 
گردشــگری به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نیستند. در یک کالم، 
چالش ها و موانع رونق گردشگری در ایران عبارتند از ضعف زیرساخت های 
عمومی و خاص گردشگری، محدود بودن تعداد اقامتگاه های گردشگری، 
وضعیت نامناسب جاده ها، پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، افزایش 
آمار تلفات رانندگی، سیســتم ناکارآمــد و محدود خطوط حمل ونقل به 
ویژه ریلی و هوایی، هزینه اقامت در هتل ها و اقامتگاها، پندارهای نادرست 
جامعــه در مورد گردشــگران، عدم تبلیغ مناســب در زمینه جاذبه های 

سیاحتی ایران و وضعیت نامناسب خدمات اولیه گردشگری.
به نظر می رسد صنعت گردشگری ایران، علی رغم غنای کشور از منظر 
ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری فرهنگی تاریخی و طبیعی، در مقایسه با 
روند رو به رشد جهانی گردشگری و رقبای منطقه ای خود، توسعه چندانی 
نداشته است. به اعتقاد کارشناسان گردشگری می تواند صنعتی باشد که 
جایگزین صنعت نفت شــود آن هم در شرایطی که تحریم های اقتصادی 
همیشه مشکالت بسیاری را برای درآمدهای نفتی ایران ایجاد کرده است. 
عالوه بر این وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت باعث شده تا استفاده از 
منابع سرشــار محیطی و بهره گیری از پشتوانه تاریخی تمدنی و فرهنگی 

چند هزار ساله ایران مربوط به صنعت گردشگري مورد غفلت واقع شود.

دو روزه شدن تعطیالت پایان هفته چه کمکی به اقتصاد گردشگری ایران می کند؟

2 گام تا دو روزه شدن تعطیالت آخر هفته

دریچه

بانک جهانی از کاهش بدهی خارجی ایران خبر داد
اقتصاد ایران سال  آینده از رکود خارج می شود

بانک جهانــی از کاهش 6.۵درصدی بدهی خارجی ایران در ســال 
گذشته میالدی با وجود تحریم های آمریکا خبر داد. این نهاد بین المللی 
در جدیدترین گزارش خود از دیون خارجی کشورها، کل بدهی خارجی 
ایران در پایان ســال ۲۰۱۸ را 6 میلیــارد و 3۲3 میلیون و 9۰۰ هزار 

دالر اعالم کرد.
با وجود تحریم های آمریکا بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت 
به سال قبل از آن 6.۵درصد کاهش داشته است. در پایان سال ۲۰۱۷ 
کل بدهــی خارجی ایران 6 میلیــارد و ۷6۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دالر 
محاســبه شــده بود، بر این اســاس بدهی خارجی ایران در سال قبل 

43۷.۲ میلیون دالر کاهش داشته است.
به گفته بانک جهانی، از کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ 
بالغ بر 3۸۱.۸ میلیون دالر مربوط به بدهی بلندمدت، 3.9۵۸ میلیارد 
و ۸۰۰ هــزار دالر مربوط به بدهی کوتاه مدت و ۱.9۸3 میلیارد و 4۰۰ 

هزار دالر مربوط به خطوط اعتباری صندوق بین المللی بوده است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود نیز کل ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی انجام شده در ایران طی ســال گذشته میالدی را 3 
میلیارد و 4۸۰ میلیون و 3۰۰ هزار دالر اعالم کرده که این رقم نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل افت 3۰درصدی داشته است. در سال پیش 
از آن ۵ میلیارد و ۱9 میلیون دالر ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

ایران انجام شده بود.
بانک جهانی همچنین اعالم کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از سال  
آینده از ســر گرفته می شــود. آنطور که بانک جهانی در گزارش جدید 
خــود از اقتصاد ایران اعالم کــرده، در صورتی که ایران بتواند میانگین 
صــادرات روزانه نیم میلیون بشــکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در 
ســال آینده از رکود خارج خواهد شــد و به رشــد ۰.۵درصدی دست 
خواهد یافــت. انتظار می رود با وجود باقی مانــدن چالش های اقتصاد 
ایران، رشــد اقتصادی در ســال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی 

بماند.
از ســوی دیگر آنطور که بانــک جهانی اعالم گــزارش داده، انتظار 
می رود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته مجددا به روند 
کاهشی برگردد و در محدوده ۲۰درصد نوسان کند. هرچند که این نرخ 
تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی ســال های ۲۰۱6 و ۲۰۱۷ و 

متوسط کشورهای منطقه دارد.
به گفته بانک جهانی، پیش بینی می شــود که رشــد اقتصادی ایران 
برای ســال مالی ۲۰۱9 به منفی ۸.6درصد برسد که در صورت تحقق، 
اندازه اقتصاد ایران را ۱۰درصد کوچک تر از اندازه آن در ســال ۲۰۱۷ 
خواهد کرد، اما این رشــد منفی احتماال آخرین رشد منفی ثبت شده 

خواهد بود و از سال  آینده شیب رشد مجددا مثبت خواهد شد.

نتایج پایش ملی کسب و کار در تابستان 98
شاخص ملی کسب و کار در مسیر بهبود

نتایج طرح پایش ملی کســب و کار در تابستان امسال نشان می دهد 
که شــاخص ملی کسب و کار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود 
گام برداشــته و در بهترین وضعیت طی یک ســال و نیم گذشته قرار 

گرفته است.
گزارش مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی 
کســب وکار در تابستان سال ۱39۸ نشان می دهد که رقم شاخص ملی 
کســب و کار به 6.۰۷ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است( رسیده که بهتر 
از وضعیت این شــاخص نســبت به ارزیابی فصل گذشته )بهار ۱39۸ 
با میانگین 6.۱۷( اســت. همچنین این ارزیابی بیانگر آن اســت که از 
دید فعاالن اقتصادی مشــارکت کننده در این پایش، در اکثر استان ها، 
وضعیت بیشــتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در تابستان 

۱39۸، تا حدودی مساعدتر شده است.
در تابســتان ۱39۸، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، 
به ترتیب ســه مؤلفه: »غیرقابل پیش  بینی بودن و تغییرات قیمت مواد 
اولیه و محصوالت«، »دشــواری تأمین مالــی از بانک ها« و »بی ثباتی 
سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه  های اجرایی ناظر بر کسب  وکار را 
نامناسب ترین مولفه های کسب و کار و سه مولفه: »محدودیت دسترسی 
به حامل های انرژی )برق، گاز و گازوییل و ...(«، »محدودیت دسترسی 
به آب« و »محدودیت دسترســی به شــبکه تلفن همراه و اینترنت« را 
مناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها 

ارزیابی کرده اند.
در دوره نخســت اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک ها به 
عنوان نامساعدترین مولفه کســب وکار ارزیابی شده بود، اما در هشت 
دوره اجرا از پاییز ۱396 تا تابستان ۱39۸، غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، نامساعدترین مولفه کسب وکار 

ارزیابی شده است.
همچنین استان  های سیســتان و بلوچستان، خراسان شمالی و البرز 
دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان  های آذربایجان غربی، 
گیالن و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کســب  و کار نســبت به 
سایر اســتان  ها ارزیابی شده  اند. براســاس نتایج این پایش در تابستان 
۱39۸، وضعیت محیط کســب  وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با 

بخش های صنعت و خدمات نامناسب تر ارزیابی شده است.
در بین رشــته فعالیت  های اقتصادی نیز رشــته فعالیت  های سالمت 
انســان و مددکاری اجتماعــی، اطالعات و ارتباطات و ســاختمان به 
ترتیب دارای بدترین وضعیت کســب  و کار و رشــته فعالیت  های سایر 
فعالیت های خدماتی، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و آب رســانی، 
مدیریت پســماند، فاضــالب و فعالیت های تصفیه بــه ترتیب بهترین 
وضعیت کســب وکار را در مقایسه با ســایر رشته فعالیت  های اقتصادی 
در کشور داشــته  اند.  براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص 
ملی محیط کســب  و کار ایران در تابســتان ۱39۸، عدد 6.۲۲ )عدد 
۱۰ بدترین ارزیابی اســت( به دست آمده است که بهتر از وضعیت این 
شــاخص در ارزیابی فصل گذشته )بهار ۱39۸ با میانگین 6.۲9( است. 
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.34 اســت که در ارزیابی فصل 
گذشــته عدد 6.44 حاصل شــده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی 
عدد 6.۱3 اســت که در فصل گذشته عدد 6.۱۸ ارزیابی شده بود. نگاه 
اجمالی نشــان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 
۵.۲۸ و محیط مالی با عدد ۸.۵۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. همچنین در 
این گزارش برای نخســتین بار، موانع و مشــکالت محیط کسب وکار 

شرکت های دانش بنیان نیز گزارش شده است.
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بودجه 99 با افق دو ســاله و با رویکرد قطع وابستگی به نفت تدوین 
می شود که این اصالحات ساختاری در چهار محور »درآمدزایی پایدار«، 
»هزینه کــرد کارا«، »ثبات در اقتصاد، توســعه و عدالت« و »اصالحات 
نهــادی نظام بودجه ریزی« دنبال خواهد شــد. بعد از ابالغ رهبر معظم 
انقالب در آبان ماه سال گذشــته برای اصالح ساختار بودجه، اقداماتی 
برای انجام این اصالحات انجام شد. سازمان برنامه و بودجه در فروردین 
ماه امسال از طرح اولیه اصالح ساختار بودجه رونمایی کرد. علی ربیعی، 
ســخنگوی دولت نیز هفته گذشته از برخی تغییرات در ساختار بودجه 
ســال ۱399 خبر داد. از یک طرف قرار است که سهم درآمدهای نفتی 
در بودجه کم شود و از طرف دیگر، بودجه دو ساله بسته شود. براساس 
بررسی ها، اصالحات ساختاری بودجه سال آینده و اثرات آن در اقتصاد 
ایران در چهار رویکرد کلی دنبال می شــود که از مهم ترین تغییرات در 

بودجه 99، اصالح نظام مالیاتی و اصالح نظام یارانه ای خواهد بود.
رویکرد بلندمدت بودجه

بــه گزارش ایرنا، دو اقدام اصلی بــرای تقویت تولید ناخالص داخلی، 
اصــالح نظام مالیاتی و اصــالح نظام یارانه پنهان انرژی اســت. دولت 
دوازدهــم بعد از کش  و قوس های فراوان در بودجه امســال تصمیم به 
اصالح نظام یارانه ای گرفته  است. یارانه های پنهان انرژی هر سال 9۸۷ 
هزار میلیارد تومان برای کشــور هزینه دارد در حالی که  عواید آن بیش 

از همه، به ثروتمندترین قشرهای جامعه می رسد.
بنابراین با اجرای بسته اصالح نظام یارانه پنهان انرژی عالوه بر احیای 
رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به تدریج کاهش 
پیــدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشــش ناترازی بودجه، تقویت 
حمایــت از خانوارهای نیازمند و بنگاه هــا در قالب برنامه های موجود و 

سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده می شود.
در بحث مالیات، 4۰درصد از جمعیت کشــور از مالیات معاف هستند 
و بــرای فرار مالیاتی نیز آمارهــای مختلفی از 3۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومــان اعالم می شــود. از طرف دیگــر، نظام مالیاتــی مهم ترین ابزار 
سیاســت گذاری در حکمرانی اســت و به همین دلیل در بسته اصالح 
نظام مالیاتی به اصالح پایه هــای مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد 
شــرکت ها همزمان بــا افزایش نرخ مالیات بــر کاال و خدمات، افزایش 
پوشش مالیاتی، کاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی 
که منجر به سوءتخصیص نهادها و مخل رشد هستند، توجه شده  است.

رویکرد کوتاه مدت بودجه
اقتصاد ایران در ســال گذشــته برای دومین بار از سال 9۱ تاکنون، 
دچار رشد منفی همراه با تورم شد. اصلی ترین علت این اتفاق، بازگشت 
تحریم هــای اقتصــادی و محدودیــت در فروش نفت بــود. در چنین 
شرایطی، اهمیت قطع وابســتگی بودجه به نفت بیش از همیشه عیان 
شــده  است. به همین دلیل یکی از رویکردهای کوتاه مدت بودجه، قطع 
وابســتگی اعتبارات هزینه ای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری 
در روش تعیین ســهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی 
شــرکت ملی نفت و سرمایه گذاری در بخش باالدســتی نفت و گاز از 
اقدامات بسته »اصالح نظام مالیه نفت و گاز« است که بخشی از آن در 

بودجه سال آینده دنبال خواهد شد.
همچنین برای پاســخ به تکانه های اقتصاد، پیاده سازی نظام مدیریت 
ناتــرازی بودجه از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حرکت 
به ســمت تخصیص بهینه منابع، تامین منابع مالی موردنیاز با کمترین 
هزینه، افزایش درآمدهای پایدار، افزایش سهم درآمدهای پادوچرخه ای 
در پاســخ به تکانه های نفتی، ایجاد ســامانه تضامین و کنترل تعهدات 

دولت در بودجه سال آینده لحاظ می شود.
عالوه بر این  موارد، بازتعریف نقش صندوق توســعه ملی در توســعه 
کشــور و توجه به نوســان گیری درآمد دولت از دیگر مواردی است که 
موجب ثبات کل اقتصاد خواهد شد. این بسته ها می تواند در کوتاه مدت 
به افزایش تاب آوری اقتصاد و قطع وابســتگی مســتقیم بودجه به ویژه 

اعتبارات هزینه ای به نفت منجر شود.
رویکرد پیشرفت متوازن

سیاســت های حمایتی در بودجــه، تاکنون نتوانســته اند به اهداف 
عدالت محور برسند تا جایی که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، 
دهک دهمی ها در کل کشــور به طور میانگین ۱4.۵ برابر دهک اولی ها 
در هــر ماه هزینه می کننــد. علت این مســاله در نگاهی کالن، ضعف 

استفاده از ابزارهای مناسب در سیاست گذاری بوده  است.
در بودجه سال 99 که به صورت دو ساله تدوین شده  است، استفاده از 
ابزار نظام مالیاتی، اصالح ساختارهای حمایت اجتماعی از جمله استقرار 
نظام چند الیه تامین اجتماعی و اصالح در نظام بازنشســتگی، رویکرد 
اصلی دولت برای پیشــرفت متوازن بین طبقه هــای مختلف اجتماعی 

است.
با همین هدف، اصــالح نظام پرداخت یارانه های مســتقیم و حذف 
یارانــه دهک های باالی درآمدی در بودجه ســال 99 به عنوان یکی از 
برنامه های اولویت دار دولت انجام می شــود. محمد شریعتمداری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعالم کرده است که در مرحله 
اول حــدود ۱۷۰ هزار خانوار یعنی ۷۰۰ هزار نفر از  اقشــار متمکن از 
نظام پرداخت یارانه های مســتقیم حذف خواهند شــد، اما مجلس به 
دولت اختیار داده اســت که برای حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی 

که شامل ۲4 میلیون نفر می شوند، اقدام کند.
رویکرد اصالح ساختار دولت در بودجه

در بودجه سال آینده، اجرای بسته »مدیریت و مولدسازی دارایی های 
دولت« یکــی از راهکارهای کالن در جهت ارتقــای کیفیت حکمرانی 
در نظر گرفته شــده  است. برای اجرای این بســته دستگاه های دولتی 
برای اجاره، بهادارســازی یا مولدسازی امالک مازادشان اقدام می کنند. 
بــرای انجام این کار، مدیریت واحد و متمرکزی در وزارت اقتصاد انجام 

خواهد شد.

تفاوت بودجه سال آینده با بودجه سال های گذشته چیست؟

رویکردهای کالن بودجه ۹۹
یادداشت

ناکامی آیندگان

حســاب ذخیره ارزی که پس از چند ســال تبدیل به صندوق 
توســعه ملی شد، یک ســازوکار کپی برداری شــده از کشورهای 
اسکاندیناوی به ویژه نروژ است. این سازوکار برای ذخیره پول  نفت 
و براساس این رویکرد که ذخایر زیرزمینی بین نسلی است، شکل 
می گیرد. مازاد درآمدهای نفتی که در امور جاری کشــورها هزینه 
نمی شود، در این صندوق ها ذخیره شده و برای پروژه های توسعه ای 
در کشور استفاده می شود. در کشورهای مختلف این صندوق های 
ارزی وظیفه دارند از بخشــی از منابع خود وام هایی را براســاس 
اولویت های تعریف شــده پرداخت کنند و وام گیرنده هم باید پول 
را به صندوق باز گرداند. در واقع، منابع صندوق در چرخش است و 
از سوی دیگر با تزریق پس اندازهای تازه حاصل از مازاد درآمدهای 

نفتی تقویت شده و تمام نمی شود.
حســاب ذخیره ارزی در ایران هم براساس همین رویکرد شکل 
گرفت اما به دلیل شکل اساسنامه و تصمیم های که پس از ایجاد، 
اجرایی شــد، موفق نبود. هرچنــد بســیاری از پروژه های ایجاد 
واحدهای تولید سیمان و پتروشیمی با اتکا به منابع حساب ذخیره 
ارزی اجرا شد و به بهره برداری رسید اما متاسفانه تصمیم های دولت 
و مجلس شــورای اســالمی به صرف منابع صندوق بیش از آنچه 
مورد انتظار بود، منجر شد. منابع حساب ذخیره ارزی بیشتر برای 
هزینه های جاری و جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.

در مرحله بعدی، قرار بر این شــد تــا با تغییر قوانین مربوط به 
برداشــت از حســاب ذخیره ارزی وضعیت بهتر شود. نام حساب 
ذخیره ارزی هم به صندوق توسعه ملی تغییر کرد. براساس تجربه 
حســاب ذخیره ارزی، شــورا و هیأت امنایی برای صندوق توسعه 
ملی شــکل گرفت و سازوکار صندوق پیشرفته  تر شد اما متاسفانه 
صندوق توسعه ملی هم بیشتر به محلی برای تامین نیازهای دولت 
تبدیل شد تا جایی برای انجام پروژه هایی که منافع نسل های آینده 
را هم دربر داشته باشد. دولت و مجلس توانستند براساس قوانین 
یا دریافت مجوزهای خاص از منابع صندوق توسعه ملی برداشت 
کردند. مقررات و آیین نامه هایی از سوی قوه مقننه و مجریه شکل 
گرفت که زمینه استفاده آنها از منابع صندوق توسعه ملی را فراهم 

کرد.
در سال های ۱3۸۱ و ۸۲ که قائم مقام وزیر اقتصاد بودم، به یاد 
دارم که در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته ای برای نظارت بر ذخیره 
ارزی شــکل گرفته بود. در همان ســال ها بعضی از کارخانه های 
تولید سیمان با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی که به بخش 
خصوصی وام داده شــده بود، ساخته شد. پس از آن سال ها انتظار 
این بود که منابع حســاب ذخیره ارزی با توجه به رشد درآمدهای 
نفتی بیشتر شود. در یک دوره قیمت نفت به بشکه ای ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
دالر رسید و این یعنی درآمد سنگین دولت وقت برای فربه کردن 
منابع صندوق. با این حال بیشــتر این پول ها کمتر در پروژه های 
توسعه ای هزینه شد و بیشتر به به امور جاری رسید. دولت های نهم 
و دهم با وجود رشد درآمدهای نفتی به منابع صندوق توسعه ملی 

دست اندازی کرد.
 عملکرد حســاب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توســعه 
ملی مورد گالیه حامیان توســعه قرار گرفت چراکه حتی تالش 
برای اصالح قانونی و اساســنامه ای این ســازوکار هم نتوانست 
تحقق اهداف از پیش تعیین شــده برای آن را ضمانت کند. این 
در حالی اســت که  براساس قانون و تاکید مقام معظم رهبری 
مابه التفاوت درآمدهای نفتی باید به صندوق توســعه ملی برود 
اما چه با قانون و چه بی قانون، دولت ها از آن برداشــت کرده و 
ذخایر صندوق به اندازه ای نمی رسد که بتواند در اقتصاد کشور 
موثر عمل کند. نکته دیگر اینکه، بعضی وام هایی که از صندوق 
دریافت شــده، دســتوری بوده و در پروژه های هزینه شده که 
ســودآور نبوده است، بنابراین بازپرداخت آن هم به موقع انجام 

نشده و باعث شده ذخایر صندوق کاهش پیدا کند.
مهم ترین ذخایر بین نسلی در کشور ما، ذخایر نفت و گاز است. 
ما نفت را می فروشــیم و بخش عمده ای از درآمد حاصل از فروش 
آن را به هزینه های زیرساختی و سرمایه ای اختصاص می دهیم اما 
این ظاهر ماجراست. باطن ماجرا این است که بسیاری از پروژه های 
زیرســاختی براساس ســالیق نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
انجام می شــود که لزوما خاصیت بین نسلی ندارد و از سوی دیگر 
بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور هم به هزینه های روزمره و 
جاری دولت اختصاص پیــدا می کند. این پدیده در همه دولت ها 
یکسان است. هیچ دولتی نبوده که اقتصاد را جراحی کند و همیشه 
بهانه های بزرگی مثل تحریم و فشار اقتصادی غرب بر ایران وجود 
داشــته که اجازه این جراحی را ندهد.  به همین دلیل ســاختار 
اقتصاد ایران این چنین باقی مانده اســت. در اقتصاد ما اســتفاده 
صحیح معنا ندارد چه رســد به صرفه جویی و این در حالی است 
که هم شــرایط اقتصادی کشور و هم باورهای دینی مردم مصرف 
صحیح و صرفه جویی را در اولویت قرار داده است. بیشترین اتالف 
انرژی در ایران رخ می دهد و این نشــان می دهد جایی از ساختار 
اقتصادی ایران مشکل دارد. قیمت بنزین واقعی نیست که اگر بود، 
خودروسازها هرگز وسیله نقلیه غیراستاندارد و ضعیف نمی ساختند 
که مصرف بنزین آن بیش از اســتاندارد جهانی باشــد. خانه ها به 
گونه ای ســاخته می شود که اتالف انرژی در آن به کمترین میزان 
ممکن برسد. درآمدهای ناشی از بهینه سازی مصرف و اصالح قیمت 
را می توان ســرمایه گذاری کرد، اما انرژی در کشــور ما به گونه ای 
مصرف می شود که هیچ بازدهی برای نسل کنونی ندارد چه برسد 
به نسل بعدی. مشکل در ساختار اقتصاد ماست و اینکه نمی خواهیم 
مسائل را حل کنیم. تجربه کشورهایی مثل لهستان، ترکیه و مالزی 
در اصالح اقتصادی در حالی که منابع کشــور ما را هم نداشتند، 
قابل توجه اســت. این کشــورها بعضا فقیر بودند اما توانستند با 
اصالح ســاختارها به تولید ناخالص داخلی بیشتر و بهبود سطح 
رفاه زندگی مردم برسند. برای چنین اصالحی البته انتظار صرف از 
دولت درســت نیست بلکه به عزم ملی و حاکمیتی نیاز است. باید 
مردم را در جریان گذاشــت و جسورانه، با کمک مردم و مدیران با 
شهامت تصمیم های درست را عملی کرد تا هم نسل کنونی و هم 

نسل آینده از آن بهره مند شوند.
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مهدی کرباسیان
رئیس سابق ایمیدرو

در شرایطی که بازار مسکن دو افت ماهیانه قیمت را تجربه کرده، وزیر 
راه و شهرسازی آینده بازار را نزولی ارزیابی کرده  است.

ســال گذشــته بود که تقریبا همزمان با زیر و رو شدن اقتصاد کالن، 
مسکن هم به هم ریخت. طی چند ماه و حتی چند روز، خرید خانه برای 
خیلی از مردم تبدیل به رویا شــد و قیمت های چند برابری امکان خرید 
خانه را غیرممکن ساخت. قیمت که باال رفت، معامالت هم کاهش یافت و 
بازار مسکن به دوره رکود تورمی بی سابقه ای فرو رفت. حاال به نظر می رسد 
بعد از یکی دو سال، قیمت ها رو به کاهش است، اما مشخص نیست بازار 

مسکن چه زمانی از این وضعیت خارج خواهد شد.
از سوی دیگر، گزارش های میدانی نشان می دهد به دنبال روند کاهش 
قیمت واحدهای مســکونی از ابتدای تابســتان که در وهله اول با اعمال 
تخفیف در قیمت فروش واحدهای مســکونی لوکس و بزرگ متراژ آغاز و 
سپس به سایر آپارتمان های مســکونی واقع در مناطق مختلف پایتخت 
ســرایت کرد، این روند کماکان ادامه دارد و در روزهای گذشــته بخش 
قابل توجهی از فایل های فروش نرفته بازار مسکن باز هم با تعدیل قیمت ها 
از ســوی مالکان و فروشــندگان مواجه شــد. این در حالی است که بازار 
پاییزی خرید و فروش مســکن در رکود عمیقی فرو رفته اســت و عمده 
واســطه های بازار مسکن در ماه های گذشته حتی یک مورد معامله خرید 
یا فروش آپارتمان انجام نداده اند؛ این موضوع به خصوص با ورود به فصل 
پاییز پررنگ تر شده اســت، با این حال این روزها تعداد فایل های فروش 

آپارتمان رو به افزایش است که بخشی از این فایل ها، به دلیل نبود متقاضی 
خرید جزو فایل های قدیمی محسوب شده و چند ماه است که در فهرست 

فایل های واسطه ها قرار دارند.
حاال وزیر راه و شهرسازی که در پایان سال گذشته اعالم کرده بود مردم 
از خرید خودداری کنند، به تازگی گفته اســت: »روند چند ماه گذشــته 
بازار مسکن نشان می دهد که قیمت خانه سیر نزولی دارد، البته مشخص 
بود که رشــد حباب گونه قیمت ها در دو سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی 
بوده اســت. همچنین وزارت راه و شهرســازی هیچ دخــل و تصرفی در 

قیمت گذاری بازار مسکن نداشته است.«
محمد اســالمی تاکید کرد: »من در انتهای ســال گذشته و ابتدای 
ســال جاری اعالم کردم که مردم برای کاهش تالطمات بازار مسکن، 
خانــه نخرند، زیرا قیمت ها به صورت غیرواقعی باال رفته اســت. روند 
چندماه گذشته بازار مسکن نشان می دهد که قیمت خانه سیر نزولی 
دارد، حال برای وزارت راه و شهرســازی، توانمندسازی خانوارها برای 
خرید مسکن و ایجاد قابلیت جهت خانه دار شدن جامعه هدف، دارای 

اهمیت است.«
در این میان، آمار اتحادیه مشــاوران امالک معامالت تهران از  ۱6 روز 
ابتدای مهرماه نشــان می دهد که مبایعه نامه ها مقدار اندکی نسبت به ماه 
قبل افزایش یافته و از منفی ۷4درصد در شهریورماه به منفی 69درصد در 

مهرماه نسبت به ماه های مشابه سال گذشته رسیده است.

در ۱6 روز ابتدای ســال ۱39۸ بالغ بر ۲۲۷4 قرارداد خرید و فروش در 
شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در ماه قبل ۲6درصد 

افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 69درصد کاهش نشان می دهد.
افزایــش ناچیز ماهیانه تعداد معامالت در مهرمــاه از این جهت دارای 
اهمیت است که در ماه های مهر هر سال با توجه به پایان فصل جابه جایی 
قراردادها نسبت به شهریورماه ۲۰ تا ۵۰درصد کاهش می یافت؛ به طوری 
که مهرماه ســال قبل تعداد معامالت نسبت به شــهریورماه همان سال 

43درصد کاهش یافت.
تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مســکن شهر تهران می تواند ناشی از 
کاهش قیمت های پیشنهادی، ثبات نرخ  ارز و افزایش اطمینان به شرایط 
عمومی اقتصاد باشد. عده ای از متقاضیان واقعی با توجه به این واقعیت که 
افــت ماهیانه قیمت در زمان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان 
رونق اســت در مهرماه وارد بازار شدند. از سوی دیگر هم اکنون ساخت و 
ساز در تهران حدود دو برابر تعداد معامالت است و ورود تدریجی واحدهای 
نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمان های کلیدنخورده و میانسال محسوب 
می شود. واسطه های ملکی می گویند سازندگانی که به  نقدینگی نیاز دارند 
پس از آنکه فروش را شــش ماه تا یک ســال به حالت تعلیق درآوردند از 
تیرماه امسال واحدهای خود را در دفاتر امالک فایل کرده اند، با این وجود 
معامــالت چنگی به دل نمی زند و هنوز نســبت به ماه های نیمه تعطیل 

فروردین نیز کمتر است.

در حالی که بانک مسکن، اعطای وام مسکن از محل اوراق تسهیالت را 
به خانه های با عمر ۲۵ ســال ساخت نیز تعمیم داده، نرخ اوراق تسهیالت 

مسکن در واکنش به این بخشنامه با اندکی افزایش مواجه شد.
بــه گزارش مهر، بانک عامل بخش مســکن هفته گذشــته اعالم کرد 
تسهیالت خرید مســکن از محل اوراق تسهیالت از این پس با پنج سال 
افزایش سن بنا از خانه های با قدمت حداکثر ۲۰ سال ساخت، به واحدهای 
مسکونی تا ۲۵ سال ساخت از زمان صدور پروانه ساختمانی نیز پرداخت 
خواهد شــد. این افزایش سقف سنی بناهای مشمول دریافت وام مسکن 
از محل اوراق تســهیالت عالوه بر آنکه اندکی در تعداد معامالت مسکن 
در ماه جاری تأثیر گذاشــته، بر قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مســکن نیز تأثیر افزایشی داشته اســت. نرخ اوراق تسهیالت مسکن در 
هفته های گذشــته در واکنش به کاهش شدید تعداد معامالت مسکن که 
در آمار شهریورماه امسال به ۲ هزار و ۸۸۵ فقره رسیده بود، در حال ورود 

به کانال ۲۰ هزار تومانی بود و تا 33 هزار تومان نیز کاهش داشت، اما در 
معامالت آغازین این هفته و در نخستین واکنش بازار به بخشنامه جدید 
بانک مسکن بار دیگر روند افزایشی نرخ اوراق تسهیالت مسکن به معامالت 

نمادهای تسه بازگشت و در رقم باالی 4۰ هزار تومان ثابت ماند.
روز شنبه هرچند که از نظر تعداد برگه های خرید و فروش شده، شاهد 
کاهش معامالت اوراق تسهیالت مسکن بودیم که این موضوع با توجه به 
اینکه به طور ســنتی همه ساله در ماه های صفر )قمری( و مهر )شمسی( 
معامالت مسکن کاهش می یابد، اما مجددا در آذرماه معامالت مسکن جان 
تازه ای می یابد، اتفاقی طبیعی محسوب می شود. بر این اساس، گران ترین 
برگه های تســهیالت مسکن با قیمت 4۱ هزار تومان به 6 نماد معامالتی 
اختصاص داشــت که ۵ نماد آن صادره در سال گذشته بود و تنها یکی از 
این 6 نماد معامالتی 4۱ هزار تومانی در ســال جاری )تسه 9۸۰۲ اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در اردیبهشت 9۸( صادر شده بود. همچنین 6 

نماد معامالتی نیز در بازه 4۰ هزار تومانی عرضه شــد هرچند که برخی 
دیگر از نمادهای تسه، نرخ 3۵ تا 39 هزار تومان را ثبت کردند.

علی رغم آنکه در معامالت اوراق تسهیالت مسکن، همه ماهه بیشترین 
تعداد معامالت اوراق تسهیالت، به برگه های صادره در همان ماه اختصاص 
دارد، اما در معامالت شــنبه ۲۰ مهر، برگه های صادره در ماه قبل)تســه 
9۸۰6 برگه های صادره در مرداد امسال( بیشترین تعداد خرید و فروش را 
با عرضه 3۷ هزار و 69۷ برگه به خود اختصاص دادند ولی نماد صادره در 
ماه جاری )تســه 9۸۰۷ اوراق تسهیالت مسکن صادره در مهرماه امسال( 
تنهــا ۱۲۲۱ ورق از آن به فروش رفت. بیشــترین صف خرید نیز با ثبت 
۲۲6۷ معامله به همین نماد معامالتی )تسه 9۸۰6 اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در شــهریور امسال( اختصاص داشــت که نهایتا در نرخ 4۰ هزار 
تومانی تثبیت قیمت شده و ارزش ریالی این تسه در معامالت شنبه را به 

یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان رساند.

ارزیابی وزیر راه و شهرسازی از سیر نزولی قیمت مسکن

مسکن خریدنی می شود؟

قیمت اوراق تسهیالت مسکن افزایش یافت

نخستین پس لرزه های اصالح وام مسکن
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کاهش قیمت انواع سکه در اولین روز هفته
دالر به پشت سد مقاومتی برگشت

قیمت دالر در صرافی های بانکی با نوسانی اندک نسبت به آخرین 
روز هفته گذشته به ۱۱ هزار و 4۰۰ تومان رسید و با ماندگاری در 

این کانال بار دیگر ثبات بازار ارز را به اثبات رساند.
دالر از ابتدای مهرماه تاکنون در این محدوده قیمتی قرار دارد و 
هر دالر آمریکا بین ۱۱هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان 
دارد. بســیاری از صرافان معتقدند ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محدوده 
مقاومتی قیمت دالر اســت و شکسته شدن این سد می تواند روند 
افزایشــی قیمت را تقویت کند در عین حــال کاهش قیمت دالر. 
گذشــتن از مرز ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ریزش قیمت ها را تســریع 
خواهد کرد. هفته گذشته نرخ دالر در بازار آزاد از ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
عبور کرد اما در این محدوده قیمتی دوام چندانی نداشت و بار دیگر 

به قیمت ۱۱ هزار و 4۰۰ تومان برگشت.
قیمــت خرید دالر در صرافی هــای بانکی ۱۱ هزار و 3۰۰ تومان 
اعالم شــده است. همچنین هر یورو در صرافی های بانکی به قیمت 
۱۲ هزار و 6۰۰ تومان فروخته شــد. نرخ خرید یورو در صرافی های 

بانکی نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شد.
بازار سکه نیز در نخستین روز هفته روند نزولی را در پیش گرفت 
و قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح جدیــد وارد کانال 3 میلیون 

تومان شد.
قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران ۱9 هزار 
تومان کاهش قیمت داشــت؛ به طوری که بــا قیمت 3 میلیون و 
9۸9 هزار تومان فروخته شــد. نیم ســکه و ربع ســکه نیز ۱۰ هزار 
تومان کاهش قیمت داشــت. به این ترتیب، نیم ســکه با قیمت ۲ 
میلیون و ۲۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۲9 هزار تومان و 
سکه گرمی ۸4۸ هزار تومان قیمت پیدا کرد. از سوی دیگر، قیمت 
هــر گرم طالی ۱۸عیار در بازار ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت. 
هــر گرم طالی ۱۸عیار هم در بازار 4۰6 هزار و ۱۰۰ تومان قیمت 

داشت. هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۷6۱ هزار تومان بود.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرد
ایران هفتمین کشور صادرکننده طال

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با انتقاد از قرارگیری ایران در 
رتبه آخر صادرکنندگان در میان هفت کشور برتر تولیدکننده طال، 
گفت در ســند راهبردی صنعت طال باید به آموزش، طراحی و رفع 

موانع صادراتی توجه ویژه ای صورت گیرد.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با تدوین سند 
راهبــردی صنعت طال و فلزات گرانبها که از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خبر تهیه و تدوین پیش نویس آن منتشــر شــده، 
گفت: جلســات متعددی در زمینه بررسی شرایط تولید و صادرات 
صنعت طــال با وزارت صنعــت، معدن و تجارت برگزار شــده که 
مجموع این جلســات منجر به آن شــد که ایــن صنعت در زمینه 
تولید صادرات محور، نیاز به برنامه ریزی، رفع موانع دست و پاگیر و 
حمایت هــای منطقی دارد. رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه 
داد: بررســی ها حکایــت از آن دارد که با رونق صنعت طال در تمام 
ابعــاد و توجه ویژه بر تولید صادرات محــور، این صنعت ارزآوری و 

اشتغال زایی قابل توجهی خواهد داشت.
او با اشــاره به اینکه ســند راهبردی در حال ایجاد و شکل گیری 
اســت، تاکید کرد: در سند راهبردی صنعت طال باید توجه ویژه ای 
بــه رفع موانع حاکم در ثبت ســفارش و تامین مواد اولیه، حمل و 
نقل فرودگاهی و فرآیندهای گمرکی داشــت و از سوی دیگر بانک 
مرکــزی باید در رابطه با قوانین تولیــد و صادرات طال، تجدیدنظر 
داشته باشد. محمدولی خاطرنشان کرد: در ارتقای کیفیت و توسعه 
صنعــت طال باید نگاه ویژه ای به ایجاد شــهرک صنعتی طال وجود 
داشــته باشد و در این شــهرک فعاالن صنف به سرمایه گذاری در 
زمینه آموزش و ارتقای طراحی توجه داشته باشند. رئیس اتحادیه 
طال و جواهر تهران بیان کرد: در ماه های اخیر به واســطه افزایش 
هزینه های تولید، میزان تولید صادرات محور به شدت کاهش یافته 
که اگــر موانع تولید و صادرات رفع شــود، ظرفیت فعلی کشــور 
توان پاســخگویی به نیاز داخلی و بازارهــای صادراتی را دارد. وی 
گفت: ایران در بین هفت کشــور برتر تولیدکننده طال قرار دارد که 
متاسفانه در بعد صادراتی رتبه آخر را در بین این هفت کشور دارد.

تحلیلگران بازار جهانی هشدار دادند
منتظر نوسان قیمت طال باشید

نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز نشــان داد با بازگشت نوسان به 
بازار طال، شمار زیادی از تحلیلگران وال استریت کاهش قیمت طال 
را پیش بینــی کردند در حالی که ســرمایه گذاران همچنان حاضر 
نیستند از خوش بینی نسبت به باالرفتن قیمت طال دست بردارند.

به گزارش ایســنا، بســیاری از تحلیلگران تصحیح قیمت طال را 
فرصــت جدیدی برای خرید می دانند زیــرا ابهامات جهانی به این 
زودی برطرف نخواهند شــد. شون الســک، مدیر شرکت »والش 
تریدینگ« در این باره گفت: باید صبور بود زیرا احتمال افزایش یا 
کاهــش قیمت طال وجود دارد. اگر مذاکرات تجاری آمریکا و چین 
پیشــرفت کند، در این صورت بازارهای ســهام صعود خواهند کرد 
و ایــن مســئله روی قیمت طال تاثیر منفی می گــذارد اما اگر این 

مذاکرات بی نتیجه باشد، طال باالتر خواهد رفت.
در نظرســنجی کیتکونیوز از تحلیلگران وال اســتریت، ۱۷ نفر 
شرکت کردند که از میان آنها پنج نفر یا ۲9درصد افزایش قیمت و 
هشت نفر یا 4۷درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند. همچنین 

چهار نفر یا ۲4درصد نظری نداشتند.
در نظرســنجی کیتکونیوز از ســرمایه گذاران 9۵4 نفر شــرکت 
کردنــد که از میان آنها ۵66نفر یــا ۵9درصد افزایش قیمت طال و 
۲۲۱ نفر یا ۲3درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند و ۱6۷ 

نفر یا ۱۸درصد هم نظری نداشتند.
برای هفته گذشــته اکثر تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران 
نســبت به روند افزایشی قیمت طال خوش بین بودند. هر اونس طال 
روز جمعه در بازار معامالت آتی آمریکا ۱۲ دالر و ۲۰ سنت معادل 
۰.۸درصد کاهش پیدا کرد و در ۱4۸۸ دالر و ۷۰ ســنت بسته شد 

و برای کل هفته حدود ۱.6درصد کاهش ثبت کرد.

سکهوارز

برخی کشــورها وقتی عالئم بحران اقتصادی را می بینند یا وارد بحران 
اقتصادی می شوند، به ســراغ استقراض خارجی می روند. آخرین نمونه از 
این رفتار را می توان در آرژانتین دید. ســال ها پیش، ســایمون کوزنتس 
اقتصاددان مشــهور و برنده جایزه نوبل، پدیده آرژانتین را چنین توصیف 
کرده بود: »چهار دسته کشور در جهان وجود دارند؛ کشورهای توسعه یافته، 
کشورهای توسعه نیافته، ژاپن و آرژانتین.« پیچیدگی اقتصاد آرژانتین را در 
همین جمله می شود لمس کرد. کشوری که به رغم داشتن منابع طبیعی 
و سرمایه انسانی فراوان، دهه هاست در گرفتاری های اقتصادی دست و پا 

می زند.
در این میان، سوال این است که آیا ایران هم می تواند برای حل مسائل 
اقتصادی خود از استقراض خارجی استفاده کند؟ اساسا استقراض خارجی، 
فرصتی برای پیشــرفت اســت یا وام گیرنده را در مشکالت بیشتر گرفتار 
می کند؟ در پاسخ به این ســوال، اصغر فخریه  کاشان، معاون ارزی اسبق 
بانک مرکــزی در زمان دکتر نوربخش و دکتر عادلی به بررســی مزایا و 

معایب استقراض خارجی برای اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش ایرنا، تقریبا همزمان با کاهش ارزش ریال ایران بود که اقتصاد 
آرژانتین نیز با مسائل مشــابهی روبه رو شد. تورم، افزایش کسری بودجه 
و کاهش ارزش پول ملی این کشــور )پزو( موجب شــد سومین اقتصاد 
بزرگ آمریکای التین به دنبال استقراض خارجی و استفاده از کمک های 
ســازمان ها و نهادهای بین المللی برود و در نهایــت برای دریافت وام ۵۰ 

میلیارد دالری با صندوق بین المللی پول )IMF( به توافق برسد.
صندوق بین المللی پول و نهادهای بین المللی مشابه آن، به طور معمول 
منابع خود را از حق عضویت کشورهای عضو تأمین می کنند و با توجه به 
شــرایط یا درخواست کشور متقاضی، نسبت به پرداخت وام و کمک های 
مالی اقدام می کنند. ایران نیز از اعضای برخی از این ســازمان ها و نهادها 
مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توســعه اسالمی است. 

ایران با وجود عضویت در این سازمان ها و نهادها، حداقل در سال های اخیر، 
از گزینه استقراض استفاده نکرده است. البته این نوع استقراض ها، مزایا و 

معایبی برای کشور به همراه دارند.
اصغر فخریه کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره مزایا و معایب 
استقراض خارجی برای اقتصاد کشور گفت: ما در سال های گذشته برخی 
پروژه ها مانند پروژه های سدســازی را با اســتفاده از منابع بانک توسعه 
اســالمی تأمین مالی کردیم. با این حال، همه ســازمان های بین المللی 

به نوعی تحت تأثیر عوامل سیاسی هستند.
تجربه ناموفق کشورهای آفریقایی از استقراض خارجی

معاون ارزی اســبق بانک مرکزی با معرفی وام های پروژه ای و وام های 
سیاســتی ادامه داد: ما باید وام ها را دو دســته کنیم؛ یک دسته وام هایی 
اســت که در تأمین مالی پروژه ها استفاده و دیگری، وام هایی است که به 

سیاست ها تخصیص داده می شود.
فخریه کاشــان در توضیح وام های سیاستی گفت: مثاًل کشور، سیاست 
تعدیل نرخ ارز یا سیاست جبران تورم را در پیش می گیرد و برای پیشبرد 
این سیاســت ها، از استقراض خارجی مانند وام صندوق بین المللی پول یا 
بانک جهانی استفاده می کند. من در این موارد توصیه نمی کنم که از وام ها 
یا منابع خارجی استفاده کنیم. او معایب این نوع وام ها را تهدید استقالل 
کشــور و هزینه  باالی آنها دانســت و اضافه کرد: سازمان های بین المللی 
همزمان با این نوع وام ها، می خواهند سیاست هایی را در کشور وام گیرنده 
اعمال کنند که هم اســتقالل کشور را خدشــه دار می کند و هم می تواند 
جهت گیری های خاصی بر اقتصاد کشور اعمال کند که صرف نظر از دیدگاه 

سیاسی، لزوماً به لحاظ اقتصادی مورد تأیید نیستند.
فخریه کاشان در توضیح هزینه باالی وام های سیاستی گفت: در تجارب 
جهانی دیده شــده بخش عمده این نوع وام ها، بــرای تأمین هزینه های 
مأموران سازمان یا نهاد وام دهنده مانند بانک جهانی، سازمان ملل و امثال 

آن صرف می شود. حضور این کارشناسان هزینه های سنگینی را به کشور 
وام گیرنده تحمیل می کند. این تجربه ای است که در کشورهای آفریقایی 
که از این وام ها اســتفاده می کنند، دیده شده است. بیشتر از حدود ۵۰ تا 
6۰درصد مبلغ وام به دست شان نمی رسد و بقیه آن به شکل های مختلفی 

باید بابت هزینه های نظارتی و ارزیابی، صرف شود.
معاون اســبق ارزی بانک مرکزی درباره وام های پروژه ای هم گفت: من 
وام های سیاستی را تأیید نمی کنم، اما وام های پروژه ای محاسنی دارد که 
می توانیم از آن اســتفاده کنیم. این نوع وام ها، نرخ های بسیار ارزانی دارد. 
دوره بازپرداختش بســیار درازمدت است و گاهی در طرح های زیربنایی، 

مانند سدسازی، مدت بازپرداختش می تواند تا ۲۵ سال افزایش یابد.
وام های پروژه ای نقایص داخلی را پوشش می دهند

وی درباره فواید وام هــای خارجی برای تأمین پروژه های داخلی گفت: 
نکته بسیار مهم  این است که ما در داخل کشور دچار عارضه ای در پروژه ها 
هستیم؛ اینکه انتخاب پروژه ها براساس مطالعه نیست، انتخاب پیمانکارها 
لزوماً براساس دقت و سالمت نیست و نظارت بر اجرای پروژه ها نیز بسیار 
بی برنامه و بی نظم است. نتیجه اش این است که پروژه ها گران تر تمام شود 

و طوالنی تر انجام می گیرد.
فخریه کاشان در ادامه گفت: اگر از منابع جهانی استفاده کنیم، عالوه بر 
هزینــه  پایین و مدت بازپرداخت طوالنی تر، دیگر نقصی را که در پروژه ها 
داریم، نخواهیم داشــت. در وام های خارجی، ســازمان یا نهاد وام دهنده، 
نظــارت را برعهده می گیرد. همچنین، انتخــاب پیمانکار حتماً از طریق 
مناقصه های بین المللی انجام می شود. البته، از آنجایی که مناقصه به صورت 
بین المللی برگزار می شــود، ممکن است پیمانکار داخلی ما نتواند رقابت 
کند. با این حال، در چنین مواردی، مزایای استقراض خارجی برای تأمین 
پروژه، برای اقتصاد کشــور بیشتر است؛ چراکه پروژه ارزان تر، کوتاه تر و با 

کیفیت باالتر تمام می شود.

آیا استقراض خارجی برای اقتصاد ایران خوب است؟

دو راهه استقراض خارجی

مجموع یارانه آشکار و پنهانی که ایرانی ها در سال دریافت می کنند، 
به بیش از ۱3۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ رقم هنگفتی که هنوز 

اصالحی در روند پرداخت آن انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، دولت در طول سال ارقام باالیی بابت یارانه به کاال 
و خدمات پرداخت می کند،  اما آنچه که دیده می شود و اذهان عمومی 
به آن توجه می کنند، یارانه نقدی 4۵هزار و ۵۰۰ تومانی اســت که 

ظاهرا بسیار ناچیز بوده و قابل توجه نیست.
این در حالی اســت که همین رقم ناچیــز یارانه های نقدی در ماه 
حدود 3۵۰۰ میلیارد و در سال تا 4۲ هزارمیلیارد تومان با خود هزینه 
به همراه دارد. ماجرا قابل تامل تر می شــود وقتی بدانیم که این چند 
ده هزار میلیارد تومان تنها بخش کوچکی از یارانه سنگینی است که 

دولت طی هر سال به جمعیت حدود ۸۰ میلیونی پرداخت می کند.

این در حالی است که اعالم اخیر محمدباقر نوبخت - رئیس سازمان 
برنامه و بودجه - از این حکایت داشت که در سال در مجموع ۱3۰۰ 

هزار میلیارد تومان بابت یارانه های آشکار و پنهان پرداخت می شود.
در کنار یارانه های آشــکار که یارانه نقدی بخشــی از آن اســت،  
یارانه های پنهان قرار دارد که در چند بخش تمرکز داشــته و رقمی 
نزدیک بــه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومــان را دربر می گیرد، مبلغی که 
در کاالهای اساسی، ســوخت و دارو وجود دارد و بیش از 6۰۰ هزار 
میلیارد تومان آن به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص پیدا 

می کند.
یارانه های آشــکار و پنهان در شرایطی ســال ها بین مردم توزیع 
می شود و اغلب هدفمند نیست که در سال گذشته موضوع اصالح آن 
مطرح شد که پیشنهادهایی که دولت درباره یارانه های پنهان داشت 

هیچ یک به مرحله  تایید و تصویب مجلس نرسید.
اما دولت می خواهد برای ســال آینده با توجه به کاهشــی که در 
درآمدهای نفتی داشــته و باید جایگزینی برای آن داشــته باشد، از 
حذف بخشی از یارانه های پنهان نیز کمک گرفته و تامین منابع کند. 
گفته می شــود که برنامه هایی برای اصالح رویه پرداخت یارانه های 
پنهان مطرح خواهد شد، اما اینکه مجلس شورای اسالمی تا چه اندازه 

با آن موافقت کند، مشخص نیست.
از سوی دیگر در مورد اصالح پرداخت یارانه های نقدی نیز دولت به 
تازگی دســت به حذف افراد پردرآمد زده و تاکنون حدود ۷۰۰ هزار 
نفر را حذف کرده است، در حالی که طبق اعالم مسئوالن، سه دهک 
بــاالی درآمدی که مورد تاکید قانون بودجه بــرای حذف قرار دارد، 

جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر را دربر می گیرد.

مدیرکل مبارزه با پولشــویی ســازمان امور مالیاتی با اشاره به بررسی 
»حساب های بانکی مشکوک« توسط ســازمان امور مالیاتی، گفت بانک 
مرکزی متعهد شــده که اطالعات حســاب هایی با گــردش مالی باالی 
۵میلیارد تومان را در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار دهد که این امر 
تاکنون برای سال های 9۵، 96 و 9۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در 

حال بررسی ریزداده های این حساب ها است.
هادی خانی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه پدیده حساب های اجاره ای 
از مهمترین دغدغه های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، 
گفت: ریشه به وجود آمدن حساب های اجاره ای به اجرای نادرست قوانین و 
مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی گردد؛ به طوری 
که براســاس ماده ۱۸6 قانون مالیات های مستقیم، صدور یا تمدید کارت 
بازرگانی و پروانه کســب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به 
اســتعالم از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی های مالیاتی فعاالن 

اقتصادی باشد اما این روند تاکنون به درستی اجرا نشده است.
او با اشــاره به بررسی حســاب های بانکی مشکوک توسط سازمان امور 
مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب  بانکی وجود دارد که 
این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است 
و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط 
با این حساب های  بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی 

حساب های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
خانی ادامه داد: بررســی حساب های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی 
در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک 
مرکزی متعهد شد که اطالعات حساب هایی با گردش مالی باالی ۵میلیارد 

تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای 
سال های 9۵، 96 و 9۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی 

ریزداده های این حساب ها است.
نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

وی با اشــاره به برخورد با سوء استفاده کنندگان از حساب های اجاره ای 
اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تالش است که در حین بررسی این 
حســاب های بانکی فعاالن اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  
دیگر می بایســت طی این بررسی ها مشــخص شود که چه کسانی از این 
حســاب ها استفاده می کنند و اگر ســازمان امور مالیاتی متوجه شود که 
این افراد فعال اقتصادی بوده و تاکنون پرونده مالیاتی نداشــته اند، آنها را 
به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ 
می کند اما اگر مشــخص شــود که صاحبان اصلی این حساب های فعال 
اقتصادی نیســتند و حســاب  خود را در اختیار دیگران قرار داده اند، این 
سازمان به دنبال ذی نفعان اصلی این حساب ها خواهد بود و با توجه به مواد 

قانونی ماده ۲۷4 به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.
این مقام مسئول در ســازمان امور مالیاتی با اشاره به راه اندازی سامانه 
نهاب)ســامانه ای یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مشتریان( و کاربرد آن 
برای پیشــبرد اهداف ســازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکالت 
موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشــه  در بیرون از سازمان مالیاتی 
دارد چراکه ســازمان امور مالیاتی در حــال حاضر تنها می تواند با معلول 
جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به 
توسعه سامانه هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل 

اطالعات مودیان مالیاتی دارد.

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درســت قوانین مالیاتی براساس 
اســتفاده از این نوع ســامانه ها می تواند ریشه بســیاری از این اختالالت 

اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.
مدیرکل مبارزه با پولشــویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش 
رو بــرای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه »مالیات« در 
موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان 
امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب اســت؛ در حالی که 
این مسئله یک مشکل فراسازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه های متولی 
اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود 
را ایفا کنند، اما متاســفانه به نظر می رسد تالش  های صورت گرفته توسط 

دیگر سازمان های ذی صالح کفایت الزم را نداشته است.
هشدار به اجاره دهندگان حساب های بانکی

خانی در پایان با اشــاره به پیامد حساب های اجاره ای برای افراد ناآگاه 
گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده ای 
از افــراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاســتفاده برخی طمع کاران از 
این فرصت، فرار مالیاتی توســط حساب های اجاره ای به وقوع می پیوندد؛ 
اجاره دهندگان حســاب های بانکی باید بدانند کــه هر فعالیت اقتصادی 
پیامدهــای خاص خود را دارد و ســازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، 
درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه ســازی و برنامه های 
فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حســاب های بانکی را برای مردم تشریح 
کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی بضاعت سوءاستفاده 
می کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

رقم هنگفتی که نوبخت اعالم کرد

ایرانی ها ساالنه 1300 هزار میلیارد تومان یارانه می گیرند

دیدگاه سازمان مالیاتی درباره »حساب های بانکی مشکوک«

منشأ حساب های بانکی اجاره ای کجاست؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در شرایطی که منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی محدود است، 
این بنگاه ها می توانند از طریق بازار ســرمایه تامین مالی خود را انجام دهند، اما 

باید انضباط و شفافیت مالی را رعایت کنند.
به گزارش ایســنا، پس از آنکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق 
تولید نام گذاری شد، بانک مرکزی وظیفه ویژه ای یافت تا تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی را انجام دهد و در همین راســتا منابعی برای پرداخت تســهیالت به 

بخش تولید از سوی بانک ها در نظر گرفته شد.
با این حال هنوز برخی از واحدهای اقتصادی نسبت به عدم تامین سرمایه در 
گردش و منابع موردنیازشــان شــکایت دارند و معتقدند که نقدینگی الزم برای 

بهبود وضعیت تولید وجود ندارد.
اغلب اقتصاددانان نیز بر این باورند که حجم باالی نقدینگی ســرگردان کشور 
باید به ســمت بخش های مولد کشور حرکت کند، حال آنکه عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که نقدینگی سرگردان در کشور وجود ندارد و 

در واقع نقدینگی به سمتی می رود که بازدهی بیشتری داشته باشد.
بر همین اســاس بود که سال گذشته بخش عمده ای از نقدینگی مردمی وارد 
بازار ارز شد و نوسانات و التهابات بازار ارز را نیز رقم زد و بانک مرکزی در همین 
راستا تصمیم گرفت تا با ایجاد ثبات در بازار نقدینگی را از این بخش خارج کند، 

چراکه سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه تورم زاست.
با وجود ثبات در بازار ارز، سکه و سایر بازارهای این چنینی، این روزها جذابیت 

ســرمایه گذاری در این بازارها کاسته شده و مردم باید محل دیگری را برای این 
موضوع انتخاب کنند که با توجه به وضعیت خوب بازار ســرمایه در مدت اخیر، 

سرمایه گذاری در این بازار می تواند بهترین سرمایه گذاری برای مردم باشد.
اما بازار ســرمایه تنها برای سرمایه گذاری مردم نیست و واحدهای تولیدی که 
نیاز به تامیــن مالی دارند هم باید بدانند که می توانند از این طریق تامین مالی 

خود را انجام دهند.
برخی کارشناســان می گویند که دلیل اصلی ورود نکردن بنگاه های اقتصادی 
به بازار سرمایه، عدم آگاهی دقیق از آن و زمان بر بودن این فرآیند است، به این 
ترتیب می توان با اطالع رســانی درست که واحدهای تولیدی و ایجاد تسهیالتی 
از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در حال حاضر سخت گیری های زیادی 
دارد و بوروکراسی اداری این فرآیند هم پیچیده شده است، برای ورود بنگاه های 

اقتصادی به بازار سرمایه فراهم کند.
البته بنگاه های اقتصادی باید بدانند که شفافیت در بازار سرمایه بسیار باالست 
و برای تامین مالی از طریق این بازار، شفافیت را در معامالت خود افزایش داده و 

از سوی دیگر انضباط مالی داشته باشند.
به عبارت دیگر، بنگاه های تولیدی باید در زمان مقرر سود سهامداران خود را 
پرداخت کنند و برخالف تســهیالت بانکی، امکان به تاخیر انداختن پرداخت آن 
وجود ندارد، اما با این شرایط، تولید در کشور ما رو به رشد خواهد بود و بنگاه ها 

نیز می توانند از طریق درست تامین مالی شوند.

واحدهای تولیدی به دنبال تامین مالی

بانک  بهتر است یا بورس؟

بورس تهران به مسیر صعود بازگشت
شاخص بورس در مدار رشد 

شاخص بورس تهران در جریان معامالت نخستین روز هفته بیش 
از 9 هزار واحد رشد داشت و در نهایت این شاخص به رقم 3۲۲ هزار 
و ۵9 واحد رســید. براساس معامالت دیروز، بیش از 3میلیارد و ۷۷۱ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱9هزار و ۱۸3 میلیارد 
ریال داد و ســتد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 
۷6۰واحد افزایش به 93 هزار و 6۱ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
یک هزار و ۱۷۸ واحد رشد به 6۲ هزار و ۲9۵ واحد رسیدند. شاخص 
آزاد شــناور نیز 9 هزار و 4۷4 واحد افزایش به رقم 3۷۱ هزار و ۵46 
واحد رسید، شاخص بازار اول 6 هزار و 4۸9 واحد و شاخص بازار دوم 

۱۸ هزار و ۵۸9 واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فــارس( با ۷۰۲ واحد، فوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( با 6۱۸ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با 4۵4 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با 3۷3 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 3۲۷ واحد، نفت 
و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با 3۰۷ واحد و گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارســان( با 3۰3 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل داشتند. در مقابل ســرمایه گذاری نیرو )ونیرو( با ۵۵ واحد، البرز 
دارو )دالبر( با 3۱ واحد، گروه دارویی ســبحان )دسبحا( با ۲۵واحد و 
دارویــی رازک )درازک( با ۲3 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت 
شاخص بورس را رقم زدند. براساس این گزارش، نماد بانک ملت، بانک 
تجارت، بانک اقتصاد نوین، ســایپا، بانک صادرات ایران، نفت سپاهان 
و صنایع ریخته گری ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند.
گروه شیمیایی نیز در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شــد و در این گروه ۲94 میلیون و 4۵6 هزار برگه ســهم به 
ارزش ۲ هزار و 36۵ میلیارد ریال داد و ســتد شد. همچنین شاخص 
فرابورس نیز در این روز بیش از ۸۵ واحد رشد داشت و بر روی کانال 
4هزار و ۱۵4 واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 43۲ میلیون 
برگه ســهم به ارزش بیش از ۷هزار و 9۷9 میلیارد ریال داد و ســتد 
شد. در بین تمامی نمادها، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی 
مارون )مارون(، هلدینگ صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش نفت 
شیراز )شراز( و قاسم ایران )قاسم( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داشــتند. در مقابل، تولید برق عســلویه مپنا )بمپنا(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، بیمه پاســارگاد )بپاس( و س. توسعه و 
عمران اســتان کرمان )کرمان( و بانک دی )دی( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.

این بار توسط مسترکارت و ویزا رخ داد
تحریم رمزارز فیس بوک

به دنبال خروج شــرکت PayPal از انجمــن حمایت از لیبرا، دو 
شــرکت مالی بزرگ، ویزا و مســترکارت، نیز از عدم پشتیبانی خود 
از رمــزارز اختصاصی فیس بوک خبر دادند. به گزارش ایســنا، بعد از 
آنکه بانک های حاضر در شورای مشاوره فدرال )FAC( پروژه رمزارز 
دیجیتال توســعه داده شده توسط فیس بوک را به عنوان یک تهدید 
برشــمردند و عنوان کردند که لیبرا توانایی و پتانسیل ایجاد سیستم 
بانکداری سایه را دارد که منجر به کاهش بالقوه در حساب های سپرده 
و همچنین کاهش حجم پرداخت های بانکی خواهد شد، شرکت های 

مالی بزرگ در جهان از پشتیبانی از رمزارز لیبرا سر باز می زنند.
شــرکت PayPal نخستین شــرکت مالی بزرگی بود که اعالم 
کرد که از رمزارز اختصاصی توســعه داده شــده توســط فیس بوک 
پشــتیبانی نخواهد کرد و حاال به نظر می رسد که نوبت به غول های 
مالی دیگر همچون مســترکارت و ویزا نیز رســیده است که از پروژه 
حمایت و پشتیبانی خارج شده و به مشترکان خود اجازه پرداخت های 

الکترونیکی و آنالین از طریق لیبرا را ندهند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: اگرچه شاخص بورس در نخستین روز این هفته به مسیر 
رشد بازگشت و به رقم 3۲۲ هزار و ۵9 واحد رسید، اما روند متفاوت بازار 
ســهام در هفته ای که گذشت، باعث اصالح سنگین شاخص بورس شد و 
بســیاری از تازه واردانی که اخیرا وارد بازار سرمایه شده اند را دچار هراس 
کرد. شــاید این تنها هفته متفاوتی بود که بازار سهام در سال 9۸ تجربه 
کرد، وگرنه رکوردشکنی و سقف شکنی های متعدد شاخص بورس، امسال 
را به ســال طالیی بورس شهره کرده اســت. با این همه، شاخص بورس 
تهران در هفته ای که گذشــت، روند متفاوت و منفی را نســبت به دیگر 
هفته ها در پیش گرفت و این موضوع باعث ترس ســهامداران تازه وارد به 
بورس، ایجاد صف های فروش در بازار سرمایه و افت بیش از ۱3هزار واحد 
شاخص بورس را فراهم کرد. در واقع، بازار سرمایه، سومین هفته از ماه مهر 
امســال را با افت قیمت سهام گروه های مختلف به پایان رساند، به طوری 
که شاخص کل بورس در پنج روز معامالت هفته اخیر، ۱3 هزار و 69 واحد 
کاهش داشــت و این شاخص در پایان روز  چهارشنبه هفدهم مهرماه به 

عدد 3۱3 هزار و 4۸ واحد رسید.
اصالح تند و سنگین شاخص بورس

در همین زمینه، مصطفی صفاری کارشــناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با ایرنا، به اصالح تند و سنگین شاخص بورس در هفته گذشته اشاره کرد 
و گفت: شــاخص بورس هفته گذشته اصالح بسیار تندی را تجربه کرد و 
افرادی که ســود موردنیاز را کســب کرده بودند تصمیم به خروج از بازار 

گرفتند.
او با بیان اینکه بازار ســرمایه همانند بازار مسکن محل سرمایه گذاری 
با افق بیش از یک ســال اســت، افزود: متاسفانه ســرمایه گذاران با دید 
کوتاه مدت وارد بازار سرمایه می شوند، با روند مثبت بورس به سرعت اقدام 
به خرید ســهام و نیز در زمان افت شاخص بورس تصمیم به فروش سهام 

می گیرند که این امر زمینه افت شاخص بورس را فراهم می کند.
صفاری با تاکید بر اینکه روند کلی بازار صعودی اســت، گفت: اثر نرخ 
دالر بر بازار ســرمایه خنثی شده است، با توجه به اینکه برخی از گرو ه ها 
مانند بانکی ها و خودرویی ها گروه ســودآوری نیستند اما در آینده نزدیک 
به دلیل خبر تجدید ارزیابی بر دارایی ها مثبت خواهند شد و روند صعودی 

را در پیش خواهند گرفت.
هیجان فروش، شاخص بورس را وارد فاز اصالح کرد

کمال خانزاده، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به اصالح شاخص 
بورس در بازار هفته گذشته گفت: هیجان فروش از جمله عوامل اصلی افت 
چند روز شــاخص بورس در بازار هفته گذشته بود. بعد از بازگشایی نماد 
بانک ملت با توجه به افزایش ۵۰درصدی قیمت این ســهام، زمینه فشار 
فروش در سهام بانک ملت ایجاد و باعث شد تا این موضوع به سایر گروه ها 
تسری پیدا کند که این موضوع یک نوع نگرانی را در بین سهامداران ایجاد 

و باعث شدت هیجان در بازار شد.
او روند کلی بازار سهام را صعودی اعالم کرد و افزود: با توجه به گزارش 
شش ماهه شرکت ها که از هفته آینده تا آخر مهر منتشر می شوند و خبر 
تجدید بر ارزیابی دارایی شــرکت ها که از هفته جاری در بازار شدت پیدا 

می کند باعث بهبود روند معامالت در بازار سرمایه خواهد شد.
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص بورس بعد از هر رشد 
چشــمگیری نیاز به اصالح دارد، گفت: به طور حتم شــرایط بازار بهبود 

می یابد و طبق پیش بینی های صورت گرفته شــاخص تا 3۵۰ هزار واحد 
رشــد خواهد داشت. به گفته وی، افت شــاخص بورس در هفته گذشته 

اصالح بود و نباید اسم آن را ریزش گذاشت.
خانزاده با تاکید بر اینکه بازگشایی بانک ملت منجر به افت گروه بانکی ها 
شــد، گفت: با توجه به خبر تجدید بر ارزیابی دارایی بانک ملت در هفته 
جاری از محل ســود انباشته و گزارش شش ماهه مثبتی که همین بانک 
ارائــه می دهد گروه بانکی ها دوباره با محوریت بانک ملت، بانک تجارت و 

بانک صادرات مثبت می شود و اقبال به سمت این گروه خواهد آمد.
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه گروه خودرو اکنون در انتظار 
خبر تجدید ارزیابی است، افزود: با اعالم یک شرکت از این گروه درخصوص 
تجدید بر ارزیابی بر دارایی وضعیت گروه خودروسازی تقویت و شرایط آنها 

بهتر خواهد شد.
ذات بازار سرمایه، اصالح شاخص بورس است

همچنین محمد علی زاده آرانی، اصالح شاخص بورس را ذات بازار عنوان 
کرد و گفت: اینکه روند بازار بخواهد به صورت مســتمر مثبت و صعودی 
باشــد در هیچ جای دنیا و هیچ یک از بازارها وجود ندارد. زمانی هســت 
که بازار به صورت یک نفس رشــد می کنــد اما باالخره یک جایی نیاز به 
اســتراحت دارد تا دوباره شــرایط و موقعیت رشد مجدد سهام و شاخص 

فراهم شود.
به گفته علی زاده آرانی، طبیعی اســت که بازار توام با نوسانات مثبت و 
منفی باشــد اگر غیر از این باشــد باید به موقعیت بازار شک کرد و دیگر 
نمی توان بــه روند معامالت بازار اعتماد کرد زیرا بازار در برخی از زمان ها 
باید منفی شــود. بر این اساس، انتظار می رود تا سهم های بنیادی از رشد 
و سودآوری خوبی در نیمه دوم سال یعنی بعد از ارائه گزارش شش ماهه 

برخوردار باشند.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: تحلیلگران نسبت به معامالت 
بورس اظهارنظر مثبت داشــتند و اکثر آنها روند مثبتی را برای نیمه دوم 
سال بورس در نظر گرفتند. اگر سرمایه گذاران در بورس دقت الزم را داشته 
باشند و به جای دید کوتاه مدت با دید میان مدت وارد بازار سرمایه شوند 

به طور قطع با سودآوری خوبی مواجه خواهند شد.
او با بیان اینکه هنوز صنایع فوالدی، پاالیشــگاهی و پتروشیمی نسبت 
به دیگر صنایع با حرکت خاصی همراه نبودند، گفت: اگر قرار باشد سهام 
این صنایع هم سو با شرکت هایی که رشد هیجانی داشتند حرکت کنند به 
طور حتم شاخص بورس مثبت می شود و سهام شرکت های بنیادی با رشد 

و افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
به اعتقاد وی، در نیمه دوم ســال سرمایه گذاران با احتیاط و شناسایی 

سهام خوب اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
نگاه مسئوالن به سمت رونق بورس است

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه نیز به سمت و سوی مثبت بازار 
ســهام اشاره کرد و گفت: بازار ســرمایه از سال گذشته که شروع به رشد 
کرد روند بسیار خوبی را در پیش گرفت. به طور طبیعی خیلی از قیمت ها 
به رشدی دست یافتند که ســهامداران با یک تلنگر در صف فروش قرار 

می گیرند و اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد.
وی با بیان اینکه نکته مثبت این اســت کــه همه نگاه ها از جمله وزیر 
اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تاکید بر رونق بورس 

دارند، گفت: دیگر بازارها جایی برای رشــد ندارند و اکنون در حالت رکود 
به سر می برند از طرفی بورس نقدینگی های موجود در اختیار سهامداران 

را به صورت چشمگیری جذب کرده است.
به گفته ساسانی، ســال هایی بود که ارزش معامالت در طول روز ۱۰۰ 
میلیــارد تومان بود اما اکنون ارزش معامالت بــه صورت روزانه به 4هزار 
میلیارد تومان رسیده که این موضوع نشان دهنده داد و ستد پول نقد است 

که اکنون در حال انجام است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دست و به دست شدن سهام در 
بین سهامداران زمینه رشد یا افت شاخص بورس را فراهم می کند، گفت: 
به نظر می رسد که می توان نسبت به رشد بازار سرمایه امیدوار بود، در این 
بین نوساناتی در بازار وجود خواهد داشت اما کلیت ماجرا نشان می دهند 
که به انتهای روند صعودی بورس نرســیده ایم و هنوز جا برای رشد برخی 
سهم ها وجود دارد. رشــد قیمتی برخی از سهم ها به صورت حبابی بوده 
است اما این موضوع را نمی توان به کل بازار تعمیم داد و می توان از میان 
صنایع موجود در بازار سهم هایی را پیدا کرد که همچنان نقدینگی تمایل 

به ورود این سهم ها دارد.
ساســانی در پایان گفت: دو گروه خــودرو و بانکی ها همچنان جا برای 
رشــد دارند زیرا عامل رشــد این گروه که تجدید بر ارزیابی دارایی است 

هنوز محقق نشده است.
نقدینگی، اصلی ترین عامل رشد شاخص بورس

حمیدرضا صفری نیز نقش نقدینگی را در رشد پرشتاب شاخص بورس 
دوچندان ارزیابی کرد و گفت: بازار رشد پرشتابی را در ابتدای سال تجربه 
کرد و کدهای بســیار زیادی  توسط سهامداران جدید اخذ شد. هر بار در 
عرضه های اولیه جدید شــاهد هستیم که خرید سهامداران در عرضه های 
اولیه شکســته می شود. درصدی از این ســهامدارن جدید به دلیل رکود 
موجود در دیگر بازارها وارد این بازار شدند و باعث رشد پرشتاب شاخص 

بورس شد.
صفری ادامه داد: در چند وقت اخیر نه تنها قیمت های جهانی و نرخ بهره 
تغییر چندانی نداشتند بلکه قیمت ارز هم در وضعیت ثابت به سر می بردند 

بنابراین فقط جریان نقدینگی باعث رشد شاخص بورس شد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زمانی که قیمت ها افزایش می یابد 
نقدینگی بیشتری وارد بازار می شود تا بتواند بازار را مثبت نگه دارد اما از 

یک جایی به بعد شاهد بهم ریختگی موازنه موجود در بازار خواهیم بود.

افت شاخص بورس در هفته گذشته، تازه واردان را به صف فروش برد

روی تلخ بورس
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پیش بینی 6 میلیون هکتار سطح زیرکشت گندم برای سال 
زراعی جدید

تولید گندم به 14.5 میلیون تن می رسد
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی گفت بنابر ظرفیت 
اســتان ها برای ســال زراعی آینده پیشــبینی می شود که سطح 
زیرکشــت گندم آبی به ۲ میلیون هکتار و گندم دیم به 4 میلیون 

هکتار برسد.
اســماعیل اســفندیاری پور در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت سطح زیرکشت و هدف  گذاری تولید 
برای ســال زراعــی جدید اظهار کرد: برای تولید گندم در ســال 
زراعی 99-9۸ رقمی بالغ بر ۱4.۵ میلیون تن هدف گذاری شــده 

است.
وی افــزود: بنابــر ظرفیت اســتان ها برای ســال زراعی آینده 
پیش بینی می شــود که سطح زیرکشــت گندم آبی به ۲ میلیون 

هکتار و گندم دیم به 4 میلیون هکتار برسد.
به گفته اســفندیاری پور، هم اکنون ۱6 استان دارای اقلیم سرد 
و معتدل شمال و شمال غرب کشــور اعم از استان های خراسان 
رضوی و شمالی کشــت گندم را شروع کردند به طوری که تا به 
امــروز ۱۰۰ هزار هکتار گندم آبــی و 6۰۰ هزار هکتار گندم دیم 
کشت شــده که با این وجود ۱۲درصد برنامه کشت گندم محقق 

شده است.
قیمت هر کیلو گندم دروم برای سال زراعی آینده 2 هزار و 

290 تومان
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال 4۷۵ 
هزار تن گندم از 6۷ رقم گندم آبی و دیم سازگار با 4 اقلیم کالن 
کشــور تولید و آماده مصرف برای سال زراعی جدید است که این 

میزان در تاریخ کشاورزی کشور کم سابقه است.
وی درباره آخرین جزییات قیمت گندم برای سال زراعی آینده 
بیان کرد: بنابر مصوبه قیمت هر کیلو گندم نان با یک درصد افت 
مفیــد و 4 درصد افت غیرمفید ۲ هزار و ۲۰۰ تومان، گندم دروم 
با یک درصد افت مفیــد و 4 درصد افت غیرمفید ۲ هزار و ۲9۰ 
تومان و صنعت و کارخانه هــای ماکارانی طبق تفاهم نامه با بنیاد 
ملــی گندمکاران حاضرند هر کیلو گنــدم را تا ۱۰درصد باالتر از 

قیمت گندم نان خریداری کنند.
اسفندیاری پور در توصیه ای به کشاورزان گفت: به کشاورزان 
اســتان های خوزســتان، فارس، کرمان، جنوب کرمان، ایالم، 
کرمانشاه و مناطق مشابه که سابقه و قابلیت کشت گندم دروم 
را دارند، توصیه می شــود که گندم دروم بیشتری بکارند چراکه 
صنــف و صنعــت و کارخانه های ماکارانی اعــالم کردند که از 
کشاورزان گندم را به طور مستقیم با روش قراردادی خریداری 

کنند.
مشاور وزیر جهاد کشــاورزی در توصیه ای دیگر به گندمکاران 
مناطق سرد بیان گرد: به کشاورزان مناطق دیم سرد که هم اکنون 
مشــغول کشت و کار گندم هســتند، توصیه می شود که گندم را 
حتما به صورت خشــکه کاری کشــت کنند، ضمن آنکه در زمان 
کاشت ۸۰ درصد کود نیتروژن و اوره در کنار سایر کود های اصلی 
مصــرف کنند چراکه این امر در افزایــش عملکرد و کیفیت تاثیر 

بسزایی دارد.
وی با تاکید بر استفاده از بذور اصالح شده برای کشت گندم در 
سال زراعی جدید افزود: با توجه به آنکه بذور اصالح شده به میزان 
کافی از طریق شــرکت های تولیدکننده بذر تحت نظر موسســه 
تحقیقات و گواهی بذر و نهال تولید شــده و محدودیتی در توزیع 
وجود ندارد، از این رو به کشــاورزان توصیه می شــود که حتما از 
بذور ضدعفونی و بوجاری برای کشــت اســتفاده کنند و چنانچه 
کشاورزی از گندم تولیدی خود به عنوان بذر استفاده کرد، حتما 
نســبت به بوجاری و ضدعفونی آن اقدام کند تا عملکرد کشت در 

هکتار کاهش نیابد.

 بی نیازی کشور 
از خام فروشی مواد معدنی

عضو هیأت  مدیره شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت 
با خام فروشــی محصوالت معدنی نمی توانیم بهترین کاال را داشته 

باشیم.
بهروز برنا، عضو هیأت مدیره شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص افزایش 
تعرفه صادرات مــواد خام معدنی، گفت: معادن دارای چهار حلقه 
شــامل اکتشــاف، معدن، فناوری و صنایع است که ارزش افزوده 
مواد معدنی قطعا در حلقه سوم و چهارم صنایع معدنی وجود دارد.

برنــا ادامــه داد: هرچه غلظت مــاده معدنی را زیــاد کنیم آن 
مــاده ارزش افزوده خوبی می گیرد و مشــتریان بهتری جذب آن 
می شوند. با خام فروشی محصوالت معدنی نمی توانیم بهترین کاال 
را تولیــد کرد چراکــه با این کار ملزم به ابراز نیاز به کشــورهای 
مقصد صادرات مواد معدنی خواهیم بود. هیچ کس با خام فروشــی 

موافق نیست.
او بیان کرد: خام فروشی زمانی معنا پیدا می کند که معدنکاران 
برای توســعه فضای کســب و کار خود، پــس از فروش محصول 
درصــدی از مواد اولیه مازاد خود را به خارج کشــور صادر کنند، 
اما این روند نباید به فرهنگ و همچنین سوءاســتفاده منجر شود، 

چراکه هم اکنون کشورها از خام فروشی دوری می کنند.
عضو هیأت مدیره شــرکت تهیــه و تولید مــواد معدنی ایران 
افزود: ذخایر معدنی بســیار ارزنده ای در کشــور وجود دارد که با 
بهره برداری و تبدیل آنها به کاالی مصرفی قطعا سود بهتری عاید 

اقتصاد کشور خواهد شد.
او بیان کرد: کشور هایی مانند ایتالیایی ها که ذخایر خوبی دارند 
نیز خام  فروشــی می کنند. اگر ذخایرمان بسیار باال باشد و بتوانیم 
صنعت آن را داشــته باشــیم و مواد خام هم صادر کنیم مشکلی 
ایجاد نخواهد کرد البته بســتگی به آن ماده معدنی نیز دارد، اما 
صادرات مواد اولیه معدنی که صنعت کشور به آن نیازمند است به 

هیچ وجه قابل قبول نیست.
برنا تشریح کرد: هم اکنون بســیاری از زیرساخت ها برای ورود 
مواد خام به چرخه تولید وجود دارد و از این رو نیازی نیســت که 

مثل سابق خام فروشی کنیم.

اخبـــار

طبق آمار های جهانی در ســال ۲۰۱۸ ایران جایگاه سوم صادراتی را 
پس از کشور های چین و هند به خود اختصاص داده است این درحالی 

است که بزرگترین تولیدکننده طالی سرخ در دنیا به شمار می رود.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، با وجود آنکــه تولید زعفران 
قدمت 3 هزار ساله در ایران دارد و بیش از 9۵درصد طالی سرخ مورد 
نیــاز به دنیا را کشــور ما تامین می کند، اما کوتاهی مســئوالن دولتی 
پیرامون مســائلی همچون بازاریابی، برندســازی، ســورتینگ و بسته 
بندی های مناســب موجب شده جایگاه ســوم صادرات این محصول به 
ایران اختصاص یابد. این در حالی اســت که در صورت توجه مسئوالن 
دولتی نســبت به مســائلی همچون بازاریابی، بازارسازی، جلوگیری از 
صــادرات فلــه و ... دیگر نیازی به درآمد های حاصــل از صادرات نفت 

نداریم.
براســاس آخرین آمار های جهانی در سال ۲۰۱۸ ارزش کل صادرات 
زعفران ۲۱۸ میلیارد دالر اســت که از این میــزان حدود ۱۸.4درصد 
دســت چین، ۱4.۵درصد دســت هند اســت و علی رغــم آنکه ایران 
بزرگترین تولیدکننده طالی سرخ در دنیا به شمار می رود، اما به سبب 
وجود برخی چالش ها همچون نبود بســته بندی مناســب، خام فروشی، 
نبود برند و عدم توجه مسئوالن دولتی به بخش کشاورزی موجب شده 

تنهــا ۱۱.۵درصد از کل صادرات زعفران به ایران اختصاص یابد که این 
امر نشــان می دهد اگر تدابیر جدی در رابطه با زیرساخت های صادراتی 
اندیشیده نشود امکان تنزل جایگاه صادراتی زعفران دور از انتظار نیست 
که این امر زنگ خطر جدی برای بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا 

محسوب می شود.
ضعف در بسته بندی زعفران منجر به از دست دادن بازار های 

صادراتی شد 
علی حســینی عضو شــورای ملی زعفران با اشاره به اینکه بزرگترین 
تولیدکننــده  در صادرات جایگاهی نــدارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه 
عمده تجار سعی می کنند حرکتی در سایه داشته باشند و عمده زعفران 
را از طریق کارت های یک بار مصرف به ســبب مشــکالت پیش روی 
صادرات همچون بازگشت ارز به کشور به بازار های هدف صادر می کنند 
از ایــن رو این امر موجب شــده ماهیت کاالی ایرانی در بســیاری از 
بازار های دنیا گمنام بماند که متاسفانه این سیاست غلط صادرکنندگان 
است که انتظار می رود با رفع مشکالت صادراتی این چالش های مرتفع 
شــود. او افزود: بسیاری از تجار خارجی بعد از خرید زعفران بالفاصله با 
تغییر بســته بندی محصول اقدام به عرضه با برند خود به دیگر کشور ها 
می کنند کمااینکه این موضوع هم اکنون در هند و چین اتفاق می افتد.

حسینی با اشاره به اینکه مجموع تولید زعفران چین و هند جوابگوی 
مصرف کشور خودشان نیســت، بیان کرد: کشور هایی همچون چین و 
هند سالیانه حداقل ۵۰ تا 6۰ تن زعفران از ایران خریداری می کنند که 
بالفاصله پس از خرید تحت بســته بندی های جدیدی آن را به بازار های 
هدف صادر می کنند که با این وجود دیگر ردپایی از زعفران ایرانی باقی 
نمی ماند و همین امر موجب شــده تا بزرگترین تولیدکننده زعفران در 

صادرات جایگاه چندانی نداشته باشد.
عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: مسئوالن دولتی و صادرکنندگان 
باید همانند دیگر کشــور ها تالش کنند تا ردپــای خود را در بازار های 
هدف حفظ کنند که این امر تنها با حمایت همه جانبه از صادرکنندگان 
محقق می شود. او با اشاره به اینکه مشکالتی همچون صادرات فلّه، نبود 
برند و بازارســازی مناســب در بازار های هدف مشکالتی همچون تنزل 
جایگاه صادراتی ایران در آمار های جهانی را به همراه داشــته اســت، 
اظهار داشت: اگر بخواهیم کاالیی را در دنیا با برند خود مطرح کنیم از 
این رو برگزاری همایش های منطقه ای در کشور های هدف و شناساندن 
زعفران ایرانی به مصرف کنندگان می تواند مانع این مشکالت باشد و تا 
زمانی که این اســتراتژی به کار گرفته نشــود همچنان کاالی ایرانی با 

برند دیگر کشور ها به بازار های هدف صادر می شود.

بررسی دالیل تنزل جایگاه صادراتی بزرگترین تولیدکننده طالی سرخ

بازار زعفران از دست ایران خارج شد! 

مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های ماهیان ســردآبی گفت براســاس 
آخرین رصد ها از مزارع پیش بینی می شــود که تولید قزل آال تا پایان 

سال به حدود ۱3۰ تا ۱4۰ هزار تن می رسد.
آرش نبی زاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تحــوالت بازار قزل آال اظهــار کرد: بنابر آخرین آمــار قیمت هر کیلو 
قزل آال ســر مزرعه در مقایسه با دو هفته اخیر با کاهش هزار  تا  هزار 

و ۲۰۰ تومانی به ۲۰ هزار تا ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
او کاهــش قدرت خرید خانوار و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل 
اصلی افت قیمت قزل آال سر مزرعه اعالم کرد و گفت: براساس سنوات 
گذشته با افزایش مصرف در فصل ســرما پیش بینی می شود که طی 
ماه های آتی بازار قزل آال متعادل شــود چراکه در مهرماه بازگشــایی 
مــدارس و  اختصــاص هزینه خانوار به خریــد لوازم التحریر منجر به 

کاهش مصرف و افت قیمت قزل آال در بازار شده است.
نبی زاده با انتقاد از قیمت باالی قزل آال در  خرده فروشی ها بیان کرد: 
اگرچه قیمت قزل آال در مقایســه با دو هفته گذشته روند کاهشی به 

خود گرفته اســت و تولیدکننده از این افت قیمت متحمل زیان شده، 
اما همچنان هر کیلو قزل آال با نرخ 4۰ هزار تومان در خرده فروشــی ها 
عرضه می شود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های ماهیان سردآبی درباره 
آخرین وضعیت تولید قــزل آال گفت: با توجه به آنکه وعده های دولت 
درخصوص ســیل اخیر محقق نشد و برخی از مصوبات استان ها هنوز 
اصالح نشــده اســت از این رو پیش بینی می شــود که تولید  قزل آال 

همانند سال گذشته به مرز ۱3۰ تا ۱4۰ هزار تن برسد.
او از آغــاز قرارداد برای صادرات قزل آال به چین برای اولین بار خبر 
داد و گفت: اگرچه بســیاری از تجار با شرکت های چینی برای اولین 
بار قــراردادی درخصوص صادرات قزل آال منعقــد کردند، اما تاکنون 
ســازمان دامپزشکی واکنشی درخصوص نحوه صادرات به چین نشان 

نداده است و همچنان صادرکنندگان در بالتکلیفی به سر می برند.
نبــی زاده ادامه داد: با وجود آنکه درخواســت چینی ها برای واردات 
قزل آالی ایرانی به کشورشان چند برابر تولید ما است از این رو انتظار 
می رود ســازمان دامپزشکی هرچه سریع تر شــرایط نحوه صادرات به 

چیــن را اعالم کند تا به صورت مســتقیم صــادرات قزل آال به چین 
آغاز شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های ماهیان ســردآبی درباره تأثیر واردات 
تیالپیــا در بازار قزل آال گفت: در دو ســال گذشــته تفاهم نامه ای با 
ســازمان شــیالت مبنی بر ممنوعیت واردات تیالپیا امضا کردیم، اما 
متأســفانه واردات تیالپیا به هیچ عنوان ممنوع نشد به طوری که در 
ابتدای ســال حدود ۵۰۰ تن محصول وارد کشــور شد که این امر در 
کنار عرضه تولید تیالپیــای داخل می تواند بازار قزل آال را تحت تأثیر 

خود قرار دهد.
او در پایان درباره چالش پیــش روی تولیدکنندگان قزل آال تصریح 
کــرد: افزایش هزینه های تولید، تســهیالت بانکی با نــرخ بهره باال و 
کمبود ســرمایه در گردش موجب شده بســیاری از مزارع با حداقل 
ظرفیت خود کار کنند از این رو انتظار می رود مسئوالن تدابیری برای 
افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان بیندیشند تا  تولید قزل آال از 

این منظر دچار آسیب نشود.

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت تقریبا ۲۵درصد از صادرات ایران 
معــادل 4.۵ میلیارد دالر به چیــن و ۲۲درصد معادل 4 میلیارد دالر 

به عراق بوده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ناصر بهزاد با اشــاره به اینکه 
ایــران با تصاحب ۲4درصد از ســهم کل صادرات بــه عراق در میان 
رقبایی مانند چین، ترکیه، اردن، هند، عربســتان سعودی و آمریکا در 
صدر قرار دارد، گفت: ۲۰ درصد از این ســهم در اختیار چین، ۱9.۵ 

درصد متعلق به ترکیه و زیر ۱۰درصد مربوط به آمریکا بوده است.
ناصر بهزاد بیان کرد: عالوه بر این هند با 4درصد و اردن با ۲درصد 
در صادرات به عراق ســهیم بوده اند و مابقی نیز از کشــور های دیگر 

بوده است.
وی بیان کرد: در مجموع براساس آمار پنج ماهه نخست سال جاری 
حجم صادرات غیرنفتی ایران به کشور های هدف به لحاظ ارزی معادل 
۱۸ میلیارد دالر بوده که از این مبلغ تقریبا 4 میلیارد دالر آن به کشور 
عراق و بقیه به سایر کشور هایی مانند چین، ترکیه، امارات، افغانستان 

و ... بوده است.

بهزاد افزود: در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش 
ارزی و حجمی میزان صادرات به عراق ۱۰درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: تقریبا ۲۵درصد از صادرات ایران معادل 4.۵ میلیارد 
دالر به چین و ۲۲درصد معادل 4 میلیارد دالر به عراق بوده است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به اینکه ۱4درصد از این حجم 
صادرات به ترکیه، نه و چهار دهم درصد به امارات و ۵درصد به کشور 
افغانستان بوده است، بیان کرد: ازمجموع ۱۸ میلیارد دالر صادرات در 
پنج ماهه نخست سال جاری ۱3 میلیارد دالر به پنج کشور ذکر شده 
بوده اســت. بهزاد بیان کرد: در میان پنج کشــور مذبور بیش از نیمی 
از صادرات ایران به خارج از کشــور مختص به کشور های عراق و چین 

بوده که عدد قابل توجهی است.
او توضیح داد: در این مدت صادرات ایران به عراق تقریبا چهار برابر 
صادرات به افغانســتان، دو برابر نســبت به ترکیه، دو و سه دهم برابر 

نسبت به امارات بوده است.
رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشــاره به ضرورت توجه و حمایت 
از شــرکت های ایرانی موجود در بازار این کشور یادآور شد: سهمی که 

ایران در بازار عراق در دو ســال گذشــته داشته قابل توجه و از ثبات 
الزم برخوردار است.

بهزاد در پاســخ به این ســوال که عمدتا چه کاال هایــی از ایران به 
عراق صادر شــده است، توضیح داد: عمده کاال هایی که به عراق صادر 
می شوند شامل محصوالت غذایی مانند رب، شیرینی، شکالت، پسته، 
فرآورده هــای لبنی، محصوالت کشــاورزی، مصنوعات پالســتیکی، 
محصوالت فوالدی و ساختمانی و همچنین محصوالت بهداشتی بوده 
اســت. او با بیان اینکه ماشین آالت صنعتی نیز از ایران به عراق صادر 
می شــود، گفت: ارزش هر تن کاال های صادراتی ایران به عراق در پنج 
ماهه نخســت ســال جاری به ارزش ۷۰۰ دالر بوده اســت که نشان 
می دهــد کاال های صادراتی به عراق ارزش افــزوده باالیی دارند و این 

امر مورد توجه است.
بهزاد افزود: در حدود ۸۰۰ ردیــف کاال در قالب گروه های مختلف 
مانند ماشین آالت صنعتی، دارو، لوازم بهداشتی، نساجی، لوازم خانگی 
برقی و محصوالت دامی به عنوان کاال های اولویت دار برای صادرات به 

عراق شناسایی کرده ایم.

پیش بینی تولید 140 هزار تن قزل آال تا پایان سال 

قیمت هر کیلو قزل آال سر مزرعه 21 هزار و 500 تومان

ایران در صدر تصاحب 24درصدی صادرات به عراق

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

کاهش چشمگیر واردات باتری به کشور
 تثبیت ارز و افت تقاضا منجر به افت آمپر 

باتری شد
در حال حاضر واردات رســمی باتری خودرو برای واردکنندگان 
مقرون به صرفه نیســت به همین منظور واردات باتری با کاهش 
چشــمگیری روبه رو شــده و آنچه که در بازار تحت عنوان باتری 
خارجی موجود اســت از طریق قاچاق وارد شــده اســت. رئیس 
اتحادیه صنف ســازندگان و فروشندگان باتری در کشور، در گفت 
گو با پرشین خودرو با توجه به سهم 3۰درصدی واردات در تامین 
نیاز بازار باتری در کشــور اظهار داشت: خوشبختانه با رشد تولید، 
نیاز به واردات بســیار کاهش یافته به طوری که هم اکنون باتری 
وارداتــی چندانی در بازار وجود ندارد. بــه گفته تقی علی اکبری، 
در حال حاضر واردات رســمی باتری خــودرو برای واردکنندگان 
مقرون به صرفه نیســت به همین منظور واردات باتری با کاهش 
چشــمگیری روبه رو شــده و آنچه که در بازار تحت عنوان باتری 

خارجی موجود است از طریق قاچاق وارد شده است.
قیمت باتری خودرو 8درصد کاهش یافت

وی در ادامــه از کاهش ۸درصدی قیمت باتری در بازار خبر داد 
و گفت: با افزایــش تولید و افت تقاضا قیمت باتری که در ابتدای 
سال با افزایش درصدی همراه شده بود هم اکنون بیش از ۸درصد 
افت قیمت را در بازار تجربه کرده است.  وی تصریح کرد: در حال 
حاضر به دلیل افت تقاضا در بازار، بســیاری از شرکت های تولید 
باتری در حال کاهش قیمت هســتند این در حالی است که عمده 

تولیدات باتری در بازار زیر قیمت کارخانجات به فروش می رسد.
اعالم قیمت های جدید کارخانجات تولید باتری با افت قیمت در 

بازار 
رئیس اتحادیه فروشندگان باتری خاطرنشان کرد: در شرایطی که 
شــرکت صبا باتری در سه ماهه اول سال در دو مرحله افزایش ۱۸ و 
۱۱درصدی قیمت باتری را اعمال و شرکت اوربیتال سپاهان اصفهان 
نیز قیمــت هر آمپر را ۷۰۰ تومان افزایش دادنــد اما با اتفاقاتی که 
در بــازار ارز و تثبیت قیمت در این بخــش صورت گرفته هم اکنون 
این دو شرکت تولیدی نیز ناگزیر به کاهش قیمت شدند البته سایر 
شرکت های تولیدی قیمت های جدیدشان را به اتحادیه اعالم نکردند.

رشد کیفیت در دستور کار باتری سازان قرار گرفت 
علــی اکبری در ادامه برنامه کارخانجــات تولید باتری را تالش 
بــرای ارتقای کیفیــت و کاهش قیمت اعالم کــرد و به خبرنگار 
پرشــین خودرو گفت: به زودی تمام شــرکت های تولیدی قیمت 
افت جدید قیمت هــا را اعالم خواهند کرد. به گفته وی هم اکنون 
هیــچ بحرانی در بازار تولید و عرضــه باتری خودرو وجود ندارد و 
تنها موضوع باتری فرســوده و رشــد قیمت در این بخش مسائلی 
ایجاد کرده بود که خوشــبختانه این مشــکل نیز با کاهش قیمت 
ســرب برطرف شده است. وی با اشــاره به کاهش قیمت هر آمپر 
باتری از ۷۵۰۰ به حدود 69۰۰ خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت 
باتری پراید براساس اعالم اتحادیه ۲۸۰ هزار تومان است در حالی 
کــه با توجه به افت تقاضا قیمت باتری پراید در بازار به زیر قیمت 
کارخانه و نزدیک به ۲4۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رســیده است. این 
مقام مســئول در اتحادیه باتری فروشان در پایان با اشاره به اینکه 
هم اکنون هیچ مشــکلی در تامین نیاز بازار داخل به باتری وجود 
ندارد، یادآور شــد: پیش بینی می شــود با روند موجود در تولید و 

تقاضا در آینده نیز مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

 مشکالت سرویس  مدارس
تا پایان مهر حل می شود

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، گفت نخستین 
بار اســت که سامانه سپند برای ســرویس مدارس اجرایی شده و 
قطعاً تا پایان مهر مشکالت و کاستی های آن برطرف خواهد شد.

 به گــزارش پایگاه خبــری »عصر خودرو« به نقــل از فارس، 
مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور  
در این خصوص اظهار داشــت: متولی ســامانه ثبت نام ســرویس 
مدارس )سپند( اســت که با ابالغیه وزارت کشور توسط اتحادیه 
تاکســیرانی های شــهری کشــور آغاز به فعالیت کرد که تاکنون 
بیش از ۲3۰ هزار نفر از والدین در این ســامانه ثبت نام کرده اند و 
والدینی که در مدارس ثبت نام داشتند باید پرسنل مدرسه نسبت 
به ثبت نام آنها در داخل ســامانه ســپند اقدام کنند و شاید علت 

بالتکلیفی بعضی از سرویس های مدارس نیز اینگونه باشد.

صنعــت  خودرو راهــی جز تولیــد و عرضه بــه روز خــودرو ندارد. 
پیش فروش  های طوالنی  مدت نشان از چرخه معیوب در صنعت  خودرو 
دارد و تداوم آن به  روزآمدی این صنعت کمکی نکرده و فقط دوره تولید 

خودروهای قدیمی را طوالنی  تر خواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز، بررســی روند قیمت ها در بازار خودرو طی یک 
هفته اخیر نشــان از رشــد دوباره قیمت ها باوجود رکود در بازار دارد. 
بعد از تیر و مرداد ســال جاری که قیمت ها روند صعودی گرفته بودند، 
بازار دچار رکود چشمگیری شــد. حتی به رغم پیش بینی هایی مبنی بر 
افزایش قیمت در شهریورماه به دلیل افزایش سفرهای تابستانی مطابق 
روال هر ســال، قیمت ها در پایان تابستان نه تنها افزایشی نبود، بلکه با 

شیب مناسبی رو به کاهش داشت.
 تاثیر پیش فروش های فوری بر بازار

 باوجــود مخالفت برخــی کارشناســان با پیش فروش هــای فوری 
خودروســازان، اما به عقیده برخی دیگر از کارشناسان، این روش فروش 
سبب شــد قیمت ها در بازار متعادل و رو به کاهش بگذارد، اما از هفته 
گذشــته دوباره قیمت ها روند افزایشی به خود گرفته است. این درحالی 
 اســت که گزارش های میدانی خبرنگار »دنیای  خودرو« حاکی از رکود 

در بازار و قفل شدن روند خریدوفروش در آن است.
 تحویل طوالنی خودروها

 یکی از مواردی که طی ســال های اخیر باعث شــده اســت همواره 

دالالن در بــازار خــودرو حضــور داشــته و دســت باالتری نســبت 
به خودروسازان داشته باشند، مساله تحویل طوالنی مدت خودروها بوده 
است. پیش فروش های طوالنی و بعضا بیش  از یک سال، دست دالالن را 

برای قیمت گذاری و افزایش قیمت در بازار باز می گذارد.
 آغاز دوباره پیش فروش های طوالنی مدت و افزایش قیمت ها

 از سال گذشته که میزان تعهدات معوق خودروسازان از میزان تولید 
یک ساله آنها پیشی گرفت، پیش فروش های طوالنی مدت متوقف شد و 
جای خود را به پیش فروش های فوری و با تحویل نهایتا دو ماهه داد. این 
روال هرچند به عقیده کارشناســان سبب کنترل بازار می شد و حداقل 
قیمت ها را در حدی ثابت نگه می داشــت و به سمت روند کاهشی سوق 
می داد، اما بعد از یک ســال، بار دیگــر پیش فروش های طوالنی مدت و 

یک ساله خودروسازان آغاز شده است.
هرچند که درواقع روی کاغذ قرارداد یک ســاله بوده و تجربه نشــان 
داده اســت ایفای این نوع قراردادها بین ســه تا شــش ماه بعد از زمان 
تحویل مندرج در قرارداد انجام می شــود، امــا درهرحال، با آغاز دوباره 
پیش فروش های طوالنی مدت قیمت ها در بازار به دســت دالالن افتاده و 
طی هفته جاری قیمت برخی  خودروها بین یک تا پنج میلیون تومان در 

بازار افزایش داشته است.
 کمبــود نقدینگــی، عدم پرداخت وام مصوب شــده ازســوی  بانک 
 مرکزی، فشــار برای ادامه تولید و مواردی از این  قبیل باعث شده است 

خودروســازان چاره ای جز فروش دوباره خودرو به صورت طوالنی مدت 
و با بهره های ۱۵ تا ۱۸درصدی نداشــته باشــند. به نوعــی مردم باید 
جور شــبکه بانکی و بازار ســرمایه برای تامین نقدینگی خودروسازان 
را بکشــند. البته در ظاهر به نظر نمی رســد خودروساز و مشتریانی که 
اقدام به پیش فروش و خرید خودرو باشــرایط تحویل یک ساله می کنند، 

نارضایتی داشته باشند.
 قیمت گذاری در حاشیه بازار به حاشیه رفت

 سال گذشته خودروسازان و بسیاری دیگر اصرار داشتند قیمت گذاری 
خودرو در کارخانه  براساس نرخ حاشیه بازار انجام شود. هرچند قیمت 
برخی خودروهای فروخته شــده به قیمت حاشــیه بازار و قیمت برخی 
دیگر درکارخانه تا دوبرابر افزایش داشته، این شرایط هم کمکی به تغییر 
در مدل فروش و کســب نقدینگی در خودروســازی ها نکرده اســت. 

خودروسازان معتقدند همچنان با زیان تولید می کنند.
 به نظر می رســد شــروع دوباره پیش فروش های یک ساله و چندماهه 
خودروســازان دور باطل در صنعت  خودرو است. چندین  سال است که 
صنعت  خودرو کشــور با زیان انباشــته و زیــان روی زیان، با نقدینگی 
انــدک و البته به قصد زنده  ماندن به تولیــد می پردازد.  به نوعی می توان 
گفت فروش در حاشــیه بازار که برای به روزرسانی فروش خودروسازان 
و جلوگیــری از داللیســم در بازار خــودرو به وجود آمده بــود، باآغاز 

پیش فروش های طوالنی مدت به نوعی به حاشیه رفته است.

 آغاز پیش فروش های طوالنی  مدت خودروسازان
چه تاثیری بر بازار خودرو گذاشت؟

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت کشــور در حال خودکفایی در 
تولید الســتیک سنگین اســت و در این زمینه اقدامات خوبی انجام 

شده است.
به گــزارش پایگاه خبری»عصر خــودرو« به نقل از تســنیم، رضا 
رحمانی در ســفر به اردبیل اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی 
در راستای تولید الستیک سنگین در کشور انجام شده و رفته رفته به 

خودکفایی در تولید الستیک سنگین دست می یابیم.
وی با اشــاره به اینکه با راه اندازی فاز طرح توسعه کارخانه الستیک 
اردبیل 3۰درصد بر خودکفایی در تولید الســتیک سنگین در کشور 
افزوده می شــود، افزود: این کارخانه یکی از واحدهای بســیار مهم در 
کشور محسوب می شود که نقش بسزایی در ارتقای تولید داشته است.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت تصریح کرد: کارخانه الســتیک اردبیل 
برای هزاران نفر اشــتغال ایجاد کرده است و با بهره برداری از فازهای 

بعدی شاهد توسعه اشتغال و تولید در این کارخانه می شویم.

رحمانــی گفــت: در حال  حاضر 4 طــرح تولید الســتیک نیز در 
اســتان های مختلف انجام می شود که با بهره برداری از این طرح ها به 

خودکفایی کامل در تولید الستیک سنگین می رسیم.
وی افزود: در حال حاضر مشــکل حاد و جدی در تولید الســتیک 
ســبک وجود ندارد و برنامه ریزی برای تولید این الســتیک در کشور 

انجام می شود.
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: در حال  حاضــر تنها راه حل 
مشــکالت اقتصاد، تولید و اشــتغال فعلی بنا بــه فرموده مقام معظم 
رهبری اتکا به تولید داخلی اســت و در ایــن زمینه وزارت صنعت و 
معدن با ارج نهادن به تولید داخلی در صدد تحقق منویات مقام معظم 
رهبری اســت. رحمانی ادامه داد: اســتان اردبیل یکی از استان های 
نوظهور صنعتی اســت و رفته رفته شاهد توسعه صنعت در این استان 
هســتیم و با راه اندازی واحدهای صنعتی در این اســتان شاهد رونق 

اقتصاد و اشتغال می شویم.

وی گفــت: در بازدیدی که از کارخانه نئوپان خلخال داشــتیم این 
واحد که تعطیل شده بود هم اکنون راه اندازی شده و ۲۰۰ نفر مشغول 
فعالیت هســتند و با بهره برداری از فاز توســعه این طرح برای 3۰۰ 
نفر نیز اشــتغال ایجاد می شود. وی اضافه کرد: کارخانه کامیون سازی 
مشگین شــهر نیز پیشــرفت خوبی داشته اســت و فاز اول این پروژه 
به زودی به بهره برداری می رســد و در این کارخانه نیز در فاز اول برای 
یک هزار و ۵۰۰ نفر زمینه اشــتغال فراهم می آید. وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت یکی از ظرفیت های اســتان اردبیل را حوزه معدن عنوان و 
تصریــح کرد: در این زمینه مطالعــات موفقیت آمیز بوده که می تواند 
برای استان مثمر ثمر باشــد. وی از اختصاص امتیازات ویژه و خاص 
به ســرمایه گذاران بخش خصوصی در شــهرک های صنعتی خبر داد 
و اظهــار کرد: ما آمــاده حمایت همه جانبه از ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی هســتیم تا بتوانند با راه اندازی واحدهــای تولیدی پویایی 

اقتصاد و اشتغال منطقه را رقم بزنند. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه 
مخالفان طرح جدید ترافیک دلیل علمی و منطقی ندارند ، گفت مخالفت ها 

در این زمینه از نوع مقاومت همیشگی در برابر تغییر است.
به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از فارس، یوسف حجت 
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران درباره ارائه 
دوچرخه های اشــتراکی »بیدود« به خبرنگاران بــدون ودیعه اولیه و وام 
دوچرخه به آنها اظهار داشت: این موضوع در حال حاضر گرفتار بوروکراسی 
اداری شــده ولی با این وجود پیش بینی می کنیم تا اواسط آبان به نتیجه 
نهایی برســد و از آن زمان اجرایی شــود. وی تأکید کرد: این تسهیالت 

شهرداری تنها برای خبرنگاران است که از طرح ترافیک بهره مند نشده اند 
و سایر خبرنگاران در صورت واگذاری طرح خود می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند. همچنین سایر اقشار از جمله دانشجویان و کارمندان هم به 
تدریج این طرح برای آنها هم اجرا می شود. مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتقادات وارده به طرح جدید ترافیک و 
اینکه گفته می شود این طرح در کاهش آلودگی هوا و ترافیک مؤثر نبوده 
است،  گفت: بدیهی است که ما ناچار به تغییر طرح ترافیک بوده ایم، رشد 
تکنولوژی سبب شد در مخابرات از روش های نوین استفاده شود. حجت 
گفت: به طور مثال در حال حاضر کمتر از تلفن های ســیم دار اســتفاده 

می شــود و طرح ترافیک نیز به این صورت بود که در ابتدا با اســتفاده از 
زنجیر مانع از ورود خودروها در محدوده طرح می شــدیم که پس از آن 
استفاده از دوربین مدنظر قرار گرفت و هوشمند شدن شهر سبب اجرای 
طرح جدید ترافیک شد. حجت با اشاره به اینکه روزانه ۸ میلیون عکس از 
خودروها توسط دوربین های هوشمند گرفته می شود، گفت: ۱۰ سال قبل 
این امکان وجود نداشت و به نظرم اجرای طرح ترافیک بسیار مؤثر است 
و با پیشرفت تکنولوژی هیچ راهی جز اجرای آن نداشتیم. کسانی هم که 
با این طرح مخالفت می کنند به دلیل مقاومت در برابر تغییر است و هیچ 

دلیل علمی و منطقی ندارند.

ایران در تولید الستیک سنگین خودکفا می شود

مخالفان طرح جدید ترافیک دلیل علمی ندارند

ارائه تسهیالت خرید دوچرخه از ماه آینده
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رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه شــهید بهشــتی از ایجاد کانون 
شکوفایی، خالقیت و نوآوری برای دانشــجویان دانشگاه شهید بهشتی 
خبر داد. به گزارش ایســنا، دکتر خســرو پیری با بیــان اینکه »کانون 

شــکوفایی، خالقیت و نــوآوری« با مدیریت 
مرکز رشــد و با همــکاری ســایر نهادهای 
آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایجاد شد، گفت: 
دانشگاه شهید بهشتی به منظور زمینه سازی 
بروز خالقیت و نوآوری در بین دانشجویان، با 
استفاده از امکانات و توانایی های مرکز رشد، 
پارک علم و فنــاوری و همچنین ظرفیت و 
امکانات موجود در دانشکده ها، پژوهشکده ها 
و مراکز علمی دانشــگاه و در راستای ایجاد 
اکوسیستم نوآوری و کسب و کار در دانشگاه 
شــهید بهشتی اقدام به این مهم کرده است. 
وی اظهــار داشــت: ضمن تقویــت فرهنگ 
نــوآوری در بین دانشــگاهیان بــا برگزاری 

برنامه های مختلف شــرایط مناسب برای پیاده ســازی ایده های مبتنی 
بر دانش صاحبان ایده فراهم می شــود. به بیان دیگر کانون شــکوفایی، 
خالقیــت و نوآوری فضایی برای تجاری ســازی ایده های خانواده بزرگ 

دانشــجویان دانشگاه شهید بهشتی اســت. پیری تصریح کرد: دانشگاه 
می تواند فرهنگ پشــت میزنشینی و سنتی کســب و کار را به فرهنگ 
نــوآوری و علم قابل تبدیل به محصول و خدمــات تغییر دهد که یکی 
از حلقه هــای ایجــاد این تغییــر، کانون 
شــکوفایی، خالقیت و نوآوری است. کانون 
در اندیشــه ایجــاد فضای نــوآور در بین 
دانشجویان و تولید اکوسیستم کسب و کار 
در دانشگاه است. هوشــیار کولیوند، مدیر 
اجرایی مرکز رشــد و کارآفرینی دانشــگاه 
شــهید بهشتی نیز گفت: کانون در راستای 
حمایت از محققان، نوآوران، پژوهشگران و 
دانشجویان عالقه مند و با هدف فراهم کردن 
بستری مناسب برای اجرایی کردن ایده های 
نوآورانه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 
ایجاد شده اســت. وی خاطرنشــان کرد: 
در این کانــون فعالیت هــای تحقیقاتی و 
پژوهشی دانشجویان دانشــگاه به صورت گروهی و یا انفرادی که منجر 
به نوآوری و کســب و کار می شود، از حمایت های پارک علم و فناوری و 

مرکز رشد دانشگاه برخوردار خواهند بود.

دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی 
کیش، درخصوص طراحی، اســتقرار و توســعه نهادها و شرکت های 

دانش بنیان در برج فناوری کیش، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایســنا، این تفاهم نامــه با عنایت 
به برنامه چهارم توســعه دانشگاه علم و صنعت 
و در راســتای تحقق شــعار نقش آفرینی موثر 
دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه کارآفرینی 
دانش بنیان، بین دانشگاه و سازمان منطقه آزاد 
کیش و پس از شناســایی و ارزیابی مسیرهای 
هم افزایــی دوجانبه با محور طراحی، اســتقرار 
و توســعه نهادهــا و شــرکت های دانش بنیان 
در بــرج فنــاوری کیش، توســط دکتر ذاکری 
)رئیس دانشــگاه( و دکتر غالمحسین مظفری 
)مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش( به 
امضا رســید. »تاســیس اولین مدرسه کسب و 
کار نوپــای دانش بنیان در ســطح خاورمیانه«، 

»استقرار صندوق خطرپذیر علم و صنعت ایران«، »توسعه زیست بوم کارآفرینی 
دانش بنیــان علم و صنعــت ایران در کیــش« و »طراحی، اســتقرار و ارتقای 
شــبکه ای از شــتاب دهنده های ملی و بین المللی با هدف خلق، توسعه، انتقال 

و تبــادل فناوری های موردنیاز کشــور« را می توان از جمله اهداف کلیدی مورد 
تفاهم طرفین برشــمرد. دکتر ذاکری، رئیس دانشــگاه علم و صنعت در جلسه 
امضای این تفاهم نامه ضمن اشــاره به توجه به ماموریت و رســالت تعریف شده 
در برنامه چهارم توســعه راهبردی دانشگاه، بر 
نگاه بلندمدت به خلق و توســعه فناوری های 
موردنیاز کشــور بــا هدف ایجــاد ارزش های 
علمــی، فناوری و نــوآوری تاکیــد و تصریح 
کرد: دانشــگاه علم و صنعــت ایران در تالش 
اســت با هم افزایی با دیگر سازمان های دولتی 
و خصوصــی برای تحقق و شــکوفایی اقتصاد 
دانش بنیان در جمهوری اسالمی ایران به نحو 
شایســته ای ایفای نقش کند. وی با تاکید بر 
اهمیت موضوعاتی همچون ســاختار، سرمایه 
فکری )منابع انســانی(، راهبرد و نظام حاکم 
بر دانشگاه های نسل سوم )دانشگاه کارآفرین(، 
چشم انداز حضور دانشگاه علم و صنعت ایران 
در جزیــره کیش در افق ۱4۰۸ را در قالب یک زیســت بوم با عنوان »زیســت 
بوم کارآفرینی دانش بنیان علم و صنعت ایران در کیش«، تشــریح و بر توســعه 

فناوری های موردنیاز در سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد کیش تاکید کرد.

اولین مدرسه کسب و کار نوپای دانش بنیان خاورمیانه تاسیس می شودایجاد کانون شکوفایی، خالقیت و نوآوری برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

در جلسه کمیته فرهنگ هنر و رسانه مجلس شورای اسالمی، عملکرد 
سال گذشته صندوق اعتباری هنر و مشکالت ارائه خدمات این صندوق به 

هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت.
عملکرد صندوق اعتباری هنر و برنامه های این صندوق در سال 9۷، در 
جلسه کمیته فرهنگ و رسانه، با حضور سید حسین سیدزاده مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر و اعضای این کمیته در مجلس شورای اسالمی مورد 

بررسی قرار گرفت.
صندوق اعتباری حامی هنرمندان است

ســیدزاده در ابتدای این جلسه با اشاره به اهداف تأسیس این صندوق 
گفت: صندوق اعتباری هنر با هدف حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه 
کشور بنا بر پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براساس تکلیف برنامه 
ســوم توسعه و در راستای سیاست انتقال بخشی از تصدی های دولتی با 

تصویب هیات وزیران در سال ۸۲ به طور رسمی تشکیل شد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ساماندهی و یکپارچگی در حمایت از 
جامعه نویســندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان، حمایت از خالقیت ها و 
نوآوری ها در حوزه فرهنگ و هنر، شناســایی، جذب و هدایت استعدادها 
در حوزه فرهنگ و هنر و جذب ســرمایه گذاری از مهمترین رساالت این 
صندوق عنوان کرد. وی با تشریح عملکرد سال 9۷ به دستاوردهای کلیدی 
این صندوق اشاره کرد و گفت: مهمترین ذی نفعان صندوق اعتباری هنر 
اعضای آن هستند، با توجه به عضویت بیش از ۷۰ هزار هنرمند، نویسنده و 
روزنامه نگار سعی شده ضمن تبادل نظر از نقطه نظرات آنها بهره مند شویم.

پرداخت بدهی های صندوق اعتباری هنر به تامین اجتماعی
مدیرعامــل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکــه رویکرد حمایتی این 
صندوق در پنج بخش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، طرح تکریم، 
کمک مستمری و تسهیالت تنظیم شده است، گفت: طبق توافق سازمان 
تامین  اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هنرمندان، نویسندگان 
و روزنامه نگاران واجد شرایط با معرفی نامه این صندوق، تحت پوشش بیمه 

تأمین  اجتماعی قرار می گیرند.
ســیدزاده در ادامه تصریح کرد: افزون بر توسعه کمی و کیفی خدمات 
بیمه  تأمین اجتماعی طی دو سال اخیر، بدهی انباشته صندوق اعتباری 

هنر به سازمان تامین اجتماعی تسویه شد.
»بیمانو« و تمرکززدایی از پایتخت

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به خدمات بیمه درمان تکمیلی 
گفت: تسهیالت بیمه درمان تکمیلی در قالب سه طرح ) امید، آرامش و 
رفاه( با تعهدات و پوشش های متفاوت به جامعه فرهنگ و هنر کشور ارائه 

می شود و پوشش های اصلی در بیمه درمان گروهی بدون سقف است.
ســیدزاده با اشاره به راه اندازی ســامانه بیمانو گفت: صندوق به دنبال 
تمرکززدایی فعالیت ها از تهران و برخورداری عادالنه اعضای سراسر کشور 
از امکانات این ســازمان اســت. به همین دلیل ما در صدد هستیم تمام 
خدمات صندوق از طریق اینترنت در اختیار اعضا در سراســر کشور قرار 

گیرد.
وی ثبت هزینه ها از طریق سامانه بیمانو و کاهش چشمگیر مراجعات 
حضوری را یکی دیگر از دستاوردهای صندوق خواند و اظهار داشت: سامانه 
بیمانو امکان نظارت بر عملکرد شــرکت های بیمه و ارتقای پاسخگویی، 
ارائه اطالعات شــفاف به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه را فراهم کرده است 
و افراد در هر زمان و مکان می توانند مدارک هزینه های پزشــکی خود را 

بارگذاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تکریم و کمک مستمری 
اشــاره کرد و گفت: مبالغ پرداختی به مشموالن دو طرح تکریم و کمک 
مستمری از سال 9۷ به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که مبلغ 
پرداختی به هنرمندان مشــمول طرح تکریم از ۲۰۰ به ۸۰۰ هزارتومان 
و مشمولین دریافت کمک مســتمری از ۱۵۰ به ۲۵۰ هزارتومان در ماه 

افزایش یافت.
وی افزود: در دو ســال اخیر میزان ارائه تسهیالت به اعضای صندوق از 
رشد چشمگیر برخوردار بود و همچنین منابع به سمت استان های کشور 
علی الخصوص استان های کم برخوردار هدایت شد در همین راستا در سال 
9۷ صندوق با هدف توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر و کمک به کارآفرینان 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنــری، بیش از 36 پروژه برای اخذ وام به 

بانک معرفی کرد.
کارآفرینی برای هنرمندان در فضای مجازی

سیدزاده طرح های پروانه، پایش و سایه را از دیگر اقدامات این صندوق 
برشمرد و گفت: طرح پروانه به منظور معرفی هنرمندان و عرضه آثار در 
فضای مجازی طراحی شده است و فرصتی برای بازار کار آثار هنرمندان 
فراهم می کند. طرح ســایه، سامانه اطالعاتی یکپارچه هنرمندان و طرح 
پایش پروژه صیانت از مالکیت معنوی )آثار فرهنگی - هنری( اســت. از 
طریــق آن همه آثاری که در فضای مجازی بدون حق کپی رایت و مجوز 

پخش می شود، شناسایی و به صاحب اثر اطالع داده می شود.
وی به سفرهای حمایتی اشاره کرد و گفت: سفرهای حمایتی با هدف 
تمرکززدایی جغرافیایی و برخورداری عادالنه اعضا در سراســر کشــور از 
خدمات آغاز شــد. تاکنون به ۱6 اســتان سفر کردیم و با بیش از 4 هزار 
نفر از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عمدتاً گمنام دیدار گروهی 

و فردی داشتیم.
چشم امید صندوق اعتباری هنر به دولت و مجلس

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به نقش مؤثر اهالی فرهنگ و 
هنر در شرایط سخت کشور گفت: مدیران کشور به این امر واقف هستند 
که حــوزه فرهنگ و هنر چه نقش سرنوشت ســازی را در یکپارچگی و 
انسجام یک ملت ایفا می کند به خصوص در جامعه ای که اقوام و گروه های 
فرهنگی و قومی متنوعی در کنار هم به سر می برند. امیدواریم با حمایت 
دولت و مجلس از این صندوق ارائه خدمات حمایتی به جامعه فرهنگ و 

هنر کشور گسترش یابد.
تالش کمیسیون فرهنگی در رفع مشکالت

حجت االسالم احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی - به دیدار خود با هنرمندان کشور اشاره کرد و گفت: در دیدار با 
هنرمندان، صنوف و انجمن های فرهنگی و هنری به مشکالت و مسائل این 
حوزه اشاره می شود. من به عنوان یک مسئول تالش می کنم تا مشکالت 
این گروه از افراد جامعه حل شــود. مازنی در ادامه افزود: گزارش عملکرد 
صندوق اعتباری هنر نشــان می دهد اتفاقات مثبتی در حوزه حمایت از 
اهالی فرهنگ و هنر صورت گرفته اســت. صندوق اعتباری هنر سازمانی 
است که می تواند نقش بسزایی در شکوفایی فرهنگ و هنر کشور ایفا کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: در این نشست 
گزارش خوبی از صندوق اعتباری هنر ارائه شــد. در جلسات بعدی موارد 
دیگری از مشکالت صندوق اعتباری هنر مانند مباحث بودجه ای، توسعه 
خدمات و... بررسی می شود. ما نیاز به گفت وگوی بیشتر برای برطرف شدن 

مسائل هنرمندان کشور داریم.

ماکوتو یوچیدا، مدیر دفتر مرکزی نیســان در چین، از ســال ۲۰۲۰ به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
فعالیت می کند. 

به گزارش زومیت، پس از بازداشــت کارلوس گون و کناره گیری هیروتو ســایکاوا، هیأت مدیره  نیسان 
ســرانجام بر سر انتخاب مدیرعامل جدید این شرکت با ســهامداران به توافق رسید. ماکوتو یوچیدا، مدیر 
شعبه  اصلی نیسان در چین، از اولین روز کاری سال ۲۰۲۰ به عنوان مدیرعامل شرکت فعالیت خواهد کرد. 
براساس گزارش منابع مختلف، یوچیدا یکی از معدود مدیران ارشد نیسان است که با مقام های رنو روابط 

نزدیکی دارد و اهمیت این موضوع با توجه به سهام 4/43درصدی رنو در نیسان کامال مشخص است.
یوچیدا روابط حســنه ای با رنو دارد، اما یکی از مدیران مطرح در خودروســازی نیز شناخته می شود که 
بیشتر شهروندی خارجی است تا ژاپنی. هیأت مدیره  نیسان بیش از هر چیزی سابقه  کاری این مدیر ۵3 
ســاله در بازار چین را تأیید می کند. عالوه  بر  این، انتخاب یوچیدا با فرهنگ خاص ژاپنی ها در مدیریت و 

تاریخ نیســان هم سازگار است. مدیرعامل جدید نیسان ســال ۲۰۰3 از مجموعه  تولیدی فلزات وارد این 
شرکت شد و با رویکرد کنترل هزینه ها و رعایت اخالق کاری پیشرفت کرد. یوچیدا در ۵3 سال گذشته در 
کشورهای مختلفی مثل مصر زندگی و در رشته  الهیات و خداشناسی دانشگاه دوشیشا ژاپن تحصیل کرده 
است. چنین سابقه  و تحصیالتی برای مدیری در صنعت خودروسازی ژاپن بسیار عجیب است؛ چراکه بیشتر 

مدیران ارشد نیسان معموال حقوق خوانده اند و فقط در این شرکت کار کرده اند.
یوچیدا به زبان انگلیسی مسلط است و به عنوان مدیر دفتر اصلی نیسان در چین و زمانی که بازار این کشور 
در رکودی بی ســابقه بود، فروش ماهانه  شرکت را از ۸6 هزار دستگاه به ۱۰۰ هزار خودرو رساند. سومین 
مدیرعامل نیســان از سال ۲۰۱۷ تابه امروز، مشــکالت بزرگی پیش رو دارد. یوچیدا باید روند کاهش سود 
شرکت را متوقف کند و درباره  تعدیل ۱۲ هزار و ۵۰۰ نیروی کار هم تصمیمی بگیرد که ازنظر هیأت مدیره 
و مقام های نیســان و رنو توجیه کردنی باشد. در کنار یوچیدا، مدیر عملیات نیسان هم تغییر کرد. آشوانی 

 بررسی عملکرد صندوق اعتباری هنر
از بیمانو تا کارآفرینی مجازی

مدیرعامل جدید نیسان انتخاب شد

دریچــه

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از تیم های کاری دارای ایده های تثبیت 
شــده و بازارپسند که قابلیت تبدیل شدن به کســب و کار یا فروش را دارند، 
حمایت می کند. دانشجویان و اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان دانشگاه 
تهران که دارای ایده های تثبیت شــده و بازارپســند در جهــت تولید نمونه 
محصول فناورانه با ســطح آمادگی فناور بین چهار تا شــش )TRL 4-6( با 
قابلیت ایجاد کسب و کار هستند، می توانند جهت ثبت نام در برنامه شکوفایی 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کنند.
هدف ایــن برنامه حمایتی، کمک بــه تبدیل ایده های اولیــه به ایده های 

اثبات شده و تبدیل آن به نمونه محصول و خدمت قابل ارائه به بازار است.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از 
ایده های فناورانه حمایت می کند

یکشنبه
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رئیس دانشــگاه بوعلی سینا بر توجه به عملکرد شبکه ای در حرکت به 
سمت دانشگاه نسل سوم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب محمدی فر بعدازظهر چهارشــنبه در 
همایش دانشگاه نسل سوم، دانشگاه آفرین با بیان اینکه قسمتی از مبانی 
تولید و مدل ســازی نسل های دانشــگاه مبتنی بر شکل بهره وری از این 
مدل هاست، اظهار داشــت: در این راستا باید به مدل بومی ایرانی توجه 

بیشتری صورت گیرد.
محمدی فر بیان کرد: مسائل فرهنگی مهم ترین دغدغه ای است که در 
نسل سومی شدن دانشــگاه باید مدنظر قرار گیرد و عملکرد شبکه ای از 

جمله رویکردهایی است که در این موضوع باید مورد توجه واقع شود.
وی با اشــاره به مهاجرت ســالیانه ۲۰۰ هزار نفر نخبه از کشور عنوان 
کرد: متأسفانه ما هنوز به منافع جمعی نرسیده ایم و منابع فردی را اولویت 

می دانیم در حالی کــه این رویکرد باید 
تغییر کند تا بتوان در توسعه دانشگاه گام 

مؤثری برداشت.
عضــو هیأت علمــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ابن ســینا نیز در این همایش 
اظهار داشــت: بین علــوم پایه و بالینی 
ارتباط ضعیفی وجود دارد که باید فاصله 
این دو برداشته شود تا به مقصودی که 
توسعه علمی و اجتماعی در دانشگاه نسل 

سوم است؛ دست یابیم.  
حبیب اهلل موســوی بهار با بیان اینکه 
مشکل اصلی از نظر من در کشور مسأله 
استخدام است، گفت: این موضوع تبدیل 
به آفت شــده  زیرا افراد پس از استخدام 
در دستگاه دولتی تالشی برای بهترشدن 

و پیشبرد استعداد و توانایی خود ندارند.
عضــو هیأت علمــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی همــدان ادامه داد: دســتگاه 
سونوگرافی قبال سرمایه  محسوب می شد 

ولی در حال حاضر به وســیله مصرفی تبدیل شــده و در کشــور ما این 
دستگاه تولید نمی شود در حالی که مهندسین ایرانی با مهندسی معکوس 
می توانند این دستگاه را تولید کنند اما این امر مستلزم حمایت از شکوفایی 

استعدادهاست.
وی با بیان اینکه حوزه علوم پزشــکی سرشار از ایده برای دانشمندان 
است، عنوان کرد: مشکل اصلی در فلسفه و فکر ما است که باید تغییر کند.
موســوی بهار فروش علم و فروش پژوهش، شرکت های دانش بنیان و 
توریسم سالمت را 3 راه کسب ثروت در سیستم دانشگاه برشمرد و افزود: 

تکیه بر توانایی داخلی می تواند ما را سریع تر به اهداف موردنظر برساند.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا نیز در این همایش با بیان اینکه 
من به دانشگاه نسل اول تا سوم اعتقادی ندارم بلکه اعتقاد به دانشگاه دانا 
دارم، گفت: کارآفرینی بخش کوچکی از فعالیت دانشگاه است و نباید آن 
را محــدود به کارآفرینی کنیم اما دانایی منجر به همه چیز یعنی ثروت، 

امنیت و آرامش می شود.

محمدعلی زلفی گل با بیان اینکه دانایی منجر به تولید دارایی، توانایی، 
مانایی و پویایی می شــود، عنوان کرد: دانا کسی است که هم علم داشته 
باشــد و هم عقل و وجه اشتراک بین عقل و علم تجربه است و هر دو با 

تجربه پیشرفت می کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: ما تافته جدابافته از دنیا 
نیستیم و باید به قواعد بازی دنیا تن بدهیم و باور کنیم دانش دانایی منجر 
به توانایی می شود، بنابراین باید اصول حاکم بر دنیا را بپذیریم و تجربیات 

دنیا را استفاده کنیم.
زلفــی گل خاطرنشــان کــرد: از دانشــکده کارآفریــن بایــد انتظار 
دانش آموختگان کارآفرین و تولید علم و فناوری داشت ولی در این مسیر 
نباید نقش آموزش و پرورش را نادیده بگیرم چراکه دانش آموزان بر روند 

سیستم دانش آموختگی نقش مؤثرتری دارند.
دانشگاه های ما در تولید علم موفق 

و در تولید فناوری مشکل دارند
وی با بیان اینکه دانشگاه های ما در 
تولید علم موفــق و در تولید فناوری 
مشکل دارند عنوان کرد: باید در کشور 
منافع ملی و منافع فردی یکسو باشد؛ 
وقتی منافع ملی را در قوانین و مقررات 
نمی بینیم نباید دنبال دانشگاه کارآفرین 
باشیم، عمده ترین مشــکل ما در این 

راستا نبود قانون موردنیاز است.
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
با بیان اینکه باید دانشگاه ها به خصوص 
براساس  در رشته های علوم اجتماعی 
نیازی که دارند دانشــجو جذب کنند، 
گفت: یکی از مشــکالت عــدم توزیع 
متوازن استعدادهاست به همین علت 
بیشــتر حرکت به ســمت رشته های 
پزشــکی شــکل گرفتــه و طــوری 
برنامه ریزی نشــده که افراد براســاس 
عالقه انتخاب رشته کنند بلکه به سمت شغل و اشتغال حرکت می کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز عنوان کرد: دانشگاه 
نسل سوم دانشگاهی کارآفرین است که از علم ثروت ایجاد می کند.

حسین بشیری ادامه داد: به سمت بازگشایی دانشگاه نسل سوم حرکت 
کرده ایم ولی در شروع راه هستیم و باید در نظر بگیریم این دانشگاه یک 
تفکر است و تنها نیاز به اساتید و دانشجو نسل سوم دارد و امکانات خاصی 
الزم ندارد. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در 
حال حاضر ۵ میلیون نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در کشور بیکار 
هســتند، عنوان کرد: در تربیت نیروی انسانی به اشباع رسیدیم ولی این 
فرهنگ باید تغییر و کار در سیستم دولتی فراموش شود و باید دانشجویی 
که تربیت می کنیم کارآفرین باشد و در جهت تولید و خدمات حرکت کند.
بشیری با اشاره به اینکه در خیلی  از رشته های ظرفیت حرکت به سمت 
اشــتغال، تولید و ثروت وجود دارد، ادامــه داد: در گام دوم انقالب اولین 
توصیه مقام معظم رهبری به نسل جوان؛ فتح قله های علم و دانش است.
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رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایــران در اختتامیه دوازدهمین 
رویداد کارآفرینی دانش آموزی با رویکرد فناوری های حوزه فضا گفت 
در این رویدادها دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور از جنبه های 

تولیــد و کاربردهای فنــاوری اطالعات و 
همچنین فرصت هــا و تهدیدات این حوزه، 

آموزش می بینند.
رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات ایران 
در اختتامیه دوازدهمین رویداد کارآفرینی 
دانش آموزی با رویکــرد فناوری های حوزه 
فضا گفت: در این رویدادها، دانش آموزان به 
عنوان آینده سازان کشور از جنبه های تولید 
و کاربردهــای فناوری اطالعات و همچنین 
فرصت هــا و تهدیدات این حــوزه آموزش 

می بینند.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت ارتباطات و به نقل از 

روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان فناوری اطالعات ایران، امیر 
ناظمی معاون وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در اختتامیه رویداد 
کارآفرینی دانش آمــوزی با تاکید بر فرصت های موجود در این عرصه 

گفت: آینده با پیش بینی ساخته نمی شود بلکه به دست دانش آموزان 
و نسل آینده شکل می گیرد.

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران در ادامه با تاکید بر فرصت های 
کارآفرینــی در حوزه فنــاوری اطالعات، 
تصریــح کرد: ایــن سلســله رویدادها با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری و راهبــری وزارت آموزش و 
پرورش و در راســتای عدالت آموزشــی 
و آشــنایی دانش آمــوزان از فرصت های 

کارآفرینی و آینده شغلی است.
وی در جمع دانش آموزان با اشــاره به 
سقف های شیشــه ای محدودیت ها و لزوم 
شکســتن آنها گفــت: رویاهــای خود را 
محدود نکنیــد و آرزوهای بزرگی را برای 
خود و کشــورتان داشته باشــید و اجازه 
ندهید محدودیت ها مانع رسیدن شما به 

اهداف و رویاهای تان شود.
از ایده ها و پیشــنهادهای جوانان خالق در حوزه فضایی اســتقبال 

می کنیم

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
در دانشگاه به جز دانش و دانایی باید مهارت های کارآفرینی به دانشجو 
ارائه شود، گفت دانشــگاه کارآفرین با دولت و صنعت ارتباط دارد. به 

گزارش خبرنگار مهر، ایرج نبی پور بعدازظهر 
چهارشــنبه در همایش  دانشگاه نسل سوم، 
دانشگاه کارآفرین با اشــاره به ویژگی های 
دانشگاه نسل سوم اظهار داشت: در گذشته 
دو نیروی ســرمایه و نیــروی کار اهمیت 
بسیار باالیی داشته  تا زمانی که اقتصادانان 
تئوری های جدیدی مطرح کردند که نقش 
دانایــی و فناوری و پیــش راندن بهره وری 
مطرح و به همین دلیل اقتصاد دانش بنیان 
به تدریج ایجاد شــد. وی با بیان اینکه سه 
انسانی، نوآوری و تکنولوژی  عنصر سرمایه 
ICT در شــکل گیری دانشــگاه نسل سوم 
مؤثر است، عنوان کرد: شکل توسعه تغییر 

کرده و امروز اســمی از سرمایه نمی بینیم و شهرک های صنعتی جای 
خود را به پارک های علم و فناوری می دهند. عضو فرهنگســتان علوم 
پزشــکی جمهوری اســالمی عنوان کرد: از ویژگی های دانشگاه نسل 

ســوم تولید و خدمت به جامعه اســت و آن چیزی که در دانشــگاه 
نســل سوم اهمیت پیدا می کند این اســت که علم به صورت و امری 
تجاری تبدیل شده و دانش بهره برداری شده و تجاری سازی به فعالیت 

مرکزی هر دانشگاه تبدیل شود.
وی بیان کرد: دانشگاه نسل سوم ادبیات 
بســیار وسیع تری دارد و هر دانشگاه نسل 
سوم کارآفرین است ولی لزوما هر دانشگاه 
نیست  ســوم  نسل  دانشــگاه  کارآفرینی 
چراکه در دانشــگاه به جز آموزش دانش 
و دانایی باید مهارت های کارآفرینی نیز به 

دانشجو آموزش داده شود.
نبی پور اضافه کرد: در دانشــگاه نســل 
ســوم به جز اینکه خلق دانش داریم باید 
خلق نوآوری اجتماعی نیز داشــته باشیم 
و چنانچه دانشــگاهی نتواند بین توسعه 
اجتماعی دانش بنیان و نوآوری دانش بنیان 
تعادل ایجــاد کند فرومی ریزد. وی تأکید کرد: دانشــگاه کارآفرین با 
دولت و صنعت ارتباط دارد و به هیچ نهاد دیگری وابســته نیســت و 

نقش مرکزی در کریدور علم و فناوری دارد.

مهارت های کارآفرینی به دانشجویان آموزش داده شودرویاهای خود را محدود نکنید

تاریخ نیســان هم سازگار است. مدیرعامل جدید نیسان ســال ۲۰۰3 از مجموعه  تولیدی فلزات وارد این 
شرکت شد و با رویکرد کنترل هزینه ها و رعایت اخالق کاری پیشرفت کرد. یوچیدا در ۵3 سال گذشته در 
کشورهای مختلفی مثل مصر زندگی و در رشته  الهیات و خداشناسی دانشگاه دوشیشا ژاپن تحصیل کرده 
است. چنین سابقه  و تحصیالتی برای مدیری در صنعت خودروسازی ژاپن بسیار عجیب است؛ چراکه بیشتر 

مدیران ارشد نیسان معموال حقوق خوانده اند و فقط در این شرکت کار کرده اند.
یوچیدا به زبان انگلیسی مسلط است و به عنوان مدیر دفتر اصلی نیسان در چین و زمانی که بازار این کشور 
در رکودی بی ســابقه بود، فروش ماهانه  شرکت را از ۸6 هزار دستگاه به ۱۰۰ هزار خودرو رساند. سومین 
مدیرعامل نیســان از سال ۲۰۱۷ تابه امروز، مشــکالت بزرگی پیش رو دارد. یوچیدا باید روند کاهش سود 
شرکت را متوقف کند و درباره  تعدیل ۱۲ هزار و ۵۰۰ نیروی کار هم تصمیمی بگیرد که ازنظر هیأت مدیره 
و مقام های نیســان و رنو توجیه کردنی باشد. در کنار یوچیدا، مدیر عملیات نیسان هم تغییر کرد. آشوانی 

گوپتا که پیش  از این مدیر عملیات میتسوبیشی بود، حاال در همان عنوان، اما برای نیسان فعالیت خواهد 
کرد. ناگفته نماند جون ِسکی که یکی از گزینه های اصلی برای صندلی مدیرعاملی نیسان بود، از اولین روز 

سال ۲۰۲۰ به عنوان قائم مقام مدیر عملیات شرکت مشغول به  کار می شود.
یکی از انتقادهای مهــم هیأت مدیره  از کارلوس گون، تصمیم گیــری یک طرفه  او، به ویژه درزمینه  
اتحاد رنو و نیسان بود. مقام های ارشد نیسان امیدوار هستند با انتخاب یوچیدا و تغییر دو مدیر دیگر، 
تصمیم های مهم با نظر جمع گرفته شــود و سرنوشت شــرکت به گروه خارجی واگذار نشود. پس از 
بازداشت گون، مشکالت محسوس بین ژاپنی ها و فرانسوی ها بیشتر از همیشه شد و این تنش با روی 
کار آمدن ســایکاوا و ماجرای ادغام ناموفق رنو و فیات-کرایســلر به اوج رسید. تحلیلگران پیش بینی 
می کنند با مدیرعامل جدید، روابط نیســان و رنو بهبود پیدا می کند و شاید در آینده، معامله  ادغام با 

فیات دوباره مطرح شود.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا:

عملکرد شبکه ای در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم 
مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل جدید نیسان انتخاب شد

یادداشـت

عضو انجمن علمی کارآفرینی دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکه هزینه کود 
شــیمیایی برای فضای سبز دانشگاه ســالیانه ۲۵ میلیون تومان است، گفت 

زباله های دانشگاه می تواند جایگزینی برای کودهای شیمیایی باشد.
صبا یزدانی در گفت و گو با خبرنگار ایســنا، گفت: از یک ماه آینده انجمن 
کارآفرینی ساینا  دانشــگاه خوارزمی فعالیت خود را برای کاهش هزینه های 
فضای ســبز دانشــگاه آغاز خواهد کرد و  طی آن با همکاری دانشــجویان و 
اســاتید، زباله های خوابگاه ها و مناطق مســکونی تفکیک  شده و از آنها برای 

تولید کمپوست و کود برای فضای سبز دانشگاه استفاده خواهد شد.
یزدانــی درخصوص چگونگی انجام این کار گفت: این اقدام با اســتفاده از 
کرم های ورمی کمپوست انجام خواهد شــد، با این کار نه تنها در هزینه های 
خرید کود شیمیایی صرفه  جویی می شود بلکه به دلیل رشد و تکثیر سریع این 
کرم ها، فروش خود کرم ها نیز می تواند منبع درآمد خوبی برای دانشگاه باشد.

زباله های دانشگاه خوارزمی کود می شود



امروزه دنیای تبلیغات شــامل دامنه وســیعی از امکانات است. این امر 
خبر خوبــی برای بازاریاب ها و طراح های تبلیغات محســوب می شــود. 
دامنه گسترده ابزارهای در دســترس برای تولید تبلیغات جذاب موجب 
افزایش عالقه مخاطب به مشــاهده کمپین ها می شود. به ویژه در زمانی 
که ابزارهای مسدودســازی تبلیغات در فضای آنالین رشــد یافته است، 
چنین خبری بســیار امیدوارکننده خواهد بود. یکی از اصطالحات جدید 
در حوزه تبلیغات »واقعیت افزوده« اســت. این مفهوم به ابزارهای ترکیب 
دنیای واقعی و المان های مجازی افزوده اشــاره دارد. به عنوان مثال، بازی 
پوکمون گو یکی از بهترین نمونه ها در زمینه واقعیت افزوده است. در این 
بازی کاراکترهای اصلی به صحنه واقعی از سوی دوربین گوشی های همراه 
اضافه می شوند. به این ترتیب مخاطب تجربه ای منحصر به فرد از ترکیب 
دنیای واقعی و المان های مجازی خواهد داشــت. مزیت های ویژه فناوری 
واقعیت افزوده موجب جهت گیری بســیاری از برندها به سوی استفاده از 
آن در تبلیغات شــان شده است. نکته تاثیرگذار در این بین افزایش شمار 
دستگاه های دیجیتال در زمینه نمایش محتوای افزوده است. هدست های 
VR یکی از مهم ترین این دستگاه ها هستند. به این ترتیب کاربران امکان 
تجربه منحصر به فرد در زمینه مشــاهده محتوای دارای واقعیت افزوده را 

خواهند داشت. 
یکی از بهترین کمپین های مبتنی بر واقعیت افزوده مربوط به برند پپسی 
است. این برند در یکی از کمپین های خود به شرکت کنندگان در کمپین 
تجربه فرآیند ســاخت نوشــابه های گازدار از طریق هدست های واقعیت 
افزوده تخفیف ۵۰درصدی ارائه می کرد. این کمپین با مشارکت هزاران نفر 
در سراسر دنیا برگزار شد. در نهایت نیز ۸۵درصد از شرکت کنندگان تجربه 

چنین کمپینی را لذت بخش توصیف کردند. 
شرکت خطوط هوایی کاتای پاسیفیک نیز در زمینه استفاده از محتوای 
واقعیت افزوده تجربه موفقــی دارد. آنها از این نوع محتوا به صورت 36۰ 
درجه برای نمایش تجربه ســفر با خطوط هوایی شان به مخاطب استفاده 
می کنند. این امر هزینه های تبلیغات تلویزیونی یا آنالین را ندارد. در عوض 
تاثیرگذاری اش نیز بسیار بیشتر اســت. براساس گزارش رسمی این برند 
برگزاری چنین کمپین هایی موجب افزایش ۲9درصدی عالقه مســافرها 
به برندشــان و در مجموع ۱۲درصد رشــد فروش بلیت های جهانی شان 
شــده اســت. بی تردید این آمار برای یک برند هواپیمایی بسیار جالب و 
رضایت بخش خواهد بود. به همین خاطر مســئوالن کاتای پاسیفیک در 

تالش برای ساخت دوباره کمپین های مشابه هستند. 
آن کیهیل، خبرنگار بخش فناوری روزنامه گاردین، نســبت به فناوری 
VR )واقعیت مجازی( حساســیت زیادی نشان داده است. به عقیده وی 
اســتفاده از این فناوری در دنیای تبلیغــات باید با احتیاط فراوان صورت 
گیرد. در غیر این صورت موجب بروز مشــکالتی برای برندها خواهد شد: 
»وقتی با هدست های واقعیت مجازی مواجه هستیم، ترغیب مخاطب به 
ســوی مشاهده تبلیغات با استفاده از آنها دشوار خواهد بود. وقتی هم که 
مخاطب در نهایت راضی شــود، سطح انتظارات وی باالست، بنابراین یک 
اشتباه کوچک از سوی برندها به طور کامل مخاطب را کامال دلسرد خواهد 
کــرد.« به عبارت دقیــق، با افزایش تمایل برندها به اســتفاده از واقعیت 

مجازی و افزوده در تبلیغات میزان تعهدشــان به ارائه محتوای باکیفیت 
نیــز باید افزایــش یابد. در غیر این صورت عرصه رقابت را به ســادگی از 
دست خواهند داد. در عین حال یکی از گزینه های جالب در مورد تبلیغات 
مبتنی بر هدســت های VR مربوط به مقایسه آنها با تبلیغات تلویزیونی 
اســت. در این گونه تبلیغات مخاطب صبر و بردباری بیشتری دارد. اگر در 
تبلیغات تلویزیونی مخاطب به ســادگی با تغییر کانال قید مشاهده تبلیغ 
را می زند، در اینجا تمایل وی برای مشاهده تبلیغ به صورت کامل بیشتر 
خواهد بود. این امر مزیتی انکارناپذیر برای برندها محسوب می شود. به این 
ترتیب ما فرصت کافی برای بیان پیام مان به صورت واضح و گســترده را 

خواهیم داشت. 
یکی از نکات مهم در زمینه تولید تبلیغات مبتنی بر واقعیت افزوده یافتن 
ایده های جذاب اســت. این ایده هــا باید پیوند عمیقی با ماهیت برند ما و 
سلیقه مخاطب داشته باشد. با این حساب ما با دو نکته مهم مواجه هستیم: 
نخســت، ایجاد ارتباط میان تبلیغ موردنظر و برندمان و سپس تعامل با 
سلیقه مخاطب. بدون تردید این امر دشواری های زیادی دارد. به ویژه در 
مورد سلیقه مخاطب امر پیچیده تر است. مخاطب امروزی توده ای یکدست 
نیست. در دل هر گروهی از مخاطب ها تفاوت و سلیقه های مختلفی وجود 
دارد. به همین خاطر شخصی ســازی تبلیغات اهمیت بســیار باالیی پیدا 
می کند. ما باید توانایی مطلوبی در زمینه شخصی سازی تبلیغات مان برای 
دامنه وسیعی از مخاطب ها داشته باشیم. به این ترتیب توان تاثیرگذاری 

برندمان از طریق تبلیغات واقعیت افزوده افزایش می یابد. 
به راســتی چه نکته ای تبلیغــات مبتنی بر واقعیت افــزوده را با دیگر 
الگوهای تبلیغاتی متفاوت می سازد؟ در این زمینه مراجعه به توصیه های 
تبلیغاتی گوگل مناسب خواهد بود. گوگل در صفحه توصیه های تبلیغاتی 
خود بر روی ماهیت منحصر به فرد فناوری VR تاکید دارد. به این ترتیب 
اســتفاده تبلیغاتی از این فناوری مزیت هــای فراوانی برای برندها خواهد 
داشــت. نکته مهم در این میان استفاده متفاوت از این فناوری برای ایجاد 
تمایز اســت. به این ترتیب مخاطب عالقه بیشــتری به مشاهده چنین 
تبلیغاتی خواهد داشت. بهترین شیوه استفاده از این الگوی تبلیغاتی تاکید 
بر روی المان های غیرقابل دســترس برای سایر الگوهاست. به این ترتیب 
ما مزیت ویژه ای ایجاد خواهیم کرد. این امر به برندها در راســتای ترغیب 
مخاطب به مشــاهده تبلیغات شان کمک شایانی خواهد کرد. به هر حال 
مخاطب امروزی عالقه مند به مشــاهده الگوهای نوین تبلیغاتی است. اگر 
در ایــن میان واقعیت افزوده و هیجان های آن نیز در میان باشــد، انگیزه 

مخاطب دوچندان خواهد شد. 
تبلیغات مبتنی بر واقعیت افزوده

دنیای تبلیغات با ورود گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی تغییر 
و تحول اساســی پیدا کرد. بازاریابی و تبلیغات در شــبکه های اجتماعی 
موبایل محور یکی از گزینه های مهم برای هر برندی محســوب می شــود. 
سلطه گوشی های هوشمند بر دنیای تبلیغات بیش از یک دهه ادامه داشته 
است. در طول این سال ها هیچ نشانه ای از افول این قدرت مشاهده نشده 
 VR اســت، با این حال اکنون ماجرا در حال تغییر است. ورود تکنولوژی
و XR در حال رقم زدن تغییرات عمده ای اســت. به این ترتیب مخاطب 

فرصت کافی برای انتخاب از میان دو گزینه فعال را خواهد داشت. 
نکته مهم درخصوص تقابل میان تبلیغات در گوشــی های هوشمند و 
الگوی واقعیت افزوده دیدگاه سوم و میانه است. بر این اساس امکان ترکیب 

الگوی تبلیغات مبتنی بر شبکه های اجتماعی و واقعیت افزوده وجود دارد. 
به این ترتیب مخاطب به بهترین شکل تحت تاثیر محتوای ما قرار خواهد 

گرفت. 
بدون تردید ســازگاری با شــیوه نوین تبلیغات براساس کاربرد فناوری 
واقعیت افزوده دشواری های خاص خود را دارد. نخستین کاربرد این فناوری 
در دنیای بازی و سرگرمی بود. به این ترتیب بسیاری از کنسول های بازی 
و رایانه های شخصی به این فناوری مجهز شدند. تجربه موفق تولید بازی 
براســاس کاربرد این دوربین ها به دنیای فیلم و سینما نیز منتقل شد. به 
این ترتیب دست اندرکاران دنیای تبلیغات پس از اطمینان از کیفیت این 
فناوری اقدام به استفاده از آن کرده اند. این امر نوعی احتیاط و آینده نگری 
را نشــان می دهد. بدون شک هیچ برند فعالی در زمینه تبلیغات عالقه ای 
بــه آزمایش فناوری تازه نفس ندارد. به همین خاطر بهره گیری از فناوری 

واقعیت افزوده و مجازی در دنیای تبلیغات بسیار دیر صورت گرفت. 
در ماه ژوئن ســال جاری شــرکت ادمیکس به عنوان نخستین آژانس 
تبلیغاتی فعال در زمینه واقعیت افزوده کار خود را شروع کرد. این آژانس 
با هدف اســتفاده انحصاری و متمرکز از فنــاوری واقعیت افزوده اقدام به 
همکاری با برخی از برندهای محلی کرد. بدون شک این همکاری ها تجربه 
مناســبی در اختیار کارشــناس های ادمیکس قرار داد. براساس گزارش 
این آژانس مهم ترین مزیت اســتفاده از واقعیت افزوده در تبلیغات امکان 
مشــارکت مخاطب در فرآیند پخش محتوای تبلیغاتی است. اگر تا پیش 
از این مخاطب صرفا وضعیت منفعل داشــت، اکنون امکان نقش آفرینی 
وی در فرآینــد تبلیغات وجود دارد. برخــی از تبلیغات واقعیت افزوده در 
دنیای امروزه ماهیت بازی و ســرگرمی به خــود گرفته اند. به این ترتیب 
مخاطب امکان انجام برخی فعالیت های سرگرم کننده و همچنین دریافت 
تخفیف های ویژه در پی این بازی ها را خواهد داشت. این امر انگیزه مخاطب 
برای همکاری و مشــارکت در فرآیند تبلیغات برندها را به شدت افزایش 
می دهد. نکته طالیی این ماجرا غلبه برندها بر بی حوصلگی مخاطب نسبت 
به مشاهده کمپین های تبلیغاتی شان است. به این ترتیب دیگر خبری از 
عبور بی تفاوت مخاطب از محتوای تبلیغات برندها نخواهد بود. بدون تردید 
این امر به معنای عدم ضرورت پرداختن به تولید محتوای دقیق و جذاب 
نیست، بنابراین برندها باید خود را آماده تولید محتوای تبلیغات جذاب و 

تعاملی برای مخاطب کنند. 
خبر خوش برای دســت اندرکاران حوزه تبلیغات امــکان خرید درون 
برنامــه ای از طریق فناوری واقعیت افزوده اســت. به این ترتیب مخاطب 
تبلیغات نیازی به خروج از حالت کاربری اش و مراجعه به سایت ما نخواهد 
داشت. این امر اهمیت بســیار زیادی دارد. به هر حال مخاطب هدف در 
صورت دسترسی سریع به محتوای تبلیغات و گزینه خرید انگیزه بیشتری 

برای ثبت سفارش خواهد داشت. 
بدون شک جهت گیری برندها به سوی استفاده فناوری واقعیت افزوده 
در تبلیغات بیانگر آینده روشــن این عرصه است، بنابراین برند ما نیز باید 
سازگاری مناسبی با این الگو پیدا کند. در غیر این صورت از جریان توسعه 
تبلیغــات عقب خواهد ماند. با توجه به توســعه روزافزون حوزه تبلیغات 
مبتنی بر واقعیت افزوده به تدریج سایر الگوهای تبلیغات کنار خواهد رفت. 
البته این امر به معنای مرگ ســایر شــیوه ها نیست، بلکه بیشتر ضرورت 
ترکیب چنین الگوهایی با فناوری واقعیت افزوده و مجازی را بیان می کند. 
forbes :منبع

بررسی ضعف کمپین تازه برگرکینگ در مکزیک
توهین برگرکینگ به مشتریان مکزیکی

دنیای کســب و کار باال و پایین های زیادی دارد. در این میان حتی 
برخی از بزرگترین برندها نیز دچار مشــکالت و اشتباهات گسترده 
می شــوند. من همیشــه با عینک بدبینی به حوزه کسب و کار نگاه 
می کنم. به نظر من یکی از ایرادهای اصلی برندهای آمریکایی تالش 
برای تبدیل همه برندها به نوعی شــرکت آمریکایی است. آنها توجه 
کافی به تفاوت میان ســاختار خودشان و سایر رقبا ندارند. متاسفانه 
بسیاری از برندهای آمریکایی و جهانی خیلی دیر به اهمیت فرهنگ 
بومی در نقاط مختلف جهان پی  می برند. امروزه در دنیای کســب و 
کار امکان نادیده انگاری فرهنگ بومی و سنتی هر منطقه وجود ندارد. 
وقتی نوبت به عرصه فعالیت در حوزه فســت فود می رسد، بسیاری 
از کارآفرینان آمریکایی هیچ توجهی به ســلیقه غذایی متفاوت مردم 
سراسر دنیا ندارند. بدون تردید امکان یافتن منویی مشابه شعبه های 
مک دونالد در آمریکا در کشــور اسپانیا وجود ندارد. مک دونالد برای 
موفقیت در بازارهای جهانی بایــد منوی خود را با فرهنگ بومی هر 
کشــور منطبق سازد. این امر برگرکینگ را به سوی استراتژی تازه ای 
در مکزیک سوق داده است. برگرکینگ در مکزیک شعبه غذاهای تند 
خود تحت عنوان »مانگو هابانرو کنیگ« را تاســیس کرده است. در 
کمپین تبلیغاتی اصلی تاسیس این شعبه ها توریست های آمریکایی 
در دل مکزیک به تصویر کشیده می شوند. به این ترتیب آنها در حال 

لذت بردن از غذاهای تند شعبه برگرکینگ در مکزیک هستند. 
نکته مهم در ویدئوی تبلیغاتی برگرکینگ تمرکز بر روی توریست های 
آمریکایی و نشان دادن زبان های سرخ آنها در پی استفاده از غذاهای 
تند است. در این ویدئو ۱.۵ دقیقه ای توریست های آمریکایی در شعبه 
جدیــد برگرکینگ در حال اســتفاده از برگر تند به تصویر کشــیده 
می شــوند. هدف اصلی از این امر ضبط تجربه آنها از استفاده یکی از 
تندترین برگرهای دنیاست. در این ویدئو تمام توریست های آمریکایی 
لب به انتقاد از تندی بیش از حد برگر می گشــایند. در ســوی دیگر 
برخی از افراد بومی در حال اســتفاده از این برگر مشاهده می شوند. 
نکته جالب اینکه آنها از خوردن این برگر هیچ احساس خاصی ندارند. 
در حقیقــت این برگرها برای آنها به هیچ وجه تند نیســت. برخی از 
انتقادهای توریســت های آمریکایی در این ویدئو بســیار تند و گاهی 
بی دلیل اســت. به همین خاطر ساختار ویدئو برگرکینگ مورد انتقاد 
شمار باالیی از کارشناس های تبلیغاتی قرار گرفته است. بی تردید نقطه 
عطف این ویدئوی تبلیغاتی مصاحبه با افراد بومی است. آنها عقیده ای 

مبنی بر تندی بیش از حد این برگرها ندارند. 
نکته اصلی انتقــاد از ویدئوی تبلیغاتــی برگرکینگ چرایی تصور 
ضرورت وجود برگرکینگ آمریکایی به همان شکل در مکزیک است. 
وقتی توریست ها به یک کشــور می روند، تمایل به مشاهده فرهنگ 
بومی آن دارند. بخشــی از فرهنگ بومی هر کشور غذاهای سنتی اش 
است. به این ترتیب برگرکینگ با نمایش انتقادها از تندی غذا در حال 
توهین به مشتریان مکزیکی اش است. شاید ما به عنوان یک آمریکایی 
یا آســیایی عالقه ای به غذاهای تند نداشته باشیم، اما این امر دلیل 

موجهی برای توهین به فرهنگ بومی یک کشور نیست. 
نکته مهم درخصوص تبلیغات برندهای آمریکایی در مکزیک عدم 
توجه آنها به ریشه قدیمی و کهن فرهنگ سنتی این کشور است. به 
همین خاطر اغلب کمپین های تبلیغاتی برندهای آمریکایی در مکزیک 
با شکست مواجه می شود. بدون تردید سطح انتظارات از برگرکینگ 
بسیار بیشتر از تولید یک ویدئو توهین آمیز است. به همین خاطر اقدام 
اخیر آنها نوعی شکســت در تصاحب بازار مکزیک محسوب می شود. 
اگر مدیران برگرکینگ به سرعت اقدام به عذرخواهی و جبران حرکت 
نادرست شان نکنند، به احتمال فراوان عالوه بر بازار مکزیک در داخل 
نیز با انتقادهای فزاینده مواجه خواهند شــد. نکته مهم برای برندها 
تالش برای فهم تفاوت فرهنگی میان کشورشــان و سایر نقاط جهان 
اســت. به این ترتیب دیگر اشتباهاتی مانند برگرکینگ پیش نخواهد 
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بازاریابی اینترنتی بیمه یکی از بهترین شیوه ها برای ورود به این صنعت 
پردرآمد اســت. ما امــروزه در دنیای کامال حرفه ای و بر بســتر تعامالت 
اینترنتی زندگی می کنیم. مردم همه نیازهای فیزیکی و خدماتی خود را از 
طریق فضاهای مجازی برطرف می کنند، اما چگونه است که هنوز صنعت 

بیمه از این ابزار فروش استفاده بهینه نکرده است.
بازاریابی بیمه در ایران تقریبا سنتی است و بازاریابی اینترنتی بیمه چندان 
محلی از اعراب ندارد. در صورتی که استفاده از این شیوه برای یافتن بازارهای 
فراوان بیمه می تواند بسیار ارزشمند باشد و به نتایج خوبی برسد.  شاید بگویید 
بسیاری از شرکت ها دارای سایت های حرفه ای هستند و حتی در شبکه های 
مجازی حضور دارند، اما واقعیت چیز دیگری را نشــان می دهد. صنعت بیمه 

چقدر از طریق بازاریابی اینترنتی بیمه عمر می فروشد. 
برخی از افراد می گویند هنوز بسترهای الزم اعتمادسازی میان مردم و 
ســازمان از جمله سازمان بیمه برقرار نشده است، بنابراین در یک فضای 
بی اعتمادی طبعا مردم به شــبکه های اینترنتی کمتر اعتماد می کنند. از 
یک جهت این حرف برای جامعه ایرانی درســت اســت اما آیا باید دست 
روی دســت گذاشت و کاری نکرد.  متاسفانه فرهنگ استفاده از اینترنت 
در ایران به شــکل بیزینسی هنوز جا نیفتاده است. بسیاری از شرکت ها و 
ســازمان ها یک سایت راکد و جامد درست کردند که نقش آلبوم عکس و 
خاطرات را بازی می کند. من به شما قول می دهم که اگر شما به ۱۰۰ تا 
شرکت ایرانی برای کاری ایمیل بزنید امکان پاسخگویی در حد یک درصد 
است. تقریبا یا اصال ایمیل ها باز نمی شود یا اصال توجهی نمی کنند یا اصال 
بلد نیستند و یا اهمیتی به مخاطب نمی دهند. به همین دلیل سایت های 
شرکت و سازمان ها بیشتر نمایشی است در صورتی  که در دنیای امروز از 

این امکانات برای بهره وری بیشتر به شکل جدی استفاده می کنند. 
 در صنعت بیمه هم هنوز اســتفاده از فضاها و شبکه های مجازی برای 
رشد و توسعه سازمانی همه گیر نشده و اگر تعدادی از افراد به صورت فرادا 
فعالیت می کنند نشــانه تعلق فردی آنها به اینترنت و کســب درآمدهای 
شخصی است.  اینترنت امکان بزرگی برای ارتباط سازی ایجاد کرده است، 
اما از آنجایی که همه افراد دوســت دارند یک شــبه ره ۱۰۰ ساله را طی 
کنند، اغلب فروشندگان صبر کافی برای رسیدن به هدف را ندارند. برای 
همین دوست دارند ســریعا در ارتباط های حضوری به فروش دست پیدا 
کنند. در صورتی که بازاریابی اینترنتی می تواند راه شما را برای رسیدن به 

فروش بیمه عمر بسیار هموار کند.
هنوز صنعت بیمه عمر ایران بر فضای اینترنت کامال سوار نشده است و 
نمی تواند نیازهای بازاریابی خود را از این طریق برطرف کند اما نشانه های 
خوبــی در زمینــه ورود صنعت بیمه عمر ایران به فضــای اینترنت دیده 
می شود. ما می خواهیم شما را با برخی از توانمندی های بازاریابی اینترنتی 

در شبکه اینستاگرام برای فروش بیشتر بیمه عمر آشنا کنیم. 
شــما می توانید یک ســایت حرفه ای برای فروش بیمه برای خودتان 
راه اندازی کنید، اما اگر هنوز در این کار حرفه ای نشــدید بهتر اســت به 
شــبکه های مجازی ورود کنید و از طریق تعامل های ویدئویی ســرعت 

بازاریابی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهید. 
مردم این روزها کمتر حوصله حرف شنیدن دارند. آدم های عادی کمتر 
کتاب می خوانند. کمتر متن های طوالنی مطالعه می کنند. حتی فیلم های 
بیش از چند دقیقه را نمی بینند، چون در اقیانوسی از اطالعات قرار دارند 

و قرار نیست تمام وقت و انرژی را برای حرف ها و پیام های شما بگذارند.
شــما اگر بتوانید پیج اختصاصی بیمه عمر در اینستاگرام برای خودتان 
راه اندازی کنید گوی سبقت را از رقبا گرفتید و وارد بازاریابی اینترنتی بیمه 
شده اید. فعالیت بازاریابی شما در فضای اینستاگرام به پیشبرد فروش شما 

بسیار کمک می کند، زیرا:
الف: با ورود به عرصه اینترنت شــما از همکاران خود متفاوت تر می شوید 
چون شما کاری را برای پیشبرد فروش انجام می دهید که آنها انجام نمی دهند. 
ب: فرصت های بیشــتری برای معرفی شــما در فضای اینترنت فراهم 
می شــود و در صورت هوشیاری می توانید همه این فرصت ها را تبدیل به 

پول کنید. 
ج: ارتباط های بیشــتری از طریق فضای اینســتاگرام برای شــما مهیا 
می شود. شاید باورش سخت باشد اما حداقل در سه ماه اول میزان ارتباط 

شما با افراد بیش از سه برابر می شود. 

د: زمینه های اعتماد بیشــتری از طریق اینستاگرام فراهم می شود. اگر 
امروز شــما را هزار نفر می شناسند، با حضور در فضای اینستاگرام بیش از 
چند هزار نفر خواهند شــناخت و در صورتی که درست و دقیق کار کنید 

اعتماد به شما به سرعت افزوده می شود. 
شما اگر بتوانید در اینستاگرام یک پیچ بیزینسی خوبی راه اندازی کنید 
و اصول و قواعد کســب و کار را در آن رعایت کنید با راهنمایی هایی که 
بیان می شود به طور قطع می توانید به شبکه زیادی از افراد برای بیمه عمر 

دسترسی پیدا کنید. 
بستر اینستاگرام برای کار کردن عالی است. جز تعدادی از مدرسان که  
وظیفه آموزش را برعهده دارند فعاالن حرفه ای دیگری در این فضا حضور 
ندارند یا کمتر وقت می گذارند اما شما می توانید با اینستاگرام خودتان را 

به یک فروشنده بزرگ بیمه عمر تبدیل کنید.
اما نکاتی که باید رعایت کنید: 

۱- اصول و قواعد کسب و کار در اینستاگرام را به درستی یاد بگیرید. در 
حال حاضر چندین کتاب تالیفی و ترجمه شده در زمینه کسب درآمد از 
طریق اینستاگرام وجود دارد که خواندن آنها به شما کمک می کند از این 

بستر به شکل حرفه ای استفاده کنید. 
۲- خودتان را با مشــخصات کامل و عکس شــفاف و آدرس و ایمیل و 
تلفن و مهارت هایی که دارید به فالوورها معرفی کنید به گونه ای که هر فرد 

بتواند به آسانی با شما ارتباط برقرار کند.
3- بیمه عمر، بیمه امنیت و آرامش زندگی است. شما باید متن و عکس 
و فیلم هایی را انتخاب کنید که کامال متناسب با موضوع کار شماست. شما 
برای رفاه و آرامش بیشتر مردم کار می کنید بنابراین از چیزهایی بگویید 

که به مردم آرامش بیشتری می دهد. 
4- تجربیــات همــکاران قدیمی خــود را با موبایل ضبــط کنید و به 
صــورت صوت و یا تصویر در اختیار مردم قرار دهید. تجربیات هر کدام از 

فروشندگان برای ایجاد اعتماد و اعتبار سازمانی بسیار اهمیت دارد. 
۵- آموزش هایی برای مردم در نظر بگیرید و حداقل روزی یک پســت 
برای آن موضوع درســت کنید. هر چقدر آگاهی و دانایی مردم در زمینه 

بیمه عمر بیشتر شود امکان خرید آنها بیشتر می شود.
6- ســالروز تولد مشتریان قبلی خود را در  اینستاگرام تبریک بگویید. 
این کار نشان می دهد که شما به مشتری احترام می گذارید و چه بسا بقیه 
مشتریان نیز منتظر تبریک شما در فضای شبکه ای بمانند. اگر تعامل شما 
خوب است می توانید یک ویدئو کوتاه زیر 3۰ ثانیه از ایشان بگیرید. البته 
می توانند خودشان ضبط کنند و برای شما بفرستند و شما با مونتاژ خوب 

یک اتفاق خوبی را برای فروش بیشتر رقم بزنید. 
۷- به پست های دیگران در زمینه بیمه عمر مراجعه کنید و در صورت 
لزوم کامنت های خوبی بگذارید تا نشــان دهد شــما یــک آدم حرفه ای 
هستید. همچنین می توانید به دیگران در زمینه تولید محتوای اختصاصی 
بیمه عمر مشاوره رایگان بدهید و یا گاهی برای آنها بنویسید تا ارتباط های 

حرفه ای بیشتری پیدا کنید. 
۸- گاهی می توانید پســت هایی که به ظاهر به بیمه ارتباطی ندارد اما 
شما می توانید از آن برداشت های خوبی بکنید استفاده کنید. فرضا پالنی از 
یک فیلمی را نشان دهید که پیرمردی ناامید و اندوهگین روی برگ های 
زرد پاییزی در حال راه رفتن است. در کپشن بنویسید آیا شما برای دوران 
پیــری خود برنامه ریزی دارید؟ و یا  گاهی نشــان دادن عکس های دوران 
کودکی یک بازیگر معروف می تواند بهانه خوبی باشــد تا شما درباره آتیه 

درخشان کودکان امروز بنویسید. 
9- از فالوورهــا بخواهید تا درباره موضوعی که می نویســید یا با تصویر 
نشان می دهید اظهارنظر کنند، مثال آیا شما برای آینده زندگی خود کاری 
کرد ه اید. لطفا کامنت بگذارید. آیا شــما با بیمه عمر موافق هستید؟ یا آیا 
شما تاکنون بیمه عمر شــده اید؟ این نوع رفتار می تواند فالوورها را  وارد 

گفت و گو با شما کند و آرام آرام زمینه های اعتماد فراهم شود.
۱۰- حضور ویدئویی شما در اینستاگرام در جذب مخاطب خیلی موثر 
است. برای اعتمادسازی بیشتر ویدئوهای کوتاهی در زمینه بیمه عمر تهیه 
کنید و آنها را هر از گاهی در اینســتاگرام منتشر کنید تا مردم با شما از 
این طریق بیشتر آشنا شوند. ادبیات شما، رفتار شما، پوشش شما، اخالق 
شما، دانش شما، بینش شما در یک ویدئو کامال برای افراد هوشمند هویدا 
می شود، بنابراین امکان خوبی است تا خودتان و شرکت بیمه عمر خودتان 

را این گونه معرفی کنید.
۱۱- از مشــتریان راضی خــود فیلم بگیرید و با اجــازه آنها در فضای 

اینستاگرام منتشر کنید. تایید مشتریان برای فروش بیمه عمر عالی است. 
مردم وقتی رضایتمندی واقعی مشتریان را از زبان خودشان بشنوند تمایل 

بیشتری به بیمه عمر شدن پیدا می کنند. 
۱۲- هــر از گاهی با برخی از مدیران ارشــد و یــا مدیران آموزش و یا 
مدیران  توســعه گفت و گوهای کوتاهــی برای معرفی اهمیت بیمه عمر 
در پیج خود بگذارید. نظر مدیران می تواند برای مردم خیلی مهم باشد به 

خصوص وقتی از تجربیات خود و اهمیت بیمه عمر می گویند.
۱3- از اســتوری برای معرفی بیمه عمر استفاده کنید. حضور شما در 
یک همایش یا سمینار یا فروش گروهی می تواند بسیار ثمربخش باشد و 
میزان رضایت مردم برای بیمه عمر را افزایش دهد. استوری گاهی بیشتر 
از پســت دیده می شــود، بنابراین برای خلق لحظه های ارزشمند و به روز 
بودن خود استوری هایی از موفقیت خود و یا همراهی مشتریان و یا شادی 

بیمه شدگان بگیرید و منتشر کنید.
۱4- گذاشــتن جایزه بــه انگیزه های مختلــف می تواند موجب جذب 
فالوورهای بیشتری شود. مخاطبان شما افراد مختلف جامعه هستند. شما 
باید به گونه ای رفتار کنید که رضایت همه طبقات اجتماعی با همه تنوع و 

تکثر روحی و روانی و مالی و اجتماعی را برآورده کنید.
۱۵- داستان بگویید. داستان گویی آن هم تصویری کمک شایانی به شما 
می کند تا خدمات خود را جا بیندازید. مردم دوســت دارند قصه بشنوند. 
قصه های زندگی مردم شنیدنی است. سعی کنید قصه ها از زبان مردم یا از 

زبان شما به صورت ویدئو در اینستاگرام منتشر شود. 
۱6- در راستای مسئولیت های اجتماعی کارهایی انجام دهید و آنها را 
در پیج خود منتشر کنید. مثال اگر به کودکان کار کمک کردید تا بتوانند 
سرپناهی برای خود داشــته باشند یا در فعالیت های اجتماعی به صورت 
گروهی مشــارکت کنند، آنها را نشان دهید تا مردم نسبت به شما حس 

اعتماد بهتری پیدا کنند.
۱۷- فراموش نکنید که پیج شما  دفتر اداری شماست. لطفا از گذاشتن 
پست های شخصی و شوخی های بی مزه دوری کنید. از گذاشتن عکس ها 
و تصاویر دیگران اســتفاده نکنید حتی اگر برای شما هزاران الیک یا ویو 

بیاورد. 
۱۸- به سوال های احتمالی فالوورها پاسخ دهید. بی توجهی به خواسته 
آنها باعث بی اعتمادی می شــود. فرضا بگویید من هر شــب ســاعت ۱۰ 
کامنت هــا و دایرکت هــا را می  بینم و می خوانم و در صورت الزم پاســخ 
می دهم. به سوال تک تک افراد در زمینه بیمه عمر به دقت و با شفافیت 

جواب بدهید. 
۱9- اگر بتوانید کتابچه ای در زمینه بیمه عمر بنویســید عالی اســت. 
می توانیــد این کتابچــه اطالعاتی را که به زبان ســاده و حداکثر در 3۰ 
صفحه تنظیم شــده به صورت رایگان از طریق ایمیل برای کسانی که در 

اینستاگرام خواهان کسب اطالعات بیشتر هستند، بفرستید.
۲۰- با اجازه قبلی، هر کسی را که بیمه عمر کردید فیلم بگیرید تا دلیل 
بیمه شدن خودش را بگوید. شما با این کار نشان می دهید که بیکار نیستید 
و با افراد حقیقی و حقوقی زیادی تعامل دارید. این نکته می تواند نشــانه 

خوبی برای ایجاد اعتماد افراد به شما برای بیمه عمر شدن باشد.
۲۱- در برنامه های رادیویی و تلویزیونی به عنوان کارشــناس بیمه عمر 
حضور پیدا کنید و  بخشی از صوت و تصویر  را در اینستاگرام منتشر کنید. 
حضور در رسانه های ملی هنوز دارای اعتبار است و مردم با دیدن شما در 

تلویزیون اعتماد بیشتری به شما می کنند. 
۲۲- بخشــی از فیلم های کوتاه اینســتاگرامی خود را در کانال آپارات 
منتشــر کنید. در آپارات روزانه میلیون ها فیلم کوتاه دیده می شود. شما 

می توانید کانال اختصاصی برای خودتان در آپارات راه اندازی کنید.
 اگر می خواهید بازاریابی اینترنتی بیمه را جدی بگیرید تماما در فضای 
اینترنتی حرفه ای باشید داشتن سایت خوب و حضور در شبکه هایی مانند 
تلگــرام و یوتیوب و لینکدین و ... به معرفی بیزینس شــما خیلی کمک 
می کند و می تواند سرعت رشد شما را در بازار فروش بیمه عمر به صورت 

چشمگیری افزایش دهد. 
حضور شــما در فضای مجازی و شــبکه های اینترنتی یکی از پل های 
ارتباطی اســت که می تواند سرعت رشــد و پیشرفت کسب و کار شما را 
تســهیل و شما را در بازاریابی اینترنتی بیمه موفق کند. به طور یقین هر 
چقدر میزان حضور حرفه ای شما در این فضا بیشتر باشد امکان دیده شدن 
نیز بیشــتر خواهد بود و طبعا شــما می توانید به فروش های زیادتری در 

زمینه بیمه عمر دست یابید.

چگونه تولید محتوا کنیم؟

ایــن امر یــک واقعیت غیرقابل انکار اســت که امــروزه تبلیغات 
مســتقیم، دیگر جذابیت الزم را برای مخاطــب به همراه ندارد. به 
همیــن خاطر در حال حاضر، تولید محتــوا، به جایگزینی برای آن 
تبدیل شــده است. با این حال هنوز هم بسیاری ما دقیقا نمی دانیم 

که از کجا باید آغاز نماییم و چگونه تولید محتوا کنیم؟
اگرچه ممکن اســت با تمامی راهکارهــای ایجاد محتوای خوب 
آشنایی داشته باشــید، با این حال تا زمانی که نسبت به چگونگی 
شــروع کار خود آگاهی نداشته باشید، بدون شک تمامی این موارد 
عمال فایده ای را به همراه نخواهد داشت. در این رابطه توجه داشته 
باشید که فعالیت در زمینه تولید محتوا، صرفا برای صاحبان برندها 
نبوده و بســیاری از افراد نیز می تواننــد با فعالیت در این زمینه، به 
شــهرت و ثروت فوق العاده دست پیدا کنند. جالب است بدانید که 
بســیاری از این افراد پس از رسیدن به شــهرت، اقدام به تاسیس 
یک برند برای خود می کنند که این امر باعث می شــود تا شروعی 
فوق العاده را داشته باشند. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج 

مورد منتخب، خواهیم پرداخت.
1-دانش و اطالعات خود را به اشتراک بگذارید

هر فــردی از آموزش های رایگان اســتقبال خواهــد کرد. در 
این رابطه توجه داشــته باشید که شــما می توانید با فعالیت در 
این زمینه، به طرفداران بســیاری دســت پیدا کنید. با این حال 
ضروری اســت که در ابتدا نســبت به دانش کافی خود اطمینان 
داشته و یک شــیوه جذاب را برای آموزش آن، انتخاب و یا ابداع 
کنید. برای مثال یک رســتوران می تواند آموزش پخت برخی از 
مواد غذایی را در ســایت و یا صفحه رســمی خود در شبکه های 
اجتماعی قرار دهد. این امر باعث خواهد شد تا دلیلی برای دنبال 
کردن شما شکل گیرد. در این رابطه توجه داشته باشید که حتی 
می توان بــرای افزایش محدوده عملکردی خود، دوره های عملی 
را نیز ایجاد کنید. به همین خاطر نباید تصور کرد که شــما تنها 
به اینترنت محدود هســتید. به عنوان نکتــه پایانی، ذکر این امر 
ضروری است که باید در کار خود تنوع کافی را نیز داشته باشید. 
در غیر این صورت پس از مدتی بیش از حد تکراری خواهید شد. 
همچنین این احتمال را همــواره مورد توجه قرار دهید که اقدام 
شــما ممکن اســت برای تمامی افراد جذابیــت الزم را به همراه 
نداشــته باشــد. به همین خاطر نیز تنوع دادن به کارها، اهمیتی 

دوچندان را پیدا خواهد کرد.
2-در مورد حرفه خود صحبت کنید 

هــر کاری، جذابیت های خاص خود را دارد. شــما می توانید 
نمونه کارهای خود را با دیگران به اشــتراک گذاشته و اقدامات 
خود را در معرض نمایش قرار دهید. از این موارد به عنوان پشت 
صحنه یاد می شــود که در حال حاضر جذابیت بسیار باالیی را 
پیدا کرده اســت. برای مثال اگر صاحب یک گلخوانه هســتید، 
صرفا تهیه عکس های جذاب و خالقانه از محصوالت، کافی نبوده 
و باید با یک ویدئو، اقدامات روزانه خود را نیز در معرض نمایش 
عموم قرار دهید. در نهایت معرفی برخی از راهکارها و توصیه ها، 
همچنیــن صحبت کردن در رابطه با مشــکالت و جذابیت های 
حرفه خود، می تواند یک شــروع عالی برای هر فردی محسوب 
شــود. در این رابطه توجه داشته باشــید که این امر تنها شروع 
کار شــما بوده و پس از مدتی می توانیــد اقدامات دیگری را در 
دستور کار خود قرار دهید. برای مثال می توانید به معرفی سایر 
حرفه ها نیز پرداخته و با این اقدام، به یک برند شــخصی جذاب 

تبدیل شوید. 
3-به یک منتقد تبدیل شوید 

برای تولید محتوا، حتما نباید در یک زمینه فعالیت داشته باشید. 
درواقع شــما می توانید اقدامات سایرین را مورد بررسی قرار داده و 
بــا تحلیل و نقد کردن آنها، در زمینه تولید محتوا فعالیت کنید. در 
حــال حاضر نیز این اقدام جذابیت بســیار باالیی را برای مخاطبان 
پیدا کرده اســت. درواقع شــما با این اقدام، تنها نظر خود را عنوان 
خواهید کرد. این امر کامال با دو روش قبلی تفاوت داشته و ضروری 
اســت تا به عالقه خود در این رابطه نیز توجه داشــته باشید. برای 
مثال می توان به یک منتقد فیلم، موســیقی، رستوران، ورزش و... 
تبدیل شد، با این حال توجه داشته باشید که شما باید با دانش وارد 
این حوزه شوید. درواقع صحبت کردن سطحی، بدون شک اقدامی 
اســت که هر فردی می تواند انجام دهد. بــه همین خاطر ضروری 
اســت تا به نحوی رفتار کنید که سایرین شــما را فردی حرفه ای 
تلقی کرده و نقدهای شــما را جذاب تلقی کنند. در غیر این صورت 
مطالب شــما ابدا جذابیتی را برای سایرین به همراه نخواهد داشت. 
فراموش نکنید که یک منتقد، باید بتواند از زاویه ای به مسائل نگاه 

کند که از دید سایرین پنهان مانده است.
4-به دنبال یک ایده جدید باشید 

تمامی مواردی که تاکنون معرفی شده است، روش هایی محسوب 
می شــوند که افراد مختلف برای شروع کار خود، مورد استفاده قرار 
می دهند، با این حال شما می توانید یک روش خالقانه و منحصر به 
فرد را نیز انتخاب کنید. این امر باعث خواهد شد تا تمایز بیشتری با 
سایرین پیدا کرده و سریع تر به اهداف مدنظر خود دست پیدا کنید. 

5-به سواالت پاسخ دهید 
از دیگر روش ها این است که مستقیما با مخاطبان ارتباط برقرار 
کرده و به پرســش های آنها پاســخ دهید. از این روش برای حوزه 
تکنولوژی بســیار استفاده می شــود. درواقع در هر حوزه ای، افراد 
با ســواالت متعددی روبه رو می شــوند که پاسخ کوتاه و جامع شما 
می-تواند جذابیت باالیی را به همراه داشــته باشــد. این امر باعث 
خواهد شد تا شــما به پایگاه اطالعاتی خوبی در زمینه کاری خود 

تبدیل شوید. 
در نهایت توجه داشته باشید که شما می توانید به طور همزمان از 
چند روش استفاده کنید. برای مثال به عنوان یک منتقد، می توانید 
پاسخگوی ســواالت افراد نیز باشــید. به همین خاطر نباید تصور 
کنید که شما تنها به یک روش محدود هستید. همچنین به خاطر 
داشته باشید که در حال حاضر شبکه های اجتماعی، اینترنت را در 
تسخیر خود درآورده اند. به همین خاطر بهتر است تا محبوب ترین 

و کاربردی ترین را برای خود انتخاب کنید. 
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چگونه سرمایه گذار بابرنامه ای باشیم؟
برنامه ریزی مالی: نکات کلیدی را بیاموزید

بسیاری از مردم اختصاص زمان الزم برای طراحی یک برنامه مالی منسجم 
را جدی تلقی نمی کنند. بدون شک این امر امکان بروز مشکالت مختلف در 
زمینه کسب و کار و زندگی شخصی افراد را افزایش می دهد. درست به همین 
خاطر بخش بزرگی از سرمایه گذاری خانواده ها در حوزه های مختلف تجارت 
با شکســت مواجه می شود.  کارشــناس های باتجربه حوزه مالی مانند تام 
ترزیس توصیه های کاربردی برای هر سرمایه گذار در حوزه کسب و کار دارند. 
بی تردید استفاده از توصیه های یک کارشناس مالی معتبر سود فراوانی برای 
ما خواهد داشــت. نکته مهم در این میان امکان استفاده از برخی تکنیک ها 
و توصیه های کاربردی به منظور کاهش نیازمان به مشاور مالی است. به این 
ترتیب در هزینه های مان نیز صرفه جویی قابل مالحظه ای خواهیم کرد. در 

ادامه به بررسی برخی از مهم ترین نکات در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1. اهمیت تعریف برنامه مالی

برنامه مالی دو حالت کلی دارد. حالت نخست مخصوص شرکت هاست. در 
این وضعیت یک شرکت برای مدیریت بهینه منابع مالی و افزایش درآمدش 
اقــدام به برنامه ریزی مالــی می کند. در حالت دوم هر فــرد برای خودش 
برنامه ریزی مالی خواهد کرد. در این مقاله هدف اصلی ما بررســی وضعیت 
فردی خواهد بود. بدون تردید فرآیند برنامه ریزی شامل دیدگاهی بلندمدت 
خواهد بود. به این ترتیب افراد باید برنامه شان را با افقی بلندمدت )دست کم 
پنج ساله( ترسیم کنند.  یک برنامه مالی موفق شامل پیش بینی چالش های 
پیش رو و طراحی الگوی ســرمایه گذاری خواهد بــود. به این ترتیب دیگر 
خبری از چالش های عجیب و غریب مالی در زمینه فعالیت ســرمایه گذاری 

نخواهد بود. 
2. برآورد ارزش خالص

اصطالح ارزش خالص کاربرد تخصصی در زمینه اقتصاد و مدیریت مالی 
دارد. این اصطالح به تمام دارایی های یک فرد اشاره دارد. نکته مهم در زمینه 
برآورد ارزش خالص عدم اکتفا به مبالغ موجود در حســاب مان است. به این 
ترتیب تمام دارایی های ما که امکان فروش شان وجود دارد، در این دسته قرار 
می گیرد.  پس از آنکه ارزش خالص مان را حساب کردیم، نوبت به منابع مالی 
احتمالی می رسد. به عنوان مثال دانشجویان امکان بهره مندی از انواع وام های 
دانشجویی را دارند. این امر یک منبع مالی احتمالی محسوب می شود. به این 

ترتیب در صورت نیاز امکان استفاده از آن برای افراد وجود خواهد داشت. 
3. نقش گردش مالی در برنامه ریزی

هــر فردی به منظور فعالیــت موفق در زمینه ســرمایه گذاری باید آمار 
دقیق گردش مالی خود را داشــته باشد. در غیر این صورت امکان محاسبه 
میزان سود و ضرر فراهم نخواهد شد. امروزه از فایل های اکسل برای تحلیل 
وضعیت گردش مالی افراد استفاده می شود. اگر مهارت چندانی در این زمینه 
ندارید، اســتفاده از نرم افزارهای ساده حســابداری کارتان را به شدت ساده 
خواهد کرد. به این ترتیب امکان مقایســه میزان هزینه و سود دریافتی در 
مقاطع زمانی مختلف فراهم خواهد شــد.  یکــی از مزیت های اصلی اطالع 
دقیق از میزان گردش مالی امکان برآورد توان ســرمایه گذاری مان اســت. 
امروزه بسیاری از سرمایه  گذارها به اشتباه بیشتر از سطح توان شان اقدام به 
ســرمایه گذاری می کنند. به این ترتیب در نهایت با کمبود منابع مالی و در 
نهایت ورشکستگی مواجه می شوند. به منظور پرهیز از چنین رخدادی باید 

همیشه محاسبه دقیقی از میزان اعتبار مالی مان داشته باشیم. 
4. استراتژی بازنشستگی

بی شــک هیچ کدام از ما قصد کار تا پایان عمرمان را نداریم. افراد مختلف 
برنامه های گوناگونی برای بازنشستگی دارند. به این ترتیب فرآیند برنامه ریزی 
مالی آنها از هم متمایز می شود. وقتی ما تصمیم به بازنشستگی می گیریم، 
باید مقدار کافی ســرمایه در اختیار داشته باشیم. در غیر این صورت امکان 
مواجهه با مشــکالت مالی گسترده وجود دارد. متاسفانه بسیاری از افراد در 
زمینه برنامه ریزی مالی بســیار کند عمل می کنند. به این ترتیب در عمل 
پس از بازنشستگی مجبور به بازگشــت به حوزه کسب و کار خواهند شد. 
بی تردید بازگشــت دوباره به حوزه کسب و کار اعتبار ما را زیر سوال خواهد 
برد. به همین خاطر باید برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت بهینه منابع مالی 

و طراحی استراتژی بازنشستگی داشته باشیم. 
5. اهمیت برنامه مدیریت ریسک

حوزه ســرمایه گذاری هیچ گاه خالی از ریســک و خطر نیست. به همین 
خاطر افراد باید برنامه مطمئنی برای سرمایه گذاری داشته باشند. در سطح 
ســرمایه گذارهای کوچک و خرد به طور معمول نخســتین اشتباه آخرین 
اشتباه افراد خواهد بود، با این حساب اهمیت برنامه ریزی دقیق برای مدیریت 
ریســک های مالی افزایش می یابد. این امر در دو مرحله قابل پیگیری است: 
نخست همکاری با شرکت های بیمه به منظور جبران خسارت های احتمالی 
و دوم مشــاوره با افراد ماهر در حوزه های سرمایه گذاری در راستای تضمین 
سرمایه گذاری مطمئن.  یکی از نکات مهم در زمینه برنامه مدیریت ریسک 
توجه به خدمات درمانی اســت. بی تردید گاهــی اوقات ما نیازمند خدمات 
درمانی هســتیم. در چنین زمانی داشــتن پس انداز مناسب بسیار راهگشا 
خواهد بود. متاســفانه بســیاری از افراد در عمل فعالیت مناسبی در زمینه 
مدیریت ریسک و تضمین بودجه مناسب برای خدمات درمانی از خود نشان 
نمی دهند. بــه این ترتیب در بلندمدت با مشــکالت مالی عمده ای مواجه 

می شوند. 
6. برنامه کاربری برای پرداخت مالیات

فعالیت به عنوان سرمایه گذار نیازمند تدوین برنامه ای دقیق برای پرداخت 
به موقع مالیات اســت. امروزه بســیاری از سرمایه گذارها به دلیل تاخیر در 
پرداخت مالیات شــان با جریمه های ســنگین مواجه می شــوند. بی تردید 
توصیه های زیادی در زمینه مدیریت مالیات ها وجود دارد. با این حال توصیه 
من بســیار ساده است. بر این اساس ما باید بر روی تقویم میز کارمان زمان 
پرداخت مالیات ها را یادداشت کنیم. به این ترتیب با رسیدن به موعد مورد 
نظر امکان پرداخت سریع مالیات فراهم خواهد بود. به عالوه، بانک ها معموال 
خدمات مناسبی در زمینه پرداخت خودکار مالیات ارائه می کنند. این امر به 

طور معمول به صورت کامال رایگان انجام می شود. 
7. اهمیت برنامه آموزشی

اگر شــما دارای فرزند یا نوه هســتید، باید به فکر تحصیل و آموزش آنها 
باشید. این امر نیازمند پس انداز مقدار مشخصی از درآمدمان در طول سال 
اســت. به این ترتیب در زمان مورد نیاز منبع مالی مطمئنی برای هزینه  بر 
روی تحصیل فرزندان مان خواهیم داشــت. اطمینان از پس انداز برای برنامه 
آموزشــی فرزندان مان از طریق حسابرســی دقیق از درآمدمان امکان پذیر 
خواهد بود. به این ترتیب، چشم انداز منسجمی از آینده تحصیلی کودکان مان 

ترسیم خواهیم کرد. 
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واقعیت این است که بیش از نیمی از مردم جهان از شغل خود راضی 
نیســتند. بدون شک عدم عالقه به کار باعث خواهد شد تا زمینه رشد، 
بســیار محدود و حتی غیرممکن باشد. شاید به همین خاطر نیز تعداد 
افراد موفق، بسیار کم است، با این حال آیا تاکنون نسبت به شغل مورد 
عالقه خود فکر کرده اید؟ در این رابطه تصور اشــتباه بســیاری از افراد 
این اســت که پردرآمدترین حوزه  هــا را انتخاب می کنند. با این حال 
واقعیت این است که شما در هر حوزه ای تنها اگر عملکرد فوق العاده ای 
را داشته باشــید، به موفقیت های بزرگ دســت پیدا خواهید کرد. به 
همین خاطر اگر فردی در یک زمینه موفق شده است، ابدا به این معنا 
نخواهد بود که شما نیز قادر به تکرار آن خواهید بود. در این رابطه طی 
مصاحبه ای که از افراد موفق گرفته شده است، آنها اولویت اصلی خود 
را عالقه دانســته و مسائل مادی را در مرتبه های دیگر قرار داده اند. به 
همین خاطر شــغل مورد عالقه هر فرد، بدون توجه به مسئله مادی آن 
باید باشد. در این رابطه بســیار مهم است که شغل ابی مناسبی داشته 
باشــید و به دنبال شغلی برای خود باشید که کامال با ویژگی ها، عالیق 
و نوع شخصیت شما هماهنگ باشد. این امر باعث خواهد شد تا کار، به 
تفریح شما تبدیل شده و تحت این شرایط، کسب هیچ موفقیتی دور از 
انتظار نخواهد بود. فراموش نکنید که حتی یک انتخاب اشــتباه، ممکن 
است باعث شود که شــما عمر خود را در مسیری سپری کنید که ابدا 
مورد عالقه شــما نبوده و همواره با حســرت هایی همراه باشید، با این 
حال این امر به معنای آن نخواهد بود که در صورت آنکه تاکنون شغل 
مورد عالقه خود را پیدا نکرده اید، محکوم به ادامه مســیر خود خواهید 
بود. درواقع شما می توانید در هر زمانی، شروعی مجدد را داشته باشید، 
با این حال این امر تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که نسبت به چگونگی 
انتخاب بهترین حوزه کاری برای خود، اطالع داشــته باشید. اگرچه در 
این رابطه نظــرات مختلفی وجود دارد، با این حال در این مقاله تالش 
شده است تا بهترین و ساده ترین آنها معرفی شود. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی شش مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-خودتان را بشناسید 

در مســیر شــغل یابی حرفه ای متوجه می شــوید بهترین شغل برای 
شــما، با توجه به ویژگی های درونی شما پیدا خواهد شد. در این رابطه 
مشــورت ، تنها زمانی سودمند خواهد بود که شــما بین دو گزینه، با 
تردید مواجه شده باشید، با این حال این امر ابدا نباید به معیار انتخاب 
شــما تبدیل شــود. به همین خاطر پیش از هر چیز، شما به یک دوره 
خودشناســی خوب نیاز خواهید داشــت. برای این امر توصیه می شود 
که تمامی مواردی  که مورد عالقه شــما هســت را در جایی یادداشت 
کرده و در رابطه با حوزه های مختلف کاری، اطالعات کســب کنید. در 
مرحله بعد قادر خواهید بود تا گزینه های مناســب با توجه به عالیق و 
ویژگی های خــود را پیدا کرده و در رابطه با بهترین آنها تصمیم گیری 
کنید. برای اطمینان از درســتی انتخاب خــود، می توانید حتی برای 
مدتی به عنــوان یک کارآمــوز، فعالیت کنید. در ایــن رابطه نباید از 
اهمیت روانشناس ها برای کاهش اشتباهات غافل شد. درواقع این افراد 
می توانند به خوبی نوع شــخصیت شما را پیدا کرده و در انتخاب  شما 
کامال تاثیرگذار باشند. برای مثال برخی از کارها ابدا برای افراد درونگرا 
مناســب نبوده و اگر از این ویژگی برخوردار باشید، بدون شک شانس 
موفقیت بســیار کمی را خواهید داشــت. همچنین فراموش نکنید که 
علت ابراز تمایل بسیاری از افراد نسبت به یک حوزه کاری، ظاهرنگری 
آنها بوده و ممکن است با حضور در آن، با مواردی مواجه شوند که کامال 
در تضاد با تصورات شــان بوده است. به همین خاطر نمی توان صرفا به 
تمایل اولیه اعتماد کرد. در نهایت توجه داشته باشید که قبل از حضور 
در هر عرصه ای، بهتر است تا دلیل و یا دالیل خود را مشخص کرده و با 

افراد موفق این حوزه، ارتباط برقرار کنید. تمامی این موارد باعث خواهد 
شد تا نتیجه کار، انتخاب بهترین گزینه موجود باشد. 

2-دلیل این امر که برای خود شانس موفقیت را قائل می شوید، 
بیابید 

شــما دقیقا باید بدانید که چرا تصور می کنید که در حوزه مدنظر خود، 
شانس موفقیت باالیی را خواهید داشــت. درواقع بدون وجود یک هدف، 
بدون شک حتی عالقه نیز کافی نخواهد بود. برای مثال ممکن است فردی 
به خلبانی تمایل بسیاری را داشته باشد، با این حال تاکنون نسبت به نحوه 
رسیدن به این خواسته، فکر نکرده باشد. بدون شک چنین تمایلی، کامال 
گذرا بوده و در صورتی که برنامه ای برای رســیدن به این هدف را نداشته 
باشــید، الزم است تا به دنبال شغلی دیگر بگردید. در این رابطه یک مثال 
بســیار جالب وجود دارد که عنوان می کند که تمامی افراد تمایل باالیی 
را برای به دســت آوردن تناســب اندام دارند، با این حال تنها تعداد کمی، 
به باشــگاه رفته و در این رابطه برنامه ریزی دارند. این امر به خوبی نشــان 
می دهد که شــما باید دقیقا بدانید که چه مســیری را باید طی کنید. به 
خاطر داشته باشید که در حال حاضر، در تمامی حوزه ها رقابت به باالترین 
حد ممکن رســیده است. تحت این شرایط برای کسب موفقیت زیاد، شما 
به یک نوآوری و یا خالقیت نیاز خواهید داشت. برای مثال نت فلیکس، به 
این علت موفق شــده است که به شهرت جهانی دست پیدا کند که برای 
اولین بار ایده تلویزیون اینترنتی را به اجرا درآورده اســت. بدون شک اگر 
موسس آن، تنها تمایل به حضور در این عرصه را داشت، در بهترین حالت 
به یکی از بهترین های این عرصه تبدیل می شد، با این حال به علت نوآوری 
خود، در حوزه ای شروع به فعالیت کرده است که عمال بی رقیب محسوب 
می شود. به همین خاطر نیز الزم است تا نسبت به کارآمد بودن ایده برای 
عملی ســاختن رویای خود، اطمینان حاصل کنید. جالب است بدانید که 
طی مصاحبه ای که از چند تن از بهترین کارآفرین های جهان انجام شده 
است، آنها عنوان کرده اند که از مدت ها قبل تمامی جزییات شرکت خود 
را در ذهن به تصور کشــیده و دقیقا می دانســتند که از چه نقطه ای باید 
اقدامات خود را شــروع کرده و چگونه در مسیر خود گام بردارند. به همین 
خاطر عدم وجود ایده، به این معنا است که شما باید همچنان به جست وجو 

خود ادامه دهید. 
3- به شغل های قبلی خود توجه کنید 

توجه به گذشته، باعث خواهد شد تا بسیاری از اشتباهات قبلی خود 
را مرتکب نشــوید. برای مثال اگر در یک حــوزه کاری حتی برای یک 
ســال دوام نیاورده  و تنها برای کســب درآمد آن را انتخاب کرده اید. 
بدون شــک الزم اســت تا آن را بــه صورت کامل نادیــده گرفته و به 
دنبال حوزه های دیگری باشــید. درواقع در موارد گذشــته عنوان شد 
که به دنبال حوزه هایی باشــید که نســبت به آنها بیشترین تمایل را 
دارید، با این حال راهکاری برای افزایش ســرعت تصمیم گیری شما نیز 
وجود دارد. درواقع با توجه به مواردی که نســبت به آنها تنفر دارید، با 
حوزه هــای به مراتب کمتری مواجه خواهید شــد. در این رابطه توجه 
داشــته باشــید که روزهای بد را نباید به معنای نامناسب بودن حوزه 
کاری تلقی کنید. برای مثال والت دیزنی، در مســیر تحقق رویای خود، 
بارها با شکســت مواجه شد و سال های بســیار سختی را سپری کرده 
است، با این حال او هیچ گاه به درستی مسیر خود شک نکرده و اتفاقات 
را به علت اشــتباه بودن حوزه انتخابی، ندانســته است. به همین خاطر 
نبایــد تصور کنید که پس از انتخاب خود، همه چیز مطابق میل شــما 
پیش خواهد رفت. درواقع با نگاهی به زندگینامه تمامی افراد موفق، پی 
به سپری شدن دورانی سخت در تمامی آنها خواهید برد. به همین خاطر 
اگر از شجاعت الزم برخوردار نباشید، بدون شک حتی انتخاب بهترین 
حوزه کاری نیز فایده ای را نخواهد داشــت. در نهایت به خاطر داشــته 
باشــید که برای انتخاب های خود، حداقل باید پنج دلیل داشته باشید. 

در غیر این صورت تصمیم شما بهترین گزینه نخواهد بود. 
4-با افراد فعال در حوزه مورد عالقه خود به گفت وگو بپردازید 

بســیاری از افراد ممکن است تصوراتی غیرواقعی را نسبت به مسائل 
مختلف داشته باشند. با این حال شما باید باورهای خود را تا حد امکان 
بــه واقعیت نزدیک کنید. برای این امــر صحبت کردن با افراد فعال در 
حوزه مدنظر شما، بهترین اقدام ممکن خواهد بود، با این حال نباید در 
این زمینه خود را تنها به یک شــرکت و یا شهر، محدود کنید. این امر 
باعث خواهد شــد تا در نهایت به کامل ترین اطالعات دست پیدا کنید 

که بدون شک راهنمای بسیار خوبی برای شما خواهد بود. 
5-به توانایی های خود توجه داشته باشید

بدون شک تنها عالقه کافی نبوده و باید نسبت به توانایی خود برای انجام 
آن نیز توجه داشته باشید. برای مثال تاکنون عنوان نشده است که فردی 
که مشکل جدی بدی داشته، به یک ورزشکار حرفه ای تبدیل شده است. 
همچنین برای فردی که ترس از ارتفاع دارد، تبدیل شــدن به یک خلبان، 
بیشــتر شبیه به یک شوخی خواهد بود. در این رابطه توصیه می شود که 
پیش نیازهــای هر حرفه ای را مورد توجه قرار داده و در صورتی که توانایی 
انجام آن را در خود نمی بینید، بهتر است که به دنبال گزینه های دیگری 
باشید. فراموش نکنید که هر فرد باید حداقل سه انتخاب را داشته باشد تا 
در مســیر جست وجوی خود، بتواند در نهایت بهترین را انتخاب کند. این 
امر در حالی است که اگر تنها یک انتخاب داشته باشید، اگر بنا به هر دلیل 
با مشکل مواجه شوید، بدون شک ناامیدی بدی را تجربه خواهید کرد. در 
نهایت فراموش نکنید که باید به شرایط جامعه خود نیز توجه داشته باشید. 
درواقع که تاریخ پر است از افرادی که پس از مرگ خود، به شهرت دست 
پیدا کرده  و یا کامال نادیده گرفته شــده اند. به همین خاطر باید در نحوه 
رســیدن به موفقیت، به نیاز و سلیقه جامعه خود نیز توجه داشته باشید. 
درواقع توجه به نیاز جامعه، خود یکی از معیارهای بســیار مناسب خواهد 
بود. برای مثال اگرچه آقای تراویس کاالنیک، رویای تبدیل شــدن به یک 
کارآفرین موفق را داشته است، با این حال این خواسته زمانی محقق شد که 
او نیاز جامعه به شیوه جدیدی از تاکسی ها را مورد توجه خود قرار داد که 
نتیجه آن ایجاد اوبر به عنوان نخستین سرویس تاکسی های اینترنتی بود. به 
همین خاطر ضروری است تا در شیوه رسیدن به رویای خود، نیاز جامعه را 
مورد توجه جدی قرار دهید. در این رابطه اگرچه شما تنها باید در حوزه ای 
فعالیت کنید که نسبت به آن تمایل دارید، با این حال شیوه کار شما باید 
کامال با توجه به نیاز جامعه باشــد. برای مثال اگر خواهان تبدیل شدن به 
یک داستان نویس موفق هستید، باید موضوعاتی را انتخاب کنید که کامال 

مورد پسند جامعه هدف شما محسوب می شود. 
6-از نمایش استعدادهای خود واهمه ای نداشته باشید 

بدون شــک موفقیت، اقدامی مرحله ای محسوب می شود. برای مثال 
یک مدیر، در ابتدا کارمندی ساده بوده و یا یک بازیکن بزرگ، در ابتدا در 
تیمی کوچک پا به توپ شده است. به همین خاطر نباید موفقیت را امری 
یک شبه تلقی کنید. در این رابطه ضروری است تا از صبر کافی برخوردار 
باشید، با این حال با راهکارهایی می توان سرعت رسیدن به هدف نهایی 
را افزایش داد. برای مثال با افزایش برخی از مهارت ها می توان ســرعت 
پیشــرفت خود را افزایش داد. به همین خاطر بســیار مهم اســت که از 
همان ابتدای کار خود، به دنبال آموزشــی مداوم و افزایش مهارت های 
خود باشــید. برای مثال ممکن اســت به طور معمول، به پنج سال زمان 
برای رســیدن به جایگاهی باالتر نیاز باشــد، با این حال شما می توانید 
آن را کمتر کنید. درواقع اگر خواهان تالش بیش از حد نباشــید، بدون 
شــک فرصت را به رقبای خــود خواهید داد. تحت این شــرایط ممکن 
اســت رسیدن به هدف، به قدری طوالنی شــود که شما دیگر از تمایلی 
برای رســیدن به آن برخوردار نباشــید. به همین خاطر ضروری است تا 
خود را برای تالشــی فوق العاده، آماده کنید. همچنین ضروری است تا از 
متفاوت بودن، واهمه ای نداشــته باشید. برای مثال ممکن است هیچ یک 
از همکاران شــما، تمایلی برای نمایش استعدادهای خود نداشته باشند، 
با این حال محیط اطراف، نباید تعیین کند که شما چگونه رفتار کنید. 
business2community :منبع
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اخبار

بندرعباس – خبرنگارفرصت امروز: مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی با اعالم خبر صادرات ۱9میلیون تن کاالی غیرنفتی در بزرگترین 
بندر ایران با نرخ رشد مثبت۱۱.6درصدی، گفت: در بخش فرآورده های نفتی 
نیز، رویه ترانزیت رشد ۸۱ درصدی داشته است. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" با ارایه گزارشی از 
عملکرد شش ماه نخست سال 9۸ در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، 
اظهار داشت: در این دوره زمانی، حجم عملیات جابجایی کاالهای نفتی و غیر 
نفتی به رقم 4۰ میلیون و ۷4 هزار و ۵۲4 تن رسید که در همسنجی با سال 
گذشــته رشد 6.6 درصدی داشته است. وی حجم تخلیه و بارگیری کاالهای 
غیر نفتی را ۲6 میلیون و ۷۵4 هزار و ۲۱3 تن با رشد 6.۷ درصدی اعالم کرد 
و گفت: همچنین، ۱3 میلیون و 3۲۰ هزار و 3۱۱ تن فرآورده نفتی با افزایش 
6.۵ درصدی در این بندر تخلیه و بارگیری شد. افزایش ۱۱.6 درصدی صادرات 
غیرنفتی عفیفی پور با اشاره به افزایش ۱۱.6 درصدی صادرات غیرنفتی افزود: 
حجــم صادرات این کاالها در بزرگترین بندر تجاری ایران به رقم ۱9 میلیون 

و 33 هزار و ۸6۵ تن رسید. این مقام مسئول از ترانشیپ یک میلیون و ۷4۰ 
هــزار و ۱۲۲ تن کاالی غیرنفتی از این بندر به بنادر دیگر منطقه خبر داد که 
رشــد ۲۰درصدی داشته است. ترانزیت ۱.6 میلیون تن کاالی غیرنفتی مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از کابوتاژ ۱4۷ هزار و 6۱۲ تن کاالی 
غیرنفتی با افزایش ۱۰۰ درصدی طی شــش ماه اخیر سخن به میان آورد و 

گفت: در مدت زمان یاد شده، یک میلیون و 6۱۱ هزار تن ترانزیت و همچنین 
ســه میلیون و ۸۲6 هزار و 994 تن از اینگونه کاالها با رشــد ۸درصدی وارد 
بندر شهید رجایی شد. صادرات نفتی ۱6 درصد افزایش یافت. عفیفی پور در 
بخش دیگری از گزارش عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی 
نیمه نخست امســال، افزود: طی این مدت، 4 میلیون و ۵۱3 هزار و ۱63تن 
فرآورده نفتی به خارج از کشور با رشد ۱6.۲ درصدی صادر شده است. افزایش 
۸۱درصدی ترانزیت نفتی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این 
مدت، ۸ میلیون و ۷6۲ هزار تن با رشــد ۱۱.3درصــدی، کابوتاژ و 44هزار و 
3۱۷تن فرآورده نفتی، ترانزیت شد که رشد ۸۱.۵ درصدی داشته است. رشد 
۱۰.۵ درصدی تعداد کشــتی های ورودی مدیــر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 9۸ تا آغاز مهرماه جاری، دوهزار 
و ۱3۲ فروند شــناور به بزرگترین بندر تجاری کشور وارد شد که همسنجی 
این حجم از تردد شناور به در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، نشانگر 

افزایش ۱۰.۵ درصدی است.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: محمد حسین اسماعیلی، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین گفت: نمایشگاه فصل پروانگی اقدامی 
ارزشــمند جهت تبیین ارزش های دفاع مقدس اســت. به گزارش روابط 
عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ اسماعیلی 
در بازدید از نمایشگاه فصل پروانگی با تاکید بر اهمیت تبیین سیره و تفکر 
شهدای هشت سال دفاع مقدس برای نسل جوان و انتقال فرهنگ ایثار و 
شهادت گفت: ابزارهای فرهنگی و هنری از بهترین ابزارهای انتقال فرهنگ 
دفاع مقدس است. وی اظهار کرد: پیاده راه فرهنگی سبزه میدان ظرفیت 
خوبی اســت که می تواند به گذر فرهنگ و هنر تبدیل شود و برنامه های 
فاخری نظیر نمایشگاه فصل پروانگی در حوزه های فرهنگی، مذهبی و ادبی 
در این پیاده راه برگزار کرد. اسماعیلی اضافه کرد: امسال هفته دفاع مقدس 

با ایام محرم الحرام متقارن شده که می توان تلنگری برای ما باشد که چرا 
واژه مقدس را پسوند دفاع جانانه مردم سرزمین خودمان کردیم که نسل 

جوان انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را درک نکرده اند، بنابراین 
باید چرایی نامگذاری جنگ تحمیلی به دفاع مقدس برای آنان تشریح شود. 
این مسئول افزود: آنچه که به دفاع فرزندان ایران اسالمی تقدس بخشید، 
دفاع از خاک ســرزمین مان، ارزش ها، اعتقادات، دین اسالم و مذهب مان 
بود، ایثار و از خود گذشــتگی جوانان این مرز و بوم موجب شد، حتی یک 
وجب از خاک کشــور به دشمن واگذار نشــود. وی بیان کرد: در حقیقت 
اســتکبار جهانی پس از پیروزی انقالب اسالمی با این تصور غلط که می 
تواند براحتی انقالب نوپا ایران اسالمی را به زانو دربیاورد، هجمه سنگینی 
علیه ایران به راه انداخت، ولی جوانان غیور این مرز و بوم با اعتقادات ریشه 
داری که از پدران خود به ارث برده بودند جانانه و با دست خالی در مقابل 

ابرقدرت ها ایستادند.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : با توزیع بیش از یک میلیاردوســیصد میلیون لیتر انواع 
فرآوره های نفتی درشش ماهه اول سال ۱39۸ درسطح استان مازندران 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 6 درصد افزایش مصرف را نشان می 
دهد. ســبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری میزان فرآورده های نفتی توزیع شده درشش ماهه سال 
9۸ را بیش از یک میلیاردوسیصد میلیون لیتر اعالم کرد و افزود : بنزین 
سوپر ، بنزین معمولی ، نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره از فرآورده های 
توزیع شده در سال 9۸ است که با توزیع  بیش از یک میلیارد و دویست 
میلیون لیتر درسال 9۷ ، حدود 6 درصد افزایش مصرف به دنبال داشته 
است. افزایش تولید خودرو ، ترددها و مسافرت در استان دالیل افزایش 

مصرف است . سبحان رجب پور به بخشهای مصرف اشاره کرد و اظهار 
داشت : در بخش خانگی ، کشــاورزی و اداری در شش ماهه اول سال 
9۸ مقدار مصرف نفت سفید حدود ۲۱ میلیون لیتربوده که در مقایسه 

با سال 9۷ ، 33  درصد کاهش مشاهده می شود  و علت کاهش در این 
بخش ، گاز رسانی به مناطق روستایی می باشد . وی افزود : پیش بینی 
می شود مصرف سوخت در بخش کشاورزی با کاهش قابل توجهی در 
سال 99 مواجه شــود که این کاهش به دلیل گاز رسانی به تعدادی از 
مرغداریها و دیگر مصرف کنندگان بخش کشاورزی می باشد .  سبحان 
رجب پور اظهار کرد: ۱۲6 جایگاه عرضه ســوخت و ۸6 جایگاه سی ان 
جی در منطقه ساری در حال خدمات دهی به مردم هستند. این مسئول 
از توزیع 36 هزار تن گاز مایع در بخشــهای مختلف درشش ماهه اول 
سال 9۸ گفت و افزود : در سال 9۷ مقدار بیش از 3۷ هزار تن گاز مایع 
توزیع شــد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش مصرف 

مشاهده می شود .

 شــهریار - غالمرضا جباری: به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شورای اسالمی و شهرداری باغستان، حسن رنجبر ضمن اعالم خبر 
فوق گفت: دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر 
دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محالت بافت فرسوده و سکونتگاههای 
غیر رسمی توسط وزیر کشور ابالغ شــده است و راه اندازی دفاتر نوسازی 
محالت و بافت های فرسوده نقطه عطفی برای شتاب و حرکت جهادی در 

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است.
وی این دفاتر را در راســتای ایجاد ارتباط با مردم و نمایندگان آنان و 
و باال بردن سطح آگاهی آنان از تسهیالت و امتیازات و بخشودگی های تشکل های محلی به منظور استفاده بهینه از توانایی های ساکنان محله 

قابل دریافت از طریق اطالع رســانی، آمــوزش و ترویج و فراهم آوردن 
زمینه و بســتر مشارکت دربین مالکان، ساکنان و سایر اشخاص حقیقی 
و حقوقی اعم از توســعه گران و مجریان از طریق اعتمادسازی،ظرفیت 
سازی و توسعه انواع روش های مشارکت متناسب با ویژگی های خاص 

هر محله و محدوده عنوان کرد.   
شــهردار باغســتان در خصوص محدوده عمل ایــن دفاتر گفت:  محل 
استقراراین دفاتر در محدوده بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر 
رسمی تعریف شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد و مجوز فعالیت 
دفاتر و نظارت بر فعالیت این دفاتر نیز ، توسط شهرداری صورت می گیرد.

مهدیشهر- حسین بابامحمدی :نشست شورای معاونین به ریاست 
دکتر حاجی بگلو در محل شــهرداری مهدیشهر برگزار شد.در این نشست 
دکترحاجــی بگلو شهردارمهدیشــهر گفت: مجموعه مدیریت شــهری با 
همراهی شورای محترم شــهر ضمن حمایت کامل با تمام توان و ظرفیت 
های موجود برای برگزاری هر چه باشــکوه تر این جشنواره بزرگ در کنار 
عوامــل برگزاری خواهد بود.وی در ادامه با بیان اینکه امروز باید همه به هر 
نحوی برای میزبانی باشکوه کمک کنیم عنوان کرد: در این مدت باقیمانده 
تا برگزاری جشنواره بیشترین کمک و حمایت را شهرداری انجام خواهد داد. 
شهردارمهدیشــهر با اشاره به محل برگزاری جشنواره در پارک گردشگری 
مهرگان نیز گفت: از چندین مدت قبل دستوراتی مبنی بر رسیدگی و آماده 
سازی کامل این پارک و فضای اطراف آن برای جشنواره ملی ایل سنگسری 

به مسئولین واحد ها ابالغ شده و اقداماتی نیز در حال انجام است.حاجی بگلو 
در ادامه با بیان ظرفیت های شــهر گردشگری مهدیشهر افزود:  کهن شهر 
مهدیشهر و ایل بزرگ سنگسری پتانسیل های زیادی در موارد مختلف برای 

ارائه در کشور دارد و جشنواره ها برای تحقق این موضوع بسیار تاثیر گذار 
هستند.شهردارمهدیشهر با بیان این موضوع که در مدت برگزاری جشنواره 
مهمانانی از سراسر کشور در شهر گردشگری مهدیشهر حضور خواهند یافت 
تاکید کرد: کلیه مســئولین واحد ها در حوزه اختیارات خود شهر را برای 
میزبانــی از این رویداد بزرگ ملی آماده کنند و کوچکترین کوتاهی در این 
بخش قابل قبول نیســت.  وی در پایان خاطر نشان کرد: یقین دارم با این 
گروه بســیار با انگیزه که در حال برنامه ریزی هســتند جشنواره ای بسیار 

باشکوه به عظمت ایل بزرگ سنگسری را شاهد خواهیم بود.
شــایان ذکر است اولین جشنواره ملی ایل سنگسری ۱۵، ۱6 و ۱۷ آبان 
ماه با حضور استانهای تهران، البرز، قم، مازندران و قزوین در شهر گردشگری 

مهدیشهر برگزار خواهد شد.

مشهد - صابر ابراهیم بای : سخنگوی شرکت گاز خراسان رضوی با 
اشاره به آغاز فرآیند حذف کاغذی قبوض گاز در این استان از ابتدای آذرماه 

9۸ گفت: مشارکت مردم در اجرای موفق این طرح الزم و ضروری است.
حسن خیراندیش با اعالم این مطلب اظهار کرد: بسترهای گوناگونی برای 
تکمیــل پرونده و جمع آوری اطالعات مشــترکین و مصرف کنندگان گاز 
طبیعی اندیشیده شده است. در تالش هستیم تا اجرای طرح حذف کاغذی 

قبوض گاز با مشارکت شهروندان در یک فضای آرام انجام شود.
وی با بیان این مطلب که هر شماره تلفن همراه قابلیت ارسال و دریافت 
اطالعات چندین اشتراک گاز را دارد افزود: مشترکین می توانند برای ثبت 
و تکمیل اطالعات بصورت غیرحضوری، شماره اشتراک و تلفن ثابت خود را 
به صورت)شماره اشتراک*شماره تلفن( به سامانه ۱۰۰۰3۷۰۷4 و یا طی 

تماس با تلفن گویای 3۷۰۷4 و ۱۸94 اعالم کنند. ســخنگوی شرکت گاز 
استان ادامه داد: لینک "طرح جمع آوری اطالعات تماس مشترکین گاز" نیز 
بر روی سایت شرکت گاز خراسان رضوی و شرکت ملی گاز ایران بارگذاری 
شده است. همچنین امکان تغییر شماره تلفن همراه دریافت کننده پیامک 

نیز از طریق مراجعه به سایت شرکت گاز استان فراهم می باشد. خیراندیش 
یادآور شــد: جمع آوری شــماره همراه مشــترکین گاز خراسان رضوی از 
ابتدای مهرماه امســال بصورت حضوری توسط نیروهای بخش پیمانکاری 
کنتورخوان این شرکت در حال پیگیری است.  رئیس روابط عمومی شرکت 
گاز خراســان رضوی هدف از این اقدام را تکریم مشــتری، بهره مندی از 
فناوری های نو، حفظ محیط زیست و صرفه جویی در هزینه های اقتصادی 
اعالم کرد و گفت: مشــارکت مردم در اجرای موفق این طرح موجب صرفه 
جویی هنگفتی در هزینه های کشور می شود. شهروندان محترم می توانند 
برای دریافت پاسخ سواالت خود درباره چگونگی اجرای طرح "حذف کاغذی 
قبوض گاز" در خراســان رضوی با شماره 3۷۰۷4 مرکز ارتباطات مردمی 

شرکت گاز استان تماس حاصل فرمایند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان اظهار کرد: شناســنامه مناطق تفریحي، توریستي و گردشگري آبی 
استان همدان تهیه و تدوین شــود. به گزارش شرکت آب منطقه ای استان 
همدان، مهندس منصور ســتوده در جلسه گردشگری که با حضور مهندس 
مالمیر برگزارشــد، گفت: بر اســاس دســتور رئیس جمهوری چندی پیش 
تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی به امضا رسید که براســاس آن اجازه داده شده گردشگران 

با رعایت کامل قوانین و مقررات زیســت محیطی در تاسیسات و منابع آبی 
کشــورمان به گردشــگری بپردازند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان افزود: با ابالغ این آئین نامه باید تا پایان امسال گام های مهم و بلندی 
در این بخش برداشته شود. وی تصریح کرد: گردشگری در همه منابع آبی از 
ســدها گرفته تا تاالب ها، آب بندها و آبخوان ها با این تفاهمنامه ممکن شده 
است که با رعایت کامل ضوابط و مقررات زیست محیطی انجام خواهد شد که 
باید به صورت یک طرح مدون تهیه شــود و در کارگروه اشتغال مطرح شود. 

وی اظهار کرد: در زمینه ساخت و ساز در این تاسیسات به هیچ عنوان زمینی 
فروخته نخواهد شــد و فقط به عنوان بهره برداری زمین با نظارت کامل این 
وزارتخانه و وزارت نیرو به متقاضیان اجاره داده می شود و آنها مجازند از سازه 
های ســبک که منطبق با شرایط زیست محیطی هستند در کنار منابع آبی 
استفاده کنند تا آسیبی متوجه این منابع نشود. ستوده از ضرورت نقشه جی 
آی اس تحت عنوان گردشــگری آبی خبرداد و افزود: سامانه ای در راستای 

پتانسیل گردشگری آبی همراه با بانک اطالعاتی این مناطق باید تهیه شود.

صادرات غیرنفتی در بزرگترین بندر ایران 11.6 درصد افزایش یافت

افزایش 20 درصدی ترانشیپ کاال در شش ماه اخیر

اسماعیلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین:

نمایشگاه فصل پروانگی اقدامی ارزشمند جهت تبیین ارزش های دفاع مقدس است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

توزیع 3/1 میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی در شش ماهه نخست سال

 شهردار باغستان خبر داد:
دفتر تسهیل گری وخدمات نوسازی محدوده ها و محالت بافت های فرسوده در محله سعید آباد باغستان راه اندازی می شود

شهردارمهدیشهر: با تمام توان از جشنواره ملی ایل سنگسری حمایت می کنیم

قبض کاغذی گاز در خراسان رضوی از آذرماه امسال حذف می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان : شناسنامه مناطق گردشگری آبی تهیه شود

شهردار بندر بوشهر خبر داد: 
 مدیریت شهری از طرح های سرمایه گذاران

جهت توسعه گردشگری دریایی استقبال می کند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: نشست هم اندیشی جهت برنامه ریزی و هم افزایی 
ادارات مرتبط با توسعه گردشگری دریایی در دفتر کار شهردار بندر بوشهر برگزار شد. به 
گزارش واحد خبر و رســانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر ، با 
حضور سیدنورالدین امیری شهردار ، روح اهلل نصرتی نائب رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر 
، حسن شجاعی پور سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر و نمایندگان ادارات میراث 
فرهنگی و گردشگری و اداره کل بنادر و دریانوردی نشست هم اندیشی جهت برنامه ریزی و 
هم افزایی بیشتر دستگاه های مرتبط در خصوص توسعه و بهبود گردشگری دریایی در شهر 
بوشهر برگزار شد.   شهردار بندر بوشهر با اشاره به حمایت های دولت از طرح های گردشگری به عنوان زمینه ساز اشتغال 
پایدار به ویژه در مناطق ساحلی، اظهار کرد: یکی از مزیت های خدادادی شهر بوشهر داشتن ساحلی زیبا و منحصر بفرد است 
و این موضوع ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری و ایجاد فضای کسب و کار و کسب درآمد پایدار برای شهرداری 
فراهم می کند که مدیریت شهری از این موضوع استقبال می کند و  انتظار می رود ادارات مسئول در راستای تسهیل گری 
در امر صدور مجوزات الزم برای سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه ها در بخش توسعه گردشگری دریایی شاهد همکاری 
بیشتر و موثرتری داشته باشند.  همچنین با توافق اعضاء ، برنامه ریزی جهت ارتقای شرایط فیزیکی قایقهای تفریحی از 
طریق تعویض و جایگزین شدن قایقهای مدرن بجای قایقهای قدیمی و سنتی از طریق فراخوان و مراجعه متقاضیان به 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر و همچنین اعطای تسهیالت بدون سود)وجوه اداره شده( اداره کل 

بنادر و دریانوردی بوشهر در دستور کار قرار گرفت. 

قهرمانی تیم فوتسال بسیج در مسابقات هفته دفاع مقدس
اهواز – شــبنم قجاوند: تیم فوتسال بسیج شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات کارکنان صنعت آب و برق خوزستان ویژه 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس شد. این سری از مسابقات با حضور ۱۰ تیم حوزه آب و 

برق خوزستان در سالن کوی بوستان برگزار شد.
تیم فوتسال بسیج برق منطقه ای خوزستان در این مسابقات مقام اول را کسب کرد 
و ســازمان آب و برق خوزستان و شــرکت توزیع نیروی برق اهواز به ترتیب رتبه دوم 
و سوم را کسب کردند، تیم شرکت آب رسانی غدیر نیز برنده جایزه اخالق شد. ناصر 
اشرف نژاد، محمود مرادی مهر، محمود باقری، سید سیاوش خیبرگیر، علی پیرعباسی، محمد سعدی، جالل همتی، 
حمید آلبوعطیوی، رحیم کرمی پور، صالح طالبی، سید امیر حمزه صالحی بازیکنان و سید علیرضا شریفی، امید کرد 
زنگنه و احمد بیت مشعل کادر مربیگری تیم بسیج برق منطقه ای خوزستان را در این مسابقات تشکیل داده بودند.

پیشرفت 92 درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح افسران
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار گرگان از پیشــرفت 9۲ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح افسران 
خبر داد.شــهردار گرگان گفت: تقاطع غیرهمســطح افســران که بزرگترین پروژه عمرانی این شهر محسوب 
می شــود با 9۲ درصد پیشرفت فیزیکی اواخر آبان امسال به بهره برداری می رسد.عبدالرضا دادبود در بازدید از 
روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمســطح )روگذر( افسران اظهارداشت: این پروژه با تالش شبانه روزی پیمانکاران 
در حال حاضر 9۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همانطور که به شهروندان قول داده بودیم تمام تالش خود را 
به کار می بندیم که این پروژه اواخر آبان ماه امسال افتتاح شود.وی افزود: با توجه به افزایش هزینه ها و شرایط 
اقتصادی موجود، هزینه ساخت این پروژه از ۲۲ میلیارد تومان به حدود 3۰ میلیارد تومان رسیده است.شهردار 
گرگان گفت: همزمان با اتمام این پروژه و انجام پروژه های اجرای کامل 6۰ متری افســران و بازآفرینی میدان 
بسیج، بزرگترین پروژه تاریخ شهرداری گرگان به بهره برداری خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری 
از این تقاطع غیرهمســطح ورود کامیون ها به داخل شــهر گرگان ممنوع خواهد بود و بار ترافیکی محورهای 
اصلی شــهر را کاهش می دهد.دادبود یادآور شد: براساس طرح جامع ترافیکی شهر گرگان باید تا سال ۱4۰۰ 

چهار تقاطع غیرهمسطح دیگر در نقاط مختلف این شهر احداث شود.

حذف قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت از مهرماه سال جاری دراستان مرکزی
اراک – مینو رستمی: در راستای نهادینه ســازی و تحقق فرایند های دولت الکترونیک ، از مهرماه سال 
جاری ، قبوض کارکرد تلفن ثابت،در استان مرکزی چاپ و توزیع نمی شود. به گزارش اداره روابط عمومی مخا 
برات منطقه مرکزی، در راســتای استفاده بهینه از تمام ظرفیت هاي دولت الکترونیک ،قبوض کاغذي کارکرد 
تلفن های ثابت در اســتان مرکزی از مهرماه ســال جاری حذف مي شود.  بر پایه این گزارش با حذف قبوض 
کاغذی، تمام مشــتریان تلفن ثابت در استان مرکزی از این پس مي توانند عالوه برتماس با سامانه ۲۰۰۰، از 
طریق تلفن همراه با شماره گیری کد #۲۰۲۰* قبوض خود را پرداخت نمایند.  و این در حالی است که وب 
سایت شرکت مخابرات ایران نیز از دیگر در گاه های ارتباطی است که مشتریان می توانند از طریق آن ضمن 

دریافت کارکرد تلفن ثابت خود ، از همان طریق نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

ارتقاء و بهبود کیفیت پساب خروجي تصفیه خانه فاضالب خمین
اراک- مینو رســتمی: به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت پســاب خروجي تصفیه خانه فاضالب شهر خمین 
امور آب و فاضالب این  شــهر اقدام به شستشــوي حوضچه کلرزني این تصفیه خانــه نمود.به گزارش روابط 
عمومي شــرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس رضا مشهدي فراهاني مدیر امور آب وفاضالب شهرستان 
خمین با اعالم خبر فوق اظهار داشــت : همچنین با توجه به معیــوب وخراب بودن دریچه قبلي تصفیه خانه 
فاضالب شــهر خمین ، این امور بــه منظور کنترل بهتر ورودي فاضالب به تصفیــه خانه  ،  اقدام به تعویض 
دریچه قدیمي  و ســاخت و  نصب دریچه جدید بر روي کانال ورودي تصفیه خانه فاضالب نمود. وي در پایان 
تصریح کرد: تصفیه خانه فاضالب  شــهر خمین به روش برکه تثبیت داراي ظرفیت تصفیه ۸۵۰۰ متر مکعب 

فاضالب درشبانه روز مي باشد.

حذف تدریجی مکاتبات کاغذی در سیستم اداری مخابرات منطقه گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مخابرات منطقه گلستان در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی در حوزه 
محیط زیســت ، احترام به منابع طبیعی، و سرعت بخشیدن به پیگیری امور اداری، کاغذ را از مکاتبات اداری 
خود حذف کرد.جلســه حذف کاغذ در سیســتم اداری مخابرات منطقه گلستان صبح امروز با حضور مهندس 
شــهمرادی و کمیته حذف کاغذ برگزار شد .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان در این نشست 
، ابتدا واحدهای مختلف شــرکت در خصوص حذف کاغذ در سیستم اداری به ارائه گزارش پرداختند.در ادامه 
مهندس غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلســتان ضمن تشــکر از اعضای کمیته گفت : مخابرات 
گلســتان اولین اســتانی است که  در این زمینه با تشــکیل کمیته و تهیه نرم افزار ، به صورت منسجم اقدام 
نموده که مورد اســتقبال هیأت مدیره شــرکت مخابرات ایران قرار گرفته است .مهندس شهمرادی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با تاکید بر مســئولیت اجتماعی و ضرورت حذف کاغذ در راستای حفاظت از محیط 
زیست گفت: اگر دقت کنید روزانه مقادیر زیادی کاغذ در مکاتبات اداری به هدر می رود، که در صورت حذف 
آن می توانیم از مرگ درختان و محیط زیســت جلوگیری کنیم.همچنین وی با تاکید بر شــعار »برای زندگی 
همین یک زمین را داریم« گفت: رســالتی که در حوزه محیط زیســت برعهده ماست، ما را بر آن داشته است 
تا با اجرای صحیح این سیســتم گام موثری در فرهنگ ســازی حفاظت از محیط زیســت و درختان برداریم.
وی گفت: خدمات به مشــتریان باید طوری باشــد که نفعش به مردم برســد ومردم احساس کنند که تحولی 
در مخابرات در این زمینه صورت گرفته اســت .مهندس شــهمرادی خاطر نشان کرد: تغییر در حوزه های که 
فرآینــد اداری  به صورت کاغذی انجام می پذیرد وتبدیل آن به یک فرآیند الکترونیکی کمی دشــوار خواهد 
بــود ، با توجه به اینکه تغییرات نیاز به زمان دارند ،باید اثرات منفی وپیامدهایی که می تواند داشــته باشــد 
شناســایی شود .مدیر مخابرات منطقه گلستان تصریح کرد صرفه جویی وکاهش هزینه از اصول زندگی انسان 
ها می باشد و بحث الکترونیکی کردن امور دقت فراوان ، امکان نظارت بیشتر و رضایتمندی بیشتر مشترکین 
را می طلبد .وی گفت: ما شــرکت مخابراتیم وتأمین کننده زیرساخت حوزه ای هستیم به نام ICT که شعار 
این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی اســت .پس خود ما به عنوان متولی این امر باید بسیار قوی وبا تدبیر عمل 
نماییم.مهندس شــهمرادی پشتیبانی در این برنامه رابســیار حائز اهمیت دانست وگفت : با  پشتیبانی دقیق 
وانجام امور به موازات می توانیم به نتایج دلخواه دست یابیم .از مصوبات این کمیته می توان به تغییر در نحوه 
تبلیغات از کاغذی به شــبکه های مجازی  ، کاهش اســناد مالی ، حذف فرم های مختلف ، تهیه قراردادها در 
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مسدودشدن ســایت های دانلود فیلم، خشــم کاربران این سایت ها، 
بردن شــکایت پیش نت فلیکس و نهایتاً واکنش غیرمنتظره و جنجالی 
نت فلیکس بــه پلتفرم ایرانی »نمــاوا« زنجیــره ای از اتفاقاتی بود که 
پلتفرم های ایرانی و کاربران آنها را با یک ســوال جدی مواجه می کند: 
اگر صاحبان واقعی محتوا و کپی رایت بخواهند نسبت به آنچه در ایران 

می گذرد واکنش نشان دهند چه گزینه هایی پیش روی خود دارند؟
در این مقاله، در گفت وگو با یک کارشــناس حقوقی آشــنا به موارد 

بین المللی کپی رایت، به همین سوال مهم پاسخ می دهیم.
اقدامVODهای ایرانی در ایران غیرقانونی نیست

یکــی از مهم ترین نکاتی که در این میان باید به آن اشــاره کرد این 
اســت که ایران، عضو »کنوانســیون برن« ]برای حمایت از آثار ادبی و 
هنری[ نیســت. کنوانسیون برن، کشورهای عضو را ملزم می کند تا آثار 
پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان 

خود، مورد حمایت کپی رایت قرار دهند.
»نیما عبداهلل زاده«، کارشــناس حقوقی آشنا به مسائل بین المللی، در 
گفت وگو با دیجیاتو اشــاره می کند به دلیــل عضو نبودن ایران در این 
کنوانســیون، آثار خارجی تحت حمایت کپی رایت نیســتند و در اصل 
پلتفرم هــای VOD ایرانی، براســاس قانون ایــران، کاری غیرقانونی 

نمی کنند. او در همین رابطه می گوید:
»براساس قانون فعلی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، 
اثری در کشور ما از حمایت های قانونی برخوردار می شود که برای اولین 
بار در ایران منتشــر شده باشد. چون ایران عضو کنوانسیون برن نیست 
و هیــچ تعهدی نداریم، مطابق قانون داخلی ایران، اثری که برای اولین 

بار در ایران منتشر نشده، مورد حمایت نیست.«
در واقع این مورد حمایت نبودن، به معنای آن اســت که اگر کسی از 
اثر استفاده یا آن را منتشر کند یا هر بهره برداری دیگری انجام دهد، نه 
از جنبه کیفری امکان شکایت وجود دارد و نه از منظر حقوقی، می توان 

خسارتی را مطالبه کرد.
احتمال اقدام های بین المللی وجود دارد

اگرچــه در داخل ایــران کار VODها غیرقانونی نیســت اما در هر 
صورت نکته مهم اینجاست که سایت ها و پلتفرم های ایرانی خواه ناخواه 
مشــغول استفاده از ابزار یا فضاهایی هســتند که توسعه آنها در خارج 
از مرزهای ایران و در کشــورهایی انجام شده که عضو کنوانسیون برن 

هستند.
عبداهلل زاده در پاســخ به این ســوال که اســتفاده از محتوای دارای 
کپی رایــت چه خطرات احتمالی بین المللی بــرای آن پلتفرم به وجود 

می آورد، می گوید:
»ســریع ترین خطری که آنها را تهدید می کند، حذف اپلیکیشن های 
آنها در اســتورهای خارجی مثل گوگل پلی یا اپ اســتور اپل است. از 
ســوی دیگر پلتفرم هــای ایرانی از ابزارها و ســرویس های دیگری هم 
استفاده می کنند که مبدأ آنها، کشــورهایی است که عضو کنوانسیون 
برن هســتند. اساســاً عمده پلتفرم های مورد اســتفاده هم، آمریکایی 
هستند. این پلتفرم ها براساس قانون DMCA )قانون کپی رایت هزاره 
دیجیتــال - Digital Millennium Copyright Act( ملــزم 
هســتند وقتی از پلتفرم شان سوءاستفاده ای می شــود و صاحب اثر به 

آنها اطالع می دهد، محتوای موردنظر را حذف کنند، در غیر این صورت 
خودشان هم مسئول هستند.«

استفاده از ابزاری به نام DMCA که اتفاقاً هزینه بسیار اندکی برای 
صاحبین اثــر دارد، محدود به پلتفرم های میزبانی از اپلیکیشــن مثل 
گوگل پلی نیست. در این حالت، صاحب اثر می تواند محتوای شبکه های 
اجتماعی مثل توییتر و اینســتاگرام شرکت های ایرانی را نیز هدف قرار 

دهد. حتی احتمال بسته شدن این حساب ها نیز وجود دارد.
با این حال، این کارشــناس حقوقی می گوید که بیشترین اثرگذاری 
با اســتفاده از DMCA، مربوط به موتور جســت وجوی گوگل خواهد 
بود: »صاحبین حق می توانند لینک محتواهای ناقض را از جست وجوی 
گــوگل حذف کننــد. فرض کنیــد یــک پلتفــرم VOD ایرانی در 
جست وجوی واژه ای مثل »اونجرز« در صفحه اول گوگل قرار می گیرد. 
صاحب اثر می تواند از گوگل درخواســت کند تا لینک ها حذف شــود. 
اینجا صرفاً فقط مســئله، حذف شدن لینک ها نیست، بلکه سئو و رتبه 

آن سایت در گوگل سقوط می کند.«
امــا آنچه تا اینجا خوانده اید، صرفاً بخش کوچکی از اتفاقات احتمالی 
برای ناقضین کپی رایت اســت. وقتی مسئله جدی تر شود، ممکن است 
صاحب اثر به سراغ زیرساخت ها مانند شرکت های هاستینگ، دامین و 

CDN برود. عبداهلل زاده توضیح می دهد:
»برای مثال شــاید یک پلتفرم ایرانی در حال اســتفاده از ســرویس 
کلودفلر باشــد یا از دیتاســنتری خارجی اســتفاده می کند. اینجا نوع 
برخورد به کشوری که شرکت در آن مستقر است برمی گردد. برای مثال 
سیاســت های یک شرکت آمریکایی با یک شــرکت سوئیسی براساس 
قوانین کشــورش تفاوت می کند اما در مجمــوع، این خطر وجود دارد 
که شــرکت های ارائه دهنده زیرساخت هم پلتفرم های ایرانی را مسدود 
کنند چون از طریق زیرساخت ها، کار غیرقانونی ]براساس قوانین همان 

شرکت و کشور[ در حال انجام است.«
به همین دلیل اســت که بســیاری از پلتفرم هــای اینچنینی، صرفاً 
بــا آی.پی ایران ســرویس دهی دارند و از خارج، دسترســی به محتوا 
را غیرممکــن کرده اند، اما آیا همین مســئله، می تواند مانعی برای رخ 
دادن اتفاقات احتمالی که توضیح داده شــد باشد؟ عبداهلل زاده در پاسخ 

می گوید:
»در این حالت صرفاً کار صاحبین محتوا ســخت می شود، چون ابتدا 
باید محتوا را ببینند و مدارکی را جمع آوری کنند. تا زمانی که کســی 
را در ایران نداشته باشند، نمی توانند چنین کاری کنند، اما باید به این 
نکته توجه داشت که پلتفرم های خارجی با موسسه های حقوقی زیادی 
همکاری می کنند و یافتن یک وکیل ایرانی در این موسسه های حقوقی 
برای دریافت مشاوره و یافتن روابط در ایران جهت جمع آوری مدارک، 

کار سختی نیست.«
»احتمال« در مسیر »واقعیت«؟

نکته اینجاســت که صاحبان اصلی محتــوا، تاکنون واکنش جدی به 
اســتفاده  پلتفرم های ایرانی از محتوای خود نشــان نــداده بودند اما با 
انتشار پست اینستاگرامی نت فلیکس، به نظر می رسد که فصل تازه ای از 
ماجرا باز شده است؛ کمااینکه حاال VODهای ایرانی دیگر شرکت های 
کوچک ســه سال گذشته نیستند و بسیار بزرگ تر و البته پرمخاطب تر 

شده اند. در این حالت، چقدر ممکن است احتماالتی که در رابطه با آنها 
گفتیم به واقعیت و اقدامات عملی تبدیل شــود؟ عبداهلل زاده در پاسخ 

به این سوال می گوید:
»نکته خیلی مهم اینجاســت که موارد DMCA برخالف یک مورد 
دادگاهی کپی رایت، هزینه بســیار کمی بــرای صاحبین حق دارد. در 
نتیجه احتمال اینکه همین شــرکت ها به چنین راه هایی متوسل شوند 
بســیار زیاد اســت. در واقع صاحبین اثر با هزینه بســیار کم و خیلی 
راحت می توانند اپلیکیشن یک سرویس را از گوگل پلی حذف کنند. من 
مطلع هستم که شرکت های خارجی، از قبل سرویس دهنده های ایرانی 
را در رادار خود داشته اند، چون سرویس ها هر چقدر بزرگ تر می شوند، 

احتمال اینکه علیه آنها اقدامی انجام شود، بیشتر است.«
با این حــال عبداهلل زاده می گویــد این احتمال نیــز وجود دارد که 
مســئله از DMCA یا تالش برای حذف محتوا از پلتفرم های مختلف 
فراتر رفته و به دادگاه کشــیده شود. در این حالت، صاحب اثر به دلیل 
»Copyright Infringement« )نقــض کپی رایــت( بــه دادگاه 
شکایت می کند که می تواند چالش هایی بسیار جدی برای افرادی که از 

لحاظ بین المللی در حال نقض کپی رایت هستند، ایجاد کند.
چالش بزرگ اول این اســت که اگر مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره 
این شــرکت ها تابعیت مضاعفی داشــته باشند، در کشــور دوم که به 
احتمال بسیار باال عضو کنوانسیون برن است، از نظر کیفری و حقوقی، 

مسئول هستند. عبداهلل زاده می گوید:
»در این حالــت صاحبین اثر می توانند از تک تک این اشــخاص که 
تابعیت مضاعف دارند، مســتقیم شــکایت کنند. حتی این موضوع که 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تابعیت مضاعف نداشــته باشــند، باز 
هم مانعی برای شکایت کردن نیســت. می توانند اقامه دعوی بکنند اما 
به نتیجه رســیدنش، به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. اما مهم ترین 
نکته هم این اســت که رأی، در ایران قابل اجرا نیســت. نهایتاً ممکن 
اســت محدودیت هایی برای این افراد ایجاد شــود که نتوانند از ایران 
خارج شوند. فرضاً شکایت می تواند در کانادا انجام شود و در این حالت 
اگر شــخص وارد کانادا شود، دستگیر می شود و باید جریمه را پرداخت 

کند.«
این کارشــناس حقوقی البته می گوید که چنین اقدامی تا حد زیادی 
بعید اســت چراکه بردن یک مورد نقض کپی رایت به دادگاه بین 3۰۰ 
الی ۵۰۰ هزار دالر در آمریکا هزینه دارد: »شرکت های خارجی تا زمانی 
که مطمئن نباشند پولی که خرج می کنند برمی گردد یا قرار است ضربه 
محکمی به طرف مقابل وارد شــود، ایــن کار را نمی کنند. چون هزینه  
شــکایات مربوط به Copyright Infringement، هزینه ای است 
که حتی برای شــرکت های بزرگ هم قابل توجه اســت. این در حالی 
اســت که DMCA هزینه بســیار محدودی دارد و شرکت های ناقض 
کپی رایت را از پلتفرم ها حذف می کند. صاحبین اثر خارجی با توجه به 
اتفاقات اخیر مطمئنا اکنون در حال بررســی گزینه های خود هستند و 
بعید نیســت به عنوان اولین گزینه، اپلیکیشن این سرویس ها از گوگل 

پلی حذف شود.«
محتوا ذیل تحریم ها نیست

VOD مشــخص نیســت که چند درصد از محتوای خارجــی در

های ایرانی، دارای حق کپی رایت اســت. ذکر این نکته الزم اســت که 
پلتفرم های ایرانی )به گفته خودشــان( برای بخشی از محتوای خارجی 
کــه به آنها فروخته نمی شــود -و درصد آن مشــخص نیســت- حق 
کپی رایــت را پرداخــت می کنند. اما در اینجا عبــداهلل زاده به دو نکته 
مهم اشــاره می کند: از یک سو، وزارت خزانه داری آمریکا، محتوا را ذیل 
تحریم ها قرار نداده و شــرکت های آمریکایی منعی در فروش محتوا به 
ایران ندارند، هرچند شاید سیاست داخلی یک شرکت )مانند وارنر( این 
باشد که محتوا را به شرکت ایرانی نفروشد. از سوی دیگر، طرف ایرانی 

با خرید محتوا، امتیاز تجاری به دست نمی آورد.
او در همیــن رابطه می گویــد: »خرید محتوا از طرف شــرکت های 
داخلی منطقی نیســت. برای مثال شــما به عنوان یک شرکت ایرانی، 
مجــوز انحصاری نمایش محتوا را تهیه می کنید. اما از آنجایی که قانون 
ایران اساســاً آن محتوا را حمایت نمی کند، نمی توانید سرویس دهنده 
رقیــب خود که پولی هم بابت محتوا پرداخت نکرده را از نمایش همان 
محتوا منع کنید. در نتیجه از نظر تجاری، خرید محتوا شــرکت ایرانی 
را تضعیف می کند. چراکــه رقیب می تواند بدون پرداخت هزینه، آن را 

نمایش دهد.«
او درباره نبــودن محتوا ذیل تحریم ها نیــز می گوید که پلتفرم های 
ایرانی محدودیتــی در خرید محتوا ندارند چراکه »اُوفک« دفتر کنترل 
 The Office of Foreign Assets - ســرمایه های خارجــی
Control یک مجوز عمومی صادر کرده است که می گوید محتوا ذیل 

تحریم ها قرار نمی گیرد:
»در واقع محتــوای صوتی، تصویری، متنی یا ترکیبی از اینها تحریم  
نیســتند. در نتیجه شــرکت های آمریکایی از نظر حقوقی منعی برای 
خرید و فروش محتوا با ایران ندارند. با این حال شاید سیاست های یک 
شرکت آمریکایی این باشد که محتوای خود را به پلتفرم ایرانی نفروشد، 
اما در هر صــورت ایرانی ها می توانند داوطلبانه از طریق اگریگیتورهای 
محتوا در مناطق مختلف، مجوز پخش را دریافت کنند، اما واقعیت این 

است که خرید این مجوز، هیچ امتیازی به شرکت ایرانی نمی دهد.«
تعامل یا برخورد؟

اگرچه براســاس قانون ایران، آنچه VODهای ایرانی انجام می دهند 
یک اقدام غیرقانونی نیست اما همین مسئله در ابعاد بین المللی می تواند 
مشکالتی را برای پلتفرم های کشــورمان ایجاد کند. ساده ترین قدم ها، 
اســتفاده از DMCA و حذف اپلیکیشــن ها از گوگل پلی و اپ استور، 
محدودسازی حساب  شبکه های اجتماعی و حتی محدودسازی هایی در 
ابزارهای زیرساختی وب ســایت این پلتفرم ها هستند. در مرحله بعدی 
اما شکایت مطرح است که هزینه زیادی در بر دارد، اما در صورت اتفاق 
افتــادن، می تواند حتی مدیرعامل و اعضــای هیات مدیره VODهای 

ایرانی را -در ابعاد بین المللی- با چالش مواجه کند.
آنچه با اقــدام اولیه نت فلیکس اتفاق افتــاده، آغاز یک فصل جدید 
اســت؛ فصلی که یــا در نهایت به تعامل می رســد یا بــه برخوردها و 
محدودسازی های کوچک و بزرگ ختم می شود. باید دید اکنون رویکرد 
VODهای ایرانی به این موضوع چه خواهد بود، اما در هر صورت یک 

چیز قطعی است: خبرهای بزرگی در راه است.
digiato :منبع

نت فلیکس و کپی رایت؛ چه چالش های احتمالی در انتظارVODهای ایرانی است؟
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بررسی 5 اشتباه حساس برندها در شبکه های اجتماعی
اشتباهات بازاریابی در شبکه های اجتماعی

فعالیت بازاریابی در دنیای مدرن تا حد زیادی معطوف به شــبکه های اجتماعی اســت. این امر موجب 
تغییر شــیوه های سنتی بازاریابی شده است. وقتی برندها به سوی فعالیت در شبکه های اجتماعی گام بر 
می دارند، احتمال بروز مشــکالت مختلف افزایش می یابد. دلیل اصلی این امر عدم آشــنایی کافی برندها 
با شــرایط و وضعیت شبکه های اجتماعی اســت. هدف اصلی من در این مقاله بررسی پنج اشتباه ظریف 
و حســاس در زمینه بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی اســت. پیش از مطالعه موارد ذیل از فقدان 
اشــتباهات بازاریابی در شــبکه های اجتماعی در برندتان اطمینان حاصل کنید. ســپس اقدام به مطالعه 

موارد زیر  کنید. 
اشتباه اول: صرف بارگذاری پست

شــبکه های اجتماعی فضایی برای تعامل سازنده با دیگران است. این فضا ابتدا با هدف نزدیکی هرچه 
بیشــتر مردم به یکدیگر ساخته شد. سپس برندها به سراغ استفاده تجاری از آن رفتند. از آن زمان تا به 
حال شــیوه فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی برندها در پلتفرم های اجتماعی توســعه زیادی یافته است. با این 
حال هنوز هم یکی از اشــتباهات رایج برندها دســت نخورده باقی مانده است. متاسفانه بسیاری از برندها 
در شــبکه های اجتماعی فقط برای بارگذاری پست به منظور اعالم حضور در فضای آنالین فعالیت دارند. 
ایــن امر تاثیر منفی روی روحیه و نظر کاربران در ارزیابی برند موردنظر دارد. امروزه برندهای مختلف در 
تالش برای تولید محتوایی هرچه تاثیرگذارتر هستند. به این ترتیب فعالیت نامناسب برند ما در این زمینه 

موجب جا ماندن از سیر پیشرفت و توسعه برندها خواهد شد. 
یکی دیگر از اشتباهات برندها در زمینه تولید محتوا تمرکز صرف بر روی مخاطب محلی است. امروزه 
امکان جلب نظر مشــتریان بین المللی با سرمایه گذاری درســت بر روی شبکه های اجتماعی وجود دارد. 
به این ترتیب اســتفاده از زبان بین المللی برای برخی از پســت ها و توجه به سلیقه مشتریان در مقیاس 
جهانی اهمیت خواهد داشــت. در این صورت برندها توان تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر روی مخاطب از 

خود نشان خواهد داد. 
اشتباه دوم: اتکای انحصاری بر برنامه اصلی برند

فضای شــبکه های اجتماعی نیازمند خالقیت و نوآوری فراوان اســت. تعریف برنامه ای منســجم برای 
فعالیت در این فضا ضامن موفقیت ما نیســت. گاهی اوقات تغییرات در لحظه برای موفقیت نیاز اســت. 
بســیاری از برندها به دلیل ماهیت محافظه کارانه شــان از اعمال چنین تغییراتی سر باز می زنند. به این 

ترتیب در عمل مشکالت زیادی برای تعامل با مخاطب هدف خواهند داشت. 
یکی از نکات منفی در مورد برنامه برندها مربوط به کپی مطالب از ســایر صفحات اســت. امروزه 
بســیاری از برندها در زمینه فعالیت در شــبکه های اجتماعی به بارگذاری جمالت ناب و تاثیرگذار 
از شــخصیت های معروف توجه نشــان می دهند. نکته مهم در این زمینه استفاده از قالب و طراحی 
گرافیکی منحصر به فرد برای برندمان در این زمینه اســت. در غیــر این صورت فعالیت برندمان با 
مشکالت عمده ای مواجه خواهد شــد. توصیه من در این بخش طراحی استراتژی جامع فعالیت در 
شــبکه های اجتماعی اســت. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای برند ما به 
بهترین شــکل فراهم خواهد شد. مشکل بســیاری از برندها در دنیای امروز عدم عالقه به شناخت 
دقیق مخاطب است. به همین خاطر در عمل برخالف سلیقه آنها عمل می کنند. یکی از اصول بدیهی 
فعالیت در شــبکه های اجتماعی وفاداری به اصالت محتواست. در غیر این صورت اعتماد مخاطب به 

سرعت از بین خواهد رفت. 
اشتباه سوم: تبلیغ بیش از حد محصوالت 

همانطور که پیش از این اشاره شد، فضای شبکه های اجتماعی برای تعامل نزدیک تر افراد ساخته شده 
است، بنابراین فعالیت برندها در آن باید همسو با این هدف باشد. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل این 
اصل را فراموش می کنند. به این ترتیب آنها پلتفرم های اجتماعی را فضایی برای تبلیغ محصوالت و فروش 
بیشــتر تلقی می کنند. بی تردید مشــاهده تبلیغات بیش از حد در شبکه های اجتماعی برای هر کاربردی 
آزاردهنده خواهد بود. به همین خاطر بسیاری از شبکه های اجتماعی در عمل سیاست کاهش پست های 

تبلیغاتی را اتخاذ کرده اند. این امر فضای بهتری در شبکه های اجتماعی فراهم می سازد. 
یکی از نکات مهم در مورد بازاریابی در شــبکه های اجتماعی تمرکز بر روی تفاوت آن با تبلیغات است. 
فرآیند بازاریابی همان تبلیغات نیســت. متاســفانه بســیاری از برندها در فهم تفاوت میان این دو مقوله 
عملکــرد مطلوب را ندارنــد. به همین خاطر در دنیای کنونی فرآیند بازاریابی و تبلیغات بیش از هر زمان 

دیگری با هم اشتباه گرفته می شود. 
اشتباه چهارم: عدم ثبات در فعالیت برندها

بازاریابی یک فرآیند بلندمدت اســت. بــه همین خاطر باید برنامه مان با هدف دســتیابی به نتایج در 
بلندمدت طراحی شــود. اشتباه بسیاری از برندها در این بخش تالش برای دستیابی به نتایج کوتاه مدت 
اســت. به همین خاطر در عمل به ســرعت از عدم کسب نتیجه در کوتاه مدت ناراضی می شوند. اگر ما به 
دنبال موفقیت در حوزه بازاریابی هســتیم، باید شــرایط این بازی را به خوبی بدانیم. در غیر این صورت 

امکان دستیابی به موفقیت برای ما فراهم نخواهد شد. 
اجازه دهید واضح تر صحبت کنم. ثبات اصل اساسی در موفقیت برندها در حوزه بازاریابی و به طور کلی 
کســب و کار اســت بدون رعایت این اصل امکان دستیابی به موفقیت وجود نخواهد داشت، بنابراین باید 

نسبت به پایداری به برنامه های برندمان توجه داشته باشیم. 
اشتباه پنجم: استفاده از لینک به عنوان بیوگرافی اینستاگرام

بسیاری از برندها از لینک های مختلف در بخش بیوگرافی اکانت شان استفاده می کنند. از نظر آنها این 
اقدام بسیار موجه و تاثیرگذار است، با این حال تاثیر چندان مطلوبی بر روی مخاطب نخواهد داشت. وقتی 
مخاطب ما به جای معرفی برند در بخش بیوگرافی با یک لینک مواجه شــود، چندان تمایلی به مشاهده 
آن لینــک نشــان نخواهد داد. به همین خاطــر اغلب لینک های آنالین در بخش بیوگرافی اینســتاگرام 
بدون بازدیدکننده باقی می ماند. توصیه کاربردی من در این بخش تالش برای اســتفاده درست از بخش 
بیوگرافی است. به این ترتیب انتظارات مخاطب به شیوه ای مناسب پاسخ داده می شود. در غیر این صورت 

واکنش منفی مخاطب به فعالیت ما اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
امروزه ابزاری به نام LinkTree به منظور مدیریت لینک ها میان برندها مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
از نظر من استفاده از این ابزار هیچ توجیهی ندارد. به جای آن باید بر روی سایت رسمی برندمان تمرکز 

کنیم. این امر فرصت تاثیرگذاری بسیار بیشتری به ما خواهد داد. 
entrepreneur :منبع
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اضطراب نوعی انرژی به سمت فرد می رساند که می تواند 
با اطالع از میزان اضطراب خود از این انرژی برای برقراری 
تعادل زندگی بهره ببــرد. پس از اضطراب هم می توان در 

جهت مثبت و مفید استفاده کرد. 
گاهی ممکن است اضطراب تا حدی حاد شود که نیاز به 
درمان پزشکی باشــد. امروزه اضطراب بخش جدایی ناپذیر 

زندگی است که می تواند مفید هم باشد.
بن روزن، روانشــناس و نویســنده  کتاب »قدرت آگاهی 
در کســب و کار و زندگی« در مصاحبه ای توضیح می دهد 
چطور می توان از اضطراب بهره برد تا به نتایج مثبت ختم 
شــود. جهان با ســرعت زیادی در حال تغییر است و هر 
روز عدم قطعیت بیشــتر می شود؛ پس احتمال اینکه دچار 
اضطراب و اســترس شوید هم بیشتر می شود. بیشتر افراد 
تســلیم ترس های غریزی می شوند. از ســوی دیگر انکار 
اضطراب ممکن اســت به مشکالت شــخصیتی عدیده ای 
چون خودپسندی منجر شود. اگر می خواهید زندگی تان را 
در جهت مثبت هدایت کنید، از اضطراب بهره ببرید و آن 

را به یکی از عوامل قدرتمند زندگی تبدیل کنید.
اول از همــه باید نگاه تان را نســبت بــه اضطراب تغییر 
دهیــد، زیرا اصلی ترین مانع در این مســیر، نگرش منفی 
نسبت به اضطراب است. روزن می گوید، همه  ما از اضطراب 
واهمه داریم و تالش می کنیم از آن اجتناب کنیم، اما این 
برخورد ناشــی از تفکر تدافعی ماســت و حال مان را بدتر 
می کند. حقیقت این اســت همه  ما به اضطراب زمانی که 
می خواهیم صبح زودتر از رختخواب بلند شــویم یا وقتی 
ذهن مان به ما هشدار می دهد که مراقب باشیم نیاز داریم؛ 
پس باید اضطراب را به عنوان بخش طبیعی تجربه  انسانی 

بپذیریم.
مانع دیگر، تفکر غلطی اســت که در مواجهه با تغییرات 
داریم. انسان ها از زمان های قدیم، تغییر را برابر »خطر« یا 
»عامــل تهدیدکننده« زندگی تلقی می کردند در حالی که 
امکان ثبات وجود ندارد. این عدم قطعیت است که حقیقت 
دارد. عدم اطمینان و قطعیت، به اضطراب و آسیب پذیری 
بیشتر منجر می شــود. اضطراب باعث نگرانی تان می شود 
یا ســبب می شود از شــرایط فرار کنید؛ زیرا فکر می کنید 

کنترل زندگی را در دست ندارید.
اغلب مردم با ســه ســطح اضطراب مواجه می شــوند: 
اضطراب بیش از اندازه، اضطراب متوسط و اضطراب پایین. 
البته ابتال به اضطراب مســری است. بن روزن در این باره 
می گوید: »ما معموالً اضطــراب خود را به اطرافیان انتقال 
می دهیم، زیرا بــا یکدیگر در ارتباطیم. تحقیقات نشــان 

می دهــد اگر با یک مدیر بی اخالق، بیش از حد مضطرب و 
غیرمنصف کار کنید، فشــار خون تان باال می رود. اضطراب 

باال، خیلی از مردم را به زمین می زند.«
اضطراب، نوعی انرژی است و اگر بدانید چطور باید با آن 

کنار بیایید می توانید تعادل زندگی تان را به دست آورید.
اضطراب بیش از اندازه باال

برخــی از مردم به طور ذاتی اضطراب زیادی دارند و این 
مانعی برای پیشرفت شان در زندگی است. به عقیده  روزن، 
این افراد همیشــه نیاز دارند دیده شوند، با قدرت و موفق 
باشــند و کنترل امور را به دست بگیرند. آنها معموالً تمام 
چیزهای اطراف خود را مرتب می کنند اما بسیار شکاک و 

بدگمان هستند.
روزن دربــاره افرادی با اضطراب بیــش از حد می گوید: 
»اگر مدام می خواهید تحســین و احتــرام اطرافیان تان را 
دریافت کنید یا خیلی ناامید و دلســرد هستید یا همیشه 
احساس بی قراری می کنید نشــاندهنده اضطراب بیش از 

اندازه است. 
اضطراب بیش از اندازه پایین

اضطــراب بســیار پایین، همانند اضطــراب بیش از حد 
باال نشــانه  خوبی نیســت. در این حالت، وضعیت فعلی را 
پذیرفته اید، نمی خواهید ریســک کنید و ســر خود را زیر 
برف کرده اید. اگر به شدت محتاط و محافظه کار هستید و 
خود را از تغییراتی که در اطراف تان در جریان اســت جدا 
نگه می دارید، دارای اضطراب بیش از حد پایین هســتید. 
دنیا با سرعت بیشتری نسبت به قدرت سازگاری ما تغییر 
می کند. الزم است مسائل جدیدی یاد بگیریم و نمی توانیم 
برای مدت طوالنی، وضعیت فعلی را وضعیت بهینه بدانیم. 
پس گاهی باید از تغییر اســتقبال کنیم و به دنبال سطح 

مناسبی از اضطراب باشیم.
اضطراب مناسب

سطح متوســط اضطراب، انگیزه ای ایجاد می کند که به 
سمت جلو حرکت کنید و بدون اینکه مقاومت کنید تسلیم 
شــوید یا اتفاقات پیش رو را تحت کنترل خود بگیرید. به 

عقیده روزن این نوع اضطراب یک انرژی مولد است.
در این مســیر اولین گام، پذیرش اضطراب است. خیلی 
از مردم تصور می کنند تنها هدف زندگی، شاد بودن است؛ 
اما در حقیقت اینطور نیست. هدف اصلی این است زندگی 
خوب و کاملی برای خود فراهم کنید. گاهی روزهای خوبی 
و گاهی روزهای بدی را پشــت سر می گذارید. الزم است 
گاهی خود را در تنگنا قرار دهید و ناآسوده بودن را تمرین 

کنید. مطمئن باشید از عهده  این کار بر می آیید.

روزن می گوید: »به بدن خود خوب گوش کنید و ببینید 
به شــما چه می گوید. بدن شما  با عالئم معده درد، تپش 
قلب، گرفتگی عضالت، کمــردرد می گوید دچار اضطراب 

هستید.«
از خودتان بپرسید چرا دچار اضطراب هستید؟ آیا به این 
خاطر اســت که هیجان زده اید؟ تعریف شــما از اضطراب، 
می تواند خوب یا بد باشــد. برای مثال، وقتی قرار است در 
یک جلســه  مهم ســخنرانی کنید اضطراب خیلی هم بد 
نیســت. به جای اینکه سعی کنید از اضطراب دوری کنید، 
آن را بپذیرید. اگر هیچ اضطرابی نداشته باشید احتماالً از 
یک ســخنرانی خوب و موفق بی نصیب خواهید ماند. البته 
اگر خیلی هم مضطرب باشــید، بــاز نمی توانید به خوبی 

سخنرانی کنید.
وقتی دچار اضطراب بســیار شدیدی هســتید، قطعاً به 
دنبال تعریف کردن داســتانی برای خودتان هستید. برای 
مثال، »اگر کارم را خوب انجام ندهم، اخراج می شــوم« ، 
»مدیرم از من تنفر دارد« یا »باعث خجالت خواهم شــد.« 
حقیقت این اســت که برخی حــوادث باعث اضطراب مان 
نمی شوند، بلکه داســتانی که خود در ذهن مان می سازیم 

ما را مضطرب و پریشان می کند.
وقتی چنین حالتی رخ می دهد و دچار اضطراب بســیار 
شدیدی می شوید، به پیاده روی طوالنی مدت بروید و نفس 
عمیق بکشید. به جز پیاده روی، تمرینات مدیتیشن نیز به 

شما کمک می کند تا در لحظه  حال زندگی کنید.
روزن در این باره می گوید: »وقتی تمرینات مدیتیشــن 
را انجــام می دهید، بهتر درمی یابید ذهــن و بدن تان چه 
واکنشــی نشــان می دهند. تنفس عمیق از اســترس تان 
می کاهد. تنها کافی اســت منبع اضطراب را در خود بیابید 
تا این موانع را کنار بگذارید و دلیل اصلی این احســاس را 

پیدا کنید.«
تمام این تغییــرات در فاصله  بین واقعیت فعلی و آینده  
دلخواه اتفاق می افتند. همه  ما دارای مشکالتی هستیم که 
می خواهیــم آنها را برطرف کنیم یا حتی اهدافی داریم که 
می خواهیم به آنها برســیم. در واقــع، انگیزه ها، تعامالت و 
اضطــراب ما در همین فاصله قــرار دارند. اضطراب، انرژی 
محرکی اســت کــه به ما کمــک می کند ایــن فاصله را 
بپیماییــم. ما برای تغییر، نیاز به انرژی کافی داریم. شــما 
نمی توانیــد تغییر کنید یا وارد مرحله  دیگری شــوید مگر 
اینکــه به خودتان اجازه دهید این آســیب پذیری را درک 

کنید.
fastcompany/ucan :منبع
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