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2 طرح »اقدام ملی مسکن« و »مسکن مهر« چه تفاوتی با هم دارند؟

 مسکن ملی
زیر ذره بین

بررس��ی مقایس��ه ای دو طرح »مسکن مهر« و »اقدام ملی مسکن« که طرح نخست از س��وی دولت های نهم و دهم و طرح دوم 
توسط دولت دوازدهم اجرا شده، نشان می دهد طرح »اقدام ملی مسکن« در ابعاد کوچک تر، زمان کوتاه تر و بدون مداخله دولت و با 
مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد. اگرچه این دو طرح ملی در برخی از ویژگی ها شبیه و در بسیاری از ویژگی ها با هم فرق 
دارند، اما تفاوت اساسی در این است که شروع »مسکن مهر« در زمان وفور منابع دولتی اجرا شد، در حالی که شرایط تامین مالی 
برای »اقدام ملی مسکن« این گونه نیست.  مسکن به عنوان یکی از مهمترین پیشرانه های اقتصادی کشور از سال ها پیش مورد توجه 
دولت ها بوده است. رونق ساخت و ساز و معامالت مسکن حدود ۳۰۰ صنعت را در کشور به تحرک واداشته و گردش مالی بین این...

 قیمت  گذاری خودرو
همچنان دستوری است
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دولت دوازدهم چگونه می تواند کسری منابع بودجه را جبران کند؟

راهکارها برای جبران کسری بودجه

the big short نکات مدیریتی فیلم
چرا اروپا استارت آپ های کمتری دارد؟

اطالعات کاربردی، قلب بازاریابی دیجیتال
چه بر سر صنعت تبلیغات آمده است؟

چرا کاربران در ESPN+ تبلیغات بیشتری مشاهده می کنند؟
اصول ارائه برنامه بازاریابی به صورت حرفه ای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رشد تراکنش های اپل پی و 
قابلیت خرید اقساطی بدون 

کارمزد آیفون با اپل کارت

5
نفـت خام با هدف افزایش فـروش و رفع موانع موجود، وارد 

تاالر شیشـه ای شد، اما تاکنون نتوانسته مشتریان 
زیادی را جذب کند که عده ای علت آن را شرایط...

چرا نفت بورسی مشتری پر و پا قرص ندارد؟

 طلسم صدور نفت
از معبر بورس

یادداشت
مسأله خودروی متعارف 

و نامتعارف

براساس ماده 1 قانون مسئولیت 
مدنی )مصوب 7 اردیبهشت 1۳۳9(، 
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا 
در نتیج��ه بی احتیاطی ب��ه جان و 
س��المتی یا مال یا آزادی یا حیثیت 
یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر  
که به موجب قانون برای افراد ایجاد 
گردی��ده لطم��ه ای وارد نمای��د که 
موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری 
شود مسئول جبران خسارت ناشی 
از عمل خود  اس��ت. بر این اس��اس 
راننده هر خودرویی که س��بب وارد 
آمدن ضرر مالی به خودروی شخص 
یا اش��خاص دیگری  ش��ود مسئول 
جبران خس��ارت مالی ناش��ی از آن 
است.  تا قبل از تصویب قانون بیمه 
شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 
1۳95 در مجلس، مسئولیت یادشده 
سقفی نداش��ت و معادل زیان وارده 
به هر میزان که باشد بود مگر اینکه 
به تش��خیص دادگاه وقوع خسارت، 
ناشی از غفلتی می بود که عرفاً قابل 
اغماض است و جبران آن نیز موجب 
عسرت و تنگدستی واردکننده زیان 
می ش��ود. به عب��ارت دیگ��ر قانون 
برای مسئولیت  مدنی،  مس��ئولیت 
مالی راننده مس��بب حادثه سقفی 
تعیین نکرده اس��ت مگ��ر اینکه به 
حکم دادگاه مبلغ خسارت پرداختی 

از س��وی مس��بب حادثه 
3کاهش داده شود...
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مع��اون اول رئیس جمهور به منظور ش��رکت در هجدهمین اجالس نخس��ت وزیران 
سازمان همکاری شانگهای، دیروز وارد ازبکستان شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگی��ری روز جمعه وارد فرودگاه 
بین المللی اس��الم کریم  اف تاش��کند شد و در بدو ورود از س��وی عزیز عبدالحکیم  اف 
معاون نخس��ت وزیر ازبکستان، قائم مقام وزارت امور خارجه ازبکستان، شهردار تاشکند 

و سفیر جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان مورد استقبال قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور کشورمان در این سفر عالوه بر شرکت در هجدهمین اجالس 
نخس��ت وزیران سازمان همکاری ش��انگهای، با نخست وزیر ازبکستان و برخی مقامات 
ش��رکت کننده در این اجالس درخصوص مهمترین مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی و 

موضوعات مورد عالقه طرفین گفت وگو و رایزنی خواهد کرد.
جهانگی��ری در بدو ورود به تاش��کند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این س��فر به 
دعوت نخس��ت وزیر ازبکستان برای شرکت در شورای نخست وزیران سازمان همکاری 
ش��انگهای انجام ش��ده اس��ت، گفت: س��ازمان همکاری ش��انگهای یکی از مهمترین 
سازمان هایی است که در آسیا شکل گرفته و کشورهای مهمی همچون روسیه و چین 
در آن عضویت دارند و هند و پاکستان نیز اخیرا به عنوان عضو اصلی پذیرفته شده اند.
او با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران نیز عالقه مند اس��ت به عضو اصلی سازمان 
تبدیل ش��ود، خاطرنشان کرد: سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت بسیار بزرگی برای 
همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برخوردار است و کشورهای عضو این سازمان 

می توانند با اتکا به این ظرفیت ها، همکاری های فیمابین را گسترش دهند.
جهانگی��ری با تاکید ب��ر اینکه حل مس��ائل بین المللی و مدیری��ت جهانی از طریق 
چندجانبه گرایی امری شدنی است، تصریح کرد: در مقابل یکجانبه گرایی که امروز دولت 
آمریکا منادی آن اس��ت، می توانیم با تقویت سازمان های منطقه ای، چندجانبه گرایی را 
در پیش بگیریم و چندجانبه گرایی رویکردی است که دنیا باید آن را در پیش بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین قرار اس��ت در این س��فر دو روزه از برخی مراکز 
تاریخی ش��هر سمرقند نیز بازدید کند. در این س��فر وزرای راه و شهرسازی و صنعت، 

معدن و تجارت همراه معاون اول رئیس جمهور هستند.
گفتنی است سازمان همکاری شانگهای س��ازمانی میان دولتی است که در سال ۲۰۰1 
توس��ط کشورهای چین، روس��یه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکس��تان و ازبکستان برای 
همکاری ه��ای چندجانب��ه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری ش��د و پ��س از آن در 
سال های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، هند، افغانستان و بالروس به عنوان عضو ناظر به 
این سازمان پیوستند. همچنین عضویت هندوستان و پاکستان به عنوان عضو اصلي سازمان 
همکاري ش��انگهاي که در س��ال ۲۰15 مورد تایید قرار گرفت، در سال ۲۰17 در اجالس 

سران کشورهای عضو این سازمان در کشور قزاقستان به تصویب رسید.
دیدار جهانگیری با رئیس اجرایی دولت افغانستان

جهانگیري همچنین روز گذش��ته با عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایي دولت افغانس��تان، 
دیدار کرد و گفت: انتخابات یکي از نمادهاي مردم س��االري اس��ت که امیدوارم پس از 
اعالم نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوري افغانس��تان و اس��تقرار دولت قانوني و منتخب 
مردم این کش��ور، شاهد روند توسعه در این کشور باشیم و جمهوري اسالمي ایران نیز 

همانند گذشته از دولت منتخب ملت افغانستان حمایت خواهد کرد.
مع��اون اول رئیس جمهور همچنین روند صلح افغانس��تان را نیز موضوعي پراهمیت 

توصی��ف ک��رد و افزود: حضور دولت افغانس��تان به عنوان نهاد رس��مي و منتخب این 
کش��ور در روند مذاکرات صلح بسیار پراهمیت است و دولت این کشور نیز باید در این 

مذاکرات نقش تعیین کننده اي داشته باشد.
جهانگیري با اش��اره به تجربه برجام و پش��ت پا زدن آمریکا به تعهدات خود افزود: 
آمریکا پس از مدت ها مذاکره، زماني که برجام به نتیجه رسید همه چیز را بر هم زد و 

تعهدات بین المللي را زیر پا گذاشت.
مع��اون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه به نظر مي رس��د گروه تروریس��تي 
داعش حاال که در عراق و س��وریه زمینگیر شده به دنبال آن است که نیروهاي خود را 
به افغانستان منتقل کند خاطرنش��ان کرد: دولت افغانستان باید حساسیت ویژه اي در 
این زمینه داش��ته باشد و از تالش گروه تروریس��تي داعش براي ناامن کردن مرزهاي 

مشترک دو کشور جلوگیري کند.
جهانگیري همچنین با اش��اره به توافق صورت گرفته میان جمهوري اسالمي ایران، 
افغانستان و هند براي گسترش همکاري هاي اقتصادي و تجاري در بندر چابهار تصریح 
ک��رد: جمهوري اس��المي ایران در اج��راي این توافق اهتمام ج��دي دارد و هم بخش 
دولت��ي و هم بخش خصوصي آمادگي دارد س��رمایه گذاري و اقدام��ات الزم را در این 

زمینه انجام دهد.
وي با تأکید بر اینکه افغانس��تان و هند نیز باید با جدیت بیش��تر در این زمینه فعال 
ش��وند، گفت: بندر چابهار مي تواند زمینه ارتباط و تعامل هند با آسیاي میانه را فراهم 

کرده و دروازه اي براي کشور افغانستان براي ارتباط با کشورهاي مهم دنیا باشد.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینک��ه پیش نیاز هرگونه تعام��ل و همکاري 
اقتصادي روابط و تعامالت بانکي است، افزود: تهران و کابل باید بیش از پیش به دنبال 

گسترش مناسبات تجاري و اقتصادی باشند.
جهانگیري س��ند جامع همکاري میان ایران و افغانستان را به عنوان نقشه راه مهمي 
پیش روي مناسبات و روابط تجاري فیمابین دانست و گفت: مقدمات امضای این سند 
جامع به خوبي پیش رفته و مراحل آخر خود را طي مي کند که امیدوارم هرچه زودتر 

و پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوري افغانستان نهایي شود.
همچنین رئیس اجرایي دولت افغانس��تان نیز در این دیدار که در هتل محل اقامت 
معاون اول رئیس جمهور کش��ورمان برگزار شد، گزارشي از روند برگزاري انتخابات در 
این کش��ور ارائه کرد و گفت: امی��دوارم ظرف دو هفته آینده نتای��ج ابتدایي انتخابات 

ریاست جهموري اعالم شود.
وی اف��زود: با وجود تهدیدها و تحرکات طالبان ب��رای ممانعت از برگزاری انتخابات، 
اما مردم در انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانس��تان شرکت کردند و انتخابات به خوبی 

برگزار شد.
عبداهلل عبداهلل با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تجاري و اقتصادي تهران و کابل 
گفت: امیدوارم پس از اعالم نتایج انتخابات و اس��تقرار دولت جدید موافقت نامه جامع 

همکاري هاي دو کشور نهایي شود.
او همچنی��ن با اش��اره به تالش گروه تروریس��تي داعش براي حض��ور و فعالیت در 
افغانس��تان تصری��ح کرد: داع��ش تالش مي کند فعالیت خود را در ش��رق افغانس��تان 
گس��ترش دهد ک��ه باید با همکاري هاي فیمابین از گس��ترش فعالیت ه��اي این گروه 

تروریستي جلوگیري کنیم.

معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در هجدهمین اجالس سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان رفت

تاکید جهانگیری بر تقویت سازمان های منطقه ای
بهای زندگی در یک کالنشهر را با سالمت روانت بده

تهران در صدر بیماری های روان
زندگ��ی در کالنش��هری مانند تهران کار راحتی نیس��ت؛ انگار عوامل اس��ترس زا در کوچه هایش در کمینند تا 
تهدیدی باش��ند برای سالمت روان ساکنانش. از مس��ائلی مثل رانندگی در خیابان ها و نزاع های شهری گرفته تا 
فشار هزینه های سرسام آور زندگی. به گزارش خبرآنالین، یک شهر بزرگ، آدم ها را در خودش هضم می کند. انواع 
اس��ترس ها و فش��ارها را تحمیل می کند و چاره ای جز تحمل آن و تالش برای بقا نیست. همه اینها باعث می شود 
تا براس��اس پیمایش های روانشناسی جدید انجام شده، ش��هر تهران در صدر بیماری های روان قرار داشته باشد و 
رتبه بیماری های روان در آن حتی باالتر از تصادفات و سرطان باشد. این موضوع را هفته قبل یوسف فکور، عضو 
هیأت موسس انجمن سالمت روان کشور اعالم کرده و گفته بود: شهر تهران در صدر بیماری های روانپزشکی قرار 
دارد که البته قابل توجیه اس��ت چون استرس ها در کالنشهرها به علت وجود مسائل اقتصادی، اجتماعی، توسعه 

سیاسی و فرهنگی که از مولفه های تاثیرگذار در بیماری ها هستند، وجود دارد.
بیماری های روان پزشکی تنها در کمین تهران؟

تورم، اشتغال، مسکن، ازدواج، هزینه های زندگی و ... تنها مشکالت شهر تهران نیستند؛ در هر جای ایران که زندگی 
کنی، فش��ارهای ناشی از آن احس��اس می شود. نبودن یا کم بودن حمایت های اجتماعی در کالنشهرها را شاید بتوان 
یکی از عوامل تشدیدکننده این موضوع دانست.  سامان توکلی، روان پزشک در این رابطه می گوید: کم بودن حمایت های 
اجتماعی یکی از این عوامل است که ممکن است در شهرهای کوچک تر هنوز تا حد زیادی وجود داشته باشد که در 
کالنشهرها این موضوع کمتر است، این درحالی است که بخش زیادی از جمعیت کالنشهرهایی مثل تهران مهاجرین 
هستند؛ مهاجرینی که شاید به دلیل کمبود موقعیت های شغلی و مسائل اقتصادی برای داشتن زندگی بهتر به تهران 
مهاجرت می کنند و از آن رش��ته ها و پیوندهایی که در محیط خودش��ان داش��تند، جدا می شوند بدون اینکه حمایت 
اجتماعی مشخص و صریحی در اینجا وجود داشته باشد. از نظر توکلی، در شهرهای بزرگ بخش زیادی از جمعیت که 
مرتب رو به افزایش است، جمعیت حاشیه نشین هستند که معموال مهاجرند و ممکن است وضعیت اقتصادی، اجتماعی 
مناسبی هم نداشته باشند و زندگی در حاشیه شهر آنها را در شرایطی قرار می دهد که از همان حداقل امکانات رفاهی 
و حمایتی که در شهر وجود دارد هم برخوردار نباشند.او می گوید: بنابراین اگر بخواهیم تعبیری از آمار داشته باشیم 
باید گفت که به طور کلی زندگی در کالنشهرها ممکن است به دلیل بیشتر بودن عوامل استرس زا که از عوامل کالن 
اقتصادی و اجتماعی ریشه می گیرد و به دلیل از دست رفتن پیوندها و حمایت هایی که افراد در زادگاه شان داشته اند، 

می تواند افراد را در برابر اختالالت روانی آسیب پذیر کند.
خشونت، میوه درخت آسیب های روانی

»همه چیز مانند زنجیر به هم متصل است. مرزهای باریک علت و معلولی وقایع به درستی قابل تفکیک نیست. 
جمعیت جوانی که نیازها و خواس��ته های کم وبیش روش��نی دارد. از جمله اشتغال و اگر اشتغال فراهم نمی شود، 
یک بیمه بیکاری قابل قبول. اما موقعی که اش��تغال مش��کل دارد و جمعیت جوان تحصیلکرده اس��ت و از طرفی 
حمایت اجتماعی کافی از آنها وجود ندارد، امید به آینده این جمعیت جوان کاهش به دالیل واقعی پیدا می کند 

و دالیل واقعی چشم انداز تاری است که در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وجود دارد.«
اینها را س��یامک زند رضوی، جامعه ش��ناس می گوید و معتقد است که نتیجه تمام اینها و شنیده نشدن صدای 
افراد و وجود مانع و محدودیت برای آن باعث می شود افراد یک جامعه در خود فرو بروند؛ چیزی که روان شناسان 
نام آن را اختالالت روانی می گذارند. او خش��ونتی را که در حال حاضر در جامعه افزایش پیدا کرده به دو دس��ته 
خشونت خانوادگی و خشونت شهری تقسیم کرده و توضیح می دهد: »خشونت های خانوادگی پاسخ مقاومت های 

زنان به فرهنگ مرد ساالری است و موقعی که مردساالری رو به تضعیف است این مقاومت ها دیده می شود.«
زند رضوی ادامه می دهد: »خش��ونت دیگر که در جوامع ش��هری بیشتر است، خشونت هایی است که در گذر و 
خیابان اتفاق می افتد و موضوعاتی که در آن ضرورت گفت وگو وجود دارد به نشنیدن صدای یکدیگر و به اصطالح 
دست به یقه شدن و از زور بازو استفاده کردن تبدیل می شود که این نبود بسترهای عمومی گفت وگو در جامعه 
را نشان می دهد.« به گفته این جامعه شناس، بستر گفت وگو و تمرین اعضای خانواده برای شنیدن صدای یکدیگر 
به طور مس��اوی از خانواده شروع می شود، اما در محیط های آموزشی شنیدن صدای کودکان و نوجوانان پذیرفته 
نیست و معموال بزرگترها و معلمان و مدیران در برابر شنیدن صدای بچه ها مقاومت و حتی گاهی در برابر پرسش 

کودکان و مقاومت آنها به شنیده نشدن صدای شان دست به خشونت می زنند.
جسم و جان گره خورده در هم

دس��ته ای از بیماری های روان پزشکی با نام اختالالت روان تنی ش��ناخته می شوند؛ یعنی اختالالتی که ممکن 
است نشانه های جسمانی داشته باشند که تا حد زیادی از شرایط روانی افراد متاثر هستند. این بیماری ها گستره 
زیادی را شامل می شوند، از بیماری های پوستی مثل پسوریازیس گرفته تا بیماری های گوارشی و قلبی و عروقی 
و آس��م و... که ممکن است در موارد بس��یاری دستگاه گوارش، تناسلی، تیروئید و مفاصل، براساس فشار روانی و 

استرس کارکرد خودش را از دست بدهد.

پرویز خسروشاهی
قائم مقام بیمه مرکزی



چند ماه پیش بود که نهاد پژوهش��ی مجلس گزارش داد دولت در سال جاری و 
در صورت ادامه روند کنونی با کسری بودجه 1۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده 
و این میزان کس��ری احتمالی حدود یک چهارم کل بودجه عمومی کشور در سال 
9۸ یعنی ۴۴۸ هزار میلیارد خواهد بود. همان زمان اغلب اقتصاددانان هشدار دادند 
که درآمدهای احتمالی دولت در الیحه بودجه سال 1۳9۸ غیرواقعی است و فروش 

روزانه یک میلیون و 5۰۰هزار بشکه نفت فراتر از حد انتظار است.
حاال صندوق بین المللی پول در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده، به بیان 
این واقعیت اما به زبانی دیگر پرداخت و اعالم کرد ایران برای جبران کسری بودجه 
ساالنه خود در سال آینده میالدی که از دو ماه دیگر آغاز می شود، نیازمند فروش 
نفت 195 دالری اس��ت. این درحالی اس��ت که ایران از یک س��و نمی تواند بر اثر 
تحریم های آمریکا، آزادانه هیچ نفتی بفروش��د و از س��وی دیگر، قیمت کنونی هر 
بش��که نفت نیز در ح��ال حاضر بین 6۰ تا 6۲ دالر اس��ت و تا قیمت 195 دالری 

فاصله بسیاری دارد.
هم امیدوارکننده و هم هشداردهنده

صن��دوق بین المللی پول در گزارش موس��وم به »چش��م انداز اقتصاد منطقه ای: 
خاورمیانه و آسیای مرکزی« به بررسی چشم انداز 16 شاخص کالن اقتصاد ایران در 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی پرداخت و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این 
سال به ۴6۳ میلیارد دالر افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود و 

نرخ تورم کاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد.
ای��ن گ��زارش صندوق بین الملل��ی پول هم جنبه ه��ای امیدوارکنن��ده ای برای 
اقتصاد ایران همانند رش��د اقتصادی مثبت در س��ال آینده داشت و هم زاویه های 
هشداردهنده ای در آن مستتر بود که مهمترین آن به کسری بودجه ایران در سال 

جاری و به خصوص در سال آینده برمی گشت.
براس��اس برآورد های صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰19 رشد 
منف��ی 9.5درصدی را تجربه کرده، اما در س��ال ۲۰۲۰ اثر تحریم ها تخلیه خواهد 
ش��د و اقتصاد این کشور رش��د مثبت خواهد داشت. همچنین با وجود تحریم های 
آمری��کا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۴5۸ میلیارد دالری در 

سال ۲۰19 با افزایش 5 میلیارد دالری در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و به ۴6۳ 
میلیارد دالر خواهد رسید.

در گزارش صندوق بین المللی پول و در ش��رایطی که ایران به دلیل تحریم های 
گس��ترده آمریکا در فروش نفت با مشکالت بسیاری روبه روست، آمده است: »ایران 
برای جبران کسری بودجه ساالنه خود در سال ۲۰۲۰ میالدی نیازمند فروش نفت 
به قیمت 19۴.6دالر است.« عددی که حتی در شرایطی که ایران از فروش آزادانه 
نفت هم برخوردار بود، امکان تحقق نداش��ت و بیش از سه برابر قیمت کنونی نفت 

در بازار انرژی است.
کسری بودجه چگونه جبران می شود؟

در این میان، سوال مهم این است که با توجه به پیش بینی کسری بودجه برای 
اقتصاد ایران و با در نظر گرفتن تحریم های نفتی، راهکار جبران این کسری چیست؟ 
در ماه ها و هفته های گذش��ته و پیش از انتش��ار گزارش صن��دوق بین المللی پول، 
اقتصاددانان نس��بت به کس��ری بودجه دولت هم در سال 9۸ و هم در سال آینده، 
هش��دارهای جدی داده و از دولت خواسته بودند تا به دنبال راهکاری اساسی برای 

جبران کسری بودجه باشد.
تجربه س��ال های گذش��ته نش��ان می دهد دولت ها در ایران برای جبران کسری 
بودجه معموال به افزایش فش��ارهای مالیاتی و انتش��ار اوراق مشارکت و قرضه روی 
می آورند که باعث بدهکارتر شدن دولت و ایجاد مشکالتی برای بنگاه های اقتصادی 
می شود. در سال گذش��ته و با پیش بینی کاهش درآمدهای نفتی ایران، دو راهکار 
برای جبران کس��ری بودجه 9۸ پیش بینی ش��د؛ راهکار نخست، انتشار اوراق مالی 
اس��المی و راهکار دوم، برداش��ت از صندوق توس��عه ملی بود. با شروع سال 9۸ و 
کاهش هرچه بیشتر فروش نفت ایران، کسری بودجه بیشتر از پیش بینی ها شده و 
دولت با پیشنهاد انتشار ۳۸ هزار میلیاردتومان اوراق مالی اسالمی دیگر را در جلسه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصاد مطرح کرد. این پیش��نهاد به تصویب شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه رسیده و دو مجموعه دولتی یعنی وزارت اقتصاد 
و س��ازمان برنامه وبودجه مامور به انتش��ار و فروش این اوراق ش��دند. این تصمیم 
شورای عالی هماهنگی اقتصاد، انتقاد بسیاری از اقتصاددانان را به همراه داشت. آنها 
معتقد بودند درحالی که رش��د اقتصادی در ایران منفی است، دولت در بازپرداخت 

اصل و سود این اوراق آن هم با سود 15درصد در آینده به مشکل بر خواهد خورد.
در یک جمله، استدالل ها برای انتشار اوراق آن است که این کار بهتر از استقراض 

از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم است، اما سوالی که بایست موافقان انتشار 
اوراق پاس��خ دهند، آن است که اگر در آینده بنابر ش��رایطی دارندگان اوراق قصد 
اصل و سود آن را کردند، دولت چگونه می تواند این حجم از بدهی خود را بپردازد؟

اصالح ساختار تنها راه جبران کسری بودجه
در این میان، یکی از روش هایی که برای جبران کس��ری بودجه مطرح می ش��ود 
آن اس��ت که دولت با اصالح ساختارها به خصوص اصالح نظام یارانه و اصالح نظام 
مالیاتی، کس��ری بودجه را جبران کند. در همین زمینه، بررس��ی مراکز مطالعاتی 
نش��ان می دهد اگر دولت برای جبران کس��ری بودجه دست به اصالح ساختارهای 
اقتص��ادی بزند، در مجموع 1۰۰هزار میلیارد توم��ان درآمد از طریق این راهکار ها 

قابل دستیابی است.
البت��ه این دیدگاه با واکنش ها و هجمه هایی چند روبه رو ش��د؛ چنانچه برخی 
کارشناس��ان معتقدند راهکار های مالیاتی در شرایط فعلی منجر به رکود بیشتر 
می ش��ود و بنابراین مناس��ب با شرایط کنونی کشور نیس��ت. همچنین برخی از 
اقتصاددانان آن را زمانبر دانسته و معتقدند در شرایط کنونی، بهترین راه فروش 
اوراق اس��ت، اما پاس��خی که در این باره وجود دارد، آن اس��ت که اوال پایه های 
مالیاتی همچون مالیات بر عایدی س��رمایه یا مالیات ب��ر خانه های خالی نه تنها 
منجر به رکود نمی شود بلکه با گرفتن جذابیت از بازار های غیرمولد و حاشیه ای 
می تواند نقدینگی را به س��مت تولید هدایت کرده و منجر به رونق تولید ش��ود. 
همچنین مالیات بر خانه های خالی و عرضه آن به بازار می تواند با کاهش قیمت 
مس��کن تورم انتظاری در جامعه را نیز کاهش دهد. نکته دیگری که به خصوص 
در مورد یارانه ها مطرح می شود، این است که اجرای آنها زمانبر است و درنتیجه 
برای جبران کس��ری بودجه، راهی مناسب نیس��ت. در این زمینه نیز باید گفت 
دول��ت با همین اس��تدالل نزدیک به چندین و چند س��ال اس��ت ک��ه از اصالح 
س��اختارهای نظام مالیات و همینطور یارانه طفره رفته و آن را به آینده موکول 
می کند و در بزنگاه هایی همچون کس��ری بودجه با برداش��ت از صندوق توسعه 
ملی یا انتش��ار اوراق اقدام به آینده فروشی می کند. در یک کالم، دولت دوازدهم 
می تواند با اصالح س��اختارها، هم کس��ری بودجه را جبران کند و هم وابستگی 
بودج��ه به خام فروش��ی نفت را از بین ببرد، اما راهکاره��ای کوتاه مدتی همچون 
انتشار اوراق یا برداشت از صندوق توسعه ملی تنها به آینده فروشی دامن می زند 

و نسل های آینده را گرفتار می کند.

دولت دوازدهم چگونه می تواند کسری منابع بودجه را جبران کند؟

راهکارها برای جبران کسری بودجه

ب��ا نزدیک ش��دن به آذرماه و فصل بودجه نویس��ی در اقتصاد ای��ران، رفته رفته 
تکه های پازل نخستین بودجه دو ساالنه تکمیل می شود. براساس آخرین اطالعاتی 
که ازسوی سازمان برنامه و بودجه درخصوص ویژگی های بودجه سال آینده منتشر 
ش��ده، مهم ترین س��ند مالی اقتصاد ایران با تغییرات گسترده ای در شکل و محتوا 
مواجه ش��ده و در یک کالم، پوس��ت اندازی کرده اس��ت؛ به طوری که برای اولین 
بار در تاریخ 7۰ س��اله بودجه ریزی ایران، بودجه س��ال آینده به صورت دو س��االنه 
)1۳99 تا 1۴۰۰( تدوین ش��ده و همینطور از روش غلتان در  آن اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. همچنین این بودجه برخالف س��ال های گذشته در دو مرحله شامل بودجه 
ش��رکت ها و بودجه عمومی تقدیم مجلس خواهد شد و شامل سه برنامه عملیاتی 
جداگانه برای طرح های عمرانی، اشتغال و یارانه انرژی خواهد بود. نکته دیگر اینکه 
در بودجه سال آینده هزار ردیف بودجه حذف می شود و طبق تقسیم بندی که برای 
دستگاه های سیاست گذار و مجری ایجاد شده از میان هزار ردیف بودجه ای که هر 
ساله در بودجه های س��نواتی تکرار می شد، تعداد دستگاه های سیاست گذار به 6۲ 
ردیف کاهش یافته است. بدین ترتیب مابقی ردیف های بودجه در قالب دستگاه های 
مجری دیده می شود. یکی از تغییرات مهمی که در بودجه سال آینده ایجاد شده، 
حذف هزار ردیف از آن است. براساس طراحی سازمان برنامه و بودجه، سال 1۳99 
و همچنین س��ال 1۴۰۰ با اجرای مدل دس��تگاه سیاس��ت گذار و مجری، برمبنای 
برنامه و عملکرد به دس��تگاه ها اعتبار تخصیص داده می ش��ود که هدف آن کاهش 
هزینه، پاس��خگو کردن دس��تگاه ها و افزایش بهره وری است. بدین ترتیب با اجرای 
مدل دستگاه های سیاست گذار و مجری اعتبار مجزای بیش از هزار دستگاه و ردیف 
در بودجه  سنواتی حذف خواهد شد و رابطه ای سه جانبه میان دستگاه سیاست گذار، 
مجری و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور برقرار ش��ده و با توجه به عملکرد اجرای 

برنامه ها و وظایف محوله اعتبار دریافت می کنند.
طبق گفته های رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، بیش از هزار دس��تگاه و ردیف و 
9 هزار برنامه ردیف در بودجه سال  9۸ داریم. براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم 
س��ند اجرایی بودجه سال آینده، دستگاه سیاس��ت گذار و مجری تعیین شدند که 

تنها 6۲ دس��تگاه شامل وزارتخانه ها، ش��ورای برنامه ریزی و توسعه تمام استان ها، 
نهاد ریاس��ت جمهوری، مجلس، شورای نگهبان، س��ازمان صداوسیما و دبیرخانه 
مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این فهرست قرار دارند. در این 
مدل دستگاه سیاست گذار، دستگاهی است که تنظیم برنامه های بخشی، راهبری، 
هماهنگی، نظارت و پاسخگویی به مراجع ذی صالح را برعهده دارد. دستگاه مجری 
نیز دستگاهی است که براساس قانون، وظیفه اجرای برنامه های مورد توافق سازمان 

و دستگاه سیاست گذار را برعهده دارد.
آنگونه که محمدباقر نوبخت توضیح داده، برای مثال برنامه درمانی توسط وزارت 
بهداشت، نفت، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و همه دستگاه ها به نوعی این برنامه 
را دارند. اما سیاس��ت گذار آن را تعیین می کنیم و با دستگاه سیاست گذار، سازمان 
برنامه و دستگاه مجری موافقتنامه ها مبادله خواهد شد و به عنوان سند اجرایی در 

دولت تصویب و به مجلس ارائه می شود.
از دیگر تغییرات اساس��ی در س��ند بودجه، برنامه محور بودن آن است، به طوری 
که در بودجه س��ال آینده، سه برنامه جداگانه ش��امل طرح های عمرانی، اشتغال و 
یارانه ه��ای پنهان همراه با الیحه به مجلس می رود. در این زمینه، رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه با بیان اینکه امسال سه برنامه دوساله به همراه الیحه بودجه تقدیم 
مجلس می شود، گفت:  قرار شد الیحه بودجه سال 1۳99 به صورت دوساالنه تنظیم 
شود. یعنی هم ارقام و پیش بینی های منابع و مصارف سال 1۳99 و هم پیش بینی 
س��ال 1۴۰۰ را با هم داشته باشیم. در این الیحه همه منابعی که حاصل از فروش 
نفت است خارج می شود، بنابراین الیحه بودجه سال آینده بدون انعکاس درآمدهای 

نفتی در منابع بودجه خواهد بود.
در ای��ن میان، در نخس��تین برنامه ای که همراه با الیح��ه بودجه تقدیم مجلس 
می ش��ود، تکلیف طرح های عمرانی مشخص شده اس��ت. آنگونه که نوبخت اعالم 
کرده، چهار اولویت برای طرح های عمرانی تعیین ش��ده اس��ت. بدین ترتیب منابع 
طرح های عمرانی اولویت دار یعنی طرح هایی که می تواند در سال 1۳99 و 1۴۰۰ به 
اتمام برسد، طرح هایی که رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری در سفرهای استانی 

تصویب کرده اند، طرح هایی که برای تعمیر و نگهداری و پرداختی کارمندان دولت 
از آن استفاده می شود و طرح های مناطق کمتر توسعه یافته به صورت ویژه، از منابع 

فروش نفت تأمین خواهد شد.
ب��ه گفته نوبخت، با حذف منابع نفتی از بودجه ج��اری، درآمدهای نفتی که در 
سال آینده داریم، با توجه به اینکه نوعی واگذاری سرمایه ای است به صورت تملک 
دارایی سرمایه ای برای طرح های عمرانی اختصاص خواهیم داد. البته این همه منابع 
ما برای طرح های عمرانی نیس��ت، بلکه س��ایر منابعی که از صندوق توس��عه ملی، 
تس��هیالت بانکی که برای طرح های مشارکتی الزم داریم نیز به آن افزوده می شود 
ک��ه در قالب برنامه عمرانی دولت به همراه الیح��ه ای که بدون منابع نفت تنظیم 

می شود، تقدیم خواهد شد.
همچنین اش��تغال، عنوان دومین برنامه بودجه دو ساالنه 1۳99 و 1۴۰۰ است. 
برپایه توضیحات معاون اول رئیس جمهوری، یک برنامه اش��تغال دوساالنه تدوین 
ش��ده و در آن هر س��ال، حدود یک میلیون فرصت ش��غلی پیش بینی شده است 
که حداقل ۲ میلیون فرصت ش��غلی در این برنامه دو س��االنه ایجاد شود. به گفته 
جهانگیری، اما اینکه از چه منابعی می توانیم این ش��غل ها را ایجاد کنیم و در چه 
فعالیت هایی امکان دارد این اش��تغال ایجاد ش��ود این همان کاری اس��ت که برای 

سال جاری انجام داده ایم و برای سال 1۳99 و 1۴۰۰ نیز در نظر گرفته ایم.
در بودجه دو ساالنه سال آینده همچنین ارقام یارانه های آشکار و پنهان از بودجه 
منفک می ش��ود و برنامه جداگان��ه ای به همراه طرح های عمرانی و اش��تغال برای 
یارانه ه��ا به مجلس می رود. به گفته نوبخت، در ای��ن برنامه برای مجلس و جامعه 
به صورت شفاف مشخص می کنیم که در اقتصاد ما چه مقدار یارانه می دهیم و آنها 
را چگونه تفکیک می کنیم و چه مقدار به صورت بودجه قرار اس��ت به دستگاه های 
مختلف بپردازیم که به صورت جزء در برنامه مش��خص ش��ده است. تغییری که در 
بودجه س��ال آتی دنبال می شود، جدا کردن یارانه ها از بودجه خواهد بود و در کنار 
آن، رقم ریز یارانه های پنهان را هم محاس��به خواهیم کرد تا ارقام بودجه ش��فاف و 

روشن باشد تا هم مردم و هم نمایندگان مجلس با شفافیت، نظارت داشته باشند.

نخستین بودجه دو ساالنه چگونه تدوین می شود؟

فصل جدید بودجه نویسی

نگاه

از کاهش هزینه دولت تا اصالح یارانه انرژی
 دیدگاه بخش خصوصی

برای جبران کسری بودجه
ات��اق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخ��ش خصوصی پایتخت درباره 
راه های جبران کس��ری بودجه معتقد است: دولت نباید برای جبران کسری 
بودجه به برداش��ت از بانک مرکزی یا اوراق مشارکت و قرضه متوسل شود، 
بلکه با کاهش هزینه ها، اصالح یارانه ها و اصالح بودجه نهادها و شرکت های 

دولتی بایست نسبت به رفع آن اقدام کند.
مسعود خوانس��اری در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق تهران که چندی 
پیش برگزار ش��د، با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از شاخص 
رقابت پذیری جهانی، گفت: در این گزارش وضعیت رقابت پذیری کشورهای 
مختلف جهان ازجمله ایران در س��ال ۲۰19 براس��اس 1۲ مضمون و 1۰۳ 
ش��اخص موردبررسی قرار گرفته است و متأس��فانه رتبه ایران با 1۰ مرتبه 

نزول به رتبه 99 از بین 1۴۴ کشور رسیده است.
رئی��س اتاق ته��ران ادامه داد: رتبه ایران در س��ال 1۳9۰ یعنی هش��ت 
س��ال پیش 6۲ بوده و این به معنای ۳7 پله س��قوط است و نشان می دهد 
۳7 کش��ور از ما جلو زده و پیش افتاده اند. ضعیف ترین رتبه هایی که ما در 
بررس��ی ش��اخص رقابت پذیری کس��ب کرده ایم مربوط به کارایی بازار کار، 
وضعی��ت اقتصاد کالن، وضعیت بازار محصول، وضعیت پویایی کس��ب وکار 
و وضعی��ت نهادها بوده اس��ت و رتبه ما در این چند ش��اخص بین 1۳۰ تا 
1۴۰ اس��ت و همین باعث ش��ده که رتبه کلی کشورمان هم به شدت تنزل 

پیدا کند.
او س��پس به گزارش هایی که صندوق بین المللی پ��ول و بانک جهانی از 
وضعیت اقتصادی جهان و کش��ورها منتشر کرده اند، اشاره کرد و گفت: در 
ارتباط با رش��د اقتصادی جهان )در س��ال ۲۰19( طب��ق گزارش صندوق 
بین المللی پول ش��اهد روند نزولی و کاهش ۰.6درصدی نس��بت به س��ال 
قبل خواهیم بود و برای س��ال آینده هم پیش بینی رشد اقتصادی ۳درصد 

را داشته اند.
به گفته خوانس��اری، صندوق بین المللی پول برای ایران در س��ال جاری 
رش��د اقتص��ادی نزولی و منف��ی 9.5درص��دی را پیش بینی کرده اس��ت، 
همچنین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم 
روند نزولی و منفی ۸.7درصد را نشان می دهد. بانک جهانی همچنین تورم 
امس��ال ایران را ۳۸درصد، س��ال 1۳99 را ۲9درصد و برای سال 1۴۰۰ را 
۲۲.7درصد پیش بینی کرده است و این نشان می دهد که ما در سال جاری 

و دو سال آینده همچنان با یک رکود و تورم روبه رو باشیم.
او عمده تری��ن چالش های��ی ک��ه پیش بینی ش��ده اقتص��اد ای��ران با آنها 
روبه رو ش��ود را »افزایش رکود تورم��ی در صورت ادامه محدودیت صادرات 
نفت«، »اس��تمرار کاهش ارزش پول ملی«، »افزای��ش هزینه های دولت«، 
»محدودش��دن توان بانک ها در تس��هیل فعالیت های اقتصادی«، »افزایش 

بیکاری« و »گسترش نرخ فقر« اعالم کرد.
رئیس اتاق تهران با اش��اره به این پیش بینی گفت: دولت در سال جاری 
با کس��ری بودجه باالیی روبه رو اس��ت و برای جبران و تأمین این کسری ها 
دول��ت افزای��ش درآمده��ای مالیاتی و توزی��ع اوراق مش��ارکت و قرضه را 
پیش بینی کرده اس��ت. در ارتباط با مالیات اگرچه که کار خوبی است ولی 
آن چیزی که س��ابقه این موضوع نش��ان می دهد در ش��رایط مشابه دولت 
عمدتاً فش��ار خود را برای گرفتن مالیات روی بنگاه ها و ش��رکت هایی وارد 
می کند که دارای شناس��نامه هس��تند؛ کما اینکه در ش��ش ماه گذشته هم 
عملکردش��ان این موضوع را نشان می دهد و این می تواند خدای نکرده باعث 
ش��ود که فش��ار بیش ازاندازه به بنگاه ها وارد شود و همین بنگاه هایی که در 
حال کار هس��تند هم با فش��ارهای جدید تعطیل شوند و با رکورد بیشتری 

روبه رو شویم.
خوانس��اری درخصوص انتشار اوراق مش��ارکت نیز تصریح کرد: 
اتفاقی که در این حوزه رخ می دهد این اس��ت که فقط مقداری از 
بدهی را دولت از سال جاری به سال بعد یا بعدتر می اندازد، تقریباً 
شبیه همین روالی که در سال های گذشته هم اتفاق افتاده است و 
درنهایت باعث افزایش تورم در س��ال جاری و سال های بعد خواهد 
ش��د و پیش بینی می ش��ود همان اتفاقی که در س��ال 1۳97 برای 
ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال 1۴۰۰ و 1۴۰1 هم 
دوباره اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد یک افزایش ناگهانی قیمت ارز 

و افت شدید ارزش پول ملی خواهیم بود.
او گفت: طبق پیش بینی ها کس��ری بودجه دولت در سال جاری 
بی��ن 1۰۰ تا 15۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه 
به اصالحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد کاهش خواهد یافت 
و ادامه داد: در س��ال 1۳9۴ که هیات نماین��دگان تغییر کرد و ما 
در اتاق مس��تقر ش��دیم، پیش بینی کردیم که اگ��ر به همین روال 
پیش برویم یعنی افزای��ش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز 
می شویم که درنهایت شاهد آن بودیم و حاال هم پیش بینی می کنم 
که اگر قرار باش��د کس��ری بودجه را دوباره از طریق انتش��ار اوراق 
مش��ارکت و قرضه از بانک مرکزی و... تأمین کنیم حتماً س��ه سال 
دیگر با همین ش��رایطی که در سال 1۳97 تجربه کردیم و جهش 

ارز رخ داد، روبه رو خواهیم شد.
رئی��س اتاق تهران با طرح این س��ؤال با توجه به ش��رایط چه باید 
کرد؟ ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه وبودجه نشان می دهد که 
دولت 1۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت 
می کند یعنی به هر نفر در سال حدود 16 میلیون تومان یارانه پرداخت 
می ش��ود و این پول اصاًل در چرخه اقتصادی کش��ور جاری نیس��ت و 
یارانه ای غیرعادالنه، بدون هدف و می توان گفت فسادانگیز است؛ برای 
نمونه می توان به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد. چند روز 
پیش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم در جلسه اتاق ایران اشاره 
کردند ک��ه در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه 
بیش از تقاضا شده اس��ت ولی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی صف طوالنی و 
تقاضا ده ها برابر آن چیزی که دولت منابع دارد. البته طبیعی است که 
فاصله بین ۴۲۰۰ تومان تا 1۲ هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد 

می کند و هم فسادبرانگیز است.
خوانس��اری افزود: هم اکنون تقریباً یارانه هایی که اختصاص پیدا 
می کن��د چه ارزی در نظر گرفته ش��وند و چ��ه غیرارزی در چرخه 
تولید و توسعه اقتصاد کشور نیستند و همین موضوع ضربه جدی را 
به اقتصاد کشور وارد می کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است 
که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن اس��ت 
به یک باره امکان اصالح این موضوع وجود نداش��ته باش��د ولی بهتر 
اس��ت قس��متی از این یارانه به عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت 
شود و بخشی از آن هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این 
موضوع می تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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بررسی مقایسه ای دو طرح »مسکن مهر« و »اقدام ملی مسکن« که طرح نخست 
از س��وی دولت های نهم و دهم و طرح دوم توسط دولت دوازدهم اجرا شده، نشان 
می دهد طرح »اقدام ملی مسکن« در ابعاد کوچک تر، زمان کوتاه تر و بدون مداخله 
دولت و با مش��ارکت بخش خصوصی اجرا خواهد ش��د. اگرچه این دو طرح ملی در 
برخی از ویژگی ها شبیه و در بسیاری از ویژگی ها با هم فرق دارند، اما تفاوت اساسی 
در این است که شروع »مسکن مهر« در زمان وفور منابع دولتی اجرا شد، در حالی 

که شرایط تامین مالی برای »اقدام ملی مسکن« این گونه نیست.
به گزارش خبرآنالین، مس��کن به عنوان یکی از مهمترین پیشرانه های اقتصادی 
کشور از سال ها پیش مورد توجه دولت ها بوده است. رونق ساخت و ساز و معامالت 
مس��کن حدود ۳۰۰ صنعت را در کشور به تحرک واداشته و گردش مالی بین این 
صنایع منجر به جذب نقدینگی توس��ط بانک ها ش��ده و در نهایت چندین مشکل 
بزرگ اقتصادی کش��ور اعم از رشد نقدینگی، کاهش سرعت گردش پول، کاهش و 
یا فریز منابع بانکی و در نتیجه کاهش توان تسهیالت دهی شبکه بانکی و ... مرتفع 
خواهد ش��د. طی سال های اخیر و به دلیل وضعیت خاص اقتصادی حاصل شرایط 
سیاسی، انتظارات تورمی سرمایه ها را به سمت خرید ملک سوق داد. این در حالی 
ب��ود که عالوه بر آپارتمان های کوچک متراژ نرخ معامالت امالک کلنگی نیز رو به 
افزایش گذاشت. در کنار این افزایش، قیمت زمین نیز که بیشترین سهم در تعیین 

قیمت امالک را به خود اختصاص داده است با شیب تند باال رفت.
دولت نهم با در نظر گرفتن این شرایط طرح مسکن مهر را ارائه و با هدف واگذاری 
ملک بدون قیمت زمین به متقاضیان آغاز کرد. طبق گفته نیکزاد وزیر مس��کن و 
شهرسازی دولت نهم از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر 
در ش��هرها و روستاها شروع به ساخت ش��ده اند که نیمی از این تعداد در روستاها 
بوده اند که تعداد 1٬5۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد 1۳9۲ تحویل شده و مابقی 
مس��کن های روستایی می بایست تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند، اما نحوه و 
کیفیت اجرای این طرح به نحوی به هدررفت منابع متقاضیان، بانک ها و انبوه سازان 
منجر شد که تا پایان دولت دهم کمتر از ۳۰درصد از این تعهد اجرا شده و آن بخش 

اجرا شده نیز به معضلی برای سازندگان و خریداران تبدیل شد.
آخرین آمار اجرای این طرح، از قفل شدن بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه 
در بیش از ۴.7 میلیون واحد بدون متقاضی واحد مس��کن مهر در مناطق مختلف 
کش��ور خب��ر می دهد. دولت یازدهم بعد از روی کار آم��دن تالش کرد تا این طرح 
معیوب را به س��رانجام برس��اند، اما اجرای طرحی ناقص الخلقه با مشکالتی متعدد، 
هزین��ه و انرژی فراوانی از بخش های درگیر دولتی و خصوصی با آن را هدر داد. در 
کنار تکمیل طرح مسکن مهر، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم با گزارشاتی که 

از رکود در بخش مسکن دریافت می کرد تصمیم به اجرای سیاست تحریک تقاضا و 
همچنین افزایش عرضه گرفته و طرح عظیم اقدام ملی مسکن را ارائه داد.

نکت��ه مثبت اجرای ای��ن طرح اثرات مثبت آن در قیمت مس��کن طی چند ماه 
گذش��ته اس��ت. اگرچه شاید بتوان رکود س��نگین در بازار مسکن را نیز عامل افت 
قیمت آن دانست اما قطعاً عرضه ۴۰۰ هزار مسکن طی دو سال و یا اتمام و تکمیل 
واحدهای باقیمانده مس��کن مهر طی پنج ماه باقی مانده سال جاری می تواند تأثیر 
بسیار زیادی در قیمت و هزینه اجاره بها داشته باشد و تأثیر این طرح طی روزهای 
گذاش��ته با افت بیش از ۳۰درصدی قیمت ملک نمایان ش��ده اس��ت. پیش بینی 
می ش��ود با آغاز ارائه امالک به متقاضیان می توان در انتظار کاهش بیش��تر قیمت 

ملک نیز ماند.
* تعداد واحدهای مسکونی در مسکن ملی چندتاست؟ در طرح »اقدام ملی برای 
مس��کن« عالوه بر تکمیل 5۰۰ هزار واحد ناتمام مس��کن مهر و احداث ۲۰۰ هزار 
واحد مسکن روستایی در کل، دولت دوازدهم، معادل یک میلیون و 1۰۰ هزار واحد 
مسکن احداث خواهد کرد. در واقع خود طرح، ساخت 6۰۰ هزار واحد است. ۲۰۰ 
هزار واحد روستایی که بزرگترین طرح ساخت مسکن روستایی محسوب می شود و 

همچنین ۴۰۰ هزار واحد شهری.
* تفاوت محل احداث مس��کن ملی با مس��کن مهر چیس��ت؟ از زمان رونمایی 
طرح در زمستان س��ال گذشته تا شهریور امسال تمام جزییات طرح مورد بررسی 
قرار گرفت و جانمایی، تعداد واحدها، امکانات و س��ایر مشخصاتی که مسکن ملی 
باید داش��ته باشد تا هیچ شباهتی به مسکن مهر که مردم نسبت به آن دافعه پیدا 
کرده اند نداشته باشد. یکی از ایرادات مهم مسکن مهر این بود که از اراضی و خارج 
از شهرها استفاده شد که امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث 
شد تا هزینه های سنگین ایجاد راه و زیرساخت های اصلی، امکانات رفاهی و ... روی 
دوش دول��ت مان��ده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مش��تری 
رها شد. در طرح اقدام ملی مکان یابی درون شهرها است. براساس طرح اقدام ملی 
1۰۰ هزار واحد مسکن در بافت های فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای 
جدید و 1۰۰ هزار واحد نیز در ش��هرهای کوچک و با جمعیت کمتر از 1۰۰ هزار 

نفر ساخته خواهد شد.
*  مدت زمان تکمیل طرح مس��کن ملی و تحویل به متقاضیان چقدر اس��ت؟ 
دولت نهم زمان اجرای مس��کن مهر را پنج س��ال اعالم کرده و س��ال 1۳9۰ را به 
عنوان سال پایانی تکمیل و تحویل مسکن به متقاضیان قرار داده بود اما در نتیجه 
تم��ام اقدامات ناقص و غیرکارشناس��ی در طراحی و اجرای این پروژه تا س��ال 9۲ 
تنها نزدیک به ۳۰درصد از تعهدات آن انجام ش��ده و بیش از 7۰درصد حتی آغاز 

به س��اخت هم نشده بود. بخش هایی هم که س��اخته و تقریباً تکمیل بود به دلیل 
مشکالت زیرساختی اعم از برق و آب و گاز و مدرسه و درمانگاه و مسیرهای تردد 
و ... در نهایت با انصراف متقاضیان مواجه شد. در طرح اقدام ملی مسکن اما برنامه 
اصلی تکمیل و واگذاری تمام واحدهای مسکن مهر ناتمام تا پایان امسال اعالم شده 
و زمان ساخت واحدهای جدید در این طرح دو سال در نظر گرفته شده است. قبل 
از آغاز رسمی عملیات طرح اقدام ملی، ساخت 57 هزار واحد مسکونی در قالب این 
طرح در ش��هرهای جدید آغاز شده بود و به گفته حبیب اله طاهرخانی، مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید، برخی از آنها به مرحله فوندانسیون و حتی اسکلت 
رسیده است. به گفته وی با توجه به شروع پروژه ها از سال 1۳97 در شهرهای جدید 

متوسط پیشرفت پروژه ها در بخش ساخت و آماده سازی 15درصد است.
* مس��کن مل��ی چه تفاوت ظاهری با مس��کن مه��ر دارد؟ در ای��ن طرح دیگر 
ساختمان های بلندمرتبه و 1۰ یا 15 طبقه ساخته نخواهد شد. تعداد طبقات طرح 

مسکن ملی در نهایت هفت طبقه خواهد بود.
* شرایط متقاضیان مسکن ملی چیست؟ متقاضیان مسکن ملی باید از شرایط 
زیر برخوردار باش��ند: متأهل باشند. سابقه س��کونت در شهر موردتقاضای مسکن 
داش��ته و از امکانات و تس��هیالت دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده باشند. 

شرایط دریافت تسهیالت اعم از اعتبارسنجی و ... را نیز داشته باشند.
* ثبت نام برای خرید مس��کن ملی از چه زمانی آغاز می ش��ود؟ سامانه ثبت نام 
برای مس��کن ملی از 15 آبان ماه )هفته آینده( آغاز به کار کرده و از همان روز نیز 

آماده ثبت نام متقاضیان است.
* میزان تس��هیالت متعلق به این طرح چقدر اس��ت؟ واحدهای مسکونی طرح 
ملی مسکن با قیمت تمام شده عرضه و به متقاضیان 75 تا 1۰۰ میلیون تومان وام 

پرداخت می شود. این وام توسط بانک مسکن ارائه می شود.
* چه کس��انی می توانند ثبت نام کنند؟ طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن 
ش��ش دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی ش��دن اس��ت. تولید مس��کن برای 
دهک های یک و دو که توس��ط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیس��تی 
صورت می گیرد که در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است. 
فقط کسانی می توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند که فرم )ج( آنها سبز 
باش��د. براس��اس فرم )ج( هر فردی می تواند یک بار از امکانات دولتی برای خانه دار 
ش��دن استفاده کند و کسانی که فرم )ج( آنها قرمز باشد، بدین معنا است که قباًل 
از این امکانات استفاده کرده اند. تمامی افرادی که در صندوق پس انداز یکم مسکن 
برای دریافت تس��هیالت خرید خانه س��رمایه گذاری کرده اند نیز می توانند در طرح 

اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.

2 طرح »اقدام ملی مسکن« و »مسکن مهر« چه تفاوتی با هم دارند؟

مسکن ملی زیر ذره بین
یادداشت

مسأله خودروی متعارف و نامتعارف

براساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی )مصوب 7 اردیبهشت 1۳۳9(، هر کس 
بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و س��المتی یا مال یا 
آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر  که به موجب قانون برای 
افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری 
ش��ود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود  است. بر این اساس راننده هر 
خودرویی که سبب وارد آمدن ضرر مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگری 

 شود مسئول جبران خسارت مالی ناشی از آن است. 
تا قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 1۳95 در 
مجلس، مسئولیت یادشده سقفی نداشت و معادل زیان وارده به هر میزان که 
باشد بود مگر اینکه به تشخیص دادگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی می بود که 
عرفاً قابل اغماض است و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده 
زیان می شود. به عبارت دیگر قانون مسئولیت مدنی، برای مسئولیت مالی راننده 
مسبب حادثه سقفی تعیین نکرده است مگر اینکه به حکم دادگاه مبلغ خسارت 

پرداختی از سوی مسبب حادثه کاهش داده شود.
اما با تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1۳95 در مجلس، 
مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در برابر خودرو های زیان دیده کاهش یافت 
و این بار برخالف گذشته، در متن قانون برای آن سقف تعیین شد. به این ترتیب 
که براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1۳95، 
خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به 
گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل 
جبران خواهد بود. براس��اس تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور، منظور از خودروی 
متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 5۰درصد سقف تعهدات بدنی که 
در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد. الزم به ذکر است که سقف تعهدات 
بدنی که در ابتدای هر سال اعالم می شود همان مبلغ دیه در ماه های حرام است. 

این مبلغ برای سال 1۳9۸ برابر ۳6۰ میلیون تومان تعیین شده است. 
با ذکر یک مثال می توان ابعاد این دگرگونی در مس��ئولیت راننده مس��بب 
حادثه نسبت به خودروهای زیان دیده را به نحو بهتری نشان داد. فرض می شود 
در یک حادثه رانندگی، به خودرویی که قیمت آن ۴۰۰ میلیون تومان است به 
تشخیص کارشناس ارزیابی خسارت ۲۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است. 
حال سوال این است که مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه یعنی مبلغی که 
راننده مقصر حادثه باید به خودروی زیان دیده بپردازد چقدر است؟ در صورتی 
که س��قف تعیین شده برای مسئولیت راننده مسبب حادثه در تبصره ۳ ماده ۸ 
قانون بیمه ش��خص ثالث مصوب اردیبهشت س��ال 1۳95 نبود مبلغ زیانی که 
راننده مسبب حادثه موظف به جبران آن بود معادل ۲۰ میلیون تومان می شد، 
ام��ا با وجود تبصره ه��ای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه ش��خص ثالث جدید، مبلغ 

خسارت قابل جبران دیگر معادل ۲۰ میلیون تومان نخواهد بود. 
از آنجای��ی ک��ه قیمت خ��ودروی صدمه  دیده باالتر از نصف س��قف تعهدات 
بدنی س��ال 1۳9۸ یعنی باالتر از 1۸۰ میلیون تومان اس��ت بنابراین خودروی 
مذکور طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1۳95، خودروی 
نامتعارف محس��وب می ش��ود و بایستی مس��ئولیت مالی راننده مسبب حادثه 
براس��اس معیار تعریف  ش��ده در تبصره ۳ ماده ۸ قان��ون مذکور تعیین گردد. 
بر این اس��اس مسئولیت مالی راننده مس��بب حادثه، معادل زیان وارده در یک 
حادثه رانندگی مش��ابه و متناظر بر گرانترین خودرو از میان خودروهای دارای 
قیمت کمتر از 1۸۰ میلیون تومان اس��ت. به عبارت دیگر کارش��ناس ارزیاب 
خسارت برای تعیین میزان مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه باید دست به 
یک شبیه سازی بزند و از خود بپرسد اگر به فرض راننده مسبب حادثه به جای 
خودروی صدمه دیده )خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی مورد بحث(، با گران ترین 
خودرو در بین خودروه��ای دارای قیمت کمتر از 1۸۰ میلیون تومان، تصادف 
می کرد و آسیب متناظر و مشابهی را به خودروی زیان دیده وارد می آورد چقدر 
باید خس��ارت می داد. پاسخ ارزیاب خسارت به سوال مذکور همان مبلغی است 
که راننده مسبب حادثه باید به زیان  دیده بپردازد. به دالیل روشن احتمال اینکه 
این مبلغ باالتر از ۲۰ میلیون تومان باشد صفر یا نزدیک صفر است بنابراین مبلغ 

مذکور قطعاً کمتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
اگر مبلغ مذکور به عنوان مثال 5 میلیون تومان برآورد شود به آن معنا خواهد 
بود که حداکثر مس��ئولیت راننده مسبب حادثه طبق قانون بیمه شخص ثالث 
مصوب 1۳95 فقط 5 میلیون تومان است نه ۲۰ میلیون تومان. طبعا اگر سقف 
پوشش زیان مالی بیمه نامه شخص ثالث راننده مسبب حادثه باالتر از 5 میلیون 
تومان باشد کل این مبلغ را شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد. با توجه به اینکه 
در س��ال 1۳9۸ سقف پوشش زیان مالی بیمه نامه های شخص ثالث 9 میلیون 
تومان اس��ت بنابراین در مثال مورد بررس��ی کل مبلغ 5 میلیون تومان توسط 

شرکت بیمه ذی ربط جبران خواهد شد. 
پس از اجرایی ش��دن قانون بیمه ش��خص ثالث مصوب 1۳95 بخصوص در 
دو س��ال اخیر، بخشی از زیان دیدگان حوادث رانندگی که خودروی آنها بنا به 
تعریف تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور خودروی نامتعارف محس��وب می شود، با 
مشاهده اینکه مبلغ زیان اعالمی از سوی کارشناس ارزیاب خسارت یا شرکت 
بیمه با زیان واقعی واردشده به خودروی آنان فاصله قابل مالحظه ای دارد تصور 
نمودند که در بیمه  نامه های شخص ثالث محدودیتی اعمال شده و این بیمه ها 
هستند که مبالغ خسارت پرداختی را کاهش داده اند. در حالی که ایجاد شکاف 
میان زیان  اعالمی و زیان واقعی واردش��ده، ربطی به بیمه ها نداش��ته و ناشی از 
تغییر قانون بیمه شخص ثالث و تحدید مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در 
حوادث رانندگی در آن قانون است. به نظر می ر سد گنجاندن تصمیم به تحدید 
مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در قانون بیمه شخص 
ثالث به جای قانون مس��ئولیت مدنی، در ایجاد تصور مورد اشاره بی تأثیر نبوده 
اس��ت. هدف نوش��ته حاضر بیان نقاط ضعف یا قوت تحدید مسئولیت راننده 
مسبب حادثه به نحوی که در قانون بیمه شخص ثالث سال 1۳95 آمده، نیست 
اما یک نکته مهم را نمی توان نادیده گرفت و آن اینکه قانون گذار بایستی برای 
حمایت از آن دسته از رانندگانی که بدون ارتکاب بی احتیاطی مشخصی و صرفاً 
از روی تصادف سبب وارد آمدن زیان مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگر 
می  شوند اما برای شان به لحاظ توان مالی امکان جبران خسارت وارده بر شخص 
زیان  دیده نیست تدابیری بیندیشد و مانع از آن شود که این دسته از شهروندان 
دچار عس��رت و تنگدستی که اصلی پذیرفته شده است شوند. این اصل از قبل 
هم به صورت غیرمستقیم در قانون مسئولیت مدنی وجود داشت اما محدود و 
مشروط به ایجاد عسرت و تنگدستی به تشخیص دادگاه شده بود که در قانون 
بیمه ش��خص ثالث مصوب 1۳95 به متن قانون آم��ده و به آن عمومیت داده 
شده است، بنابراین توجه و دغدغه مندی نسبت به این اصل در قانون در جهت 
حمایت از رانندگان ناتوان امری قابل درک است اما درباره شیوه محقق و اجرایی 
کردن این اصل و اینکه آیا هزینه این حمایت را باید شخص زیان دیده بپردازد یا 

کل جامعه بحث های جدی می توان مطرح نمود.
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پرویز خسروشاهی
قائم مقام بیمه مرکزی

گزارش مرکز آمار از کاهش محسوس برخی از کاالهای خوراکی حکایت می کند. 
در این میان، وحید شقاقی شهری، ثبات و کاهش نرخ ارز، مدیریت ارز ترجیحی و 

تنظیم بازار را ازجمله عوامل این کاهش قیمت می داند.
ب��ه گزارش ایرنا، گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمتی برخی اقالم مهم خوراکی، 
حاکی از کاهش محس��وس قیمت بس��یاری از این محصوالت است. براساس نتایج 
به دس��ت آمده در مهرم��اه 1۳9۸، اق��الم پرتقال محصول داخ��ل )۳9.۲درصد(، 
س��یب زمینی )۲۳.۸درصد(، س��یب درختی زرد ) 17.۲درصد(، گوشت گوسفندی 
)۲درصد(، گوش��ت گوس��اله ) ۲.1درصد( و گوشت مرغ ) ۴.۴درصد( نسبت به ماه 
قبل کاهش قیمت داش��ته اند. البته در مقابل، ش��اهد رشد محدود قیمتی اقالمی 
مانند خیار )۲7.7درصد(، چای خارجی بسته ای )۲.6درصد( و پنیر ایرانی پاستوریزه 
)۲.۴درصد(  هس��تیم. با این حال، گزارش یادش��ده که متوس��ط قیمت ماهانه ۲۴ 
کاالی خوراکی را به صورت جداگانه می س��نجد، نش��ان می دهد از میان این تعداد 
اقالم خوراکی 1۳ قلم در ماه مهر )نسبت به شهریور( کاهش های قیمتی محسوسی 
داش��ته اند، اما در مقابل 11 کاالیی که در این ماه افزایش قیمت را تجربه کرده اند، 
به استثنای خیار که ۲7.7درصد رشد کرده، مابقی زیر ۲.6درصد افزایش داشته اند.
در این زمینه، وحید شقاقی شهری با اشاره به اینکه حدود پنج ماه است که نرخ 
ارز روندی کاهنده داش��ته و همین طور بیش از دو ماه اس��ت که در کانال 11 هزار 
تومان ثابت مانده، گفت: هم ثبات و هم کاهش قیمت ارز اهمیت اساسی دارد. ثبات 
نرخ ارز روحیه س��فته بازی را از بین می برد و کاهش آن هم به کاهش قیمت مواد 

اولیه محصوالت کمک کرده است.
ای��ن اقتصاددان درباره عامل دوم یا همان تخصیص هدفمند دالر ۴۲۰۰ تومانی 

نیز توضیح داد: کشور طی سال 1۳97 در مصرف دالرهای ۴۲۰۰ تومانی مسائل و 
چالش های مختلفی داشت، موضوعاتی که باعث می شد این یارانه به جامعه هدف 
اصابت نکند، اما دولت در سال جاری توانست مدیریت مناسبی در مصرف این دالر 
به دس��ت آورد. سال گذش��ته برخی که برای واردات کاالهای اساسی دالر دریافت 

کردند، در نهایت یا از کشور گریختند یا به قیمت آزاد به بازار فروختند.
او ادامه داد: س��ومین علت این اس��ت که دولت در تنظیم بازار و تأمین و توزیع 
کاالهای اساس��ی قوی تر و منس��جم تر از سال گذشته ظاهر ش��ده است. به گفته 
شقاقی شهری در نهایت هر سه این عوامل موجب شد که قیمت بخشی از کاالهای 

اساسی ثابت یا کاهنده شود.
چه محصوالتی از سال گذشته ارزان تر شده اند؟

طی یک سال گذشته، اقتصاد ایران تورم باالیی را تجربه کرد؛ روندی که ابتدا در 
بازار ارز و طال آغاز شد و بعد به کاالهایی مانند زمین و خودرو رسید و در نهایت کل 
بازار اعم از کاالهای خوراکی و غیرخوراکی را درنوردید. از همین رو، روند کاهش��ی 
تازه ای که طی ماه مهر شروع شده، هنوز نتوانسته دامنه گسترده افزایش های یک 
سال گذشته را جبران و قیمت کاالها را به تعادل برساند، هرچند تداوم روند مذکور، 

امیدهای این توازن را پررنگ تر کرده است.
اما در میان رش��د قیمتی یک سال گذشته که تقریباً همه کاالها را دربر گرفت، 
این آمارها نش��ان می دهد برخی کاالها در بازار هس��تند که نسبت به سال گذشته 
ارزان تر شده اند. البته این موضوع نتایجی منفی برای تولیدکننده این کاالها در پی 
داش��ته است. طبق ارقام این گزارش اقالمی مانند تخم مرغ ماشینی )1۰.7درصد(، 
گوجه فرنگی )۴۲.۳درصد( و سیب درختی )یک درصد( نسبت به سال گذشته افت 

قیمت داشته اند.
اهمی��ت اقالم خوراک��ی جدا از بحث ه��ای مربوط به امنیت غذایی و س��المت 
جامعه باالخص طبقات پایینی جامعه، به علت تأثیری اس��ت که در شاخص قیمت 
مصرف کننده )نرخ تورم( دارد. ضریب اهمیت اقالم خوراکی، آشامیدنی و دخانیات 
در سبد خانوارهای ایرانی بیش از ۲7درصد است، یعنی به طور متوسط ۲7درصد از 
کل هزینه  خانوارها به این اقالم اختصاص می یابد. یکی از کاالهای بسیار پرنفوذ که 
به تنهایی ۳۰درصد از هزینه خانوارها را می بلعد، مسکن است. در واقع در میان 1۲ 
گروه کاالیی که س��بد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد، این دو گروه به تنهایی 
نزدیک به 6۰درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهند. از همین رو، کاهش در 

این دو گروه می تواند نرخ تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.
تورم 32درصدی در پایان سال

شقاقی ش��هری در این خصوص اظهار کرد: کاهش قیمت اقالم خوراکی موجب 
خواهد شد که بخشی از بار تورمی کل اقتصاد هم کنترل شود. روند نرخ تورم نشان 
می دهد در ماه های آینده وضعیت امیدوارکننده اس��ت و احتماالً در پایان س��ال به 
یک تورم ۳۲ تا ۳5درصد برسیم. به گفته این اقتصاددان، در سال گذشته و ابتدای 
سال جاری وضعیت اسفباری بر اقتصاد حاکم شده بود، اما اخیراً ورق برگشته و نرخ 
تورم نشان می دهد روند بهتری نسبت به پیش بینی های اوایل امسال حکم فرماست.  
وی گف��ت: اوای��ل س��ال پیش بینی ها درباره ن��رخ تورم به ب��االی 5۰درصد هم 
می رس��ید، اما با ثبات و کاهش نرخ ارز و مدیریت و س��اماندهی ارز یارانه ای، نرخ 
تورم در ماه های آینده روندی کاهشی خواهد داشت. هر چقدر ثبات ارز بیشتر باشد، 

می توانیم امیدوار باشیم که از نوسانات تورمی هم کاسته خواهد شد.

کاالهای خوراکی چگونه ارزان می شود؟

3 عامل کاهش قیمت کاالهای خوراکی
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وصول 813 هزار فقره چک رمزدار در شهریور
ایرانی ها چقدر چک کشیدند؟

براس��اس تازه ترین آمار بانک مرکزی معادل ۸1۳ هزار فقره چک 
رمزدار به ارزش��ی حدود 119۸ هزار میلیارد ریال در ش��هریورماه 
1۳9۸ در کل کش��ور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 

و مبلغ به ترتیب 9.7درصد و ۳9.1درصد کاهش داشته است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، براساس تازه ترین آمار بانک 
مرکزی معادل ۸1۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود 119۸ 
هزار میلیارد ریال در ش��هریورماه 1۳9۸ در کل کش��ور وصول شد 
که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبل��غ به ترتیب 9.7درصد و 
۳9.1درصد کاهش داش��ته اس��ت. در ماه مورد بررس��ی در استان 
ته��ران ح��دود ۲5۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزش��ی حدود 6۸9 

هزار میلیارد ریال وصول شد.
در م��اه مذکور ۴6.۸درصد از تع��داد چک های رمزدار وصولی در 
س��ه اس��تان تهران )۳1.۲درصد(، خراس��ان رضوی )7.9درصد( و 
اصفهان )7.7درصد( وصول ش��ده اس��ت که بیش��ترین سهم را در 
مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 69.7درصد از ارزش 
چک های فوق در اس��تان های تهران )57.5درصد(، خراسان رضوی 

)6.9درصد( و اصفهان )5.۳درصد( وصول شده است.
همچنی��ن بال��غ بر 7 میلی��ون و 6۰۰ فقره چک در ش��هریورماه 
1۳9۸ در کل کش��ور وصول ش��د که از این تعداد حدود 6 میلیون 
و ۸۰۰ فق��ره عادی و بالغ بر ۸۰۰ هزار فقره رمزدار بوده اس��ت. بر 
این اساس در کل کشور ۸9.۳درصد از کل تعداد چک های وصولی، 
عادی و 1۰.7درصد رمزدار بوده اس��ت. در ماه مورد بررسی، در کل 
کش��ور حدود 19۲۴ هزار میلیارد ریال چک وصول ش��د که حدود 
7۲6 ه��زار میلیارد ریال چک عادی و ح��دود 119۸ هزار میلیارد 
ریال چک رمزدار اس��ت. ب��ه عبارتی در کل کش��ور ۳7.7درصد از 
کل ارزش چک های وصولی، عادی و 6۲.۳درصد رمزدار بوده است.

آخرین خبرها از راه اندازی بازار متشکل ارزی
تست گرم بازار متشکل ارزی برای صرافی ها

بازار متشکل ارزی که مهم ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار 
ارز به شمار می رود در صورت تامین شرط های بانک مرکزی و آماده 
ش��دن صرافی ها و بانک ها و طی روند آموزش��ی آغاز به کار خواهد 
کرد. زمان راه اندازی »بازار متش��کل ارز« که به نظر کارشناسان در 
صورت کارکرد درس��ت می تواند به جوالن دالالن و س��وداگران در 
ب��ازار ارز پایان داده و عالوه ب��ر ثبات قیمت ها، نرخ ها را نیز کاهش 
دهد هنوز مش��خص نیست و تاکنون چندین بار زمان راه اندازی آن 

به تاخیر افتاده است.
بررسی ها نشان می دهد، برای آشنا کردن صرافی ها با سامانه بازار 
متش��کل یک فضای مجازی )دمو( برای آنها در نظر گرفته ش��ده و 
معامالت فرضی توس��ط آنها انجام می ش��ود. تست گرم سامانه بازار 
متش��کل نیز از اواخر تیرماه آغاز ش��ده که در آن، صرافان به طور 
واقع��ی و در حجم پایین اقدام به س��فارش گذاری و خرید و فروش 
ارز می کنند. حجم معامالت در تس��ت گرم بازار متش��کل، زیر یک 
هزار دالر اس��ت. با وجود اینکه هنوز زمان جدیدی برای راه اندازی 
بازار متش��کل تعیین نش��ده، اما از صرافی ها خواس��ته شده تا روند 

آماده سازی خود را شتاب دهند.
در همی��ن زمینه، مدیرعامل بازار متش��کل ارزی ب��ا بیان اینکه 
بس��ترهای راه اندازی بازار متش��کل ارزی فراهم و آموزش صرافی ها 
در حال انجام است، گفت: دست به ماشه، آماده راه اندازی این بازار 
هس��تیم و هر زمان که سیاست گذار اعالم کند این بازار آغاز به کار 
خواهد کرد. محمود شکس��ته بند در گفت وگو با ایرنا، در واکنش به 
برخی ادعاها مبنی بر کنار گذاش��تن طرح راه اندازی بازار متش��کل 
ارز، افزود: راه اندازی این بازار همچنان در دس��تور کار دولت و بانک 
مرکزی است، اما زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی به سیاست های 
بانک مرکزی بس��تگی دارد، اما ش��رایط را برای راه اندازی این بازار 
فراه��م کرده ای��م. او درباره تاخیر در زمان راه اندازی بازار متش��کل 
ارزی، اف��زود: آتش س��وزی که چن��دی پیش در س��اختمان محل 
راه اندازی این بازار رخ داد خسارت هایی را به بار آورد که به سرعت 

نسبت به بازسازی آن اقدام کرده ایم.
ب��ه گفت��ه وی، با ثبت ن��ام و آم��وزش صرافان، ش��مار بانک ها و 
صرافی هایی که به شبکه بازار متشکل ارزی متصل شده اند به حدود 

1۳۰ مورد رسیده است.

بانکنامه

اگرچه بحث دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در ایران، بحث 
تازه ای نیس��ت، اما در چند روز گذشته، خبری با استناد به پیش نویس 
الیح��ه اصالح قانون مالیات های مس��تقیم مبنی ب��ر دریافت مالیات از 
س��ود سپرده های بانکی منتشر شده است. در ادامه این خبر آمده است 
ک��ه س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی در 
پیش نوی��س اصالح قانون مالیات های مس��تقیم در صدد اخذ مالیات از 
سود س��پرده بانکی و سود سهام برآمده اند. در متن این پیش نویس نیز 
پیش بینی شده که بتوان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. 
البته متن تهیه ش��ده در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی 

است و مشخص نیست در فرآیند قانون گذاری چه تغییراتی بکند.
در همین حال، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادعای مطرح شده در 
برخی رس��انه ها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از سود سپرده های 
بانک��ی را تکذیب کرد و گفت: در طرح قانون مالیات های مس��تقیم تاکنون چنین 

موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
مناقشه دریافت مالیات از سپرده های بانکی

 به گزارش خبرآنالین، بحث دریافت مالیات از س��ود س��پرده های بانکی، بحثی 
قدیمی اس��ت که هر از چندی از س��وی سیاس��ت گذاران اقتصادی، کارشناسان و 
مس��ئوالن مطرح می ش��ود، اما هنوز وضعیت پرداخت مالیات در ایران به گونه ای 
اس��ت که بیش از ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران مالیات پرداخت نمی کند و 

شمار فراریان مالیاتی همواره دغدغه ای برای مجریان و قانونگذاران تلقی می شود.
دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در حالی مطرح می شود که اقتصاد ایران 
هنوز طی چهار دهه گذشته حریف غول تورم نشده و هر از چندی قدرت نمایی غول 
تورم مناس��بات رفتاری مردم را تحت تاثیر قرار داده و بنیان های اقتصادی را تحت 

تاثیر خود قرار می دهد.
 آلبرت بغزیان، اس��تاد دانش��گاه تهران در این خصوص معتقد است: کسانی که 
س��ود سپرده بانکی را به تورم گره زده اند، در برابر این ناکارآمدی مسئولیتی خطیر 
را عهده دار هس��تند و باید پاسخ دهند در دوره های رشد تورم که زمینه برای عقب 

ماندن سود سپرده های بانکی از موج تورمی فراهم می شود چه باید کرد؟
در ش��رایط کنونی نیز سود س��پرده های بانکی با دریافت سود حداکثر 1۸درصد 
خود عقب ماندگی آش��کاری را نسبت به تورم دارا هستند و در این شرایط طبیعی 
اس��ت که دریافت مالیات نمی تواند ساختاری کارآمد را ایجاد کند. اگرچه دریافت 
مالیات از س��ود س��پرده در بسیاری از کشورها سابقه دارد اما ساختار بانکی در این 
کش��ورها تفاوتی ماهوی با ایران دارد و مش��کل تورم نیز در این کش��ورها طی این 

سال ها رفع شده است.
 هرچند افزایش پایه های مالیاتی یکی از مهمترین خواسته اهداف پیش بینی شده 
به منظور کاهش وابس��تگی به نفت و اداره اقتصاد بر پایه درآمدهای مالیاتی است 
اما به نظر می رس��د اقتصاد ایران هنوز مهیای اجرای این موضوع نیست. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هر دو موضوع دریافت مالیات از سود 

سپرده را تکذیب کرده اند.
مالیات از سپرده های بانکی، شاید وقتی دیگر

همچنین مهدی تقوی استاد دانشگاه عالمه طباطبائی نیز در پاسخ به این سوال 
که آیا دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی اقدامی مثبت است یا خیر می گوید: 
من معتقد هستم در شرایط فعلی این اقدام می تواند سبب سرازیر شدن سرمایه ها 
به بازارهای موازی نظیر مس��کن و ارز و خودرو ش��ود و شرایطی ناگوار برای کشور 

ایجاد کند.
او با اش��اره به اینکه پیش از دریافت س��ود از سپرده بانکی باید زمینه های داللی 
مهار شود، گفت: وقتی شما بدون نام و نشان نتوانید دست به خرید و فروش بزنید 
و یک روز سکه بخرید و روز دیگر بازار ارز را به هم بریزید، آن وقت می توان حلقه 
مالیاتی را تنگ کرد اما اگر همچنان خرید و فروش های پنهانی رونق داش��ته باشد 
و دالالن بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند این طرح مضرات بیش��تری نسبت به 

مزایایش خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مطمئن باشید اگر قرار باشد سود 
س��پرده یا بانکی مشمول مالیات شود، الزم است ابتدا دولت و قانونگذار 
اصالحات س��اختاری در سیس��تم بانکی را مدنظر قرار دهند و سپس با 
مه��ار تورم، افزایش امید به آینده و همچنین ممانعت از کس��ب س��ود 
واهی در بازارها وارد عمل ش��وند و در نهایت س��رفصل دریافت سود از 

سپرده و حتی سهام را به سرفصل های مالیاتی اضافه کنند.
شرایط خاص برای دریافت سود از سپرده ها

در عین حال، وحید شقاقی شهری، نظری دیگر در این خصوص دارد. 
این اقتصاددان می گوید می توان س��قف خاصی را برای دریافت سود از 
س��پرده های بانکی تعیین ک��رد و به عنوان مثال اع��الم کرد دارندگان 
س��پرده هایی با مبلغ باالتر از یک میلیارد یا ... مشمول پرداخت مالیات 

بر سود می شوند.
به گفته شقاقی شهری، اگرچه این اقدام به عدالت نزدیک تر است اما 
مقاومتی جدی در برابر این موضوع وجود دارد. به اعتقاد این اقتصاددان، 
می ت��وان مالیاتی پلکانی را در این حوزه ت��دارک دید، اما مهدی تقوی 
در این خصوص معتقد اس��ت: راه فرار در این بخش باالس��ت، افراد یا با 
افتتاح حس��اب های متعدد س��عی می کنند از زیر بار پرداخت سود فرار 

کنند و هم ممکن است خروج سرمایه ها به مقصد بازارها رونق گیرد.
پس از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی هم رد کرد

ام��ا پس از اع��الم موضع وزیر امور اقتص��ادی و دارایی درخص��وص نبود برنامه 
مشخص برای دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی، رئیس کل بانک مرکزی نیز 
در اظهاراتی تاکید کرد: اخذ مالیات از س��ود سپرده های بانکی به هیچ وجه صحت 

ندارد و دولت چنین برنامه ای در دستور کار ندارد.
عبدالناصر همتی درباره مطرح شدن اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی، گفت: 
این موضوع را من هم در برخی سایت ها دیده ام اما هیچ گونه بحثی در دولت و سایر 

مراجع مهم تصمیم گیری اقتصادی در این زمینه مطرح نشده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، همتی تاکید کرده اس��ت که هیچ برنامه ای برای اخذ 

مالیات از سود سپرده های بانکی در بانک مرکزی مطرح نیست.

اما و اگرها درباره دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی

پای مالیات به بانک ها می رسد؟
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تعطیالت حجم معامالت بورس را کاهش داد
 رشد 3853 واحدی بورس تهران

در هفته اخیر، ش��اخص بورس با ۳۸5۳ واحد رش��د رو به رو ش��د و حجم 
معامالت با توجه به کم شدن روزهای معامالتی به دلیل تعطیالت کاهش یافت. 
به گزارش ایسنا، در پایان معامالت هفته منتهی به ۸ آبان ماه 9۸، شاخص کل 
با ۳۸5۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۳9 هزار و 661 واحد رسید. 
شاخص کل هم وزن با ۳7۳7 واحد افزایش معادل ۴.6۲درصد رقم ۸۴56۲واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با ۲61۸ واحد افزایش به رقم ۲۲5 هزار 
و ۸75  واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم با ۸659 افزایش عدد 6۲7 هزار و 
۸71 واح��د را تجربه کرد و به این ترتیب ش��اخص ب��ازار اول با 1.17درصد و 
ش��اخص بازار دوم با  1.۴درصد افزایش نس��بت به هفته قبل همراه شدند. در 
س��ه روز کاری این هفته، ارزش کل معام��الت اوراق بهادار به ۳۰91۸ میلیارد 
ریال بالغ شد که به دلیل تعطیالت نسبت به هفته قبل ۴۰درصد کاهش یافت. 
در ضمن تعداد 7۰۸۲ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و 156 
هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۴1درصد و 1۲.۸درصد کاهش را 
نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این در حالی است که  تعداد ۳17 میلیون 
واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 
بیش از ۳۲۳9 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و هر کدام به ترتیب با ۴۰ 
و ۴1درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. در بازار بدهی که اوراق 
مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 1۰۰هزار برگه اوراق 

مشارکت به ارزش کل بیش از 5۰ میلیارد ریال معامله شد.

بورس پسته با هدف کمک به کشاورزان 
راه اندازی شد

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس پسته با هدف کمک به کشاورزان 
راه اندازی ش��د، گفت پسته کاران می توانند کاالی خود را در انبارهای تعیین شده 
بسپارند و در کنار آن گواهی مربوطه را اخذ و در زمان مناسب اقدام به عرضه کاالی 
خ��ود در بازار کنند. حمید مهرآور در گفت وگو با ایرنا، به راه اندازی بورس پس��ته 
اشاره و بیان کرد: تجربیات جهانی نشان داده است که ورود محصوالت کشاورزی 
کشور به یک بازار شفاف مانند بازار سرمایه می تواند کمک کننده به اقتصاد کشور 
و نیز کش��اورزان باش��د. او با بیان اینکه در گذشته نه چندان دور زحمت کار برای 
کش��اورز بود اما سود آن نصیب دالل می ش��د، افزود: تمهیدات اندیشیده شده در 
سال های گذشته مانند همکاری بورس کاال با تعاونی های مربوطه زمینه سهولت 
کار برای کش��اورزان را فراهم کرد و باعث راه اندازی چندین انبار اس��تاندارد برای 
کاالیی مانند زعفران شد تا از این طریق زعفران کاران بتوانند کاالی در اختیار خود 
را بعد از برداشت به این انبارها بسپارند. مهرآور فعالیت این انبارها را به بانک تشبیه 
کرد و اظهار داشت: کشاورز در مقابل میزان کاالی ارائه شده، گواهی سپرده دریافت 
می کند، این گواهی دارای ارزش اس��ت و به عنوان اوراق بهادار محسوب می شود. 
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، این تجربه موفق در زیره و زعفران باعث 
شد تا پسته که به عنوان محصول استراتژیک کشور تلقی می شود به این مجموعه 
اضافه شود. وی یادآور شد: پسته تر اگر به موقع فرآوری نشود می تواند مشکالتی را 
با خود به همراه داشته باشد و دیگر بازارهای بین المللی این کاال را با نرخ مناسب 
خریداری نمی کنند، بنابراین این کاال نیازمند مکانی مناسب است که تاکنون همه 
پسته کاران از این امکانات برخوردار نبودند و با ضرر و زیان هنگفت همراه شدند. 
مهرآور خاطرنشان کرد: تا قبل از عرضه زعفران در بورس کاال زعفران کاران مجبور 
بودند تا کاالی خود را در زمان برداش��ت با هر قیمتی به فروش برسانند در حالی 
که اکنون با عرضه این کاال در بورس این مشکل برطرف شده است. این کارشناس 
بازار س��رمایه اظهار داشت: خوشبختانه پسته ایران که به عنوان مرغوب ترین نوع 
پس��ته در جهان تلقی می شود اگر بتواند به درس��تی از امکانات موجود در بورس 
کاال اس��تفاده کند با بهترین قیمت به فروش خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: 
بورس پس��ته با هدف کمک به کش��اورز وارد این مسیر شد و مانند بحث زعفران 
که به زعفران کاران کمک کرد تا ضمن فروش کاالی خود با قیمت واقعی، کاالی 
باکیفیت تولید کنند این بار هم انبارهایی برای پسته راه اندازی شد که پسته کاران 
می توانند کاالی خود را در این مکان بسپارند و در کنار آن گواهی مربوطه را اخذ 

و در زمان مناسب اقدام به عرضه کاالی خود کنند.

نماگربازارسهام

نفت خام با هدف افزایش فروش و رفع موانع موجود، وارد تاالر شیشه ای شد، اما 
تاکنون نتوانس��ته مشتریان زیادی را جذب کند که عده ای علت آن را شرایط بازار 
و عده ای دیگر سیاست گذاری نادرست می دانند. در این میان، حسین عبده تبریزی 
معتقد است که در شرایط تحریم نمی توان با استفاده از بورس، معامالت نفت را که 

در ذات خود معامالت بین المللی هستند، سامان داد.
او درباره استفاده از ابزارهای جدید معامالتی برای فروش نفت در شرایط تحریم 
می گوید: باید قبل از اعمال تحریم ها نسبت به استفاده از ابزارهای جدید معامالتی 
اقدام می ش��د، چراکه بورس نفت یک بورس بین المللی اس��ت و در شرایط بحران 
نمی توان آن را ساماندهی کرد. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، همه ابزارها مثل 
اختیار، آتی ها و سلف می توانند به ما کمک کنند، اما کمک ابزارها محدود است و 

طراحی باید درست باشد.
به گزارش ایسنا، روز ۲۸ بهمن سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در جریان 
بررس��ی جزییات بخش درآمدی الیحه بودجه س��ال ج��اری، با بند الحاقی تبصره 
یک این الیحه موافقت کردند و برمبنای آن، وزارت نفت مکلف شد ماهانه حداقل 
۲میلیون بش��که نفت خام س��بک، ۲میلیون بش��که نفت خام سنگین و دو بشکه 
میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه 1۰۰درصد 
ریال��ی یا ارزی در رینگ بین الملل )صادراتی( ب��ورس انرژی در چارچوب قوانین و 
مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه 

یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
در همین راستا، اردیبهشت  امسال شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی 
در بورس انرژی از سوی وزیر نفت ابالغ شد؛ شیوه نامه ای که بیژن زنگنه وزیر نفت 

هدف از تدوین آن را ایجاد شفافیت پولی در عرضه عنوان کرده است.
ب��ه گفته وی، تا پیش از ابالغ ش��یوه نامه، عرضه نفت و میعانات گازی در بورس 
انرژی تنها با اجازه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صورت می گرفت، اما با 
توجه به اینکه فروش نفت و میعانات گازی در بورس انرژی در قانون سال 9۸ ذکر 
شده، این ش��یوه نامه با در نظر گرفتن همه فعل و انفعال های فروش توسط وزارت 
نفت تدوین و در آن، به مباحثی همچون نحوه قیمت گذاری و نحوه تعدیل قیمت ها 

اشاره شده است.
ارزیابی نکردن صالحیت خریداران، قائل نشدن محدودیت برای مقاصد صادراتی 
)به جز رژیم صهیونیستی(، کاهش نرخ پیش پرداخت از 1۰درصد ارزش سفارش به 
6درصد، افزایش مدت زمان تسویه پس از تاریخ بارگیری محموله از 5۰ روز به 6۰ 
روز و تعیین قیمت پایه مبتنی بر ارزان ترین نرخ نفت صادراتی ایران )نفت صادراتی 

به مقصد مدیترانه(، از جمله تسهیالتی است که با هدف افزایش استقبال از فروش 
نفت خام در بورس انرژی از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران مدنظر قرار گرفته و در 

اطالعیه های عرضه گنجانده شده است.
با این وجود از عرضه نفت خام و میعانات نفتی در بورس انرژی آن طور که انتظار 
می رفت اس��تقبال نشد که امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در 
بورس انرژی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر چرایی استقبال نکردن از نفت خام و 
میعانات گازی عرضه ش��ده در رینگ بین الملل بورس ان��رژی با وجود تخفیف ها و 
تسهیالتی که نفت در این حوزه در نظر گرفته است، اظهار کرد که از آنجاکه عرضه 
نفت خام در بورس انرژی به طور طبیعی از شرایط بازار اثر می پذیرد، نمی توان نسبت 

به فروش نفت خام با استفاده از این ابزار، انتظاراتی غیرمعمول داشت.
به گفته وی، بازار نفت خام ایران با محدودیت هایی مواجه است و این محدودیت ها 
فارغ از نوع ابزار یا روش های عرضه، فروش نفت خام را با تنگناهایی مواجه کرده که 
شرکت ملی نفت ایران همه توان خود را به کار گرفته است تا در چارچوب قوانین 
و مقررات، شرایط را برای استقبال حداکثری خریداران فراهم کند، اما در این میان 

نباید اثرپذیری از شرایط خاص حاکم بر بازار نفت کشور را نادیده گرفت.
طب��ق اعالم تبیانی��ان، تاکنون از مجموع ۳۴ عرضه نفت خ��ام و میعانات گازی 
ش��رکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل ب��ورس انرژی، یک میلیون و 15 هزار 
بشکه نفت خام سبک و 7۰ هزار بشکه نفت خام سنگین معامله شده و عرضه های 

میعانات گازی تاکنون به معامله ای نرسیده است.
وی بر تداوم عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی تاکید و اظهار کرد 
که فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی طبق قانون به طور مستمر ادامه دارد و 
وقفه اخیر نیز صرفا به دلیل متناسب سازی و روزآمد کردن فرآیند کار با شرایط بازار 

پدید آمده و به زودی اطالعیه های عرضه های بعدی اعالم خواهد شد.
در این زمینه رضا پدیدار، کارشناس حوزه انرژی نیز درباره وضعیت فعلی بورس 
انرژی و آینده آن گفت که ساختار بورس در دنیا تعریف شده است و هر کسی که 
قصد مش��ارکت در این حوزه را دارد، باید با مدل های متعارف اجرایی بورس که در 
دنیا جاری اس��ت، عمل کند و اگر ش��رکت امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران 
تکلیف می کند که محموله باید ۳5 هزار بشکه باشد باید تدابیر الزم برای این مهم 

را نیز در نظر بگیرد.
به گفته وی، زمانی که ۳5 هزار بشکه خریداری می شود، امکان صادرات آن وجود 
ندارد؛ برای اینکه کش��تی که می خواهد این محموله را حمل کند، باید به ظرفیت 

7۰۰ هزار بشکه برسد، یعنی باید ۲۰ تا محموله ۳5 هزارتایی خریداری شود.

به اعتقاد این کارش��ناس حوزه انرژی، ممکن است شخصی ۳5 هزار بشکه نفت 
خریداری کند اما قصد حمل کردن آن را نداش��ته باشد، چراکه یکی از ویژگی های 
بورس این است که افراد می توانند روی کاالی خریداری شده خود بازی کنند، مثاًل 
یک ماه کاال را نگه دارند و س��پس به فروش برسانند یا اینکه محموله را به صورت 

کاغذی به فروش برسانند و وارد پروسه عملیاتی نشوند.
پدیدار معتقد است فرمولی که امروز بورس دارد، یک مقدار سخت است؛ به طور 
مثال درباره پرداخت ها باید 6درصد قبل از شرکت در بورس پرداخت و بعد از برنده 
ش��دن نیز باید ۲۰درصد فوری پرداخت و ۸۰درص��د دیگر ظرف مدت زمانی باید 

پرداخت و سپس از بنادر صادراتی خارک برده شود.
ای��ن کارش��ناس حوزه انرژی با بی��ان اینکه باید مس��ائل مالی را مانند 
کش��ورهای توسعه یافته پیش ببریم، گفت که باید برای افراد حائز شرایط 
و کارگ��زاران بورس خط اعتباری در نظر گرفته ش��ود، چراکه این افراد با 
خط اعتباری که دارند، بازی می کنند و این مس��اله موجب ایجاد گردش 

اقتصادی و رونق در بورس می شود.

چرا نفت بورسی مشتری پر و پا قرص ندارد؟

طلسم صدور نفت از معبر بورس
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سود و زیان های فعالیت در بازار عراق
 تهدید صادرات ایران به عراق با اجناس 

نامرغوب!
آل اس��حاق گفت تمایل تجار عراقی به واردات اجناس نامرغوب، 

جایگاه آینده ایران در بازار عراق را تهدید می  کند.
  رئی��س اتاق مش��ترک ای��ران و ع��راق در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان،  اظهار ک��رد: به طور کلی رواب��ط ایران و عراق 
ش��امل دو مبحث می ش��ود، بخش��ی از آن به مباحث عملکردی و 
بخ��ش دیگری به خط مش��ی و آینده نگری های ای��ن حوزه مربوط 
می ش��ود. حجم صادرات 6 ماهه گذش��ته ایران ب��ه عراق حدود ۴ 

میلیارد و 66۳ میلیون دالر بود.
او گفت: از مجموع کاال های صادرشده از ایران حدود ۲5درصد به 
چین، ۲۲درصد به عراق و مابقی به س��ایر کشور ها مربوط می شود؛ 
مبالغ ذکرش��ده به ص��ادرات غیرنفت��ی مربوط می ش��ود و جدا از 
ص��ادرات برق، گاز، نفت و خدمات فنی و مهندس��ی اس��ت؛ روزانه 
حدود ۳۸ تا ۴۰ میلی متر مکعب گاز از ایران به کش��ور عراق صادر 
می ش��ود. همچنین  میزان برق صادراتی  به هزار تا 15۰۰ مگابایت 

می رسد.
آل اس��حاق با اشاره به رشد ۲.16درصدی صادرات ایران به عراق 
نس��بت به شش ماه گذش��ته، گفت: در سال 97 حدود 1۳ میلیارد 
دالر به کش��ور عراق صادرات داش��تیم و برنامه ریزی های مان برای 
رس��اندن این رقم به ۲۰ میلیارد دالر است، دستیابی به این رقم از 
نظر کارشناس��ان این حوزه و رابطه ایران و عراق امری دست یافتنی 
اس��ت، اما نیاز به تهیه زیرساخت، سرمایه گذاری و عزم تمام کشور 

دارد.
رئی��س ات��اق بازرگانی مش��ترک ای��ران و ع��راق گف��ت: بنا بر 
برنامه ریزی های انجام ش��ده منتظریم در س��ال 9۸ به حد صادرات 
در س��ال گذشته دست پیدا کرده و حتی از مرز آن هم عبور کنیم، 
اما توجه داشته باشید که صادرات به عوامل مختلفی بستگی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران تشریح کرد: یکی از مزیت های 
کشور عراق نسبت به س��ایر بازار های خارجی این است که به طور 
تقریبی تمام اقالم صادراتی را می پذیرد، از طرفی س��طح استاندارد 
مواد تولیدش��ده در کشور ما توس��ط بازارهای عراقی تایید می شود 
پ��س بازار ع��راق می تواند بازار مناس��بی برای م��واد غذایی، لوازم 
خانگی، لوازم بهداش��تی، مواد پالستیکی و ... تولیدشده برای کشور 

ما باشد.
جایگاه برتر ایران در بازار عراق

 او گف��ت: کش��ور عراق بازار مصرف مناس��بی ب��رای اغلب اقالم 
دارد پس می تواند محل مناس��بی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی 
کش��ور، حتی بنگاه های کوچک و متوس��ط باش��د. عمده صادرات 
م��ا به کش��ور های اروپایی و چین مربوط به م��واد خام، محصوالت 
پتروش��یمی و س��نگ آهن اس��ت اما بازار عراق می توان��د پذیرای 
کاال های نهایی تولیدشده در کشور باشد که منجر به ایجاد اشتغال 

و درآمدزایی برای کشور شود.
آل اس��حاق بیان کرد: تا 15 سال آینده بازار عراق بزرگترین بازار 
منطقه اس��ت و بیش��ترین مزیت را برای ما دارد؛ از مجموع واردات 
این کش��ور، ایران با حدود ۲۴درصد بیش��ترین سهم را دارد، چین 
ب��ا ۲۰درص��د و ترکیه ب��ا  19.5درصد در جایگاه ه��ای بعدی قرار 
می گیرند. در ش��رایط فعلی وضعیت خوب��ی در بازار عراق داریم اما 
اگر الزامات و برنامه ریزی های مناس��ب را نداشته باشیم این ارقام به 
راحتی می تواند کاهش پیدا کند؛ ارقام مربوط به سهم های صادرات 
به عراق بس��یار به هم نزدیک است و علی رغم مزیت هایی که کشور 
ما دارد، تالش س��ایر کش��ور ها می تواند این س��هم ها را از دست ما 

خارج کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: غیر از مسئله صادرات، 
س��رمایه گذاری های متعددی برای بلندمدت و در زمینه هایی مثل 
عتبات، حوزه های فنی و مهندس��ی، هتل س��ازی و گردش��گری در 
عراق انجام ش��ده است؛ سالیانه عالوه بر ایام اربعین باالی 7میلیون 
گردش��گر بین دو ای��ران و عراق رفت و آم��د می کنند که می تواند 

آورده زیادی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.

آمریکا مدعی وضع تحریم جدید علیه بخش 
عمرانی ایران شد

وزارت امور خارجه آمریکا مدعی ش��د، تحریم هایی را علیه بخش 
عمرانی در ایران وضع کرده است.

به گ��زارش گروه بین المل��ل خبرگزاری تس��نیم، وزارت خارجه 
آمریکا روز پنجش��نبه تحریم های تازه ای بر بخش س��اخت و س��از 
یا عمران��ی ایران اعمال ک��رد. بنا بر ادع��ای وزارت خارجه آمریکا 
تحریم ه��ای جدی��د در بخش عمران و س��اخت و س��از ب��ه دلیل 

»ارتباط« این بخش با »سپاه پاسداران« وضع شده است.
به گزارش یورونیوز، مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه 
ایاالت متحده اعالم کرد که مایک پومپئو، وزیر خارجه این کش��ور 
با وجود تمدید معافیت ها در زمینه همکاری هسته ای غیرنظامی با 
ایران، محدودیت های مرتبط با برنامه هس��ته ای این کشور را حفظ 
کرده اس��ت. براساس اعالم وزارت خارجه آمریکا فروش فلزات خام 
ی��ا نیمه تمام، گرافیت، زغال س��نگ و نرم افزار برای اس��تفاده های 
صنعت��ی به ایران می تواند در صورتی که در بخش س��اخت و س��از 

ایران مورد استفاده قرار گیرد مشمول تحریم شود.
پومپئو همچنین تشخیص داده است که از چهار »ماده راهبردی« 
در ارتب��اط با برنامه هس��ته ای، نظامی و موش��کی ایران اس��تفاده 
می ش��ود و به همین دلیل مبادله کنندگان این مواد با ایران تحریم 
می ش��وند. واش��نگتن این چهار »ماده راهب��ردی« را دو نوع فوالد 

ضدزنگ و دو نوع اوراق لحیم کاری شده منگنز اعالم کرده است.
دول��ت آمری��کا همزم��ان با ای��ن تحریم ه��ای جدی��د معافیت 
ش��رکت های روس��ی، چینی و اروپایی از تحریم به دلیل فعالیت در 

تاسیسات هسته ای ایران را تمدید کرد.
خبرگ��زاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده اس��ت 
ک��ه این معافیت ها برای مدت »9۰ روز« تمدید ش��ده اس��ت. این 
معافیت ها به ش��رکت های روس��یه، چینی و اروپایی اجازه می دهد 
تا ب��دون اینکه مورد تحریم آمریکا قرار گیرند در بخش هس��ته ای 

ایران فعالیت کنند.

اخبـــار

مدیرعامل صندوق پنبه کشور گفت با توجه به شرایط مساعد بارندگی با استفاده 
از بذور خارجی پیش بینی می شود که امسال تولید پنبه تصفیه شده به 6۰ تا 65 

هزار تن برسد.
 محمدحس��ین کاویانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت تولید پنبه در کشور اظهار کرد: علی رغم بارندگی های سیل آسا در بهار، اما 
مناطق پنبه خیز در امان بودند و تنها بارندگی ها و ذخیره آب شرایطی ایجاد کرد 

که عملکرد مزارع پنبه رضایت بخش بود.
وی مجموع س��طح زیرکش��ت پنبه در کل کشور را حدود 9۰ هزار هکتار اعالم 
کرد و گفت: با توجه به اس��تفاده از بذور خارجی و ش��رایط مساعد بارندگی انتظار 
داریم که متوسط عملکرد تولید در هر هکتار به دو و نیم تن برسد که با این وجود 
حداقل ۲۲۰ هزار تن وش پنبه برداش��ت شود که از این میزان 6۰ تا 65 هزار تن 

پنبه تصفیه شده و آماده مصرف صنعت نساجی استحصال خواهد شد.

کاویانی با اش��اره به اینکه برداش��ت پنبه در گلس��تان از 15 شهریور آغاز شده 
اس��ت، بیان کرد: اس��تان های فارس، خراس��ان و اردبیل در هفته های گذشته به 
تازگی کشت خود را آغاز کرده اند. این مقام مسئول قیمت َوش در استان گلستان 
و خراس��ان بس��ته به کیفیت را 6 هزار و ۴۰۰ تا 7 هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
تعاونی پنبه کاران استان فارس قیمت وش را بسته به کیفیت و رقم 5 هزار و ۲۸۰ 
تا ۸ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم کرده اند، ضمن آنکه هر کیلو پنبه در استان گلستان 
از ۲۰ هزار و 5۰۰ تا حداکثر ۲1 هزار تومان و در استان خراسان از 19 هزار تا ۲۰ 

هزار تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد.
مدیرعامل صندوق پنبه کشور با انتقاد از واردات نخ با حجم باال در ماه های اخیر 
اظهار کرد: طی ماه های گذش��ته حجم زیادی نخ به صورت رس��می و  غیررسمی 
وارد کش��ور شده که این امر شرایط س��ختی را برای صنعت نساجی کشور ایجاد 

کرده است.

ب��ه گفت��ه وی از اداره کل صنعت نس��اجی و پوش��اک انتظار داری��م با اعمال 
نظارت ه��ای کاف��ی از واردات بیش از حد نخ و پنبه در کش��ور جلوگیری کنند تا 

صنعت نساجی دچار مشکل نشود.
این مقام مسئول حداقل نیاز صنایع نساجی کشور به پنبه را 1۳۰ تا 1۴۰ هزار 
تن اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه 5۰درصد پنبه موردنیاز به صنعت نس��اجی 

از داخل تأمین می شود، از این رو مابقی نیاز باید از طریق واردات تأمین شود.
بیش از 95درصد برداشت پنبه با دست انجام می شود

کاویانی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آخرین وضعیت مکانیزاس��یون 
پنبه، گفت: در زراعت پنبه در مرحله کاشت و آماده سازی زمین صد درصد عملیات 
به طور مکانیزه انجام ش��ده است و همچنین در مرحله داشت، سمپاشی و وجین 
بیش از 5۰درصد عملیات مکانیزه اس��ت در حالی که در مرحله برداشت علی رغم 

اهمیت باالی آن مکانیزاسیون و برداشت با ماشین های پنبه بسیار محدود است.

تولید 65 هزار تن پنبه در کشور

 ۹۵درصد برداشت پنبه با دست انجام می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی، 
باال بودن عوارض و مالیات  و پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصوالت دخانی 
را، از جمله دالیل افزایش قاچاق سیگار عنوان کرد و گفت اخیرا باخبر شدیم که 
تولیدکنندگان محصوالت قاچاق و تقلبی در یکی از کش��ورهای همس��ایه که در 
قاچاق کاالهای دخانی به ایران نیز بس��یار فعال هس��تند، به یک شرکت سازنده 

ماشین آالت سیگار، سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین آالت را داده اند.
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، از افزایش کاالی دخانی قاچاق و تقلبی 
در بازار خبر داد و اظهار کرد که بررس��ی بازار نشان می دهد که در حوزه مبارزه 

با کاالی دخانی قاچاق فعالیت خاصی صورت نمی گیرد.
وی عل��ت افزایش قاچاق را، باال بودن عوارض و مالیات های محصوالت دخانی 
عن��وان و اظهار کرد: اخیرا نیز الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس ش��ورای 
اس��المی مطرح ش��ده که مالیات محصوالت دخانی را نس��بت به س��ایر کاالها 

افزایش می دهد و افزایش سالیانه  نیز در آن پیش بینی شده است که این تصمیم 
هزینه های تولید و توزیع محصوالت قانونی را نیز افزایش خواهد داد.

ب��ه گفت��ه رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنندگان 
محص��والت دخان��ی، با توج��ه به اینک��ه کاالی قاچاق، حق��وق دولتی پرداخت 
نمی کن��د و کنترل��ی روی آن نیس��ت، به قیمت پایین ت��ر از محصوالت مجاز به 
فروش می رس��د، بنابرای��ن تا زمانی که اختالف قیم��ت و صرفه اقتصادی وجود 

دارد، قاچاق محصوالت دخانی نیز ادامه خواهد داشت.
تاج��دار پایین بودن ریس��ک کش��ف و ضبط محص��والت دخان��ی را از دیگر 
دالیل افزایش قاچاق عنوان کرد و گفت: اخیرا باخبر ش��دیم که تولیدکنندگان 
محصوالت قاچاق و تقلبی در یکی از کش��ورهای همسایه که در قاچاق کاالهای 
دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشین آالت سیگار 

سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشین آالت را داده اند.

ب��ه گفته وی، مطلبی که به آن  اش��اره ش��د، نش��ان می دهد ک��ه قاچاقچیان 
تصمیمات اقتصادی و تحرکات کشور را در زمینه مبارزه با قاچاق رصد می کنند 
و با سوء اس��تفاده از نقاط ضعف سیاس��ت ها و قوانین، در صدد توسعه و افزایش 
تولید خود هس��تند، چراکه برآورد آنها این است که بازار ایران در آینده نزدیک 

محصوالت قاچاق بیشتری را طلب خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، درباره موض��وع تاثیر افزایش مالیات، ب��ر کاهش مصرف و 
افزایش قاچاق محصوالت دخانی؛ همیش��ه اختالف نظرهایی وجود داشته است. 
مس��ئوالن س��تاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه 
با اس��تعمال دخانیات ایران معتقدن��د که افزایش مالیات محصوالت دخانی و در 
نتیجه افزایش قیمت آنها، منجر به کاهش مصرف می ش��ود، اما دست اندرکاران 
تولی��د محصوالت دخانی می گویند ک��ه افزایش قیمت تنها باعث افزایش قاچاق 

می شود و برای کاهش مصرف اقدامات فرهنگی الزم است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت با توجه به تصمیم دولت برای واردات 
یک و نیم تا دو میلیون تن گندم به نظور ذخایر اس��تراتژیک به سازمان بازرسی 
کل کش��ور پیشنهاد داده ایم که به جای واردات اقدام به خرید تضمینی گندم با 

نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان از کشاورزان کنند.
 عطاء اهلل هاش��می، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعیت ش��کایت گندمکاران به س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور. اظهار کرد: طی 
هفته ه��ای اخیر بنیاد ملی گندم��کاران به نمایندگی از جامع��ه تولیدکنندگان 
ش��کوائیه ای به س��ازمان بازرسی کل کش��ور نوش��ت که هم اکنون نظریه و نامه 

قطعی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
او درخصوص پیش��نهاد بنیاد ملی گندمکاران به سازمان ملی کشور، افزود: با 
توجه به آنکه دولت برای ذخایر استراتژیک قرار است یک و نیم تا دو میلیون تن 
گندم وارد کند از این رو پیش��نهاد داده ایم که این میزان گندم را از کش��اورزان 

با نرخ حداقل ۲ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کنند تا تولیدکنندگان نس��بت به 
خروج گندم ذخیره شده در انبار ها تمایل داشته باشند.

هاش��می قیمت هر ت��ن گندم وارداتی را ۲۸۰ دالر اع��الم کرد و گفت: بر این 
اساس حداقل قیمت هر کیلو گندم وارداتی برای دولت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان تمام 
می شود که در صورت خرید با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان عالوه بر آنکه کشاورزان 
منفعت می برند از خروج ارز جلوگیری می ش��ود که با این وجود امنیت غذایی و 
خودکفای��ی گن��دم در معرض خطر قرار نمی گیرد. رئی��س بنیاد ملی گندمکاران 
کش��ور قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای س��ال زراعی آینده 
را ۲ ه��زار و 5۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: اگر تجدید نظری در قیمت تضمینی 
گندم صورت نگیرد بدون تردید با کاهش س��طح زیرکش��ت تولید دچار آس��یب 
می ش��ود. او درباره آخرین وضعیت سطح زیرکش��ت گندم در سال زراعی جدید، 
بیان کرد: با توجه به کاهش بارندگی در مناطق دیم س��طح زیرکش��ت نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش یافته ضمن آنکه کشاورزان مناطق آبی هم به سبب 
نب��ود انطباقی نرخ خری��د تضمینی با هزینه های تولید رغبتی به کش��ت ندارند. 
هاشمی مجموع سطح زیرکشت گندم در سال زراعی گذشته را 6 میلیون هکتار 
اعالم کرد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصالح 
نشود پیش بینی می شود که مجموع سطح زیرکشت با اُفت حداقل ۲۰درصدی به 
۴ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار تا 5 میلیون هکتار برسد که با این وجود خودکفایی 
گن��دم در معرض خطر قرار می گیرد. این در حالی اس��ت که با اصالح نرخ خرید 
تضمینی حداقل تولید گندم برای س��ال زراعی جدید 1۲ میلیون تن خواهد بود. 
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور در پایان تصری��ح کرد: با توجه به آنکه زمان 
زیادی تا پایان مهلت کش��ت باقی نمانده اس��ت از این رو از شورای اقتصاد تقاضا 
داریم زمان را از دس��ت ندهد و هرچه س��ریع تر مطابق با هزینه های تولید و تورم 

قیمت را اصالح کند تا پایداری تولید همچنان استمرار یابد.

قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند

واردات گندم یا افزایش نرخ تضمینی؟ 

 کاهش 20درصدی سطح زیر کشت گندم در راه است
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اخبار

بن��ا بر فرم��ول جدیدی که در کمیته خودرو برای نح��وه تخصیص میزان تولید 
خودروساز به تعهدات قبلی و فروش جدید تصویب شده است، به ازای هر دو خودرو 
که از تعهدات معوق کم ش��ود، تولیدکنن��ده می تواند یک خودرو پیش  فروش کند 
یعنی به ازای هر 1۰۰ دس��تگاه ایفای تعه��دات معوق، امکان پیش فروش مدت دار 

5۰ دستگاه وجود دارد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، بازار خودرو طی هفته های اخیر با افزایش دوباره قیمت ها 
مواجه شده است. از طرفی خودروسازان نیز دست به پیش فروش مدت دار خودروها 
زده ان��د. موردی که برخ��ی آن را علت اصلی افزایش قیمت ه��ا می دانند، اما اینکه 
قیمت ه��ا تا کجا افزایش خواهند یافت و ظرفیت بازار چقدر بوده، موضوعی اس��ت 
که بر سر آن اختالف نظر وجود دارد. درخصوص وضعیت بازار، قیمت گذاری خودرو 
و همچنین چرایی انج��ام پیش فروش های طوالنی مدت با احمد نعمت بخش، دبیر 

انجمن خودروسازان به گفت وگو پرداختیم.
  قیمت ها طی روزها و هفته های اخیر شاهد تغییراتی بوده، آیا 

به نظر شما قیمت همچنان دستوری است؟
 قیمت گذاری خودروها دستوری است که ما آن را نمی پسندیم و همچنان گرفتار 
این موضوع هستیم. در شش ماهه نخست سال جاری، به دلیل همین قیمت گذاری 
دستوری، فروش خودروها با زیان همراه بود. در این مدت هر کدام از دو خودروساز 

کشور ۴هزار میلیارد تومان زیان داشته اند.
  خودروها با چه قیمتی باید عرضه شوند تا زیان خودروسازان به 

حداقل ممکن برسد؟
 به طور مشخص خبری  از قیمت ها ندارم، اما خودروسازان با زیان مواجه هستند. 
این در حالی است که بازار کشش الزم را دارد. هنوز اختالف بازار برای این خودروها 

دیده می ش��ود. در همین راس��تا، زمانی که ثبت نام این خودروها آغاز شود، به دلیل 
اختالف قیمت با بازار، ظرفیت به سرعت پر می شود.

  اگر قیمت گذاری دستوری حذف و قیمت ها واقعی شود، آیا بازار 
کشش دارد یا دچار افت تقاضا می شود؟

 این احتمال وجود دارد با افزایش قیمت ها، شاهد افت تقاضای اندکی باشیم. اما 
قیمت ها نباید به گونه ای باش��د که خودروس��از به عنوان یک بنگاه اقتصادی با زیان 
مواجه شود. اگر اجازه دهند قیمت ها به 5درصد پایین تر از حاشیه بازار برسد، تقاضا 
کاهش پیدا می کند، اما این طور نیست که خودرو روی دست تولیدکنندگان بماند. 

حرف ما این است مصوبه قیمت 5درصد زیر حاشیه بازار اجرا شود.
ای��ن در حالی اس��ت که قیمت خودروه��ا در برخی موارد از حاش��یه بازار باالتر 
اس��ت؛ خودروهایی که به صورت CKD مونتاژ می ش��وند مانند برخی محصوالت 
چینی، با توجه به افزایش مس��تمر نرخ ارز و رس��یدن آن به 11هزار تومان فعلی، 
برای خودروس��از گران تر تمام می شود. خودروهای سواری هم که پرتیراژ هستند، 
مشمول قیمت گذاری می شوند و سایر خودروها مانند اتوبوس، کامیون و... نیازی به 
قیمت گذاری ندارند. به همین دلیل برخی محصوالت   چینی، گران تر از بازار است. 
 چراک��ه آخرین بار دالر نیمایی با نرخ 11هزار توم��ان در اختیار آنها قرار گرفته 
اس��ت، در صورتی که خودروهای پیش��ین آنها با دالر ۸هزار تومانی تولید ش��ده و 
در اختیار مردم قرار گرفته اس��ت. اکثر افراد این خودروها را برای س��رمایه گذاری 
خری��داری کردند و حاال به فروش آنها روی آورده ان��د، به همین دلیل قیمت بازار 
آن نسبت به کارخانه ارزان تر بوده، نظر ما این است قیمت گذاری خودرو آزاد شود و 
در اختیار ش��رکت خودروسازی قرار گیرد. همان طور که بسیاری از کاالها همچون 

یخچال و تلویزیون را کارخانه ها قیمت گذاری می کنند.

 در هفته اخیر ایران خودرو دو بار پیش فروش طوالنی مدت برای ش��هریورماه 99 
اعالم کرد. برخی معتقدند این اقدام باعث می ش��ود قیمت ها بین یک تا ۸ میلیون 
تومان افزایش پیدا کند و این سیگنال را به بازار داده که قرار است شرایط چند سال 

گذشته تکرار شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
 کارخانه نیازمند نقدینگی اس��ت. وقتی این کارخانه ها سرکوب مالی می شوند و 
روی هر خودرویی زیان می دهند و زیان آنها در ش��ش ماه نخس��ت سال به ۴هزار 

میلیارد تومان رسیده است، خودروسازان روزبه روز از نظر مالی تحلیل می روند.
 از س��وی دیگر، دو خودروس��از داخلی بی��ن 15 تا ۲۰ هزار میلی��ارد تومان به 
قطعه س��ازان بدهکارند، به همین دلیل تولیدات دچار افت شده اند. با نگاهی به آمار 
پنج  ماه سال جاری خواهیم دید بیش از ۳۰ درصد با افت تولید مواجه شده ایم. قرار 
بود 11هزار میلیارد تومان وام به این خودروس��ازان پرداخت ش��ود که تنها ۴هزار 

میلیارد تومان آن پرداخت شد.
  آیا این پیش فروش روی بازار تاثیر می گذارد؟

 پیش فروش خودروس��ازان در راستای تامین نقدینگی انجام شده و قاعدتا نباید 
باعث افزایش قیمت خودروها ش��ود. خودروسازان درحال حاضر برنامه های تحویل 
ف��وری دارند و تعهدات را هم به مرور انجام می دهند. بدین منظور فرمول خوبی در 
کمیته خودرو تصویب شده است؛ براساس فرمول قبلی اگر ایران خودرو روزانه ۲هزار 
دستگاه خودرو تولید کند، ۲۰درصد آن را می توانست تحویل فوری دهد و 1۴۰۰ 

دستگاه آن را به تعهدات خود تخصیص می داد.
 اما براساس فرمول جدید به ازای هر دو خودرو که از تعهدات معوق تولیدکننده 
کم ش��ود، می تواند یک خودرو پیش فروش کند یا به ازای هر 1۰۰دستگاه تحویل 

تعهدات معوق، امکان پیش فروش مدت دار 5۰ دستگاه خودرو وجود دارد.

قیمت  گذاری خودرو همچنان دستوری است

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، کاهش زمان اجرای طرح ترافیک و کاهش آلودگی 
را اولین درخواس��ت پلیس از ش��هرداری عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، س��ردار محمدرض��ا مهماندار رئیس پلیس راهور ته��ران بزرگ درخصوص 
آخرین وضعیت طرح ترافیک پایتخت با توجه به اعتراض پلیس راهور به برخی مفاد 
آن، اظهار داشت: حلقه دوم طرح ترافیک پایتخت هم اکنون در حال اجراست؛ پلیس 
هم نظرات کارشناسی خود را برای طرح مذکور نوشته و آن را به شهرداری ارائه کرده 
است. وی با بیان اینکه پلیس اعالم کرده که باید اصالحاتی در طرح فوق انجام شود، 
گفت: منتظر هس��تیم که شورای حمل و نقل و ترافیک ش��هر تهران برگزار شود تا 

درخصوص نظرات کارشناسی پلیس صحبت شده و تصمیم گیری انجام شود.
رئی��س پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص عمده اش��کاالتی که پلیس به طرح 
ترافیک وارد دانسته است، اعالم کرد: اولین خواسته پلیس کاهش زمان اجرای طرح 
ترافیک و طرح کاهش آلودگی اس��ت؛ با توجه به آنکه در نیمه دوم س��ال بوده و هوا 
زودتر تاریک می شود تعداد زیادی از افراد و شهروندان برای خرید مایحتاج  به معابر 
مراجعه می کنند؛ تعدادی نیز درصددند تا با  تاریک شدن هوا زودتر به منزل برسند؛ 
برای اینکه فشار را از معابر پیرامونی برداشت و مردم بتوانند سریع تر کارهای خود را 
انجام داده و به منزل برسند به نظر می رسد که باید زمان اجرای طرح ترافیک و طرح 
کاهش آلودگی کاهش یابد. وی گفت: علت عمده بعدی بحث ممنوعیتی است که این 
محدوده دارد؛ بر طبق قانون وقتی که شورای ترافیک تصویب می کند که این محدوده 

ممنوع است فقط تا یک سقفی شهرداری می تواند ظرفیتی را برای کارهای ضروری 
اختصاص داده و اجازه تردد دهد ولی در حال حاضر این محدوده سقف ندارد. سردار 
مهماندار تصریح کرد: به نظر می رسد باید یک سقف مشخصی را برای این محدوده 
مش��خص کرد؛ درست مثل محدوده طرح ترافیک که ورود به محدوده طرح ترافیک 
اصلی ممنوع بوده و فقط  1۰۳ هزار مجوز سالیانه واگذار می شود که ۴۰ هزار مجوز 
روزانه است؛ نهایتا باید از این روش استفاده کرد و ممنوعیت را به طور مطلق اجرا کرد 
در حال��ی که هم اکنون ممنوعیت مطلقی وجود ندارد. وی افزود: هم اکنون رانندگان 
می توانند هفته ای یک و نیم روز به صورت رایگان وارد محدوده کاهش آ لودگی شده 
و باق��ی روزهای هفته را خریداری ک��رده و تردد کنند و این دیگر معنای ممنوعیت 
ندارد؛ چراکه اگر بخواهیم براساس ماده 1۸ قانون رسیدگی به تخلفات عمل کنیم- با 
توجه به اینکه ش��ورای ترافیک تهران مجوزش را از ماده 1۸ گرفته- باید محدودیت 
و ممنوعیت اعمال ش��ود و فقط باید برای کارهای ضروری س��قفی تعیین ش��ود که 
این س��قف هم اینک تشکیل و تعیین نشده اس��ت. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
خاطرنشان کرد: عدم ممنوعیت مطلق تردد در منطقه کاهش آلودگی و کاهش زمان 
طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی از جمله عمده مسائل مطرح شده پلیس راهور 
درخصوص طرح ترافیک پایتخت است. گفتنی است شهروندان در سامانه فارس من 
با طرح موضوعی با عنوان »طرح ترافیک جدید در تهران افزایش مشکالت و آلودگی 

شهر« پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار بودند.

پاالدیم اکنون گرانبهاترین فلز در میان چهار فلز ارزش��مند مهم اس��ت و کمبود 
شدید عرضه، نرخ آن را به رکورد باالیی رسانده است. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از ایس��نا، پاالدیم که در دس��تگاه های کنترل آالیندگی خودروها و 
کامیون ها به کار می رود، در بیش از یک س��ال گذشته با افزایش بیش از دو برابری 
نرخ روبه رو ش��ده و از طال گران تر ش��ده اس��ت. پاالدیم فلز س��فیدرنگی است و به 
همراه روتنیوم، رودیم، اوس��میوم، ایریدیوم و پالتین، شش فلزی هستند که فلزات 
گروه پالتین را تش��کیل می دهند. حدود ۸5درصد از پاالدیم در سیستم های اگزوز 
خودروها به کار می رود و کمک می کند آالینده های س��می به دی اکس��ید کربن و 
بخار آب تبدیل شوند. همچنین در دستگاه های الکترونیکی، دندانپزشکی و جواهرات 
استفاده می شود. این فلز عمدتا در روسیه و آفریقای جنوبی استخراج شده و معموال 
به عنوان یک محصول جانبی از فعالیت های اس��تخراج فلزات دیگر مانند پالتین یا 
نیکل به دست می آید. عرضه پاالدیم پاسخگوی تقاضای رو به رشد نبوده است. میزان 
استفاده از پاالدیم با سخت گیری بیشتر دولت ها به خصوص دولت چین در مقابله با 
آلودگی خودروها و اجبار خودروسازان به استفاده بیشتر از این فلز ارزشمند، افزایش 
پیدا کرده است. در اروپا مصرف کنندگان در واکنش به رسوایی خودروسازان دیزلی 
و برمال شدن تقلب آنها در تست های آالیندگی، کمتر خودروهای دیزلی که عمدتا 
پالتین مصرف می کنند خریداری کرده و در عوض خودروهای بنزینی می خرند که 
در تولیدشان پاالدیم استفاده می شود. موقعیت پاالدیم به عنوان یک محصول جانبی 

استخراج پالتین یا نیکل به معنای آن است که تولیدش با رشد نرخ همگام نیست. 
در حقیقت پیش بینی ش��ده اس��ت میزان تولید پاالدیم امسال برای هشتمین سال 
متوال��ی کمتر از میزان تقاضا خواهد بود. این موضوع کمک کرده نرخ پاالدیم مرتبا 

رکوردشکنی کند و امسال در قیمتی باالتر از نرخ طال معامله شود.
دست داشتن سفته بازان در باالرفتن نرخ پاالدیم تا حدودی درست است. از اوت 
س��ال ۲۰1۸ صندوق های پوشش ریسک روی افزایش قیمت ها حساب باز کرده اند، 
ب��ا این حال پاالدیم برای تحویل فوری نرخ باالتری از معامالت آتی دارد که نش��ان 
می دهد تولیدکنندگان به س��ختی تالش می کنند پاالدیم مورد نیازش��ان را تامین 
کنند. صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( که تحت پشتوانه 
پاالدیم قرار دارند، امسال شاهد خروج موجودی بوده اند زیرا سرمایه گذاران این فلز را 
برداشت کرده و با نرخ های پرسودی به کاربران کرایه داده اند. همچنین شواهدی از 
انبار کردن پاالدیم توسط چین که بزرگترین خریدار بخش خودرو است، وجود دارد.
در حالی که ش��رکت »ام ام سی نوریلسک نیکل« بزرگترین تولیدکننده پاالدیم 
است، افزایش چشمگیر نرخ این فلز خبر خوبی برای معدنکاران آفریقای جنوبی است 
که پاالدیم را به همراه پالتین استخراج می کنند اما با افت نرخ پالتین به پایین ترین 
حد در حدود یک دهه گذش��ته مواجه ش��ده اند. از سوی دیگر خودروسازان ناچارند 
پول بیشتری برای این فلز پرداخت کنند و ممکن است هزینه مذکور را روی دوش 

مصرف کنندگان بیندازند.

»کاهش زمان اجرای طرح ترافیک پایتخت« درخواست پلیس از شهرداری

گرانی »پاالدیم« کار خودروسازان را سخت کرد
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آسیب صنعت قطعه در پی مشکالت 
خودروسازان

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر اشتراک 
منافع و ضرر خودروس��از و قطعه ساز اظهار کرد بدهی خودروسازان به 
دلیل نبود نقدینگی ایجاد شده و از آنجا که دو صنعت قطعه و خودرو 
زنجیروار به هم متصل هس��تند، با عدم تامین نقدینگی خودروسازان 
و در پ��ی آن تاخی��ر در پرداخت مطالبات قطعه س��ازان هر دو صنعت 

آسیب خواهند دید.
ب��ه گزارش پدال نیوز، محس��ن کوهکن با ارائ��ه راهکارهای موجود 
برای تامین نقدینگی صنعت خودرو بیان کرد: در شرایط فعلی بهترین 
راهکار برای تامین مالی خودروس��ازان، پرداخت تس��هیالت دولتی با 
بهره کم است؛ سال گذشته بخشی از این تسهیالت به صورت ریالی به 
قطعه سازان پرداخت شده و قسمت دوم آن یعنی ارائه تسهیالت ارزی 

به خودروسازان بالتکلیف مانده است.
 وی ب��ه صحبت ه��ای اخی��ر رئی��س کل بانک مرک��زی درخصوص 
خودروس��ازان مبنی بر نپذیرفتن تس��هیالت از ترس ریسک نوسانات 
ارزی اش��اره کرد و گفت: اتفاقا نپذیرفتن ریس��ک ارز اقدام خوبی بود، 
زیرا با وجود افزایش بهای مواداولیه و اجبار به قیمت گذاری دس��توری 

خودرو، خودروسازان حق داشتند این ریسک را قبول نکنند.
 کوهک��ن ادام��ه داد: قیمت خودرو از طریق عرض��ه و تقاضا تعیین 
نمی ش��ود و هیچ فرمول تعیین قیمتی ه��م وجود ندارد یعنی حتی با 
وجود افزایش بهای مواد اولیه، خودروس��ازان حق تغییر قیمت خودرو 
را ندارند پس آنها نیز نمی توانند ریس��ک ارزی را بپذیرند که سه برابر 

افزایش یافته است.
 ای��ن نماینده مجلس از پیش فروش خودرو ب��ه عنوان راهکار دیگر 
تامی��ن نقدینگی یاد کرد و افزود: پیش ف��روش خودرو راهکار دیگری 
اس��ت که می توان��د بخش��ی از نقدینگ��ی خودروس��ازان و مطالبات 
قطعه سازان را تامین کند، اما به کارگیری این راه حل پیش شرط هایی 

دارد.
 ب��ه گفته کوهکن، این راهکار اگر با رعایت زمان تعهد انجام نش��ود 
ضم��ن نارضایتی خری��دار منجر به افزایش فاصل��ه قیمت خودرو بین 

کارخانه و بازار خواهد شد.
 او اضافه کرد: شرط پیش فروش خودرو این است که خودروساز این 
راهکار را به ش��کل سیاس��ت از این ستون به آن ستون فرج است نگاه 
نکن��د، یعنی نقدینگی را از طری��ق پیش فروش جمع کرده و مطالبات 
قطعه س��ازان را پرداخ��ت کند اما برای تحویل خ��ودرو به مردم دچار 

مشکل و تاخیر شود.
 او درباره راهکار سوم تامین مالی جهت پرداخت معوقات قطعه  سازان 
توضیح داد: برخی پیش��نهاد کرده اند که بخشی از سهام خودروسازان 
به ازای بدهکاری آنها به قطعه سازان واگذار شود که البته چند و چون 

این موضوع باید دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
 کوهک��ن در پای��ان با تاکید ب��ر اینکه بدهی خودروس��ازان و عدم 
تامین قطعه از س��وی قطعه س��ازان عامل تاخیر در تحویل خودروهای 
ناقص کف کارخانه اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ابتدا پیش��نهاد شده بود 
ک��ه این خودروها را ب��ا وجود نبود برخی قطعات به مش��تری تحویل 
دهند و تا زمانی که قطعه تامین ش��ود خودرو دست صاحبش باشد اما 

خودروسازان به خاطر حفظ حیثیت این کار را قبول نکردند.
 او افزود: برخی دیگر از خودروهای ناقص نیز قطعاتی که مربوط به 
استاندارد خودرو است را نداشته و نباید تا زمان تامین از کارخانه خارج 
شود؛ در نهایت تاخیر در تحویل خودروها ریشه در نبود نقدینگی دارد.
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میکروتوربین ه��ای گازی از جمل��ه طرح های کالن فناورانه ای اس��ت که در 
پاسخ به یکی از نیازهای ملی برای اولین بار در کشور تولید شده است.

 میکروتوربین ها، تکنولوژی نس��بتاً جدیدی هستند که به مصرف کننده، این 
امکان را می دهند که شخصاً در منزل مسکونی یا 
هر مکان دیگری برق تولید کند. این توربین های 
کوچ��ک همچنین مانن��د مش��عل های معمولی 
مورد اس��تفاده در موتورخانه ه��ا، گرما و بخار نیز 
تولی��د می کنند.  در اص��ل میکروتوربین ها نوعی 
از توربین های احتراقی هس��تند ک��ه هم گرما و 
هم برق را در ابعاد نسبتاً کوچک تولید می کنند. 
میکروتوربین ه��ا در قیاس با تکنولوژی های دیگر 
با ابعاد کوچک، مزایای بیش��تری دارند، برخی از 
آنه��ا عبارتن��د از: قطعات متح��رک کمتر، اندازه 
فش��رده، وزن س��بک، راندمان باالتر، هزینه برق 

کمتر و استفاده از سوخت های هدررفته.
 همچنین در این سیستم ها می توان از بازیافت 

گرما برای رسیدن به راندمان باالتر از ۸۰درصد استفاده کرد.  به دلیل داشتن 
ان��دازه کوچک، هزینه اولیه کمتر، هزینه های کمتر نگهداری و کنترل خودکار 
الکترونیک��ی، انتظار می رود که میکروتوربین ها س��هم قاب��ل توجهی از بازار را 

ب��ه خود اختصاص دهند. میکروتوربین  ها انواع مختلفی دارند که یک ش��رکت 
دانش بنیان در کش��ور توانس��ته با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، برای اولین بار یک نمون��ه کوچک از نوع گازی آن را تولید و صادر 
کند.  سید محمد محسنی، رئیس هیأت مدیره 
شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه می گوید: 
به کمک واحد تحقیق و توسعه شرکت موفق به 
تولید کوچکترین توربین گازی کشور شدیم که 
اندازه ای تقریباً برابر ب��ا یک جعبه کفش دارد. 
ای��ن میکروتوربین در یک پکیج قرار می گیرد و 
در نهایت همزمان برق و حرارت تولید می کند.
محس��نی در ادامه گف��ت از نظر صرفه جویی 
در مقایس��ه با مش��عل های معمولی مستقر در 
س��اختمان ها، این توربین ه��ای کوچک گازی 
5۰درص��د مص��رف کمت��ری دارند. ب��ه خاطر 
کوچک بودن جای کمتری نس��بت به مش��عل 

معمولی، نیاز دارد.
 ای��ن مش��عل ها ۲ تا 1۰ کیلووات ب��رق تولید می کند که اگ��ر از 5 میلیون 
ساختمان موجود در کشور، تنها ۲ میلیون ساختمان از این  توربین ها استفاده 

کنند می توان به اندازه ۲۰نیروگاه اتمی بوشهر برق تولید کرد.

فعاالن فناور و متخصص ایرانی، از تولید علم صرف چندین گام فراتر رفته  و به 
مرحله تولید محصول و قطعات پیشرفته  حوزه هوایی و فضایی وارد شده اند؛ همین 
موضوع زمینه ساز حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در رویدادهای بین المللی 

شده است. چند س��الی می شود که شرکت های 
دانش بنی��ان، بخش قاب��ل توجه��ی از نیازهای 
مهم  صنایع و جامع��ه را تأمین می کنند. آمارها 
و گزارش ها از توانایی کش��ورمان در فناوری های 
پیش��رفته حکایت دارد. صنعت هوایی و فضایی 
از پیش��رفته ترین این صنایع اس��ت. »مهندسی 
هوافضای برآ«، یکی از همین ش��رکت ها اس��ت 
که توانس��ته با بومی سازی دانش  فنی، تجهیزات 
و نرم افزارهای پیش��رفته این حوزه را تولید کند.  
»کش��ور ما طیف وس��یعی از قطعه ه��ای مهم و 
پیش��رفته هواپیماها را از الکتواویونیک تا موتور 
به کمک شرکت های دانش بنیانش می سازد. این 
دست محصوالت که ساخت شان آسان نیست و 

فناوری های خاصی می طلبد، یک توانمندی فناورانه و البته جذاب برای کشورهای 
منطقه است. همین موضوع موجب شده ظرفیت معرفی دستاوردهای ایران ساخت 
این حوزه، در نمایشگاه های مختلف منطقه ای، قاره ای و جهانی فراهم باشد.« رضا 

اصالنی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، همین موضوع را زمینه ای برای آغاز 
فعالیت در راه تازه ای عنوان می کند: از سال ۲۰15 در مسیر حضور در رویدادهای 
مهم صنعت هوایی دنیا قدم گذاشتیم. با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی، 
زمینه حضور ای��ران در رویدادهای بین المللی 
صنع��ت هوایی فراهم ش��ده اس��ت، می افزاید: 
در کن��ار کار تولی��د محص��والت مهندس��ی، 
زمینه حضور ش��رکت های دانش بنیان داخلی 
را در رویداده��ای بین المللی فراه��م کرده ایم. 
خوشبختانه استقبال خوبی از این توانمندی ها 
به عمل آمده و به انعقاد قرارداد با ش��رکت های 
داخلی رسیده است. »اغلب اوقات، آشنا نبودن 
با توانمن��دی ش��رکت های دانش بنیان داخلی 
و قیمت ه��ای پایی��ن محص��والت دانش بنیان 
ایران س��اخت تردیدهایی را نسبت به کیفیت و 
کارآم��دی این محصوالت، ایج��اد می کند. این 
ش��ائبه به وج��ود می آید که محصول س��اخت 
داخل کیفیت مطلوبی ندارد که به این قیمت عرضه می شود؛ در حالی که محصول 
دانش بنیان ایران س��اخت ممکن است نه تنها به همان میزان، از کیفیتی به مراتب 

بهتر از نمونه های وارداتی هم برخوردار باشد.«

دستاوردهای هوایی و فضایی ایران ساخت در هند به نمایش درمی آیدایران به اروپا میکروتوربین صادر می کند

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور گف��ت بحث فرار 
مغزها از آن کاله های گشادی است که سر کشور گذاشته اند. 
این یک حرکت سازماندهی ش��ده اس��ت و شبکه ای دارد این 

موضوع را به جامعه  ما تزریق می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان به نقل 
از خبرگزاری مهر، س��ورنا س��تاری با اشاره به خروج نخبگان 
گف��ت: ما ی��ک زمانی ای��ن  موضوع را خیل��ی محکم توضیح 
می دادیم، ولی همین بحث فرار مغزها از آن کاله های گشادی 
که س��ر کشور گذاش��ته اند و من می دانم که این یک حرکت 
سازماندهی ش��ده است. یک شبکه ای دارد این را به جامعه  ما 

تزریق می کند.
وی ادامه داد: البته ما هم نفی نمی کنیم؛ مثل تمام جوامع 
دیگر ما هم خروج نخبگان را داریم. مثاًل از زمانی که اروپای 
واحد تش��کیل ش��ده، یکی از باالترین نرخ های فرار مغزها از 
اروپای ش��رقی اتفاق افتاده اس��ت. آلمان و فرانسه هم بسیار 
سود برده اند، چون هم شرکت های آنها را و هم بانک های آنها 

و هم آدم های حسابی و نخبه  آنها را خریده اند.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهور افزود: مهاجرت یک 
پدیده  جهانی اس��ت و واقعاً این آمارها را با این وقاحت اعالم 
می کنن��د و با وقاحت ه��م تکرار می کنن��د و از یک مراکز و 
منابعی هم نقل قول هایی می گویند که... مثاًل از قول صندوق 
بین المللی پول می گویند که کشور ما رتبه  اول فرار مغزها را 
دارد. در حالی که اصاًل چنین گزارش��ی وجود خارجی ندارد. 
ای��ن را اینق��در می گویند تا همان بخش نخب��ه  جامعه آن را 

بپذیرد. همین چیزها است که ما را اذیت می کند.
رصد آمارهای واقعی مهاجرت نخبگان در دانشگاه شریف

ستاری ادامه داد: ما دنبال این بودیم که به آمارهای واقعی 
مهاجرت برس��یم. در دانشگاه صنعتی ش��ریف، بخشی برای 
رصد این موضوع ایجاد ش��ده اس��ت. البته با کمک ما نبوده 
و خود ما هم در بنیاد ملی نخبگان هر دو س��ال یک بار آن را 
پایش می کنیم. پایش اخیر ما نش��ان می دهد که این عدد به 

طور قابل توجهی رو به کاهش است.
تغییر نوع مهاجرت از علمی به شغلی

وی ادام��ه داد: البت��ه نه به آن معنا ک��ه کل مهاجرت دارد 
کم می ش��ود، بلکه نوع مهاجرت دارد به  سمت سرمایه گذاری 
و مهاجرت ش��غلی می رود و از آن حالت علمی بیرون می آید. 
البته طبق آمارهای کلی مهاجرت ما و آمارهایی که هر س��ال 
س��ازمان ملل به  صورت مش��خص ارائه می دهد، ما جزو ۲۰ 
الی ۳۰ کش��ور دنیا در بحث مهاجرت نیستیم، ما اصوالً جزو 
کش��ورهایی هس��تیم که نه مهاجرپذیرند و نه مهاجرفرست، 
ولی این به معنای این هم نیس��ت که االن مهاجرت نداریم یا 

اینکه نباید نسبت به آن حساس باشیم.
س��تاری خاطرنش��ان کرد: من در این م��دت هر جا که در 
م��ورد مهاجرت ی��ک حرف غلط��ی مثاًل در یک همایش��ی 
می ش��نوم، دقیق رصد می کن��م و آن فرد را پیدا می کنم و از 
او می خواهم که به ما بگوید با چه س��ند و منبعی آن را گفته 
است. باألخره اغلب این افراد هم دانشمند یا تحصیلکرده اند و 

یک آدم تحصیلکرده نباید بدون منبع صحبت کند. اغلب هم 
می بینیم که جوابی برای این صحبت ها ندارند. بعد هم خیلی 
جدی به آنها فش��ار می آوریم که یا تکذیب کنید یا منبع آن 

را به ما بگویید.
رئیس بنی��اد ملی نخبگان یادآور ش��د: البته این ضعف ما 
و مرکز آمار ایران اس��ت که باید آم��ار مهاجرت را مثل آمار 
جمعی��ت بدهد. ما بارها بحث کرده ایم با آقایان و مش��کالتی 
دارند که باید حل کنند؛ مثل بعضی از آمارهایی که نمی دهند 
و دیگران برای ما آمارسازی می کنند، ولی این جزء آمارهای 

اصلی کشور است که باید اتفاق بیفتد.
مهاجرت 32 تا 40 هزار نفر در سال

وی تاکی��د کرد: واقعیت این اس��ت که م��ا از لحاظ کّمی 
و نس��بت به کش��ورهای هم عرض مان عدد چندان باالیی در 
مهاجرت نداریم. کل آمار مهاجرت ما که شامل عموم مردم و  
اقش��ار مختلف جامعه ایرانی می شود، بین ۳۲ تا ۴۰ هزار نفر 
در سال است که فقط عده کمی از این افراد را دانشجویان و 
تحصیلکردگان تشکیل می دهند  و ما در بنیاد  ملی نخبگان 
ای��ن عده که تحت پوش��ش بنیاد هس��تند را کام��اًل رصد و 
حمایت می کنی��م که آنها کجاها می رون��د و وضعیت ویزاها 

چگونه است.
س��تاری ادام��ه داد: فرض کنی��د ما اول انق��الب 56 هزار 
دانش��جو در آمریکا داشتیم که بیش��ترین ُکلونی )مجموعه( 
دانش��جوی خارجی در آمریکا بوده اس��ت. در س��ال 1977 
بزرگ ترین کلونی دانش��جویی در آمریکا را ایرانی ها تش��کیل 

داده بودند. االن رتبه  ما بین 1۲ تا 15 است.
وی اف��زود: چین ۳5۰ هزار دانش��جو در آمریکا داش��ته و 
اکنون ترامپ میزان آن را کم کرده و به ۳۰۰ هزار نفر رسیده 
است. عربستان 5 برابر ما در آمریکا دانشجو دارد. کره 7 تا ۸ 
برابر ما دانش��جو دارد. کره ای که نصف ما جمعیت دارد. بعد 

یک عده ای در این باره ادعاهای عجیب و غریب می کنند
پدیده مهاجرت را نفی نمی کنم

ستاری افزود: من این پدیده را نفی نمی کنم، ولی نه با این  
تعدادی که راجع به آن صحبت می کنند. ضمن اینکه کیفیت 
بچه های خروجی ما باال است و برای همین هم ما در معاونت 

علمی تمرکزمان را بر برگشت این بچه ها گذاشته ایم.
بازگشت حدود 15۰۰ نخبه طی ۳ سال گذشته

وی ادامه داد: در سه سال گذشته توانسته ایم حدود 1۴۰۰ 
تا 15۰۰ نف��ر از آنها را برگردانیم. حدود 6 تا 7 هزار نفر هم 
آمده اند و از تس��هیالت ما اس��تفاده کرده ان��د و اینجا کارگاه 
آموزش��ی گذاشته اند و تدریس داش��ته اند و کارهای دیگری 

انجام داده اند.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور افزود: بیش��تر این 
بچه ها االن در اس��تارت آپ ها و ش��رکت ها جذب می ش��وند. 
برخ��الف آن تصوری که بعضی ها فک��ر می کنند اینها جذب 
دانش��گاه ها می شوند، در سه سال گذش��ته فقط حدود ۴۰۰ 
نفر عضو هیأت علمی  دانشگاه ها شده اند اما بیشتر آنها جذب 

شرکت ها می شوند.

اپل  پی با رشدی چشـمگیر، فعالیت مناسب کوپرتینونشین ها را در بازار فین تک نشان 
می دهد.

به گزارش زومیت، اپل پی اخیرا رشـدی با سـرعت چشمگیر را تجربه کرده است و تیم 
کـوک، اشـاره ای جدی به آن دارد. کـوک در جریان ارائه  گزارش فصل چهارم سـال مالی 
جاری، به دو برابر شدن درآمد و نرخ تراکنش ها در سرویس مذکور اشاره کرد؛ سرعتی که 

اپل پی را در جایگاهی باالتر از پی پال قرار می دهد.
تیم کوک در جریان ارائه گزارش مالی فصل سـوم، از سرعت بیشتر رشد اپل پی نسبت 
بـه پی پال صحبت کرده بود. او در گزارش اخیر، مجددا به سـرعت بیشـتر اشـاره کرد و 
آمارهـا و فاکتورهای دقیقی ارائه داد. مدیرعامل اپل می گوید در فصل چهارم سـال مالی 
2019، در مجموع 3 میلیارد تراکنش در اپل پی ثبت شـده که به دوبرابر شـدن تراکنش و 
درآمد سرویس نسبت به سال گذشته منجر شده است. او در مقایسه  سرویس شرکتش با 

پی پال، رشد آن را چهار برابر رقیب عنوان کرد.
گزارش مالی اپل برای فصل چهارم سـال مالی 2019 نشـان از رکوردشـکنی شرکت در 

درآمد سرویس های پرداخت دارد. تیم کوک درباره درآمد اپل پی در این مدت گفت:

مـا در درآمدزایـی از سـرویس های مالـی، یک رکوردشـکنی ثبـت کردیـم. درآمد و 
تراکنش های اپل پی نسـبت به سال گذشـته دوبرابر شد و در فصل منتهی به سپتامبر، 3 
میلیارد تراکنش را ثبت کردیم که آمار تراکنش های پی پال را پشت سر گذاشت. به عالوه 
رشـد اپل پی نیز نسـبت به آن سرویس، چهار برابر ثبت شـد. اپل پی اکنون در 49 بازار 

بین المللی فعالیت می کند و 6 هزار پذیرنده در پلتفرم حاضر هستند.
مـا اعتقاد داریم که اپل پی بهترین تجربه  پرداخت موبایلی را فراهم می کند و امن ترین 
و سـریع ترین راهکار در بازار محسـوب می شود. ما خشنود هسـتیم که هزاران بانک در 

سرتاسر جهان، در سرویس پرداختی مشارکت می کنند.
اپل چندی پیش گزارش مالی فصل سـوم 2019 را منتشـر کرده بود که نشـان از رشـد 
2درصدی فروش آنها و رسیدن به آمار 64 میلیارد دالری در فصل منتهی به ماه سپتامبر 
داشـت. سـهم عمده ای از فروش از گجت های پوشـیدنی همچون اپل واچ و ایرپاد کسب 
شده بود. به عالوه سرویس هایی همچون آی کالود و اپل آرکید هم در افزایش درآمد نقش 

داشتند.
فروش اقساطی آیفون با اپل کارت

لزوم رصد آمار واقعی مهاجرت

رشد تراکنش های اپل پی و قابلیت خرید اقساطی بدون کارمزد آیفون با اپل کارت

دریچــه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم کرد شرکت های مناطق کم برخوردار 
می تواند تسهیالت ویژه با سود ۴ تا 1۰درصد دریافت کنند.

ب��ه گزارش مهر، براس��اس توافقنام��ه صورت گرفته بین معاونت علم��ی و فناوری و 
معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق محروم کش��ور، کلیه ش��رکت های حائز شرایط از 
جمله ش��رکت های دانش بنیان ساکن روس��تاها و محدوده های تعیین شده، در صورتی 
که از ش��رایط الزم برخوردار باش��ند، مطابق قوانین و آیین نامه ها جهت اخذ تسهیالت 

روستایی معرفی می شوند.
هدف اصلی این طرح ایجاد و توس��عه زمینه های گس��ترش اشتغال پایدار و قابل اتکا 
در مناطق روس��تایی است. توان افزایی میلیون ها روستانشین می تواند اثرات کالن ملی 

همچون معکوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها را به همراه داشته باشد.

شرکت های دانش بنیان مناطق محروم 
تسهیالت ویژه دریافت می کنند

 شنبه
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دس��تگاه نوار قلب به روز و پیش��رفته از جمله تجهیزات پزش��کی الزم برای 
واحدهای درمانی اس��ت، تولید نمونه 1۲ کاناله آن برای نخستین بار در کشور 

توانسته پاسخی فناورانه به یک نیاز مهم بهداشت و درمان کشور باشد.
 در بررس��ی کمبودها و جس��ت وجو برای پایش 
نیازهای بخش های مختلف طبیعی است که موضوع 
مهمی مانند س��المت مردم و درمان عمومی دارای 
اولویت باالتری باش��د. دستگاه نوار قلب پیشرفته و 
دارای کاربری های به روز، از جمله محصوالتی است 
که تقریباً هر مرکز بیمارستانی و درمانی در کشور 
به آن نیاز دارد. مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز و یا 
محدودیت در واردات می تواند در روند همیش��گی 
واردات اخ��الل ایج��اد کند.  نوار قل��ب در  تعریف 
پزش��کی به تغییرات پتانس��یل الکتریکی ناشی از 
تحری��ک عضله قلب گفته می ش��ود که دس��تگاه 
ثبت کننده آن یعنی الکت��رو کاردیو گراف به مرور 
پیش��رفت کرد و اطالعات پیشرفته تری از وضعیت 

عمومی بیمار در اختیار تیم درمانی قرار داد.
همت جوانان ایرانی

حمیدرض��ا خردیان، مدیرعامل ش��رکت امواج نگار س��پاهان در این رابطه 

می گوید: در کشور انواع مختلفی از دستگاه نوار قلب تولید می شود که شرکت 
م��ا نیز جزو تولیدکنندگان انبوه، مدل ش��ش کاناله  این دس��تگاه محس��وب 

می شود.
اما ب��ا توجه به برخی اخت��الالت پیش آمده 
در جری��ان واردات و افزایش قیمت باالی نمونه 
وارداتی، این نیاز جدی در داخل احس��اس شد 
که باید نمونه پیش��رفته آن ک��ه نوع 1۲ کاناله 

است به صورت کامل در داخل تولید شود.
دس��تگاه نوار قلب 1۲ کانال��ه، یک محصول 
ایرانی اس��ت که توانس��ته با حمایت های مادی 
و معن��وی معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری آزمایش ه��ای کنترل کیفی��ت را با 

موفقیت پشت سر بگذارد.
خردی��ان درباره این طرح کالن ملی فناورانه 
اظه��ار کرد: م��ا در ابت��دا آن را در اختیار چند 
مرکز درمانی قرار دادیم و بازخوردی که از کادر 
درمان گرفتیم بس��یار امیدبخش بود. پرینتی که این دس��تگاه از وضعیت قلب 
بیمار می گیرد از نظر فنی به گونه ای اس��ت که به پزش��ک کمک کند به شیوه 

آسان تر و بهتری روند تشخیص و معاینات پزشکی را انجام دهد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اجرای طرح روستای بدون بیکار در قالب 
اعطای وام اش��تغال به مشاغل خرد و کوچک را از جمله برنامه های در دستور 

کار این صندوق عنوان کرد.
اصغر نوراله زاده در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به تاسیس هزار صندوق خرد محلی در روستاها، 
گفت: این صندوق ها نهادهای تامین مالی محلی 
هس��تند و به طور متوسط بین ۲۰ نفر تا 5۰ نفر 
عض��و دارند. این افراد در حوزه های تس��هیلگری 
و توانمندسازی ش��ش ماه در بخش های مختلف 
آم��وزش می بینن��د و چنانچه تس��هیالتی که در 
اختی��ار صندوق های خرد محلی ق��رار می گیرد 
در جهت برنامه های اش��تغال صندوق به اعضای 
خود پرداخت کنند خط اعتباری جدیدی به آنها 

تخصیص می یابد.
وی با اش��اره به اهمیت صنعت بس��ته بندی و 
ارزش اف��زوده آن، گفت: عمده طرح ها در بخش 

روس��تایی، طرح های دامداری سنتی است در حالی که قابلیت ایجاد طرح های 
صنعتی و فناوری هم وجود دارد و کاالی تولیدش��ده با اس��تفاده از طراحی و 
بس��ته بندی مناسب قابلیت رقابت در بازار و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را دارد؛ 

لذا روس��تاییان باید محصوالت شان را با استفاده از شبکه های مجازی توزیع و 
به فروش برسانند.

 مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید تاکید کرد: صن��دوق به دنبال اعطای 
تسهیالت اش��تغال زا با اثربخش��ی باال و پایدار 
است و بر تامین مالی کارآفرینان متمرکز شده 
است؛ از این رو اولویت با طرح های اشتغال زایی 

است که بهره وری باالیی داشته باشند.
نورال��ه زاده در عی��ن ح��ال از اج��رای طرح 
روستای بدون بیکار به عنوان یکی از برنامه های 
موفق صن��دوق کارآفرینی امید نام برد و گفت: 
ه��دف از اجرای ای��ن طرح اعطای تس��هیالت 
اش��تغال زا در قالب مش��اغل خرد و کوچک به 
روس��تاییان اس��ت و در کنار س��ایر طرح های 
اش��تغال زا، کاهش بی��کاری، افزای��ش تولید و 
صادرات و جلوگیری از مهاجرت روس��تاییان را 

به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، در حال حاضر طرح روس��تای بدون بیکار در همه اس��تان های 
کش��ور به مرحله اجرا درآمده و 1۰۰ روس��تا برای اجرای این طرح شناس��ایی 

شده است.

شناسایی 100 روستای بدون بیکار در کشوردستگاه نوار قلب 12 کاناله در آستانه تجاری سازی است

فیس بوک گزارش مالی فصل س��وم س��ال ۲۰19 را منتشر کرد که نشان از افزایش 
فروش و البته افزایش هزینه های غول شبکه های اجتماعی دارد.

فیس بوک در گزارش مالی فصل س��وم س��ال ۲۰19، از افزایش تع��داد کاربران در 
بازارهای پردرآمد خبر داد. آمار جدید، نش��ان دهنده  س��ومین فصل رشد فروش برای 
غول ش��بکه های اجتماعی بود. زاکربرگ پس از انتش��ار گ��زارش مالی، صحبت هایی 
با تحلیلگران داش��ت که به نوعی افزایش فروش ش��رکت را در سایه  تبلیغات سیاسی 

بحث برانگیز قرار داد.
پس از انتشار گزارش مالی فیس بوک، ارزش سهام این شرکت با رشد 5/۴درصدی 
به 6۴/196 دالر رس��ید؛ عددی که رکورد قبلی ش��رکت در ماه ژوئن ۲۰1۸ و رسیدن 
به ارزش ۳۲/19۴ دالر را شکست. افزایش هزینه ها در سال گذشته باعث شد تا ارزش 
سهام پس از ماه ژوئن، کاهش پیدا کند. فیس بوک در سه سال گذشته هدف انتقادهای 
ش��دید از سوی کاربران و کارشناس��ان بود که دو موضوع مدیریت داده های کاربران و 

 ناتوانی آنها در حفظ یکپارچگی فید خبری را هدف قرار می دادند.
مارک زاکربرگ در سخنرانی پس از انتشار گزارش مالی، از انتشار تبلیغات سیاسی 
در پلتفرم شرکتش دفاع کرد. اخیرا انتقادهای زیادی به خاطر انتشار تبلیغات سیاسی با 
وعده ها و ادعاهای دروغین به فیس بوک می شود. زاکربرگ می گوید شرکتش حاضر به 
ایجاد محدودیت های سیاسی نیست، هرچند رقیب آنها، توییتر، اعالم کرد که تمامی 

تبلیغات سیاسی پلتفرمش را در سرتاسر جهان، متوقف می کند.
فیس ب��وک تأیید کرد که برخی از کارمندان، در نامه ای داخلی نس��بت به انتش��ار 
تبلیغات سیاس��ی انتقاد کرده اند. ازطرفی زاکربرگ تخمین می زند که این دس��ته از 
تبلیغات و درآمد از س��وی سیاست مداران، سال آینده تنها 5/۰درصد از درآمد شرکت 
را تش��کیل دهند. او در ادامه پیش بینی کرد که افزایش انتقادها به تبلیغات سیاس��ی، 
موجب بازرس��ی هایی از عملکرد شرکت ش��ود. درنهایت مدیرعامل فیس بوک، چنین 
سبکی از انتقادها را باعث ایجاد بحران جدی و دشوار کردن سال آینده  میالدی دانست.

مارک زاکربرگ هفته  گذش��ته در جلسه  اس��تماع کنگره  آمریکا شرکت داشت و با 
سؤال های تهاجمی از سوی قانون گذاران روبه رو شد. آنها پیرامون اقدام های فیس بوک 
در جهت مقابله با اطالعات غلط در پلتفرم، پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 
آینده  آمریکا، انتقادهای ش��دیدی را مطرح کردند. غول شبکه های اجتماعی در حال 
حاضر نیز بازرس��ی های ج��دی را به خاطر رویکردهای رقابتی تجرب��ه می  کند. وزارت 
دادگستری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و ۴7 دادستان، روندی قانونی را نسبت به 

رویکردهای رقابتی فیس بوک در پیش گرفته اند.
مدیرعام��ل فیس بوک در بخش دیگری از صحبت های خود به توضیح بازرس��ی ها 
پیرام��ون رویکردهای رقابتی پرداخت و خرید اینس��تاگرام در س��ال ۲۰1۲ را یکی از 
موضوعات اصلی مورد مناقش��ه دانس��ت. او می گوید اگرچه فیس ب��وک یک رقیب را 

خریداری کرد، موفقیت نهایی آنها در آن زمان تضمین شده نبود.
مدی��ران اجرایی فیس بوک که از نگاه تحلیلگران، عموما راهکارهایی محافظه کارانه 
ارائ��ه می کنند، چالش های خارجی را از دالی��ل احتمالی کاهش درآمد در آینده بیان 
کردن��د. آنها می گویند قابلیت های جدید فیس بوک و مرورگرهای اینترنتی که امکان 
مسدودسازی ردگیری آنالین را به کاربران می دهد،  احتماال خطراتی را برای وضعیت 
مالی به همراه خواهد داش��ت. ردگیری آنالین، بخشی حیاتی از الگوریتم  های تبلیغات 

هدفمند در فیس بوک محسوب می شود.
تحلیلگران با وجود پیش بینی ها اعتقاد دارند فیس بوک هنوز محبوبیت بسیار باالیی 
نزد کاربران دارد؛ درنتیجه تبلیغ دهنده ها از خرید تبلیغات در این پلتفرم، غافل نخواهند 
شد. دبرا آهو، تحلیلگر ارشد eMarketer درباره  درآمد تبلیغاتی فیس بوک می گوید:

قطعا فیس بوک با چالش های بسیاری مواجه است، اما افزایش درآمد و تعداد کاربران، 
هیچ گاه چالشی جدی برای آنها محسوب نمی شود.

کنترل هزینه ها
مجموع هزینه های فیس بوک در فصل س��وم سال جاری میالدی به 5/1۰ میلیارد 
دالر رس��ید که نسبت به سال گذشته رشد ۳۲درصدی را نشان می دهد. البته حاشیه  

سود عملیاتی ۴1درصد گزارش شد که کمتر از آمار ۴۲درصدی سال گذشته بود.
فیس ب��وک مجموع هزینه های س��ال ۲۰19  را ۴6 تا ۴۸ میلی��ارد دالر پیش بینی 
می کند که رشد 55درصدی را نسبت به حداکثر هزینه ها در سال ۲۰1۸ نشان می دهد. 
به عالوه مجموع هزینه ها برای س��ال ۲۰۲۰، 5۴ تا 59 میلیارد دالر پیش بینی شد که 

۲۳درصد بیشتر از سال جاری خواهد بود.
نگرانی ه��ا پیرامون حریم خصوص��ی، افزایش هزینه ها را در تأمین نیروی انس��انی 
مرتبط با حفظ حریم خصوصی و توسعه  قوانین اجرایی پلتفرم ها به همراه داشته است. 
فیس بوک، توییتر و گوگل همگی از سال ۲۰16 و ادعای دخالت کشورهای خارجی در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فشارهای متعددی را با موضوع سیاست گذاری های 

دقیق تر روی پلتفرم های شان، متحمل شده اند.
درآمد فیس بوک در فصل س��وم سال ۲۰19، رش��د ۲9درصدی را نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته نشان داد و به 65/17 میلیارد دالر رسید. تحلیلگران، طبق گزارش 
IBES و Refinitiv درآمد ۳7/17 میلیارد دالری را برای غول ش��بکه های اجتماعی 

تخمین زده بودند که گزارش اخیر، رقمی باالتر را ثبت کرد.
فیس بوک، دومین فروش��نده بزرگ تبلیغات آنالین محسوب می شود. این شرکت 
پیش بینی افزایش کندتر فروش را برای فصل چهارم سال جاری بیان می کند که ۲۰ 
تا ۲5درصد خواهد بود. بخش��ی از کاهش سرعت رش��د، احتماال به ایجاد محدودیت 
ردگیری آنالین از س��وی کاربران بازمی گردد. همان طور که گفته شد، ردگیری آنالین 

نقش مهمی در ارائه  تبلیغات هدف مند در فیس بوک دارد.
گزارش مالی غول شبکه های اجتماعی، سود ۰9/6 میلیارد دالری را نشان می دهد 
که به معنای 1۲/۲ دالر سود برای هر سهم است. دراین میان، تحلیلگران پیش بینی سود 
۴7/5 میلیارد دالری یا 91/1 دالر برای هر سهم را ارائه کرده بودند. فیس بوک در فصل 
سوم سال ۲۰19، آمار۸/۲ میلیارد کاربر ماهانه را ثبت کرد. مجموع آمار کاربران ماهانه 
در فیس بوک، مسنجر، اینستاگرام و واتس اپ نیز به ۲.۲ میلیارد دالر رسید. هر دو آمار 

اخیر، رشدی پذیرفتنی را نسبت به فصل قبل نشان دادند.
پلتف��رم فیس بوک، آم��ار روزانه  6۲/1 میلیارد کاربر را ثب��ت کرد که تخمین  1.61 
میلیارد نفری تحلیلگران را پشت سر گذاشت. آنها در فصل های گذشته با رکود رشد 
کاربران در اروپا و ایاالت متحده روبه رو بودند. فصل سوم، رشد کاربران را در تمام مناطق 

جهان نسبت به فصل دوم ثبت کرد که برای اولین بار در سال جاری بود.
ارزش س��هام فیس بوک در س��ال جاری میالدی، رشد 6/۴۳درصدی را تجربه کرد. 
درآمد آنها در نیمه  اول س��ال، بی��ش  از پیش بینی تحلیلگران بود که نقش مهمی در 
افزایش ارزش سهام شرکت داشت. البته غول شبکه های اجتماعی با جریمه  5 میلیارد 
دالری از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روبه رو شد که افزایش هزینه ها را 

در بخشی از سال به همراه داشت.
کس��ب وکار کنونی فیس بوک با س��رعت چشمگیری رش��د می یابد. البته با وجود 
فعالیت های جدید همچون پیام رسانی متمرکز بر حریم خصوصی، توسعه  سرویس های 
 ،eBay ارتباط و آشنایی، افزایش ظرفیت های پیام رسانی گروهی و مرکز خرید شبیه

توانایی آنها در حفظ سرعت رشد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
 Facebook News فیس بوک، هفته گذش��ته به صورت آزمایش��ی از س��رویس
رونمایی کرد که به عنوان بخش��ی اختصاص��ی و متمرکز بر »اخبار با کیفیت« معرفی 
شد. در این بخش، ناشران به ازای انتشار اخبار، هزینه دریافت می کنند. آنها ناشری از 
جناح راست ایاالت متحده به نام Breibart News را در سرویس جدید پذیرفتند که 
فعاالن سیاسی، انتقادهایی جدی را نسبت به این تصمیم مطرح کردند. البته فیس بوک 
ادعا می کند که رسانه  مذکور، در دسته  رسانه های رایگان قرار خواهد گرفت. در اخبار 
دیگر منتشرش��ده در حاشیه  گزارش مالی فیس بوک می توان به خروج یکی از اعضای 
هیأت مدیره به نام سوزان دزموند هلمن اشاره کرد که مدیر اجرایی بنیاد بیل و ملیندا 
گیتس نیز محسوب می شود. جایگزین او در ماه های آتی انتخاب خواهد شد. زاکربرگ 

می گوید عضو سابق به خاطر مشکالت شخصی و سالمتی، از هیأت مدیره خارج شد.
REUTERS/zoomit :منبع

مـا در درآمدزایـی از سـرویس های مالـی، یک رکوردشـکنی ثبـت کردیـم. درآمد و 
تراکنش های اپل پی نسـبت به سال گذشـته دوبرابر شد و در فصل منتهی به سپتامبر، 3 
میلیارد تراکنش را ثبت کردیم که آمار تراکنش های پی پال را پشت سر گذاشت. به عالوه 
رشـد اپل پی نیز نسـبت به آن سرویس، چهار برابر ثبت شـد. اپل پی اکنون در 49 بازار 

بین المللی فعالیت می کند و 6 هزار پذیرنده در پلتفرم حاضر هستند.
مـا اعتقاد داریم که اپل پی بهترین تجربه  پرداخت موبایلی را فراهم می کند و امن ترین 
و سـریع ترین راهکار در بازار محسـوب می شود. ما خشنود هسـتیم که هزاران بانک در 

سرتاسر جهان، در سرویس پرداختی مشارکت می کنند.
اپل چندی پیش گزارش مالی فصل سـوم 2019 را منتشـر کرده بود که نشـان از رشـد 
2درصدی فروش آنها و رسیدن به آمار 64 میلیارد دالری در فصل منتهی به ماه سپتامبر 
داشـت. سـهم عمده ای از فروش از گجت های پوشـیدنی همچون اپل واچ و ایرپاد کسب 
شده بود. به عالوه سرویس هایی همچون آی کالود و اپل آرکید هم در افزایش درآمد نقش 

داشتند.
فروش اقساطی آیفون با اپل کارت

تیم کوک در بخش دیگری از صحبت های خود پیرامون گزارش مالی شـرکت، از فروش 
اقساطی و بدون کارمزد آیفون با اپل کارت اشاره کرد. کاربران با استفاده از سرویس مالی 
جدید می توانند هزینه  گوشـی های خریداری شده را در دوره های دو ساله و بدون کارمزد، 
پرداخـت کنند. به عالوه 3درصد از هزینه  آیفون نیز به حسـاب اعتباری آنها عودت داده 

می شود.
مدیرعامل کوپرتینویی ها درباره  طرح جدید می گوید:

ما در ادامه  سـال جـاری، قابلیت بزرگی را به اپل کارت اضافه می کنیم که بسـیار از آن 
خشـنود هستم. مشتریان می توانند آیفون های جدید را با سرویس جدید خریداری کرده 
و در دوره  24 ماهـه، هزینـه  آن را با کارمزد صفر درصد، پرداخـت کنند. قابلیت مدیریت 

پرداخت ها نیز به راحتی در Apple Wallet در دسترس خواهد بود.
 ،iOS اپل کارت در ماه اوت سال جاری به عنوان اولین کارت اعتباری مخصوص کاربران
معرفی شـد. این کارت هم به صورت دیجیتال در کیف پول اپل و هم به صورت فیزیکی در 
اختیار کاربران خواهد بود. مشـتریان می توانند در مراکزی که سرویس دیجیتالی اپل پی 

را پشتیبانی نمی کنند، از کارت فیزیکی بهره ببرند.

گزارش مالی فیس بوک منتشر شد

افزایش فروش با وجود انتقادهای شدید به تبلیغات سیاسی

رشد تراکنش های اپل پی و قابلیت خرید اقساطی بدون کارمزد آیفون با اپل کارت

یادداشـت

رویترز رتبه بندی نوآورترین دانشگاه های دنیا را برای سال ۲۰19 معرفی کرد. در این 
فهرس��ت مؤسسات آموزشی که در پیش��رفت علوم، ابداع فناوری های جدید، قدرت در 

بازارها و معرفی صنایع جدید به بهترین وجه، پیشرو بوده اند معرفی شده اند.
به گزارش مهر، ش��اخص جریان مداوم نوآوری در دانشگاه و صنعت بخش خصوصی 
ی��ک معیار کلیدی برای رتبه بندی دانش��گاه های نوآورانه جهان اس��ت که با همکاری 
موسس��ه Clarivate Analytics انج��ام می گیرد. همچنی��ن داده های اختصاصی و 
تجزی��ه و تحلی��ل از جمله ثب��ت اختراعات و اس��تنادات به مقاله ها نی��ز از طریق این 
همکاری جمع آوری ش��ده اند. سه دانش��گاه استنفورد، انیس��تیتو فناوری ماساچوست 
MIT و دانش��گاه هاروارد به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند که به مدت پنج 

سال این رتبه را حفظ کرده اند.

فهرست نوآورترین دانشگاه های 2019 
به گزارش »رویترز«



حوزه تبلیغات پیش از عصر دیجیتال تحت سلطه آژانس های تبلیغاتی 
دارای مدی��ران و طراح ه��ای خالق بود. این افراد در راس��تای جلب توجه 
مخاط��ب خالقانه ترین اید ه ها را به کار می بس��تند. گاهی اوقات برخی از 
کمپین ه��ای آن دوران موجب حمایت مردمی و برقراری جنبش هایی نیز 
می ش��د. به عنوان مث��ال، برخی از تبلیغات حمایتی از محیط زیس��ت یا 

فرهنگ های مختلف در این دسته قرار دارد. 
امروزه دنیای تبلیغات دس��تخوش تغییر و تحول عظیمی ش��ده است. 
دیگ��ر خبری از آن آژانس های خالق و محدود به ابزارهای انگشت ش��مار 
نیس��ت. امروزه اغلب بازاریاب ها و طراح های تبلیغات به دامنه وس��یعی از 
اطالعات و ابزارهای کاربردی دسترسی دارند. دسترسی به ابزار و اطالعات 
بهتر براساس یک ارزیابی ساده باید موجب افزایش کیفیت تبلیغات شود. 
در نتیج��ه مخاطب عالقه مخاطب نیز به کمپین های تازه افزایش خواهد 
یافت. نکته مهم در اینجا وقوع اتفاقی برعکس است. امروزه مخاطب هدف 
تبلیغات، به ویژه نس��ل جوان، بیش از هر زمان دیگری نسبت به تبلیغات 
برندها احساس تنفر دارد. بسیای از جوانان و به طور کلی مخاطب امروزی 
حتی حاضر به پرداخت هزینه برای عدم مشاهده تبلیغات مختلف هستند. 
در همین ش��رایط س��طح انتظارات ش��رکت ها از آژانس های تبلیغاتی و 
بازاریابی به شدت افزایش یافته است. جالب اینکه میزان دستمزد پرداختی 

شرکت ها نیز به طور قابل مالحظه ای کم شده است. 
نتیجه تمام تحوالت منفی برای صنعت تبلیغات مواجهه با نیاز اساسی 
به تغییر به منظور ادامه حیات اس��ت. براساس گزارش موسسه پژوهشی 
فارس��تر امروزه آژانس های تبلیغاتی با چالش ایجاد تغییر اساسی در نحوه 
فعالیت ش��ان یا تقویت روند افزایش نفرت عمومی از حوزه تبلیغات مواجه 
هستند: »امروزه دسترسی به مخاطب بسیار دشوار شده است. هزینه های 
نمایش تبلیغات در فضای آنالین و محیط پیرامون بسیار باالست. همچنین 
میزان پرداختی برندها برای فعالیت تبلیغاتی نیز به ش��دت کاهش یافته 
اس��ت. در این میان وضعیت آژانس های تبلیغات��ی تعریف چندانی ندارد. 
با توس��عه ابزارهای مسدودسازی تبلیغاتی در محیط آنالین دشواری های 
آژانس ها دوچندان ش��ده اس��ت. در طول یک دهه اخیر نرخ ورشکستگی 

آژانس های تبلیغاتی 5۰درصد رشد داشته است.«
به موازات افزایش تالش آژانس های تبلیغاتی برای دسترسی به مخاطب 
در پلتفرم های��ی نظیر فیس بوک، اینس��تاگرام، تلویزی��ون و بیلبوردهای 
خیابان��ی روند پرهی��ز مخاطب از مش��اهده تبلیغات نیز س��رعت گرفته 
اس��ت. ام��روزه مردم از هیچ تالش��ی به منظور فرار از مش��اهده تبلیغات 
دریغ نمی کنند. به بیان جوآنا کول، مس��ئول سابق بخش تولید محتوای 
مجله هارست، این اشتباه موجب تنفر مردم از دنیای تبلیغات شده است: 
»امروزه مردم از تبلیغات نفرت دارند. تمام مس��ئولیت این احس��اس نیز 
برعهده آژانس های تبلیغاتی اس��ت.« مارک پریتچارد، مدیر ارشد موسسه 
Procter & Gamble، نی��ز به عنوان یکی از اف��راد تاثیرگذار در حوزه 
تبلیغات نظری مشابه جوآنا دارد: »اغلب تبلیغات امروزی ماهیتی مسخره، 

ساده و کسل کننده دارند. این نوع محتواهای تبلیغاتی نظر هیچ مخاطبی 
را جلب نخواهد کرد. به این ترتیب مشاهده افزایش نفرت عمومی از دنیای 
تبلیغات جای تعج��ب ندارد. ما در طول س��ال های اخیر برای تغییر این 
وضعیت اقدام به تولید تبلیغات بیش��تر کردیم. ای��ن امر نیز به نوبه خود 

موجب بروز دشواری های بیشتری شد.« 
مشکالت دنیای تبلیغات در پی ورود پلتفرم های قدرتمندی نظیر گوگل 
و فیس بوک به دنیای تبلیغات بیش��تر شد. به این ترتیب مخاطب امکان 
دسترسی به تبلیغات تاثیرگذارتر براساس تحلیل داده های هوشمند گوگل 
و فیس بوک را پیدا کرد. این نوع تبلیغات کمتر آزاردهنده محسوب می شود، 
بنابراین حساسیت کمتری در مخاطب ایجاد می کند. چالش بعدی ظهور 
رس��انه های بدون تبلیغاتی مانند نت فلیکس است. نت فلیکس در فعالیت 
خود دور هرگونه تبلیغاتی را خط کش��یده اس��ت، بنابراین مشترکین این 

تلویزیون آنالین فرصت لذت بردن از دنیای بدون تبلیغات را دارند. 
افزایش تمایل نسل جوان به مش��اهده برنامه های نت فلیکس ریشه در 
اس��تراتژی ساده این پلتفرم دارد. بر این اس��اس محتوای باکیفیت بدون 
تبلیغ��ات در اختیار مخاطب قرار می گیرد. س��ود اصلی نت فلیکس نیز از 
طریق فروش حق اش��تراک تامین می شود. به این ترتیب کاربران فرصت 
مناسبی برای دوری از مشاهده تبلیغ درست وسط برنامه مورد عالقه شان 

را خواهند داشت. 
نتیجه تمام تحوالت مورد اشاره در سطرهای قبلی برای صنعت تبلیغات 
بسیار خطرناک اس��ت. ظهور رقبای جدی و پلتفرمی که هیچ تمایلی به 
نمایش تبلیغات ندارد، موجب دردسرهای فراوانی برای جلب نظر مخاطب 
هدف می ش��ود. مهم ترین تهدید این اتفاق ها ایجاد تغییرات اساس��ی در 
س��لیقه مخاطب هدف صنعت تبلیغات است. با ادامه فعالیت نت فلیکس 
اغلب مخاطب ها دیگر تمایلی به مش��اهده محتوای دارای تبلیغات درونی 
نخواهند داش��ت، بنابراین وضعیت آژانس ه��ای تبلیغاتی برای جلب نظر 

مخاطب بسیار دشوار خواهد شد. 
براساس گزارش موسسه فارستر مشکل بی توجهی و تنفر مردم از برندها 
مسئله ای جهانی محسوب می شود. به این ترتیب آژانس های تبلیغاتی در 
سراس��ر جهان شرایط دش��واری را تجربه می کنند. یافتن راهکار مناسب 
برای غلبه بر چنین وضعیتی به هیچ وجه راحت نیست. برخی از شرکت ها 
جایزه های هیجان انگیزی برای ترغیب مخاطب به مشاهده تبلیغات شان در 
نظر گرفته اند. بی ش��ک این امر جذابیت های خاص خود را دارد، اما جلب 
نظر مخاطب در قالبی بلندمدت نیازمند تولید محتوای تبلیغاتی براساس 
داده های معتبر و اطالعات حاصل از شناخت آنهاست. فقط در این صورت 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم می شود. 
یکی از نکات مهم در راستای جلب نظر مخاطب هدف به صورت پایدار 
اس��تفاده از فناوری های نوین است. هوش مصنوعی در صدر این فهرست 
قرار دارد. به لطف فناوری هوش مصنوعی امکان تولید محتوای تبلیغاتی 
با ضریب باالی هماهنگی با س��لیقه مخاطب هدف وجود دارد. این امر با 
رونمایی از فناوری یادگیری ماشینی تقویت شده است. این فناوری فرصت 
یادگیری نکات تازه از سوی نرم افزارهای دارای نسل جدید هوش مصنوعی 
را فراهم می کند. به این ترتیب نرم افزارهای موردنظر امکان کسب شناخت 

عمیق تر از مخاطب هدف آژانس های تبلیغاتی را دارند. نکته مهم در اینجا 
تلقی نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی به عنوان ابزار طراح های تبلیغات 
اس��ت. انتظار طراحی کمپین تبلیغاتی از چنی��ن نرم افزارهایی غیرواقعی 
خواهد بود، بنابراین همچنان نقش س��ازنده طراح ه��ای تبلیغاتی در این 

صنعت حفظ خواهد شد. 
 ،WPP براساس اظهارنظر آقای پاتیسال، مسئول ارشد موسسه تبلیغاتی
امروزه تولید تبلیغ تاثیرگذار بدل به امری دش��وار ش��ده است: »تبلیغات 
مدرن امری چندوجهی و نیازمند ش��ناخت دقیق مخاطب و دسترسی به 
اطالعات کاربردی است.« امروزه بسیاری از برندها از تبلیغات تعاملی برای 
جلب نظر مخاطب هدف استفاده می کنند. نود اصلی این الگوی تبلیغاتی 
در ش��بکه های اجتماعی قابل مشاهده است. این نوع تبلیغات نوعی بازی 
و س��رگرمی محسوب می شود، بنابراین مخاطب در حین سرگرمی شاهد 
برخی نکات تبلیغاتی نیز خواهد بود. انتقال پیام اصلی تبلیغاتی به ش��یوه 
غیرمستقیم ویژگی اصلی این الگوی تبلیغاتی محسوب می شود. به همین 

خاطر حساسیت کمتری در مخاطب ایجاد خواهد شد. 
براس��اس اظهارنظر آقای اس��تیون موی، مدیر اجرایی آژانس تبلیغاتی 
بربرین، میزان تمایل شرکت ها به عقد قراردادهای تبلیغاتی طوالنی مدت 
کاه��ش یافته اس��ت. این امر در ارتباط کامل ب��ا افزایش تمایل برندها به 
مش��اهده تاثیر مقطعی تبلیغات بر روی فعالیت شرکت شان است. به این 
ترتی��ب دیگ��ر کمتر برندی بدون کس��ب اطالعات کارب��ردی از وضعیت 
تبلیغات��ی آژانس مورد نظرش اقدام به ادامه هم��کاری با آن خواهد کرد: 
»من در طول سال های اخیر کمتر همکاری طوالنی و چند میلیون دالری 
میان برندها و آژانس های تبلیغاتی مشاهده کرده ام. بخشی از این امر ناشی 
از تمایل ش��رکت های بزرگ به ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی به صورت 
درون ش��رکتی اس��ت. به این ترتیب امروزه اغلب برنده��ای بزرگ دارای 
بخش تبلیغات و بازاریابی در کنار هم هستند. این امر مشکالت پیش روی 

آژانس های تبلیغاتی را دوچندان خواهد کرد.«
نکته امیدوارکننده برای آژانس های تبلیغاتی جهت گیری دوباره برندها 
به س��وی الگوهای تبلیغاتی مبتنی بر همکاری با آنهاس��ت. البته این امر 
ش��امل برندهای بزرگ و بین المللی نمی شود. همانطور که اشاره شد، این 
برندها به صورت داخلی در حال س��اماندهی فعالیت های تبلیغاتی ش��ان 
هس��تند، بنابراین ب��ازار هدف آژانس های تبلیغاتی معط��وف به برندهای 
کوچک خواهد بود. خبر خوش دیگر برای آژانس های تبلیغاتی توقف رشد 
س��ریع درآمد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی و گوگل است. به این ترتیب 
فرصت مناس��بی برای آژانس های تبلیغاتی در راس��تای جلب نظر دوباره 

مخاطب هدف شان فراهم شده است. 
بدون تردید وضعیت دنیای تبلیغات بسیار آشفته و نامناسب است. این 
امر در وضعیت تبلیغات اغلب آژانس ها به خوبی نمایان است، با این حال 
نکات مثبت مورد بحث در س��طرهای قبلی فرصت مناسبی برای توسعه 
فعالیت آژانس های تبلیغاتی و بهبود اوضاع ش��ان محسوب می شود. نکته 
مهم در اینجا توانایی آژانس های تبلیغاتی در اس��تفاده مناسب از فرصت 

پیش روی شان است. 
nytimes :منبع

چرا کاربران در ESPN+ تبلیغات بیشتری مشاهده می کنند؟
چالش های ESPN در نمایش تبلیغات جدید 

برای مخاطب ها

کاربران عالقه مند به برنامه های ش��بکه ESPN در س��ال ۲۰1۸ 
 +ESPN ب��ا خب��ری هیجان انگیز مبنی ب��ر رونمایی از س��رویس
مواجه ش��دند. این سرویس به طور اختصاصی با همکاری ویژه برند 
دیسنی )صاحب امتیاز ESPN( رونمایی شد. صرف حضور دو برند 
قدرتمن��د و محب��وب در طرح ESPN+ برای ترغیب ش��ما باالیی 
از کارب��ران به منظور پیش خرید اش��تراک کافی بود. اکنون پس از 
گذشت یک سال از فعالیت این سرویس بسیاری از کاربران نظرات 
متفاوتی نس��بت به ن��وآوری موجود در آن دارن��د. بی تردید چنین 
واکنش هایی نس��بت به هر پلتفرم��ی طبیعی خواهد بود. نکته مهم 
در اینجا ش��روع نمایش تبلیغات کوتاه در سرویس ESPN+ است. 
بی تردی��د این امر موجب نارضایتی بس��یاری از کار کاربران ش��ده 
است. به هر حال هیچ کس تمایلی به مشاهده تبلیغات ندارند. نکته 
مثبت ماجرا زمان بندی درس��ت برای نمایش تبلیغات است. به این 
ترتیب تبلیغات پیش از ش��روع به نمایش ویدئوی اصلی قرار دارند. 
این امر نمایش ناگهانی تبلیغات درس��ت وسط تماشای برنامه ها را 
از بی��ن می برد، بنابراین اقدام تازه ESPN+ چندان هم غیرمنطقی 

نیست. 
 +ESPN اقدام برند دیس��نی برای نمایش تبلیغات در س��رویس
از ابتدای ماه اکتبر س��ال جاری ش��روع شد. هدف اصلی از این کار 
کسب درآمد بیشتر از حوزه تبلیغات بود. پلتفرم ESPN+ در طول 
یک سال اخیر در کانون توجه مخاطب ها قرار داشته است. همین امر 
موجب ترغیب دیس��نی برای شروع به نمایش تبلیغات در آن شده 
اس��ت. براساس گزارش موسسه The Verge نقش مشکالت مالی 
در تصمیم اخیر خود را انکار کرده اس��ت. ب��ا این حال نگرانی های 
مالی همیش��ه نقش مهم��ی در تصمیم گیری ه��ای برندها دارد. به 
همین خاطر بسیاری از کارشناس ها پیش بینی بروز مشکالت مالی 
در فعالیت برند دیس��نی را عنوان می کنن��د. نکته مهم درخصوص 
تبلیغات تازه در ESPN+ اختصاص آن به برنامه های عادی اس��ت. 
در مورد برنامه ه��ای زنده همچنان الگوی تبلیغات کوچک در کنار 
تصویر وجود دارد. به این ترتیب کاربران س��رویس ESPN+ تغییر 

چندان محسوس و آزاردهنده ای را تجربه نخواهند کرد. 
بیانیه رس��می برند دیس��نی در مورد اف��زودن بخش تبلیغاتی به 
س��رویس ESPN+ ش��امل اعالم نقش گس��ترده تبلیغات در تمام 
بخش های فعالیت ش��بکه ESPN بود. به این ترتیب دیس��نی در 
تالش برای عادی جلوه دادن این تغییر اس��ت، با این حال پاس��خ 
موردنظر ش��انس بسیار کمی برای اقناع مخاطب دارد. بدون تردید 
بهترین راهکار برای فهم موفقیت یا شکس��ت تصمیم دیس��نی در 
مورد س��رویس جدیدش مراجعه به نظرات کاربران اس��ت. من در 
طول یک هفته اخیر به طور مداوم نظرات کاربران در اپ اس��تور و 
گ��وگل پلی را ارزیابی کرد ه ام. نکت��ه جالب در مورد نظرات ماهیت 
اعتراضی و منفی اغلب آنهاس��ت، بنابراین ش��مار باالیی از کاربران 
نس��بت به اقدام تبلیغاتی تازه ESPN نگاه مناسبی ندارند. یکی از 
نظرات جالب در اپ استور به شرح ذیل است: »من هزینه اشتراک 
برای مش��اهده برنامه های ESPN+ پرداخت می کنم، بنابراین باید 
ام��کان عبور از تبلیغ��ات پس از 1۰ ثانیه را داش��ته باش��م. اقدام 
ESPN+ برای اجبار کاربران به مش��اهده تمام ویدئوهای تبلیغاتی 

بسیار غیرمنطقی است.« 
نکت��ه مهم درخصوص اق��دام اخیر دیس��نی در افزایش تبلیغات 
تفاوت عمده آن با حالت اولیه ESPN+ اس��ت. ش��روع به کار این 
سرویس در سال ۲۰1۸ بدون هرگونه تبلیغات بود. سپس تبلیغات 
کوت��اه در حی��ن برنامه های آنالین به آن اضافه ش��د. در نهایت نیز 
اکنون حجم وس��یعی از تبلیغات نمایشی در این سرویس به چشم 
می خ��ورد. نارضایت��ی کاربران ب��ه خاطر پرداخت حق اش��تراک و 
ضرورت مشاهده تبلیغات گسترده است. بی تردید استراتژی دیسنی 
در اینجا کاس��تی های بس��یار زیادی دارد. به وی��ژه اینکه مخاطب 
هدف نیز اعالمیه رس��می دیسنی در مورد دلیل اعمال تغییرات در 

سرویس ESPN+ را باور نکرده است. 
سارا فیش��ر، کارش��ناس بازاریابی و تبلیغات، در مورد اقدام تازه 
دیس��نی نظر جالب��ی دارد: »اقدام تازه دیس��نی در ESPN+ برای 
برندها بس��یار جذاب خواهد بود. به هر ح��ال آنها فرصت بازاریابی 
و تبلیغات بیش��تری به دست می آورند. در نقطه مقابل کاربران این 
سرویس تا حد زیادی ناامید شده اند. پرداخت حق اشتراک و سپس 

مشاهده تبلیغات فراوان گزینه دلخواه هیچ کاربری نخواهد بود.« 
بیانی��ه دیس��نی در ط��ول هفته های گذش��ته هیچ اش��اره ای به 
محدودس��ازی نمایش تبلیغات برای کاربران ویژه ESPN+ نداشته 
است. اس��تراتژی دیسنی در راس��تای افزایش کلی سطح تبلیغات 
در هر سه س��رویس تلویزیونی اش اس��ت،. بنابراین عالقه مندان به 
ESPN+، Hulu و دیسنی پالس به طور همزمان در حال مشاهده 
تبلیغات بیشتر هستند. شاید این اقدام درآمد تبلیغاتی دیسنی را به 
طور ش��گفت انگیزی افزایش دهد، اما واکنش منفی کاربران به این 
اقدام تاثیر منفی بس��یار گس��ترده ای خواهد داشت. بی تردید نحوه 
واکنش دیس��نی به این چالش نقش مهمی در آینده سرویس های 

پخش آنالین برنامه اش خواهد داشت. 
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در دنی��ای بازاریابی کنونی تصمیم های اساس��ی دیگر برمبنای حدس و گمان و 
تجربه های قبلی گرفته نمی شود. گسترش ابزارهای گردآوری داده و تحلیل آنها در 
قالب اطالعات کاربردی دنیای بازاریابی را دستخوش تغییر و تحوالت بسیار زیادی 
کرده اس��ت. امروزه به لطف ابزارهای تحلیلی و تخصصی فعالیت در حوزه بازاریابی 
همراه با ریس��ک های بسیار کمتری است. اغلب کسب و کارها به طور جدی هدف 
بازگشت سرمایه شان در حوزه بازاریابی را دنبال می کنند. در این میان ورود ابزارهای 

هوشمند و توسعه فناوری هوش مصنوعی کمک شایانی به برندها کرده است. 
بی تردید فرآیند تصمیم گیری یکی از بخش های مهم بازاریابی محسوب می شود. 
شکس��ت بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی به خاطر تصمیم های اشتباه ش��ان 
اس��ت. به این ترتیب اس��تفاده از تکنیک های کاربردی به منظور کاهش اشتباهات 
در تصمیم گیری ضروری به نظر می رس��د. بررس��ی تصمیم گیری مناس��ب بدون 
واکاوی فرآیند آن امکان پذیر نیس��ت. من در اینجا قصد بررس��ی دقیق و طوالنی 
فرآیند تصمیم گیری را ندارم. نکته مهم از نظر من اهمیت دسترس��ی به اطالعات 
کاربردی در فرآیند تصمیم گیری است. الگوی سنتی بازاریابی به دلیل دسترسی به 
اطالعات محدود همراه با ریسک های بسیار زیادی بود. خوشبختانه امروزه با توسعه 
فناوری و گس��ترش دامنه اطالعات در دس��ترس امکان کاهش ریسک های ناشی 
از تصمیم گیری در حوزه بازاریابی فراهم ش��ده اس��ت. در ادامه به بررسی برخی از 

مهم ترین نکات در این زمینه خواهیم پرداخت. 
اهمیت دسترسی به اطالعات مناسب

طراحی اس��تراتژی راهنمای اصلی برندها در راستای بازاریابی موفق خواهد بود. 
ای��ن ام��ر به ویژه در ح��وزه بازاریابی دیجیتال اهمیت فراوان��ی دارد. این بخش به 
دلیل پیوند نزدیک با فناوری دستخوش سریع ترین تغییرات ممکن است، بنابراین 
اس��تفاده از اطالعات دقیق بیش از هر زم��ان دیگری در این بخش اهمیت خود را 
نشان خواهد داد. نکته کلیدی در این بخش شروع کار از بنیان های اساسی کسب 
و کارمان اس��ت. این امر نیازمند شناخت دقیق برندمان خواهد بود. اگر ما شناخت 
مناسبی از برندمان نداش��ته باشیم، امکان طراحی استراتژی بازاریابی و به تبع آن 

خلق کمپین های بازاریابی تاثیرگذار را نخواهیم داشت. 
شاخص های اصلی هر کس��ب و کار بیانگر ارزش های مرکزی اش است. شناخت 
دقیق این شاخص ها کمک فراوانی به ما در راستای ارزیابی وضعیت برند موردنظر 
در حوزه کاری اش می کند. اش��تباه رایج برندها در این مرحله ارزیابی غیرواقعی از 
وضعیت شان است. در اینجا ما باید کامال دقیق و صادق باشیم. در غیر این صورت 
ام��کان موفقیت ما در حوزه کس��ب و کار به ش��دت کاهش خواه��د یافت. پس از 
بررسی ش��اخص های برندمان باید اهداف بازاریابی را تعریف کنیم. مشاهده پیوند 
میان ش��اخص های اصلی کس��ب و کار و اهداف بازاریابی امر دش��واری نیست. در 
صورت پیگیری درس��ت تکنیک مورد بحث در این بخش ش��انس ما برای کس��ب 

موفقیت دوچندان خواهد شد. 
شناخت مخاطب و کانال های ارتباطی کارآمد

بهترین مزیت دسترسی به اطالعات کاربردی امکان شناخت دقیق مخاطب هدف 
است. اغلب برندها به این نکته توجه ندارند، بنابراین بدون شناخت دقیق مخاطب 
هدف ش��ان اقدام به تولید محتوای بازاریابی می کنند. وقتی ما مخاطب هدف مان را 
به خوبی مورد شناس��ایی قرار ندهیم، امکان جلب نظر وی به شدت کاهش خواهد 
یافت. دلیل اصلی اش��تباه بسیاری از برندها تلقی فرآیند شناخت مخاطب به مثابه 
امری از پیش انجام ش��ده اس��ت. به هر حال برندها در طول دوران فعالیت ش��ان با 
مشتریان زیادی سر و کار داشته اند. نکته مهم در اینجا تفاوت میان مشتریان بالقوه 

برند ما و مخاطب هدف اس��ت. مخاطب هدف از نظر مفهومی شامل افرادی به جز 
مشتریان فعلی برندمان نیز می شود، بنابراین شناخت مخاطب هدف گامی ضروری 

در راستای جلب تعامل شان خواهد بود. 
اس��تفاده از اطالعات کاربردی پیرامون مخاطب هدف موجب آگاهی دقیق ما از 
س��لیقه آنها خواهد ش��د. همچنین کانال های ارتباطی مناسب نیز به طور خودکار 
شناس��ایی می ش��ود. امروزه مخاطب هدف هر برند در پلتفرم��ی ویژه حضور دارد. 
ب��ه این ترتیب تالش برای فعالیت در تمام ش��بکه های اجتماعی یا به عبارت بهتر 
کانال های ارتباطی امری اش��تباه خواهد بود. نکته مهم در مورد ش��ناخت درست 
مخاطب و کانال ارتباطی یافتن پیوند میان ش��اخص های اساسی برندمان و سلیقه 
مخاطب اس��ت. هنر برندهای موفق خلق استراتژی بازاریابی کارآمد از طریق پیوند 
میان این دو عامل است. بی تردید در ابتدا یافتن نقطه پیوند میان سلیقه مخاطب 
و شاخص های اساسی برندمان بسیار دشوار خواهد بود، با این حال تمرین و تکرار 

همیشه موجب پیشرفت ما می شود. 
بهترین مثال در مورد تکنیک کنونی برند اس��تارباکس اس��ت. آنها با استفاده از 
اپ رسمی شان اقدام به شناخت بهتر مخاطب می کنند. این امر از طریق گردآوری 
اطالعات کاربران فعال در اپ استارباکس روی می دهد. به این ترتیب تیم بازاریابی 
این برند به خوبی از س��لیقه مش��تریان مناطق مختلف و س��اعت های مورد عالقه 
آنه��ا برای صرف قهوه آگاهی پیدا می کند. طراحی کمپین های بازاریابی براس��اس 
این اطالعات موجب جلب توجه دامنه وس��یع تری از مخاطب ها خواهد شد. امروزه 
انتظارات مخاطب از کمپین های بازاریابی و تبلیغات به ش��دت افزایش یافته است، 
بنابراین برند ما باید محتوای ارزشمندی برای مخاطب فراهم کند. این هدف بدون 

استفاده از اطالعات کاربردی امکانپذیر نخواهد بود. 
بی ش��ک همه برندها دارای اپ رسمی نیستند، بنابراین باید راهکار دیگری برای 
گ��ردآوری اطالعات پیرامون مش��تریان پیدا کرد. توصیه من در اینجا اس��تفاده از 
س��ایت رسمی برند اس��ت. هر برندی دست کم یک سایت رس��می )صرف نظر از 
وبالگ جانبی( برای خود دارد. ارزیابی ترافیک س��ایت رس��می برند فرصت خوبی 
برای شناخت مخاطب هدف و پیگیری سلیقه وی از طریق طراحی نظرسنجی های 

کاربردی فراهم خواهد کرد. 
هدف گذاری بر روی کلیدواژه ای درست

شناخت هدف مخاطب از جست وجو در دنیای آنالین یکی از آرزوهای مشترک 
هر برندی اس��ت. اگر ما از محصول مورد عالقه مخاطب مان آگاهی داش��ته باشیم، 
امکان جلب نظر وی به صورت س��اده تر فراهم می شود. امروزه اغلب افراد به کمک 
موتورهای جس��ت وجو اقدام به گش��ت و گذار در اینترنت می کنند. گوگل از میان 
شمار باالی موتورهای جست وجو دارای بیشترین اعتبار ممکن است، بنابراین هدف 
اصلی برند ما باید ارزیابی وضعیت فعالیت کاربران در گوگل باشد. خوشبختانه گوگل 
در این زمینه ابزار کاربردی در اختیار برندها قرار داده است. این ابزار »کلیدواژه های 
تبلیغات��ی گوگل« نام دارد. با اس��تفاده از این ابزار امکان شناس��ایی کلیدواژه های 
مناس��ب برای کسب و کارمان فراهم می شود. نکته مهم درباره ابزار گوگل استفاده 
از آخرین نس��ل هوش مصنوعی در آن است. پس از ارائه اطالعات مورد نیاز درباره 
برندمان به ابزار گوگل امکان مشاهده کلیدواژه های اساسی در حوزه کسب و کارمان 
فراهم می شود. به این ترتیب ما فرصت استفاده از کلیدواژه های محبوب و پرکاربرد 

را خواهیم داشت. 
بدون شک اس��تفاده از کلیدواژه ها در فرآیند تولید محتوای بازاریابی 
دیجیتال اهمیت باالیی دارد. علی رغم این اهمیت، کارشناس ها و برندها 
ب��ه ندرت اقدام به بیان چرای��ی اهمیت کلیدواژه ها می کنند. از نظر من 
بدون ش��ناخت اهمیت کلیدواژه ها امکان استفاده مناسب از آنها فراهم 
نخواهد شد. توضیح اهمیت کلیدواژه ها در پیوند با فرآیند گشت و گذار 

کاربران در موتورهای جس��ت وجو اس��ت. کاربران به هنگام جست وجو 
در گ��وگل عبارت یا کلمات مش��خصی را مدنظر دارن��د. این کلمات از 
نقطه نظر بازاریابی کلیدواژه محس��وب می ش��وند. اگر م��ا در محتوای 
بازاریابی مان از کلیدواژ ه های پرکاربرد اس��تفاده کنیم، شانس مان برای 
جلب توجه دامنه وس��یع تری از کاربران افزایش می یابد. حوزه مدیریت 
سئو به طور تخصصی در زمینه ارتقای کیفیت محتوای بازاریابی برندها 
ب��ا تاکید بر اس��تفاده از کلیدواژه ها س��ازمان یافته اس��ت، بنابراین در 
صورت عالقه به یادگیری نکات کاربردی پیرامون کلیدواژه ها به مقاالت 

آموزشی در زمینه مدیریت سئو مراجعه کنید. 
بهینه سازی کمپین ها و سایت رسمی

اس��تفاده از اطالعات و تجربیات قبلی برای پیش بین��ی اتفاق های آینده یکی از 
تکنیک های کاربردی در حوزه بازاریابی محس��وب می ش��ود. نکت��ه مهم در اینجا 
اس��تفاده درس��ت از اطالعات قبلی برندمان اس��ت. متاسفانه بس��یاری از تیم های 
بازاریابی اطالعات قدیمی برندش��ان را حذف می کنند. این امر با ادعای عدم اعتبار 
اطالعات قدیمی صورت می گیرد. از نظر من این اقدام کامال اشتباه است. به عنوان 
مثال، اگر کمپین قبلی ش��ما در توییتر موفقیت چندانی به ارمغان نیاورد، باید آن 
را ی��ک داده معتبر قلمداد کرد. تالش برای انتقال کمپین بازاریابی مان از توییتر به 
اینس��تاگرام یا فیس بوک گامی موثر در راس��تای استفاده درست از اطالعات قبلی 
برندمان خواهد بود. بسیاری از برندها اطالعات کاربردی در حوزه بازاریابی را امری 
عجی��ب و غریب تلقی می کنن��د. این اطالعات از دل فعالی��ت روزمره برند حاصل 

می شود بنابراین توجه به فعالیت عادی برندمان امری ضروری خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در زمینه اس��تفاده از اطالعات برند تالش برای بهینه س��ازی 
کمپین ها و س��ایت رس��می اس��ت. این امر تاثیرگ��ذاری برندمان را ب��ه طور قابل 
مالحظ��ه ای افزایش خواهد داد. بدون اس��تفاده عمل��ی از داده های برندمان امکان 
افزایش تاثیرگذاری آن وجود نخواهد داش��ت. به این ترتیب تمام تالش های قبلی 

ما بی نتیجه خواهد ماند. 
نمایش بازگشت سرمایه برندمان

ام��روزه اغلب برندها دارای س��هامدارهای متعددی هس��تند. ای��ن امر الزام های 
مشخصی در زمینه فعالیت برندها ایجاد می کند. به هر حال سهامدارها عالقه مند به 
مشاهده نحوه تاثیرگذاری سرمایه شان بر روی کسب و کار برند ما هستند. توصیه 
من در این بخش نمایش فرآیند بازگش��ت سرمایه برند به سهامداران است. به این 
ترتیب اعتماد آنها به طور ویژه جلب خواهد شد. وقتی ما اعتماد سهامداران را داشته 
باش��یم، امکان فعالیت تاثیرگذارتر فراهم می ش��ود. اغلب برندها در زمینه دریافت 
بودجه  مالی بیش��تر با سهامداران به چالش می خورند. این امر ناشی از عدم اعتماد 
سهامدارها از فرآیند فعالیت برند و بازگشت سرمایه شان است. اطالع رسانی دقیق به 

سهامدارها کلید موفقیت در پیشبرد اهداف مان خواهد بود. 
گفت وگو با سهامدارها همیشه نیازمند استفاده از اطالعات دقیق در قالب نمودار 
اس��ت. بی شک س��هامدارها کارشناس حرفه ای بازاریابی نیس��تند، بنابراین ما باید 
اطالعات کاربردی و تخصصی را در قالبی ساده پیش روی آنها قرار دهیم. همراهی 
یکی از اعضای تیم بازاریابی به منظور توضیح دقیق نمودارها ضروری خواهد بود. در 

نهایت نیز باید به پرسش های سهامداران به طور کامل پاسخ داد. 
ام��روزه بدون اس��تفاده از اطالع��ات کاربردی و دقیق ام��کان موفقیت در حوزه 
بازاریابی وجود ندارد. در صورت استفاده درست از اطالعات پیرامون مخاطب هدف 
برند ما با س��رعت هرچه بیشتری در مس��یر موفقیت بازاریابی حرکت خواهد کرد. 
اس��تفاده از تکنیک ها و توصیه های مورد بحث در این مقاله نقش موثری در بهبود 

وضعیت بازاریابی برندها خواهد داشت. 
forbes :منبع

چگونه رضایت مدیران شرکت برای طرح بازاریابی مان را 
جلب کنیم؟

اصول ارائه برنامه بازاریابی به صورت حرفه ای

تیم ه��ای بازاریابی ب��ه منظور جلب رضایت مدیران ش��رکت ب��رای اجرای 
برنامه های ش��ان نیازمند توضیح جزییات طرح هستند. این امر به طور معمول 
در مراس��می کوتاه و با حضور یک یا چند مدیر ارش��د ش��رکت روی می دهد. 
وظیفه اصلی ما در این شرایط به عنوان بازاریاب تاکید بر نکات اساسی کمپین 
و پاسخگویی به پرسش های مدیران در صورت نیاز است. شاید در نگاه نخست 
این فرآیند بیش از حد س��ختگیرانه باش��د. در این صورت باید توجه شما را به 
یکی از شکس��ت های سنگین ناس��ا در زمینه پرتاب سفینه فضایی جلب کنم. 
بی تردید بازاریابی هدفمند باید با اطالع تمام بخش های ش��رکت از وظیفه شان 
صورت گیرد. این امر تا حد زیادی به پرتاب ماهواره به فضا ش��باهت دارد. ناسا 
به طور معمول از کارشناس های بخش های مختلف درباره وضعیت سفینه های 
خود گزارش کامل طلب می کند. تصمیم نهایی در مورد پرتاب سفینه ها به فضا 

براساس جمع بندی نهایی از گزارش های موردنظر انجام می شود. 
شاید بسیاری از ما وقوع شکست های عجیب و غریب برای برندهای بزرگ را 
باور نکنیم. به هر حال همه ما عادت به پیروزی مداوم آنها داریم. در مورد ناسا 
شکس��ت بزرگ در 16 ژانویه ۲۰۰۳ روی داد. در این تاریخ ناسا اقدام به پرتاب 
شاتل فضایی کلمبیا کرد. نکته مهم درخصوص این پرتاب آسیب دیدگی کوچک 
بال چپ سفینه بود. به این ترتیب جان هفت فضانورد این شاتل در معرض خطر 
قرار داش��ت. ناس��ا به طور معمول در صورت مش��اهده ایراد در بخشی از شاتل 
هرگز به سراغ پرتاب آن نمی رود. این امر براساس گزارش های تیم فنی صورت 
خواهد گرفت. نکته مهم درخصوص شاتل کلمبیا گزارش مبهم تیم فنی در مورد 
وضعیت سفینه بود. به این ترتیب ناسا مجاب به پرتاب شاتل کلمبیا بدون تالش 
برای تعمیر بال چپ شد. این شاتل در تاریخ مقرر به فضا پرتاب شد. در ابتدا هیچ 
مشکلی در فرآیند قرار گرفتن شاتل در مدار فضایی مشاهده نمی شد، با این حال 
پس از گذشت اندک زمانی نقص بال چپ کار دست ناسا دارد. نتیجه امر اینکه 

تمام هفت سرنشین این شاتل در انفجار بال چپ جان خود را از دست دادند. 
بی تردید مواجهه با چنین شکس��تی برای هر برندی ناامیدکننده خواهد بود. 
تیم های بازاریابی ش��اید در صورت اش��تباه با جان اف��راد بازی نکنند، اما خطر 
ورشکس��تگی برندها در صورت اقدامات نادرس��ت آنها وجود دارد، بنابراین باید 
همیش��ه برنامه ای دقیق در زمینه بازاریابی داش��ته باشیم. نکته مهم در اینجا 
اطالع رس��انی به بخش های مختلف شرکت درباره برنامه بازاریابی است. به این 
ترتیب احتمال بروز حوادثی مانند اتفاق ناسا به حداقل خواهد رسید. نکته مهم 
درخصوص فاجعه ناس��ا کم کاری گروه فنی در گزارش دقیق وضعیت بال چپ 
ب��ود، بنابرای��ن در اینجا ما باید گزارش های دقیقی در م��ورد وضعیت بازاریابی 
برندمان در اختیار داشته باشیم.  طراحی برنامه بازاریابی و کمپین های مختلف 
همیش��ه با گزارش آن به تیم مدیریتی شروع می شود. در این راستا نحوه بیان 
پایه های اساس��ی طرح و جزییات اهمیت خاصی دارد. در ادامه من به بررس��ی 

چهار نکته اساسی در این زمینه خواهم پرداخت. 
1. اهمیت خالصه کردن نکات اساسی و موضوعات

تیم های بازاریابی به طور معمول برنامه های خود را همراه با طراحی اسالیدهای 
جذاب به نمایش می گذارند. این امر فرصت بهینه ای در اختیار مخاطب چنین 
تیم هایی برای مشاهده اهداف به صورت دقیق و خالصه می دهد. نکته مهم در 
اینجا بیان نکات اصلی و اهداف کلیدی به صورت کامال فش��رده اس��ت. به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی تیم بازاریابی فراهم می شود. هدف اصلی 
در اینج��ا امکان انتقال موضوع اصلی اس��الید مورد بحث در کمتر از پنج ثانیه 
به طرف مقابل اس��ت. طراحی موضوع اصلی اس��الید به صورت کامال فشرده و 

تاثیرگذار نکته مهم و کاربردی در این بخش محسوب می شود. 
یکی از نکات مهم در زمینه بیان اصول طرح مان به تیم مدیریی خالصه سازی 
مفاهیم است. به این ترتیب امکان بیان نکات متعدد در بازه زمانی اندک فراهم 
می شود. البته این امر نباید موجب از دست رفتن مفهوم اصلی بحث شود. توصیه 
من در این بخش تالش برای یافتن زبانی مش��ترک میان ما و مدیران ش��رکت 
است. به این ترتیب توانایی تاثیرگذاری ما بر روی مخاطب افزایش چشمگیری 

خواهد یافت.
2. توجه به محدودیت حافظه مخاطب

هر اس��الید برنامه ما باید شامل ش��مار محدودی از نکات کلیدی و اطالعات 
باش��د. ذهن انسان توانایی به خاطر سپردن دامنه وسیعی از اطالعات در زمانی 
مح��دود را ندارد. به همین خاطر تالش برای بیان نکات مختلف در زمان واحد 
نتیجه مناس��بی نخواهد داش��ت.  توصیه من در این بخش بیان ۳ یا ۴ موضوع 
اساس��ی در هر اسالید است. به این ترتیب مخاطب ما دچار سردرگمی نخواهد 
ش��د. امروزه دلی��ل اصلی رد بس��یاری از طرح های بازاریابی از س��وی مدیران 
شرکت ها ناتوانی تیم ارائه دهنده در بیان درست محتوای طرح است، بنابراین با 
توجه به این موضوع امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب فراهم خواهد شد. 
در مورد مثال ناسا، ایراد اصلی کار تالش تیم فنی برای بیان موضوع ایراد فنی 
بال چپ به صورت کامال تخصصی و در عین حال بسیار کوتاه بود. به این ترتیب 
تیم مدیریتی ناسا ایراد موردنظر را بسیار کوچک ارزیابی کرد. در حوزه بازاریابی 
نیز امکان چنین کج فهمی هایی وجود دارد، بنابراین ما باید تا جای ممکن از ابهام 

اسالیدهای مان برای توضیح اصول برنامه مان کم کنیم. 
3. بیان نکات به صورت طبقه بندی شده

بس��یاری از مقاالت تخصصی در مورد نحوه بیان طرح های بازاریابی بر روی 
عدم استفاده از شیوه طبقه بندی دقیق اطالعات تاکید دارد. این توصیه با هدف 
ترکیب اطالعات و بیان نکات دقیق تر صورت می گیرد. توصیه من در این بخش 
به طور کامل متفاوت است. بر این اساس استفاده از شیوه طبقه بندی اطالعات 
مانند ش��ماره گذاری آنها امر کامال مطلوبی محس��وب می ش��ود. به این ترتیب 
مخاطب فرصت مش��اهده دقیق اطالعات ما را خواهد داش��ت. امروزه بسیاری 
از تیم های مدیریتی حوصله مطالعه متن های ترکیبی را ندارند. به همین خاطر 
مش��اهده این اطالعات در قالبی منظم و دقیق بهترین راهکار برای جلب نظر 

آنها خواهد بود. 
4. استفاده از محتوای بصری و نمودار

تصاویر همیش��ه درک بهتری از پیام و برنامه ما را ارائه می دهند. در جلسات 
بازاریابی استفاده از طرح های کاربردی برای بیان بهتر منظورمان به تیم مدیریتی 
تاثیر انکارناپذیری دارد. شاید اگر مهندس های ناسا نیز از طرح بصری برای بیان 
ایراد بال چپ شاتل کلمبیا استفاده می کردند، آن فاجعه هولناک روی نمی داد. 
خوشبختانه امروزه نرم افزارهای زیادی برای طراحی نمودارهای جذاب و ترکیبی 
وجود دارد، بنابراین حتی بدون مهارت باال در زمینه کار با نرم افزارهای حرفه ای 
نی��ز امکان طراحی نمودار وجود خواهد داش��ت.  بازاریابی تاثیرگذار در پیوند با 
موفقیت ارتباطی ماست. نخستین سطح ارتباطی نیز شامل توجیه مدیران شرکت 
برای تایید طرح مان خواهد بود. با استفاده از تکنیک های مورد بحث در این مقاله 
شانس ما برای جلب رضایت مدیران شرکت تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
brandingstrategyinsider :منبع
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چرا اروپا با وجود برخورداری از توسعه دهندگان 
بیشتر، استارت آپ های کمتری دارد؟

اروپ��ا به عنوان پیش گام نوآوری و صنعت فناوری ش��ناخته می ش��ود، اما 
جاه طلبی الزم را برای توس��عه ی اکوسیستم و رقابت با کشورهایی همچون 

آمریکا و چین ندارد.
اروپایی ها استارتاپ های موفق متعددی به جهان معرفی کرده اند. 
همگ��ی   TransferWise و   Deliveroo ت��ا   Revolout از 
داس��تان های موفقیت درخورتوجهی دارند که در رقابت با بازیگران 
دیگر، خود را به جایگاه یونیکورن شدن رسانده اند. همین موفقیت ها 
نشان دهنده  روح سالم نوآوری و پیشرفت در این قاره است. گفتنی 
اس��ت آماره��ای جهانی نش��ان می ده��د اروپا ظرفیت های بس��یار 

بیشتری برای پیشرفت در صنعت استارت آپ دارد.
سرمایه گذاری روی استارت آپ ها در اروپا اکنون در باالترین سطح 
خود قرار دارد. سال گذشته، ۲۳ میلیارد دالر سرمایه به شرکت های 
نوپ��ای ای��ن منطق��ه واریز ش��د. مؤسس��ه تحقیقات��ی مک کنزی 
)McKinsey( در گزارش��ی می گوی��د با وجود س��رمایه گذاری ها، 
هن��وز اروپا به ظرفیت های اصلی خود نرس��یده اس��ت. درواقع، به 
حوزه های نوآوری با ظرفیت رش��د چشمگیر توجه کافی نمی شود؛ 
به وی��ژه فناوری هایی که در خط مقدم توس��عه ی جهانی قرار دارند 
و مفاهیم دیجیتالی س��ازی به اندازه  کافی توجه و س��رمایه دریافت 

نمی کنند.
کلمنس هارتر، یکی از ش��رکای ارش��د مک کنزی، در مصاحبه ای 
درب��اره  گزارش اخی��ر می گوید ش��رکت های اروپایی بیش��تر روی 
دارایی ه��ای ملموس مانند ماش��ین و س��اختمان س��رمایه گذاری 
می کنند. شاید یکی از دالیل این جهت گیری سرمایه گذاری، سابقه  
قوی و چندین س��اله ی قاره ی اروپا در صنعت ساخت و تولید باشد. 

او در ادامه می افزاید:
بای��د بدانیم دارایی ه��ای غیرملم��وس مانن��د داده و نرم اف��زار به عنوان 
س��رمایه گذاری های واقعی شناخته می ش��وند که می توانند اروپا را در خط 

مقدم موج بعدی نوآوری قرار دهند.
تحلیلگران مک کن��زی می گویند نرم افزار و داده در کنار هوش مصنوعی، 
اینترنت اش��یاء، بالک چی��ن، رایانش کوانتومی یا زیست شناس��ی مصنوعی، 
همگ��ی جزو فرصت های طالیی دیجیتال محس��وب می ش��وند. اگر در این 
حوزه ها سرمایه گذاری شود، سهم اروپا قطعا در رشد بهره وری بیشتر خواهد 
ش��د. با این حال، قاره ی اروپا درمقایس��ه با آمریکا، هن��وز 7/1درصد کمتر از 

GDP خود را در تحقیق و توسعه حوزه های مذکور سرمایه گذاری می کند.

مش��کل اروپا و س��رمایه گذاری در فناوری ارتباط زیادی با سطح 
دولتی ندارد و درواقع، اروپا بیش��ترین س��رمایه گذاری ها را از بخش 
عمومی دریافت می کند. درمقابل، هارتر می گوید ش��رکت ها س��هم 
بس��یار کمی از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به خود اختصاص 
می دهند. س��هم اروپا در تحقیق و توسعه ی بخش نرم افزار و خدمات 
کامپیوت��ری حدود ۸ درصد آم��ار جهانی اس��ت؛ درحالی که طبق 
گفته ی هارتر، تنها همین تحقیق وتوس��عه می تواند قاره ی مذکور را 

به سطحی باالتر در نوآوری و پیشرفت برساند.
س��رمایه گذاری خصوصی در اروپا، 19درصد از س��هم جهانی را ازآِن خود 
می کن��د. آمار مذکور ب��رای چین، ۲۴ و ب��رای آمری��کا، ۲۸درصد گزارش 
می شود؛ درنتیجه، آن دو کشور در نوآوری و تحول دیجیتال موفق تر، جلوتر 
از ق��اره ی اروپا حرکت می کنند. به عنوان نش��انه ای از نتایج س��رمایه گذاری 
کمت��ر در اروپا، می توان به تالش دش��وار اس��تارت آپ های این منطقه برای 
تبدیل  به یونیکورن و ارزش یک  میلیارد دالری اش��اره کرد. البته نمونه های 
معدودی از اس��تارت آپ های یونیکورن هم در اروپا دیده می ش��وند؛ اما نرخ 

رشد و تعداد آن ها به اندازه ی نصف استارت آپ های آمریکایی است.
عالوه بر کمبود س��رمایه گذاری، تقسیم اروپا به کشورهای متعدد 
مس��تقل مشکل دیگر این قاره است. آنها با وجود تالش های متعدد 
ب��رای تش��کیل اتحادیه، هن��وز با مش��کالت تقس��یم بندی بازارها 
دست  و پنجه نرم می کنند. درواقع، چندتکه بودن فرهنگ ها و بازارها 
به نوعی هویت اروپا محسوب می شود. در چنین زمینه ای، شرکت ها 
با مشکل مقیاس  پذیری در قاره ای روبه رو هستند که تنظیم گری های 
قانونی و زیرس��اخت های متعدد و گوناگونی در آن دیده می ش��ود. 
چنین رشدی در کش��ورهایی با ابعاد بزرگ تر و یکپارچگی قانون و 

فرهنگ )مانند چین و آمریکا(، کمتر دیده می شود.
مش��کالت مذکور باعث شده است در ۲۰ سال گذشته، سهم اروپا 
از شرکت های سوپراستار )1۰درصد از شرکت های برتر که به درآمد 
بیش��تر از یک میلیارد دالر در س��ال می رس��ند(، تقریبا نصف شود. 
همچنین، با وجود مشکالتی که تقسیم بندی جغرافیایی و فرهنگی 
ایجاد می کند، برخی تحلیلگران همچون هارتر، آن را قوت می دانند:
رهبران متعددی داریم که در سرتاس��ر قاره پخش شده اند و 7/5 
میلیون نفر توسعه دهنده  نرم افزار داریم که بیش از آمار ۴/۴ میلیون 
نفری آمریکا به نظر می رس��د. ما همه  ابزارهای الزم برای موفقیت را 
در اختیار داریم، اما بزرگ ترین مشکل کنونی، اتصال آنها به یکدیگر 

با چشم انداز جاه طلبانه است.
هارت��ر اعتق��اد دارد اروپا نمی تواند عقب ماندگ��ی خود از رقبا را 
پش��ت دلیل جغرافیایی و تقس��یم بندی های سیاسی مخفی کند. 
آنه��ا امروز بیش از هر چی��ز به ذهنیتی ت��ازه و مبتنی بر نوآوری 
در تمام س��طوح نیاز دارند. کش��ورهای اروپای��ی اکنون در برخی 
حوزه ه��ا، رویکردهای بزرگ تری در پیش گرفته اند. به عنوان مثال، 
می توان به اتحادیه  خودرو و ارتباطات اروپا )EATA( اشاره کرد. 
آنها در س��ال جاری میالدی بیانیه ای ص��ادر کردند که برنامه های 
آتی برای همگام س��ازی بین شرکت های عملیاتی، توزیع کنندگان، 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان را در سرتاس��ر اروپا شرح می دهد؛ 
همگام س��ازی ای که کامال با تمرکز بر نوآوری انجام خواهد ش��د. 
آلم��ان یکی از کش��ورهای پیش��گام اروپایی در بح��ث نوآوری و 
 Platform حمایت از اس��تارت آپ ها محسوب می شود. آنها سند
Industie ۴.۰ را ب��ا هدف گ��ذاری شبکه س��ازی هوش��مند بین 
ماش��ین ها و فرآیندها توس��عه داده اند؛ فرآیندی که با اس��تفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن می شود. هدف نهایی آلمانی  ها 
از س��ند مذکور، بهبود دیجیتالی س��ازی در صنعت ساخت و تولید 

است.
هارتر در پایان صحبت هایش می گوید اروپا به تغییری اساسی در 
ذهنی��ت خود نیاز دارد. آنها ویژگی های مثب��ت متعددی دارند، اما 
برای پیش��رفت، قطعا باید جاه طلبی بیش��تری را در کنار ویژگی ها 

به کار بگیرند.
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The big short را بای��د یک��ی از بهترین فیلم های مدیریتی تاریخ س��ینما 
دانس��ت که روایتگر یکی از مهم ترین وقایع اقتصادی تاریخ اس��ت که در س��ال 
۲۰۰7 اتفاق افتاده و از آن به عنوان انفجار حباب مس��کن یاد می ش��ود که یک 
بحرانی در سطح جهانی را به همراه داشته است. این فیلم محصول سال ۲۰15 
به کارگردانی آدام مک کی اس��ت که بیش��تر آثار او در ژانر کمدی بوده است، با 
این حال وی توانس��ته تا از یک موضوع اقتصادی که تصور می ش��د چندان مورد 
توج��ه اکث��ر افراد قرار نگیرد، اثری را تولید کند که قادر اس��ت تا آخرین دقایق 
مخاطب را با خود درگیر نگه دارد. این فیلم براساس کتاب مطرحی با همین نام 
نوش��ته مایکل لوئیس بوده و حضور بازیگران مطرحی نظیر برد پیت، کریستین 
بیل و رایان گاس��لینگ به جذابیت هرچه بیش��تر آن افزوده است. از دیگر نکات 
مهم این فیلم، دریافت جایزه اس��کار بهترین فیلم نامه اقتباس��ی اس��ت. با توجه 
به توضیحات ارائه ش��ده، در ادامه به بررس��ی هشت نکته مدیریت موجود در این 

فیلم، خواهیم پرداخت. 
1-تنها به داده ها اطمینان کنید

شخصیت مایکل بوری با بازی کریستین بیل، نخستین فردی است که سقوط 
بازار مس��کن را پیش بینی می کند. اگرچه ممکن اس��ت در نگاه اول، این اقدام او 
بس��یار س��خت به نظر برس��د، با این حال او همواره اعالم کرده است که اقدامی 
ب��زرگ را انجام نداده و با تحلیل داده های موج��ود، به راحتی می توان به چنین 
نتیجه ای دس��ت پیدا ک��رد. با این حال همکاران و اطرافی��ان او این ایده را تنها 
ب��ه این علت که بازار مس��کن تاکنون رکودی نداش��ته و به عن��وان باثبات ترین 
حوزه اقتصادی معرفی می ش��ود، کامال مضحک تلق��ی می کنند. با این حال وی 
ب��ه علت اطمینان��ی که به تحلیل خود دارد، تمامی فش��ارها را تحمل کرده و با 
س��رمایه گذاری بر روی س��وآپ اوراق قرضه، موفق می ش��ود تا با شروع بحران، 
ش��رکت را به سودآوری فوق العاده ای برساند. درواقع طمع در زمینه کسب سود، 
باعث شده است تا وال استریت و بانک ها، کامال نسبت به تاثیر اقدامات سودآور 
ولی نادرس��ت خود نظیر اعطای وام های بدون پشتوانه، غافل مانده و یک بحران 
جهانی را ایجاد کنند. به همین خاطر نخس��تین نکته مهم این اس��ت که تنها بر 
روی داده ها تمرکز کنید و این امر که همگان بر روی یک موضوع توافق جمعی 

دارند، دلیلی بر درست بودن آن مطلب محسوب نمی شود. 
2-اگر یک بحران تاکنون رخ نداده است، دلیلی بر عدم اتفاق 

افتادن آن نخواهد بود 
در ای��ن فیلم پس از مدتی از کش��ف آقای بوری، دو گ��روه دیگر نیز اقدام به 
س��رمایه گذاری بر روی فرضیه او می کنند. این امر در حالی اس��ت که آنها برای 
رس��یدن به این یقین، بارها با تردیدهایی جدی مواجه ش��ده و همین امر باعث 
ش��ده اس��ت تا در تالش جدی برای افزایش اطمینان خود از طریق گفت وگو با 

افراد مختلف باشند. این امر در حالی است که همگان، اوضاع را کامال آرام تصور 
ک��رده و عقاید این چند تن را کامال نادرس��ت تلقی می کنند. درواقع منطق آنها 
تنها ش��امل این امر بوده است که بازار مس��کن تاکنون رکوردی را تجربه نکرده 
و ثبات موجود  باعث خواهد ش��د تا از هرگونه بحرانی در امان باشد. با این حال 
این دسته از تفکرات، تنها به معنای فریب خود بوده و هیچ گونه دلیل منطقی ای 
محس��وب نمی ش��وند. به همین خاطر هر فردی باید همواره اوضاع بازار خود را 
م��ورد تحلیل قرار ده��د. درواقع حتی در دل یک بحران نی��ز می توان موقعیتی 

فوق العاده را برای خود ایجاد کرد.
3-طمع شما را به نابودی خواهد کشاند

اگ��ر بخواهی��م تنها یک دلیل برای بروز این بحران ب��زرگ را نام ببریم، بدون 
شک طمع بهترین واژه برای توصیف آن خواهد بود. درواقع زیاده خواهی بانک  ها 
و توجه بیش از حد بر روی کس��ب س��ود حداکثری باعث ش��ده است تا بحرانی 
شکل گیرد که بیش از همه، میلیون ها فرد عادی را بی خانمان کرده است، با این 
حال این شرایط در نقطه ای کامال دگرگون شده است. به همین خاطر نیز نباید 
هیچ گاه اجازه دهید که طمع، چش��م ش��ما را بر روی حقایق ببندد. در غیر این 
صورت زمان نابودی ش��ما فرا خواهد رس��ید. در نهایت این فیلم به خوبی نشان 
می دهد که هیچ موسس��ات اقتصادی، ابدا توجهی به مردم نداش��ته و برای سود 
خ��ود حاضر به انجام هر اقدام خالف قانونی نیز خواهند بود. به همین خاطر هر 
فرد باید قبل از هر اقدامی، تمامی جوانب را س��نجیده و رایج بودن یک اقدام را 

به معنای درست بودن آن تلقی نکند. 
4-از سوال کردن واهمه نداشته باشید 

اگرچه شخصیت مایکل بوری، نخستین فردی است که پی به این بحران برده 
است، با این حال دو گروه دیگر، تنها با بررسی احتمال بروز چنین اتفاقی، موفق 
ش��دند تا س��ودآوری فوق العاده ای را تجربه کنند. با مشاهده رفتار این دو گروه، 
پی به این امر خواهید برد که آنها از س��وال کردن هیچ گونه واهمه ای نداشته اند. 
درواقع تنها س��وال کردن از افراد مختلف، باعث خواهد شد تا شما به کامل ترین 
اطالعات دس��ت پیدا کنید. به همین خاطر حتی در هنگام یک سخنرانی بزرگ 
نیز نباید در این زمینه تردیدی را داش��ته باش��ید. درواقع ای��ن دو گروه تنها به 
خاطر گفته های یک فرد، اقدام به انجام چنین ریسکی نکرده اند. این امر درست 
در تضاد با رفتار عامه افرادی است که تنها نصیحت-های سایرین را مورد توجه 
خود قرار داده و همین امر باعث ش��ده است تا بحران مذکور، زندگی تمامی آنها 

را نابود سازد. 
5-جهان در اختیار افرادی خواهد بود که شجاعت الزم را دارند 
اگ��ر بخواهی��م یک ویژگ��ی مش��ترک را در رابطه با پنج ف��ردی که از طریق 
س��رمایه  گذاری خود موفق ش��دند تا به سودی فوق العاده دس��ت پیدا کنند نام 
ببریم، بدون ش��ک ش��جاعت مهم ترین آن خواهد بود. درواق��ع این افراد تحت 
فشارهای همکاران، س��رمایه گذاران و حتی اطرافیان خود نیز کامال مقاوم رفتار 
کردند. این امر در حالی بوده اس��ت که آنها ابدا ش��خصیتی قهرمان گونه نداشته 

و حتی با مش��کالت زیادی در کار و زندگی خود مواجه بوده اند. به همین خاطر 
نباید تصور کنید که افرادی که موفق می شوند تا اقدامات بزرگی را انجام دهند، 
انس��ان هایی فوق العاده محس��وب شده و ش��خصیتی نظیر قهرمانان افسانه ای را 
دارند. درواقع ش��ما تنها باید در صورت نیاز ش��جاعت شناکردن درخالف جهت 
آب را نیز داشته باشید. درواقع در صورتی که به درستی کار خود اطمینان دارید، 

دیگر حتی مخالفت و تهدیدهای اطرافیان شما نیز نباید شما را متوقف سازد. 
6-تنها در زمینه ای وارد شوید که نسبت به آن اطالعات کافی 

را دارید 
علت نابودی بس��یاری از افراد و ش��رکت ها پس از وقوع چنین بحرانی به این 
خاطر بوده اس��ت که آنها دقیقا نمی دانستند که در چه بازاری فعالیت دارند. در 
غی��ر این صورت آنها به خوبی می توانس��تند پی به ب��ی ارزش بودن اوراق قرضه 
مس��کن ایجادشده توس��ط بانک ها برده و س��رمایه خود را نجات دهند. این امر 
درس��ت جمله ای است که وارن بافت نیز به آن تاکید داشته و عنوان کرده است 

که تنها در حوزه ای باید حضور پیدا کنید که کامال آن را می شناسید. 
7-نمی توانید جهان را نجات دهید 

شخصیت مارک بائوم با بازی استیو کارل و بن ریکرت با بازی برد پیت را باید 
اخالق مدارتری��ن افراد این فیلم دانس��ت. آنها هم��واره از بانک ها به این علت که 
توجهی به افراد نداشته و تنها به سود فکر می کنند، ابراز انزجار کرده  اند. درواقع 
این دو ابدا از وقوع چنین اتفاقی خوشحال نبوده و به خوبی می دانند که پس از 
بحران مس��کن، بسیاری از افراد خانه، حقوق بازنشستگی و تمام سرمایه خود را 
از دس��ت خواهند داد، با این حال افشاگری های آنها ابدا مورد توجه هیچ فردی 
قرار نگرفته اس��ت. به همین خاطر پس از مشاهده این امر که حتی رسانه ها نیز 
توجهی به آنها ندارند، س��هام خود را به فروش رس��انده و س��ودی بی سابقه را به 
دست آوردند. این امر در حالی است که این دو تن، تا آخرین لحظات با وجدان 
خود درگیر بوده اند، با این حال آنها پس از مدتی مشاهده می کنند که ابدا هیچ 
کاری از دست آنها برای بهبود اوضاع برنمی آید. به همین خاطر نیز گفته می شود 
ک��ه به تنهایی نمی توان جهان را نج��ات داد، با این حال می توان به نحوی رفتار 

کرد که کالهبردارها نیز به پیروزی دست پیدا نکنند. 
8-تنها اقدامی را انجام دهید که قادر به تضمین امنیت آن 

خواهید بود 
بانک ها برای کسب سود بیشتر اقدام به عرضه اوراقی می کنند که عمال بدون 
پش��توانه بوده و در این رابطه حتی به صالحیت وام گیرنده ها نیز توجهی ندارند. 
همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا اقدام آنها عمال بدون هیچ گونه امنیتی پیش 
برود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا تنها به دنبال س��ودی طوالنی مدت و 
از راه های درس��ت اقتصادی باشید. در غیر این صورت نه تنها موقعیت و سرمایه 
خود را از دست خواهید داد، بلکه به علت بدنامی دیگر فرصت انجام هیچ اقدامی 

را به دست نخواهید آورد. 
optionstradingiq :منبع

the big short نکات مدیریتی فیلم

به قلم: کریس گاوین کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

 شنبه
11 آبان 1398

شماره 1421



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

همدان - فاطمــه اعظمی:  کارخانه 
الوان ثابت بزرگترین تولیدکننده رنگ های 
نساجی، رنگ های مورد استفاده در صنایع 
چرم، کاغذ، آرایشــی و بهداشــتی، روغن، 

بنزین و انواع مرکب را تولید می کند.
مدیر کارخانه الوان ثابت رنگ در همدان 
در گفت و گو با خبرنگار روزنامه فرصت امروز 
اظهار کرد: پروژه ساخت کارخانه الوان ثابت 
در ســال 65 شروع شــده و در سال 75 با 

حضور رییس جمهور وقت آیت ا... هاشمی رفسنجانی افتتاح شده بود. این 
کارخانه در سال 69 از 500 میلیون تومان وام استفاده کرده است.

مهــدی منوچهری با بیان اینکه این کارخانه تنها کارخانه تولید رنگ در 
کشــور است و هیچ کارخانه مشــابه دیگری ندارد گفت: ظرفیت تولید این 
کارخانه ســاالنه 1200 تن اســت.  وی با بیان اینکه این کارخانه در ابتدا 
تولید کننده رنگ های مورد اســتفاده در صنعت نســاجی بوده است گفت: 
کارخانه الوان رنگ ثابت اکنون عالوه بر تولید رنگ های نســاجی، رنگ های 

مورد استفاده در صنایع چرم، کاغذ، آرایشی و بهداشتی، روغن، بنزین و انواع 
مرکــب رانیز تولید می کند. منوچهری بیان کرد: کارخانه الوان ثابت به طور 
مســتقیم برای 150 کارگر و به صورت غیر مستقیم برای 450 نفر اشتغال 
زایی کرده است که کارگران ثابت این مجموعه همگی مشمول بیمه تأمین 
اجتماعی هســتند.  وی اشاره ای به صادرات محصول این کارخانه داشت و 
گفت: صادرات این مجموعه بسیار کم است اما خوشبختانه محصوالت خود 
را به اکثر استان های کشور همچون قزوین، کرمانشاه، کرستان و استان های 

دیگر صادر می کند.  مدیرکارخانه الوان ثابت 
اشــاره ای نیز به ایمنی کارگران داشــت و 
ابراز کرد: خوشــبختانه کارگران در محیط 
کار نــکات ایمنی را رعایت کرده و کارخانه 
نیز دارای کارشناس HSE و واحد ایمنی 

بهداشت و آتش نشانی است.
وی با اشــاره به اینکه ایــن مجموعه 
همکاری خوبی با دانشگاه های استان دارد 
گفت: خوشــبختانه کارخانه الوان ثابت با 
دانشــگاه های بوعلی سینا، دانشگاه صنعتی و ... ارتباط خوبی دارد، قابل 
ذکر است در داخل کارخانه نیز یک دانشگاه علمی و کاربردی با نام الوان 
ثابت تاسیس شــده است که حدود 3 سالی است فعال است. منوچهری 
ابراز کرد: اکنون نزدیک به 100 دانشجو در هفت رشته برق، حسابداری، 
ایمنی و بهداشت، شیمی آزمایشــگاهی، مهندسی تامین و زنجیره رفاه 
مشغول به تحصیل هســتند که برای 15 استاد دانشگاه و پرسنل اداری 

زمینه اشتغال ایجاد کرده است.

اهواز - شبنم قجاوند: در مراسمي با حضور استاندار خوزستان، سامانه 
بهسوزی مشعل بدون دود واحد بهره برداری شماره 2 اهواز با هدف کاهش 
آالینده های محیط زیســت راه اندازی شد. مدیر ایمنی، بهداشت، محیط 
زیســت و پدافند غیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیر کل دفتر مدیریت 
پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب و مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون حضور 
داشتند.  مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در این مراسم به 
ویژگی های ســامانه بهسوزی مشعل بدون دود واحد بهره برداری شماره 2 
اهواز اشــاره و اظهار کرد: با راه اندازی این سامانه ضمن کاهش آالینده های 
زیست محیطی در مجاورت کالنشهر اهواز از سوزاندن روزانه 10 میلیون فوت 
مکعب گاز همراه نفت نیز جلوگیری می شود.  مهندس غالمرضا مفیدی با 
بیان اینکه برای ساخت و راه اندازی این سامانه 15 میلیارد ریال هزینه شده 

است گفت: با توجه به کاهش گازسوزی، همه هزینه های صرف شده برای 
این سامانه در مدت 3 ماه جبران می شود.  وی افزود: مراحل طراحی، تامین 
کاال، ساخت و راه اندازی این سامانه برای نخستین بار توسط کارکنان شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت نفت و گاز کارون انجام شده است و 
همکاران ما به این خودباوری رســیده اند که می توانند چنین سامانه ای را 
برای سایر تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب نیز طراحی و راه اندازی کنند.  
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با بیان اینکه کاالی مورد 
نیاز این سامانه از استان خوزستان تامین شده است تاکید کرد: این شرکت 
آمادگی دارد تجربه خود را در زمینه طراحی، ســاخت و نصب سامانه های 
مشــعل بدون دود، با سایر شرکت های نفتی به اشتراک بگذارد.  وی یادآور 
شد: مشعل های نفتی نقش سوپاپ اطمینان تاسیسات نفتی را دارند و نمی 
توان آنها را حذف کرد چون در مقاطعی از عملیات مانند قطع برق، استفاده 
از آنها برای حفظ ایمنی ضروری است اما می توان با راه اندازی سامانه های 
بدون دود، آالیندگی آنها را به حداقل رســاند.  واحد بهره برداری شماره 2 

اهواز در گستره عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون قرار دارد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قم از اعزام سه دســتگاه خودرو سنگین و یک دستگاه یخ ساز 
به مرز مهران و چذابه برای خدمت رســانی به زائران اربعین حســینی 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان قم، 
دکتر علی جان صادق پور با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در 
ستاد اربعین وزارت نیرو و دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در خصوص تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای زائران اربعین 
در مبادی ورودی و خروجی کشــور اظهار داشت: در همین خصوص 
آبفای قم نیز دو دستگاه تانکر برای آبرسانی به موکب ها و زائران به مرز 

مهران ارسال کرد.

وی از اعزام یک دســتگاه واتر جت به منظور شستشــوی راه های 
فاضالب به مرز مهران خبر داد و گفت: با توجه به گرمای شــدید هوا 
با هماهنگی های صورت گرفته با ستاد اربعین قم یک دستگاه یخ ساز 

نیز به مرز چذابه اعزام و برای ارائه خدمات به زائران در یکی از موکب ها 
مستقر شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم همچنین با اشاره 
به پرداخت100 میلیون ریال از ســوی این شرکت به آبفای خوزستان 
به منظور ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: 
شــرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو امسال جهت خدمت به زائران 

اربعین حسینی تالش های مضاعفی را انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهر قم یکی از مراکز پذیرایی 
از زوار حسینی بود، شرکت آب و فاضالب با آمادگی و ارائه خدمات به 
موقع در اماکن محل استقرار زوار  از جمله مصلی، جمکران و امامزاده 
شاه سید شاه جمال الدین)ع( موجبات رضاتمندی آنها را فراهم ساخت.

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل دفتر بازرســی ، 
مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی، عملکرد 
سال گذشته دستگاه های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان 
هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مدیران در روند اجرای کار با 
بینــش و آگاهی باالتر عمل نمایند. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی راه و شهرسازی هرمزگان، مهندس علی بخش رستمی مدیر کل 
دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شــهروندان وزارت راه و شهرسازی در 
سومین جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی در استان هرمزگان 
که بــا حضور مدیران کل دســتگاه های زیر مجموعــه وزارت راه و 
شهرســازی در این استان برگزار شد بیان داشت: 5 ماموریت ویژه در 
حوزه مدیریت عملکرد حقوق شهروندان تکلیف شده که دستگاهها در 
خصوص عملکردشــان باید آن را دنبال کنند و پاسخگو باشند که در 
نهایت این موارد جمع بندی و به عنوان ارزیابی عملکرد دستگاه مربوطه 

در جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد.
مدیــر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شــهروندان وزارت راه و 
شهرســازی در خصوص پنج ماموریت ویــژه که مفاد قانون مدیریت 
خدمات کشوری برای دستگاهها تکلیف کرده است اضافه کرد: سالمت 
اداری، مبارزه با فســاد اداری و ارتقاء ســالمت اداری، پاسخگویی به 
شکایات، ارزیابی عملکرد سازمان و پیگیری امورات مربوط به حقوق 
شهروندی پنج تکلیفی است که دستگاه ها مکلفند در اجرای دستور 

العمل حقوق شهروندی آنها را مورد توجه قرار دهند.
وی اظهار داشت: نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاه 
های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان هرمزگان بر اساس 

هر یک از شــاخص های عمومی، اختصاصی و مجموع آن متوسط رو 
به باالست که این مطلوب است و چیزی جز بهبود عملکرد، کارآیی و 
بهره وری ســازمان را بدنبال ندارد. در ادامه مهندس رضایی مدیر کل 
راه و شهرسازی استان گزارشی از عملکرد و فعالیت های این اداره کل 
در بخش های مختلف ارائه داد و گفت: در حال حاضر استان هرمزگان 
دارای 13007 کیلومتر انواع راهها اســت که از این تعداد 34 کیلومتر 

آزاد راه 671 کیلومتر بزرگراه 591 کیلومتر راه اصلی، 1774 کیلومتر
راه فرعی و 9938 کیلومتر راه روســتایی شامل 4967 کیلومتر راه 
آسفالته و 1293 کیلومتر راه شوسه و 3677 کیلومتر راه خاکي است.

رضایی با اشاره به این که در سال جاری تعداد 128 پروژه راهسازی و 
ابنیه بزرگ در سطح استان هرمزگان در برنامه اجرایی می باشد عنوان 
داشت: احداث بزرگراه شامل 10 پروژه به طول 133 کیلومتر،احداث 
راه اصلی شامل 9 پروژه به طول 195 کیلومتر،احداث راه فرعی شامل 
9 پــروژه به طول 130 کیلومتر،احداث 5 دســتگاه پل بزرگ با طول 
کل 1265 متر و احداث راه روســتایی شامل 95 پروژه به طول 823 

کیلومتر از طرح ها و پروژه های ســال 98 می باشــد. آرش رضایی با 
تاکید بر اینکه راه و شهرسازی هرمزگان در سال 98 هنوز هیچ سهمیه 
قیری بابت پروژه های راهســازی دریافت نکرده، گفت: از سال 1393 
تاکنون 200،393 تن قیر به ارزش ریالی 260 میلیارد تومان به اداره 
کل راه و شهرســازی استان هرمزگان ابالغ و در پروژه های راهسازی 
مصرف گردید اما در ســال جاری تاکنون هیچگونه قیری ابالغ نشده 
و این مســاله به کندی ساخت و سازها انجامیده است. مدیرکل راه و 
شهرسازی استان هرمزگان تصریح کرد: در حوزه بازآفرینی شهری و 
بافت فرسوده نیز تعداد 8 شهر از 45 شهر استان هرمزگان در مساحتي 
بالغ بــر 4246 هکتار و جمعیتي معــادل 365608 نفر داراي بافت 

ناکارآمد مي باشد.
وی ادامــه داد: این محدوده هاي ناکارآمد شــامل156هکتار بافت 
ارزشمند تاریخي، 1700 هکتار سکونتگاه غیررسمي و 2390 هکتار 
بافت فرسوده میاني اســت که این تعداد 41 محله را در برمي گیرد. 
رضایی اذعان داشــت : برنامه بازآفریني این محدوده ها با نگاه محله 
محوري در حوزه تأمین خدمات روبنایي و زیربنایي، نوسازي مسکن 
و فعالیتهاي اجتماعي- فرهنگي در حال پیگیري است. گفتنی است 
در این جلسه مدیران ادارات کل بنادر و دریانوردی، راه آهن، راهداری 
وحمل ونقل جاده ای، هواشناســی، آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک، 
فرودگاه بین المللی بندرعباس، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید 
علوی و مدیرامورشعب بانک مسکن استان که به همراه معاون توسعه 
منابع و مسئول ارزیابی عملکرد دستگاه خود درجلسه حضورداشتند به 

ارائه گزارشی از اقدامات خود پرداختند.

کارخانه الوان ثابت در همدان تنها تولید کننده رنگ های خوراکی و دارویی در کشور

با حضور استاندار خوزستان؛

سامانه بهسوزی مشعل بدون دود واحد بهره برداری شماره 2 اهواز راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

خدمت رسانی آبفای قم به زوار اربعین حسینی

نشست شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان هرمزگان برگزار  شد

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اردبیل ســردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت، عملکرد سالجاری 
شرکت گاز استان را بدین شــرح توضیح داد: درسال جاری بیش از 9 هزار 
مصرف کننده جدید در بخشــهای مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی 
جذب این شــرکت گردیده اســت که در همین راستا تعداد مشترکین گاز 
طبیعی از بدو تأســیس این شــرکت به 480 هزار مشــترک رسیده است. 
سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان اردبیل 
را با احتساب 55 روســتای گازدار شده در سالجاری 1291 روستا برشمرد 
و جمعّیت شــهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد درصد و 

جمعیت تحت پوشش روســتایی را بیش از 94 درصد عنوان کرد و افزود : 
استان اردبیل دارای 29 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هستند.  وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
عملیات شبکه گذاری و نصب انشــعابات اظهار داشت : ازابتدای سالجاری 
تاکنون به میزان 135 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی این استان 
اضافه شــده است که با این وجود میزان شــبکه گذاری از ابتدای تأسیس 
شــرکت تا کنون به بیش از 9 هزار و 540 کیلومتر رسیده  و تعداد 4000 
عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات 
نصب شده در سطح استان اردبیل  تا کنون به 233 هزار انشعاب رسیده است.

»از دیو تا فرشــته...« عنوان نمایشــگاه نقاشی است که با حضور جمعی از 
اساتید و پیشکسوتان و جوانان این رشته در گالری ورد برگزار می شود. بهرام 
کلهرنیا اســتاد گرافیک و مدیر این گالری می گوید: »دیو« و »فرشــته« هر 
کدام به طریقی هم بن مایه تاریخ دارد و هم به طریقی نوشــده یا تغییر یافته 
است. امروز هیچ کدام از این دو کلمه در معنای تاریخی شان ننشسته. پس از 
گفت وگو و همفکری درباره این موضوع تالش کردیم مناســبات خودمان را با 
آنها تعریف کنیم. ما به بهانه دو قطب تفکر و وجود انسان که در انتها آن را پیدا 
کردیم دریافتیم که دیو و فرشــته خود ماییم. ما به ده ها شکل و روایت قصه 

تاریخ وجود و تفکر و هستی شناسی ایرانی و بالطبع انسانی را در کارهامان زنده 
کردیم. «  »از دیو تا فرشــته تا خیر تا شر تا سیاه تا سفید تا رنگ! در گرگ و 
و میش خیال و افسانه و نقاشی« عنوان کامل و البته غیرمعمول این نمایشگاه 
است که با آثاری از محمدعلی بنی اسدی، بهرام کلهرنیا، مجید فخارزواره، پریسا 
جواهری، مانلی منوچهری، بهار اخوان، آرین خانی و... برگزار می شود. گشایش 
نمایشگاه در روز ده آبان 98 از ساعت 16 خواهد بود و عالقمندان جهت بازدید 
می توانند از 11 تا 20 آبان ماه به گالری َورد واقع در بلوار میرداماد، خیابان البرز، 

خیابان قبادیان شرقی شماره 18 مراجعه کنند.

 عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در هفت ماهه سالجاری

»از دیو تا فرشته...« در گالری ورد

با حضور مدیر و اعضای هیات رئیسه منطقه 9 صورت گرفت:
بررسی وضعیت پروژه های مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز گرگان 

ساری – دهقان : داودی نژاد مدیر منطقه 9 ، معاونین و برخی از روسای ستادی با حضور در مرکز بهره 
برداری خطوط لوله گاز گرگان از زحمات همکاران این مجموعه تقدیر و تشــکر کردند. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، در این دیدار وضعیت پروژه های در حال اجرای 
این منطقه نظیر احداث شمع های بتنی عمیق بمنظور اجرای رو گذر خط 30 اینچ سرخس – نکا و اجتناب 
از خســارات و تهدید سیالب های رودخانه مینودشت و همچنین احداث ابنیه )شمع و حوضچه آرامش( در 
بستر رودخانه زنگیان بررسی گردید. در همین راستا داودی نژاد گفت: نقش استراتژیکی پروژه های در حال 
اجرا به رودخانه های زنگیان و مینودشت و سایر پروژهای در انتقال پایدار و ایمن گاز اساسی و بی بدیل است. 
وی با اشاره به برنامه ریزی مدون و نگاه بلند مدت و کاهش ریسک پروژه ها گفت: تعریف پروژه ها با توجه به تامین سرمایه انسانی و تجهیزات این 
مرکز صورت پذیرفت و برنامه ریزی ها بهتر و زمان بهره برداری آن با ضریب باالتری تحقق یابد. در ادامه مدیر منطقه 9، نقش مخرب و انکار ناپذیر 
سیالب ها بر اجرای زمان بر پروژه ها در بستر رودخانه را یادآور شد و افزود: برنامه ریزی و اجرای پروژه ها به گونه ای باشد که قبل از زمان احتمال 

بیشتر بارندگی پروژه هاسامان یابد. در پایان تمامی حاضرین پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

1000 مشترک در امور برق شمال غرب  برق دارشدند   
کیفیت باالی برق رسانی در خانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

قاسم اسد: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مهندس داریوش باروتی مدیر امور برق شمال غرب ازتجهیز پست  اصفهان –
زمینی تعاونی مســکن دانشــگاه علوم پزشکی خبرداد و گفت :81 واحد مسکونی در خیابان کاوه شهرک نگین برق دارشدند و در این پروژه پست زمینی به 
ظرفیت 500 کیلوولت آمپر تجهیز و در مدار قرار گرفت . وی در ادامه گفت :در این پروژه بر زیبایی مبلمان شهری نیز تاکید شد به طوری که یک دستگاه 
ترانس هوایی جمع آوری و پست زمینی جایگزین آن شد .  وی به شاخص های این پروژه اشاره کرد و گفت :240 متر کابل کشی فشار متوسط و 576 متر 
کابل کشی فشار ضعیف در این پروژه اجرایی شد و همچنین بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی به طول 150 متر و احداث کابل خود نگهدار از دیگراقدامات 
صورت گرفته در این پروژه بوده است . وی به دیگر پروژه برق رسانی به مجتمع مسکونی در خیابان کاوه خیابان نگارستان  اشاره کرد و گفت : در این پروژه 
نیز 125 واحد مسکونی در سه ساختمان مجزا برق دار شدند که در آن یک پست 400 کیلوولت آمپر تجهیز و در مدار قرار گرفت و همچنین در این پروژه نیز 
400 متر کابل کشی فشار متوسط و ضعیف زمینی احداث شد و پایانه RTU نیز تمامی اطالعات را از نقاط مختلف که مورد نیاز می باشد ، جمع آوری کرده 
و بعد از پردازش ، آنها را به مرکز کنترل از طریق  سیستم های  مخابراتی ارسال می کند. گفتنی است هزینه این دو پروژه بالغ بر یک میلیارد تومان می باشد .

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندي مردم هدف نهایی 

شرکت مخابرات است
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای اداری مخابرات منطقه گلستان صبح امروز با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان واعضای 
شورای اداری برگزار گردید .در این جلسه  مهندس شهمرادی ضمن تسلیت بمناسبت فرار رسیدن رحلت حضرت رسول اکرم )ص(و شهادت امام 
حسن مجتبی )ع( وامام رضا)ع( از تالش های همکاران خود در جای جای استان جهت عملکرد مطلوب مخابرات منطقه گلستان در شش ماهه اول 
سال 98 که مورد عنایت وتوجه هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است تقدیر وتشکر کرد.وی گفت با وجود تکالیف سنگینی که تا پایان 
سال داریم با تداوم این تالش ها روند رو به بهبودی خواهیم داشت .غالمعلی شهمرادی، مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان این مطلب که آنچیزی 
که برای ما به عنوان دستگاه خدمت رسان بسیار حائز اهمیت است ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ورضایت مردم است گفت: هیچ کاری در شرکت 
مهم تر از جلب رضایت مردم ومشتری مداری نیست .وی ارائه محصوالت وخدمات با کیفیت باال و پشتیبانی قوی را از معیارهای اصلی رضایتمندی 
مردم اعالم کرد .همچنین وی برتکریم مشتریان ،  مدیریت نقدینگی ، مدیریت عملکرد پرسنل ، توجه به همکاران ، تقدیر وتشویق همکاران ؛ 
حفاظت ومراقبت از تجهیزات وامکانات در اختیار ، تقویت تعامالت بین حوزه ها ،حضور درجلسات وبررسی مصوبات ، رعایت قوانین شرکت مخابرات 
ایران ، ســالمت اداری و..... تأکید نمود.در ادامه معاونت شبکه ، مدیریت های تجاری ،فن آوری اطالعات ،ارتباطات سیار ونیروی انسانی گزارشی 
از عملکرد حوزه های خود در زمینه اهداف اولویت دار مخابرات منطقه گلســتان در شــش ماه اول سال 98 ارائه نمودند .در این جلسه غالمعلی 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تقدیر از سه سیمبان برتر در استفاده  بهینه از اپ سیمبان ،عملکرد شش ماهه نیرو های تحت امر 
خود را در سایر شهرستانها مورد ارزیابی قرار داد و برترین شهرستانها  معرفی و تجلیل شدند.در همین راستا، شهرستان های گالیکش ، بندرگز و 
کالله حائز کسب مقام  اول تا سوم شدند و رؤسای شهرستانهای برتر آقایان مهدی صمدی، نصیرخاری و مهران مرادی خواجه نفس مورد تقدیر قرار 
گرفتند.و رئیس شهرستان گالیکش آقای مهدی صمدی به جهت رشد قابل مالحظه شهرستان نسبت به دوره قبل  مورد تقدیر مجدد قرار گرفت .

بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان افزایش می یابد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رئیس شورای اسالمی شهر گرگان گفت: در جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان، افزایش بودجه تیم 
بسکتبال شهرداری گرگان برای موفقیت در مسابقات لیگ برتر امسال بررسی می شود.حمیدرضا آقامالیی در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت 
همه جانبه اعضای شورای شهر برای موفقیت تیم بسکتبال شهرداری گرگان، اظهارداشت: امشب در جلسه علنی و رسمی شورای شهر الیحه متمم 
بودجه ســال 98 سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان بررسی می شود.وی افزود: در جلسه امشب شورای شهر، موضوع افزایش 
بودجه سازمان را در صحن به رای خواهیم گذاشت.رئیس شورای اسالمی شهر گرگان اظهار کرد: با توجه به نتایح خوب تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان در فصل گذشــته و همچنین در اردوی آمادگی یک هفته ای در تهران امیدواریم امروز این موضوع به تصویب برســد.آقامالیی گفت: تیم 
بسکتبال شهرداری گرگان در 3 دیدار تدارکاتی خود در تهران در برابر تیم های اکسون تهران، پتروشیمی بندر امام و شهرداری قزوین به پیروزی 
دست یافت و همه ما و هواداران را امیدوار کرد.وی افزود: از تمرینات امروز تیم در سالن امام خمینی)ره( گرگان، پری پتی بازیکن خارجی تاثیرگذار 

تیم به تمرینات اضافه خواهد شد که امیدواریم با افزوده شدن وی، تیم در این فصل نیز نتایج خوبی کسب کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
اولین نیروگاه مقیاس کوچک برق منطقه ای خوزستان وارد مدار شد

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: اولین نیروگاه گاز سوز مقیاس 
کوچک تولید برق زیر نظر این شرکت در شهرستان گچساران از طریق پست ساران به شبکه سراسری متصل 
شد. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: این نیروگاه با سرمایه گذاری 900 میلیارد ریالی بخش خصوصی توسط 
شرکت مدیریت فرایندهای نیروگاهی ایرانیان )مفنا( ساخته و طراحی شده است. وی افزود: نیروگاه مقیاس 
کوچک شرکت مفتا 3 واحد نیروگاهی هر یک به ظرفیت 9،7 دارد و در در مجموع 29،1 مگاوات ظرفیت این 
نیروگاه است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به نیاز منطقه به تولید انرژی الکتریکی، بیان 
کرد: این نیروگاه عالوه بر تولید توان در نزدیکی مصرف کننده به کاهش تلفات، پیک سایی، و بهبود مولفه 
های کیفیت توان کمک خواهد کرد و در راستای رعایت اصول پدافند غیر عامل می باشد.. دشت بزرگ اضافه کرد: عملیات اجرایی این نیروگاه از 

مهر ماه 97 شروع شده بود و بهره برداری تجاری از این واحد نیروگاهی از ابتدای آبان سال جاری شروع خواهد شد .

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان خبر داد:
فرآیند حذف قبوض کاغذی گاز در هرمزگان کلید خورد

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: طرح حذف قبوض کاغذی گاز با هدف بهبود کیفیت و توسعه خدمات الکترونیک به مشترکین و صیانت 
از محیط زیست از آذر ماه امسال در استان هرمزگان اجرایی می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان، فواد حمزوی مدیرعامل بیان 
کرد: در راستای سیاست های دولت و دستورالعمل ابالغی از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر حذف قبوض کاغذی، این طرح همزمان با سایر شرکت 
های گاز استانی، در استان هرمزگان با ایجاد بستر و زیرساخت های الزم آغاز شده است. حمزوی طرح فوق را جهت ارایه هر چه بهتر خدمات در 
سطح استان و یکی از اقدامات ارزنده دولت برشمرد و افزود: صرفه جویی و کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و خدمات به مشترکین، ایفای مسوولیت 
های اجتماعی، تسریع در ارسال صورتحساب، سهولت دسترسی مشترکین به صورتحساب گاز و کاهش زمان توزیع قبوض، پرداخت آنالین، سرعت 
بخشی در وصول مطالبات و کاهش آلودگی های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله مزیت های این طرح است. وی در ادامه خواستار 
همکاری مشترکین گاز طبیعی به منظور اجرای هر چه سریع تر این طرح شده و اظهار داشت: مشترکین می توانند جهت تکمیل و ثبت اطالعات ) 
شماره اشتراک و شماره تلفن همراه( به یکی از روش های ارسال شماره به سامانه 1000194 با الگوی )شماره اشتراک*1( به ترتیب از سمت چپ 
به راست، مراجعه به پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی گاز ایران ) www.nigc.ir( و کلیک بر روی گزینه حذف قبوض یا ثبت تلفن همراه مشترکین 
جهت حذف قبوض کاغذی گاز و ورود به صفحه دریافت اطالعات مشترکین یا مراجعه به نشانی اینترنتی )http://ghabz.nigc.ir (  اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر؛
پوشش بیش از 90درصدی هزینه های درمان بستری بیمه شدگان بیمه سالمت

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با فرا رسیدن بزرگداشت هفته بیمه سالمت ، دکترپرویز رمضانی 
مدیرکل بیمه ســالمت استان بوشــهر به همراه تعدادی از کارکنان این اداره کل ضمن بازدید از بیمارستان 
شهدای خلیج فارس از بیمه شدگان بستری در این مرکز درمانی عیادت کرد. مدیرکل بیمه سالمت استان 
بوشهر ضمن عیادت چند تن از بیماران با آنها و همراهانشان گفتگو کرد و روند درمان آنها را بررسی کرد. دکتر 
رمضانی با بیان اینکه  بیمه شدگان از پوشش بیمه و تعهدات سازمان و حمایت از آنان در برابر هزینه های 
بیمارستانی رضایت دارند افزود: اگرچه برخی کاستی ها وجود دارد و شایستگی مردم شریف بسیار بیشتر از 
خدماتی است که به آنها ارایه می شود ولی پوشش بیش از 90درصدی هزینه های درمان بستری بیمه شدگان 
یکی از توفیقاتی است که در طرح تحول در نظام سالمت در دولت تدبیر و امید به دست آمد. در پایان این بازدید مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر، 

رئیس و مدیران بیمارستان به بررسی و حل مشکالت و تسهیل خدمات رسانی به بیمه شدگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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بررسی 5 کمپین برتر حوزه سالمت و بهداشت
اصول بازاریابی محتوایی در حوزه خدمات درمانی

هنگامی که ما به دنبال بیمه خدمات درمانی یا نهادی برای اس��تفاده از پوش��ش حوزه سالمت و بهداشت هستیم، هدف اصلی ما یافتن 
مجموعه ای فراتر از کارش��ناس های حرفه ای اس��ت. مفهوم اعتماد در حوزه سالمت اهمیت بسیار زیادی دارد. مردم بیشتر به دنبال شرکت 
و مجموعه ای مطمئن هس��تند. متاس��فانه اتفاق های ناخوشایند زیادی در طول چند س��ال اخیر در حوزه پزشکی و سالمت رخ داده است، 
بنابراین کاهش سطح اعتماد مردم به موسسه های فعال در زمینه بیمه خدمات درمانی و کلینیک های تخصصی طبیعی خواهد بود. بدون 
شک وقتی در یک حوزه کسب و کار بی اعتمادی میان مشتریان رواج پیدا می کند، زنگ خطر برای تمام شرکت ها به صدا درخواهد آمد. به 
همین خاطر موسسه های فعال در زمینه بیمه خدمات درمانی و مراقبت های بهداشتی از مدت ها قبل به فکر بازتعریف استراتژی بازاریابی 
محتوایی شان افتاده اند.  براساس گزارش موسسه بازاریابی محتوایی در سال ۲۰19 نزدیک به ۸1درصد از برندهای فعال در سراسر جهان به 
دنبال تقویت استراتژی شان در زمینه آگاهی بخشی پیرامون خود به مخاطب هدف هستند. بی تردید این اقدام کامال هوشمندانه است. تولید 
محتوای باکیفیت همیشه موجب جلب نظر مخاطب هدف و افزایش تمایلش به خرید از شرکت می شود. در حوزه سالمت و بهداشت نیز تولید 
محتوای کاربردی اهمیت باالیی دارد. این امر در زمینه جلب نظر مخاطب از طریق اطالع رسانی درباره طرح های حمایتی مختلف صورت 
می گیرد. نکته مهم در اینجا عدم استفاده از مفاهیم کاربردی و تخصصی حوزه پزشکی در محتوای برندمان است. به عبارت دیگر، محتوای 
ما فقط در صورت سادگی مورد پسند تمام مخاطب های هدف برندمان قرار می گیرد.  تولید محتوا در حوزه های حساسی نظیر پزشکی و 
خدمات درمانی دشواری های خاص خود را دارد. من در این مقاله به جای بررسی برخی از اصول به صورت مجزا آنها را در قالب پنج کمپین 

برتر بازاریابی محتوایی مورد بررسی قرار خواهم داشت. 
1. موسسه J&J: کمپینی برای آینده پرستاری

موسسه J&J یکی از مجموعه های پیشرو در زمینه ارائه خدمات درمانی به صورت تخصصی است. این موسسه در سال ۲۰۰۲ کمپین 
جذابی با محوریت پرستارها تولید کرد. هدف اصلی »کمپینی برای آینده پرستاری« بررسی تغییرات احتمالی در این حوزه تا سال ۲۰۲۰ 
بود.  انتظار اغلب افراد از یک کمپین بازاریابی محتوایی تولید چند کلیپ کوتاه و سپس مشاهده نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب است. برند 
J&J در این زمینه کامال برعکس عمل کرده است. آنها ماهیت حرفه ای فعالیت خود را به خوبی با مدیریت »کمپینی برای آینده پرستاری« 
نشان دادند. پیش از اشاره به محتوای کمپین این برند باید یک نکته مهم را خاطرنشان کرد. در حوزه پزشکی و مراقبت های درمانی همیشه 
اصطالح های تخصصی بسیار زیادی وجود دارد. این امر موجب ضرورت ساده سازی مفاهیم برای مخاطب هدف می شود. به این ترتیب اغلب 
کمپین های بازاریابی محتوایی در این عرصه به صورت کامال ساده بیان می شود. هنر موسسه J&J در اینجا ترکیب ساده ساز مفاهیم و بیان 
آنها بدون تغییر ماهیت تخصصی شان است. کمپین این موسسه شامل مجموعه مقاالت و ویدئوهای آموزشی بسیار زیادی است. محوریت 
اصلی این محتواها نیز اصول پرستاری در زمان حاضر )سال ۲۰۰۲( و پیش بینی های مربوط به تغییر و تحول آن در آینده ای نزدیک است. در 
خالل تولید مقاالت کاربردی اشاره ای به زحمات پرستارها نیز شده است. کلیپ »پرستارها زندگی ها را تغییر می دهند« در همین راستا تهیه 
شده است. در این کلیپ به نحوه مراقبت مداوم پرستارها از بیماران مختلف از لحظه ورود به بیمارستان تا پایان دوران درمان اشاره می شود. 
جالب اینکه با گذشت 17سال از اجرای کمپین موردنظر این ویدئو در یوتیوب بارگذاری شده و مقدار قابل توجهی بازدید دریافت کرده است. 

 Sharing ۲. کلینیک مایو: وبالگ
در اینجا ما با یکی از بهترین و مجهزترین بیمارستان های دنیا سر و کار داریم. کلینیک مایو عالوه بر نوآوری در زمینه خدمات پزشکی 
در حوزه بازاریابی محتوایی نیز فعالیت موفقی دارد. تمرکز اصلی این کلینیک در دنیای بازاریابی بر روی مدیریت وبالگ رسمی اش به نام 
Sharing )اشتراک گذاری( است. در این وبالگ متخصص های مختلف کلینیک مایو اقدام به بیان نکات و توصیه های پزشکی و بهداشتی 
به زبانی کامال ساده می کنند. اگر شما نیز نیازمند توصیه های کاربردی در زمینه مراقبت پزشکی و درمانی از خود هستید، مطالعه مقاالت و 

مشاهده ویدئوهای این وبالگ گزینه مناسبی خواهد بود. 
یکی از نکات جالب در مورد وبالگ Sharing تولید محتوا از سوی متخصص های کلینیک مایو است. همچنین کاربران با ثبت نام در این 
وبالگ امکان درج کامنت و طرح پرسس های مختلف را دارند. در بخشی از این وبالگ نیز بیماران به بیان تجربیات شان در استفاده از خدمات 
این شرکت می پردازند. استراتژی کلینیک مایو در زمینه تولید محتوا برای جلب نظر مخاطب هدف در نوع خود بی نظیر است. به این ترتیب 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل فراهم می شود. 
۳. موسسه AbbVie: دانشمندان باحال

س��ایت رس��می یک موسسه تحقیقات در زمینه دارو به طور معمول چه ظاهری دارد؟ اغلب سایت های متعلق به موسسه های پژوهشی 
در زمینه پزشکی ماهیت کامال تخصصی دارند. استراتژی موسسه AbbVie اما کامال برعکس است. آنها در سایت رسمی شان گزارش های 
تصویری از مطالعات میدانی به منظور یافتن ترکیب های دارویی از گیاهان دریایی در عمق رودخانه ها و دریاهای مختلف بارگذاری می کنند.  
یکی از نکات جالب استراتژی بازاریابی محتوایی موسسه AbbVie برگزاری دوره های پرسش و پاسخ است. در این دوره ها هر فردی امکان 
طرح  پرس��ش های موردنظرش و دریافت پاس��خ های تخصصی از پژوهشگران موسس��ه را دارد. گاهی اوقات برخی از پرسش های کلیدی از 
سوی کاربران موسسه AbbVie موجب راه اندازی دوره های پژوهشی تازه می شود، بنابراین طرح های پرسش و پاسخ مزیت دوطرفه برای 

موسسه و مخاطب هدفش دارد. 
یکی از مقاالت جالب موسسه AbbVie در مورد تاثیر کشتی های غرق شده در آب های آزاد بر روی زیست ماهی های اطراف آن است. 
شاید در ابتدا این امر هیچ جذابیتی برای مخاطب عادی نداشته باشد، اما نحوه بررسی موسسه AbbVie تاثیر این امر را بر سالمت تغذیه 
انسان ها از ماهی های وجود در این آب ها ارتباط می دهد. به این ترتیب یک موضوع کامال علمی بدل به دغدغه ای عملی برای مخاطب هدف 

این موسسه می شود. 
۴. کلینیک کلیولند: پادکست اصول سالمتی

کلینیک کلیولند در رتبه بندی برترین بیمارس��تان ها در س��ال ۲۰۲۰-۲۰19 از سوی موسسه US News موفق به کسب رتبه چهارم 
ش��ده اس��ت. این کلینیک به طور تخصصی در زمینه تولید پادکست های کاربردی در حوزه سالمت و مراقبت های پزشکی فعالیت دارد. به 
این ترتیب بخش عظیمی از مخاطب هدف این برند شامل افراد عادی و عالقه مندان به پیگیری های درمانی و پزشکی هستند.  پادکست 
اصول س��المتی تا پایان ماه س��پتامبر ۲۰19 بیش از ۴ میلیون فالوور در فیس بوک داش��ته است. این امر به خوبی موفقیت کارشناس های 
کلینیک کلیولند در زمینه جلب نظر مخاطب را نشان می دهد. در دنیایی که اغلب کارشناس های پزشکی به صورت پیچیده و دشوار صحبت 
می کنند، پادکست اصول سالمتی توجه بسیار زیادی را جلب کرده است. هر کدام از قسمت های این پادکست به طور میانگین ۳۰ دقیقه ای 
است. در طول گفت وگو نیز کارشناس های مختلف به بحث اضافه می شوند. با این حساب ما پادکستی کامال حرفه ای و دقیق پیش رو داریم. 

5. موسسه AthenaHealth: داستان سرایی با استفاده از اطالعات معتبر
امروزه در دنیای بازاریابی داستان س��رایی اهمیت بس��یار زیادی دارد. بس��یاری از برندها از طریق ترکیب داستان های جذاب با طرح های 
گرافیکی موفقیت عظیمی در جلب نظر مخاطب کسب می کنند. شاید در نگاه نخست حوزه پزشکی و سالمت امکان بهره مندی از چنین 
ابزارهایی را نداش��ته باش��د. مثال نقض این ماجرا موسسه AthenaHealth است. این موسسه در زمینه بازاریابی محتوایی بر روی تولید 
نمودارها و طرح های گرافیکی تمرکز دارد. این امر به خوبی مخاطب هدف AthenaHealth را در جریان تغییرات حوزه سالمت و اهمیت 

استفاده از طرح های پوشش موسسه های درمانی و پزشکی قرار می دهد. 
فعالیت مناس��ب موسس��ه AthenaHealth در زمینه ارائه اطالعات دقیق و کاربردی موجب افزایش اعتماد مردم به آن شده است. به 
این ترتیب امروزه موسسه AthenaHealth بیشتر یک منبع قابل اعتماد محسوب می شود. یکی از بخش های جذاب محتوای این موسسه 
نظرخواهی از مخاطب است. به این ترتیب کاربران امکان بیان دیدگاه شان در مورد مسائل مختلف پزشکی را خواهند داشت. کارشناس ها و 

پژوهشگرهای موسسه AthenaHealth نیز در صورت نیاز توضیحات تکمیلی به کاربران ارائه می کنند. 
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برخالف تصور موجود، دنبال کردن عش��ق و عالقه برای موفقیت 
کسب وکار کافی نیست و حتی دشواری های متعددی به همراه دارد. 
اکثر مشاوران کسب وکار یا مقاله های رایج در اکوسیستم استارت آپ 
پیش��نهاد می کنند افراد به  دنبال عش��ق و عالقه  خود بروند. در این 
 میان، تحقیقات نش��ان می دهد بس��یاری از ما ب��ه پیگیری عالقه و 
بهره من��د بهینه  از آن تمایل نداریم. چگونه باید این مش��کل را حل 
کرد؟ تحقیقات درباره  تمایل قبلی و ش��ور و اش��تیاق به موضوعات 

نشان می دهد که باید روی سه موضوع اصلی متمرکز شویم:
• شور و اشتیاق پیداکردنی نیست و به  مرور در فرد گسترش می یابد؛

• دنبال کردن اش��تیاق قلبی مش��کالت زیادی ب��ه  همراه دارد؛ 
به ویژه کاهش عالقه  اولیه مشکل بزرگی محسوب می شود؛

• عالقه  ش��دید می تواند موجب گمراهی ش��ود؛ درنتیجه، درک 
محدودیت های آن اهمیت فراوانی دارد.

قطع��ا تاکنون بارها ب��ا این نصیحت روبه رو ش��ده اید: »به دنبال 
عش��ق و عالقه ات برو«. امروزه، حتی در تبلیغات استخدامی نیز با 
چنین عبارتی مواجه می ش��ویم و حتی خودمان هم برخی اوقات 
عبارت های مذکور را تکرار می کنیم. نظرس��نجی از دانش��جویان 
MBA دانش��کده  کس��ب وکار دانش��گاه کلمبیا نش��ان داد بیش 
از 9۰درص��د از آنه��ا »دنبال کردن ش��ور و اش��تیاق« را به عنوان 
یکی از اهداف مهم ش��غلی خود بیان می کنن��د. درمقابل تحقیق 
مذک��ور، گزارش��ی از انجم��ن Deloitte پس از بررس��ی ۳هزار 
کارمند تمام وقت آمریکایی نش��ان می ده��د تنها ۲۰درصد از آنها 
به ش��غل خود شور و اش��تیاق دارند. به عالوه، تحقیقات دیگر نیز 
اثبات می کنند بسیاری از افراد چگونگی دنبال کردن عالیق را بلد 
نیستند؛ به  همین  دلیل، در آن مسیر شکست می خورند. در ادامه  
این مطلب زومیت، چگونگی مقابله با مش��کالت مذکور و موفقیت 

در دنبال کردن شور و اشتیاق کاری را بررسی می کنیم.
برای پیداکردن شور و اشتیاق منتظر نمانید

افراد به اش��تباه تصور می کنند ش��ور و اش��تیاق موضوعی ثابت 
است. ش��ما یا به موضوعی اشتیاق دارید یا ندارید. چنین تصوری 
م��ا را به گمراهی می کش��اند و محدودکنن��ده خواهد بود و با این 
تصور، همیش��ه به دنبال کش��ف یا رخ دادن شور و اشتیاق خواهیم 
ب��ود. با همین رویکرد، احتماال کارهای متعدد را امتحان می کنیم 

تا شاید روزی گزینه  مناسب در میان آنها پیدا شود.
مجموع تصورات ذکرش��ده باعث می شود از اهمیت توسعه  شور 
و اشتیاق افراد برای شغل و کسب وکار غافل شویم. توسعه  اشتیاق 
نیز عموم��ا هم زمان با مهارت ها و اعتماد به نفس و ارتباطات کاری 
انجام می ش��ود و مجموع آن توس��عه ها عالقه ب��ه کاری خاص را 
در اف��راد ایجاد می کند. باور به ثابت بودن شورواش��تیاق افراد را از 
اکتشاف موضوعات جدید فعالیت دور می کند و با چنین باوری در 
صورت مواجهه با مشکالت، زودتر از ادامه  مسیر منصرف می شوند.

ق��دم اول ب��رای دنبال کردن اش��تیاق با حذف این باور ش��روع 
می شود که اش��تیاق را باید کشف کرد. درواقع، ابتدا باید به دنبال 
توس��عه و بهبود شور و اشتیاق باشید. به عنوان مثال، می توانید در 
ش��غل کنونی به دنبال وظایفی باشید که هیجان و تمایل بیشتری 
در ش��ما ایجاد می کنن��د. به عالوه، دوس��تانی را از میان همکاران 
انتخ��اب کنید که حس کنجکاوی و اش��تیاق را بیش  از پیش در 
شما شعله ور کنند. کنجکاوی درباره  همکاران و آنچه به آنها انگیزه 
می دهد و چشم اندازش��ان درباره  شغل کنونی، در بهبود اشتیاق به 
ش��ما کمک خواهد کرد. چنین رویکردی امکان کمک به یکدیگر 
برای پیداکردن ش��ور و اش��تیاق را نیز افزایش می دهد. درنهایت، 
فراموش نکنید الزاما شغل کنونی نمی تواند به موضوع اصلی عشق 
و عالق��ه  کاری تبدیل ش��ود. اگ��ر فرصت و فض��ای کافی را برای 
جس��ت وجوی تمایل خود یا واقعا عالقه ای به شغل کنونی ندارید، 

باید به دنبال مسیرهای جدید برای توسعه  اشتیاق کاری باشید.
تمرکز روی موضوع مهم

یک��ی از روش های مرس��ومی که برای دنبال کردن اش��تیاق در 
پی��ش می گیریم، دنبال کردن فرآیندی اس��ت که لذت بیش��تری 
به هم��راه دارد یا جذاب تر اس��ت. در مطالعه ای گس��ترده، تمامی 
س��خنرانی های فارغ التحصیلی 1۰۰ دانش��گاه برتر آمریکا در 1۰ 
س��ال گذشته بررسی ش��د. در میان آنها، لحظاتی که سخنران به  
دانش��جویان و دنبال کردن اشتیاق اشاره می کرد، اهمیت بیشتری 
داش��ت و اکثر جمالت به »تمرکز روی عش��ق« مرتبط بودند. در 
میان س��خنرانان، برخی از آنه��ا به »تمرک��ز روی موضوع مهم« 
اصرار بیش��تری می کردند. تفاوت بین عش��ق و جذابیت و عالقه، 
بااهمیت و ظریف و مهم است. تمرکز روی عشق اشتیاق را با آنچه 
لذت بخش و ش��ادی آفرین باشد، ترکیب می کند. درمقابل، تمرکز 
روی موض��وع مهم اش��تیاق را با ارزش ها و تأثیره��ای مدنظرتان 
پیوند می زند. مطالعه  دیگر روی کارمندان س��ازمان های گوناگون 
انجام شد. کارمندانی که به عنوان شور و اشتیاق موضوعاتی جذاب 
برای خودش��ان انتخاب کرده بودند، درنهایت موفقیت کمتری در 
کسب وکار و حتی دنبال کردن اشتیاق داشتند و به صورت میانگین 

پس از گذشت 9ماه، شغل خود را ترک می کردند.
چرا دنبال ک��ردن موضوعات مهم موفقیت در ردگیری ش��ور و 
اش��تیاق را به همراه دارد؟ ظاهرا اعتقاد به چنین مس��ائلی به شما 
کمک می کند مش��کالت مسیر را آس��ان تر مدیریت کنید. ترجمه 
آلمانی کلمه  اش��تیاق به معنای »توانایی درمقابل سختی ها« است. 
مطالعات نیز نشان می دهد دنبال کردن اشتیاق به تنهایی موفقیت 
را به هم��راه ن��دارد و کارمندان بای��د تحمل خود را نی��ز در برابر 

مشکالت کسب وکار افزایش دهند.
اش��تیاق در طول زمان کاهش می یابد؛ درنتیجه، اگر تنها روی 
خوش��حالی و ل��ذت متمرکز باش��ید، به اندازه  زم��ان تمرکز روی 

موضوع��ات پراهمیت و کاربردی ت��الش نمی کنید. وقتی به دنبال 
شور و اشتیاق خود هستید، مقاومت را به عنوان عنصری حیاتی در 
نظر داشته باشید؛ چراکه دنبال کردن اشتیاق مسیری طوالنی مدت 

و چالش برانگیز خواهد بود.
عبور از محدودیت های اشتیاق

عالوه  بر آنچه گفته شد،  اطالع از محدودیت های شور و اشتیاق 
ه��م اهمیت زیادی دارد. درواق��ع، باید بدانید این تمایل قلبی چه 
زمانی برای تان کاربردی نیس��ت. مطالعات میدانی نش��ان می دهد 

اشتیاق در ترکیب با دو عامل کارآمد خواهد بود:
• دیگران با شور و اشتیاق شما هم عقیده باشند؛

• اشتیاق را در حوزه ای مناسب به کار بگیرید.
تص��ور کنید پ��روژه ای دلخواه خ��ود را در محی��ط کار مطرح 
می کنی��د. ن��کات مذکور در این مقاله نش��ان داد اش��تیاق زمانی 
معن��ا پیدا می کند که حاضران با ایده و اش��تیاق ش��ما هم عقیده 
باش��ند. اگر آنها عقیده  مش��ابهی نداش��ته باش��ند، قطعا به دنبال 
ای��ده و صحبت های ش��ما نخواهند رفت. در جری��ان کارآفرینی و 
مطرح کردن ایده های استارت آپی همچنین رویکردی وجود دارد.

مطالعاتی روی عملکرد کارمندان نش��ان می دهد افراد با شور و 
اشتیاق فراوان، با احتمال بیشتری با سوءاستفاده  همکاران مواجه 
می ش��وند. آنها تمایل زیادی به کار نش��ان می دهند و اطرافیان از 
همی��ن تمایل ب��رای محول کردن وظایف بیش��تر و حتی خارج از 
وظایف اصلی اس��تفاده می کنند. باتوجه ب��ه این نکات، تناقضی در 
کاربرد اش��تیاق در کسب وکار دیده می شود. از یک طرف، اشتیاق 
باعث کشف توانایی های شما می شود و از طرف دیگر، برخی افراد 

احتماال از عالقه   شما سوءاستفاده خواهند کرد.
اریکا بیلی، از دانش��گاه کلمبی��ا، مطالع��ه  ای روی کارمندان با 
اش��تیاق زیاد انج��ام داد که نش��ان دهنده  اعتماد به نفس کاذب در 
اکثر آنها بود. اعتمادبه نفس در برخی از مفاهیم کس��ب وکار مانند 
کارآفرینی ارزش دارد، اما وقتی بیش ازحد باشد، موجب رفتارهای 
غیرمنطق��ی کارمن��دان همچ��ون دریافت نکردن نظ��ر و بازخورد 
می ش��ود. اگر اش��تیاق و عالقه  فراوانی به کس��ب وکار خود دارید، 
مراقب دام های اعتماد به نفس بیش از حد باش��ید. همیش��ه دریافت 
نظ��ر و بازخورد و اصالح رویکردهای خ��ود را مدنظر قرار دهید و 

هیچ گاه انتقادپذیری را فراموش نکنید.
بسیاری از ما تمایل داریم برای توسعه  وضعیت کسب وکار خود، 
از شورواشتیاق پیروی کنیم. سازمان ها نیز اغلب چنین رویکردی 
را تش��ویق می کنند و البته اکثرا نمی دانیم چگونه باید این مسیر 
را طی کنیم. درک اشتیاق به عنوان مفهومی گسترش پذیر و ملزم 
به رشد و مسیری مشکل و پر از محدودیت، در دنبال کردن موفق 

آن به  ما کمک خواهد کرد.
HBR/zoomit :منبع

چرا دنبال کردن عالقه و اشتیاق در کسب وکار دشوار است؟
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