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 پایان شورای
پول و اعتبار

هرچند بیشتر توجه افکار عمومی و محافل خبری این روزها به هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری و صف طوالنی 
داوطلبان حضور در انتخابات سیزدهم است، اما روز یکشنبه در صحن علنی مجلس کلیات طرحی به تصویب رسید 
که در صورت تایید نهایی به دگرگونی ساختار بانک مرکزی و شبکه بانکی منجر می شود. طرح »اصالح قانون بانک 

مرکزی«، بخشی از طرح گسترده و بلندباالی »بانکداری جمهوری اسالمی« است که سابقه آن به مجلس دهم...
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 بیم��راو آمبدکار ک��ه با نام 
باباصاحب آمبدکار هم شناخته 
اقتصاددان،  حقوقدان،  می شد، 
سیاست مدار و فعال اصالحات 
اجتماع��ی هن��دی ب��ود ک��ه 
جنب��ش بودای��ی دالیت��ی ی��ا 
همان نئوبودای��ی از فعالیت او 
اله��ام گرفته  بود و فعالیت های 
ضدتبعی��ض فراوانی به رهبری 
او در هند صورت می گرفت. او 
اولین وزیر عدالت و دادگستری 
هند بود و ش��خصی بود که او 
را معم��ار قانون اساس��ی هند 
می دانند. مسئله تبعیض نقشی 
پررن��گ در تمام فعالیت های و 
آرای آمب��دکار ب��ازی می کند. 
ب��ه همی��ن دلیل ش��اید بهتر 
باش��د ابتدا ش��ناختی نس��بی 
تبعیض آمی��زی  وضعی��ت  از 
پیدا کنیم ک��ه آمبدکار در آن 

زندگی کرده  است.
آمبدکار در شهرک و اردوگاه 
نظامی مه��و در ایالت مرکزی 
که در حال حاضر مادیا پرادش 
نام دارد، متولد شد. او آخرین 
و چهاردهمی��ن فرزند رامجی 
مالوجی س��اکپال، افسر ارتش 
به  پیش��ینه خان��واده اش  بود. 
ایال��ت  از  مرآت��ی  مردم��ان 
نتیجه  در  مهاراشترا می رسید. 

آمب��دکار در طبقه ای 
2فرودست به دنیا آمد...
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فرصت امروز: اتاق بازرگانی تهران روز گذشته از بسته نجات اقتصاد ایران موسوم به 
طرح »بنای ایران« رونمایی کرد. به گفته تدوین کنندگان این طرح، اگر سیاست گذاران 
اقتصادی در دولت آینده بنای حکمرانی اقتصادی را بر محورهای اصلی این بسته نجات 
قرار دهند، در بازه زمانی چهار س��ال آینده، نرخ تورم ایران به میانگین نرخ خاورمیانه 
خواهد رسید، درآمد پایه همگانی معادل 30 دالر برای هر ایرانی به دست خواهد آمد، 
اش��تغال س��االنه یک میلیون و 100 هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد 
به میانگین کشورهای خاورمیانه ش��انه خواهد زد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید 

ناخالص داخلی به رشد 100درصدی خواهد رسید.
طرح »بنای ایران« با همکاری مشترک اتاق تهران، پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه 
صنعتی شریف و اندیشکده کسب و کار شریف تدوین شده و مسیر دولت سیزدهم از نگاه 
بخش خصوصی را نش��ان می دهد. در مراسمی که روز دوشنبه به بهانه رونمایی از این 
بسته پیشنهادی برگزار شد، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به رشد اقتصادی صفر 
در یک دهه گذشته اشاره کرد و گفت که جزو بدترین کشورها در نرخ تورم هستیم؛ علی 
ملکی رئیس پژوهشکده سیاست گذاری شریف نیز فقدان نظام حزبی منسجم و فرصت 
اندک معرفی کاندیداها را ازجمله مهمترین نارس��ایی های انتخابات ریاست جمهوری 
ایران برشمرد و از تورم، فقرزدایی، تولید و رشد اقتصادی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران 
و مبارزه با فساد به عنوان پنج اولویت دولت سیزدهم نام برد؛ همچنین سیدمحمدصادق 
الحسینی عضو هیأت علمی اندیشکده شریف و از تدوین کنندگان طرح به کاستی های 
مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر اداره نشده 

بلکه می توان گفت اقتصاد ایران مصرف شده است.
رشداقتصادیصفردریکدههگذشته

در ابتدای این مراس��م، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران به همکاری پارلمان بخش 
خصوصی با پژوهشکده سیاست گذاری شریف در تدوین طرح »بنای ایران« اشاره کرد 
و این همکاری را در راستای مسئولیت اقتصادی و اجتماعی اتاق تهران و به تعبیر وی، 
افزایش مس��احت فهم علمی و عمق بخشی بیش��تر به دانش بخش  خصوصی در ارائه 
راهکاره��ای اقتصادی دانس��ت. او با بیان اینکه »طی دس��ت کم یک دهه اخیر، قدرت 
خرید ایرانیان روند نزولی داش��ته اس��ت«، گفت: »از منظر خردمندان و اندیش��مندان 
کشور، ادامه وضعیت و روند فعلی در اقتصاد به صالح کشور نیست بنابراین طرح »بنای 
ایران« که حاصل هم فکری جمعی از نخبگان دانشگاهی در حوزه اقتصاد و کارآفرینان 
بخش  خصوصی است، تالشی برای رهایی از وضعیت موجود و بنای تازه ایران محسوب 
می شود.« محمدرضا موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز در 
س��خنان کوتاهی، همکاری اتاق بازرگانی تهران و پژوهشکده سیاست گذاری را آغازی 
بر گفتمان اجتماعی برای حل مسائل کالن اقتصادی عنوان کرد و گفت: »اداره کشور 
به برنامه قابل سنجش و فاصله گیری از شعار و ایده پردازی ها نیاز دارد و این برنامه باید 

به گونه ای باشد که بتوان اهداف و عملکرد دولت ها را مورد سنجش واقعی قرار داد.«
او طرح »بنای ایران« را گام اول برای بازگشایی گفتمان اجتماعی و نقد سیاست های 
دول��ت در ح��وزه اقتصاد و اثرگذاری دانش��گاه ها در تصمیم س��ازی های کالن کش��ور 
دانس��ت و یادآور ش��د: »دانشگاه صنعتی شریف آماده ورود به حضور فعاالنه در صحنه 

سیاست  گذاری و اعالم نظرات کارشناسی در مسائل کالن و خرد کشور است.«
همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه این نشست، هدف 
از تهی��ه طرح »بنای ای��ران« را طرح چالش های مهم اقتصاد ایران در س��طح عمومی 
و همینطور پاس��خگویی نامزدهای ریاس��ت جمهوری درباره نحوه مواجهه آنها با این 
چالش ها بیان کرد و گفت: »افراد زیادی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده اند 
که برابر اطالعات موجود بیش از 60 نفر آنها ش��رایط اولیه اعالم ش��ده برای حضور در 
انتخابات را دارند، با این حال فکر می کنم اگر ثبت نام کنندگان اطالع کافی از وضعیت 
چالش های اقتصادی کشور داش��تند، تعداد نامزدهای این دوره از انتخابات، تک رقمی 

می شد.«
خوانس��اری س��پس به برخی از مهمترین چالش های اقتصادی ایران ازجمله ریزش 

سرمایه  اجتماعی در تمام بخش ها اشاره کرد و ادامه داد: »طی 16 سال گذشته حدود 
17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده؛ در حالی که متوسط اشتغال 
در این سال ها 3 میلیون نفر بوده است. افزون بر این، میانگین 10 ساله رشد اقتصادی 
در کش��ور تقریبا صفر بوده و میانگین نرخ تورم در این دوره 10 س��اله 18 درصد بوده 
اس��ت. در حالی که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود 6 تا 9 درصد است و امروز نرخ 
تورم ایران با کش��ورهایی نظیر سودان و آرژانتین برابری می کند. نکته اینجاست که از 
بین 186 کشور تنها هشت کشور دارای تورم دو رقمی هستند که متاسفانه ایران یکی 
از آنهاس��ت.« او با بیان اینکه »مسائل ناشی از تحریم، ضربه ای جدی به اقتصاد کشور 
وارد کرده و هنوز این تحریم ها باقی است«، گفت: »سردرگمی سیاسی، یکی از عوامل 
بازدارنده در مقابل پیش��رفت و توسعه اقتصادی کشور بوده است. در عین حال، بالغ بر 
100 میلیارد دالر در س��ال یارانه انرژی غیرهدفمند در کش��ور توزیع شده و این یارانه 
پرداخت می ش��ود، بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. نیاز کشور به 
رشد اقتصادی ساالنه به طور متوسط 6 درصد است تا امکان ایجاد اشتغال برای 3 تا 5 
میلیون نفر را فراهم کند؛ اما مسئله این است که تجربه و سابقه سال های گذشته، تحقق 

چنین انتظاری را در سال های آتی امکان پذیر نمی سازد.«
رئی��س اتاق تهران، یکی دیگر از مهمترین مس��ائل اقتصاد ایران را رتبه کش��ور در 
ش��اخص ادراک فس��اد عنوان کرد و افزود: »رتبه 149 ایران حتی با رتبه کش��ور های 
منطقه نیز قابل قیاس نیست و کشورمان در شمار بدترین کشورها از منظر این شاخص 

قرار گرفته است.«
خوانس��اری با اشاره به اینکه »در موس��م انتخابات ریاست جمهوری معموال موضوع 
چالش ها به فضای عمومی کشیده شده و در مورد آن بحث و بررسی صورت  می گیرد«، 
اضافه کرد: »اگر تالش کنیم که این مس��ائل به سطح جامعه کشیده شود  می تواند اثر 
بهتری داشته باشد. تجربه به ما نشان داده که گفت وگو با حاکمان و سیاستمداران وقتی 

نتیجه بخش می شود که این مسائل به مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.«
به گفته وی، »در طرح پژوهشی که توسط پژوهشکده سیاست گذاری شریف به نام 
»بنای ایران« تهیه شده، تالش شده است تا به چالش های اساسی اقتصاد ایران به طور 
مفصل پرداخته شود و گام بعدی آن است که اجرای این طرح به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شود. در واقع، تالش ما این است که مناظره نامزدها از شکل یک شوی تلویزیونی 
خارج شده و آنها به جای طرح مباحث سخیف و جزئی، پاسخ دهند که برای حل این 

چالش ها چه برنامه ای را به اجرا خواهند گذاشت.«
نارساییانتخاباتیو5اولویتدولتآینده

در ادامه این جلسه نیز علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی 
شریف، »فقدان نظام حزبی منسجم« و نیز »فرصت اندک معرفی کاندیداها« را ازجمله 
مهمترین نارسایی های انتخابات ریاست جمهوری در ایران برشمرد و گفت: »پژوهشکده 
سیاست گذاری دانشگاه شریف در دولت های مختلف پیشنهادات خود را برای اصالح امور 
ارائه کرده است، اما در این دوره تالش کردیم که پیشنهادات خود را در آغاز یک دوره 
ریاست جمهوری که در قالب طرح »بنای ایران« تهیه شده، ارائه کنیم که البته مطالبات 

بخش خصوصی نیز در آن لحاظ شده است.«
او با اش��اره به اینکه »این برنامه بر پنج اولویت متمرکز اس��ت«، توضیح داد: »تورم، 
فقرزدایی، تولید و رش��د اقتصادی، ارتقای جایگاه بین المللی ایران و نیز  مبارزه با فساد 
ازجمله این اولویت هاس��ت؛ ضمن آنکه هیچ یک از این اولویت ها نمی تواند مس��تقل از 
دیگری مورد پیگیری قرار گیرد و انسجام میان آنها بسیار مهم است. نکته حائز اهمیت 

دیگر آنکه این برنامه بلندپروازانه تنظیم نشده و امکان پذیر و سنجش پذیر است.«
همچنین علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیش��کده کس��ب و کار شریف نیز در ادامه 
این نشس��ت به تشریح بیشتر طرح »بنای ایران« و نسخه تدوینی نجات اقتصاد کشور 
پرداخت و با بیان اینکه »دهه 90 خورشیدی، فرصت از دست رفته و سوخت شده برای 
کشور است«، گفت: »طی این دهه میانگین سرانه قدرت خرید ایرانیان حدود 40 درصد 
کاهش پیدا کرد و آمارهای دیگر نیز برای بروز یأس و ناامیدی وجود دارد، اما باور داریم 

که فرصت های طالیی برای اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور، از دل شرایط بحرانی 
به دست خواهد آمد و طرح »بنای ایران« با این هدف تدوین و امروز ارائه شده است.«

مروی با این توضیح که »ترمز اصلی توس��عه در کش��ور، تعارضات منافع و ناآگاهی 
سیاست گذاران است«، افزود: »این ترمز و توقف را صرفا با نیروی مطالبه گری اجتماعی 
می توان آزاد کرد. به همین رو، مخاطب اصلی طرح »بنای ایران«، عموم مردم به ویژه 
نخبگان و اندیش��مندان هستند تا بتوانیم با آگاهی بخشی به جامعه در رابطه با مسائل 
اجتماعی و اقتصادی، هزینه اتخاذ تصمیمات اش��تباه از س��وی دولتمردان را نزد آنان 

افزایش دهیم.«
او س��پس به مرور بخش های کلیدی طرح »بنای ایران« پرداخت و با یادآوری اینکه 
»در این طرح، پنج اولویت اصلی برای دولت آینده پیشنهاد شده است«، ادامه داد: »در 
طرح »بنای ایران«، ایجاد رشد اشتغال زا به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح شده 
و بر این باور هس��تیم که پنجره جمعیتی به روی ایران در حال بس��ته شدن است و از 

فرصت محدود پیش رو باید استفاده کرد.«
ای��ن اقتصاددان، مهار پایدار تورم را از دیگر اهداف این طرح خواند و گفت: »کاهش 
40 درصدی میانگین قدرت خرید ایرانیان طی یک دهه اخیر و همزمانی آن با افزایش 
ضریب جینی کشور، این واقعیت را بیش از گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید 
در دهک های پایین افزایش چشمگیری پیدا کرده و نگرانی ها از گسترش خط فقر خشن 

و به تبع آن، تهدید جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کرده است.«
مدیر اندیش��کده کسب و کار شریف، فقرزدایی غیرتورمی را یکی دیگر از اولویت های 
دولت آینده برش��مرد و افزود: »فقرزدایی اگر قرار باش��د از مح��ل افزایش پایه پولی و 
استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به طور قطع کشور را در مسیر 
ابرتورمی و ونزوئالیی شدن قرار خواهد داد. بنابراین مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی 

غیرتورمی است که باید در دستور کار دولت آتی قرار گیرد.«
به اعتقاد مروی، »اولویت بعدی، مقابله با فس��اد است و رتبه باالی ایران در شاخص 
ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصالحات اقتصادی در کشور است. بنابراین نیاز به 
همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحی های ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.«
وی با یادآوری اینکه »کشور با معضل 3 تا 5 میلیون نفر بیکار بلندمدت نیز مواجه 
است«، گفت: »این ضایعه تنها با بهره گیری از فرصت های بین المللی برطرف خواهد شد. 
از این رو، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، اولویت دیگری اس��ت که بایس��تی در 

دستور کار دولت آینده قرار گیرد.«
گامبهگامبااصالحاتاقتصادیایران

در بخش دیگری از این نشس��ت، س��یدمحمدصادق الحس��ینی، عضو هیأت علمی 
اندیشکده حکمرانی شریف و از تدوین کنندگان طرح »بنای ایران« به برخی کاستی ها 
در مدیریت اقتصاد ایران اش��اره کرد و گفت:  »طی چن��د دهه اخیر اقتصاد ایران اداره 
نشده، بلکه می توان این تعبیر را به کار برد که اقتصاد ایران مصرف شده است بنابراین 
اکنون فرصتی نمانده اس��ت در حالی که 50 سال گذشته، فرصت خوبی بود که کشور 

توسعه پیدا کند.«
او با اش��اره به برخی برآوردها در مورد بس��ته شدن پنجره جمعیتی ایران نیز گفت: 
»بس��ته شدن پنجره جمعیتی به این معناس��ت که جمعیت فعال نسبت به جمعیت 
غیرفعال کاهش یابد و در صورت وقوع چنین حالتی که در س��ناریوی خوش بینانه در 
س��ال 1424 و در س��ناریوی بدبینانه در س��ال 1406 به وقوع می پیوندد، به منزله آن 
خواهد بود که پتانسیل رشد اقتصادی ایران رو به افول خواهد گذاشت بنابراین باید از 

فرصت باقیمانده نهایت بهره را کسب کرد.«
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به اینکه »در کوتاه مدت ضرورت دارد که 
نرخ تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی افزایش یابد«، مهمترین راهکار تحقق این هدف 
را »تفکیک درآمدهای نفتی از بودجه« عنوان کرد و ادامه داد: »ایران تنها کشوری است 
که طی 50 سال گذشته از تورم دو رقمی رنج برده است و این به دلیل آن است که طی 

این دوره دولت ها نتوانسته اند درآمدهای نفتی را از بودجه جدا کنند.«

صادق الحسینی سپس  راه حل جبران کسری بودجه دولت را افزایش سطح زمین قابل 
سکونت و فروش شرکت ها و اوراق دولتی در بورس دانست و گفت: »دولت بعدی باید 
در س��ال نخست فعالیت خود، اصالح نظام مالیاتی را کلید بزند. در عین حال سازمان 
امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید از وزارت اقتصاد و وزارت رفاه جدا شده و با 
یکدیگر ادغام شوند و زیر نظر معاون رئیس جمهوری اداره شوند. در ادامه باید طی دو 
سال سیستم مالیات بر درآمد اشخاص راه اندازی شود و در عین حال دولت باید با اقناع 

افکار عمومی، اصالح یارانه های انرژی را از سال 1402 آغاز کند.«
به اعتقاد این پژوهشگر، »یکی از پیشنهادات کلیدی طرح »بنای ایران«، استفاده از 
دیپلماسی راه در کنار اصالح سیاست  خارجی است. ایران  در سال های آینده باید بر یکی 
از مزیت های رقابتی خود که همان جایگاه جغرافیایی است، متمرکز شود و دیپلماسی 
فعالی را با کشورهایی نظیر هند، چین و روسیه در پیش بگیرد. همچنین از سال دوم 
اجرای این برنامه، نرخ تورم به کمتر از 15 درصد می رس��د و پس از کاهش نرخ تورم، 

حذف مجوزها و سپس حذف قیمتگذاری در تمام ابعاد قابل اجرا خواهد بود.«
او در مقام یکی از تدوین کنندگان طرح »بنای ایران« به توضیحات تکمیلی در این 
خصوص پرداخت و گفت: »در این سند تالش شده است تا ظرفیت ایران برای تبدیل 
شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه به صورت شفاف مشخص شود. همچنین با پیاده سازی 

این طرح، اثربخشی تحریم های بین المللی بر ایران به صفر خواهد رسید.«
ایرانوابزارضدتحریمشاهراههایتجاری

آرش رئیسی نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه این مراسم به اولویت 
ارتقای جایگاه بین المللی ایران و به طور مش��خص، دیپلماس��ی راه که در طرح »بنای 
ایران« به آن اش��اره شده، پرداخت و از ابزار ضدتحریم شاهراه های تجاری سخن گفت. 
او با یادآوری اینکه »طی چهار سال آینده با توجه به رقابت شدید میان ایاالت متحده 
آمری��کا و چین و همچنین خروج حتمالی آمریکا از منطقه خاورمیانه، ایران دیگر زیر 
ضرب فش��ارهای سهمگین بین المللی نخواهد بود«، گفت: »با این حال، از این فرصت 
باید نهایت اس��تفاده را برد و با کنار گذاشتن ابزاری به مانند دالرهای نفتی و خرج آن 
در اقتصاد کش��ور، باید به سایر کنش های بی بدیل ایران در منطقه از جمله دیپلماسی 

راه روی آورد.«
رئیسی نژاد با بیان اینکه »ایران به خوبی می تواند از شاهراه های بین المللی، نهایت بهره 
را برای آغاز کنشگری در عرصه بین المللی ببرد«، افزود: »راه ابریشم جدید از جمله این 
ش��اهراه ها است، عالوه بر اینکه کریدور شمال-جنوب که روسیه و اروپای شمالی را به 
هند و چین متصل می کند، فرصت بی بدیلی را پیش روی ایران قرار داده است. از منظر 
دیپلماسی تجاری نیز باید این محور اساسی در اولویت دولت آتی قرار گیرد که ایران به 
عنوان عامل پیمانکاری پروژه جاده ابریشم در منطقه به رسمیت شناخته شود و عالوه 
بر این، مذاکرات تجارت آزاد با 10 کشور منطقه در دستور کار قرار گیرد.« به گفته وی، 
»ایران قابلیت تبدیل ش��دن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد و در این صورت اس��ت که 

اعمال تحریم بر ایران سخت و دشوار خواهد بود.«
در پایان این نشست نیز مخاطبانی که به صورت مجازی در این برنامه حضور داشتند، 
ب��ه طرح س��وال از طراحان طرح »بنای ایران« پرداختن��د و دیدگاه ها و نظرات خود را 

مطرح کردند.

ازطرح»بنایایران«دراتاقبازرگانیتهرانرونماییشد

نقشهراهدولتسیزدهم

شبکه های اجتماعی بر روی زندگی همه مردم تاثیرگذار است. امروزه اغلب مردم دست کم در یک شبکه اجتماعی 
به طور فعالی عضویت دارند. این امر برای برندها و بازاریاب ها نکته بسیار مهمی محسوب می شود. اگر شما هم در 
تالش برای جلب نظر مخاطب هدف تان هستید، باید به شبکه های اجتماعی و تولید محتوا در آن توجه نشان دهید. 
صحبت از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی بسیار راحت تر از انجامش است. درست به همین خاطر بسیاری از 
برندها فقط به هنگام صحبت انگیزه باالیی برای تولید محتوای خالقانه و نوآورانه نشان می دهند.  اگر کسب و کار 
شما در شبکه های اجتماعی نسبت به تولید محتوای جذاب اقدام نکند، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهد داشت. براساس گزارش موسسه Sprout Social، 41 درصد از کاربران در شبکه های اجتماعی در...

تولیدمحتوادرشبکههایاجتماعیباایدههایطالیی



فرصت امروز: ش��اخص تولید صنعتی بنگاه های بورسی در فروردین ماه 
1400 نش��ان می دهد که تولیدات صنعتی ایران، تکانه کرونا را پشت سر 
گذاش��ته و نسبت به فروردین سال گذشته به رشد 24.3 درصدی رسیده 
اس��ت. دلیل چنین رش��د باالیی، کاهش قابل توجه تولیدات صنعتی در 
فروردین ماه 1399 به دلیل ش��یوع کرونا بوده است. البته شاخص تولید 
صنعتی در فروردین  1400 نسبت به فروردین  1398، برابر با 9.5 درصد و 
نسبت به فروردین ماه 1397 حدود 0.6 درصد افزایش داشته است. بخش 
قابل توجه رش��د مثبت در فروردین ماه به دلیل رشد قابل توجه تولید در 
صنعت خودروسازی است. شاخص تولید این صنعت در این ماه نسبت به 
فروردین ماه 1399 بیش از 100 درصد رش��د داش��ته است. البته پس از 
مدت ها رشد فروش این صنعت در فروردین ماه امسال از رشد تولید بیشتر 
ش��ده اس��ت. علی رغم اینکه در فروردین ماه تولید در چهار صنعت بزرگ 
ایران )محصوالت ش��یمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی 
که بیش از 70 درصد از تولید صنعتی کش��ور را ش��امل می شود( نسبت 
به س��ال قبل رشد قابل توجهی داشته، هنوز سطح تولید هیچ یک از این 

صنایع به فروردین ماه 1397 نرسیده است.
براس��اس آنچه پژوهشکده پولی و بانکی از ش��اخص تولید صنعتی در 
ابت��دای 1400 گزارش داده، رش��د ماهانه صنایع بورس��ی به 2.2 درصد 
رس��یده و نسبت به فروردین ماه پارس��ال بیش از 24 درصد رشد داشته 
است. این ش��اخص بیانگر تغییرات تولید 250 شرکت صنعتی حاضر در 

بورس یعنی نیمی از تولیدات صنعتی کشور است.
گزارشتولیدصنعتیدرفروردینماه1400

بیش از 250 ش��رکت صنعتی پذیرفته ش��ده در بورس بیش از نیمی از 
تولید محصوالت صنعتی کش��ور را برعهده دارند و با رصد گزارش ماهانه 
آنها می توان وضعیت تولید صنعتی ایران را ترسیم کرد. به گفته پژوهشکده 
پولی و بانکی، تحوالت ش��اخص تولید صنعتی در سه سال گذشته نشان 
می دهد رشد تولید صنعتی در طول ماه های سال 97 روند کاهشی داشته، 
اما در سال 98 این روند برعکس شد و رشد تولید صنعتی به مدار صعودی 
برگش��ت. سپس روند بهبود این شاخص پس از دو وقفه در اسفندماه 98 
و فروردی��ن ماه 99  )که مورد دوم به دلیل ش��یوع کرون��ا رقم خورد(، در 
اردیبهش��ت ماه 99 روند افزایش��ی خود را از س��ر گرفت و تا آبان ماه این 
رون��د را حف��ظ کرد، اما پس از آبان ماه 99 روند افزایش��ی این ش��اخص 
متوقف ش��د و بین 4 تا 6 درصد نوس��ان کرد. در فروردین ماه 1400 نیز 
این ش��اخص رش��د 2.2 درصدی را نسبت به اسفندماه 99 به ثبت رساند 
و نسبت به سطح تولید صنعتی در مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیر 
25.5 درصدی  را ثبت کرد. البته این رش��د چش��مگیر به خاطر کاهش 
سطح تولید در فروردین ماه 99 به  دلیل بحران کرونا اتفاق افتاد و با عادی 
شدن سطح تولید در اردیبهشت ماه 99 مطمئنا این جهش در تولید نقطه 

به نقطه در اردیبهشت ماه امسال تکرار نخواهد شد. برای درک بهتر رشد 
تولید صنعتی در فروردین امس��ال باید گفت این شاخص نسبت به مدت 
مش��ابه سال 97 رش��د اندک 0.6 درصدی را نش��ان می دهد. عمده رشد 
25.5 درصدی فروردین امس��ال ناشی از رشد چشمگیر 118.5 درصدی 
صنعت خودرو  و قطعات است و بدون صنعت خودرو شاخص تولید تنها 9 
درصد رشد ساالنه را تجربه کرده است. نکته مهم دیگر اینکه چهار صنعت 
صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، خودروسازی و صنایع غذایی که بیش از 
70 درصد تولید صنعتی کشور را برعهده دارند هنوز به سطح تولید سال 

97 نرسیده اند.
براساس این گزارش، کارشناسان در بررسی تولید صنعتی، شاخص های 
متعددی را به کار می برند، به این دلیل که بررس��ی آمار تولید به تنهایی 
تحلیل جامعی را نش��ان نمی دهد و اطالعات بیش��تری موردنیاز است. در 
این راس��تا، یکی از رایج ترین شاخص هایی که تولید را موشکافی می کند، 
تحلیل موجودی انبار است. در این روش براساس اینکه در یک بازه زمانی 
مش��خص موجودی انبار چه تغییری کرده، می��زان فروش و تولید کاال ها 
بررسی می ش��ود. به طوری که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد 
موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رش��د تولید کمتر از رش��د 
فروش باش��د، موجودی انبار کاهش داشته است. روند تغییر در موجودی 
انبار در مجموع صنایع به غیر از فروردین و اردیبهشت ماه 99 که به خاطر 
ش��وک کرونا کاهش عرضه ش��دید داشته، کمتر از 3درصد از تولید است. 
هرچن��د به  دلیل تحریم های بین المللی می توان این فرضیه را مطرح کرد 
که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع ایرانی، وجود محدودیت 
در بخش تقاضای داخلی و خارجی اس��ت. در ماه های اخیر رشد مثبت با 
کاهش موجودی انبار همزمان ش��د که نشان می دهد تقاضای محصوالت 

صنعتی بهبود پیدا کرده و رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است.
محدودیتهایمالیوتحوالترشدصنعتی

محدودیت نقدینگی همواره یکی از مشکالت صنایع ایرانی بوده و تقریبا 
در هم��ه گزارش هایی که وضعیت تولید صنعتی ایران را آسیب شناس��ی 
می کنند، مطرح بوده است. هرچند شدت و حدت محدودیت نقدینگی در 
همه صنایع یکس��ان نیست و در برخی شرکت ها این مشکل کمرنگ تر و 
در برخی پررنگ تر اس��ت. در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شرکت ها 
به دو دس��ته با محدودیت مالی شدید و با محدودیت مالی خفیف تقسیم 
شده اند و سپس رشد تولید این دو گروه با هم مقایسه شده است. نهایتا در 
دو س��ال گذشته رشد شرکت هایی که محدودیت مالی شدیدتر داشته اند 
کمتر از رشد سایر شرکت ها بوده و در برخی از بازه های زمانی این اختالف 
نرخ رش��د شدت یافته و در برخی زمان ها به حداقل رسیده است. هرچند 
در فروردین ماه 1400 به  دلیل رش��د قابل توجهی که نسبت به عملکرد 
فروردین ماه 1399 اتفاق افتاده، تفاوت رش��د بین ش��رکت ها را نمی توان 

ناش��ی از محدودیت مالی دانست. براس��اس گزارش بازوی پژوهشی بانک 
مرکزی، صنایع بس��ته ب��ه ماهیت محصوالت تولیدی ش��ان می توانند به 
صادرات یا واردات وابس��تگی داشته باش��ند. کما اینکه رشد تولید برخی 
صنایع وابسته به بازار های صادراتی است و تغییرات بین المللی و تحوالت  
بازارهای هدف می تواند توضیح دهنده تغییرات در رش��د تولید این صنایع 
باش��د. بر این اس��اس، از ابتدای س��ال 98 که روند افزایش��ی رشد تولید 
صنعتی آغاز ش��د تا مهرماه 1399 همواره رش��د شرکت های تولیدکننده 
صادرات محور از ش��رکت های غیرصادراتی بیشتر بوده و به نوعی محرک 
افزایش رش��د در این بازه را می توان صادرات و شرکت های صادرات محور 
دانست. سپس از آبان تا اسفندماه پارسال رشد تولید صنایع صادرات محور 
از رش��د تولید سایر صنایع پایین تر بوده اس��ت. این اختالف در فروردین 
1400 نیز مشهود است و شرکت های صادراتی رشد کمتری از شرکت های 
غیرصادراتی داشته اند. از سوی دیگر، از آنجا که وابستگی صنایع به واردات 
متفاوت است، شرکت ها از مشکالتی نظیر تحریم و افزایش نرخ ارز و تاثیر 
آنها بر واردات به یک اندازه متأثر نمی شوند. البته از بهمن ماه سال گذشته و 
پس از یک سال و نیم رشد تولید صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات 
دارند، از دیگر ش��رکت ها پیش��ی گرفته و از این رو محدودیت در واردات 

نمی تواند مانعی برای رشد صنعتی در ماه های اخیر باشد.
تحوالتانواعکاالهاوچشماندازآینده

کاالهای تولید صنایع را می توان به سه گروه کاالهای مصرفی، سرمایه ای 
و واس��طه ای تقس��یم کرد. از آنجا  که هم در سمت عرضه و هم در سمت 
تقاضا این کاالها از متغیرهای متفاوتی تاثیر می پذیرند، طبیعی اس��ت که 
روند های متفاوتی را طی کنند. بررسی ها نشان می دهد بیشترین کاهش 
تولید مربوط به کاالهای نهایی )مصرفی و سرمایه ای( بوده و تولید کاالهای 
واس��طه ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است. دو 
دلیل برای این موضوع می توان مطرح کرد؛ اول اینکه وابس��تگی کاالهای 
نهایی به واردات بیش��تر از وابستگی کاالهای واسطه ای به واردات است و 
دوم اینکه بازار هدف کاالهای واسطه ای معموال صادراتی هستند و از آنجا 
که با افزایش نرخ ارز صادرات صرفه بیشتری داشته است، طبیعی است که 
کاهش تولید محصوالت واسطه ای کمتر از محصوالت نهایی باشد، چراکه 

بازار هدف آنها معموال داخل کشور است.
به گفته پژوهشکده پولی و بانکی، در فروردین ماه 1400 رشد شاخص 
تولید کاالهای مصرفی و س��رمایه ای نس��بت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتی��ب 34 و منفی 1.3 درصد بوده، در حالی که رش��د ش��اخص تولید 
کااله��ای واس��طه 8.3 درصد بوده اس��ت. به نظر می رس��د اقتصاد ایران 
تکانه های کرونا و تحریم را پش��ت س��ر گذاشته اس��ت و با توجه به آمار 
رو به رش��د تولیدات صنعتی می توان به چش��م انداز تولید در ادامه س��ال 

خوش بین بود.

شاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسی،سال1400رابارشدمثبتآغازکرد

گذار صنعت از کرونا

وزیر نفت، خبر گرانی بنزین را جنگ روانی پیش از انتخابات دانست 
و آن را تکذیب کرد. بیژن زنگنه روز گذش��ته در حاشیه مراسم امضای 
قرارداد توسعه میدان مشترک »فرزاد بی« در جمع خبرنگاران با تکذیب 
گران��ی بنزین گفت »نزدیک به انتخابات برخی با ش��ایعه گرانی بنزین 
می خواهند در مردم عکس العمل بدی ایجاد کنند، اما اطمینان می دهم 
نه بنزین و نه هیچ فرآورده نفتی دیگری گران نخواهد شد.« او همچنین 
از صادرات نخستین محموله نفت از پایانه جاسک در خردادماه خبر داد 
و گف��ت: »لوله گذاری این طرح تمام ش��ده و در روزهای آینده نفت به 
این خط لوله تزریق خواهد شد و در خرداد ماه اولین محموله از جاسک 

صادر می شود.«
روز دوشنبه قرارداد توسعه میدان گازی مشترک »فرزاد بی« به ارزش 
ی��ک میلی��ارد و 800 میلیون دالر با حضور وزیر نفت به یک ش��رکت 
پتروپارس واگذار ش��د. مدت زمان اجرای این قرارداد پنج سال در نظر 
گرفته شده و هدف از اجرای این قرارداد که در قالب قرارداد بیع متقابل 
است، دستیابی به برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز غنی )28 
میلیون مترمکعب و معادل یک فاز استاندارد پارس جنوبی( اعالم شده 

است.
می��زان گاز درجای میدان »فرزاد ب��ی« حدود 23 هزار میلیارد فوت 
مکعب برآورد ش��ده که میزان میعانات گازی آن حدود 5 هزار بشکه در 
ازای هر میلیارد فوت مکعب گاز تخمین زده می ش��ود. گاز تولیدی این 
میدان برای فرآورش به تاسیسات خشکی منطقه پارس 2 کنگان منتقل 
می شود تا کاهش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی در سال های بعد 

را جبران کند. در تاسیس��ات خش��کی ابتدا میعانات گازی از گاز ترش 
تفکیک ش��ده و سپس به منظور تثبیت به پاالیشگاه فازهای 12 و 19 
پارس جنوبی منتقل خواهد شد. گاز خروجی از تاسیسات خشکی طرح 
»فرزاد ب��ی« نیز برای فرآورش بین پنچ پاالیش��گاه موجود در منطقه 

پارس 2 توزیع می شود.
میدان مش��ترک گازی »فرزاد بی« در محدوده بلوک فارسی در نوار 
مرزی ایران و عربستان و در فاصله نزدیک 20 کیلومتری جزیره فارسی 
واقع ش��ده است. در این زمینه، »بلومبرگ« در گزارشی به امضای این 
قرارداد 1.8 میلیارد دالری پرداخت و نوشت: »شرکت پتروپارس، برنده 
قرارداد 1.78 میلیارد دالری برای توس��عه می��دان گازی بزرگ »فرزاد 
بی« از طرف شرکت ملی نفت ایران شد. این پروژه قبال توسط گروهی 

از شرکت های هندی به بهره برداری رسیده بود.«
به گزارش »بلومبرگ«، »پتروپارس طبق توافق ظرف مدت پنج س��ال، 
28 میلی��ون مترمکع��ب گاز در روز از ذخایر دریایی تولید خواهد کرد. به 
گفته »شانا« خبرگزاری رسمی وزارت نفت ایران، این قرارداد روز دوشنبه 
امضا ش��د و حجم ذخایر میدان گازی »فرزاد ب��ی«، حدود 500 میلیارد 
مترمکعب تخمین زده ش��ده اس��ت. مهمترین بخش های ش��رح کار این 
قرارداد شامل حفاری هشت حلقه چاه تولیدی، ساخت و نصب دو سکوی 
س��رچاهی فرعی و اصلی، احداث تأسیسات جداسازی مایعات در سکوی 
اصلی، احداث یک رش��ته خط لوله دریایی 36 اینچ به طول تقریبی 230 
کیلومتر برای انتقال س��یال ترش از س��کوی اصلی به تأسیسات خشکی، 
احداث یک رشته خط لوله دریایی 10 اینچ به طول تقریبی 230 کیلومتر 

برای انتقال میعانات به خش��کی، احداث یک رش��ته خ��ط لوله 20 اینچ 
رابط دو سکو به طول سه کیلومتر، احداث تأسیسات ساحلی طرح شامل 
تجهیزات دریافت سیال ترش تولیدی بخش فراساحل و جداسازی میعانات 
به همراه تأسیس��ات جانبی و خطوط لوله خش��کی ب��رای انتقال و توزیع 
گاز ترش و میعانات به پاالیش��گاه های مس��تقر در منطقه پارس 2 است. 
هرچند کنسرس��یوم هندی به رهبری شرکت »ONGC Videsh« در 
حال مذاکره با ایران برای توسعه این میدان بود، اما اختالف نظرها در مورد 
حجم سرمایه گذاری و قیمت گذاری، رسیدن به توافق را به تاخیر انداخت و 
بعد هم که در سال 2018 ایاالت متحده آمریکا تحریم هایی را مجددا علیه 
ایران وضع کرد، مذاکرات نفتی متوقف ش��د. قبل از تحریم ها، ایران قصد 
داش��ت به عنوان بخش��ی از تالش برای مدرن سازی صنعت نفت و بهبود 
تخصص و دانش فنی، چندین پروژه بزرگ نفتی و گازی را به طور مشترک 
با شرکت های انرژی خارجی توسعه دهد. »فرزاد بی« آخرین پروژه بزرگ 
ان��رژی ایران بود که به دنب��ال مهاجرت ش��رکت های خارجی از صنعت 
نفت و گاز ایران به پتروپارس اعطا ش��ده اس��ت. بعد از اینکه شرکت های 
توتال و ش��رکت پتروشیمی ملی چین پروژه 5 میلیارد دالری را به دلیل 
تحریم های آمریکا، ترک کردند، این شرکت سال گذشته توسعه فاز دریایی 
میدان پارس جنوبی ایران را هم برعهده گرفت. ایران در حال آماده سازی 
میدان های نفتی و روابط با مش��تری هایش است بنابراین می تواند تولید و 
صادراتش را افزایش دهد، چراکه به نظر می رس��د توافق با ایاالت متحده 
آمریکا نزدیک تر ش��ده است. به این ترتیب، تحریم های اقتصادی برداشته 

می شود و توافق هسته ای سال 2015 دوباره احیای خواهد شد.«

امضایقرارداد1.8میلیارددالریتوسعهمیدانمشترک»فرزادبی«

زنگنهگرانیبنزینراتکذیبکرد

باشگاهاقتصاددانان

آمبدکارازدلتبعیضبهمبارزهباآنبرخاست
معماراقتصادهندآزاد

 بیمراو آمبدکار که با نام باباصاحب آمبدکار هم شناخته می شد، 
حقوق��دان، اقتصاددان، سیاس��ت مدار و فع��ال اصالحات اجتماعی 
هن��دی بود که جنبش بودایی دالیتی یا همان نئوبودایی از فعالیت 
او اله��ام گرفته  بود و فعالیت ه��ای ضدتبعیض فراوانی به رهبری او 
در هند صورت می گرفت. او اولین وزیر عدالت و دادگس��تری هند 
ب��ود و ش��خصی بود که او را معمار قانون اساس��ی هن��د می دانند. 
مس��ئله تبعیض نقشی پررنگ در تمام فعالیت های و آرای آمبدکار 
بازی می کند. به همین دلیل ش��اید بهتر باشد ابتدا شناختی نسبی 
از وضعی��ت تبعیض آمی��زی پیدا کنیم که آمب��دکار در آن زندگی 

کرده  است.
آمب��دکار در ش��هرک و اردوگاه نظام��ی مه��و در ایالت مرکزی 
که در ح��ال حاضر مادیا پ��رادش نام دارد، متولد ش��د. او آخرین 
و چهاردهمی��ن فرزند رامجی مالوجی س��اکپال، افس��ر ارتش بود. 
پیش��ینه خانواده اش به مردمان مرآتی از ایالت مهاراشترا می رسید. 
در نتیجه آمبدکار در طبقه ای فرودس��ت به دنیا آمد که دالیت نام 
دارد و جنبش بودایی دالیتی مرتبط با همین طبقه اس��ت. به دلیل 
ق��رار گرفتن در این طبق��ه اجتماعی بود که آمبدکار نجس قلمداد 
شد و در معرض تبعیض های اجتماعی-اقتصادی قرار گرفت. اجداد 
آمبدکار برای زمانی طوالنی در ارتش کمپانی هند ش��رقی بریتانیا 
خدمت می کردند و پدر او نیز در ارتش هندی-بریتانیایی مس��تقر 
در اردوگاه مهو خدمت می کرد. اگرچه آنها به مدرس��ه می رفتند اما 
آمب��دکار و دیگر کودکانی که از طبقه فرودس��ت )نجس( بودند، از 
بقیه جدا می ش��دند و بهره کمی از توجه و کمک معلمان می بردند. 
آنها مجاز نبودند در کالس درس بنش��ینند. وقتی تشنه می شدند، 
باید کس��ی از طبق��ه اجتماعی فرات��ر آب را از باال در دهان ش��ان 

می ریخت چراکه آنان مجاز نبودند آب یا ظرفش را لمس کنند.
ش��اید همی��ن زمینه چین��ی اجتماعی ب��ه حدی جال��ب و البته 
دردناک به نظر برس��د که بهتر باش��د ابت��دا توضیحی ولو مختصر 
راجع به طبقه یا قشر دالیت بدهیم. در نظام کاستی که از یک سو 
مورد تایید هندویس��م هم قرار می گیرد، دالیت ها پایین ترین سطح 
اقتصادی-اجتماع��ی را دارند. این گروه به عبارتی »غیرقابل لمس« 
یا همان »نجس« تلقی می ش��دند و هی��چ  جایگاهی در نظام چهار 
وارنایی هندویس��م نداش��تند و به عنوان وارنای پنجم باید خارج از 

یک سیستم اجتماعی قرار می گرفتند.
مطالعات آمبدکار نش��ان می دهد که این گروه تقریبا از قرن پنجم 
میالدی وارد فرهنگ شبه جزیره هند شدند و دلیل آن هم درگیری بین 
بودیسم و برهماییسم بر سر برتری بود. در آن زمان چه از سوی بزرگان 
مذهبی هندو چه برهمایی اگر کسی به حمایت یا همکاری و نزدیکی 
با دالیت ها متهم می شد تقریبا توسط تمام جامعه ترد می شد. این قشر 
در بخش های ش��مالی هند، جنوب و برخی نواحی شرقی نسبت زیاد 
باالی 20 درصد از جمعی��ت را از آن خود می کنند. دالیت ها در حال 
حاضر مانند بسیاری از اقلیت ها که در جهان لیبرال برای هویت خود 

می جنگند یک هویت اسی به حساب می آیند.
در ای��ن میان، آمب��دکار اولین فرد هندی بود ک��ه برای گرفتن 
دکترای اقتصاد از این کش��ور خارج ش��د. به نظر او صنعتی سازی و 
رشد کشاورزی می توانستند نقش��ی اساسی در پیشرفت اقتصادی 
هن��د ایفا کنند. تاکید ویژه آمبدکار بر کش��اورزی به عنوان صنعت 
اصلی و اولیه هند بود. این دیدگاه آمبدکار باعث ش��د دولت بتواند 
به خوبی به لحاظ غذایی به وضعیتی امن برس��د. او موافق توس��عه 
اقتص��ادی و اجتماع��ی در س��طح ملی بود و برای رس��یدن به این 
مس��ئله تاکیدی ویژه بر آموزش، بهداشت عمومی، سالمت، مسکن 
و الزامات اولیه بود. او در پایان نامه دکترای خود با عنوان »مس��ئله 
روپیه: ریش��ه ها و راه ح��ل« به دنبال س��نجیدن عوامل افت ارزش 
روپیه رفته  است. او در این رساله از استاندارد طال به شکلی اصالح 
ش��ده دفاع کرده  است و مخالف استاندارد تبادل طالی مورد عالقه 
کینز بود و این مس��ئله را در اثر »ارز و امور مالی هند« نش��ان داد. 
او ادعا می کرد که اگر ضرب روپیه متوقف ش��ده و ضرب سکه طال 

صورت بگیرد، نرخ ارز و قیمت ها به ثباتی نسبی می رسند.
او به مقوله درآمد حکومتی در هندوستان هم در قالب پایان نامه 
خود پرداخته  اس��ت. او با بررس��ی نظام های مختلف مورد استفاده 
توس��ط دولت اس��تعمارگر بریتانیا به منظور مدیریت امور مالی در 
هند، به دنبال راهی برای نش��ان دادن تکامل این امور می گش��ت. 
آمبدکار در س��ال 1951 کمیس��یون امور مالی هند را پایه گذاری 
کرد. او مخال��ف مالیات بر گروه های کم درآمد بود. به نظر او بخش 
بیش از حد زیادی از زمین های کش��اورزی به صورت بایر مانده اند 
یا دس��ت کم به درستی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. به نظر او 
باید به »نسبتی ایدئال« بین عوامل تولید رسید که امکان استفاده 
کارآمدت��ر از زمین ه��ای کش��اورزی را مهیا می کند. ب��رای مثال، 
تعداد بس��یار زیاد افرادی ک��ه در یک مزرعه زندگی می کنند، خود 
مش��کل آفرین اس��ت. آمبدکار به طور کل اقتصاددانی بود که سعی 

داشت با هرچه خوانده، هند را بازسازی کند.
گفتنی است بیمراو رامجی آمبدکار در بهار 1891 در استان مرکزی 
هند به دنیا آمد. او چهاردهمین و آخرین فرزند یک افس��ر ارتش بود. 
همان ط��ور که می دانی��د در دوران کودکی به عنوان یک دالیت تحت 
تبعیض هایی وحش��تناک و غیرقابل باور قرار گرفت. در س��ال 1907 
وارد دانشگاه بمبئی شد و با گذراندن امتحان ها شوقی عجیب را برای 
هم قشری های خود پدید آورد و نهایتا در سال 1912 در رشته اقتصاد 
از این دانش��گاه فارغ التحصیل شد. او نهایتا برای دریافت دکترای خود 
به دانش��گاه کلمبیا رفت و با استفاده از بورسیه دولتی توانست از این 
دانشگاه هم فارغ التحصیل شود. در هند پس از استعمار او وزیر عدالت 

و دادگستری بود و نهایتا در پاییز 1956 درگذشت.
ازجمله آثار او، کتاب »کاست های هند« است که در سال 1916 
منتشر شد.  نظام کاستی موجود در هند امروز حاصل پیشرفت هایی 
اس��ت که طی فروپاشی دوران موگال و رژیم استعماری بریتانیا در 
هند پدید آمد. این فروپاشی ها منجر به پدید آمدن گروهی از افراد 
ش��دند که خود را در کنار شاه ها و کشیش ها می دیدند و به همین 
طریق دیدگاه کاستی به شدت در این کشور تقویت می شد. جدا از 
این مس��ئله گروه های فراوانی که در هیچ کاستی قرار نمی گرفتند 
توانس��تند به کاس��ت های مختلف و متفاوت وارد شوند. در این اثر، 
آمبدکار به خوبی توانس��ته است تغییر و تحول نظام کاستی و نظام 
سیاس��ی هن��د را در دهه های انتهایی قرن نوزده��م و ابتدایی قرن 

بیستم موشکافی کند.
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هرچند بیشتر توجه افکار عمومی و محافل خبری این روزها به هیاهوی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و صف طوالنی داوطلبان حضور در انتخابات 
س��یزدهم است، اما روز یکشنبه در صحن علنی مجلس کلیات طرحی به 
تصویب رسید که در صورت تایید نهایی به دگرگونی ساختار بانک مرکزی 
و ش��بکه بانکی منجر می شود. طرح »اصالح قانون بانک مرکزی«، بخشی 
از طرح گسترده و بلندباالی »بانکداری جمهوری اسالمی« است که سابقه 
آن به مجلس دهم برمی گردد و حاال کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم 
در تکاپوی به سرانجام رساندن آن است. هرچند که بیشتر مدیران بانکی 
مخالف این طرح هستند و هفته گذشته 103 تن از مدیران و صاحب نظران 
پولی و بانکی در نامه ای به مقام معظم رهبری نس��بت به تصویب آن ابراز 
نگرانی کردند. با اینکه طرح »اصالح قانون بانک مرکزی« دربردارنده نقشه 
راه تازه ای برای س��کاندار پولی است و از جنبه های مثبت و قابل تقدیری 
همچون اس��تقالل بانک مرکزی و مهار تورم برخوردار است، اما به اعتقاد 
مدیران بانکی، در زمان حاضر که کش��ور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام 
عیار است و بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران همچون جزیره ای جدا افتاده 
از بانکداری جهانی در تیررس حمالت تحریمی قرار دارند، زمان مناسبی 
ب��رای تدوین و تصویب قانونی با این درج��ه اهمیت که کلیه فعالیت ها و 

فضای اقتصاد ایران را دربر می گیرد، نیست.
سابقهوابعادطرح»اصالحقانونبانکمرکزی«

س��ابقه طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« به کمیس��یون اقتصادی 
مجلس پیش��ین باز می گردد و با توجه به بازخوردهای نه چندان مثبتی 
ک��ه این طرح در محافل بانکی و کارشناس��ی برانگیخت، ف��رازی از آن با 
عنوان طرح »مس��ئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی« توسط 
کمیس��یون اقتصادی مجلس یازدهم تدوین شد و کلیات آن روز یکشنبه 
به تصویب 199 نماینده مجلس رسید. البته این طرح به  صورت دو شوری 
تصویب شده و این امر بدان معناست که این طرح یک بار دیگر برای بررسی 

جزییات به کمیسیون اقتصادی مجلس می رود.
در صورت نهایی ش��دن طرح »اصالح قانون بان��ک مرکزی«، محوریت 
ش��ورای پول و اعتب��ار در نظام بانکی ایران از بین م��ی رود و هیأت عالی 
جایگزین آن می ش��ود. در این طرح س��اختار بانک مرکزی ش��امل هیأت 
عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار است. هیأت  عالی شامل شش 

عضو غیراجرایی و س��ه عضو اجرایی است. شش عضو غیر اجرایی مشتمل 
بر س��ه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاس��ت گذاری پولی و اقتصاد 
کالن و همچنی��ن س��ه نفر متخصص در حوزه بانک��داری و حقوق بانکی 
اس��ت. این ش��ش  عضو توس��ط رئیس جمهور و با حکم وی برای دوره ای 
ش��ش ساله انتخاب می شوند. اعضای اجرایی هیأت عالی شامل رئیس کل 
به  عنوان رئیس هیأت عالی، معاون سیاس��ت گذاری پولی بانک مرکزی و 

معاون نظارتی بانک مرکزی است.
با مقایس��ه طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب ش��ده و طرح اولیه 
می توان دریافت که معاون سیاس��ت گذار پولی و بانکی به این طرح اضافه 
شده اس��ت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی توس��ط رئیس جمهور و با 
مش��ورت اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای دوره ای پنج س��اله انتخاب 
می ش��ود. دو معاون نظارتی و سیاس��ت گذاری پولی و بانکی توسط خود 
رئیس کل انتخاب می ش��وند. رئیس کل بانک مرکزی و اعضای غیر اجرایی 
هی��أت  عالی حداکثر دو دوره می توانند در این س��مت ب��ه  کار خود ادامه 
دهند. براس��اس این قانون، عزل رئیس کل از دو مس��یر امکان پذیر است. 
اولین راه مبتنی بر تصمیم رئیس جمهور است و رئیس جمهوری می تواند 
پس از مش��ورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. 
عزل رئیس کل البته باید مس��تند به قصور او در انجام وظایف و یا اجرای 
مصوبات هیأت  عالی باشد. دومین راه به تصمیم اعضای غیراجرایی هیأت 
 عالی برمی گردد. در صورتی که حداقل دوس��وم اعضای غیراجرایی هیأت  
عالی خواس��تار برکناری رئیس کل باشند، دالیل و مستندات خود را کتبا 
به رئیس جمهور تقدیم می کنند. سپس در صورت موافقت رئیس جمهور، 
رئیس کل عزل می شود. تقاضای برکناری رئیس کل در این مسیر نیز باید 
مستند به قصور در انجام وظیفه و عدم اجرای مصوبات هیأت  عالی از سوی 
او باشد، اما در صورتی  که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیس کل مخالفت 
کن��د، باید دالی��ل مخالفت خود را ظرف مدت ی��ک هفته کتبا به رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص نیز 

در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و برای اطالع عموم  منتشر می شود.
همچنین  عزل معاون سیاست گذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی 
منوط به پیشنهاد رئیس کل و تایید اکثریت اعضای غیراجرایی هیأت  عالی 
اس��ت. به طور کلی، تصویب مقررات بانکی و عملیات بازار باز و همچنین 
تعیین سیاس��ت های پولی و ارزی در اختیار هیأت  عالی اس��ت. این نهاد 
معادل شورای پول و اعتبار در قانون فعلی بانک مرکزی است و به همین 
دلیل می توان امیدوار بود که این طرح بتواند ساختار مستقلی را برای بانک 

مرکزی ایجاد کند.

تجربهانحاللشورایپولواعتباردردولتنهم
ش��ورای پول و اعتبار به عنوان یک��ی از ارکان مهم بانک مرکزی طبق 
قانون پولی و بانکی مصوب س��ال 1351 تاس��یس شد. طبق قانون برنامه 
ششم توسعه اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر اقتصاد یا معاون وی، 
رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو تن 
از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صمت، دو نفر کارشناس یا متخصص 
پولی و بانکی به پیش��نهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، 
دادستان کل کش��ور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق 
تعاون و همچنین نمایندگان کمیس��یون های اقتصادی و برنامه و بودجه 
مجلس است که با توجه به ناظر بودن آنها عمال کفه ترازوی شورای پول 
و اعتبار به س��مت دولت س��نگینی می کند و مصوبات آن با اکثریت رأی 
دولتی ها به تصویب می رس��د؛ موضوعی که استقالل بانک مرکزی را عمال 
تح��ت تاثیر قرار می ده��د و طرفه آنکه رئیس کل بان��ک مرکزی هم در 
ش��ورای پول و اعتبار تنها یک رأی دارد. جدا از تغییرات ترکیب ش��ورای 
پول و اعتبار که طبعا با رفت و آمد دولت ها در این س��ال ها دگرگون شده 
اس��ت، یک بار در س��ال 86 و در مقطعی کوتاه فعالیت این شورا به محاق 
رفت. ماجرا به بحث انحالل و ادغام ش��وراهای عالی برمی گشت و محمود 
احمدی نژاد در سومین سال فعالیت خود در مقام رئیس جمهور، کارگروهی 
شش نفره به ریاست پرویز  داوودی، معاون اول خود را مأمور بررسی تغییر 
در 38 ش��ورای زیرمجموعه دولت کرد. معجزه هزاره س��وم معتقد بود که 
فعالیت برخی از ش��وراهای عالی زیرمجموع��ه دولت مصداق موازی کاری 
است و وظایف برخی از این شوراها در بسیاری از موارد مشترک است. در 
این راستا و با استناد به گزارش کارگروه مذکور، شورای عالی اداری، رأی به 
ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در چهار شورا داد.

مجلس اما با انحالل ش��وراها مخالف بود و رأی بر احیای دوباره شوراها 
داد، اما این مس��ئله در شورای نگهبان رد ش��د و نهایتا این موضوع برای 
تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص نیز 
در هش��تم مهرماه 88 رأی به احیای شوراهای عالی داد و بدین ترتیب با 
مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 18 شورای عالی از جمله شورای 

پول و اعتبار بار دیگر به فعالیت خود ادامه دادند.
ح��اال با تصویب کلی��ات طرح »اصالح قانون بان��ک مرکزی« در صحن 
علنی مجلس، عزم دوباره ای برای اس��تحاله ش��ورای پول و اعتبار در نظام 
بانکی کش��ور ش��کل گرفته و باید دید در صورت نهایی شدن این طرح و 
تایید ش��ورای نگهبان، هیأت عالی بانک مرکزی جایگزین ش��ورای پول و 

اعتبار خواهد شد؟

درصورتتصویبنهاییطرحمجلس،هیأتعالیجایگزینشورایپولواعتبارمیشود

پایان شورای پول و اعتبار

یک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به دالیل ع��دم تحقق هدف گذاری 
تورمی، رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه را از جمله موانع دستیابی 

به هدف گذاری تورمی بانک مرکزی برشمرد.
به گزارش ایِبنا، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری 
در ش��بکه دو س��یما با اش��اره به دو ناترازی مهم که ریشه اصلی تورم در 
کشور است، گفت: به زودی هدف گذاری تورمی را تعدیل و برنامه جدید را 
اعالم خواهیم کرد. عبدالناصر همتی در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه 
»وظیف��ه مجموعه دولت و مجلس این اس��ت که ناترازی بودجه باید حل 
ش��ود و بانک مرکزی به تنهایی نمی توان��د این مهم را ممکن کند، افزود: 
صادرات غیرنفتی باید افزایش یابد و واردات کمتر شود تا تراز اتفاق بیفتد. 
از س��ویی، هزینه های دولت اوال نباید باال برود و درآمدها باید به س��مت 

مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.
اما چ��را بانک مرکزی به دنبال تعدیل هدف گذاری نرخ تورم در س��ال 
پیش رو اس��ت و چرا هدف گذاری نرخ ارز برمبنای 17 هزار تومان محقق 
نشد و با وجود تالش های بانک مرکزی در بخش سیاست های پولی هنوز 
هدف گذاری نرخ تورم جزو دغدغه های اصلی این نهاد پولی و بانکی است؟ 
بهاءالدین حس��ینی هاش��می، کارش��ناس اقتصادی در این باره می گوید: 
هدف گذاری تورم از رش��د نقدینگی و حجم نقدینگی آزار می بیند و رنج 
می کشد و کاهش تورم بدون اینکه بتوان این پول ها را از دور خارج کرد به 
روش های مختلف یا از طریق فروش دارایی های دولتی که پول ها را جمع 
و دوباره وارد بازار می کند و یا از طریق فروش ارز که بش��ود این نقدینگی 
از سطح جامعه جمع آوری و امحا شود و دوباره بازسوزی نشود و یا شتاب 

در عرضه و افزایش عرضه است که آن هم نیازمند سرمایه گذاری است.
او درب��اره دلیل محقق نش��دن هدف گذاری تورم تا آغاز س��ال 1400، 
می افزاید: به هرحال، بانک مرکزی از همان ابتدا این هدف گذاری را انجام 
داد، اما به دلیل حجم نقدینگی زیاد، ش��رایطی تحریمی، کس��ری بودجه 
دولت، اس��تقراض به ناچار دولت و ش��رکت های دولتی از بانک مرکزی و 
مهم ت��ر از همه عدم ایفای تعه��دات دولت نزد بانک مرکزی و بانک ها این 
هدف گذاری تحقق نیافت. بنابراین پایین آوردن تورم تا حد 22 درصد که 
می ش��د گفت 50 درصد تورم سال 98 بوده اس��ت، به این دالیل قابلیت 

عملی شدن پیدا نکرد.
حس��ینی هاشمی با اشاره به اینکه متغیرهای غیرپولی در تورم ما تاثیر 
بس��یار زیادی دارن��د، ادامه می دهد: به هر حال، م��ا در عرصه بین المللی 
ارتباط بانکی و مراودات تجاری اقتصادی خوبی نداریم و تحریم هستیم. از 
سوی دیگر، کشورهای همسایه ما که یکی از راه حل های ساده و طبیعی 
برای بازرگانی و معامالت پولی و بانکی هس��تند، در تعارض و تضاد بودند 
و جنگ هایی که در کشورهای اطراف ما بود، باز این مورد رونق اقتصادی 

را تحت الشعاع قرار داد.
به گفته وی، بحران های بین المللی و تحریم هایی که ادامه داشت عواملی 
هس��تند که تورم را تشدید می کنند. البته ما خوشبختانه در کشورمان با 
کس��ری کاال و کمبود کاال و به اصطالح با قحطی روبه  رو نش��دیم و ایران 
مثل کشوری چون ونزوئال نیست که کاال در آن نباشد بنابراین ما کاال به 
وفور داریم، اما این نقدینگی زیاد است که به اقتصاد کشور پمپاژ می شود 

و کشور را دچار چالش می کند.

حسینی هاشمی درباره فروش دارایی های دولت از طریق بازار بورس 
و س��رمایه، می گوید: به هر حال دولت س��هامی را ب��ه قیمت غیرواقعی 
آن ب��ه م��ردم فروخت و این پول ها را دوب��اره در جامعه بازتوزیع کرد و 
بانک ها براساس کارشان شروع به اعتباردهی و افزایش نقدینگی کردند 
و همی��ن امر باعث ایجاد تورم ش��د. دلیل دیگر این ب��ود که انتظارات 
تورمی و اخبار ناامیدکننده از تحریم ها رفتار مصرف کننده ها را تش��دید 
کرد. وی نوس��انات ن��رخ ارز را دیگر دلیل محقق نش��دن هدف گذاری 
تورمی دانس��ت و گفت: نرخ ارز ما که باعث فس��اد و رانت ش��ده همان 
چندنرخی و دونرخی بودن ارز است که باعث شد ارزهایی که در کشور 
در جریان بود، چه ارز نفتی و چه غیرنفتی از کش��ور خارج شده و یا به 
عن��وان پس انداز در صندوقخانه ها و در خ��ارج از نظام بانکی نگهداری 
ش��ود. به طوری که یک کس��ری تصنعی هم در بازار ارز ایجاد کرد که 

باعث تشدید قیمت ها شد.
این کارش��ناس اقتصادی با طرح این س��وال که آی��ا هدف گذاری تورم 
اقدام درس��تی اس��ت، می افزاید: وقتی که اقتصاد در شرایط ثبات نیست 
هدف گذاری تورمی نمی تواند خیلی معنا داشته باشد چراکه هدف گذاری 
تورم��ی نیازمند پیش ش��رط هایی در اقتصاد داخلی و خارجی اس��ت. در 
گذش��ته هم به دلیل آنکه متغیرهای اقتصادی در اختیار کنترل گر نبوده 
و ثبات سیاس��ی اقتصادی وجود نداشته است کش��ور بارها از مسیر رشد 
و توس��عه  فاصله گرفته و ب��ا انواع تحریم ها و محدودیت ها مواجه ش��ده 
اس��ت بنابراین به نظر می رس��د تا وقتی این شرایط مرتفع نشود، اینگونه 

هدف گذاری خیلی مناسب نباشد.

یککارشناساقتصادیپاسخداد

چراهدفگذاریتورمیمحققنشد؟

بانکنامه

نشریهبنکرگزارشداد
بانکپاسارگاددربین500بانکبرترجهان

بانک پاسارگاد در رتبه بندی سال 2021 موسسه بنکر )Banker( در جایگاه 
دویست و نودمین بانک جهان قرار گرفت. براساس گزارش موسسه بنکر، بانک 
پاس��ارگاد برای چندمین س��ال متوالی در فهرست 500 بانک برتر جهان قرار 
 The Banker و نشریه Brand Finance گرفت. بر این  اساس، موسس��ه
)زیرمجموعه ای از نشریه معتبر »فایننشیال تایمز«(، در رتبه بندی 500 بانک 
برتر جهان سال 2021 میالدی، جایگاه بانک پاسارگاد را با 89 پله صعود، در 
رتبه 290 برترین بانک های جهان رتبه بندی کرد. این در حالی است که بانک 
پاس��ارگاد در طول شش سال گذشته، به صورت مستمر در این فهرست قرار 
داشته و بارها به  عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه هم انتخاب شده است. 
اهمیت این موضوع از این  جهت اس��ت که به دلیل اعمال تحریم های مالی و 
بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران و دش��واری همکاری ها میان بانک های داخلی و 
خارجی، بانک پاس��ارگاد در رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی کش��ورهایی 
مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عربس��تان سعودی، از سایر بانک های ملی 
و منطقه ای پیشی گرفته است. بانک   پاسارگاد در سال 2015 و در اولین سال 
حضور خود در این رتبه  بندی، طبق ارزیابی  های صورت گرفته موفق به کسب 
رتبه 328 بین 500 برند برتر بانکی دنیا ش��د. در سال 2017 این بانک عالوه 
ب��ر اخذ رتبه 175 بین 500 برند برتر بانک��ی دنیا، به  عنوان تنها بانک ایرانی 
در می��ان 10 برند برتر بانکی خاورمیانه نیز انتخاب ش��د. بانک پاس��ارگاد در 
س��ال 2018 نیز به  عنوان صد و شصت و ششمین برند بانکی برتر جهان بین 
500 برند برتر بانکی دنیا قرار گرفت. بانک پاسارگاد در رقابت میان بانک های 
ایرانی در داخل کش��ور هم بسیار موفق عمل کرده است. بر این اساس، طبق 
ارزیابی های »مؤسس��ه بنکر«، بانک پاس��ارگاد در س��ال های 2010، 2012، 
2013، 2014، 2015 و 2016 میالدی موفق به کس��ب عنوان »بانک سال« 
)Bank of the Year( در جمهوری  اسالمی ایران شد. همچنین توسط این 
مؤسسه در سال های 2013، 2014، 2015 ،2016 و 2017 میالدی، به عنوان 
»بانک برتر اس��المی« )Islamic Bank of the Year( جمهوری اسالمی 
ایران انتخاب شد. شایان ذکر است که رتبه بندی این دو موسسه، با استفاده از 
ش��یوه Royalty Relief انجام گرفته است. در این شیوه، برای ارزش گذاری 
برند بانک  ها، از روش تنزیل جریان ورودی آتی دارایی  های فکری و برند، جهت 
محاسبه ارزش خالص فعلی بانک )Net Present Value( استفاده می  شود.

تاپایانتیرماه
پرداختوامخریدمسکنبدونسپرده

تمدیدشد
بانک مسکن پرداخت تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن را تا پایان تیرماه 
1400 تمدید کرد. بانک مس��کن مهلت اس��تفاده از تسهیالت طرح 82 را تا 
پایان تیر 1400 تمدید کرد که در این زمینه اعطای تسهیالت خرید مسکن 
بدون سپرده مشمول درخواست هایی می شوند که پیش نویس قرارداد حداکثر 
تا تاریح 31 تیر 1400 تنظیم و قراردادهای مذکور حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 
1400 در دفاتر اس��ناد رس��می ثبت شوند. پیش از این، بانک مسکن با هدف 
کمک به خانه دارش��دن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان 
مس��کن و همچنین کاهش هزینه های اخذ تسهیالت، طرح اعطای تسهیالت 
خرید مس��کن بدون س��پرده را تا پایان سال 1399 در دس��تور کار قرار داده 
بود. از 25 دی س��ال 1399 به مناسبت س��الروز تاسیس بانک مسکن، طرح 
اعطای تس��هیالت خرید مس��کن به صورت توام )بدون سپرده و اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن( در دستور کار شعب بانک قرار گرفته 
اس��ت. سقف تسهیالت مذکور در مرکز استان، برای خرید انفرادی 80میلیون 
تومان و برای زوجین 160 میلیون تومان و در شهرستان های استان برای خرید 
انفرادی 60 میلیون تومان و برای زوجین 120 میلیون تومان است. طبق این 
گزارش، تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی که تا پایان تیرماه سال آینده 
درخواس��ت بهره مندی از تسهیالت خرید مس��کن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن را دارند، تس��هیالت موصوف را به صورت 
توام )بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل خرید اوراق مذکور( 
پرداخت خواهند کرد. همچنین پرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده 
که از دی ماه س��ال جاری به متقاضیان پرداخت می ش��ود به نحوی است که 
نیمی از مبلغ تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مس��کن و مابقی از محل منابع بدون سپرده )مجموعا تا سقف های تسهیالت 
خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم( پرداخت می شود. به این ترتیب متقاضیان 

فقط برای نیمی از تسهیالت نیازمند خرید اوراق هستند.

درسالگذشته
بیشاز8۳میلیاردسفتهوبراتفروختهشد

در 12 ماهه س��ال گذشته بالغ بر 83 میلیارد و 870 میلیون تومان 
سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل 29.3 درصد افزایش را نشان می دهد.
طب��ق اعالم بانک مرکزی، بالغ بر 9 میلی��ارد و 500 میلیون تومان 
سفته و برات در اسفندماه سال گذشته در شهر تهران فروخته شد که 
در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.8 و 86.9 درصد 
افزایش یافت. در 12 ماهه پارسال نیز بالغ بر 83 میلیارد و 870 میلیون 
تومان س��فته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره 

مشابه سال قبل 29.3 درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین در اس��فندماه  1399 معادل 1000 برگ سفته و برات به 
مبلغی معادل 29 میلیارد و 340 میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد که در این ماه ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت 
خورده به ترتیب به اعداد 120.9 و 159.6 رس�ید که در مقایسه با ماه 
قبل هر دو ش��اخص مذکور به ترتی��ب 10.4 و 123.8 درصد افزایش 
داش��ت و نسبت به ماه مشابه س��ال قب�ل نیز از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب 147.2 و 206.9 افزایش را نشان می دهد.
ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواست شده در 
اسفندماه سال گذشته نیز به عدد 132 رسید که عدد شاخص مذکور 
در اسفندماه  1398 معادل 106 4. بوده است. عالوه بر این، در 12 ماهه 
س��ال  1399 معادل 7900 برگ سفته و برات به مبلغی حدود  235 
میلیارد و 170 میلیون تومان در ش��هر تهران برگش��ت خورد. در این 
دوره متوس��ط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده 
به ترتیب به اعداد 82.1 و 106.3 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب 4.6 و 23 3. درصد افزایش را نشان 
می دهد. از س��وی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات 
واخواست شده در 12 ماهه سال  1399 به عدد 129.4 رسید که عدد 

شاخص مذکور در س�ال 1398 معادل 109.8 بوده است.
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باحضورفعاالنبورسیوبیمهایرونماییشد
جزییاتطرحاتحادبورسوبیمه

روز دوشنبه با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه و بیمه از طرح 
اتح��اد بورس و بیمه رونمایی ش��د. علیرضا هادی، فعال حوزه بیمه 
در مراس��م رونمایی از این طرح با بی��ان اینکه طرح اتحاد بورس و 
بیم��ه یک گام جدید برای جذب مش��تریان برای بازار بیمه زندگی 
اس��ت، گفت در این طرح افراد می توانند عالوه بر تضمین س��ودی 
ک��ه در بیمه دارند با مش��ارکت از مناف��ع در دوره های کوتاه مدت 

برخوردار شوند.
او در مورد طرح اتح��اد بورس و بیمه توضیح داد: هزینه عمومی 
و اداری در این طرح صفر ش��ده و مش��تری مجبور به پرداخت آن 
نیست. چنین 15 درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری، مازاد نرخ 
فنی دریافت می ش��ود. البته هرچه دوره بیمه نامه بلندمدت تر باشد 

سود تضمینی باالتری دارد.
ای��ن فعال ح��وزه بیمه ب��ا تاکید بر اینک��ه در این س��هام بیمه 
نمی ش��ود، افزود: برای مثال از 100 واحد پولی که از بیمه زندگی 
دریافت می کنیم همانطور که بخشی از آن به بانک سپرده می شود 
بخش دیگر نیز در بازار س��رمایه س��رمایه گذاری خواهد شد. میزان 
حق بیمه محدودیت ندارد و وابسته به توان افراد است. نرخ تضمین 
در دوره یک س��اله 10 درصد، دوره دو س��اله 11 درصد، دوره سه 

ساله 13 درصد و دوره چهار ساله و پنج ساله 15 درصد است.
به گفته هادی، براساس مقررات بیمه مرکزی حق تضمین آینده 
وجود ندارد و طبق پیش بینی ها به مشتری اعالم می شود که میزان 
بازده��ی چقدر خواهد بود. بیمه نامه به ش��رط حیات فرد اس��ت و 
بیمه نامه به گونه ای صادر می شود که حق بیمه پس از فوت فرد به 

وراث برگشت داده شود.
همچنین در این مراسم احمد اتحادپور، فعال بازار سرمایه گفت: 
دغدغه س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه این بود که زمانی که وارد 
بازار می ش��وند، در زمان صعود بازار س��ود کنن��د و در زمان ریزش 
دچار زیان ش��وند به همین دلیل نیاز به یک س��پر بیمه ای داشتند 

که دارایی خود را از دست ندهند.
ب��ه گفته وی، مذاک��رات طرح اتحاد بورس و بیمه از هش��ت ماه 
پیش آغاز ش��د و اکنون به نتیجه رسید. بر این اساس مدت قرارداد 
یک تا پنج ساله بوده و اصل سرمایه و درصدی از سود فرد تضمین 

می شود.

مدیرنظارتسازمانبورسمطرحکرد
عزمجدیبرایحلمشکالتصنایعبورسی

مدیر نظارت بر ناش��ران سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد 
میز صنایع را گامی مهم برای رفع مس��ائل و مشکالت پیش 
 روی صنایع بورس��ی دانست و تاکید کرد عزم سازمان بورس 

برای حل مشکالت صنایع جدی است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، محسن انصاری 
مهی��اری با اش��اره به برگ��زاری میز صنعت در روز گذش��ته 
افزود: بازار س��رمایه دارای صنایع مختلفی اس��ت که هر یک 
از این صنایع در راس��تای تامین مواد اولیه، تولید و یا فروش 
محص��والت خ��ود همواره ب��ا چالش های متع��ددی رو به رو 
هس��تند بنابراین برای رفع مشکالت و چالش های پیش روی 
صنایع فعال در بازار سرمایه، »میز صنعت« در سازمان بورس 

راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه روز گذش��ته نخستین میز صنعت سازمان 
ب��ورس با حضور مدیران ش��رکت های پاالیش��گاهی در محل 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تش��کیل ش��د، اظهار داش��ت: 
موضوع گزارش��گری ش��فاف و همچنی��ن پروژه های صنعت 
پاالیش��ی از اصلی ترین موضوعات مطرح ش��ده در این جلسه 

بود.
انص��اری خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن نشس��ت دغدغه های 
شرکت های پاالیشی مطرح شد و به طور قطع سازمان بورس 
با هدف پش��تیبانی از تولید و صیانت از حقوق سهامداران از 
هیچ اقدامی برای رفع مش��کالت صنعت پاالیش��گاهی دریغ 

نمی کند.
مدیر نظارت بر ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
بی��ان اینکه عزم س��ازمان بورس برای حل مش��کالت صنایع 
جدی اس��ت، تصریح کرد: برگزاری این جلس��ات ادامه دارد 
و مح��دود به ی��ک یا چند صنعت نیس��ت و میز همه صنایع 
تش��کیل می شود تا از این طریق ضمن طرح و بررسی مسائل 
و چالش های همه صنایع بورس��ی با همکاری سازمان بورس 

راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرآیندها تدوین شود.

نماد»فتوسا«واردمیشود
عرضهاولیهجدیددرراهفرابورس

عرضه اولیه سهام شرکت »تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان« 
با نماد »فتوس��ا« روز چهارش��نبه )29 اردیبهشت ماه( در فرابورس 
انجام می شود. عرضه سهام شرکت های جدید )عرضه اولیه( همواره 
مورد توجه اهالی بازار س��رمایه ق��رار دارد، زیرا تاکنون بیش از 90 
درصد از عرضه اولیه هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده اند 
ب��ه همین دلیل ای��ن اقدام همیش��ه در بورس برای فع��االن بازار 

جذابیت داشته است.
آگهی عرضه اولیه س��هام ش��رکت »تولید و توسعه سرب و روی 
ایرانیان« با نماد »فتوس��ا« منتش��ر شده اس��ت که مطابق آن روز 
چهارش��نبه )29 اردیبهشت ماه( سهام این ش��رکت به شیوه ثبت 
س��فارش در فرابورس عرضه خواهد ش��د. در این عرضه اولیه به هر 
ک��د معامالتی حداکثر 130 س��هم در دامنه قیمتی 7 هزار و 129 

ریال تا 7 هزار و 842 ریال تعلق می گیرد.
گفتنی اس��ت هنگامی که س��هام ش��رکتی برای نخستین بار در 
ب��ورس عرضه می ش��ود، ب��ه روز اول عرضه س��هام، »عرضه اولیه« 
گفته می ش��ود. در این روز درصد مش��خصی از کل س��هام شرکت 
برای نخستین بار از طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران 

خریداری می شود.

خبرخوان

فرص��ت امروز: مدیرعامل صندوق تثبیت بازار س��رمایه از تزریق 1034 
میلی��ارد تومان از صندوق توس��عه ملی به این صن��دوق خبر داد و گفت 
این نقدینگی به صندوق تثبیت تزریق ش��د و با بخشی از این پول در روز 
دوش��نبه خریدهایی در بازار س��رمایه انجام شد. محمدابراهیم آقابابایی با 
تش��ریح جزییات تزریق منابع جدید به بازار س��رمایه گفت که حمایت از 
بازار سرمایه ادامه خواهد داشت و البته نمی توان همه منابع را در یک روز 
خرید کرد. به گفته وی، صندوق تثبیت بازار سرمایه در چارچوب سازمان 
بورس بخش��ی از پول مذکور را در روز دوشنبه سهم خرید. این فرآیند در 
روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و حمایت از بازار سرمایه تداوم دارد.

طبق بسته پیشنهادی 7+3 بازار سرمایه، قرار بود به تدریج 200 میلیون 
دالر از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز 
شود و این اقدام در راستای اجرای همین بند از مصوبات دولت بوده است. 
همچنین قرار ش��د به منظور حمایت از تأمی��ن مالی بنگاه های اقتصادی 
از طریق بازار س��رمایه، بانک مرکزی به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه ها 
و مصوبات ممنوعیت اعطای تس��هیالت برای خرید سهام به شرکت های 
س��رمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری ها اقدام نماید. براساس این مصوبه، 
سرمایه گذاری در خرید س��هام شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه 
جزو مصادیق س��رمایه گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج س��اله به 

اتباع خارجی است.
بورسبرایدومینروزمتوالیمنفیشد

روند نزولی بازار س��رمایه برای دومین روز متوالی ادامه یافت و شاخص 
کل بورس در روز دوشنبه بیش از 14 هزار واحد ریزش کرد. شاخص کل 
با این ریزش 14 هزار و 138 واحدی تا رقم یک میلیون و 174 هزار واحد 
عق��ب رفت. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با چهار ه��زار و 135 واحد 
کاهش به 406 هزار و 574 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و 
680 واحد افت به 263 هزار و 560 واحد رسید. شاخص بازار اول 14 هزار 
و 444 واحد و شاخص بازار دوم 14 هزار و 440  واحد کاهش داشت. در 
معامالت بیس��ت و هفتمین روز اردیبهشت بیش از چهار میلیارد و 785 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 33 هزار و 88  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با یک هزار و 574 
واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با 305 واحد، پتروش��یمی 
ن��وری )نوری( با 211 واح��د، فرآوری معدنی اپال کانی پ��ارس )اپال( با 
180 واحد، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 162 واحد، بانک 
پاس��ارگاد )وپاسار( با 147 واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با 140 
واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با 97 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 
70 واحد و پس��ت بانک ایران )وپست( با 59 واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 
802 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 412 واحد، گروه 
مدیری��ت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 383 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 172 واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با 760 واحد، پاالیش نفت تهران ) شتران( با 600 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 567 واحد، شرکت سرمایه گذاری 

غدی��ر )وغدی��ر( با 558 واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 550 
واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 495 واحد و کش��تیرانی جمهوری اسالمی 

ایران )حکشتی( با 383 واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای س��ایپا )خس��اپا(، ایران خ��ودرو )خ��ودرو(، ملی 
صنای��ع مس ایران )فمل��ی(، فرآوری معدنی کانی پارس )اپال(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( 
و پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( ازجمله نماده��ای پُرتراکنش بودند. گروه 
خ��ودرو هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه دو 
میلیارد و 84 میلیون برگه سهم به ارزش چهار هزار و 427 میلیارد ریال 

دادوستد شد.

در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 89 واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 17 ه��زار و 757 واحد ثابت مان��د. در این بازار 
920 میلیون و 411 هزار برگه س��هم به ارزش 211 هزار و 979  میلیارد 
ریال دادوستد شد. نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیمه 
پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، زغال سنگ پرورده طبس 
)کزغال(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، سرمایه گذاری مس سرچشمه 
)سرچش��مه(، برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند( و گسترش صنایع 
روی ایران )فگس��تر( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار داشتند. همچنین 
نمادهای پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، توسعه 
و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، ش��رکت 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر( و ذوب روی 

اصفهان )فروی( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
علتافتبورسدر2روزگذشتهچیست؟

پس از آنکه شاخص بورس در 4 روز متوالی تحت تاثیر بسته پیشنهادی 
7+3 و تغییر دامنه نوس��ان و حجم مبنا توانس��ت سبزپوش شود، اما حاال 
دو روز پیاپی اس��ت که شاخص بورس منفی می شود. یک کارشناس بازار 
سرمایه علت افت شاخص بورس در دو روز گذشته را عدم بازگشت اعتماد 
عمومی برای سرمایه گذاری در بازار سهام و نیز مقاومت شاخص بورس در 

محدوده کانال یک میلیون و 200 هزار واحد می داند.
جالل روحی با اش��اره به علت افت ش��اخص بورس در روزهای گذشته 
به ایرنا می گوید: تا زمانی که اعتماد عمومی به س��رمایه گذاری در بورس 
بازنگردد و زمینه ورود حجم گس��ترده نقدینگی به این بازار فراهم نش��ود 

نمی توان در انتظار رشد پرشتاب شاخص بورس بود. در چند وقت گذشته 
معامالت بورس با نوس��ان همراه ش��د که چنین روندی ادامه دار اس��ت و 

نقدینگی موجود در بازار در بین سهام مختلف گردش پیدا خواهند کرد.
به اعتقاد روحی، از هفته گذش��ته و از زمانی که بازار شروع به خروج از 
صفوف فروش کرد شاهد توجه معامالت این بازار به سمت سهام پاالیشی 
بودیم. با توجه به وزن سنگین سهام این گروه در بازار، روند معامالت تغییر 
و ش��اخص بورس مثبت و سبزپوش ش��د که این اتفاق، نوید تداوم رشد 

شاخص بورس و بازگشت اطمینان به بازار را داد.
این کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه همیشه سهام گروه پاالیشی 
جزو نخستین گروه هایی در بازار هستند که در مواقع  خاص به سمت رشد 
حرکت می کنند و روند معامالت را تغییر می دهند، می افزاید: گروه خودرو 
از دیگر گروه هایی است که در ادامه رشد گروه پاالیشی در مسیر صعودی 
قرار می گیرند که به دنبال چنین روندی، روز یکش��نبه و دوش��نبه سهام 

گروه خودرویی ها مورد توجه بازار قرار گرفتند.
او با بیان اینکه س��هام گروه پاالیش��ی در چند روز اخیر و بعد از رش��د 
حدود 15 درصدی وارد مرحله اصالح ش��د که این امر باعث شد تا سهام 
گروه خودرو از روز یکشنبه مورد توجه بازار و سهامداران قرار گیرد، ادامه 
می ده��د: البت��ه باید به این نکته توجه کرد که روند چرخش��ی در بازار از 
جمله روش هایی اس��ت که همیشه بازار در زمان رکود نقدینگی در پیش 
می گیرد. کما اینکه در ابتدای معامالت روز یکشنبه، گروه پاالیشی برخالف 
روزهای گذش��ته عملک��رد ضعیفی را از خود نش��ان داد، اما گروه خودرو 
حرکت رو به رش��د خود را ش��روع کرد و اکثر سهام شاخص ساز این گروه 

در بازار رشد داشتند.
وی به دیگر عامل افت شاخص بورس در دو روز گذشته اشاره می کند و 
می گوید: در زمان روند صعودی شاخص بورس، حجم انبوهی از مقاومت ها 
را در بازار شاهد خواهیم بود، سهامداران روز یکشنبه با قرار گرفتن شاخص 
ب��ورس در محدوده یک میلیون و 180 هزار واحد و نزدیک ش��دن آن به 
مقاومت کانال یک میلیون و 200 هزار واحد که مقاومتی روانی و تکنیکالی 
تلقی می شود، اقدام به شناسایی سود کردند که این امر باعث شد تا روند 

بازار بعد از چند روز صعود تغییر کند و دوباره منفی شد.
روح��ی در ادامه با اش��اره به جریان خ��روج نقدینگی از بازار س��رمایه 
می افزاید: در ابتدا باید جریان خروج پول در بازار به مرحله تعادل برس��د 
و از میزان فش��ار خروج پول از بازار کاسته ش��ود، زیرا این اتفاق می تواند 
نویدبخش این موضوع باش��د که ضمن ایجاد حالت تعادل در معامالت و 
بازگش��ت اعتمادها به بازار  آن حالت ترس و هیجانی که در معامله گران 

بازار سهام ایجاد شده بود از بین رفته است.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، در پنج روز اخیر ارزش معامالت 
ح��دود 3 هزار میلیارد توم��ان بود که این عدد در مقایس��ه با چند وقت 
گذشته رقمی معقول و قابل قبول است و با توجه به سابقه ای که در چند 
ماه گذشته در بازار شاهد بودیم و گاهی در برخی از روزها ارزش معامالت 
به کمتر از یک هزار میلیارد تومان رسیده بود، رقم فعلی، نقطه قوتی است 
که بازار آن را به دست آورده است. در صورت باقی ماندن ارزش معامالت 
در همین سطوح، ایجاد چرخش پول در گروه های مختلف و کاهش میزان 
فروش در بازار شاهد معامالتی متعادل و مطلوب تری در بازار خواهیم بود.
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جزییات تزریق منابع جدید به بورس

معاون مس��کن اداره کل راه و شهرس��ازی استان تهران گفت با توجه 
به ضرایبی که از تابس��تان گذشته اعمال شده هم اکنون قیمت هر متر 
مس��کن ملی در اس��تان تهران به 3 میلیون و 700 هزار تومان رسیده 

است.
یاس��ر لک در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: با توجه به ضرایب اعمال 
ش��ده به قیمت پایه واحدهای اقدام ملی مس��کن که سه ماهه دوم سال 
گذشته اعالم شد در حال حاضر قیمت هر متر مسکن ملی به 3 میلیون و 
700 هزار تومان رسیده است. در آینده نیز ممکن است تعدیل ها کاهشی 
یا افزایش��ی باشد. قیمت پایه در تابس��تان گذشته 2 میلیون و 719 هزار 
توم��ان بود که با مالک ق��رار دادن آن هم اکنون 3 میلی��ون  و700 هزار 

تومان شده است.
او با اش��اره به اینکه هنوز به رقم 4.9 میلیون تومان نرس��یده ایم، افزود: 
اینکه بعضا اعالم می ش��ود در حال حاضر قیمت مسکن ملی به 4 میلیون 
و 900 هزار تومان رسیده احتماال بر این اساس عنوان می شود که حدس 
می زنند از سه ماهه دوم سال گذشته که طبق اعالم سازمان برنامه بودجه 
مشخص شد تا سه ماهه دوم سال جاری شامل چهار ضریب افزایشی شود 
و ممکن اس��ت به نرخ 4 میلیون و 900 هزار تومان برسد اما هم اکنون به 

این رقم نرسیده ایم.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: فهرست بهای 
س��ال 1400 نسبت به فهرس��ت بهای 1399 در چند بخش شامل ابنیه، 
تاسیسات، لوله و دیگر مصالح محاسبه می شود که ممکن است حدود 79 
درصد افزایش یافته باشد. قراردادهایی که سال گذشته منعقد شده بر پایه 
مبلغ 2 میلیون و 719 هزار تومان در هر متر مربع اس��ت، اما اگر امس��ال 
قرارداد منعقد شود براساس متری 4 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.
لک درب��اره زمان اتمام واحدهای اقدام ملی مس��کن گفت: ان ش��اءاهلل 
پروژه ها 18 ماه پس از زمان شروع به اتمام خواهد رسید. مگر اینکه اتفاق 
عجیب و غریبی بیفتد. عدم واریز آورده می تواند طرح ها را دچار مش��کل 
کند، اما حداقل این اس��ت که با همین تعدادی که پول ریختند کارها را 
ادامه می دهم. مثال در یک پروژه 250 واحدی به پیمانکار می گوییم 100 
واح��د که متقاضیان آنها پول واریز کرده اند را بس��از و 150 واحد را فعال 

دست نگه دار.
او با بیان اینکه طبق دس��تورالعمل، اجازه حذف متقاضیان بدحساب را 
داریم افزود: فعال آقای اسالمی � وزیر راه و شهرسازی � دستور داده اند که 
با مردم مدارا کنیم و تا جایی که می ش��ود مهلت بدهیم تا آورده اولیه را 
واریز کنند. سال گذشته هم کسانی را حذف کردیم که یک سال از زمان 
ثبت نام آنها گذشته بود اما اقدامی برای واریز وجه انجام نداده بودند. نظر 
مهندس اسالمی این است که با وام بانکی پروژه ها را جلو ببریم و اگر واقعا 

مجبور شدیم اقدام به حذف افراد کنیم.
بناب��ر این گزارش، تاکنون 46 هزار و 998 واحد اقدام ملی مس��کن در 
ش��هرهای جدید اطراف تهران شامل هشتگرد، پردیس، پرند و ایوانکی به 

مرحله اجرا رسیده که عمدتا به شکل مشارکتی و تفاهم نامه با دستگاه های 
دولتی پیش می رود. در دیگر شهرها نیز 4500 واحد در مرحله ساخت قرار 
دارد که در اسالمشهر 800 واحد، در پاکدشت 640 واحد، رباط کریم 750 

واحد، شهریار 500 واحد، قرچک 400 واحد و نصیرشهر 1200 واحد آغاز 
شده است. شهرهای آبسرد، کیالن و فیروزکوه نیز به دلیل تقاضای پایین 

از پروژه اقدام ملی مسکن کنار گذاشته شدند.

معاونادارهراهوشهرسازیتهراناعالمکرد

قیمتبهروزمسکنملیدرتهران
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درخواستکاهشیاحذفدورهممنوعیتوارداتبرنج
برنجخارجیتقاضاندارد

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان برنج گفت از کارگ��روه تنظیم بازار 
درخواست کردیم که یا دوره ممنوعیت واردات برنج را کاهش دهد 
یا آن را حذف کند تا کشور دچار کمبود برنج نشود. مسیح کشاورز 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج خارجی 
در راس��تای حمایت از برنج ایرانی از 31 تیرماه آغاز می ش��ود و تا 
آذرم��اه ادامه دارد، اظهار کرد: وقتی برن��ج ایرانی و خارجی از نظر 
قیمت فاصله ای ندارند این ممنوعیت  معنادار نیست و حتی ممکن 
اس��ت برای دوره ممنوعیت کسی تمایل به وارد کردن برنج نداشته 
باشد و از آن طرف هم برنج ایرانی کم برداشت شود و به طور کل با 
کمبود برنج در کشور مواجه شویم. وی ادامه داد: اگر سال های قبل 
ممنوعیت برقرار می ش��د برای این بود که تقاضای برنج خارجی در 
کش��ور وجود داشت و برای واردکننده هم انگیزه ایجاد می شد ولی 
در حال حاضر که تقاضایی وجود ندارد و قیمت های آن هم باالست 
ب��رای واردکننده صرف��ه اقتصادی ندارد که ب��رای دوره ممنوعیت 
برن��ج را وارد و در انباره��ا ذخیره کند. دبی��ر انجمن واردکنندگان 
برن��ج اضافه ک��رد: از کارگروه تنظیم بازار درخواس��ت کردیم که یا 
دوره ممنوعی��ت واردات برن��ج را کاهش دهد ی��ا آن را حذف کند 
که کش��ور از این جهت دچار کمبود نش��ود. وی با اش��اره به اینکه 
برنج از خردادماه س��ال گذش��ته تغییر گروه کاالیی داد و ارز آن از 
4200 توم��ان به نیمایی تبدیل ش��د، اظهار کرد: اگر بازار با همین 
ش��رایط پیش برود برنج از س��فره اقشار آس��یب پذیر حذف خواهد 
ش��د. پیش��نهاد می کنیم که دولت یا به طور مس��تقیم با تخصیص 
ارز ترجیحی برای واردات یا غیرمس��تقیم با ارائه یارانه به خریداران 

حمایت های الزم را داشته باشد.

ارائهاینترنترایگانبهکاندیداهایریاست
جمهوریبهمعنایتخصیصبستهاینترنتنیست

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات می گوید ارائه اینترنت رایگان 
به کاندیداهای ریاست جمهوری به معنای تخصیص بسته اینترنت 
رایگان مصرفی نیس��ت بلکه منظور فراهم کردن امکانات تبلیغاتی 
در فض��ای مجازی اس��ت. به گزارش ایس��نا به نق��ل از خانه ملت، 
محمدج��واد آذری  جهرم��ی پس از حضور در نشس��ت کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلس��ه امروز گزارش��ی از میزان 
پیش��رفت شبکه ملی اطالعات ارائه و آخرین وضعیت تشریح شد و 
در نهایت مقرر ش��د به عن��وان وظایف نظارتی مجلس، کمیته ای از 
نمایندگان از پیش��رفت پروژه ه��ای این زمینه بازدید کنند و مجدد 
پس از گذشت دو هفته آینده، جلسه ای در این زمینه داشته باشیم. 
وی ب��ا بیان اینکه امیدواریم برخی از موانع موجود در این زمینه با 
همراهی مجلس برطرف ش��ود، افزود: اخبار خوبی در حوزه توسعه 

روستایی و فضایی در هفته های آینده منتشر می شود. 

نماگربازارسهام

مدیرعامل اسبق سایپا گفت با افزایش هر ساله میزان تقاضای انباشته، 
افزایش تیراژ تولید از س��وی خودروس��ازان ضروری اس��ت که این مهم با 

مصوبه اخیر شورای رقابت حاصل نخواهد شد.
س��عید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: افزایش 
8.2درصدی قیمت خودرو ب��رای محصوالت ایران خودرو و 8.9 درصدی 
برای خودروهای تولیدی شرکت سایپا با توجه به رشد نرخ تورم، پاسخگوی 

زیان های وارده بر خودروسازان نیست.
وی با توجه به اینکه خودروی کوئیک ش��رکت سایپا در مقایسه با سایر 
محصوالت با قیمت مناس��بی عرضه می شود، به زیان 20 میلیون تومانی 
این شرکت از ناحیه فروش یک دستگاه کوئیک پایین تر از بهای تمام شده 
اش��اره کرد و افزود: براس��اس اعالم شرکت ایران خودرو، با فروش هر یک 
دس��تگاه خودرو، به طور متوس��ط زیانی معادل 30 میلیون تومان به این 
ش��رکت وارد می ش��ود، بنابراین 8 درصد افزایش قیمت خودرو شاید تنها 

بخش کوچکی از مشکالت خودروسازان را مرتفع نماید.
مدیرعامل اسبق سایپا درخصوص تاثیر مصوبه شورای رقابت بر طرح های 
ف��روش خودروس��ازان و میزان تقاضا تصریح کرد: ب��ا وجود تفاوت قیمت 
شرکتی خودرو با بازار، تقاضای بالقوه همواره وجود خواهد داشت. هرچند 
در زمان افزایش شدید قیمت خودرو، تقاضا خودبه خود کاهش می یابد، اما 
واقعیت این است که با توجه به تفاوت 20 تا 30 درصدی قیمت  کارخانه ای 
خودرو و بازار، با افزایش 8 درصدی قیمت پایه، همچنان انگیزه برای جذب 
س��ود آنی وجود خواهد داشت بنابراین این مصوبه در کاهش میزان تقاضا 

چندان اثرگذار نخواهد بود.
مدنی در ادامه بیان کرد: مگر اینکه تولید هم متناسب با افزایش قیمت، 
افزایش بیابد تا تعادل برقرار شود. البته تولیدات خودروسازی ها طی چند 
سال گذشته، کمتر از یک میلیون دستگاه بوده که این وضعیت، تقاضای 
انباشته ای را در بازار شکل داده و این موضوع منفک از بحث های داللی و 
س��ودی است که مصرف کنندگان به منظور حفظ ارزش پول به دنبال آن 
هس��تند. وی تصریح کرد: تقاضای انباشته هر س��اله افزایش می یابد و به 

تبع آن می بایس��ت هرچه زودتر افزایش تولید در دستور کار خودروسازان 
ق��رار بگیرد. افزایش 8 درصدی قیمت از س��وی ش��ورای رقابت مش��کل 

خودروسازان را مرتفع نخواهد کرد.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا درخصوص عکس العمل خودروسازان در برابر 
مصوبه شورای رقابت گفت: ممکن است یکی از راهکارها همانطور که یکی 
از مدیران وزارت صمت مطرح کرده، حرکت در جهت ساخت خودروهایی 
باش��د که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیس��تند و تنها 20 تا 30 
درص��د از خودروهای داخلی را تش��کیل می دهند که عمال کار درس��تی 
نیست، زیرا مصرف کننده واقعی خودروهای ارزان قیمت در این میان دچار 

آسیب خواهد شد.

مدن��ی گفت: ح��دود 60 تا 70 درصد ظرفیت تولید خودرو در کش��ور 
متعلق به پرتیراژها اس��ت و اگر قیمت گذاری این خودروها نامعقول باشد، 
کاهش تدریجی تولید، در دس��تور کار خودروس��ان قرار می گیرد هرچند 
صنعت قطعه س��ازی در س��اخت قطعات موردنیاز خودروهای کم تیراژ از 

ظرفیت چندان باالیی برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: بهترین تصمیم، آزادسازی قیمت خودرو براساس حاشیه 
بازار اس��ت تا ضمن اعمال کنترل ش��رایط از س��وی دولت، زمینه کسب 
حاشیه س��ود الزم به منظور افزایش تولید و در نتیجه متعادل سازی بازار 

برای خودروسازان فراهم شود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا درخصوص آزادس��ازی قیمت خ��ودرو گفت: 
خودروسازان می بایست با ورود فشار زمینه را برای آزادسازی قیمت خودرو 
فراهم نمایند، همانند اقدامی که در سال 91، براساس مصوبه ستاد تدابیر 
ویژه در هیأت دولت، خودرو به مدت دو ماه در حاشیه بازار فروخته شد، به 
طوری که موجب شد دو نرخ 9 میلیون تومان کارخانه و 20 میلیون تومان 

بازار به نقطه تعادلی و تک نرخی 18.5 میلیون تومان برسد.
مدنی ادامه داد: با وجود اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو، قیمت 
ش��رکتی خودرو افزایش دو برابری را تجربه کرد اما این تصمیم با رضایت 
مصرف کنندگان، افزایش تقاضا و تش��کیل صف برای خرید خودرو همراه 
بود تا زمانی که با اظهارات رئیس دولت نهم مبنی بر پراید کیلویی چند، 
قیمت گذاری از سازمان حمایت به شورای رقابت منتقل و روند زیان دهی 

خودروسازان آغاز شد.
مدن��ی در پایان درخص��وص ارزیابی خود از آین��ده قیمت  خودرو در 
کارخانه  و بازار خاطرنش��ان کرد: اگر ن��رخ نهاده های تولید کاهش یابد، 
قیمت تمام ش��ده خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت، اما متاسفانه با 
ریزش نرخ دالر، بهای نهاده های تولید چندان کاهش��ی نخواهد شد که 
این رویه را در سایر کاالها نیز مشاهده می کنیم. همان قدر که قیمت ها 
برای مدتی ثابت بماند تا بتواند بخش��ی از تورم را پوشش دهد، خود به 

منزله کاهش قیمت است.

وزی��ر نفت با تکذیب گرانی بنزین گفت ش��ایعات گرانی بنزین دروغ و 
جنگ روانی پیش از انتخابات است.

ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایرنا، »بیژن زنگنه« 
دیروز در حاش��یه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی، 
در جمع خبرنگاران تاکید کرد: نزدیک به انتخابات برخی با شایعه گرانی 
بنزی��ن می خواهند در مردم عکس العمل بدی ایج��اد کنند، اما اطمینان 

می دهم نه بنزین و نه هیچ فرآورده نفتی دیگری گران نخواهد شد.
وی در پاس��خ به س��والی در م��ورد اینکه چرا تا پای��ان مذاکرات وین و 
مش��خص ش��دن نتیجه برای امضای این قرارداد منتظ��ر نماندید، گفت: 
این موضوع باعث ایجاد تاخیر در کار می ش��د. اکنون نیز براساس قرارداد 
امضاش��ده مشکلی برای حضور ش��ریک خارجی وجود ندارد و در صورت 

تمایل، شرکت های خارجی می توانند در این قرارداد وارد شوند.
زنگن��ه درب��اره آخرین وضعی��ت خط لوله گ��وره- جاس��ک ادامه داد: 

لوله گذاری این طرح تمام ش��ده و در روزهای آینده نفت به این خط لوله 
تزریق خواهد شد و در خردادماه اولین محموله از جاسک صادر می شود.

وی در مورد اینکه آیا در دولت بعدی نیز حضور خواهد داش��ت، تاکید 
کرد: حتی پیشنهاد ریاست جمهوری را هم قبول نمی کنم و از مقام دولتی 
بازنشسته می شوم، با این حال همچنان در سیاست می مانم زیرا سیاست 

مانند زندگی است اما کار و پست دولتی نخواهم داشت.
وزیر نفت ادامه داد: پس از بازنشستگی باید روزی 12 ساعت کار کنم تا 

زندگی زن و بچه بگذرد.
وی در مورد قرارداد 25 س��اله با چین و حضور این ش��رکت در توسعه 
میادی��ن نفت و گاز ایران، گفت: دو طرف برای همکاری ابراز عالقه کردند 

اما نامی مشخص نشده است.
به گزارش ایرنا، قرارداد توس��عه میدان گازی مش��ترک »فرزاد بی« به 
ارزش یک میلیارد و 800 میلیون دالر به یک ش��رکت ایرانی واگذار شد. 

قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، بین 
شرکت ملی نفت )کارفرما( و شرکت پتروپارس )پیمانکار( به امضا رسید.

م��دت زمان اجرای این قرارداد پنج س��ال در نظر گرفته ش��ده و هدف 
از اجرای این قرارداد که در قالب قرارداد بیع متقابل اس��ت، دس��تیابی به 
برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز غنی )28 میلیون مترمکعب و 

معادل یک فاز استاندارد پارس جنوبی( است.
میزان گاز درجای میدان فرزاد بی در حدود 23 هزار میلیارد فوت مکعب 
برآورد شده است که میزان میعانات گازی آن حدود 5هزار بشکه در ازای 

هر میلیارد فوت مکعب گاز تخمین زده می شود.

شایعهگرانیبنزینجنگروانیپیشازانتخاباتاست

افزایش 8 درصدی قیمت خودرو پاسخگوی زیان های انباشته خودروسازان نیست

5تولید و صنعت سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
28 اردیبهشت 1400

شماره 1782



چگونهپیشنهادتبلیغاتیبرایمشتریان
طراحیکنیم؟

بهقلم:سونیاسیمونه
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی و تبلیغات بدون ارائه پیش��نهادهای جذاب به مشتریان 
هی��چ فایده ای برای برندها ندارد. وقتی ش��ما در تالش برای فروش 
یک محصول به مش��تریان هس��تید، اگر دلیلی ب��رای خرید به آنها 
ندهی��د هیچ خب��ری از خرید نخواهد بود. ش��اید در نگاه نخس��ت 
فرآیند ف��روش محصوالت بیش از اندازه س��اده به نظر برس��د، اما 
همین کار به ظاهر س��اده برای بسیاری از تیم های تبلیغاتی سخت 

و طاقت فرساست. 
ش��اید طراحی پیشنهاد تبلیغاتی س��خت ترین کار دنیا نباشد، اما 
چندان هم ساده نیست. اگر شما هم در زمینه طراحی پیشنهادهای 
تبلیغاتی با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه هستید، مقاله کنونی را 
به هیچ وجه از دس��ت ندهی��د. در ادامه برخ��ی از مهمترین نکات 
و توصیه ه��ا برای طراحی پیش��نهادهای ج��ذاب تبلیغاتی را مرور 

خواهیم کرد. 
پیشنهادتانراجذابکنید

بهترین پیش��نهادهای تبلیغاتی دارای جذابیت بسیار زیادی برای 
مش��تریان اس��ت. اگر ش��ما در این راستا مش��کالت زیادی دارید، 
س��اده ترین راه��کار تمرکز ب��ر روی مزیت های محصول تان اس��ت. 
ب��دون تردید هر محصول تازه ای در بازار هم��راه با مزیت های قابل 
مالحظه ای اس��ت. نمایش مزایای موردنظر به بهترین شکل ممکن 
باید در دس��تور کار هر تیم بازاریابی قرار داش��ته باشد. در غیر این 

صورت مشتریان به سرعت شما را ترک خواهند کرد. 
وقتی مش��تریان تجربه خوب��ی از خرید و همکاری با برند ش��ما 
داش��ته باشند، تمایل باالیی هم برای معرفی تان به دیگران خواهند 
داشت. این امر جذابیت شما و پیشنهادهای تبلیغاتی تان را بیش از 
هر زمان دیگری افزایش می دهد بنابراین باید با اس��تفاده از چنین 
ایده های س��اده ای به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان باشید. در 
غیر این صورت هیچ پیش��رفتی در وضعیت بازاریابی و تبلیغات تان 

ایجاد نخواهد شد. 
پیشنهادهایمتفاوتبرایبازارهایمتفاوت

اگر شما هر روز یک غذای تکراری روی میز ببینید، چه واکنشی 
خواهید داش��ت؟ بدون تردید پس از گذشت چند روز حتی بهترین 
غذاهای دنیا نیز برای ش��ما تکراری و خسته کننده می شود. درست 
به همین خاطر اغلب مردم هر روز یک غذای متفاوت میل می کنند. 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات نیز درس��ت مانند غذای روزانه اس��ت. اگر 
ش��ما هر روز یک پیش��نهاد تکراری برای مش��تریان داشته باشید، 
هیچ کس به ش��ما توجهی نخواهد کرد بنابراین باید اندکی تغییر در 
وضعیت تان ایجاد نمایید. این امر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف بسیار ضروری است. 
آش��نایی با ویژگی ه��ای بازاریاب های مختلف به ش��ما برای ارائه 
بهتری��ن پیش��نهادهای ممکن کم��ک می کند. یکی از اش��تباهات 
بازاریاب ها تالش برای مدیریت تمام بازارها براس��اس پیشنهادهای 
یکسان است. این امر نتیجه ای به جز شکست برای چنین برندهایی 

به همراه نخواهد داشت. 
اگر ش��ما شخصی سازی محصوالت و پیش��نهادهای تبلیغاتی در 
بازاره��ای مختلف را مورد بی توجهی ق��رار دهید، در بلندمدت بدل 
به یک برند کلیش��ه ای برای مش��تریان خواهید ش��د بنابراین باید 
عملکردتان در زمینه تعامل با مشتریان و ارائه پیشنهادهای متفاوت 

را به طور قابل مالحظه ای بهبود ببخشید. 
ارائهپیشنهادیمناسبدرزماندرست

گاهی اوقات پیش��نهاد ش��ما بس��یار خوب و حتی جذاب اس��ت، 
اما اگر در زمان درس��تی ارائه نش��ود، تاثیرگذاری چندانی به همراه 
نخواهد داشت. بس��یاری از برندها دارای پیشنهادهای جذابی برای 
مشتریان ش��ان هستند، اما آن را در زمان نادرستی مطرح می کنند. 
ب��دون تردید واکنش مش��تریان در چنین زمان هایی بس��یار منفی 
خواهد بود بنابراین شما باید همزمان با کار بر روی کیفیت پیشنهاد 
تبلیغاتی تان به فکر زمان بندی درست نیز باشید. در غیر این صورت 

تمام تالش های تان بر باد خواهد رفت. 
بازه ه��ای زمانی مثل س��ال نو برای ارائه پیش��نهادهای تبلیغاتی 
بهترین گزینه ممکن اس��ت. مشتریان در این زمان ها تمایل باالیی 
ب��رای خری��د دارند. پ��س به جای نمای��ش پیش��نهاد تبلیغاتی در 

زمان های نادرست باید زمان بندی تان را تقویت کنید.
توجهبهتازگیایدهاصلی

اگر پیشنهاد تبلیغاتی شما دارای ایده ای قدیمی باشد، شاید برای 
برخی از مشتریان جذاب به نظر برسد، اما در مقیاس کالن شکست 
بزرگ��ی خواهد بود. بنابراین ش��ما باید همیش��ه نس��بت به تازگی 
ایده های تبلیغاتی تان اطمینان حاصل کنید. بهترین راهکار در این 
می��ان برای اطمینان از جدید ب��ودن ایده تبلیغاتی پیش نمایش اش 
برای مش��تریان وفادار یا برخی از کارمندان شرکت است. این امر به 
ش��ما برای ارائه پیش��نهادهای جذاب و دارای ایده های برتر کمک 

خواهد کرد. 
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رشد و توسعه صنعت بیمه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است با این نگاه از 
یک سو می توان بخش حمایتی آن را در اقتصاد سروسامان داد و از دیگر سو منابع 

بیشتری را برای سرمایه گذاری های این بخش ایجاد کرد.
طی س��ال های اخیر تالش های نهادهای نظارتی مانند بیمه مرکزی ایران منجر 
ب��ه توفیق بزرگ��ی در این صنعت و افزایش نرخ نفوذ بیم��ه ای به عنوان مهمترین 
شاخص گسترش بیمه در اقتصاد شده است بنابراین رشد و توسعه صنعت بیمه برای 
شکوفایی اقتصاد کشور، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای مختلف و مناسب برای 

رفع نگرانی سرمایه گذاران و افزایش رفاه خانواده ها بسیار ضروری است.
وجود شرکت های بیمه خصوصی و رقابت آنها، تاثیر تعیین کننده ای بر تعمیم و 
توسعه بیمه داشته است و الزم است تنوع بخشی خدمات بیمه ای و عرضه پوشش 
های جدید بیمه ای منطبق با نیاز جامعه برای گس��ترش س��رمایه گذاری و رش��د 

اقتصادی کشور در برنامه توسعه صنعت بیمه دنبال شود.
در واق��ع بس��ط و گس��ترش بیمه نی��از به ی��ک کار فرهنگ��ی طوالنی مدت و 
فرهنگ س��ازی در جامعه دارد که مجموعه راهکارهای مناسبی در این راستا برای 
صنعت بیمه به منظور تعمیق بیش��تر فرهنگ بیمه در جامعه از س��وی متولیان و 
دست اندرکاران امر دنبال می شود. هرچند پیشرفت های فناوری، رفاه فراوانی برای 
انسان امروزی به ارمغان آورده اما همین پیشرفت ها در دل خود مخاطراتی دارد که 
اگر تمهیداتی برای جبران پیامدهای آن اندیشیده نشود ممکن است صدماتی نیز 
به همراه داشته باشد. علی رغم همه تالش های ستودنی بخش های مختلف صنعت 
بیم��ه و نهاد نظارتی عواملی وجود دارند که باعث ش��دند تا صنعت بیمه به خوبی 
رشد و توسعه نیابد. در ادامه به چند مسئله در زمینه مشکالت توسعه نیافتگی بیمه 

عمر اشاره می کنیم.
عوامل فرهنگی و اجتماعی: 

1:نبودآگاهیودانایی
در ای��ران خیلی از افراد تصویر درس��تی از اهمیت بیمه عمر ندارند. نبود آگاهی 
عامل مهمی در کاهش آمار بیمه ش��دگان بیمه عمر اس��ت. این وظیفه بخش های 
دولتی و خصوصی است تا به شیوه های مختلف به روشنگری بپردازند و مردم را از 
سرنوشت آینده خود باخبر کنند. امروز با استفاده از شبکه های مجازی امکان خوبی 
ب��رای معرفی خدمات صنعت بیمه وج��ود دارد و می توان در کمترین زمان ارتباط 

بیشتری با افراد برقرار کرد.
2:مقایسهبیمهتامیناجتماعیوبیمهعمر

در میان افراد عادی جامعه این تصور نادرست وجود دارد که بیمه تامین اجتماعی 
زندگی آینده آنها را از نظر مالی و درمانی و بازنشس��تگی تامین می کند از این رو 
احساس نمی کنند که در این زمینه باید گامی بردارند و سرنوشت خود را رقم بزنند. 

در صورتی که بیمه تامین اجتماعی با بیمه عمر دو مقوله متفاوت از هم هستند.
۳:رهاییسرنوشت

یکی از ویژگی های ما ایرانی ها رها کردن سرنوشت است. بسیاری بر این باورند که 
خداوند سرنوش��ت ما را تعیین می کند و اگر قرار است خوشبخت یا بدبخت شویم 
ما هیچ نقشی نداریم؛ این تصور باطل است. خداوند می فرماید سرنوشت هر قومنی 
در دس��ت خودش اس��ت، اما این باور نادرست باعث ش��ده خیلی ها به آینده خود 
فکر نکنند و در فقر و تهیدستی و بیماری و بدبختی زندگی کنند با چنین نگاهی 
نمی توان به این افراد به آسانی بیمه عمر فروخت. باید در زمینه بیمه فرهنگ سازی 

درستی صورت بگیرد تا مردم با آگاهی از بیمه استقبال کنند.
4:رفتاراحساسیوهیجانی

ایرانی ها بیش از آنکه اهل منطق و اندیش��ه باش��ند اهل احساس و هیجانند. به 
همین دلیل شاعران ایرانی همیشه در هر محفلی بر صدر می نشینند و قدر می بینند. 
ش��اعر فیلسوف است. شاعر متفکر است. شاعر ریاضیدان است. شاعر پزشک است 
و یا بالعکس. گاهی منطق با احس��اس درهم می آمیزد و طبعا احساس برنده بازی 
می شود. به همین خاطر اغلب ما ایرانی ها با هیجان ها و احساس ها زندگی می کنیم 

و نمی توانیم منطقی به زندگی و سرنوشت خود نگاه کنیم.
ساختار بیمه عمر:

1:نبودساختارتشکیالتسیستمی
در حال حاضر بیشتر بیمه های عمر دارای سیستم نیستند. آیا هیچ وقت از خود 
س��وال کردید که چرا یک مدیر فروش موفق پس از چند س��ال مدیر آموزش بیمه 
می شود؟ آیا به نظر شما مدیر فروش می تواند مدیر آموزش باشد؟ آیا مدیر آموزش 
برتر از مدیر فروش اس��ت؟ آیا اینها در یک س��اختار منطقی قرار می گیرند؟ چارت 

سازمانی بیمه عمر شاید نیاز به بازنگری اساسی دارد.
2:نبودآموزشهایحرفهای

شاید یکی از دالیل رکود در بازار بیمه عمر نبود فروشندگان و مدیران حرفه ای 
اس��ت. تقریبا بخش زیادی از این فروش��ندگان بیمه عمر به ص��ورت انفرادی و یا 
براساس عالیق آموزش هایی را در بخش های خصوصی دیده اند. گاه به دلیل اینکه 
فرد با هیجان وارد این صنعت می شود برای رسیدن به پله های موفقیت دوره هایی 
را می بیند یا کتاب هایی را می خواند که ذهن او را آلوده می کند و او از مسیر اصلی 

موفقیت فروش باز می دارد. 
صنعت بیمه عمر نیاز به ایجاد سازمان آموزش حرفه ای و تربیت آدم های حرفه ای 

دارد. 
۳:تداخلحوزهفعالیتبیمهای

بسیاری از بیمه ها دارای فصل مشترک در زمینه درمان و سرمایه هستند. شاید 
نی��از به یک بازنگری در نوع خدمات بیمه ای اس��ت. گرچه در س��اختار، بیمه های 
اش��خاص با بیمه های مس��ئولیت و اموال از هم جدا هستند، اما خدمات آنها با هم 
تداخل دارد. همین موضوع باعث سردرگمی مردم در زمان بیمه عمر می شود. بیمه 
درمان انفرادی گاهی خدماتی ارائه می کند که شخص را وسوسه می کند تا به جای 

بیمه عمر بیمه درمانی شود. 
4:وظایفبانکوبیمه

خدمات مالی بیمه در مقایس��ه با بانک ها در مرتبه پایین تری قرار دارد. افراد در 
زمان بیمه شدن عمر، بانک را با بیمه مقایسه می کنند. شاید باید با بازنگری دوباره 
در ارائه خدمات س��رمایه ای بیمه را در جایگاه بهتری قرار داد تا مردم با آس��ودگی 

بیشتری سرمایه گذاری کنند. 
5:پایینبودنقدرتمالیشرکتهایبیمه

هر چقدر میزان سرمایه و قدرت مالی شرکت های بیمه بیشتر شود امکان اعتماد 
مردم به آن ش��رکت برای بیمه عمر و س��رمایه گذاری به مراتب بیشتر خواهد بود. 
بنابرین تقویت بنیه های مالی ش��رکت های بیمه می تواند یکی از راهکارهای رشد 

صنعت بیمه عمر در کشور باشد. 
6:نبودتطابقکافیمیانتقاضاباعرضه

خیلی از خدماتی که شرکت های بیمه عمر ارائه می کنند موردنیاز مردم نیست  یا 
حداقل جزو نیازهای ضروری نیست شاید قرار دادن اولویت های دیگر در بخش های 
خدماتی بتواند احس��اس نیاز بیش��تری تولید کند و تعادلی میان عرضه با تقاضای 

بازار به وجود بیاورد. 
7:ایجادزمینههایاعتمادسازی

در وضعیت رکود اقتصادی و شکس��ت ش��رکت های بزرگ تولی��دی و تجاری و 
خدماتی و س��ازمان های بزرگ مالی اعتماد مردم به شرکت های ایرانی کم شده تا 
بدان جا که نمی توانند حتی آینده کوتاهی برای آن در نظر بگیرند. یکی از جمالت 
معروف افراد این است: از کجا معلوم که این شرکت هم پول ما را نخورد و نرود مگر 

موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی نبودند؟ 
ش��رکت های بیمه باید اعتماد مردم را به شیوه های مختلف فراهم کنند تا افراد 

آمادگی ذهنی بیشتری برای بیمه عمر شدن داشته باشند.
8:نبودبازاریابیحرفهایدربیمه

بازاریاب��ی نقش مهمی در رونق بخش��ی اقتصاد مل��ی دارد. در صنعت بیمه هم 
بازاریابی می تواند نقش محوری در رش��د و ش��کوفایی این صنعت داشته باشد، اما 
متاسفانه آنچنان که باید و شاید به این مقوله توجه نمی شود. در اغلب چارت های 
س��ازمانی هم بازاریابی نقش محوری ندارد. در صورتی ک��ه بازاریابی می تواند یک 

انقالب بزرگ در صنعت بیمه ایران به وجود بیاورد. 
صنعت بیمه عمر با استراتژی بازاریابی و هدف گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن 
به بازارهای مختلف می تواند راهی تازه بگش��اید. بازارسازی، بازارگردانی، بازاردانی 
بازارداری، بازارگرمی، بازارگردی، بازارشناس��ی، بازارگرایی و بازارس��نجی می تواند 
س��رفصل های خوبی برای بازاریابی بیمه عمر در ایران باش��د و راهی نو و تازه برای 

رسیدن به فروش عالی را فراهم کند.
9:پیچیدگیقراردادبیمه

هر چقدر قراردادهای بیمه عمر به س��مت س��ادگی و شفافیت برود امکان بیمه 
شدن افراد بیشتر است. بسیاری از فروشندگان بیمه عمر هم بر این قراردادها اشراف 
ندارند. ش��اید الزم باش��د بس��یاری از بندها و تبصره های موجود حذف شود و یک 
قرارداد خیلی ساده با زبان فارسی روان نوشته شود و هر مشتری احتمالی با یک بار 

خواندن در کمتر از دو دقیقه به کل موضوع بیمه و خدمات آن اشراف یابد.
 یک��ی از کارشناس��ان بیمه در همین زمینه گفته ب��ود: قراردادهای بیمه آنقدر 
پیچیده، س��خت فهم و دارای زیر و بم های پنهان و ناش��ناخته اما حیاتی است که 
بیمه گذار در فهم آن باز می ماند و امضا می کند. غافل از آنکه این امضا فقط حق بیمه 
را از وی می ستاند و پرداخت خسارت به وی با استفاده از همان زیروبم های پنهان 

و تفسیرهای ناگفته به اندکی کاهش می یابد که گاه ارزش دریافت کردن ندارد. 
این قراردادها گاه شبیه قراردادهای بانکی است که مشتری از بانک وام می گیرد 
اما به دلیل طوالنی بودن متن قرارداد و روان نبودن، مشتری نخوانده امضا می کند 
ام��ا در زمانی خاص همین قرارداد ب��رای او چالش هایی ایجاد می کند. قراردادی را 
بیمه گذار عمر امضا کند که با یک بار خواندن متن آن را بفهمد، متنی که در عین 

سادگی کل محتوا را در خود داشته باشد.
10:تبلیغاتبسیارکم

برای اینکه  نقش و اهمیت بیمه عمر روشن شود باید از همه ابزارهای رسانه ای 
برای آگاهی بخشی مردم استفاده کرد. تا حاال چند تا فیلم سینمایی یا تلویزیونی در 
زمینه اهمیت بیمه عمر ساخته شد؟ تاکنون چند تا کتاب برای آگاهی مردم از نقش 
بیمه در زندگی نوشته شد؟ تاکنون چند نفر در شبکه های اینترنتی و اجتماعی به 

درستی نقش و اهمیت بیمه عمر را تبیین کردند.
 س��ال ها قب��ل، راهکاره��ای هجده گانه توس��عه صنع��ت بیمه برای 

شکوفایی اقتصاد کش��ور، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای گوناگون و 
مناسب برای رفع نگرانی سرمایه گذاران و افزایش رفاه خانواده ها، تدوین 
و ابالغ ش��د .نخستین راهکار در مجموعه این راهکارها ارتقای تبلیغات 
بیمه ای بود. در این راهکار از همکاران صنعت بیمه تقاضا ش��ده بود که 
تبلیغات بیمه ای باید به نحوی صورت گیرد که موجبات افزایش آگاهی 
آح��اد مردم را نس��بت به جنبه تامینی بیمه فراه��م کند که نتیجه آن 

توسعه و تصمیم فرهنگ بیمه در جامعه خواهد بود. 
ام��ا صنعت بیمه هن��وز برای ایجاد فرهنگ بیمه در آغاز راه اس��ت و ش��اید به 

برنامه ریزی کالن تری در زمینه تبلیغات صنعت بیمه نیاز دارد.
صنعت بیمه برای فردایی روشن و آفتابی، نیاز به یک بازنگری اساسی در ماهیت 
و کارکرد دارد تا بتواند با این تغییر بنیادی و سیستمی شدن فعالیت ها امکان های 

تازه ای برای جذب بیمه شدگان بیمه عمر فراهم کند. 
صنعت بیمه عمر هنوز با استانداردهای بین المللی از لحاظ کمی و کیفی فاصله ها 
دارد و شاید همه جامعه از جمله رسانه های گروهی باید دست به دست هم دهند 
تا فرهنگ بیمه را در جامعه نهادینه کنند، اما با همه دالیلی که برای رکود صنعت 
بیمه اش��اره کردیم هیچ دلیلی وجود ندارد که شما به عنوان فروشنده دست روی 

دست بگذارید و کاری نکنید.
اگر خواهان رشد و شکوفایی صنعت بیمه و کسب درآمدهای عالی در فروش بیمه 
عمر هستیم باید به سهم خود در آگاهی بخشی مردم تالش کنیم تا به عنوان یک 
مشاور عالی خانواده های ایرانی را برای رسیدن به امنیت و آرامش راهنمایی کنیم. 

فروشنده بیمه عمر جزو خانواده صنعت بیمه است و طبعا آینده زندگی آنها نیز در 
گرو رشد و شکوفایی این صنعت است، پس وظیفه همه ماست تا به قدر توان برای 

آبادانی این صنعت بکوشیم و راه های تازه تری برای رونق بیمه بگشاییم. 

بیمه در دنیای جدید یک ضرورت است

سه شنبه
28 اردیبهشت 1400

شماره 1782
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فــاح: نماینده ولــی فقیه در 
آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز گفــت: امیدآفرینی در جامعه و و 
پرهیز از تخریب رقیب موجب افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات 

می شود.
حجت االســام سید محمدعلی آل هاشم در جلسه  راهبری شورای 
فرهنگ عمومی استان با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 
و شوراهای اسامی و اهمیت حضور و مشارکت مردم در انتخابات، افزود: 
تاش برای افزایش میزان حضور و مشارکت مردم در انتخابات، رعایت 
اخاق انتخاباتی و جلوگیری از ایجاد خدشه در اصل نظام از مهمترین 
مســایل در این برهه زمانی اســت. وی اظهار کرد: امید است انتخابات 
ریاست جمهوری در سال جاری با مشارکت جدی مردم و انتخاب احسن 
به خوبی برگزار شود و در این  راستا تمام دستگاه ها باید برای حضور و 

مشارکت مردم در انتخابات تاش کنند.
امام جمعه تبریز همچنین شهادت مظلومانه کودکان افغانستان و غزه 
را تســلیت گفت و یادآوری کرد: امید است خداوند متعال لطف و یاری 
خود را شامل حال تمامی مسلمانان در سراسر عالم کند. حجت االسام 
آل هاشم با اشــاره بر لزوم تهیه آیین نامه داخلی برای شورای فرهنگ 

عمومی استان،   این اقدام را حرکتی مثبت دانست ادامه داد: هیچ شورایی 
بدون کمیسیون های تخصصی امکان فعالیت قابل قبول را ندارد و با فعال 

شدن کمیسیون ها و کارگروه هاست که شورا غنی می شود.
وی بر لزوم بومی ســازی اسناد، برنامه ها و سیاست های فرهنگی و 
تدوین ســند برش استانی و عملیاتی کردن آن با دقت و جدیت تاکید 
کرد. اســتاندار آذربایجان شرقی و نایب رییس شورای فرهنگ عمومی 

استان نیز در این جلسه بر لزوم فعال شدن کارگروه ها و کمیسیون های 
تخصصی مورد نیاز، و عملیاتی شدن تصمیمات این کارگروه تاکید کرد 
و گفت: در شــورا به دنبال اقدامات کیفی و موثر هستیم و از جمله این 
اقدامات می توان به تدوین و اباغ سند پیشگیری از خشونت اشاره کرد.

محمدرضا پورمحمدی، پیشنهاد داد تا کمیسیون »فَِرق و مذاهب« 
به کمیسیون های پیشنهادی در پیش نویس آیین نامه داخلی شورای 
فرهنگ عمومی اســتان افزوده شود. وی اظهار داشت: شورای فرهنگ 
عمومی استان در جایگاه سیاستگذاری قرار دارد و باید برای تدوین برش 
اســتانی و عملیاتی کردن سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور اهتمام 
جدی داشــته باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان نیز در این 
جلسه گفت: برای تقویت پشتوانه کارشناسی و کاربردی شدن تصمیمات 
و مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی، نیاز به تمهیداتی است که با 
تامین اعتبار مورد نیاز و با عملیاتی شدن آیین نامه داخلی قابل پیگیری 
و تحقق می باشد. سیدقاسم ناظمی افزود: در جلسه اول شورای فرهنگ 
عمومی اســتان موضوع »تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی 
کشور« و »تصویب آیین نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی استان« در 

دستور کار قرار می گیرد.

اراک- فرناز امیدی: مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت؛ 
توانمند ســازی و باالبردن مهارت ها ی شــغلی ساکنان محات هدف 
و ســکونت گاه های غیر رســمی مهمترین هدف اجرای این طرح در 
اســتان اســت. به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان مرکزی، احمد مرزبان با اعام این خبر گفت: طبق 
قرار داد آموزشــی منعقد شده با سازمان فنی و حرفه ای در تیرماه ۹۸، 
برنامه ریزی های آموزشــی در محات هدف با امکان سنجی و تعیین 
اســتانداردهای آموزشی، اطاع رسانی عمومی و تامین فضای آموزشی 
مناســب صورت گرفته و این دوره های تخصصی بــه متقاضیان ارائه 
گردیده است. وی اضافه کرد: نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی 
مهمترین اصل در این خصوص اســت که در این باره  ارزشــیابی های  
مســتمر و تخصصی صورت گرفته و برای شرکت کنندگان نیز  گواهی 

نامه های مربوط صادر شده است. 
همچنین وی درادامه اظهارداشت: ساکنان کوی امام علی) ع(، کوی 
سجادیه و قنات ناصری در شهرستان اراک و مناطق بهزیستی،یاقوت آباد 
و شــمس آباد شهرستان ساوه هدف مشخص شده اجرای این طرح در 

استان مرکزی می باشد. 
مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی، توانمند سازی نیروی انسانی 
ســاکنان محدوده اجرایی، بهسازی و نوسازی شهری، تاش درراستای 
ایجاد رشته های مهارتی با رویکرد مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کار 
آفرینی، اشــاعه فرهنگ مهارت آموزشی، بستر سازی برای ورود بخش 
خصوص و تعاونی برای ارائه فعالیت های آموزشی، جلوگیری از گسترش 

آسیب های اجتماعی، آشنایی ساکنان مناطق با امور حقوقی و قوانین 
ثبت را از مهمترین اهداف اجرای طرح باز آفرینی شهری و سکونت گاه 

های غیر رسمی استان مرکزی عنوان کرد. 
مرزبان در ادامه تاکید کرد: شناسایی استعداد افراد و شکوفایی آنها، 
توسعه مهارت های شغلی و حرفه ای، پیشگیری از مسائل و مشکات 
عاطفی، تربیتی، آموزشی و ....، تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه و مفید 
خانوادگی و اجتماعی، توانمند سازی مهارت های مخاطبان به ویژه زنان 
بدون سرپرست و بد سرپرست، جلوگیری از استمرار و توسعه فقر ) فقر 
زدایی( را از مهمترین نتایج و دستاوردهای اجرای این دوره ها بر شمرد.

وی همچنین افزایش روحیه اعتماد بــه نفس، خود باوری، توانمند 
سازی اقشار آسیب پذیر، گسترش آموزش های مورد نیاز فنی و حرفه 
ای،  حمایــت از تولیدات خانگی را از دیگر نتایج مفید اجرای طرح باز 
آفرینی شهری و سکونت گاه های غیر رسمی استان مرکزی عنوان کرد. 
مدیرکل راه وشهرسازی اســتان مرکزی در پایان اظهارداشت؛ برای 
برگزاری دوره های مختلف که 512۸0 نفر ساعت در آن شرکت  کرده 

اند تا کنون دو میلیارد و ۳00میلیون ریال هزینه شده است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته 
امداد اســتان قم گفت: در ســال جاری ســه هزار و 5۹6 نفر از طریق 
کاریابی و دو هزار و ۸65 نفر از طریق راه اندازی طرح های خودکفایی و 
اشتغال مشغول به کار خواهند شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی کمیته 
امداد، مهرداد مصلح، معاون خودکفایی و اشــتغال کمیته امداد استان 
قم با تأکید بر اینکه در سال 1400 تمام تاش خود را برای حمایت از 
تولیدات مددجویان این نهاد در قم و رفع مشــکات و موانع آن به کار 
خواهیم بســت گفت: امسال با برگزاری سه مرحله آموزشی مقدماتی، 
مهارت آموزی و پایدارسازی اشتغال برای هزار و ۸50 نفر مقدمات این 
کار بیشتر از گذشته فراهم شده است. وی بابیان اینکه طبق برنامه ریزی 
انجام شــده در سال جاری سه هزار و 5۹6 نفر از طریق کاریابی به کار 
مشــغول خواهند شــد تصریح کرد: راه اندازی و اجرای دو هزار و ۸65 
طرح خودکفایی و اشتغال نیز در دستور کار قرار داده شده است. مصلح 

از راه اندازی کانون خیرین کارآفرینی در ســال 1400 خبر داد و افزود: 
در ادامه راه اندازی مراکز نیکوکاری کارآفرینی، در سال جاری هم چهار 
مرکز دیگر افتتاح خواهد شــد. وی برگزاری 200 رویداد کارآفرینی را 
خاطرنشان کرد و گفت: ۳0 طرح نیز در این رویداد ارزیابی خواهد شد. 

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم از همکاری 20 نفر 
از جهادگران کارآفرین خبر داد و تصریح کرد: برنامه رسیدگی و کمک 
به 277 طرح آســیب دیده نیز در سال جدید، در دستور کار قرارگرفته 
است. وی با اشــاره به اینکه امسال 14۳ طرح خودکفایی مددجویان، 
احداث یا بهسازی خواهند شــد ادامه داد: امیدواریم بتوانیم 55 طرح 
مولد خورشــیدی ) فتو ولتائییک ( نیز برای کسب درآمد افراد تحت 
حمایت متقاضی این طرح در سال جدید راه اندازی کنیم. مصلح با اشاره 
به اینکه در سال های اخیر به دلیل وجود شرایط کرونا امکان برگزاری 
بازارچه و نمایشگاه محصوالت تولیدی مددجویان وجود نداشته است 
تصریح کرد: بســتر نمایش و فروش محصــوالت مددجویان این نهاد 
در فضای مجازی هم فراهم شــده است و ۹0 نفر از مجریان طرح های 
خودکفایی و اشتغال نیز در راه اندازی این دو بازارچه و نمایشگاه مجازی 

نقش مؤثری خواهند داشت.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز؛

جلسه  راهبری شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی تشکیل شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی؛

توانمند سازی مهارتی و شغلی مهمترین هدف طرح باز آفرینی شهری و ساکنان 
سکونت گاه های غیر رسمی است

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم خبر داد:

اشتغال 6461 مددجوی کمیته امداد استان قم در سال 1400

به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات انجام شد؛
تجلیل از مدیر، رؤسای گروه ها، کارشناسان و رابطین برتر دفتر روابط 

عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب گیان
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت فرا رسیدن 27 اردیبهشت 
"روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات" از مدیر، رؤسای گروه ها، کارشناسان و 
رابطین برتر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان 
گیان تجلیل شــد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفای گیان؛رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت ظهر امروز در نشست 
صمیمانه با مدیر، رؤسای گروه ها و کارشناسان دفتر روابط عمومی و همچنین 
رابطین برتر روابط عمومی در امور آبفای شهرستان ها ضمن تبریک روز روابط 
عمومی و ارتباطات گفت: امروزه کارکرد روابط عمومی نسبت به گذشته دچار 
تغییر و تحول شده است. سید محسن حسینی اطاع رسانی و ارتباطات را دو رکن اساسی روابط عمومی دانست و افزود: در عصر حاضر 
شاهد دگردیسی کاملی در فعالیت های روابط عمومی هستیم که هدایت افکار عمومی از شاخص ترین آن هاست. وی با تاکید بر به روز 
بودن برنامه ها و اقدامات روابط عمومی، گفت: ارتباط دوسویه بین شرکت و مشترکین حتی در دورترین نقاط استان، انعکاس به موقع اخبار 
و اطاعات، رصد فضای مجازی و شناسایی چالش ها و آسیب های این حوزه، بهره مندی کامل از ظرفیت رسانه های دیداری، شنیداری و 
مجازی، برقراری ارتباط و اطاع رسانی مناسب به همکاران در خصوص عملکرد شرکت از مهم ترین وظایف روابط عمومی است. حسینی، 
روابط عمومی را یک علم و تکنیک خاص در شرکت توصیف کرد و افزود: جایگاه و ارزش کار روابط عمومی در شرکت بر کسی پوشیده 
نیست و پویایی روابط عمومی، پویایی شرکت را به همراه خواهد داشت. بنابراین گزارش؛ ظهر امروز در این آئین با اهدای لوح و هدیه ای 
از مدیر، رؤسای ادارات و کارشناسان دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب گیان و همچنین رابطین روابط عمومی 

در امور آبفای شهرستان های فومن، رشت، انزلی و تالش بعنوان رابطین برتر سال 1۳۹۹ تجلیل شد.

جشنواره  بزرگ نقاشی محات در بندرعباس برگزار شد
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شهرداری بندرعباس گفت: جشــنواره بزرگ نقاشی محات در شهر 
بندرعباس ویژه کودکان و نوجوانان توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی 
شهرداری بندرعباس در سطح محات برگزار شد.  به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، حامد رضوانی در این باره اظهار کرد: هدف 
این جشنواره استعداد یابی کودکان و نوجوانان، حمایت و پرورش استعداد آنها، 
همچنین ارتباط با محات مختلف شهر بوده است. وی ادامه داد: ۳50 کودک و 
نوجوان در محات مختلف شهر بندرعباس در این جشنواره شرکت کرده اند که 
می توان گفت مشارکت در محات متفاوت بوده است. رضوانی افزود: این جشنواره در چند محله شهر بندرعباس بصورت پایلوت برگزار 
شده است. وی تصریح کرد: در محدوده منطقه یک شهر بندرعباس در محله گلشهر، کوچه ایرانیت، داروپخش، خیابان دانشگاه، در منطقه 
دو کوی گلستان، نیایش، طاییه، سجادیه، شهرک نور، شهرک شهیددقت، شهرک پردیس بوده است. رئیس سازمان فرهنگی شهرداری 
بندرعباس گفت: در منطقه سه، محله دو راهی ایسینی، سه راه برق همچنین در منطقه  چهار نیز، شهرک پیامبر اعظم و کوی ملت نیز 
برگزار شده است. وی عنوان کرد: محله محوری اساس برنامه های فرهنگی اجتماعی این سازمان است. گفتنی است، در پایان این جشنواره 

از کودکانی که  در این جشنواره شرکت کرده اند به رسم یادبود هدایایی اهدا شده است.

شهردار رشت مطرح کرد:
افتتاح زودتر از موعد پروژه بلوار هشت دی مصداق بارز مدیریت جهادی 

در شهرداری رشت
رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری رشت، »ســید محمد احمدی« در مراسم بهره برداری از 
پروژه بلوار هشت دی رشت که با حضور علی فتح اللهی فرماندار شهرستان رشت، 
جمعی از اعضای شورای اسامی و دیگر مسئوالن شهری برگزار شد اظهار داشت: 
بهره برداری زودتر از موعد این پروژه در واقع مصداق بارز اتخاذ رویکرد جهادی در 
مجموعه مدیریت شهری است.  شهردار رشت در این مراسم ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم اظهار 
داشت: این پروژه را به مردم فهیم و والیتمدار رشت تقدیم و از همه آنان قدردانی 
می کنم زیرا همواره به طرق مختلف یاری گر مجموعه مدیریت شهری بوده اند. احمدی زحمات مدیران و کارکنان شهرداری جهت به ثمر 
رساندن پروژه بلوار هشت دی رشت را ارزشمند خواند و با بیان اینکه اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی راهکار برون رفت از بسیاری موانع 
و مشکات پیش روی اجرای پروژه های شهری است اضافه کرد: با تاش شبانه روزی و مدیریت جهادی موفق شدیم این پروژه را زودتر 
از زمان موعد به اتمام برسانیم. شهردار رشت سه مولفه مهم مدیریت جهادی را مورد اشاره قرار داد و در تشریح بیشتر این مطلب یادآور 
شد: نخستین شاخصه و مولفه مدیریت جهادی توکل به خدا است زیرا هرگاه برای تکمیل پروژه بلوار هشت دی با موانعی مواجه شدیم با 

توکل بر خدا مسیر برای ما هموار شد.   

اینفوگراف از عملکرد شرکت در شناسایی و جلوگیری از تخلفات منابع آبی در سال 1400
شناسایی و توقیف 25 دستگاه حفاری غیرمجاز در جهت جلوگیری از 

تخلفات منابع آبی مازندران
ساری – دهقان : سیروس نیری معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت 
با اعام این مطلب گفت: در طی ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری تعداد 
25 دستگاه حفاری غیر قانونی در هنگام حفاری غیرمجاز توسط مامورین ماده 

۳0 و گروه گشت و بازرسی شناسایی و توقیف گردیدند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، وی همچنین با اشاره به 
تاش کارشناسان دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب درخصوص جلوگیری 
از اضافه برداشت تعداد 12 حلقه چاه مجاز و 71 مورد حفاری و بهره برداری از 
چاه های غیرمجاز و یا احیای چاه های غیرمجاز پرشده قبلی افزود: در این مدت 

از  10 مورد الیروبی و کف شکنی و یا تغییر محل غیرقانونی چاه ها نیز ممانعت به عمل آمده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان :
تاش برای صرفه جویی 100 مگاواتی برق در بخش مشترکان خانگی گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: نصیری گفت: در گذر از پیک مصرف برق در تابستان در تاش هستیم 100 مگاوات برق در بخش 
مشترکان خانگی گلستان صرفه جویی کنیم.»علی اکبر نصیری« گفت: تنش آبی که در کشور وجود دارد باعث شده که در تامین برق با 
مشکل رو به رو شویم.مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان ادامه  داد: سطح آب در نیروگاه های آبی کاهش یافته و به این دلیل نمی توانیم 
از ظرفیت نزدیک به چهار هزار مگاوات نیروگاه های آبی استفاده کنیم.نصیری یادآور شد: مشترکان خانگی را به سه دسته کم مصرف، 
خوش مصرف و پرمصرف تقسیم کردیم و بهای برق در مشترکان کم مصرف رایگان است و در تاش هستیم که مصرف کنندگان پرمصرف 
را به ســمت کاهش میزان مصرف برق هدایت کنیم.وی افزود: در تاش هســتیم که بتوانیم در بخش مشترکان خانگی نزدیک به 100 
مگاوات در پیک مصرف برق در تابستان صرفه جویی داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان با بیان اینکه همچنین هماهنگی 
های الزم با دستگاه های اجرایی، بخش صنعت و خدمات برای گذر از پیک تابستان رقم خورده است، گفت: اگر در این بخش نیز صرفه 
جویی و الگوی مصرف برق اتفاق بیفتد امیدواریم تابستان را بدون قطعی برق در بخش مشترکان خانگی پشت سر بگذاریم.نصیری ابراز 
داشت: خدمات بسیار زیاد و رایگان از طریق اپلیکیشن برق من ارائه می شود و می توانند مشترکان بهای قبوض خود را پرداخت کنند و 

همچنین از طریق اطاع رسانی های انجام شده از طریق این اپلیکیشن از زمان خاموشی ها با خبر شوند.

دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با رئیس مجمع نمایندگان استان 
 قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مهندس مفرد بوشهری مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین به منظور هم اندیشی در راستای توسعه 
گازرسانی در سطح استان با دکتر سیاهکلی مرادی نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسامی و رئیس مجمع 
نمایندگان استان دیدارکردند.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین ، در این جلسه اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این 
شرکت ضمن ارایه برنامه های شرکت گاز استان  در سال 1400، آخرین وضعیت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان را تشریح کرد و 
افزود : هم اکنون 100 درصد خانوار شهری و ۸۹ درصد خانوارهای روستایی  از نعمت گاز بهره مند هستند. وی در ادامه به گازرسانی 26 
روستای دیگر در سطح استان قزوین اشاره کرد و اظهار داشت : در سال جاری، گازرسانی به 21 روستا در مناطق طارم سفلی و الموت،  4 
روستا در بخش مرکزی شهرستان قزوین و یک روستا در بخش مرکزی شهرستان بویین زهرا در دست اجرا می باشد. در ادامه آقای دکتر 
سیاهکلی مرادی نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسامی ضمن تشکر از مهندس بوشهری و مجموعه عوامل 
شرکت گاز استان افزود : در راستای خدمت رسانی به مردم در حوزه گازرسانی نمایندگان استان آمادگی الزم را دارند تا با هم اندیشی، 
مشکات و موانع موجود در اجرای پروژه ها برطرف شده و مردم مناطقی که در آنجا امکان توسعه گاز رسانی میسر می باشد در کمترین 

زمان ممکن از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.
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اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران از بررســی مبانی کاربردی و مباحث اجرایی طرح طبقه 

بندی مشاغل پیمانکاری صنعت نفت در این شرکت خبر داد.
دکتر حمید رضا گلپایگانی در نشســت تخصصی که به این منظور 
برگزار شــد، گفــت: این  طرح در نیمه دوم ســال ۹۹ جهت نیروهای 
پیمانکاری شاغل در پیمان های مستمر غیر پروژه ای مطابق بخشنامه 

مقام عالی وزارت نفت و دستورالعمل اجرایی بخشنامه، ارائه شد.
وی افزود: اجرای این طرح در شرکت ملی حفاری با توجه به ساختار 
ســازمانی، ماهیت کار عملیاتی براساس اســتانداردهای بین المللی و 
اختصاصی بودن برخی ســمت ها در صنعت حفاری، نیاز به واکاوی و 
بررسی کارشناسی بیشتر دارد که در رایزنی میان مدیریت منابع انسانی 
شرکت با این حوزه در شرکت ملی نفت ایران ابهامات طرح مورد بررسی 
تا رضایتمندی مجموعه کارکنان عملیاتی به نحو مطلوب مورد اهتمام 

واقع گردد.
 گلپایگانی از مدیریت های منابع انسانی، مالی ، حقوقی و پیمان ها و 
اداره ساختار و بهره وری شرکت خواست تا ظرف یک هفته با هم افزایی 

مدیریت های عملیات و فنی و مهندسی، نظرات کارشناسی نهایی خود 
را در خصوص شتاب بخشی در اجرای طرح  ارائه نمایند.

مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران طرح طبقه بندی مشاغل در 
صنعت نفت را مهــم عنوان و اظهار کرد: از مزایــای این طرح ایجاد 
نظام یکپارچه در سیســتم پرداخت دستمزد، انضباط  مالی و اداری، 
صیانت از حقوق کارکنان و ســرمایه های انســانی و  ... با توجه به راه 
اندازی سامانه اطاعات پیمانکاران نیروی انسانی صنعت نفت )ساپنا( 

می باشد.
در این نشســت معاونــان مدیرعامل در عملیــات و خدمات فنی و 
مهندسی، مدیران  منابع انســانی و مالی و کارشناسان ادارات  مرتبط 
گزارشی از اقدامات به عمل آمده در این راستا ارائه و پیشنهادات و نظرات 
خــود را در جهت اجرای مطلوب طرح به نحوی که رضایت ذینفعان را 

تأمین نماید، مطرح کردند.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

 طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری صنعت نفت 
در ملی حفاری وارد مباحث اجرایی شد

آذربایجان شرقی - ماهان فاح: استاندار آذربایجان شرقی در 
پیامی درگذشت همسر گرامی آیت اهلل سیدمحمدتقی آل هاشم و والده 
مکرمه حجت االســام سیدمحمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه تبریز را تسلیت گفت. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حاجیه خانم ناظمی، متعلقه محترم 
حضرت آیت اهلل حاج سید محمدتقی آل هاشم و والده مکرمه حجت 
االســام و المسلمین محمد علی آل هاشــم،  نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز دارفانی را وداع گفت. متن پیام 

تسلیت محمدرضا پورمحمدی به شرح زیر است:
"انا هلل و انا الیه راجعون

خبر تالم بار درگذشــت حاجیه خانم ناظمی، همسر گرامی حضرت 
آیت اهلل ســیدمحمدتقی آل هاشــم و والده مکرمه حجت االســام و 
المســلمین جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم، نماینده معزز 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه تبریــز را دریافت کردم. این بانوی 

مومنه پابه پای همسر محترمشــان، در امر ترویج فرهنگ اسام ناب 
و ســیره اهل بیت )ع( در شــهرمان تاش کرده و با تربیت فرزندانی 
مومن و برجســته، رهروی راســتین بانوی خوبی ها، حضرت فاطمه 

)س( بوده انــد.  اینجانب فقدان این بانوی مومنه را به خاندان محترم 
آل هاشــم و مردم متدین تبریز و آذربایجان تسلیت گفته و برای روح 
آن مرحومه از درگاه خداوند متعال علّو درجات و برای بازماندگان صبر 
و اجر مسألت می کنم". همچنین فرمانده سپاه عاشورا، فرمانده نیروی 
انتظامی، رئیس دادگستری اســتان، فرماندار تبریز، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی و نیز سایر مدیران 
استان در پیام های جداگانه ای درگذشت والده مکرمه امام جمعه تبریز 

را تسلیت گفتند.
مدیر دفتر نمایندگی و کارکنان سرپرســتی روزنامه در آذربایجان 
شــرقی این ضایعه دردناک را به امام جمعه محبوب تبریز و نماینده 
محترم ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و ســوگواران این مادر گرامی 
تســلیت عرض نموده و برای بازماندگان از خداوند متعال صبر جمیل 

مسئلت می نمایند.

با صدور و انتشار پیامی؛

استاندار آذربایجان شرقی رحلت مادر امام جمعه تبریز را تسلیت گفت
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ترجمه:علیآلعلی

ش��بکه های اجتماعی بر روی زندگی همه م��ردم تاثیرگذار 
اس��ت. امروزه اغلب مردم دس��ت کم در یک شبکه اجتماعی به 
طور فعالی عضویت دارند. این امر برای برندها و بازاریاب ها نکته 
بسیار مهمی محسوب می شود. اگر شما هم در تالش برای جلب 
نظر مخاطب هدف تان هس��تید، باید به شبکه های اجتماعی و 
تولید محتوا در آن توجه نش��ان دهید. صحبت از تولید محتوا 
در شبکه های اجتماعی بسیار راحت تر از انجامش است. درست 
به همین خاطر بسیاری از برندها فقط به هنگام صحبت انگیزه 

باالیی برای تولید محتوای خالقانه و نوآورانه نشان می دهند. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در ش��بکه های اجتماعی نس��بت به 
تولید محتوای جذاب اقدام نکند، شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نخواهد داش��ت. براس��اس گزارش موسسه 
Sprout Social، 41 درصد از کاربران در شبکه های اجتماعی 
در صورت عدم مش��اهده محتوای ج��ذاب و خالقانه در همان 
برخورد نخست دور برندها را خط خواهند کشید. این امر یکی از 
واکنش های طبیعی کاربران به کسب و کارهای ناموفق در زمینه 

تولید محتوا به طور جذاب است. 
بدون تردید تولید محتوای بازاریابی هرگز کار ساده ای نیست. 
اگر ش��ما در فضای ش��بکه های اجتماعی دارای مهارت باالیی 
باشید، به خوبی از س��ختی های این مسیر آگاهی دارید. هدف 
اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از ایده های ساده و تاثیرگذار 
برای تولید محتوای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی است. در 
ادامه برخی از مهمترین ایده ها در این راس��تا را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
اطالعرسانیدربارهپستاخیروبالگبرند

بدون تردید اغلب برندها عالوه بر حضور در فضای شبکه های 
اجتماعی دارای سایت یا وبالگ رسمی نیز هستند. این امر یکی 
از عملکردهای عادی کسب و کارها را نشان می دهد. جلب نظر 
کاربران به وبالگ برند یک��ی از اهداف اصلی بازاریابی برای هر 
برندی محسوب می ش��ود. با این حساب اگر شما موفقیتی در 
این زمینه نداش��ته باشید، به سختی توانایی تعامل با مشتریان 

را خواهید داشت. 
اولین ایده ما برای بهبود وضعیت تولید محتوا در شبکه های 
اجتماعی بازنشر و اطالع رسانی درباره محتوای وبالگ برند است. 
این امر کاربران را نس��بت به محتوای تازه کسب و کار شما به 
بهترین ش��کل ممکن فراهم می کند بنابراین شاید شانس تان 

برای افزایش ترافیک وبالگ برند به شدت افزایش یابد. 
بی ش��ک کس��ب و کاره��ا در فرآین��د تاثیرگ��ذاری بر روی 
مشتریان دردسرهای زیادی را متحمل می شوند. یکی از نکات 
ناامیدکننده در این میان ناتوانی برای جذب ترافیک به محتوای 
جذاب و تعاملی برند در وبالگش است. این امر با بازنشر بخشی 
از محتوا در شبکه های اجتماعی شمار هرچه بیشتری از کاربران 

را به سوی وبالگ تان خواهد کشاند. 
نظرسنجیازفالوورها

امروزه در شبکه های اجتماعی امکان برگزاری نظرسنجی به 
س��اده ترین شکل ممکن فراهم است. اینستاگرام بهترین نمونه 
در این میان محس��وب می شود. اگر ش��ما قصد آگاهی از نظر 
فالوورهای تان در زمینه ای خاص را دارید، با اس��تفاده از چنین 
ابزاری در شبکه های اجتماعی مسیرتان بسیار هموار خواهد شد. 
بدون ش��ک نظرخواهی مداوم از مشتریان یک ایده قدیمی 
محسوب می ش��ود. همچنین جذابیتی هم برای کاربران ندارد 
بنابراین شما باید در فاصله های زمانی مناسب نظیر هر یک ماه 
اقدام به نظرخواهی از فالوورهای تان نمایید. در غیر این صورت 
انگیزه کاربران برای ش��رکت در نظرسنجی کسب و کار شما به 

طور کامل از بین خواهد رفت. 
مش��خص ساختن دقیق گزینه ها در نظرسنجی برند اهمیت 
زیادی دارد. اگر گزینه های نظرخواهی ش��ما غیرش��فاف باشد، 
کارب��ران تمایلی برای ش��رکت در آن نخواهند داش��ت. به هر 
حال وقتی کاربران زمان کافی برای مطالعه نظرس��نجی ش��ما 
را اختصاص می دهند، باید س��وال و پاسخ های دقیقی برای آنها 

طراحی کنید. 
استفادهازاموجیها

نگارش کپش��ن همیشه برای بازاریاب ها گزینه ای دردسرساز 
است. گاهی اوقات کپشن های برند برای مخاطب هدف جذابیت 
الزم را ندارد. این امر سخت ترین چالش را پیش روی بازاریاب ها 
قرار می دهد. اگر شما هم در زمینه تاثیرگذاری بر روی کاربران 
با مشکالت زیادی در حوزه نگارش کپشن مواجه هستید، یکی 

از ساده ترین راهکارها استفاده از اموجی است. 
اموجی ها جذابیت زیادی برای کاربران دارند. همچنین امکان 
پرهیز از اتالف وقت در راس��تای نگارش کپشن نیز وجود دارد. 
اگر ش��ما در اینس��تاگرام قصد بارگذاری ی��ک تصویر یا ویدئو 
را دارید، کپش��ن اهمیت چندانی برای ش��ما نخواهد داش��ت. 
مهمترین مسئله در این میان جلب نظر فالوورها با یک کپشن 
س��اده و کاربردی است بنابرین طراحی س��اده کپشن باید در 

دستور کار شما قرار داشته باشد. 
انتشارتصاویریازکارمندانبرند

فالوورها در شبکه های اجتماعی تمایل باالیی برای آشنایی با 
کس��ب و کارها دارند. این امر یکی از نکات مهم برای برندها و 
طراحی ایده های جذاب در زمینه تولید محتوا محسوب می شود. 
هر برند شامل مجموعه ای از کارمندان است بنابراین آشنا کردن 
کارب��ران با کارمندان برند یکی از ایده ه��ای جذاب برای تولید 

محتواست. 
اغلب اوقات بازاریاب ها از عدم ارتباط نزدیک با مش��تریان در 
شبکه های اجتماعی اظهار نارضایتی می کنند. دلیل اصلی این 
امر عدم نمایش جلوه ای انسانی و دوستانه از کسب و کار برای 
کاربران است. ساده ترین راهکار در این میان به اشتراک گذاری 
تصاویر یا ویدئوهایی با حضور کارمندان ش��رکت است. این امر 
جذابیت زیادی برای کاربران به همراه دارد بنابراین هرگز چنین 

فرصتی را از دست ندهید. 
ویدئوهایسرگرمکننده

امروزه بازاریابی ویدئویی گزینه بس��یار مهمی برای کسب و 
کارها محسوب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بهتر 

بر روی مش��تریان از این شیوه استفاده می کنند. نکته مهم در 
ای��ن میان عدم نیاز به محتوای عجیب و غریب برای جلب نظر 
کاربران است. گاهی اوقات یک محتوای سرگرم کننده براساس 

ترندهای روز بهترین تاثیر را به همراه خواهد داشت. 
مرور برخی از ترندهای برتر در زمینه بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی همیش��ه ب��رای کارب��ران لذت بخش اس��ت. این امر 
جذابیت های زیادی برای بازاریاب ها دارد. به هر حال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف همیشه یکی از کارهای سخت در عرصه 
بازاریابی است و استفاده از ترندهای جذاب با اندکی جست وجو 

در فضای آنالین کار شما را ساده خواهد کرد. 
رونماییازمحصوالتتازه

ام��روزه کارب��ران در ش��بکه های اجتماعی ب��ه دنبال خرید 
محص��والت موردنیازش��ان نی��ز هس��تند. پلتفرم های��ی نظیر 
اینس��تاگرام و فیس بوک با راه اندازی بخش فروش آنالین برای 
کسب و کارها به طور رسمی وارد این حوزه شده اند. اگر کسب 
و کار ش��ما محصول تازه ای دارد، باید ابتدا آن را در شبکه های 
اجتماع��ی رونمایی کنید. این کار نق��ش مهمی در جلب نظر 

مخاطب هدف ایفا می کند. 

بس��یاری از برندها دیگر از رویکردهای سنتی در رونمایی از 
محصوالت تازه پیروی نمی کنند. دلیل این امر امکان تاثیرگذاری 
بسیار بهتر و ساده تر بر روی مخاطب هدف با استفاده از چنین 
ایده هایی است بنابراین شاید یک الیو ساده در اینستاگرام نتیجه 
بسیار بهتری در زمینه رونمایی از محصوالت در مقایسه با یک 
مراسم بزرگ داشته باشد. این امر به معنای کاهش هزینه های 

کسب و کارها نیز هست. 
تولید محتوا در رابطه با رونمایی از محصوالت همیش��ه برای 
کاربران در شبکه های اجتماعی جذابیت دارد بنابراین شما باید 
به بهترین ش��کل ممکن نس��بت به این انگیزه کاربران واکنش 
نش��ان دهی��د. در غیر این صورت فرصت تاثیرگ��ذاری بر روی 

فالوورهای تان را از دست می دهید. 
)UGC(استفادهازمحتوایتولیدیکاربران

محتوای تولیدی کاربران )UGC( همیشه یکی از ایده های 
طالیی برای تاثیرگذاری بر روی کاربران محس��وب می ش��ود. 
بدون تردید همه ما باره��ا و بارها از اعتبار و تاثیرگذاری باالتر 
صحبت ه��ای کاربران ب��ر روی یکدیگر ش��نیده ایم. این امر در 
صورت استفاده از محتوای تولیدی کاربران در فرآیند بازاریابی 
و تولی��د محتوای برندها تاثیرگذاری قابل مالحظه ای به همراه 

خواهد داشت. 
اگر کس��ب و کار ش��ما به اندازه کافی ب��رای برای جلب نظر 
مش��تریان یا طرفدارانش به منظور تولید محتوا خوش ش��انس 
اس��ت، نباید هرگز ای��ن فرصت را از دس��ت بدهی��د. این امر 
اهمیت بسیار ویژه ای برای کسب و کارها دارد. هرچه محتوای 
تولیدی کاربران در فرآیند بازاریابی ش��ما نقش بیشتری داشته 
باشد، شانس باالتری برای جذب مشتریان تازه خواهید داشت. 
ب��ه منظ��ور درک بهتر این موضوع فقط بای��د خودتان را جای 
دیگر کاربران قرار دهید. بدون تردید مش��اهده شمار باالیی از 
پس��ت های مرتبط با محتوای تولیدی کاربران در اکانت رسمی 
یک برند بیانگر کیفیت باالی خدماتش اس��ت. بی شک موضوع 
اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران به اندازه کافی برای ش��ما 
روشن شده اس��ت. پس همین حاال باید دست به کار استفاده 

از آنها شوید. 
توجهبهتصاویرباکیفیتباال

اس��تفاده از تصاویر دارای کیفیت ب��اال در زمینه بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی و تولید محتوا دارای اهمیت بسیار زیادی 
است. اگر ش��ما دارای توانایی الزم در این راستا نباشید، خیلی 
زود در رقابت با دیگر برندها به حاشیه خواهید رفت بنابراین باید 

این نکته را هرچه بهتر مدنظر قرار دهید. 
اشتباه برخی از برندها در زمینه بازاریابی و تولید محتوا توجه 
صرف به فرمت ویدئویی اس��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست 
ایده جذابی به نظر برس��د، اما در بلندمدت کاربران را خس��ته 
می کند. همانطور که ویدئو فرم جذابی است، عکس نیز اهمیت 
باالیی دارد بنابراین شما باید نوعی تعادل در زمینه تولید محتوا 
براس��اس فرمت ویدئو و عکس ایجاد کنید. در غیر این صورت 
کارب��ران هرگز از وضعیت بازاریابی و تولید محتوا ش��ما راضی 

نخواهند بود. 
مطالعهموردیپیرامونمشتریان

یک��ی از ایده های کاربردی برای تولید محتوا در ش��بکه های 
اجتماعی مربوط به مطالعه های موردی است. بدون تردید همه 
ما تجربه مطالعه مقاالت مختلف و تمایل برای مشاهده ارجاعات 
دقیق در آنها را داشته ایم. یکی از ارجاعات بسیار معتبر در زمینه 
بازاریابی مربوط به مطالعات موردی است. اگر شما فرصت کافی 
برای اجرای یکی از این مطالعات و س��پس اشاره به آن در یک 

محتوای جذاب را داش��ته باش��ید، ش��مار باالیی از کاربران در 
شبکه های اجتماعی جذب تان خواهند شد. 

بس��یاری از برنده��ا حوصله تولید محتوا براس��اس برگزاری 
مطالعه موردی را ندارند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی کاربران به همراه دارد. بدون تردید هر کسب 
و کاری ادعاهای زیادی در رابطه با مشتریان و همچنین کیفیت 
محصوالتش دارد. اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
براس��اس این نوع عملکرد را نداشته باشید، خیلی زود محتوای 

برندتان برای مشتریان تکراری خواهد شد. 
بیانموفقیتهایبرند

بدون شک هر برندی در طول دوران فعالیتش موفقیت های 
گوناگونی را کسب می کند. متاسفانه بسیاری از برندها در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان با استفاده از بیان موفقیت های شان 
عملکرد بسیار ضعیفی دارند بنابراین شما باید به بهترین شکل 
ممک��ن موفقیت های تان را ب��ا مش��تریان و فالوورهای تان در 
ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک بگذارید. در غیر این صورت 

شانسی برای تعامل نزدیک با آنها نخواهید داشت. 
تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی گاهی اوقات کار بسیار 
سخت و خسته کننده ای می شود بنابراین استفاده از ایده مورد 
بحث در اینجا کار ش��ما را بس��یار س��اده تر از هر زمان دیگری 
خواه��د ک��رد. فضای ش��بکه های اجتماعی نس��بت ب��ه بیان 
موفقیت برندها بسیار حساس است. اگر موفقیت شما بزرگ و 
ش��گفت انگیز باشد، نظر کاربران در کمترین زمان ممکن جلب 
خواهد ش��د. این امر یک موفقیت بزرگ برای برندها در زمینه 

تولید محتوا محسوب می شود. 
بازآفرینیمحتوایقدیمی

هیچ بازاریابی همیش��ه حوصله تولید محت��وای تازه را ندارد. 
گاهی اوقات شما از کارهای مختلف خسته هستید یا ساده تر از 
آن بودجه الزم برای تولید محتوای تازه را ندارید. شاید این امر 
برای بس��یاری از بازاریاب ها به معنای وقفه ای طوالنی در تولید 

محتوا باشد، اما یک راهکار ساده در این میان وجود دارد. 
بازآفرینی محتوای قدیمی یکی از ایده های پرطرفدار در میان 
بازاریاب ها محس��وب می ش��ود. این امر نیازی به بودجه فراوان 
ن��دارد. همچنین مانند یک محتوای ت��ازه برای کاربران جذاب 
اس��ت بنابراین اگر شما بودجه یا حوصله تولید محتوای تازه را 
ندارید، باید نگاهی به پس��ت های قدیمی تان بیندازید. برخی از 
محتوای بازاریابی ش��ما هنوز هم دارای جذابیت زیادی است و 
فقط باید اطالعات به کار رفته در آن را به روز رسانی کرد. شما 
با این کار در کوتاه ترین زمان ممکن یک محتوای تازه در اختیار 

خواهید داشت. 
توجهبهاینفوگرافیها

اینفوگراف��ی یکی از الگوهای ج��ذاب برای تعامل با مخاطب 
هدف و تولید محتوا محس��وب می شود. بس��یاری از برندها به 
طور مداوم نسبت به اینکه مش��تریان به حرف های شان گوش 
نمی دهند، ش��کایت دارند. راهکار ای��ن چالش تولید محتوا در 
قالب اینفوگرافی است. این امر انتقال دامنه وسیعی از محتوا در 
ساده ترین شکل ممکن به کاربران را امکان پذیر می سازد بنابراین 
با استفاده از این شیوه دیگر نیازی برای نگرانی مداوم نسبت به 

جلب نظر مشتریان نخواهد بود. 
اس��تفاده از محتوای دقیق و همچنین ت��الش برای انتخاب 
موضوعات جذاب مهمترین نکات در رابطه با طراحی اینفوگرافی 
محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما به این نکات توجه الزم را نشان 
دهی��د، دلیلی برای نگرانی نس��بت به تولی��د محتوای جذاب 

نخواهید داشت. 
نقلقولهایانگیزشی

کسب و کارها برای تعامل با فالوورها در شبکه های اجتماعی 
نیاز به تقویت انگیزه آنها دارند. اگر شما این کار را به ساده ترین 
ش��کل ممکن انجام دهید، توجه کاربران را جلب خواهید کرد. 
منظور ما از س��اده ترین شکل تالش برای نقل قول های ساده و 
بدون دس��تکاری اصل جمالت است. بدون تردید صحبت های 
ش��خصیت های بزرگ و مشهور نفوذ بسیار بیشتری در مقایسه 
با صحبت ها و ادعاهای ش��ما به عنوان بازاری��اب دارد بنابراین 
همیشه نقل قول های مهم را به عنوان یکی از ایده های ساده و 

تاثیرگذار برای جلب نظر مشتریان مدنظر قرار دهید. 
اطالعرسانیدربارهمراسمهایبرند

امروزه هر کسب و کاری در تالش برای برگزاری مراسم های 
کاری است. این امر اعتبار آن برند در میان مشتریان را به طور 
قابل مالحظه ای ارتقا می دهد. اگر کس��ب و کار شما در تدارک 
برگزاری مراس��م ویژه ای اس��ت، باید از مدت ها قبل نسبت به 

اطالع رسانی دقیق اقدام کنید. 
طراحی پس��ت های جذاب ب��رای بارگذاری در ش��بکه های 
اجتماعی فقط بخش��ی از وظیفه شما به عنوان بازاریاب خواهد 
بود. شما باید به پرسش های کاربران در رابطه با مراسم تان نیز در 
کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهید. در غیر این صورت استقبال 

از مراسم برندتان بسیار سرد خواهد بود. 
بازنشربخشیازپادکستبرند

بسیاری از برندها برای جلب نظر مشتریان به سوی طراحی 
پادکس��ت رفته اند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به 
نظر برس��د، اما جذابیت های بسیار زیادی دارد. اگر شما ایده ای 
برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی ندارید، بازنشر بخشی 
از پادکست برندتان ایده جذابی خواهد بود. این امر کاربران را با 
پادکست شما آشنا کرده و امکان تاثیرگذاری بر روی کاربران به 

بهترین شکل ممکن را به همراه خواهد داشت. 
بس��یاری از کاربران نسبت به فعالیت برندها در زمینه تولید 
پادکست آگاهی ندارند. بدون شک در این شرایط شما شانسی 
برای موفقیت از طریق تولید پادکست نخواهید داشت بنابراین 
باید تجدیدنظر اساس��ی در مورد اطالع رسانی به کاربران درباره 
پادکست تان انجام دهید. این امر با اتکا به شبکه های اجتماعی 
یکی از دغدغه های دیگر شما در رابطه با ایده جذاب برای تولید 

محتوا را نیز پوشش می دهد. 
امروزه بس��یاری از برنده��ا و بازاریاب ها ب��رای تولید محتوا 
دردس��رهای زیادی را متحمل می ش��وند. اگر شما هم چنین 
مش��کلی دارید، اس��تفاده از ایده های مورد بحث در این مقاله 

بخشی از مشکالت تان را حل خواهد کرد. 
quicksprout.com:منبع
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ترجمه: علی آل علی

عرصه مدیریت در طول سال های اخیر به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده است. همانطور که بسیاری 
از بخش های کسب و کار به طور مداوم در حال تغییر است، حوزه مدیریت نیز همپای آنها تغییر می کند. 
در غیر این صورت مدیران در عمل امکان مدیریت مناس��ب کسب و کارها و سازگاری سازمانی با شرایط 

تازه را از دست می دهند. 
امروزه مشکالت و چالش های بسیار زیادی پیش روی مدیران برای ساماندهی کسب و کارها قرار دارد. 
ب��ه عنوان مثال، همکاری با کارمندان دارای پس زمینه های فرهنگی و نژادی گوناگون یکی از چالش های 
ب��زرگ در این میان محس��وب می ش��ود. ب��دون تردید وقتی اعضای ی��ک تی��م کاری دارای تفاوت های 
پس زمینه ای زیادی هس��تند، ایجاد همکاری نزدیک در آنها کار بس��یار س��ختی خواهد شد بنابراین شما 
باید تالش بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان انجام دهید. در غیر این صورت شانسی برای جلب 

نظر مشتریان پیدا نخواهید کرد. 
توجه به میزان رضایت ش��غلی کارمندان یکی دیگر از نکات مهم برای مدیران امروزی اس��ت. ش��اید تا 
پیش از این رضایت ش��غلی امر مهمی تلقی نمی ش��د، اما اکنون سرنوش��ت برندها را تعیین می کند. اگر 
ش��ما به عنوان مدیر توجهی به رضایت ش��غلی کارمندان تان نداشته باشید، مس��یر بسیار دشواری برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان طی خواهید کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات در رابطه با مدیریت نوین در عرصه کس��ب و 

کار است. این امر به شما برای تبدیل شدن به مدیرانی بهتر کمک خواهد کرد. 
اهمیتانسجامدرارزشهایشرکت

هر شرکتی دارای مجموعه ای از ارزش هاست. بدون تردید ارزش های یک برند به سختی تغییر می کند. 
اگر در این میان ش��ما تمایلی برای ایجاد تغییر یا به روز رسانی ارزش های تان نداشته باشید، به سرعت از 
فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان خط خواهید خورد. انسجام در ارزش های یک برند به معنای توجه 

به دغدغه ها و چالش های اصلی عرصه کسب و کار است. 
یکی از نکات مهم در طول یک سال اخیر مسئله نژادپرستی است. اگر کسب و کار شما دارای دست کم 
یک ارزش مس��تقیم برای مقابله با نژادپرس��تی نباش��د، مش��کالت زیادی برای جلب رضایت مشتریان و 
همچنین کارمندان خواهد داشت. شما به عنوان یک مدیر مدرن باید نسبت به ایجاد تعادل در ارزش های 
کسب و کارتان اقدام نمایید. در غیر این صورت به سرعت رقابت را به دیگر برندها واگذار خواهید کرد. 

اهمیتاتکابهدادهها
داده ها در دنیای کس��ب و کار کاربرد بس��یار زیادی دارند. اگر ش��ما کسب و کارتان را بدون استفاده از 
داده های مهم مدیریت می کنید، بی شک در آینده ای نزدیک با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهید شد 
بنابراین باید هرچه زودتر نسبت به تغییر شیوه فعالیت تان اقدام نمایید. این امر به شما فرصت کافی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان و توسعه کسب و کار به بهترین شکل ممکن را می دهد. 
متاس��فانه بسیاری از برندها فقط براس��اس تجربه ش��ان کار می کنند. این امر به معنای دقیق تر شامل 
مدیران می ش��ود. اگر ش��ما در گذشته یک اس��تراتژی موفق را تجربه کرده اید، هیچ دلیلی برای موفقیت 
دوباره تان وجود ندارد. تنها ابزار ش��ما برای موفقیت در این میان استفاده از داده های معتبر است. در غیر 

این صورت موفقیت تان به طور کامل شانسی خواهد بود. 
توسعهفرهنگیادگیریدرشرکت

کارمندان شما باید بیشترین تمایل برای یادگیری نکات تازه را داشته باشند. در غیر این صورت خبری 
از موفقیت در زمینه کس��ب و کار نخواهد بود. بدون شک توسعه فرهنگ یادگیری و تمایل به استفاده از 
نکات تازه سختی های خاص خود را دارد. شما برای موفقیت در این حوزه باید کارمندان تان را به بهترین 

شکل ممکن تشویق نمایید. 
ترس��یم آینده کاری روشن و سلسله مراتب ترقی س��ازمانی به شفاف ترین شکل ممکن نقش مهمی در 
افزایش انگیزه کارمندان برای استفاده از شیوه های تازه در زمینه فعالیت کاری دارد. این امر آینده کسب 

و کار شما را بیش از هر زمان دیگری روشن خواهد ساخت. 
بدون تردید مدیریت کس��ب و کار یکی از سخت ترین کارهای دنیاست. اگر شما هم سختی های زیادی 
در مس��یر مدیریت کس��ب و کارتان تجربه می کنید، توصیه های این مقاله به ش��ما برای ایجاد تغییر در 

وضعیت برندتان کمک خواهد کرد. 
noobpreneur.com:منبع
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