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اصالح قوانین اولین گام رقابت پذیر کردن اقتصاد ایران

 کارنامه ایران
در رقابت پذیری

فرصت امروز: در واپسین گزارش رقابت پذیری جهانی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد در اکتبر سال 2019 منتشر 
ش��ده اس��ت، ایران با کس��ب رتبه 99 از میان 141 کشور، نسبت به سال گذش��ته 10 پله کاهش رتبه داشته است. 
همچنین در مقایسه با 20 کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت پذیری بررسی  شده اند، ایران با دو رتبه تنزل در 
مقایسه با سال گذشته، در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. البته در مقایسه با گزارش سال گذشته، کشورهای بیشتری 
از منطقه در رقابت پذیری از ایران پیش��ی گرفته اند. ایران با 10 پله تنزل، بیش��ترین کاهش رقابت پذیری را در میان 
کشورهای منطقه داشته است. پس از ایران نیز لبنان و گرجستان هر یک با ۸ پله تنزل و عمان با ۶ پله تنزل بیشترین...

وزیر صمت:

  ایران در زمینه صادرات به چین
باید فعال تر شود
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رئیس کل بیمه مرکزی از یک نمونه کالهبرداری 1.6 میلیارد تومانی از بیمه شخص ثالث خبر داد

گزارش آماری از عملکرد صنعت بیمه

چگونه مهارت تفکر انتقادی را در تیم خود توسعه دهیم؟
فرهنگ بیمه هنوز نهادینه نشده است

اهمیت تصاویر در تولید محتوا: 5 دلیل اصلی
برندسازی موفق با نگاه از بیرون به شرکت

بزرگترین اشتباهات تبلیغاتی در موتورهای جست وجو
بازاریابی در شبکه های اجتماعی همراه با ایده پردازی خالقانه

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 زیراکس در پی
تصاحب HP است

3
فرصـت امروز: معاون وزیر راه و شهرسـازی از آغاز ثبت نام 

طرح اقدام ملی مسـکن از امـروز هجدهم آبان در 
بیش از 1٠ استان کشور خبر داد و گفت: تهرانی ها...

نشانی سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن اعالم شد

 ثبت نام در 4 استان
از امروز

یادداشت
 تبدیل ساختار بانک مرکزی

 در طرح جدید نظام
بانکداری اسالمی

 1۳9۵ س��ال  ش��هریورماه  در 
قائم مق��ام محترم بان��ک مرکزی 
خبر از تدوین الیحه بانک مرکزی 
مش��تمل بر۳4 ماده و 29 تبصره 
داد و اع��ام ک��رد ای��ن الیح��ه 
مش��تمل بر ۳4 ماده و 29 تبصره 
اس��ت. در این الیحه ابعاد مختلف 
استقال، پاس��خگویی و شفافیت 
بان��ک مرک��زی مورد توج��ه قرار 
گرفته اس��ت .بنا به اخبار منتشره 
در س��ال ج��اری، اما کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س تصمیم گرفته 
قوانی��ن  و  مباح��ث  کل  اس��ت 
موردنیاز در ح��وزه بانک مرکزی، 
بانک��داری و عملی��ات بانک��ی را 
در ه��م تجمیع و ب��ه صورت یک 
مجموع��ه قانون واح��د به صحن 
علن��ی مجلس ارائه نماید؛ طرحی 
که به گفته آقای حضرتی ریاست 
کمیس��یون، در جلس��ه مشترک 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با 
مدیران عامل بانک ها، طرح نظام 
بانکداری جمهوری اسامی ایران 
نام گرفته اس��ت.  مواد این طرح 
تاکنون مش��تمل بر بیش از 200 
م��اده اس��ت و مباح��ث متنوعی 
در حوزه س��اختار بان��ک مرکزی 
مس��ئولیت ها و اختیارات قانونی و 
عملیات بانکی و... را دربر می گیرد. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
بدین لحاظ بررس��ی مقایسه ای ساختار، جایگاه، اختیارات و ماموریت های قانونی بانک مرکزی در 
قانون پولی و بانکی مصوب س��ال 1۳۵1 با طرح جدید کمیس��یون اقتصادی مجلس خالی از لطف 
نیس��ت. در ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه 1۳۵1 بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای 
سیاست های پولی و اعتباری کشور با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادالت 
بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور معرفی شده است. چاپ و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها 
و موسسات اعتباری از جمله مهمترین مسئولیت ها و ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. در قانون 
مورد اشاره بانک مرکزی از نظر ساختار تشکیاتی به صورت شرکت سهامی با سرمایه مشخص است 
که در موارد پیش بینی نشده در قانون تابع مقررات مربوط به شرکت های سهامی است. در حال حاضر 
براساس قانون پولی و بانکی ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارت است از مجمع عمومی، شورای پول 

و اعتبار، هیات عامل، هیات نظار اندوخته اسکناس و هیات نظارت.
براس��اس آخرین مصوبات قانونی مجلس ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی متش��کل از رئیس 
جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات 
وزرا، تعیین شده است. تصویب تراز مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیات نظار از 
جمله مهمترین وظایف و مسئولیت های مجمع بانک مرکزی تعیین شده است. ضمناً مجمع عمومی 
نقشی در تعیین سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی ندارد. هیات عامل بانک مرکزی در واقع 
به مثابه هیات مدیره شرکت سهامی است و امور اجرایی بانک مرکزی و اجرای مصوبات شورای پول و 
اعتبار توسط رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی صورت می گیرد، اما رکن اصلی بانک مرکزی در 
زمینه تعیین سیاست های پولی، بانکی و اعتباری با شورای پول و اعتبار است، ترکیبی کامًا فراقوه ای 

که امور زیر از جمله اختیار و مسئولیت آن شورا است:
-رس��یدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران 
-رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران برای طرح در مجمع عمومی

- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی کشور
-اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار ظر نسبت به لوایح مربوط به 

وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا  ارجاع می شود.
-دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در 

وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست  کشور مؤثر خواهد بود.
 -اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حدود 

این قانون به شورا عرضه شود.
ماحظه می ش��ود اتخاذ تصمیم درخصوص سیاس��ت های کان بانکی و پولی و اعتباری از جمله 
صاحیت های قانونی ش��ورای پول و اعتبار اس��ت. از نظر ترکیب و آرایش اعضای1۵نفره این ش��ورا 
به نحوی تعیین ش��ده که عاوه بر نمایندگان قوای مجریه  و قضائیه، نمایندگان بخش خصوصی و 
وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط نیز در آن عضویت داشته باشند. هیات نظارت اندوخته اسکناس نیز 
وظیفه نظارت چاپ و نشر اسکناس توسط بانک مرکزی و نظارت بر معدوم کردن اسکناس های خارج 
از رده را برعهده دارد. از جمله اعضای هیات مزبور دو نفر نماینده منتخب مجلس ش��ورای اسامی، 
دادس��تان کل کش��ور یا معاون او، خزانه دار کل کش��ور و رئیس دیوان محاسبات کشور می باشند تا 
دولت های وقت نتوانند به منظور جبران کمبود نقدینگی دولت مبادرت به چاپ و نشر اسکناس بدون 

پشتوانه قانونی الزم کنند، بنابراین براساس قوانین مورد اشاره در حال حاضر:
اوالً: بانک مرکزی از نظر س��اختار ش��رکت سهامی با س��رمایه ای مشخص است که برخاف سایر 
شرکت های دولتی تحت مدیریت یا نظارت هیچ وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی قرار ندارد. بلکه 

مجمع عمومی این بانک سیاست گذار اصلی در زمینه تشکیاتی و اداری مالی بانک مرکزی است.
ثانی��اً: ب��ه دلیل اهمی��ت ماموریت ها و وظای��ف و اهداف قانون��ی بانک مرکزی ک��ه از جمله آن 
سیاس��ت گذاری کان در امور پولی و اعتباری و نظارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری و همچنین 
چاپ و نشر اسکناس است، ترکیب اعضای ارکان تصمیم گیر این بانک مانند شورای پول و اعتبار یا 
هیات نظارت اندوخته اسکناس به نحوی تعیین شده که عاوه بر نمایندگان قوای سه گانه، نمایندگان 
بخش های دولتی و خصوصی نیز در آن ارکان عضویت داشته و در اتخاذ تصمیمات موثر باشند. لذا از 
این حیث بانک مرکزی تشکیاتی کامًا فرا قوه ای محسوب می شود، اما طرح جدید نظام بانکداری چه 

تغییراتی در ماهیت حقوقی و ساختار اداری بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد؟
در پاسخ بدین پرسش باید توجه داشت که در طرح مورد اشاره تغییراتی کامًا اساسی  در ارکان و 

ساختار بانک مرکزی ایجاد و یا به عبارتی پیشنهاد شده است:
اوالً: براساس ماده ۵ ارکان بانک مرکزی شامل هیات عامل، رئیس کل و هیات حسابرسی تعیین 
ش��ده و مجمع عمومی و نیز هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار )یا در واقع بازرس قانونی 
بانک مرکزی( از ارکان بانک مرکزی حذف شده است. حذف مجمع بدین معناست که بانک مرکزی 
دیگر یک شرکت سهامی دولتی نیست. وزارتخانه هم محسوب نخواهد شد، اما براساس تعاریف قانون 
محاسبات کشور و همچنین قانون خدمات مدیریت کشوری از این پس در صورت تصویب طرح مورد 
اش��اره بانک مرکزی صرفاً یک موسس��ه دولتی محسوب خواهد شد. زیرا در ماده۳ قانون مورد اشاره 
موسسه دولتی چنین تعریف شده است: )موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب 
قانون ایجاد و زی�رنظ�ر یک�ي از ق�واي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد. ) میزان سرمایه 
این موسسه در قانون مورد بحث مشخص نشده است و افزون بر آن در طرح جدید مقرر نشده است 
که پس از تصویب نهایی قانون حقوق و تعهدات شرکت سهامی بانک مرکزی به این موسسه منتقل 
خواهد شد یا خیر و اینکه آیا شخصیت یا به عبارتی پوسته قانونی بانک مرکزی با تشکیل موسسه 

دولتی بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر؟
ثانیاً: به جای شورای پول و اعتبار نهادی به نام هیات عالی با اختیاراتی کاما وسیع طراحی شده 
اس��ت. اعضای این هیات به دو دس��ته اعضای اجرایی و اعضای غیراجرایی تقس��یم شده اند. اعضای 
اجرایی هیات عالی عبارتند از رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی و معاون نظارتی رئیس 
کل. اعضای غیراجرایی هیات عالی نیز عبارتند ازس��ه نفر به پیش��نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 
)یک اقتصاددان کان، یک نفر متخصص حقوق بانکی، و یک نفر اقتصادادن متخصص به پیش��نهاد 
اتاق های سه گانه و تایید وزیر(  با تایید رئیس جمهور، یک نفر نمایند قوه قضائیه و دو نفر)اقتصاددان 
و متخصص در امور بانکی و مالی( به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور. ترکیبی 
کاما دولتی که نه نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند و نه نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی 
)زیرا نمایندگان بخش غیردولتی نیز بایستی تایید وزیر اقتصاد را داشته باشند( و نه نماینده نظام بانکی 

کشور از جمله دبیرکل کانون بانک ها.
برای هیات عالی نیز سه شورای تخصصی پیش بینی شده که تحت نظارت هیات عالی فعالیت می کنند. 
این سه شورا عبارت است از شورای سیاست گذاری پولی و ارزی، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و 
شورای فقهی. ترکیب این شوراها نیز کاما دولتی و عمدتا از بین مقامات بانک مرکزی تعیین شده است. 

تعیین سیاست های پولی و ارزی و اعتباری و نیز بانکی برعهده هیات عالی قرار گرفته است.
ثالثاً: حذف هیات نظارت اندوخته اس��کناس و احاله وظیفه سیاست گذاری در زمینه چاپ و نشر 
اس��کناس بدین معناست که مجلس یا دیوان محاس��بات هیچ گونه نظارت و کنترلی بر این موضوع 

اساسی نخواهد داشت.
رابع��اً: در ارکان جدی��د بعد از هیات عالی رئیس کل بانک مرکزی ق��رار دارد. در حال حاضر نحوه 
انتخاب رئیس کل بانک مرکزی براس��اس مصوبه مورخ1۳9۳/۸/24 مجمع تشخیص نظام موسوم به 
نحوه اداره بانک مرکزی صورت می گیرد، اما در قانون جدید رئیس کل بانک مرکزی توس��ط رئیس 
جمهور از میان افرادی که حداقل سه نفر از اعضای غیراجرایی هیات عالی پیشنهاد کرده اند انتخاب و 

منصوب می شود)بند 1 از قسمت ب ماده ۷(.
خامساً: هیات نظار نیز که در واقع به مثابه بازرس قانونی بانک مرکزی است از ارکان بانک مرکزی 

حذف شده است. زیرا در موسسه قانونا نیازی به تعیین بازرس قانونی نیست.
بدین ترتیب باید منتظر تصمیم نهایی مجلس یا مجمع تشخیص ماند که آیا تغییر ساختار حقوقی 
بانک مرکزی از شرکت سهامی به موسسه دولتی را خواهند پذیرفت یا خیر و در صورت پاسخ مثبت 
مجلس بدین طرح، آیا مخارج و هزینه های این موسسه توسط دولت تامین می شود یا راهکار دیگری 
برای تامین این هزینه ها در نظر گرفته خواهد شد و آیا پوسته حقوقی شرکت سهامی بانک مرکزی 
همچنان موجودیت خواهد داشت یا اینکه براساس مصوبه مجلس شرکت سهامی بانک مرکزی رسماً 
منحل می شود و کلیه اموال و دارایی ها و سرمایه و نیز حقوق و تعهدات قانونی آن به موسسه دولتی 

جدیدالتاسیس بانک مرکزی منتقل خواهد شد؟
به هرحال ابهامات موجود در طرح جدید بانکداری تدوینی توسط مجلس شورای اسامی نیازمند 

توضیحاتی قانونی در این طرح است.

دکتر مجید قاسمی در دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی:تبدیل ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری اسالمی
اقتصاد مقاومتی، ظرفیت متحول کردن فرهنگ صنعتی را در درون اقتصاد 

ایجاد می کند
اقتصاد مقاومتی، ظرفیت راهبردی برای ایجاد زمینه  الزم در راه پذیرش تغییر و تکامل در فرهنگ سازمانی را دارد و می تواند از یک سو 
دستاوردهای صنعتی را حفظ کند و از سوی دیگر، با استفاده از مکانیزم نوآوری مداوم، زمینه  را برای پویایی در فرهنگ صنعتی فراهم سازد.

به گزارش »فرصت امروز«، دکتر مجید قاس��می رئیس ش��ورای انجمن های علمی ایران و مدیرعامل بانک  پاسارگاد در دومین همایش 
راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی که در تاریخ 1۳ آبان 1۳9۸برگزار شد، به نقش مؤثر »مقاومت« در فرهنگ صنعتی اشاره کرد. او با بیان 
اینکه در درون فرهنگ صنعتی مقاومت جای گرفته است، گفت: در بحث فرهنگ صنعتی به خوبی می توان رد پای مقاومت را مشاهده کرد. 
این در شرایطی است که طی سال های اخیر فرهنگ صنعتی ورای میراث صنعتی قرار گرفته و منابع معاصر و پیش روی مرتبط با فرهنگ و 
نیز منابع خاق را هم دربر می گیرد تا بتواند فرصت های توسعه را در آینده ایجاد کند. میراث صنعتی نگاه رو به گذشته دارد و نگاه فرهنگ 
صنعتی رو به آینده اس��ت و بن مایه  توس��عه در آینده را رقم می زند. بقایای فیزیکی تاریخ فناوری و صنعت در هر جامعه ای که زیرس��اخت 
صنعتی در آن تعریف می شود، میراث فرهنگی را می سازد. مکان های مرتبط با صنعت )همانند شهر اصفهان(، در بحث میراث صنعتی تعریف 

می شوند و افراد مرتبط با آنها دارای فرهنگ صنعتی هستند.
دکتر قاسمی افزود: فرهنگ صنعتی به دارایی نامشهود متکی بر میراث صنعتی تکیه می کند و در واقع پل ارتباطی بین جامعه و صنعت 
را می س��ازد. ب��ه نحوی که مجموعه ای از میراث های ملموس و ناملموس در کن��ار دارایی هایی از قبیل ذهنیت، مهارت و کارکرد به عنوان 
مجموعه ای پایه ای، روال تحوالت صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهد. فرهنگ صنعتی حامی ایجاد زمینه ای پویا برای دس��تیابی به توسعه  

پایدار و درهم تنیده مبتنی بر ساختار صنعتی موجود است.
وی تصریح کرد: مناطقی که زمانی صنعتی محس��وب می ش��دند، قادر به تغییر ساخت و تبدیل شدن به مناطق جدید صنعتی هستند 
و در واقع فرهنگ، نیرو محرکه  افزایش مقاومت در مناطق پساصنعتی خواهد شد، بنابراین مسئوالن و دست اندرکاران باید در این جوامع 

تاش کنند که فرهنگ صنعتی را ایجاد و تقویت نمایند تا بتوانند فضایی بی همتا و باز برای توسعه  صنعتی به شکل پویا به وجود آورند.
دکتر قاس��می در ادامه به مبانی و پایه های اقتصاد مقاومتی اش��اره و خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی نوعی از اقتصاد است که با ایجاد 
مکانیزم های پویا و فعال می تواند در مقابل ضربه های مختل کننده  س��اخت و هویت، مقاومت کرده و ظرف کوتاه ترین زمان ممکن دوباره 

کشور را به مسیر توسعه ای برگرداند، پس اقتصاد مقاومتی قادر است ظرفیت متحول کردن فرهنگ صنعتی را در درون اقتصاد ایجاد کند.
مدیرعامل بانک  پاسارگاد درخصوص اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دغدغه های مقاوم سازی اقتصاد، تخریب ساختار و زایل شدن پایداری 
است که همواره وجود دارد، اما برخی که مفهوم تاب آوری اقتصاد را به جای اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند در واقع اقتصاد ریاضتی را مدنظر 

دارند در حالی که اقتصاد مقاومتی فراتر از تاب آوری است.
وی با برشمردن محورهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محورهای تغییرناپذیری وجود دارد که 
حفظ آن ضروری است. به نحوی که حفظ دستاوردهای کشور، تداوم پیشرفت، تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، تحقق سند چشم انداز 
20 س��اله و دس��تیابی به اقتصاد متکی بر دانش و فناوری مدنظر است. ضمن اینکه تحقق عدالت بنیانی در اقتصاد، برون گرا بودن و پویایی 

اقتصاد نیز از دیگر شاخصه های آن به شمار می رود.
رئیس شورای انجمن های علمی ایران با اشاره به  محورهای هویتی و انتصابی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بحث مقاومت در واقع ایجاد 
ظرفیت هایی اس��ت که عامل کاهش دوره های زمانی نابس��امانی بین زمان بروز ضربه و برگش��ت به مسیر عادی بوده و به تضمین پایداری 
می انجامد. پس مقاومتی شدن اقتصاد به معنای از دست دادن هویت ملی نیست بلکه مقاومت مشارکتی و حضور آحاد مردم را دنبال می کند.

وی در ادامه افزود: در این نوع مقاومت جامعه یاد می گیرد که بحران را چگونه به فرصت تبدیل کند و این همان رفتاری است که در بخش 
صنعت در چارچوب پذیرش تحول، فرهنگ صنعتی نامیده می شود و ایجاد یک فرهنگ پویا با تکیه بر مجموعه میراث های صنعتی است 
که می تواند تغییر ایجاد کند. وی در ادامه با اشاره به اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صنعت خودروسازی تصریح کرد: اگر از ما 
سؤال شود که آیا تولید خودرو در ایران همپای دنیا پیشرفت کرده به طور قطع پاسخ ما منفی است و نیاز است که در آن تحول ایجاد شود.
رئیس انجمن مدیریت ایران، با پرداختن به الگوی رفتاری مقاومت و مباحث ارزش ها، رهبری کردن و هدایت و حساسیت  مثبت نسبت به 
تغییر، ادامه داد: این مباحث در فضایی با هوشیاری، اطاع رسانی و ارتباطات و انتقال اطاعات مناسب، به وابستگی و تلفیق جامعه و همچنین 

همبستگی سیاست گذاران و جامعه می انجامد و گسترش مقاومت و تقویت فرهنگ صنعتی را موجب می شود.
وی با اشاره به ظرفیت  راهبردی مقاومت گفت: اقتصاد مقاومتی، ظرفیت راهبردی برای ایجاد زمینه  الزم در راه پذیرش تغییر و تکامل در 
فرهنگ سازمانی را دارد و می تواند از یک سو دستاوردهای صنعتی را حفظ کند و از سوی دیگر، با استفاده از مکانیزم نوآوری مداوم، زمینه  
را برای پویایی در فرهنگ صنعتی فراهم سازد. دکتر قاسمی در ادامه اظهار داشت: دانش بنیانی عاملی است که می تواند ابزار تحول فرهنگ 
صنعتی ش��ود و پیش��تازی اقتصاد دانش بنیان یکی از محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی است. همچنین اقتصاد مقاومتی بر پایه  مشارکت 
حداکثری آحاد مردم استوار است که این مفهوم بر به حداکثر رساندن کارآفرینی خصوصی تأکید دارد. وی در ادامه به پیوند افراد باتجربه 
در حوزه های صنعتی با برخی بانک ها اشاره و خاطرنشان کرد: در شرکت میدکو ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری شده که تلفیقی از همکاری 
فرهنگ صنعتی بخش مالی و نیز صنعت کشور به شمار می رود. ضمن اینکه خط لوله صادرات گاز به عراق با 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
بانک پاس��ارگاد و با بهره مندی از تخصص جوانان ایرانی، در کمتر از یک س��ال و نیم احداث ش��د که در سال جاری 4.۵ میلیارد دالر برای 
کشور ارز  آوری داشته است؛ پس فرزندان این آب و خاک قادرند دست به کارهای بزرگ بزنند و توفیقاتی در سطح بین المللی داشته  باشند.

محمدرضا جمشیدی
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی



فرصت امروز: در واپسین گزارش رقابت پذیری جهانی که از سوی مجمع 
جهانی اقتصاد در اکتبر سال 2019 منتشر شده است، ایران با کسب رتبه 
99 از میان 141 کشور، نسبت به سال گذشته 10 پله کاهش رتبه داشته 
اس��ت. همچنین در مقایسه با 20 کشور سند چش��م انداز که در گزارش 
رقابت پذیری بررس��ی  ش��ده اند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایس��ه با سال 
گذش��ته، در جایگاه هفدهم قرار گرفته اس��ت. البته در مقایسه با گزارش 
سال گذشته، کشورهای بیشتری از منطقه در رقابت پذیری از ایران پیشی 
گرفته اند. ایران با 10 پله تنزل، بیشترین کاهش رقابت پذیری را در میان 
کشورهای منطقه داشته است. پس از ایران نیز لبنان و گرجستان هر یک 
ب��ا ۸ پله تنزل و عمان با ۶ پله تنزل بیش��ترین تضعی��ف رقابت پذیری را 
تجربه کرده اند. آذربایجان هم با 11 پله صعود، کویت با ۸ پله، بحرین با ۵ 
پله، قزاقستان با 4پله و عربستان و اردن هر یک با ۳ پله صعود، بیشترین 

پیشرفت را در رقابت پذیری منطقه به خود اختصاص داده اند.
کاهش رتبه ایران در میان کش��ورهای منطقه در حالی اس��ت که طبق 
ماده )22( قانون برنامه شش��م توس��عه، دولت مکلف شده است در طول 
س��ال های برنامه، رتبه ایران در ش��اخص رقابت پذیری جهانی را در میان 
کش��ورهای منطقه س��ند چش��م انداز به رتبه س��وم ارتقا دهد و هر سال 

20درصد از این هدف محقق شود.
در همین زمین��ه، مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش به بررس��ی 
وضعی��ت ایران در گ��زارش رقابت پذیري جهاني س��ال 2019 پرداخت و 
رکن »بازار نیروی کار« را بدترین وضعیت و رکن »اندازه بازار« را بهترین 
شاخص رقابت پذیری ایران معرفی کرد. به گفته بازوی کارشناسی مجلس، 
روش شناس��ی گزارش رقابت پذیری در س��ال 201۸ م��ورد بازنگری قرار 
گرف��ت و تغییراتی در تعاریف مؤلفه ه��ا و به ویژه در روش وزن دهی ارکان 
دوازده گانه شاخص ایجاد شد، بنابراین در رتبه سال 201۷ ایران نیز پس از 
تطبیق با روش شناسی جدید تجدیدنظر شد و از ۶9 به ۸9 رسید، بنابراین 
تنزل رتبه ایران در سال 201۸ نسبت به سال 201۷، یک رتبه و در سال 

2019 نسبت به سال 201۸، 10رتبه است.
ش��اخص رقابت پذیری سال 2019 متش��کل از 10۳ مؤلفه است که در 
12 رکن طبقه بندی  ش��ده اند. با وجود تفاوت هایی که طبق روش شناسی 
جدید در تعریف مؤلفه ها ایجادشده، ارکان دوازده گانه به لحاظ مفهومی در 

گزارش های سال های مختلف قابل مقایسه و تطبیق هستند.
طبق رتبه بندی س��ال 2019، ایران همچون سال های گذشته در رکن 

»ب��ازار نی��روی کار« بدترین وضعی��ت و در رکن »اندازه ب��ازار« بهترین 
وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می توان مشاهده کرد 
عامل تنزل رتبه کش��ور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان »ثبات اقتصاد کان«، 

»بازارهای مالی« و »پویایی کسب وکار« بوده است.
افزایش مقدار مؤلفه »تورم«، همچون سال گذشته دلیل اصلی بدترشدن 
وضعیت رکن »ثبات اقتصاد کان« بوده است. اضافه شدن مؤلفه »نسبت 
کفایت س��رمایه نظارتی بانک ها )با رتبه 141(« برای ایران را نیز می توان 
عامل اصلی بدترش��دن وضعیت رکن »بازارهای مالی« تلقی کرد؛ اگرچه 
تغییر رتبه مؤلفه های »دسترسی به سرمایه خطرپذیر )از 111 به 121(« 
و »درص��د مطالبات غیرجاری )از 10۳ ب��ه 114(« را نیز می توان در این 
خصوص مؤثر دانس��ت. ۳۳ رتبه تنزل در رکن »پویایی کس��ب وکار« نیز 
عمدتاً ناش��ی از بدتر شدن وضعیت مؤلفه های »زمان شروع کسب وکار )از 
۸۸ به 1۳۶(«، »شرکت های پذیرای ایده های نو )از ۷1 به 11۳(« و »رشد 

شرکت های نوآور )از ۷۵ به 90(« بوده است.
طبق گزارش سال 2019، 10مؤلفه ای که بهترین رتبه را در ایران کسب 
کرده اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، مقررات کارایی انرژی، تولید 
ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(، هزینه ش��روع کسب وکار، شاخص 
اتصال جاده، ش��اخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، مقررات 
انرژی تجدیدپذیر، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین 
10 مؤلفه ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت 
س��رمایه نظارتی بانک ها، تعرفه های تجاری، دشواری استخدام نیروی کار 
خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات )درصد ازGDP(، حکمرانی 
سهامداران، ثبات و سامت بانکی، زمان شروع کسب وکار، مجموعه مهارت 

فارغ التحصیان، حمایت از حقوق مالکیت فکری.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت نامناسب ایران در 
گزارش رقابت پذیری جهانی و تنزل رتبه کشور در سال های اخیر نیازمند 
برنامه ری��زی و اقدام مؤثر دولت برای انجام اصاحات در این حوزه اس��ت. 
مرکز پژوهش ها به دولت پیش��نهاد کرده اس��ت اصاح��ات از ارکانی که 
کش��ور بدترین وضعی��ت را در آنها دارد ازجمله بازار نی��روی کار )با رتبه 
140(،  ثبات اقتصاد کان )با رتبه 1۳4(، بازار کاال )با رتبه 1۳۳(، پویایی 
کس��ب وکار )با رتبه1۳2( و بازارهای مالی )با رتبه 12۳( آغاز شوند. برای 
بهبود در ارکان مذکور، اصاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل 
ت��ورم، اصاح نظام بانک��ی، کاهش مداخات قیمتی دول��ت در بازار کاال 

)تعرفه ها و یارانه ها( و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت 
برنامه های دولت قرار گیرد.

همچنین معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به فاصله ای 
چن��د از گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس، به رون��د موقعیتی ایران در 
شاخص رقابت پذیری جهان در سال 2019 پرداخت و نوشت: همانطور که 
احتمال داده می شد، موقعیت ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری 2019 
که گزارش آن در روز 1۷ مهر توس��ط مجمع جهانی اقتصاد منتش��ر شد، 
تضعیف ش��د. امتیاز ایران در این گزارش مع��ادل ۵۳ )از 100( و رتبه در 
میان 141 کشور جهان برابر 99 اعام شده که در مقایسه با گزارش 201۸ 
از لحاظ امتیاز 2واحد کاهش و از حیث رتبه، 10 پله، تضعیف شده است.

بدتری��ن رتبه های ایران در رکن های دوازده گانه این ش��اخص عبارت از 
ثب��ات اقتصاد کان)1۳4(، بازار کار)140(، ب��ازار محصول)1۳۳(، پویایی 
کسب و کار)1۳2( و نهادها)120( هستند. بر این اساس بهترین رتبه های 
ایران در رکن های این ش��اخص اندازه ب��ازار)21(، ظرفیت نوآوری)۷1( و 

سامت )۷2( بوده اند.
اقتصادهای برتر جهان در شاخص رقابت پذیری در سال 2019 به ترتیب 
رتبه کش��ورهای سنگاپور، آمریکا و هنگ کنگ بوده اند. در گزارش 2019، 
سنگاپور در حالی رتبه اول را کسب کرده که در سال قبل، این رتبه متعلق 
به آمریکا بود. در میان کشورهای عربی، بهترین اقتصادها، امارات متحده 
عرب��ی با رتبه 2۵ و قطر با رتبه 29، در میان کش��ورهای آمریکای التین 
و کارائیب، ش��یلی با رتبه ۳۳ و مکزیک با رتبه 4۸، در میان اقتصادهای 
منطقه آمریکای شمالی و اروپا، کشور آمریکا با رتبه 2، در میان کشورهای 
جنوب آس��یا کش��ور هند با رتبه ۶۸ قرار دارند. همچنین رتبه کشورهای 
چین، عربستان، روسیه و ترکیه در این شاخص برای سال 2019 به ترتیب 

برابر با 2۸، ۳۶، 4۳ و ۶1 اعام شده است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در پایان نوشته است: 
وفق بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده از طریق 
بهبود محیط کسب و کار ترتیبی اتخاذ کند تا در پایان برنامه ششم توسعه، 
رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری بین کشورهای منطقه سند چشم انداز، 
س��وم شود و ساالنه 20درصد از این هدف محقق شود. همچنین براساس 
این حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده تا در پایان شهریور 
هر س��ال گزارش عملکرد میزان تحقق این ماده به همراه مستندات الزم 

را به مجلس ارائه کند.

اصالح قوانین اولین گام رقابت پذیر کردن اقتصاد ایران

کارنامه ایران در رقابت پذیری

عدم رقابت پذیری از مهمترین مش��کات اقتصاد ایران و از جمله در 
بخش تولید و مهمتر از آن در تولید صنعتی است.  این در حالی است 
که هنوز نمی توان رویکرد مشخصی را برای افزایش میزان رقابت پذیری 
اقتصاد کشور و ارتقای جایگاه ایران در سطح بین المللی  شناسایی کرد. 
صاحب نظران اقتص��ادی و مدیریتی بر این باورند که مواردی همچون 
گس��ترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، 
انقاب در فناوری اطاعات و همچنین افزایش تعداد و کیفیت رقبای 
جهان��ی و منطقه ای به مفهوم رقابت پذیری اهمیت ویژه ای بخش��یده 

است.
به گزارش ایرنا، واقعیت این است که ماهیت رقابت بین المللی به شدت 
تغییر کرده و به تبع آن باید کیفیت رقابت های اقتصادی داخلی نیز تغییر 
کن��د. امروزه دنیا به س��متی در حال حرکت اس��ت ک��ه هدف آن تحقق 
هرچه بیش��تر مواردی همچون حذف موانع در تجارت و س��رمایه گذاری، 
جهانی شدن بازارها، افزایش مهارت و دانش رقابت، افزایش ارزش خدمات 
در مقاب��ل ارزش فعالیت ه��ای تولیدی، تغییر ماهی��ت همکاری های بین 

کشورها و مواردی از این قبیل است.
چنانچه از ظاهر واژه رقابت پذیری هویداست، این کلمه قبل از هر چیز 
ناظر به ظرفیت و توان رقابت یک کشور در عرصه تجارت بین المللی است. 
صاحب نظران رقابت پذیری را قابلیت ها و توانمندی هایی می دانند که یک 
کشور دارا بوده و می تواند براساس آنها در صحنه تجارت بین الملل به رقابت 
بپردازد و نرخ بازگش��ت باالیی را در عوامل تولید ایجاد کند و قادر باش��د 
نیروی انس��انی خود را در وضعیت نسبتا باالیی قرار دهد. آنها در تعریفی 
دیگر رقابت پذیری را عبارت از توانایی افزایش س��هم بازار، سوددهی، رشد 
ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه و بین المللی برای یک دوره 

طوالنی می دانند.
همچنی��ن، مجمع جهانی اقتصاد هر س��ال گزارش��ی درب��اره وضعیت 
رقابت پذی��ری در جهان ارائه می کند. البته انتش��ار  این گزارش از س��ال  
200۵ میادی ش��روع ش��د. بنابراین، بهترین گزینه ب��رای ارائه تعریفی 
س��ودمند رجوع به خود این گزارش است. طبق گزارش یادشده، رقابت به 

عنوان مجموعه ای از نهادها، سیاس��ت ها و عواملی که سطوح بهره وری را 
در یک کش��ور تعیین می کنند تعریف شده است. رقابت در بازار محصول، 
موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود و رشد بهره وری به خودی خود 

یکی از منابع رشد اقتصادی در کشورها به شمار می رود.
 کش��ورهای مختلف و از جمله ایران، برای پرداختن به رقابت در عرصه 
جهانی و ارتقای س��طح بخش های مختلف اقتصادی باید دارای یک سری 
از ویژگی ها باش��ند. این ویژگی ها تعیین کنن��ده جایگاه آنها در رتبه بندی 

جهانی رقابت پذیری است.
 طبق آخری��ن گزارش های موجود ابعاد رقابت ذیل چهار دس��ته قابل 
تقسیم بندی است و هر دسته خود ش��امل زیرمجموعه هایی می شود. در 
گروه و دس��ته »محیط توانمندس��از« نهادها، زیرس��اخت، انطباق پذیری 
فناوری اطاعات و ارتباطات و ثبات اقتصاد کان قرار دارد. بازار محصول، 
بازار نیروی کار، نظام مالی، اندازه بازار نیز در دس��ته »بازارها« جای دارد. 
گروه »سرمایه انسانی« شامل سامت و مهارت ها می شود و پویایی کسب 

وکار، ظرفیت نوآوری در زیرمجموعه »اکوسیستم نوآوری« قرار می گیرد.
اما بررس��ی ها نشان می دهد گزارش رقابت پذیری جهانی تا سال 200۸ 
برای ایران محاس��به نمی شد و وضعیت رقابت پذیری ایران برای سال های 
200۵، 200۶ ، 200۷ و 200۸  مش��خص نیس��ت. از سال 200۸ به بعد 
تاش هایی از س��وی نهادهایی مانند ات��اق بازرگانی ایران صورت گرفت و 
اطاعات این ش��اخص برای کش��ور ما نیز گ��ردآوری و در اختیار مجمع 
جهانی اقتصاد قرار داده ش��د تا در گزارش س��ال بعد، یعنی س��ال 2009 

رتبه و جایگاه بین المللی ایران از نظر میزان رقابت پذیری مشخص شود.
اکنون ح��دود یک دهه از گزارش وضعی��ت رقابت پذیری جهانی ایران 
می گذرد و کشور ما در رتبه های متفاوتی قرار گرفته  است. با این حال، نظر 
کارشناس��ان این است که افت و خیز ایران بیشتر به دلیل تغییر وضعیت 
سایر کشورها بوده و نه به خاطر تغییر وضعیت ایران در شاخص مورد نظر. 
البته در برخی سال ها افت زیادی هم داشته است که ناشی از بدتر شدن 

شرایط رقابت پذیری ما بوده است.
به طور کل ایران در س��ال 2012 در بین 144 کشور رتبه ۶۶ را کسب 

کرده است. س��ال بعد، یعنی در 201۳ در بین 14۸ کشور حائز رتبه ۸2 
بوده اس��ت که بیانگر افتی شدید در این شاخص است. سال 2014 نیز با 
یک پله س��قوط به رتبه ۸۳ در میان 14۸ کشور می رسد. در سال 201۵ 
در بین 140 کشور رتبه ۷4 را کسب می کند. در 201۶ نیز در میان 1۳۸ 
کش��ور در جایگاه ۷۶ می نشیند. سال بعد به رتبه ۶9 از میان 1۳۸ کشور 

می رسد.
همچنین، از نظر رتبه منطقه ای بررس��ی کارشناسان نشان می دهد که 
در س��ال 201۷ از میان 20 کش��ور مطرح در سند چشم انداز 1404، که 
نام آنها نیز در گزارش رقابت پذیری جهانی آمده، در جایگاه سیزدهم قرار 

گرفته است.
در سال 201۸ روش محاسبه و رتبه بندی در تهیه گزارش رقابت پذیری 
تغییر می کند. براساس روش جدید کشور ما در سال 201۸رتبه ۸9 را در 

میان 140 کشور مورد بررسی را به دست می آورد.
کارشناس��ان معتقدن��د که این تغییر باعث تنزل رتبه کش��ور از ۶9 در 
گزارش س��ال گذش��ته به ۸9 در گزارش س��ال جدید بوده  است، اما در 
عمل پس از تطبیق امتیازات سال گذشته با روش شناسی جدید، مشخص 
می ش��ود که ایران تنها یک رتبه در مقایس��ه با سال گذشته تنزل داشته 

است.
صاحب نظران این وضعیت را به نقد کشیده و به ماده )22( قانون برنامه 
ششم توسعه اشاره می کنند که در آن قانون گذار دولت را مکلف کرده است 
که در طول س��ال های برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی 
را در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر 

سال 20درصد از این هدف محقق شود.
بنابراین وضعیت موجود بیانگر نیاز به تاش��ی جدی در راستای بهبود 
وضعیت جایگاه کش��ور و تحقق برنامه های توس��عه از این نظر اس��ت. به 
طور کل وضعیت اقتصادی کش��ور و بسیاری از شاخص های خرد و کان 
اقتصادی در ارتباط مس��تقیم با میزان رقابت پذیری جهانی قرار دارد و در 
صورتی که بهبودی در این زمینه حاصل نش��ود نمی توان برای رسیدن به 

وضعیت اقتصادی مطلوب انتظار معجزه داشت.

آسیب شناسی رتبه ایران در مولفه های رقابت پذیری

کاهش رقابت پذیری ایران به زبان آمار

نگاه

سرمایه های ایرانی چطور راهی گرجستان شدند؟
همه چیز درباره »مالیات بر فرار« 

گرجس��تان با به کارگیری س��امانه های شفاف ساز بانکی و تجاری 
به ش��کل بی سابقه ای رش��د کرده و در س��ال های اخیر به یکی از 

امن ترین و سالم ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است.
بعد از فروپاشی شوروی، برخی جمهوری های تازه استقال یافته 
دچار بی قانونی و هرج و مرج شدند. در گرجستان باندهای مافیایی 
اقتص��اد را در دس��ت گرفتند و ب��دون عبور از گم��رک، کاال را به 
قیمت دلخواه در کش��ور می فروختند ت��ا جایی که قاچاق، انحصار، 
زورگوی��ی، اخ��اذی و رش��وه خواری در ادارات گرجس��تان در دنیا 
مشهور ش��د. نتیجه این فساد و ناامنی هم کاهش سرمایه گذاری و 
تولید و افزایش بیکاری و تورم بود، تا اینکه در س��ال 200۶ دولت 
گرجس��تان تاش کرد با استفاده از س��امانه های شفاف ساز به این 
وضع خاتم��ه دهد. در نتیجه، دولت، س��امانه های گمرک، حمل و 
نقل، انبارها و فروشگاه های کل کشور را الکترونیکی و به هم وصل 
کرد تا هر کاالیی که در گرجستان وارد یا فروخته شده و هر پولی 
که در کشور جابه جا می شد برای دولت قابلیت ردگیری پیدا کرد.

در همین زمینه، وحید ش��قاقی ش��هری می گوید: گرجستان در 
س��ال گذش��ته پذیرای بیش از ۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی در 
بخش اماک و تاس��یس ش��رکت بوده اس��ت که بررس��ی ها نشان 
می دهد بخش مهمی از این اعتبار از س��وی ایرانی ها تامین ش��ده 

است.
او در گفت وگ��و ب��ا خبرآناین، ادامه داد: ای��ن رقم، برای اقتصاد 
گرجستان و البته برای اقتصاد ایران، رقم بزرگی محسوب می شود. 
از این رو ضرورت دارد ایران، عوامل اقتصادی و اجتماعی که منجر 
به خروج س��رمایه ها از کش��ور شده اس��ت را با حساسیت بیشتری 

مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دالیل خروج سرمایه، 
مولفه امنیت سرمایه گذاری در هر کشوری است، گفت: غالبا در 
اقتصادهایی که عوامل داخلی و خارجی امنیت س��رمایه گذاری 
را با خطر مواجه می کنند، روند خروج سرمایه شدت می گیرد، 
ام��ا در اغلب م��وارد کش��ورها در صدد یافتن راه��کاری برای 

پیشگیری از این ماجرا هستند .
به گفته وی، نکته مهم اینجاست که به رغم انتشار آمارهای 
هش��داردهنده درخصوص خری��د ملک از س��وی ایرانی ها در 
ترکیه، گرجستان و دیگر کشورها باز شاهدیم ابزارهای نظارتی 
ب��رای ممانعت از این اقدام صورت نمی گیرد. در ش��رایطی که 
ایران در جنگ اقتصادی به س��ر می برد و تحریم های اقتصادی 
فش��ار س��نگینی را به ایران وارد می کند، هی��چ کس نمی داند 
دقیقا چه میزان س��رمایه به مقصد کدام کشورها از ایران خارج 
می ش��ود، در حالی ک��ه می توان با ابزارهایی ضمن شناس��ایی 
س��رمایه خروجی، با دریاف��ت مالیات و... مقاب��ل این وضعیت 

ایستاد .
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی ادامه داد: به طور مثال 
در آلمان از دهه ۳0 تا دوران پس از جنگ جهانی دوم مالیاتی 
وضع شده بود تحت عنوان »مالیات بر فرار« بدین معنا که هر 
کس��ی قصد خارج کردن سرمایه اش از کشور را داشت باید این 
مالیات را پرداخت می کرد. هم اکنون نیز در هند، کانادا قانونی 
تحت عنوان مالیات بر خروج سرمایه وجود دارد بدین معنا که 
برای خروج س��رمایه از کش��ور باید بین 2۵ تا ۵0درصد ارزش 
س��رمایه را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند و این خود 

مانعی در راه خروج سرمایه است.
او تاکی��د کرد: متاس��فانه ما در هر دو بعد ب��ا چالش مواجه 
هستیم؛ در وهله اول با کاهش امنیت سرمایه گذاری، سرمایه ها 
خصوصا س��رمایه های قش��ر مرفه و پولدار، میل به خروج پیدا 
کرده است و از سوی دیگر نبود ابزار نظارتی سبب شده است، 
هزینه خروج این سرمایه ها به اقتصاد کشور وارد شود و افرادی 
که اقدام به خارج کردن سرمایه های ش��ان می کنند در حاش��یه 

امن قرار داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه با معرفی بازار رقیب 
برای بخش مسکن ایران درصددند نسبت به جذب سرمایه های 
ایرانی��ان اقدام کنند، گفت: تبلیغات گس��ترده و هجومی، حاال 
گرجس��تان و ترکیه را به مقصد بس��یاری از سرمایه ها تبدیل 
کرده و از س��وی دیگر کش��ورهای دیگر منطقه نیز این بازار را 
مس��اعد می بینند و در صددند ش��رایطی برای جذب بخشی از 

آن را فراهم کنند.
ش��قاقی پیش��نهاد کرد عاوه بر اتخاذ تدابیر س��ختگیرانه و 
تقویت نهادهای نظارتی، مالیات خروج س��رمایه هرچه سریع تر 
وضع شود تا هزینه خرید ملک توسط برخی در خارج از کشور 
بر اقتصاد کشور تحمیل نشود. به گفته وی با نصیحت و موعظه 

نمی توان مقابل خروج سرمایه ها از ایران ایستاد.
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه بخشی از این سرمایه ها در 
بخش ملک هزینه می ش��ود و بخشی نیز بابت تاسیس شرکت 
در این کش��ورها از ایران خارج می ش��ود، گفت: برای اقتصادی 
چون گرجستان، وقتی حجم سرمایه خارجی ورودی در بخش 
ملک و ش��رکت ب��ه ۵ میلیارد دالر برس��د، در اقتصادی چون 

ترکیه این رقم بسیار بزرگ تر خواهد بود. 
او با اش��اره به اینکه میزان ثروت اف��راد به راحتی قابل رصد 
است، گفت: ابزارهای مالیاتی اینجا می توانند عاملی کنترلی در 

ممانعت از خروج بی حساب و کتاب سرمایه باشند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش تاکید کرد: متاسفانه هیچ 
آمار روشنی از تعداد شرکت ها یا میزان سرمایه گذاری ایرانیان 
در خارج کش��ور وجود ندارد و هر آماری نیز اعام ش��ود آمار 
دقیقی نیست. حتی کشورهای اطراف نظیر ترکیه و گرجستان 
و ... ب��ا آگاه��ی از این خأل آماری هیچ گاه میزان س��رمایه های 

ورودی از ایران را منتشر نمی کنند.
وی تاکی��د ک��رد: نکت��ه قابل بررس��ی دیگر این اس��ت که 
س��رمایه های ایرانی به بهانه نبود امنیت س��رمایه گذاری راهی 
کشورهایی می شوند که در مقیاس بین المللی و استانداردهای 

جهانی دارای امنیت چندان باالیی نیستند.
 ش��قاقی در توضیح این مطلب ادامه داد: این کشورها اتفاقا 
دارای ریس��ک متوس��ط به باال هس��تند اما عام��ل تبلیغات و 
بی توجهی به روند خروج س��رمایه عامل مهم این اتفاق ش��ده 

است.
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فرصت امروز: معاون وزیر راه و شهرس��ازی از آغ��از ثبت نام طرح اقدام 
ملی مس��کن از امروز هجدهم آبان در بیش از 10 اس��تان کشور خبر داد 
و گف��ت: تهرانی ها تا یک ماه آینده می توانند در طرح اقدام ملی مس��کن 

ثبت نام کنند.
محمود محمودزاده با اعام نشانی سایت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
گفت: متقاضیان می توانند شرایط ثبت نام را از روز شنبه 1۸ آبان مطالعه 
کنن��د و برای اینکه فرصت برابر در اختیار همه قرار گیرد، س��ه روز زمان 

دارند که مدارک خود را بارگذاری کنند.
به گفته محمودزاده، 10 اس��تان آماده نام نویس��ی در طرح ملی مسکن 
هس��تند که در اولین گام از سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و 

جنوبی آغاز می شود.
او با بیان اینکه متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن می توانند از 
روز شنبه با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir شروط نام نویسی را 
مطالعه کنند، ادامه داد: هر سه روز یک بار فرآیند ثبت نام در سه تا چهار 
اس��تان آغاز می شود. در اولین گام در سیستان و بلوچستان، قم، خراسان 
ش��مالی و خراسان جنوبی نام نویسی شروع می شود. مرحله دوم مربوط به 
کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان است. در گام سوم نیز نام نویسی 
در چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد ش��روع می شود. در سایر مناطق 
از جمله ش��هرهای جدید اطراف تهران نیز مراحل ثبت نام به زودی آغاز و 

همانند 10 استان مذکور اطاع رسانی خواهد شد.
به گفته وی، پیشرفت پروژه در استان های مختلف، متفاوت است. بعضی 

پروژه ها شروع شده و برخی دیگر آماده آغاز است. وقتی متقاضیان ثبت نام 
کنند مراحل و جزییات طرح موردنظر خود را می بینند. آنچه مهم اس��ت 

اینکه مردم ظرف دو سال خانه خود را تحویل می گیرند.
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز مرحله 
اعام ش��رایط ثبت نام از امروز هجدهم آبان تصریح کرد: روزهای ش��نبه، 
یکش��نبه و دوشنبه را به مش��اهده ش��رایط ثبت نام اختصاص داده ایم تا 
متقاضیانی که واجد شرایط هستند مدارک موردنیاز را برای بارگذاری در 
سایت آماده کنند و کسی جا نماند. با توجه به محدودیت ثبت نام، زمان سه 
روزه برای آماده کردن مدارک را اختصاص دادیم تا متقاضیان برای ثبت نام 

الکترونیکی فرصت برابر داشته باشند.
محم��ودزاده درب��اره نوع قراردادها نیز گفت: در طرح اقدام ملی، س��بد 
متنوعی را طراحی کردیم که پروژه های مش��ارکتی، بخش کوچکی از آن 
است. اغلب پروژه ها یا براساس واگذاری زمین 99 ساله یا براساس قیمت 
تمام ش��ده فروش اقس��اطی است. به طور مثال، کس��انی که در بافت های 
فرسوده و ناکارآمد ملک شخصی دارند و می خواهند بازسازی کنند، بسته 
تش��ویقی ش��هرداری در پروانه به آنها اختصاص می یابد. یک نوع دیگر در 
ش��هرهایی اس��ت که دولت امکان تامین زمین دارد که واگذاری 99 ساله 
انجام می شود و در حقیقت زمین رایگان به متقاضیان اختصاص می دهیم.

وی ادام��ه داد: عم��ده بحث روی فروش اقس��اطی زمین اس��ت؛ یعنی 
ساختمان با قیمت تمام شده با سازنده توافق می شود. با توجه به طول دوره 
ساخت که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد، بخشی از هزینه اجرا از 

طریق تسهیات تامین می شود و بخشی هم خود شخص باید آورده واریز 
کند. درخصوص قیمت زمین، حداقل دو س��ال تنفس می دهیم و بعد به 
صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می کنیم که با یک رقم خیلی جزئی، 
مالک زمین می ش��وند. او قیمت واحدها را متناس��ب با ش��رایط هر پروژه 
دانس��ت و گفت: ما برای متقاضیان قدرت انتخاب گذاشته ایم. اوال احداث 
خانه ها براساس الگوی مصرف است اما به هر حال واحدهای متنوعی را بنا 
به س��لیقه متقاضیان ارائه می کنیم. واحدها براساس قیمت تمام شده بازار 
خواهد بود و دولت در این فرآیند نه تنها سودی نمی برد بلکه یارانه و زمین 
هم در اختیار می گذارد. فقط یک سود جزئی به سازندگان می رسد. هدف 

نهایی دولت این است که مردم صاحب خانه شوند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص زم��ان ثبت نام مردم تهران در 
طرح اقدام ملی مس��کن هم گفت: تهرانی ها هم تا یک ماه دیگر می توانند 

در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند.
به گفته محمودزاده، س��ه شهر جدید اطراف تهران شامل پردیس، پرند 
و اندیش��ه برای س��اخت خانه های طرح اقدام ملی انتخاب ش��ده است و 
پایتخت نشینان در این سه شهر صاحب خانه در طرح اقدام ملی می شوند. 
ضمن اینکه در شهرستان های استان تهران نیز خانه برای ساکنان شهرهای 

مذکور ساخته خواهد شد.
او با بیان اینکه به دلیل سیاس��ت کنترل جمعیت، خانه های طرح اقدام 
ملی در کانش��هر تهران ساخته نخواهد ش��د، گفت: این خانه ها تنها در 

شهرهای جدید اطراف تهران ساخته می شود.

نشانی سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن اعالم شد

ثبت نام در 4 استان از امروز
یادداشت

چرا آمار دقیقی از میزان و گستره کولبری وجود ندارد؟
پیدا و پنهان پدیده کولبری در ایران

سال هاست که ورود کاال توسط مرزنشینان به رسمیت شناخته شده، 
اما ابعاد و گس��تره پدیده کولبری همچنان مبهم اس��ت و برآوردهای 
متفاوتی از تعداد کولبران ارائه می شود. در حالی که پدیده کولبری طی 
سال های گذشته به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح بوده، اما آمارهای 
مش��خصی درباره گستره آن در دست نیس��ت و حتی قانونمندکردن 

کولبری نیز نتوانسته باعث افزایش دقت در ارائه آمارها شود.
ب��ه گزارش ایرنا، تخمین های متفاوتی درب��اره تعداد کولبران وجود 
دارد. رس��ول خضری، نماینده مجلس در آذرم��اه 9۶ از تاثیر کولبری 
بر معیش��ت ۷0 هزار نفر سخن گفته بود. در واقع، برطبق آیین نامه ها 
می توان بین افرادی که بالقوه امکان یا فرصت کولبری یا پیله وری دارند 
و افرادی که به صورت بالفعل مش��غول آن هس��تند، تفاوت گذاشت. 
ب��ه طور مثال در »اصاح آیین نامه س��اماندهی مبادله در بازارچه های 
غیررسمی موقت مرزی« مصوب هیات وزیران در خردادماه سال 1۳9۷ 
و »آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه  های غیررسمی موقت مرزی« 
مصوب هیات وزیران در مردادماه 1۳9۶، تنها افرادی که دارای سه سال 
اقامت در روس��تاهای حدفاصل حداکثر )20( کیلومتری از نقطه صفر 
مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 
)۵0( کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، 
می توانند از مزایای ورود کاال، با برخی تخفیفات گمرکی استفاده کنند. 
برطبق این آیین نامه، به نظر می رسد کولبری قانونی در 4 استان کشور 
به رس��میت شناخته می ش��ود و بدین ترتیب می توان افراد شامل این 
قانون را افرادی دانست که ظرفیت بالقوه استفاده از این قانون را دارند.
ب��ا این حال ش��هروندان برای دریاف��ت کارت پیل��ه وری، به عنوان 
امکان رس��می و قانونی حمل کاال نیز باید ش��رایط خاصی را داش��ته 
باش��ند. طبق گفته مس��ئوالن، کارت پیله وری صرفا برای اش��تغال و 
درآمدزایی مرزنشینانی که از لحاظ معیشتی در دهک های پایین قرار 
دارن��د، اختص��اص دارد و دارندگان این کارت حق واگ��ذاری آن را به 
غیر ندارند. خانوارهای س��اکن شهر، کارمندان دولت و بازنشستگان و 
مس��تمری بگیران تامین اجتماعی مشمول دریافت کارت الکترونیکی 
پیله وری نمی شوند. همچنین آمار رسمی پیله وران، تنها شامل بخشی 

از کولبران می شود و تمامی کولبران، پیله ور محسوب نخواهند شد.
بازارچه های مرزی، دروازه های پیله وری ایران

در حالی که از دهه  1۳۷0، بحث بر سر بازارچه های مرزی و تاسیس آنها 
برای نظم بخشی به فعالیت های کولبری و پیله وری، آغاز شد، توافق بر سر 
محل احداث این بازارچه های مرزی، زمان زیادی به طول انجامید و محل 
قرارگیری بازارچه های مرزی، براساس تصمیمات هیات های وزیران، بارها 
تغییر کرد. طبق آخرین مصوبه هیات وزیران در تاریخ 24 تیر 1۳9۶، در 
مورد ابقا، حذف، ایجاد یا ادغام ۳۶ بازارچه مرزی تصمیم  گرفته شد. با این 
حال، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور، در خردادماه 1۳9۸ گفت 
که براساس تصویب نامه های هیات وزیران ۳9 بازارچه در 9 استان مرزی 
وجود دارد که در این استان ها به دلیل داشتن مرز با هفت کشور همسایه 
زمینه برای انجام مبادالت مرزی مشترک فراهم است. همچنین براساس 
مصوبات دولت، پیله وران تنها مجاز به واردات ۶20 قلم کاال، از میان مجموعه 

کاالهای موجود هستند.
با آنکه پیله وران همواره این فرصت را داش��ته اند که در کنار واردات 
کاال، نس��بت به صادرات کاال نیز اقدام کنند، اما همواره میزان واردات 
کاالی پیله وری نسبت به صادرات آن، چند برابر بوده است. پژوهشی که 
خسرو نورمحمدی در سال 1۳۷۳ و در ارتباط با مبادالت مرزی انجام 
داده نش��ان می دهد میزان واردات کاال توسط تعاونی های مرزنشینان، 
۵ برابر می��زان صادرات این تعاونی ها بوده اس��ت. امروزه نیز وضعیت 
به همین ش��کل است و به گفته سرپرست س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربی، در فروردین ماه امس��ال میزان واردات کاال از 
بازارچه های مرزی به داخل کشور حدود ۸۶ میلیارد دالر بوده، در حالی 
که میزان صادرات از این بازارچه ها، به ۸00 میلیون دالر رسیده  است.

همچنین ته لنجی، ش��کل متفاوتی از ورود کاال توس��ط مرزنشینان 
اس��ت که برخاف کولبری، از طریق مرزهای دریایی به کشور صورت 
می پذی��رد. میزان واردات به صورت ته لنج��ی یا بار همراه ملوان نیز از 
موضوعاتی بوده که مس��ئوالن و مردم مرزنشین، همواره درباره میزان 

آن اختاف نظر داشته اند.
برطبق آخرین آیین نامه  هیات وزیران، ملوانان و کارکنان شناورهای 
زی��ر ۵00 تن می توانند براس��اس مقررات، پ��س از وارد کردن میزان 
مش��خصی از کاال، از تخفیف��ات ۳0 تا 100درصدی بهره مند ش��وند. 
این در حالی اس��ت که طبق تاکید دولت، مجم��وع واردات به صورت 
ته لنجی و پیله وری نمی تواند از ۳درصد کل واردات کشور بیشتر شود، 
اما برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد همین میزان 
واردات نیز چش��مگیر است، با این حال مسئوالن محلی و نمایندگان 
مجلس معتقدند این میزان از واردات، رقم زیادی نیست و با همین رقم 
می توان سطح معیشت شهروندان را بهبود داد. در این میان، بسیاری از 

ملوانان به این رقم نیز راضی نیستند. 
نقش مبهم مرزنشینان در ورود کاال به کشور

به رغم آنکه قوانین کشور، واردات کاال توسط مرزنشینان را به رسمیت 
شناخته اند و به رغم آنکه میزان و سقف واردات توسط مرزنشینان، به 
تصویب دولت رسیده، اما همچنان ابهامات بسیاری درباره میزان واردات 
کاال توس��ط مرزنشینان وجود دارد. همچنان مشخص نیست چند نفر 
در ایران مش��غول به کولبری هستند و برآوردهای صورت پذیرفته نیز 

بسیار متفاوت هستند.
دور جدی��د صدور کارت های پیله وری نیز همچنان ادامه دارد و باید 
تا پایان تعیین دقیق تعداد کارت های پیله وری صادرشده منتظر ماند تا 
آمار آن مشخص شود، اما برطبق اطاعات جسته و گریخته موجود، به 
نظر می رسد جمعیت کولبران کشور، تنها از مرزنشینان تشکیل نشده و 
از همین رو قوانین مربوط به پیله وری، تمامی جمعیت کولبران را تحت 

پوشش قرار نمی دهند. 
در مورد شکل و گستره پدیده ته لنجی نیز وضعیت مشخص تر است، 
با این حال همچنان مرزنش��ینان به چانه زنی بر سر میزان کاالیی که 
حق ورود آن به ص��ورت ته لنجی را دارند، چانه زنی می کنند و قوانین 
مربوط به این ش��کل ورود از کاال نیز بارها تغییر کرده است. همچنین 
کارشناسان بر سر تاثیر ورود کاال به صورت ته لنجی بر اقتصاد ملی نیز 
اختاف نظر دارند. گروهی معتقدند که میزان کاالی ته لنجی واردشده 
به کش��ور، به رغم ارزش قابل توجه، نس��بت به حجم کلی واردات به 
کشور، قابل چشم پوشی به نظر می رسد، اما گروهی دیگر معتقدند این 
میزان از واردات کاال، اگر نگوییم اقتصاد کل کشور را تحت الشعاع قرار 

می دهد، اما بر اقتصاد منطقه ای، تاثیر جدی دارد.
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نایب رئیس اتحادیه اماک با انتقاد از اظهارنظرهای غیرواقعی درباره عدم کاهش 
قیمت مسکن، گفت برخی انبوه سازان و دس��ت اندرکاران بازار در زمین سوداگران 

بازی می کنند.
حس��ام عقبایی در گفت وگو با تس��نیم، در پاس��خ به این پرسش که چرا برخی 
از دس��ت اندرکاران بازار مس��کن و عده ای از انبوه سازان اخیرا مدعی شده اند قیمت 
مس��کن کاهش نیافته اس��ت، گفت: طی ماه های اخیر ش��اهد یک کاهش قیمت 
۳0درصدی قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران و شهرهای اطراف پایتخت 

و همینطور کاهش 40 درصدی در واحدهای بزرگ متراژ هستیم.
او با تاکید بر اینکه این امر در آمارهای مسکن کاما روشن و بدیهی است، ادامه 
داد:  به عنوان مثال، واحد مس��کونی در مناطق ش��مالی تهران که مترمربعی 4۵ تا 
۵0 میلیون تومان معامله می ش��د، امروز به حدود ۳۵ میلیون تومان کاهش یافته 
است. یعنی رشد منفی حدود 40درصدی. همچنین آپارتمانی که در مناطق جنوب 
تهران ۷00 میلیون تومان بود امروز به حدود ۵۵0 میلیون تومان کاهش یافته است.
نایب رئی��س اتحادیه مش��اوران اماک با تاکید بر اینک��ه علی رغم کاهش ۳0 تا 

40درصدی قیمت ها همچنان در بازار مش��تری وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 
یک رکود عمیق غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم شده است.

عقبایی با بیان اینکه طی روزهای اخیر متاسفانه شنیده ایم عده ای مدعی شده اند 
کاهش قیمت مس��کن در کشور محقق نشده است، افزود: این گونه به نظر می رسد 
برخی از انبوه سازان و دست اندرکاران بازار مسکن در زمین سوداگران بازی می کنند. 
این دوس��تان باید دقت کنند که براس��اس آمار و ارقام قیمت مسکن در کشور به 

خصوص شهرهای بزرگ کاهش قابل ماحظه ای داشته است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت در سراسر کشور ملموس است، بیان کرد: در حال 
حاضر با عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن روبه رو هستیم که به تعلل برخی 

انبوه سازان برمی گردد.
او با انتقاد از اظهارنظرهای غیرتخصصی و با یادآوری اینکه بخشی از بازار مسکن 
تحت تاثیر فضای روانی نش��أت گرفته از اظهارات مس��ئوالن و دست اندرکاران این 
حوزه قرار دارد، گفت: وقتی قیمت مسکن در جنوب تهران و جنوب شهرهای بزرگ 
۳0درصد و 40درصد در مناطق شمالی تهران و شهرهای بزرگ کاهش یافته، بازی 

برخی انبوه سازان و عده ای دیگر که اطاعات علمی، تخصصی و تکنیکال در حوزه 
قیمت و بازار اماک ندارند، بازی کردن در زمین سوداگران است.

وی تاکید کرد: این گونه به نظر می رسد که این افراد نمی خواهند قیمت در بازار 
مس��کن شکسته ش��ود و نمی خواهند قیمت مس��کن به نرخ های واقعی و حقیقی 

نزدیک شود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک  با تاکید مجدد بر اینکه ریزش قیمت مسکن 
در بازار امری مشهود و بدیهی است، گفت: آمار مربوط به کاهش ۳0 و 40درصدی 
قیمت مسکن براس��اس رصد اتفاقات کف بازار اعام شده است، برخی انبوه سازان 
با آنکه تخصص آنها »تولید« اس��ت و عده ای دیگر نیز که در بازار مس��کن حضور 
دارند متاسفانه بدون اشراف به اتفاقات بازار مسکن اظهارنظر کرده که به سوداگری 

کمک می کند.
عقبای��ی بیان کرد:  در وضعیتی که قیمت در بازار مس��کن کاهش یافته اس��ت، 
انبوه سازان و سازندگان مسکن را باید ترغیب کنیم تا قیمت مسکن را بیشتر کاهش 

دهند. در واقع آنها باید به سود کمتر قانع باشند.

حس��ن روحانی سه شنبه گذشته در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی، ایجاد 
اشتغال برای ۳00 هزار نفر در شرکت های دانش بنیان را بسیار ارزنده دانست و گفت 
ایجاد این تعداد شغل با حدود 4۵00 شرکت دانش بنیان و درآمد 90 هزار میلیارد 

تومانی و تقریباً به اندازه بودجه کل کشور، بسیار مهم است.
رئیس جمهور همچنین با حضور در کارخان��ه نوآوری از بخش های این کارخانه 
بازدید و طرح توسعه آن را افتتاح کرد. کارخانه نوآوری یک محیط فعال و اکوسیستم 
اس��تارت آپی است که در آن بیش از هزار جوان به صورت شناور هم اکنون مشغول 
به کار هس��تند. این مجموعه دانش بنیان که 1۸ هزار و ۵00 متر مربع مس��احت 
دارد، ظرفیت اش��تغال حدود ۳ هزار و ۵00 نفر را که در حوزه های اس��تارت آپی و 
دانش بنیان فعالیت می کنن��د را دارد. افراد در این مجموعه می توانند در قالب های 

خوداشتغالی و یا اشتغال در مجموعه های دانش بنیان کار کنند.
در کارخانه نوآوری همه چیز شبیه یک کارخانه است با این تفاوت که نه خبری 
از کارگران روپوش دار هست و نه خبری از دودی که از دودکش ها                                  ی بزرگ کارخانه 
ب��ه هوا برود و نه اصا از دس��تگاه ها                                  ی صنعتی بزرگ؛ اینج��ا کارگرانش افرادی با 
دست ها                                  ی زمخت و خشن نیستند و دائم صدای پتک ها                                  یی که روی آهن و فلز ضربه 
می زنند ش��نیده نمی ش��ود؛ بلکه جای همه اینها                                   را شور و هیجان جوانی و جنب و 
جوش و خط ش��کن بودن گرفته اس��ت و سوخت اصلی این کارخانه را هم فسفری 
تش��کیل می دهد که در مغز افراد فعال در آن می س��وزد و اصا دودی ندارد که به 
هوا برود. در این مجموعه دختران و پسران دهه های شصت، هفتاد و حتی هشتاد 

ک��ه هیجان در صورت و حرکات آنها                                   موج می زند، دور هم جمع ش��ده اند؛ جوانانی 
که همچون ارشمیدس ها                                  یی هستند که هر لحظه ممکن است فریاد بزنند »یافتم، 
یافت��م«. آنها                                   هر کدام به دنبال راه حل ها                                  ی جدیدی ب��رای زندگی نوین و راحت تر 
هس��تند؛ صاحبان ایده ای که کوشش می کنند تا استارت آپ ها                                   و طرح ها                                  ی خود را 

اجرایی کنند و به نتیجه برسانند. اینجا »کارخانه نوآوری« است.
اما کارخانه نوآوری چیس��ت؟ در کیلومتر یک و نیم جاده مخصوص تهران- کرج، 
درست دیوار به دیوار متروی بیمه و روبه روی دیوار بزرگ فرودگاه مهرآباد، کارخانه ای 
قدیم��ی وجود دارد ک��ه روی تابلوی کوچک باالی در آن ب��ا چراغ ها                                  ی نئون قرمز و 
سبزرنگ نوشته شده اس��ت: »کارخانه نوآوری«. اما پشت این نماد روی دیوار بزرگ 
ساختمان ورودی، تابلوی رنگ و رورفته ای به چشم می آید که معرف تاریخچه قدیمی 
این س��اختمان است؛ »گروه صنعتی آما«؛ مجموعه ای که بزرگ ترین سازنده الکترود 
در ایران و خاورمیانه محس��وب می ش��ود و حدود ۵0 سال پیش در این نقطه شکل 
گرفت که آن زمان خارج از پایتخت بود و سالیان سال در این منطقه و در سوله ها                                  ی 
آجربهمنی آن کارگرانش فعالیت ها                                  ی گس��ترده صنعت��ی و تولیدی انجام دادند ولی 
در نهایت باتوجه به توس��عه ش��هر و آلودگی ها                                  ی صنعتی و محیط زیس��تی مدیران 
مجموعه مجبور ش��دند که این کارخانه و س��وله ها                                  ی قدیم��ی آن را رها و مجموعه 
صنعتی جدید و بزرگ تری را چندین کیلومتر آن سوتر راه اندازی کنند و این گونه شد 
که کارخانه قدیمی 1۸ هزار متر مربعی آما برای چند سال خالی رها شد و به جز مرا
سم ها                                   و برنامه ها                                  ی خاص به صورت کلی متروک ماند. اما در سوی دیگر ماجرا همین 

خالی بودن کارخانه و س��وله ها                                   بهانه ای ش��د برای گروه دیگری که به دنبال فضایی 
خاص و ویژه می گشتند برای اجرای ایده مهم شان یعنی کارخانه نوآوری؛ کارخانه ای 
که اگرچه جنس فعالیت آن صنعتی نیس��ت ولی س��اختار آن حاال در یک کارخانه 
زیبای قدیمی با  فضاهای بس��یار متفاوت در حال ش��کل گرفتن است و فاز اول آن 
دو س��الی است که پا گرفته و به این کارخانه و سوله های آن جانی دوباره داده است. 
کارخانه نوآوری با س��رمایه شرکت س��رآوا و پارک فناوری پردیس شروع به فعالیت 
کرده اس��ت. این مجموعه کا در دو یا س��ه فاز قرار است به بهره برداری کامل برسد 
و برای این کار بازس��ازی س��وله های کارخانه قدیمی و تبدیل شدن آنها به فضاهایی 
برای استقرار شرکت های اس��تارت آپی شروع شده است. این مجموعه از 10 سوله و 
یک بخش مرکزی تحت عنوان س��اختمان U تش��کیل شده است؛ سوله های ده گانه 
این مجموعه قرار است به فعالیت اس��تارت آپ های حوزه های گردشگری و توریسم، 
معماری و زندگی شهری، نانو داروها، هوش مصنوعی )اینترنت اشیا(، بیوتیک، نوآوری 
بیمه ای و مالی، تولید محتوا و س��امت الکترونیک و... اختصاص پیدا کند. همچنین 
در این مجموعه ش��رکت های س��رمایه گذار و ش��تاب دهنده ها حضور دارند. یکی از 
ویژگی های مهم کارخانه نوآوری وجود بخشی به عنوان فضای اشتراکی است؛ در این 
بخش جوانانی که می خواهند در حوزه استارت آپی فعالیت کنند و ایده ای برای اجرا 
دارند می توانند میز اشتراکی را به عنوان میزکار اجاره کرده و در این فضا به فعالیت 
بپردازند؛ خوبی این اتفاق این است که آنها عاوه بر مشورت با دیگر جوانان فعال حوزه 

استارت آپ شاید بتوانند از شرکت های شتاب دهنده سرمایه هم جمع آوری کنند.

دلیل انکار کاهش 3٠درصدی قیمت مسکن چیست؟

بازی انبوه سازان در زمین سوداگران

رئیس جمهور هفته گذشته از کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد

کارخانه استارت آپ ها

شنبه
18 آبان 1398
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
رمز پویا فعال اجباری نیست

بی��ش از ۳0 بانک، فعال س��ازی رمز پویا را ش��روع کرده ان��د، اما به دلیل 
هوش��مند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن اس��تفاده از رمز پویا در 

حال حاضر مقدور نیست.
عبدالناصر همتی در یادداش��تی ضمن بیان این مطلب با اشاره به فعالیت 
بانک ها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد و نوشت: 
مسئولیت حفاظت از اطاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر 

و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.
رئی��س کل بان��ک مرکزی اضافه ک��رد: بانک ها اطا  رس��انی درخصوص 
مزایای اس��تفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز 
پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح 

می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.
همتی ادامه داد: رمز ایس��تا بایس��تی به گونه ای غیرفعال شود که موجب 
نگران��ی مش��تریان، در دریافت روزانه بیش از 10 میلیون خدمت نش��ود و 
نیز تعدادی از بانک ها هنوز به س��رویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و 
موبایل مشتریان خود متصل نیستند. بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات 
الزم پیشگیرانه، با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاه های شبکه 
پرداخت کش��ور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادس��تانی، پلیس فتا و مرکز 

ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی کرده است.
به نوش��ته همتی، بانک مرکزی یک سیس��تم متمرک��ز مبتنی بر پیامک 
راه ان��دازی کرده اس��ت، لیکن اتصال کلیه بانک ها ب��ه آن تا ابتدای دی ماه 
فرص��ت نیاز دارد. بانک مرکزی اطاع رس��انی الزم را در این خصوص انجام 

خواهد داد.

کاهش 2٠ هزار تومانی قیمت سکه در پایان هفته
دالر 11.37٠ تومان شد

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز هفته گذشته 
به قیمت ۳میلیون و 9۶۵ هزار تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرآناین، در پایان معامات هفتگی بازار طا، هر قطعه سکه 
تم��ام به��ار آزادی طرح قدیم نیز در بازار آزاد ته��ران به قیمت ۳ میلیون و 
9۸۳ هزارتومان ارزش گذاری ش��د. همچنین نیم س��که نیز 2 میلیون و ۷۵ 
هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 2۷۶ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 

۸۳9  هزار تومان داد و ستد شد.
عاوه بر این در بازار آزاد تهران هر گرم طای خام 1۸ عیار 40۶ هزار و 
۸00 توم��ان و هر مثقال طا نی��ز یک میلیون و ۷۶1 هزار تومان به فروش 
رس��ید. نرخ اونس ط��ا هم در بازارهای جهانی ب��ه 14۸۵.02 دالر کاهش 
یافت. همچنین ن��رخ دالر در آخرین روز هفته با اندکی افزایش به 11هزار 
و ۳۷0توم��ان رس��ید. صرافی های مجاز بانک مرک��زی قیمت خرید دالر را 
11 ه��زار و 2۵0 تومان و قیم��ت فروش آن را 11 هزار و ۳۵0 تومان اعام 
کرده اند که نسبت به روز چهارشنبه ۵0 تومان افزایش داشت. این در حالی 
اس��ت ک��ه هر یورو را به قیم��ت 12 هزار و ۵00 توم��ان خریده و 12 هزار 
و ۶00 توم��ان فروختن��د. بر این اس��اس، هر یک دالر در ب��ازار ارز با ثبات 
نس��بی ب��ه قیمت 11 ه��زار و ۳4۷ تومان و هر یورو را ب��ه قیمت 12 هزار 
و ۶۵۳ توم��ان فروش رفت. قیمت خرید هر پون��د انگلیس نیز در بازار آزاد 
14 هزار و ۷4۷ تومان تعیین ش��د. قیمت فروش ارز مس��افرتی در بانک ها 
نیز با قدری تفاوت نس��بت به خرید آن 12 هزار و ۸۸4 تومان اعام ش��ده 
که با احتس��اب کارمزد به حدود 1۳ هزار تومان می رس��د که کاهش جزئی 
را نش��ان می دهد. این در حالی اس��ت که قیمت فروش ی��ورو در صرافی ها  
12 هزار و ۶00 تومان اس��ت. گفتنی اس��ت رئیس کل بانک مرکزی نیز در 
یادداشت اینستاگرامی خود اطمینان داد که بازار به طور کامل تحت کنترل 
بانک مرکزی اس��ت. اغلب کارشناس��ان و صرافان نیز اعتقاد دارند با وجود 
کنترل های آنی بانک مرکزی از یک سو و پایان فصل تقاضای ارز مسافرتی 
از س��وی دیگر، دلیل مش��خصی ب��رای افزایش قیمت ارز وجود نداش��ته و 

احتمال افزایش نرخ ارز طی روزها و هفته های آتی بسیار ضعیف است.

خبر خوش نوبخت برای حقوق بگیران
افزایش 15درصدی حقوق در سال آینده

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به افزای��ش 1۵درصدی حقوق 
کارمندان و بازنشس��تگان در س��ال آینده، گفت قبل از 1۵ آبان ماه بودجه 

شرکت های دولتی به مجلس ارائه شد.
محمدباقر نوبخت پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح هزار واحد مسکونی 
مددجویان کمیته امداد گیان، در تولم شهر صومعه سرا  در جمع خبرنگاران 
گفت:  110 هزار میلیارد تومان بودجه  مربوط به کمیته امداد، بهزیس��تی 

و بخشی از کمبودهایی است که در صندوق های بازنشستگی وجود دارد.
او با تاکید بر ضرورت ساخت مسکن برای محرومان و اشتغال زایی افزود: 
ب��ا توجه به این موضوع، برنامه س��اخت 2 هزار واحد مس��کونی مددجویان 
کمیته امداد گیان از س��ال گذش��ته آغاز ش��د که هزار واحد امروز افتتاح 
می ش��ود و هزار واحد دیگر نیز تا پایان س��ال در اختی��ار صاحبان آنها قرار 
می گیرد. نوبخت گفت: از جمله آثار قانون شش��م توس��عه، رش��د و توسعه 
کش��ور در بخش های زیرساختی، راه آهن، فرودگاه و احداث سدها است که 

اقدامات اساسی در این زمینه در حال انجام است.
نوبخ��ت  با بی��ان اینکه، 110 ه��زار میلی��ارد تومان بودج��ه مربوط به 
کمیته امداد، بهزیس��تی و بخش��ی از کمبودهایی است که در صندوق های 
بازنشستگی وجود دارد، تاکید کرد: بعد از این رقم؛ بخش آموزش و پژوهش 
است که در حد ۷4 هزار میلیارد تومان است که این نشان می دهد که نگاه 
دولت در توزیع و تسهیم منابع مالی عمدتا به سمت امور رفاهی مردم است. 
البته این رقم هم برای رفاه متناس��ب با شأن مردم ناکافی است اما بیش از 
ای��ن امکان پرداخت نداریم و افزایش و بزرگی س��هم امور رفاهی در بودجه 

نشانگر نوع نگاه نظام و دولت به این امر است .
نوبخ��ت ادامه داد: برای س��ال 99 هم در آخرین مراح��ل تهیه و تنظیم 
بودجه هس��تیم و همانطوری که در قبل از پانزدهم آبان ماه گزارش بودجه 
ش��رکت های دولتی را تقدیم مجلس کردیم تا پانزده��م آذرماه هم بودجه 
س��ال آینده را با وجود همه تحریم های ظالمانه و غیرانس��انی که از س��وی 

دشمنان ملت در حال اعمال است، خواهیم داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه حداقل 1۵درصدی 
افزای��ش حقوق ها گفت: هر آنچه که امس��ال برای ام��ور رفاهی و حقوق و 
دس��تمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد، سال آینده با وجود همه تحریم ها 
و اس��تمرار آنها حداقل 1۵درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان و 
همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی 

هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت .

بانکنامه

فرصت امروز: آمارهای منتشرش��ده در س��النامه آماری بیمه مرکزی 
نش��ان می دهد تع��داد نمایندگان بیمه عمر فعال در س��ال گذش��ته با 
رشدی ۳۳درصدی به 2۸ هزار و ۳44 نماینده رسیده است. این میزان 
رش��د در تع��داد نمایندگان بیم��ه عمر فعال طی س��ال 9۷ درحالی به 
دس��ت آمده که این تعداد در س��ال 9۶ برابر با 21هزار و 2۶۶ نماینده 

بوده است.
براس��اس قانون برنامه شش��م، ضریب نف��وذ بیمه در کش��ور باید از 
2.۵درصد کنونی به ۷درصد در پایان سال برنامه برسد و سهم بیمه های 
عمر نیز از 12 تا 1۵درصد کنونی به ۵0درصد از کل بازار بیمه برس��د. 
بررس��ی ها نشان می دهد در سال 9۷ ش��عب تمام شرکت های بیمه در 
سراس��ر کش��ور به یک هزار و 2۵۸ شعبه رسیده که نسبت به یک هزار 
و 1۸4 ش��عبه سال 9۶، افزایشی ۶.۳درصدی را نشان می دهد. مجموع 
نمایندگان بیمه فعال )جنرال و عمر( در سراس��ر کشور نیز در این سال 
۶4هزار و ۶1 نماینده بوده که 1۷.1درصد رش��د نسبت به سال قبل از 

آن داشته است.
سهم 68درصدی بیمه پاسارگاد از نمایندگان بیمه عمر فعال

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، همچنین از کل تعداد نمایندگان 
بیمه فع��ال، ۵۵.۸درص��د را نمایندگان جن��رال و 44.2درصد دیگر را 
نمایندگان بیمه عمر تش��کیل داده اند. این در حالی اس��ت که در سال 
9۷، تعداد 2۸ ش��رکت بیمه دارای نماینده بیمه عمر بوده اند. براس��اس 
اعام س��النامه آماری بیمه مرکزی، تعداد نماین��دگان بیمه عمر فعال 
در ش��رکت بیمه پاس��ارگاد، 19هزار و 41۷ نماینده بوده که به تنهایی 
۶۸.۵درصد س��هم از کل این تع��داد را در بازار بیمه کش��ور در اختیار 
داشته اس��ت. با این حال تعداد کارگزاران بیمه فعال در کشور در سال 
9۷ به ۸۳4 کارگزاری رس��یده است که نس��بت به ۶1۶کارگزاری سال 

قبل از آن ۳۵.4درصد افزایش نشان می دهد.
بررس��ی توزیع کل کارگزاران بیمه در اس��تان های کش��ور طی سال 
1۳9۷ حاکی از آن اس��ت که تنها در هشت استان کشور شامل تهران، 
خراس��ان رضوی، اصفهان، مازندران، البرز، آذربایجان ش��رقی، فارس و 
یزد )با س��هم بین ۳.۸ تا ۳9.9درصد و در مجموع با 9۷9.9درصد سهم 
از کل( تمرک��ز آنها بیش��تر ب��وده، به نحوی که تع��داد کارگزاران بیمه 
آنها از میانگین 2۷ کارگزاری برای هر اس��تان باالتر اس��ت. در مقابل، 
تعداد کارگزار در 2۳ استان دیگر 20.1درصد سهم باقی مانده را به خود 

اختصاص داده است.
تعداد ارزیابان خسارت بیمه ای فعال اما در سال 9۷ معادل ۶۷.2درصد 
نسبت به سال 9۶ افزایش یافته و از 204 ارزیاب به ۳41 ارزیاب رسیده 
اس��ت، ب��ا این حال تعداد دفات��ر ارتباطی بیمه که منظ��ور از آن دفاتر 
ارتباطی ش��رکت ها یا کارگزاران بیمه خارجی فعال در کش��ور است، از 

هفت دفتر در سال 9۶ به شش دفتر در سال 9۷ کاهش یافته است.
رشد بیش از 33درصدی نمایندگان بیمه عمر

بررسی توزیع تعداد شعب در شرکت های بیمه طی سال 1۳9۷ نشان 
می دهد تمرکز ش��عب تنها در 11 ش��رکت بیمه ایران، آسیا، پاسارگاد، 
دانا، پارس��یان، معلم، نوین، البرز، کارآفرین، س��ینا و دی )با سهم بین 
۳.۸ الی 1۶.۶درصد و درمجموع حدود ۶۸.۸درصد س��هم از شعب کل 
کش��ور( باالتر بوده، به نحوی که تعداد شعب هر یک از آنها از میانگین 

4۷ شعبه برای هر شرکت باالتر است.
براساس آمارهای بیمه مرکزی، در سال 9۷ تمرکز شعب تنها در 10 
اس��تان تهران، مازندران، اصفهان، خراس��ان رضوی، آذربایجان شرقی، 
گیان، خوزستان، فارس، آذربایجان غربی و هرمزگان )با سهم بین ۳.4 
تا 1۵.4درصد و در مجموع ۵۵.2درصد س��هم از کل شعب( باالتر است. 
به گونه ای که تعداد ش��عب هر یک از آنها از میانگین 41 ش��عبه برای 
هر اس��تان باالتر است. همچنین بررس��ی توزیع تعداد نمایندگان بیمه 
فعال در س��ال 9۷ حاکی از آن اس��ت که تمرکز آنها تنها در 9 اس��تان 
تهران، خراس��ان رضوی، الب��رز، اصفهان، مازندران، ف��ارس، آذربایجان 
ش��رقی، گیان و خوزس��تان )با س��هم بین ۳.۵ تا 20.۳درصدی و در 
مجموع ۶4.۷درصدی از کل( بیش��تر بوده و از متوس��ط 20۶۶ نماینده 
برای هر اس��تان باالتر است. در مقابل تعداد مذکور در 22 استان دیگر، 

۳۵.۳درصد سهم باقی مانده را به خود اختصاص داده اند.
در یک کام، اطاعات س��النامه آماری بیمه مرکزی نش��ان می دهد 
تعداد نمایندگان بیمه عمر فعال در سال گذشته بیش از ۳۳درصد رشد 
داش��ته و از 21هزار و 2۶۶ نماینده در س��ال 9۶ به به 2۸ هزار و ۳44 

نماینده در سال 9۷ رسیده است.
2٠درصد تصادف ها با هدف اخذ خسارت اتفاق می افتد

در ای��ن میان، رئیس کل بیمه مرکزی نی��ز از یک نمونه کاهبرداری 
1.۶ میلیارد تومانی با اس��تفاده از بیمه ش��خص ثالث خبر داد و گفت: 
فردی را شناس��ایی کرده ایم که در مدت یک س��ال مبلغ یک میلیارد و 

۶00 میلیون تومان خسارت شخص ثالث از بیمه ها به بهانه تصادف های 
ساختگی کاهبرداری کرده است.

غامرض��ا س��لیمانی در گفت وگو با ایرنا، ب��ه اولویت نصب دوربین و 
نرم افزاره��ای مخصوص شناس��ایی تص��ادف در خودروها اش��اره کرد و 
درباره آمار تصادفات ساختگی گفت: بررسی ها نشان می دهد که حدود 
20درصد تصادفات با هدف اخذ خس��ارت شخص ثالث، ساختگی بوده 
و یا در مدارک و مستندات آن تخلف و دستکاری صورت گرفته است.

او با بیان اینکه این معضل به ایران اختصاص نداشته و سایر کشورها 
نی��ز با آن درگیر هس��تند، اضافه کرد: بررس��ی ها نش��ان می دهد افراد 
متخلف در مناطق مختلف از ش��رکت های بیم��ه متعدد، بیمه نامه اخذ 
می کنن��د تا بتوانند در طول س��ال، چندین بار اقدام ب��ه اخذ بیمه نامه 
کنند، چنانچه در بررس��ی های ما فردی پیدا شد که در طول یک سال 
یک میلیارد و ۶00 میلیون تومان از ش��رکت های بیمه، خسارت شخص 
ثال��ث گرفته بود. به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، کس��انی که حوادث 
س��اختگی را برای اخذ خسارت بیمه، ترتیب می دهند، معموال به شکل 

تیم و باند هستند و به صورت فردی کار نمی کنند.
طرح نصب دوربین به همراه بیمه نامه شخص ثالث

س��لیمانی همچنین با بیان اینکه برای جلوگی��ری از این تخلفات به 
امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری نیاز است، گفت: براساس طرح های 
جدید، قرار است کروکی تصادفی که پلیس از محل تصادف می کشد به 
ص��ورت آناین در اختیار بیمه ها و نیروهای انتظامی قرار بگیرد تا افراد 

متخلف نتوانند کروکی ساختگی ارائه کنند.
به گفته وی، برخی ش��رکت های بیمه نیز اقدام به نصب نرم افزارهایی 
کرده اند که تش��خیص می دهد که آیا تصادف رخ داده و اینکه جزییات 
تصادف چگونه بوده اس��ت. این نرم افزارها ه��م در تلفن همراه و هم به 
ص��ورت جداگانه قابل نصب در خودروها هس��تند. همچنین بر اس��اس 
طرحی جدید قرار است دوربین هایی در خودروها نصب شود که از همه 
حوادث تصویربرداری کنند. این تجهیزات مدت هاست در جهان کاربرد 

دارد و مدتی است که به کشور ما نیز وارد شده است.
سلیمانی افزود: البته قیمت دستگاه ها و تجهیزات شناسایی تصادفات 
در خودروها باالست و همین باعث شده تا استقبال از آنها کم باشد، اما 
تاش می کنیم که این دس��تگاه ها و نرم افزارها به طور رایگان یا قیمت 

پایین به همراه بیمه نامه شخص ثالث به رانندگان تحویل داده شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از یک نمونه کالهبرداری 1.6 میلیارد تومانی از بیمه شخص ثالث خبر داد

گزارش آماری از عملکرد صنعت بیمه

رئی��س اتحادی��ه طا و جواهر ته��ران با بی��ان اینکه خریداران ط��ا هم اکنون 
مصرف کنندگان واقعی هس��تند، گفت پس از شفاف س��ازی های انجام شده درباره 
مش��کات خرید طای آب ش��ده، اکنون مردم از طای آب شده فاصله گرفته و به 

خرید دوباره مصنوعات روی آورده اند.
ابراهی��م محمدولی در گفت وگو با ایرنا، درب��اره وضعیت بازار طا گفت: پس از 
پایان ماه محرم و صفر، اندکی وضعیت معامات طا بهتر شده و استقبال مردم از 

مصنوعات و زیورآالت طا افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران ادامه داد: قیمت هر گرم طای 1۸ عیار بین 
سه تا پنج هزار تومان و بهای هر سکه تمام بهار آزادی نیز حدود 20 هزار تومان در 

روزهای اخیر رشد داشته است.
وی یادآور ش��د: بخشی از رشد قیمت طا و س��که در بازارهای داخلی ناشی از 
رش��د بهای اونس طا در بازارهای جهانی ب��وده که البته آن نیز دوباره اندکی افت 

کرده است.
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران با اش��اره به کاهش استقبال از طای آب شده 
گفت: در س��ال 9۷ و ماه های ابتدایی س��ال 9۸ خریداران بیش��تر به سراغ طای 
آب ش��ده می رفتند اما پس از شفاف س��ازی هایی که صورت گرفت و مردم متوجه 

برخی تخلفات رخ داده در این بخش ش��دند، افراد غیرمتخصص از طای آب شده 
فاصله گرفته و به خرید دوباره مصنوعات روی آورده اند.

محمدولی یادآور شد: در برخی موارد، شماری از افراد ناآشنایی که اقدام به خرید 
طای آب شده کرده بودند به دلیل نداشتن اطاعات فنی، دچار خسارت شدند که 

برخی از آنها به اتحادیه طا و جواهر نیز مراجعه کرده اند.
وی با بیان اینکه فروش طای آب ش��ده توس��ط طافروش��ی های دارای مجوز، 
مشکلی نداشته است، اظهار داشت: در برخی موارد، افراد با هدف کسب سود بیشتر 
اقدام به خرید طای آب شده از واحدهای فاقد مجوز یا فروشندگان سیار مستقر در 

راه پله مجتمع های تجاری کرده بودند که اکنون با مشکل مواجه شده اند.
رئی��س اتحادیه طا و جواهر تهران با بیان اینک��ه جذابیت قاچاق طا به خارج 
کش��ور از بین رفت، درباره حباب س��که نیز گفت: در دو ماه گذش��ته، حباب سکه 

تخلیه شده و به صفر رسیده است.
وی ادامه داد: حدود یک ماه قبل، حتی برای چند روز حباب سکه منفی شد و به 

زیر قیمت های جهانی افت کرد که البته دوباره به مرز صفر بازگشت.
محمدولی درباره برخی ش��ایعات مبنی بر قاچاق طا به خارج از کش��ور و ذوب 
کردن س��که برای قاچاق، گفت: با توجه به اینکه حباب منفی س��که از بین رفته و 

فاصل��ه قیمتی بین طا در بازاره��ای داخلی و خارجی وجود ندارد، این نوع قاچاق 
جذابیتی ندارد.

رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران به بازگشت مصرف کنندگان واقعی به بازار طا 
اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم که وضعیت بازار طا همچنان ثبات خود را حفظ 

کرده و از نوسان های شدید سال گذشته فاصله بگیرد.
محمدولی اضافه کرد: به نظر می رسد که قیمت ها در بازار سکه و طا به وضعیت 
فعلی خود ادامه دهد و تنها گاهی اوقات، نوسان اندک کاهشی یا افزایشی را تجربه 
کند. او با اش��اره به بازگش��ت رونقی اندک به بازار طا گفت: خریداران کنونی طا 

مانند سال 9۷ به فکر خرید طا برای سرمایه گذاری نیستند.
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران ادامه داد: در واقع خریداران طا در حال حاضر 
مصرف کنندگان واقعی هستند که برای مصرف خانواده خود اقدام به خرید می کنند.
گفتنی اس��ت بازار خرید طای آب ش��ده در دو س��ال اخیر به ویژه پس از رشد 
ش��تابان نرخ دالر و افزایش بهای س��که و طا، رونق گرفت. طای آب شده در سال 
گذش��ته به اوج محبوبیت خود رسید به طوری که حدود ۶0 تا ۸0درصد معامات 
ب��ازار طا را به خ��ود اختصاص داده بود، اما به تدریج پ��س از افزایش نگرانی های 

مربوط به افزودن مس و سایر فلزات به آنها جذابیت شان رو به کاهش گذاشت.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران مطرح کرد

قهر مردم با طالی آب شده و آشتی دوباره با مصنوعات طال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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در نشست هم اندیشی با صندوق های سرمایه گذاری و 
بازارگردانی بررسی شد

الزامات حضور صندوق ها در بازار پایه
ب��ه تازگی نشس��ت هم اندیش��ی می��ان فراب��ورس ای��ران و صندوق های 
س��رمایه گذاری و بازارگردان��ی درخصوص بازار پایه برگزار ش��د که در این 
نشس��ت، نمایندگان صندوق ها به بیان انتظارات و دغدغه های خود پیرامون 

نحوه حضور در فرآیند بازارگردانی سهام بازار پایه پرداختند.
ب��ه گزارش س��نا، مدیرعامل فرابورس در این نشس��ت، یکی از مهمترین 
اهداف ورود بازارگردان به س��هام بازار پایه را کمک به فرآیند حرفه ای گری 
و جلوگیری از رفتارهای هیجانی س��هامداران در این بازار دانس��ت و گفت: 
تعداد زیادی از سهام بازار پایه حتی از سهام شرکت های موجود در بازارهای 
اصلی بورس و فرابورس نقدشونده تر هستند و این مساله موجب شده تا یک 
عده با سیگنال فروش��ی در ش��بکه های اجتماعی از این شرایط به اصطاح 
موج س��واری کنند، اما حضور بازارگردان که خود نیز از معامله در این بازار 
س��ود کس��ب می کند به طور قطع در رفتار حرفه ای معامله گران که عمدتا 
س��هامداران حقیقی هس��تند تاثیرگذار و کمک کننده است. هانیه حکمت، 
نماین��ده صندوق فیروزه موفقیت از ش��رکت کارگزاری فیروزه آس��یا نیز با 
بیان اینکه کم کردن دامنه نوسان نسبت به قبل از تغییرات بازار پایه موجب 
شده تا ش��اهد استقبال نس��بتا کمتری از معامله سهام شرکت های موجود 
در این بازار باش��یم، گفت: به طور طبیعی با توجه به ریس��ک نسبتا باالیی 
که ش��رکت های بازار پایه دارند، افراد ترجیح می دهند برای مبادله سهام به 
س��راغ تابلوهای اصلی بورس و فرابورس بروند که باید به این موضوع توجه 
کرد. وی با مهم و ارزش��مند خواندن اقدام س��ازمان بورس در اعطای مجوز 
به صندوق های س��رمایه گذاری برای حضور در بازار پای��ه افزود: قبا انجام 
فعالیت بازارگردانی تنها برای سهام شرکت های پذیرش شده امکان پذیر بود 
و ب��ا وجود درخواس��تی که برای بازار پایه داش��تیم، اما ای��ن امکان وجود 
نداشت که هم اکنون با اعطای این مجوز می توان در این بازار ورود کرد. عطا 
ش��اکری، نماینده صندوق مشترک یکم اکس��یر فارابی نیز در این نشست، 
دغدغه های مجموعه خود برای ورود به سهام بازار پایه را برای انجام فعالیت 
بازارگردانی اینگونه تش��ریح کرد: بخشی از بازار همواره به سمت سهم های 
ارزنده و با پش��توانه بنیادین قوی حرکت می کند و این در حالی اس��ت که 
ش��رکت های موجود در بازار پایه اغلب سودآور نیستند و ارزندگی مناسبی 
نیز برای سرمایه گذاری ندارند، بنابراین موضوع ورود صندوق ها به بازار پایه 
در عین حال که می تواند به کلیت این بازار و رفتار معامله گران آن در جهت 
حرفه ای ش��دن کمک کند اما به نظر می رس��د به الزامات و زیرساخت های 
بیشتری نیاز دارد. به گفته وی شرکت های بازار پایه باید از طریق ابزارهایی 
مانند صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی احیا ش��وند و در مس��یر بهبود 
عملک��رد و فعالیت قرار بگیرند؛ تا آن زمان نیز می ت��وان رفتار معامله گران 
این بازار را از طریق کاهش دامنه نوس��ان و یا بس��تن نماد شرکت هایی که 
هیچ گونه اطاعاتی منتش��ر نمی کنند و پایین ترین میزان شفافیت را دارند، 

مدیریت و کنترل کرد.
نیازمند تدوین قانون ورشکستگی هستیم

مدیرعامل فرابورس در پاس��خ به این چالش ها و دغدغه های مطرح شده از 
س��وی نماینده صندوق مشترک یکم اکس��یر فارابی عنوان کرد: همانطور که 
می دانید ما قانون ورشکس��تگی در ایران را مشابه با رویه ای که در سایر نقاط 
دنیا دنبال می ش��ود، نداریم و به دنبال تدوین این قانون هس��تیم. در س��ایر 
کش��ورها دوره تنفس به شرکت داده می ش��ود تا در یک بازه زمانی مشخص 
نس��بت به احیا و ریکاوری خ��ود اقدام کند. هامونی ادام��ه داد: در ایران اگر 
شرکتی در مرحله ورشکستگی قرار داشته باشد بسیاری از دستگاه ها و نهادها 
برای دریافت مطالبات خود، شرکت را بیش از پیش تحت فشار می گذارند که 
این موضوع روند احیای شرکت را مختل و تقریبا غیرممکن می سازد. بنابراین 
تدوی��ن قانون ورشکس��تگی و اعطای ی��ک دوره تنفس برای بهبود س��اختار 
شرکت باید یکی از مهمترین الزامات قانون گذاران و سیاست گذاران باشد که 
در ح��ال حاضر ما نیز به دنبال تدوین آن هس��تیم. نماینده کارگزاری فارابی 
در ادامه س��خنان مدیرعامل فرابورس این موضوع را نیز یادآور شد که برخی 
شرکت های بازار پایه برخاف تصور عموم، میزان باالیی از شفافیت را دارند و 
به طور منظم اطاعات خود را منتشر می کنند، اما این شرکت ها که می توانند 
در بازارهای اصلی پذیرش ش��وند اقدامی در این خصوص نمی کنند. شاکری 
افزود: به نظر می رس��د قانون گذاران باید تاش کنند در مقابل قانون س��لبی، 
قانون ایجابی نیز داش��ته باش��ند به این مفهوم که ش��رکت های بازار پایه ای 
را برای پذیرش در بازارهای اصلی تش��ویق و ترغیب کنند و از مش��وق هایی 
در این مس��یر کمک بگیرند. نماینده کارگزاری فارابی همچنین با اش��اره به 
س��خنان مدیرعامل فرابورس درخصوص چالش سیگنال دهی سهام بازار پایه 
در فض��ای مج��ازی بیان کرد: آنچ��ه که در بحث ش��بکه های اجتماعی قطعا 
می تواند کمک کند بحث Social Trading و کمک قانون گذاران در تسریع 
این مساله است. به گفته او اگر مدیای مناسبی برای بازار سرمایه تولید کنیم 
مردم به ش��بکه های اجتماعی و سیگنال فروش��ی در این فضا ورود نمی کنند، 
بنابرای��ن ایجاد یک مرجع صحیح راه مهمی ب��رای از بین بردن مراجع غلط 
و س��یگنال دهی در شبکه های اجتماعی است. هاشم ذوالفقاری دیگر نماینده 
کارگزاری فارابی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای انجام عملیات بازارگردانی 
ب��ازار پایه مهم ترین عامل اثرگذار در ترغیب صندوق ها، ثبات رویه در اجرای 
قوانین اس��ت به این معنا که س��رمایه گذار بداند تا زمان مشخصی قوانین این 

بازار با تغییر و تحول بنیادینی روبه رو نخواهد شد.
به گفته او اگر قوانین به طور دائم تغییر کند ش��اهد دلسردی صندوق ها 
ب��رای ورود به بازار پایه خواهیم بود؛ چراکه نمی توان برنامه ریزی بلندمدتی 

برای این موضوع داشت.
جزییات شفافیت بازار پایه در اختیار صندوق ها قرار می گیرد

در بخش دیگری از این نشس��ت، سید جواد جمالی نماینده صندوق های 
مش��ترک پیشرو و پیشتاز از شرکت س��بدگردان انتخاب مفید عنوان کرد: 
بناب��ر دالیل��ی که برای تغییر مق��ررات بازارپایه اعام ش��ده در حال حاضر 
دامنه نوسان کاهش یافته و نمادها در تابلوهای معاماتی رنگی تقسیم بندی 
ش��ده اند، اما در نظر بگیرید که از کل شرکت های این بازار شاید نزدیک به 
20 شرکت نیز امکان احیا و ریکاوری نداشته باشند، بنابراین سرمایه گذاری 
در ب��ازار پایه مورد اقبال نخواهد بود مگر آنکه س��ازمان بورس بازارگردانی 
س��هام بازار پای��ه را برای صندوق ه��ا الزامی کند. مدیرعام��ل فرابورس در 
پاس��خ به نماینده ای��ن صندوق ها عنوان ک��رد که در ب��ازار پایه هم اکنون 
نماد معاماتی بس��یاری از بانک های خصوصی در حال معامله اس��ت که با 
تمهیدات بانک مرکزی دچار انحال و مش��کاتی از این دست نخواهند شد 

و صندوق ها برای انجام بازارگردانی می توانند به این مساله توجه کنند.
او تاکید کرد: بخش زیادی از بانک هایی که در بازار سهام هستند در بازار 
پای��ه حضور دارند و برای تحلیل این صنعت تنها نمی توان به آن دس��ته از 
شرکت هایی که در بازارهای اصلی هستند بسنده کرد و اثر شرکت های بازار 
پای��ه را نادیده گرفت، به هر ترتیب برای حرفه ای ش��دن رفتار معامله گران 

بازار پایه الزم است تا صندوق ها به این بازار ورود کنند.

فرابورس

دوشنبه هفته گذشته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری اعام کرد 
بانک مرکزی تا پایان س��ال 9۸ به همه بانک ها مهلت داده که طبق قانون ماده 
1۶ و 1۷ قانون رفع موانع تولید، سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیرمرتبط 
خود را واگذار کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده 
در مواد قانونی مزبور خواهند ش��د. همچنین اعام ش��د که بانک ها از محل های 
دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش 
سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.

در همی��ن زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد اس��ت: تصمیم بانک 
مرکزی در کوتاه مدت تاثیر منفی بر س��هام بانک ها و کل بازار خواهد گذاش��ت، 
ام��ا باید منتظر ماند و دید که در میان مدت چ��ه اتفاقی که بتواند بازار را تحت 

تاثیر قرار دهد، رخ می دهد.
علیرضا تاج بر در گفت و گو با ایرنا، به اباغیه صادرشده از سوی بانک مرکزی 
اش��اره و بیان کرد: افزایش س��رمایه باید از محل دارایی ثابت ش��رکت باشد این 

موضوع جزو نکات اصولی، استاندارد و جهانی محسوب می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: نه فقط در مورد بانک ها بلکه در مورد 
کل شرکت ها بعد از افزایش سرمایه از محل سرمایه گذاری، سهامداران با ریسک 

نوسان و مشکات مختلف مواجه خواهند شد.

تاج بر خاطرنش��ان کرد: تصمیم بانک مرکزی بر روی س��هام بانک هایی که از 
میزان باالیی از س��رمایه گذاری بر اماک و دارایی ه��ای برخوردارند تاثیر منفی 

می  گذارد و اکنون هم شاهد تاثیر منفی آن در بازار هستیم.
 این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از طرف دیگر، تصمیم بانک مرکزی 
منج��ر به این می ش��ود که بانک ه��ا بر روی فروش س��رمایه های در اختیار خود 
تصمیم جدی بگیرند، با فروش آنها دارایی غیرمولد تبدیل به پول نقد می ش��ود 

که در راستای آن ضمن اصاح ساختار مالی، صورت مالی آنها بهتر می شود.
وی معتقد اس��ت، تصمیم بان��ک مرکزی در کوتاه مدت تاثیر منفی بر س��هام 
بانک ها و کل بازار خواهد گذاش��ت، اما باید منتظر ماند و دید که در میان مدت 

چه اتفاقی که بتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد رخ می دهد.
تاج ب��ر اظهار داش��ت: بانک ه��ا از محل دارایی ثاب��ت، تجدی��د ارزیابی انجام 
می دهن��د و از طرف دیگر مصوبه بانک مرکزی را اجرا می کنند و اقدام به فروش 
سرمایه های خود خواهند کرد که از این طریق، پول نقد به جای دارایی غیرمولد 

وارد بانک می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه پول نقد زمینه اصاح ساختار 
مال��ی بانک ها را فراهم می کند، گفت: این اقدام عاوه بر نجات صنعت بانکداری 
از شرایط موجود، منجر به از بین رفتن حباب  های قیمتی که در برخی از بانک ها 

وجود دارد خواهد شد.  وی با بیان اینکه پول نقد در بانک مانند جریان خون در 
ب��دن می ماند، افزود: به طور حتم تزریق پول نقد در بانک به نفع بانک ها خواهد 
بود. تاج بر خاطرنش��ان کرد: همه بانک ها از س��رمایه گذاری گس��ترده برخوردار 
نیس��تند تنها چند بانک هس��تند که بخش س��رمایه گذاری آنها بیشتر از بخش 
دارایی ثابت ش��ان است این موضوع بر بانک هایی اثر منفی در کوتاه مدت خواهد 
گذاشت که سرمایه گذاری )ملک - اوراق بهادار( آنها بیشتر از دارایی ثابت باشد.

وی گفت: در میان مدت تصمیم بانک مرکزی بر صنعت بیمار بانکداری کشور 
اثر مثبت خواهد گذاشت اما در کوتاه مدت به دلیل اینکه بازار بر تجدید ارزیابی 

دارایی ها حساب کرده بود اثر منفی خواهد گذاشت.
تاج ب��ر ب��ا تاکید بر اینکه اقبال از س��هام بانکی ها در بازار ب��ر می گردد، اظهار 
داش��ت: هر چقدر میزان س��رمایه گذاری بانک ها از دارایی ثابت بیش��تر باشد اثر 

منفی این تصمیم بر عملکرد بانک بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار همچنان نیاز به اصاح دارد، 
اظهار داش��ت: این اصاح باید به طور حتم انجام ش��ود، با دستور و حمایت هم 
نمی توان روند بازار را مثبت کرد. وی گفت: باید به طور حتم حجم گس��ترده ای 
از معامله و تغییر س��هامداری در بازار انجام شود و شاخص به حدود ۳00 واحد 

برسد تا بتواند بعد از آن، روند طبیعی خود را طی کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان می گوید در حال حاضر تجارت پسته در دنیا، بازار 
مدرنی است و به ابزار خاص خود نیاز دارد که ما نیز باید برای رقابت در این بازار 

از ابزارهای روز دنیا همچون بسترهای بورس کاال بهره ببریم.
مهدی طبیب زاده در گفت و گو با س��نا، به مزایای معامات پس��ته در بورس 
کاال پرداخت و گفت: مهم ترین بحث در صنعت پس��ته »بازار« اس��ت به همین 
جهت همه تمرکز روی این موضوع است تا از طریق بورس کاال ماحصل دسترنج 
کشاورزان به دست آنها برس��د و حلقه کشاورز، تاجر، صادرکننده و کارخانجات 

فرآوری بتوانند از بستر بورس منتفع شوند.
وی با بیان اینکه در س��ال جاری 1۳0 هزار تن پس��ته در استان کرمان تولید 
می ش��ود و در واق��ع یک میلیارد و ۳00 میلیون دالر ارز حاصل از تولید پس��ته 
در این اس��تان است، با ذکر س��والی عنوان کرد: چگونه می شود در شرایط فعلی 
که رقابت در بازارهای جهانی بس��یار سنگین است محصول پسته را به بازارهای 
جهانی رساند؟ این در حالی است که امسال رقیب جدی ایران در پسته دو برابر 

ما تولید کرده است بنابراین با توجه به اینکه معادالت در بازارها تغییر کرده است 
باید متناسب با شرایط جدید وارد صحنه شویم.

رئی��س اتاق بازرگانی کرمان تاکید کرد: بنابراین بورس کاال یک بحث فانتزی 
نبوده و یک نیاز و واقعیت ملموس و جدی است به طوری که سازوکار بورس کاال 
زمان کش��ت و برداش��ت پسته را تحت تاثیر قرار می دهد و این امکان را دارد که 

کاال را با کیفیت قابل قبول حتی در بازارهای بین المللی نیز ارائه کند.
طبیب زاده ادامه داد: در حال حاضر تجارت پس��ته در دنیا بازار مدرنی اس��ت 
ک��ه ب��ه ابزار خاص خود نیاز دارد ک��ه بورس های کاالیی نیز اب��زار قابل قبول و 

امتحان شده در دنیا است و ما نیز باید به این سمت برویم.
وی در ادامه به بحث اعتمادسازی کشاورزان برای تحویل محصول به انبارهای 
بورس اش��اره کرد و گفت: اعتمادس��ازی یکی از نتایج مهم بورس کاال است زیرا 
این روند باعث کش��ف قیمت شفاف می ش��ود ضمن آنکه فرآیند عرضه پسته در 
بورس و نظارت سازمان بورس مانع از هر نوع خلف وعده است، بنابراین به مرور 

و با کسب تجربه از سوی فعاالن بازار پسته، اعتماد کامل برقرار می شود.
وی تاکید کرد که مکانیسم حاکم در بورس این اطمینان را ایجاد می کند که 
تولیدکننده پس��ته در زمان مشخص و با قیمت واقعی می تواند محصول خود را 

به فروش برساند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان اضافه کرد: عاوه بر اعتمادس��ازی، کیفیت سازی، 
استانداردس��ازی و حذف واس��طه ها، بحث تنظیم ب��ازار و تامین مالی نیز مطرح 
اس��ت زیرا از طری��ق توثیق گواهی س��پرده کاالیی نزد بانک ه��ا امکان دریافت 
تس��هیات نی��ز وج��ود دارد که ای��ن امر می تواند ب��ه رفع مش��کل تامین مالی 

تولیدکنندگان کمک کند.
طبی��ب زاده در پایان گفت: با توجه به مزایای عرضه پس��ته در بورس که نفع 
عام دارد توصیه می کنم فعاالن اقتصادی و بازار پسته به این موضوع ورود کنند 
تا بتوانیم حجم زیادی از تولید پس��ته را در بورس کاال و به ش��کل شفاف عرضه 

و معامله کنیم.

اثر ابالغیه بانک مرکزی بر بازار سهام چیست؟

تاثیر منفی تصمیم بانک مرکزی بر بازار

رئیس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد

افزایش نفوذ پسته ایران در بازارهای جهانی به کمک سازوکار بورس کاال

در دومین هفته آبان ماه، بازارهای طا و دالر رشد کردند، اما بازار سرمایه 
افت کرد و معامات بورس نس��بت به هفته گذش��ته، با افت یک درصدی 

روبه رو شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، دالر ابتدای هفته را با قیم��ت 11 هزار و 2۵0 تومان 
ش��روع کرد و با یکصد توم��ان افزایش قیمت به معام��ات دومین هفته 
آبان م��اه پایان داد. همچنین یورو نیز با افزایش قیمت به 12 هزار و ۶4۸ 

تومان رسید.
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد دالر در نیمه اول امسال بیش 
از ۵0درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قیمت داشت، اما 
از ش��هریورماه 9۸، روند ثبات آن آغاز شد. در شهریورماه امسال متوسط 
قیم��ت فروش یک دالر آمریکا در بازار آزاد ش��هر تهران 11 هزار و ۳91 
تومان بود که در مقایس��ه با مردادماه 4.2درصد و نس��بت به مدت مشابه 
پارسال 9.۸درصد کاهش داشته است. در همین زمینه، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی پانزدهم آبان در اینستاگرام خود نوشت: »با اطاع 
و ش��ناختی که از توانایی، امکانات و ذخایر ارزی کشور دارم، ثبات نسبی 

بازار ارز تداوم خواهد داشت.«
همچنین در آخرین روز معاماتی این هفته، درام ارمنستان 24 تومان، 
درهم ام��ارات ۳,149 تومان، الری گرجس��تان ۳,۸۸۸ تومان، لیر ترکیه 
1,99۸ توم��ان، دالر کان��ادا ۸,۷۳0 تومان، دالر اس��ترالیا ۷,924 تومان، 
فرانک س��وئیس 11,۷۸۸ تومان، منات آذربایج��ان ۶,۷۸2 تومان، روبل 
روسیه 1۸1 تومان، بات تایلند ۳۸۳ تومان و رینگیت مالزی 2,۸00 تومان 

نرخ گذاری شدند.

افزایش 1.1درصدی قیمت سکه 
قیمت س��که نیز در این هفته نس��بت به هفته قبل، 1.1درصد افزایش 
یافت. قیمت س��که امامی در آخرین روز کاری هفته گذشته، ۳میلیون و 
9۳۸ هزار تومان بود اما در پایان معامات پنجش��نبه، 1۶ آبان ماه به رقم 
۳میلیون و 9۸۳ هزار تومان رسید که نسبت به هفته گذشته 1.1 درصد 
افزایش داش��ت. نیم سکه هم در آخرین روز معامات این هفته، به قیمت 
2 میلیون و ۷۵ هزار تومان رس��ید که نس��بت ب��ه دو روز پیش، کاهش 

0.14درصدی داشته است.
سکه بهار آزادی نیز تا روز سه شنبه ۳ میلیون و 9۶0 هزار تومان بود اما 
در روز پنجش��نبه، با رشد 0.12 درصدی به ۳ میلیون و 9۶۵ هزار تومان 
رسید. طی دومین هفته آبان ماه، طای 1۸ عیار نیز 4 هزار و ۵00 تومان 
افزایش قیمت داش��ته اس��ت. هر گرم طا 1۸ عیار در پایان معامات روز 
نهم آبان ماه حدود 402 هزار تومان قیمت داش��ت و در معامات روز 1۶ 

آبان ماه به رقم بیش از 40۶ هزار  و ۵00 تومان رسید.
در همین باره، نایب رئیس اول اتحادیه فروشندگان طا و جواهر معتقد 
اس��ت: نبود تغییر در نرخ ارز طی این هفته، سبب ثبات قیمت ها در بازار 
طا و سکه شده است. مسعود یزدانی همچنین وی تمهیدات بانک مرکزی 
برای کنترل بازار ارز را سبب ثبات قیمت ها و آرامش بازار دانست و با بیان 
اینکه این بازار برای س��رمایه گذاری مقطعی مناسب نیست، گفت: برخی 
اف��راد خانه و خودرو خود را فروخته و در بازارهای غیررس��می طا خرید 
و فروش می کنند که این کار س��ودآور نبوده و در برخی موارد با زیان نیز 

همراه است بنابراین مردم فقط برای مصرف خود طا خریداری کنند.

کاهش یک درصدی شاخص بورس تهران
معامات بورس تهران نیز نسبت به هفته گذشته، یک درصد افت داشت. 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز معامات دومین هفته 
آبان، به عدد ۳0۵ هزار و ۳۳۳ واحد رس��ید که در مقایس��ه با پایان هفته 
گذش��ته حدود یک درصد افت داشت. این در حالی است که شاخص کل 
بورس در آخرین روز معامات هفته گذشته، ۳09 هزار و ۶۷1 واحد بود.

ش��اخص آزاد شناور نیز در آخرین روز معامات هفته گذشته ۳۵۳ هزار و 
۷۷2واحد بود اما در روز چهارشنبه این هفته به رقم ۳49 هزار و 49۳ واحد 
رسید و کاهش 4 هزار و 2۷9 واحدی را رقم زد. همچنین شاخص کل )هم 
وزن( در پایان هفته گذشته ۸4 هزار و ۵۶۸ واحد بود که در دومین هفته آبان 
این عدد به ۸۵ هزار و ۶۸9 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( از ۵۶ هزار و 
۵۶۸ واحد به عدد ۵۷ هزار و 29۶ واحد رس��ید. ارزش بورس تهران در چهار 
روز معام��ات ای��ن هفته 11 هزار و ۳10 میلیارد ری��ال و ارزش فرابورس در 
مدت ذکرشده ۳هزار و 120 میلیارد بود. در ضمن تعداد 12۳۵0 میلیون انواع 
اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۶00 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت 
و به ترتیب  ۷4.4 درصد و ۵۸.۷ درصد افزایش را نس��بت به هفته گذش��ته 
تجربه کردند. این در حالی است که تعداد 4۵۵ میلیون واحد از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 4۶۵1 میلیارد 
ریال مورد معامله قرار گرفت و هر کدام با 44 درصد افزایش نسبت به هفته 
گذشته همراه شدند. در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک 
معامله می شود، تعداد یک میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 

9۶4 میلیارد ریال معامله شد.

بازارهای مالی دومین هفته آبان را چگونه گذراندند؟

از رشد اندک سکه و ثبات دالر تا افت ناچیز بورس تهران
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تاکید معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان 
بر تقویت روابط تجاری با ایران

»شاهین مصطفی اوف« معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در دیدار 
»رض��ا رحمانی« وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اس��امی ایران در 
ش��انگهای، بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری با ایران در حوزه های مختلف 

تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، ش��اهین در این دیدار که عصر روز پنجش��نبه در حاشیه 
دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای برگزار شد، بر توسعه 

و گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.
»شاهین مصطفی اوف« که پیشتر وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان بود و 
به مسائل تجاری و بازرگانی دو کشور آشنا است بر اتصال راه آهن و راه های 
زمینی دو کش��ور و همچنین همکاری های مش��ترک در حوزه های صنعتی، 

تجاری و تولید مشترک تاکید کرد.
او با اش��اره به سفر رئیس جمهوری اسامی ایران به باکو از چنین سفرها 
و دیدارهایی به عنوان فرصت هایی نام برد که می تواند زمینه س��از گسترش 

روابط دو کشور باشد.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اس��امی ایران هم در این دیدار 
ضمن تاکید بر توس��عه رواب��ط دوجانبه در زمینه های تج��اری، بازرگانی و 
صنعتی، بر پیگیری توافقات و تفاهم نامه های پیش��ین میان دو کشور تاکید 

کرد.
رحمان��ی همچنین بر پیگیری موافقت نامه ه��ای جدید به ویژه توافق نامه 
تجارت ترجیحی میان دو کش��ور اش��اره کرد و گفت: اقام موردنظر در این 
توافق نامه باید هرچه زودتر مش��خص ش��ود و مس��ئوالن ذی ربط دو کشور 
مباحث کارشناس��ی را پیش ببرند تا در آینده نزدی��ک این توافق نامه امضا 

شود.
او از همبس��تگی دو کشور و همچنین حسن روابط میان تهران و باکو به 
عن��وان یک فرصت ارزنده برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کش��ور نام 
برد و گفت: امسال و سال گذشته روابط تجاری و صادرات دو کشور به ویژه 

صادرات ایران به جمهوری آذربایجان، افزایش یافته است.
حجم مبادالت تجاری دو کش��ور س��االنه حدود ۵00 میلیون دالر است. 
»رض��ا رحمانی« وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اس��امی ایران روز 
دوش��نبه در رأس هیات��ی بلندپایه به منظور دی��دار و گفت و گو با مقامات 
چین و همچنین ش��رکت در دومین نمایشگاه واردات شانگهای به این شهر 

سفر کرد.
دومی��ن نمایش��گاه بین  المللی واردات چین با مش��ارکت 1۵0 کش��ور از 
سراس��ر جهان از جمله جمهوری اس��امی ایران از روز دوش��نبه 14 آبان 
سال جاری با حضور »شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین در شانگهای 

آغاز به کار کرد.

از سوی گمرک ایران
ابالغ اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد 

بین ایران و اوراسیا
اجرایی ش��دن موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراس��یا، به گمرکات 

سراسر کشور اباغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک در نامه ای  به گمرکات سراس��ر کشور، 

اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا را اباغ کرد.
در ای��ن اباغیه همچنین فهرس��ت ۳۸0 ردیف ک��د تعرفه کاالهای قابل 

مبادله تحت موافقت نامه ترجیحی به گمرکات اعام شده است.
اباغیه گمرک و فهرست ۳۸0 ردیف کد تعرفه کاالهای قابل مبادله تحت 

موافقت نامه ترجیحی بر روی سایت گمرک موجود است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان مطرح کرد

ممنوعیت صادرات کاالهای تولید داخل برای 
تنظیم بازار

رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت اگر تولیدات داخلی توانایی 
پوشش نیازهای کشور را ندارد باید از صادرات آن اجتناب کنیم.

حمی��د زادبوم در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره 
نقش��ه راه تنظیم بازار و همراه ش��دن آن با تنظیم نقشه راه توسعه 
ص��ادرات، اظهار کرد: از مدتی پیش نقش��ه راه تنظیم بازار توس��ط 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاونت بازرگانی داخلی، 
قائ��م مقام وزیر در امور بازرگانی و مجموعه وزارت صنعت پیگیری 

می شد و مراحل پایانی خود را طی می کند.
او ادامه داد: با توجه به روابط تنگاتنگی که بین صادرات و تنظیم 
بازار داخلی وجود دارد ما هم در س��ازمان توس��عه تجارت شروع به 
تنظیم نقش��ه راه توس��عه صادرات به موازات این ط��رح در وزارت 
صم��ت کردیم تا این دو طرح به طور کام��ل با هم همگام و همراه 
باش��ند. زادبوم گفت: ش��رایط اقتصاد امروز کشور ما، شرایط عادی 
نیست و نیاز به توجه ویژه دارد؛ اولویت نگاه ما باید به سمت تنظیم 
بازار داخل و تأمین نیازهای معیش��تی مردم باش��د، برطرف کردن 
نیازمندی های اصلی و اولیه در جامعه به خصوص کاالهای اساسی و 
اقام خاصی که ارز دولتی یا یارانه دریافت می کنند باید در اولویت 

و مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: موارد ذکرشده باید در 
توس��عه صادرات لحاظ ش��ود تا به طور دقیق برای آنها برنامه ریزی 
کنی��م؛ به طور دقیق موارد مهم در توس��عه صادرات در نظر گرفته 
ش��ده و  با نقش��ه راه تنظیم بازار  انطباق داشته باشد؛ اگر تولیدات 
کاالیی توانایی پوش��ش نیازه��ای داخل را ندارد بای��د  از صادرات 
آن اجتناب کنیم. هرگونه وارداتی می تواند خروج ارز و فش��ار مالی 
بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد پس تا حد امکان نیازهای 

داخلی باید از تولیدات داخل تامین شود.
او تأکید کرد:  ش��رایط فعلی کش��ور ما ایجاب می کند که این دو 
موضوع را به موازات و در کنار هم پیگیری کنیم؛ نقش��ه راه تنظیم 
بازار و توس��عه صادرات باید همگام و همراه با یکدیگر تنظیم شده 
و توس��عه پیدا کنند که امروز این فرآیند به طور مناسبی طی شده 

است.
زادبوم گفت: این دو نقشه باید منطبق و همراه با یکدیگر تنظیم 
شوند و تضادها، همپوشانی ها و سایر معیارهای هر دو طرح مشخص 

شود تا در سیاست  گذاری ها یکسان عمل کنند.

اخبـــار

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسامی ایران که به شانگهای سفر کرده 
اس��ت با اشاره به اینکه چین ساالنه 2 هزار و ۳00 میلیارد دالر کاال وارد می کند، 
اظهار کرد سهم ایران اکنون از این رقم ناچیز است و ما باید در زمینه صادرات به 

چین فعال تر عمل کنیم.
»رضا رحمانی« روز پنجش��نبه در حاش��یه دومین نمایشگاه بین المللی واردات 
چین در ش��انگهای در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، رقم واردات کاال توسط چین را 
باال دانس��ت و افزود: س��همی که ما از این واردات داریم ناچیز اس��ت و متناسب با 

امکانات ایران و روابط دو کشور نیست و ظرفیت کشور می تواند بهتر فعال شود.
وی به بازدید خود از نمایش��گاه و گفت و گو با تجار ایرانی حاضر در نمایش��گاه 
اش��اره کرد و گفت: اغلب غرفه ها فرش  های دس��تباف ایران را در نمایشگاه عرضه 
کرده ان��د و معتقد بودند که ظرفیت فرش ایرانی باال اس��ت و می توان نس��بت به 

صادرات آن اقدام کرد.
او نمایش��گاه واردات چی��ن را ظرفیت کم نظیری برای معرف��ی کاالهای ایرانی 
دانست و گفت: امسال فرصتی فراهم شد که ایران در این نمایشگاه شرکت کرد و 
بنده هم بنا به دعوت وزیر تجارت چین به این کشور سفر کرده و مذاکرات خوبی 

با مسئوالن و تجار چینی انجام شد.

وزیر صمت در ادامه خواستار توجه هرچه بیشتر بخش خصوصی ایران در ارتباط 
ب��ا صادرات کاال به چین ش��د و گف��ت: ما بازار چین را فقط به عن��وان واردات به 
کشورمان می شناسیم در حالی که ظرفیت صادرات کاال از کشور ما به چین بسیار 

فراتر و وسیع تر از ظرفیت وارداتی است که از چین به ایران انجام می شود.
رحمانی به دیدار خود با مقامات کش��ور چین نیز اش��اره کرد و گفت: مقامات 
این کشور اعام کرده اند مشتاق به واردکردن کاالهای باکیفیت ایرانی هستند لذا 
تولیدکنندگان باید با توجه به اهمیت این موضوع، صادرات به چین را در دس��تور 
کار خود قرار دهند. او از ش��انگهای به عنوان یکی از ش��هرهای اقتصادی چین نام 
برد و گفت: این ش��هر به تنهایی سال گذش��ته ۳10 میلیارد دالر صادرات داشته 
اس��ت و مقامات ش��هر هم تمایل زیادی به کاالهای تولید ایران نشان دادند که از 
این ظرفیت باید اس��تفاده کنیم. رحمانی با تاکید بر اینکه باید ستاد ویژه چین را 
در ایران تش��کیل دهیم، از سازمان توس��عه تجارت خواست به صورت ویژه پیگیر 
تش��کیل این ستاد باشد. وی یادآوری کرد که بخش دولتی از جمله وزارت صمت 
و امور خارجه و بخش خصوصی باید در زمینه صادرات کاال به چین فعال تر شوند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اس��امی ایران در ادامه س��خنان خود 
پیشران اقتصاد ایران در سال جاری را صادرات دانست و گفت: چون ما در تقاضای 

داخلی با مشکاتی مواجه شده ایم اکنون صادرات می تواند تولید ما را رونق بدهد و 
این ظرفیت را ما داریم ولی باید برای تحقق آن برنامه ریزی شود.

رحمانی به گفت و گو و رایزنی خود با مسئوالن چین در این سفر اشاره کرد و 
گفت: در این سفر ضمن اتخاذ تصمیمات مناسبی برای تقویت همکاری ها، اقدامات 

اطاع رسانی مانند سایت معرفی کاالهای ایرانی به زبان چینی نیز راه اندازی شد.
وی اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه و جلسات و بازدیدها بتواند نقطه عطفی 
در تحول صادرات ایران به چین ایجاد کند و افزود این امر شدنی است اما مقداری 

جدیت و هماهنگی بیشتری می خواهد.
وزیر صنعت با بیان اینکه از طریق صادرات کاال به چین می توانیم به رونق بخش 
تولید کش��ور نیز کمک کنیم خواستار شناختن ظرفیت بازار چین از سوی تجار و 
بازرگانان ایرانی شد و گفت: واردات چین در سال 2 هزار و ۳00 میلیارد دالر است 
در حالی که کل واردات کشورهای همسایه ایران در سال هزار و ۳00 میلیارد دالر 

است و این رقم ها به خوبی بیانگر وجود بازار بزرگ چین است.
وی با بیان اینکه باید برای حضور در نمایش��گاه چین در س��ال آینده از همین 
امروز برنامه ریزی کنیم، افزود: باید به صورت وسیع تر و با همکاری اتاق بازرگانی و 

با حضور فعال تجار شاهد حضور جدی تر ایران در بازار چین باشیم.

وزیر صمت:

 ایران در زمینه صادرات به چین باید فعال تر شود

مع��اون معدن و صنای��ع معدنی وزارت صمت، تعیین ع��وارض صادرات را در 
راستای کنترل خام فروشی دانست.

جعفر س��رقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره به کارگیری شرکت های ایرانی در 
حوزه معدن اظهار کرد: مش��ارکت بخش خصوصی در چند مدت اخیر گسترس 
مناس��بی پیدا کرده اس��ت، اما متاس��فانه در معادن بزرگ کمتر شاهد همکاری 
آنها هس��تیم. او ادامه داد: اخیرا بیش از گذش��ته شاهد فعالیت بخش خصوصی 
در معادن بزرگ هس��تیم، اما این مقدار هنوز کافی نیس��ت و امیدوار هس��تیم 
مش��ارکت بخ��ش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدن��ی، به ویژه در معادن 

بزرگ افزایش پیدا کند.
س��رقینی گفت: امروز می توانیم خوشحال باشیم که از بزرگترین معادن مس 
و روی جه��ان در ای��ران، به محلی برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل 

شده است، اما هنوز فضای بسیاری برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه 
وجود دارد.

مع��اون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اش��اره به مش��ارکت مناس��ب 
س��رمایه گذاران در معادن کوچک و متوس��ط تصریح کرد: امیدواریم با گسترس 
فرهنگ س��رمایه گذاری در حوزه های معدنی، ش��اهد موارد بیش��تری ش��بیه به 
س��رمایه گذاری مهدی آباد باش��یم؛ نیاز به مشارکت س��رمایه گذاران برای انجام 

برخی فعالیت ها، به خصوص فعالیت های اکتشافی در این حوزه حس می شود.
او تاکید کرد: توجه داش��ته باش��ید که بخش خصوصی در قالب کنسرس��یوم 
اکتشافی اقدام به فعالیت در این حوزه کرده و پهنه های مناسبی را برای فعالیت 
در دس��ت گرفته اس��ت که به زودی منتهی به کش��ف معادن بسیاری در سطح 

کشور خواهد شد و این جزو افتخارات ما محسوب می شود.
سرقینی درباره عوارض صادرات مواد معدنی و کنترل خام فروشی  گفت: پیش 

از هر چیزی به یاد داش��ته باشید که هیچ کشوری مواد خام استخراج شده خود 
را ص��ادر نمی کند بلکه این م��واد معدنی طی فرآیندی به موادی با ارزش افزوده 
باال تبدیل ش��ده و س��پس صادر می ش��ود. معاون معدن و صنایع معدنی وزارت 
صمت تعیین عوارض صادرات را در راس��تای کنترل خام فروشی دانست و گفت: 
برای تعیین قطعی میزان عوارض صادرات در سطوح مختلف مواد معدنی باید تا 
پایان آبان  صبر کنیم در این مدت اطاعات جمع آوری شده در مهر و آبان مورد 
بررس��ی قرار گرفته و نتیجه پایش آنها و میزان تعیین عوارض در هر س��طح را 
تعیین خواهد کرد. او با اشاره به پیشرفت میزان تولید و صادرات معادن کشور در 
شش ماهه اول امسال نسبت به دو سال گذشته، بیان کرد: یکی از طرح های مهم 
این حوزه پشتیبانی و راه اندازی معادن کوچک و متوسط است تعداد بسیاری از 
آنها در کش��ور وجود دارد که بنا داریم تا پایان امس��ال ۵0 معدن از بین معادن 

کوچک و متوسط را مجدد راه اندازی کنیم.

شکوری گفت حدود2۵0 هزار تن کاتود مس در ایران تولید می شود که تقریبا 
100 هزار تن آن باید صادر شود.

بهرام ش��کوری، رئیس کمیس��یون معدن اتاق بازرگانی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره وضعیت قاچاق در صنعت معدن، گفت: قاچاق در معدن 
و صنایع معدنی خیلی مصداقی ندارد ولی در سایر بخش های اقتصادی به یقین 
وجود دارد. در پوش��اک، لوازم آرایش��ی و بهداش��تی و در خیل��ی از محصوالت 
قاچ��اق را می بینید ول��ی در محصوالت معدنی تقریبا می ت��وان گفت که قاچاق 

خیلی وجود ندارد.
او با اشاره به میزان تولید و صادرات مس در ایران، بیان کرد: حدود  2۵0 هزار 

تن کاتود مس در ایران تولید می شود که تقریبا 100 هزار تن که بیشتر آن مازاد 
و باید صادر شود. شکوری ادامه داد: متاسفانه در بخشنامه اخیر محدودیتی برای 
صادرات مس در نظر گرفته ش��ده و برای آن عوارض وضع ش��ده اس��ت. سالیانه 
حدود ۳۵0 تا 400 هزار تن مازاد کنسانتره داریم که امکان تبدیل آن  به شمش 
و کات��ود مس وجود ندارد و از آن طرف ه��م خریدار داخلی رغبتی به خرید آن 
ندارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به افزایش عیار مس،  بیان 
کرد: عیار مس محتوای کشورمان در سال گذشته نزدیک به 0.۶4۵ بود. امسال 
ب��ا توج��ه به افزایش فعاالن اقتص��ادی عیار مس به 0.۶۳ رس��ید که این رقم از  
افزایش تولید در کش��ور حاصل شده است. ش��کوری با اشاره به اینکه در بخش 

اکتش��افات معدنی افزایش چشمگیری را شاهد بوده ایم،  گفت: براساس عملیات 
اکتشافی که به تازگی انجام شده رشد بسیار خوبی در حوزه معدن داشته ایم که 
باعث افزایش ارزش دارایی های ش��رکت و تولیدات مس کشور در سال های آتی 
خواهد ش��د. به گفته رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی،  ظرفیت مس کاتد 
در کشور بیش از  400 هزار تن است که برای این حجم تولید به یک میلیون و 
۸00 هزار تن کنس��انتره نیاز است. شکوری معتقد است در دنیا 1۷ میلیارد تن 
ماده معدنی اس��تخراج می ش��ود که به دنبال آن 2 میلیارد و 200 میلیون دالر 
گردش مالی حاصل  می ش��ود. حداقل س��ود بنگاه داری مس در کف 1100 دالر 

قرار گرفته است.

 5٠ معدن کوچک تا پایان سال راه اندازی مجدد می شوند

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد

تولید مازاد 1٠٠ هزار تن کاتود مس در کشور
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اخبار

بازگشت بنزین سوپر به جایگاه ها در روزهای آینده
چرا بنزین سوپر کمیاب شد؟  

کمبود بنزین س��وپر در کش��ور در حالی وارد چندمین هفته شده 
اس��ت که در این میان، عوام��ل مختلفی از جمله عرضه فرآورده های 
نفتی در بورس و تعمیرات اساسی پاالیشگاه شازند به عنوان مقصران 

اصلی معرفی می شوند.
به گزارش ایرنا، چند ماه پیش بود که خبر کمبود بنزین س��وپر در 
جایگاه های کش��ور به گوش رس��ید، اما همزمانی این نایابی با عرضه 
فرآورده ه��ای نفت��ی در بورس با هدف صادرات باعث ش��د تا کمبود 
بنزین س��وپر در جایگاه ها بر گردن بورس انرژی بیفتد؛ موضوعی که 
البته همواره از سوی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
تکذیب شده است. در واقع، بنزین عرضه شده در بورس،  بنزین سوپر 
نیست بلکه بنزین با استانداردهای یورو 4 و یورو ۵ است. حتی زمانی 
ک��ه عرضه فرآورده های نفتی به دلیل تعطیات آخر محرم و صفر در 
بورس انجام نشد،  برخی این عدم عرضه را با هدف تامین نیاز داخلی 
عنوان کردند و این در حالی بود که همچنان کمبود بنزین سوپر در 

برخی جایگاه ها ادامه داشت.
در ای��ن بین، موضوع کمبود بنزین س��وپر آنقدر ادامه دار ش��د که 
در نهای��ت، وزیر نفت در ای��ن زمینه ورود کرد. بی��ژن زنگنه درباره 
کمبود بنزین سوپر گفت: »در تامین بنزین سوپر چند روزی به دلیل 
تعمیرات و نگهداری در پاالیش��گاه نفت امام خمینی )ره( ش��ازند و 
مش��کلی دیگر، مقداری کمبود داشتیم که تاکید کردم حتما تامین 
شود؛ البته به من گفته اند مشکل عمده این موضوع حل شده است.«

ب��ا این ح��ال همچنان در برخ��ی جایگاه ها که نازل بنزین س��وپر 
وج��ود دارد، عرضه این بنزین به دلیل کمبود انجام نمی ش��ود و در 
برخی جایگاه ها نیز تنها در برخی از س��اعت ها امکان دریافت بنزین 
س��وپر وجود دارد. البته ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران اعام کرده اس��ت که از گذش��ته نیز توزیع بنزین سوپر با 
محدودیت انجام می ش��د و تمامی جایگاه ها به بنزین سوپر دسترسی 

نداشتند.
در همین زمینه، مصطفی محم��ودی، رئیس اتحادیه جایگاه داران 
س��وخت درباره کمبود بنزین س��وپر در جایگاه های عرضه س��وخت 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: عرضه این س��وخت نس��بت به یک 
ماه پیش افزایش داش��ته اما همچنان ب��ا کمبود در جایگاه ها روبه رو 

هستیم.  
او با اشاره به اینکه از نظر توزیع و حمل و نقل بنزین سوپر مشکلی 
وجود ندارد،  ادامه داد:  کمبود بنزین س��وپر در برخی جایگاه ها کاما 
محسوس است اما در جایگاه های شمال شهر و شهرهای بزرگ، تنها 

محدودیت عرضه وجود دارد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران س��وخت ادامه داد: مش��کل تنها تولید 
بنزین س��وپر است که با تعمیرات پاالیشگاه شازند بیشتر شده است، 
اما این پاالیش��گاه به عنوان تامین کننده بنزین س��وپر تهران، اکنون 
به مدار تولید بازگش��ته و انتظار می رود این مشکل در روزهای آینده 

حل شود.  
به گفت��ه محمودی،  با این حال همچنان عمده جایگاه ها با کمبود 

بنزین سوپر روبه رو هستند.
گفتن��ی اس��ت براس��اس قان��ون، ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی مکلف به تولید و توزیع بنزین معمولی و بنزین با 
استاندارد یورو 4 است که هم اکنون بیشتر از میزان تعهد خود بنزین 
با کیفیت یورو تولید و در کش��ور توزی��ع می کند. هم اکنون عاوه بر 
بنزین با اس��تاندارد یورو 4 و ۵، بنزین س��وپر نی��ز تولید و به لحاظ 
محدودیت های ذخیره س��ازی و انتقال، در کشور توزیع می شود؛ این 
در حالی اس��ت که بنزین با اس��تاندارد یورو از لحاظ زیست محیطی 
به مراتب پاک تر از بنزین س��وپر اس��ت، با این وجود، بنزین سوپر در 
کشور تولید می شود و به لحاظ محدودیت های ذخیره سازی و انتقال، 

توزیع می گردد.

ایران خودرو اعالم کرد امکان ندارد قطعات 
ایمنی خودروها کم شود

پایگاه اطاع رس��انی ایران خودرو در اطاعیه ای اعام کرد قطعات 
ایمن��ی محصوالت گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو هرگ��ز از تولیدات 
خودروهای تحویل فوری حذف نش��ده است و این خودروها همچنان 

با دریافت استانداردهای موجود و مانند گذشته واگذار می شود.
در پی  انتش��ار برخی اخبار مبنی بر حذف آپش��ن  قطعات ایمنی 
از خودروهای تحویل فوری به اطاع می رس��اند،  این خبر از اس��اس 
خاف واقع  است و بیان این گونه اظهارات موجب ایجاد بی اعتمادی 

به صنعت داخلی می شود.
در این گزارش آمده اس��ت: از آنجایی که ش��ماره گذاری خودروها 
منوط به دریافت استانداردهاست، از اساس امکان حذف قطعاتی که 

با ایمنی خودروها در ارتباط است وجود ندارد.
براس��اس ای��ن گ��زارش، محصوالت تولی��دی این گ��روه صنعتی 
همچنان با طی کردن اس��تانداردهای  مصوب ملی و با رعایت تمامی 
ماحظات در ارتباط با کیفیت قطعات مرتبط باایمنی خودرو اس��ت، 
تولید می شود. اصوال امکان ندارد خودروسازان  قطعات ایمنی خودرو 
را کم کنند و در این صورت پلیس راهور از ش��ماره گذاری خودروها 

جلو گیری می کند.

آغاز طرح تبدیل ساندرو اتوماتیک به سراتو
ام��کان تبدیل تعه��دات محصوالت رنو به تعداد بس��یار محدودی 

خودرو سراتو صرفا براساس اولویت تاریخ ثبت نام فراهم شد.
به گزارش تس��نیم، امکان تبدیل تعهدات محصوالت رنو به تعداد 
بس��یار محدودی خودرو سراتو صرفا براس��اس اولویت تاریخ ثبت نام 

فراهم شده است.
در این طرح تبدیل ضروری اس��ت امکان تبدی��ل تعهد به خودرو 
س��راتو به نحو مقتضی به مشتری اطاع رس��انی و موافقت و یا عدم 

موافقت مشتری اخذ و در پرونده بایگانی شود.
عاوه بر این مهلت استفاده از طرح مذکور تا 21 آبان ماه 9۸ است. 
در صورت عدم اقدام به تبدیل و با عدم ارس��ال درخواس��ت در مدت 

سه روز، به منزله انصراف مشتری از طرح تبدیل است.
قیمت خودرو سراتو در این طرح 220 میلیون تومان برای مشتری 

در نظر گرفته شده است.

صنعت خودروس��ازی ایران که بعد از نفت، گاز و پتروشیمی بزرگ ترین صنعت 
کش��ورمان به شمار می رود و با حدود ۸۵۵ هزار پرسنل 10درصد از تولید ناخالص 
داخلی را به خود اختصاص  داده در حال حاضر از مشکات عدیده ای رنج می برد، 
اما پرسش این است که در صورت تعطیل شدن این صنعت پرحاشیه، چه فشاری بر 

اقتصادی کشور وارد می شود؟
به گزارش دیجیاتو به نقل از یادداشت های رضا خسروشاهی؛ اظهارنظر رئیس کل 
بانک مرکزی در مورد خودروسازی کشور که حرف دل مردمی است که بیش از نیم 
قرن، مجبور به تحمل بازار انحصار مصنوعی بوده اند، به همان میزان حاوت داشت 
که برای مس��ئوالن نفع و برای این صنعت تلخی. اما در مقام پاس��خ، منتقدان اوال 
می گویند که باید اثبات شود صنعت خودرو فشل است و ثانیا از اعداد و ارقامی در 
حد 20 میلیارد دالر سخن می گویند که اگر خودروسازی وجود نداشته باشد، کشور 

برای واردات خودرو به آن نیازمند است.
انحصار در صنعت خودروسازی ایران اشاره به مجموعه عواملی دارد که منجر به 
ایجاد بازار تک قطبی در صنعت خودروی ایران و در نتیجه کاهش کیفیت و افزایش 
بی رویه قیمت محصوالت شده است. دو قطب خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو 

و سایپا در رأس فهرست انحصارگران هستند.

اگر چنین صنعتی کارآمد بود نیاز به مداخله دولت برای بستن دروازه های کشور 
و ایجاد انحصار نداش��ت تا بتواند محصوالتش را بفروشد. اگر کارآمد بود به  صورت 
م��داوم نیاز به کمک مالی دول��ت و خطوط اعتباری متعدد در طول این س��ال ها 
نداشت. زیاد الزم نیست فردی خبره اقتصاد باشد که درک کند، خودروسازی کشور 
فلج و برای دهه ها نوزاد باقی مانده و نبود رقابت نگذاشته تا روی پای خود بایستد. 
هزینه این صنعت نیز خودروهای کم کیفیت و گران اس��ت که ایرانیان برای دهه ها 
آنها را تحمل کرده اند. بگذریم از خطوط اعتباری که از پایه پولی خرج شده و مردم 

برای سرپا نگه داشتن این صنعت مجبور شده اند تورم را نیز به جان بخرند.
احتماال واردات کل کاالی کش��ور در سال  جاری به رقم 40 میلیارد دالر نرسد، 
بنابراین چگونه ممکن اس��ت کش��ور برای واردات تنها یک ردیف کاال به نصف این 
رقم احتیاج داشته باشد؟ کل تولید خودرو در کشور سال گذشته قریب 9۵۵ هزار 
دس��تگاه بوده است. با ارزیابی سرانگش��تی از قیمت های جهانی، واردات این میزان 
تولید داخلی احتماال حدود ۸تا 9 میلیارد دالر ارزبری خواهد داش��ت. حال از این 
رقم، میزان واردات اقامی که خودروس��از های ما در فرآیند تولید به آن نیازمندند 
و همچنین صادرات مواد اولیه از جمله فوالدی که مورد استفاده آنها قرار می گیرد 
را کس��ر کنید؛ خواهید دید که رقمی کمتر از یک چهارم رقم ادعایی 20 میلیارد 

دالر به دست خواهد آمد.

به این تصویر، امکان واردات خودروهای دست دوم را هم اضافه کنید که قیمت 
خری��د خودرو را به میزان قابل  توجه��ی کاهش می دهد. آنگاه خواهید دید، تامین 
خودروی مطلوب برای ایرانیان حتی در این وضعیت تحریمی و فش��ار حداکثری، 
کار ش��اق و دش��واری نیس��ت. از این گذش��ته، بس��یاری از فرصت های شغلی در 
حلقه های جانبی صنعت خودرو مانند قطعه س��ازان حت��ی با باز کردن انحصار این 
صنعت می توانند به  کار خود ادامه دهند. همچنین اگر فضای تحریمی از بین برود، 
خودروس��ازهای خارجی خود می توانند در داخل خودرو تولید کنند و فرصت های 

شغلی بیشتری نسبت به حال، در این صنعت ایجاد شود.
صنعت خودروس��ازی ایران از اوایل دهه ۳0 شمس��ی تاکنون فراز و نشیب های 
زیادی را تجربه کرده اس��ت. صنعتی پر س��ر و صدا و پر حاش��یه. از تولید پیکان و 
سمند گرفته تا واردات روزافزون خودروهای خارج و در نهایت خداحافظی با بهترین 

شرکای تجاری در طول ۶0 سال تجربه صنعت خودروسازی ایران بوده است.
کاما مش��خص است که بس��تن این بازار برای دهه ها هیچ سود و منفعتی برای 
چند نس��ل از ایرانیان نداش��ته اس��ت. منطق از ابتدا حکم می کرد که وقتی ش��ما 
می توانی��د کاالیی را به قیمت پایین تر از خارج تهیه کنید، اقدام به این کار کنید و 
منابع خود را به کاری اختصاص دهید که در آن مزیت دارید تا به این ش��کل رفاه 

کشور به  طور واقعی افزایش یابد.

بررسی تعطیلی صنعت خودرو و افسانه زیان 20 میلیارد دالری

سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی اظهار داشت 
گزارش تحقیق و تفحص امس��ال که با همکاری تمام ارگان های مربوط از جمله 
خودروس��ازان انجام شده برای تمام مدیران خودروسازی کشور، گزارشی مفید و 
کاربردی خواهد بود زیرا هدف این گزارش، رفع مش��کات صنعت خودرو، فارغ 

از مقصران بوده است.
س��عید باس��تانی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص مزیت های 
تحقیق و تفحص اخیر مجلس از صنعت خودرو گفت: به نظر می رس��د در چهار 
دوره ای که از خودروس��ازی ها تحقیق و تفحص صورت گرفته، به غیر از تحقیق 
اخیر که در حال انجام اس��ت مبنای کار بیش��تر بر تفحص -و نه تحقیق- بوده 
اس��ت؛ بدین معنا که تحقی��ق و تفحص ها اصطاحا به دنب��ال مچ گیری و بیان 

ایرادات بوده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زواره در مجلس شورای اسامی افزود: 
تحقیق و تفحص، دو واژه توامان اس��ت و باید برخی موارد از دید کارشناس��انه و 
بدون قصد مچ گیری مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند، به عبارتی به جای یافتن 

مقصر باید به فکر راه حل های مبتنی بر شرایط کشور باشیم.
س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��امی افزود: 
خوش��بختانه در دوره اخیری که تحقیق و تفحص انجام شد، وزن بیشتری را به 
تحقیق داده ایم. گزارش��ات تحقیقی در حوزه های بازرگانی، مالی، خرید، فروش، 
خدمات پس از فروش و تامین قطعات انجام شده و مبنای کار، تحقیق بوده و در 
تحقیق این هدف را داش��ته  ایم که برمبنای شرایط موجود، راه حل های مناسبی 

را بیابیم بدون اینکه به دنبال یافتن مقصر و مچ گیری باشیم.
باستانی گفت: خروجی گزارش تحقیق و تفحص امسال، راهبردی برای صنعت 
خودروس��ازی خواهد بود. در گزارش تحقیق و تفحص امس��ال راه حل ها شکل 
خواهد گرفت، به این معنا که اگر ایرادی وجود دارد ریشه آن ارزیابی شده و راه 

حل رفع آن یافت شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زواره در مجلس شورای اسامی افزود: 
گزارش تحقیق و تفحص امس��ال که با همکاری تمام ارگان های مربوط از جمله 
خودروس��ازان انجام شده برای تمام مدیران خودروسازی کشور، گزارشی مفید و 
کارب��ردی خواهد بود زیرا هدف این گزارش، رفع مش��کات صنعت خودرو فارغ 

از مقصران بوده است.

در شرایط تحریم خودروسازان ایران با طراحی و ایده های نو قصد رقابت دارند، 
ش��اید حذف قطعات و آپشن ها خبر جدیدی نباش��د، اما اینکه برخی از قطعات 

خودروهای دپوشده در کف انبار حذف می شوند، شاید خبر جنجالی باشد.
ب��ه گ��زارش  تجارت نی��وز، فعاالن توییت��ری در واکنش به ح��ذف قطعات و 
آپشن ها توسط خودروس��ازان نوشتند: خودروسازان با سرمایه های مردم تجارت 
می کنن��د. آنها خودروهای 20۶ فول اما بدون رادیو پخش، فاقد سنس��ور عقب، 
ح��ذف ترمز دیس��کی و ... را به مردم تحویل می دهند. این اقدام خودروس��ازان 
حکایت آش خاله اس��ت که همه جوره پای مردم اس��ت. خودروسازان همه کار 

می کنند تا خاص ترین خودروسازان دنیا باشند.
در رابط��ه با این موضوع، آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
اظهار داشت: اینکه می گویند حذف قطعات به تعداد خودروهای بیشتری رسیده 
از آن اطاعی ندارم، اما خبر حذف آپش��ن ها را از سوی خودروسازان شنیده ایم. 
البته در مورد اینکه این حذف آپش��ن ها حق مش��تری یا استاندارد بوده یا خیر، 

خودروسازان باید به آن پاسخ دهند.

جایگزینی قطعات بی کیفیت در تولید خودروها
از س��وی دیگر احمد نعمت بخ��ش، دبیر انجمن خودروس��ازان درباره چرایی 
ح��ذف قطعات و آپش��ن ها در خودروه��ا می گوید: دلیل اینک��ه حذف قطعات و 
آپش��ن ها به خودروهای بیشتری رس��یده، عدم تحویل به موقع قطعات از سوی 

قطعه سازان است و این به معنای کم فروشی خودروسازان نیست.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر صنعت کش��ور تحریم اس��ت و خودروسازان 
نی��ز برخی از قطعات غیرایمنی را از خودروها حذف و بابت آن نیز پولی از مردم 
نمی گیرن��د. ب��ه عنوان مثال برخ��ی از محصوالت مانده در ک��ف انبار به کمبود 
قطعات فوالدی باز می گردد، یعنی قطعات آلومینیومی را جایگزین برخی قطعات 
ف��والدی کرده اند. وی در پای��ان درباره حذف قطعات ایمن��ی در خودروها بیان 
داش��ت: قطعا هیچ خودروس��ازی خودروی بدون ترمز به مردم تحویل نمی دهد. 

خودروسازان حق ندارند از قطعات ایمنی خودرو کم کنند.
گ��روه صنعتی ایران خودرو با انتش��ار بیانیه ای اعام ک��رد که قطعات ایمنی 
محصوالت این گروه خودروس��ازی هرگز از تولی��دات خودروهای تحویل فوری 

حذف نش��ده اس��ت و این خودروها همچنان با دریافت استانداردهای موجود و 
مانند گذشته به مشتریان واگذار خواهد شد.

چندی پیش در پی انتش��ار برخی اخبار مبنی بر حذف آپش��ن قطعات ایمنی 
از خودروه��ای تحویل فوری، گ��روه صنعتی ایران خودرو اعام کرد که این خبر 
از اس��اس خاف واقع است و بیان این گونه اظهارات موجب ایجاد بی اعتمادی به 
صنعت خودروس��ازی داخلی خواهد ش��د و از آنجایی که شماره گذاری خودروها 
منوط به دریافت اس��تانداردهای تعیین شده خواهد بود، به همین دلیل از اساس 

امکان حذف قطعاتی که با ایمنی خودروها در ارتباط هستند وجود ندارد.
گفتنی اس��ت که محصوالت تولیدش��ده توس��ط گروه صنعتی ای��ران خودرو 
همچنان با در نظر گرفتن و طی کردن اس��تانداردهای مصوب ملی و همچنین با 
رعای��ت تمامی ماحظات کیفیت قطعات مربوط به ایمنی اتومبیل تولید خواهد 
ش��د. حال در این رابطه امکان ندارد که خودروس��ازان اق��دام به کاهش قطعات 
ایمن��ی محصوالت خود کنند و در این رابطه پلیس راهور هم از ش��ماره گذاری 

آنان جلوگیری خواهد کرد.

ترسیم راه حل مشکالت صنعت خودرو در گزارش تحقیق و تفحص

حذف آپشن از خودروهای تحویل فوری؛ آیا ایمنی خودروها کاسته می شود؟
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کسب و کارامـروز8

»توسعه فناوری اس��تفاده از پسماندها و ضایعات کشاورزی و منابع 
طبیعی« عنوان فراخوانی اس��ت که توس��ط توس��عه آب، خشکسالی، 
فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

منتشر شده اس��ت تا با استفاده از اقدامات 
فناورانه فرصتی ارزشمند در این حوزه خلق 

شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
پس��ماندهای کش��اورزی زیادی ساالنه در 
کشور تولید می شود. بهره گیری از تولیدات 
کش��اورزی و منابع طبیعی حجم انبوهی از 

این ضایعات را تولید می کند.
 پس��ماندهایی که بازیاف��ت آنها می تواند 
راهکاری برای اقتصادی ش��دن تولید باشد. 
بهره گیری موثر و مفید از ضایعات کشاورزی 
اعم از باغبانی، جنگل و زراعت بهره بسیاری 

دارد، اما مشاهده می شود که گاهی این منابع نه تنها سودی ندارد بلکه 
سوزاندن آنها سبب آلودگی گسترده مناطق نیز می شود.

در این راستا ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 

معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای بهره گیری درس��ت 
از این منابع اقدام به انتش��ار فراخوان کرده اس��ت. »توس��عه فناوری 
استفاده از پسماندها و ضایعات کشاورزی و منابع طبیعی« عنوان این 
فراخوان است. هدف از آن استفاده از این 
پسماندهای ناش��ی از ضایعات کشاورزی 
و دارای ارزش ه��ای ف��راوان ب��رای تولید 
کمپوس��ت، کربن فعال و ده ها محصول با 
ارزش دیگر اس��ت. پس ستاد در نظر دارد 
با کمک محققان و شرکت های دانش بنیان 
نسبت به استفاده و کاربرد فناوری ها برای 
فرآوری مجدد ضایعات کشاورزی و تبدیل 
آنه��ا به موارد باارزش در قالب یک پایلوت 
اقدام کن��د. در این فراخوان از فعاالن این 
حوزه دعوت ش��ده اس��ت ت��ا وارد میدان 
عمل ش��وند و طرح ه��ای فناورانه خود در 
این زمینه را برای س��تاد ارس��ال کنند تا 
ضمن رفع چالش پسماند، آن را به یک فرصت اقتصادی تبدیل کنند. 
بنابرای��ن عاقه مندان می توانند طرح ه��ای خود در این حوزه را تا 20 

آبان ماه سال جاری برای ستاد ارسال کنند.

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در آیین افتت��اح »کارخانه نوآوری 
آزادی« ک��ه با حضور رئیس جمهوری کش��ورمان برگزار ش��د، گفت پهنه های 
شهری فرسوده بستری مناسب برای تبدیل ایده های خاقانه به نوآوری هستند 

و زایشگاه  ایده های نوآورانه به شمار می روند. با 
تس��هیلگری و حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، این پهنه های ش��هری در 
نق��اط مختل��ف کش��ور میزب��ان کارخانه های 
نوآوری می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، »کارخانه نوآوری آزادی« صبح روز 
گذش��ته و با حضور حجت االسام والمسلمین 
دکتر حسن روحانی به طور رسمی افتتاح شد. 
با افتتاح رس��می این کارخانه، پهنه ای فرسوده 
و زنگار گرفته که سال ها در دل پایتخت بدون 
اس��تفاده باقی مانده بود، حاال به زیس��ت بومی 
برای شکوفاش��دن ایده های خاقانه و نوآورانه 

جوان های اس��تارت آپی بدل شده است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در مراسم افتتاح رسمی کارخانه نوآوری آزادی با بیان اینکه این کارخانه ایران 
را یکی از کشورهای پیشرو در تبدیل پهنه های صنعتی فرسوده به محلی برای 

نوآوری و خاقیت بدل کرده اس��ت، افزود: این پ��روژه ملی به عنوان نمونه ای 
موف��ق از هم��کاری دولت و بخ��ش خصوصی و س��رمایه گذاری روی ایده های 
نوآوران��ه و تبدیل آنها به کس��ب و کاره��ای نوآورانه، ای��ران را به عنوان یکی 
از قطب های تولی��د فناوری و نوآوری منطقه 

معرفی کرده است.
 س��تاری، با اش��اره ب��ه اینک��ه پهنه های 
ش��هری مانن��د کارخانه های نوآوری، بس��تر 
بروز خاقیت های نیروی انسانی است، عنوان 
کرد: نیروی انس��انی ما را پارک های فناوری، 
دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها تامین می کنند. 
1۸0 ش��تابدهنده و مرک��ز ن��وآوری با بیش 
از ۵00ه��زار مترمربع فضا زمینه س��از ۶هزار 
اس��تارت آپ جدید ش��ده اند و هشت کارخانه 
نوآوری در نقاط مختلف کش��ور نیز به رونق 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کمک می کند.

وی از فعالیت 4۵۵۶ شرکت دانش  بنیان و 
۶هزار اس��تارت آپ در اقتصاد کشور با کمک بخش های مختلف این زیست بوم 
گفت و ادامه داد: این کسب وکارها، عاوه بر اینکه 90هزار میلیارد تومان درآمد 

داشته اند، برای ۳00هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده اند.

پهنه های شهری میزبان کارخانه های نوآوری می شوندضایعات کشاورزی به فرصتی اقتصادی تبدیل می شود

در می��ان بس��یاری از فاکتورهای مهم برای اداره  یک ش��رکت 
موفق، فرهنگ مثبت و سالم در محل کار، بسیار اهمیت دارد که 
در آن بهره وری، اس��تعداد، مهارت و روحیه پرورش پیدا می کند. 
در کسب و کارها،  ایجاد سیستم ارزشمندی که  مأموریت شرکت 

و چگونگی رسیدن به آن را نشان دهد بسیار مهم است.
ع��اوه بر این، فرهنگ کاری مناس��ب، چگونگ��ی انجام کارها، 
نحوه تعامل کارکنان با یکدیگر و مسیر هدایت شرکت را مشخص 
می کن��د بنابراین ی��ک فرهنگ س��ازمانی س��الم دارای تأثیرات 
بلندمدت است که توسط پرورش افراد و ارزش های خوب می توان 

به آن دست یافت.
اگر می خواهید محیط کارتان را به موفقیت برسانید، باید فضای 
کاری خود را به عنوان یک عامل برای عملکرد مش��اهده کنید، نه 

اینکه فقط از نظر هزینه به آن نگاه کنید.
ش��ناخت فض��ای کاری به عنوان راهی ب��رای افزایش بهره وری 
فرهنگ س��ازمانی شما را تعریف می کند. هنگامی که این فرهنگ 
را ب��ا اهداف خود در هم می آمیزید، تفاوت قابل ماحظه ای ایجاد 

خواهد شد.  
شفافیت را تشویق کرده و انتظارات واقع بینانه تعیین کنید

ش��فافیت در محل کار فضای اعتم��اد  و صداقت بین رهبران و 
کارکنان آنها را ایجاد می کند. اگر محل  کار فاقد ش��فافیت باشد، 

به محیطی سمی  تبدیل خواهد شد.
اگر با الگویی مناسب رهبری کرده و سعی کنید در موقعیت های 
مختلف منصفانه و ش��فاف باش��ید، کارکنان شما به طور دائمی از 
این رفتارتان پیروی می کنند. توانایی ش��ما برای نشان دادن آنچه 
که ش��رکت عن��وان می کند، یک راه عالی برای س��اخت فرهنگی 

است که در ذهن دارید.
شما باید چش��م اندازی از آنچه می خواهید به آن دست یابید را 
به همراه نگرش ها و رفتارهایی که برای ش��رکت شما اهمیت دارد 
بیان کنید. از آنجاکه تیم ش��ما ممکن اس��ت به طور غریزی این 
موضوع را درک نکند، س��عی کنید صریحاً انتظارات خود را شرح 

دهید و از هر انحرافی جلوگیری کنید.
افرادی مناسب که به فرهنگ شما می خورند انتخاب کنید

کارمن��دان متعهد دارایی های هر س��ازمان هس��تند. تحقیقات 
مشارکت کارکنان نشان می دهد که شرکت هایی که کارکنان شان 
مش��ارکت کمی دارند از کاهش ۳2درص��دی درآمد عملیاتی رنج 

می برند. احساس شور و اشتیاق کارکنان خود را تقویت کنید.
در حقیق��ت، انگیزه کارکنان در فرهنگ ش��رکت نهفته اس��ت. 
بنابراین، در طول فرآیند اس��تخدام باید اف��رادی را انتخاب کنید 
که ارزش های شان با شما سازگار است. در این موقعیت، پرسیدن 
سؤاالت درس��ت می تواند برای شما بس��یار مفید باشد. به عنوان 
مثال، در مورد کار  خود چه چیزی را دوس��ت دارید؟ چه چیزی 

به شما الهام می دهد؟
اجازه ندهید که س��ازمان ش��ما توس��ط افراد خاصی به عنوان 
پله ای برای رش��د شخصی خود استفاده ش��ود؛ با این حال، حتی 
اگر چنین اتفاقی افتاد، فقط مطمئن شوید که این کارکنان ارزش 

قابل توجهی برای سازمان شما ایجاد می کنند.
ارتباط کلیدی است

ارتباطات مؤثر یک ابزار ضروری برای ایجاد محیطی اس��ت که 
به افراد انگیزه می دهد و پیشنهادات و انتقادات را تشویق می کند. 
این کار باعث مشارکت کارمندان می شود و به آنها امکان می دهد 

نوآور باشند، همکاری کنند و به فردی کارآمد تبدیل شوند.
عاوه بر این، ارتباط ش��خصی ش��ما با کارکن��ان باعث افزایش 
اعتماد به نفس و عزت نفس  آنها خواهد شد. اگر به  طور منظم با 
آنها جلسه برگزار کرده و در مورد مسائل صحبت کنید و مشکات 
و موانع را از بین ببرید، به احتمال زیاد به کارمندان بهتری تبدیل 

خواهند شد.
هنگامی که این س��طح از ارتباطات و فرهنگ در هر س��ازمانی 
غال��ب می ش��ود، موفقی��ت و الهام بخش��ی آن ش��رکت افزای��ش 
چشمگیری می یابد. به عنوان یک رهبر، ارتباطات و صداقت شما 

هرگز نباید کاهش یابند.
 تالش های ارزشمند را بشناسید و به آنها پاداش دهید

قدردانی و ش��ناخت تاش های کارکنان برای ش��ان بسیار مهم 
اس��ت. اهمیت دارد که بیش��تر اقداماتی که برای ش��رکت ش��ما 
س��ودمند است را تشویق کنید. افرادی که فکر می کنند ارزشمند 
هستند در مورد خود حس مثبت دارند و توانایی آنها برای کمک 
کردن تقویت می ش��ود. عاوه بر این، یک فرهنگ ش��ناختی غنی 

درصد میزان حفظ  کارمند بیشتری دارد.
بنابرای��ن برای جلب توجه کارمندان خ��ود چه کاری می توانید 
انجام دهید؟ آنها هر از گاهی نیاز به تنوع و جش��ن دارند. ش��ما 
می توانی��د یک مهمانی خوب ب��رای آنها برگزار  کنید و کارت های 
هدیه به آنها بدهید. این شناس��ایی تاش کارکنان پیامی بس��یار 
قدرتمند برای آنها می فرس��تد، بنابراین، ی��ک روش ارتباط قوی 

است.
به کارکنان خود بگویید که آنها یک تیم هس��تند، نه یک دسته 
از افراد. قدرت کار در یک تیم آنچنان قوی است که حتی کارهای 
ظاه��راً غیرممکن قابل اجرا به نظر می رس��د. کار گروهی اساس��اً 
باعث حس اتحاد، ش��ور و ش��وق برای منافع مش��ترک و تعهد به 

انجام بهتر می شود.
شما باید این سیستم ارزش را در کارکنان خود ایجاد کنید که 
کار تیمی برای موفقیت ش��رکت حیاتی است. آنها باید یاد بگیرند 
ک��ه تنها کار کردن در حالی که بخش��ی از یک پروژه مش��ترک 
هس��تند، اساس��اً توانایی ش��ان برای کمک و یادگیری را محدود 
می کن��د. به کارکنان خود بگویید در همه پروژه های مرتبط با کار 

با همدیگر کار کنند و در صورت لزوم به یکدیگر کمک کنند.
یک مقایس��ه ساده از فوتبال  قدرت کار تیمی را نشان می دهد. 
قب��ل از به ثمر رس��یدن گل، در میان بازیکنان تیم، یک س��ری 
از پاس ه��ا و کمک ه��ا وجود دارد و همدیگر را تش��ویق می کنند 

بنابراین، کار گروهی، کارآمدترین راه برای انجام کارهاست.
نتیجه گیری

یک فرهنگ س��ازمانی س��الم، پایه ای برای ادغام دانش، باور و 
رفتار انس��انی است که نس��ل های بعد را پرورش می دهد. داشتن 
یک فرهنگ مثبت در ش��رکت راهی برای این است که اطمینان 
حاصل کنید همه در مورد انتظارات شرکت ایده ای مشترک دارند.
Lifedev/ucan :منبع

در پی انتشـار شـایعه های ضد و نقیض در مورد احتمال تصاحب اچ پی توسـط زیراکس، 
بیانیه ای رسمی از سوی اچ پی منتشر و جزییاتی در این رابطه اعالم شد.

به گزارش زومیت، از سـاعات اولیه  روز گذشته، شاهد انتشار شایعه هایی از سوی برخی 
رسـانه ها مبنی بر احتمال تصاحب اچ پی )HP( توسـط زیراکـس )Xerox( بودیم. در پی 
انتشـار شایعه های موردبحث، اچ پی سـاعاتی پیش بیانیه ای را به صورت عمومی منتشر و 
اعالم کرد که مذاکرات بین این شرکت و زیراکس هم اکنون در جریان است. اچ پی می گوید 

در نهایت تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که به  نفع سهامداران تمام خواهد شد. 
رسانه  وال  استریت ژورنال گزارش جنجالی جدیدی را منتشر کرد و مدعی شد زیراکس 
به تصاحب اچ پی عالقه  زیادی دارد؛ این رسـانه می گوید رقم پیشنهادی زیراکس به اچ پی 
احتماال بیش از 27 میلیارد دالر اسـت. 27 میلیارد دالر، پول بسیار زیادی به شمار می آید 
و اگر ادعاهای وال اسـتریت ژورنال حقیقت داشـته باشـند، این موضوع نشـان می دهد 

زیراکس قصد دارد به هر نحوی که شده، اچ پی را تحت مالکیت خود دربیاورد.
اچ پی در اطالعیه  رسـمی اش گفته در حال انجام مذاکراتی با زیراکس است؛ این شرکت 
شناخته شده  فعال در حوزه  تولید رایانه های شخصی می گوید نامه  پیشنهاد زیراکس را روز 
گذشته دریافت کرده است. نکته  عجیب در مورد توافق احتمالی بین دو شرکت موردبحث، 
این اسـت که اچ پی طبق ادعای کارشناسـان 29 میلیارد دالر ارزش دارد؛ از طرفی ارزش 
زیراکس اندکی از 8 میلیارد دالر باالتر اسـت. این یعنی زیراکس در پی تصاحب شـرکتی 

ارزشمندتر از خودش است.
اچ پی در بیانیه اش می گوید: »همان طور که در جدیدترین جلسه  مربوط به تحلیل اوراق 
بهادار اچ پی اعالم کردیم، ما اعتماد به نفس زیادی برای انجام اسـتراتژی های چندساله  مان 
و قـرار دادن شـرکت در مسـیر موفقیت در صنعتی کـه روزبه روز در حال تکامل اسـت، 
 Xerox Holdings داریـم. در راسـتای همین موضوع، به تازگـی مذاکراتی را با شـرکت

چگونه فرهنگ کاری مناسب بسازیم؟

زیراکس در پی تصاحب HP است

دریچــه

اولین نشست ششمین جشنواره ایدههای برتر در هفته پژوهش و فناوری البرز در بنیاد 
نخبگان استان البرز برگزار شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در راستای 
ایجاد و گس��ترش هم افزایی و هماهنگی بین دس��تگاهی، اولین جلسه ششمین جشنواره 
ایدههای برتر در هفته پژوهش و فناوری البرز با حضور مدیران پژوهشی دستگاه های استان 
در بنیاد نخبگان استان البرز برگزار شد. در این نشست، محمد نبیونی؛ رئیس بنیاد نخبگان 
استان البرز گفت: کمیته های ارزیابی و معرفی ایده های برتر، یکی از کمیته های ستاد هفته 
پژوهش و فناوری اس��تان البرز است و دبیری آن به بنیاد نخبگان استان البرز محول شده 
است. وی افزود: اولین جلسه این کمیته با هدف بررسی آمار و اطاعات و تجربه کمیته های 
ایده های برتر در سال های گذشته و دریافت نقطه نظرات اعضای کمیته برای برگزاری هرچه 

بهتر این رویداد در هفته پژوهش سال جاری برگزار شد.

نشست هماهنگی جشنواره ایده های 
برتر در کرج برگزار شد

شنبه
18 آبان 1398

شماره 1425
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دانشگاه مناسب ترین محیط برای تولد یک شرکت دانش بنیان است. 
ش��رکت فناوری دارویی درس��ا به س��از یکی از این نقطه های توانمند 
در زیس��ت بوم نوآوری ایران اس��ت که با هم اندیشی تعدادی از اساتید 

دانش��گاهی، آغاز به کار کرد و موفق ش��د 
محصوالت مختلفی را جایگزین نمونه مشابه 
خارج��ی آنها کند.  ی��ک عضو هیات علمی 
دانش��گاه علوم پزش��کی دانش��گاه تهران با 
رصد نیازهای علمی کشور با همکاری دیگر 
دوس��تانش این مجموعه را برای طراحی و 
س��اخت تجهیزات آزمایش��گاهی تاس��یس 
کرد. مش��ابه این رخ��داد در حال حاضر در 
بسیاری از دانشگاه های کشور در حال تکرار 
اس��ت. این مجموعه نوآور س��عی کرد تا با 
شناسایی نیازهای صنایع حوزه های مختلف 
مانند داروس��ازی، ش��یمی، زیست فناوری، 
صنایع غذایی، آرایش��ی، بهداش��تی، نفت و 

پتروشیمی و گیاهان دارویی جایگاه خود را تثبیت کند.
ش��رکت های دانش بنیان بسیاری از این روش استفاده می کنند. آنها 
با بررس��ی نیازها سعی می کنند ماشین آالت، تجهیزات و دستگاه هایی 

را که با قیمت باال از خارج از کش��ور وارد می ش��وند را با اس��تفاده از 
فن��اوری ایرانی بومی س��ازی کنند. ای��ن رویکرد مس��ئله محور و ارائه 
راهکارهای مبتنی بر فناوری به یک اصل در زیس��ت بوم فناوری کشور 

تبدیل شده است.
»رآکت��ور  و  پاشش��ی«  »خش��ک کن 
شیمیایی شیشه ای« از محصوالت شرکت 
دانش بنیان »فناوری دارویی درسا به ساز« 
است که در ش��رکت های داروسازی و هر 
مجموع��ه ای دیگری که نیاز ب��ه فرآوری 
تحت دمای مواد داشته باشد کاربرد دارد.

 معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت 
جمه��وری با فراهم س��اختن بس��ته های 
مختل��ف حمایت��ی س��عی دارد ت��ا بدون 
دخال��ت در روند اجرای��ی کار، از این گونه 
دان��ش  ش��رکت های خ��اق و صاح��ب 
پش��تیبانی کند.  وطن خواه از مدیران این 
مجموع��ه می گوید که با حمایت کریدور صادراتی ایجادش��ده در این 
معاون��ت، امیدوار هس��تیم که بتوانیم انواع  تجهیزات و دس��تگاه های 

تولیدشده را صادر کنیم.

آیین تجلیل و تقدیر از استعدادهای برتر دبیرستان سازمان انرژی اتمی 
ایران با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و 

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد.
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمه��وری در این مراس��م در جمع 
دانش  آموزان و والدین دبیرس��تان س��ازمان 
ان��رژی اتمی ایران حاضر ش��د و با اش��اره به 
دوران تحصیل خود در مجتمع آموزشی کمال 
گفت: کمال زاییده روح پاک افرادی همچون 
دکتر س��حابی، آی��ت اهلل طالقان��ی، مهندس 
بازرگان و شهید رجایی است. در این مجتمع 
آموزشی دانش آموزان مرد بودن و مرد ماندن 
را ی��اد می گیرند تا حافظ جان، مال و ناموس 
مردم باشند. در آینده به شما مسئولیت هایی 
داده می ش��ود پس هم��واره این اص��ل را در 

ذهن خود داشته باشید. رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این مرکز 
امکانات مناسبی را در اختیار استعدادهای برتر قرار می دهد، گفت: بنیاد 
ملی نخبگان امکانات مناسبی را در اختیار استعدادهای برتر برای رشد آنها 

قرار می دهد. اکنون در این مکان فضایی ایجاد ش��ده است تا کارآفرینی 
توس��عه یابد. »نخبه فردی نیس��ت که به واسطه رتبه برتر کنکور خود از 
کش��ورش طلب و خواسته ای داشته باش��د بلکه فرد نخبه با نگرش خود 
سعی در تغییر جامعه خود دارد.« ستاری با 
بیان این مطلب ادامه داد: این افراد ایده های 
خود را عملی می کنن��د و برای دیگران نیز 
مفید و اثرگذار هس��تند. اجرایی ش��دن این 
نوآوری ها مسیر پیشرفت را هموار می کند. 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری به 
دانش آموزان حاضر در این مراسم تاکید کرد 
که هویت و کشور خود را هیچ زمان فراموش 
نکنند و بدانند کشور به وجود آنها نیاز ندارد 
بلکه این ما هستیم برای دیده شدن، ماندن 
در ذهن ها در تاش هستیم و به کشورمان 
نیازمند هستیم. ستاری همچنین به ضعف 
سیستم آموزشی اش��اره و ابراز کرد: نگاهی 
به دانش��گاه  های معتبر آمریکا نشان می دهد که صد درصد افراد در حال 
تحصیل در مقطع دکترا خارجی هستند و تربیت شده سیستم آموزشی آن 

کشور نیستند. ساح مخفی آنها ویزای اچ وان و جی وان است.

ستاری: فضا برای کارآفرینی استعدادهای برتر مهیا استاساتید دانشگاهی که کارآفرین هستند

پرویز کرمی
مشـاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دبیر سـتاد 
فرهنگ سـازی اقتصـاد دانش بنیـان معاونت علمـی و فناوری 

ریاست جمهوری
 اواخر س��لطنت قاجار کشف ش��د. همان زمانی که دکل های نفتی 

قامت راست کردند. با گذشت هر سال پررنگ و استوارتر شدند.
ش��ادمان بودیم. نفت را می فروش��یم و درآمد کسب می کنیم. غافل 

از اشتباه مان.
س��ال ها گذشت. نزدیک به 100 س��ال. 14 دسامبر 2011 تلنگری 
جدی برای بازگش��ت بود. بازگشت از مس��یر اشتباه وابستگی به نفت. 

تحریم های س��ختی توسط 
س��نای آمریکا علی��ه ایران 
وض��ع ش��د. ه��دف بانک 
مرک��زی بود و دسترس��ی 
به درآم��د حاصل از فروش 

نفت با مشکل مواجه شد.
عم��ق  ب��ه  زم��ان  آن 
اقتصاد  بردی��م.  پی  فاجعه 
قامتش  نفت مان  به  وابسته 
پیش بینی ها  ش��د.  خمیده 
ایران  اقتصاد  فروپاش��ی  از 
حکایت داش��ت. اما پا پس 
نکشیدیم. کلید رهایی پیدا 
ش��د. رهایی از وابس��تگی. 
تغیی��ر  ب��رای  حل��ی  راه 
اقتصادم��ان. کلی��د، ایجاد 
زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کش��ور بود. قرار گرفتن 
در مسیر درس��ت. استفاده 

از داشته های با ارزش مان.
پس دغدغه ای دلنش��ین 
جایگزی��ن ف��روش نفت و 
تکاپو  به  خام فروشی ش��د. 
ش��کل گیری  برای  افتادیم 
ای��ن زیس��ت بوم. ب��ه مدد 
متخصصان ج��وان و نوآور 
ذهن های خاق به کار آمد. 
هر س��الی که گذشت یک 
گام به موفقی��ت نزدیک تر 

شدیم.
ام��ا در ای��ن زیس��ت بوم 

بازیگران متفاوتی نقش آفرینی می  کنند. دانش��گاه ها، پارک های علم و 
فناوری، مراکز رشد، شتابدهنده ها، صندوق های جسورانه، شرکت های 
دانش بنیان، کارخانه های نوآوری و اس��تارت آپ ها و اخیرا کارخانه های 
نوآوری. بازیگرانی هس��تند که همگی دس��ت به دس��ت هم داده اند تا 

مسیر خلق ثروت از ایده ها را تسریع کنند.
ایده ها بس��یارند. ب��رای پرواز درآم��دن آنها نیاز به بال اس��ت. پس 
حمایت ها بخش��ی از این زیس��ت بوم و بال پرواز می شود. کارخانه  های 
نوآوری و ش��تابدهنده ها در این زیست بوم هستند تا تولید محصوالت 

فناورانه را شتاب دهند. حمایت از کسب و کارهای نوپا کار آنها است. 
حمایتی از جنس توسعه فناوری.

در حال حاضر بیش از 100 مدل شتابدهنده در حوزه های گوناگون 
همچون تولید محتوا، زیس��ت فناوری، نانو فن��اوری، آب و انرژی، آی 
سی تی و هوا فضا در کشورمان وجود دارند. آنها توسعه و تجاری سازی 
ایده های نوآورانه را هدایت می کنند. اگر ایده مناسب باشد. فضای کار 
در اختیار تیم های کسب و کار نوپا قرار می گیرد. فضایی پر از خاقیت. 

مسیری روشن که آینده را می سازد.
برای ش��تاب بیشتر مربیانی با تجربه های  موفق استارت آپی در کنار 
آنها قرار می گیرند. کس��ب و کارها آموزش می بینند و پخته می شوند. 
مشاورانی متخصص که به 
سازماندهی و تقویت ایده 
کمک می کنند. مس��یر را 
تجربه  تا  روش��ن تر کرده 
آنها توشه راه موفقیت این 
کسب و کارهای تازه نفس 

شود.
ام��ا ارتب��اط با ش��بکه 
س��رمایه گذاران  عظی��م 
کار   صنعتگ��ران  و 
ن��وآوری  کارخانه ه��ای 
ش��تابدهنده ها  دیگ��ر  و 
برای رس��یدن س��ریع به 
تا  است  فناورانه  محصول 
سرمایه اولیه برای توسعه 
آن در اختی��ار کس��ب و 
گیرد .  ق��رار  نوپا  کارهای 
ش��تابدهنده ها آنه��ا را به 
خصوصا  س��رمایه گذاران 
از نوع ریسک پذیر معرفی 
می کنن��د. س��رمایه ک��ه 
تزریق ش��د نفسی آرام از 
این کسب و کارهای نوپا 
خارج می شود و با تمرکز 
و دغدغ��ه کمتر محصول 
خود را برای ورود به بازار 
آم��اده می کنند. پرقدرت 
مس��یر را طی می کنند و 
تبدی��ل به ش��رکت هایی 
آنها  ارزش  که  می ش��وند 
ب��ه چند ده میلی��ارد نیز  
می رس��د. الگویی مناس��ب از فرهنگ تولید را می ت��وان در این مکان 
مش��اهده کرد. بله این زیست بوم با سرعت برای تمام حوزه ها در حال 
ش��کل گیری است تا رها باشیم. امروز به هدف نزدیک تر شدیم. گرچه 
تحریم ها روز به روز ظالمانه تر و س��خت تر می ش��ود اما مبارزه ش��روع 
شده است. اکنون به نقطه ای رسیدیم که سهم نفت در بودجه کشور را 
1۵درص��د کاهش داده ایم. آن هم با اتکا به ذهن های خاق جوان های 
انقابی و پرامید این زیس��ت بوم. مس��یر طوالنی است اما برای رهایی 

کامل از این وابستگی باید جنگید.

زیراکس قصد دارد به هر نحوی که شده، اچ پی را تحت مالکیت خود دربیاورد.
اچ پی در اطالعیه  رسـمی اش گفته در حال انجام مذاکراتی با زیراکس است؛ این شرکت 
شناخته شده  فعال در حوزه  تولید رایانه های شخصی می گوید نامه  پیشنهاد زیراکس را روز 
گذشته دریافت کرده است. نکته  عجیب در مورد توافق احتمالی بین دو شرکت موردبحث، 
این اسـت که اچ پی طبق ادعای کارشناسـان 29 میلیارد دالر ارزش دارد؛ از طرفی ارزش 
زیراکس اندکی از 8 میلیارد دالر باالتر اسـت. این یعنی زیراکس در پی تصاحب شـرکتی 

ارزشمندتر از خودش است.
اچ پی در بیانیه اش می گوید: »همان طور که در جدیدترین جلسه  مربوط به تحلیل اوراق 
بهادار اچ پی اعالم کردیم، ما اعتماد به نفس زیادی برای انجام اسـتراتژی های چندساله  مان 
و قـرار دادن شـرکت در مسـیر موفقیت در صنعتی کـه روزبه روز در حال تکامل اسـت، 
 Xerox Holdings داریـم. در راسـتای همین موضوع، به تازگـی مذاکراتی را با شـرکت

Corporation در زمینـه  احتمال ادغام کسـب  و کارهای مان انجـام داده ایم. ما به خوبی 
معیارهای الزم برای انجام یک معامله  خوب را در نظر می گیریم. ما روز گذشـته پیشـنهاد 
این شـرکت را دریافت کردیم. همان طور که قبال اقدامات مشـابهی انجام داده ایم، اگر راه 
بهتری برای پیشـبرد اهداف مان وجود داشـته باشـد، دراین زمینه اقدام خواهیم کرد. ما 
تصمیمات مان را با تأمل و نظم می گیریم و همیشـه به آن چیزی فکر می کنیم که بیشتر از 

همه به نفع سهامداران است.«
هیولت پاکارد )Hewlett-Packard( که امروزه از آن با نام اچ پی یاد می شـود، شرکت 
بزرگی اسـت که در سال 2٠14 به دو بخش تقسیم شـد؛ .HP Inc امروزه در زمینه  تولید 
چاپگر و رایانه  شـخصی فعالیـت می کند و HP Enterprise در زمینه  سـرور و نرم افزار 
سـازمانی فعالیت دارد. به دنبال انتشـار اخبار جدید، سـهام اچ پی به میزان 36/6درصد و 

سهام زیراکس به میزان 55/3درصد رشد کرد.

به بهانه افتتاح کارخانه نوآوری آزادی

زیراکس در پی تصاحب HP است

یادداشـت

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و گابریا سرویلیا خیمنس، 
وزیر علوم و فناوری ونزوئا در دیدار با یکدیگر به گفت وگو درباره گسترش همکاری های 

علمی  و فناوری دو کشور نشستند و در این زمینه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری کشورمان در این دیدار با بیان اینکه ایران و ونزوئا روابطی استراتژیک 
دارند، گفت: اقتصاد ایران همچون ونزوئا در گذش��ته وابس��ته ب��ه فروش نفت بود اما 
برنامه ری��زی برای رهایی از اقتصاد نفت��ی در دولت آقای روحانی آغاز و مباحث اقتصاد 
دانش بنیان مطرح ش��د. در 100 س��ال گذش��ته وابس��تگی به نفت ما را از داشته های 
اصلی مان که همان نیروی انسانی مستعد و خاق بود، دور کرد و یادمان رفت که آینده 

کشور با اتکا به این منابع ساخته می شود نه نفت.

همکاری های علمی  و فناورانه ایران و 
ونزوئال گسترش می یابد



موتورهای جست وجو نقش مهمی در هدایت کاربران به سوی اطاعات 
کاربردی ب��ازی می کنند. امروزه هیچ برندی توانایی جلب نظر مخاطب 
هدفش بدون ش��ناخت دقیق الگوریتم موتورهای جست وجوی مختلف 
را ندارد. بدون تردید وقتی توجه به موتورهای جس��ت وجو افزایش پیدا 
می کند، مدیران ش��ان به دنبال کسب درآمد بیشتر خواهند بود. اجرای 
طرح ه��ای تبلیغاتی مختلف در گوگل و بین��گ نمونه واضحی از تاش 
موتورهای جس��ت وجو برای کس��ب درآمد بیش��تر اس��ت. اگر با حوزه 
فناوری و اینترنت آشنایی داشته باشید، از اهمیت گوگل به خوبی آگاه 
خواهی��د بود. امروزه اغلب کاربران از گوگل برای جس��ت وجوی مطالب 
مختلف اس��تفاده می کنند، بنابراین سرمایه گذاری تبلیغاتی بر روی این 

موتور جست وجو منطقی تر از سایر نمونه های مشابه خواهد بود. 
تبلیغات��ی ج��ذاب در موتوره��ای جس��ت وجو  امکان��ات  از  یک��ی 
»جس��ت وجوی پولی« نام دارد. استفاده از این الگو فرصت بهینه ای در 
اختیار برندها به منظور نمایش هرچه بهتر برندشان به مخاطب می دهد. 
گ��وگل از الگوریتم خاصی برای طبقه بندی لینک های اینترنتی مختلف 
اس��تفاده می کند. در این میان برخی از برندها توانایی رقابت با دیگران 
برای کس��ب جایگاه برتر را ندارن��د. برخی دیگر نیز نیازمند جلب توجه 
فوری مخاطب هدف در بازه زمانی کوتاهی هستند. این برندها اغلب به 
سوی استفاده از جس��ت وجوی پولی به عنوان نوعی تبلیغات در گوگل 

سوق پیدا می کنند. 
جست وجوی پولی چیست؟

جست وجوی پولی الگوی تازه ای از طبقه بندی لینک سایت ها از سوی 
گوگل است. بدون تردید همه ما به هنگام جست وجوی مطالب مختلف 
در گوگل با برخی از س��ایت های تبلیغاتی در رتبه نخس��ت و دوم نتایج 
 Ad مواجه ش��ده ایم. ویژگ��ی اصلی این س��ایت ها درج آیکون کوچک
)تبلیغات( در کنارش��ان است. به این ترتیب مخاطب به سرعت توانایی 

تشخیص ماهیت تبلیغاتی آنها را خواهد داشت.
بدون تردید نمایش آدرس س��ایت مان در بخ��ش نتایج گوگل هزینه 
زیادی طلب می کند. به این ترتیب فقط برندهای بزرگ توانایی پرداخت 
چنی��ن هزینه ای را خواهند داش��ت. نکته مهم در اینج��ا ایده خاقانه 
گوگل برای کاهش هزینه های تبلیغاتی برندها و کس��ب س��ود بیش��تر 
در بلندمدت اس��ت. بر این اس��اس برندها به جای پرداخت هزینه کلی 
ب��رای تبلیغات در نتایج جس��ت وجو در ازای هر کلی��ک کاربران مقدار 
مش��خصی هزینه پرداخت خواهند کرد. مزیت اصل��ی این الگو ویژگی 
منحصر به فرد و تازگی اش است. تا پیش از این تقریبا تبلیغات نمایشی 
در س��ایت ها و پلتفرم های بزرگ براساس مقدار کلیک کاربران سنجیده 
نمی ش��د. این امر به خوب��ی حمایت از اعتماد به نف��س گوگل در ارائه 
خدم��ات تبلیغاتی با کیفیت به برندهای طرف قراردادش دارد. آغاز این 
موج از س��وی گوگل با اس��تقبال بسیار مناس��ب برندها همراه شد. به 
همین خاطر سایر موتورهای جست وجو مانند بینگ و یاهو نیز ناچار به 

ارائه خدماتی مشابه شدند. 
صحبت از مفهوم جس��ت وجوی پولی بدون اشاره به اصطاح مدیریت 
س��ئو امکان ناپذیر است. تمام تاش برندها و صرف هزینه های تبلیغاتی 
در گوگل با هدف ارتقای جایگاه آناین برند و مدیریت س��ئو مناس��ب 

صورت می گیرد. به عبارتی مدیریت س��ئو قلب استراتژی آناین برندها 
در حوزه تبلیغات محس��وب می شود. اس��تفاده از خدمات جانبی گوگل 

فرصت بهینه سازی این امر را فراهم خواهد کرد. 
4 اشتباه اساسی در جست وجوی پولی

جست وجوی تبلیغاتی نیز مانند هر الگوی تخصصی در دنیای تبلیغات 
نیازمند مهارت و دانش باالیی است. بدون مهارت کافی امکان موفقیت 
در هیچ حوزه ای از کسب و کار وجود ندارد. دلیل اصلی شکست برندها 
در دنیای تبلیغات درک نادرس��ت از هدف و نحوه فعالیت مناسب شان 
اس��ت. در ادامه چهار اشتباه اساسی برندها پیرامون جست وجوی پولی 

در گوگل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. تمرکز بیش از حد بر پرداخت ترافیک محور

حوزه بازاریابی و تبلیغات آناین تا مدت ها تحت سلطه الگوی پرداخت 
براس��اس مقدار ترافیک کارب��ران بود. در این الگ��و پرداختی تبلیغاتی 
برندها به موتورهای جس��ت وجو براساس میزان کلیک کاربران نبود. در 
عوض ترافیک جس��ت وجوی عبارتی خ��اص که لینک برند موردنظر در 
آن به صورت تبلیغاتی قرار داشت، معیار اصلی محسوب می شد. بی شک 
چنین الگویی هزینه تبلیغاتی برندها را افزایش چشمگیری می دهد. اگر 
اکنون ما ش��اهد تبلیغات گس��ترده در گوگل هستیم، تغییر این الگوی 

قدیمی نقش مهمی در آن داشته است. 
امروزه هنوز هم برخی از برندها شیوه پرداخت سنتی براساس ترافیک 
کاربران را مدنظر دارند. این امر عاوه بر افزایش هزینه تبلیغاتی چنین 
برندهایی موجب کاهش تاثیرگذاری هزینه ش��ان نیز می ش��ود. اگر در 
حوزه تبلیغات در موتورهای جس��ت وجو مایل به فعالیت هس��تیم، باید 
این الگو را با ش��یوه پرداخت براس��اس هر کلیک عوض کنیم. در شیوه 
پرداخت براس��اس هر کلیک همه چیز کاما مش��خص اس��ت بنابراین 

جایی برای هدررفت بودجه ما باقی نخواهد ماند. 
2. عدم شناخت درست مخاطب هدف

تبلیغات بدون شناخت مخاطب هدف امکان پذیر نیست. اگر ما بدون 
شناخت مخاطب هدف دس��ت به ارائه محتوای تبلیغاتی در موتورهای 
جس��ت وجو بزنیم، مواجهه با شکست قطعی خواهد بود. امروزه بسیاری 
از برندها به خاطر عدم ش��ناخت درس��ت از مخاطب هدف شان بودجه 
تبلیغاتی شان را به طور کامل هدر می دهند. رفع این مشکل کار چندان 
دش��واری نیس��ت. ما با یک تحلیل عمیق از مخاط��ب هدف برندمان و 
ش��ناخت س��لیقه  آناین ش��ان امکان موفقیت در این حوزه را خواهیم 
داشت. نکته مدنظر من در اینجا تحلیل و بررسی الگوی خرید مخاطب 
هدف مان اس��ت به این ترتیب ما توانایی تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر 

روی آنها خواهیم یافت. 
خوش��بختانه ام��روزه ابزارهای تحلیلی در حوزه ش��ناخت مخاطب 
هدف توس��عه بس��یار زیادی یافته اس��ت بنابراین نیازی به اختصاص 
زم��ان بیش از حد برای ش��ناخت ویژگی های مخاطب هدف برندمان 
نیس��ت. نکته مه��م در اینجا اس��تفاده عملی از اطاع��ات حاصل از 
ش��ناخت مخاطب هدف است. فقط در این صورت اطاعات موردنظر 
تاثی��ر عملی ب��ر روی ترغیب انگیزه مخاطب برای مش��اهده تبلیغات 

آناین ما خواهد داشت. 
بی تردی��د جلب نظ��ر طبیعی کاربران به محتوای س��ایت مان اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد. ای��ن امر موج��ب تاثیرگذاری بیش��تر برندمان به 
صورت کاما طبیعی بر روی مخاطب خواهد شد. وقتی از جست وجوی 

پولی صحبت می کنیم، نکته مهم توجه ویژه به س��لیقه مخاطب اس��ت. 
بی تردید بسیاری از مخاطب ها دیدگاه مناسبی نسبت به تبلیغات پولی 
در موتورهاس جست وجو ندارند بنابراین وظیفه اصلی ما تغییر نگاه آنها 
نسبت به ماهیت تبلیغات در گوگل است. این امر فقط از طریق شناخت 
درس��ت مخاطب هدف و تولی��د محتوای جذاب برای آنه��ا امکان پذیر 

خواهد شد. این امر ما را به سوی نکته سوم هدایت خواهد کرد. 
3. نگارش تبلیغات ضعیف

اس��تفاده از کلیدواژه ها برای تبلیغات تاثیرگذار در اینترنت امر بدیهی 
اس��ت. نکته مهم در اینجا توجه به ساختار تبلیغات پولی در موتورهای 
جس��ت وجو و محدودیت های این عرصه است. اشتباه بسیاری از برندها 
تاش برای نگارش تیترهای بس��یار بلند اس��ت. این امر موجب کاهش 
انگیزه مخاطب برای مطالعه آن تیترها خواهد ش��د. متاس��فانه برخی از 
برندها دسترس��ی به بخش تبلیغاتی گ��وگل را پایان راه تصور می کنند. 
این امر موجب بی توجهی نس��بت به تیتر و موضوع تبلیغات می ش��ود، 
بنابراین در عمل ما با تبلیغاتی بس��یار ضعیف در گوگل مواجه خواهیم 

بود. 
وقتی م��ا از الگوی پرداخت براس��اس هر کلیک اس��تفاده می کنیم، 
کیفی��ت تبلیغات م��ان برای گ��وگل دوچندان خواهد ش��د. به هر حال 
تبلیغ��ات ضعیف توجه چندانی به خود جل��ب نمی کند، بنابراین درآمد 
گوگل نیز از همکاری تبلیغاتی با ما چندان مناسب نخواهد بود. امروزه 
گوگل در صورت مش��اهده تبلیغات بی کیفیت اقدام به قطع همکاری با 
برند م��ورد نظر می کند. جالب اینکه در برخی از موارد تبلیغات ضعیف 
حتی اجازه انتش��ار در گوگل را نیز پی��دا نمی کنند. توصیه من در این 
بخش کمک گرفتن از یک کارشناس حرفه ای شبکه های اجتماعی برای 

افزایش کیفیت تبلیغات برندمان است. 
4. بی توجهی به توضیحات جانبی

امروزه گوگل در نمایش نتایچ جس��ت وجو فقط موضوع و تیتر اصلی 
را نمای��ش نمی ده��د. در اینجا بخ��ش مهمی از محت��وای تبلیغاتی ما 
شامل توضیحات اضافه است. منظور من از این عبارت توجه به ساختار 
جمات اولیه متن موردنظرمان است. اگر ما به این بخش توجه نداشته 
باش��یم، لینک تبلیغاتی مان فاقد توضیحات اضافی خواهد بود. براساس 
گزارش رسمی گوگل استفاده از توضیحات جانبی جذاب شانس جذب 
کاربر برای لینک ها را تا 1۵درصد افزایش می دهد. این رقم در مقیاسی 
وس��یع تاثیرگذاری باالیی بر روی سرنوش��ت فعالی��ت تبلیغاتی برندها 

خواهد داشت. 
ضرورت استفاده از یک استراتژی متعادل

در این مقاله به چهار اش��تباه اساسی در زمینه تبلیغات در موتورهای 
جس��ت وجو، به طور ویژه گوگل، اشاره شد. نکته مهم در اینجا طراحی 
اس��تراتژی متعادل برای تبلیغات در موتورهای جس��ت وجو اس��ت. اگر 
تاکید ما بر روی هر کدام از بخش های مورد بررس��ی در این مقاله بیش 
از حد باش��د، اس��تراتژی ما از حالت تعادل خارج خواهد شد. بی تردید 
یک اس��تراتژی نامتعادل دش��واری های بس��یار زیادی برای برندها در 
راستای اجرای جزییات فراهم خواهد کرد بنابراین ساده ترین کار توجه 
به بخش های مختلف اس��تراتژی تبلیغاتی برندم��ان به صورت متعادل 
خواهد بود. نتیجه این امر افزای��ش تاثیرگذاری کلی محتوای تبلیغاتی 

برندمان بر روی مخاطب است. 
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2 تکنیک برای نگاه از بیرون به برندمان
برندسازی موفق با نگاه از بیرون به شرکت

بس��یاری از ش��رکت های بزرگ جهان در طول چند س��ال اخیر 
به س��وی یافتن راهکارهایی برای نگاه از بیرون به کس��ب وکارشان 
رفته اند. نگاه از بیرون به ش��رکت در فرآیند برندس��ازی و توس��عه 
جایگاه کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. ما به عنوان افراد 
درون ش��رکت، ب��ا هر جای��گاه و مقام��ی، توانایی مش��خصی برای 
ایده پردازی و نوآوری در زمینه کس��ب و کار داریم. به عنوان مثال، 
اگ��ر برند ما ارزش��ی معادل 20 میلیارد دالر داش��ته باش��د، بهبود 
وضعی��ت آن در هر س��ال نیازمند ج��ذب یک میلیارد دالر س��ود 
اس��ت. بی تردید بازارهای مختلف دارای کش��ش مشخصی هستند، 
بنابراین امکان توس��عه پایدار و طوالنی مدت کسب و کار با تکیه بر 
چش��م انداز درونی به کسب و کارمان وجود ندارد. بسیاری از اوقات 
کارآفرینان در گفت وگوهای دوس��تانه با افرادی خارج از کس��ب و 
کارش��ان به ایده های جالبی دس��ت پیدا می کنند. این امر به خاطر 
چش��م انداز بیرونی طرف مقابل در برابر برند ماست. برندهای بزرگ 
و موفق همیش��ه از هر دو نگاه درونی و بیرونی برای توس��عه کسب 
و کارشان اس��تفاده می کنند. درست به همین خاطر این شرکت ها 

ثبات بیشتری در حوزه کسب و کار دارند. 
نگاه از بیرون به کس��ب و کار عاوه بر دستیابی به ایده های تازه، 
ایده ها و ارزش های فعلی شرکت  ما را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. 
برندها در بسیاری از موارد دارای ایده هایی به نظر خودشان جذاب 
هستند. این امر موجب اجرای آن ایده ها بدون توجه به نظر مخاطب 
هدف می شود، بنابراین در عمل ما با طرح ها و پروژه های برندسازی 
یکطرفه مواجه هس��تیم. واکنش منفی بسیاری از مشتریان نسبت 
ب��ه تغییرات یک برند در طول زمان ناش��ی از عدم هماهنگی آن با 
سلیقه ش��ان اس��ت. در اینجا وظیفه بخش توسعه و تحقیقات کاما 
واضح اس��ت. پژوهش در مورد سلیقه مشتریان فقط با هدف تولید 
محصوالت بهتر انجام نمی شود. بخش مهمی از طرح های پژوهشی 
برندهای بزرگ معطوف به پیش بینی واکنش مش��تریان نس��بت به 
تغییرات برندشان است. به این ترتیب احتمال وقوع خطراتی مانند 

نارضایتی مشتریان به حداقل خواهد رسید. 
یکی از بهترین نمونه ها در اس��تفاده از نظرات مشتریان و به طور 
کلی افراد خارج از ش��رکت برای توس��عه فرآیند برندسازی مربوط 
ب��ه برند IKEA اس��ت. الگوی کس��ب و کار این برند بر اس��تفاده 
از ایده ه��ای افراد خ��ارج از حوزه تخصصی تولید ل��وازم خانه برای 
برندس��ازی بهتر استوار است. ش��اید در نگاه نخست چنین ایده ای 
عجیب به نظر برس��د. نکته مهم در اینجا تکمیل ایده های مان برای 
توس��عه برند با اس��تفاده از نظرات هرچند س��طحی دیگران است. 
بی شک در میان ایده های س��طحی و ساده هم برخی نقطه نظرات 
کارب��ردی وجود دارد. گاه��ی اوقات نیز ایده های س��اده دیگران و 
موج��ب جرقه  ایده ای کاربردی در ذهن ما می ش��ود. به این ترتیب 
از دل ایده ای س��اده انگارانه از بیرون برندم��ان پایه طرحی جامع و 

کاربردی بنا نهاده می شود. 
2 شیوه برای نگاه از بیرون به برندمان

شاید در مقاالت و توصیه های کارشناس های مختلف راهکارهای 
زیادی برای نگاه از بیرون به برند عنوان شود. در اینجا تمرکز اصلی 
ما بر روی دو راهکار س��اده و تاثیرگذار خواهد بود. راهکار نخس��ت 
شامل ایجاد برنامه های اجرایی در شرکت مان برای دریافت نظرات و 
دیدگاه های مشتریان و کارشناس های کسب و کار است. توصیه های 
این افراد نخس��ت در تیم ویژه ای مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. 
س��پس نظرات منتخب و عمیق تر در قالب مقاالتی کوتاه در اختیار 
مدیران و کارمندان شرکت قرار خواهد گرفت. به این ترتیب بررسی 

نقاط ظعف کسب و کارمان به بهترین شیوه امکان پذیر می شود. 
راه��کار دوم مدنظر م��ن اندک��ی پیچیدگی و تفاوت بیش��تری 
دارد. ب��ر این اس��اس ابتدا باید برنامه ماقات با مدیران بازنشس��ته 
شرکت های بزرگ ترتیب دهیم. در این جلسات هدف اصلی بررسی 
ویژگی های برندس��ازی موفق و استفاده از تجربیات آنهاست. اگر در 
جلس��ات مان از مدیران خارج از حیطه تخصصی کس��ب و کارمان 
نی��ز دعوت کنیم، نگاه از بیرون بیش��تر تقویت خواهد ش��د. بدون 
تردی��د اس��تفاده از تجربه کارآفرینان فع��ال در عرصه های مختلف 
دید وس��یع تری در اختیار ما قرار می دهد. موفقیت در برندس��ازی 
و توس��عه کس��ب و کار به طور کلی در گرو دید کلی و همه جانبه 
به برندمان اس��ت. دو راهکار مورد بح��ث در اینجا به تحقق هرچه 
بهت��ر این هدف کم��ک خواهند کرد. هدف من بررس��ی دو راهکار 
س��اده و تاثیرگذار بود. اگر به دنبال تکنیک های بیش��تری هستید، 
جس��ت وجو در سایت های تخصصی برندسازی ایده مناسبی خواهد 
بود. همچنین مطالعه کتاب »کارهایی که باید انجام شود: نقشه راه 
نوآوری مشتری محور« که به تازگی نگارش اش را به اتمام رسانه ام، 

مناسب خواهد بود. 
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ش��بکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. 
زندگی اغلب ما با ش��بکه های اجتماعی گره خورده اس��ت. اغلب مردم در سراس��ر 
دنیا دس��ت کم در یکی از پلتفرم های اجتماعی حضور فع��ال دارند. این امر برندها 
موجب فعالیت گسترده برندها و افراد مشهور در این فضا شده است. متاسفانه برخی 
از محتوای تولیدی در پلتفرم ه��ای اجتماعی کیفیت الزم برای جلب نظر کاربران 
را ندارد. این نوع محتواها به طور معمول از سوی سلبریتی ها و اینفلوئنسرها تولید 
می ش��ود. در چنین فضایی برخی از برندها با اس��تفاده از موقعیت مناسب اقدام به 
تولید محتوای جذاب و جلب نظر کاربران می کنند. بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
یکی از اقدامات ضروری برای هر برندی محس��وب می شود. نکته مهم در این میان 
حضور در اغلب ش��بکه های اجتماعی مورد پس��ند مخاطب هدف مان است. به این 
ترتیب صرف ثبت نام در توییتر و بارگذاری برخی محتوای محدود موجب موفقیت 

ما نخواهد شد. 
امروزه فعالیت مناسب و بازاریابی در شبکه های اجتماعی بدل به امری دشوار شده 
است. این امر ناشی از پیچیدگی جلب نظر مخاطب هدف است. به این ترتیب برندها 
نیازمند دسترس��ی به اطاعات دقیق، ش��ناخت مخاطب و ایده پردازی خاق برای 
تولید محتوای جذاب هس��تند. بدون تردید این امر به تنهایی از عهده هیچ برندی 
برنمی آید. به ویژه برندهای کوچک و تازه کار مش��کات زیادی برای تولید محتوای 
جذاب دارند. یکی از راهکارهای مناسب در این میان تقلید از نحوه عملکرد برندهای 
بزرگ و مش��هور است. چنین برندهایی دارای تجربه و اعتبار بسیار باالیی در حوزه 
بازاریابی هستند. به همین خاطر اغلب کمپین های آنها مورد توجه گسترده کاربران 
در ش��بکه های اجتماع قرار می گیرد. بی شک تقلید و الگوبرداری از عملکرد چنین 
برندهایی موجب افزایش کیفیت محتوای بازاریابی برندهای کوچک نیز خواهد شد. 
من در این مقاله برخی از بهترین کمپین های بازاریابی برندهای بزرگ را کنار هم 
قرار داده ام. به این ترتیب فرآیند یادگیری نکات کلیدی در تولید محتوای بازاریابی 
و الگوبرداری از آنها بس��یار ساده خواهد ش��د. در ادامه به بررسی برخی از بهترین 

عملکردهای مربوط به برندهای مشهور در شبکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. 
1. سرمایه گذاری نت فلیکس بر روی بخش استوری اینستاگرام

نت فلیکس یکی از برندهای محبوب در سراس��ر جهان است. استراتژی بازاریابی 
این برند در شبکه های اجتماعی مبتنی بر ایجاد اکانت های مختلف برای هر کشور 
است. به این ترتیب بازاریاب های هر اکانت فرصت تولید محتوای جذاب و اختصاصی 
برای مردم آن کشور را خواهند داشت. نخستین حضور گسترده این برند در توییتر 
روی داد. موفقیت نت فلیکس در توییتر به لطف خاقیت تیم بازاریابی اش در زمینه 
تولید متن های جذاب و طنز بود. ش��اید بسیاری از افراد موفقیت اصلی نت فلیکس 
را در توییتر ارزیابی کنند، اما این برند مش��هور حضور گس��ترده ای در اینستاگرام 
نیز دارد. موفقیت نت فلیکس در اینس��تاگرام مبتنی بر اس��تفاده از شخصیت های 
اصلی سریال هایش در قالب محتوای بصری است. به این ترتیب کاربران اینستاگرام 
همیش��ه به دنبال مشاهده محتوای بیش��تر از قهرمانان نت فلیکس در اینستاگرام 

هستند. 
بدون تردید نت فلیکس یکی از برندهای موفق در حوزه کس��ب و کار محس��وب 
می ش��ود. یکی از نکات مهم در مورد فعالیت این برند در اینس��تاگرام اس��تفاده از 
اس��تیکرهای جذاب برای استوری هاس��ت. به این ترتیب تاثیر اس��توری ها بر روی 

مخاطب افزایش چشمگیری پیدا می کند. 
نت فلیکس در اپ رسمی خود به کاربران امکان به اشتراک گذاری مستقیم محتوا 
در اینستاگرام را می دهد. به این ترتیب انگیزه کاربران اپ رسمی نت فلیکس برای 

فعالیت در اینستاگرام پیرامون این برند افزایش می یابد. 
2. برند ریفورمیشن و استفاده از محتوای تولیدی کاربران

وقتی صحبت از خرید پوشاک لوکس و باکیفیت می شود، هیچ برندی توان رقابت 
با ریفورمیشن را ندارد. این برند در عرصه تولید پوشاک لوکس عملکرد درخشانی 
داش��ته است. یکی از استراتژی های بازاریابی مناسب برای برندهای تولیدی تبدیل 
مشتریان به سفیرهای برند است. به این ترتیب عاوه بر کاهش چشمگیر هزینه های 
بازاریابی، انگیزه مشتریان نیز برای تولید محتوا پیرامون برند ما افزایش خواهد یافت. 
بدون تردید مشتریان امروزی عاقه بسیار زیادی به تولید محتوا پیرامون برندهای 
مورد عاقه ش��ان دارند. البته این امر در پیوند با نحوه عملکرد هر برند در ارتباط با 
مش��تریان نیز هس��ت. اگر برند ما ارتباط مطلوبی با مشتریان نداشته باشد، امکان 
تاثیرگذاری بر روی آنها فراهم نخواهد ش��د. در این زمینه ریفورمیشن کمپین های 
ویژه ای برای جلب همراهی مش��تریان در نظر گرفته است. این برند تقریبا در تمام 
پلتفرم ه��ای عکس مح��ور حضور فعالی دارد. به این ترتیب، به طور مش��خص، در 
اینس��تاگرام و پینترس��ت محصوالت این برند حضور گس��ترده ای به عنوان سوژه 

عکاسی کاربران دارد.

درس مهم برندهای کوچک از ریفورمیشن نحوه تعامل سازنده با مشتریان است. 
بسیاری از برندها مشتریان خود را به چشم خریدارهای مقطعی نگاه می کنند. اگر 
ما به دنبال موفقیت در دنیای کسب و کار هستیم، باید نگاه متفاوتی به مشتریان 
داش��ته باشیم. تاش برای تبدیل آنها به مش��تریان دائمی و سفیران برندمان ایده 

مناسبی محسوب می شود. 
3. تاسیس پلتفرم دیسنی پالس با کمک از دوستان

برند دیسنی در دنیای کسب و کار و سرگرمی به اندازه کافی شهرت دارد بنابراین 
نیازی به معرفی آن نیس��ت. این برند در راس��تای رونمایی از پلتفرم تازه اش به نام 
دیسنی پاس برنامه جالبی در شبکه های اجتماعی اجرا کرد. نخستین اقدام دیسنی 
اطاع رسانی به کاربران از طریق توییتر بود. در این میان غول چراغ جادو به عنوان 
یکی از شخصیت های کارتونی محبوب این برند حضور فعالی داشت. توییت موردنظر 
با یک پرسش س��اده طراحی شده بود: »اکنون روز جابه جایی فرا رسیده است. آیا 
همه ش��ما آماده جابه جایی و رفتن به دیسنی پاس هستید؟«. پس از نمایش این 
توییت کاربران امکان مش��اهده گیف پیوست ش��ده به آن را داشتند. در این گیف 
غول چراغ جادو همراه با یک چمدان به تصویر کش��یده ش��ده است. با پخش این 
گیف شخصیت مشهور داستان های دیسنی تمام وسایل خود را درون چمدان قرار 
می دهد. بی تردید این ایده بس��یار س��اده و در عین حال تاثیرگذار است. به همین 

خاطر کاربران بسیار آن را جذاب یافته اند. 
نکته جالب کمپین دیس��نی همکاری س��ایر برندهای بزرگ و دوست این برند 
در راس��تای معرفی دیس��نی پاس بود. به این ترتی��ب در مدت زمانی کوتاه اغلب 
کاربران شبکه های اجتماعی از ماهیت دیسنی پاس مطلع شدند. همین امر کمک 
فوق العاده ای به دیسنی در راستای جذب کاربر برای رونمایی از پلتفرم تازه اش کرد. 

4. استراتژی ساده No Frills در شبکه های اجتماعی
سوپرمارکت مشهور No Frills تا مدت ها هیچ فعالیتی در شبکه های اجتماعی 
نداش��ت. این برند تازه سال گذشته به طور رسمی فعالیت در شبکه های اجتماعی 
را شروع کرد. بدون تردید این اندازه تاخیر در ورود به دنیای آناین عجیب به نظر 
می رس��د. نکته مهم درخصوص ش��روع به کار No Frills در شبکه های اجتماعی 
ایده ه��ای جذاب این برند برای جل��ب نظر کاربران هدف بود. ب��ه این ترتیب این 
سوپرمارکت مشهور کار خود را در شبکه های اجتماعی به گونه ای ساده و تاثیرگذار 
ش��روع کرد. این فعالیت در راس��تای نمایش جلوه ای جذاب از برندش به مخاطب 
بود. به عنوان مثال، به بخش بیوگرافی اکانت این برند در توییتر توجه کنید: »من 
یک برند هس��تیم. من را دنبال کنید.« این عبارت بس��یار ساده و سرراست به نظر 
می رسد. در حقیقت No Frills هیچ گونه عاقه ای به نحوه فعالیت اغلب برندهای 
حاضر در عرصه بازاریابی آناین ندارد. هس��ته مرکزی فعالی��ت بازاریابی این برند 
بر ایده های کاما س��اده و کاربردی بنا ش��ده است. به این ترتیب امکان جلب نظر 
کاربران به شیوه ای تاثیرگذار فراهم می شود.  بدون شک تاش برای ایجاد یک برند 
ساده و صمیمی با مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. No Frills نمونه موفقی در 
این زمینه محسوب می شود. این برند در معرفی محصوالتش نیز عملکرد مشابهی 
در پیش گرفته اس��ت. به عنوان مثال، این برند در یک توییت قصد معرفی محلول 
تازه شیشه پاکن را داشت. بر این اساس فقط از یک عبارت ساده استفاده کرد: »به 
این شفافی«. منظور این برند اشاره به کیفیت و شفافیت تصویر مربوط به محصول 

موردنظر و ارتباط آن به کیفیت تمیزکنندگی اش بود. 
5. واشنگتن پست و فعالیت گسترده در تیک تاک

تیک تاک یکی از پلتفرم های نوظهور و جذاب محس��وب می ش��ود. بدون تردید 
انتظار ما از فعالیت روزنامه واش��نگتن پس��ت در ش��بکه های اجتماعی چندان باال 
نیس��ت. به هر حال این روزنامه در عرصه اطاع رسانی و انتشار اخبار فعالیت دارد، 
بنابرای��ن حوزه چندان جذابی برای کاربران نخواهد داش��ت. با ای��ن حال از زمان 
عضویت واشنگتن پست در تیک تاک در ماه مه سال گذشته 1۸۳,۳ هزار کاربران 

اکانت رسمی اش را فالو کرده اند. 
یکی از نکات جالب فعالیت واشنگتن پست در تیک تاک تهیه ویدئوهای جذاب 
و به اشتراک گذاری آنها با کاربران است. به این ترتیب این برند به گونه ای خاقانه و 
خنده دار اخبار مورد نظرش را بیان می کند. این امر موجب افزایش توجه کاربران به 
نحوه فعالیت تیک تاک شده است. بدون شک واشنگتن پست با ایده های جذاب و 

تماشایی موفق به تغییر دیدگاه کاربران نسبت به خبرگزاری ها شده است. 
IKEA 6. برگزاری برنامه های زنده از سوی

اگر از طرفدارهای س��ریال های مش��هور و طنز باش��ید، بی تردید سریال فرندز، 
اتفاق های عجیب، و سیمپس��ون ها را مش��اهده کرده اید. چه نکت��ه ای در تمام این 
سریال ها به طور مشترک وجود دارد؟ پاسخ برند IKEA به این پرسش جالب وجود 

اتاق پذیرایی جذاب در تمام آنهاست. 
ایده اصلی بازاریابی IKEA در اینجا به اندازه کافی س��اده و تاثیرگذار اس��ت. بر 
این اس��اس تیم بازاریابی IKEA به سراغ بررسی اتاق پذیرایی سریال های مشهور 
رفته است. هدف آنها از این کار بررسی میزان هزینه موردنیاز برای ساماندهی چنین 

اتاق هایی است. به این ترتیب عاقه مندان به این سریال فرصت بهره مندی از لوازمی 
مانند آنچه در سریال های محبوب شان مشاهده کرده اند، خواهند داشت. 

کمپین IKEA به نام »مجموعه های زندگی واقعی« به طور گس��ترده در جهان 
مورد اس��تقبال کاربران قرار گرفت. به این ترتیب ش��مار باالیی از طرفدارهای این 
س��ریال ها اقدام به مش��اهده این مجموعه ها کردند. نتیجه این امر افزایش ش��مار 
س��فارش های این برد در زمان برگزاری کمپین موردنظر بود. برند IKEA با توجه 
به محبوبیت این کمپین هر از چند گاهی پست های مرتبط با آن را در شبکه های 
اجتماعی بارگذاری می کند. به این ترتیب نحوه فعالیت این برند به طور چشمگیری 

با سلیقه مشتریان گره خورده است. 
7. کتابخانه عمومی نیویورک: تبدیل رمان های قدیمی به 

رمان های اینستاگرامی
حضور یک کتابخانه عمومی در اینس��تاگرام در نگاه نخس��ت دارای هیچ عنصر 
هیجان انگیز نیست، بنابراین فعالیت کتابخانه عمومی نیویورک نیز باید اینگونه باشد. 
نکت��ه مهم درخصوص فعالیت این کتابخانه تفاوت آن با نحوه فعالیت بس��یاری از 
برندها در سراس��ر جهان است. این کتابخانه در عمل تاش گسترده ای برای ایجاد 
تفاوت میان نحوه فعالیت خود و رقبا کرده است. در اینجا نیز مانند واشنگتن پست، 

کتابخانه عمومی نیویورک با ذهنیت گسترده طرفدارهای رمان ها مقابله کرد. 
ایده اصلی کتابخانه نیویورک تولید مجموعه ای از رمان های اینستاگرامی بود. به 
این ترتیب آنها از رمان های مش��هور و کاسیک ایده گرفتند. بدون تردید مشاهده 
نس��خه تازه و به روز ش��ده رمان های قدیمی در اینستاگرام نظر هر کاربری را جلب 
خواهد کرد. فعالیت این برند در عرصه ایجاد نس��خه به روز رمان ها ابتدا با کس��ب 
مجوز از ناشر آثار مهم صورت گرفت. این امر دشواری چندانی نداشت. به هر حال 
هیچ ناشری با افزایش شهرت داستان های مشهورش در قالب فعالیت بازاریاب یک 

کتابخانه مخالف نخواهد کرد. 
نکته مهم کمپین کتابخانه عمومی نیویورک واکنش مناسب کاربران بود. برخی از 
کاربران به ویژگی مطلوب این رمان ها در زمینه سهولت مطالعه در حین استفاده از 
وسایل حمل و نقل عمومی اشاره کردند. برخی دیگر نیز از تقویت انگیزه شان برای 
مطالعه اصل رمان ها خبر دادند. به هر حال ایده ساده و جذب این برند در راستای 
ترغیب کاربران به مطالعه هرچه بیش��تر کتاب بس��یار جذاب و هیجان انگیز از کار 
درآمد.  بدون تردید اس��تفاده از داستان های قدیمی برای جلب نظر مخاطب هدف 
همیش��ه ایده جذابی محسوب می شود. در این راستا همیش��ه ایده های زیادی در 
دسترس قرار دارد. نکته مهم انتخاب داستان هایی مناسب با کسب و کارمان است. 
کتابخانه عمومی نیویورک تقریبا امکان استفاده از هر داستانی را دارد. با این حال 

شرایط برای برندهای فعال در حوزه های دیگر یکسان نخواهد بود. 
8. وندیز و حضور در عرصه سرگرمی و گیم

برند وندیز یکی از غول های مهم در صنعت فس��ت فود محس��وب می شود. بدون 
تردید بخش گسترده ای از طرفدارهای صنعت فست فود عاقه مشترکی به صنعت 
س��رگرمی و گیم دارند. به همین خاطر کمپین تازه برند وندیز ش��امل تاش برای 

جلب نظر این دسته از مخاطب ها بود. 
ماج��رای اصلی تاش وندیز برای ورود به عرصه س��رگرمی و گیم از تاش برند 
KFC برای تولید یک بازی سرگرم کننده شروع شد. به این ترتیب وندیز نیز شروع 
به فعالیت برای سهم خواهی از این ایده جالب کرد. این بازی ترکیبی از مبارزه های 
ج��ذاب و هیجان انگیز همراه با ترکیب غذاهای مختلف اس��ت. به این ترتیب نظر 

گیمرها به طور ویژه ای به این بازی جلب شده است. 
نکته مه��م درخصوص کمپین تازه وندیز رونمای��ی از آن به طور اختصاصی در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. تیم بازاریابی این برند به خوبی از اهمیت شبکه های 
اجتماعی برای گیمرها آگاهی دارد. به همین خاطر در این فضا رونمایی از بازی تازه 

خود را دنبال کرده است. 
بسیاری از برندها در نگاه نخست ایده چندان کاربردی برای فعالیت در شبکه های 
اجتماعی ندارند. وندیز نیز به عنوان یک فس��ت فود بزرگ ش��اید فقط به برگزاری 
تصاوی��ری ج��ذاب از غذاهای مختلفش محدود می ش��د. نکته مه��م در این میان 
ایده پردازی خاقانه چنین برندهایی اس��ت. به این ترتیب فرصت گس��ترش عرصه 
کس��ب و کار و جلب نظر مخاطب های تازه فراهم می ش��ود. بس��یاری از برندها در 
عرصه کس��ب و کار دارای توانایی باالیی برای جلب نظر مخاطب هستند. تنها نیاز 
آنها نگاهی متفاوت به حوزه کاری ش��ان است. به این ترتیب امکان کسب موفقیت 
در عرصه کس��ب و کار به ش��یوه ای هیجان انگیز فراهم خواهد شد. عنصر مشترک 
موفقیت تمام این برندها اهمیت ش��بکه های اجتماعی اس��ت. امروزه ش��بکه های 
اجتماعی دارای اهمیت بس��یار زیادی هس��تند. به همین خاطر فعالیت گس��ترده 
بازاریاب��ی در آنه��ا بهترین گزینه پیش روی برندها خواهد بود. این امر به خوبی در 
تمام مثال های این مقاله مشاهده می شود. بدون تردید اندکی خاقیت در شبکه های 

اجتماعی تاثیر مطلوب بسیار زیادی بر روی وضعیت برندها خواهد داشت. 
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اهمیت تصاویر در تولید محتوا: 5 دلیل اصلی

آی��ا تاکنون به این ام��ر فکر کرده اید که چرا بس��یاری از افراد از 
تصاویر در کنار مطالب خود اس��تفاده می کنند؟ درواقع راهکارهای 
مختلف��ی ب��رای ج��ذاب ک��ردن مطالب وج��ود دارد. ب��ا این حال 
اضافه کردن تصاویر را باید مهم ترین آنها دانس��ت، با این حال هنوز 
هم بس��یاری از مطالب، بدون اضافه شدن تصاویر مرتبط، با کیفیت 
و جذاب منتش��ر می-شوند. بدون شک این امر شانس موفقیت شما 
را با کاهشی شدید مواجه خواهد ساخت. همچنین این امر در زمینه 
ترافیک س��ایت نیز بسیار مهم بوده و به صورت معمول مطالبی که 
دارای عکس اس��ت، بیش��تر مورد توجه قرار می گیرن��د. با توجه به 
توضیحات ارائه شده در ادامه به بررسی پنج دلیل اهمیت استفاده از 

تصاویر در تولید محتوا، خواهیم پرداخت. 
1-افراد تصاویر را ترجیح می دهند 

بدون ش��ک هر محتوایی برای مخاطبان تولید می شود. به همین 
خاطر باید به خواست آنها توجه جدی را داشت. در ابتدا باید توجه 
داش��ته باش��ید که دیدن همواره س��هولت و جذابیت باالتری را در 
مقایس��ه با مطالعه دارد. به همین دلیل نیز به صورت معمول افراد 
تمایل بیش��تری را به مش��اهده یک فیلم به جای مطالعه سناریو و 
یا داس��تان آن دارند. این امر مهم ترین دلیل محبوبیت همیش��گی 
اینفوگرافی ها محس��وب می شود. با این حال این امر تنها به استفاده 
از اینفوگرافی ها محدود نش��ده و الزم است تا تمامی متن های شما، 
همراه با یک عکس جذاب و کاما مرتبط نیز باش��د. درواقع اهمیت 
بصری بودن محتوا، باعث شده است تا امروزه ویدئو ها در صدر عایق 
مخاطب��ان قرار گیرند. به همین خاطر تحت هر ش��رایطی ضروری 
اس��ت تا به این اصل توجه داشته باشید. در زمینه کتاب ها نیز این 
امر کام��ا صادق بوده و م��واردی که از تصویر اس��تفاده می کنند، 
ش��انس موفقیت به مرات��ب باالتری را دارند ک��ه کمیک بوک ها را 
می توان بهترین نمونه ها در این زمینه دانس��ت. توجه داشته باشید 
که عدم رعایت این اصل که کاما موردپسند مخاطب است، به این 
معنا خواهد بود که ش��ما توجه کافی را به آنها ندارید. این امر خود 

زمینه نارضایتی و کنار گذاشتن شما را به همراه خواهد داشت. 
2-به درک بهتر کمک می کنند 

تصاویر تنها برای زیباسازی و جذاب تر کردن محتواها نبوده و در 
بس��یاری از موارد به درک بهتر موضوع کمک ش��ایانی را می کنند. 
ب��رای مثال برای بررس��ی یک خودرو، بدون ش��ک نمایش تصاویر 
متعددی از قس��مت های مختلف آن، باعث خواهد شد تا افراد بهتر 
متن ش��ما را درک کرده و نیاز به طوالنی کردن و توضیحات اضافه 
وجود نداشته باشد. فراموش نکنید که امروزه مختصر بودن محتوا ها 
یک اصل بس��یار مهم محسوب می ش��ود. علت این امر به این خاطر 
است که افراد به علت کمبود وقت، دیگر تمایلی به مطالعه متن های 
طوالنی ندارند. بدون شک در زمینه کوتاه سازی متن، تصاویر کمک 

بسیار بزرگی محسوب می شوند. 
3-در زمینه سئو و افزایش ترافیک سایت تاثیرگذار هستند 
در یک تعریف س��اده، س��ئو س��ایت را باید مجموع��ه روش هایی 
دانست که باعث می شود تا در نتایج جست و جو در رتبه های باالتر به 
نمایش درآورده ش��وید. ترافیک سایت نیز به تعداد بازدیدکنندگان 
اش��اره دارد. در ای��ن رابطه تصاویر می توانند ب��ر روی هر دو بخش 
تاثیرگ��ذار باش��ند. درواقع نه تنها افراد، بلکه موتورهای جس��ت وگر 
نظی��ر گوگل نیز محتواهای حاوی تصویر را بیش��تر مورد توجه قرار 

داده و این امر به بهتر دیده شدن مطالب شما منجر خواهد شد. 
4-باعث جلب توجهات می شود

بدون ش��ک ش��ما نیز با حضور در مکان هایی نظیر یک کتابخانه، 
متوجه تاثیر تصاویر و طراحی جلدهای کتاب ها بر روی میزان توجه 
خود ش��ده اید. در زمینه تولید محت��وا نیز این امر کاما صادق بوده 
و به هر میزان که تصاویر بهتری را مورد اس��تفاده قرار دهید، تاثیر 
اولیه بیش��تری را ایجاد خواهید کرد. درواق��ع از تصاویر می توان به 

عنوان نوعی تبلیغ برای مطالب خود استفاده کرد. 
5-مدت ماندگاری در ذهن را افزایش می دهند

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تمامی افراد تصاویر را بهتر از 
متن ها به خاطر می آورند، با این حال اگر این دو را در کنار یکدیگر 
قرار دهید باعث خواهد شد تا متن شما نیز برای مدت زمان بیشتری 
در ذهن مخاطب باقی بماند. بدون ش��ک ماندگار شدن بیشتر یکی 
از اصلی ترین خواسته هایی اس��ت که در تمامی روش های بازاریابی 
دنبال می ش��ود. به همین خاطر نباید از تاثیر آن در زمینه بازاریابی 

تولید محتوا، غافل شد. 
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مصطفی زندی را اهالی صنعت بیمه می شناسند. چند سالی است که مدیرکل 
روابط عمومی بیمه مرکزی اس��ت و قبل از آن مدتی معاون مرکز روابط عمومی 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی بود. در یک روز زیبای پایی��زی با قرار قبلی به 

دفتر او در جردن رفتم. با مهربانی از من پذیرایی کرد و به سوال ها پاسخ داد. 
 حرف هایش نش��ان می داد که به نقش روابط عموم��ی در دنیای امروز کاما 
اش��راف دارد و می داند، روابط عمومی های ش��رکت های بیمه چه کارکرد موثری 
می توانند برای صنعت بیمه داش��ته باش��ند. از همین رو با لحنی صمیمانه گفته 
بود: در این یک قرن کم کاری هایی در حوزه اطاع رس��انی، نهادینه شدن فرهنگ 
بیمه و به تبع آن همگانی سازی صنعت بیمه اتفاق افتاده که باید جبران شود. 

آنچ��ه می خوانید حاصل گفت و گوی روزنامه فرص��ت امروز با  مصطفی زندی 
است.

مدیـران روابـط عمومـی در معرفـی چهـره حمایتگـر بیمه چه 
راهکارهایی می توانند اتخاذ کنند؟

چه��ره حمایتگر یا نهادهای حامی نیاز ب��ه بازتعریف دارند. صنعت بیمه، یک 
صنعت اجتماعی است و در عین حال با رعایت همه قوانین و مقررات بیمه گری 
باید س��ودآور باش��د و به همین خاط��ر اصول و قواعد بازرگان��ی در فعالیت های 
بیمه ای حرف اول را می زند. البته محصول نهایی صنعت بیمه، آرامش و اطمینانی 
اس��ت که ش��اید تا حدودی از قاعده های اقتصادی صرف پیروی نکند، اما به هر 
حال نمی شود مسئولیت اجتماعی را بر مناسبات تجارت، مقدم دانست. صنعتی 
ک��ه انتظارات مردم به عنوان مثال در بخ��ش بیمه های زندگی و پس انداز عاوه 
بر جنبه های حمایتی، سوددهی مناس��ب و اطمینان بخشی در سرمایه گذاری با 
توجه به نوسانات اقتصادی را نیز دارد، به عبارتی بیمه گذاران هم جنبه حمایتی 

و هم بازدهی مناسب سرمایه گذاری را از این صنعت انتظار دارند.
در چنی��ن وضعیتی باید ش��رکای اقتصادی و اجتماع��ی صنعت بیمه تفکیک 
ش��وند و در گام نخس��ت، این ماموریت مهم برعهده رس��انه های گروهی و البته 
همکاران ش��اغل در حوزه روابط عمومی ها اس��ت تا با تبیی��ن ظرفیت های این 

صنعت، شرایط را برای همگانی شدن آن فراهم کنند.
رس��انه ای که در کنار بانک و بورس به تشریح عملکرد صنعت بیمه می پردازد 
و موانع توس��عه ای و راهکارهای برون رفت از بحران را بررسی می کند حامی این 
صنعت است. بیمه گری که با شیوه های مبتکرانه شرایط بازار را تغییر می دهد و 
ب��رای فروش بیمه نامه های اختی��اری به روش های جدید و مدرن رو می آورد نیز 
از حامیان صنعت بیمه به ش��مار م��ی رود. حتی وقتی آموزش و پرورش با درک 
موقعیت صنعت بیمه و باخبرش��دن از میزان اثربخش��ی آن، مفاهیم بیمه ای را 

در کتب درسی می گنجاند، می تواند از حامیان جدی صنعت بیمه تلقی شود.
روابط عمومی برای اینکه اخبار درسـتی از بیمه و خدمات آن در 
اختیار مردم قرار گیرد چه تمهیداتی اندیشـیده اسـت؟ یا برای 
پاک سازی ذهنیت منفی مردم درخصوص بیمه روابط عمومی های 

بیمه چه کارهایی انجام می دهند؟
با پاک س��ازی ذهنیت منفی مردم موافق نیستم. به اعتقاد من، ذهنیت منفی 
به آن معنا و مفهوم که در بانک ها و نهادهای پولی و مالی وجود دارد در صنعت 
بیمه کمتر دیده می ش��ود. مردم بیش��تر درباره صنعت بیمه پرسش هایی دارند. 
صنعت بیمه هنوز برای طیف وسیعی از آحاد مردم رازآلود و مبهم است. غیر از 
رشته های بیمه ش��خص ثالث و بیمه های تکمیلی درمان و تا حدودی بیمه های 
مس��ئولیت، آش��نایی چندانی با رش��ته های بیمه ای وجود ندارد. به هرحال باید 
بپذیریم که در این یک قرن کم کاری هایی در حوزه اطاع رس��انی، نهادینه شدن 
فرهنگ بیمه و به تبع آن همگانی سازی صنعت بیمه اتفاق افتاده که باید جبران 
ش��ود. برطرف کردن مش��کات هم یک شبه و با اس��تفاده از یک روش مشخص، 
غیرممکن اس��ت. باید از تمام ظرفیت ها اس��تفاده کنیم. شما یک صعود به قله-

ای را ب��ا دقت بررس��ی کنید، می دانی��د تا چه اندازه این کار ب��ا پیچیدگی هایی 
روبه روست. از چندین جهت به قله حمله می کنند. همه راه ها بررسی می شود و 
باالخره چند نفری می توانند به قله برس��ند و پرچم را به اهتزاز در بیاورند. فتح 
قله ها یک کار انفرادی نیس��ت. نهاد ناظر به تنهای��ی نمی تواند این پروژه عظیم 

را به نتیجه برساند. 
شفافیت در اطاع رسانی، شعار صنعت بیمه نیست بلکه نیاز اصلی این صنعت 
به ش��مار می رود. اگر شفاف نباشیم، ضریب اطمینان کاهش می یابد و این نقطه 
پایان صنعت بیمه اس��ت. س��رمایه اصلی صنعت ما همین اعتماد اس��ت که در 

فضای غبارآلوده و مبهم محقق نخواهد شد.
صنعت بیمه کشور برای تحقق این شعارها، برنامه ها و فعالیت های گسترده ای 
را برای فرهنگ س��ازی بیمه ای در جامعه متناسب با نیازهای مخاطبین طراحی 

و اجرا کرده است.
به عنوان مثال برنامه هایی مانند گنجاندن مفاهیم بیمه در کتاب های درس��ی، 
تهی��ه، تولید و انتش��ار کتاب های بیمه ای برای س��طوح مختل��ف، درج مطالب 
بیمه ای در مجات رش��د دانش آموزی و فراهم آوری تمهیدات الزم برای به صدا 
درآوردن زنگ بیمه در مدارس سراس��ر کشور در کنار سایر برنامه های تبلیغاتی 
و اطاع رس��انی از جمله پروژه هایی است که بیمه مرکزی با همراهی و همکاری 
ش��رکت های بیمه ای در قالب ش��ورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت 

بیمه انجام می دهد.
آیا روابط عمومـی می تواند در کنار ارتباط گیری و ارتباط سـازی 

فردی و سازمانی به نمایندگان بیمه کمک کند؟
اگر به س��اختار اصلی بیش��تر روابط عمومی های صنعت بیمه نگاهی بیندازید 
به پاسخ این پرسش خواهید رسید. روابط عمومی های صنعت بیمه با واحدهای 
بازاریابی و ش��بکه گس��ترده فروش صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی دارند و گاهی 
حتی با حفظ س��مت، مدیریت بخش بازاریابی را ه��م برعهده دارند. در صنعت 
بیم��ه، هر فروش��نده بیمه نامه یک عضو خانواده رواب��ط عمومی صنعت بیمه به 

حس��اب می آید و هر نیروی روابط عمومی بیش از هر چیزی به توس��عه ش��بکه 
فروش فکر می کند.

راه توس��عه ش��بکه فروش از روابط عمومی ها می گذرد و مقاومت در برابر این 
حقیقت کار اداره شرکت ها را سخت خواهد کرد.

آیا استفاده از ارتباط سازی اینترنتی به صورت حرفه ای در صنعت 
بیمه می تواند در کاهش هزینه ها و رشد و توسعه این صنعت موثر 

باشد؟
پاس��خ این پرسش ساده با پیچیدگی های خاصی همراه است. سوال اصلی این 
اس��ت که ابزارمندی صنعت بیمه با تسلط بر ش��بکه های اجتماعی و بهره مندی 
از س��ایت و پای��گاه اطاع رس��انی، ممکن می ش��ود ی��ا باید تعری��ف تازه تری از 
ارتباط سازی اینترنتی داشته باشیم؟ ناگفته پیداست که صنعت بیمه با توجه به 
حجم خیره کننده بیمه گذاران در کشور از یک بانک اطاعاتی بزرگ بهره می برد، 
اما گاهی این انبوه اطاعات از س��اماندهی مناسبی برخوردار نیستند و به همین 

سادگی این فرصت طایی و این سرمایه بزرگ از کف می رود.
خوش��بختانه در دوران رئیس  کلی دکتر غامرضا س��لیمانی بر بیمه مرکزی، 
اس��تفاده نامحدود از تمامی ظرفیت های تکنولوژی در دس��تور کار صنعت بیمه 
قرار گرفت و با ایجاد شاهراه اطاعاتی در صنعت بیمه، مسیر توسعه این صنعت 

هموارتر خواهد شد.
روابط عمومـی بیمه مرکـزی چگونه می تواند برای شـرکت های 
بیمـه در زمینه ارتباط-سـازی طراحـی کند؟ یا بـه عبارتی آیا 
برای فعالیت هـای ارتباطی هماهنگ و سیسـتمی بازاریابان و یا 

نمایندگان بیمه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
پاسخ به این سوال در سواالت پیشین هم داده شده و لیکن بله، بیمه مرکزی 
ب��ه عن��وان نهاد ناظر صنعت بیمه فعالیت های نظارتی خ��ود در این حوزه را نیز 
برعه��ده دارد که از آن جمله می توان به تهی��ه و تنظیم برنامه های ارتباطاتی و 
تبلیغاتی در قالب س��ند توسعه فرهنگ بیمه، هماهنگی این برنامه ها در شورای 
هماهنگی مدیران روابط عمومی ش��رکت های بیمه، برگزاری جش��نواره معرفی 
روابط عمومی های برتر در این عرصه برای ایجاد و برقراری رقابت، تهیه و تنظیم 
اس��تانداردهای الزم فعالیت های مختلف، ارزیابی های ساالنه روابط عمومی های 
ش��رکت ها، نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی در عرصه صداوس��یما و تایید نهایی 
اق��ام و مدیاه��ای تبلیغاتی و نیز تهیه و تنظیم س��اختار، تش��کیات و ش��رح 

وظایف های مجزا در سطوح مختلف و... اشاره کرد.
نقش بیمه در زمـان تحریم و اینکه آیا تحریم ها روی این صنعت 
هم تاثیر داشته یا نه؟ برنامه های بیمه مرکزی طی دو سال گذشته 

چه بوده؟ 
برای بحث درخصوص تحریم ها و اثرات تحریمی بر صنعت بیمه و قابلیت های 
صنع��ت بیمه برای کاهش زیان های ناش��ی از تحریم بای��د معاونت اتکایی بیمه 

مرکزی توضیح بدهد و شفاف سازی کند.
صنعت بیمه فقط در س��ایه تفکیک وظایف اس��ت که می تواند به اهداف خود 
برسد و در این خصوص نظر کارشناسی از سوی روابط عمومی قابل اتکا نیست، 
ب��ا ای��ن وجود نقش روابط عموم��ی در کاهش اثرات روان��ی تحریم ها قطعا یک 
امتیاز بزرگ برای صنعت بیمه به ش��مار می رود که س��عی کرده ایم با همراهی 
روابط عمومی  ش��رکت های بیمه این موضوع را با جدیت دنبال کنیم و به نتایج 

مطلوب برسانیم.
درخصوص فرهنگ سازی، بیمه مرکزی چه کرده است؟

ترویج فرهنگ بیمه یکی از مقوله های اصلی برای فعالیت روابط عمومی بیمه 
مرک��زی بوده اس��ت. ب��ه همین جهت پس از بررس��ی و مطالع��ه در این بخش 
فعالیت هایی در دو بخش هدف گذاری ش��ده است؛ ابتدا شناسایی، ارتباط گیری 
و اس��تفاده از ظرفیت های نهادهای رسمی فرهنگ ساز در کشور که از جمله آنها 
می ت��وان به صدا و س��یما و وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارش��اد 
اسامی و علوم، تحقیقات و فناوری و... اشاره کرد که در هر کدام از این بخش ها 
فعالیت هایی صورت گرفته اس��ت که در س��واالت قبلی نیز به آن اش��اره شد. به 
عنوان مثال در آموزش و پرورش، گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتاب های درسی، 
درج مفاهیم بیمه ای در مجات رشد و حضور در مدارس تهران و سراسر کشور.

در صدا و سیما تهیه و تولید برنامه های مختلف صوتی و تصویری برای رادیو و تلویزیون 
که به  صورت مداوم از سوی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه صورت می گیرد.

در نهاد فرهنگ س��از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی در حوزه اطاع رسانی 
و آم��وزش خبرنگاران برای اطاع رس��انی و تبیین درس��ت و دقی��ق مفاهیم و 
اطاعات بیمه ای که طی پنج سال گذشته هفت دوره یک ماهه با ارائه گواهینامه 
پژوهش��کده بیمه انجام گرفته اس��ت. در بخش نش��ر، ح��دود  42عنوان کتاب 
در حوزه کودکان و نوجوانان و س��ه عنوان کتاب در حوزه  بزرگس��االن توس��ط 
نش��ر بیمه )متعلق به بیمه مرکزی( منتش��ر شده است.  استفاده از هنرمندان و 
سلبریتی ها برای ترویج فرهنگ بیمه نیز از دیگر فعالیت های بیمه مرکزی است.
در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هماهنگی هایی با دانشگاه ها صورت 
گرفته اس��ت  که در حال انعقاد تفاهم نامه هایی با دانشگاه ها هستیم تا به واسطه 
آن بتوانیم س��رفصل هایی را در دروس دانش��جویان برای آش��نایی با بیمه ایجاد 
کنیم به خصوص دانش��جویانی که زودتر جذب بازار کار می ش��وند و یا در آینده 
فعالیت های��ی دارن��د که برای فعالیت های ش��ان بیمه هم برای خودش��ان و هم 
فعالیتی که دارند یک ضرورت محس��وب می شود؛ فعالیت هایی که مجال آن در 

این مصاحبه نیست. 
شما در جایگاه مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی چند بیمه عمر 

دارید؟
سه بیمه نامه زندگی.

از همراهی و همکالمی شما سپاسگزارم.

گفت و گوی »فرصت امروز« با مصطفی زندی؛ مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی:

فرهنگ بیمه هنوز نهادینه نشده است
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: نماینده ولی فقیه در 
اســتان هرمزگان گفت: تالش های امید بخشی در حوزه آبرسانی 
به اقصی نقاط اســتان هرمزگان انجام شده است. به گزارش روابط 
عمومی آب و فاضالب استان هرمزگان، حجت االسالم والمسلمین 
محمد عبادی زاده در جمع کارکنان آبفای هرمزگان با اشــاره به 
اهمیت موضوع آب گفت: فعالیت در حوزه آبرسانی الهی ترین کاری 
است که در جامعه انجام می شود؛ این موضوع تا آنجا اهمیت دارد 
کــه امیرالمومنین حضرت علــی )ع( در آن زمان تاکید زیادی بر 

آن داشت.
وی ادامــه داد، دو موضوع پیش از اســالم برای جامعه آن زمان 
از اهمیــت ویژه ای برخوردار بود که یکــی از آن کلید داری خانه 
خدا و دیگری منصب ســقاخانه بود، به طوریکه این دو مسئولیت 
را در آن زمان به بزرگان قوم و جامعه می ســپردند که این نشــان 
از اهمیــت موضوع آب و تامین آن برای جامعه اســت. امام جمعه 
بندرعباس با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی آبفای هرمزگان در 
راستای تامین آب پایدار برای مردم این استان گفت: گزارش امید 
بخشــی از اقدامات انجام شده و در دستور کار، از سوی مدیرعامل 
آبفای هرمزگان ارائه شــد که می تواند مشکل کم آبی این استان 

را مرتفع کند.
وی ابــراز امیدواری کرد، با نزول رحمت الهی مشــکل کم آبی 
مرتفع و از ظرفیت های ایجاد شده برای آبادانی بیشتر استفاده شود.

حجت االسالم عبادی زاده همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت 

های قدیمی و ســنتی تامین آب بویــژه آب انبارها گفت: به دلیل 
فراهم بودن زیرســاخت ها، این منابع باید به عنوان مکمل شبکه 
آبرسانی مورد استفاده قرار گیرد. مهندس امین قصمی مدیرعامل 
آبفای هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به استفاده آبفای هرمزگان 
از همه ظرفیت های تامین آب موجود در کشور گفت: این استان به 
دلیل محدودیت منابع آبی قابل شرب نیازمند هزینه های بیشتری 
بــرای تامین آب مورد نیاز اســت. از این رو همه ظرفیت هاي آبي 
شامل منابع آبي زیر زمینی، سد و همچنین آب شیرین کن ها را در 
اختیار گرفته تا تامین آب مردم این استان با چالش کمتری مواجه 
شود. وی همچنین به پراکندگی محدوده خدمات آبرسانی در استان 
به عنوان یکي دیگر از مشکالت بخش آبرساني اشاره کرد و گفت: 
آبرسانی به شهرها و روستاهای هرمزگان به دلیل شرایط جغرافیایی 
خاص بر مشکالت این بخش افزوده به طوریکه فاصله شرقی ترین 

نقطه استان با غربی ترین نقطه آن 12 ساعت است که سختی هایی 
را برای خدمات رسانی دارد از این رو تالش بیشتری برای خدمات 
مطلوب تر نسبت به سایر نقاط کشور می طلبد. مدیرعامل آبفای 
هرمزگان ادامه داد، یکی از چالش هایی که اســتان ما با آن مواجه 
اســت مهاجرت از روستا به شهر است که بر اساس بررسی صورت 
گرفته یکی از عامل های اصلی مهاجرت خشــک سالی و کم آبی 
اســت که اگر بتوانیم آب مورد نیاز روستاها را تامین کنیم جلوی 
مهاجرت را خواهد گرفت. وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در 
غرب هرمزگان برای تامین آب مورد نیاز مردم، افزود: در این زمینه 
اقداماتی نظیر تامین آب شهرستان بستک از طریق آب شیرین کن 
چارک در دستور کار آبفا قرار گرفته است. به گفته قصمی، این اقدام 
می تواند زمینه ایجاد صنعت و اشــتغال را در بستک فراهم آورد. 
مدیرعامل آبفای هرمزگان به رفع بخشی از مشکالت آبی شهرستان 
بندرلنگه و جزایر اســتان در قالب احداث آب شیرین کن ها اشاره 
کرد و گفت: این مجموعه، تامین آب از طریق آب شیرین کن را به 
عنوان یک چشم انداز در دستور کار خود قرار داده است تا مشکالت 
آبی را کم کند. وی در این زمینه گفت: تا سال آینده آب شیرین 
کن یکصــد هزار متر مکعبی بندرعباس بــا ظرفیت کامل وارد 
مدار بهره برداري می شود. همچنین احداث آب شیرین کن 50 
هزار متر مکعبی نیز از دیگر اقدامات آبفا است که هم اکنون در 
مرحله مناقصه قــرار دارد و امیدواریم با تکمیل آن، تامین آب 

بندرعباس به پایداری الزم برسد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی قم: با توجه به وجود ظرفیت هــای بالقوه و منحصر 
بفرد در شــهر قم، زمینه های مســاعد برای اعالم شهر خالق 
فرهنگی برای این اســتان بررســی و تدوین خواهد شــد. به 
گــزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان قم : سیدموسی حسینی کاشــانی در ششمین جلسه 
کارگروه اجتماعی، فرهنگی، ســالمت، زنان و خانواده، افزود: 
اخیرا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با همــکاری وزارت 
کشــور و سایر دستگاه ها، شــهر خالق فرهنگی را متناسب با 
ظرفیت های آن شــهر در زمینه های مختلف تدوین می نماید. 
وی بابیان این که اســتان قم در خط ثلث و نثر در کشور رتبه 
نخست و در زمینه نشر رتبه دوم را داراست، خاطرنشان کرد: 
این ظرفیت ها جزو ویژگی های مهم شــهر قم به شمار می رود 
که می تواند در جذب اعتبارات ملی کمک نماید. وی در ادامه 
گفت: کارگروه امور فرهنگی،  عفاف و حجاب در ذیل کارگروه 
اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده تشکیل  شده است 

که دبیری آن بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است. 
حســینی کاشانی با اشــاره به عضویت دستگاه های فرهنگی، 
انتظامــی و قضایــی در این کارگروه، افــزود: تدوین آمایش، 
شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگی، تدوین برنامه های کالن 
فرهنگی با استفاده از ظرفیت های موجود، تعیین پژوهش های 
الزم در جهت شناســایی شاخص های فرهنگی و تدوین سند 
چشم انداز توســعه فرهنگی باید در این کارگروه مورد بررسی 

قرار گیرد. وی اضافــه کرد: ارائه برنامه های کالن فرهنگی در 
راستای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، تجمیع بانک اطالعات 
شــاخص های نرم افزاری و ســخت افزاری فرهنگی اســتان، 
پیشنهاد بودجه ریزی فرهنگی اســتان با توجه به اولویت ها و 
ظرفیت هــا از دیگر وظایف تخصصی کارگــروه امور فرهنگی، 
عفاف و حجاب می باشــد. وی همچنین خاطرنشــان کرد: در 
استان قم سندی راهگشا برای مباحث فرهنگی وجود ندارد و 
نقشه راه فرهنگی ترسیم نشده است که خالء مهمی محسوب 
می شود. حسینی کاشانی تأکید کرد:  سند فرهنگی استان در 
کارگروه فرهنگی، عفاف و حجاب تدوین شود تا برنامه ریزی ها 

بر مبنای این نقشه باشد.
وی گفت: ســال گذشته در بودجه ریزی کالن فرهنگی استان 
شاهد جهشی بودیم که نشان دهنده این است که ذهنیت استان 

به سمت برنامه های فرهنگی حرکت کرده است.
در این جلســه عملکرد دفاتر تسهیل گری واقع در شهر قائم و 

اسماعیل آباد قم بررسی شد.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: یک هزار و 12۷ تعاونی در استان همدان فعال 
شده که از این تعداد ۶0۶ تعاونی تولیدی، ۳۴0 تعاونی خدماتی و 1۸1 تعاونی توزیعی 
است - تعاونی ها با برخورداری از شبکه بزرگ افقی و عمودی به رشد و توسعه سرمایه 
اجتماعی کمک کرده و سازماندهی مناسب منابع انسانی و سرمایه های خرد و کوچک 
از مهمترین مزیت آن اســت. به گزارش خبرنگار همدان؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان همدان گفت: یک هزار و 12۷ تعاونی در استان همدان فعال شده که 
از این تعداد ۶0۶ تعاونی تولیدی، ۳۴0 تعاونی خدماتی و 1۸1 تعاونی توزیعی است.

احمد توصیفیان در نشست با فعاالن بخش تعاون و مراسم معرفی تعاونی های برتر 
استان همدان با اشاره به مزیت های تعاونی ها در کشور، گفت: تعاونی ها بهترین ساختار 
برای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هستند و در ایجاد 

فرصت های جدید اشتغال موثرند.
وی گفت: تعاونی ها با برخورداری از شبکه بزرگ افقی و عمودی به رشد و توسعه 
سرمایه اجتماعی کمک کرده و سازماندهی مناسب منابع انسانی و سرمایه های خرد و 

کوچک از مهمترین مزیت آن است.
توصیفیان بابیان اینکه فرهنگ ما معتقد به تعاون است و گسترش فرهنگ تعاون، 

باعث کارآفرینی و افزایش توسعه و عدالت اجتماعی و توزیع بهتر و مناسب تر ثروت در 
جامعه می شود؛ گفت: توزیع علم و ثروت را باید با اشاعه فرهنگ تعاون عملیاتی کرد.
وی افزود: گسترش فرهنگ تعاون می تواند کشور را در حوزه اقتصادی به استقالل 
برســاند لذا امروزه نشر و گسترش ارزش های جدید و قابلیت های تازه و روحیه ی 

همکاری و تعاون در اجتماع امری ضروری است.
توصیفیان گفت: اهمیت موضوع تعاونی ها به این دلیل است که تعاونی ها، سازمان 
ها و نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک 
واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزش های مکتبی و اجتماعی هم هستند و می توانند 
مبین تالش های دسته جمعی و گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی برای نیل به 

اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: یکی از اهداف واالی 
تعاون، ساختن انسانی با مسئولیت های فردی و جمعی است و تعاون روش موثری 
برای نیل به مشــارکت واقعی و حقیقی و دائمی همه ی مردم در اجرای برنامه های 

بسط و توسعه است.
وی گفت: تعاون راهکار مناســب برای گردش عدالت اجتماعی اســت و اقتصاد 

تعاون با نگرش اقتصاد انسان محور، دارای ویژگیهای رشد گرایی و باز توزیعی است و 
فعالیت در عرصه تعاون موجب رونق تولید داخلی، استقالل  و استفاده از ظرفیت های 
اقتصادی است به گونه ای که تعاون موجب تجمیع سرمایه ها، سرمایه گذاری داخلی، 

مشارکت افراد در برابری فرصت ها است.
وی گفت برای توسعه اقتصادی نیازمند کار جمعی، سختکوشی، پشتکار، مسئولیت 
پذیری اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است و ضرورت دارد باور تعاون، 
فرهنــگ کار و کار جمعی در جامعه تقویت شــود، چرا که فعالیت در عرصه تعاون 
عالوه بر تاب آوری اقتصادی در شــرایط اعمال تحریم ها با حاکم بودن روح جمعی 
سبب نقش آفرینی در پیشرفت کشور خواهد شد. توصیفیان با اشاره به اینکه تعاون 
از مصادیق کنش های متقابل پیوسته برای دستیابی به هدف و یا هدف هایی معین 
است گفت تعاون کار گروهی، داوطلبانه و نظلم مند است گفت: تقویت تعاون شیوه 
ای در اقتصاد است که راهی بین نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام سوسیالیستی در 
نظر گرفته شده و به راه سوم مشهور شده است. وی ادامه داد: تعداد یک هزار و 12۷ 
تعاونی در استان همدان فعالیت می کنند که از این تعداد ۶0۶ تعاونی تولیدی، تعداد 

۳۴0 تعاونی خدمات و تعداد 1۸1 تعاونی توزیعی است.

اصفهان -  قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم 
پایانی مرحله استانی مسابقات فنی و تخصصی بهره برداری شرکتهای آب وفاضالب 
کشور گفت: از بهره بردارن انتظار می رود در پایان این مسابقات بیش از پیش فرهنگ 

ارائه خدمات مطلوب و پایدار به مشتر کین را در دستور کار قرار دهند.
مهندس هاشم امینی با اشاره به نقش بارز بهره برداران در ارائه خدمات پایدار به 
مشترکین عنوان کرد:فعاالن در حوزه بهره برداری با نگهداری اصولی و بهره برداری 

صحیح از تاسیسات و منابع نقش بارزی در ارائه خدمات پایدار به مردم دارند.
وی تعهد،تخصص،پشــتکار ،دقت و تــالش شــبانه روزی را از ویژگی های بهره 
برداران برشــمرد و خاطرنشان ســاخت: ویژگی های منحصر بهره برداران که همان 
تعهد،تخصص،پشتکار ،دقت ،سرعت و تالش شبانه روزی است منجر به استمرار ارائه 
خدمات بهینه به مردم می شود . مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان چگونگی کیفیت 
و کمیت  ارائه خدمات به مشترکین  را مرتبط با  مهارت و دانش بهره برداران در بهره 
برداری از  منابع و تاسیســات دانست و خاطرنشان ســاخت:برخورداری بهره برداران 
از دانش روز و مهارت کافی در بهره برداری و نگهداری از تاسیســات و منابع ارتباط 
مستقیمی در ارائه خدمات مستمر به مردم دارد که مطمئنا با برگزاری این مسابقات 
شــاهد افزایش مهارت بهره برداران در حوز ه های مختلف بهره برداری خواهیم بود. 

مهندس هاشم امینی با اشاره به تامین آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر  از طریق تصفیه 
خانه آب باباشیخعلی اعالم کرد: تصفیه خانه آب باباشیخعلی که تامین کننده آب شرب 
بیش از ۴ میلیون نفر می باشد توسط بهره برداران نگهداری و در مدار قرار می گیرد 
پس می طلبد بهره برداران با ارتقاء سطح دانش درصدد خدمات رسانی بهینه بیش از 
گذشته به مردم باشند. وی برگزاری مسابقات را بهانه ای دانست تا از این طریق به نقاط 
ضعف و قوت در بخش بهره برداری بیش از گذشته پی ببریم خاطرنشان ساخت: قطعا 
برگزاری این مسابقات در شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه بهره برداری بسیار موثر 
است که این امر تاثیر بسزایی در افزایش راندمان در بخش بهره برداری دارد. مهندس 

امینی اصفهان را پیشگام در صنعت آبفا کشور دانست و بیان داشت: استان اصفهان با 
بیش از نیم قرن سابقه در فعالیت صنعت آب و فاضالب یکی از قدیمی ترین استانها 
درکشور بشمار می آید براین اساس فعاالن در صنعت آبفا اصفهان باید پیشرو در رشد 
وشــکوفایی این صنعت در کشور باشند. الزم به یادآوری است پس از پایان  برگزاری 
مرحله استانی مسابقات فنی و تخصصی مهارتهای بهره برداری شرکتهای آب وفاضالب 
در کشور در نهایت در بخش تعمیرات خطوط لوله آب شرکت آبفا روستایی اصفهان به 
مرحله بلوکی راه یافت و تیمهای آبفا منطقه ۳ ویک به ترتیب به مقام های دوم و سوم 
دست یافتند. در بخش نصب انشعاب آب تیم آبفا خوروبیابانک به مرحله بلوکی رسید 
و تیمهای آبفا روســتایی اصفهان و آبفا نجف آباد در رده های بعدی قرار گرفتند. در 
بخش نصب انشعاب فاضالب تیم آبفا کوهپایه به مرحله بلوکی راه یافت و تیمهای آبفا 
منطقه یک و آبفا روستایی خوروبیابانک به ترتیب به مقام دوم و سوم دست یافتند. در 
بخش عیب یابی مدار فرمان تابلوهای برق تیم آبفا لنجان به مرحله بلوکی صعود کرد 
و تیمهای آبفا ستاد مرکزی و تصفیه خانه فاضالب شمال به ترتیب به مقامهای دوم و 
سوم رسیدند. در بخش آزمون کنترل شیمیایی آب خانم محدثه السادات  شاهمردای 
و شــیما شاپور بلند به مرحله بلوکی راه یافتند و سید محسن حسینی و ریحانه نصر 

اصفهانی مقام دوم و فاطمه عقدایی و مریم پور عباسی به مقام سوم دست یافتند.

اهواز - شبنم قجاوند: با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت از متولیان شاخص های 
ارزیابی عملکرد سال ۹۷ جشنواره رجایی که این شرکت در آن رتبه های برتر را کسب 
کرده بود؛ تجلیل و قدردانی شد. محمود دشت بزرگ در این نشست اظهار داشت: کسب 
رتبه سوم در بین دستگاه های اجرایی استان و کسب رتبه رتبه اول برای سومین سال 
پیاپی در بین شرکت ها، بانک ها و بیمه ها؛ نشان از تالش متولیان شاخص های ارزیابی 
و مجموعه ساختار شرکت است که از آنها قدردانی می کنم. وی با تشکر از تالش های 
کارکنان قرارداد مشخص شرکت در اعتالی نام برق منطقه ای خوزستان؛ افزود: کسب 
رتبه برتر در جشنواره رجایی جای تقدیر دارد و مهم تر از رتبه های کسب شده، حفظ 
برق منطقه ای خوزستان با اشاره به رسالت برق خوزستان در تامین برق برای مشترکین، این جایگاه و آسیب شناسی از آن برای ارتقا و رسید به نوک قله است. مدیرعامل شرکت 

افزود: بازخورد نهایی این جشنواره ها و موفقیت هایی که شرکت کسب می کند به افزایش 
رضایتمندی مشترکین از ارائه خدمات ما منجر می شود که بسیار ارزشمند است. در پایان 
این نشســت نیز از زهره عزیزی دوست، حسن دهقانی، قائم آقایی، عبداله بیت مشعل، 
شریف علوی نژاد، غالمرضا احمدی، قاسم جهانگیری، جلیل وکیلیان، نوراله شکیبایی، 
علیرضا اتحاد، حدیث ابدالی، فریبا فرازمند، مهشــید بیگدلی، شهرام گوهرچین، هومن 
نجارزاده، فاطمه اشــرف پوری، ایراهیم زلقی، علی اصغرفرخی راد، پیمان بایمانی، مریم 
باورصاد، سیما بهرامی، امین روحانی، خدیجه حسونی زاده، آسیه مرادیان، شهره شریف 
نیا، حسین صباغ و حسین داوری زاده اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد و به نمایندگی از 

واحدهای شرکت، از سوی مدیرعامل با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

تالش های امید بخشی در حوزه آبرسانی انجام شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:

طرح شهر خالق فرهنگی در قم تدوین می شود  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان:
 یک هزار و 1۲۷ تعاونی در استان فعال شده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :
با برگزاری مسابقات فنی و تخصصی باید فرهنگ خدمت رسانی مطلوب به مردم ارتقاء یابد

توسط مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
از اعضای ارزیابی عملکرد جشنواره رجایی تقدیر شد

در آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل: 
مانور بزرگ پدافند غیرعامل در بندرامیرآباد برگزار شد 

ساری - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با آخرین روز هفته پدافند غیرعامل مانور گسترده هوایی ، زمینی ، دریایی 
و سایبری با همکاری نیروهای نظامی ، انتظامی و ناحیه سپاه مقاومت شهرستان بهشهر در بندرامیرآباد برگزار شد.  به 
نقــل از روابــط عمومی بندرامیرآباد ؛1۴ آبان ماه ۹۸ مانور پدافند غیر عامل با هدف مقابله با حمالت و تهدیدات آفندی 
دشمن منطبق با به روزترین روش های پدافندی با حضور مسئولین بندرامیرآباد ، نیروهای نظامی ، بسیج ادارات و کارگروه 
دفاعی - امنیتی پدافندغیرعامل در مناطق عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد اجرا شد. بنابراین گزارش ، در پی 
حمله هوایی به یکی از اسکله ها و مرکز کنترل ترافیک بندرامیرآباد ، به سرعت جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست 
سیاوش رضوانی مدیر و با جانشینی حبیب اله طالبی معاون دریایی بندرامیرآباد تشکیل و دستور تخلیه ساختمان معاونت 
دریایی و بسیج تمامی امکانات بندر جهت امداد رسانی به مجروحین احتمالی حادثه و مقابله با آن صادر شد. این حمالت که به صورت گسترده از سوی دشمن 
فرضی طراحی شده بود بار دیگر خبر کشف بمب در یکی از کشتی های مستقر در اسکله های بندرامیرآباد ،  ستاد مدیریت بحران را وارد مرحله جدیدی از تصمیم 
گیری می کند که با درخواست از نیروهای نظامی ، تیم چک و خنثی وارد عمل می شود. در ادامه این مانور ، عملیات تخلیه و بارگیری کاال در بندرامیرآباد هدف 
دشمن فرضی قرار می گیرد و با حمالت سایبری به سیستم  نرم افزاری تخلیه و بارگیری ، اختالل جدی را در این بخش برای مشتریان بندر به وجود می آورد که 
با هوشمندی متخصصان و کارشناسان سایبری  اداره فاوا بندرامیرآباد ، اوضاع به حالت مطلوب بر می گردد. بر اساس این گزارش آخرین حربه دشمن فرضی جهت 
اختالل و متوقف کردن عملیات اقتصادی در بندرامیرآباد ، اقدام به عملیات بیوتروریستی در یکی از انبارهای این بندر کرده که این حمله که با هدف آلوده کردن 
کاالها به مواد سمی بوده نیز با تصمیم های به موقع تیم مدیریت بحران خنثی شد.  در پایان این مانور چند وجهی و بزرگ دریایی ، زمینی ، هوایی و سایبری ، 
سیاوش رضوانی مسئول تیم مدیریت بحران  ضمن اعالم برگزاری موفق این مانور ، از تمامی واحدها اعم از معاونت های دریایی ، بندری ، برنامه ریزی و توسعه 

منابع ، فنی و مهندسی ، اداره حراست ، روابط عمومی ، یگان حفاظت و سایر دست اندرکاران برگزاری این مانور قدردانی کرد.

بیمه سالمت دهک های اول تا سوم رایگان است
بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: براساس قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه  سالمت از امسال اجباری است و 
برخورداری از یارانه دولت در این زمینه از راه ارزیابی وســع انجام و در این ارتباط دهک های درآمدی اول تا سوم جامعه 
رایگان بیمه می شوند. مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت: براساس مصوبه هیات وزیران حق بیمه ماهانه برای هر نفر 
۴۸هزار و ۴00 تومان در سال جاری اعالم شده که در مجموع برای مدت یک سال، 5۸0 هزار و ۸00 تومان باید پرداخت 
شود. پرویز رمضانی افزود: براین اساس همه خانوارهایی که از هیچ بیمه ای استفاده نمی کنند برای برخورداری از مزایای 
پوشش بیمه ای باید در مدت ۶ ماه نسبت به ثبت نام در سامانه سازمان بیمه سالمت یا با مراجعه به دفترهای پیشخوان 
طرف قرارداد به شکل خود اظهاری و یا از طریق ارزیابی وسع اقدام کنند. وی ادامه داد: دهک های اول، دوم و سوم به شکل 
رایگان و به دور از دوره انتظار ، دهک درآمدی چهارم با پبرداخت 50 درصد سرانه حق بیمه معادل 2۴ هزار و 200 تومان به ازای هر نفر و به دور از دوره انتظار و 
دهک های 5 تا 10 با پرداخت 100 درصد سرانه حق بیمه با دوره انتظار 10 روزه پس از واریز حق بیمه و رعایت شرط خانوار زیرپوشش پوشش قرار می گیرند. 
رمضانی اظهارداشت: با وجود شرایط اقتصادی خاص کشور در تامین منابع مالی اما بیمه سالمت در استان بوشهر در بخش پرداخت ها به روز است و هیچ بدهی 
ندارد، طوریکه بدهی ها به مراکز غیردانشگاهی تا تیرماه کامل و قطعی پرداخت، مرداد نیز ۶0 درصد صورت حساب به صورت علی الحساب پرداخت شده و سندهای 
مربوط به شهریور نیز تاکنون تحویل نشده است. وی ادامه داد: همچنین کل مطالبات مراکز دانشگاهی استان بوشهر نیز به صورت قطعی و کامل تا پایان خرداد ماه 
پرداخت و تیر و مرداد نیز ۷0 درصد علی الحساب پرداخت شده است. مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر یادآور شد: همچنین همه هزینه های 2۷ دفتر پیشخوان 

و پنج کارگزاری هم به ترتیب تا پایان مرداد و شهریور پرداخت شده است.

شهردار بندرعباس:
توسعه و رونق بخشی به ورزش محالت بندرعباس ادامه داد/ تداوم 

حمایت های جدی شهرداری از ورزش حرفه ای
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: توسعه فضاهای ورزشی و رونق بخشی به ورزش محالت شهر از سوی شهرداری با جدیت دنبال 
می شود. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداشت هفته تربیت بدنی اظهار کرد: ورزش به عنوان یکی از 

مهمترین ارکان تأمین شادابی و سالمتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه برهمین اساس ورزش نه تنها یک هفته، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: ورزش، اطمینان و اعتماد نفس 
در انسان ایجاد می کند وجوان را به خودش مطمئن و خاطر جمع می کند. شهردار بندرعباس با بیان اینکه  ورزش می تواند عرصه پیشرفت را برای جوانان فراهم 
آورد، خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان می توانند در این عرصه گسترده، مهارت های زندگی مانند برقراری ارتباط، قاطعانه اظهار نظر کردن و تشریک مساعی 
و همکاری کردن را بیاموزند. وی تصریح کرد: اثرات مثبت ورزش نه تنها بر سالمت جسم، بلکه بر روح و روان نیز به اثبات رسیده و با روحیه باال و اندیشه قوي 
اســت که مي توان بر انواع مشــکالت و نامالیمات زندگي غلبه کرد. امینی زاده اذعان کرد: اگر انسان، جامعه و زندگي سالم را هدف اصلي توسعه پایدار بدانیم، در 

این صورت، ورزش را نیز باید محور و زیربناي سالم سازي جامعه و پایدارترین ابزار براي مقابله با بروز انواع انحرافات و آسیب هاي اخالقي و اجتماعي قلمداد کرد.
امینی زاده ادامه داد: ورزش به عنوان یک ضرورت و نیاز در زندگی همه افراد به صورت عام و نیز به  عنوان یک رکن اساسی و حیاتی برای حضور در فعالیت های 
اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقام مسئول با اشاره به ایجاد زیرساخت های متعدد ورزشی توسط شهرداری بندرعباس، گفت: توسعه فضاهای ورزشی 
و رونق بخشی به ورزش محالت شهر از سوی شهرداری با جدیت دنبال می شود. وی با اشاره به کسب موفقیت های پی در پی ورزشکاران استان در عرصه های ملی 
و بین المللی با حمایت شهرداری بندرعباس، بیان کرد: شهرداری بندرعباس در حوزه ورزش حرفه ای به حمایت های خود ادامه می دهد. شهردار بندرعباس اضافه 
کرد: امیدواریم با تالش، همراهی و حمایت های الزم از ورزش قهرمانی و پایه، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه پرطرف دار باشیم. این مقام مسئول در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اقلیمی بندرعباس اظهار کرد در راستای توسعه هرچه بیشتر ورزش در محالت خصوصاً در میان بانوان ساخت سالن های 
ورزشی در دستور کار قرار داشته و تا کنون دو مورد آن به بهره برداری رسیده است. امینی زاده افزود: در همین ارتباط از ادارات و سایر نهادهای دولتی درخواست 

می شود چنانچه زمین مناسب این امر را در اختیار دارند، در راستای رونق بخشی هرچه بیشتر با شهرداری مشارکت کنند. 

توسط تیم بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان
کسب مقام دوم بانوان در جشنواره ورزشی صنعت آب و برق

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، جشنواره ورزشی بانوان صنعت آب و برق خوزستان 
در سه رشته برگزار و تیم بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان در این جشنواره مقام دوم را کسب کرد. این جشنواره 
در سالن ورزشی 2500 نفره کوی بوستان و با حضور بیش از 1۳0 نفر از بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان در سه 
رشته ورزشی دارت، آمادگی جسمانی و دو و میدانی به صورت انفرادی و تیمی برگزار شد. تیم بانوان شرکت برق منطقه ای 
خوزستان بعد از تیم توزیع برق اهواز موفق به کسب مقام دوم تیمی در این جشنواره شد و تیم توزیع برق خوزستان نیز 

مقام سوم را کسب کرد.  مقام های انفرادی کسب شده بانوان شرکت نیز بدین شرح می باشد: 
مریم موسیوند و سارا درخشنده :مقام های اول در دو رشته ورزشی آمادگی جسمانی دو و میدانی

نسرین ناصری زاده : مقام اول آمادگی جسمانی و مقام دوم دو و میدانی 
ناهید غالمحسین : مقام دوم آمادگی جسمانی و مقام سوم دو و میدانی 

مریم صفتی : مقام سوم آمادگی جسمانی و مقام دوم دو ومیدانی
ناهید قنواتی: مقام سوم در دو رشته ورزشی آمادگی جسمانی و دو و میدانی 

الزم به ذکر است خانم ملوک السادات احمدی مسئول انجمن آمادگی جسمانی و دو و میدانی صنعت آب و برق خوزستان مسئولیت فنی و اجرای این جشنواره 
ورزشی را بر عهده داشتند. به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیز مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل و همسران همکار، در چهار رده سنی برگزار شد 

و از نفرات برتر این مسابقات تجلیل شد.

برگزاری کارگاه منطقه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی پروژه ترسیب 
کربن در محل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: کارگاه منطقه ای برنامه ریزی پروژه ترسیب کربن از امروز مورخ  1۳ آبان در محل سالن جلسات یگان حفاظت اداره کل آغاز 
گردید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان این کارگاه باحضور مدیرکل امور مرتع و بیابان سازمان جنگلها و مراتع کشور 
و همچنین حضور نمایندگان استان های آذربایجان غربی، یزد، خراسان شمالی و جنوبی و مازندران در حال برگزاری می باشد.مهندس قزل سفلو با بیان اهمیت 
پروژه ترسیب کربن در سطح ملی و جهانی گفت:"هدف اصلی این پروژه احیای منابع طبیعی تخریب شده منطقه از طریق ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان 
می باشد."وی همچنین ادامه داد :" به همین منظور این پروژه  نیازمند حمایت و سیاستگذاری جدی و هدفمند می باشد."شایان ذکر است این کارگاه تا فردا ادامه 

خواهد داشت و هدف از برگزاری آن تعیین سیاست ها و برنامه ریزی پروژه ترسیب کربن سال ۹۸ می باشد.

نمایشگاه پدافند غیر عامل منابع طبیعی گلستان افتتاح شد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته پدافند غیر عامل، نمایشگاه به همین منظور در پارک شهر گرگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نمایشگاه پدافند غیر عامل در محل پارک شهر گرگان با حضور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچون 
دیگر دستگاه ها با حضور استاندار گلستان و دیگر مسئوالن استانی افتتاح شد.سرهنگ حبیب بزی پدافند غیر عامل را مجموعه اقدامات دفاعی غیر مسلحانه دانست 
و اظهارکرد: این موضوع باعث افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات 
و اقدامات دشمن می شود.وی افزود: برپایی نمایشگاه آشنایی با پدافند غیرعامل و دستاوردهای پدافندی دستگاه های اجرایی استان یکی از برنامه های مهم هفته 
پدافند غیر عامل است که اکنون در مرکز استان برگزار شد.وی یادآورشد: در غرفه منابع طبیعی گلستان تجهیزات مواجهه با آتش سوزی و مبارزه با آفات و همچنین 
بروشورهای اطالع رسانی در رابطه با بیابان، حریق و آفات در معرض نمایش گذاشته شد.گفتنی است که دستگاه های اجرایی عضو شورای پدافند غیرعامل استان 

در این دوره از نمایشگاه امکانات و تجهیزات امدادی و خدمات رسان خود را به نمایش گذاشتند.
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کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

تفکر انتقادی از مهم ترین مهارت های توسعه  فردی محسوب می شود و توسعه  
آن اهمیت زیادی برای مدیران کسب وکار و رهبران گروه های استارت آپی دارد.

تفکر انتقادی در صدر مهم ترین و پرتقاضاترین مهارت ها برای متقاضیان شغلی 
قرار دارد. با چنین فرضیه ای احتماال تصور می کنید که مؤسس��ه های آموزش��ی، 
مهارت ه��ای مذکور را به بهترین نحو به دانش��جویان می آموزند و کارفرماها نیز 
در توس��عه  مهارت مذکور به کارمندان خود، با دقت و مهارت باال عمل می کنند. 
متأس��فانه هیچ یک از دو تصور فوق صحیح نیس��تند و اکثر افراد پس از ورود به 

دنیای کسب وکار، هنوز برای به کارگیری تفکر انتقادی آماده نیستند.
مطالعات��ی در س��ال 201۶ روی ۶۳،924 مدی��ر و 14،1۶۷ فارغ التحصی��ل 
دانشگاهی انجام شد. نتایج تحقیقات نشان داد که مدیران، مهارت تفکر انتقادی 
را در ص��در برتری��ن مهارت های نرم ق��رار می دهند ک��ه فارغ التحصیان از آن 
بی بهره هستند. ۶0درصد از مدیران حاضر در مطالعه به این نکته اذعان کردند. 
مطالعه  دیگری توسط وال استریت ژورنال روی دانشجویان سال اول و آخر 200 
دانش��گاه انجام شد. نتایج آن نشان می داد که اکثر فارغ التحصیان دانشگاه های 
برتر، در طول مدت تحصیل هیچ بهبودی در حوزه  تفکر انتقادی پیدا نمی کنند. 
تحقیق از کارفرماها نیز نشان داد که نیمی از آنها، مهارت تفکر انتقادی یا نّقادانه  

کارمندان خود را متوسط یا ضعیف بیان می کنند.
با توجه به یافته های باال این سؤال ایجاد می شود که چرا آموزش تفکر انتقادی 

به افراد دشوار است؟
چالش توس��عه تفکر انتقادی، از درک مفهوم آن شروع می شود. درواقع هنوز 
توافق��ی قطعی روی معنا و مفهوم تفکر انتقادی وجود ندارد. پس از درک اولیه، 
چالش مفاهیم تفکر انتقادی بیش��تر هم می ش��ود. اکثر کارفرماها نمی دانند که 
چگونه می توان تفکر انتقادی را کس��ب کرد و بس��یاری از مدیران نیز چگونگی 
آم��وزش تفکر انتقادی را ب��ه کارمندان نیازمند مه��ارت نمی دانند. درواقع اکثر 
مواقع، رویکرد تس��امح از س��وی مدیران در پیش گرفته می ش��ود و راهی به جز 
کن��ار آمدن با افراد با مهارت های پایین تفک��ر انتقادی وجود ندارد. قطعا چنین 

رویکردی برای توسعه  کسب وکار و مهارت های فردی مناسب نیست.
محققان با استفاده از مدل های توسعه  فردی علمی، نقشه  راهی برای آموزش 
مهارت تفکر انتقادی توس��عه دادند. با نقش��ه  راه مذکور، تفکر انتقادی به چهار 
فاز قابل اندازه گیری تقسیم می ش��ود: توانایی در اجرا، ترکیب، پیشنهاد دادن و 
تولیدکردن. در ادامه این مطلب زومیت، به چگونگی توسعه  مهارت  تفکر انتقادی 
برای هر یک از اعضای تیم کس��ب وکار می پردازیم. به عاوه چگونگی شناس��ایی 

نیاز اعضای تیم به توسعه  مهارت ها و اطاع از یادگیری کامل آنها و آمادگی برای 
یادگیری فاز بعدی را نیز بررسی می کنیم.

مرحله اول: اجرا
اگر اعضای تیم به تازگی در نقش��ی ش��روع به کار کرده ان��د یا هیچ گاه مجبور 
ب��ه تفکر به تنهایی نبوده اند، احتماال در ف��از اجرا قرار دارند. در چنین وضعیتی، 
آنه��ا عموما تنها کاره��ا و وظایف الزامی را انجام می دهند؛ رویکردی س��اده که 
ظاه��را پیچیدگی زیادی برای اجرا ندارد و به نوعی پیش از مرحله  تفکر انتقادی 
قرار می گیرد. ازطرفی، تبدیل دستورالعمل ها به عملکرد هم نیازمند مهارت های 
متعددی اس��ت که به تفکر انتقادی مرتبط می شود: منطق کامی، تصمیم گیری 
و حل مس��ئله، همه برای اجرای ساده  وظایف هم مورد نیاز هستند. در مجموع 
اگر بتوانید به س��ؤال های زیر پاس��خ مثبت دهید، یعنی کارمند شما در مراحل 

ابتدایی تفکر انتقادی قرار دارد:
• آیا آنها همه  اجزای وظایف خود را به طور کامل انجام می دهند؟

• آیا وظایف در زمان مشخص شده انجام می شوند؟
• آیا در همان استاندارد موردنیاز یا نزدیک به آن کارها را انجام می دهند؟

اگر کارمندان در مرحله اجرا با مش��کل روبه رو هس��تند، ابتدا اطمینان کسب 
کنید که دس��تور العمل های شما را به خوبی درک کرده اند. در این مرحله باید از 
آنها بخواهید تا با تش��ریح مجدد ساختار هر وظیفه پیش از اجرا، آن را به خوبی 
درک کنند. در مراحل اولیه  اصاح، وظایف کوچک تر با محدودیت زمانی کوتاه تر 
به این کارمندان محول کنید. پس از شروع اولین وظایف، از هر کارمند توضیحی 
درباره عملکرد اجرایی بخواهید که ش��امل چرایی اتخاذ هر تصمیم نیز بش��ود. 
به محض اینکه هر یک از اعضا ش��روع به ارائه  پیشنهاد برای بهبود کارهای خود 

کند، یعنی برای مرحله  بعد آماده است.
مرحله  دوم: ترکیب

کارمن��دان در مرحل��ه  دوم، توانای��ی دس��ته بندی گروه��ی از اطاع��ات و 
تصمیم گی��ری درب��اره  اولویت ها را پیدا می کند. به عنوان مث��ال آنها پس از یک 
جلس��ه  کاری، توانایی خاص کردن دس��تاوردهای کلی��دی آن را دارند. در این 

مرحله باید بتوانید به سؤال های زیر پاسخ مثبت دهید.
• آیا آنها می توانند تمامی نکات اصلی را شناسایی کنند؟

• آیا همه  نکات غیرمهم را از فرآیند حذف می کنند؟
• آیا به خوبی ارتباط اهمیت میان نکات مهم را درک می کنند؟

• آی��ا می توانند به روش��نی و به صورت خاصه بین نکات مه��م ارتباط برقرار 

کنند؟
توانایی ترکیب کردن، مهارتی اس��ت که مانند مهارت های دیگر با تمرین رشد 
می کند. به اعضایی که در این مرحله گرفتار ش��ده  اند، حداکثر ش��انس را برای 
آزمایش و س��عی و خطا بدهید تا نکات و مهارت ها را درک کنند. می توانید پس 
از هر جلسه یا تماس کاری، نکات مهم را از آنها درخواست کنید یا در هر جلسه  

مشترک، ابتدا برداشت های آ نها به صورت خاصه را از نکات قبلی تقاضا کنید.
اگر کارمندان در درک نکات مهم با چالش روبه رو هستند، با راهنمایی آنها از 
طریق آزمایش های فکری با منابع محدود، به نوعی الزام در اس��تخراج مهم ترین 
اطاعات را برای ش��ان ایجاد کنید. به عنوان مثال چنین محدودیت هایی را برای 
کارمن��د ایجاد کنید: »تنه��ا یک نکته را ارائه بده. تنها پن��ج دقیقه زمان داری. 
س��رمایه محدودی برای تصمیم گیری در اختی��ار داری.« وقتی کارمندی بتواند 
برای کارهای آینده بدون نیاز به آمادگی اولیه، اطاعات و نکات مهم را استخراج 

کرده و ترکیب کند، برای مرحله بعدی آماده شده است.
مرحله سوم: پیشنهاد

در مرحله  سوم، افراد گروه از فاز درک نکات مهم به فاز پیشنهاد وارد می شوند. 
درواقع هدف نهایی در مرحله  س��وم این است که اعضای گروه، پیشنهادهایی را 
به صورت پیوسته ارائه دهند که پایه های محکم دارد؛ حتی اگر پیشنهادهای آنها 
با نظر ش��ما به عنوان مدیر هماهنگ نباش��د، اهمیت باالیی دارند. برای ارزیابی 

موقعیت و پیشرفت آنها در مرحله  پیشنهاد دادن، رویکرد زیر را دنبال کنید:
• آیا آنها در زمان س��ؤال پرسیدن از شما، پیش��نهاد هم ارائه می کنند یا تنها 

منتظر پاسخ می مانند؟
• آیا نقاط ضعف احتمالی پیش��نهاد خود را می  پذیرند و فهم مناس��بی نسبت 

به آن دارند؟
• آیا پیش از ارائه  پیشنهاد، نکات جایگزین را هم در نظر می گیرند؟
• آیا پیشنهادهای آنها براساس منطق قوی و معقول ارائه می شود؟

وقت��ی اعض��ای تیم به مرحله س��وم می رس��ند، بای��د مهارت های آنه��ا را با 
رویکرده��ای متعدد پیش��رفت داد. پی��ش از ارائه  نظر خود، از آنه��ا بخواهید تا 
پیشنهادهای ش��ان را ارائه دهند. سپس، پایه و اس��اس پیشنهادها را درخواست 
کنی��د. به ع��اوه می ت��وان راه های جایگزی��ن و نقاط ضعف پیش��نهاد را از خود 
کارمن��دان تقاضا ک��رد. چنین رویکردی، آنه��ا را ملزم می کند ک��ه اولین ایده  
خطورکرده به ذهن ش��ان را به اش��تراک نگذارند. زمانی که اعضای گروه بتوانند 
پیش��نهادهایی منطقی ارائه دهند که نش��ان دهنده  منطقی عقانی در حوزه  ای 

خارج از زمینه کاری خودشان باشد، برای رفتن به مرحله  چهارم آماده هستند.
مرحله  چهارم: تولید

اعض��ای گروه برای فعالی��ت در مرحله چهارم، باید از هی��چ، محصولی تولید 
کنن��د. به عنوان مثال به آنها می گویید که برنامه ای برای بهبود برنامه آموزش��ی 
استخدام های جدید توسعه دهند و آنها پروژه ای برای انجام وظیفه  مذکور توسعه 
می دهن��د. در چنین مرحله ای، کارمندان می توانند چش��م انداز موجود در ذهن 
دیگ��ران و ذهن خود را به پروژه هایی قابل اجرا تبدیل کنند. با س��ؤال های زیر،  

پیشرفت آنها را ارزیابی کنید:
• آی��ا آنها کاری ارائه می دهند که به صورت منطقی از کار کنونی ش��ان پیروی 

نمی کند؟
• آیا می توانند چش��م انداز ش��ما و دیگ��ران را به برنامه ه��ای قابل قبول برای 

رسیدن به چشم انداز تبدیل کنند؟
• آیا می توانند به س��ؤال های ش��ما که پاسخی برای ش��ان ندارید، پاسخ ارائه 

کنند؟
برای کم��ک به کارمندان در مس��یر ورود به مرحل��ه  چهارم، عموما 
بای��د تفک��ر را برای آنها مدل س��ازی کنی��د. از آنها دع��وت کنید تا در 
روندهای تولیدی ش��ما ش��رکت کرده و آن را مشاهده کنند. اکثر افراد 
به این مرحله نمی رسند. آنها به خود اجازه و امکان نمی دهند که تفکر 
موردنیاز با پایان باز را انجام دهند. با دعوت از کارمندان به جلس��ه های 
توفان فکری، به آنها نشان می دهید که تفکر کردن نه تنها صحیح، بلکه 
الزامی است. حتی می توانید از کارمندان مذکور، فهرستی از ایده ها برای 
بهبود پروژه، دپارتمان یا س��ازمان را درخواس��ت کنید. از آنها بخواهید 
ت��ا در دوره های منظم، ایده ها را به اش��تراک بگذارند. س��پس به کمک 
خودش��ان ایده ها را پرورش دهید تا مشخص ش��ود رویکرد اتخاذشده، 

ارزشی بیش از فرآیندی تمرینی دارد.
باتوج��ه ب��ه آموزه های باال می ت��وان نتیجه گرفت که تفک��ر انتقادی هیچ گاه 
اس��تعداد و موهبتی ذاتی و غیرقابل توسعه نخواهد بود. به عاوه چنین سبکی از 
تفکر، تنها از طریق تجربه هم کسب نمی شود. با استفاده از رویکرد سیستماتیک 
ب��اال می توان اعضای تیم را هدایت ک��رد تا طی چهار مرحله، تفکر انتقادی خود 
را توسعه دهند. با چنین رویکردی می توان یکی از پرتقاضاترین مهارت های نرم 

امروز را به کارمندان آموزش داد.
HBR/zoomit :منبع

چگونه مهارت تفکر انتقادی را در تیم خود توسعه دهیم؟
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اصول محتوانویسی: 7 اصل طالیی

در حال حاضر، مهم ترین اقدام در زمینه بازاریابی را باید تولید محتوا به حساب آورد. با این حال با توجه به حضور تعداد بی شماری 
برند در این عرصه، تنها عامل تمایز و برتری را باید کیفیت کار دانست. در این رابطه آشنایی با اصول و استانداردهای محتوانویسی، 

به شما کمک خواهد کرد تا به سطح حرفه ای ها نزدیک تر شوید. در همین راستا به بررسی ۷ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-تنها به دنبال مطالب ارزشمند و به روز باشید

نخستین موردی که در زمینه تولید محتوا، باید مورد توجه قرار دهید این است که موضوعات ارزشمند را مورد توجه 
قرار دهید. بدون ش��ک در هر زمینه ای از کس��ب وکار، با انواع مختلف موضوعات مواجه خواهید بود. با این حال تمامی 
آنها به یک اندازه از اهمیت برخوردار نبوده و الزم اس��ت تا اولویت بندی مناس��بی را داشته باشید. با این اقدام مشاهده 
خواهید کرد که بسیاری از موضوعات، حتی ارزش کار کردن را نیز نخواهد داشت. برای سنجش این امر که کدام یک 
از مطالب دارای ارزش باالتری هستند، بررسی مخاطبان بهترین اقدام خواهد بود. علت این امر به این خاطر است که 
تمامی تاش های ش��ما برای جلب رضایت آنها بوده و این اقدام می تواند ش��ما را به بهترین نتایج و انتخاب ها برس��اند. 
نکته دیگری که در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این است که مطالب باید حتما به روز باشند. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که ارزش بس��یاری از اخبار و مطالب، با گذشت زمان از بین رفته و یا کمرنگ می شود. همچنین این 
احتمال وجود دارد که س��ایرین از مدت ها قبل بر روی این موضع کار کرده باش��ند. به همین خاطر تنها باید به دنبال 

موارد جدید باشید. این امر حتی در زمینه ترجمه نیز الزامی خواهد بود. 
2-ذکر منابع را جدی بگیرید 

در صورتی که منابع شما ذکر نشود، همواره این تصور ممکن است به وجود آید که شما اطاعاتی را بدون تحقیق و 
اعتبار کافی در اختیار مخاطب قرار داده اید. بدون شک این امر باعث خواهد شد تا نه تنها مطلب شما مورد توجه جدی 
قرار نگیرد، بلکه نام برند نیز با آس��یبی جدی مواجه ش��ود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا منبع تمامی داده ها را 
در درون متن ذکر کرده و حتی پل ارتباطی را میان منبع خود و مخاطبان ایجاد کنید. همچنین این امر باعث خواهد 

شد تا هیچ گاه متهم به کپی برداری از مطالب سایرین نشوید. 
3-به سطح مخاطب توجه داشته باشید

شما باید به نحوی محتوای خود را ایجاد کنید که جامعه هدف احساس رضایت کافی را داشته باشد. در این رابطه 
نوع بیان مطالب، از جمله مهم ترین آنها محس��وب می ش��ود. برای مثال اگر محتوای شما برای قشری خاص و محدود 
به مانند اس��تاتید دانشگاهی تهیه شده است، بدون ش��ک تفاوت های بسیاری را در مقایسه با زمانی خواهد داشت که 
ش��ما جذب حداکثری را در دس��تور کار خود قرار داده اید. برای س��نجش بهترین شیوه، توصیه می شود تا نوع نگارش 
بهترین ها را مورد بررس��ی قرار دهید. بدون ش��ک با کمی تمرین، در این رابطه به مهارت دست پیدا خواهید کرد. در 
این رابطه فراموش نکنید که امروزه بسیاری از افراد، بیش از حد درگیر مسائلی نظیر سئوسازی مطالب می-شوند. این 
امر خود باعث خواهد ش��د تا مطالب ش��ما قدرت ارتباط برقرارکردن با افراد را از دست بدهد. به همین خاطر توجه به 
مخاطب باید در اولویت اصلی قرار گیرد. تحت این شرایط شما قادر خواهید بود که تا حد امکان، بدون ایجاد تغییرات 

مضر، در زمینه رعایت اصول سئو نیز اقداماتی را انجام دهید. 
4- به تعداد کلمات توجهی نداشته باشید 

بس��یاری از اف��راد خود را ملزم به رعای��ت محدودیت هایی در زمینه تعداد کلمات می کنند. ای��ن امر تنها در زمینه 
محتواه��ای متنی نبوده و انواع دیگر نظیر فایل  های صوتی  و تصویری را نیز ش��امل می ش��ود. درواقع اش��تباه بزرگ 
بس��یاری از افراد فعال در این زمینه این اس��ت که خود را درگیر اعداد کرده و این امر باعث می ش��ود تا از کیفیت کار 
کاس��ته شود. برای مثال ممکن اس��ت یک موضوع را بتوان به صورت کامل در یک متن کوتاه منتشر کرد. با این حال 
در صورتی که باال بودن تعداد کلمات، یک اس��تراتژی برای ش��ما باشد، بدون شک شما مجبور به طوالنی کردن آن به 
هر طریق ممکن خواهید بود. بدون ش��ک این امر تاثیر اقدامات ش��ما را با کاهشی چشمگیر مواجه خواهد ساخت. به 
همین خاطر تنها کافی است تا بر روی نیاز خود تمرکز کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که در جهان امروز، افراد 
تمایل بیش��تری را به مطالب مختصر و کوتاه دارند. با این حال این امر به معنای کوتاه کردن متن به هر روش��ی نیز 
نبوده و الزم است تا به نحوی رفتار کنید که به جامعیت کار لطمه ای وارد نشود. در نهایت اگر به فضای بسیار زیادی 

نیاز دارید، توصیه می شود تا محتوای موردنظر را به صورت چند قسمتی درآورید. 
5-بازبینی متن را جدی بگیرید 

اکثر افراد تصور می کنند که این اقدام برای اصاح اش��تباهات نگارش��ی ای است که افراد به علت سرعت باالی تایپ 
خود ممکن اس��ت دچار آن ش��وند، با این حال واقعیت این اس��ت که این امر تنها یکی از دالیل اقدام مذکور محسوب 
می شود. درواقع با مطالعه مجدد اقدام خود، متوجه بسیاری از مواردی خواهید شد که می تواند حتی در ادامه کار شما 
تاثیرگذار باشد. به همین خاطر توصیه می شود تا با پایان یافتن هر بخش، مطلب خود را مورد بازبینی قرار داده و تنها 
به مشاهده مجدد پس از پایان یافتن همه چیز، محدود نباشید. علت این امر به این خاطر است که اصاح یک اشتباه 

در ابتدای کار، به مراتب ساده تر از زمانی خواهد بود که شما همه چیز را به اتمام رسانیده اید. 
6-نگرش مثبتی نسبت به اشتباهات خود داشته باشید 

این امر باعث خواهد ش��د تا واکنش خوبی به این اتفاقات داش��ته و در تاش برای بررس��ی و درس گرفتن از آنها 
باشید. در این رابطه فراموش نکنید که هر فردی ممکن است در طول زندگی خود بارها مرتکب اشتباهاتی شود. این 
ام��ر کاما طبیع��ی بوده با این حال باید در تاش برای عدم تکرار مجدد و کاهش خطاهای آتی خود باش��ید. در غیر 
این صورت همواره با مش��کاتی مواجه خواهید بود. برای این امر که کمتر دچار اش��تباه ش��وید، استفاده از تجربیات 
دیگران، کاما کارساز خواهد بود. در نهایت فراموش نکنید که تنها طبیعی دانستن اشتباهات، کافی نبوده و الزم است 
تا مس��ئولیت آن را نیز به صورت کامل برعهده گیرید. برای مثال ممکن اس��ت بخشی از مطالب شما دارای اشتباهاتی 
باش��د که نارضایتی عمومی را به همراه داش��ته است. تحت این شرایط ضروری است تا به جای انکار و یا پنهان کردن 
آن، به صورت کاما صادقانه آن را قبول کنید. نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که افراد، همواره نسبت به این چنین 
عذرخواهی ها واکنش های مثبتی را دارند. به همین خاطر نباید بیش از حد نگران آن باش��ید. درواقع مخاطبان نیز به 

خوبی نسبت به این امر آگاه هستند که اشتباه کردن، ممکن است برای هر فردی اتفاق بیفتد. 
7-توصیه هایی داشته باشید 

اگرچه بسیاری از افراد تصور می کنند که محتوا برای آموزش، اطاع رسانی و یا سرگرمی تولید می شود، با این حال 
توجه داشته باشید که این موارد مخاطب را به نهایت رضایت نخواهد رساند. به همین خاطر شما باید همواره حداقل 
یک توصیه و راهکار را داش��ته باش��ید. این امر محتوای تولیدی را کاما مفید خواهد کرد که ارزش به اشتراک گذاری 
بس��یار باالیی را به همراه دارد. برای مثال اگر نحوه کار یک وس��یله را توضیح دهید، بدون ش��ک یک اقدام آموزشی و 
اطاع رس��انی خوب را انجام داده اید، با این حال توصیه ها و راهکارهای ش��ما تفاوت ها را ایجاد خواهد کرد. با نگاهی 
عمیق، تقریبا در تمامی موضوعات می توان این بخش را اضافه کرد.  در نهایت فرد یا افرادی که در زمینه تولید محتوا 
فعالیت دارند، باید به قوانین و مواردی نظیر اصول سئو، طریق ساخت محتوای صوتی و تصویری و مواردی از این قبیل 
آگاهی کافی را داشته باشند. در غیر این صورت محدود بودن مهارت های آنها، زمینه کار را کاما مختصر نگه خواهد 

داشت که بدون شک به علت عدم تنوع کافی، رضایت حداکثری مخاطبان را به وجود نخواهد آورد.
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اکنون بیشتر از همیش��ه، مردم به دنبال روش های جدید برای 
کس��ب درآمد 24 س��اعته در روز، هفت روز هفته ب��دون نیاز به 
نشس��تن پشت یک میز هس��تند. اما، این روش های منفعل جدید 
برای کس��ب درآمد، نیازمند س��رمایه گذاری کم��ی در زمان برای 
خودکارس��ازی فرآیندهای کاری شما اس��ت. اجازه دهید من این 

پروسه را به شما معرفی کنم. 
هزاران راه وجود دارد که امروز می توانید پول به دس��ت آورید. 
تا زمانی که ش��ما یک اتصال به اینترنت و یک رایانه یا دس��تگاه 
تلفن همراه دارید، فرصت های ش��ما بی پایان اس��ت. نمونه هایی از 
مش��اغل جدیدی که می توانید برای ش��غل جانب��ی خود در نظر 

بگیرید عبارتند از:
وباگ نویسی

آموزش آناین
ایجاد کتاب های الکترونیکی

وب سایت های ساخت و کپی کردن
در حال��ی که فرصت ه��ای کار آناین بی پایان اس��ت، خودکار 
کردن آنها می تواند بیش��تر ش��ما را به چالش بکش��د. اگرچه کار 
آناین به شما اجازه خواهد داد که از هر کجا کار کنید، همچنین 
این امر می تواند خوش��ایند باشد هنگامی که زمان زیادی را برای 
خود داشته باشد، مگر نه؟ اگر کاری که از آن لذت می برید را پیدا 
کرده ای��د، اما می خواهید آن را یک گام ب��ه جلو ببرید و درآمدی 
را در حالی که خواب هس��تید به دس��ت آورید، از 10 راز برتر من 

مطلع شوید.
 .1چت  بات ه��ای ) chatbots ( خ��ودکار  بازاریاب��ی، فروش و 

مراقبت از مشتری ایجاد کنید
در حالی که ممکن اس��ت برخی از وظای��ف بازاریابی، فروش و 
مراقبت از مش��تریان خود را به اعض��ای تیم منتقل کرده یا حتی 
ب��ا ابزارهایی مانند Hootsuite آن را خودکار کرده باش��ید، راه 
ساده تر برای برداشتن زمان و بار مالی بر شانه های تان وجود دارد.

چت بات اخیراً بس��یار محبوب ب��وده، چراکه فناوری قدرت آنها 
به طرز چش��مگیری پیشرفت کرده اس��ت. امروزه ایجاد یک چت 
روم هوش مصنوعی، بس��یار آسان اس��ت و به لطف سیستم عامل 
ساخت چت بات، شما حتی به هیچ دانش برنامه نویسی نیاز ندارید.

شما می توانید یک چت بات ایجاد کنید که:
می توانید سفارشات خود را دریافت و به درخواست مشتریان از 

مسنجر فیس بوک، نظرات و پست ها را پاسخ دهید
می تواند با تمام سیستم  های عامل  پرداخت اصلی ادغام شود

24 س��اعته و هفت روز هفته برای پاس��خگویی به مشتریان از 
سراسر جهان در دسترس باشد

می توان��د براس��اس تقاضا، تبلیغ��ات، پیش��نهادات و معامات 
شخصی را انجام دهد.

2. خود را به عنوان یک نام تجاری ارتقا دهید
اگر شما قبًا موفق شده یا هنوز در مسیر یافتن آن هستید، باید 
شیوهایی که می توانید خود را به عنوان یک نام تجاری ارتقا دهید 
را جس��ت و جو کنید. البته، چت بات به ش��ما با وظایف بازاریابی 
جزئی کمک خواهد کرد، اما شما باید خود را به گونه ای ارتقا دهید 

که دیگران را آگاه س��ازد که یک شخصیت مطمئن، معتبر و قابل 
اعتماد در صنعت خود هستید.

برای رسیدن به این هدف، محصوالت اطاعاتی مانند کتاب ها، 
فیلم ه��ا و مج��ات آناین را ب��رای مخاطبان خود ایج��اد کنید. 
هنگامی که س��اعت ها برای ایجاد این قطعه ها وقت صرف کردید، 
گام بعدی این اس��ت که آنها را به فروش برسانید و پول به دست 

آورید.
۳. خروجی های خود را ساده کنید

شما نمی توانید همه کارها را انجام دهید، مخصوصاً اگر بخواهید 
جنبه ه��ای عملیاتی کس��ب و کارتان را به ص��ورت خودکار انجام 
دهی��د. برای رس��یدن هم��ه چیز ب��ه بهترین توانایی خ��ود، باید 
خروجی ه��ای خود را س��اده کنید. برای انجام ای��ن کار، آنچه که  

ارائه می دهید را ساده کنید.
به جای ارائه انواع مختلفی از محصوالت و خدمات به مخاطبان 
خود، ب��ر حداکثر پنج محصول که به طور خ��وب انجام می دهید 
تمرک��ز کنی��د و از آنجا رش��د کنید. ب��ه عنوان مث��ال نگاهی به 
اس��تارباکس بیندازی��د. این ن��ام تجاری قهوه، ش��یرینی و برخی 
غذاهای سریع را به مش��تریان خود ارائه می دهد. سادگی که این 
ش��رکت توس��ط آن عمل می کند، دلیل کلیدی است که می تواند 

پیشنهادات خود را در مقیاس جهانی گسترش دهد.
4. با نرخ ثابت فروش داشته باشید

ف��روش محص��والت و خدم��ات با نرخ ه��ای مختل��ف پیچیده 
اس��ت و کارآمد نیس��ت. گذش��ته از این واقعیت که شما احتماالً 
مشتریان بزرگ و کوچک، از سراسر جهان دارید، می تواند سیستم 
حس��اب دهی ش��ما را ش��لوغ و به هم ریخته کند. یک شرکت که 
خدمات خاصی را با هزینه ثابت ارائه می دهد و به مشتریان اجازه 
می دهد که این اش��تراک ها و بسته ها را مستقیماً از وب سایت شما 
خری��داری کنند ایجاد کنید. ش��ما فروش مس��تقیم تری خواهید 
داش��ت و مشتریان ش��ما به طور خودکار در ش��ما سرمایه گذاری 

خواهند کرد.
۵. یک محصول یا س��رویس ایج��اد کنید که هرگز از مد بیرون 

نیاید
ش��ما باید یک کس��ب و کار ایجاد کنید که ی��ا یک محصول یا 
خدماتی را ارائه کنید که بس��یاری از م��ردم اکنون نیاز دارند و یا 
حتی بهتر از آن یک محصولی که از مد خارج نمی ش��ود. هنگامی 
محصوالت مطرح است، به محصولی فکر کنید که  می تواند ارزان 

ساخته شود و نیاز به پر کردن مجدد برای عملکرد دارد.
با این کار، نه تنه��ا مبلغ هنگفتی را برای فروش محصول اصلی 
می گیرید، بلکه یک جریان مس��تمر از درآمدهای ش��خصی را نیز 
دریافت خواهید کرد. مثًا به یک چاپگر فکر کنید ش��ما هم اکنون 
می توانید یکی را با قیمت بس��یار مناسب خریداری کنید، اما برای 
اس��تفاده از آن، همیش��ه به جوهر نیاز خواهید داش��ت. چاپگرها 

محصول هستند و جوهر آن پر کردن مجدد آن می شوند.
۶. به یک وابسته تبدیل شوید

چندین راه برای به دس��ت آوردن پول بدون انجام کاری وجود 
دارد. برای مثال، ش��ما می توانید وابسته آمازون شوید. اگر آمازون 

فروشی از لینک خود در وب سایت شما به دست بیاورد، شما سود 
می برید. اگر شرکت درستی را دنبال کنید، بازاریابی وابسته بسیار 

سودآور می شود.
۷. به دیگران آموزش دهید

منظ��ور م��ن از آموزش به دیگران تغییر ش��غل و رش��ته برای 
تدریس ریاضی در مدرس��ه ابتدایی نیس��ت. منظور من به داشتن 
نقش معتبر در زمینه خود و تدریس روش های خود به کارآفرینان 
است. تعدادی از راه ها وجود دارند که می توانید به دیگران آموزش 

دهید، برخی از آنها عبارتند از:
مربیگری

سخنرانی در کالج یا دانشگاه
نوشتن یک وباگ
نوشتن یک کتاب

صحبت کردن در مراسم ها و کنفرانس ها
۸. در سایر شرکت ها سرمایه گذاری کنید

یک س��رمایه گذاری، به عبارت ساده، راهی برای پول شما است 
تا پول بیشتری به دس��ت آورد. اگرچه وام های شما باید محاسبه 
شود، باید برخی از سود خود را در شرکت های دیگری که نیازهای 
دیگر مش��تریان شما را برآورده می کنند، سرمایه گذاری کنید. این 
ی��ک راه خ��وب برای ایجاد پول بیش��تر در حالی ک��ه خودتان را 
به عنوان ش��خصی که ب��ه دیگران کمک می کند و خواس��ته های 

مخاطبان خود را درک می کند، جلوه می کنید است.
9. یک تیم استخدام کنید

همان ط��ور که قبًا ذکر ش��د، نمی توانید همه چیز را به تنهایی 
انجام دهید. ساده س��ازی خروجی های شما فوق العاده است، اما به 
یک تیم برای پش��تیبانی نیاز دارید. ش��ما نیاز ب��ه یک تیم قابل 
اعتم��اد و متنوع دارید. هر منطقه از ش��رکت ش��ما باید توس��ط 
ی��ک متخصص در آن زمینه تحت پوش��ش قرار گیرد. ش��ما نیاز 
ب��ه بازاریابی، فروش، مراقبت از مش��تری، مالی، و منابع انس��انی 

خواهید داشت.
10. تاش های خود را بهینه کنید

هنگامی که هر جنبه ای از ش��رکت ش��ما در حال اجرا اس��ت، 
ش��ما باید ارزیابی کنید و باز  هم ارزیابی کنید و آنها را به منظور 
اطمینان برای رس��یدن به بهترین توانایی خود بهینه سازی کنید. 
شما یک پس��ت وباگ را بدون اصاح و بهینه سازی آن نخواهید 
نوش��ت همین عمل نیز برای بازاریابی، فروش، امور مالی و س��ایر 

عملیات دیگر نیز کاربرد دارد.
سرانجام…

خودکارسازی فرآیندهای شما به شما کمک می کند تا خودتان 
را به گونه ای تنظیم کنید که عملیات ش��ما کارآمد باش��د. با انجام 
ای��ن کار، نه تنه��ا در هنگام خواب می توانید درآمد کس��ب کنید، 
بلکه زمان بیش��تری برای سرمایه گذاری در س��ایر پروژه هایی که 
می توانن��د به ص��ورت خودکار و یکس��ان اجرا ش��وند، در اختیار 
خواهید داش��ت و یک چرخه عمر پولی ایجاد خواهید کرد که در 

نهایت برای شما میلیون ها به بار می آورد.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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