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نفت و دالر در بودجه سال آینده چه قیمتی دارند؟

 گمانه زنی درباره
ارقام کلیدی بودجه ۹۹

نف��ت ۵۰ دالری، دالر ۸ ه��زار تومان��ی، افزایش ۶۶درصدی اعتبارات عمرانی، اش��تغال زایی یک میلیونی در هر س��ال، افزایش 
۱۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و حذف یارانه های پنهان، ازجمله مهم ترین ویژگی های بودجه سال ۹۹ است.

به گزارش خبرآنالین، تکمیل بودجه ۹۹ به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و بنا به شنیده ها، دولت تا چهار روز دیگر الیحه 
بودجه را به مجلس می برد؛ بودجه ای که گفته می ش��ود با تغییرات گس��ترده ای در ش��کل و محتوا مواجه شده و با پوست اندازی، 
تصویری کلی از تغییرات رویکردی در بودجه دو ساالنه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد. در این میان، جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه شنبه گذشته برگزار شد و در این نشست، مختصات بودجه سال ۱۳۹۹، منابع درآمدی و مصارف هزینه ای و...

وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار:

مبنای محاسبه نرخ ارز تغییر نمی کند
3

4
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به گفته رئیس سازمان بورس، 91درصد شرکت های بورسی، صورت های مالی خود را افشا کرده اند

فروش اموال مازاد بانک ها از مسیر بورس کاال

بیمه عمر: دیروز، امروز، فردا
کارمندی یا کارآفرینی در ذات خود خوب یا بد نیست

NFL درس های بازاریابی محتوایی از لیگ
بازگشت ای تی به زمین برای حضور در تبلیغات

نگاهی به بهترین بازاریاب های سال 2019
آیا ما مجبور به توسعه محصول هستیم یا مختار؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل یوتیوب از عملکرد سیستم 
پیشنهاد ویدئوی سایت دفاع کرد

4
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش 40درصدی اضافه برداشت 

بانک ها خبر داد و اعالم کرد با توجه به ذخایر ارزی 
کشور و ارز صادراتی، انتظارات غیرواقعی که در...

بازار ارز این گونه نمی ماند

 واکنش همتی
به افزایش قیمت ارز

یادداشت
 زیان جامعه پیمانکاری

از مناسبات دولتی

از آنچه تا امروز در دادگاه های 
علنی به جریان افتاده و بررسی 
پرون��ده کس��انی که ب��ا عنوان 
محاکم��ه  اقتص��ادی  مفس��د 
می شوند، می توان استنباط کرد 
که رانت خواری و فساد در فضای 
اقتصادی کش��ور رخ داده است. 
اگر ساختارهای اقتصادی ایران 
همچن��ان روی ریل ش��فافیت، 
امور،  دولتی بودن  انحصارزدایی، 
سیاست های غلط تجاری، پولی 
و ارزی ق��رار نگی��رد و جری��ان 
راه یافته به ذات اقتصاد یا جریان 
رانت خواری از ریشه قطع نشود، 
ب��از ه��م بای��د ورود نهاده��ای 
بازرس��ی، نظارت و دس��تگیری 
را ش��اهد ب��ود. به ط��ور مثال، 
می ت��وان به داس��تان دالرهای 
۴2۰۰ تومانی تخصیص یافته به 
واردات اش��اره کرد که یک رانت 
و فس��اد بی س��ابقه در اقتصاد را 
فراهم کرده اس��ت و شمار قابل 
اعتنایی از بازرگانان ایرانی از این 
رانت نزدیک به فس��اد استفاده 
کرده اند. ب��ا توجه به ذات رانتی 
اقتصاد ایران، ای��ن نمونه، یکی 
از زمینه هایی اس��ت که به نظر 
می رس��د قوه قضائیه باید درباره 
آن ب��ا ظراف��ت و پ��س از انجام 

مطالع��ات دقیق ت��ری 
3وارد عمل شود...
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فرصت ام��روز: رئیس جمهور با بیان اینکه با ادامه روند افزایش مصرف بنزین، در 
س��ال ۱۴۰۰ دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می شدیم، گفت برای اینکه بتوانیم 
خودکفا باش��یم و مصرف بنزین را کنترل کنیم، طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت 

بنزین اجرا شد.
حس��ن روحانی روز سه شنبه و همزمان با روز جهانی معلوالن، در دیدار صمیمی 
ب��ا جمعی از افراد دارای معلولیت، نخبگان و نمایندگان تش��کل های فعال در حوزه 
معلوالن، این دیدار را فرصتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: مهمترین مسئله در این 
زمینه نگاه مردم و مسئوالن به این قشر از جامعه است. او با بیان اینکه افراد دارای 
معلولیت حدود ۱۰درصد از مردم جامعه را تش��کیل می دهند، گفت: نگاه ما نسبت 
به این بخش از جامعه باید نگاه انس��ان های واال و فرهیخته ای باشد که با مشکالت 

بیشتری زندگی را می گذرانند.
اما بیشتر صحبت های مهم رئیس جمهور در این نشست به مباحث اقتصاد و تحریم 
و حاشیه های اصالح قیمت بنزین مربوط بود. روحانی در تشریح مشکالت پیش روی 
دولت یازدهم و دوازدهم، گفت: در دو سال اول دولت یازدهم در تحریم قرار داشتیم، 
بعد از آن با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به طور 
میانگین از ۱۱2 دالر در هر بشکه به کمتر از ۳۰ دالر رسید و فشار اقتصادی زیادی 

به دولت وارد شد.
به گفته رئیس جمهور، البته در اواخر سال ۹۴ و در سال ۹۵ با اجرایی شدن توافق 
برجام توانس��تیم نفت بفروش��یم و روابط بانکی و تجاری با کش��ورها داشته باشیم، 
ام��ا دوباره با خروج غیرقانونی آمریکا از برجام با مش��کل تحریم و فش��ار اقتصادی 

بی سابقه ای مواجه شدیم.
به گزارش ایسنا، روحانی با اشاره به وقوع حوادث و بالیای طبیعی همچون زلزله 
کرمانش��اه و سرپل ذهاب در سال ۹7 و سیل گس��ترده اوایل امسال که 2۵ استان 
کش��ور را دربرگرفت، ادامه داد: همه تالش دولت در س��ال های اخیر این بوده که به 

رغم مشکالت اقتصادی، خسارت های عظیم زلزله و سیل در کشور را جبران کند.
او در این همین رابطه به گزارش ارائه ش��ده از س��وی رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در مورد بازسازی و ساخت واحدهای مسکونی ویران شده بر اثر زلزله اشاره 
کرد و گفت: با تالش ها و اقدامات انجام شده تاکنون 7۰ هزار واحد مسکونی بازسازی 
ش��ده و از ۶۶ هزار واحد احداثی نیز حدود ۵۵ هزار واحد مس��کونی تکمیل شده و 

واحدهای باقیمانده نیز به زودی آماده و تحویل خواهند شد.
رئیس جمهور سپس به تحریم بی سابقه آمریکا علیه ملت ایران با خروج از برجام و 
اعمال فشار اقتصادی سنگین اشاره کرد و افزود: این تحریم های بی سابقه که به گفته 
خودشان، سخت ترین فشار اقتصادی بوده است، با این هدف انجام شد که به خیال 
خودش��ان تا پایان س��ال ۹۸ ما را به زانو درآورند و نه تنها آمریکا  که کشور جانی و 
تروریست است، سایر کشورها نیز فکر می کردند این اتفاق در مورد ایران خواهد افتاد، 
اما به رغم همه این فش��ارهای اقتصادی سنگین و تحریم های ناعادالنه، مردم ایران 
عزت خود را حفظ کردند و با مقاومت و تحمل سختی ها، از شرایط سخت ایجادشده 

عبور کرده و پیروز شدند.
روحان��ی ب��ا بیان اینکه با مقاومت ملت، امروز ش��رایط به گونه ای اس��ت که آنها 
خودش��ان به دنبال گفت و گو و مذاکره هس��تند و پیام های خصوصی می فرستند، 
گفت: پیام ها و درخواس��ت هایی که به صورت خصوصی  برای مذاکره می فرس��تند 
برخالف شعارهایی است که به صورت عمومی مطرح می کنند و اروپایی ها که واسطه 

هستند نیز این را می دانند.
وی با تاکید بر اینکه همه تالش ما این است که فشار را بر قشر آسیب پذیر کاهش 
دهی��م، گفت: علت اجرای طرح اصالح قیمت بنزی��ن این بود که با افزایش بی رویه 

مصرف، در شرایط تحریم نیازمند واردات بنزین نشویم.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه با ادامه روند افزایش مصرف بنزین، در س��ال ۱۴۰۰ 

دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می شدیم، افزود: برای اینکه بتوانیم خودکفا باشیم 
و مصرف بنزین را کنترل کنیم، طرح سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین اجرا شد و 
درآمد حاصل از این طرح که حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به طور کامل در 

اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار می گیرد.
او با بیان اینکه قبول داریم به دلیل فش��ارهای بی سابقه دشمنان، حرکت توسعه 
کند ش��ده اس��ت، گفت: به رغم همه مشکالت این حرکت متوقف نشده و ما دنبال 
توسعه راه آهن چابهار به زاهدان هستیم و سعی خواهیم کرد تا آخر دولت این طرح 
افتتاح ش��ود. این دولت در همین شرایط سخت گاز را به زاهدان رساند و در همین 
شرایط سخت بود که خط ترانزیت ریلی از جمهوری آذربایجان و روسیه تا رشت و 

بندرعباس و در آینده چابهار ادامه می یابد.
روحانی با بیان اینکه باید بیشتر به فکر اقشاری که در سختی و مشکالت هستند 
باشیم، گفت: متاسفانه بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی گوناگون از جمله تصادفات، 
س��یل و زلزله  و بیماری ه��ای ژنتیکی و غیرژنتیکی که جامعه با آن درگیر اس��ت 
معلولیت ها رخ می دهد پس ما باید کاری کنیم که این علت ها کاهش یابد و با قوانین 

کارآمد مانع از بروز معلولیت های جدید شویم.
رئیس جمهور از انجام غربالگری توس��ط سازمان بهزیستی به عنوان یک کار مهم 
و ارزشمند که می تواند از بروز معلولیت پیشگیری و جلوگیری کند، نام برد و افزود: 
درمان، خدمات اورژانس و ارائه خدمات بهداش��تی و پزشکی همگی برای جلوگیری 

از معلولیت تاثیرگذار است.
وی در بخ��ش اقدامات دولت برای افراد دارای معلولیت به تصویب قانون حمایت 
از معلوالن در این دولت اش��اره کرد و گفت: در مورد این قانون اصرار ما این بود که 
به عنوان وظیفه کار کنیم زیرا اعتقاد داریم معلوالن س��رور و عزیز ما هس��تند و ما 

خدمت گزار و خادم آنها هستیم.
روحانی ب��ا بیان اینکه برای معلوالن عزیز ه��ر کاری انجام دهیم وظیفه قانونی، 
انس��انی و ش��رعی ما اس��ت، گفت: البته بخش بزرگی از کار در اجرا و عمل توسط 
خانواده معلوالن، س��ازمان ها و گروه های مردم نهاد فعال در این حوزه انجام می شود 

که بسیار ارزشمند است.
او با اشاره به اینکه از لحاظ دینی و فهم اسالمی انجام هر عملی که سخت تر است، 
اجر و پاداش بیشتری نزد خداوند دارد، گفت: جای هیچ تردیدی نیست که فعالیت 
معلوالن که با سختی فراوانی انجام می شود، اجر و پاداش بیشتری نزد خداوند دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها برای فراهم کردن امکانات و شرایط 
برای افراد دارای معلولیت وظیفه دارند، افزود: ما باید در همه بخش ها امکانات آسایش 
معلوالن عزیز را فراهم کنیم و با همین هدف الیحه جامعی برای حمایت از معلوالن 

در دولت تهیه، تصویب و به مجلس تقدیم شد.
روحانی با بیان اینکه قانون مصوب حمایت از ایثارگران نیز سال ها بعد از تصویب و 
اجرایی نشدن در دولت گذشته، توسط دولت یازدهم و در آغاز به کار این دولت اجرا 
ش��د، افزود: قانون حمایت از معلوالن را نیز عملیاتی و اجرایی می کنیم و در همین 
سال سخت، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص دادیم تا اجرایی شود و 

سال آینده نیز با اختصاص اعتبار الزم، گام بعدی را برمی داریم .
وی ب��ا بیان اینکه معلوالن عزیز کارهای بس��یار بزرگی در جامعه انجام داده اند و 
در صحنه های مختلف اجتماعی علمی، ورزش��ی افتخار آفریده اند و در شرکت های 
دانش بنیان نیز فرصت خوبی برای حضور این قشر فراهم شده است، گفت: وظیفه ما 
توانمندسازی معلوالن و دادن فرصت برابر است که در این صورت خود این عزیزان 

مشکالت شان را حل خواهند کرد.
روحانی با اشاره به اقدام خوب انتخاب برخی از مدیران سازمان بهزیستی از جامعه 
معلوالن کشور، گفت: امیدوارم تا پایان دولت تدبیر و امید بتوانیم خدمات بیشتری به 

عزیزان دارای معلولیت داشته باشیم.

حسن روحانی:

علت اصالح قیمت بنزین، ایجاد مانع برای واردات بنزین در شرایط تحریم است

 ⸀⼆軾釾 ✆껾铻 䀆釾  ㈆䠆ㄆ 䜆軾 ㄆ〆∆㌀

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



بحث درب��اره آینده بانکداری از زمان بروز بحران مالی س��ال 2۰۰۸ 
ب��اال گرف��ت و از آن موقع تا به حال فروکش نکرده اس��ت. واقعیت این 
اس��ت که بانک های دنیا دارند تعدیل نی��رو می کنند و مزایای نیروها و 
مدیران ش��ان را کاهش می دهند. به همین خاطر، به نظر می رس��د که 
اوضاع برای بانکی ها خوب نیس��ت، اما همی��ن حرف را نمی توان درباره 

خود بانک ها زد.
به گزارش بلومبرگ، نام یکی از غول های بانکداری دنیا یعنی گلدمن 
س��اکس بیش از بقیه در مباحث مربوط به آینده بانکداری مطرح بوده 
اس��ت. گلدمن ساکس هم بین بانک های آمریکایی جایگاه ممتازی دارد 
و هم از لحاظ بین المللی بس��یار مهم اس��ت. کاهش آمار و ارقام حقوق 
و مزای��ا در گلدمن س��اکس را نمی توان با بقیه مقایس��ه ک��رد اما آمار 
قبلی خودش را همیش��ه می توان برای مقایسه به کار برد. سال گذشته 
میالدی دیوید س��ولومون مدیرعامل گلدمن س��اکس 2۳ میلیون دالر 
دس��تمزد گرفت. بله مبلغ زیادی اس��ت، اما اگر آن را با دستمزد لیوید 
بالنکفین مدیرعامل وقت گلدمن س��اکس در سال 2۰۰7 مقایسه کنید 
می بینید که س��ولومون تنها یک س��وم او حقوق گرفته. تغییر اوضاع را 
می ت��وان از جنبه های دیگری هم مش��اهده کرد. مثال اینکه بس��یاری 
از مدیران ارش��د گلدمن س��اکس و بانک های مش��ابه ب��ه خصوص در 
بخش بررسی ریسک، از شغل ش��ان کنار گذاشته  شده اند و حتی شغل 

بعضی های شان دارد حذف می شود.
دیک باو، تحلیلگر موسس��ه س��رمایه گذاری اودئون معتقد اس��ت که 
عل��ت بروز این تحوالت، انقالب چهارم صنعتی اس��ت؛ یعنی همان قرار 
گرفتن روبات    ها به جای انس��ان ها و کار کردن آنها به جای ما. روبات    ها 
و کامپیوتره��ا در بخش های زیادی از جمله مدیریت س��رمایه گذاری و 

معامالت )که در بانک های بزرگ آمریکا خیلی  مهمند( جای انس��ان ها 
را گرفت��ه  یا دارند می گیرند. البته این چیزی نبوده که بانک های بزرگ 
خواهانش باش��ند بلکه اوضاع به صورت اجباری ب��رای آنها تغییر کرده 
است. استارت آپ های مالی دارند به شکلی از تکنولوژی استفاده می کنند 
که ارائه خدمات با قیمت بهتر را برای مش��تریان امکان پذیر می کند. در 
چنین شرایطی، غول هایی مثل گلدمن ساکس هم مجبور به تغییر رویه 
می ش��وند چون قادر نیستند با سرعت و به شیوه استارت آپ های مالی، 

خدمات مشاوره مالی ارزان به مشتریان ارائه بدهند.
نکته دیگر هم این اس��ت ک��ه درآمد معامالتی در پن��ج بانک بزرگ 
آمریکایی در وال اس��تریت کاهش نش��ان داده. این کاهش در سه ماهه 
اول س��ال جاری میالدی ۱۴درصد و در سه ماهه دوم آن ۸درصد بوده 
اس��ت. این شرایط باعث ش��ده که غولی مثل سیتی گروپ مجبور شود 

صدها فرصت شغلی در حوزه معامالت و تجارت را حذف کند.
با ای��ن اوصاف، بانک های بزرگ گزینه دیگ��ری جز اینکه روبات    های 
خودشان را به خدمت بگیرند پیش رو ندارند. مثال خود گلدمن ساکس 
چند ماه پیش ش��رکت مش��اوره مالی یونایتد کپیتال را خرید و هدفش 
بیشتر استفاده از پلتفرم دیجیتال این شرکت یعنی فین الیف سی ایکس 
بود. بعد ه��م اپ مالی کلریتی مانی را در اختیار گرفت. غول های دیگر 
مثل جی پی مورگان چیس هم راه دس��تیابی به خدمات مش��ابهی را در 
پیش گرفته اند. این حرکت به س��مت اتوماسیون ظاهرا به سود بانکی ها 
نیس��ت، چون هرچه تعداد نیروی ش��اغل در بانک ها بر اثر اتوماس��یون 
کمتر ش��ود، به تعداد مدیران و روسای کمتری نیاز است. بنابراین اقدام 
غول ه��ای مالی در کم کردن یا حذف برخی پس��ت های رده باالی ش��ان 

طبیعی به نظر می رسد.

اما همین ش��رایط بد ب��رای بانکی ها عمال به ش��رایط خوب برای 
س��هامدار   ان بانک ه��ا ب��دل می ش��ود. بانک ه��ای ب��زرگ دارند به 
پلتفرم   های عظیم تکنولوژی بدل می ش��وند که به روس��ای کمتری 
نیاز دارند و کارشان هم به لطف تکنولوژی با نظم و سرعت بیشتری 
پیش می رود. با این ترتیب، برنامه نویس��ان و مهندسان بیشتری در 
رده های متوس��ط بانکی مش��غول به کار خواهند شد تا سیستم های 
جدید بانکی به تدریج جا بیفتد. اتوماسیون در عین حال احتماال به 
س��وددهی بیشتر برای بانک ها منجر خواهد شد، حتی با وجود آنکه 
هزینه خدماتی که آنها از مش��تری دریاف��ت می کنند پایین خواهد 

آمد.
بانک ها با ای��ن اوصاف عمال نباید از ش��رکت های تکنولوژیک هراس 
داش��ته باشند. تکنولوژی در عرصه مالی دارد با چنان سرعتی پیشرفت 
می کند که همه چیز در طول زمان ارزان تر و قابل دس��ترس تر می شود، 
اما اعتبار برند و دسترس��ی گس��ترده به مش��تریان همچنان در اختیار 
غول هایی مثل گلدمن س��اکس باقی خواهد ماند. حتی تجربه بانک های 
آنالی��ن در آمری��کا هم این نکت��ه را اثبات می کن��د. در اواخر دهه ۹۰ 
می��الدی بانک های آنالین مث��ل نت بنک تازه به می��دان آمده بودند و 
تهدیدی برای آینده بانک های بزرگ محس��وب می ش��دند، اما آنچه که 
رخ داد درنهای��ت این بود که بانک های بزرگ ایده بانکداری آنالین را از 
این ش��رکت ها بگیرند و خودش��ان خدمات مشابهی ارائه دهند و آنها را 
از عرصه خارج کنند. به نظر می رس��د که س��ناریوی مشابهی در عرصه 
مدیریت پول و معامالت آنالین دارد رخ می دهد. آینده بانکداری ممکن 
است برای بانکی ها خیلی درخشان نباشد، اما برای بانک ها و سهامدار   ان 

آنها قطعا درخشان خواهد بود.

اتوماسیون چه تاثیری روی سهامدار   ان،  مشتریان و مدیران بانک ها می گذارد؟

بانکداران از تکنولوژی می ترسند

هفته نامه »اکونومیست« در جدیدترین شماره خود به سیاست های رفع نابرابری 
بر پایه باورهای غلط پرداخته و نوش��ته است: »باورهای اشتباه به جای رفع واقعی 

نابرابری، مانع رشد اقتصادی می شوند.«
به گزارش »اکونومیس��ت« در دنیای دوقطبی، بعض��ی باورها جهانی باقی مانده 
و در مرکز سیاس��ت روز هس��تند، اما هیچ کدام تاثیرگذارتر از ایده افزایش نابرابری 
در جه��ان ثروتمند نیس��تند. مردم درباره این موض��وع در روزنامه ها می خوانند، از 

سیاستمداران شان می شنوند و در زندگی واقعی شان احساس می کنند.
»این باور به پوپولیست ها انگیزه می دهد؛ کسانی که می گویند نخبگان خودخواه 
کالنشهرها، فرصت ها را از مردم عادی گرفته اند. آنها بازی را به سمت چپ می برند 
و راه های رادیکالی برای بازتوزیع ثروت پیشنهاد می دهند. این مساله باعث نگرانی 
در میان صاحبان کس��ب وکارها شده است؛ بسیاری از آنها ادعا می کنند که اهداف 
واالی اجتماعی در سر دارند تا مبادا به عنوان الگویی از سرمایه داری شناخته شوند 
که همه می دانند شکست خورده است.« هفته نامه »اکونومیست« گزارش اصلی این 

هفته خود را با عنوان »وهم نابرابری« این چنین آغاز کرده است. 
ای��ن نش��ریه از وهم، پندار، خیال و یا فریب هایی نوش��ته ک��ه در باور عمومی و 
صحبت های سیاستمداران پوپولیس��ت رواج دارد، اما با آمارهای واقعی، همخوانی 
ندارد. به اعتقاد این نشریه، »این واقعیت که ادعاهای مشکوکی وجود دارد، ضرورت 
مقابله با بی عدالتی اقتصادی را کاهش نمی دهد. مساله این است که سیاست ها باید 
به پیش فرض های صحیح متکی باشند.« در یک جمله، »نابرابری می تواند کمتر از 

چیزی باشد که فکرش را می کنید.«
در ادامه گزارش »اکونومیس��ت« آمده است: »از بسیاری از جهات، این شکست 
واقعی است. فرصت ها محدود شده اند. هزینه تحصیالت دانشگاهی در آمریکا فراتر 
از توان بس��یاری از خانواده هاست. با افزایش کرایه ها و قیمت های خانه، زندگی در 
شهرهای موفقی که بیشترین فرصت های شغلی در آنهاست، سخت شده است. در 
همین حال، زنگ زدگی و پوس��یدگی صنایع قدیمی باعث تمرکز فقر در شهرهای 
خاصی ش��ده و جیب های پر از محرومیت س��اخته اس��ت. در برخی از مقیاس ها، 

نابرابری در سالمت و امید به زندگی نیز در حال بدترشدن است.
اما دقیقا به همین خاطر که ایده نابرابری به یک باور جهانی تبدیل شده، با دقت 
کمی درباره آن بررسی و تحقیق می شود. این یک اشتباه است، چراکه چهار ادعای 
اساسی در این حوزه، به آن اندازه که فکر می کنید، قطعی نیستند. این ادعاها درباره 
مسکن یا جغرافیا نیست، بلکه به توضیح وضعیت ثروت و درآمد می پردازد. این چهار 

ادعا با تحقیقات جدید، متزلزل شده اند.
اول این ادعا را به خاطر داش��ته باش��ید که بعد از جنبش اشغال وال استریت در 
سال 2۰۱۱، یک درصدی که بیشترین درآمد را داشتند، از بقیه جدا شدند. اثبات 

این مس��اله در بیرون از آمریکا همیشه س��خت بوده است. در انگلستان، سهم یک 
درصد باالی جامعه از کل درآمد، به اندازه میانه دهه ۹۰ بعد از تنظیم مالیات ها و 
انتقال دولت است. حتی در آمریکا نیز اطالعات رسمی نشان می دهد سهم درآمدی 
این افراد تا سال 2۰۰۰ افزایش یافت و بعد از آن روندی نسبتا ثابت داشته است. به 
راحتی فراموش می شود که در سال های اخیر، آمریکا سیاست هایی را در دستور کار 
گذاش��ته که نابرابری را کاهش داده است؛ از جمله گسترش بیمه درمانی با بودجه 

دولت برای افراد فقیر در سال 2۰۱۴.
حاال بعضی از اقتصاددانان در آمریکا در اعداد بازبینی کرده و نتیجه گرفته اند که 
سهم یک درصد باالی جامعه در آمریکا، تغییرات کمی از سال ۱۹۶۰ تاکنون داشته 
اس��ت. آنها ادعا می کنند که محققان قبلی بازده مالیاتی را در احتساب نابرابری به 
حساب نیاورده اند. البته تحقیقات قبلی نیز کاهش نرخ ازدواج در بین فقرا را محاسبه 
نکرده اند که باعث می ش��ود درآمدها در میان خانه های بیش��تر و نه مردم بیشتری 
تقس��یم ش��ود. همچنین ممکن است که بخش بزرگی از س��ود شرکت ها به مردم 
طبقه متوس��ط رسیده باشد، چراکه آنها از طریق صندوق های بازنشستگی صاحب 
سهام شده اند. در سال ۱۹۶۰، حساب های بازنشستگی صاحب ۴درصد از سهام های 

آمریکایی بود، این رقم در سال 2۰۱۵ به ۵۰درصد رسید.
مساله دوم، این ادعاس��ت که در بلندمدت، درآمدهای خانوار و حقوق ها کاهش 
یافته اس��ت. آمارها نش��ان می دهد رش��د درآمد متوسط تعدیل ش��ده در تورم، از 
کاهش��ی ۸درصدی به افزایش ۵۱درصدی رسیده، اما پارتیزان ها ترجیح می دهند 

که اطالعات منطبق بر منافع شان را انتخاب کنند و راحت ترین داستان را بگویند.
اختالف های بزرگ نش��اندهنده تفاوت در نحوه برخورد با تورم، انتقاالت دولتی 
و معنای خانوار اس��ت، اما باور کردن پایین ترین عددها هم س��خت است. اگر شما 
اس��تدالل کنید که درآمدها کاهش یافته، آن وقت باید ادعا کنید که ارزش چهار 
دهه نوآوری در کاالها و خدمات از تلفن های همراه و پخش های ویدئویی تا داروهای 
کاهش دهنده کلسترول، هیچ پیشرفتی در زندگی طبقه متوسط ایجاد نکرده است. 

این به شکل ساده ای باورکردنی نیست.
مساله س��وم، این تصور است که »سرمایه« به سراسر بازار کار غالب شده  است؛ 
به این ترتیب که کسب وکارهای بی رحِم متعلق به ثروتمندان، کارگران را استثمار 
می کنند و ش��غل ها را به خارج از کش��ور و مناطق  آف ش��ور منتقل و کارخانه ها را 
خودکار می کنند. این ادعا که نابرابری توس��ط س��رمایه انباشت شده ثروتمندان به 
پیش می رود، نظریه مرکزی کتاب »توماس پیکتی« با عنوان »سرمایه در قرن 2۱« 
بوده اس��ت. این کتاب باعث شد که او در س��ال 2۰۱۴ به عنوان اولین اقتصاددان 
راک اس��تار از زمان »میلتون فریدمن« در دهه ۱۹۸۰ ش��ناخته شود، اما تحقیقات 
اخی��ر نش��ان داده اند که کاهش ثروت کارگران در بیش��تر کش��ورهای ثروتمند با 

بازگشت به سمت صاحب خانه ها توضیح داده می شود و ربطی به متنفذان ثروتمند 
ندارد. مساله این است که بسیاری در خانه های شان کار می کنند و کارمند خودشان 

هستند، به این ترتیب، در بیشتر کشورها سهم نیروی کار کاهش نیافته است.
آمریکا از سال 2۰۰۰ به بعد یک استثناست، اما این نشان دهنده نقص در تنظیم 
قوانین و مقررات اس��ت و نه ی��ک رخنه در نظام س��رمایه داری. تنظیم کننده ها و 
دادگاه های ضد انحصار آمریکایی به برخی از صنایع اجازه داده اند که زیادی متمرکز 
ش��وند. این باعث شده بعضی از شرکت ها مشتریان خود را فریب دهند و سودهای 

غیرعادی کسب کنند.
آخرین مس��اله این ادعاست که نابرابری در دارایی های مردم افزایش یافته است. 
اثبات این مساله نیز در اروپا همیشه سخت تر از آمریکا بوده است. در دانمارک، یکی 
از معدود مکان هایی که داده های مفصلی دارد، س��هم دارایی های یک درصد باالی 
جامعه برای سه دهه رشد نکرده است اما در مقابل آن، کمتر کسی انکار می کند که 
دارایی های ثروتمندان آمریکایی افزایش جدی داش��ته است، اما حتی در اینجا نیز 

برآورد دارایی آنها دشوار است.
ای��ن واقعیت که ادعاهای مش��کوکی وج��ود دارد، ضرورت مقابل��ه با بی عدالتی 
اقتصادی را کاهش نمی دهد. مسئله این است که سیاست ها باید به پیش فرض های 

صحیحی متکی باشند.
کس��انی مانند حزب کارگر انگلستان که طرفدار رادیکال بازتوریع درآمد و ثروت 
هس��تند، باید ابتدا مطمئن شوند که نابرابری به چه اندازه است، به خصوص زمانی 
که سیاست های آنها هزینه هایی مانند جلوگیری از ریسک پذیری و سرمایه گذاری را 
به همراه دارد. یک برآورد نشان می دهد که مالیات بر دارایی »خانم وارن« می تواند 

بعد از یک دهه اقتصاد آمریکا را 2درصد کوچک کند.
تا زمانی که این جدال ها حل نش��ده اند، بهتر اس��ت که سیاس��تمداران به زمین 
محکم تری بچس��بند. بازارهای مس��کن جهان ثروتمند در ح��ال غارت پول نقد و 
فرصت های نیروی کار جوان اس��ت؛ خانه های بیشتری در مکان هایی که شغل های 
جذاب پیش��نهاد می دهند، مورد نیاز اس��ت. اقتصاد آمریکا ب��رای احیای رقابت به 

انقالبی در سیاست های ضد تراست)ضد انحصار( نیاز دارد.
ام��ا بدون در نظر گرفتن روند نابرابری، بس��یاری از کارمندان با درآمد باال مانند 
پزش��کان، وکال و بانک��داران، با قوانین و مقررات غیرض��روری و بی معنا از رقابت و 

مهاجرت با مهارت باال حفظ شده اند. هر دو این موارد باید لغو شود.
چنی��ن اقدامات��ی، دولت ها را مجب��ور به مقابله با البی ش��رکت های 
قدرتمند می کند، اما می تواند نابرابری را کاهش و رشد را افزایش دهد. 
همچنین منافع آن وابس��ته به مجموعه  باورهایی درباره ثروت و درآمد 

نیست که هنوز هم می تواند اشتباه باشد.«

سیاست های اشتباهی که به  جای رفع نابرابری مانع رشد اقتصادی می شوند

»وهم نابرابری« به روایت »اکونومیست«

نگاه

نشریه »المانیتور« گزارش داد
سهمیه بندی بنزین و دولت روحانی

»المانیتور« نوش��ت: دولت حس��ن روحان��ی در تاریخ ۱۵ نوامبر 
اعالم کرد که تغییراتی در سیاست یارانه بنزین اعمال خواهد کرد. 
این تصمی��م موجی از اعتراضات را به دنبال داش��ت و دولت برای 
مدت یک هفته دسترس��ی مردم به ش��بکه جهانی اینترنت را قطع 
کرد. در نتیجه، افزایش قیمت سوخت هزینه های زیادی را از لحاظ 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ایران به همراه داشت.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه مطلب این نش��ریه آمریکایی آمده 
اس��ت: در حال حاضر، این سوال مطرح شده است که تصمیم اخیر 
تا چه اندازه می تواند فش��ار اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا را 
کاهش دهد؟ در ابتدا باید اشاره کنیم که اعتراضات اخیر خسارات 
زیادی به بار آورده اند. برای مثال، تخمین زده می ش��ود که قطعی 
اینترنت حدود 2 میلیارد دالر به کس��ب و کارهای ایران ضرر وارد 
کرده باش��د. در ادامه گزارش حاضر قصد داریم تاثیر این سیاس��ت 

را در درازمدت بر روی وضعیت کلی اقتصاد ایران تحلیل کنیم.
البته تحلیلگران اقتصادی در ماه های اخیر پیش بینی کرده بودند 
که دولت ایران احتماال یارانه سوخت را کاهش خواهد داد. مجلس 
ایران در س��ال 2۰۱۰، الیحه کلی اص��الح یارانه ها را تصویب کرده 
ب��ود. دومین مرحله این طرح در س��ال 2۰۱۴ اجرا ش��د. با وجود 
این، تصمیم اخیر دولت روحانی برای افزایش قیمت سوخت باعث 

غافل گیر شدن بیشتر مردم ایران شد.
قیمت هر لیتر بنزین پی��ش از اصالح قیمت اخیر ۱۰ هزار ریال 
ب��ود. دولت روحانی در تاری��خ ۱۵ نوامبر اعالم ک��رد که دو تغییر 
مهم در عرضه بنزین اعمال خواهد ش��د؛ سیستم سهمیه بندی که 
براساس آن هر ماه۶۰ لیتر برای خودروهای سواری اختصاص داده 
می ش��ود و قیمت بنزین سهمیه بندی ش��ده ۱۵ه��زار ریال خواهد 
بود، اما مصرف کننده ها برای خرید مقادیر بیش��تر از س��همیه های 
تعیین ش��ده باید ۳۰ هزار ریال به ازای هر لیتر بنزین آزاد پرداخت 

کنند.
البت��ه با وجود این تغییر قیمت، بنزین ایران هنوز در مقایس��ه با 
بازارهای جهانی یا حتی کش��ورهای همس��ایه خود ارزان تر اس��ت. 
تصمیم اخیر توس��ط ش��ورای هماهنگی اقتصاد ایران گرفته شده 
اس��ت. این نهاد از روس��ای سه قوه تشکیل ش��ده است و در مورد 
سیاس��ت های دولت نس��بت به تحریم های خارج��ی تصمیم گیری 

می کند.
ظاه��را دولتم��ردان نگران بودند که چنانچه هم��گان را زودتر از 
ای��ن تصمیم خود آگاه کنند، می��زان قاچاق این کاال به مقدار قابل 
توجهی افزای��ش پیدا کند. با وجود این، بالفاصله بعد از اعالم خبر 
افزایش قیمت س��وخت ش��اهد اعتراضات گس��ترده در ش��هرهای 
مختلف ایران بودیم. اساسا سه انگیزه اقتصادی برای تغییر سیستم 
قیمت گذاری س��وخت وجود داش��ت: کاهش سطح قاچاق سوخت، 

کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت مالی دولت.
دولت ایران در سال های اخیر بارها نگرانی خود را در مورد قاچاق 
سوخت به کش��ورهای همس��ایه ابراز کرده بود. مطابق با آمارهای 
منتشرش��ده، به طور متوس��ط 2۰ میلیون لیتر سوخت به خارج از 
ایران قاچاق می ش��ود. پیش بینی می شود که سیاست جدید دولت 
روحانی س��االنه ۱.۳ میلی��ارد دالر درآمدزایی ایج��اد کند. قاچاق 
بنزین همچنین خس��ارات زیادی به صنایع بومی و اش��تغال ایران 

وارد کرده است.
البته نگرانی دیگر دولت، افزایش میزان مصرف سوخت در کشور 
اس��ت. در س��ال 2۰۱۰، مجلس ایران در گزارش خود نتیجه گیری 
کرده بود که اصالح یارانه ها تنها راه کنترل مصرف س��وخت خواهد 
ب��ود. مطالعات دیگر نیز نش��ان داده ان��د که کاه��ش یارانه بنزین 

می تواند مصرف این کاال را تا ۹.2درصد کاهش دهد.
در این میان، باید به این موضوع اش��اره کرد که رابطه مستقیمی 
بین مصرف و قیمت س��وخت وجود ن��دارد. عوامل دیگری همچون 
سطح دسترسی به حمل و نقل عمومی، بهره وری سوخت و افزایش 
کاربرد وس��ایل نقلیه گازس��وز نیز باید در نظر گرفته شوند. در هر 
صورت، دول��ت روحانی امیدوار اس��ت که افزای��ش قیمت موجب 

کاهش مصرف بنزین شود.
همچنی��ن یک��ی از اهداف اصلی اص��الح اخیر، بهب��ود وضعیت 
مال��ی دولت بوده اس��ت. محمدباقر نوبخت، مع��اون رئیس جمهور 
ایران اعالم کرده اس��ت که سیاس��ت جدید س��االنه ۳۰۰ تریلیون 
ری��ال عواید جدید به خزانه دولت اضاف��ه خواهد کرد. دولت اعالم 
کرده اس��ت که همه عواید ناشی از افزایش قیمت سوخت در قالب 
کمک های نقدی به مردم بازگردانده خواهد شد. پیش بینی می شود 
که تقریبا 7۳درصد مردم، کمک های ماهانه جدید را دریافت کنند. 
عالوه بر این، دولت می تواند س��االنه بخشی از بنزین تولیدشده در 
داخ��ل را به بازارهای خارجی صادر کن��د. در واقع، مقامات وزارت 
نفت ایران پیش بینی کرده اند که صادرات س��وخت اضافی تقریبا ۶ 
میلیارد دالر برای کش��ور درآمدزایی داشته باش��د. به این ترتیب، 
دولت می تواند بخش��ی از ضررهای ناش��ی از کاهش صادرات نفت 

خود را جبران کند.
تاثیرات اجتماعی-اقتصادی کوتاه مدت سیاس��ت جدید دولت را 
در قالب اعتراضات مردمی مشاهده کردیم. عالوه بر این، پیش بینی 
می شود که افزایش قیمت س��وخت مقداری فشار تورمی به کاالها 
و خدمات دیگ��ر وارد کند. بدون تردید، افزایش تورم باعث کاهش 
ق��درت خرید مردم و افزایش مش��کالت اقتصادی خواهد ش��د، اما 

دولت روحانی امیدوار است که در بلنددت، تورم را کنترل کند.
بسیاری از اقتصاددان ها، تصمیم دولت برای اصالح نظام یارانه ها 
را صحی��ح توصیف می کنند. این تصمیم، می��زان یارانه های پنهان 
در اقتص��اد ای��ران را کاهش خواهد داد. نزدیک ش��دن قیمت این 
کاال ب��ه بازار آزاد می تواند ب��ه کاهش مصرف انرژی و قاچاق بنزین 
کم��ک کند، اما نحوه اجرای این سیاس��ت مورد انتقاد بس��یاری از 

سیاستمداران و کارشناسان داخلی قرار گرفت.
البته برخی کارشناس��ان معتقدند که در بلندمدت دوباره ش��اهد 
افزایش قاچاق س��وخت خواهیم بود، زی��را قیمت این محصول در 
ایران هنوز در مقایس��ه با کش��ورهای منطقه ارزان تر است. مقامات 
مسئول برای جلوگیری از افزایش قاچاق باید از فناوری های جدید 
برای نظارت بر چرخه تولید، توزیع و مصرف سوخت استفاده کنند، 
بنابرای��ن اگرچه از لحاظ اقتصادی، سیاس��ت جدید دولت روحانی 
قاب��ل توجیه به نظر می رس��د، اما موفقی��ت آن در بلندمدت قابل 

تضمین نخواهد بود.
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فرص��ت امروز: ۱۵ آذرماه هر س��ال روز حس��ابدار در ایران اس��ت و این روز در 
گردهمایی نهادهای حس��ابداری ای��ران در ۱۳ آذر ۱۳۸۶ به این عنوان نام گذاری 
ش��د. این روز برای حسابداران جهان، بزرگ ترین رویداد تاریخ حسابداری به شمار 
می آید. فدراسیون بین المللی حسابداران )آیفک( در سال 2۰۰7 و در سی امین سال 
تاسیس اش 2 تا ۸ دسامبر )۱۱ تا ۱7 آذرماه( را به عنوان هفته جهانی حسابداری 
اعالم کرد و از همه اعضای خود در کشورهای جهان خواست تا این هفته را به همین 

نام اعالم کنند و آیین های ویژه ای به همین مناسبت تدارک ببینند.
روز گذش��ته در ایران نیز مراس��م ویژه ای به همین مناس��بت برگزار شد و وزیر 
اقتصاد در این گردهمایی، ارتقای نقش حسابرس��ان را یکی از ابزارهای ش��فافیت 
دانست و گفت: برای دستیابی به بودجه ریزی عملکرد، ریشه کنی فساد و دستیابی 

به شفافیت و اتاق شیشه ای نیاز به ارتقای جایگاه حسابرسی داریم.
فرهاد دژپس��ند ب��ا بیان اینکه حوزه حس��ابداری یک حلقه مفق��وده در جامعه 
تخصصی کش��ور محسوب می ش��ود، گفت در برخی گزارش های حسابرسی حفره 
وجود دارد. آیا نباید به این موضوع ش��ک کرد؟ بنابراین حسابرس��ان در شرکت ها 
باید به صورت دوره ای تغییر کنند. تاکنون نقش حس��ابداری در جامعه و حکمرانی 
به خوبی مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. هنوز به خوبی تبیین نشده که اگر جایگاه 
حس��ابداری ارتقا یابد چه نقش مهمی در حکمرانی خوب، شفافیت، پاسخگویی و 

سالم سازی دارد.
به گفته وی، یکی از علل عمده بروز فساد مالی از یک زاویه، عدم توجه به جایگاه 
درست حسابداران در سلسله مراتب اداری است، چه این عدم توجه از سوی حکومت 

باشد و چه از سوی صاحبان ِحَرف حسابداری.
حسابرس باید استقالل حرفه ای داشته باشد

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت استقالل حرفه ای حسابرسان گفت: اگر حسابداری 
می خواهد به کارکرد اصلی خود دست یابد، باید اسنادی که به امضای متخصصین 
می رس��د، چنان قوتی داش��ته باش��د که جای هیچ گونه تاملی نداشته باشد. الزمه 

نخست این امر استقالل حرفه ای است که لزوما هم مواجهه با دولت و رقبا نیست. 
اس��تقالل حرفه ای یعنی ح��ق را بگوییم، حتی اگر این حق خ��الف منافع خود و 

هم گروهی ها باشد.
او به آسیب شناسی استقالل حرفه ای حسابرسان اشاره کرد و گفت: در صورتی که 
عملکردها با منافع شخصی و گروهی گره بخورد استقالل حرفه ای آسیب می بیند. 
اگر حتی وزیر خواست به سازمان حسابرسی چیزی را دیکته کند، مدیر این سازمان 

نباید زیر بار برود که تاکنون هم همین گونه بوده است.
به گفته دژپس��ند، حسابرسی طبیب نظام مالی اس��ت و متولی حسابداری باید 
حرمت جامعه حس��ابداران و حسابرس��ان را داش��ته باش��د که در این راس��تا باید 

نهادسازی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید رابطه حسابرس��ی و حسابداری بخش عمومی و خصوصی 
باید تعاملی باش��د، گفت: بخش عمومی در حکمرانی باید به حسابدار نگاه ویژه ای 
داش��ته باش��د، چراکه جزو اجتناب ناپذیر حکمرانی خوب اس��ت. شاید حسابرسی 
حرفه ای باعث شود که دولتمردان »آخ« بگویند، اما می دانم که این واکنش به دلیل 

عملکرد خودم بوده است.
به اعتقاد دژپس��ند، اگر در حسابرس��ی و حسابداری مراقبت نکنیم ممکن است 
غدد چرکینی ش��کل گیرد که ما را به زمین بزند، همچون پرونده های فسادی که 

یکی یکی بروز می کند. بنابراین حسابرسان می توانند فرشته نجات دولت باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حسابرسی را نباید آلوده کنیم، گفت: اگر اختالل مالی و 
فساد مالی بروز کند به دلیل این است که از جامعه حسابرسی و حسابداری به خوبی 
استفاده نشده است. وقتی گزارش حسابرسی ای می آید، باید در دستور کار سازمان 
امور مالیاتی قرار بگیرد، اما پس از قرائت ممکن است حفره هایی در گزارش وجود 
داش��ته باشد. بابت همین حفره ها من از روز اول وزارت خود، حسابرسان شرکت ها 

را دوره ای عوض کرده ام.
او با بیان اینکه حسابرس��ان باید امین، صادق، مس��لط و متخصص باش��ند، به 

خصوصی س��ازی اشاره کرد و گفت: در ارزش گذاری ها نباید سراغ سایر ِحَرف برویم 
بلکه نیاز به سایر متخصصین همچون حسابرسان داریم و در اینجا باید دقیق ترین 

کارها انجام شود.
حسابرسی یکی از ابزارهای شفافیت است

به گفته دژپسند، جامعه ای توسعه می یابد که در آن حسابرسان و حسابداران در 
باالترین جایگاه حضور داش��ته باشند. بدون حضور این گروه نمی توان به پیشرفتی 
دست یافت. برای نظام جمهوری اسالمی که یک نظام ایدئولوژیک است، شفافیت 
بسیار اهمیت دارد که یکی از ابزارهای شفافیت همانا ارتقای نقش حسابرسان است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید دامنه حسابرسان را گسترده کند، گفت: برای 
دس��تیابی به بودجه ریزی عملکرد، ریشه کنی فس��اد و دستیابی به شفافیت و اتاق 

شیشه ای نیاز به ارتقای جایگاه حسابرسی داریم.
دژپسند همچنین در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار و در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره مبنای محاسبه نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه در بودجه ۹۹ بیشتر 
ارز دولتی برای واردات کاالهای اساس��ی تخصی��ص می یابد، نرخ ارز تغییر خاصی 
نمی کند. نرخ ارز هیچ گاه در الیحه بودجه تعیین نمی شود و نرخ ارز کاالهای اساسی 

هم در دولت ۴2۰۰ تومان تعیین شده است.
او ب��ا بیان اینکه یک��ی از معیارهای محاس��به نرخ مالیات، بررس��ی 
حساب هاس��ت، درباره درآمدهای مالیاتی نیز گفت: درآمدهای مالیاتی 
سال گذشته حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۶۰ 

هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
وی با اش��اره به اینکه معافیت های مالیاتی مش��روط به تصویب مجلس اس��ت و 
هرگون��ه وضع و یا معافیت مالیات باید به تصویب مجلس برس��د، ادامه داد: بحث 
معافیت مالیاتی به شکل جامع در وزارت اقتصاد در حال بررسی است و کمیته ای 
در این باره تشکیل شده که پس از تصویب، قانون را در اختیار دولت قرار می دهد و 

دولت نیز در نهایت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه می کند.

وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار:

مبنای محاسبه نرخ ارز تغییر نمی کند
یادداشت

زیان جامعه پیمانکاری از مناسبات دولتی

از آنچه تا امروز در دادگاه های علنی به جریان افتاده و بررسی پرونده 
کسانی که با عنوان مفسد اقتصادی محاکمه می شوند، می توان استنباط 
کرد که رانت خواری و فساد در فضای اقتصادی کشور رخ داده است. اگر 
ساختارهای اقتصادی ایران همچنان روی ریل شفافیت، انحصارزدایی، 
دولتی بودن امور، سیاس��ت های غلط تجاری، پولی و ارزی قرار نگیرد و 
جریان راه یافته به ذات اقتصاد یا جریان رانت خواری از ریشه قطع نشود، 
باز هم باید ورود نهادهای بازرسی، نظارت و دستگیری را شاهد بود. به 
طور مثال، می توان به داس��تان دالرهای ۴2۰۰ تومانی تخصیص یافته 
به واردات اشاره کرد که یک رانت و فساد بی سابقه در اقتصاد را فراهم 
کرده است و شمار قابل اعتنایی از بازرگانان ایرانی از این رانت نزدیک 
به فساد استفاده کرده اند. با توجه به ذات رانتی اقتصاد ایران، این نمونه، 
یکی از زمینه هایی است که به نظر می رسد قوه قضائیه باید درباره آن با 

ظرافت و پس از انجام مطالعات دقیق تری وارد عمل شود.
جامعه پیمانکاری چه کند؟

مناسبات نهاد دولت و زیرمجموعه های آنها  با بخش خصوصی به ویژه 
پیمانکاران��ی که برای ماندن در ب��ازار پیمانکاری راهی جز همکاری با 
دس��تگاه های دولتی ندارند، در س��ال های اخیر روندی را تجربه کرده 
است که به ش��دت به زیان پیمانکاران بوده است. روند فزاینده میزان 
بدهی دستگاه های دولتی به پیمانکاران در سال های تازه سپری شده، 
این مناسبات را به خوبی نشان می دهد. پیمانکاران ایرانی به این دلیل 
که کارفرما و سفارش دهنده اصلی طرح های بزرگ عمرانی مثل سدها، 
نیروگاه ها، بنادر و بزرگراه ها و فرودگاه ها، دستگاه های دولتی اند، راهی 
جز مماش��ات و تن دادن به مناس��بات دولت پس��ند ندارند. در چنین 
وضعیت انحصاری است که پیمانکاران بزرگ و کوچک پشت در روسای 
دس��تگاه های دولتی در رفت و آمد هستند تا مطالبات خود را بگیرند. 
از س��وی دیگر، به دلیل خواب س��رمایه و مطالبات معوق، پیمانکاران 
به نقدینگی نیاز دارند و این را از بازار پول که در انحصار بانک هاس��ت 
به دس��ت می آورند، بنابراین یک دور فرس��اینده در مناسبات دولت – 

پیمانکاران – بانک ها پدیدار شده است.
 آی��ا ق��وه قضائیه می تواند در این مناس��بات، راه ت��ازه ای باز کند و 
این دور فرس��اینده را از جایی قطع کند؟ پاس��خ این س��وال به تمایل 
و توانایی جامعه پیمانکاری ایران  بس��تگی دارد. به نظر می رس��د قوه 
قضائیه ش��اید نتواند و نخواهد ابتدا به س��اکن و بدون اینکه شکایتی 
صورت پذیرد به قلب این داستان بزند. قوه قضائیه می تواند تنها پس از 
ش��کایت پیمانکاران به صورت فردی و با آدرس دقیق محل و دستگاه 
دولت��ی که بدهی خود را پرداخت نمی کند و با صراحت می گوید قصد 
پرداخ��ت ندارد، وارد عمل ش��ود، اما با توجه ب��ه تجربه های موجود و 
اینکه دولت هرگز نمی گوی��د نمی خواهد بدهی خود را پرداخت کند، 
فرآیند کار  پیچیده ش��ده اس��ت. جامعه پیمانکاری ایران می تواند با 
استفاده از تشکل های نیرومند )اگر تشکیل شده است( به بخشنامه ها 
و دستورالعمل های تصویب شده در دولت که روند دریافت ها با استناد 
به آنها با تاخیر مواجه می شود، به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در 
مناسبات بانک ها با پیمانکاران نیز پیمانکاران باید قبل از هر قراردادی، 
متن قراردادهای بانکی را که به ش��دت به نفع بانک ها تنظیم شده اند، 
مطالعه کرده و درباره محتوای قراردادها اعتراض کند. به نظر نمی رسد 
دست کم در کوتاه مدت قوه قضائیه اگر با عرف موجود عمل کند راهی 

برای حل این مساله داشته باشد.
امید به آینده

واقعیت این اس��ت که تجربه های پیش��ین از برخوردهای قضایی با 
جامعه کارآفرینان و کارفرمایان ایرانی، تجربه شفاف و کارآمدی نبوده 
است. برخی نامالیمات که به دلیل فقدان شفافیت و شاید به دلیل فهم 
غیرکارشناس��ی پدیدار شده اس��ت، بر این ابهام می افزاید، اما می توان 
امیدوار بود برخورد کارشناسی، غیرسیاسی، غیرجناحی و تنها بر پایه 
انصاف و  ش��جاعت در  برخورد با رانت و فس��اد از سوی قوه قضائیه و 
مس��دودکردن راه ورود کس��انی که تنها به هوای رانت خواری و برای 
کوتاه مدت وارد جامعه کارفرمایی و کارآفرینی ش��ده اند، فضای پاک و 

راهگشایی برای کارآفرینان و کارفرمایان اصیل به وجود آورد.
منبع: آینده نگر

معافیت مالیاتی غیرصادراتی در مناطق  آزاد
رئیس سازمان مالیاتی: مخالفم!

در جریان اصالح مالیات های مستقیم و الیحه ای که در این رابطه 
در مجلس در دس��ت بررس��ی است، پیش��نهاد اصالح معافیت های 
مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح ش��ده اس��ت، اما این 
مناط��ق طبق قانون، معافیت 2۰ س��اله مالیاتی دارند و از مالیات بر 
ارزش افزوده نیز مستثنی هستند، بنابراین مسئوالن در شورای عالی 
مناط��ق آزاد بارها مخالفت خود را اعالم ک��رده و گفته اند که نباید 
اقدامی در جهت حذف مش��وق های سرمایه گذاری و جذب سرمایه 

در مناطق انجام شود.
این در حالی اس��ت که مسئوالن مالیاتی نظر دیگری دارند و رئیس 
سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که این سازمان با معافیت مالیاتی در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیرصادراتی مخالف است.
امیدعلی پارس��ا با اش��اره به اینکه الیحه اصالح مالیاتی در مجلس 
در دس��تور کار قرار دارد، به ایس��نا، گفت: احتم��اال در یکی دو هفته 
آینده در مورد این موضوع تصمیم گیری می شود که حتما مخالفت ها 
و موافقت ه��ای خاص خود را دارد، اما به هر حال مجلس در این مورد 

تصمیم می گیرد.
او توضی��ح داد ک��ه هدف مالیات ب��ر ارزش اف��زوده، تولیدکننده و 
توزیع کننده و منطقه جغرافیای خاصی نیست، بلکه هدف این است که 
کاال و خدمات خاصی مشمول مالیات شوند یا نه؛ بنابراین هدف، منطقه 

خاصی از جمله مناطق آزاد نخواهد بود.
پارس��ا در ای��ن  ب��اره ک��ه معافیت ه��ای مالیاتی جزو مش��وق های 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه در مناطق آزاد بوده و حذف آن می تواند 
مشکل س��از ش��ود، گفت: نباید بحث ها با یکدیگر خلط شود. مناطق 
آزاد قرار اس��ت س��کوی صادرات و محلی برای تولید اقتصادی باشند، 
ول��ی مالیات بر ارزش افزوده اصال موض��وع تولیدکننده و صادرکننده 
نیست، بلکه بحث مصرف کننده است و باید در تمام کشور با آن برخورد 

یکسانی شود.
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

طبق گزارش های رسمی، دارندگان تسهیالت مسکن یکم ویژه زوجین می توانند 
در ۶ تا ۱۰ منطقه از شهر تهران، واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند، اما در 

این مناطق، واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می شود.
ب��ه گزارش مهر، براس��اس گزارش های رس��می بان��ک مرک��زی و وزارت راه و 
شهرس��ازی، دارندگان تس��هیالت مس��کن یکم ویژه زوجین می توانند در ۶ تا ۱۰ 
منطقه پایتخت واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند، اما مش��کل اینجاس��ت 
که در این مناطق، واحد مس��کونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می شود. طبق آنچه 
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از وضعیت بازار مس��کن شهر تهران در آبان ماه 
امس��ال ارائه کرده، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱2 میلیون و ۴۶۰ 
هزار تومان است که اگرچه افزایش ۳۵.۸درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته را 
نشان می دهد، اما نسبت به ماه قبل از آن یعنی مهرماه 2درصد کاهش داشته است.

روند کاهشی متوسط قیمت مسکن در پایتخت
این کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در ادامه روند کاهشی ماهانه قیمت 
مسکن از ابتدای تابستان امسال است، به گونه ای که سبب شده تا متوسط قیمت 
مس��کن در تعدادی از مناطق پایتخت به متری ۵.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان برس��د. 
هرچند که بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند متوس��ط گیری از قیمت مسکن در 
پایتخت به دالیلی از جمله »تفاوت باالی قیمت مسکن در ۵ منطقه نخست تهران 
با مناطق میانی و جنوبی این کالنش��هر«، »تفاوت گسترده میان قیمت واحدهای 
مسکونی حتی در یک محله با یکدیگر از نظر آپشن های پارکینگ، آسانسور و سال 
ساخت«، »پایین بودن شدید تعداد معامالت مسکن« و... نمی تواند پاسخگوی نیاز 
مطالعاتی درخصوص بازار مسکن در شهر تهران باشد بنابراین باید منطقه به منطقه 

و محله به محله این نیازسنجی بررسی شود.
به عنوان مثال، دارندگان تسهیالت مسکن زوجین از محل صندوق مسکن یکم 
که با س��پرده گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومانی، می توانند ۱۶۰ میلیون تومان به 

عالوه 2۰میلیون تومان وام جعاله مس��کن به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود 
در سررسید یک ساله این سپرده از بانک عامل بخش مسکن )صرفا برای متقاضیان 

تهرانی( دریافت کنند که مجموعا رقم 2۶۰ میلیون تومان می شود.
این دسته از متقاضیان خرید مسکن مصرفی می توانند با استفاده از این تسهیالت 
در 2 منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران که متوس��ط قیمت مس��کن ۸ میلی��ون و ۸۰۰ تا ۸ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اس��ت، معادل ۶۰ ت��ا ۶۵درصد هزینه خرید یک واحد 
مس��کونی ۵۰ متری را تأمین کنند، اما در منطقه ۱2 که میانگین قیمت مس��کن 
به متری ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رس��د، این نس��بت تا نزدیک 7۰درصد 

نیز افزایش می یابد.
اما اگر متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیالت صندوق مسکن یکم قصد خرید 
واحد مس��کونی ۴۰ متری را داش��ته باشند، در مناطق ۱۰ و ۱۱ تهران می توانند با 
استفاده از این تسهیالت، حدود ۸۰درصد هزینه ملک را با استفاده از این وام تأمین 
کنند، اما در منطقه ۱2 زوجین متقاضی خرید مس��کن با اس��تفاده از تس��هیالت 

صندوق یکم می توانند تا حدود ۸۵درصد ارزش ملک موردنظر را تأمین کنند.
در مناطق ۱۵ تا 2۰ تهران نیز براساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵ میلیون و ۸۰۰ 
ه��زار تا 7 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اس��ت که متقاضیان خرید مس��کن از محل 
صندوق مس��کن یکم با فرض در دست داش��تن صرفا 2۶۰ میلیون تومان و بدون 
محاسبه سایر منابع مالی می توانند بین بعضا 7۰ تا ۱۰۰درصد ارزش ملک مسکونی 

۴۰ تا ۵۰ متری را خریداری کنند.
همچنین با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن در گزارش های دو مرجع اصلی 
اعالم وضعیت بازار مس��کن، یعنی »بانک مرک��زی« و »دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی« با یکدیگر تفاوت های نس��بتا قابل توجهی دارد، 
متقاضیان خرید مس��کن از محل تسهیالت مس��کن زوجین صندوق مسکن یکم 

بانک عامل بخش مس��کن می توانند در چند منطقه دیگر تهران ش��امل مناطق ۹، 
۱۴ و 2۱ با متوس��ط قیمت به ترتیب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۹ 
میلی��ون و ۴۰۰ ه��زار تومان و ۹ میلیون و ۹۰۰ ه��زار تومان، بین ۵۰ تا ۶۰درصد 
هزینه خرید واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را در این س��ه منطقه تأمین کنند. هرچند 
که این ارقام، براساس گزارش بازار مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن است، 
اما براس��اس گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه قیمت های اعالمی در گزارش 
این مرجع سیاست گذاری تا حدودی باالتر از نرخ های اعالمی در گزارش وزارت راه 

و شهرسازی است، این نسبت ها تا حدودی کاهش می یابد.
حاال شرط 15 ساله بودن بنا، سد راه شده است 

گزارش ه��ای میدانی از بنگاه های معامالت ملکی نیز حاکی از آن اس��ت که در 
مناطق یادشده به ندرت آپارتمان ۵۰ تا ۶۰ متری زیر ۱۵ سال ساخت برای خرید 
پیدا می ش��ود. متأس��فانه علی رغم توقف رشد قیمت مسکن در شش ماه گذشته و 
آغاز روند نزولی قیمت ها در سه ماه اخیر، بانک عامل بخش مسکن هنوز با افزایش 
سقف سنی واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق پس انداز 

مسکن یکم از ۱۵ به 2۰ سال موافقت نکرده است.
این در حالی اس��ت که مهرماه امس��ال این بانک با افزایش س��قف سن بنا برای 
متقاضیان خرید مسکن از محل اوراق تسهیالت مسکن از 2۰ به 2۵ سال موافقت 
کرده بود که اتفاق مثبتی در راس��تای بهبود بازار مسکن مصرفی بوده است. با این 
حال، با توجه به اینکه واحد مسکونی مصرفی و کمتر از ۱۵ سال ساخت در مناطق 
مرکزی و جنوبی پایتخت به سختی در فایل های مشاوران امالک یافت می شود، در 
حال حاضر بسیاری از افرادی که می توانند با استفاده از تسهیالت صندوق مسکن 
یکم خانه دار ش��وند، امکان استفاده از این تس��هیالت را ندارند و عمال یا مجبور به 
انصراف از این صندوق می شوند یا فرصت زمانی آنها برای خرید مسکن منقضی شده 

و بانک با تمدید زمانی آن مخالفت می کند.

مرکز ملی ریسک در کشور با محوریت صنعت بیمه و ریسک های بزرگ مراکز 
تولیدی خدماتی و سایر نهادهای اقتصادی راه اندازی خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دکتر غالمرضا 
سلیمانی که در آیین افتتاحیه نشست علمی بیست و ششمین همایش ملی بیمه 
و توس��عه س��خن می گفت با اعالم این خبر افزود: ارزیابی مدیریت ریسک باید به 
دو صورت تخصصی موردی و ترکیبی دنبال ش��ود و صنعت بیمه پرچمدار ریسک 

در کشور خواهند بود.
ب��ر اس��اس این گزارش رئیس کل بیمه مرک��زی از افزایش ضریب نفوذ بیمه به 
عنوان یکی از ش��اخص های مهم اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: باال رفتن سطح 
نفوذ بیمه در گروه تغییر رویکرد هایی  است که متاسفانه در حال حاضر با چالش 

های بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
وی اف��زود: صنع��ت بیمه به تمهیداتی نیاز دارد تا با رقابتی تر ش��دن بازار بیمه 

خدمات ارزان و با کیفیتی را به دست مصرف کنندگان برساند.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اهمیت تعامل صنعت بیمه و دانشگاه در امر 

توسعه شاخص های صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز  رقابت پذیری به 
اصل مهم اقتصادی مبدل شده و شرکت های بیمه باید این قابلیت را داشته باشند 

تا خدمات را به صورت ارزان تر و کیفیت تر ارائه کنند.
دکتر سلیمانی با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه و نقش آفرینی آن در 
اقتصاد کالن کشور به لزوم استفاده از ابزارهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: رویکرد 
فرهنگ��ی در ارائه محص��والت بیمه ای یک ابزار تعیین کننده و جدیدی اس��ت که 

شرکت های بیمه باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.
وی تفکی��ک ذخیره  ریاضی بیمه های زندگی و غیر زندگی را یک اصل مالی در 
مقوله حسابرسی صنعت بیمه دانست و گفت: بانک ها، نهادهای پولی و مالی، بنگاه 
های اقتصادی و بازار س��رمایه از رقبای جدی صنعت بیمه در ارائه بیمه  نامه های 
زندگی به شمار می روند و در این مسیر  ،  اعطای حق انتخاب محل سرمایه گذاری 

به بیمه گذاران نیز در  افزایش ضریب نفوذ این رشته اثرگذار، کمک خواهد کرد.
رئیس شورای سیاستگذاری بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه از صندوق 
های بازنشس��تگی اختیاری به عنوان یک فرصت مناسب برای افزایش ضریب نفوذ 

رشته بیمه های زندگی در کشور یاد کرد و اظهار داشت:اگر نمایندگان شبکه فروش 
صنعت بیمه تغییر نگاه خود را از فروش��ندگی صرف به مشاوران امین مردم جدی 
بگیرند حرکت بیمه های زندگی به س��طح اس��تانداردهای جهانی دور از دسترس 
نخواهد بود. وی بررسی چالش ها و ارائه راهکارها را از کارهای اصلی همایش های 
تخصصی دانس��ت و گفت: مس��ائل مهم صنعت بیمه از جمله اختالف روش ها در 
مقوله ذخایر فنی هم از موضوعات تعیین کننده اس��ت که باید در این همایش ها 
نقد و بررسی شود. وی در پایان بیمه های درمان را از چالش های بزرگ کشورهای 
توس��عه یافته یاد کرد و افزود: صنعت بیمه کش��ور می تواند با همیاری دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی راهکارهای علمی و عملی را برای توس��عه بیمه های زندگی در 

کشور طراحی و اجرا کند.
گفتنی اس��ت در ای��ن همایش ، عادل منیر دبیر فدراس��یون بیمه گران و بیمه 
گران اتکایی آسیایی و آفریقایی )فیر(، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، مدیران 
عامل صنعت بیمه و محققان و دانشگاهیان اقتصاد حضور داشتند و در حال حاضر  

مباحث تخصصی در پنل های گوناگون در حال برگزاری است.

مسکن یکمی ها در کدام مناطق تهران می توانند خانه بخرند؟

خرید مسکن دشوارتر از گذشته

دکتر غالمرضا سلیمانی در آیین افتتاحیه همایش بیمه و توسعه:

مرکز ملی ریسک در کشور راه اندازی می شود

چهار شنبه
13 آذر 1398

شماره 1444



بازار ارز این گونه نمی ماند
واکنش همتی به افزایش قیمت ارز

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۴۰درصدی اضافه برداشت بانک ها خبر 
داد و اع��الم کرد با توجه ب��ه ذخایر ارزی کش��ور و ارز صادراتی، انتظارات 
غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد ش��ده و داللی و سفته بازی به آن دامن زده، 
پایدار نخواهد بود. عبدالناصر همتی در تازه ترین پس��ت اینس��تاگرامی خود 
نوش��ت: عالوه بر اینکه از ابتدای س��ال بیش از ۱۰ میلی��ارد دالر ارز برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی تامین 
شده است، حدود ۱۵میلیارد دالر نیز در چارچوب سامانه نیما برای واردات 

مواد اولیه واحدهای تولیدی و سایر کاالهای ضروری تامین شده است.
به نوش��ته وی، این روند با ادامه  تالش های صادرکنندگان با قدرت ادامه 
خواه��د یافت. همتی ادام��ه داد: طی دو هفته اخیر ب��ه دالیلی که همگان 
ب��ر آن واقف هس��تند، انتظ��ارات غیرواقعی در بازار ارز ایجاد ش��د و عمدتا 
در برخی فضاها داللی و س��فته بازی به آن دامن زده ش��د، اما با اطالعاتی 
که از این توانایی ها، امکانات و ذخایر ارزی کش��ور و ارز صادراتی دارم، این 
رون��د نمی تواند واقعی و پایدار باش��د، چراکه تغییر خاص��ی در متغیرهای 
کلیدی اتفاق نیفتاده اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: خبر بسیار 
امیدوارکنن��ده اینکه بانک ها در ماه های اخیر نیاز ب��ه نقدینگی کوتاه مدت 
خ��ود را عمدتا از ب��ازار بین بانکی تامین می کنند، بنابراین اجازه برداش��ت 
بانک ه��ا ب��ا بیش از ۴۰درصد کاهش به رقم بس��یار کمتری در مقایس��ه با 
رقم آن در یک س��ال گذشته رس��یده است. از مدیران بانک ها به خاطر این 
انضباط مالی و همراهی در اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی که نهایتا 

در جهت کاهش نرخ تورم است، تشکر می کنم.
همت��ی در پایان همچنین اعالم ک��رد: بانک مرکزی برخالف آنچه عنوان 
می شود در حال حاضر برنامه ای برای انتشار اوراق مشارکت )ودیعه( ندارد.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
سود سپرده های بانکی مشمول مالیات نیست

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که سود سپرده های بانکی مشمول مالیات 
و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

س��ازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای درباره شمول یا عدم شمول مالیات 
و عوارض ارزش افزوده نس��بت به س��ود دریافتی س��پرده های اشخاص نزد 
بانک ها یا موسس��ات مال��ی و اعتباری اعالم ک��رد: از آنجایی که به موجب 
م��اده )۱( قانون مالی��ات بر ارزش افزوده، عرضه کااله��ا و ارائه خدمات در 
ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، لیکن سود دریافتی سپرده های 
اش��خاص از بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز یا فاقد 
مج��وز از بانک مرک��زی از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی ش��ود و بنابراین 

مشمول مالیات و عوارض یادشده نخواهد بود.

دالر روی سد مقاومتی ایستاد
کاهش همزمان قیمت ها در بازار ارز و سکه

در چهارمین روز هفته و دوازدهمین روز آذرماه، همزمان با عقب نش��ینی 
قیمت دالر، ریزش قیمت ها در بازار طال و سکه آغاز شد.

به گزارش خبرآنالین، س��که پس از چند روز پیشروی در بازار و رسیدن 
ب��ه مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ ه��زار تومان، بار دیگر کاهش قیمت را همزمان با 
قیمت ارز در بازار آغاز کرده اس��ت. روز دوش��نبه صرافان و فعاالن بازار طال 
با وجود افزایش قابل توجه قیمت طال و س��که به فروش��نده تبدیل شدند و 
از خرید س��که و طال امتناع می کردند. همین اتفاق احتمال ریزش قیمت ها 
در بازار را تقویت کرد و درنهایت دیروز در بازار طالی تهران هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی ۴میلیون و ۴۰۶ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است 
که س��که ط��رح قدیم بهار آزادی نیز ۴میلی��ون و ۳2۰ هزار تومان خرید و 
فروش شد. این مهم به معنای آن است که قیمت سکه طرح جدید ۱۱ هزار 
تومان و طرح قدیم ۳۰ هزار تومان نسبت به روز دوشنبه ارزان تر شده است.
همچنی��ن نرخ نیم س��که و ربع س��که به ترتیب 2 میلی��ون و ۳۳۸ هزار 
تومان و هر ربع س��که یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان ارزش گذاری ش��دند. 
بر این اس��اس، نرخ نیم س��که ۳هزار تومان افزایش یافت ولی ربع س��که ۶ 
هزار تومان ارزان ش��د. همچنین قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۴۱ هزار و 
۴۰۰ تومان تعیین ش��د. در بازار جهان��ی نیز فعال نرخ هر اونس طال معادل 
هزار و ۴۶۱ دالر مبادله ش��د. در روز دوشنبه قیمت اونس جهانی طال هزار 

و ۴۵۹.۵ دالر اعالم شده بود.
اما در حالی که رئیس کل بانک مرکزی تایید کرده اس��ت که ش��رایط در 
بازار ارز ماندگار نیس��ت و قیمت ها روندی کاهشی در بازار را آغاز می کنند، 
عقب نشینی در بازار ارز کلید خورد و هر دالر در بازار آزاد به قیمت ۱2 هزار 
و ۵۰۰ تومان فروخته ش��د که س��د مقاومتی اعالمی از سوی صرافان است. 

روز دوشنبه هر دالر به قیمت ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رفته بود.
نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی نیز ۱2 هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شد. 

قیمت هر یورو نیز با کاهشی ۵۰ تومانی به ۱۳ هزار و 7۰۰ تومان رسید.
صرافان می گویند حجم خرید و فروش در بازار چندان باال نیست و نوسان 
قیمت ها س��بب نشده است تعداد مش��تریان ارز و طال و سکه افزایش یابد. 
قیم��ت ارز در آبان ماه در کانال ۱۱هزار تومان ب��ود، اما از ابتدای آذرماه به 
کانال ۱2 هزار تومان وارد ش��ده اس��ت. صرافان معتقدند ماندگاری طوالنی 
م��دت قیمت در مرز باالتر از ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان می تواند زمینه را برای 

تغییر سد مقاومتی دالر فراهم کند.

رئیس کل بیمه مرکزی:
نمایندگان بیمه وعده نادرست ندهند

رئی��س کل بیمه مرک��زی به نمایندگان بیمه هش��دار داد که اطالعات و 
وعده های نادرس��ت ب��ه مردم ندهند که در نهایت ب��ه بی اعتمادی بین آنها 
بینجامد. به گزارش ایس��نا، غالمرضا سلیمانی روز گذشته در همایش بیمه 
و توس��عه، اهمیت بیمه های زندگی را مورد توجه ق��رار داد و در این رابطه 
با اش��اره به عملکرد نمایندگی های بیمه گفت: نماینده ها فکر می کنند فقط 
باید بیمه نامه بفروش��ند؛ در حالی ک��ه در نمایندگی های بزرگ، نماینده از 
حالت فروش به مشاور تبدیل می شود چراکه نماینده باید از فروش تا پایان 
تعهد بتواند مش��اور باشد. وی افزود: شاهد بودیم در برخی موارد نمایندگان 
بیمه زندگی وعده های نادرس��تی می دهند که اصال درس��ت نیست و باعث 
بی اعتمادی خواهد ش��د. س��لیمانی همچنین به اب��الغ آیین نامه حاکمیت 
شرکتی اشاره کرد و گفت: در این آیین نامه مدیریت ریسک برای شرکت ها 
پیش بینی ش��ده است تا ریسک ش��رکت ها مورد بررسی قرار گیرد، این در 
حالی است که مرکز ملی ریسک بعد از راه اندازی به تمام پروژه های مرتبط 

با ریسک خدمات ارائه می کند.

بانکنامه

نف��ت ۵۰ دالری، دالر ۸ هزار تومانی، افزای��ش ۶۶درصدی اعتبارات 
عمرانی، اش��تغال زایی ی��ک میلیونی در هر س��ال، افزایش ۱۵درصدی 
حق��وق کارمندان و بازنشس��تگان و ح��ذف یارانه های پنه��ان، ازجمله 

مهم ترین ویژگی های بودجه سال ۹۹ است.
به گ��زارش خبرآنالین، تکمی��ل بودجه ۹۹ به روزه��ای پایانی خود 
نزدیک می شود و بنا به شنیده ها، دولت تا چهار روز دیگر الیحه بودجه 
را به مجلس می برد؛ بودجه ای که گفته می ش��ود با تغییرات گسترده ای 
در ش��کل و محتوا مواجه ش��ده و با پوس��ت اندازی، تصوی��ری کلی از 
تغییرات رویکردی در بودجه دو ساالنه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد.
در این میان، جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
شنبه گذشته برگزار شد و در این نشست، مختصات بودجه سال ۱۳۹۹، 
مناب��ع درآمدی و مص��ارف هزینه ای و تاثیرات اصالحات س��اختاری بر 
بودجه سال آینده، مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. پیگیری ها 
نش��ان از آن دارد ک��ه نف��ت ۵۰ دالری، دالر ۸ ه��زار تومانی، افزایش 
۶۶درص��دی اعتبارات عمرانی، ایجاد یک میلیون ش��غل در هر س��ال، 
افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان و بازنشس��تگان و حذف یارانه های 

پنهان، از مهم ترین ویژگی های بودجه سال ۹۹ است.
وابستگی بودجه به نفت قطع می شود؟

در طول ماه های گذش��ته که الیحه بودج��ه در دولت در حال تدوین 
اس��ت، بارها و بارها شنیده ش��ده که بودجه ۹۹ وابستگی به نفت ندارد 
و ریالی از بودجه نفت در بودجه جاری و هزینه ای صرف نخواهد ش��د. 
از یازدهم اردیبهش��ت ماه امس��ال که معافیت هش��ت کش��ور از تحریم 
نفتی ایران توس��ط آمریکا لغو شد، صادرات نفت ایران به شدت کاهش 
یافت، به طوری که در مردادماه امس��ال، سیدحمید پورمحمدی معاون 
اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از فروش ۳۰۰ هزار بشکه 

نفت در روز خبر داد.
با توجه به این میزان فروش نفت، می توان پیش بینی کرد که احتماال 
میزان ص��ادرات روزانه نف��ت در بودجه ۹۹ حداکثر ۵۰۰ هزار بش��که 
در نظر گرفته ش��ود. آنطور که رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفته، 
صرفا منابعی که از نفت به عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای تسعیر 
می شود، صرف تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های عمرانی خواهد 
ش��د، اما بنا به گفته علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، در 
ش��رایطی که صادرات نفت محدود است، قرار بود درآمد نفتی از بودجه 

حذف شود، ولی این اتفاق نیفتاده است.
او توضیح داده اس��ت؛ قیمت هر بش��که نفت در الیحه ۵۰ دالر دیده 
ش��ده و مجموع درآمد نفتی ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 
اس��ت. این به آن معناس��ت که ما باید 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز 

صادرات داشته باشیم که باید ببینیم آیا این امر شدنی است یا نه؟
درآمدهای مالیاتی چقدر تغییر کرد؟

بررس��ی اعداد و ارقامی که از درون الیحه بودجه بیرون آمده، نش��ان 
می ده��د دول��ت در بخش درآمده��ای بودجه عمده تمرک��ز خود را بر 
افزایش درآمدهای مالیاتی قرار داده و قرار اس��ت درآمدهای مالیاتی در 
سال آینده از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی )که چیزی حدود ۳۰ 
تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود(، لغو معافیت های مالیاتی )که 
به گفته امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، ۳۵درصد از اقتصاد 
کش��ور را شامل می شود( و همچنین تصویب و اجرای پایه های مالیاتی 

جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه افزایش یابد.
حس��ن روحانی نیز در س��فر اخیر خود به اس��تان کرم��ان در مورد 
درآمدهای مالیاتی در س��ال آینده گفت: باالترین مالیاتی که پیش بینی 
شده می توانیم سال آینده دریافت کنیم، ۱۵۰هزار میلیارد تومان است.
اما ظاه��را درآمد مالیاتی در بودجه آینده ۱۶۵ ه��زار میلیارد تومان 
در نظر گرفته ش��ده که در مقایس��ه با امسال، رش��د ۳۰درصدی نشان 
می دهد. این موضوع را علی اصغر یوس��ف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس 
گفته اس��ت. به گفته وی، درآمد گمرکی نیز در حدود ۴۰ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده و در مقایسه با درآمد سال جاری که ۱۶ هزار 

میلیارد تومان بوده است، رشد ۱۴۰درصدی را نشان می دهد.
احتمال حذف یا کاهش یارانه حامل های انرژی وجود دارد

برآورده��ا نش��ان می دهد مجموع��ه یارانه های بودج��ه ای ۱۰۰ هزار 
میلی��ارد تومان، مجموعه یارانه فرابودج��ه ای ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، 
مجم��وع یارانه ه��ای پنهان ۹۸7 ه��زار میلیارد توم��ان و مجمع یارانه 

تسهیالت یارانه ای اعطایی برابر با 7۳ هزار میلیارد تومان است.

مطابق با نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، حذف بخشی از یارانه های 
پنهان، یکی از سه منبع جایگزین درآمدهای نفتی خواهد بود. برآوردها 
حکای��ت از آن دارد ک��ه یاران��ه پنهان گاز طبیعی در ای��ران ۵۴۱ هزار 
میلی��ارد تومان، یارانه پنهان برق ۱۰ ه��زار میلیارد تومان، یارانه بنزین 
۱۹۰ ه��زار میلیارد توم��ان و یارانه نفت گاز ۱۸۱ ه��زار میلیارد تومان 
است. یارانه سایر حامل های انرژی رقمی کمتر از این میزان در محدوده 
۱۱ تا ۱7 هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد. دولت با افزایش قیمت 
بنزی��ن در آبان ماه، رس��ما حذف یارانه های پنه��ان حامل های انرژی را 
از همین امس��ال کلید زده اس��ت. به نظر می رس��د این روند برای سایر 

حامل های انرژی در سال آینده ادامه یابد.
پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می کند

»عالوه بر پرداخت یارانه های نقدی در س��ال آینده، ۱۵ هزار و ۴۰۰ 
میلی��ارد تومان برای کاه��ش فقر صرف خواهیم کرد«؛ این بخش��ی از 
گفته های رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در حاش��یه هفدهمین جلسه 
س��تاد بودجه بوده اس��ت. به گفت��ه نوبخت، نگران��ی از جهت پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی به حدود ۶۰ میلیون نف��ر از ۸۰ میلیون ایرانی وجود 
ندارد، چراکه 2۰ میلیون باقی مانده به طور عمده افراد ثروتمند هستند 
که به نظر می رسد دولت در سال جاری یارانه نقدی آنها را حذف کند.

نرخ دالر در بودجه سال آینده چقدر است؟
تعیی��ن نرخ دالر در بودجه از اهمیت ویژه ای در هر س��ال برخوردار 
اس��ت، چراکه مبنای تبدیل درآمد نفتی به ریال بوده است و از سوی 
دیگر، با توجه به ش��رایط ارزی کشور در مورد تامین ارز واردات مورد 
توجه اس��ت. برای امس��ال دولت نرخ میانگین موزون ۵۴۰۰ تومان را 
برای دالر در بودجه تعیین کرد؛ به طوری که کاالهای اساس��ی و دارو 
ن��رخ ۴2۰۰ تومان دریافت می کردند و س��ایر کااله��ا با نرخ بازار نیما 
تامی��ن ارز ش��دند. در این میان، برخی صحبت های درگوش��ی حاکی 
از آن اس��ت که نرخ دالر در بودجه س��ال آینده ۸ هزار تومان تعیین 
ش��ده اس��ت. البته برخی نیز از دالر ۱۱ هزار تومانی در بودجه سخن 

می گویند.
درباره دالر ۸ هزار تومانی هنوز هیچ یک از دولتمردان و مقامات دولت 
واکنشی نش��ان نداده اند، اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، 
اخبار منتشرشده درباره تعیین نرخ ۱۱ هزار تومان برای دالر در الیحه 
بودجه ۹۹ را رد کرده اس��ت. به گفته همتی، نظر دولت بر تداوم تعیین 
ن��رخ ۴2۰۰ تومان برای دالر در بودجه س��ال ۹۹ اس��ت و بنای تغییر 
نرخ ارز کاالهای اساس��ی را ندارد؛ نکته ای که وزیر اقتصاد نیز دیروز در 
حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار نیز تایید کرد و گفت که مبنای 

محاسبه نرخ ارز تغییر خاصی نمی کند.
دالر 4200 تومانی باقی می ماند

کاالهای اساس��ی در س��ال ۹۹ ب��ا ارز ۴2۰۰ تومان��ی تامین خواهد 
ش��د؛ این یکی از برنامه های دولت برای س��ال آینده خواهد بود. رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در این خصوص، تصمیم دولت را برای استفاده 
از ارز ۴2۰۰ تومان��ی قطعی عنوان کرده و درباره دالیل اس��تفاده از ارز 
ارزان قیمت برای کاالهای اساس��ی توضیح داده اس��ت: دولت به دنبال 
مهار تورم است و اگر به جای دالر ۴2۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده 
ش��ود، یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹، مرغ و ش��کر با دالر 
حدود ۱۱ هزار تومانی تامین ش��ود که در این ش��رایط همه چیز گران 

خواهد شد.
به گفته نوبخت، در حال حاضر تامین کاالهای اساسی با دالر ۴2۰۰ 
تومانی در کش��ور به رویه ای عادی تبدیل  ش��ده است. در یک دوره، با 
وجود استفاده از ارز ۴2۰۰ تومانی قیمت ها افزایش پیدا می کرد، اما در 

حال حاضر این روش مسلط شده است.
اعتبارات عمرانی بودجه 66درصد رشد کرد

در س��مت دیگر مص��ارف بودجه و فارغ از هزینه ه��ای جاری، بودجه 
عمرانی اس��ت که بنا به شنیده ها از درون سازمان برنامه و بودجه، رشد 
۶۶درص��دی دارد. به گفت��ه محمدباقر نوبخت، بخ��ش منابع و مصارف 
عمومی در س��ال آینده عمدتا در بخش طرح های عمرانی است که رشد 
چش��مگیری دارد و حدود ۶2درصد س��هم اعتبارات عمرانی نسبت به 
امس��ال افزایش پی��دا کرده و بخ��ش قابل توجه آن ه��م از حدود 7۰ 
هزار میلیارد تومان به اس��تان ها تعلق می گیرد. او تاکید کرده است که 
طرح های عمرانی را بیش��تر اس��تانی کرده ایم تا استانداران و مسئوالن 
اس��تانی دقت بیشتری داشته باش��ند و کنترل بیش��تری بر طرح های 

عمرانی کنند.
به نظر می رسد چهار اولویت برای طرح های عمرانی تعیین شده است: 
منابع طرح های عمرانی اولویت دار یعنی طرح هایی که می تواند در سال 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ب��ه اتمام برس��د؛ طرح هایی که رهب��ر معظم انقالب و 
رئیس جمهوری در س��فرهای اس��تانی تصویب کرده ان��د؛ طرح هایی که 
ب��رای تعمی��ر و نگهداری و پرداخت��ی کارمندان دولت از آن اس��تفاده 
می شود و طرح های مناطق کمتر توسعه یافته که به صورت ویژه از منابع 

فروش نفت تامین خواهد شد.
به گفته نوبخت، با حذف منابع نفتی از بودجه جاری، درآمدهای نفتی 
که در س��ال آین��ده داریم، با توجه به اینکه نوعی واگذاری س��رمایه ای 
اس��ت، به  ص��ورت تمل��ک دارایی س��رمایه ای برای طرح ه��ای عمرانی 
اختصاص خواهی��م داد؛ البته این همه منابع ما برای طرح های عمرانی 
نیس��ت، بلکه س��ایر منابعی که از صندوق توسعه ملی، تسهیالت بانکی 
که برای طرح های مشارکتی الزم داریم نیز به آن افزوده می شود که در 
قالب برنامه عمرانی دولت به همراه الیحه ای که بدون منابع نفت تنظیم 

می شود، تقدیم خواهد شد.
حقوق ها نیز 15درصد باال می رود

یک��ی از بخش های مه��م بودجه که توجه کارمندان دولت را بیش��تر 
از هم��ه به خ��ود جلب می کن��د، می��زان افزایش حق��وق کارمندان و 
بازنشس��تگان اس��ت. بنا به گفته معاون رئیس جمهور، در بودجه س��ال 
آینده حقوق همه ش��اغالن و بازنشس��تگان ۱۵درصد افزایش می یابد و 
یک عدد دیگر نیز هم ترازی به بازنشستگان و شاغالن پرداخت می شود 
و در این راس��تا س��ال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان ب��ه اعتبارات افزوده 

می شود.
نوبخ��ت همچنین عنوان کرده اس��ت: هر آنچه که امس��ال برای امور 
رفاهی و حقوق و دس��تمزد کارکنان پرداخت خواهیم کرد، سال آینده 
ب��ا وجود همه تحریم ها و اس��تمرار آنها حداق��ل ۱۵درصد پرداخت به 
کارکنان دولت، بازنشس��تگان و همچنین مددجویان و افرادی که تحت 
پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد 

یافت.
بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان چقدر است؟

اگرچه مجلس ش��ورای اس��المی در س��ال جاری برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است، 
اما خبرها حاکی از آن اس��ت که این اعتبار در الیحه بودجه سال آینده 
به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. بنا به گفته رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، مجلس در سال جاری برای این موضوع ۳ هزار و ۴۰۰ 
میلی��ارد تومان اعتب��ار پیش بینی کرد که دول��ت از اختیاری که برای 
افزایش سقف مربوط به این کمک ها بود، استفاده و اعتبار مربوط به آن 
را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. نوبخت گفته اس��ت که تصمیم 
داریم برای سال آینده نیز در الیحه بودجه ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار 

برای همسان سازی حقوق در نظر بگیریم.
هزینه های جاری در سال آینده چقدر خواهد بود؟

میزان هزینه های جاری در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵2 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. از آنجا که حدود ۹۰درص��د از هزینه های جاری 
مربوط به حقوق و دس��تمزد کارمندان اس��ت، می توان گفت که بخش 
عظیمی از هزینه های جاری کش��ور، صرف پرداخت حقوق و دس��تمزد 
می ش��ود. س��ال آینده نیز قرار اس��ت ۱۵درصد حقوق کارمندان دولت 
افزایش یابد، بنابراین طبق گفته محمدباقر نوبخت، س��ال آینده حداقل 
باید ۳۳ هزار میلیارد تومان بیش از امسال برای افزایش حقوق شاغلین 
و بازنشس��تگان در نظر گرفته ش��ود. با توجه به ای��ن وضعیت می توان 
پیش بینی ک��رد که هزینه های جاری دولت در س��ال آینده به بیش از 

۳۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
ایجاد یک میلیون شغل در هر سال؟

در این میان، اش��تغال عنوان دومین برنامه بودجه دو س��االنه ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ اس��ت. ب��ر پایه توضیحات معاون رئیس جمه��وری، یک برنامه 
اش��تغال دوساالنه تدوین ش��ده و در آن هر س��ال، حدود یک میلیون 
فرصت ش��غلی پیش بینی شده است که حداقل 2 میلیون فرصت شغلی 
در این برنامه دو س��االنه ایجاد ش��ود. به گفته نوبخت، اما اینکه از چه 
منابعی می توانیم این شغل ها را ایجاد کنیم و در چه فعالیت هایی امکان 
دارد این اش��تغال ایجاد شود، این همان کاری است که برای سال جاری 

انجام داده ایم و برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفته ایم.

نفت و دالر در بودجه سال آینده چه قیمتی دارند؟

گمانه زنی درباره ارقام کلیدی بودجه ۹۹

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

13 آذر 1398

شماره 1444



در سال 2019 میالدی
بورس تهران پربازده ترین بورس جهان شد

بورس تهران در میان ۴7 بازار مختلف توانست در سال 2۰۱۹ میالدی با 
بازدهی بی نظیر در مقام نخست جهان قرار بگیرد.

به گزارش سنا، شاخص تدپیکس بورس تهران به عنوان متغیر اصلی این 
بازار توانس��ت علی رغم فشارهای اقتصادی وارده بر اثر تحریم های یک جانبه 
غرب با بازدهی ۹7.۴درصدی از ابتدای س��ال میالدی یعنی یازدهم دی ماه 
سال ۹7 تا به حال، در رتبه نخست پربازده ترین بازار سهام دنیا قرار بگیرد.
از می��ان ۴7 ب��ازار برت��ر دنیا، ش��اخص تدپیکس، تنها متغی��ری بود که 
توانس��ت در میان رقیبان دیگر قد علم کند و با پشت سر گذاشتن بازارهای 
دیگر و با اختالف بس��یار زیاد، در صدر جدول بازدهی دنیا بایس��تند و نام 
پربازده ترین بازار سهام دنیا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که 
پس از ش��اخص تدپیکس بورس تهران، با اختالف بسیار زیاد بورس روسیه 
با ۳۴.۶درصد بازدهی رتبه دوم را به دس��ت آورد. رتبه س��وم نیز به بورس 

اتریش با بازدهی 2۸.۹درصدی تعلق گرفت.
جنگ تعرف��ه ای آمریکا و چین و اوضاع نابس��امان اقتصادی دنیا موجب 
ش��د بازاره��ای جهانی یکی پ��س از دیگری با بازدهی منف��ی در این مدت 
همراه ش��وند. افت شاخص بازارهای جهانی در پی نگرانی از آینده اقتصادی 
دو ابرقدرت اقتصادی جهان، موجب ش��د روند توس��عه اقتصادی در دنیا با 

کندی همراه شود .
براس��اس این آمار، منفی ترین ب��ورس در میان بازارهای جهانی به بورس 
نیجریه و ش��اخص NSE۳۰ تعلق گرفت که از ابتدای سال میالدی تاکنون 
ب��ا بازدهی ۱۹.۸- درصدی، منفی ترین بازار س��هام جه��ان لقب گرفت. در 
 BSE همین بازه زمانی، پس از نیجریه، بازار س��هام بلغارس��تان و شاخص
SOFIX ب��ا بازدهی ۸.۱- درصدی در رتبه دوم و بورس مالزی و ش��اخص 
FTSE MALAYSIA KLCIب��ا بازده��ی 7.۹- درصدی در رتبه س��وم 

قرار گرفتند.
از س��وی دیگر، شاخص های مطرح در بازارهای جهانی در این بازه زمانی 
نتوانس��تند عملکرد مناس��بی را به ثبت برس��انند. در این میان، ش��اخص 
داوجونز آمریکا با بازدهی 2۰.۳درصدی در ۱۱ ماه گذش��ته رو به رو ش��د 
و ش��اخص داکس آلمان توانست در این مدت زمان، بازدهی 2۵.۴درصدی 
را از آن خود کند. بر این اس��اس، ش��اخص فوتسی لندن در ۱۱ ماه گذشته 
تنها ۹.2درصد بازدهی داشت و شاخص کک در بورس پاریس نیز با بازدهی 

2۴.۸درصدی به پرونده معامالتی ۱۱ ماه گذشته خود خاتمه داد.
چین با اوضاع نابس��امان اقتصادی و ب��ا وجود جنگ تعرفه ای با آمریکا از 
ابتدای س��ال میالدی تاکنون توانست رشد ۱۵.2درصدی شاخص شانگهای 
را شاهد باشد و کشور ترکیه با وجود آشفتگی متعدد در روابط سیاسی خود 
با آمریکا با افزایش ۱7.۱درصدی ش��اخص BIST با س��ال 2۰۱۹ میالدی 

خداحافظی کرد.
در میان بازارهای خاورمیانه نیز ش��اخص تداول بورس عربستان سعودی 
در این بازه زمانی تنها توانس��ت با رش��د یک درصدی همراه ش��ود و بورس 
عمان بازدهی ۶-درصدی را از خود به جای گذاش��ت. بورس قطر با شاخص 
QE نی��ز بازده��ی ۱-درصدی را ب��ه ثبت رس��اند و بازار ابوظبی با رش��د 
2.۴درصدی ش��اخص ابوظبی، مواجه شد. بورس پاکستان که سابق بر این، 
یکی از پربازده ترین بورس های جهان نام داش��ت در این مدت توانست تنها 
۶درص��د بازدهی را به س��هامداران خ��ود اعطا کند و ب��ورس بحرین نیز با 
شاخص BAHRAIN ALL SHARE رشد ۱۴.2درصدی را در این بازه 

زمانی از خود به یادگار گذاشت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ابتدای همین هفته بود که »س��امانه اموال مازاد بانک ها« رونمایی 
ش��د. با راه اندازی این سامانه، امکان فروش اموال مازاد بانک ها به اشخاص حقیقی 
و حقوقی فراهم ش��ده است که ازجمله آن، اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و مشمول 
اصل ۴۴ اس��ت. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز دو روز پیش با اشاره به 
راه اندازی »س��امانه اموال مازاد بانک ها« گزارش داد: در مرحله اول قرار ش��ده ۱7 
هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها به فروش برسد که شامل امالک تجاری، 
مس��کونی، صنعتی و کش��اورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب 

بانکی است.
طب��ق گفته های وزیر اقتصاد، تاکنون 7هزار میلیارد توم��ان از دارایی های مازاد 
بانک های دولتی واگذار ش��ده است که ۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری 
س��هام و بنگاه ها و ۳هزار میلیارد تومان آن مربوط به اموال تملیکی است. دژپسند 
گفت��ه که درآمد حاصل از واگذاری ها به خزانه دولت واریز نمی ش��ود و تمام آن به 
بانک ها باز خواهد گش��ت که می تواند برای افزایش توان تسهیالت دهی آنها به کار 
آید. همچنین معاون ام��ور بانکی وزیر اقتصاد از عرضه دارایی های منجمد بانک ها 
در بورس کاال و خریداری آنها توسط عموم مردم در آینده نزدیک خبر داده است. 
به گفته معمارنژاد، براساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، تا پایان همین 
ماه، امکان حراج آنالین این امالک در بازار فرعی بورس کاال فراهم می ش��ود. عالوه 
بر این، امکان اس��تفاده از نرم افزارهای بورس کاال نیز به ش��رکت فام )فروش اموال 

مازاد بانکی( داده شده است.
بورس کاال آماده میزبانی از فروش اموال مازاد بانک هاست

در همین زمینه، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس کاالی 
ایران آمادگی خود را برای واگذاری اموال مازاد بانک ها اعالم کرده است، گفت: این 
واگذاری  کمکی در راستای به گردش در آوردن منابع قفل شده و غیرفعال بانک ها 

محسوب می شود و فرصتی مناسب برای بازار سرمایه ایجاد می کند.
ش��اپور محمدی در گفت وگو با ایرنا، به عرضه اموال مازاد بانک ها در بورس کاال 

اشاره کرد و گفت: بورس کاال از سال ۹۱ پلتفرمی را طراحی کرد که حراج های تک 
محصولی در آنجا اتفاق می افتد؛ به طور معمول، کاالهایی که در بورس کاال پذیرش 
می ش��وند کاالهای همگن هستند که به دفعات هم مورد معامله قرار می گیرند، اما 
در مورد امالکی که بانک ها دارند، قرار است معامله یک بار انجام شود که این امکان 

در بورس کاال وجود دارد.
به گفته محمدی، در بورس کاال، دس��تورالعمل و مق��ررات الزم برای میزبانی از 
ام��الک مازاد بانک ها وجود دارد تا از یک س��و، س��رمایه گذاران برای خرید امالک 
بانک ها به مکانی رسمی، شناخته شده و رقابتی همچون بورس کاال مراجعه کنند و 
از سوی دیگر، این امکان برای بانک ها نیز فراهم می شود تا امالک خود را به صورت 

کامال شفاف به فروش برسانند.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت: این رویداد، فرصتی مناس��ب برای 
بانک ها و بازار سرمایه است تا افرادی که می خواهند در امالک سرمایه گذاری کنند، 
به بازاری رسمی و شفاف یعنی بورس کاال مراجعه کنند. در این بین، مزیت همزمان 
این اتفاق آن اس��ت که عالوه بر آزادشدن منابع بانک ها به شکلی شفاف و رقابتی، 
یک گزینه جدید برای س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه نیز به میزبانی بورس کاال 

اضافه می شود.
او با بیان اینکه امیدواریم به زودی ش��اهد معامله نخستین ملک مازاد بانکی در 
بورس کاال باشیم، گفت: شفافیت معامالت بورس کاال از هر نوع معامله در بازارهای 
مختلف و غیررس��می بیشتر است و رش��د هرچه بیشتر معامالت در بورس کاال بر 

شفافیت اقتصاد کشور می افزاید.
آمار محمدی درباره ارائه صورت های مالی توسط شرکت های بورسی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به افشای به موقع صورت های مالی 
از س��وی شرکت های بورسی خبر داد و گفت: ۹۱درصد شرکت ها به موقع اطالعات 
مالی خود را افش��ا کرده، ۸درصد به صورت ناقص و یک درصد از افش��ای اطالعات 

خودداری می کنند.

ش��اپور محمدی روز گذشته در مراسم بزرگداش��ت روز حسابدار که 
در پژوهش��گاه وزارت نیرو برگزار شد، به نقش شفافیت در بازار سرمایه 
اش��اره کرد و افزود: حسابداران و حسابرسان، پایه و اساس شفافیت در 
بازار سرمایه محس��وب می شوند و بیش از ۶۰۰شرکت، ۶۵۰ نهاد مالی 
و ۴۰۰ شرکت غیربورسی، اطالعات مالی و صورت های مالی خود را در 

سامانه کدال سازمان بورس منتشر می کنند.
به گفته رئیس سازمان بورس، همه مردم به این وسیله در شرایط برابر می توانند 
اطالعات و صورت های مالی ش��رکت ها را مشاهده و بررسی کنند. اکنون شرکت ها 
باید چهار بار در س��ال صورت های مالی و ۱2 بار گزارش تولید و فروش خود را به 
س��امانه ارائه دهند و در گام بعدی، برنامه افزایش کیفیت اطالعات مالی شرکت ها 

در دستور کار است.
او موضوع افزایش ش��فافیت اطالعات در بورس را خاطرنش��ان س��اخت و گفت: 
ابت��دای فعالیتم ۴۳درصد ش��رکت ها، اطالعات مالی خ��ود را به موقع و 2۳درصد 
به ش��کل ناقص و بقی��ه نیز هیچ صورت مالی ارائه نمی کردن��د، اما با پیگیری های 

انجام شده اکنون ۹۱درصد شرکت ها به موقع اطالعات مالی خود را افشا می کنند.
به اعتقاد س��خنگوی س��ازمان بورس، عالوه بر افش��ای به موقع اطالعات باید به 
کیفیت آن هم توجه داشت که در این مرحله، حسابداران می توانند کمک کرده و 

کیفیت گزارشگری را ارتقا دهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع حاکمیت شرکتی نیز اشاره کرد و 
گفت: سال گذشته سازمان بورس، اصول حاکمیت شرکتی را ابالغ کرد که امسال 
اجرا می ش��ود، زیرا کنترل داخلی شرکت ها بسیار مهم است و در فاصله تدوین دو 

صورت مالی، دوره ای است که امکان تخلف در آن وجود دارد.
محمدی در پایان با اش��اره به تعامل س��ازمان بورس با حسابداران گفت: مدارک 
و س��وابق حسابداران پیوسته مورد بررس��ی قرار می گیرد تا کیفیت گزارشگری در 

بورس باالتر رود.

به گفته رئیس سازمان بورس، 91درصد شرکت های بورسی، صورت های مالی خود را افشا کرده اند

فروش اموال مازاد بانک ها از مسیر بورس کاال
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تصویب طرح اولیه سند راهبردی صنعت طال 
و جواهر

طرح اولیه س��ند راهبردی صنعت طال و جواهر کش��ور با حضور 
نمایندگانی از تشکل های تخصصی، برخی تولیدکنندگان، طراحان 

و دست اندرکاران زنجیره تولید مورد تصویب قرار گرفت.
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، در 
س��ومین نشست تدوین س��ند راهبردی صنعت طال و جواهر مقرر 
ش��د تا موضوعات مرتبط با بانک مرکزی و س��ازمان اس��تاندارد و 
همچنین گمرک جمهوری اس��المی ایران در جلس��اتی اختصاصی 

مورد پیگیری قرار بگیرد.
سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صمت در این جلسه ضمن 
اع��الم اینکه برای رس��یدن به اه��داف موردنظر در این س��ند هر 
ظرفیتی الزم باش��د را فعال خواهیم ک��رد، گفت: می توانیم کمیته 
راهبری برای حل مسائل کالن با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط 

تشکیل دهیم و کارها را پیگیری کنیم.
ظرفیت های حاکمیتی را برای تحقق س��ند راهبردی صنعت طال 

و جواهر فعال می کنیم
عل��ی آقامحمدی  - رئیس گروه اقتصادی معاونت بررس��ی دفتر 
مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - نیز در 
این نشست با اعالم اینکه اجرای سند راهبردی صنعت طال و جواهر 
ش��روع فعال سازی و ساماندهی زنجیره اصناف در کشور است، بیان 
کرد: ظرفیت بیش از ۳ میلیون نفری اصناف باید مانند فعاالن حوزه 
طال و جواهر و س��نگ های گرانبها دارای س��ند راهبردی مشخص 

بشوند و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
آقامحمدی در ادامه خطاب به فعاالن این حوزه تصریح کرد: شما 
پای کار بیایید و سند راهبردی را به جلو ببرید و ما نیز ظرفیت های 

حاکمیتی و سیاست گذاری را برای شما فعال خواهیم کرد.
گفتنی اس��ت که تنها هفت کش��ور دنی��ا قابلیت تولی��د انبوه و 
ص��ادرات را در حوزه صنعت طال و جواهرات دارند و ایران نیز یکی 
از این کش��ورها است و این صنعت یکی از معدود صنایعی است که 

ما در آن مزیت رقابتی و سابقه تاریخی داریم.

کاهش قیمت لوازم خانگی در راه است
رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی گفت با توجه به 
ورود دو نش��ان تجاری در بازار، قیمت لوازم خانگی با روند کاهشی 

رو به رو است.
مرتضی میری در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
وضعی��ت بازار ل��وازم خانگی اظهار کرد: با توجه به ورود دو نش��ان 

تجاری، قیمت لوازم خانگی با روند کاهشی رو به رو است.
رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی در پاسخ به این 
پرس��ش که افزایش قیمتی در این بازار شاهد خواهیم بود یا خیر؟ 
اظه��ار کرد: هم اکن��ون بازار لوازم خانگی در ثبات اس��ت و افزایش 

قیمتی بر بازار، نداریم.
هم اکنون 7۵درصد تولیدات لوازم خانگی، داخلی است

میری بی��ان کرد: فعالیت صنع��ت لوازم خانگی ایران س��ابقه ای 
طوالنی دارد که در س��خت ترین ش��رایط ایستادگی کرده است، اما 
سرعت رشد این صنعت در دهه های اخیر به دلیل رقابت با کاال های 

وارداتی ُکند شد.
رئی��س اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان لوازم خانگی با اش��اره به 
اینکه لوازم خانگی، یکی از صنایع با دامنه ای بس��یار وسیع و متنوع 
اس��ت، تصریح ک��رد: این صنعت همواره در تالش اس��ت که بتواند 

شرایط مطلوبی برای خریدار و همچنین فروشندگان ایجاد کند.
میری در ادامه تاکید کرد: بازار لوازم خانگی، تحت تاثیر نوسانات 
نرخ ارز اس��ت چرا که بسیاری از زیرساخت های این لوازم، از خارج 
وارد کش��ور می ش��ود و هم اکنون لوازم خانگی، از خ��ارج وارد بازار 

نمی شود.
ب��ه گفته رئیس اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان ل��وازم خانگی با 
اش��اره به اینکه هم اکنون 7۵درصد تولیدات ل��وازم خانگی داخلی 
و 2۵درصد مابقی خارجی اس��ت اظهار کرد: این در حالی است که 

تالش می شود که بیشتر لوازم خانگی را در بازار داخلی شود.

بدون مشارکت عمومی در صیانت از خاک 
اتفاق مثبتی رخ نمی دهد

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت اگر مشارکت 
عمومی بر صیانت و مدیریت خاک وجود نداش��ته باشد هیچ اتفاق 
مثبت��ی رخ نخواهد داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  علی 
مراد اکبری در مراس��م بزرگداشت روز جهانی خاک اظهار کرد: اگر 
مش��ارکت عمومی بر صیانت و مدیریت خاک وجود نداش��ته باشد 
هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. او افزود: اولین هدف ما نهادسازی 
در وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک است که این امر در 

سه فاز تعریف شده است.
اکبری ادامه داد: فاز اول ش��ناخت و ادراکی است که دانشمندان 
و محققان ما را باید با دانش��مندان بین المللی داش��ته باش��ند، فاز 
دوم ادراک اجتماعی اس��ت که همگان باید در کلیه س��طوح انجام 
دهند و فاز س��وم پس از ایجاد درک صحیح از بحث خاک باید آن 

را عملیاتی کنیم.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه 
پیگی��ری و تصویب قانون حفاظت خاک اولین اق��دام ما بود، بیان 
کرد: بر این اس��اس دولت به ما شش ماه فرصت داد تا آیین نامه آن 
را تدوین کنیم تا به تمامی مدیران ابالغ ش��ود که خاک در تمامی 

مطالعات به عنوان مؤلفه استراتژیک دیده شود.
اکبری اس��تفاده از ابزارهای مالی از مجام��ع بین المللی همچون 
فائ��و، ایجاد فرصت تبادل فناوری س��ایر کش��ورهای جهان، پروژه 
مدیری��ت و بهره وری خاک به کمک فائو در دش��ت قزوین عملیاتی 
شده، روش  های تاب آوری زیرساخت های کشاورزی، توانمند بخش 
کشاورزی در حفاظت از منابع آب و خاک از جمله مواردی است که 
در برنامه با فائو دیده شده و با استرالیا، اتریش و هلند هم در مسائل 

پایداری مدیریت خاک و بهره وری آب اقداماتی انجام شده است.

اخبـــار

دبیر انجمن برنج کشور گفت با وجود آنکه میزان واردات برنج در شش 
ماهه نخس��ت سال بیش از نیاز کش��ور است، از این رو اظهارنظر مقامات 

مسئول مبنی بر کسری برنج کشور صحت ندارد.
جمیل علی زاده شایق در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت تولید برنج اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید 
در سال ۹۸ را 2 میلیون و ۹۵۰ هزار تن اعالم کرد که از دیدگاه انجمن 
برنج به س��بب شرایط مساعد اقلیمی میزان تولید 2 میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن اس��ت. وی افزود: بنابر اعالم آمار وزارت جهاد کش��اورزی درخصوص 
تولید برنج تنها ۵۰ هزار تن و انجمن برنج ۴۰۰ هزار تن کس��ری داریم، 
این در حالی اس��ت که در ش��ش ماهه ابتدای سال حداقل ۹۰۰ هزار تن 
برنج وارد کشور شده که این امر بدان معناست که براساس سرانه مصرف 

و آمار تولید وزارت جهاد کشاورزی ۸۵۰ هزار تن و انجمن برنج ۵۰۰ هزار 
تن بیش��تر برنج وارد کشور شده است. علی زاده شایق ادامه داد: با وجود 
آنکه میزان واردات برنج در هر دو حال به غیر از احتساب میزان وارداتی 
که به صورت رس��می اعالم نشده، چشمگیر است، از این رو اظهارنظر هر 
یک از مقامات مس��ئول، ارگان ها و کارشناس��ان مبنی بر کسری برنج در 

کشور صحت ندارد.
انتقاد دبیر انجمن برنج از واردات چشمگیر برنج در ماه های 

نخست سال
دبیر انجمن برنج کش��ور در واکنش به اظهارنظر برخ��ی افراد پیرامون واردات 
مجدد برنج بعد از دوره ممنوعیت بیان کرد: با توجه به واردات بیش از حد، از این 
افراد باید پرسید که برنج های وارداتی را قصد دارند به کجا صادر یا مصرف کنند؟

به گفته وی، با وجود آنکه طی س��ال های ۹۶ و ۹7 حدود 2 میلیون و 
2۰۰ هزار تن برنج وارد ش��د که بیش از نیمی از آن مازاد بر نیاز کش��ور 
بود، از این رو جای این سوال مطرح است که چرا واردکنندگان بر واردات 
مجدد برنج اصرار دارند؟ آیا این افراد قصد دارند برنج را در جای دیگری 
مصرف یا صادر کنند؟ چراکه با وجود مازاد واردات در دو سال قبل و شش 

ماهه نخست امسال نمی دانیم با برنج های اضافی چه باید کنیم؟
علی زاده شایق در پایان درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار تصریح کرد: 
عل��ی رغم تص��ورات، قیمت برنج در مهرماه در مناطق تولید نه تنها اضافه نش��د، 
بلکه کاهش یافت به طوری که در ش��رایط فعلی بهترین و باکیفیت ترین برنج در 
استان های گیالن و مازندران بیش از 2۰ هزار تومان نیست، در حالی که در تهران 

با وجود آنکه این میزان کیفیت نیست، قیمت بسیار باالست.

کسری برنج وارداتی در کشور صحت ندارد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه همه مشکالت کشور 
ناشی از تحریم نیست و یکی از عمده ترین نقایص اقتصاد ما، ساختاری 

است، گفت ساختار اقتصادی ما صادرات محور نیست.
به گزارش تس��نیم، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
کش��ور های همس��ایه را مهمترین مش��تریان صادراتی ایران در دوران 
تحریم خواند و گفت: در این ش��رایط تمرکز ما در صادرات روی همین 
کش��ور های همس��ایه بوده و برای این منظور مطالعاتی نیز انجام ش��ده 

است.
زادبوم گفت: تحلیل ها برای شناسایی گروه کاال هایی که این کشور ها 
وارد می کنند نشان داد که خودرو، قطعات خودرو، صنایع الکترونیک و 

موبایل بیشترین سهم واردات این کشورهاست.
رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران گفت: از س��وی دیگر به تحلیل 
انواع صادرات مان به این کش��ور ها پرداختیم و دریافتیم که در بیش��تر 

کاال های موردنیاز آنها، ما توان صادرات داریم.
زادبوم افزود: محاس��بات ما نشان داد با توجه به نیاز های این کشور ها 

و توان تولید ما، امکان صادرات ساالنه ۱۰۰ میلیارد دالر به همسایگان 
وجود دارد.

وی اضافه کرد: البته این بدان معنا نیست که ما همین حاال می توانیم 
۱۰۰ میلیارد دالر به کشور های همسایه صادر کنیم، بلکه حرف ما این 
اس��ت که فعاالن اقتصادی به ویژه جوانان در نظر داش��ته باشند که در 
این عرص��ه ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دالری وجود دارد و باید برای س��هم 

گرفتن از آن اقدام کرد.
جمش��ید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: با وجود 
ظرفیت ها ساختار اقتصادی ما برمبنای صادرات نیست و به همین دلیل 

ما هیچ وقت به توانایی های صادراتی خود توجه نکرده ایم.
وی اف��زود: در بهتری��ن ش��رایط ما 2درص��د این ب��ازار را در اختیار 

گرفته ایم در حالی که ظرفیت ۹درصد را داریم.
رئیس کمیس��یون صادرات اتاق ایران مهمترین مانع بر سر پیشرفت 
در امر صادرات را بی توجهی عمومی دانست و گفت: اگر فقط بتوانیم از 
نظر روانی، مس��ئوالن و مردم را متوجه نقش مهم صادرات کنیم، بخش 

عمده ای از مش��کالت حل می ش��ود و به طور مثال دیگر جلو صادرات 
گوجه فرنگی گرفته نمی شود.

نف��ر تاکی��د ک��رد: باید ش��رایطی ایجاد ش��ود که هیچ بخش��نامه و 
دستورالعملی که سد راه صادرات شود، صادر نشود.

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران هم گفت: وقتی ما روزی را به 
عن��وان روز ملی ص��ادرات معرفی می کنیم، به این معنا اس��ت که عزم 

ارتقای این بخش اقتصادی وجود دارد.
وی افزود: کار فرهنگی اگرچه زمان می برد، اما باید انجام شود.

زادبوم گفت: ما نباید فراموش کنیم که همه مشکالت کشور ناشی از 
تحریم نیست و یکی از عمده ترین نقایص اقتصاد ما، ساختاری است.

وی تصریح کرد: س��اختار اقتصادی ما صادرات محور نیست بیشتر به 
تولید توجه شده است.

زادب��وم کمبود تنوع محص��والت صادراتی را از جمله مش��کالت این 
عرصه دانست و گفت: نباید تمام توجهات معطوف به چند بخش معدود 

شود.

بی توجهی ش��ورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی امسال برای چندمین سال 
متوالی تکرار شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با وجود تاکید مق��ام معظم رهبری بر 
خودکفایی محصوالت اس��تراتژیک و تالش متعدد مسئوالن طی سال های اخیر، 
در تولید گندم به این دستاورد مهم دست یافتیم که متاسفانه سیاست نادرست 
مس��ئوالن ش��ورای اقتصاد در اجرای قان��ون خرید تضمینی این ام��ر مهم را با 

شکست مواجه کرد.
بی توجهی ش��ورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی امسال برای چندمین سال 
متوالی تکرار ش��د که اگر تا پایان مهلت قانونی کش��ت تدابیری برای اصالح نرخ 
خرید تضمینی گندم اندیش��یده نش��ود، بدون تردید تامین نان کشور به عنوان 

قوت اصلی مردم در معرض خطر قرار می گیرد.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود پایان کشت گندم ظرف 2۰ روز 
آینده، مسئوالن شورای اقتصاد و دولت هرچه سریع تر پیرامون اصالح نرخ خرید 
تضمینی گندم باید تدابیری بیندیشند چراکه در شرایط فعلی تحریم و مشکالت 

تامین ارز، واردات باالی ۶ میلیون تن گندم در سال آینده امکان پذیر نیست.
اگرچه طی س��ال های گذشته همزمان با خودکفایی این محصول استراتژیک، 
بسیاری از افراد فرصت طلب به بهانه سود شیرین واردات تالش کردند تا این امر 
محقق ش��ود، اما در سال های گذشته تالش آنها نتیجه ای دربر نداشت، در حالی 
که استمرار بی توجهی مسئوالن ذی ربط در سال زراعی آینده پایداری تولید این 

محصول استراتژیک را به چالش خواهد کشاند.
حال به س��راغ یکی از مس��ئوالن ذی رب��ط می رویم تا از آخری��ن پیگیری ها 
ب��رای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم و بی توجهی مس��ئوالن ش��ورای اقتصاد 
به قیمت گذاری گندم و تاثیرات س��وء واردات بر تامین نان مصرفی مردم باخبر 

شویم:
واردات 5 میلیون تن گندم در شرایط تحریم شدنی نیست

سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اشاره به 
اینکه پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم جواب نداده است، اظهار 
کرد: علی رغم پیگیری های صورت گرفته از شورای اقتصاد، کمیسیون کشاورزی 

و کمیس��یون امنیت مجلس شورای اسالمی مبنی بر اصالح نرخ خرید تضمینی 
گندم، تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده است.

وی اف��زود: اگ��ر نرخ خری��د تضمینی گندم برای س��ال زراعی آینده 
اصالح نش��ود، دلسردی کشاورزان نس��بت به آینده کشت بدون تردید 

کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم را دربر خواهد داشت.
حس��ینی ادامه داد: کش��اورزانی که بنا به هر دلیلی اقدام به کش��ت 
گن��دم کردند، در صورت ع��دم اصالح نرخ خری��د تضمینی در مرحله 
داش��ت و مبارزه با علف های ه��رز به دلیل نبود تناس��ب درآمد تغذیه 
مناس��بی صورت نمی گیرد که این امر در بح��ث کیفیت گندم تولیدی 

اثر سوء می گذارد.
مش��اور نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی از کاهش حداقل ۳۰درصدی 
س��طح زیرکش��ت گندم گفت و بیان کرد: با توجه به افت سطح زیرکشت، تولید 
گن��دم بیش از ۳۰درصد کاهش می یابد که در صورت از بین رفتن خودکفایی و 

پایداری تولید، تامین نیاز کشور در معرض خطر قرار می گیرد.

ظرفیت 100 میلیارد دالر صادرات به همسایه ها را داریم حتی در تحریم

تکرار بی توجهی به قانون خرید تضمینی گندم

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

زمزمه های کاهش قیمت پراید
قیم��ت پراید طی هفته های گذش��ته تا م��رز ۵۵ میلیون تومان 
افزایش داش��ت اما با اجرای طرح های فروش جدید س��ایپا به نظر 
می رسد بازار به زودی شاهد کاهش قیمت این خودرو خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، گروه خودروسازی سایپا، 
طی روزهای گذشته طرح های فروش جدیدی را آغاز کرده است که 
به نظر می رس��د این طرح های فروش با شرایط ویژه موجب کنترل 
قیمت محصوالت این خودروس��از به خصوص پراید در بازار ش��ود. 
سایپا در طرح های فروش جدیدش محدودیت هایی نظیر سن باالی 
۱۸ س��ال، نداشتن سابقه ثبت نام خودرو طی ۱۸ ماه گذشته، قرار 
دادن خودرو در رهن به مدت یکس��ال در راستای کاهش معامالت 
داللی در بازار و ... را برای متقاضیان در نظر گرفته است. شنیده ها 
حاکی از آن اس��ت که طرح های فروش س��ایپا ب��رای انواع خودرو 
ادامه دار خواهد بود و با این شرایط می توان امید بیشتری به تعدیل 

وضعیت کنونی بازار خودرو داشت.

 هیچ مجوزی برای خودرو آب سوز
صادر نشده است

در پ��ی تبلیغ��ات انجام ش��ده مبنی ب��ر پیش ف��روش تجهی��زات 
آب س��وزکردن خودروها، س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران اعالم کرد 

هیچ مجوزی در این  زمینه صادر نکرده است.
پس از الزامی شدن اس��تفاده از کارت سوخت شخصی خودرو در 
کشور و اصالح قیمت بنزین، هر روز با راهکارهایی در فضای مجازی 
و نش��ریات زرد مواجه می ش��ویم که عموما ظاهری بسیار فریبنده 
دارن��د. برخی از این راهکارها، اغل��ب افرادی را هدف قرار می دهند 
که اطالعات چندانی در زمینه  خودرو و مباحث مرتبط با سوخت و 
انرژی ندارند. همین بی اطالعی زمینه  س��ودجویی افراد عوام فریب و 

متقلب را فراهم می کند. 
مدتی اس��ت ک��ه در زمینه  آب س��وزکردن خودروهای س��واری 
تبلیغات می ش��ود و س��ایتی در این  زمینه برای ثبت نام ایجاد شده 
اس��ت. در این س��ایت، ادعا شده اس��ت با خرید و نصب تجیهزاتی 
به قیمت ۵/۴ میلیون تومان، می توان خودرو معمولی را آب سوز کرد 

و دیگر به استفاده از سوخت بنزین نیازی نیست.
پیش  از  این امیرحس��ن کاکایی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی 

خودرو دانشگاه علم و صنعت، در این باره اظهار کرده بود:
این موضوع پایه ای علمی دارد، اما کاربرد روزمره ندارد و کس��ی 
هم کارکردش را تضمین نمی کند؛ بنابراین به مردم توصیه می کنیم 
به هیچ وج��ه گول این تبلیغات را نخورند. کس��انی که ادعا می کنند 
خودروهای آب س��وز دارند، در هیچ ی��ک از مراجع معتبر صنعتی و 
رسمی کشور بررس��ی نشده اند و حتی در کش��ورهای پیشرفته ای 
همچ��ون آمری��کا نیز نمونه خودرو آب س��وز وجود ن��دارد. برای ما 
عجیب است که چگونه اجازه  تبلیغات چنین ادعاهایی داده می شود.
به گفته  این اس��تاد دانش��گاه، حتی ترکیب س��وخت با آب بعد از 
مدتی به تمام اجزای فنی آسیب می زند و باید مبلغ کالنی بیشتر از 

هزینه  سوخت و بنزین، برای تعمیر خودرو خرج کرد.
همچنین، سیدرضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنع��ت،  مع��دن و تج��ارت و نیز س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ای��ران در این باره اعالم کرده اند تاکن��ون مجوزی درباره پیش فروش 

تجهیزات خودروهای آب سوز صادر نشده است.

عرضه نکردن الستیک در بازار مانند احتکار و 
تخلف است

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به کمبود الس��تیک در 
ب��ازار گفت خ��ودداری از عرضه کاال به بازار پ��س از افزایش قیمت 
بنزی��ن مصداق تخلف اس��ت و با آنها برخورد می ش��ود.  به گزارش 
پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از تس��نیم، رضا رحمانی در 
واکنش به کمبود الس��تیک در بازار به دلی��ل تصمیم کارخانه های 
تولی��دی برای توزیع نکردن محص��والت، گفت: این موضوع مربوط 
به بنزین اس��ت. براساس گزارش های رسیده بسیاری از بنکداران از 
عرضه کاال خ��ودداری می کنند، زیرا می خواهند از نرخ دالر پس از 
افزایش قیمت بنزین آگاه شوند. وی با بیان اینکه عرضه نکردن کاال 
مانند احتکار اس��ت، افزود: خ��ودداری از عرضه کاال به بازار پس از 
افزایش قیمت بنزین مصداق تخلف است و با آنها برخورد می شود.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت به خانه ملت گفت: پس از افزایش 
قیمت بنزین عده ای می خواهند از فرصت سوءاس��تفاده کنند که با 

آنها برخورد خواهد شد.

مذاکره خودرویی ایران با 3 شریک خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید با س��ه شریک خارجی در 
حال مذاکره هس��تیم تا بتوانیم پلتفرم مش��ترک خودرویی را ارائه 
دهی��م. اینها اقدامات زیربنایی در صنعت خودرو اس��ت و از آن هم 
حمایت می کنیم.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
تجارت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه برنامه وزارت صمت درباره ارز دولتی چیس��ت؟ به تجارت نیوز 
گفت: حس��ن روحانی، رئیس جمهور و علی ربیعی سخنگوی دولت 
چندین مرتبه درباره سیاس��ت های ارزی س��خن گفتند. آنطور که 
مش��خص است دولت بنا ندارد که ارز ۴2۰۰ تومانی را به طور کلی 
حذف کند. آنچه پیداس��ت ارز دولتی همچنان به محصوالتی مثل 
نهاده های دامی تخصیص می یابد تا این کاال به قیمت پایین تری به 
دست مصرف کننده برسد. رضا رحمانی در بخش دیگر سخنانش به 
تولید مش��ترک خودرو با برخی خودروسازان خارجی اشاره و اظهار 
کرد: تولید خودروی مش��ترک با خارجی ها ارتباطی به دولت ندارد 
بنابراین برای تولید خودروها بنگاه های خودروس��ازی باید پیشقدم 
ش��وند. با سه ش��ریک خارجی در حال مذاکره هس��تیم تا بتوانیم 
پلتفرم مش��ترک خودرویی را ارائه دهیم. اینها اقدامات زیربنایی در 

صنعت خودرو است و از آن هم حمایت می کنیم.

قائم مقام مدیر در امور فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا ضمن اعالم اینکه برد 
ف��روش فوری ها برای تنظیم بازار بیش��تر بوده و کارایی بهتری برای بازار داش��ته 
اس��ت، گفت با مکانیزم های صورت گرفته در دو خودروس��ازی بزرگ کشور در امر 
فروش  فوری، محصوالت به دس��ت مصرف کنندگان واقعی رسیده و دست واسطه ها 
کوتاه ش��ده است. به گزارش گس��ترش نیوز، مجید باقری، در رابطه با علت افزایش 
قیمت ه��ای اخیر خودرو در بازار، اظهار کرد: دس��ته ای از عوامل متعدد همزمان با 
شرایط خاص در صنعت خودرو و کشور، باعث شد که حباب کاذبی در قیمت های 
خودرو ایجاد ش��ده و روند آرامش��ی که طی یک ماه گذش��ته وجود داشت، دچار 
تغییرات ملموس��ی ش��ود. قائم مقام مدیر در امور فروش گروه خودروس��ازی سایپا 
با بیان اینکه اس��تنباط بازار از نرخ خودرو این بوده اس��ت که ش��اید تولید خودرو 
کاهش پیدا کرده اس��ت، گفت: طبق آمارهای اعالم ش��ده توسط وزارت صمت، در 
نیمه نخست امسال به طور میانگین ۳۵درصد تولید خودرو کاهش پیدا کرده است. 
همچنین طرح های پیش فروش با موعد تحویل سه ماهه دوم سال آینده، از جمله 
عواملی هستند که در ذهن فعاالن بازار این موضوع را تقویت کرده که خودروسازان 
نمی توانن��د تیراژ خود را باال برده و در واقع بتوانند خودروهای مش��تریان را زودتر 
تحوی��ل دهند. وی افزود: عالوه  بر این به طور خ��اص در مورد محصوالت خانواده 
سایپا، خبر بسیار مهم خروج پراید از چرخه تولید، تاثیر بسیار زیادی داشته است. 
موضوعات مرتبط با افزایش نرخ سوخت هم که مزید بر علت شد. همه این عوامل 

س��بب شد که ما احساس کنیم، واسطه ها بس��یار در حال نقش آفرینی هستند. به 
همی��ن دلیل علی رغم تالش برای آنکه بتوانیم به تعهدات خود زودتر عمل کرده و 
تحویل را تس��ریع کنیم، مقداری حباب کاذب در بازار خودرو ایجاد ش��د. این مقام 
سایپا ضمن اعالم اینکه در یکی- دو مرحله، فروش فوری محصوالت پراید در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت، در رابطه با آثار برنامه های فروش فوری بر بازار خودرو اظهار 
کرد: برد فروش فوری برای تنظیم بازار بس��یار بیش��تر از پیش فروش ها بوده است. 
پیش فروش ها اطمینان خاطری را در ذهن مشتریان ایجاد می کند که تولید استمرار 
داشته و برای یک تاریخ خاص در چند ماه آینده، مشتری خودرو خود را رزرو کرده 

و در همان تاریخ تحویل خواهد گرفت.
فروش فوری باعث کاهش قیمت های بازار می شود

وی اف��زود: ف��روش  فوری ها ب��رای بازار کارایی بهتری داش��ته اس��ت. در گروه 
خودروس��ازی س��ایپا و ایران خودرو نیز مکانیزم هایی طراحی ش��ده که فروش های 
فوری به دست مصرف کننده واقعی برسد. به طور مثال ما علی رغم اینکه به نقدینگی 
کل محصول احتیاج داریم، اما ۴میلیون تومان وام بر روی محصوالت قرار می دهیم. 
این وام عالوه بر اینکه کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای خرید محصول خواهد 
بود، باعث خواهد ش��د به واسطه این وام، یکس��ال خودرو در رهن سایپا باشد. این 
بدین معناست که مشتری خودرو را به محض آنکه تحویل گرفت، نتواند سریعا وارد 

دالل بازی ها شده و خودرو را در بازار به قیمت های کاذب بفروشد.

باق��ری تاکید کرد: بنابراین مصرف کننده واقعی می تواند خرید انجام دهد. زمانی 
که مصرف کننده واقعی بتواند خرید خود را از خودروساز انجام دهد، بدیهی است که 

حضورش در بازار و هیجانات کاذب کمرنگ شده یا خنثی می شود.
قائم مقام مدیر در امور فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا با اشاره به شرایط الزم 
فروش  فوری ها، خاطرنشان کرد: ایده دیگر ما این بوده است که اعالم شده افرادی 
که طی ۱۸ ماه گذش��ته از س��ایپا یا ایران خودرو، خرید داش��ته اند، یا افراد زیر ۱۸ 
نمی توانند در طرح فروش  فوری ها ش��رکت کنند و به عبارتی سیستم های ثبت نام 
پیش از آنکه فرد وارد ثبت نهایی شود، این موضوعات را کنترل می کند. همه اینها 
مکانیزم هایی هستند که به ناچار انجام می شود تا تنها مصرف کننده واقعی شناسایی 
شده و دست واسطه ها کوتاه شود؛ بنابراین تاکید ما بر این است که فروش  فوری ها 

می تواند تاثیر فوری و موثری بر بازار و تعدیل قیمت ها داشته باشد.
وی در پایان اظهار کرد: با وجود اینکه شرایط بسیار پیچیده بوده است اما هفته 
گذش��ته ۳۰۰ هزارمین خودرو را هم تحویل داده ایم. این گام بس��یار مهمی است 
که توانسته ایم به این س��مت حرکت کنیم که از ابتدای سال، ۳۰۰ هزار خودروی 
مشتریان را تحویل بدهیم. با توجه به اینکه در خودروسازی در نیمه دوم سال تولید 
بهتر از نیمه اول س��ال خواهد بود، احتماال این روند را تس��ریع کرده و شرایط بهتر 
خواهد شد. امیدواریم با تسریع در روند تحویل ها، تعهدات کاهش یابد و بازار برای 

شب عید آرام شود.

دالالن عامل اصلی افزایش قیمت  خودرو

مع��اون حمل ونقل ش��هرداری ته��ران اعالم کرد که واردات تاکس��ی خارجی 
در کمیس��یون های دولت به تصویب رس��یده است و س��رمایه گذاران عالقه مند 

می توانند در صورت تایید دولت اقدام به واردات تاکسی خارجی کنند.
 

مع��اون حمل ونقل ش��هرداری ته��ران اعالم کرد که واردات تاکس��ی خارجی  
در کمیس��یون های دولت به تصویب رس��یده است و س��رمایه گذاران عالقه مند 

می توانند در صورت تایید دولت اقدام به واردات تاکسی خارجی کنند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، محس��ن پورس��ید آقایی در مراس��م رونمایی از 
ناوگان نوس��ازی ش��ده تاکس��یرانی با س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی عنوان 
کرد: یکی از مس��ائلی ک��ه باید به صورت جدی حل کنیم موضوع بزرگ ش��دن 

شرکت های مالک خودرو است.
او در ادام��ه س��خنان خ��ود اف��زود: اصوالً سیس��تم خودروی ش��خصی برای 
تاکس��یرانی سیستم مناس��بی نیست این در حالی اس��ت که در همه جای دنیا 

تاکسیرانی ها  به صورت شرکتی اداره می شوند.
او با بیان اینکه بنده نوید این را می دهم تا تمامی سیاس��ت های حمایتی خود 
را به روی ش��رکت هایی که در این بخش سرمایه گذاری می کنند متمرکز کنیم، 

گفت: امروز ۳7۰ خودروی اپتیما وارد چرخه ناوگان ش��هری ش��د این در حالی 
اس��ت که اگر این شرکت های خصوصی خودرو مالک نبودند امکان نداشت حتی 
یک خودروی اپتیما که قیمت آن حدود 7۰۰ میلیون تومان اس��ت را ش��خصی 

خریداری کند و از آن به عنوان تاکسی استفاده کند.
معاون حمل ونقل شهرداری تهران ورود این خودروهای با کالس A به ناوگان 
شهری را خوشحال کننده دانست و افزود: باید خرسند بود که چنین خودروهایی 
امروز توس��ط سرمایه گذاران به عنوان تاکسی به کمک حمل و نقل شهری آمده 
اس��ت. پورسید آقایی تصریح کرد: در برخی از محل های خاص مانند هتل ها که 
س��طح مشتریان آن برای مثال توریست ها هس��تند باید از خودروهایی استفاده 

کنیم که سطح آن جهانی باشد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات مهمی که صورت گرفته این اس��ت که 
امروز اولین س��ری ماشین های تاکسی گازس��وز که از امکانات ماده ۱2 استفاده 
می کنن��د وارد چرخ��ه فعالیت ش��ده، گفت: بر این اس��اس، ش��رکت نفت بابت 

صرفه جویی در سوخت، بخشی از بهای آن را برمی گرداند.
او اضافه کرد: براساس قراردادی که منعقدشده و نزدیک به ۴ هزار دالر است 
۳ هزار و ۸۰۰ دالر آن را شرکت نفت از محل صرفه جویی سوخت بازمی گرداند 

و به عزیزانی که این س��رمایه گذاری را کرده اند باید این خبر خوش را بدهم که 
دولت پذیرفته صرفه جویی سوخت در این ماشین ها بیش از این است و براساس 
مصوبه ای که تاییدش��ده میزان صرفه جویی هر دس��تگاه سمند که گازسوز شود 
ب��ه 7 هزار دالر افزایش پی��دا خواهد کرد بدان معنا ک��ه  کل هزینه ای که برای 
خریداری این تاکس��ی ها هزینه ش��ده دولت از محل صرفه جویی سوخت ظرف 

هفت سال به سرمایه گذاران برمی گرداند.
پورسیدآقایی با بیان اینکه امیدوارم این خبر باعث شود که ایران خودرو اقدام 
به افزایش تولید س��مند گازس��وز کند، گفت: به طور طبیعی در آینده تقاضای 

بسیاری زیادی برای این خودرو شکل خواهد گرفت.
او از آزاد ش��دن واردات تاکس��ی خب��ر داد و در توضیح ای��ن مطلب گفت: ما 
هم زمان با تقویت مس��یر س��رمایه گذاری داخلی واردات تاکسی های خارجی را 
ه��م دنبال می کنیم. معاون حمل ونقل ش��هرداری تهران اع��الم کرد که واردت 
خودرو آن هم صرفاً تاکسی خارجی  در کمیسیون های دولت به تصویب رسیده 
است و امیدواریم که به زودی در جلسه اصلی دولت هم مطرح شود و در صورت 
موافقت مجموع به س��رمایه گذارانی که مایل هس��تند تاکسی خارجی وارد کنند 

اجازه وار دات داده شود.

فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ برای برخورد با دالالن بازار ارز که از چند روز 
پیش دوباره وارد این بازار ش��ده و با برخی از صرافی ها نیز همکاری داش��ته اند، 

دستور ویژه صادر کرد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، سردار حسین رحیمی 
در حاشیه اجرای طرح رعد که صبح روز گذشته در مقر پلیس پیشگیری برگزار 
شد، درباره بازگشت برخی از دالالن ارز، گفت: متاسفانه در چند روز اخیر بعضی 
از دالالن ارز بازگش��ته اند که از روز گذش��ته دستور ویژه ای را به پلیس امنیت و 

پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با این افراد صادر کردم.
وی با بیان اینکه پلیس اجازه نخواهد داد تا این افراد امنیت اقتصادی کش��ور 
را ب��ه مخاطره بیندازند، گفت: به این افراد و نیز صرافی هایی که با این افراد کار 

می کنند هشدار جدی می دهم که با هرگونه تخلف برخورد خواهیم کرد.
سردار رحیمی ابتدای سخنانش را با اشاره آلودگی هوای شهر تهران آغاز کرد 
و گف��ت: امروز پس از چند روز آلودگی هوا، باالخره باد و باران به داد ما رس��ید 

و هوا کمی بهتر شد.
وی در مورد اقدامات پلیس در برخورد با خودروهای آالینده و کاهش آلودگی 
ه��وا نیز گفت: در این ایام پلیس با تم��ام توان پای کار آمد. طبق آمارهای ما از 
ابتدای س��ال 2۹هزار خودروی دودزا در تهران جریمه شدند. ۱2۰۰ خودرو هم 

فک پالک شدند و به تعمیرگاه اعزام شدند.
ب��ه گفت��ه رئیس پلیس پایتخت، در م��ورد معاینه فنی هم از ابتدای امس��ال 
تاکنون بالغ بر ۳میلیون بوده که این هم برای تهران اس��ت و هم برای شهرهای 

دیگر.
ب��ه گفته فرمانده انتظام��ی تهران بزرگ حدود ۶۰ ت��ا 7۰درصد آلودگی هوا 
برمی گردد به خودروهایی که دودزا هس��تند و در همین راستا نیز پلیس خود را 

موظف به برخورد با خودروهای آالینده می کند.
وی با اش��اره به تداوم اجرای طرح س��اماندهی رانندگی با موتورسیکلت را در 
تهران گفت: این طرح را با جدیت و حساسیت دنبال خواهیم کرد. در این میان 

بعضی از موتورسیکلت ها در آلودگی هوا نیز نقش ویژه ای دارند و در همین راستا 
برخورد با موتورسیکلت های دودزا نیز در دستور کار پلیس است.

رحیمی در پاس��خ به پرسش��ی در مورد انتقاد یکی از اعضای شورای 
ش��هر تهران از طرح کاهش آلودگی هوا و تاکی��د بر ناکارآمد بودن آن 
گفت: جلس��ات مش��ترکی با ش��هرداری داریم و معای��ب طرح کاهش 
آلودگی هوا را تا قبل از پایان س��ال آماده خواهیم کرد تا ان شاءاهلل آنها 

را برطرف کنیم و سال آینده اجرا شود.
رئی��س پلیس تهران بزرگ در مورد معاینه فنی اتوبوس های ش��رکت واحد و 
مراکز نظامی نیز گفت: همین فش��ارهایی که وجود داشت باعث شده که خیلی 
از این اتوبوس ها و ناوگان نوسازی شوند و بخش زیادی از اتوبوس های نظامی نو 

شده، اتوبوس های شرکت واحد هم که دچار مشکل بودند اصالح شدند.
س��ردار رحیمی در عین ح��ال تاکید کرد: همه دس��تگاه هایی که روی بحث 

آلودگی نقشی دارند باید وظیفه شان را به درستی انجام دهند. 

معاون حمل ونقل شهرداری تهران:

 واردات خودروی تاکسی خارجی قانونی می شود

فک پالک 1200 و جریمه 29 هزار خودروی دودزا در تهران
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به همت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تبادالت دارویی بین دو کشور ایران و اسپانیا توسعه می یابد. این کار با هدف ایجاد 
زیرساخت های الزم برای کسب منافع مناسب صادراتی شرکت های دارویی ایرانی 

اتفاق می افتد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی از صنایع 
رو به رش��د در ایران، صنعت دارو اس��ت؛ صنعتی 
که توس��عه خ��ود را مره��ون تالش ه��ای جوانان 
و متخصص��ان ایران��ی و ایج��اد هماهنگ��ی میان 
بخش های مختلفی مانند وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، بخش خصوصی و س��ایر نهادهایی است 
که در چرخه تولید دانش تا بازار دارو دخیل هستند.

ب��ا تالش های صورت گرفته، داروهای تولیدی در 
کشور با کیفیت باالیی عرضه می شود که این کیفیت 
دلیلی است بر تقاضای شرکت های بین المللی برای 

خرید این محصوالت حیاتی. چند س��الی است که به مدد شکل گیری زیست بوم 
فناوری و نوآوری کشورهای مختلفی مشتری داروهای تولیدی ایران شده اند.

در همین راستا با هماهنگی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری، هیأتی از  نمایندگان شرکت آرافارما، یکی از شرکت های مطرح 
دارویی اسپانیا، از توانمندی های شرکت های تولیدی ایرانی بازدید کرد.

در این بازدید سه روزه، نمایندگان شرکت آرافارما اسپانیا از امکانات تحقیقاتی و 
تولیدی شرکت های مختلفی مانند »درسا دارو«، 
»توفی��ق دارو«، »ب��اران«، »البرز«، »س��یناژن«، 
»شتابدهنده مواد اولیه دارویی ماد«، »شفا دارو«، 
»زیس��ت تخمیر« و »پژوهش��کده غدد دانشگاه 
بقی��ه اهلل« بازدید کردند و ضمن انتقال تجربیات، 
مقدم��ات هم��کاری می��ان طرف ه��ای ایرانی و 

اسپانیایی فراهم شد.
در نهایت قرارداد انتقال فناوری و محصول میان 
ش��رکت های ایرانی و طرف اس��پانیایی با نظارت 

ستاد توسعه زیست فناوری منعقد شد.
شرکت اس��پانیایی آرافارما، یکی از بزرگترین 
صادرکنن��دگان دارو به ایران و دیگر کش��ورهای 
منطقه اس��ت و از موفق ترین شرکت های اروپایی 
تولیدکننده دارو محس��وب می شود. در این قراردادها، تکنولوژی، محصول اولیه و 
دانش فنی در حوزه های مختلف میان شرکت ها تبادل شده و امکان کسب منافع 

مناسب صادراتی برای شرکت های دارویی ایرانی به وجود آمد.

محمدحس��ن عصاره، دبیر ستاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب 
س��نتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست »آشنایی با خدمات 
برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق و دستگاه های اجرایی همکار« با اشاره 

به حضور فعال شرکت های حوزه گیاهان دارویی 
در این زیست بوم گفت: در حال حاضر در کشور 
بیش از 27۰۰ فرآورده مختلف مبتنی بر گیاهان 

دارویی تولید می شود.
 ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دبیر 
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاه��ان دارویی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
اش��اره به ظرفیت ه��ای این صنعت در کش��ور، 
اظهار کرد: س��ازمان بهداشت جهانی )who( بر 
سالمت مبتنی بر طب ملل تاکید دارد و با توجه 
به گس��ترش روزافزون اقبال عمومی به صنایع و 
فرآورده های س��الم مبتنی بر گیاهان دارویی در 

جهان، صنعت گیاهان دارویی در کشور ما نیز شاهد رشد چشمگیری بوده است. 
انواع عطرها، اسانس  ها، فرآورده های دارویی و ... ده ها محصول مختلف گیاه پایه در 
این حوزه وجود دارد که تجارتی با گردش مالی چند صد میلیارد دالری را در سطح  

جهانی شکل داده اس��ت و براساس پیش بینی های بانک جهانی در آینده، صنایع 
حوزه گیاهان دارویی شاهد رشد چند برابری خواهد بود.

 محمدحسن عصاره ضمن تاکید بر پتانسیل های طبیعی گسترده ایران در بخش 
گیاهان دارویی افزود: ایران از جمله کانون های 
اصلی گیاهان اندامیک در جهان است، گیاهانی 
در کشور وجود دارد که مهد سرزمینی آنها ایران 
اس��ت و متاسفانه هنوز به ش��کل فرآورده خام 
صادر می شود. در برخی موارد ترکیبات گیاهانی 
که در کشور وجود دارد، به شکل فرآورده ثانویه 
از خارج از کش��ور  وارد می ش��ود، دستگاه های 
مختلفی با ای��ن صنعت در ارتباط هس��تند و 
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
وظیفه هماهنگی بین بخشی را به عنوان یکی 
از محورهای اصلی فعالیت خود قلمداد می کند.

عصاره با اش��اره به حضور فعال شرکت های 
فع��ال در بخش گیاهان دارویی در زیس��ت بوم 
شرکت های خالق افزود: قرار گرفتن این شرکت ها در ذیل »صنایع خالق«، فکری 
س��نجیده بود که عالوه بر ایجاد رونق بیشتر در زیست بوم، توانست منشأ خدمات 

قابل توجهی برای شرکت های حوزه گیاهان دارویی باشد .

شرکت های گیاهان دارویی به صنایع خالق رنگی تازه می بخشندایران و اسپانیا تبادل دارویی می کنند

»نخس��تین نشست آشنایی با خدمات برنامه توس��عه زیست بوم شرکت های 
خالق و دس��تگاه های اجرایی همکار« به ش��ناخت نیازهای فعاالن زیس��ت بوم 

نوآوری و راهکارهای نو برای توسعه آن پرداخت.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ای��ن رویداد که با هدف 
توس��عه زیست بوم شرکت های خالق برگزار ش��د، با سه پنل »مختص معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری«، »ارائه دهندگان خدمات به ش��رکت های 
خالق« و »بررسی و نیازسنجی خدمات قابل ارائه به خوشه های صنایع خالق« 
کار خود را آغاز کرد. پنل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم میزبان 
دبیران »س��تادهای توسعه فناوری های نرم و هویت ساز«، »توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی« و »توس��عه گیاهان دارویی و طب سنتی« 
ب��ود. مهدی محمدی، دبیر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی از سخنرانان 
پن��ل معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بود ب��ه راه اندازی پلتفرم این 
ستاد برای ارائه خدمات تخفیفی به شرکت های دانش بنیان و خالق اشاره کرد 
و گف��ت: این پلتفرم، خدمات موردنیاز یک ش��رکت دانش بنیان یا خالق را در 
بدو تاسیس تا ۵۰درصد کاهش می دهد. »شرکت  های دانش بنیان و خالق برای 
ش��روع کار خود، هزینه هایی دارند که ما در این پلتفرم تالش کردیم هزینه ها 

را کاهش دهیم و راه اندازی کسب و کارهای این چنینی را تسهیل کنیم.«
محم��دی با بیان این نکت��ه، تاکید کرد: پلتفرم موردنظر تا دو هفته آینده به 
صورت رس��می کار خود را آغاز می کند. در این س��ایت، سرویس هایی براساس 
سطح بلوغ استارت آپ ها ارائه می شود تا از این طریق هزینه های راه اندازی خود 
را تا ۵۰درصد کاهش دهند. بنا به گفته دبیر س��تاد توسعه فناوری های اقتصاد 
دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، بهانه 

شکل  گیری ستادهای توسعه فناوری تس��هیل فضای کسب وکارهای جدید در 
کشور است. این سایت نیز با همین هدف و مبتنی بر توسعه زیست بوم فناوری 

و کارآفرینی ایجاد می شود.
»در حال حاضر بیش از ۶۰۰ ش��رکت خالق در کش��ور شناسایی شده است 

که من معتقدم تعداد واقعی این شرکت ها بسیار بیشتر از این رقم است.«
آنط��ور ک��ه محمدی بیان ک��رد: صنایع خالق حول محور اف��رادی با قدرت 
ذهنی باال و خالق می چرخد که این افراد توانایی باالیی در خلق ثروت و ایجاد 

تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها دارند.
به اعتقاد دبیر س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، همه ش��رکت هایی که مولفه های 
نوآوران��ه ای در مدل کس��ب وکار خ��ود ارائه می کنند جزو ش��رکت های خالق 
محس��وب می ش��وند. با این تعریف تعداد این شرکت ها بس��یار باالتر از عددی 

است که به صورت رسمی اعالم شده است.
محمدی به روند پذیرش خالق بودن ش��رکت ها در س��تادش اش��اره کرد و 
گفت: ما در س��تاد بین س��ه تا پنج روز کاری شرکت های متقاضی خالق بودن 
را پذیرش می کنیم و به مولفه های نوآورانه آنها در راه اندازی کس��ب وکار توجه 

داریم.
»هر ش��رکتی که م��دل جدیدی برای پول درآوردن ارائ��ه کند یعنی خالق 
است و این شرکت را به عنوان یک شرکت خالق در ستاد پذیرش می کنیم.«

محمدی به این مورد اشاره کرد و ادامه داد: شرکت ها برای توسعه کسب وکار 
خود باید قدرت ریس��ک باالیی داشته باشند و از سرمایه گذاری های خطرپذیر 
استقبال کنند. اگر این شرکت ها بازار بین المللی و داخلی را به خوبی بشناسند 

درصد موفقیت کار آنها افزایش می یابد.

محقق��ان اظهار کردند: با در نظر گرفتن الگوی��ی یکپارچه برای تقویت نوآوری و 
کارآفرین��ی در آم��وزش عالی می توان مش��کل کارآفرینی را برط��رف کرد. منظور 
از کارآفرین��ی در آم��وزش عالی چیس��ت؟ این موض��وع مفهومی جهانی اس��ت و 
دانشگاه ها را قادر می سازد تا از طریق نوآوری و مشارکت در توسعه اقتصاد محلی به 
مس��ئولیت پذیری اجتماعی دست یابند و این موضوع، از هر زمان دیگری در جامعه 
دانش امروز اهمیت دارد. چگونگی پیشرفت یک دانشگاه کارآفرینی می تواند توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشورهایی که در زمینه فناوری های نوین و نوآوری های مبتنی 
بر علم عقب مانده اند را بهبود بخشد. فارغ التحصیالن آینده می توانند با چالش هایی 
برای بهترشدن جامعه مواجه شوند. کارآفرینان با ایجاد مجموعه مهارت ها و مشاغل 
سودآور می توانند در پیشرفت اقتصادی کشور و شکل گیری جهان نقش داشته باشند.

اما چرا کارآفرینی و مهارت های مرتبط با آن مهم است؟
کارآفرینان، س��رمایه های باارزش کشور هستند و پرورش آنان می تواند عالوه بر 
ایجاد شغل و مشارکت در اقتصاد کشور، روش و کار در زندگی را نیز معرفی کنند.

محققان اظهار کردند: باید منابع بیشتری برای شکل گیری فضای کارآفرینی اختصاص 
یاب��د و در آموزش عالی می توان محیط هایی برای اب��راز ایده ها و نوآوری ها فراهم کرد. 
مهمترین نکته اینجاست که باید دانشجویان را با دانش و مهارت های عملی تجهیز کرد. 
درخشان ترین کارآفرینان، مهارت های خاصی دارند، یک شبه نمی توان کارآفرین شد و 
برای دستیابی به آن، نیاز به زمان است، پس هرچه زودتر شروع کنیم بهتر است. برای 
هر مسیر شغلی، آموزش نیاز است و کارآفرین شدن هم از این قاعده مستثنی نیست. 

آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از آموزش عالی می تواند برای همه سودمند باشد.
چگونه کشورهای مختلف از کارآفرینان خود حمایت می کنند؟

بهترین کشورها برای کارآفرینان، آلمان، ژاپن، ایاالت متحده، انگلیس، سوئیس، 
سوئد، کانادا، سنگاپور، استرالیا و هلند هستند. در گزارش دیگری از اکونومیونیتور 

آمده اس��ت که چین و هند به عنوان دو محیط نامناس��ب برای کارآفرینان جدید 
است. موانع ورود کارآفرینان به دنیای کار در اروپا دشوارتر از ایاالت متحده است.

اینترنت، موانع ورود به راه اندازی یک تجارت دیجیتال را بسیار کمتر از گذشته 
کرده اس��ت. فرد می تواند در چند س��اعت، بدون هیچ گونه  مهارت برنامه نویس��ی 
و مهارت های طراحی وب، مش��اغل آنالین راه اندازی کند. سیستم آموزشی امروز 
بیش از آنکه مهارت های حل مسأله را ایجاد کند، بیش از حد بر روی تئوری تمرکز 
می کند. این سیستم ها به جای اینکه به دنبال افزایش اشتغال و تجربه باشد، بیشتر 
متمرکز بر نوشتن مقاالت و کسب نمرات است. بسیاری از فارغ التحصیالن برتر با 
داشتن دانش علمی نظری شاغل می شوند، اما هیچ مهارتی در زندگی واقعی ندارند.
مجموع��ه مهارت های کارآفرین��ی از طریق تجربه آموخته می ش��ود. برای 
پرورش کارآفرینان، باید هدف، ایجاد فرهنگ های نوآوری باش��د. در گذش��ته، 
افراد تحصیلکرده به راحتی صاحب ش��غل می شدند، اما در حال حاضر چنین 
نیست. بازار ش��غل و آموزش عالی رقابتی تر شده، زیرا تعداد افراد تحصیلکرده 
در جامعه افزایش یافته است. در سال 2۰۱۸ تقریبا ۳۰درصد از افراد ۱۸ ساله 
در انگلس��تان در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند و این میزان بیشترین 
تعداد ثبت شده تاکنون بوده است. این بدان معناست که فارغ التحصیالن برای 
اشتغال نیازمند مدرک بیشتری هستند. دانشگاه کمبریج یک مرکز در وب سایت 
خود دارد که به منظور ارتقای دوره های کارآفرینی، برنامه ها و تسهیالتی برای 
کارآفرینان و افراد در نظر گرفته است. مسیرهای رشد نوآوری و کارآفرینی در 
آموزش عالی عمدتا مسیرهای گسسته ای را دنبال می کنند که هر کدام مستقل 

از دیگری است.
محققان اظهار کردند: برای افزایش ش��غل، نیاز ب��ه تمرکز بر روی کارآفرینی و 

نوآوری است که با پرورش مهارت ها و رؤیاهای مبتکران جوان آغاز می شود.

مدیرعامـل یوتیـوب در مصاحبه ای که به تازگی با شـبکه  CBS انجام داده، از سیسـتم 
پیشـنهاد ویدئـوی سـایت خـود دفاع کرده اسـت. به گـزارش زومیـت، با ادامـه یافتن 
مشاجره های منتقدان با یوتیوب )YouTube( بر سر مسائل مختلف از ترویج افراط گرایی 
تا سوء اسـتفاده از کودکان، اکنون این منتقدان سیسـتم قدرتمند پیشـنهاد  ویدئوی این 
سـایت را هدف قرار داده اند. سیسـتم فـوق از الگوریتم بـرای هدایت کاربران به سـمت 
محتواهای جدید اسـتفاده می کند. روز یکشـنبه، سـوزان وژکیکـی، مدیرعامل یوتیوب، 
طی مصاحبه ای که با برنامه  60 دقیقه  شـبکه  CBS داشـت، از مکانیسـم پیشـنهاد ویدئو 
در سـایت متبـوع خود دفـاع کرد و گفت که در هـر دقیقه، بیش از 500سـاعت ویدئو در 
یوتیوب بارگذاری می شـود و به خاطر همین حجم زیاد، امکان بررسی دستی ویدئوها برای 
پیشنهاد آنها وجود ندارد. سیستم پیشنهاد ویدئوی یوتیوب بحث های زیادی را برانگیخته 
اسـت. عده ای معتقد هسـتند که این سیسـتم کاربران را به هزارتوی تماشای محتواهای 
اعتراض برانگیز و حاشـیه دار می کشـاند. سیاسـتمداران نیـز با انتقـاد از قانون محافظت 
قانونی موسـوم به بخش Section(230 230(، که پلتفرم های فناوری را مسـئول محتوای 

تولیدشده توسط کاربران نمی داند، به شدت به یوتیوب تاخته اند.

وژکیکی در مصاحبه خود گفت: اگر ما مسـئول هر کدام از بخش های محتوایی بودیم که 
]دیدن آن را به دیگران[ پیشنهاد می کنیم، آن را بررسی می کردیم. این بدان معنا خواهد 

بود که اطالعات بسیار کمتری در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
سیستم پیشنهاد ویدئوی یوتیوب، عامل اصلی برخی از مهم ترین رسوایی هایی است که 
این سایت دچار آن شده است. در ابتدای سال جاری، یوتیوب به خاطر ایجاد حلقه ای برای 
تماشـای فیلم های مرتبط با اختالل پدوفیلی به شدت مورد حمله قرار گرفت. این اتفاقات 
پس از آن افتاد که یوتیوبری به نام مت واتسون چگونگی افتادن به دام ویدئوهای یوتیوب 
و تماشای کودکانی در موقعیت های تحریک کننده  جنسی را تشریح کرد. زیر همان پست، 
کاربران لینک هایی به سـایر ویدئوهای مشابه را با دیگران به اشتراک می گذاشتند و حتی 
الگوریتم هـای یوتیوب هم ویدئوهای بیشـتری از آن قبیل موارد را برای دیدن به کاربران 
پیشـنهاد می کرد. کمک به ترویج آموزه های افراط گرایان و نژادپرسـتان سفیدپوست نیز 

عامل دیگری است که موجب شد سیستم پیشنهاد ویدئوی یوتیوب زیر سؤال برود.
وژکیکی در پاسـخ به سـواالت گفت که یوتیوب با همکاری کارشناسـان مشـغول کار برای 
پیدا کردن راهی برای مقابله با این نوع محتواها اسـت. عالوه بر این، در روزهای ابتدایی سال 

با طراحی زیرساخت توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

هزینه راه اندازی استارت آپ ها کاهش  یافت

رفع مشکل بیکاری با کارآفرینی

مدیرعامل یوتیوب از عملکرد سیستم پیشنهاد ویدئوی سایت دفاع کرد

دریچــه

رویداد اس��تارت آپ ویکند ش��یراز با همکاری بنیاد نخبگان فارس و دانش��گاه شیراز 
برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، رویداد استارت آپ ویکند با مشارکت 
بنیاد نخبگان استان فارس، مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز و پارک علم وفناوری فارس، 
به مدت دو روز و با حضور هفت تیم متش��کل از اعضای هیأت علمی دانش��گاه ش��یراز 

برگزار شد.
در این رویداد که با موضوعات مختلف و متنوع دانش��گاهی برگزار ش��د، تیم ها پس 
از ش��رکت در کارگاه های آش��نایی با کار گروهی و نحوه ایجاد بوم کسب و کار، وارد فاز 
عملیاتی ش��دند و توانستند ضمن رسیدن به نتایج مدنظر، به پارک علم وفناوری استان 

فارس راه یابند.

رویداد استارت آپ ویکند شیراز 
برگزار شد

چهار شنبه
13 آذر 1398
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مدیرعام��ل فرابورس ای��ران، راه ان��دازی و پذیره نویس��ی فراصندوق 
س��تارگان را گامی بزرگ در توسعه زیس��ت بوم نوآوری کشور دانست و 
گفت های تک، فناوری اطالعات، تجارت الکترونیک و ارتباطات و سالمت 

از مهمتری��ن حوزه های س��رمایه گذاری این 
صندوق خواهد بود .

به گزارش س��نا، امیر هامونی افزود: امروز 
ش��اهد پذیره نویس��ی و افتتاح صن��دوق در 
صن��دوق س��تارگان بودیم که با مش��ارکت 
۱۰ نه��اد اقتص��ادی و حاکمیتی کش��ور و 
ش��رکت های ب��زرگ بورس��ی و فرابورس��ی 
رونمایی ش��د و خبرهای خ��وب دیگری نیز 
با موضوع توس��عه زیست بوم نوآوری در بازار 

سرمایه در راه است .
مدیرعام��ل فرابورس ایران، س��رمایه این 
صن��دوق را حداق��ل ۵۰۰ میلی��ارد تومان 
اعالم کرد و گفت: قرار اس��ت س��رمایه های 

جذب ش��ده در این صندوق در طرح های جس��ورانه - که پرتفوهای آن 
صندوق های جسورانه و صندوق های سرمایه گذاری بخش خصوصی اند- 

سرمایه گذاری شود.

هامون��ی افزود: انتظار م��ی رود با این حجم از س��رمایه گذاری، اندازه 
صندوق های موجود ما به بیش از چهار برابر افزایش یابد.

خاطرنش��ان می ش��ود در آیین رونمایی و پذیره نویس��ی فراصندوق 
و  س��رمایه گذاری  تفاهم نام��ه  س��تارگان 
مشارکت در این صندوق میان سورنا ستاری 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور، 
محمدمخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره(، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی به عنوان سه موسس صندوق 
و همچنین مرتضی بختیاری رئیس کمیته 
ام��داد امام خمین��ی )ره(، مه��دی اخوان 
بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار 
ایران، محمدمهدی دادمان قائم مقام سازمان 
تبلیغات اس��المی، محمدرضا اس��کندری 
مدیرعامل س��ازمان اقتصادی کوثر، مهدی 
صفری مدیرعامل ش��رکت توسعه اعتماد 
مبین، س��یدمجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مصطفی 
خاکسار قهرودی قائم مقام آستان قدس رضوی به عنوان سرمایه گذاران 

کلیدی فراصندوق ستارگان به امضا رسید.

رئیس س��ازمان ملی کارآفرینی اعالم کرد در جریان جلسات این سازمان با 
مسئوالن قوه قضائیه بنا ش��ده مشکالت مربوط به استارت آپ ها و شرکت های 
فع��ال در حوزه نوآوری و فناوری اطالعات به آنها ارائه ش��ده و برنامه ریزی در 

مسیر برطرف کردن آنها آغاز شود.
 حسین سالح ورزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: همانطور که پی��ش از این در بخش هایی از 
اقتصاد مقاومتی در اهمیت فعالیت ش��رکت های 
فع��ال در ن��وآوری و فناوری اطالع��ات به عنوان 
یکی از حوزه های اقتصاد ایران صحبت ش��ده، در 
سال های گذش��ته سازمان ملی کارآفرینی تالش 
کرده مقدمات فعالیت گس��ترده این شرکت ها را 
فراهم کند و با پیگیری از دس��تگاه های مختلف، 

مقدمات الزم برای حضور آنها را به وجود آورد.
وی با اش��اره به نقش استارت آپ ها در افزایش 
تاب آوری اقتصاد کش��ور در شرایط تحریم، اظهار 
ک��رد: س��ازمان مل��ی کارآفرینی ب��ه کمک اتاق 

بازرگان��ی ایران تالش ک��رده با یک برنامه ریزی مدون، م��وارد و موانع موجود 
در مس��یر کسب و کارهای دانش بنیان را شناس��ایی کند و برای برطرف کردن 

مشکالت آنها پیگیری های الزم را در دستور کار قرار دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به جلسات سازمان ملی کارآفرینی 
ایران با معاونت پیش��گیری و دبیر س��تاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ق��وه قضائی��ه، اظهار ک��رد: در جریان این جلس��ات که به ط��ور منظم برگزار 
ش��ده، چگونگ��ی حمایت ق��وه قضائی��ه از این 
کسب وکارها مطرح و بررسی ها درباره چگونگی 
رسیدن به یک راه حل قابل قبول در دستور کار 

قرار گرفته است.
سالح ورزی در پایان خاطرنشان کرد: از همه 
تشکل ها و کس��ب وکارهای نوآور و دانش بنیان 
می خواهیم که مشکالت خود در حوزه فعالیت 
و توسعه کسب وکارهای شان را به سازمان ملی 
کارآفرینی ارائه کنند تا در جریان جلسات آتی 
با مس��ئوالن قوه قضائیه، این مس��ائل مطرح و 
در صورت امکان پذیر بودن مشکالت این حوزه 

برطرف شود.
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته با توجه 
ب��ه محدودیت هایی که از تحریم نفت ایران به وج��ود آمده، دولت اعالم کرده 
فضای قابل توجهی برای فعالیت به اقتصاد غیرنفتی ارائه خواهد کرد و در این 

بین کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اهمیت زیادی دارد.

حل مشکل استارت آپ ها با کمک قوه قضائیهراه اندازی نخستین فراصندوق سرمایه گذاری خطر پذیر در کشور

نشس��ت آش��نایی با خدمات برنامه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق 
و دس��تگاه های اجرایی با حضور مس��ئولین مختل��ف معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه ها، روز دوشنبه ۱۱ آذر برگزار 
ش��د، سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر س��تاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از در این نشس��ت ضمن تاکید بر گس��ترش حمایت از 
ش��رکت های خالق و فرهنگ��ی، به توضیح جزییات برنامه پش��تیبانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از زیست بوم صنایع خالق 

پرداخت.
 ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از با اشاره به تالش های 
صورت گرفت��ه در این زمینه، اظهار کرد: حس��ب وظایفی که توس��ط قانون برای 
نهادهای مختلف به ویژه، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تعریف شده 
است، در این معاونت یک برنامه محوری برای حمایت  از شرکت های دانش بنیان 
وجود دارد. بر این اس��اس یک بس��ته حمایتی کامل برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
سیدمحمدحسین سجادی نیری در ادامه افزود: نکته اصلی اما این موضوع است 
که ش��رکت های دانش بنیان تنها محور شکل گیری یک اقتصاد دانش بنیان و پویا 
نیستند. شرکت ها و مجموعه های دیگری نیز وجود دارند که  نوآور هستند، هرچند 
ممکن اس��ت این نوآوری لزوماً منجر به خلق فناوری برتر نشود، اما این شرکت ها  
نیز نقشی کلیدی در تکوین و رشد یک اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند. به همین 
خاطر الزم دیده شد که یک برنامه مکمل به موازات برنامه حمایت از شرکت های 

دانش بنیان برای حمایت از صنایع خالق و فرهنگی، تدوین شود.
 نقش کلیدی شرکت های خالق

دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز، نقش ش��رکت های خالق در 
کشورهای توسعه یافته را کلیدی خواند و گفت: در زیست بوم شرکت های خالق، در 

گام اول برنامه ای با سه گروه شرکت مختلف تدوین شد. گروه اول استارت آپ ها و 
ش��رکت های خدماتی آی تی محوری هستند که مورد حمایت برنامه شرکت های 
دانش بنیان قرار نمی گیرند. گروه دوم، شرکت هایی هستند که در صنایع فرهنگی 
مش��غول به فعالیت هس��تند و گروه سوم نیز ش��رکت های هستند که در کسب و 

کارهای مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی اشتغال دارند.
رئیس »برنامه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق کشور« در ادامه بیان 
ک��رد: یکی از رویکردهای اصلی این برنامه این اس��ت که با حمایت از 
صنایع خ��الق و فرهنگی  نوعی فرآیند »هویت بخش��ی« انجام گیرد. 
این هویت بخشی باعث می شود که برای مثال زمانی که شرکتی تحت 
عنوان »ش��رکت خالق« شناس��ایی می شود، دسترس��ی آسان تری به 
برخی خدمات و س��رویس های ارائه شده از سوی نهادها و دستگاه های 

مختلف داشته باشد.
سجادی نیری با اشاره به جزییات برخی تالش های صورت گرفته جهت گسترش 
چتر حمایتی زیس��ت بوم شرکت های خالق و فرهنگی، اظهار کرد: برای شناسایی 
ش��رکت های خواهان برخ��ورداری از خدمات مختلف ارائه ش��ده، مبادی مختلفی 
تعریف شده است. شتاب دهنده ها، جشنواره های معتبر )که بیش از سه دوره برگزار 
شده اند( و برخی دیگر از مراکز به عنوان مبادی شناسایی شرکت های حائز شرایط 
ش��رکت خالق، شناخته می شوند، همچنین  چهار ستاد مستقر در معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری شامل: ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی هستند.

سیدمحمدحسین سجادی نیری با اشاره به وجود نزدیک به ۶۰ مبادی شناسایی 
صنایع خالق و فرهنگی در کش��ور گفت: غیر از این مبادی، ش��رکت ها به صورت 
مس��تقیم نیز می توانند در س��امانه مشخص شده به همین منظور ثبت نام کنند و 

مراحل شناسایی به عنوان یک شرکت خالق و فرهنگی را بگذرانند.

رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اس��المی گفت اس��تارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان با توجه به نیاز کشور باید در حوزه آب و ارتقای کیفیت آن 

ورود جدی پیدا کنند.
به گزارش ایرنا، داوود محمدی روز سه شنبه در آیین افتتاح استارت آپ بین المللی 
فناوری های نوین سالمت که در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، افزود: یکی 
از مواردی که باید بیش از پیش در کشور ما مورد توجه قرار گیرد فناوری های نوین 
و استارت آپ ها در همه شئون اقتصادی، صنعتی و تولیدی، کشاورزی خدمات است.
وی اضاف��ه کرد: ما در زمینه تولید علم رتب��ه خوبی در دنیا داریم اما در تبدیل 
عل��م به ثروت به طور شایس��ته ای عمل نکرده ایم به خص��وص در قزوین با وجود 
آنکه همه زیرس��اخت ها فراهم اس��ت و با دانش��گاهَ های خوب و بضاعت صنعتی و 
کشاورزی پیش��رفته جزو چند دشت اول هستیم پیش��رفت خوبی در این زمینه 

حاصل نشده است.
محمدی، ارتباط علم و فناوری با تولید و کش��اورزی و صنعت را حلقه مفقوده 
پیش��رفت کش��ور دانس��ت و افزود: یکی از نیازهای مهم جامعه بحران آب اس��ت 
و در خ��ود قزوی��ن تامین آب ش��رب که منبع اصلی آن چاه ها هس��تند به خاطر 
خشکس��الی های اخیر که باعث کاهش سطح سفره های زیرزمینی شده به مشکل 

برخورده است.
محمدی با تاکید بر اینکه با همکاری کس��انی که در این حوزه گام برمی دارند، 
می توانی��م به دس��تاوردهای خوبی برس��یم، گفت: بای��د در راس��تای حمایت از 

استارت آپ ها منابع کافی برای پژوهش تعریف و تخصیص داده شود.
این نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی افزود: برای بهره گیری از علوم 
جدید حداقل بودجه پیش بینی شده و تالش می شود قدم های بلندتری در تدوین 

بودجه این بخش برداشته شود.
رئیس مرکز رش��د فناوری های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و دبیر این 
اس��تارت آپ ها گفت: با فراخوان این رویداد علمی ۱۴2 ایده از سراس��ر کش��ور به 
دبیرخانه ارس��ال ش��د که ۳۰ ایده پس از داوری در روز سوم استارت آپ پذیرفته 

می شوند.
حمید کارتاب افزود: هدف از اس��تارت آپ ها در کشور ایجاد فضای شور و نشاط 
و انگیزش است تا با تبادل فکر بین دانشجویان و ایده پردازان بتوانند بسترساز رفع 

چالش های جامعه باشد.
دبیر علمی استارت آپ بین المللی فناوری های نوین سالمت با بیان اینکه ایده های 
ارسال شده از سوی 2۰ داور ارزیابی خواهد شد، افزود: همچنین این رویداد علمی 
و فناوری می تواند به فضایی برای ایده هایی تبدیل شود که پرورش داده شوند و در 

نهایت مورد حمایت و تجاری سازی قرار گیرند.
در بین ۱۴2 ایده ارس��ال ش��ده به این اس��تارت آپ هش��ت مورد از آنها توسط 

دانشجویان خارجی مشغول تحصیل در ایران انجام شده است.
استارت آپ ها در معنای عام به کسب و کارهای نوپا و خالقانه که از قبل مشابه 

آن وجود نداشته، اطالق می شود.

استارت آپ ها به طور جدی به حوزه آب ورود کنند

وژکیکی در مصاحبه خود گفت: اگر ما مسـئول هر کدام از بخش های محتوایی بودیم که 
]دیدن آن را به دیگران[ پیشنهاد می کنیم، آن را بررسی می کردیم. این بدان معنا خواهد 

بود که اطالعات بسیار کمتری در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
سیستم پیشنهاد ویدئوی یوتیوب، عامل اصلی برخی از مهم ترین رسوایی هایی است که 
این سایت دچار آن شده است. در ابتدای سال جاری، یوتیوب به خاطر ایجاد حلقه ای برای 
تماشـای فیلم های مرتبط با اختالل پدوفیلی به شدت مورد حمله قرار گرفت. این اتفاقات 
پس از آن افتاد که یوتیوبری به نام مت واتسون چگونگی افتادن به دام ویدئوهای یوتیوب 
و تماشای کودکانی در موقعیت های تحریک کننده  جنسی را تشریح کرد. زیر همان پست، 
کاربران لینک هایی به سـایر ویدئوهای مشابه را با دیگران به اشتراک می گذاشتند و حتی 
الگوریتم هـای یوتیوب هم ویدئوهای بیشـتری از آن قبیل موارد را برای دیدن به کاربران 
پیشـنهاد می کرد. کمک به ترویج آموزه های افراط گرایان و نژادپرسـتان سفیدپوست نیز 

عامل دیگری است که موجب شد سیستم پیشنهاد ویدئوی یوتیوب زیر سؤال برود.
وژکیکی در پاسـخ به سـواالت گفت که یوتیوب با همکاری کارشناسـان مشـغول کار برای 
پیدا کردن راهی برای مقابله با این نوع محتواها اسـت. عالوه بر این، در روزهای ابتدایی سال 

جاری، یوتیوب الگوریتم پیشنهاد ویدئوی خود کمی دستکاری کرد و همین کار موجب کاهش 
70درصدی ویدئوهای سـؤال برانگیز در ایاالت متحده  آمریکا شـد. با این حال، او معتقد است 
که شـرکت نباید پا را از این فراتر بگذارد و راه سانسـور را در پیش بگیرد: ما واقعا تالش های 
زیادی کردیم تا راه درست برای برقراری توازن بین مسئولیت پذیری با آزادی بیان را دریابیم.
بسـیاری از دردسرها ناشـی از این واقعیت اسـت که یوتیوب، پلتفرمی باز است؛ یعنی 
هـر فردی که به اینترنت متصل اسـت اجـازه  بارگذاری ویدئو در آن را دارد. پیشـرفت و 
بزرگ تر شـدن یوتیوب عاملی چالش زا شـده که اکنون، سیاست گذاری برای آن را بدل به 
امری مشـکل کرده است. عالوه بر آن، یوتیوب هنوز نتوانسته گریبان خود را از پیامدهای 
نقشـی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا داشت، برهاند. در آن انتخابات، 
عوامل روسی با استفاده از این پلتفرم به همراه فیس بوک و توییتر، اقدام به توزیع اطالعات 

نادرست و درنتیجه تفرقه پراکنی در میان آمریکایی ها کرد.
وژکیکی گفت: یوتیوب همیشه تالش می کرد تا متفاوت از رسانه های سنتی باشد که هر 
بخـش از محتوای خود را تولید و بازنگری می کنند. ما یک پلتفرم باز داریم اما می دانم که 

می توانم آن را بهتر کنم و به همین دلیل است که اینجا هستم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

چتر حمایت از »شرکت های خالق« گسترده تر خواهد شد

مدیرعامل یوتیوب از عملکرد سیستم پیشنهاد ویدئوی سایت دفاع کرد

یادداشـت

ت��ور فناوران��ه بازدید از ش��رکت های دانش بنیان اس��فراین با حضور مس��تعدان برتر 
و دانش��جویان علوم پزش��کی اس��تان خراسان ش��مالی برگزار ش��د. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، در ادام��ه برگزاری برنامه ه��ای بازدید از بخش های 
فناورانه و نوآورانه با هدف جهت دهی به فعالیت های مس��تعدان برتر، تور فناورانه بازدید 
از ش��رکت های دانش بنیان اس��فراین به همت بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی و با 

حضور مستعدان برتر، دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی برگزار شد.
در این تور، شرکت کنندگان از شرکت های فناوران دانش گستر سپهرآیین، نوین نانو 
نگاش��ت، بردار پرداز هوشمند، مرکز مشاوره ستاره سپهرآیین و شرکت وصال در حوزه 
صنایع دستی، گردشگری و بوم گردی دیدن کردند و از نزدیک با فعالیت ها، دستاوردها، 

نیازها و چالش های آنها آشنا شدند.

تور فناورانه بازدید از شرکت های 
دانش بنیان اسفراین برگزار شد



امروزه بسیاری از مردم به طور مداوم وضعیت لیگ های ورزشی را دنبال می کنند. 
در ای��ن میان تفاوتی میان ورزش های مختلف نیس��ت. اگرچ��ه برخی از ورزش ها 
در کش��ورهای مشخصی دارای هواداران بسیار بیشتری است بنابراین کسب درآمد 
بیش��تر تیم ها و ورزش��کاران چنین ورزش هایی امری طبیعی خواهد بود. شاید در 
نگاه نخس��ت بسیاری از افراد فوتبال را نخستین ورزش پرطرفدار در سراسر جهان 
قلم��داد کنند. این امر به دلیل رواج گس��ترده فوتبال امری طبیعی اس��ت، با این 
حال در بسیاری از کشورهای جهان ورزش های دیگر دارای شهرت بیشتر هستند. 
ایاالت متحده یکی از کش��ورهای مذکور اس��ت. در این کش��ور ورزش های فوتبال 
آمریکایی، بسکتبال و بیسبال به مراتب شهرت بیشتری در مقایسه با فوتبال یا هر 
ورزش دیگری دارد. وقتی مردم یک کشور تمایل باالیی به یک حوزه ورزشی دارند، 
حض��ور پررنگ برندها در زمینه حمای��ت مالی از تیم ها و همکاری تبلیغاتی با آنها 
طبیعی خواهد بود. لیگ NFL بخش قابل توجهی از درآمدش را اینگونه کس��ب 
می کند. به این ترتیب س��االنه میلیاردها دالر درآمد تبلیغاتی به جیب این لیگ و 

تیم هایش می رود. 
بدون ش��ک موفقیت در زمینه بازاریابی محتوایی در لیگ NFL دش��واری های 
خاص خود را دارد. این امر موجب نگرانی برخی از برندها نسبت به همکاری تجاری 
با تیم های بزرگ این لیگ می ش��ود. نکته مهم در این میان توجه به شیوه فعالیت 
موفق این لیگ در زمینه بازاریابی است. امروز مسابقات لیگ NFL در سطح جهانی 
مش��اهده می شود. این امر بیانگر توسعه قابل توجه این ورزش در سراسر دنیاست. 
بخش قابل توجهی از این توسعه مدیون فعالیت های بازاریابی محتوایی مدیران لیگ 
اس��ت بنابراین امکان یادگیری برخی از نکات کاربردی از ش��یوه عملکرد بازاریابی 

محتوایی لیگ NFL وجود دارد. 
امروزه بازاریابی محتوایی فقط مخصوص برندهای تجاری نیس��ت. س��ازمان ها و 
شرکت های عادی نیز امکان بهره مندی از این فرصت را دارند. جالب اینکه برخی از 
سازمان های دولتی نیز در عمل برای توسعه جایگاه شان نزد مردم اقدام به استفاده 

از تکنیک های بازاریابی می کنند.
NFL درس های بازاریابی محتوایی از لیگ

بدون تردید لیگ NFL یک برند کوچک محسوب نمی شود. این برند در سطح 
جهانی طرفدارهای بس��یار زیادی دارد. به همین خاطر توجه به شیوه فعالیتش در 
زمین��ه بازاریابی محتوایی اهمیت باالیی خواهد داش��ت. اگر عملکرد یک برند، در 
اینجا فدراس��یون یک شاخه ورزشی، مطابق با سلیقه و میل مخاطب هدف نباشد، 
نارضایتی موردنظر به سرعت بیان خواهد شد بنابراین در اینجا هیچ تعارفی وجود 
ندارد. موفقیت لیگ NFL در جلب نظر مخاطب هدف بیانگر استفاده از تکنیک ها 
و ش��یوه های تاثیرگذار اس��ت. در ادامه برخی از این تکنیک ها را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
1. اهمیت محتوای کوتاه و دلنشین

تولید محتوای بازاریابی دشواری های خاص خود را دارد. آگهی از سلیقه مشتریان 
مهم ترین چالش پیش روی برندها محس��وب می شود. متاسفانه بسیاری از برندها 
حوصله کافی برای شناخت دقیق مخاطب هدف شان را ندارند بنابراین بدون توجه 
به نکات جانبی اقدام به طراحی کمپین می کنند. نتیجه چنین کمپین هایی پیش از 
اجرا نیز قابل پیش بینی است. درست به همین خاطر بسیاری از برندها در عمل با 

شکست های عجیب و غریبی مواجه می شوند. 
ام��روزه مخاطب هدف حوصله محتوای طوالنی را ندارد بنابراین ش��ناخت ما از 
مخاطب هدف باید مطابق با این اصلی کلی باشد. هرچه محتوای ما کوتاه تر باشد، 
شانس جلب نظر مخاطب برای ما بیشتر خواهد شد. تیم بازاریابی لیگ NFL این 
نکته را به خوبی درک کرده اس��ت. تمام فعالیت این برند در ش��بکه های اجتماعی 

در قالب پیام هایی کوتاه و تاثیرگذار ارائه می ش��ود. به این ترتیب مخاطب در عین 
توجه مطلوب به محتوای کوتاه از آن لذت نیز می برد. این امر اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اگر محتوای ما فقط کوتاه باشد، امکان جلب نظر مخاطب فراهم نخواهد شد 
بنابراین ما باید ایده های جذاب مان را با حفظ تاثیرگذاری شان کوتاه و فشرده سازیم. 
یکی از نکات مهم در زمینه کسب موفقیت در بازاریابی محتوایی تعریف مخاطب 
ه��دف ایده آل برندمان اس��ت. وقتی م��ا مخاطب ایده آل م��ان را تعریف می کنیم، 
امکان جلب نظر مخاطب به ش��یوه ای س��اده تر را خواهیم داشت. بدون شک تمام 
مخاطب های یک بازار مشتری هدف ما نیستند بنابراین باید هزینه های بازاریابی مان 
را دقیق کنیم. این امر ش��امل اس��تفاده درس��ت از اطالعات جزئی برای جلب نظر 
مخاطب هدف مان اس��ت. نکته مهم در اینجا ایجاد تعادل میان کاربرد نکات جزئی 
و حفظ اختصار محتوای مان اس��ت. البته در اینجا منظور من فقط محتوای متنی 
نیس��ت. امروزه الگوی بازاریابی محتوایی از فرمت های مختلفی پشتیبانی می کند. 
به این ترتیب ما باید خالقیت زیادی در زمینه انتخاب فرمت محتوایی کمپین مان 

به خرج دهیم. 
2. اندکی سرگرمی هرگز بد نیست

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه به منظور جلب نظر وی برای خرید 
صورت نمی گیرد. اگر نگاهی به محتوای بازاریابی لیگ NFL در شبکه های اجتماعی 
مختلف انداخته باشید، پست های مربوط به فروش محصوالت بسیار اندک است. این 
امر براساس مفهوم نوین بازاریابی محتوایی صورت گرفته است. بر این اساس نکته 
مهم در اینجا سرگرم ساختن مخاطب هدف است. تالش صرف برای فروش هرچه 
بیشتر محصوالت به مش��تریان هرگز نتیجه مناسبی در پی ندارد. استراتژی لیگ 
NFL در این بخش تعامل نزدیک با مخاطب هدف و سرگرم ساختن وی است. اگر 
از طرفدارهای فوتبال آمریکایی باشید، امکان مشاهده ویدئوهای جذاب از مسابقات، 
پش��ت صحنه ها و تحلیل بازی های مهم در اکانت اینس��تاگرامی NFL را خواهید 
داشت. این امر به خوبی ماهیت سرگرم ساختن مخاطب در استراتژی لیگ NFL را 
نشان می دهد. به هر حال شاخه های مختلف ورزشی در جایگاه نخست برای سرگرم 

ساختن مردم شکل گرفته اند بنابراین ما باید به این اصل اساسی پایدار بمانیم. 
یک��ی از ایده های جذاب در زمینه تولید محت��وای بازاریابی تمرکز بر روی جلوه 
سرگرم کننده و آموزشی به طور همزمان است. کاربران شبکه های اجتماعی عالقه 
بسیار زیادی به دریافت اطالعات کاربردی از سوی برندهای مورد عالقه شان دارند. 
این امر از سوی بخش بازاریابی لیگ NFL در قالب بارگذاری ویدئوهای کوتاه برای 
تحلیل بازی های مهم صورت می گیرد. در این ویدئوها همیش��ه از یک کارش��ناس 
حرفه ای برای تحلیل تاکتیک های دو تیم استفاده می شود. نکته جالب اینکه اغلب 
اوقات کارش��ناس موردنظر یکی از ورزشکارهای بازنشسته فوتبال آمریکایی است 

بنابراین جذابیت چنین ویدئوهایی برای مخاطب دوچندان خواهد شد. 
وقتی از فوتبال آمریکایی صحبت می کنیم، همیشه باید مسابقه سوپربال را مدنظر 
داش��ته باشیم. این مسابقه از نظر تبلیغاتی برای لیگ NFL و بسیاری از برندهای 
سراس��ر جهان اهمیت فوق العاده ای دارد. بسیاری از برندها ماه ها پیش از برگزاری 
این مسابقه اقدام به پیش خرید فرصت های تبلیغاتی می کنند. رقابت سنگین میان 
برندها برای کسب موقعیت تبلیغات و بازاریابی موجب کسب سود سرشار از سوی 

لیگ NFL و تیم های حاضر در این لیگ می شود. 
3. اهمیت پرداختن به جزییات

بسیاری از کارشناس ها علم بازاریابی را حوزه پرداختن به امور کلی می دانند. این 
امر اگرچه تا حدی درست است، اما با نیازهای دنیای واقعی سازگاری ندارد. امروزه 
هنوز هم بس��یاری از مردم نس��بت به ماهیت فوتبال آمریکایی و قوانین جزئی آن 
آگاهی دقیق ندارند. بنابراین آموزش این ورزش جذاب به افراد مختلف باید بخشی 
از برنامه لیک NFL باش��د. خوش��بختانه این برنامه به طور عملی در دس��تور کار 
سازمان NFL قرار دارد. بخشی از ویدئوهای آنالین این برند در شبکه های اجتماعی 
معطوف به آموزش قواعد و نکات مهم این بازی اس��ت. بدون تردید بازی های مهم 

اهمیت حیاتی برای تیم ها دارد بنابراین مش��اهده رقابت سرسختانه آنها با یکدیگر 
امری طبیعی خواهد بود. نکات جزئی و تکنیک های ریز در بازی های بزرگ اهمیت 
زیادی دارد. به همین خاطر همیش��ه برنده مس��ابقه سوپربال از تکنیک های بسیار 

جزئی استفاده می کند. 
لی��گ NFL در بخ��ش بازاریابی اش اس��تفاده زیادی از ش��یوه تعریف تاکتیک 
تیم های بزرگ کرده اس��ت. ب��ه این ترتیب گزارش بازی ها برعهده دو کارش��ناس 
اس��ت. فرد نخست به عنوان گزارش��گر اصلی فعالیت دارد. فرد دوم نیز به تکمیل 
نکات گزارش��گر اصلی می پردازد. جالب اینکه گزارشگر دوم به طور معمول یکی از 
بازیکنان بازنشسته فوتبال آمریکایی است. بنابراین جذابیت های گزارش رسمی این 

بازی ها چند برابر خواهد شد. 
ه��ر برندی باید نکات مهم در زمینه کس��ب و کارش را به خوبی بداند. فقط در 
این صورت امکان کس��ب موفقیت در تعامل با مخاطب هدف وجود خواهد داشت. 
برندهای بزرگ مهارت بسیار باالیی در زمینه نمایش بخش های جذاب فعالیت شان 
را دارن��د بنابراین ما نیز باید از این الگو پیروی کنیم. شناس��ایی بخش های مهم و 
جذاب کس��ب و کار کار چندان دش��واری نیس��ت. این امر نیازمند توجه و سلیقه 
مشتریان و بخش های بیشتر هماهنگ کسب و کارمان با آن است. به همین راحتی 

امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
گاهی اوقات برندها نسبت به ترکیب بخش های به ظاهر جذاب کسب و کارشان 
با سلیقه مخاطب بی توجه هستند. این امر موجب تولید کمپین های به نظر جذاب 
برای مخاطب می رسد. منظور من از این عبارت تلقی برندمان از جذابیت محتوای 
بازاریابی و عدم عالقه مخاطب به آن اس��ت. بی ش��ک چنین امری برای هر برندی 
دشوار خواهد بود. به ویژه با توجه به هزینه های باالی نمایش تبلیغات در مسابقاتی 
مانند NFL باید پیش از اختصاص بودجه نسبت به کیفیت محتوای مان اطمینان 

حاصل کنیم. 
امروزه بهترین راهکار برای جلب نظر مخاطب هدف به بخش های جذاب برندمان 
همراه با تحلیل سلیقه شان مفهوم داستان سرایی است. داستان یک برند شامل نکات 
مهم، جذاب و موردپسند مخاطب هدف است. به این ترتیب برند موردنظر فرصت 
جلب نظر مخاطب هدف و تعامل نزدیک با آنها را خواهد داشت. برند ما در فرآیند 
بیان داستانش باید نسبت به المان های ویژه و متمایزکننده اش نیز فکر کند. امروزه 
مشتریان عالقه مند به خرید از برندها متفاوت هستند بنابراین باید به دنبال یافتن 
نکات متمایز برندمان باشیم. اگر برند ما تمایز آشکاری با سایر رقبا ندارد، ایجاد تمایز 
و استفاده از آن به عنوان مزیت برندمان ضروری خواهد بود. در غیر این صورت ما 

در کنار بسیاری از برندها کلیشه ای قرار خواهیم گرفت. 
ام��روزه لی��گ NFL با همکاری تیم های حاضر در این مس��ابقات اقدام به خلق 
داستان های جذاب می کند. بخشی از بازاریابی محتوایی این لیگ معطوف به بیان 
تاریخچه تیم ها و داستان منحصر به فرد بازیکنان بزرگ است. این امر برای هر دو 
طرف س��ودمند است. خوشبختانه بس��یاری از برندها فرصت استفاده از المان های 
جذاب برای طراحی داس��تان منحصر به فردش��ان را دارن��د. این امر موجب جلب 
توجه مخاطب به شیوه ای خاص خواهد شد. نکته مهم در این میان ضرورت تفاوت 
داس��تان برند ما با داستان س��ایر رقباست. در غیر این صورت مخاطب هدف توجه 
چندانی به آن نشان نخواهد داد. به هر حال مخاطب هدف در طول روز با محتوای 
بازاریابی بس��یار زیادی مواجه است. به همین خاطر محتوای بازاریابی برند ما باید 

جلوه ویژه ای برای جلب نظر مخاطب داشته باشد. 
بدون شک بررس��ی نحوه بازاریابی محتوایی لیگ NFL درس های زیادی برای 
برندها دارد. در این مقاله فقط تعداد اندکی از ایده های جذاب این لیگ مورد بررسی 
قرار گرفت. الگوبرداری از ایده های موردنظر برای کس��ب و کارهای مختلف بس��یار 
هیجان انگیز خواهد بود بنابراین ما باید برنامه ای دقیق برای ارائه عملکردی مشابه از 

برندمان در حوزه بازاریابی محتوایی داشته باشیم. 
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بررسی کمپین تبلیغاتی کام  کست، یونیورسال پیکچرز و 
Xfinity

بازگشت ای تی به زمین برای حضور در 
تبلیغات

فیلم های سینمایی یکی از تاثیرگذارترین محصوالت فرهنگی در 
سراس��ر جهان محسوب می شود. این امر در نحوه شکل گیری رفتار 
و عادت مخاطب فیلم های مش��هور به خوبی قابل مش��اهده اس��ت. 
نس��ل میانسال کنونی خاطرات بس��یار زیادی از مشاهده فیلم های 
س��ینمایی دارد. یکی از به یادماندنی ترین آثار س��ینمایی دهه ۸۰ 
فیلم »ای تی موجود فرازمینی« س��اخته استیون اسپیلبرگ است. 
ای��ن فیلم ماجرای ای تی )موجود فضایی( که از س��ایر همنوع های 
خ��ود جدا افتاده، روایت می کند. بدون تردید اس��تفاده تبلیغاتی از 
ش��خصیت های اصلی این فیلم، آن هم نزدیک به ۴۰ س��ال پس از 
اکران سراس��ری، بس��یار جسورانه به نظر می رس��د. این فیلم یکی 
از پرفروش ترین فیلم های تاریخ س��ینما محس��وب می شود. اگرچه 
درخواس��ت های زیادی از سوی بینندگان برای ساخت قسمت های 
بعدی ص��ورت گرف��ت، اما اس��پیلبرگ هی��چ گاه زیر بار س��اخت 
قس��مت های بعدی نرفت. ش��اید همین نکته بر محبوبیت این فیلم 

افزوده است. 
اکنون پس از نزدیک به ۴۰ سال از نمایش فیلم »ای تی موجود 
فرازمینی« باید شاهد حضور دوباره ای تی در کنار الیوت )شخصیت 
اصلی فیلم و دوس��ت زمینی ای تی( باشیم. این کلیپ تبلیغاتی تازه 
با هدف نمایش نحوه نزدیک ساختن مردم سراسر جهان به یکدیگر 
به لطف فناوری های دیجیتال س��اخته ش��ده است. در این ویدئوی 
کوتاه نقش الیوت برعهده هنری توماس قرار دارد. نخستین بار هفته 
 NBC گذش��ته این ویدئو در نوبت پخش برنامه صبحگاهی شبکه
روی آنت��ن رفت. حال و هوای این تبلیغ پیرامون بازگش��ت ای تی 
برای گفت وگو و وقت گذرانی با الیوت اکنون میانس��ال است. الیوت 
داستان مشهور ای تی در این کلیپ دارای خانواده و فرزندان است، 

بنابراین شرایط به طور کلی برای او تغییر کرده است. 
آژانس تبلیغات گودبای سیلورس��تین و ش��رکا مسئولیت ساخت 
این ویدئوی تبلیغاتی را برعهده داش��ته اس��ت. نکت��ه جالب اینکه 
استیون اسپیلبرگ نیز در جریان ساخت این کلیپ به عنوان مشاور 
فعالیت داشته است، بنابراین ویدئوی تبلیغاتی موردنظر با نظارت و 
تایید کارگردان اصلی ساماندهی شده است. تالش اصلی سازندگان 
ای��ن کلیپ تبلیغاتی بازس��ازی دوب��اره صحنه های مان��دگار فیلم 
اصل��ی بود. این امر به مخاطب امکان مش��اهده صحنه های ماندگار 
دوچرخه سواری ای تی بر فراز آسمان، نخستین تعاملش با الیوت و 
تالش برای برقراری تماس با دیگر آدم فضایی ها را می دهد بنابراین 

ما با مجموعه ای صحنه های نوستالژیک مواجه هستیم. 
اگرچه نس��خه به نمایش درآمده در ش��بکه NBC نزدیک به دو 
دقیقه اس��ت، اما نس��خه اصلی و آنالین مدت زمان بیشتری )چهار 
دقیقه( دربر دارد. پیتر اینترمارگیو، مس��ئول اجرایی ساخت پروژه، 
در کنفرانس مطبوعاتی نس��بت به انگیزه ساخت این تبلیغ اینگونه 
اظهارنظ��ر کرده اس��ت: »هدف اصلی ما نمایش نح��وه تاثیرگذاری 
فناوری های جدید بر روی سهولت ارتباط میان خانواده ها در فاصله 
مکانی گس��ترده بود. بدون تردید ام��روزه فناوری های مدرن کمک 
زیادی به افراد برای توس��عه ارتباطات کرده است بنابراین وظیفه ما 
یادآوری اهمیت ارتباط نزدیک میان انسان هاس��ت. این امر به ویژه 

در زمان تعطیالت سال نو اهمیت زیادی دارد.« 
کلی��پ تبلیغات��ی کوت��اه ای تی بخش��ی از یک پ��روژه بزرگ تر 
 ،)NBC با همکاری ش��رکت کام کس��ت )صاح��ب امتیاز ش��بکه
یونیورس��ال پیکچرز و شرکت خدمات تلفنی Xfinity است. هدف 
اصلی این تبلیغ نیز کامال واضح اس��ت: نمای��ش نحوه تاثیرگذاری 

ارتباطات برروی زندگی روزمره افراد مختلف در سراسر دنیا. 
بدون تردید استفاده از شخصیت های مشهور فیلم های سینمایی 
برای تبلیغات ایده جالبی محس��وب می ش��ود. در این زمینه برندها 
دش��واری زیادی پیش روی دارند. اگر ایده مورد نظر به اندازه کافی 
جذاب نباش��د، مخاطب هرگز برند س��ازنده را نخواهد بخش��ید. به 
هر حال در اینجا پی خاطرات مش��ترک نسل  های مختلف در میان 
اس��ت بنابراین ما باید از کیفیت کلیپ تبلیغاتی مان مطمئن شویم. 
در غیر این صورت واکنش مخاطب به عملکرد ما بس��یار ش��دید و 

منفی خواهد بود. 
کلیپ تبلیغاتی مشترک کام کست، یونیورسال پیکچرز و شرکت 
خدم��ات تلفنی Xfinity معیارهای یک تبلیغ نوس��تالژیک و قابل 
قبول را دارد. این تبلیغ ش��امل بازس��ازی بس��یاری از صحنه های 
ماندگار فیلم اصلی اس��ت. همچنین پیام اصلی نیز در قالبی جذاب 
برای مخاطب نمایش داده می شود. نکته مهم درخصوص این کلیپ 
عدم تالش برای تخریب تصور زیبای مخاطب از فیلم اصلی اس��ت. 
به همین خاطر پیش بینی اغلب کارش��ناس ها، به عالوه من، نسبت 
به نتیجه این تبلیغ بسیار مثبت است. دست کم نظارت اسپیلبرگ 
بر فرآین��د تولید این ویدئو تبلیغاتی بس��یاری از طرفدارهای فیلم 

اصلی را راضی خواهد کرد. 
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با نزدیک ش��دن به پایان سال میالدی بحث پیرامون رتبه بندی موفقیت برندها 
و ش��رکت های مختلف بس��یار داغ است. در این میان بس��یاری از کارشناس ها به 
مسئله ارزیابی عملکرد بازاریاب ها توجه ندارند. بدون تردید عملکرد هر بازاریاب در 
طول یک سال براس��اس کمپین هایی که طراحی می کند، سنجیده می شود. البته 
گاهی اوقات همکاری بازاریاب ها در قالب مش��اور یک برند نیز دارای اهمیت بسیار 
زیادی است. مهم ترین اهمیت این امر امکان الگوبرداری از عملکرد موفق بازاریاب ها 
به منظور بهبود وضعیت بازاریابی برندمان اس��ت بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر 

معرفی ۱۰ بازاریاب برتر سال 2۰۱۹ خواهد بود. 
1. سیمون موریس

نایب رئیس بخش خالقیت جهانی آمازون
ب��دون تردید برند آمازون یکی از خالق ترین خرده فروش��ی ها در سراس��ر جهان 
محسوب می ش��ود. با توجه به رکوردشکنی این خرده فروشی در زمینه هزینه های 
تبلیغاتی مش��اهده یک��ی از مدیرانش به عنوان بازاریاب  برتر س��ال طبیعی خواهد 
ب��ود. آمازون در س��ال 2۰۱۸ نزدیک به ۳۰درصد از کل بودج��ه اش را صرف امور 
تبلیغات��ی کرد. این درصد معادل ۸.2میلیارد دالر اس��ت. بی تردید این رقم معادل 
درآمد ناخالص آرمانی بسیاری از برندهای بزرگ و کوچک است. نکته جالب اینکه 
آمازون تا پیش از سال 2۰۱۸ بودجه چندانی برای بخش بازاریابی و تبلیغات تدارک 

نمی دید. 
بودج��ه تبلیغاتی کالن آمازون موجب طبقه بندی اش به عنوان پرخرج ترین برند 
حوزه تبلیغات شده است، بنابراین مشاهده سیمون موریس به عنوان بازاریاب برتر 
س��ال جای تعجب نخواهد داش��ت. موریس به عن��وان نایب رئیس بخش خالقیت 
جهانی آمازون مس��ئولیت س��نگینی برعهده دارد. تمام استراتژی ها و کمپین های 
بازاریابی این برند در این بخش مورد بررسی نهایی قرار می گیرد بنابراین مسئولیت 

شکست کمپین های بازاریابی در درجه نخست متوجه آنها خواهد بود. 
اس��تراتژی موریس در زمینه مدیریت اس��تراتژی بازاریابی آم��ازون همکاری با 
آژانس های تبلیغاتی محلی و کوچک در مقیاس جهانی است. به این ترتیب امکان 
شخصی سازی کمپین ها براساس س��طح نیاز هر منطقه و فرهنگ بومی اش وجود 
خواهد داش��ت. یکی از ایده ه��ای جذاب موریس برای آمازون راه اندازی س��رویس 
پخش ویدئوی منحصر به فرد است. در این زمینه نخستین گفت وگوها با استودیو 
فیلم س��ازی LoveFilm صورت گرفته اس��ت بنابراین در آینده ای نزدیک شاهد 
بارگذاری ویدئوهای این غول خرده فروش��ی در پلتفرم ویدئویی منحصر به فردش 
خواهیم بود. برخی از آژانس های تبلیغاتی همکار آمازون شامل الکی جنرالز، دروگا 
۵ و جوینت هس��تند. این آژانس ها در طول دوران همکاری شان با آمازون موفق به 
ارائه ایده های بازاریابی جذاب و اجرای موفق شان شده اند. وقتی پای همکاری بزرگ 
با برندهای قدرتمند در میان اس��ت، آژانس های بازاریابی باید توانایی ارائه عملکرد 
مطلوب را داش��ته باش��ند. در غیر این صورت به زودی همکاری مشترک شان قطع 

خواهد شد. 
2. سیل سالر

مسئول بخش بازاریابی و دفتر نوآوری برند دیاگئو 
برند دیاگئو امس��ال 2۰ سالگی اش را جش��ن گرفت. این برند در طول 2۰ سال 
گذشته فراز و نشیب های بسیار زیادی داشته است. نکته مهم در این میان موفقیت 
این برند در عبور موفقیت آمیز از تمام تجربه های تلخ قبلی است بنابراین ما در اینجا 
با برندی کارآزموده مواجه هس��تیم. بخش قابل توجه��ی از موفقیت های این برند 
به خاطر عملکرد تاثیرگذار در بخش بازاریابی اس��ت. این امر به طور مش��خص به 

تالش های سیل سالر در بخش بازاریابی و نوآوری های برند اشاره دارد. 
ام��روزه وف��اداری بازاریاب ها به برندها کمتر قابل مش��اهده اس��ت. بس��یاری از 

بازاریاب ها پس از کس��ب موفقیت های کوتاه مدت تمایل ب��ه همکاری با برندهای 
بزرگ دارند. این امر در مورد س��یل سالر کامال برعکس است. وی از همان روزهای 
نخس��ت تاسیس برند دیاگئو در کنار کارمندان مشغول به کار و تالش سخت بود. 
اکنون با گذش��ت 2۰ سال از ش��روع همکاری میان سالر و دیاگئو هنوز هم همان 
شور و شوق اولیه در وی دیده می شود. بدون شک این تعهد باال نسبت به همکاری 
مداوم با یک برند ارزش بسیار زیادی دارد. به ویژه وقتی آن را در کنار کیفیت باالی 
عملکرد وی قرار دهیم بنابراین قرار گرفتن سیل سالر در رده دوم برترین بازاریاب 

سال منطقی به نظر می رسد. 
3. پیتی جیونز

BT گروه خدمات ارتباطی
گروه خدمات ارتباطی BT شهرت بسیار زیادی در سطح جهانی دارد. اگرچه این 
گروه بس��یار کوچک اس��ت، اما ارائه خدمات فنی با یفیت و بازاریابی مناسب برای 
کسب و کار نقش مهمی در توسعه کسب و کارش داشته است. مدیر بخش بازاریابی 
این گروه پیتی جیونز است. وی یکی از بازاریاب های جوان و خوش سلیقه محسوب 
می ش��ود. همی��ن امر به وی در راس��تای ارائه ایده های جذاب کمک کرده اس��ت. 
برخ��الف مورد قبل، در اینجا پیتی جیونز هیچ س��ابقه طوالنی در زمینه همکاری 
با گروه BT ندارد. وی همین امس��ال به این گروه اضافه شد. نکته مهم درخصوص 
پیتی س��ازگاری س��ریع با فضای کاری جدیدش است بنابراین رتبه سوم به همین 

خاطر به وی تعلق می گیرد. 
4. آلین سانتوس

نایب رئیس اجرایی بخش بازاریابی جهانی برند یونیلیور
پس از بازنشستگی کیت وید در ماه مه تیم مدیریتی برند یونیلیور آلین سانتوس 
را شایس��ته اح��راز مقام نایب رئی��س اجرایی بخش بازاریابی جهانی دانس��ت. برند 
یونیلی��ور در طول س��ال های متمادی فعالیت بازاریابی اش همیش��ه اهمیت تولید 
محتوای داده محور را مدنظر داش��ته است. منظور من از مفهوم داده محور توجه به 
سلیقه مخاطب هدف و نحوه فعالیت وی پیرامون شرکت است. این امر با روی کار 
آمدن آلین شدت بیشتری گرفت. به این ترتیب اکنون کمپین های این برند به طور 
ویژه با سلیقه گروه های مختلف مخاطب این برند هماهنگی دارد. نکته قابل توجه در 
مورد وضعیت فعالیت آلین دسته بندی مشتریان و تولید محتوای شخصی سازی شده 
برای هر کدام از آنهاس��ت. همین امر موجب افزایش س��ریع مشتریان یونیلیور در 

طول سال جاری شد. 
5. مارک گیون

مسئول بخش بازاریابی برند سینزبریز
خرده فروش��ی سینزبریز در طول سال های اخیر روزهای بسیار دشواری را تجربه 
کرده اس��ت. مواجهه با شکس��ت های متعدد و حتی تعطیلی برخی از ش��عبه ها در 
ش��هرهای بزرگ تجربه تلخی برای این س��وپرمارکت زنجیره ای محسوب می شود. 
رون��د منفی این برند در ماه آگوس��ت ب��ا انتخاب مارک کیون به عنوان مس��ئول 
بخ��ش بازاریاب��ی تا حدی بهبود پیدا کرد. مارک در نخس��تین روزهای فعالیت در 
سینزبریز تمام برنامه های بازاریابی قبلی را لغو کرد. بی شک فرآیند طراحی الگوها 
و استراتژی های بازاریابی تازه زمان زیادی نیاز داشت، اما نتیجه آن آغاز روند جلب 

نظر دوباره مشتریان از سوی خرده فروشی سینزبریز بود. 
6. الساندرا بلینی

مسئول بخش امور مشتریان برند تسکو
برند تس��کو امسال ۱۰۰ س��الگی اش را جشن گرفت. الس��اندرا بلینی به عنوان 
مسئول بخش مشتریان و مشاور بازاریابی در ابتدای سال 2۰۱7 از برند یونیلیور به 
تسکو پیوست. ایده بلینی برای جشن بزرگ تسکو ارائه تخفیف های عمده بر روی 
محصوالت مختلف این ش��رکت بود. به این ترتیب توجه بس��یاری از مشتریان در 
جش��ن ۱۰۰ سالگی تسکو به محصوالتش جلب شد. بی تردید این امر ارزش بسیار 
زیادی دارد. بازاریاب های بسیار کمی توانایی بهره برداری مناسب از جشن های مهم 

را دارند. خوش��بختانه برند تس��کو یکی از بهترین بازاریاب های کنونی را در اختیار 
دارد. 

7. کاترین نیوبی گرنت
 Procter & مسئول بخش بازاریابی اروپای شمالی در شرکت

Gamble
کاترین نیوبی گرنت سال گذشته به عنوان مسئول بخش بازاریابی اروپای شمالی 
ش��رکت P&G انتخاب ش��د. نکته مهم درخصوص این انتخاب تردیدهای بسیار 
زیادی تیم مدیریتی ش��رکت بود. بدون شک اعتماد به بازاریابی جوان و کم تجربه 
برای هر ش��رکتی یک ریسک بزرگ محسوب می شود. شرکت P&G با اعتماد به 
کاترین فرصت جلب نظر مشتریان بیشتر در بازار به شدت رقابتی اروپای شمالی را 
به دست آورد. نکته جالب در مورد عملکرد کاترین ساماندهی هوشمندانه تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی برندهای مختلف تحت مدیریت شرکت P&G است. به همین 

خاطر کاترین در فهرست برگزیده این مقاله حضور دارد. 
8. بنجامین براون

مدیر بخش بازاریابی اروپا برند سامسونگ
برند سامس��ونگ در طول چند سال اخیر بحران های زیادی را تحمل 
کرده اس��ت. صرف نظر از ماجرای انفجار برخی از گوشی های این برند 
در چند سال گذشته، ناکامی آنها در کمپین »سلفی فضایی« نیز بسیار 
عجیب بود. این کمپین با س��قوط ماهواره اختصاصی سامسونگ به کلی 
از هم گس��یخت. در این میان مدیریت چنین بحرانی به ویژه در سطح 
بازاریابی امر بس��یار دشواری محسوب می شود. موفقیت بنجامین براون 
در مدیریت ش��رایط و بازیابی نسبی اعتماد از دست رفته سامسونگ در 

بازار اروپا وی را شایسته حضور در فهرست کنونی می کند. 
9. لیام نیوتن

نایب رئیس بخش بازاریابی کوکاکوال
نیوتن در طول س��ال ها فعالی��ت به عنوان بازاریاب در بازار انگلس��تان به خوبی 
شایستگی و لیاقتش را نشان داد. به همین خاطر برند کوکاکوال پیشنهاد همکاری 
بلندمدت به وی ارائه کرد. نتیجه این همکاری جذاب افزایش کیفیت و تاثیرگذاری 
کمپین های بازاریابی کوکاکوال در یک دهه اخیر است. بسیاری از ایده های بازاریابی 
و تبلیغاتی جذاب کوکاکوال در طول سال های اخیر حاصل تالش و زحمت لیام بوده 
است. به همین خاطر حضور وی در فهرست کنونی ضروری به نظر می رسد. نکته 
مهم درخصوص لیام توانایی ارتباطی باالی وی است. او در طول روز به طور مداوم 
وضعیت بازاریابی کوکاکوال در بازارهای مختلف را رصد می کند. همچنین در صورت 
نیاز به س��رعت با مسئول بخش بازاریابی ش��رکت در بازاری خاص تماس شخصی 
برقرار می کند. امروزه بسیاری از مسئول های بازاریابی این وظیفه را به دیگران محول 
می کنند. به این ترتیب در عمل فرآیند نظارت بر فعالیت بازاریابی شرکت های بزرگ 
بسیار پیچیده می شود. نوآوری لیام مربوط به کاهش سطح پیچیدگی نظارت برای 

امور بازاریابی کوکاکوالست.
10. پیتر دافی

Just Eat مدیر اجرایی برند
داف��ی ماه مه امس��ال جایگزین برنابی داوی ش��د. وی در طول مدت زمان کوتاه 
فعالیتش در برند Just Eat توجه بس��یار زیادی به بخش بازاریابی داشته است. به 
همین خاطر بخش بازاریابی این ش��رکت در طول چند ماه اخیر دستخوش تغییر 
و تحول بنیادی شده است. نکته جالب در مورد پیتر رد پیشنهادهای بسیار زیادی 
از س��وی او برای همکاری با Just Eat بود. نتیجه این همکاری نیز تا اینجا بسیار 
مطلوب بوده است. ایجاد تحول در فرآیند بازاریابی شرکت در کنار هم اندیشی مداوم 
تیم های بازاریابی به صورت آنالین از جمله مهم ترین اقدامات پیتر در شغل تازه اش 

محسوب می شود. 
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آیا ما مجبور به توسعه محصول هستیم یا 
مختار؟

موضوع توسعه محصول را می خواهیم در این مقاله تشریح کنیم. 
هر کس��ب و کاری دوره و مقطع خاصی می تواند مشتریان را جلب 

کند یا به درآمدی که مدنظر دارد برسد.
آیا اگر ش��ما ش��یوه یا محصول خود را همچنان ثابت نگه دارید، 
می توانید برای همیشه در بازار باقی بمانید یا اینکه به سود موردنظر 

خود برسید؟
قطعاً پاسخ ما خیر است، چراکه محصول شما به لحاظ تکنولوژی 
و کیفی��ت افت خواهد کرد یا اینکه بازار پر از محصول شماس��ت با 
شرایط خرید بهتر که مشتریان ترجیح می دهند به سراغ آنها بروند. 
از طرفی پس از مدتی که مش��تریان با محصوالت ش��ما آشنا شدند 
و ترجی��ح دادند که از برند و محصوالت ش��ما خرید کنند دوس��ت 
دارند تا جایی که امکان دارد ش��ما با محصوالت متنوع خود بتوانید 
نیازهای آنها را س��اپورت کنید. پس همیش��ه نمی توانید یک شکل 

وارد بازار شوید و تا انتها به این روش و محصول ادامه دهید.
توس��عه محصول هم برای ش��رکت های کوچک و هم بزرگ الزم 
اس��ت اما این الزام برای شرکت های کوچک بیشتر است چراکه آنها 
پس از مدتی دوست دارند سهم بازار خود را افزایش دهند و میزان 
درآمد بیش��تر داشته باشند. پس این آرزو به واقعیت نمی پیوندد به 
جز اینکه شما به فکر توسعه محصول خود باشید. شما برای توسعه 
محص��ول یا می توانید هم��ان محصول خود را ب��ا کیفیت و ارتقای 
گزینه ها و امکانات آن توس��عه دهید یا اینک��ه محصوالت مکمل و 

بیشتری را در کنار محصول اولیه خود تولید کنید.
از طرفی ممکن اس��ت ش��ما تولید محصولی را سال هاست شروع 
کرده باش��ید. در این صورت محصول شما در بخش انتهایی چرخه 
عم��ر خودش اس��ت و الزم اس��ت ش��ما محصولی که متناس��ب با 
نیازهای به روز شده مشتریان است تولید کنید پس خواه ناخواه شما 
مجبور هس��تید به توسعه محصول خود بپردازید، چراکه تکنولوژی 
استفاده ش��ده در تولید این محصول یک تکنولوژی قدیمی تر اس��ت 
و کیفیت محصوالت را به مراتب کمتر می کند. بنابراین، الزم اس��ت 
حتم��اً برای ارتقا و توس��عه محصول خود اقدام کنید ت��ا بتوانید با 

رقیب های خود در بازار رقابت کنید.
از طرفی، گاهی ش��ما احساس می کنید که جای یک محصول در 
بازار کم اس��ت و اگر این محصول را بتوانی��د تولید کنید می توانید 
نیازه��ای مش��تریان را بهتر برآورده کنید یا اینکه در مس��یر تولید 
و عرضه محصول متوجه می ش��وید که بخش��ی از مشتریان شما یا 
گروه های خاصی به یک محصول ویژه ای احتیاج دارند بنابراین شما 
به فکر تولید این محصول و کامل تر کردن محصوالت خود می افتید 

تا مشتریان بتوانند نیازهای خود را به خوبی برآورده کنند.
به این بخش از محصوالت فرصت هایی می گویند که در بازار ایجاد 
می شود یا موقعیت هایی هست که شما باید آنها را دریابید تا بتوانید 
نیاز مشتریان را به خوبی برآورده کنید. همین نیاز مشتریان نیروی 
محرکه ای اس��ت که ش��ما را به فکر توسعه محصول می اندازد. برای 
این کار می توانید از پرسش��نامه، مصاحبه و نظرخواهی از مشتریان 
اس��تفاده کنید. زمانی که تحقیقات ش��ما به موقع و کامل باش��ند 
زمینه های توس��عه محص��ول را فراهم می کنند. باید توجه داش��ته 

باشید که مهمترین مولفه شما، نیاز مشتریان است.
براس��اس نظر مشاوره بازاریابی، اگر نیاز آنها را به خوبی بشناسید 
از آنجایی که روز به روز تکنولوژی و فناوری ها و به تبع آن نیازهای 
مش��تریان افزایش می یابد و متفاوت می شود می توانید به راحتی به 

توسعه محصول خود کمک کنید.
ب��ا ای��ن کار عالوه بر اینکه خودتان را در ب��ازار تثبیت می کنید و 
می توانید با رقیب های خود به رقابت بپردازید، می توانید مشتری های 
خود را برای همیش��ه حفظ کنید و میزان وف��اداری آنها را افزایش 
دهید، چراکه مش��تریان همیشه به دنبال محصول یا برندی هستند 
که بتوانند نیازهای خود را از آن طریق برآورده کنند پس اگر شما با 
فناوری روز پیش نروید یا به فکر ایجاد تنوع در محصول به فراخور 
نیاز مش��تریان نباشید به راحتی آنها را از دست خواهید داد چراکه 
مش��تریان راهی به جز تأمین نیازهای خود از طریق سایر برندها و 

تولیدکننده ها ندارند.

ایستگاهبازاریابی 10 بازاریاب برتر سال 2019 چه کسانی هستند؟

نگاهی به بهترین بازاریاب های سال 201۹
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همه دستاوردهای یک صنعت

صنعت بیمه برای رش��د و توسعه باید از میان خانواده ها عبور کند. این جمله 
رئیس کل بیمه مرکزی را می توان نقشه راه صنعتی دانست که در آستانه هشت 
ده��ه فعالیت و بی��ش از چهار دهه نظارت به بلوغ کافی رس��یده و حاال باید در 

معادالت کالن پولی و مالی کشور، نقش تاریخی خود را ایفا کند.
صنع��ت بیم��ه به ای��ن واقعی��ت تعیین کنن��ده و حیات��ی، پی ب��رده که با 
بهره گیری از ابزارهای فرهنگ س��ازانه و ساده س��ازی مفاهیم پیچیده بیمه برای 
 ک��ودکان و نوجوان��ان، می تواند ضریب نف��وذ بیمه را – به خصوص در رش��ته 
بیمه های زندگی – به اس��تانداردهای جهانی نزدیک کرده و با س��رمایه گذاری 
هوشمندانه و ورود منطقی به بازار سرمایه، مسیر تازه ای را پیش پای این صنعت 
مادر قرار دهد. در کارنامه صنعت بیمه نمره های درخشانی به چشم می خورد که 
برای اهالی این صنعت بس��یار افتخارآفرین و غرورآمیز است. فعاالن این صنعت 
نه تنها از دل زلزله ها، سیل ها و حوادث دیگر طبیعی، سربلند بیرون آمده اند بلکه 
در رویارویی با تحریم های ناجوانمردانه هم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا 
کرده اند و به گواه تولیدگران و سرمایه گذاران، در آرامش بازار و فضای کسب و کار 

حرف اول و آخر را می زنند.
روز مل��ی بیمه، بهان��ه ای کوچک ب��رای رونمایی از عملک��رد بزرگ صنعتی 

بی حاشیه و کم ادعا، آرامش بخش و اطمینان آفرین است.
آمار عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹7 نسبت به سال قبل، به شرح زیر است:

براساس آمار سال ۱۳۹7، مقدار حق بیمه تولیدي شرکت های بیمه مستقیم به 
حدود ۴۵/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود 

۳۳/۵ درصد رشد نشان مي دهد. طبق آمار سال ۱۳۹7، میزان حق بیمه تولیدي 
بازار بیمه کش��ور با رشد ۸/۸ درصدي )بر پایه دالر( در مقایسه با سال گذشته، 
به  حدود ۱۰/۸ میلیارد دالر )۴۵۴/۴ هزار میلیارد ریال( رس��یده است. براساس 
آخرین آمارهاي منتشره در نشریه بین المللي زیگما، صنعت بیمه کشور از منظر 
حق بیمه تولیدی در جایگاه سی و نهم ایستاده است. همچنین جمهوري اسالمي 

ایران در بین کشورهاي »منطقه چشمانداز« جایگاه سوم را کسب کرده است.
براس��اس آمار سال ۱۳۹7، حق بیمه سرانه )نسبت حق  بیمه تولیدي 
بازار بیمه به جمعیت کش��ور( به ۵/۵ میلیون ریال رس��یده است. بدین 
ترتیب، شاخص مذکور نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون ریال 
افزایش یافته اس��ت. شاخص حق بیمه س��رانه در کشور طي سال های  
اخیر روند صعودي داش��ته اس��ت. با این وجود، مقدار حق بیمه سرانه 
در دنیا به مراتب از کش��ور ما باالتر بوده و حق بیمه سرانه در کشور ما 
به مقدار منطقه نزدیک تر اس��ت. براس��اس آخرین آمارهاي بین المللی، 
جایگاه بین المللي کشور از حیث شاخص حق بیمه سرانه رتبه ۶۴ و در 

منطقه حائز رتبه ۸ بوده است. 
طبق آمار نش��ریه زیگما، اگرچه میزان ضریب نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از 
کش��ور ما باالتر است )2/۶ برابر در سال ۱۳۹7( اما میزان این شاخص در کشور 
ما، به ویژه طی چند س��ال اخیر از سطح منطقه باالتر رفته است. جایگاه کشور 
ما از حیث ضریب نفوذ بیمه طی دو سال اخیر، با سه پله صعود از رتبه ۵7  به 

رتبه ۵۴ صعود کرده است.
طبق آمار سال ۱۳۹7، حق بیمههای رشته زندگی در کشور طی دو سال اخیر 
۱/2 برابر شده است. سهم از پورتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه، نسبت سال قبل 

حدود ۰/۹ واحد افزایش نشان می دهد.
مهم ترین اقدامات نظارتی  بیمه مرکزی:

همکاری با س��ازمانهای متولی کاهش حوادث ترافیکی از جمله پلیس راهور 
ناجا، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای 

کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن
اع��زام هیات های نظارتی جهت بررس��ی میدانی و نظارت ب��ر روند پرداخت 
خسارت در استانهای سیلزده گلستان، مازندران، فارس، خوزستان و لرستان در 
جریان سیل اسفند ۱۳۹7 و فروردین ۱۳۹۸ و پیگیری مستمر برای تسریع در 

پرداخت خسارات به آسیب دیدگان 
اعزام هیات نظارتی برای بررسی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خسارت در 
مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی در آبان ۱۳۹۸ و پیگیری مستمر تسریع 
در پرداخت مناطق س��یلزده کش��ور و همچنین اعزام هیات نظارتی درخصوص 

پیگیری پرداخت خسارتهای آتشسوزی در بازار تبریز.

مهم ترین اقدامات اتکایی بیمه مرکزی:
انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک رشتههای آتشسوزی، مهندسی و پول، حوادث 
فاجعهآمیز در رشتههای آتشسوزی، ریسک و حوادث فاجعهآمیز، انعقاد قرارداد مازاد 
خس��ارت ریس��ک و حوادث فاجعه آمیز برای قبولی های اختیاری و قراردادی بیمه 

مرکزی و همچنین تشکیل کنسرسیوم آتش سوزی با مشارکت ۱۳ شرکت بیمه
انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی اندآی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه 
بیمه متقابل کیش با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر و همچنین بستن قرارداد مازاد 

خسارت بیمه مرکزی در رشته پیاندآی با حداکثر تعهد ۵۰ میلیون یورو
انعقاد قرارداد مازاد خس��ارت در رشته پی اند آی با راهبری بیمه مرکزی برای 

موسسه بیمه متقابل اطمینان متحد قشم با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر
انعقاد قرارداد مازاد خس��ارت بیمه مرکزی در رش��ته های باربری و کشتی با 

حداکثر تعهد ۵۰ میلیون یورو
پاالیشگاه های نفت سراسر کشور با سرمایه بیش از ۱۴ میلیارد یورو

پاالیشگاه های گاز سراسر کشور با سرمایه بیش از ۶ میلیارد یورو
پاالیشگاه های با سرمایه بیش از 2۸ میلیارد یورو

تاسیسات فراساحلی گاز )پارس جنوبی( با سرمایه بیش از ۹ میلیارد یورو
احداث و بهره برداری نیروگاه ها با سرمایه بیش از ۱۰ میلیارد یورو

اح��داث و بهره برداری از پروژه های ریلی که س��رمایه فاز یک آن بیش از ۱/۵ 
میلیارد یورو و فاز 2 آن بیش از ۵ میلیارد یورو است

هواپیمایی ایران ایر با ۵۴ فروند هواپیما و سرمایه ۱/۵ میلیارد یورو
هواپیمایی ماهان با ۵۰ فروند هواپیما و سرمایه ۱/۳ میلیارد یورو

هواپیمایی آسمان با ۱۸ فروند هواپیما و سرمایه ۶۳۰ میلیون یورو
هواپیمایی کیش ایر با ۱۵ فروند هواپیما و سرمایه ۴۳۰ میلیون یورو

حمل مسکوکات بانک ملی با تعهد 2۵۰ میلیون یورو
حمل تجهیزات تلفن مرکزی با تعهد ۳۱۰ میلیون یورو

حمل فوالد ایران با تعهد ۶۰۰ میلیون یورو
حمل تجهیزات نیروگاهی شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران با حداکثر تعهد 

۶۹۰ میلیون یورو
ناوگان ش��رکت ملی نفتکش ایران با ۶۳ فروند ش��ناور و تعهد مسئولیت یک 

میلیارد دالر برای هر شناور
ناوگان ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران با ۱۳۰ فروند کشتی و 

حداکثر تعهد مسئولیت یک میلیارد دالر برای هر کشتی
پوشش ناوگان شرکت نفت خزر با 2۳ فروند کشتی و تعهد ۱۰۰ هزار دالر.

مهم ترین اقدامات فناوری اطالعات و ارتباطات:
بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران در راستای وظیفه اصلی خود و کسب 

رضایت آحاد مردم به صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹7 نسبت به ایجاد سامانه 
یکپارچه نظارتي و تس��هیل امر نظارت در حوزه ه��اي نظارتي، تغذیه اطالعاتي 
س��امانه یکپارچه اطالعات اقتصادي کش��ور با داده ه��اي صنعت بیمه، طراحی، 
توس��عه و پیاده س��ازی س��رویس تعاملی کارپوش��ه ملی ایرانیان، ارائه خدمت 
الکترونیکی اس��تعالم س��وابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل 

دولت همراه، اقدام کرده است.
مهم ترین اقدامات در حوزه توسعه فرهنگ بیمه:

اجرای طرح زنگ بیمه در مدارس کل کشور به صورت همزمان و با همکاری 
تمامی شرکت های بیمه 

گنجاندن مفاهیم بیم��ه ای در کتب درس��ی دانش آموزان)بیش از ۸۶ عنوان 
مطلب  بیمه ای در کتاب های مقطع متوس��طه که با این اقدام بیش از ۵میلیون 

دانش آموز به صورت مستقیم با مفاهیم صنعت بیمه آشنا می شوند
برگزاری هفت دوره تخصصی آموزش بیمه ای برای خبرنگاران

انتشار ۴۵ عنوان کتاب بیمه ای در سه سطح »یمه برای کودکان«، »بیمه برای 
همه« و »بیمه برای مدیران و کارشناسان«

هماهنگی های الزم برای درج مطالب بیمه ای در مجالت رشد دانش آموزی
تهیه، تنظیم و انتشار/پخش مطالب بیمه ای)خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله( در 
قالب ها) اینفوگرافیک، اینفوموشن، اینفونیوز و انیمیشن( و در رسانه های مختلف

تهیه، تولید و پخش تیزرهای متنوع بیمه ای از طریق شبکه های مختلف صدا 
و سیما و رسانه های دیداری و شنیداری در فضای مجازی

حضور و مشارکت جدی در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی) بورس بانک و 
بیمه تهران، الکامپ، کیش اینوکس( و... 

هماهنگی های الزم برای تهیه و تولید و پخش برنامه تلویزیونی ۵2 قس��متی 
در شبکه سوم سیما

اجرای کمپین های تبلیغاتی – فرهنگی با موضوع کاهش تلفات جاده ای
راه اندازی باشگاه اینترنتی نوآوران ) ویژه کودکان(

برترین خدمات و دستاوردها:
پرداخت سریع و دقیق خسارت های مربوط به خسارت های سیل

ایفای تعهدات کامل  درخصوص زائران اربعین حسینی
راه اندازی سیستم مکانیزه پاسخگویی بیمه مرکزی در ساعات غیرکاری و ایام 

تعطیل 
پرداخت سریع و دقیق خسارت های مربوط به زلزله )استان کرمانشاه و استان 

آذربایجان شرقی(
جایزه ملی کیفیت در حوزه دس��تگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی )بلوغ 

سازمانی(.

عملکرد سال 1396 واحد سنجشعنوان
)2017(

عملکرد سال 1397 
)2018(

340،518454،431میلیارد ریالحق بیمه تولیدی

1010/8میلیارد دالر

4/25/5میلیون ریالحق بیمه سرانه

123132دالر

2/38 2/3درصدضریب نفوذ بیمه

سهم بخش غیردولتی 
در بازار بیمه کشور

66/265/5درصد

سهم بیمه های اختیاری در 
پرتفوی بازار بیمه کشور

62/967/7درصد

سهم بیمه های زندگی 
در بازار بیمه کشور

14/5 13/6درصد
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: رئیس بسیج رسانه آذربایجان شرقی از برگزاری 
سومین جشنواره رسانه ای ابوذر خبر داد و گفت: جشنواره رسانه ای ابوذر 
در دو مرحله اســتانی و ملی برگزار می شــود اما امسال با تحول مثبت 
تغییراتی در محورهای موضوعی و قالب های پذیرش آثار ایجاد شــده 
است. رامین نظامی خواه از برگزاری سومین جشنواره رسانه ای ابوذر خبر 
داد و اظهار داشت: جشنواره رسانه ای ابوذر به همت سازمان بسیج رسانه 
در دو مرحله اســتانی و ملی برگزار می شــود اما امسال با تحول مثبت 
تغییراتی در محورهای موضوعی و قالب های پذیرش آثار ایجاد شــده 
است. وی محورهای جشنواره سوم ابوذر در آذربایجان شرقی را برشمرد 
و گفت: »انقالب اســالمی« با موضوعاتی از قبیل دستاوردهای انقالب، 
بصیرت و دشمن شناســی، ریزش ها و رویش ها، مردم ساالری دینی و 
انتخاب اصلــح، »اقتصاد مقاومتی« با رویکرد رفع موانع تولید و معرفی 
واحدهــای تولیدی موفق، »جامعه« با محوریت مدیریت بحران، حقوق 
شهروندی، آسیب های اجتماعی و امید به آینده، »بسیج مستضعفین« 
در زمینه دفاع مقدس و جبهه مقاومت، 40 سالگی بسیج و عرصه های 
اقدام، »فرهنگ، هنر و رسانه« با موضوع ادبیات، فرهنگ بومی و محلی و 
مسائل صنفی خبرنگاران و »ورزش« با فرهنگ هواداری و اخالق ورزشی 

از محورهای جشنواره ابوذر در این استان است که برگزیدگان آن ضمن 
تقدیر در اســتان به جشنواره سراسری راه می یابند. رئیس بسیج رسانه 
آذربایجان شــرقی رویکرد نوآورانه جشنواره سوم را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: »نــرم خبر«، »گرافیک و صفحه آرایــی مطبوعاتی«، »طنز و 
کاریکاتور« و »آثار چند رســانه ای« به این جشــنواره اضافه شده است 
که برای نخســتین بار در جشنواره های ابوذر است. وی بخش های ویژه 
جشنواره ابوذر امســال را متناسب با نیازها و توانمندی های آذربایجان 
شرقی دانســت و افزود: »مطالبه گری« با موضوعات عدالت اجتماعی، 
چالش های زیست محیطی، خصوصی سازی و مسائل کارگری، جنبش 
دانشــجویی و فسادستیزی و »آذربایجان پیشــرو در گام دوم انقالب« 
امســال به محورهای جشــنواره ابوذر اضافه شده است. نظامی خواه، با 
بیان اینکه خبرنگاران استان می توانند آثار منتشره خود را که از ابتدای 
سال 98 تا پایان فراخوان جشنواره در رسانه ها منتشر شده، به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کنند، گفت: هر شرکت کننده جشنواره می تواند 6 اثر 
خود را تا 25 آذرماه به دبیرخانه جشنواره واقع در سازمان بسیج رسانه 
آذربایجان شرقی در تبریز، میدان شهدا، روبروی استانداری، خانه تاریخی 

مجتهدی ها ارسال کند.

 کرج- خبرنگار فرصت امروز: نجفیان مدیرعامل آب منطقه ای استان البرز 
از فرو نشست 30 ســانتي متري در دشتهاي استان البرز خبر داد.   به گزارش 
خبرنگار ما از کرج داوود نجفیان در نشست هم اندیشي طرح ملي داناب و سواد 
ابي که به همت آموزش و پرورش و آب منطقه اي برگزار شد اظهار داشت: استان 
البرز  300 میلیون متر مکعب بیشتر از نرم در بخش کشاورزی اب مصرف می 
کند  و باید این عدد را با راهکارهاي مخصوص کم کنیم که یکی از روش های ان 
بحث اصالح رفتار، مصرف و زندگی درراین بخش است. وي با اشاره به اینکه ما 
۷0 درصد از آ بخوان هایمان را در حال مصرف هستیم و اگر بیشتر از ظرفیت آن  
برداشتهای بی رویه مصرف کنیم  شاهد فرو نشست در دشتهایمان خو اهیم بود، 
افزود: در حال حاضر در برخی مناطق 30 ســانت فرونشست داشته ایم و مرگ  
آبخوانها اتفاق مي افتد. مدیر اب منطقه اي استان البرزربا اشاره به اینکه در صورت 
وجود آب به دلیل فرونشســت جایی برای ورود آب به سفره های آب زیرزمینی 

وجود ندارد، عنوان کرد: اصالح الگوی مصرف در بخش آب در ســالهای گدشته 
متاسفانه  تمام پتاسیل ها  را گرفته و تمام این پتانسیلها بر روي سازه ها مصرف 
شده است. وي با بیان اینکه مشکل اب سالهاست شروع شده و در برخی کشورها 
و مناطق به عنوان چالش مطرح شــده است و در البرز هم این موضوع محتمل 
است و اگر در آینده آب شرب استان را کنترل نکنیم  دچار چالش و بحران های 
جدی مي شویم، گفت: بحث سازگاری با کم آبی قرار نیست با اضافه شدن ما  به 
بیالن آبی کشور اضافه شود و باید تالش کنیم در این بخش پایمان را اندازه گلیم 
مان دراز کنیم. مدیرعامل آب منطقه ای اســتان با بیان اینکه پتانسیل اصالح 
الگوی مصرف اگر انجام شــود دیگر نیازی به ایجاد سد و امور دیگر نیست، بیان 
کرد: بحرانی تربن و امنیتی ترین بحران ما در کشــور بحران آب است و این امر 
ممکن است با وجود محدودیت ها در بخش صنعت در برخی بخش ها با چالش 
روبرو شویم. وي با بیان اینکه  همه ما در حد خودمان باید تالش کنیم که صرفه 

جویی در این بخش  را مورد انجام قرار دهیم و به فکر نسل های آینده هم باشیم، 
تصریح کرد: استان ما محیط زیست اش بیشتر از این نمی تواند با چالش هایی 
اینچنین در بخش آب روبرو شــود و باید تالش کنیم وضعیت موجود را بهبود 
ببخشیم. در ادامه این  نشست کیخایی مدیر روابط عمومی   آب منطقه ای استان 
البرز گفت: این طرح به صورت ملی در سراسر ایران با همکاری و استقبال آموزش 
و پرورش در حال برگزاری اســت و  کتاب انسان و محیط زیست در این زمینه 
در ســطح آموزش و پرورش در حال تدریس است و امسال این کتاب رونمایی 
شده  و مباحثی از جمله در خصوص گذر از سیالب در این کتاب به دانش آموزان 
ارایه شــده است. وی افزود: تعداد 60 هزار دانش آموز در البرز تحت پوشش این 
طرح قرار گرفته اند و  ما در این طرح حتما از دانش آموزان با استعداد در بخش 
پژوهش بهره مند مي شویم.  وي ادامه داد در این طرح 4 دانش اموز از ناحیه 1 

کرج ایده و طرحهایي را عنوان کردند.

رئیس بسیج رسانه آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

فراخوان سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در آذربایجان شرقی منتشر شد

فرو نشست 30 سانتي متري در دشتهاي استان البرز 

قم - خبرنگار فرصت امروز: استاندار قم در پیامي کسب مدال 
طالي مســابقات جهاني کاراته توســط امیر مهدي زاده را تبریک 
گفــت. به گزارش روابط عمومي اســتانداري قم،متــن پیام بهرام 

سرمست استاندار قم خطاب به امیر مهدي زاده بدین شرح است:
»بسمه تعالي«

کســب مدال طالي مسابقات جهاني کاراته 2019 اسپانیا، توسط 
جناب آقاي امیر مهدي زاده قهرمان قمي با اخالق و شایسته عضو تیم 
ملي کاراته کشورمان، افتخاري بزرگ براي ورزش استان قم و موجب 

غرور و شادماني مردم عزیز ایران و هم استاني هاي ارجمند گردید.
ضمــن ابراز خرســندي، این موفقیت ارزنده ورزشــي را به این 
ورزشــکار نامي، مربیان و خانواده محتــرم وي و نیز جامعه ورزش 
اســتان تبریک عرض نموده، توفیق و ســربلندي روزافزون همه 
ورزشــکاران و افتخارآفرینان براي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ایــران و قم مقدس در میادین ورزشــي را از درگاه خداوند متعال 

مسألت دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

اهواز – شبنم قجاوند: در پنجمین جشــنواره فرهنگی هنری بلوط، شرکت 
فوالد خوزســتان به عنوان شــرکت برتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی و کمک 
رسانی در حادثه سیل سال جاری کشور، تندیس ملی مسئولیت  پذیری اجتماعی را 
دریافت کرد. پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بلوط با محوریت تجلیل از سازمان ها، 
شرکت ها و افراد مسئولیت پذیر در مناطق سیل زده کشور از 9 لغایت 12 آذرماه 98 
در دانشگاه تهران در حال برگزاری شد. علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان با 
حضور در مراسم افتتاحیه این جشنواره، تندیس ملی مسئولیت پذیری اجتماعی را 
به پاس اهتمام ویژه و نقش آفرینی مثال زدنی گروه فوالد خوزستان در یاری رسانی به 
هموطنان سیل زده، دریافت نمود.  این گزارش حاکیست، شرکت فوالد خوزستان 
بیش از 280 میلیارد ریال برای ترمیم مســیرهای ارتباطی، اسکان ساکنان مناطق در حادثه سیالب سال جاری کشور در راستای حمایت هرچه بیشتر از سیل زدگان، 

خسارت دیده، مسائل درمانی، آموزشی و فرهنگی، تامین اقالم اساسی و مورد نیاز 
این خانوارها هزینه کرده اســت.  علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان، ضمن 
تبریک این دستاورد گفت: شرکت فوالد خوزستان کمک رسانی و گام برداشتن در 
مســیر آبادانی استان را رسالت خود می داند. خدمت جهادی همچنان ادامه دارد و 
فوالد خوزســتان در کنار مردم شریف منطقه است. از تک  تک فوالد مردان تشکر 
می کنم و بر خود می بالم همکارانی دارم که ثابت کردند در شرایط سخت شبانه روز 
در کنار هم  وطنان خود هســتند.  گفتنی است، جشنواره یاد شده با افتتاح بخش 
نمایشگاهی که شامل بخش های لباس و غذای محلی، صنایع دستی و گردشگری، 
مشــاهیر و… اســت و تا 12 آذرماه 98 با حضور شخصیت های برجسته ملی در 

حوزه های مختلف، همراه با اجرای برنامه های جذاب و متنوع برپا بود.

پیام تبریك استاندار قم در پي کسب مقام قهرماني امیر مهدي زاده

در پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بلوط
شرکت فوالد خوزستان تندیس ملی مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد

تبریز -ماهان فالح: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان آذربایجان شرقی به مناسبت بزرگداشت روز ملی آمار و 
برنامه ریزی از علیرضا ایمانلو مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد. در آئینی که به مناسبت 
بزرگداشــت روز ملــی آمــار و برنامه ریزی در محل ســالن 
کنفراس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان برپا شــده 
بود از مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل موفق شــرکت آب و 
فاضالب استان به خاطر تعهد، همت عالی و همکاری ارزشمند 
وی و همچنین مجموعه همکاران با اهداء لوح سپاس، تشکر و 

قدردانی گردید. در قسمتی از این لوح آمده است:
جناب آقای مهندس ایمانلو

مدیرعامل محترم شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی

نظام آماری بی تردید اهمیت باالیی در توســعه و پیشرفت 

کشــور دارد و نظــام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشــور با 
بهره گیری از آمار تولید شــده، مسئولیت سامان رخدادهای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در کنار دیگر دســتگاههای 
مســئول انجام می دهد. بزرگداشــت "روز ملی آمار و برنامه 
ریزی" فرصتی است مغتنم تا از تعهد و همت عالی جنابعالی 
و مجموعه همکارانتان تقدیر بعمل آید. به همین مناســبت، 
مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری ارزشمند جنابعالی 
و آن دستگاه ابراز داشته و توفیق روزافزونتان را در خدمت به 
مردم شــریف استان و کشور عزیزمان از درگاه خداوند متعال 
مســئلت می نمایم. داود بهبودی، رئیس سازمان همچنین در 
این مراسم از مهندس الفقیه معاون برنامه ریزی شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی و تعدادی از کارشناسان آبفا 
از جمله یوسف زاده، عابدی و رشیدبنام با اهداء لوح جداگانه 

تجلیل بعمل آمد.

به مناسبت بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی؛

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

ساری – دهقان : طی آئینی با حضور اســتاندار مازندران و جمعی از 
مسئوالن اســتانی و محلی طرح گازرسانی به ۷ روستای کوهستانی شرق 
مازندران به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی شرکت گاز اســتان مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان، روز پنچ شنبه در آیین افتتاح و بهره برداری از این طرح ها در 
روستای غریب محله بهشهر گفت: طرح گازرسانی به هفت روستای غریب 
محله، گالش محله، چالکده، ولم، شیرداری، پرکال و سورک با اعتباری بالغ 
بر 200 میلیارد ریال اجرایی شد. وی افزود: با افتتاح این طرح بیش از ۷50 
انشعاب نصب و ســاکنان 500 خانواری این روستاها از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شــدند. احمدپور تصریح داشت: گازرسانی به 151 روستای شرق 
مازندران از ســال 95 اجرایی شده است و تاکنون حدود 58 روستای شرق 
مازندران در مناطق کوهستانی از این نعمت برخوردار شدند و تا پایان سال 
آینده گازرسانی به این روســتاها به اتمام می رسد. مدیرعامل شرکت گاز 
مازندران بیان داشت: باید تالش شود تا از ایجاد خطرات احتمالی جلوگیری 
شود و رعایت نکات ایمنی در دستور کار باشد. وی خاطرنشان کرد: بسیاری 

از درختان در منطقه در ســالهای گذشته به دلیل استفاده برای سوخت و 
گرمایش، قطع شــد که با گازرسانی به روستاها این مشکل برطرف شده و 

جنگل و منابع طبیعی و محیط زیست حفظ و احیا می شود.
۶0 درصد روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شدند

استاندار مازندران گفت: 60 درصد روستای کوهستانی شرق مازندران در 
دولت تدبیر و امید گاز دار شدند. وی افزود: با اتصال خط لوله گاز دامغان به 
نکا در تابستان سال 96 گاز رسانی به روستاهای مناطق کوهستانی مازندران 
در دســتور کار قرار گرفت. "مجید حسین زادگان" روز پنچ شنبه در آیین 

گازرسانی به هفت روستای شرق مازندران افزود: برای گازرسانی به روستاهای 
شــرق استان تاکنون بیش از یک هزار میلیارد ریال هزینه شده است. وی با 
اعالم اینکه دولت زیرســاخت فراهم می کند و کار مهمتر به دستان مردم 
است؛ یادآور شد: مشکالت اقتصاد باید با نگاه به درون و با توان خودمان حل 
شود. استاندار مازندران گفت: باید روستاها تبدیل به کارگاه تولیدات مختلف 
متناسب با ظرفیت استان و شهرستان شود و کارآفرینی ایجاد شود. حسین 
زادگان افزود: اشــتغال و بیکاری با کار دولتی حل نمی شــود و دولت باید 
بســترها را با تسهیالت کم بهره و رفع موانع تولید فراهم کند.  این مسوول 
با اعالم اینکه هزارجریب دارای مردمی ســختکوش اســت و تالش داریم تا 
خدمات به تناســب ارائه شود؛ خاطر نشــان کرد: باید موانع رفع و به سمت 
کارآفرینی و تولید رفته و اجازه ندهیم دشــمن از رسانه های مختلف وارد 
شــده و با نقشه های مختلف به نظام و انقالب ضربه بزند. استاندار مازندران 
افزود: باید در حوزه اقتصادی متناسب با توسعه، رفاه را به مردم هدیه دهیم 
و با همکاری دولت و مردم برای توســعه گام برداریم.  هفت روستای شرق 

مازندران امروز پنج شنبه با حضور مسوالن استانی و محلی گاز دار شدند.

با حضور مدیرعامل شرکت گاز مازندران و با اعتباری بالغ بر ۲00 میلیارد ریال؛

7 روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شد

در هشت ماهه سال جاری صورت گرفت:
کاهش ۲70 درصدی کشف انشعابات غیر مجاز آب و فاضالب در اصفهان

اصفهان – قاسم اسد: در هشت ماهه سال جاری 201 فقره انشعابات  غیر مجاز آب و فاضالب در سطح استان اصفهان کشف شد این در 
حالیست که در مدت مشابه سال قبل این رقم 553 فقره انشعاب  بوده ، که بیانگر کاهش 2۷0 درصدی کشف غیر مجاز انشعابات آب و فاضالب 
است  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد:در هشت ماهه سال جاری 128 انشعاب آب غیر مجاز و ۷3 فقره انشعاب فاضالب 
غیر مجاز توسط پیمایش گران شرکت آبفا استان اصفهان کشف شد. مهندس هاشم امینیبا اشاره به تعیین تکلیف کشف انشعابات غیر مجاز 
تصریح کرد:از 128 فقره کشف  غیر مجاز آب 83 فقره آن تعیین تکلیف گردید. وی با بیان اینکه کشف انشعابات آب غیر مجاز در کاهش هدر 
رفت آب موثر است عنوان کرد: در هشت ماهه سال گذشته 249 فقره انشعاب غیر مجاز آب کشف گردید که در سال جاری با تالش پیمایش 
گران کشف انشعابات غیر مجاز آب به 128 فقره کاهش یافت. این امر در جلوگیری از هدر رفت آب موثر است. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان گفت: حدود 95 درصد  شناسایی انشعابات غیر مجاز مربوط به مشترکین خانگی می باشد. مهندس هاشم  امینی نصب انشعابات 
غیر مجاز را خالف اخالق و غیر شرعی برشمرد و خاطرنشان ساخت: در نصب انشعابات غیر مجاز اصول فنی نیز به هیچ عنوان رعایت نمی شود 
، همین مسئله  عالوه بر تخلف قانونی مشکالتی را  در توزیع عادالنه آب ایجاد می کند، که نوسانات  در فشار شبکه توزیعیکی از تبعات ناشی 

از این امر است.

آمادگی کامل شهرداری گرگان برای روزهای بارانی و برفی
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان از آمادگی کامل برای روزهای برفی و بارانی خبر داد و گفت: 
تمهیدات الزم برای خرید خودروهای برف روب و نمک پاش و خرید مخازن ماسه و نمک اندیشیده شده است.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط 
عمومی شهرداری گرگان، موسی الرضا صفری در خصوص آمادگی شهرداری گرگان برای فصل سرما اظهارکرد: با توجه به احتمال بارش شدید 
باران، برف و بروز یخبندان در فصول سرد، دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری گرگان تشکیل و وظایف واحدها، معاونت ها، مدیریت های 
مناطق و سازمان ها تهیه و به آنها ابالغ شده است.وی به خرید مخازن ماسه و نمک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی مخزن در اختیار 
معاونت خدمات شهری است اما با توجه به نیاز شهر گرگان به ویژه برای زیرگذرها و روگذرها، مخازن جدیدی خریداری می شود.معاون خدمات 
شــهری شهرداری گرگان با اشاره به توسعه ناوگان موتوری شهرداری افزود: خرید یک دستگاه نمک پاش و برف روب مکانیزه نیز در دستور کار 
قرار گرفت و در حال طی مراحل اداری است.وی ادامه داد: برای فصل سرد سال ماسه و نمک به میزان کافی تهیه شده تا در صورت بارش برف 
و وقوع یخبندان، خدمات رسانی به شهروندان دچار اختالل نشود، همچنین آمادگی الزم در تمامی سازمان ها از جمله فضای سبز نیز فراهم شده 
تا برای شرایط سخت که احتمال یخ زدگی درختان حساس به سرما وجود دارد، تدابیر الزم اندیشیده شود.صفری بیان کرد: به همه پیمانکاران 
ابالغ شده تا بازدید و سرویس فنی خودروها به ویژه خودروهای جمع آوری زباله را در دستور کار قرار دهند و خرید زنجیر چرخ برای این خودروها 
نیز که از سال گذشته تأمین شده، امسال به صورت جدی تری دنبال می شود.وی گفت: سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان نیز 
قرار است سالن های ورزشی که در اختیار شهرداری گرگان است را برای اسکان اضطراری شهروندان در صورت بروز حادثه فراهم کند.سرپرست 
معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان تأکید کرد: تهمیدات الزم برای ارائه خدمات در فصل سرما اندیشیده شده و آمادگی کاملی برای مواجهه 
با شرایط سخت داریم، در عین حال از شهروندان می خواهیم در زمان بارش شدید باران و برف و یخبندان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند 

تا خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان ارائه شود.

تقدیر از عوامل اجرایی پایش پروژه ملی پایش وضعیت ارتباطی روستایی 
استان گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مراسم تقدیر از عوامل اجرایی پروژه ملی پایش وضعیت ارتباطی روستایی استان گلستان با حضور مدیر کل 
فناوری اطالعات استان گلستان – مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان گلستان ومدیریت  دفتر مدیرمخابرات منطقه گلستان در سالن جلسات 
اداره کل فناوری اطالعات اســتان گلستان برگزار شد .در ابتدای مراسم مهندس علوی معاون اداره کل ارتباطات زیرساخت گزارشی از فعالیت 
های صورت گرفته ونتایج حاصل از آن را ارائه کرد پس از آن مهندس احمدی مدیر کل فناوری اطالعات استان ضمن خوش آمد گویی از افراد 
شرکت کننده در طرح تشکر وقدردانی نمود . در پایان نیز به افرادی که در این طرح مشارکت داشتند به رسم یادبود لوح وهدایایی تقدیم گردید .

اطالعیه شرکت گاز استان قزوین
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین با صدور اطالعیه ای نسبت به خبر منتشر شده در برخی پایگاههای 
اطالع رسانی و شبکه های مجازی با موضوع صدور کیفر خواست علیه مدیر عامل و برخی مدیران این شرکت ، جوابیه ای به شرح ذیل جهت 

تنویر افکار عمومی منتشر نمود:
شرکت گاز استان قزوین ضمن تقدیر و تشکر از دقت نظر نهادهای نظارتی و قضایی استان ، با رد موضوع مشارکت در اهمال و کوتاهی و تضییع 
اموال دولتی توسط مدیر عامل و برخی مدیران این شرکت که بر خالف واقع از سوی برخی از شبکه های اجتماعی و پایگاههای اطالع رسانی و 
برخالف رسالت ذاتی و اخالق حرفه ای و تنها در راستای جذابیت خبری و در جهت ناصواب جلوه دادن تالشهای صادقانه مجموعه مدیریت و 
کارکنان شرکت گاز استان قزوین صورت گرفته است اعالم      می دارد اتهام مطروحه صرفاً کوتاهی و اهمال اداری یکی از کارکنان این شرکت 

بوده است که موضوع مذکور در مرحله  دادرسی می باشد.
همچنین الزم به ذکر است از آنجا که تصمیمات دادسرا به عنوان یک نهاد تعقیب، امکان انتشار نداشته و برابر تبصره یک ماده 188 قانون 
آیین دادرسی کیفری انتشار احکام غیر قطعی در فضای مجازی و ... مجاز نمی باشد. لذا شرکت گاز استان قزوین حق پیگیری موضوع از باب نشر 

اکاذیب و اعاده حیثیت نامبردگان را در مراجع ذیصالح برای خود محفوظ می دارد.
 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان : 
در راستای شهر دوستدار کودک اولین پارک هوشمند کودک در سمنان 

راه اندازی می شود 
سمنان - حسین بابامحمدی: معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان گفت: اولین پارک هوشمند 
کودک در سمنان با هدف دستیابی به استانداردهای شهر دوستدار کودک و افزایش مشارکت پذیری کودکان 
راه اندازی می شود. مریم معتمدی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با اعالم این خبر گفت: با 
گسترش شهرنشینی معموال کودکان نادیده گرفته می شوند. در حالیکه باید به نیازهای کودک در شهر که 
یک واقیت زنده و پویا است پاسخ داده شود .  معتمدی اظهار کرد: لذت و تفریح یکی از این نیازهای حیاتی 
است که با بهره گیری از تکنولوژی های نوین، مدل دیگری از این تفریج برای کودکان در حال فراهم شدن 
اســت . وی ادامه داد: پارک هوشمند کودک سمنان مبتنی برتکنولوژی واقعیت افزوده بوده و کودکان می 
توانند با بهره گیری از این امکان در گوشی های همراه از محتوای پارک هوشمند استفاده تفریحی و آموزشی نمایند .  معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری سمنان با اشاره به اهداف راه اندازی این پارک که دستیابی به استانداردهای شهر دوستدار کودک و افزایش مشارکت پذیری کودکان 
در محیط برای بازی، سرگرمی و یادگیری است، گفت: این پارک در6 مرحله طراحی شده که باغ وحش مجازی، دهکده نقاشی جادویی، آموزش 

وضو و نماز، منظومه شمسی، حوضچه دلفین ها و طبیعت از فازهای آن است و پیش بینی می شود تا ایام دهه فجر آماده بهره برداری باشد .

بکار گیری سامانه هوش تجاری در زمینه پایش فروش و وصول مطالبات 
ادارات آب و فاضالب استان گیالن 

رشــت- زینب قلیپور : معاون خدمات مشترکین و درآمد این شرکت از بکار گیری سامانه هوش تجاری در زمینه پایش فروش و وصول 
مطالبات ادارات آب و فاضالب اســتان گیالن خبر داد.رضا ســبحانی معاون خدمات مشترکین و امور درآمد این شرکت با اعالم این خبر افزود: 
به منظور تســهیل در دسترســی به گزارشات مالی و اقتصادی مرتبط با فروش آب و درآمدهای قانونی مرتبط و همچنین مدیریت هوشمندانه 
فعالیتهای حوزه وصول مطالبات، شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن، بهره برداری از سامانه هوش تجاری)BI( را در سطح کلیه ادارات آب و 
فاضالب آغاز نموده اســت.وی در ادامه اظهار داشــت: بدین ترتیب امکان نظارت و مدیریت جامع به کلیه ابعاد اطالعاتی فعالیتها، شاخص ها و 
تراکنش های ریالی مشترکین آب و فاضالب استان گیالن برای مسئولین مربوط در سطح ادارات آب و فاضالب فراهم شد و عالوه بر آن بطور 
روزانه به کمک سامانه های اطالع رسانی آخرین شاخصهای تجاری هر یک از حوزه های مدیریتی در اختیار مدیران شرکت قرار می گیرد.معاون 
خدمات مشترکین و امور درآمد شرکت تصریح کرد: در این راستا ضمن تلفیق ابزارهای نوین مدیریتی و نظارتی در امر هوش تجاری با مفاهیم 
و اطالعات رایج در بخش خدمات مشترکین و امور مالی و حسابداری مشترکین و در قالب شیوه های مدرن داده کاوی اطالعات، زمینه ردیابی 

سریع گلوگاه ها و نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت برای تصمیم گیران شرکت فراهم شده است.

ابالغ دستورالعمل ایمنی بهداشت و محیط زیست به پیمانکاران سازمان 
سیما و منظر و فضای سبز شهری 

اراک – مینو رستمی: به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، محمد عسگری معاون خدمات شهری شهرداری اراک و نماینده تام 
االختیار شهردار در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار شهرداری، در جلسه کمیته فرعی حفاظت فنی و بهداشت کار سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهری که با حضور رییس، معاونین و پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز و جمعی از کارشناسان و مسوولین حوزه خدمات شهری 
برگزار شد، ضمن تشریح این دستورالعمل برای پیمانکاران و مسوولین به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در پارک ها و بوستان ها جهت پیشگیری از 
حوادث شهروندی تاکید کرد و خواستار رفع نواقص موجود طی یک برنامه مدون شد.وی همچنین تاکید نمود: که در جلسه آتی، پیمانکاران نسبت به 
ارایه گزارش روند انجام کار اقدام نمایند. کشاورزیان رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک نیز تاکید نمود: با توجه به اینکه 
شهرداری جهت آسایش و رفاه همشهریان نسبت به نگهداری پارک ها و بوستان ها اقدام می نماید این مکان ها نباید دارای خطری باشد که سالمت 
همشهریان را تهدید کند. تکلو مسوول Hse شهرداری اراک هم ضمن بیان نکات فنی دستورالعمل در راستای اجرای هرچه بهتر آن در مجموعه 

شهرداری، به بیان گزارشی در زمینه اجرای مصوبات شورای عالی در سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری پرداخت.
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کارمندی یا کارآفرینی در ذات خود خوب یا 
بد نیست

فرصت امروز: یکی از اس��تادان دانشگاه تعریف می کرد و می گفت 
که وقتی بچ��ه بودم آقای معتمد در محله ما آدم شناخته ش��ده ای 
بود. او چند س��الی بود که به اس��تخدام اداره ثبت س��جل درآمده 
بود. در زمانی که از هر ۱۰ نفر دو نفر س��واد داش��تند او پایان دوره 
س��یکل داشت و هر وقت از س��واد حرف به میان می آمد کاله شاپو 
را از س��رش برمی داش��ت و می گفت آدم بی س��واد مثل آدم نابینا و 
ناشنواس��ت، ن��ه می بیند و نه می ش��نود و بعد چای اس��تکان کمر 
باریکش را داخل نعلبکی می ریخت و می گفت: باید درس بخوانی و 

مستخدم دولت شوی تا خوشبخت شوی.
آن روزها آرزوی هر کسی این بود که درس بخواند و به استخدام 
دولت دربیاید. در آغاز تغییر س��اختار نظام اداری، سازمان و ادارتی 
شکل گرفته اند که نیاز به افراد تحصیلکرده و باسواد داشتند. از این 
رو هم��ه افرادی که در مدارس دولتی آن زمان و از جمله دارالفنون 
درس می خواندن��د پ��س از فارغ التحصیل��ی ب��ه اس��تخدام دولت 
درمی آمدند و در یکی از ادارت مانند پست و تلگراف و ثبت سجل و 
ثبت اس��ناد کار می کردند. این رویه از آن سال ها تاکنون ادامه دارد 
و هن��وز خانواده ها انتظار دارند وقتی فرزندان آنها تحصیالت خود را 
به پایان بردند در یکی از ادارات دولتی به اس��تخدام دربیایند اما با 
تغییر شیوه و ساختار نظام اداری و اقتصادی و روی کار آمدن بخش 

خصوصی  همه چیز تغییر کرد.
هن��وز هم در جامعه ایرانی استخدام ش��دن به خصوص در ادارات 
دولتی برای برخی یک افتخار محس��وب می شود و کسی که کارمند 
دولت اس��ت از وضعیت خود راضی اس��ت و هر وق��ت می خواهد از 
وضعی��ت کارمندی خود و حقوق اندک گله و ش��کایت بکند به یاد 
افرادی می افتد که در به در به دنبال کار هس��تند. از این رو در دل 
خدا رو شکر می کند که لقمه نانی دارد و می تواند با این آب باریکه 

زندگی خود را سر و سامان بدهد. 
در یک تقس��یم بندی کلی افراد را می توان به دو دس��ته کارمند و 
کارآفرین تقسیم کرد و خویش فرما و سرمایه گذار را نیز در دل آنها 

قرار داد تا تحلیلی ساده تر از وضعیت کار به دست داد.
بنابرای��ن افراد یا برای دیگران کار می کنند و یا برای خودش��ان. 
وقتی برای دیگران کار می  کنند حقوق آنها توس��ط افراد دیگری به 
عنوان کارفرما پرداخت می ش��ود و افرادی ک��ه کارآفرینند با ایجاد 

ارزش افزوده به پول و سرمایه دسترسی پیدا می کنند. 
در وضعی��ت کنونی جامعه و با رواج اقتصاد لیبرالی گرایش مردم 
به کس��ب درآمد و پول و س��رمایه به عنوان کارآفرین بسیار بیشتر 
اس��ت و از آنجا که بدنه س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی و خصوصی 
گنجای��ش نیروهای فارغ التحصیل را ن��دارد ناگزیر افراد وارد فضای 
کسب و کار خصوصی شدند که در این میانه تعدای نیز بسیار خوش 
درخشیدند و زمینه های رشد و توسعه اقتصاد ملی را فراهم کردند. 
اف��راد با توجه به نوع نگاه به دو مقول��ه آزادی و امنیت برخی به 
کارمندی عالقه مندند و برخی دیگ��ر به کارآفرینی. گرچه به ظاهر 
کارمندی نوع��ی حقوق بگیری و کار برای دیگران کردن اس��ت اما 
تجربه نش��ان می دهد که کارمندان عالی همواره از حقوق و مزایای 
خوب��ی در بخش دولتی و خصوصی برخوردار بودند و همه کس��انی 
ک��ه به عنوان کارآفرین فعالیتی را ش��روع کردند همواره با موفقیت 

روبه رو نبودند.
کارمن��دی و کارآفرینی هر کدام مزایایی دارند و در کنار آن مزایا 
می توان از دشواری ها و کمبودها حرف زد. کارمند آرامش بیشتری 
دارد. وقت بیش��تری برای زندگی کردن دارد. امنیت خاطر بیشتری 
دارد. از مزایای بیمه برخوردار است و حقوقش همیشه برقرار است. 
اما کارآفرین آزادی بیش��تری دارد. می تواند به س��رمایه بیش��تری 
دسترسی داشته باش��د. چشمش به دست دیگران نیست تا زندگی 

او را تامین کند بلکه او زندگی تعدادی از افراد را تامین می کند.
بنابراین کارمندی یا کارآفرینی در ذات خود نمی تواند خوب یا بد 
باش��د نتیجه ای که از آن به دست می آید می تواند نشان دهد که تا 
چه اندازه این فعالیت برای فرد ثمربخش بوده است. گاه زندگی یک 
کارمن��د خوب و یا عالی صدها براب��ر بهتر از زندگی یک کارآفرینی 
اس��ت که همواره با چالش های مالی و اقتصادی روبه رو اس��ت و به 
تعبی��ری زندگی کارمندی یک زندگ��ی جویباری آرام و لذت بخش 
اس��ت، اما زندگی کارآفرینی یک زندگی توفانی لذت بخش اس��ت. 
برخی دوس��ت دارند در دل توفان و جزر و مدها ش��نا کنند و لذت 
ببرن��د و برخی نیز آرامش لذت بخش کنار جویبار را با چیز دیگری 

عوض نمی کنند.

رهبری

 انسان موجودی دوراندیش و آینده نگر است که با اندیشه و خرد برای نیازهای 
خ��ود برنامه ریزی می کند. بیمه نیز یکی از برنامه های آینده نگرانه انس��ان امروز 
اس��ت که برای رویارویی با خطرات احتمالی و رفع مش��کالت اقتصادی طراحی 

شده است.
بیمه در واقع وسیله ای موثر در جبران زیان های مالی ناشی از حوادث و ایجاد 
بس��تری آرام برای رشد و توسعه اقتصاد ملی است. کشورهای پیشرفته با نگاهی 
خردمندانه از بیمه به عنوان ابزاری بسیار موثر در ایجاد آرامش فردی و آسایش 
اجتماعی اس��تفاده می کنند به گونه ای که در خیلی از کشورهای پیشرفته، افراد 
حداقل از یک بیمه عمر برخوردارند و حتی در برخی کشورهای در حال توسعه 

نیز افراد گاهی چند  بیمه نامه عمر دارند. 
آمار و ارقام بیمه ش��دگان عمر در ایران پایین اس��ت و در مقایسه با کشورهای 

پیشرفته و حتی برخی از کشورهای منطقه رتبه چندان خوبی ندارد.
ب��ا نگاهی به س��ابقه تاریخی بیمه عمر در ایران می ت��وان دید که بیمه عمر از 
سال ۱۳۱۴ وارد کشور ایران شده و از طریق شرکت های مختلف بیمه خارجی و 

داخلی به بیمه گذاران خدمات گوناگون بیمه ای ارائه شده است. 
در کش��ورهای ژاپ��ن، فنالند، س��وییس، فرانس��ه، کره جنوب��ی، هنگ کنگ، 
س��نگاپور، هند و برخی کش��ورهای دیگر بیمههای عمر بین ۶۰ تا ۸۰درصد کل 
ح��ق بیمه بازار بیمهای این کش��ورها را به خود اختصاص داده اس��ت. حتی در 
هندوس��تان که جزو کشورهای در حال توس��عه به شمار می رود در سال ۱۹۹۶ 
تع��داد ۱۰2/۱۰۰/۰۰۰ بیمهنام��ه عم��ر در جریان بوده، بدی��ن ترتیب به طور 
متوس��ط از هر دو خانوار هندی تقریبا یک خانوار تحت پوش��ش بیمههای عمر 

قرار دارند و از مزایای این نوع بیمه برخوردار هستند.
 در داخل کشور این سهم به هیچوجه قابل قبول نیست. سهم بیمه در دامنه 
۱۰ ت��ا 2۰درصد قرار دارد، که البته اگر این س��هم ح��ق بیمهها به جمعیت ۸۰ 
میلیونی کش��ور هم بخواهیم تقس��یم کنیم مشخص می شود کمتر از ۳درصد از 

جمعیت کشور خریدار چنین بیمهای هستند.
 در صورتی که بیمه نه تنها بر زندگی فردی افراد یک جامعه برای رس��یدن به 
آرامش کمک می کند حتی بر بازارهای مالی نیز تاثیر دارد. نقش صنعت بیمه در 
بازارهای مالی به س��ه صورت ظاهر می شود ابتدا تاثیری که این صنعت می تواند 
بر سایر بازارهای مالی اعمال کند که معموال به صورت یک پشتیبان براي کاهش 
ریس��ک سرمایه گذاری به کار می رود دومین نقش آن جمع آوری و تجهیز منابع 
مالی با اس��تفاده از عملیات بیمه گر اس��ت که جهت سرمایه گذاری غیرمستقیم 
و یا مس��تقیم به کار می برد و در نهایت س��رمایه گذاری مستقیم صنعت بیمه در 

فعالیت های اقتصادی کشور، مهمترین نقش آن به شمار می رود.
 ش��رکت های بیم��ه وجوه بیمه گذاران را که به ص��ورت ذخایر فنی در اختیار 
دارن��د به عن��وان دارایی س��ودآور ب��ه کار می گیرند و در فعالیت های مناس��ب 

اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. 
به برخی از عواملی را که مانع رشد و پیشرفت بیمه عمر در ایران شده است، 

به اجمال یادآوری می کنیم: 
عوامل اقتصادی:

الف: نوسانات نرخ تورم  اقتصادی
 نوس��انات نرخ تورم اقتصادی س��بب می ش��ود که موقعیت مالی افراد در یک 
وضعیت نابس��امان قرار گیرد. هر س��اله ما با جهش غیرمنطقی نرخ تورم در بازار 
مالی روبه رو می ش��ویم و این تغییرات تاثیر مستقیمی بر صنعت بیمه می گذارد. 

ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم می تواند آمار بیمه شدگان را افزایش دهد.
ب:  پایین بودن سطح درآمد افراد 

بخش زیادی از ایرانی ها از س��طح درآمدی باالیی برخوردار نیستند و نوسانات 
نرخ تورم بر این مش��کل دامن می زند. وضعیت معیش��تی مردم  از حالت ثبات 
ب��ه صورت متغیر درآمده به گونه ای که طراح��ی و برنامه ریزی در نظام خانواده 
تا حدودی دش��وار ش��ده و فرد نمی تواند برای چند س��ال آینده خود با آرامش 
برنامه ریزی کند بنابراین طبیعی اس��ت که کاهش س��طح درآمد و افزایش نرخ 

تورم بر آمار بیمه عمر تاثیر بگذارد.
ج:  پایین بودن آمار تولید ناخالص ملی 

اگر به نمودارهای آماری در زمینه تولید ناخالص ملی بیندازیم متوجه 
می ش��ویم که هر چقدر آم��ار تولید ناخالص ملی در کش��ورها پایین تر 
باش��د به همان نس��بت آمار بیمه ش��دگان عمر نیز کمتر است، اما این 
یک اصل قطعی نیس��ت چراکه گاه اس��تثنا نیز وج��ود دارد و علی رغم 
پایین ب��ودن تولید ناخالص ملی آم��ار خوبی در زمینه بیمه عمر  در آن 

کشور وجود دارد. 

د: رکود در بازار کسب و کار
ش��اید رکود در بازار کسب و کار خود معلول عواملی باشد که ذکر کردیم، اما 
به زبان س��اد ه تر وقتی رونق در کس��ب و کار وجود نداش��ته باشد توجه مردم به 
بیمه عمر کاهش پیدا می کند. در س��ال های اخیر بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
به دالیل رکود حاکم بر اقتصاد، تعطیل ش��دند بنابراین ش��اید انتظار رش��د آمار 

بیمه شدگان عمر در سال های اخیر چندان منطقی نباشد.
ه: کاهش اشتغال زایی 

با توجه به عوامل رکود اقتصادی ایران در س��ال های اخیر ش��اهد کاهش رشد 
اش��تغال زایی در ایران نیز هستیم و طبق آمارهای رسمی چندین میلیون جوان 
بیکار وجود دارند که در صورت اش��تغال زایی شاید بتوان روی این سرمایه برای 
بیمه عمر توجه بیشتری کرد. گرچه گاهی همین افراد بیکار علی رغم نبود منابع 
مال��ی برای ایجاد امنیت زندگی خود را با پول بیمه بیکاری و یا قرض بیمه عمر 

می کنند اما تعداد آنها چندان چشمگیر نیست.
عوامل فرهنگی و اجتماعی : 

الف: نبود آگاهی و دانایی 
در ایران خیلی از افراد تصویر درستی از اهمیت بیمه عمر ندارند. نبود آگاهی 
عامل مهمی در کاهش آمار بیمه ش��دگان بیمه عمر است. این وظیفه بخش های 
دولتی و خصوصی است تا به شیوه های مختلف به روشنگری بپردازند و مردم را 

از سرنوشت آینده خود باخبر کنند. 
ب: مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر 

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

در صورتی که بیمه تامین اجتماعی با بیمه عمر دو مقوله متفاوت از هم هستند.
ج: رهایی سرنوشت 

یکی از ویژگی های ما ایرانی ها رها کردن سرنوشت است. بسیاری بر این باورند 
که خداوند سرنوش��ت ما را تعیین می کند و اگر قرار اس��ت خوشبخت یا بدبخت 
ش��ویم ما هیچ نقشی نداریم. این تصور باطل است. این باور نادرست باعث شده 
خیلی ه��ا به آینده خود فک��ر نکنند و در فقر و تهیدس��تی و بیماری و بدبختی 
زندگی کنند. با چنین نگاهی نمی توان به این افراد به آسانی بیمه عمر فروخت.

د: رفتار احساسی و هیجانی 
ایرانی ها بیش از آنکه اهل منطق و اندیش��ه باش��ند اهل احساس و هیجانند. 
به همین دلیل ش��اعران ایرانی همیش��ه در هر محفلی بر صدر می نشینند. شاعر 
ایرانی فیلس��وف است متفکر است. ریاضیدان اس��ت. پزشک است و یا بالعکس.
گاهی منطق با احس��اس درهم می آمیزد و طبعا احس��اس برنده بازی می ش��ود. 
ب��ه همین خاطر اغل��ب ما ایرانی ها با هیجان ها و احس��اس ها زندگی می کنیم و 

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

الف: نبود ساختار تشکیالت سیستمی 
در حال حاضر بیش��تر بیمه های عمر دارای سیس��تم نیستند. آیا هیچ وقت از 
خود سوال کردید که چرا یک مدیر فروش موفق پس از چند سال مدیر آموزش 
بیمه می ش��ود؟ آیا به نظر ش��ما مدیر فروش می تواند مدیر آموزش باش��د؟ آیا 
مدیر آموزش برتر از مدیر فروش اس��ت؟ آیا اینها در یک س��اختار منطقی قرار 

می گیرند؟ چارت سازمانی بیمه عمر شاید نیاز به بازنگری اساسی دارد.
ب: نبود آموزش های حرفه ای 

شاید یکی از دالیل رکود در بازار بیمه عمر نبود فروشندگان و مدیران حرفه ای 
اس��ت. تقریبا بخش زیادی از این فروش��ندگان بیمه عمر به صورت انفرادی و یا 
براس��اس عالیق آموزش های��ی را در بخش های خصوص��ی دیده اند. گاه به دلیل 
اینکه فرد با هیجان وارد این صنعت می ش��ود برای رس��یدن به پله های موفقیت 
دوره هایی را می بیند یا کتاب هایی را می خواند که ذهن او را آلوده می کند و او از 
مس��یر اصلی موفقیت فروش بازمی دارد.  صنعت بیمه عمر نیاز به ایجاد سازمان 

آموزش حرفه ای و تربیت آدم های حرفه ای دارد. 
ج: تداخل حوزه فعالیت بیمه ای 

بس��یاری از بیمه ها دارای فصل مش��ترک در زمینه درمان و سرمایه هستند. 
ش��اید نیاز به ی��ک بازنگری در نوع خدمات بیمه ای اس��ت. گرچه در س��اختار، 
بیمه های اش��خاص با بیمه های مسئولیت و اموال از هم جدا هستند اما خدمات 
آنها با هم تداخل دارد. همین موضوع باعث سردرگمی مردم در زمان بیمه عمر 
ش��ود. بیمه درمان انفرادی گاهی خدماتی ارائه می کند که ش��خص را وسوس��ه 

می کند تا به جای بیمه عمر بیمه درمانی شود. 
د: وظایف بانک و بیمه 

خدمات مالی بیمه در مقایس��ه با بانک ه��ا در مرتبه پایین تری قرار دارد. افراد 
در زمان بیمه شدن عمر، بانک را با بیمه مقایسه می کنند. شاید باید با بازنگری 

دوباره در ارائه خدمات س��رمایه ای بیمه را در جایگاه بهتری قرار داد تا مردم با 
آسودگی بیشتری سرمایه گذاری کنند. 

ه: پایین بودن قدرت مالی شرکت های بیمه 
هر چقدر میزان س��رمایه و قدرت مالی ش��رکت های بیمه بیشتر شود، امکان 
اعتماد مردم به آن ش��رکت برای بیمه عمر و س��رمایه گذاری به مراتب بیش��تر 
خواهد ب��ود بنابراین تقویت بنیه های مالی ش��رکت های بیم��ه می تواند یکی از 

راهکارهای رشد صنعت بیمه عمر در کشور باشد. 
و: نبود تطابق کافی میان تقاضا با عرضه

خیلی از خدماتی که شرکت های بیمه عمر ارائه می کنند موردنیاز مردم نیست 
یا حداقل جزو نیازهای ضروری نیس��ت ش��اید ق��رار دادن اولویت های دیگر در 
بخش های خدماتی بتواند احساس نیاز بیشتری تولید کند و تعادلی میان عرضه 

با تقاضای بازار به وجود بیاورد. 
ز: ایجاد زمینه های اعتمادسازی 

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

و نرود مگر موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی نبودند؟ 
شرکت های بیمه باید اعتماد مردم را به شیوه های مختلف فراهم کنند تا افراد 

آمادگی ذهنی بیشتری برای بیمه عمر شدن داشته باشند.
ح: نبود بازاریابی حرفه ای در بیمه

بازاریاب��ی نقش مهمی در رونق بخش��ی اقتصاد مل��ی دارد. در صنعت 
بیمه هم بازاریابی می تواند نقش محوری در رشد و شکوفایی این صنعت 
داش��ته باشد، اما متاسفانه آنچنان که باید و ش��اید به این مقوله توجه 
نمی شود. در اغلب چارت های سازمانی هم بازاریابی نقش محوری ندارد. 
در صورتی که بازاریابی می تواند یک انقالب بزرگ در صنعت بیمه ایران 

به وجود بیاورد. 
صنع��ت بیمه عمر با اس��تراتژی بازاریابی و هدف گ��ذاری و برنامه ریزی برای 
رس��یدن به بازارهای مختلف می تواند راهی تازه بگشاید. بازارسازی، بازارگردانی، 
بازاردانی، بازارداری، بازارگرمی، بازارگردی، بازارشناسی، بازارگرایی و بازارسنجی 
می تواند س��رفصل های خوبی برای بازاریابی بیمه عمر در ایران باشد و راهی نو و 

تازه برای رسیدن به فروش عالی را فراهم کند.
ط: پیچیدگی قرارداد بیمه 

ه��ر چقدر قراردادهای بیمه عمر به س��مت س��ادگی و ش��فافیت برود امکان 
بیمه ش��دن افراد بیش��تر اس��ت. بس��یاری از فروش��ندگان بیمه عمر هم بر این 
قراردادها اش��راف ندارند. ش��اید الزم باشد بسیاری از بندها و تبصره های موجود 
حذف ش��ود و یک قرارداد خیلی س��اده با زبان فارس��ی روان نوش��ته شود و هر 
مش��تری احتمالی با یک بار خواندن در کمتر از دو دقیقه به کل موضوع بیمه و 

خدمات آن اشراف یابد.
 یکی از کارشناس��ان بیمه در همین زمینه گفته بود: قراردادهای بیمه آنقدر 
پیچیده، س��خت فهم و دارای زیر و بم های پنهان و ناش��ناخته اما حیاتی اس��ت 
که بیمه گ��ذار در فهم آن بازمی ماند و امضا می کند. غافل از آنکه این امضا فقط 
ح��ق بیمه را از وی می س��تاند و پرداخت خس��ارت به وی با اس��تفاده از همان 
زیروبم های پنهان و تفس��یرهای ناگفته به اندک��ی کاهش می یابد که گاه ارزش 

دریافت کردن ندارد. 
ی: تبلیغات بسیار کم 

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

اجتماعی به درستی نقش و اهمیت بیمه عمر را تبیین کردند.
 س��ال ها قب��ل، راهکاره��ای هجده گانه توس��عه صنع��ت بیمه برای 
شکوفایی اقتصاد کش��ور، از طریق ارائه پوشش های بیمهای گوناگون و 
مناسب برای رفع نگرانی سرمایهگذاران و افزایش رفاه خانواده ها، تدوین 
و ابالغ ش��د. نخستین راهکار در مجموعه این راهکارها ارتقای تبلیغات 
بیمهای بود. در این راهکار از همکاران صنعت بیمه تقاضا ش��ده بود که 
تبلیغات بیمهای باید به نحوی صورت گیرد که موجبات افزایش آگاهی 
آح��اد مردم را نس��بت به جنبه تامینی بیمه فراه��م کند که نتیجه آن 

توسعه و تصمیم فرهنگ بیمه در جامعه خواهد بود. 
صنع��ت بیمه عمر هنوز با اس��تانداردهای بین الملل��ی از لحاظ کمی و کیفی 
فاصله ها دارد و شاید همه جامعه از جمله رسانه های گروهی باید دست به دست 

هم دهند تا فرهنگ بیمه را در جامعه نهادینه کنند.

به مناسبت روز بیمه

بیمه عمر: دیروز، امروز، فردا
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حتما شنیده اید که می گویند فالنی مهره مار دارد؛ این همان کاریزماست که 
ب��ه فرد امکان می دهد هم��واره در مرکز توجه قرار گی��رد و وارد هر جمعی که 
می شود، دیگران را مثل آهنربا به سمت خود جذب کند. اگر شما هم می خواهید 
به شخصیتی کاریزماتیک تبدیل شوید و روابط اجتماعی موفقی را برای خود رقم 

بزنید و از 2۹ اصل کاریزماتیک بودن مطلع شوید با ما همراه باشید.
بدون هیچ توقع و چشمداشتی، محبت کنید

بهتر اس��ت ب��دون هیچ توقعی به دیگ��ران مهربانی کنید؛ بدی��ن معنا که از 
هیچ کس��ی کینه به دل نگیرید، به اطرافیان تان لبخند بزنید، به لطیفه هایی که 
برای تان تعریف می کنند بخندید، به افرادی که دوس��ت دارید هدیه بدهید، به 
درددل های شان گوش کنید، تجربیات و شکست های تان را برای آنها بازگو کنید 
تا از اش��تباهات تان درس بگیرند. خالصه اینکه عش��ق و محبت تان را خالصانه 

تقدیم شان کنید.
کاریزما از واژه ای یونانی با مفهوم لطف بی چشمداشت ریشه می گیرد. ماهیت 
اصلی کاریزما عشق و محبت است و کسانی را که مورد محبت شما قرار می گیرند، 
مجبور می کند به لطف و توجه تان پاسخ متقابل بدهند و زمانی که انتظارش را 
ندارید، دست تان را بگیرند؛ اما اگر از محبت تان پاسخی دریافت نکردید یا طرف 
مقابل قدرنشناسی کرد، آرامش خود را حفظ کنید و همواره به یاد داشته باشید 

شما بدون هیچ توقعی خوبی کرده اید.
صادق و روراست باشید

تحت هیچ ش��رایطی دروغ نگویید و خالف آنچه عمل کرده اید، رفتار نکنید. 
باید بدانید همیشه تحت کنترل دیگران هستید و آنها رفتار و عمل تان را بررسی 
می کنند. اگر می خواهید ش��خصیتی کاریزماتیک داش��ته باشید، باید به قدری 
ش��جاع باشید که از بیان حقیقت نترس��ید، حتی اگر برای طرف مقابل سخت 
و ناگوار باش��د. پس همواره از دورویی اجتناب کنید و خودتان را از فریب کاری 

دور نگه دارید.
خوش بین و امیدوار باشید

برای اینکه فردی کاریزماتیک باشید، باید این باور را در خود به وجود آورید که 
دیگران هم می توانند خوش فکر و باذکاوت باش��ند و از پِس انجام کارهای خاص 
برآیند. پس به جای اینکه تمام انرژی تان را صرف عصبانیت کنید، لبخند بزنید 
ت��ا دیگران هم روحیه بگیرند. یکی از ویژگی های فوق العاده »فرانکلین روزولت« 
این بود که در دوران ریاس��ت جمهوری خود به توانایی مردم کشورش در مقابله 
با بحران اقتصادی که در س��ال های قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده بود، شک 
نکرد. در آن زمان، بیش��تر مردم باور داش��تند اوضاع کش��ور رو به سامان است، 
درحالی که »روزولت« هیچ راه حلی برای مقابله با بحران های موجود نداش��ت و 

حتی سیاست های او نیز ناکارآمد بود.
به اهداف خود ایمان داشته باشید

در ابتدا از خود بپرسید چه چیزی برای تان مهم است و چه اقدامی شما را به 
نتیجه می رساند. خیلی سخت است که دیگران را در مورد چیزی که خودتان هم 
به آن باور ندارید، متقاعد کنید. ناپلئون می گفت بیشتر از اینکه به مردم فرانسه 
نیاز داشته باشد، آنها به او احتیاج داشتند و همین مردم او را به تخت پادشاهی 
رس��اندند و حتی زمانی که با شکست مواجه شد، عده ای سخت تالش کردند تا 
دوباره او را به تاج و تخت برگردانند. گفته ش��ده است وقتی ناپلئون از تبعید در 
جزیره  اِلب��ا فرار می کرد، در بین وفادارانش فری��اد زد به دنبال انجام ضرورت ها 
باشند و حتی اگر نیاز بود به امپراتورشان شلیک کنند و از این اقدام ابایی نداشته 
باش��ند. در این زمان، نظامیان و طرفداران ناپلئون به زانو درآمدند و ش��عار زنده 

باد امپراتور سر دادند.
به قول های تان وفادار بمانید

اعتبار و خوش نامی تنها چیزی است که در این دنیا باقی می ماند. برای اینکه از 
خود نام نیک به جا بگذارید، باید یک عمر تالش کنید، اما تنها یک لحظه لغزش 
کافی اس��ت تا تمام آبرو و اعتباری که با زحمت جم��ع کرده اید را به باد دهید. 
خوش قولی یکی از خصوصیات بارز افراد معتبر و آبرودار است. حتی اگر دیگران به 

قول شان عمل نکردند، شما همیشه سعی کنید به قول تان وفادار بمانید.
تقصیرتان را گردن دیگران نیندازید

آیا همیش��ه به دنبال مقصر هس��تید؟ گاهی سیاست به ما می گوید حتی اگر 
خودتان مقصر نیستید، تقصیرها را به گردن بگیرید. بعد از اینکه خودتان را مقصر 
دانستید، اتفاق رخ داده را بررسی کنید و ببینید چه کاری از دست خودتان و چه 
کاری از دست دیگران برمی آید و درنهایت، راه حلی بیابید تا از بروز خطای مشابه 

در اتفاقات آینده جلوگیری کنید.
تصور کنید به عنوان مربی یک تیم ورزشی غیرحرفه ای مشغول به کار هستید. 
مش��کل تیم تان این اس��ت که بازیکن ها در تمام بازی ها تالش یکسانی ندارند و 
ه��ر کدام از آنها در بازی های مختلف با توجه به میزان عالقه ای که به برد بازی 
دارند، انرژی صرف می کنند. در این موارد باید قبل از هر بازی از تمام بازیکن ها 
بپرسید چقدر به برد بازی اهمیت می دهند و از آنها بخواهید میزان عالقه  خود را 
از بین اعداد ۱ تا ۱۰ انتخاب کنند. پس از آن می توانید استراتژی بازی را براساس 

میانگین اعداد دریافتی از بازیکنان تان برگزینید.
قدردان و سپاس گزار باشید

از تم��ام افرادی که می شناس��ید، س��پاس گزاری کنید. به س��راغ معلمی که 
سال ها قبل شاگردش بودید، بروید یا برایش پیام تشکر و قدردانی ارسال کنید. 
خانواده و دوس��تان تان را در آغوش بکشید و بگویید چقدر دوست شان دارید. به 
نویس��نده یا سخنرانی که آثارش را دوست دارید، نامه بنویسید. تمام پست های 
تحس��ین برانگیزی را که در فضای مجازی می بینید، الی��ک کنید. البته انتظار 
بازخورد یکسان را نداشته باشید، حتی اگر طرف مقابل بی اعتنایی کرد، ناراحت 
نش��وید؛ زیرا شما می خواهید با قدرشناسی نش��ان دهید چقدر انسان بزرگ و 

شریفی هستید.
از افراد الیق تعریف و تمجید کنید

اغلب مردم به ارتباط با کسانی تمایل دارند که به آنها عالوه بر احساس شادی، 
خوشحالی، امنیت و آرامش بدهند و از حس زیبای دوست داشته شدن بهره مند 
شوند. در مقابل، مردم از افرادی که هیچ حس و حال مثبتی به آنها نمی دهند، 
دوری خواهن��د کرد. خیلی ها آنقدر که الیقش هس��تند، مورد تعریف و تمجید 
قرار نمی گیرند. پس شما می توانید از این قضیه سود ببرید و خودتان را متمایز 
نش��ان دهید. صادقانه و بدون ریاکاری از افراد الیق و دوستان تان تعریف کنید. 
اگر به موقع از آنها تعریف و تمجید کنید، برای بودن با شما لحظه شماری خواهند 

کرد.
اطرافیان تان را سورپرایز کنید

ه��ر چند وقت یک بار اطرافیان خود را با هدایای غیرمنتظره هیجان زده کنید 
و باعث خوشحالی آنها شوید. برای مثال، هرازگاهی که به رستوران یا کافی شاپ 
می روید، دو برابر مبلغ همیش��گی انعام بدهید یا به جزییات بیش��تری -مضاف 
بر س��فارش مش��تری- در پروژه ای که در حال انجام آن هستید بپردازید. گاهی 
اندکی از وظایف کارمندان یا دانش��جویان تان کم کنید تا بتوانند سراغ یادگیری 

مهارت های موردعالقه شان بروند.
شنونده  خوبی باشید

اغلب مردم از اینکه بتوانند با کس��ی درد دل کنند، خوشحال می شوند. وقتی 
برای چند دقیقه از زندگی شخصی تان دست می کشید و به درد دل دیگری گوش 

می دهید، این حس را به او القا می کنید که برای تان مهم است. زندگی هر کسی 
ممکن است با شکست و ناراحتی همراه شود، اما همه حوصله  شنیدن شکست ها 
و تلخی ها را ندارند. اگر ش��نونده  خوبی باش��ید و به این درددل ها گوش دهید، 
می توانید شخصیت طرف مقابل تان را بهتر بشناسید و حتی به درک عمیقی از 

طبیعت انسان ها دست یابید.
با اطالع از اینکه طرف مقابل چه فرازونش��یب هایی را در زندگی پش��ت س��ر 
گذاش��ته اس��ت، بهتر می توانید در مورد طرز رفتارتان با او تصمیم بگیرید. اگر 
قسمتی از درددل های او برای تان مبهم بود، از طرف مقابل بخواهید کمی واضح تر 
صحبت کند. در اصل، در مورد کلمات و جمالتی که مبهم هستند، از حدس و 
گمان دست بکشید و به راحتی سوال بپرسید. شرایط و تجربیات زندگی هر کسی 
به قدری خاص و منحصربه فرد است که نمی توانید برای شناخت طرف مقابل تنها 

به ذهنیت تان درباره  او بسنده کنید.
برای اینکه شخصیت قدرتمند و کاریزماتیکی داشته باشید، باید وقت بگذارید 
و خوب تمرین کنید تا به شنونده  خوبی تبدیل شوید، زیرا بیشتر مردم در مقابل 
افراد کاریزماتیک و قدرتمند به گونه ای رفتار می کنند که با طرز برخوردشان با 

افراد معمولی متفاوت است.
همدردی کردن را یاد بگیرید

یکی از اصول کاریزماتیک بودن این است که بتوانیم با برخورد خاص هر فرد 
در مواجهه با مسائل مختلف آشنا شویم. باید سعی کنید احتمال بروز سوءتفاهم 
را در روابط تان به حداقل برس��انید تا کس��ی از دست تان ناراحت نشود و مجبور 
هم نباشید برای رفع سوء تفاهمات انرژی و وقت صرف کنید. اگر در ابراز همدلی 
با دیگران مهارت زیادی ندارید، از افراد ماهری چون روانشناسان کمک بگیرید. 
عالوه بر آن، توصیه می شود در مورد نشانه های زبان بدن و تئوری های شخصیت 
مطالعه کنید تا بفهمید برای مثال گریه، نشانه  ناراحتی از یک اتفاق ناخوشایند 

است.
دوست خوبی باشید

انتخاب دوس��ت باید با دقت و هوش��یاری فراوان انجام گیرد. دوس��ت خوب 
یکی از معیارهای س��نجش ثروت در زندگی به حس��اب می آید. دوس��ت خوب 
باید یکی از خصوصیاتی را داشته باشد که مورد تحسین شماست و تمایل دارید 
آن خصوصیت را در خودتان هم ایجاد کنید. افرادی که دوس��ت واقعی هستند، 
ش��خصیت و اهداف زندگی یکدیگر را درک می کنند و حتی اگر چندین س��ال 

همدیگر را نبینند، انگار مدت زیادی از زمان دیدارشان نگذشته است.
هر روز چیز جدیدی یاد بگیرید

بای��د دانش و اطالعات خ��ود را در مورد موضوعات مختل��ف افزایش دهید و 
به دامنه واژگان تان بیفزایید تا بتوانید درباره مباحث بیش��تری صحبت کنید و 
عالیق مش��ترک خود را با دیگران پیدا کنید. هر چقدر بیشتر درباره موضوعات 
مختل��ف صحبت کنی��د، با اعتمادبه نفس ت��ر دیده خواهید ش��د و هر چقدر با 
اعتمادبه نفس تر دیده شوید، دیگران بیشتر تمایل دارند به سمت تان بیایند. شاید 
بهتر باشد اطالعات تان را در زمینه علوم رایانه باال ببرید، زیرا امروزه مردم به دلیل 
پیشرفت س��ریع تکنولوژی تمایل دارند اطالعات بیشتری در مورد نرم افزارها و 

سخت افزارهای رایانه ای به دست آورند.
در مورد روان شناسی و جامعه شناسی کاربردی تحقیق کنید

نیاز نیس��ت از همان ابتدا س��راغ نظریه های فروید و منابع زیادی که در مورد 
بیماری های روانی وجود دارد، بروید، زیرا این اطالعات در بیشتر موقعیت ها و در 
برخورد با افراد عادی کارایی ندارد. بلکه با مطالبی پیرامون نظریه پروکِس��میک 
یا همجواری، برنامه ریزی عصبی-کالمی، نظریه  نفوذ اجتماعی، نظریه  قدرت یا 
نظریه  ارتباط جمعی آغاز کنید. اگر می خواهید در زندگی خود به موفقیت برسید، 
ابتدا ارتباطات تان را تقویت کنید. پس تا جای ممکن اطالعات تان را در این باره 

ارتقا دهید.
درباره سیاست، اقتصاد و تاریخ مطالعه کنید

به جز مطالعه نظریه های روان شناس��ی و جامعه شناس��ی الزم است در مورد 
سیاست، اقتصاد و تاریخ هم اطالعات به دست آورید تا طبیعت انسان ها را بهتر 
بشناسید. با مطالعه فراوان در این زمینه ها با شخصیت های تاریخی کاریزماتیک 
هم آشنا می شوید. خیلی خوب است با »فردیناند ماژالن«، دریانورد پرتغالی که 
می خواس��ت به دور دنیا سفر کند هم آشنا ش��وید. او در یکی از سفرهای خود 
فوت کرد، اما همراهانش به این سفر ادامه دادند و هدف او را به تحقق رساندند.

به سراغ فلسفه و مذهب بروید
در مورد فلس��فه، اخالق و مذهب نیز مطالع��ه کنید و اطالعات خوبی در این 
زمینه ها به دست آورید. سعی کنید در مورد ادیان مختلف بیشتر بدانید و دانش 

خود را در این زمینه ارتقا دهید. حتی در مورد ادیانی که با منطق تان س��ازگار 
نیستند نیز اطالعات کسب کنید و درنهایت، از خود بپرسید چرا مردم به سمت 

ادیان مختلف گرایش پیدا می کنند.
ارتباطات اجتماعی تان را ارتقا دهید

ارتباطات خود را حفظ کنید و هر روز به دامنه دوس��تان تان بیفزایید. چطور 
می توانید از کسی که مدت ها او را ندیده اید، بخواهید کاری برای تان انجام دهد؟ 
به دنبال ارتباطات اجتماعی و گفت وگو باشید و نقش شنوندگی را هم به خوبی 
ایفا کنید. برای اینکه در حوزه  روابط اجتماعی پیش��رفت کنید، باید یاد بگیرید 
چطور سر صحبت را با دیگران باز کنید. برای مثال، اگر در ایستگاه مترو یا مطب 
دکتر هستید، به جای اینکه سرتان را در گوشی تلفن تان فرو کنید، سر صحبت را 
با کسی که کنارتان نشسته است، باز کنید. شاید در ابتدا نتوانید آنطور که انتظار 
دارید، سر صحبت را باز کنید، اما با تکرار و تمرین کاری می کنید که دیگران برای 

صحبت با شما ترغیب شوند.
دست از سرزنش کردن بردارید

کس��ی که در انجام کاری دچار اشتباه می شود، خودش در بیشتر مواقع متوجه 
اشتباهش می شود، پس نیاز نیست او را جلوی دیگران مورد سرزنش و تحقیر قرار 
دهیم، زیرا این کار هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و تنها باعث می شود طرف مقابل 
احس��اس ناخوشایندی پیدا کند. این رفتار ناخوشایند باعث می شود هم فردی که 
مرتکب اشتباه شده است و هم کسانی که شاهد برخوردتان بوده اند، از شما بترسند یا 
احساس نفرت پیدا کنند. برای اینکه دیگران در مورد شما احساس منفی پیدا نکنند، 
در صورت امکان می توانید بدون اینکه کسی را مقصر بدانید، مشکل ایجادشده را با 

راهکارهایی که مختص افراد کاریزماتیک است، سر و سامان دهید.
پرسشگر خوبی باشید

از پرس��یدن سواالت بدیهی و مش��خص واهمه نداشته باشید، زیرا نباید هیچ 
کاری را با حدس و گمان جلو ببرید. بیشتر افراد دوست دارند در مورد مسائلی 
که مربوط به حوزه  تخصصی ش��ان است، برای دیگران توضیح دهند و با این کار 
متخصص و باهوش به نظر برسند. پس خیلی خوب است این فرصت را با سوال 

پرسیدن های مکرر در اختیارشان قرار دهید.
با مردم ارتباط برقرار کنید

باید با افراد زیادی معاش��رت کنید تا یاد بگیرید چگونه با انواع ش��خصیت ها 
مواجه شوید. از روش های ارتباطی مختلف استفاده کنید؛ ارتباط رودررو با ارتباط 
از طریق ارسال پیام متنی یا صوتی متفاوت است و نیاز به مهارت های خاص خود 
دارد. باید بدانید در برقراری ارتباط با چه روشی احساس ناراحتی می کنید و دلیل 
اصلی آن را پیدا کنید. آنقدر روی خودتان کار کنید تا بتوانید در مواجهه با انواع 

شخصیت ها و برقراری ارتباط با هر روشی احساس راحتی کنید.
در جمع سخنرانی کنید

بای��د بتوانید به راحتی و بدون اس��ترس در مقابل جمع صحبت کنید. حتی 
اگر خیلی دوس��ت ندارید به عنوان تنها فرد سخنران در مرکز توجه قرار بگیرید، 
باز هم س��عی کنید این مه��ارت را در خودتان به وجود آوری��د. وقتی در مقابل 
جمع صحبت می کنید، از دیدن اینکه دیگران جذب شخصیت کاریزماتیک شما 

شده اند، احساس قدرت خواهید کرد و انرژی مضاعف می گیرید.
در کالس های بازیگری شرکت کنید

اگر از همان دوران کودکی می توانستید در نقش های مختلف بازی های کودکانه 
داش��ته باشید و هنوز هم روحیه  بازیگری را در خودتان احساس می کنید، دیگر 
نیاز نیست در کالس های بازیگری شرکت کنید. توانایی بازی در نقشی که از نظر 

شخصیتی با شما فاصله دارد، مهارت خوبی به حساب می آید.
درباره شخصیت های کاریزماتیک تاریخ تحقیق کنید

در مورد شخصیت های کاریزماتیک تاریخ چون استیو جابز، روزولت، ناپلئون، 
ژاندارک، هانیبال، سزار، هیتلر، آیزنهاور، استالین و... تحقیق کنید و به الگوهای 
رفتاری آنها پی ببرید. بهتر است سرگذشت این افراد را بخوانید و از اشتباهات شان 
درس بگیرید. بهتر اس��ت از ویژگی های رفتاری شخصیت های کاریزماتیک الگو 

بگیرید.
از احساسات منفی دوری کنید

وقتی عصبانی، ناراحت، دستپاچه و مضطرب می شوید، تصمیم گیری نکنید، 
چون با این کار به نتیجه نمی رس��ید و بازنده خواهید ماند. اگر به هر یک از این 
احساسات مخرب دچار شدید، خیلی زود به حال طبیعی بازگردید و بدانید این 

حاالت می تواند شما را از کاریزمایی که دنبالش هستید، دور کند.
زندگی را غنیمت بشمرید

عمر ما در این دنیا محدود است و نمی توانیم تا ابد زندگی کنیم. بدبخت ترین 

مردم دنیا کس��انی هستند که تنها مشکالت زندگی را می بینند و با بغل کردن 
زانوی غم، در انتظار مرگ شان هستند. همه  ما باید از این دنیا رخت بربندیم، اما 
این دلیل نمی شود فرصت زندگی کردن را از دست بدهیم و تمام لحظات عمرمان 
را ب��ه این خاطر که باالخ��ره روزی خواهیم مرد، به تباهی و بیهودگی بگذرانیم. 
زندگی زیبایی های خود را دارد و نباید این فرصت را با ناسپاسی از دست بدهیم.

دقیق و ریزبین باشید
مردم هیچ کاری را بی دلیل انجام نمی دهند. این دالیل را در نظر بگیرید و همواره 
سعی کنید انگیزه ای که در پشت پرده انجام هر کاری است، با دانش و تجربه  خود پیدا 
کنید. کمتر کسی پیدا می شود که انگیزه هایش را برای انجام هر کار یا بروز هر رفتاری 
برای دیگران توضیح دهد؛ چون فکر می کند اینها مساله ای شخصی هستند یا شاید هم 
گمان می کنند انگیزه های شان آرمان گرایانه یا نادرست هستند و به همین خاطر روی 
انگیزه های شان سرپوش می گذارند. فرد کاریزماتیک و باهوش می تواند به انگیزه های 

دیگران با هر عمل یا رفتاری پی ببرد.
گذشت داشته باشید

ب��ا اطرافیان تان با کمال مهربان��ی برخورد کنید و امیدوار باش��ید، می توانید 
متقاعدشان کنید. هیچ وقت دیگران را با عمل خود نرنجانید و مورد قضاوت قرار 
ندهید. همه  مردم در این دنیای پرمشغله تالش می کنند شاد و امیدوار زندگی 

کنند. پس گذشت داشته باشید و هر حرف و عملی را جدی نگیرید.
دیگران را به انجام کاری مجبور نکنید

هر کسی می تواند دیگران را به انجام کار دلخواهش مجبور کند، حتی با تهدید جان و 
مالش. حتما شما هم قبول دارید چنین برخوردی از اخالق و انسانیت دور است و هیچ 
شباهتی به یک شخصیت کاریزماتیک ندارد. شخصیت های کاریزماتیک می توانند بدون 
اینکه به زور متوسل شوند، دیگران را به انجام آنچه در ذهن دارند، ترغیب کنند. کاریزما 

به معنای آن است که در ارتباطات تان با مردم هوشیار و کاردان باشید.
از ناامیدی بگریزید

اگر با افرادی کار می کنید که به دام ناامیدی گرفتار ش��ده اند، قطعا از مس��یر 
موفقیت دور خواهید شد. در هر شرایطی آرامش خود را حفظ کنید، خوش بین 
و امیدوار باقی بمانید و در مس��یر تحقق اهداف تان تالش کنید. از فردی که در 
رأس امور قرار دارد، انتظار می رود با آگاهی و امیدواری دست به هر اقدامی بزند. 
وقتی رهبر باش��ید، به خاطر تفکر بلند و دوراندیش��ی، زودتر از دیگران متوجه 
شکس��ت خواهید ش��د. در جنگ کانای که در جریان دومین جنگ کارتاژ بین 
کارتاژ و رم در گرفت، ارتش کارتاژ به فرماندهی هانیبال توانست ارتش رقیب را 
که تعداد زیادی هم بودند، شکس��ت دهد. ارتش رم سربازان بیشتری داشت، اما 
چون شکست محاصره را غیرممکن می دانست، دچار تضعیف روحیه شد و نبرد 
به نفع ارتش مقابل پایان یافت. پس در هر موقعیتی تالش کنید گرفتار ناامیدی 
نشوید و وضعیت موجود را با سختکوشی و امیدواری به سود خود تغییر دهید. 
افراد کاریزماتیک موقعیت های مناسب را شناسایی می کنند و به خوبی می دانند 
چه وقتی می توانند از این اصول تخطی کنند اما همچنان جذاب و مقبول باقی 
بمانند، بدین معنا که در تشخیص موقعیت های خاص هوشمندانه عمل می کنند. 
پس تا وقتی به ش��خصیت کاریزماتیک حرفه ای تبدیل نشدید، از همین اصول 
پیروی کنید، زیرا ممکن است کاری کنید که ناخواسته دیگران از شما دور شوند.
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3 مزیت رسانه های اجتماعی در برقراری ارتباط بین مشتریان و برندها
یادتان می آید زمانی نمی توانس��تید نظرات تان در مورد محصولی خ��اص را با دیگران در میان بگذارید 
چون بازاری برای این کار وجود نداش��ت؟ همین چند وقت پیش بود که مش��تری ها در پایین ترین سطح 
ه��رم خریدوفروش قرار داش��تند. راهی نب��ود تا آنها نارضایتی خ��ود از خدمات دریافت��ی یا محصوالت 
خریداری ش��ده را نش��ان بدهند. در این مطلب س��ه مزیت رس��انه های اجتماعی در برقراری ارتباط بین 

مشتریان و برندها را با هم می  خوانیم.
در حالی که امروزه در نتیجه ظهور رس��انه های اجتماعی مش��تری ها در موقعیت��ی کامال متفاوت قرار 
گرفته اند. مشتریان قادر شده اند از طریق بازارهای موجود در رسانه های اجتماعی نظرات مثبت یا منفی، 
نقدها یا تحسین های خود از محصول یا خدمتی را به گوش یکدیگر برسانند. حاال فرصتی برای مشتریان 
و برنده��ا فراهم ش��ده تا ارتباطی کاری با هم برقرار کنند؛ ارتباط��ی که در آن تبادل نقطه نظرات صورت 

می گیرد و همه نظرات شنیده می شود.
ثابت ش��ده شناخت مشتریان و آگاه ش��دن از تصویرهای ذهنی مشتریان درباره محصوالت برای برندها 
بس��یار مفید است. به عالوه، برندهایی که مشتریان دائمی و زیادی دارند می توانند با استفاده از بازاریابی 
در رس��انه های اجتماعی ارتباطی مستقیم با مش��تریان خود ایجاد کنند. به این ترتیب، با همان مشتریان 
همیش��گی ک��ه محصوالت یا خدمات آنها را خریداری می کنند تعامل برق��رار می کنند. عالوه بر برندها و 
ش��رکت های خوش��نام و مطرح، کس��ب وکارهای کوچک و اس��تارت آپ ها هم می توانند از مزایای داشتن 

سیستم رسانه های اجتماعی بهره مند شوند.
برقراری ارتباط بین مشتریان و برندها

1. شنیده شدن صدای مشتریان
رس��انه های اجتماعی پلتفرمی هس��تند که خریداران می توانند در آنها نظرات ش��ان را به گوش افرادی 
برس��انند که ساختار ذهنی و اندیشه هایی مش��ابه دارند. تعداد مشتریان در شبکه های اجتماعی روزبه روز 
افزایش می یابد. آنها می توانند به ش��رکت ها و برندهای معروف امتیاز بدهند و از طریق فروشگاه های آنها 
در رس��انه های اجتماعی مثل فیس بوک، توئیتر، گوگل پالس و . . . آنها را مجبور به تغییر محصوالت شان 
کنن��د. برای مثال، طبق اظهارات مردمی، محصوالت مخصوص س��گ های برند ویتاالیف کیفیت مطلوبی 
ندارد و منجر به مرگ س��گ های زیادی ش��ده است. همین موضوع خشم مش��تریان را در کانادا و ایاالت 
متحده برانگیخته اس��ت. گروه زیادی از مش��تریان در فیس بوک با هم متحد شدند و خواستار حذف این 

محصوالت از فروشگاه ها شدند.
این فقط یک نمونه از هزاران روش��ی اس��ت که مشتریان برای شنیده شدن صدای خود به کار می برند. 
برندها هم به ظرفیت و ظرفیت پنهانی موجود در اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی با هدف بازاریابی پی 
برده اند. بس��یاری از برندها از این رس��انه ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازاریابی ش��ان بهره می برند. 
برندها می توانند اطالعات مهم و ارزشمندی را از طریق شبکه هایی مثل فیس بوک، توئیتر، پینترست و . . 
. در دسترس مشتریان وفادارشان قرار بدهند. مثال می توانند فروش انحصاری برای برخی محصوالت شان 
بگذارن��د ی��ا با هدف تبلیغات محصولی خاص آن را به مش��تریان خود با تخفیف پیش��نهاد دهند. برندها 
می توانند اطالعات محصول و فرآیند تولید آن را با مش��تریان به اشتراک بگذارند. در این صورت مشتریان 
بعد از دریافت اطالعات بیشتر در مورد محصول موردعالقه شان احساس قدرت بیشتری را تجربه می کنند. 
شرکت ها می توانند به شرح جزییاتی درباره محصول و فرآیند تولید آن محصول بپردازند و از این فرصت 

بهره مند شوند.
2. تحول ارتباط میان برند و مشتری

رابطه  میان برند و مش��تری هم دستخوش تحولی چشمگیر ش��ده است. رسانه های اجتماعی قدرت را 
از دس��ت ش��رکت های بزرگ و برندهای مشهور گرفته و آن را در دس��تان مشتری گذاشته اند. بسیاری از 
مدیران ش��رکت ها با درک این حقیقت به س��راغ فیس بوک و توئیتر رفته اند تا با مش��تریان و خریداران 

محصوالت شان تعاملی مستقیم برقرار کنند.
ش��رکت ها می توانند از رس��انه های اجتماعی اس��تفاده کنند و اس��تراتژی های بازاریابی شان را براساس 
احساسات و نظرات مشتریان دسته بندی کنند. آنها سواالتی را در شبکه های مجازی خود مطرح می کنند 
و از مش��تریان می خواهند نظرات ش��ان در مورد محصولی جدید را با دیگران به اش��تراک بگذارند، طعم 
موردعالقه ش��ان را به برندهای غذایی پیش��نهاد بدهند یا از آنها می خواهند از ذوق و قریحه هنری ش��ان 
استفاده کنند و لوگوی جدید یا بسته بندی جدیدی برای محصول آنها طراحی کنند. امروزه کسب وکارها 
به ارائه  محتوا در رس��انه های اجتماعی بس��نده نمی کنند. آنها با س��اختن پادکست ها و ویدئوهای جذاب 
ایده های مرتبط با محصوالت و کمپین های جدیدش��ان را تبلیغ می کنند. در نتیجه  این فرآیند مش��تری 
احساس می کند در فرآیند بازاریابی دخیل است. آگاهی او از اینکه ورودی خاصی را به این فرآیند تزریق 

کرده موجب می شود بیشتر به برند اعتماد کند.
3. تعامل مشتریان در رسانه های اجتماعی

تعامل مش��تریان با یکدیگر در فضاهایی مثل فیس بوک، توئیتر، پینترس��ت و سایر شبکه های اجتماعی 
هم بیش��تر و بیش��تر شده اس��ت. در نتیجه این تعامل، مش��تریان محصوالت موردعالقه ش��ان را در این 
پلتفرم ها تبلیغ می کنند. به این ترتیب، کسب وکارها بیشتر در معرض دید همگان قرار می گیرند و فرصتی 
برای شناخت خریداران محصوالت خود، نیازهای آنها و نارضایتی های شان خواهند داشت. کسب وکارها به 
موقع به نارضایتی مشتریان خود رسیدگی می کنند، اقدامات الزم را انجام می دهند و راه حل های بیشتری 

برای ارتقای محصول شان پیدا می کنند.
کسب وکارها باید مطمئن شوند مشتریان شان احساس می کنند عناصری ارزشمند هستند. به این ترتیب 
اس��ت که در این بازار با این حجم از تغییرات دائمی دو قدم از رقبای خود پیش��ی می گیرند. رس��انه های 
اجتماعی تغییری اساس��ی در ش��یوه  بازاریابی کس��ب وکارها به وجود آورده اند. هرچه  زودتر شرکت ها به 
اهمیت رس��انه های اجتماعی و نقش آنها در بازاریابی آگاه ش��وند، زودتر می توانند از موهبت ها و تاثیرات 

شگفت انگیز بی نهایت آن بهره مند شوند.
ducttapemarketing/bazdeh :منبع
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احتماال شما نیز هنوز نتوانسته اید به بسیاری از اهدافی که برای 
خود تعیین کرده اید، دست پیدا کنید.  بسیاری از افراد هستند که 
عزیزان یا دوس��تان خود را از دست داده اند، از موانع، شکست ها و 
ناامیدی ها رنج کشیده اند، اما در میان این موارد، بسیاری از رویاها 
به واقعیت تبدیل شده است. افراد زیادی تا به حال به اهداف شان 
دست پیدا کرده و بسیاری دیگر نیز از موانع موجود در مسیرشان 

عبور کرده و به موفقیت رسیده اند.
احتماال ش��ما نیز در مواجهه با موانع و شکست ها، دائما شکایت 
می کنید و از خودتان می پرس��ید که کجای کار اشتباه بوده است، 
اما با این کار، چه مش��کلی برطرف می ش��ود؟ ش��انس بعدی شما 
برای بهتر بودن، به زودی نمایان می ش��ود و بدون شک، فرصت ها 

نیز همراه آن خواهند بود.
اگ��ر اهدافی را برای خود در نظر گرفته اید که دس��تیابی به آن 
برای ت��ان دور از ذهن و دش��وار به نظر می رس��د، پس پیش��نهاد 
می کنیم که توصیه های زیر را بخوانید تا ش��اید در این مس��یر به 

شما کمک کند.
1. روتین های صبحگاهی

مطالعات علمی ثابت کرده اند که روتین های صبحگاهی، 
س��طح به��ره وری در کل روز را تح��ت تاثیر ق��رار داده و 
مزیت هایی را برای آن دربر دارد. ش��اید ش��ما نیز ترجیح 
می دهی��د که در طول ش��ب بی��دار بمانید، اما پیش��نهاد 
می کنی��م که ی��ک روتین صبحگاهی را ب��رای خودتان در 
نظر بگیری��د. موارد کوچکی همچون مس��واک زدن، دوش 
گرفتن، لباس پوشیدن، صبحانه خوردن، ترک کردن خانه 
و رس��یدن به محل کار را نادیده نگیرید. بس��یاری از افراد 

موفق و کارآفرینان بزرگ نیز به شما پیشنهاد می کنند که 
یک روتین صبحگاهی را برای خود در نظر بگیرید.

2. برنامه ریزی روزانه
این توصیه کمی بدیهی به نظر می رسد، اما قطعا کارساز 
خواه��د ب��ود: برنامه ری��زی را جلوتر از زم��ان انجام دهید. 
پیش��نهاد می کنیم که قبل از انج��ام دادن وظایف روزانه، 
فعالیت های پیش بینی نش��ده و . . . ، از قبل برای یک هفته 
خ��ود برنامه ریزی کنید. برای مثال اگر می دانید که باید در 
روز دوش��نبه باید س��ه تماس تلفنی طوالنی )بیش از ۳۰ 
دقیقه( داش��ته باش��ید، مدت زمان ۱۵ دقیقه را در فواصل 
میان هر کدام از این تماس ها برای خود در نظر بگیرید. در 
این صورت، اگر تماسی بیش از اندازه طول بکشد و یا وظیفه 
دیگری به ش��ما واگذار ش��ود، نگران نخواهید بود، چراکه 
زمان کافی را برای این موارد در نظر گرفته اید. شما بهتر از 
هر کس دیگری از برنامه های خود خبر دارید. اگر هنوز هم 
از روتین روزانه، جدول زمانبندی و برنامه ریزی های مشابه 
اس��تفاده نمی کنید، پیش��نهاد می کنیم که هرچه سریع تر 

این کار را انجام دهید.
3. نظم و سازمان یافتگی

این یکی از مواردی است که بسیاری از افراد را با چالش روبه رو 
کرده و مس��تقیما با آیتم قبلی یعنی برنامه ریزی روزانه در ارتباط 
اس��ت. حتی اگر زمانبندی خوبی را در نظر گرفته اید، باز هم باید 
زمان هایی را برای فعالیت های مش��خص دیگر نیز در نظر بگیرید. 
باید به سرعت پیشرفت کنید، در غیر این صورت بهره وری باالیی 

نخواهید داشت.

4. درهم ریختگی ها را مسدود کنید
ای��ن آیتم به ش��بکه های اجتماعی، ایمیل و ی��ا حتی پیام های 
کوتاه مربوط می شود. مس��دود کردن مواردی که مزاحمت ایجاد 
می کنند یا درهم ریختگی ها و حواس پرتی ها، برای کس��انی که در 
کارش��ان به تمرکز باال و یا مهارت های خالق نیاز دارند از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت. برای مثال، اگر نویسنده هستید، یکی از 
بهترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که تب شبکه 
اجتماع��ی را در مرورگر خود ببندید. اگر حتما باید این ش��بکه ها 
را بررس��ی کنید، پس زمان های مشخصی را برای جواب دادن به 
ایمی��ل یا پیام کوتاه و برقراری تعامل در ش��بکه های اجتماعی در 

نظر بگیرید.
5. ثابت قدم بودن

شما می توانید تمام این موارد را از همین فردا به اجرا بگذارید، اما 
تا زمانی که ثابت قدم نباشید، هیچ نتیجه ای از آنها دریافت نخواهید 
کرد. یک روز غذای سالم خوردن، سالمت شما را بهبود نمی بخشد و 
یک روز منظم بودن، زمانبندی منظم و مسدودکردن حواس پرتی ها 

و درهم ریختگی ها نیز نمی تواند به یک زندگی پربازده منجر شود.
قس��متی از روتی��ن روزانه که در آن احس��اس آس��یب پذیری 
می کنید را مش��خص کنید. به محض شناسایی، راه حلی را تعیین 
و آن را به اجرا بگذارید و مطمئن شوید که مشکل شما را برطرف 
می کند. ش��اید این کار را از ف��ردا و با یک قدم زدن صبحگاهی یا 
مطالعه آغاز کنید، اما زمان خود را برای شبکه های اجتماعی هدر 
ندهید. با اجرای مداوم هر کدام از این توصیه ها، سالی با بهره وری 

باال و پربازده را خواهیم داشت.
entrepreneur/ucan :منبع
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