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بازدهی کدام بازارها در 10 ماهه امسال بیشتر بوده است؟

بازدهی بازارهای موازی 
زیر ذره بین

فرصت امروز: هرچند که در پاییز امسال، قیمت دالر به رقم 14 هزار تومان هم رسید و حتی در ساعاتی باالتر از این قیمت نیز 
معامله ش��د، اما باید گفت، کس��انی که در ابتدای امسال هر دالر را به قیمت 12 هزار و 894 تومان خریداری کرده بودند، در پایان 
آخرین روز دی ماه، آن را قیمت به 12 هزار و 953 تومان فروختند. یعنی س��رمایه گذاری بر روی دالر در 10 ماهه س��ال 98، تنها 
بازدهی 0.5 درصدی برای س��رمایه گذاران آن به ارمغان آورده اس��ت. این در حالی اس��ت که بازار سرمایه در رتبه نخست بازدهی 
بازارهای موازی قرار دارد و طبق آنچه دبیرخانه فدراسیون جهانی بورس ها اعالم کرده است، بورس تهران از نظر رشد شاخص اصلی 
از دسامبر سال 2018 میالدی تا دسامبر سال 2019، با بیش از 133درصد افزایش در رتبه نخست منطقه منا و همینطور در رتبه 
دوم جهان ایستاده است، بنابراین اصال عجیب نیست که در سال 98 بسیاری از سرمایه گذاران به بازار سرمایه روی آورده اند و بورس...

 شاخص بورس در دومین روز هفته با رشد 2 هزار واحدی 
در ارتفاع 428 هزار واحد ایستاد

 بورس تهران، اولین در منا
دومین در جهان
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ایران با 76 سال، هفتاد و هفتمین کشور جهان از نظر شاخص »امید به زندگی« است

جغرافیای »امید به زندگی« در سال 2019

چرا موفق نیستیم 
موانع توسعه یافتگی بیمه عمر در ایران

3 نیاز ضروری کارمندان که کمتر به آن توجه شده است
چگونه برندمان را در کانون توجه رسانه ها قرار دهیم؟

موفقیت در بازاریابی اینترنتی با 12 اقدام ضروری
راهکار گوگل برای کاهش رشد ویروس کرونا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیر سابق ویندوز، واکنش 
اولیه مایکروسافت نسبت به 

آیپد را شرح داد
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در جدیدتریـن جلسـه کمیسـیون اقتصـاد سـامت اتاق 
بازرگانی تهران، وضعیت تامین ارز موردنیاز داروها در سال 

آینده برگزار شـد و با توضیحات نماینده دولت در 
این جلسه مشخص شد که این ارز در سال 1399...

ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دارو در سال ۹۹

یادداشت

تغییر رویکرد انکاری

در ط��ول س��ال های پس از 
سیاست های  اس��المی  انقالب 
مختلفی در بخش های مختلف 
و سیاسی  اجتماعی  اقتصادی، 
اتخاذ شده که برخی سیاست ها 
نتای��ج مثبت��ی را ب��ه هم��راه 
داش��ته اس��ت. در ای��ن میان 
اتخاذ شده  نیز  سیاس��ت هایی 
ک��ه زمینه گالیه و انتقاد مردم 
را ایج��اد کرده اس��ت. اقتصاد 
بخش هایی  اصلی ترین  از  یکی 
اس��ت که مردم همواره نظرات 
به  نس��بت  گله مندی های��ی  و 
آن داشته اند چراکه این حوزه 
ارتباط اساسی با زندگی مردم 
دارد و تغیی��ر در ه��ر ی��ک از 
بر  مستقیم  تأثیر  سیاس��ت ها، 
زندگی مردم دارد. در دوره های 
مختلف وقتی به سیاس��ت های 
اجمال��ی  نگاه��ی  اقتص��ادی 
بیندازی��م به خوبی مش��اهده 
ش��اخص های  ک��ه  می ش��ود 
اقتص��ادی نتوانس��ته همپ��ای 
سیاس��ت های دیگر پیش برود 
و در نتیج��ه این سیاس��ت ها 
نتوانسته رضایت مردم را جلب 
کند. از جمله این سیاس��ت ها 
می ت��وان ب��ه اج��رای قان��ون 
اشاره کرد.  یارانه ها  هدفمندی 

هرچن��د در این میان 
3نمی توان شرایط...
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14 بهمن
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درحالی تاکنون 12 هزار پرنده در میانکاله براس��اس اعالم س��ازمان دامپزشکی به علت 
سم بوتولیسم تلف شده اند که برخی گمانه زنی ها درباره ورود سموم کشاورزی به آب تاالب 
میانکاله و حتی استفاده از طعمه های آلوده توسط شکارچیان مطرح شده است. در همین 
زمینه، مدیرکل دفتر مدیریت حیات  وحش سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: تمام 
عواملی که در ارتباط با بحث تلف ش��دن پرندگان در میانکاله مطرح ش��ده اس��ت پس از 

مدیریت بحران در منطقه بررسی خواهد شد.
شهاب الدین منتظمی در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین آمار تلفات پرندگان مهاجر در 
تاالب میانکاله گفت: براساس اعالم اداره محیط زیست و دامپزشکی استان مازندران تا عصر 
شنبه )12 بهمن ماه( 12 هزار پرنده در این منطقه تلف شده است. به دلیل شرایط نامساعد 

جوی در میانکاله هنوز آمار جدیدی از تلفات به دست نیاورده ایم.
او در پاس��خ به این پرسش که آیا س��ازمان حفاظت محیط زیست شائبه هایی را که در 
مورد مرگ پرندگان میانکاله از جمله ورود سم به  آب یا استفاده از طعمه های آلوده توسط 
ش��کارچیان مطرح شده، مورد بررسی قرار داده است یا خیر؟ توضیح داد: باید بپذیریم که 
اگر سموم کشاورزی، صنعتی و ... به طور مستقیم به آب وارد شده بود، سایر آبزیان از جمله 
ماهیان نیز باید تلف می ش��دند درحالی که جمعیت زیاد تلف شدگان در میانکاله پرندگان 

کنار آبزی هستند.
ب��ه گفته وی، تعداد زیادی پرنده مهاجر کنار آبزی در نقاط کم عمقی تلف ش��ده اند که 
احتمال کاهش اکس��یژن در آن مناطق وج��ود دارد، بنابراین حتی می توان گفت که وارد 
نشدن آب به باالدست تاالب می تواند شرایط بی هوازی را ایجاد و سبب تولید بوتولیسم شود.

منتظمی با اش��اره به اینکه سازمان دامپزش��کی به  طور رسمی نتایج آزمایش های خود 
در مورد علت مرگ پرندگان در میانکاله را اعالم کرده اس��ت، گفت: در حال حاضر اقدامی 
که باید انجام داد مدیریت الشه ها و جمع آوری و دفن بهداشتی آنها است که این اقدام در 

منطقه در حال انجام است.
به گفته منتظمی سایر عواملی که در ارتباط با بحث تلف شدن پرندگان در میانکاله مطرح 
می شود پس از مدیریت بحران در منطقه بررسی خواهد شد همچنین مرگ تعداد زیادی 
پرنده بر اثر س��م بوتولیس��م موضوع نادری است که نیاز به بررسی های بیشتر در ارتباط با 

علت تولید آن دارد.
مرگ 12 هزار پرنده در میانکاله ش��اید تایید دیگری بر واقعیت اقلیم جدید ایران باشد؛ 
به طوری که محققان هش��دار می دهند اگر کاری نکنیم مناطقی از ایران غیرقابل زندگی 
می شود. خشکسالی، خشکسالی، خشکسالی... و ناگهان باران هایی که روی زمین به سیل 
تبدیل می شوند، این توضیح حال و روز اقلیم امروز ایران است، اقلیمی که به گفته محققان 
گرمایش زمین آن را به این حال و روز رس��انده اس��ت. از ابتدای امسال مناطق مختلفی از 
ایران درگیر سیل های مرگباری شدند، از سیل های گلستان، لرستان، شیراز و ... در فروردین 
ماه تا س��یل های چند روز اخیر در سیستان و بلوچس��تان، استانی که سال ها خشکسالی 

روستاهای آن را خالی از سکنه کرده بود.
کارگروه هواشناس��ی و اقلیم شناسی هیات ویژه گزارش ملی سیالب ها، علت بارش های 
فروردین را به گرمایش کره زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم ناشی از 
این گرمایش ربط داده بود و بهلول علیجانی مسئول این کارگروه هم ارتباط سیل های اخیر 

سیستان وبلوچستان با تغییر اقلیم را تایید کرد.
اما این اتفاقات همگی س��ال ها پیش توسط گروهی از محققان ایرانی در خارج از کشور 
تایید ش��ده بود، در تحقیقی که بیش از دو سال پیش در مجله نیچر منتشر شده بود این 
افراد هش��دار داده بودند که تعداد باران های سیل آسا در برخی از مناطق ایران با گرمایش 

زمین، بیشتر می شود.
بارش های اخیر در ایران و خشکسالی های سال های قبلی سواالت زیادی در رابطه با آینده 
اقلیم ایران به وجود آورده اس��ت، سوالی که کریم عباس��پور، رئیس گروه خارک، آب های 
زیرزمینی و زباله در موسسه فدرال علوم و تکنولوژی سوییس در گفت وگو با خبرآنالین به 

آنها پاسخ داده است.

او معتقد اس��ت که حوادث اخیر تاییدی برای پیش بینی مطالعه آنها بود و ایران با یک 
واقعیت جدید اقلیمی روبه رو شده است، البته به گفته او چرایی تبدیل این بارش ها به سیل 
نه به تغییر اقلیم بلکه به اقداماتی که انسان روی زمین انجام می دهد مرتبط است: »من در 
تالش نیستم تا آینده ای پر از عذاب و غم را پیش بینی کنم اما ما باید از طبیعت و از واکنش 
آن نسبت به آنچه که ما غیرمسئوالنه انجام می دهیم، آگاه باشیم. ما نمی توانیم همه چیز 
زمین را حفاری کنیم و آنها را برای ساخت کاالهای بیهوده بسوزانیم. ما نمی توانیم زمین 
را با مواد شیمیایی سمی به روشی که قباًل انجام داده ایم، آلوده کنیم. ما نمی توانیم مانند 
گذشته جنگل ها، رودخانه ها و دریاچه ها را از بین ببریم. ما نمی توانیم از سوخت های فسیلی 

همانطور که در گذشته انجام داده ایم استفاده کنیم.«
به گفته عباسپور، »شرایط آب و هوایی جدید ایران« نه تنها پیش بینی ما بلکه پیش بینی 
س��ایر دانشمندان در کشورهای مختلف است. »ش��رایط آب و هوایی جدید« برای ایران و 
بسیاری از مناطق دیگر یعنی سال ها خشکسالی که به دنبال آن دوره های کوتاه بارندگی 

شدید به وجود می آید.
او در پاسخ به این سوال که در سوییس اگر با یک واقعیت جدید اقلیمی اینچنینی روبه رو 
شوند، چه واکنشی نشان داده می شود، گفت: »چندین سیل در سال های 1999 ، 2005 
و 200۷ س��وییس را فل��ج کرده اند. اینها مقامات محلی را وادار ک��رد تا روش های بهتری 
برای جلوگیری از خس��ارت س��یل در آینده طراحی کنند. آنها اکنون برنامه های بسیاری 
مانند محاس��به خطر جاری شدن سیل، لغزش زمین، تورنت، بهمن و ... را اجرایی کردند. 
دولت ه��ای فدرال و کانت��ون نیز بودجه هایی را برای ابتکارات کاه��ش ضرر، از جمله قرار 
دادن لوله های زهکش��ی در شهرهای آسیب پذیر، ساختن آب بندها روی رودخانه ها، ایجاد 
دش��ت های س��یالب در کنار رودخانه های اصلی و گرفتن اجازه از کشاورزان برای استفاده 
از زمین های آنها به عنوان مس��یل س��یالب ها اختصاص داده اند. ببینید در واقعیت جدید 
آب وهوایی، ما واقعاً نمی توانیم با سیل ها مبارزه کنیم اما باید یاد بگیریم که با آنها زندگی 

کنیم.«
به اعتقاد او، ساخت سدها، جاده ها، راه آهن و اقدامات سازه ای به روش نامناسب و بدون 
محاسبه احتمال س��یل، برخی از فعالیت های انسانی است که می تواند خطر بروز سیل را 
افزایش دهد. ما باید یک اس��تراتژی بهتر برای مدیریت یکپارچه ریس��ک، مشابه آنچه در 

بسیاری از کشورهای دیگر جهان انجام می شود، داشته باشیم.
این محقق درباره اینکه برخی می گویند این بارندگی ها و سیل ها نشان از پایان دوره 
خشکسالی در ایران است، پاسخ داد: »اینطور نیست. ما همچنان در استان های خشک 
کش��ور خشکسالی خواهیم داشت که به طور متناوب در اثر سیل در آن اختالل ایجاد 
می شود. هر دو رویداد ویران کننده خواهند بود. همین حاال ما همین موارد را در هند، 
چین، استرالیا، ایاالت متحده و سایر مناطق دنیا مشاهده می کنیم. همانطور که گفتم، 
ما نمی توانیم با این وقایع بجنگیم. آنها اتفاق خواهند افتاد ما باید یاد بگیریم که با آنها 
زندگی کنیم و نس��بت به آنها مقاومت بیش��تری داشته باشیم. درواقع ما می توانیم هم 

سیل داشته باشیم، هم خشکسالی؛ متأسفانه، این یک واقعیت جدید اقلیمی است.«
عباس��پور در پای��ان گفت: »من در تالش نیس��تم ت��ا آینده ای پر از ع��ذاب و غم را 
پیش بینی کنم اما ما باید از طبیعت و از واکنش آن نسبت به آنچه که ما غیرمسئوالنه 
انج��ام می دهیم، آگاه باش��یم. ما نمی توانیم همه چیز زمی��ن را حفاری کنیم و آنها را 
برای س��اخت کاالهای بیهوده بس��وزانیم. ما نمی توانیم زمین را با مواد شیمیایی سمی 
به روش��ی که قباًل انج��ام دادیم، آلوده کنی��م. ما نمی توانیم مانند گذش��ته جنگل ها، 
رودخانه ها و دریاچه ها را از بین ببریم. ما نمی توانیم از سوخت های فسیلی همانطور که 
در گذش��ته انجام داده ایم استفاده کنیم. اگر هوشیار و مسئول باشیم می توانیم از بروز 
بالیا جلوگیری کنیم و اگر مس��ئولیت پذیر نیس��تیم و برای سودجویی های کوتاه مدت 
مانند آفات رفتار می کنیم، پس باید منتظر آیه 19 س��وره ابراهیم »اْن یََش��ْأ یُْذِهْبُکْم 
َویَْأِت بَِخلٍْق َجِدید« )اگر بخواهد ش��ما همه را در زمین نابود می سازد و خلقی دیگر از 

نو می آفریند؟( باشیم.«

رئیس جمهور در حرم امام راحل:
امام خمینی)ره( میزان بودن رأی ملت را به عنوان شعار مطرح نکرد

رئیس جمهور با بیان اینکه امام خمینی میزان بودن رأی ملت را به عنوان یک ش��عار مطرح نکرد گفت هر ش��خصی مردم را 
از انتخاب کردن بازداشته و آنها را دلسرد کند، حتما از راه امام)ره( فاصله دارد. به گزارش ایسنا، حجت االسالم حسن روحانی در 
مراسم تجدید میثاق اعضای دولت با آرمان های امام راحل در حرم مطهر ایشان با بیان اینکه اینجا هستیم تا بار دیگر با امام بزرگوار عهد و 
پیمان ببندیم، گفت:  ایام دهه فجر 5۷ روزهای تاریخ سازی برای کشور ما و همه مسلمانان بود. امام)ره( در این 10 روز گذار بسیار مهمی 
را از اس��تبداد و اس��تعمار به مردم ساالری و اس��تقالل انجام داد. او ادامه داد: انقالبی که پایانش استقرار یک نظام نباشد، بیشتر به آشوب 
شباهت دارد، اما امام)ره( توانست دو یادگار بزرگ برای تاریخ ما به ارمغان بیاورد. یعنی جمهوریت و اسالمیت. امام به خوبی احساس کرده 
بود که با وجود سلطنت مردم ساالری امکان پذیر نیست. روحانی خاطرنشان کرد: امام)ره( تجربه مشروطه را پیش رو داشت که بعد از آن 
همه تالش و تاس��یس عدالت خانه و ش��ورای ملی قدم به قدم از حضور مردم کاسته شد و با وجود سلطنت نظام مشروطه ای باقی نماند. 
انتخابات مشروطه به جایی رسید که افراد پیش از انتخابات در دربار انتخاب می شدند و فقط تشریفات انتخاباتی در کشور انجام می شد 
و همه از قبل می دانستند چه کسانی به مجلس شورای ملی می روند. رئیس جمهور اضافه کرد: امام)ره( به این نتیجه رسید که با وجود 
سلطنت مردم ساالری امکان پذیر نیست. در روزهای اول انقالب افرادی به امام)ره( پیشنهاد می دادند نظام مشروطه باقی بماند یا عده ای از 
خالفت اسالمی می گفتند، اما امام)ره( فقط جمهوری اسالمی را پذیرفت. امام خمینی)ره( پدر اسالم  خواهی و جمهوری خواهی در ایران بود؛ 
جمهوریتی که با اسالمیت پیوند نخورد، باقی نمانده و به دیکتاتوری تبدیل می شود. روحانی با اشاره به اینکه اما می دانست عدالت و اصالح 
در جامعه و رشد و توسعه بدون حضور مردم امکان پذیر نیست، تصریح کرد: امام)ره( این جمله که میزان رأی ملت است را به عنوان یک 
شعار مطرح نکرد، زیرا می دانست اگر مردم در هر صحنه ای حضور داشته باشند پیروزی نهایی همان جا است، ولی اگر مردم غایب باشند 
موفقیتی به دس��ت نخواهیم آورد و اگر هم موفقیتی به دس��ت بیاوریم ماندگار نخواهد بود. وی ادامه داد: امام )ره( تاکید داشت که مردم 
ولی نعمت ما هستند و باید همه در انتخابات شرکت کنند. امام)ره( تاکید داشت که انتخاب کردن حق مردم است. هر شخصی مردم را از 
انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سالیق مختلف آنچه می خواهند را برگزینند و هر شخصی مردم را دلسرد کند حتما از راه امام)ره( 
فاصله دارد. رئیس جمهور همچنین ادامه داد:  امام )ره( به ما یاد داد در کنار مردم می توانیم مردم ساالری دینی را پابرجا سازیم. امام)ره( به 
ما آموخت با تکیه بر مردم می توانیم با ابرقدرت ها مبارزه کنیم، اما مردم ساالری امام)ره( و اسالمیت موردنظر ایشان فقط به یک انتخابات و 
یک سال و یک روز ختم نمی شود ما همیشه باید مردم خواه باشیم و همیشه در زمینه سیاست داخلی و سیاست خارجی، سیاست اقتصادی 

و یا سیاس��ت فرهنگی به نظرات مردم احترام 
بگذاریم و نظرات و اعتقادات و تفکرات و سالیق 
آنه��ا را از یاد نبریم. به گفت��ه وی، باید بدانیم 
عوامل دین و عدل به دس��ت مردم امکان پذیر 
است و ش��رع از عرف فاصله ندارد و کاری باید 
بکنی��م که فرهنگ اجتماعی م��ا در چارچوب 
مقررات اس��المی همان عرف متش��رعه باشد. 
روحانی تاکید ک��رد:  اگر راه ام��ام)ره( را ادامه 
دهیم از سخت ترین شرایط اقتصادی و سیاسی 
امروز کش��ور به خوبی عبور می کنیم، مردم در 
برابر تحریم های بی س��ابقه به خوبی ایستادگی 
کردند، چون ب��اور دارند ظلم و تجاوز از ناحیه 
ستمگران است و نظام اسالمی در مسیر صحیح 
و درس��ت قرار دارد و سیاست ما نباید سیاست 
ذلت و تس��لیم باشد. گرچه ما سیاست تنش و 
تقابل را هم قبول نداریم. مردم می دانند راهی 
جز اس��تقامت در برابر متجاوزین وجود ندارد. 
وی با اش��اره به اینکه ط��رح معامله قرن یک 
ننگ بزرگ در تاریخ و تنفرانگیز اس��ت، اظهار 
کرد:  متجاوزین نه تنها علی��ه ایران، بلکه علیه 
همه مس��لمانان به ویژه ملت مظلوم فلسطین 
ظل��م می کنند و ما هم راهی جز اس��تقامت و 
وحدت در برابر متجاوز نداریم. روحانی با بیان 
اینک��ه اگر امی��د و وحدت و نش��اط را از مردم 
نگیری��م، بی تردید پیروز نهای��ی خواهیم بود، 
افزود:  امام)ره( هیچ گاه نس��بت به آینده روشن 

انقالب ناامید نشد. 

خانواده محترم حق شناس
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای شما و بازماندگان 

از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی آرزومندیم.

امیر سوری - وحید شریفی

واقعیت اقلیم جدید ایران؛ از خشکسالی تا گرما و سیل!

شک و گمان ها درباره مرگ 12 هزار پرنده در میانکاله

محمود دودانگه
اقتصاددان



فرصت امروز: تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد از شاخص »امید به زندگی« در 
س��ال 2019 نشان می دهد که ایران با ۷6.35 سال، هفتاد و هفتمین کشور جهان 
از نظر »امید به زندگی« در سال گذشته میالدی است. در این بین، متوسط »امید 
به زندگی« زنان در ایران همچون جهان از مردان بیش��تر اس��ت و تفاوت شاخص 
»امید به زندگی« در زنان و مردان ایرانی 2.30 س��ال اس��ت، یعنی اگر متوس��ط 
»امید به زندگی« مردان در ایران ۷5.26 س��ال اس��ت، این رق��م برای زنان ایرانی 

۷۷.56 سال است.
الگوی جنس��یتی »امید به زندگی« در سراس��ر جهان نیز همین گونه است و در 
همه کش��ورها، »امید به زندگی« زنان بیشتر از مردان است. به گفته سازمان ملل، 
ش��اخص »امید به زندگی« مردان در س��ال 2019 میالدی بین 50.40 تا 81.۷5 
س��ال اس��ت، در حالی که این شاخص برای زنان بین 54.85 تا 8۷.53 سال است. 
بیشترین شکاف »امید به زندگی« در طول عمر زنان و مردان در کشور سوریه است 
که زنان به  طور متوسط 11.8 سال بیشتر از مردان عمر می کنند. کمترین شکاف 

هم در یک کشور آسیایی دیگر به نام بوتان با 0.66 سال است.
گزارش »فرصت امروز« از جغرافیای ش��اخص »امید به زندگی« در سال 2019 

میالدی را در ادامه می خوانید.
بیشترین و کمترین »امید به زندگی« در سال 2019

شاخص »امید به زندگی« نیازی به تعریف ندارد. همانطور که از نام آن پیداست، 
یک ش��اخص آماری اس��ت که متوس��ط طول عمر در یک جامعه را می سنجد. به 
زبان تئوری، »امید به زندگی« به معنای متوس��ط تعداد س��ال هایی است که افراد 
متولدش��ده در یک س��ال خاص می توانند زندگی کنند. این ش��اخص با توجه به 
کیفیت زندگی و س��طح بهداشت در کشورها متغیر است و مطالعات نشان داده اند 
در سال های گذشته با افزایش سطح بهداشت و درمان، »امید به زندگی« یا همان 
طول عمر انس��ان ها نسبت به سه دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به 
همین خاطر است که بسیاری از کشورها، قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب 
کرده اند، چراکه با این سیاست، شهروندان هم سال های بیشتری کار می کنند و در 
نتیجه، کارایی بیشتری در اقتصاد دارند و هم دوره کوتاه تری از حقوق بازنشستگی 

استفاده می کنند. 
براساس گزارشی که س��ازمان ملل متحد در سال 2019 میالدی منتشر کرده، 
در بازه زمانی 2015 تا 2020 میالدی، باالترین میزان »امید به زندگی« در کشور 
هنگ کنگ بوده اس��ت؛ کش��وری که مردمش به  طور متوس��ط 84.63 سال عمر 
می کنند. جالب اینجاست که در رتبه دوم و سوم باالترین میزان امید به زندگی باز 
هم کشورهایی از آسیا دیده می شوند، چنانکه ژاپن، دومین و ماکائو سومین کشوری 

است که هر دو با 84 سال، بیشترین میزان امید به زندگی را دارند.
پایین ترین شاخص »امید به زندگی« متعلق به کشور جمهوری آفریقای مرکزی 
اس��ت. پس از این کشور نیز لسوتو قرار دارد که در قاره آفریقا واقع شده و شاخص 
»امید به زندگی« در این کش��ور 53.51 س��ال است. کش��ورهای چاد، سیرالئون، 
نیجریه، سومالی، ساحل عاج، سودان جنوبی و گینه بیسائو در رده های بعدی قرار 

دارند و متوس��ط »امید به زندگی« در این کش��ورها کمتر از 58 س��ال است. این 
شاخص در کشور افغانستان نیز 64.28 سال است و افغانستان در جایگاه 166 جهان 
قرار دارد. ش��اخص »امید به زندگی« در پاکس��تان هم 6۷.02 سال است و تفاوت 
طول عمر زنان و مردان این کش��ور 1.89 س��ال اعالم شده است. در هند نیز مردم 
69.44 س��ال عمر می کنند و در عراق هم ۷0.3۷ سال. متوسط شاخص »امید به 

زندگی« در مالزی و چین هم به ترتیب ۷5.93 سال و ۷6.62 سال است.
پراکندگی شاخص »امید به زندگی« در 201 کشور جهان

این گزارش همچنین نش��ان می دهد از میان 201 کش��ور مورد مطالعه، در 38 
کش��ور »امید به زندگی« باالتر از 80 س��ال اس��ت، همانند هنگ کنگ، سنگاپور، 
اس��پانیا، اس��ترالیا و کانادا. جالب است که به غیر از کش��ور کانادا که در آمریکای 
شمالی قرار گرفته است، بقیه 3۷کشور دیگر در قاره آسیا و اروپا واقع شده اند و هیچ 
کاندیداي آفریقایی و آمریکایی دیگری در این فهرست قرار ندارد. اهمیت تغذیه و 
داشتن زندگی سالم در طول عمر را می توان از همین گزارش مشاهده کرد. سازمان 
ملل اعالم کرده در کش��ورهایی که مردم از منابع غذایی س��الم استفاده می کنند و 
کیفیت زندگی آنها باالتر است، طول عمر هم بیشتر است و این وضعیت در اروپای 

غربی و آسیا کامال به چشم می خورد.
طبق گزارش س��ازمان ملل، »امید به زندگی« در 51 کش��ور دنیا بین ۷5 تا 80 
سال است که آمریکا هم در این دسته قرار گرفته است. متوسط شاخص »امید به 
زندگی« در این کشور ۷8.81 سال است و آمریکا در رده 4۷ دنیا قرار گرفته است. 
متوسط این ش��اخص برای زنان آمریکایی 81.34 سال و برای مردان ۷6.30 سال 
است. از دیگر کشورهای قرار گرفته در این رده می توان به بحرین، مجارستان، چین، 

الجزایر و همینطور ایران اشاره کرد.
همچنین در 49 کشور از 201 کشور مورد مطالعه، شاخص »امید به زندگی« بین 
۷0 تا ۷5 سال اعالم شده است که کشورهای بالروس، فلسطین، مکزیک، عربستان، 
گرجستان و کویت از آن جمله اند. متوسط شاخص »امید به زندگی« در عربستان 
۷4.90 س��ال است و این کش��ور در رده 93 جهان ایستاده است. متوسط شاخص 
»امید به زندگی« در کش��ور کویت نیز ۷5.33 س��ال است و مردان کویتی ۷4.61 

سال و زنان کویتی ۷6.38 سال عمر می کنند.
در کش��ورهای افغانس��تان، نامیبی��ا، اوگاندا و زیمبابوه نیز ش��اخص 
»امید به زندگی« در بازه 60 تا 65 س��ال قرار دارد. در 13 کش��ور دنیا 
هم ش��اخص »امید به زندگی« کمتر از 60 س��ال اس��ت ک��ه از جمله 
آنه��ا می توان به کامرون، گینه اکوریتال، س��احل عاج و نیجریه اش��اره 
ک��رد. همانطور که می بینید، پایین ترین ش��اخص »امید به زندگی« در 
کش��ورهای آفریقایی دیده می ش��ود، چراکه وضعیت بهداش��ت در این 
کش��ورها در س��طح پایینی قرار دارد و مردم با چالش های زیادی برای 

معیشت دست به گریبانند.
جغرافیای جنسیتی شاخص »امید به زندگی«

به گفته س��ازمان ملل، باالترین ش��اخص »امید به زندگ��ی« در مردان، 81.۷5 

س��ال است که در کشور هنگ کنگ دیده می ش��ود و در رتبه های بعدی به ترتیب 
کش��ورهای سوئیس، ژاپن، س��نگاپور، ایسلند، اس��ترالیا، ماکائو و ایتالیا قرار دارند. 
کمترین ش��اخص »امید به زندگی« مردان هم در کش��ور لس��وتو با 50.40 سال 

دیده می شود.
در مورد زنان البته مطالعه مجزایی انجام ش��ده است. طبق این مطالعه، باالترین 
شاخص »امید به زندگی« در زنان، با 8۷.53 سال باز هم به کشور هنگ کنگ تعلق 
دارد و کشورهای ژاپن، ماکائو، اسپانیا، کره جنوبی و سنگاپور در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. در اس��ترالیا نیز شاخص »امید به زندگی« برای زنان این کشور، 85.22 
سال است و این کشور در رده دوازدهم دنیا از نظر بزرگی شاخص »امید به زندگی« 
زنان قرار گرفته اس��ت. همچنین کمترین شاخص »امید به زندگی« برای زنان نیز 
در یک کش��ور آفریقایی به نام س��یرالئون با 54.85 سال است. کشورهای آفریقای 

مرکزی، نیجریه و چاد در رده های بعدی ایستاده اند.
س��ازمان ملل در گزارش خود اعالم کرده در سراسر دنیا متوسط امید به زندگی 
زنان بیش��تر از مردان اس��ت. آمارها هم نشان می دهد ش��اخص »امید به زندگی« 
مردان در دنیا بین 50.40 تا 81.۷5 س��ال اس��ت، در حالی که این ش��اخص برای 
زنان از 54.85 تا 8۷.53 س��ال اس��ت. باالترین تفاوت در طول عمر زنان و مردان 
در کش��ور سوریه است که به طور متوس��ط زنان 11.8 سال بیش از مردان زندگی 
می کنند. لیتوانی، روسیه و باالروس هم تفاوتی بالغ بر 10 سال را در طول عمر زنان 
و مردان شاهد هستند. در اوکراین هم تفاوت شاخص »امید به زندگی« در مردان 
و زنان، 9.80 س��ال اس��ت و در گرجستان و قزاقس��تان نیز به ترتیب 8.83 سال و 

8.53 سال اعالم شده است.
اما کمترین تفاوت در طول عمر زنان و مردان در یک کشور آسیایی به نام بوتان 
با 0.66 سال مشاهده می شود. از دیگر کشورهای دیگر این فهرست می توان به گینه 
و بورکینافاسو، مالی، سیرالئون، توگو و کویت اشاره کرد. همچنین تفاوت شاخص 
»امید به زندگی« در زنان نس��بت به مردان در کش��ور سوئد 3.63 سال، در اتریش 
4.86 سال، در قطر 2.91 سال، در امارات 2.03 سال و در آلمان 4.88 سال است.

ایران هفتاد و هفتمین کشور جهان در سال 2019
در میان 201 کشور مورد مطالعه، ایران در جایگاه ۷۷ دنیا از نظر شاخص »امید 
به زندگی« قرار دارد. در گزارش س��ال 2019 آمده اس��ت که متوس��ط »امید به 
زندگی« در ایران ۷6.35 سال است، در حالی که متوسط »امید به زندگی« مردان 
۷5.26 س��ال و متوسط این ش��اخص برای زنان ۷۷.56 سال است. تفاوت شاخص 
»امید به زندگی« در زنان و مردان ایرانی 2.30 س��ال اس��ت و از این نظر ایران در 
میان 30 کشور اول فهرست ایستاده است. ایران از نظر شاخص »امید به زندگی« 

وضعیتی شبیه به کشورهای آرژانتین، پرو، تونس و مراکش دارد.
نکته مهم تر این  اس��ت که ش��اخص »امید به زندگی« در ایران باالتر از متوسط 
جهانی است. شاخص »امید به زندگی« در سال 2019 برابر با ۷2.28 سال است که 
حدود سه سال کمتر از ایران است و شاخص »امید به زندگی« مردان 69.92 سال 

و در زنان ۷4.۷2 سال محاسبه شده است.

ایران با 76 سال، هفتاد و هفتمین کشور جهان از نظر شاخص »امید به زندگی« است

جغرافیای »امید به زندگی« در سال ۲۰1۹

چین احتماال برای کاهش لطمات ویروس کرونا بر اقتصاد ش��کننده خود ناگزیر 
خواهد ش��د مالیات ه��ا را کاهش دهد، هزینه های دولت را ب��اال ببرد و نرخ بهره را 
کاهش دهد. هنوز تأثیر اقتصادی ویروس کرونا مشخص نیست، اما رسانه های دولتی 
و برخی اقتصاددانان معتقدند نرخ رش��د چین در سه ماه اول سال 2020 می تواند 
2درصد کاهش یابد، چراکه بخش هایی از اقتصاد این کش��ور تعطیل  شده اند و این 

میزان می تواند به معنای از دست رفتن 62 میلیارد دالر باشد.
به گزارش س��ی ان ان، چین از پس این ضربه برنمی آید. رش��د س��ال 
گذشته این کش��ور ضعیف ترین میزان در سه دهه گذشته بوده و چین 
با افزایش بدهی و عواقب ناش��ی از جن��گ تجاری با آمریکا مواجه بوده 
است. کرونایی که اولین بار در مرکز شهر ووهان ظاهر شد، تاکنون بیش 
از 200 نفر را کش��ته که بیش��تر از میزان تلفات شیوع سارس در سال 
2003 است. تابه حال بیماری ای تا این حد بزرگ در چین وجود نداشته 
است. قبل از شیوع این بیماری، دولت نگران ناآرامی های اجتماعی بود. 
اکنون پکن در تالش اس��ت تا این وی��روس را برای جلوگیری از ویرانی 
اقتصادی متوقف کند. حزب کمونیست حاکم به تازگی نخست وزیر »لی 
که چیانگ« را مس��ئول کنترل ویروس کرده است. روزنامه رسمی خلق 

چین نوش��ت: این تصمیم یک س��یگنال روشن را می فرستد که متوقف 
کردن ویروس از اولویت های حال حاضر دولت است.

تاکنون سیاس��تمداران برای کمک به مش��اغلی که بیشتر تحت تأثیر شیوع این 
بیماری هس��تند، گام هایی برداش��ته اند. دولت های مرکزی و محلی تاکنون 12.6 
میلیارد دالر برای هزینه درمان و تجهیزات پزشکی هزینه کرده اند. بانک های بزرگ 
نرخ بهره را برای مش��اغل کوچک و افراد ساکن در بدترین مناطق کاهش داده اند. 
بانک مرکزی چین نیز به مردم ووهان و بقیه ش��هرهای اس��تان هوبئی این امکان 
را داده اس��ت ک��ه در صورت از دس��ت دادن منبع درآمد خ��ود به دلیل اختالالت 

پیش آمده، پرداخت وام خود را برای چند ماه به تأخیر بیندازند.
به گفته اقتصاددانان، دولت چی��ن به  احتمال زیاد در ماه های آینده باید رفتاری 
تهاجمی تر از خود نشان دهد تا از کندی بیشتر اقتصاد جلوگیری شود. تحلیلگران 
پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی چین در سه ماه اول سال 5درصد کاهش یابد. 
البته این کاهش در صورت همه گیر شدن بیماری تا پایان ماه مارس گفته می شود. 
دولت می تواند مالیات ها را کاهش دهد و در مقابل هزینه های مراقبت های بهداشتی 

عمومی و آموزش و اشتغال را بیشتر کند.
البته هنوز زود اس��ت که بتوان س��طح تحوالت درباره این موضوع را تخمین زد. 

ش��رکت تسال مجبور ش��ده کارخانه جدید خود که تازه در شانگهای ساخته بود را 
به طور موقت تعطیل کند. اپل هم تأمین کنندگان قطعاتش در ووهان را از دس��ت  
داده اس��ت. بخش های دیگری هم درگیر مسئله هستند. گردشگری، صنعت چند 
میلیارد دالری چین به دلیل بیماری با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت. مردم از ترس 
آلوده ش��دن از مس��افرت کردن خودداری می کنند. جشن های سال نو و نقاط مهم 

گردشگری تعطیل  شده  است.
به نظر می رسد خسارات و مقیاس کرونا بیشتر از بیماری سارس است. بازار کار 
با اس��ترس فراوانی روبه رو اس��ت. صنایعی که به  طور س��نتی مشاغل زیادی ایجاد 
می کنند، مانند بخش فناوری، از کندی اقتصاد آسیب می بینند. 290 میلیون کارگر 
مهاجر چینی ازجمله کس��انی هستند که بیش��تر در معرض خطر رکود قرار دارند. 
بسیاری از آنها از مناطق روستایی به شهرها سفر کرده اند و در مشاغل ساخت وساز 
و مشاغل خدماتی کار کنند، اما ازآنجایی که بسیاری از کارخانه ها و شرکت ها تعطیل 
 شده اند، این کارگران هم با مشکل مواجه هستند. حتی ممکن است کارگران به ظن 
داشتن بیماری از کار دور نگه داشته شوند. بیش از 10میلیون کارگر مهاجر از استان 
هوبئی در باقی کشور چین حضور دارند که ممکن است از ترس مبتال بودن، توسط 

کارفرمایان کنار گذاشته شوند.

ویروس »کرونا« اقتصاد چین را زمین می زند؟

هزینه 60 میلیارد دالری روی دست چین

نگاه

انتقاد فرشاد مومنی از الیحه بودجه سال 99
الیحه بودجه »سند دفع  الوقت« است

فرصت امروز: »حتی یک تمهید راهگش��ا برای ارتق��ای بنیه تولیدی در 
الیحه بودجه سال آینده مشاهده نمی شود و اگر کل الیحه بودجه را در یک 
کلمه خالصه کنیم، می توان آن را »س��ند دفع الوقت« دانس��ت.« این شاید 
عصاره صحبت های فرش��اد مومنی در تازه ترین نشست موسسه »مطالعات 
دین و اقتصاد« باشد. استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی در این نشست 
ب��ه انتقاد از الیحه بودجه س��ال 99 پرداخت و آن را در یک کالم، »س��ند 

دفع الوقت« توصیف کرد.
او همچنی��ن نس��بت ب��ه کاه��ش مداخل��ه حاکمیتی دول��ت و افزایش 
مداخله های تصدی گرانه هش��دار داد و با گریز ب��ه داده های تاریخی، ثابت 
کرد که مداخله تصدی گرانه دولت در چند دهه گذش��ته متاس��فانه بیشتر 
ش��ده است. به گفته مومنی، »اندازه مداخله حاکمیتی دولت طی 30 سال 
گذش��ته نسبت به زمان جنگ، نصف شده و اندازه مداخله های تصدی گرانه 
جهش پیدا کرده اس��ت. توجه کنید که امور حاکمیتی همان امور بسترساز 
توسعه است که میزان تعهد دولت به توسعه انسانی، اجتماعی و زیرساختی 

را ارزیابی می کند.«
مومنی در تازه ترین نشس��ت هفتگی موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« 
ب��ه ذهنیت تاریخی س��اختار ق��درت در ایران اش��اره کرد و با اس��تناد به 
کتاب»شرق شناس��ی« نوش��ته »ادوارد س��عید« گفت: »ذهنی��ت تاریخی 
ساختار قدرت در ایران، تمایل غیرمتعارفی به فرافکنی و نسبت دادن تمام 
ام��ور به خارج از کش��ور دارد. از همی��ن رو توصیه می کنم کار درخش��ان 
»شرق شناسی« اثر »ادوارد سعید« را مطالعه کنید که تقریباً برای بسیاری 
از متفکران و جنبش های آزادی بخش عبرت آموز بوده اس��ت. س��عید نشان 
می دهد غرب در قالب یک پروژه ابتدا حقارت اندیش��ه  ای مستعمره ها را به 
رخ ش��ان کش��ید و بعد وجوه ماده آن را دنبال کرد. سعید با الهام از فلسفه 
اس��المی می گوید عنصر اصی��ل، عنصر بیرونی نیس��ت، بلکه ضعف درونی 
بس��تری برای س��یطره اندیشه  دیگران مهیا کرده اس��ت بنابراین با در نظر 
گرفتن این موضوع می توان نتیجه گرفت با طلب مرگ برای دیگران مشکل 

اندیشه ای  حل و فصل نمی شود.«
به گفته مومنی، »با در نظر گرفتن این موضوع، به  جای »مرده باد« و »زنده 
باد« باید عقالنیت را بس��ط دهیم و ذخیره دانایی کش��ور را گرامی بداریم که 
اگر این صالحیت پدیدار ش��د آن موقع می توانیم بدون برچسب زدن، برخورد 
اعتالبخش با منتقدان داش��ته باشیم، انقالب اس��المی نیز با این هدف شکل 
گرفت و مسلمانان در اوایل انقالب روی دیوار می نوشتند، »اسالم را با منطق به 
دنیا عرضه خواهند کرد، نه با بی ادبی و اهانت به این و آن«. این مسیر نیازمند 
آسیب شناس��ی اس��ت که چرا راه را گم کردیم و در مسیری قرار گرفتیم که با 

طلب مرگ بر دیگران به دنبال چاره کار خود هستیم.«
رئی��س موسس��ه دین و اقتصاد ب��ا واکاوی عواملی ک��ه موجب گرفتاری 
اقتصاد ایران شده است، ادامه داد: »برای این مورد باید دو تالش را بررسی 
ک��رد، یکی از این تالش ها در راس��تای کاهش مداخل��ه دولت در اقتصاد از 
س��ال 68 و در چارچ��وب بازارگرای��ی مبتذل اس��ت و دوم، تالش هایی که 
ب��رای ارتق��ای بنیه تولیدی صورت گرفته اس��ت. در این س��ه دهه از تمام 
ابزارهای کالس��یک و شناخته ش��ده برای کاهش اندازه دولت استفاده کرده 
و افراطی تری��ن تالش برای خصوصی س��ازی و حذف سوبس��یدها را به کار 
گرفته اند که االن پس از س��ه دهه، برآیند آن را مشاهده می کنیم. با وجود 
اس��تفاده افراطی از این ابزارها، اندازه مداخل��ه دولت در اقتصاد به دو برابر 
اندازه دولت در دوران جنگ رس��یده است، یعنی این اندازه در شرایط صلح 
و وفور درآمدهای نفتی نس��بت به دوران جنگ در آس��تانه دو برابر ش��دن 
است و اگر دقت کنید، طیفی که از  بازارگرایی مبتذل دفاع می کنند، ترجیح 

می دهند در این مورد صحبت نکنند.«
به گزارش ایلنا، مومنی یادآور ش��د: »رکن دیگر ارتقای بنیه تولید توسط 
بازارگرایان بر محور تضعیف ارزش پول ملی، هدف گذاری شده بود. در سال 
13۷6 »مس��عود نیلی« به  عنوان ویراستار کتاب »اقتصاد ایران« که توسط 
»موسس��ه نیاوران« منتشر شده، این مهم را در مقاله ای توضیح داده است. 
او یک به یک نش��ان می دهد تصورات ناپخته و به دور از واقعیت، یکی پس 
از دیگری شکس��ت خوردند و ده ها گرفتاری جدید نیز پدیدار ش��د. آنهایی 
که ژس��ت می گیرند »ما با مدل های ریاضی کار می کنیم یا تئوری داریم«، 

نتیجه عملکردشان را در این مقاله مشاهده می کنیم.«
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی ادام��ه داد: »االن ای��ن رویکرد با 
منطق هایش  س��ه دهه کارنامه دارد و وقتی من از تعبیر »بازارگرایی مبتذل« 
اس��تفاده می کن��م، این موضوع دو وجه دارد؛ یکی از آنه��ا، عدم توجه به لوازم 
نهادی است که اجازه عملکرد نیروهای بازار را می دهد. دوم اینکه وقتی نتایج 
توصیه های آنها آش��کار می شود، نتایج آن را نمی پذیرد و می گویند »تئوری ما 
درست بوده، اما بد اجرا شده است«. البته من مستنداتی از صندوق بین المللی 
پ��ول و بانک جهانی در کتابم ارائه کرده ام که آنها در آموزش  به کارشناس��ان 
خود توصیه می کنند »وقتی نتایج کار به بحران انجامید هیچ گاه زیر بار نروید و 
بگویید توصیه های ما را بد اجرا کردند« و این کلیشه تا امروز ادامه داشته است. 
اینها همان هایی هس��تند که در موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی، برای 
»احمدی نژاد« هورا کش��یدند و وقتی این موضوع به بحران و بن بس��ت رسید، 

دوباره گفتند بد اجرا شده است.«
به گفته مومنی، »بی شمار داده رسمی داریم که »بازارگرایی مبتذل« از نظر 
بنیه مالی، دولت را تبدیل به فرومانده ترین دولت موجود در جهان کرده است 
و شاید حداکثر 10 کش��ور از نظر فروماندگی مالی، وضعیت بدتری نسبت به 
ایران داشته باشند. برای این موضوع در اقتصاد سیاسی، عناوین مختلفی همانند 

»دولت فرومانده« یا »دولت تسخیر شده« استفاده می کنند.«
او در توضی��ح تالش ه��ای صورت گرفت��ه برای ارتقای بنی��ه تولید گفت: 
»ش��اخص »رابط��ه مبادل��ه« یک��ی از راهبردی تری��ن ش��اخص ها ب��رای 
نس��بت تجارت با توس��عه اس��ت. این شاخص نش��ان می دهد ایران یکی از 
بی س��ابقه ترین سطوح سقوط به سمت خام فروشی و دوری از تولید صنعتی 
مدرن را تجربه می کند و چقدر غم انگیز اس��ت که هیچ کدام از موسس��ات 
راهبردی به این مس��ائل توجه نمی  کنند. به طور متوس��ط در س��ال 6۷ که 
یکی از بدترین سال های عملکرد اقتصادی پیش از »تعدیل ساختاری« بود، 
به ازای هر تن صادرات غیرنفتی، 850 دالر عاید کشور  شد که این رقم در 
دهه 80 و 90 به یک سوم و یک چهارم سقوط کرده، یعنی در دوره ای که 

خصوصی سازی، حذف سوبسیدها و افزایش نرخ ارز صورت گرفته است.«
مومن��ی در پای��ان به انتق��اد از الیحه بودجه س��ال 99 پرداخت و گفت: 
»حتی یک تمهید راهگش��ا برای ارتقای بنیه تولیدی در این سند مشاهده 
نمی شود و می توان آن را »سند دفع الوقت« دانست. جهت گیری این بودجه 
آمیزه ای از خام فروش��ی، آینده فروشی، وام گیری داخلی و خارجی، فشار بر 
تولیدکنندگان، مردم و فرودس��تان اس��ت. هم اکنون در نیمه اول بهمن ماه 
هستیم و ش��اید تنها راه باقی مانده برای جبران کسری بودجه، جهش نرخ 
ارز باش��د، منتها چون عوارض س��ال 9۷ در این زمینه هنوز از یادها نرفته 

است، احتماالً این کار انجام نمی شود.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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فرصت امروز: از ابتدای قرن نوزدهم بود که واژه »کاداس��تر« وارد ادبیات مالیاتی 
فرانس��ه شد و از آنجا به جهان راه پیدا کرد. »کاداس��تر« )Cadastre( به معنای 
»نقش��ه های مالکیت« اس��ت و به مجموعه ای از اطالعات دقیق و طبقه بندی شده 
و به روز از اراضی یک کش��ور گفته می شود. درواقع، مراکز آماری یا تبتی کشورها، 
صورت دقیق امالک و مستغالت شهروندان را در اختیار دارند و بر این اساس، دیگر 
جایی به نام ملک بایر وجود ندارد؛ زمین یا از آن ش��هروندان یا از آن دولت هاست. 
طرح »کاداستر« در ایران بیشتر از شش دهه است که مطرح است و طبق آخرین 
آمارها، تنها 20درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است، اما اینکه چرا به رغم 
این سابقه چندین ساله هنوز طرح »کاداستر« به طور تمام و کمال در ایران اجرایی 

نشده، سوالی است که »خبرآنالین« در گزارشی به آن پرداخته است.
آخرین وضعیت طرح »کاداستر« در ایران

بررسی ها نش��ان می دهد با وجود سپری شدن 90درصد از مهلت قانونی در نظر 
گرفته شده برای راه اندازی طرح »کاداستر«، این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار 
نبوده و بنا به گفته رئیس س��ازمان ثبت و اس��ناد کش��ور، تنها تا پایان شهریورماه 

امسال، فقط 20درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است.
طبق گفته های علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، ساالنه نزدیک 
ب��ه 13 هزار پرون��ده مرتبط با زمین خواری ب��رای 3۷0 میلیون هکت��ار از اراضی 
ملی و دولتی تش��کیل می  ش��ود. با توجه به این آمار و ارقام به نظر می رسد پدیده 
زمین خواری یکی از ش��اخص ترین مفاس��د اقتصادی کشور در سال های اخیر بوده 
اس��ت. به عنوان مثال می توان به پرونده های اراضی ش��هرک غرب تهران به ارزش 
5هزار میلیارد تومان، اراضی اوش��ان تهران به ارزش 6هزار میلیارد تومان و پرونده 
زمین خواری 2۷ هکتاری در پرونده هفت سنگان اشاره کرد که همگی آنها در سال 

جاری مورد بررسی قضایی قرار گرفتند.
در س��ال های گذش��ته و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال 1393 
مبنی بر مبارزه قاطع با زمین خواری، مجلس ش��ورای اس��المی و دولت اقداماتی را 
در جهت مبارزه با زمین خواری آغاز کردند. یکی از مهم ترین اقدامات در این حوزه، 
تصویب قانون جامع حدنگار )کاداستر( اراضی کشور بوده که به  موجب آن، سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور مکلف به ایجاد نقشه حدنگار)کاداستر( برای کلیه اراضی 
کشور در قالب یک سامانه الکترونیکی شده است. بنابر تعریف کارشناسان، منظور 
از حدنگار)کاداستر(، فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعات زمین است، که 
شامل اندازه، نوع کاربری، ثبتی و یا حقوقی است که به نقشه بزرگ  مقیاس زمین 

اضافه می شود.
»نظام جامع کاداس��تر« یا »حدنگار« یکی از زیرساخت های الزم برای مبارزه با 
زمین خواری اس��ت که براساس قانون، سازمان ثبت اس��ناد و امالک موظف بود تا 
ظرف مدت پنج سال از سال 1393، آن را  در سراسر کشور مستقر نماید به نحوی که 
نقشه حدنگار برای کلیه اراضی کشور تهیه شود، اما با وجود سپری شدن 90درصد از 
مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای راه اندازی طرح کاداستر، این طرح از پیشرفت 

مناس��بی برخوردار نبوده، به طوری که براس��اس گفته ذبی��ح اهلل خداییان، رئیس 
س��ازمان ثبت و اسناد و امالک کشور، در مورد میزان پیشرفت طرح تا شهریورماه 
سال 1398، فقط 20درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است. در کمال تعجب 
به گفته علیرضا حس��ینی، کارشناس منابع طبیعی، بخش اعظم از پیشرفت طرح 

کاداستر مربوط به حدنگاری بیابان ها و اراضی کویری کشور است.
به گفته این کارشناس منابع طبیعی، »با رویه فعلی سازمان ثبت اسناد و امالک 
اجرای این طرح 20 تا 30 س��ال زمان خواهد برد«؛ این در حالی اس��ت که ایران از 
معدود کشورهای فاقد سیستم کاداستر است و تقریباً تمامی کشورهای دنیا مجهز 
به این سیستم شده اند. به عنوان مثال در افغانستان طرح کاداستر را اجرایی کرده و 

طرح کاداستر سه بعدی را آغاز کرده است.
عدم تکمیل طرح »کاداستر« به کمبود بودجه برمی گردد؟

طبق گفته ذبیح اهلل  خداییان، رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کمبود 
بودجه و امکانات پیش��رفت طرح کاداس��تر را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری 
که از مجموع 1900میلیارد تومان درآمد طرح کاداستر، تنها 400میلیارد تومان در 
طول چهار سال به سازمان ثبت و اسناد تخصیص یافته است و به همین دلیل، توان 
مالی جهت تأمین نیروی انس��انی الزم برای پیشبرد طرح وجود ندارد، اما برخالف 
گفته خداییان، براس��اس آمار ارائه شده در قانون بودجه در چهار سال )95 تا 98(، 
ح��دود 3200 میلیارد تومان بودجه برای این برنامه مصوب ش��ده که صرفا در دو 
سال 95 و 96، صددرصد آن محقق شده است، یعنی بیش از 1000 میلیارد تومان.

همچنین در بودجه برنامه ثبت امالک و کاداستر مصوب سال های 9۷ و 98 نیز 
پیش بینی ش��ده که  بالغ بر 900میلیارد تومان در س��ال  9۷ و بیش از یک هزار 
و 400میلیارد تومان در س��ال 98 به این ط��رح اختصاص پیدا کند. عالوه بر این، 
براس��اس قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور مکلف است از 
توانمندی های س��ازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و 
س��ایر بخش های دولتی و غیردولتی به منظور تأمی��ن عکس ها و تصاویر هوایی و 

تأمین نقشه و سایر اطالعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده کند.
اما براس��اس محتوای نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک به ریاست مجلس 
شورای اسالمی در 25 شهریورماه امسال، این سازمان اقدام به تامین و نصب 144 
ایستگاه دائم و توزیع 1000گیرنده متحرک در 31 استان کشور کرده و همچنین 
درخواس��ت تجهیزات بیش��تری را ارائه داده است. پرس��ش اینجاست که چرا این 
سازمان براساس قانون از امکانات و تجهیزات امکانات سازمان نقشه برداری و دیگر 
سازمان های مربوطه استفاده نکرده و بخشی از بودجه خود را به جای تکمیل طرح 

کاداستر، صرف خرید و تجهیز سازمان خود کرده است؟
پسرفت عجیب اجرای »کاداستر« در سال های گذشته

براس��اس نامه 25شهریور امسال، رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور به 
رئیس مجلس، در س��ال 9۷ میزان پیشرفت جانمایی در طرح کاداستر منفی بوده 
اس��ت. این موضوع به این معناس��ت که نه تنها حدنگاری اراضی منابع طبیعی که 

معادل 81درصد از مس��احت خاکی کش��ور است پیشرفتی نداشته بلکه نقشه های 
تهیه ش��ده تاکنون نیز از دقت الزم برخوردار نبوده و به گفته س��ازمان ثبت اسناد، 
»افزایش دقت تثبیت نقش��ه های موجود« دوباره در دس��تور کار قرار گیرد. طبق 
این گزارش از مجموع 132میلیون هکتار مس��احت عرصه های منابع طبیعی، تنها 
28میلیون  هکتار)21درصد( تثبیت و حدنگاری شده و تکلیف 104میلیون هکتار از 

عرصه های ملی موکول به تعامل دیگر دستگاه ها شده است!
از نظر س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور، طرح کاداستر را نباید مختص به قوه 
قضائیه دانست و می بایست تمام دستگاه های دولتی از این طرح پشتیبانی کرده و 
اهمیت آن را درک کنند. براساس ماده 9 قانون جامع حدنگار، دستگاه های اجرایی 
مکلف ش��دند ظرف دو س��ال نقشه های اراضی خود را به س��ازمان ثبت اسناد ارائه 
دهند، اما به گفته رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک، با وجود سپری شدن مهلت 

قانونی، هنوز هم بسیاری از سازمان ها وظایف خود را انجام ندادند.
همچنین به گفته مس��عود منصور، کارش��ناس حقوق اراضی، عدم اجرای کامل 
طرح کاداستر صرفا مربوط به تامین منابع مالی نیست و دلیل اصلی تأخیر در اجرای 
کامل این طرح، عدم اهتمام س��ازمان های مختلف به انجام وظایف قانونی اس��ت، 
همچنین به گفته وی دستگاه های متولی و همکار در طرح کاداستر به استانداردهای 

مشترک جهت ارائه اسناد و اطالعات به یکدیگر نرسیده اند.
از طرف دیگر دس��تگاه های اجرایی نظیر س��ازمان جنگل ها، سازمان ملی زمین 
و مسکن، س��ازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان امور اراضی کشور در حوزه 
مقابله با زمین خواری نیز عملکرد مناسبی نداشته و همواره کمبود منابع و اعتبارات 

را بهانه ای برای انجام وظایف قانونی خود به شمار آورده اند.
به گفته  علیرضا حس��ینی، کارشناس منابع طبیعی، عمده هزینه طرح کاداستر 
مربوط به نقشه برداری آن است و چون براساس قانون جامع حدنگار، درآمد حاصل 
از اجرای این طرح فقط به س��ازمان ثبت اس��ناد اختصاص می یابد، بودجه س��ایر 
دستگاه های اجرایی همکار برای تهیه نقشه کافی نیست و در نتیجه انجام این کار 

به تاخیر افتاده است.
بررسی ها نشان می دهد که تبعات زمین خواری به مفاسد اقتصادی محدود نبوده و 
مشکالت فراوان امنیتی و زیست محیطی را نیز در پی  خواهد داشت، برای مثال عدم 
حدنگاری اراضی کشور باعث آسیب فضای کسب و کار و همچنین ایجاد مشکالت 
فراوان حقوقی برای مردم می ش��ود. عالوه بر این، هشدارهای مقام معظم رهبری و 
روسای قوا در طول سالیان اخیر نیز مؤید قاطعیت در مواجهه با زمین خواری است، 
اما تا زمانی که زیرساخت های مناسب برای جلوگیری از وقوع این جرم ایجاد نشود، 

نمی توان شاهد مقابله جدی با این پدیده مخرب بود.
با توجه به اهمیت تکمیل طرح کاداستر، اصالح نحوه توزیع وظایف و منابع مالی 
کشور در رابطه با این طرح  ضروری بوده و انتظار می رود تمام دستگاه های ذی صالح 
بدون اظهار هیچ بهانه ای برای پیشبرد طرح حدنگار و همچنین اقدامات پیشگیرانه 

برای مقابله با زمین خواری با یکدیگر همکاری کنند.

تنها 20درصد از اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است

تحوالت »کاداستر« در ایران
یادداشت

تغییر رویکرد انکاری

در طول س��ال های پس از انقالب اس��المی سیاست های مختلفی 
در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی اتخاذ ش��ده 
که برخی سیاس��ت ها نتایج مثبتی را به همراه داشته است. در این 
میان سیاس��ت هایی نیز اتخاذ ش��ده که زمینه گالیه و انتقاد مردم 
را ایجاد کرده اس��ت. اقتصاد یکی از اصلی ترین بخش هایی است که 
مردم همواره نظرات و گله مندی هایی نسبت به آن داشته اند چراکه 
این حوزه ارتباط اساس��ی با زندگی م��ردم دارد و تغییر در هر یک 
از سیاس��ت ها، تأثیر مس��تقیم بر زندگی م��ردم دارد. در دوره های 
مختلف وقتی به سیاس��ت های اقتصادی نگاهی اجمالی بیندازیم به 
خوبی مش��اهده می شود که شاخص های اقتصادی نتوانسته همپای 
سیاس��ت های دیگر پیش برود و در نتیجه این سیاست ها نتوانسته 
رضایت م��ردم را جلب کن��د. از جمله این سیاس��ت ها می توان به 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اش��اره ک��رد. هرچند در این میان 
نمی توان شرایط ناشی از تحریم ها و اثر این موضوع بر اقتصاد کشور 
را نادی��ده گرفت اما در هر صورت ش��رایط به گون��ه ای پیش رفته 
ک��ه امروز دخل و خ��رج مردم با هم همخوانی ن��دارد. هنگامی که 
هزینه ها از درآمد مردم پیشی می گیرد قطعاً رضایت عمومی نسبت 
به سیاس��ت های اقتصادی که دولت ها دنبال می کنند، کاهش پیدا 

می کند.
عالوه بر این هنگامی که مردم با ش��رایط سخت اقتصادی دست 
و پنجه نرم می کنند آش��کار شدن فس��اد اقتصادی برخی متولیان 
هرچن��د اندک نیز بر اعتماد عمومی م��ردم اثر می گذارد. در چنین 
ش��رایطی وقتی سیاس��تی مانند تغییر قیمت بنزی��ن رخ می دهد، 
زمینه بروز انتقادات اجتماعی نسبت به چنین سیاست هایی را ایجاد 
می کن��د، چراکه تغییر در قیمت انرژی اثر مس��تقیمی بر زندگی و 

معیشت مردم دارد.
در واقع، افزایش قیمت بنزین دو بعد اثرگذاری دارد، بعد اول اثر 
واقعی بر قیمت برخی از کاالها و خدمات اس��ت که عددش بس��یار 
محدود اس��ت. بنابر اظهارات مس��ئوالن بان��ک مرکزی این موضوع 
ح��دود 4 تا 5 درصد اثر بر تورم کل دارد بنابراین اگر کارشناس��ی 
درس��ت و دقیقی صورت بگیرد، می توان گفت که اثر افزایش قیمت 
بنزین بر ش��اخص قیمت مصرف کننده زیر 4درصد اس��ت. در این 
می��ان اما موضوع مهم تورم انتظاری ناش��ی از چگونگی اجرای این 
سیاس��ت اس��ت. در صورتی که مدیریت مناس��بی بر بازار کاالها و 
خدمات اعمال نش��ود، طبیعتاً بخش های مختلف به لحاظ افزایش 
انتظ��ارات و توقعاتی که دارند، عمل می کنند و در چنین ش��رایطی 
ع��ددی بیش از آنک��ه اثر واقعی قیمت بنزین اس��ت، روی کاالها و 
خدمات اعمال می ش��ود که نیازمند نظارت و مدیریت قوی اس��ت 
بنابرای��ن مدیران و مس��ئوالن مربوطه باید ای��ن دو بعد را در کنار 
هم مدیریت کنند. بر این اس��اس بهتر اس��ت که دست اندرکاران با 
اصناف، تولیدکنن��دگان و نهادهایی که به نوعی درگیر این موضوع 
هس��تند جلس��اتی را برگزار کنند تا برمبنای صحیح علمی افزایش 

قیمت بنزین در خدمات و کاالها اعمال شود.
یکی دیگر از نکات مهم و اثرگذار بعد از افزایش قیمت بنزین این 
است که سیستم نظارتی ما نباید اجازه دهد بیش از آنچه که توافق 
ش��ده و مبنای کارشناس��ی اس��ت قیمت کاالها و خدمات افزایش 
پی��دا کند چراکه این موضوع زمینه ش��کل گیری ت��ورم انتظاری را 
ایجاد می کند. جای تأس��ف دارد که در ش��رایط کنونی مسئوالن و 
مدی��ران دولتی به جای تمرکز بر نظارت و ارائه آگاهی های عمومی 
در ای��ن خصوص رویکرد انکاری را در پیش گرفته اند و به دنبال آن 
هی��چ افزایش قیمت در کاالها و خدمات را برنمی تابند و به ش��دت 
موضوع افزایش قیمت ها را زیر س��وال می برن��د و تاکید دارند هیچ 
افزایش��ی نباید ص��ورت بگیرد. در حالی که این رویکرد درس��ت و 
منطقی نیس��ت زیرا دولت به عن��وان عرضه کننده انحصاری کاالیی 
چ��ون بنزین وقتی قیم��ت آزاد این کاال را افزای��ش می دهد نباید 
توقع داش��ته باشد که این افزایش به میزان واقعی در قیمت کاالها 
و خدمات اعمال نش��ود؛ دولت ب��ه عنوان متولی باید اجازه دهد که 
قیمت ها متناسب با واقعیت و به میزان درست و کارشناسی افزایش 
یابد. اولین جهت گیری اي که باید اصالح شود تغییر رویکرد اجباری 
و دس��توری اس��ت، چراکه نتایج مثبتی را در پی ندارد و نمی تواند 
اهداف مدنظر سیاس��ت گذار را عملی کند؛ چه بسا که پیامدها و آثار 
مخرب دیگری همچون کم فروش��ی و تخلف داشته باشد. در چنین 
شرایطی شاهد افزایش قیمت ها به صورت غیرواقعی خواهیم بود که 

اجحاف در حق مصرف کننده است.
اولین نکته این اس��ت که باید ش��فاف باش��یم و در بخش منابع و 
مصارف سیاست های ما کاماًل روشن باشد. یعنی اگر قرار است قیمت 
حامل های انرژی افزایش یابد، مردم باید بدانند قرار است از محل این 
افزایش چه خدماتی ارائه شود و سهم آنها چیست؟ مردم باید بدانند 
پولی که از جیب شان خرج می شود در جایی دیگر دوباره به خودشان 
بازمی گردد. اگر شفاف سازی صورت بگیرد بسیاری از مشکالت کاهش 
پیدا می کند. در همین هدفمندی یارانه ها می توانیم انواع سیاست ها را 
به کار ببندیم. اینکه قیمت بنزین برای همه 1500 تومان باشد عادالنه 
نیس��ت. چون که در ح��ال حاضر برخی خانواده ه��ای متمول دارای 
چندین خودرو هس��تند که قطعاً میزان مصرف باالتر بنزین را طلب 
می کن��د حال آنکه برخی دیگر یک خ��ودرو دارند یا اصاًل خودرویی 
ندارن��د؛ اینکه هر دو گروه قیمت یکس��انی پرداخت کنند در نتیجه 
بهره مندی آنها از یارانه سوخت یکسان نیست بنابراین به جای افزایش 
یکنواخت قیمت، باید برای هر خانواده سهمیه ای در نظر گرفت و غیر 
از آن را با قیمت باال عرضه کرد زیرا این به عدالت نزدیک تر است. در 
ضمن نباید فراموش کرد که کس��ب درآمد دولت ها از انرژی در همه 
کش��ورها امری مرسوم است اما سیاست ها باید به گونه ای اتخاذ شود 
ت��ا هم دولت منابع موردنیازش را کس��ب کن��د هم اینکه به طبقات 
پایین فشاری وارد نشود، اما متاسفانه نظام و سیاست های اقتصادی در 
طول چند دهه گذشته پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است بنابراین 
باید ضمن شفاف سازی به اصالح سیاست ها و مبارزه بی امان و بدون 
مصالحه با فس��اد اقتصادی در هر س��طحی پرداخت تا از این طریق 
اعتماد عمومی ش��کل بگیرد و ش��اهد همراهی مردم با سیاست های 

اقتصادی باشیم.
منبع: آینده نگر
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محمود دودانگه
اقتصاددان

تا پایان امروز دوش��نبه به 58درصد افرادی که شرایط پنج گانه طرح »اقدام ملی 
مسکن« را داشته اند پیامک ارسال می شود. در نتیجه، متقاضیانی که پیامک دریافت 
می کنند باید با تش��کیل پرونده، فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند. تاییدشدگان 
باید به سایت www.tem.mrud.ir مراجعه کنند و سپس با درج کد رهگیری، از 
مکانی که باید برای ارائه مدارک مراجعه کنند، مطلع شوند. در حال حاضر، تنها به 
کسانی که واجد  شرایط هستند، پیامک ارسال می شود اما برای کسانی که حذف 
ش��ده اند نیز شرایطی فراهم می شود که بتوانند در روزهای آینده با کد رهگیری از  

وضعیت و علت حذف خود اطالع پیدا کنند.
در مرحل��ه اول از ثبت ن��ام که دوم دی ماه به اتمام رس��ید 233 هزار و 822 نفر 
ثبت نام کردند که در حال حاضر مرحله اول پاالیش متقاضیان با بررس��ی اطالعات 
مربوط به س��وابق مالکیت شخصی، اس��تفاده از یارانه و کمک های دولتی در حوزه 
زمین و مس��کن و اس��تفاده از تس��هیالت بانکی خرید و یا ساخت مسکن به پایان 
رس��یده است. طبق اعالم محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی 58درصد واجد 
ش��رایط و 48درصد فاقد شرایط تش��خیص داده شده اند بنابراین ثبت نام مجدد تا 

پایان سال صورت خواهد گرفت.
البت��ه بنا به گفته پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن، تایید 58درصد 
کس��انی که در مرحل��ه اول ثبت نام کرده اند نیز به عن��وان پذیرش قطعی و نهایی 
محسوب نمی ش��ود. پذیرفته ش��دگان غیرقطعی این مرحله با پیامکی که دریافت 
می کنند باید به ادارات کل، شرکت عمران شهرهای جدید و یا بنیاد مسکن، بسته 

به محلی که ثبت نام کرده اند مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، فرآیند ثبت نام خود 
را تکمیل کنند.

پروانه اصالنی از پاالیش دو مرحله دیگر پس از دریافت پیامک به متقاضیان خبر 
داد و به ایسنا، گفت: بعد از دریافت پیامک، متقاضیان پاالیش شده در مرحله اول 
باید از نظر س��کونت و همچنین تطابق مدارک ارائه ش��ده با مدارک واقعی بررسی 
ش��وند و در صورت صحت موارد ارائه شده با واقعیت، به عنوان پذیرفته شده قطعی 
شناخته شده و در غیر این صورت، جزو حذف شدگان از مرحله اول ثبت نام قلمداد 

خواهند شد.
همچنی��ن محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره مبلغی که واجدان 
ش��رایط باید در مرحله اول طرح اقدام ملی مس��کن پرداخت کنند، گفت: افراد در 
مرحل��ه  اول بین  30 ت��ا 40 میلیون تومان پرداخت می کنند. البته ممکن اس��ت 
با توجه به ویژگی های پروژه از جمله ارتفاع و زیربنا نیاز باش��د که پول بیش��تری 
بپردازند. قیمت ها هم فعال متری 2.5 تا 3.5 میلیون تومان است. البته ما قیمت را 
علی الحس��اب در نظر گرفته ایم و در زمان تحویل، مسکن براساس قیمت تمام شده 

ارائه می شود.
به گفته محمودزاده، درخصوص امکان خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی نیز 
باید گفت این موضوع امکانپذیر نیس��ت. هنوز قطعیتی برای پذیرفته شدگان وجود 
ندارد و دو مرحله پاالیش دیگر که اولی س��کونت و دومی تطابق مدارک ارائه ش��ده 
با مدارک واقعی اس��ت در جریان است و متقاضیان باید در این خصوص هوشیاری 

کامل داشته باشند.
معاون وزارت راه و شهرس��ازی همچنین در گفت وگو با مه��ر، ارزش پروژه های 
400 هزار واحدی طرح ملی مس��کن را تا 120 ه��زار میلیارد تومان برآورد کرد و 
درباره شناس��ایی افراد واجد شرایط ثبت نام این طرح گفت: پس از اتمام ثبت نام ها 
کار غربالگری متقاضیان به اتمام رسید. این در حالی است که برنامه ریزی آن پایان 
غربالگ��ری متقاضیان این طرح 15 بهمن ماه بود ولی این اتفاق زودتر رخ داد و در 
حال حاضر غربالگری کل کش��ور به پایان رس��یده و ابتدای هفته آینده نیز اسامی 
واجدان ش��رایط در هر اس��تان به ادارات کل راه و شهرس��ازی استان های مربوطه 

ابالغ خواهد شد.
به گفته وی، افرادی که واجد ش��رایط برای ادامه فرآیند ثبت نام باش��ند پیامک 
دریافت کرده و با مراجعه به سامانه طرح ملی مسکن، سایر مدارک الزم برای ثبت 
نام در طرح ملی اس��کن را بارگذاری خواهند کرد. پس از آن اقدام به معرفی افراد 

واجد شرایط به پروژه های ساخت و ساز خواهیم کرد.
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به اینکه 
برخی پروژه ها در برخی از استان ها توسط بنیاد مسکن ساخته می شود و در برخی 
از اس��تان ها شرکت عمران ش��هرهای جدید یا ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 
مس��ئول اجرای طرح هس��تند، لذا پیامک هایی که به متقاضیان ارس��ال می شود 
براس��اس شهر یا اس��تان مربوطه و متولی اجرای پروژه محل مراجعه متقاضیان به 

اداره مربوطه نیز ذکر می شود.

تا پایان امروز به افراد واجد شرایط، پیامک ارسال می شود

هزینه 120 هزار میلیارد تومانی »طرح ملی مسکن«
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کدام استان رکورددار وصول چک است؟
جغرافیای استانی چک های رمزدار

آخری��ن آماری که بانک مرکزی از تعداد چک های وصول ش��ده 
منتشر کرده اس��ت حاکی از رشد واضح تعداد چک ها طی یک ماه 

است.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، طب��ق آخرین آماری ک��ه بانک مرکزی 
منتشر کرده است تعداد چک های وصول شده در آذر ماه 98 حدود 
808 هزار فقره چک رمزدار بوده است که ارزش آنها حدود 1230 
هزار میلیارد ریال در کل کش��ور بوده است که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد افزایش 2.۷درصدی و از لحاظ مبلغ با رشد 4.4درصدی 

روبه رو بوده است.
بررسی های نش��ان می دهد که در آذرماه امسال در استان تهران 
بال��غ بر 242 ه��زار فقره چک رمزدار به ارزش��ی بالغ بر 691 هزار 
میلیارد ریال وصول ش��ده است. در مدت مورد بررسی 46.5درصد 
از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران )30 درصد(، 
خراسان رضوی )8.5 درصد( و اصفهان )8 درصد( وصول شده است 
که بیش��ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. الزم 
به ذکر است که 6۷.8 درصد از ارزش چک های فوق در استان های 
تهران )56.2 درصد(، اصفهان )6.3 درصد( و خراس��ان رضوی )5.3 
درصد( وصول ش��ده است. براس��اس آمار در آذر 98 در کل کشور 
حدود 8 میلیون و 200 هزار فقره چک وصول شده که از این تعداد 
حدود ۷ میلی��ون و 400 هزار فقره عادی و بالغ بر 800 هزار فقره 
رمزدار بوده که 90.1 درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و 

9.9 درصد رمزدار بوده است.
بررس��ی های حاکی از آن اس��ت که بالغ ب��ر 2109 هزار میلیارد 
ریال چک در آذر 98 وصول شد که بالغ بر 8۷9 هزار میلیارد ریال 
چک عادی و حدود 1230 هزار میلیارد ریال چک رمزدار است که 
41.۷ درص��د از کل ارزش چک ه��ای وصولی، عادی و 59.3 درصد 

رمزدار بوده است.

سکه به کانال 4 میلیون تومان برگشت
دالر به سد مقاومتی نزدیک شد

روند حرکت دالر در دومین روز هفته پس از چندین روز افزایش 
قیم��ت، معکوس ش��د و صرافی ه��ای بانکی ه��ر دالر را 80 تومان 
ارزان تر از روز ش��نبه عرضه کردن��د. به گزارش خبرآنالین، هر دالر 
آمریکا در روز یکشنبه با عقب نشینی از میانه کانال 13 هزار تومان 
بار دیگر به مرز مقاومتی نزدیک شد .قیمت هر دالر آمریکا 13 هزار 
و 420 تومان فروخته شد. نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی نیز 
برابر با 13 هزار 220 تومان اعالم ش��د. رشد خزنده دالر در آخرین 
روزهای آبان ماه، پس از س��همیه بندی بنزین آغاز شد و در شرایط 
کنونی دالر دو کانال نسبت به آبان ماه امسال پیشروی کرده است. 
قیم��ت یورو نیز با برگش��ت از کانال 15 ه��زار تومان به قیمت 14 
هزار و 920 تومان فروخته شد. بهای خرید هر یورو در صرافی های 
بانکی نیز 14 هزار و ۷20 تومان اعالم شد. گزارش ها نشان می دهد 
وضعیت بازار ارز در شرایط عادی است و حجم تقاضا تغییر چندانی 
را تجربه نکرده اس��ت. همچنین بازار س��که نیز تحت تاثیر کاهش 
قیمت ارز وارد کانال 4 میلیون تومان ش��د. قیمت طال در بازارهای 
جهانی به اونس��ی 1589 دالر و 0.1 س��نت رس��ید و نسبت به روز 
ش��نبه نزدیک به 9 دالر افزایش یافته اس��ت و در بازارهای داخلی 
نی��ز قیمت طالی 18 عیار  به 504 هزار و 200 تومان رس��ید که 
نس��بت به روز نخست هفته کاهش قیمت 8 هزار و 800 تومانی را 
تجربه کرده اس��ت. هر قطعه س��که بهار آزادی نیز با کاهش 6 هزار 
تومانی به قیمت 4 میلیون و 940 هزار تومان در بازار معامله ش��د. 
هر قطعه سکه امامی هم 4 میلیون و 950 هزار تومان قیمت خورد 
که نس��بت به روز شنبه 92 هزار تومان کاهش قیمت داشته است. 
قیمت نیم سکه نیز 2 میلیون و 539 هزار تومان در بازار اعالم شد 
و ربع س��که نیز با کاهش 13 ه��زار تومانی به قیمت یک میلیون و 

541 هزار تومان در بازار فروخته شد.

با حکم رئیس کل بانک مرکزی
کمیجانی، سرپرست پژوهشکده پولی و 

بانکی شد
رئی��س کل بانک مرک��زی در حکمی اکبر کمیجان��ی را به عنوان 
سرپرس��ت پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرک��زی منصوب کرد. 
کمیجان��ی هم اکنون قائم مقام بانک مرکزی اس��ت که سرپرس��ت 
پژوهش��کده پول��ی و بانکی بان��ک مرکزی را با حفظ س��مت فعلی 
عهده دار خواهد بود. پیش از این، علی دیواندری، ریاست پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داش��ت که در هفته گذش��ته 
با تصمیم ش��عبه اول دادگاه ویژه رس��یدگی ب��ه جرایم اخاللگران 

اقتصادی بازداشت شد.

بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعام کرد
بانک مرکزی در بخشنامه ای درخصوص نقل و انتقاالت باالی 10 
میلی��ارد ریال اعالم کرد برای جلوگیری از پولش��ویی و با توجه به 
لزوم تعیین س��قف برای نقل و انتق��االت درون بانکی و برون بانکی 
مش��تریان برای نقل و انتقاالت باالی 10 میلیارد ریال باید در بانک 
ف��رم پر کنند. به گزارش بانک مرکزی، بخش��نامه ش��فافیت نقل و 
انتق��ال وجوه باالت��ر از 10 میلیارد ریال توس��ط عبدالناصر همتی 
منتشر شد. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های پیشین 
ب��ا موضوع لزوم تعیین حدود و س��قف هایی برای نق��ل و انتقاالت 
وجوه درون بانکی و بین بانکی به اطالع می رساند در اجرای الزامات 
قان��ون مبارزه با پولش��ویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف 
انتظام بخش��ی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی 
کشور، مقتضی است از این پس در کلیه نقل و انتقاالت وجوه باالتر 
از 10 میلیارد ری��ال درون بانکی و بین بانکی )س��اتنا(، انتقال وجه 
منوط به تکمیل قس��مت )فیلد( »بابت« در فرم های مربوط و ارائه 
اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود 
و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش 

مذکور نگهداری شود.

بانکنامه

فرصت امروز: هرچند که در پاییز امسال، قیمت دالر به رقم 14 هزار تومان هم 
رسید و حتی در ساعاتی باالتر از این قیمت نیز معامله شد، اما باید گفت، کسانی که 
در ابتدای امسال هر دالر را به قیمت 12 هزار و 894 تومان خریداری کرده بودند، 
در پایان آخرین روز دی ماه، آن را قیمت به 12 هزار و 953 تومان فروختند. یعنی 
س��رمایه گذاری بر روی دالر در 10 ماهه سال 98، تنها بازدهی 0.5 درصدی برای 
سرمایه گذاران آن به ارمغان آورده است. این در حالی است که بازار سرمایه در رتبه 
نخس��ت بازدهی بازارهای موازی قرار دارد و طبق آنچه دبیرخانه فدراسیون جهانی 
بورس ها اعالم کرده اس��ت، بورس تهران از نظر رشد شاخص اصلی از دسامبر سال 
2018 میالدی تا دسامبر سال 2019، با بیش از 133درصد افزایش در رتبه نخست 
منطقه منا و همینطور در رتبه دوم جهان ایستاده است، بنابراین اصال عجیب نیست 
که در س��ال 98 بسیاری از سرمایه گذاران به بازار سرمایه روی آورده اند و بورس با 
هجوم تازه واردانی روبه رو بوده که هیچ تجربه و سابقه قبلی در زمینه خرید و فروش 

سهام نداشته اند.
ام��ا نگاهی به بازدهی بازارهای موازی در 10 ماهه امس��ال نش��ان می دهد بازار 
س��هام در این مدت، بازدهی 129درصدی داشته است. دالر نیز در قعر بازارها تنها 
از بازدهی 0.5 درصدی برخوردار بوده اس��ت. بازدهی طال نیز در 10 ماهه امس��ال 
16درصد بوده اس��ت. به گزارش تابناک، 10 ماه از س��ال را پش��ت سر گذاشتیم و 
هم اکن��ون تنها حدود یک ماه و نیم دیگر به پایان س��ال 98 باقی مانده اس��ت. با 

رونمایی از گزارش آمار معامالت مسکن در دی ماه امسال، حاال راحت تر می توان به 
این پرسش پاسخ داد که در 10 ماهه سال 98، سرمایه گذاران کدام بازارها بیشترین 

سود را کسب کرده اند؟
-بازدهی 129درصدی بازار سهام: بررسی ها نشان می دهد که در 10 ماهه منتهی 
به دی ماه امس��ال، بورس ایران روند بس��یار خوبی را طی کرده و بازدهی باالیی را 
برای س��رمایه گذاران خود به ارمغان آورده اس��ت. این بازار که در روزهای مختلف 
سال، رکوردهای متعددی را شکسته، باعث شده است تا نقدینگی های سرگردان تا 
حدود زیادی روانه این بازار ش��وند. در حالی که ش��اخص کل بورس در آخرین روز 
زمستان سال گذشته، عدد 1۷8 هزار و 659 واحدی را به ثبت رساند، این عدد در 
30 دی ماه امسال با رشدی 129درصدی به 409 هزار و 808 واحد افزایش یافت. 
این یعنی اینکه بورس برای سرمایه گذاران خود بازدهی 129درصدی را در 10 ماهه 

سال 98 به ثبت رسانده است.
-بازدهی مس��کن در رتبه دوم: در حالی که در پایان اس��فندماه س��ال گذشته، 
متوس��ط قیمت هر مترمربع مس��کن 11 میلیون و 93 هزار تومان اعالم شده بود، 
این متوس��ط قیمت با ثبت رکورد تازه ای در پایان دی ماه امس��ال به 13 میلیون و 
809 هزار تومان رسید. مقایسه قیمت ها در بازار مسکن نشان می دهد که بازدهی 
بازار مسکن برای سرمایه گذاران آن در مدت 10 ماهه سال جاری 24.5درصد بوده 

است و به همین خاطر بازار مسکن دومین بازار پرسود در 10 ماهه امسال است.

-اوج گیری س��که بهار آزادی: طبق آمارهای موجود، قیمت هر سکه بهار آزادی 
در آخرین روز اسفندماه سال گذشته 4 میلیون و 403 هزار تومان بوده است. این 
قیمت در س��ی امین روز از دی ماه امس��ال به 4 میلیون و 860 هزار تومان افزایش 
یافته اس��ت. بدین ترتیب، بازدهی بازار س��که در 10 ماهه سال جاری 18درصد به 

ثبت رسیده است.
-بازدهی طال 16درصد ش��د: در حالی که بازدهی بازار طال در نیمه نخست سال 
98 منفی بود، این بازدهی در 10 ماهه امس��ال به 16درصد افزایش یافته است. در 
آخرین روز زمس��تان 9۷ قیمت هر گرم طالی 18 عیار بر روی تابلوی طالفروشان 
429 هزار و 8۷0 تومان به ثبت رسید. این رقم در آخرین روز دی ماه امسال 49۷ 
هزار و ۷00 تومان گزارش شد. مقایسه این دو رقم بیانگر آن است که سرمایه گذاری 

در بازار طال در 10ماهه سال 98 با بازدهی 16درصدی رو به رو بوده است.
-دالر در قعر بازدهی بازارها: هرچند که در پاییز امس��ال قیمت دالر 
به رقم 14 هزار تومان هم رسید و حتی در ساعاتی باالتر از این قیمت 
نیز معامله ش��د، اما باید گفت کسانی که در ابتدای سال جاری هر دالر 
را ب��ه قیمت 12 ه��زار و 894 تومان خریداری ک��رده بودند، در پایان 
آخرین روز دی ماه با قیمت 12 هزار و 953 تومانی مواجه شدند. یعنی 
س��رمایه گذاری بر روی دالر در 10 ماهه سال جاری، تنها بازدهی 0.5 

درصدی را برای سرمایه گذاران آن به ارمغان آورده است.

بازدهی کدام بازارها در 10 ماهه امسال بیشتر بوده است؟

بازدهی بازارهای موازی زیر ذره بین

اگر با مصوبه مجلس، 18 میلیون پردرآمدی که مشمول کمک معیشتی نبودند 
مجددا در لیس��ت دریافت یارانه قرار نمی گرفتند آن��گاه از محل حذف آنها حدود 
15 هزار میلیارد تومانی صرفه جویی می ش��د که دولت می توانست به هر نفر از 60 

میلیون باقی مانده تا 93هزار تومان در ماه پرداخت کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، با مصوبه اخی��ر مجلس در جریان بررس��ی الیحه بودجه در 
کمیسیون تلفیق، قرار شد که در سال آینده یارانه نقدی و کمک های معیشتی یکی 

شده و به جای آنها یارانه ۷2 هزار تومانی پرداخت می شود.
در ح��ال حاضر ح��دود ۷8 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرن��د و از بین آنها 60 
میلیون نفر انتخاب ش��ده بودند تا کمک های معیش��تی دریافت کنند که از محل 
افزای��ش قیمت بنزین در هر ماه مبلغی به تناس��ب اعضای خان��وار پرداخت انجام 
می ش��ود، در این حالت دولت کمک های معیش��تی را تنها ب��ه افرادی که نیازمند 
تشخیص داده بود پرداخت می کرد و 18میلیون باقی مانده را جزو سه دهک باالی 

درآمدی دانسته و پرداخت کمک های معیشتی به آنها را انجام نمی داد.

اما مس��اله اینجاس��ت که در مصوبه جدید مجلس حکم شده که یارانه ۷2 هزار 
تومان��ی به تمام ۷8 میلیون نفر یارانه بگیر پرداخت ش��ود ک��ه در این حالت افراد 
پردرآمدی که کمک معیش��تی نیز دریافت نمی کردند، ش��امل دریافت این یارانه 

خواهند شد.
بازگش��ت س��ه دهک باال به جمع یارانه بگیران، هزینه دیگری را با افزایش مبلغ 
یارانه ایجاد خواهد کرد، این در حالی است که پرداخت یارانه ۷2 هزار تومانی در هر 
ماه حدود 5600 میلیارد تومان برای ۷8 میلیون نفر هزینه دارد که 1300 میلیارد 
تومان آن هزینه مربوط به این 18 میلیون نفر است و در سال به بیش از 15 هزار 

و 500 میلیارد تومان می رسد.
در این حالت اگر رأی به پرداخت یارانه ۷2 هزار تومانی به تمام یارانه بگیران داده 
نمی شد و حکم مجلس بر این بود که فقط به 60 میلیون نفری که مشمول کمک 
معیش��تی شده اند، پرداخت شود آنگاه از محل بیش از 15 هزار میلیارد تومانی که 
باید صرف یارانه سه دهک باال شود، می توانستند بین 60 میلیون نفر توزیع کنند. 

این بیش از 15 هزار میلیارد تومان در کل س��ال بین 60 میلیون نفر برای هر نفر 
260 هزار تومان اضافه یارانه دارند که در هر ماه به 21 هزار تومان می رسد. بر این 
اساس اگر 18 میلیون پردرآمد به جمع یارانه نهایی یکسان ۷2 هزار تومانی اضافه 
نشده و سبد یارانه بگیران همان 60 میلیونی کمک معیشتی باقی می ماند آنگاه به 
جای ۷2 هزار تومان در ماه حدود 93 هزار تومان پرداختی به هر نفر انجام می شد.
اما اگر این رقم 15 هزار میلیارد تومان خرج یارانه هم نمی شد دولت می توانست در 
بخش های دیگر از جمله بهداشت و درمان یا تولید که جزو اهداف قانون هدفمندی 
یارانه ها است به کار گیرد. دولت در حال حاضر حدود 42 هزار میلیارد تومان بابت 
یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان بابت کمک 
معیشتی پرداخت می کند که در مجموع به حدود ۷0 هزار میلیارد تومان در سال 
می رسد.  در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق، این دولت است که در 
س��ال آینده باید طی فرآیند غربالگری نس��بت به حذف پردرآمدها اقدام کرده و از 

هزینه باالی پرداخت یارانه به جمع پردرآمد و نیازمند پیشگیری کند.

ش��اید یکی از معدود برنده های ش��یوع ویروس مرگبار »کرون��ا« در چین، طال 
بوده که به نقش س��نتی خود به عنوان دارایی مطمئن عمل کرده و افزایش قیمت 
چش��مگیری پیدا کرده اس��ت، اما این اپیدمی ممکن اس��ت در نهایت به ضرر طال 

تمام شود.
به گزارش ایسنا، ناظران بازار طال به خصوص کسانی که در غرب هستند، نوسانات 
قیمتی که تحت تاثیر ریسک پذیری و ریسک گریزی ایجاد می شوند و ورود و خروج 
سرمایه در بازار کاالهای سرمایه گذاری طال مانند صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامل��ه در ب��ورس )ETF( را معموال مورد توجه قرار می دهن��د. اگرچه این روش 
معتبری برای ارزیابی عالقه مندی س��رمایه گذاران به طالس��ت، اما این حقیقت را 
نادیده می گیرد که نیمی از بازار فیزیکی طال از تنها دو کشور چین و هند تشکیل 

شده است.
تقاض��ا برای ط��ال در این دو کش��ور در حال حاضر تحت تاثیر رش��د اقتصادی 
آهس��ته تر و قیمت باالتر طال ضعیف شده اس��ت. طبق آمار GFMS، تقاضا برای 
جواهرات طال در چین طی س��ال میالدی گذش��ته 8.6درصد در مقایس��ه با سال 

2018 کاهش پیدا کرد و به 629 تن رسید.
تقاضای س��رمایه گذاری در چین بهتر ب��ود و تحت تاثیر ابهامات پیرامون جنگ 
تج��اری با آمریکا، با یک درصد افزایش به 235 تن بالغ ش��د، اما تصویر کلی برای 
چین، یکی از ضعیف ترین ترندهای تقاضا برای طال در سال میالدی گذشته بود و با 
در نظر گرفتن اینکه ویروس مرگبار احتماال به اقتصاد چین و اعتماد مصرف کننده 

آسیب می زند، یقینا شیوع این ویروس به تقاضای خرده فروشی کمک نخواهد کرد.
ویروس کرونای جدید که در شهر ووهان آغاز شد تاکنون بیش از 200 نفر را به 
کشتن داده و بیش از ۷۷00 نفر به آن آلوده شده اند و حداقل به 15 کشور رسیده 
اس��ت. قیمت ط��ال از زمانی که این ویروس در صدر اخب��ار مهم قرار گرفت، رو به 

افزایش گذاشت و تا روز جمعه به 158۷ دالر رسید.
افزایش قیمت طال در ورود س��رمایه به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس منعکس ش��ده اس��ت. موجودی طالی »اس پی در آر گلد تراس��ت« که 
بزرگ ترین صندوق س��رمایه گذاری تحت پش��توانه طال در جهان است، از 28.12 
میلی��ون اون��س در 14 ژانویه به 28.92 میلیون اونس رس��ید که 2درصد افزایش 

نشان داد.
اگر طال به تنهایی در نظر گرفته ش��ود، عملکرد ضعیفی نداش��ته اما قطعا سود 
زیادی هم از تقاضا برای دارایی مطمئن نبرده است زیرا سایر کاالها به دلیل هراس 
بازار از تاثیر اقتصادی منفی این ویروس به شدت افت قیمت پیدا کرده اند، به عنوان 
نمون��ه قیمت مس از س��طح 62۷۷ دالر در 16 ژانوی��ه، 10درصد ریزش کرد و به 
5641 دالر رسید، در حالی که قیمت نفت برنت از 20 ژانویه 9درصد سقوط داشت. 
ای��ن احتمال وجود دارد که س��رمایه گذاران قراردادهای مس و نفت را بیش از حد 

فروخته باشند یا به حد کافی در طال سرمایه گذاری نکرده باشند.
همه چیز به مسیر آینده این ویروس بستگی دارد. اگر به نظر برسد که آسیب این 
اپیدمی به اقتصاد چین و سایر اقتصادهای آسیایی موقتی باشد، قیمت مس و نفت 

خام احتماال بهبود پیدا خواهد کرد. چنین سناریویی احتماال باعث خواهد شد طال 
بخش��ی از درخشش خود به عنوان دارایی مطمئن را از دست دهد اما این موضوع 

می تواند با بهبود تقاضای خرید مصرف کنندگان در چین جبران شود.
هند هم مایه نگرانی طال اس��ت. بنا بر اعالم ی��ک منبع دولتی آگاه، واردات طال 
به هند در نیمه دوم س��ال 2019 به 26۷ تن در مقایس��ه با 564 تن در نیمه اول 

کاهش پیدا کرد.
واردات هند معموال در نیمه دوم که مردم برای فستیوال ها و مراسم های عروسی 
ط��ال خری��داری می کنند، باال م��ی رود، از این رو واردات کمتر در س��ال گذش��ته 
نگران کننده بوده اس��ت. احتماال رش��د اقتصادی کندتر و قیم��ت باالتر طال باعث 

واردات کمتر شده است.
این عوامل دوراهی که پیش روی طال وجود دارد را بارز می کنند. قیمت این فلز 
ارزشمند برای اینکه از تقاضای باالتر مصرف کنندگان در هند و چین برخوردار شود، 
باید مالیم تر شود، اما اگر روند افزایشی اخیر طال که ناشی از تقاضا برای دارایی امن 
است، متوقف شود، س��رمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را از صندوق های 

ETF خارج کنند و قیمت این فلز تحت فشار کاهشی قرار بگیرد.
براساس گزارش رویترز، اینکه قیمت طال در کوتاه مدت چه روندی داشته باشد، 
به این بس��تگی دارد که تقاضا برای دارایی امن به حدی قوی باش��د که تاثیر افت 
تقاضای مصرف کننده به دلیل ش��یوع بیم��اری در چین و چالش های اقتصادی در 

هند را جبران کند.

یارانه  93 هزار تومان می شود اگر...

پس از نفت و بورس

طا هم قربانی »کرونا« می شود؟
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رئیس سازمان خصوصی سازی:
صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر سال آینده 

راه اندازی می شود
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 20 
ه��زار میلیارد تومان��ی در قالب صن��دوق س��رمایه گذاری معامله پذیر برای 
واردک��ردن س��رمایه های خرد مردم به بازار س��رمایه خب��ر داد و گفت قرار 
بود این صندوق در آینده نزدیک راه اندازی ش��ود، اما در زمینه نحوه تعیین 
مدیری��ت با چالش مواجه ش��د و بنابراین در ابتدای س��ال آینده راه اندازی 
می ش��ود. علیرضا صالح دیروز در یک نشس��ت خبری همچنین از چالش��ی 
ب��ودن 5درصد از واگذاری ها س��خن گفت و ادامه داد: از س��ال 80 تاکنون 
رقمی مع��ادل 150 هزار میلی��ارد تومان واگذاری صورت گرفته اس��ت. از 
ای��ن رق��م نزدیک به 5هزار میلیارد تومان که ش��امل 5درص��د از واگذاری 
می ش��ود با چالش مواجه بوده اس��ت. به گفته صالح، عملکرد بازار س��رمایه 
ت��ا قبل از اجرای اصل 44 قانون اساس��ی محدودتر ب��ود و در آن هیچ گونه 
بانک، پتروش��یمی و معادن بزرگ وجود نداش��ت؛ در حالی که با بررس��ی 
عملکرد امروز بازار س��رمایه می بینیم عمده فعالیت بورس به واگذاری هایی 
مربوط می ش��ود که در س��ازمان خصوصی سازی انجام ش��ده است. رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه از س��ال 80 تاکن��ون رقمی معادل 
150 ه��زار میلی��ارد تومان واگذاری صورت گرفته اس��ت، گف��ت: بیش از 
95درص��د از واگذاری ها موف��ق بودند و اقدامات خود را به درس��تی انجام 
دادن��د. واگ��ذاری هلدینگ خلیج ف��ارس از جمله واگذاری هایی اس��ت که 
توسط سازمان خصوصی سازی انجام ش��ده و این هلدینگ حدود 2میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری و پروژه اجرا کرده اس��ت. او با بی��ان اینکه به دنبال 
حداقلی کردن چالش موجود در خصوصی سازی هستیم، گفت: امانت بزرگی 
در اختیار س��ازمان خصوصی س��ازی قرار گرفته که شامل حق و حقوق 80 
میلیون از جمعیت کش��ور می ش��ود، بنابراین هدفی که از س��وی ما دنبال 

می شود ارتقای کارایی ها از سوی واگذاری است.
صالح به مهم ترین اهداف در نظر گرفته ش��ده برای واگذاری ها اشاره کرد 
و گفت: به دنبال این هس��تیم تا از این طریق س��رمایه های فیزیکی، انسانی 
و مناب��ع طبیع��ی را به حداکثر برس��انیم؛ همچنین عدال��ت اجتماعی را از 
طریق دخیل کردن مردم در بازار سرمایه و تشویق مردم برای ورود پس انداز 
مردم به بازار س��رمایه دنبال کنیم. به اعتقاد وی، از طریق واگذاری می توان 
اقتصاد را به دس��ت مردم که به عنوان کنش��گران اقتصادی در بخش دولت 
عمل می کنند، س��پرد. او به مهم ترین برنامه های س��ازمان خصوصی سازی 
برای س��ال آینده اش��اره کرد و افزود: شفاف س��ازی و اطالع رسانی عمومی 
هر نوع واگذاری باید در دس��تور کار س��ازمان باشد که هدف ما از این اقدام 
اطالع رس��انی به عامه مردم اس��ت. یکی از ش��رط های رقابتی این است که 
کسی اطالعات بیشتری نسبت به سایر افراد نداشته باشد، زیرا در این زمینه 
معتقدیم که رانت اطالعاتی سازمان خصوصی سازی را از رقابت دور می کند.

رئیس س��ازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی باید 
به اتاق شیشه ای تبدیل شود، گفت: هیچ گونه اطالعات محرمانه ای نباید در 
این س��ازمان وجود داشته باش��د و باید اطالعات به صورت کامل افشا و به 

صورت آزاد و یکسان در اختیار مردم قرار گیرد.

دریچه

فرصت امروز: بورس تهران پس از آنکه امس��ال رکوردهای تاریخ بازار سرمایه را 
شکست، حاال در میان بورس های جهان هم خبرساز شده است، به  طوری که بورس 
تهران از نظر رش��د ش��اخص اصلی از دسامبر س��ال 2018 تا دسامبر سال 2019 
می��الدی با بی��ش از 133 درصد افزایش، در رتبه اول منطق��ه منا و پس از بورس 

جامائیکا در جایگاه دوم دنیا ایستاده است.
براساس آنچه دبیرخانه فدراس��یون جهانی بورس ها اعالم کرده، بورس تهران از 
نظر رش��د ش��اخص اصلی از دسامبر س��ال 2018 میالدی تا دسامبر سال 2019، 
ب��ا بیش از 133 درصد افزایش، پس از ب��ورس جامائیکا در جایگاه دوم جهان قرار 
گرفته است. بورس تهران در منطقه منا نیز که شامل کشورهای خاورمیانه و شمال 

آفریقاست، از حیث رشد شاخص اصلی بورس در جایگاه نخست ایستاده است. 
در بورس تهران طی س��ال 2019 مجموعا حدود 66 میلیارد دالر سهام معامله 
شد که رشد بیش از 300درصدی را نسبت به ارزش معامالت سال پیش از آن ثبت 
کرد. ارزش بازار بورس تهران با 123درصد رش��د در سال گذشته میالدی در میان 
بورس های برتر این فدراسیون قرار گرفت. ارزش بازار بورس تهران درحالی در پایان 
سال 2019 به بیش از 320 میلیارد دالر رسید که ارزش بازار کل بورس های جهان 

در همین تاریخ به رقمی بیش از ۷4 تریلیون دالر بالغ می شود.
بازگشت شاخص بورس تهران به مدار رشد

ش��اخص کل بازار س��رمایه در دومین روز این هفته نیز 2 هزار و 32 واحد واحد 
رش��د کرد و در ارتفاع 428 هزار و 216 واحد ایس��تاد. همچنین شاخص کل )هم 
وزن( با یک هزار و 660 واحد افزایش به 141 هزار و 862 واحد و ش��اخص قیمت 
)هم وزن( با یک هزار و 10۷ واحد رش��د به 94 هزار و 63۷ واحد رس��ید. شاخص 
آزاد ش��ناور نیز با 4هزار و ۷23 واحد افزایش به رقم 51۷ هزار و 25 واحد رس��ید، 
ش��اخص بازار اول یک هزار و 610 واحد و ش��اخص بازار دوم 3هزار و 533 واحد 

افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از ۷ میلیارد و 616 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 3۷ هزار و 201 میلیارد ریال داد و س��تد شد. نمادهای ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۷41 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
4۷0 واحد، سایپا )خساپا( با 354 واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 144 واحد، 
بان��ک تجارت )وتجارت( ب��ا 141 واحد و بورس کاالی ای��ران )کاال( با 141 واحد 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در نقطه مقابل، نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 362 واحد، 
گ��روه مپنا )رمپنا( با 240 واحد، توس��عه معادن و فل��زات )ومعادن( با 183 واحد، 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 151 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 
140 واحد، بانک ملت )وبملت( با 129 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 

111 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت بورس گذاشتند.
نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، گلوکوزان، سایپا، فوالد مبارکه اصفهان، توسعه 
معادن و فلزات و بانک صادرات ایران از جمله نمادهای پربیننده روز یکشنبه بودند. 
گروه فلزات اساسی در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
525 میلیون و 642 هزار برگه س��هم به ارزش بیش از 4هزار و 316 میلیارد ریال 

در این گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز کمتر از یک واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
5هزار و 415 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 284 هزار برگه سهم 
به ارزش بیش از 18 هزار و 122 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فرابورس ایران )فرابورس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، پاالیش نفت 
الوان )شاوان( و بیمه دی )ودی( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 
داشتند. همچنین نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، بیمه کوثر )کوثر(، 
س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند( و تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص در روز یکشنبه شدند.
دولت امسال از معامات سهام چقدر مالیات گرفت؟

رشد نقدینگی همیشه یکی از معضالت جدی اقتصاد ایران بوده است. این رشد 
نقدینگی اگر همراه با رشد اقتصادی باشد، شاید چندان معضل جدی تلقی نشود، 
اما اگر این اتفاق رخ ندهد، رشد نقدینگی، عواقب وحشتناکی از جمله نرخ تورم باال 

به همراه خواهد داشت.
به گزارش تابناک، در ش��انزدهم تیرماه سال گذشته در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته ش��د تا نقدینگی به سمت بازار 
س��رمایه سوق داده شود تا از مضرات رشد نقدینگی کاسته شود. بر این 

اساس، در س��ال 139۷، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از 
0.5 درصد به 0.1 درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یافت، 
اما با آغاز س��ال 98 و تشدید تحریم ها، نرخ مالیات فروش سهام و حق 
تقدم س��هام دوباره به همان 0.5 درص��د افزایش یافت. این موضوع، در 
کنار س��وددهی باالی بورس و در نتیجه هجوم س��رمایه ها به این بازار 
و افزایش معامالت موجب ش��د تا روند کس��ب درآم��د دولت از طریق 
مالیات س��تانی از فروش سهام و حق تقدم سهام افزایش یابد، اما دولت 

در سال 98 از این محل چقدر درآمد کسب کرده است؟
آمارهای ارائه شده توسط شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه که زیر نظر س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت، نشان 
می دهد در 9 ماهه امس��ال، روند کس��ب درآمد از ناحیه اخذ مالیات از 
معامالت س��هام در ب��ورس و فرابورس برای دولت صع��ودی بوده و در 
حالی که در فروردین 98 رقم مالیات ستانی از معامالت سهام در بورس 
و فرابورس 96.1 میلیارد تومان گزارش شده بود، این رقم با رشد 203 
درصدی در آذرماه امسال به 291.5 میلیارد تومان افزایش یافته است.

شاخص بورس در دومین روز هفته با رشد 2 هزار واحدی در ارتفاع 428 هزار واحد ایستاد

بورس تهران، اولین در منا، دومین در جهان
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رونق صادرات محصوالت کشاورزی راهی برای خداحافظی 
با درآمد  نفتی

 کشاورزی سنتی مانعی بر سر راه صادرات
بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که توسعه صادرات و کاهش وابستگی 

به نفت تنها با نگاه جدی تر به بازار های هدف شدنی است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با وجود تنوع اقلیم و پتانسیل باالی 
بخش کش��اورزی در کشور، امکان کاهش وابس��تگی اقتصاد به درآمد های 
ارزی حاص��ل از صادرات نفت وجود دارد ک��ه بدین منظور دولتمردان طی 
سال های تحریم بر اهمیت روزافزون تجارت خارجی و ارتباط تنگاتنگ رشد 

و توسعه اقتصادی کشور بر صادرات کاال های کشاورزی تاکید می کنند.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که وابس��تگی صادرات به کشور های 
محدود، ریس��ک پذیری مراودات تج��اری را افزایش می دهد که برای خروج 
از بن بس��ت ها و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی باید نگاه جدی تری به 
بازار های هدف داشت. بنابر تفاهم نامه اخیر کشور های عضو اوراسیا، ظرفیت 
کش��ور های عضو اوراس��یا بازار مناس��بی برای محصوالت ایرانی به ش��مار 
می روند که متاس��فانه برخی چالش های  پیش روی صادرات مانع اس��تفاده 

از این فرصت و خداحافظی با درآمد های نفتی شده است.
حال به س��راغ رئیس اتحادی��ه ملی محصوالت کش��اورزی می رویم تا از 
آخرین چالش های پیش روی صادرات و راهکار های خروج از این بن بس��ت 
باخبر شویم: رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، با اشاره 
به چالش های پیش روی ص��ادرات اظهار کرد: صادرکنندگان میوه و تره بار 
به دلیل فس��ادپذیری کاال و عدم تعهد شرکت های بیمه در قبال محصوالت 

میوه و تره بار با مشکالت متعددی مواجه هستند.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه تحریم های ظالمان��ه اکثر کاال ه��ا و محصوالت 
کش��اورزی به ص��ورت امانی فروخته می ش��ود ک��ه این امر موجب ش��ده 
صادرکنندگان برای بازگش��ت ارز با مشکالت متعددی مواجه شوند، چراکه 

آنها مجبورند به صرافان محلی ارز حاصل از صادرات را تحویل دهند.
نورانی با اشاره به اینکه صادرات محصوالت کشاورزی مستلزم برنامه ریزی 
مدون اس��ت، بیان کرد: با توجه به مش��کالت تحری��م، صادرکنندگان میوه 
و تره ب��ار با چالش ه��ای متعددی همچ��ون کمبود کانتینر ه��ای یخچالی، 
هزینه ب��االی حمل و نقل دریایی و اتخاذ تصمیمات خلق الس��اعه مبنی بر 
ممنوعیت های یک باره صادرات و بی اعتمادی تجار خارجی روبه رو هس��تند 
که این امر به صالح کش��ور نیس��ت. به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد 
تولی��د محص��والت باغی اگ��ر معضالت پی��ش روی صادرات مرتفع نش��ود 
کش��اورزان با انباشت محصول روبه رو می شوند که برای خروج از این بحران 

چاره ای جز حمایت دولت نداریم.
نوران��ی ادام��ه داد: اگرچه در ش��رایط فعلی تحریم ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی کماکان به صورت مویرگی در حال انجام اس��ت، اما هزینه های 
صادرات همچون بس��ته بندی، حمل و نقل، کاغذ و... نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بیش از پنج برابر رشد داشته است که این امر در کنار نوسان نرخ 

ارز بر افزایش هزینه ها بی تأثیر نیست.

حذف ارز دولتی بر التهاب قیمت شکر در 
بازار دامن می زند

نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت با توجه به آنکه ماده اولیه 
بس��یاری از صنایع را ش��کر تش��کیل می دهد حذف ارز دولت��ی در افزایش 

هزینه های تولید و قیمت نهایی محصول در بازار تاثیر بسزایی دارد.
حقیقت در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر حذف ارز 
4 هزار و 200 تومانی از ش��کر بر بازار گفت: با وجود پیگیری های متعدد از 
نمایندگان مجلس ط��ی ماه های قبل اظهاراتی مبنی بر حذف ارز 4 هزار و 
200 تومانی ش��کر مطرح است که این امر می تواند تاثیر بسزایی در قیمت 

داشته باشد.
او افزود: با توجه به کاهش تولید شکر و تامین بخش اعظم شکر موردنیاز 
از طری��ق واردات حذف ارز 4 هزار و 200 می تواند در افزایش قیمت نهایی 
شکر تاثیر بسزایی داشته باشد که این امر تنها مربوط به سبد خانوار نیست 
بلکه ماده اولیه بس��یاری از صنایع همچون داروس��ازی، شیرینی و شکالت 
را ش��کر تش��کیل می دهد که ح��ذف ارز 4 ه��زار و 200 تومانی بر افزایش 

هزینه های تولید این صنایع تاثیر بسزایی دارد.
حقیق��ت ادام��ه داد: با توجه به آنکه ح��ذف ارز 4 ه��زار و 200 تومانی 
می توان��د به س��بب ایجاد جو روانی بر تالطم قیم��ت در بازار اثر بگذارد که 
به همین خاطر از مس��ئوالن ذی ربط انتظار می رود که تجدیدنظری بر این 

مصوبه داشته باشند تا صنایع با مشکالت مواجه نشوند.
نمایندگان مجلس مخالف اختصاص ارز دولتی به واردات شکر هستند

نایب رئی��س اتحادی��ه بنکداران م��واد غذای��ی در پایان تصری��ح کرد: با 
مطرح ش��دن موضوع حذف ارز 4 ه��زار و 200 تومانی از واردات ش��کر در 
آبان ماه واکنش های متعددی مطرح ش��د که متاسفانه نمایندگان مجلس به 
س��بب زیان آور بودن مصرف قند و ش��کر حاضر به معاف بودن این محصول 
از ارزش افزوده و اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات آن نش��دند 
این در حالی اس��ت که بس��یاری از محصوالت نس��بت به قند و شکر برای 

سالمت زیان آورتر است.

کسب و کارها از اینترنت 100 مگابیت بر ثانیه 
برخوردار می شوند

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، اهداف شبکه ملی اطالعات تا 
سال 1404 به تصویب رسید.

به گزارش  ایسنا، بر همین اساس پوشش 100درصد جمعیت کشور برای 
دسترس��ی پهن باند سیار با سرعت متوس��ط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 
80درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت 25 مگابیت 

بر ثانیه است.
در این جلسه همچنین مقرر شد حداقل 3 قطب مرکز داده در سه استان 

کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.
همچنین در این جلس��ه قرار شد کسب و کارها از اینترنت 100 مگابیت 
بر ثانیه برخوردار باش��ند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوش��ی های 
ساخت داخل به 20درصد مصرف گوشی های کشور افزایش یابد و همچنین 
ساالنه حدود 5درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.
بنا بر اعالم مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورای عالی فضای مجازی 
همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده فروشی الکترونیکی حدود 
10درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال 

1400 به طور کامل تأمین شود.

اخبـــار

در جدیدترین جلسه کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران، وضعیت 
تامین ارز موردنیاز داروها در س��ال آینده برگزار شد و با توضیحات نماینده دولت 
در این جلس��ه مشخص ش��د که این ارز در سال 1399 نیز برای حوزه دارو تامین 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با افزایش نرخ ارز از ماه های ابتدایی سال گذشته، دولت تصمیم 
گرفت که برای حمایت از اقش��ار کم درآمد و حفظ نظم در بازار کاالهای اساس��ی، 
ی��ک ارز با نرخ دولتی تعریف کرده و به واردات این کاالها اختصاص دهد. در کنار 
آن، ب��ا توجه به آغاز دور جدید تحریم های آمریکا، واردات بیش از 1400 قلم کاال 
به کش��ور ممنوع ش��د و دولت اعالم کرد برای واردات کاالهای اساسی ارز 4200 
تومانی تخصیص خواهد داد و برای واردات سایر کاالها، واردکنندگان باید از سامانه 

نیما استفاده کنند.
هرچند تخصیص ارز 4200 تومانی انتقادهایی را از سوی برخی فعاالن اقتصادی 
برانگیخ��ت و آنها چندنرخی ش��دن ارز را عاملی برای کاهش ش��فافیت و افزایش 

رانت خواری تفس��یر کردند اما دولت اعالم کرد که در ش��رایط فعلی نمی توان به 
گزینه حذف  این ارز فکر کرد. در ش��رایطی که گمانه زنی هایی درباره امکان حذف 
این ارز در سال آینده وجود داشت، دولت در الیحه بودجه سال 99 نیز اعالم کرد 
ک��ه مناب��ع ارز 4200 تومانی را تامین کرده و تخصیص آن ادامه خواهد داش��ت. 
هرچند مصادیق تخصیص این ارز محدود ش��ده اما دارو جزو بخش هایی است که 

همچنان در سال آینده ارز دولتی را دریافت خواهد کرد.
غالمحس��ین مهرعلیان - مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل س��ازمان 
غذا و دارو-  در جلس��ه کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد 
که به رغم تمامی مشکالتی که گفته  می شود ناشی از ارز 4200 تومانی است، این 
نرخ ارزی برای س��ال آینده نیز کماکان ادامه خواهد داش��ت. طی هفته های اخیر، 
در کمیس��یون تلفیق روی موضوع نرخ ارز 4200 تومانی بحث و تبادل نظر زیادی 
صورت گرفت و در نهایت اعضای این کمیسیون به این جمع بندی رسیدند که اگر 

قرار باشد ارز 4200 تومانی تنها به یک کاال تخصیص یابد، آن کاال دارو است.

این برنامه دولت در حالی ادامه خواهد داشت که فعاالن اتاق بازرگانی در ماه های 
گذش��ته از تداوم تخصیص این ارز گالیه داش��ته و معتقدند می توان ش��یوه های 

دیگری را نیز در این حوزه امتحان کرد.
محمود نجفی عرب - رئیس کمیس��یون اقتصاد س��المت اتاق بازرگانی تهران - 
در گفت وگ��و با ایس��نا، در این رابطه اظهار کرد: از نظر ما، چندنرخی ش��دن ارز و 
تخصیص یک ارز دولتی، موجب کاهش شفافیت و افزایش رانت می شود. در چنین 
ش��رایطی افراد و ش��رکت هایی که از رانت برخوردارند به این ارز دسترسی دارند و 

فعاالن واقعی با محدودیت رو به رو می شوند.
وی ادامه داد: نظر ما این اس��ت ک��ه در صورت توقف تخصیص این ارز می توان 
با گزینه هایی جایگزین به ش��کل مس��تقیم از مردم حمایت ک��رد. برای مثال در 
ح��وزه دارو با واریز این مبلغ حمایتی به منابع مالی حوزه بیمه، دارو را در مرحله 
نهایی با قیمتی پایین در اختیار مردم قرار داد و مش��کالتی مانند عدم شفافیت را 

نیز کنار زد.

ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۹۹

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی از ثب��ات قیمت مرغ خبر داد و 
گفت قیمت هر کیلو مرغ گرم 13 هزار و 200 تومان است.

عظیم حج��ت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت مرغ طی روز های اخیر در بازار خبر داد و 
گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 8 هزار و 900 تا 9 
هزار تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 13 هزار و 200 تومان است.
او اف��زود: با توجه به ش��رایط جوی و احتمال بارش برف در برخی اس��تان ها 

پیش بینی می شود که تا پایان هفته قیمت مرغ 1 الی 2درصد افزایش یابد.
حجت با اش��اره به اینک��ه کمبودی در تولید مرغ وج��ود ندارد، بیان 
کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید و ازدیاد عرض��ه در برابر تقاضا 
کمب��ودی در توزیع وجود ندارد که بر الته��اب بیش از پیش قیمت در 

بازار دامن زند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده 9 
هزار و 500 تا 10 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ 13 هزار و 500 تا 14 هزار و 
500 توم��ان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید فروش کمتر 

از این قیمت به زیان تولیدکنندگان است.
او متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه را 4 هزار و 800 تومان اعالم کرد و 
افزود: بنابر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 2 هزار 

تومان باالتر است که این امر حداقل هزار و 500 تومان به هزینه تولید می افزاید.
حجت با اشاره به دالیل نوسان قیمت جوجه یک روزه در بازار بیان کرد: طبق 
روال همه س��اله از اواس��ط دی همزمان با ازدیاد تقاضا از س��وی مرغداران برای 
جوجه ریزی ش��ب عید قیمت جوجه یک روزه با نوساناتی در بازار روبه رو می شود 
که بدین ترتیب از مس��ئوالن انتظار می رود ک��ه تجدیدنظری در قیمت مصوب 

مرغ داشته باشند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفت��ه در ماه های پایانی س��ال 130 تا 140 میلی��ون قطعه جوجه ریزی 
در واحد های مرغداری صورت می گیرد که در مقایس��ه با ماه های آتی سال رقم 

بسیار قابل توجهی است.
قاچاق مرغ به کشور های همسایه در حال انجام است

او درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ بیان کرد: با توجه به افزایش تعرفه های 
صادرات��ی و ص��دور قوانی��ن متعدد صادرات رس��می درخصوص م��رغ نداریم و 
همچنان این محصول به طور قاچاق به کش��ور های همس��ایه انجام می شود که 
بر حس��ب میزان تولید قاچاق مرغ رقم چندانی نیست که بتواند مشکالتی برای 

مرزنشینان ایجاد کند.
به گفته حجت با توجه به پتانسیل ظرفیت باالی تولید مطالبه ما آن است که 

میزان تعرفه تعدیل شود تا صادرات مرغ رونق بگیرد.

نیازی به واردات مرغ نداریم
 عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه واردات گوشت 
مرغ تیر خالصی به صنعت طیور اس��ت، گفت: در شرایط فعلی تحریم که منابع 
ارزی برای کش��ور از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت واردکنندگان تنها به سبب 
مناف��ع خود به دنبال واردات هس��تند چراکه این امر به س��بب ازدیاد عرضه در 
برابر تقاضا به قیمت نابودی صنعت طیور تمام می ش��ود. او ادامه داد: براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته مبنی بر افزایش جوجه ریزی در ایام پایانی س��ال 
نه تنها کمبودی در عرضه نداریم بلکه باید مازاد بر نیاز کش��ور به بازار های هدف 
صادر ش��ود. حجت درباره آخرین وضعیت بازار نهاده ه��ای دامی گفت: در حال 
حاضر قیمت هر کیلو کنجاله سویا 2 هزار و 350 تومان و ذرت یک هزار و 300 
تومان اس��ت که با احتساب هزینه های حمل و نقل هر کیلو کنجاله سویا با نرخ 
2 هزار و 550 تا 2 هزار 600 تومان و ذرت یک هزار و 600 تومان به مرغداران 
عرضه می شود. عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به نوسان 
چشمگیر قیمت سایر نهاده های موردنیاز صنعت گفت: قیمت نهاده هایی همچون 
جوجه یک روزه، مکمل ها، دارو، واکسن و ریزمغذی ها نسبت به ابتدای سال رشد 
چند برابری داش��ته است این در حالی است که نظارت جدی از سوی مسئوالن 
ب��ر بازار این نهاده ها صورت نمی گیرد و ادامه این روند می تواند به قیمت نابودی 

صنعت مرغداری تمام شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی اعالم کرد تاکنون موردی از قاچاق 
خاک گزارش نشده است.

به گزارش ایس��نا، علیمراد اکبری در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه 
موردی از قاچاق خاک کش��اورزی اعالم نشده اس��ت، اظهار کرد: جابه جا کردن 
خاک هزینه باالیی دارد و به این س��ادگی رخ نمی دهد و تاکنون نیز مدرکی بر 
قاچاق خاک کش��اورزی ارائه نش��ده اس��ت و نیروهای امنیتی نیز این موضوع را 
تایی��د کردند. وی اضاف��ه کرد: امکان صادرات خاک ه��ای صنعتی با نظر وزارت 
جهاد کش��اورزی و وزارت صم��ت وجود دارد و این موض��وع در قانون نیز آمده 
اس��ت. خاک های صنعتی هم منظور خاک هایی اس��ت که برای مصارفی صنعتی 

به کار برده می شوند.
افتتاح 1950 پروژه در دهه فجر

اکبری در ادامه به پروژه هایی که قرار اس��ت در دهه فجر افتتاح ش��وند، اشاره 
ک��رد و گف��ت: 1950 پروژه با اعتبار ۷86 میلیارد تومان افتتاح خواهد ش��د که 

30درصد پروژه ها مربوط به بخش آب و خاک است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال جبهه های بارش 
بیش��تر به سمت شرق متمایل شده اس��ت، گفت: در سال گذشته در بخش های 
غرب، جنوب غرب و شمال غرب میزان بارندگی بیشتر بود، ولی امسال بیشترین 
میزان بارندگی در مناطق ش��رقی ، جنوب ش��رقی و جنوب کش��ور اتفاق افتاد. 
همچنین در دو س��ال گذش��ته و امس��ال میزان بارندگی خ��وب و حدود 126 

میلیمتر از ابتدای س��ال آبی تاکنون بوده است. اکبری در ادامه  به ارائه گزارش 
عملکرد معاونت آب و خاک در کش��اورزی پرداخت و تاکید کرد: 38 هزار هکتار 
قبل از انقالب و بعد از انقالب اس��المی تاکنون 2.4 میلیون هکتار اراضی مجهز 
به سیستم های آبیاری داریم که 1.1 میلیون هکتار از این اراضی در دولت تدبیر 
و امید اتفاق افتاده اس��ت. همچنین ش��بکه های فرعی آبیاری و زهکشی قبل از 
انقالب 141 هزار هکتار و بعد از انقالب اس��المی تاکنون 1.6میلیون هکتار بوده 
اس��ت که 583هزار هکتار آن در دولت روحانی تدبیر و امید انجام ش��ده اس��ت. 
حدود 12 هزار هکتار قبل از انقالب اس��المی  ش��الیزار داشتیم که این مقدار در 
حال حاضر به 98 هزار و 500 هکتار رس��یده است که حدود ۷0 هزار هکتار آن 
در این دولت انجام ش��ده اس��ت. همچنین در بخش زهکش��ی زیرزمینی قبل از 
انق��الب آمار و ارقامی وجود ندارد، ام��ا در حال حاضر حدود 418 هزار هکتار از 
این میزان انجام ش��ده که 186 هزار هکتار آن در دولت تدبیر و امید بوده است. 
وی اضافه کرد:  در بخش تامین آب برای توس��عه باغات قبل از انقالب اس��المی 
آمار و ارقامی نداش��تیم، اما از ابتدای انقالب اسالمی تا سال 92 ، 16هزار هکتار 

بوده است که  تاکنون به 30 هزار هکتار رسیده است.
وجود 18.5 میلیون اراضی قابل کشت در کشور 

به گفته ی وی از 18.5 میلیون هکتار اراضی قابل کش��ت، 8.۷ میلیون هکتار 
اراض��ی آبی، 3.2 میلیون هکتار پایاب س��دها و 5.5 میلیون هکتار ش��بکه های 

سنتی هستند.

60درصد اراضی کشور کمتر از یک درصد مواد عالی دارند
معاون آب و خاک وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه 60درصد از اراضی ما 
کمتر از یک درصد و بخش قابل توجهی از خاک های کش��ور کمتر از نیم درصد 
م��واد عالی دارند، گفت: این عدد باید حداقل 2 باش��د و اگ��ر بتوانیم مواد عالی 
خاک را افزایش دهیم، در بخش کشاورزی با همین شرایط بیش از 35درصد به 

تولیدات  کشاورزی اضافه خواهد شد.
افزایش 10درصدی راندمان آبیاری با اجرای پروژه های آبیاری

وی تصریح کرد: در س��ال 1398 در شبکه های آبیاری تحت فشار صد درصد 
منابع را جذب کردیم و راندمان آبیاری با اجرای کل پروژه های این بخش از سال 

1392 از 35درصد به 45درصد رسیده است.
اکبری در ادامه به پروژه 550 هزار هکتاری اجرای اراضی کشاورزی خوزستان 
و ایالم نیز اشاره کرد و گفت: در  فاز اول 295 هزار از این پروژه به اتمام رسیده 
اس��ت و میزان تولید محصوالت کش��اورزی در این پروژه از 1.۷5 میلیون تن به 
4.55 میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود که تا پایان سال، میزان تولید 
به 6/5میلیون تن برسد. وی تصریح کرد: قرار است حداکثر ظرف یک ماه آینده 
فاز دوم پروژه در حدود 220 هزار هکتار عملیاتی ش��ود و مقرر ش��د که سازمان 
برنام��ه و بودجه منابع مالی الزم را تامین کند. همچنین برای فاز دوم این طرح 
50 میلیون یورو اعتبار پیش بینی ش��ده ک��ه باید در صحن علنی مجلس مطرح 

شود و رأی بیاورد.

استمرار ثبات قیمت مرغ در بازار

قیمت واقعی هر کیلو مرغ 14 هزار و 500 تومان است

خاک کشاورزی تاکنون قاچاق نشده است

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

رشد نرخ بنزین دلیل کاهش قاچاق سوخت 
نیست

سخنگوی کمیس��یون انرژی معتقد اس��ت افزایش قیمت بنزین 
دلیل کاهش قاچاق س��وخت نیس��ت و باید دلی��ل اصلی این مهم 

را افزایش نظارت از سوی دستگاه های نظارتی و کنترلی دانست.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، علی بختیار با اش��اره به 
کاه��ش 9 میلیارد لیتری قاچاق س��وخت، گفت: این آدرس غلطی 
اس��ت که می گویند افزایش قیمت بنزین، قاچاق س��وخت را کمتر 
کرده اس��ت چراکه 80درصد از این قاچاق گازوئیل است نه بنزین، 
بنابرای��ن کاه��ش 9 میلیارد لیتری قاچاق س��وخت را باید به دلیل 
افزایش نظارت ها دانس��ت. همچنین همواره ب��ا روش های کنترلی 
می ت��وان جلوی قاچ��اق را گرفت به همین دلی��ل مجلس پیش از 
این خواهان احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت بنزین بود.  

نماین��ده مردم گلپایگان در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از 
عدم تناسب میان قیمت بنزین و گازوئیل، افزود: بنزین 10 برابر از 
گازوئیل گران تر است در حالی که در دنیا این فاصله تنها 10درصد 
اس��ت لذا ارزانی گازوئیل خود دلیل اصلی قاچاق این فرآورده نفتی 

است. 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: دولت 
اگر به دنبال کس��ب درآمد از طریق فرآورده های نفتی است باید به 
تناس��ب قیمت بنزین و گازوئیل را اصالح می کرد نه آنکه بنزین 3 
هزار تومان شود و گازوئیل 300 تومان بماند چراکه در این شرایط 

در کاهش قاچاق گازوئیل تاثیر چشمگیری می گذاشت.   
پدیده قاچاق س��وخت از ایران به کش��ورهای همسایه به عاملی 
برای از دس��ت رفتن منافع اقتصادی و افزای��ش تجارت غیرقانونی 
در مرزهای مش��ترک تبدیل شده اس��ت، به  همین دلیل مسئوالن 
در ماه ه��ای اخیر تالش های تازه ای را ب��رای جلوگیری از قاچاق و 

برخورد جدی با قاچاقچیان آغاز کرده اند.

افزایش تردد خودرو ها در محدوده طرح 
جدید ترافیک  

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره 
به اینکه تردد در محدوده کاهش آلودگی هوا 4 تا 11درصد بیشتر 
ش��ده است، گفت در الیحه پیشنهادی که در مورد طرح ترافیک به 

شورا آورده ایم پلیس با ما موافق است.
به گزارش عصر ش��هروند، در یکصد و نود و پنجمین شورای شهر 
پیش��نهاد الیحه عوارض تردد در محدوده ط��رح ترافیک و کنترل 
آلودگ��ی هوا مورد بح��ث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای ش��ورای 
ش��هر نظرات شان را به عنوان موافق و مخالف این الیحه پیشنهادی 
اعالم کردند. یوسف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران در واکنش به برخی از انتقادات اعضای ش��ورای 
ش��هر گفت:  ما هر س��ه ماه یکبار گزارشی را در مورد طرح ترافیک 
به اعضای ش��ورا ارس��ال می کنی��م و تبعات ترافیک��ی و آلودگی با 
اجرای طرح یا عدم اجرای آن را به ش��ورا داده ایم. وی با بیان اینکه 
گزارش��ات ارسال شده مربوط به حلقه اول و دوم طرح ترافیک و به 
صورت کامل با رقم و درصد بیان ش��ده است،  گفت: با پلیس راهور 
جلس��ات مکرری را برگزار کرده ایم و الیحه مربوط به طرح ترافیک 
مورد تأیید پلیس هم بوده اس��ت نظر آنها اعمال شده و با ما همراه 
هس��تند. وی تأکید کرد: سال گذش��ته تردد در محدوده اول طرح 
ترافیک کاه��ش یافت ولی در حلقه دوم ی��ا محدوده طرح کاهش 
آلودگی هو ا 4 تا 11درصد بیش��تر شد برای همین نیاز به بازنگری 

در طرح در حلقه دوم احتماالً انجام می شود.
س��رانجام کلیات الیحه پیش��نهادی ش��هرداری ته��ران در مورد 
ع��وارض طرح ترافیک و ت��ردد در محدوده کنت��رل آلودگی هوا با 
16 رأی موافق به تصویب رسید ولی بررسی جزییات آن موکول به 

جلسه آینده شورای شهر شد.

ارتباطات، مولفه اساسی در توسعه 
خودرو های خودران است

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت 
برای توس��عه خودرو های خودران ارتباطات یک مولفه اساس��ی به 

حساب می آید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانش��جو، س��تار هاش��می، معاون 
فناوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مراس��م 
افتتاحی��ه اولین همایش ملی خودرو های آینده که روز گذش��ته در 
مرک��ز همایش های س��ازمان مدیریت صنعتی برگزار ش��د، با بیان 
اینک��ه تحول دیجیتال نوع نگاه مبتنی بر تحول پیش��رفته اس��ت، 
گفت: اگر به س��یر تکامل استفاده از حمل و نقل عمومی در کشور 
نگاه کنیم خواهیم دید که کمتر از 10س��ال گذش��ته افراد یا ناچار 
بودند پیاده حرکت کنند یا از خودروی شخصی خود استفاده کنند، 
اما به مرور آژانس های مس��افرتی ایجاد و بالفاصله پس از چند سال 
تاکسی های اینترنتی روی کار آمد و این اطمینان را به شما می دهم 

که به زودی خودرو های خودران در کشور رواج خواهد یافت.
وی گف��ت: در گذش��ته یک نگاه وجود داش��ت که تاکس��ی ها و 
آژانس ها باید یکطرفه مسافر را جابه جا می کردند، اما امروزه شاهدیم 
تاکسی های اینترنتی وجه اشتراکی بیشتری پیدا کرده اند؛ به نحوی 
که پس از پایان س��فر یک مس��افر این امکان را دارند مسافر بعدی 
خود را جذب کنند. هاش��می تصریح ک��رد: در خودرو های خودران 
یک مولفه اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و آن مسئله ارتباطات 
اس��ت. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اف��زود: تمرکز و تاکید بر اش��تراکی بودن خودرو های خودران باعث 
ارزش افزوده مضاعف می ش��ود و خودرو ها با تعامل می توانند عالوه 
بر کاهش بار ترافیکی در کالنش��هر ها مسئله جابه جایی مسافران را 
مدیری��ت و رهبری کنند. وی ادامه داد: یکی از مولفه های اساس��ی 
ب��رای توس��عه خودرو های خودران در کش��ور ایجاد پهن��ای باند و 

توسعه تکنولوژی است.
هاش��می خاطرنش��ان کرد: در همی��ن راس��تا وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات تالش می کند تا برای توسعه خودرو های هوشمند 
زیرس��اخت های الزم را ایجاد کرده تا عالوه ب��ر کاهش آلودگی در 

کالنشهر ها به محیط زیست نیز کمک کند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی ضمن اشاره به وضعیت رو 
به بهبود تامین مواد اولیه، سخت گیری های بانک مرکزی در حوزه گمرک را از موانع 

عمده واردات قطعه دانست.
محمدمهدی ش��کورزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
قطعه سازان در حوزه تامین مواد اولیه اظهار داشت: قطعه سازان در مجموع در حوزه 
خرید مواد اولیه و تولید نس��بت به هفت ماه گذش��ته به دلیل پرداخت های بهتر و 

توزیع مناسب نقدینگی وضعیت رو به بهبودی را سپری می کنند.
وی افزود: البته به این مفهوم نیس��ت که به ظرفیت های قابل قبولی رسیده اند و 

ظرفیت ها به دلیل کمبود نقدینگی بسیار پایین تر از گذشته است.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رض��وی همچنین گفت: آمار 
ارائه ش��ده از سوی سازندگان استان خراس��ان رضوی نشان از افزایش ظرفیت های 

تولیدی دارد. ش��کورزاده درخصوص نیازمندی صنعت قطعه سازی به واردات مواد 
اولیه گفت: بخشی از تامین مواد اولیه در حوزه ابزارها و ماشین آالت از طریق واردات 

صورت می گیرد و هرچند با دشواری قابل تامین است.
وی از اعمال ش��رایط سخت گیرانه از سوی بانک مرکزی به عنوان موانع گمرکی 
یاد کرد و آن را از چالش های عمده مبحث واردات دانس��ت و افزود: ش��رایط بانک 
مرکزی مانع و ترمز بزرگی برای تامین قطعات خارجی اس��ت، اما تولیدکنندگان و 
از جمله قطعه سازان مجبور به پذیرش این شرایط هستند هرچند فرآیند ترخیص 
را طوالنی می کند و انتقال پول در ش��رایط تحریم و با شرایط مدنظر بانک مرکزی 

مبنی بر شفافیت را امکا ن پذیر نمی سازد.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی بخشنامه های بانک مرکزی 
را یکی از موانع دانس��ت و افزود: از دیدگاه خودش ممکن اس��ت توجیهاتی داشته 

باشد، اما متناقض با مسئله تولید داخلی و رونق اقتصادی است.
ش��کورزاده درخص��وص راهکار رهایی از وابس��تگی ارزی 20درصدی در صنعت 
خودرو و تقویت داخلی س��ازی گفت: وزارت صنعت و خودروس��ازان در حال حاضر 
خودکفایی قطعات داخلی را آغاز کرده اند و قطعه سازان نیز برخی از قطعات وارداتی 

کلیدی را با حجم زیادی به تولید رسانده اند.
وی در پایان ضمن مقایس��ه تولید س��االنه خودرو در گذش��ته به میزان تقریبی 
یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و ۷00 هزار دس��تگاه با میزان تولید فعلی 
خاطرنش��ان کرد: متناس��ب با آن میزان تولید، ظرفیت خودکفایی در داخل هنوز 
جوابگو نیست و احتیاج به سرمایه گذاری بیشتری داریم، اما متناسب با میزان تولید 
فعلی که 50درصد گذشته است ظرفیت های واحدهای قطعه سازی جوابگو است و 

به اعتقاد بنده منجر به کاهش 30درصدی ارزبری شده است.

سخت گیری های بانک مرکزی مهم ترین چالش واردات قطعات است

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کرد با 
وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی و محدودیت های بین المللی و علی رغم آنکه 
در حال حاضر تحریم ها بسیار شدیدتر از سال گذشته شده با همت خودروسازان 

تولید خودرو افزایش یافته است.
رضا علیزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: قیمت ها در بازار 
خودرو، کاذب و ناش��ی از واس��طه گری و حضور دالالن بوده و متاسفانه اختالف 
قیمت بین بازار و کارخانه بیش��تر شده اس��ت؛ از حدود دو ماه پیش سعی خود 
را به کار بس��ته ایم که تا جای ممکن مشکالت مالی خودروسازان را حل و فصل 

کنیم تا میزان تولید خودروسازان افت نکند.
نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: آمارها نشان می دهد 
که تولید خودرو افت نداش��ته و خودروسازان تیراژ تولید را افزایش داده و حفظ 

کرده اند و تالش این است که تولید برای شب عید به همین شکل ادامه یابد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: واسطه ها 

در بازار خودرو حضور دارند و بر قیمت ها تاثیرگذار هستند. واسطه ها همچنین در 
فرآیند پیش فروش خودرو حضور دارند و اکثر پیش فروش ها به مصرف کنندگان 
واقعی نمی رس��د. به عبارتی، واس��طه ها در بازار خ��ودرو و نیز در پیش فروش ها 
بس��یار دخالت می کنند و الزم اس��ت بازار از طریق دستگاه های نظارتی کنترل 
ش��ود. علیزاده گفت: با وجود تحریم ها و مش��کالت اقتص��ادی و محدودیت های 
بین المللی، تولید خودرو با همت خودروسازان افزایش یافته است. در حال حاضر 
تحریم ها بس��یار بیشتر و شدیدتر از سال گذشته اس��ت، اما تولید خودروسازان 
افزای��ش یافته و در ح��ال حاضر تقریبا خودروی ناقص ک��ف کارخانجات وجود 
ن��دارد. نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در حال حاضر 
قطعات خودرو به خوبی تامین می ش��ود و تولید خودروسازان افزایش یافته و به 

سطح کامال قابل قبولی رسیده و این روند ادامه خواهد داشت.
نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
خودروسازان متناسب با تولید به عرضه می پردازند؛ خودروسازان بخشی از تولید 

خود را به تعهدات گذش��ته تخصیص می دهند و بخش��ی را نیز ماهانه به منظور 
تامین نیازهای جامعه و جذب سرمایه در گردش پیش فروش می کنند و تولیدات 

خود را کامال عرضه می کنند.
علیزاده در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: کماکان در بازار خودرو رکود 
مطلق برقرار اس��ت. اقتصاد ما گرفتار رکود تورمی اس��ت و به دلیل مش��کالت 
حوزه اقتصاد، رکود تورمی در تمام حوزه ها وجود دارد. قدرت خرید پایین است 
ام��ا تورم نیز کار خ��ود را انجام می دهد و امیدواریم ب��ا افزایش تولید و افزایش 

بهره وری به مقابله با رکود تورمی بپردازیم.
نماینده مردم ورزقان در پایان گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از مرز 
خطر عبور کرده و رو به بهبود و پیش��رفت هس��تند. امیدواریم با تالش مردم و 
مس��ئولین و نخبگان بتوانیم مسیر دشواری را که کشورهای بیگانه و تحریم های 
ظالمانه برای ما به وجود آورده اند پش��ت سر گذاشته و این مسیر را طی کنیم و 

به رونق اقتصادی دست یابیم

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان  گفت مس��ئوالن هرچه 
س��ریع تر تدبیری برای تحقق نقدینگی وعده داد ه شده به قطعه سازان بیندیشند 
تا دوباره ش��اهد کاهش تیراژ خودرو یا تعدیل کارگرانی که به تازگی بر س��ر کار 

خود بازگشته اند، نباشیم.
ب��ه گزارش فانوس، »آرش محبی نژاد« روز یکش��نبه  در گفت وگویی افزود: در 
ماه های گذش��ته هیات دولت تزریق نقدینگی 10 هزار میلیارد تومانی به صنعت 

خودرو را مصوب کرد.
این مقام صنفی اظهار داش��ت: پس از آن در جلس��ه ای در کمیسیون صنایع 
مجل��س ک��ه در آن وزی��ر صنعت، نماین��دگان بان��ک  مرکزی، وزی��ر اقتصاد و 
نمایندگان بانک های عامل حضور داش��تند اعطای مبلغ 5هزار میلیارد تومانی به 

هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت جلسه شد.
وی بیان داشت:  مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیش از 23 هزار 

میلیارد تومان است که افزون بر 10 هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
ب��ه گفته محبی نژاد، در نهایت با تصویب ش��ورای پول و اعتبار بیش از ۷هزار 
میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد 5هزار میلیارد 
توم��ان آن به صورت تس��هیالت بانکی در اختیار خودروس��ازان قرار بگیرد تا به 
قطعه س��ازان بدهند و 2هزار میلیارد تومان دیگر را خودروس��ازان پس از اصالح 
س��اختار مالی ش��ان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار س��رمایه جذب نقدینگی 

داشته باشند.
وی ادام��ه  داد:  مبلغ 5هزار میلیارد تومان یادش��ده حدود یک ماه اس��ت که 
معطل مانده و به نظر می رسد بانک  مرکزی آن را مشمول گذشت زمان می کند 

تا به ایام پایانی سال نزدیک شویم.
ای��ن مق��ام صنفی تاکید ک��رد: این در حالی اس��ت که قطعه س��ازان به امید 
دریافت مطالبات معوق ش��ان در ماه های گذش��ته به شدت تولید خود افزوده اند 
و دو خودروس��از بزرگ کش��ور با تالش قطعه س��ازان به رک��ورد تولید 96 هزار 
دس��تگاه خودرو در یک ماه دست یافتند و همه خودروهای ناقص باقی مانده در 

کارخانجات شان تکمیل شد.
وی تاکیدک��رد:  این تالش جهادی قطعه س��ازان محصول امی��دی بود که در 

دل شان ایجاد شده بود، اما خلف وعده ها آنان را ناامید می کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان  گفت:  خلف وعده ها سبب 
می شود تا باالترین سرمایه قطعه سازان که همان امید و اعتماد به صنعت خودرو، 

دولت و خودروسازان است از بین برود.
محبی نژاد اظهار داش��ت: رکورد تولید با ثبات روزانه 2هزار و 500 دستگاهی 
ایران خودرو و بیش از 2هزار دس��تگاهی سایپا به همت زنجیره تامین به دست 

آمده است، در حالی که تزریق نقدینگی خوبی را شاهد نبودند.
وی در ادامه نقدی هم به برخی صحبت های مطرح ش��ده در روزهای گذش��ته 

درخصوص کاهش یافتن قیمت خودرو اشاره کرد و گفت:  حقیقت این است که 
اگر قیمت مواد اولیه، نهاده های تولید، انرژی، ارز و . . . کاهش یابد، آنگاه می توان 

انتظار داشت که قیمت خودروها کاهش یابد.
 یکش��نبه هفته گذشته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
گفت: برآوردهای کارشناس��ی این انجمن نش��ان داده به ط��ور میانگین قیمت 

کارخانه ای هر خودروی داخلی تا 10 میلیون تومان می تواند کاهش یابد.
محبی نژاد یادآور ش��د: در مجلس دهم مصوب شد که قیمت مواد اولیه تولید 
داخ��ل بای��د بر پایه فوب خلیج فارس و نرخ ارز تعیین ش��ود و به همین دلیل از 
ابتدای س��ال 96 تاکنون ش��اهد افزایش چهار تا هفت برابری قیمت مواد اولیه 
داخلی هس��تیم، این در حالی اس��ت که قیمت خودرو به همان نس��بت افزایش 

نیافته است.
وی ضم��ن حق دادن به عموم مردم برای معت��رض بودن به قیمت خودروها، 
گفت:  قدرت خرید مردم پایین آمده و اگر قرار باشد نرخ مواد اولیه تغییر نکند، 

آنگاه باید وضعیت اقتصادی مردم اصالح شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان  تاکید کرد:  کسی تاکنون 
به سراغ قانون یادشده نرفته که آن را اصالح کند و حتی اگر این موضوع مطرح 
ش��ود، تغییر آن با توجه به نزدیک ش��دن به ایام انتخابات به عمر مجلس فعلی 

قد نخواهد داد.

افزایش تولید خودروسازان علی رغم تشدید تحریم ها

خلف وعده ها، کاهش تیراژ خودروسازان را به همراه خواهد داشت
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کارگاه آموزش��ی مش��اوره »مدیریت زم��ان و برنامه ریزی« ب��ه همت بنیاد 
نخبگان چهارمحال و بختیاری برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، در راس��تای توان افزایی اجتماع نخبگانی و مهارت آموزی آنان در 

اس��تفاده بهینه از توان و داشته های خود، کارگاه 
آموزش��ی مشاوره »مدیریت زمان و برنامه ریزی« 
به هم��ت بنی��اد نخب��گان چهارمحال و بختیاری 
برگزار ش��د. در این کارگاه، سمانه زارعان؛ عضو 
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ایران و مشاور 
مرکز مش��اوره دانش��گاه ش��هرکرد ضمن تعریف 
مدیری��ت زمان، گف��ت: مدیریت زم��ان مهارتی 
اس��ت که با استفاده بهینه از فرصت های زندگی، 
ب��ه فرد کمک می کند تمام کارهای خود را س��ر 
وقت و به موقع انجام داده و هیچ گاه دچار بحران 
کمبود وقت نش��ود. وی با اش��اره به اینکه زمان 
ارزشمندترین داشته انس��ان است، افزود: امکان 
پس انداز و نگهداش��ت زمان وجود ندارد، بنابراین 

اگر به موقع از آن بهره گرفته نشود، به طور کلی از دست خواهد رفت. زارعان به 
تکنیک های مدیریت زمان اشاره کرد و ادامه داد: توانایی نه گفتن، تمرکز روی 
کارها، به تأخیر نینداختن کارها حذف جزییات، قرار دادن زمان مشخص برای 

کارها، اس��تراحت بین کارها، ورزش کردن، گروه بندی وظایف، نظم و ترتیب و 
نوشتن می تواند، در مدیریت زمان کمک زیادی می کند. وی در بخشی دیگر به 
فواید مدیریت زمان پرداخت و اظهار داشت: تنظیم و اداره زمان و صرفه جویی 
در وقت، ایجاد آمادگی و توانمندی برای انجام 
کارها، انجام کارها در زمان تعیین شده و کاهش 
حج��م فعالیت ه��ای کاری، نظ��ارت و آگاهی 
داشتن از فعالیت ها، ایجاد اثربخشی و بهره وری 
در کاره��ا و فعالیت های روزان��ه، جلوگیری از 
ایجاد سردرگمی، پش��یمانی، حسرت، تعلل در 
کارها و اتالف وقت از فواید مدیریت زمان است.
عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ایران 
به اولویت بندی کارها از دیدگاه آیزنهاور اش��اره 
داش��ت و گفت: دقیقاً و به صورت مشخص برای 
انجام ه��ر کاری، باید زمانی را در نظر گرفت و 
کار موردنظ��ر باید در مهلت تعیین ش��ده انجام 
ش��ود. باید همه فعالیت ها و کارها تقسیم بندی 
زمانی شود که در چه روزی و چه ساعتی باید انجام شود. در تعیین مدت زمان 
برای هر کاری باید حجم آن کار را در نظر گرفت و زمان تعیین شده به اندازه ای 

باشد که کار موردنظر در این بازه زمانی انجام شود.

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری از ط��رح کالن مل��ی فناوری 
»میکروتوربین مولد همزمان برق و حرارت« که برای نخس��تین بار و توس��ط 

یک شرکت دانش بنیان ساخته شده است، رونمایی کرد.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمهوری هم��راه با عزیزاهلل ش��هبازی 
استاندار البرز از طرح کالن ملی »میکروتوربین 
مولد همزمان برق و حرارت« که توسط شرکت 
دانش بنیان »صنایع محرک��ه دوار خاورمیانه« 

ساخته شده است، رونمایی و بازدید کرد.
س��تاری در حاش��یه ای��ن بازدی��د ب��ا بیان 
اینکه اس��تان البرز قطب بس��یاری از صنایع و 
فناوری ه��ای جدید اس��ت، گف��ت: بازدیدهای 
ام��روز در راس��تای حمایت از تعامل زیس��ت 
بوم دانش بنیان و صنایع کش��ور صورت گرفت 
و خوش��بختانه گام ه��ای خوبی در این مس��یر 

برداش��ته ش��ده اس��ت. پیش از این مجموعه، خط تولید آنزیم های صنعتی در 
ش��رکت دانش بنیان بن دا فراور افتتاح ش��د که پاسخگوی نیازهای تحریمی ما 
در این حوزه اس��ت. بس��یاری از اقالم پیش��رفته دانش بنیان که وارداتی است 

توسط شرکت های دانش بنیان فعال در این محدوده تأمین می شود. وی با بیان 
اینکه کارهای فناورانه و دانش بنیان از جمله ساخت این میکروتوربین، فرهنگ 
جدی��دی را در تولید برق و ح��رارت منازل به کمک فن��اوری ترویج می کند، 
افزود: لبه های فناوری به کمک ش��رکت های 
دانش بنیان بیش از گذش��ته گس��ترده شده 
اس��ت و امیدواریم ب��ا حمایتی که بخش های 
اثرمند استان از این زیست بوم انجام می دهد 
شاهد توس��عه و رونق کسب وکارهای نوآور و 
پررنگ شدن نقش آن در زندگی مردم باشیم.

این نوع مولد که برای اولین بار توسط این 
ش��رکت در ابعاد کوچک توس��عه داده شده، 
مراحل تس��ت و استانداردس��ازی را در قالب 

پروژه ملی طی کرده است.
تولید همزم��ان برق و حرارت ب��ا فناوری 
میکروتوربی��ن ب��رای اولی��ن بار توس��ط این 
ش��رکت در ابعاد کوچک توس��عه داده ش��ده 
اس��ت ب��ه ن��ام)Boiler Green Turbo (TGB نامگ��ذاری و ط��ی طرح 
حمایتی معاونت علمی فناوری ریاس��ت جمهوری، مراحل توس��عه و تس��ت و 

استانداردسازی را در قالب طرح کالن ملی طی کرده است.

مولد برق و حرارت میکروتوربینی رونمایی شدمدیریت زمان، بهترین راه برای جلوگیری از بحران کمبود وقت

آیا می دانید مدیران دوست داش��تنی چه عادت هایی دارند؟ شاید 
تاکن��ون یک رئیس قدرتمند و بانفوذ داش��ته اید و می دانید چقدر 
وجود آن برای موفقیت ش��رکت الزم اس��ت. در ادام��ه با ما همراه 
باشید تا به شما بگوییم رئیس دوست داشتنی چه کسی است و چه 

عادت هایی را در خود نهادینه کرده است.
بنا بر گزارش موسسه گالوپ در سال 2015 میالدی، کارمندانی 
که عملکرد بهتری دارند توس��ط مدیران بهتری هدایت می ش��وند. 
در ادامه مقاله عادات رئیس های دوس��ت داش��تنی و موفق را بیان 

می کنیم:
مدیران موفق منظورشان را صریح بیان می کنند

 Fox مدیر شرکت مشاوره ،)Jeffrey J.Fox( ِجفری ِجی. فاکس
Company & و نویس��نده کتاب »چطور یک رئیس خارق العاده 
باش��یم؟« می گوید: مدیران موفق میزان توانایی کارمندان ش��ان را 
می س��نجند و روی اتفاقات پیرامون ش��ان تمرکز دارن��د. آنها برای 
اینک��ه بتوانند توان کارمندهای ش��ان را ارزیابی کنند، با آنها گفت 

و گویی درباره شرکت را شروع می کنند.
رئیس های خوب و دوست داش��تنی حرف های دوپهلو نمی زنند و 

همیشه منظور خود را واضح و صریح بیان می کنند.
فاکس می گوی��د: »اغلب کارمندان از حرف های دوپهلو بدش��ان 
می آی��د. پس اگر واضح حرف نزنید مجبور می ش��وید انرژی زیادی 

صرف برطرف کردن شایعات کنید.«
مدیران موفق به کارمندهای شان اعتماد دارند

فاک��س می گوی��د: »مدی��ران خوب و دوست داش��تنی همیش��ه 
کارمن��دان باه��وش، صادق و توانمند را اس��تخدام ک��رده و با آنها 
ارتب��اط مؤثری برقرار می کنند. آنها توجهی ب��ه تجربه ندارند و به 
کارمندهای ش��ان اجازه می دهن��د توانایی های خ��ود را به نمایش 

بگذارند.«
اگ��ر کارمندان خوبی اس��تخدام کنید، نیازی ب��ه مدیریت تمام 
جزییات نبوده و نگران درست انجام شدن کارها هم نخواهید بود.

فاکس خبر می دهد: »برخی مدیران همانند یک باغبان با مهارت 
هس��تند. آنها همیشه در باغ هس��تند و کارهای هرس، کود دادن، 
آبیاری، از بین بردن علف های هرز و دفع حش��رات مزاحم را انجام 

می دهند.«
مدیران موفق در مسیر خود ثابت قدم هستند

به تازگی تحقیقی در موسس��ه آموزش��ی مدیریت چاپ شده که 
نش��ان می دهد ارتباط نادرس��ت با کارمن��دان توانایی های مدیر را 
زیر س��ؤال می برد. برخی ها فکر می کنن��د اگر گاهی خوش رفتاری 
کنند بهتر از این اس��ت که همیشه بداخالق و سختگیر باشند، اما 
مطالعات نش��ان می دهد کارمندانی که گاهی با آنها خوش رفتاری 
می شود نسبت به کسانی که در محل هایی کار می کنند که دائماً با 
آنها به خوبی یا بدی برخورد می شود، استرس روانی بیشتری دارند.

مدیران موفق ارزش کار کارمندان شان را می دانند
روب��رت آی. س��اتن )Robert I. Sutton(، اس��تاد دانش��گاه 
اس��تنفورد و نویس��نده کتاب »مدی��ر خوب، مدیر ب��د« در بخش 
»چگونه بهترین باش��ید و از بدترین ه��ا بیاموزید« می گوید: وقتی 
مدیر موفقی خواهید بود که ارزش کار کارمندان تان را درک کنید.
او در ادام��ه می گوی��د: این تصور که مدی��ر می تواند همه چیز را 

مدیریت کند، از اساس اشتباه است.
بای��د تمام جزییات کار کارمندان را در نظر بگیرید و چالش هایی 
که ممکن اس��ت با آن رو به رو شوید را بشناسید و آنها را مدیریت 

کنید.
مدیران موفق اجازه می دهند گاهی اشتباه کنید

فاکس معتقد اس��ت: هر کس��ی مرتکب اش��تباه می شود. وقتی 
کارمندان تان از حقیقت بترسند، شرایط بدتر می شود. اخیراً فاکس 
با کارفرمایی کار کرد که کارمندانش از اش��تباه واهمه داش��تند و 
هی��چ کاری انج��ام نمی دادند. او می گوید: اگ��ر کارمندان بدانند با 
یک اشتباه چیزی خراب نمی شود، سرگرم کار می شوند و در انجام 

کارها همکاری می کنند.
مدیران موفق جایگاه خود را می دانند

س��اتن می گوید: مدیران خوب می دانند کارکردن برای ش��ان چه 
مزایایی دارد. وقتی در سلس��له مراتب کار می کنید، افراد باالدست 
می خواهند قدرت بیشتری داشته باشند و اگر آگاهی کافی نداشته 

باشید، فاجعه  بزرگی به بار می آید.
مدیران��ی ک��ه ب��ه ای��ن درک رس��یده اند چ��ه محیط��ی برای 
کارمندان ش��ان فراهم کنند و نس��بت به نقاط ق��وت و ضعف خود 
شناخت یابند بهتر می توانند بر استرس شان غلبه کنند و مشکالت 

محل کار را از سر بگذرانند.
مدیران موفق شرایط را سر و سامان می دهند

اگر رئیس مورد قبول باالدستی های خود باشد، می تواند از حقوق 
کارمندان خود دفاع کند و نظرات آنها را انتقال دهد.
مدیران موفق شما را ارزشمند می دانند

بیل سگریو )Bill Seagraves(، نویسنده کتاب »بهترین مدیر 
ممکن باش��ید«، در بخش »خودتان را از کارمند به کارفرما تبدیل 
کنید« می گوید: مدیران موفق به این درک رسیده اند که شما برای 

خودتان زندگی ای دارید که برای تان ارزشمند است.
بای��د به کارمندان ت��ان اجازه دهی��د زمانی را ص��رف خانواده و 
کارهای شخصی ش��ان کنند، پس باید زمان��ی را برای خود در نظر 
بگیری��د. بیل س��گریو می گوید اگر این کار را انج��ام ندهید، باعث 

ناراحتی کارمندهای تان خواهید شد.
س��اتن می گوید: وقت��ی به کارمندان تان ام��کان دهید به زندگی 
شخصی شان رس��یدگی کنند، به آنها نش��ان می دهید برای آنها و 

کارهای شان احترام قائلید.
مدیران موفق به پیشرفت اهمیت می دهند

س��یگریو می گوی��د: مدیران دوست داش��تنی و موف��ق به خوبی 
آموزش دیده اند، کارفرماهای خوبی داش��ته اند و معتقدند باید این 

امکانات را در اختیار کارمندان شان قرار دهند.
مدی��ران خوب از تم��ام مهارت هایی ک��ه فراگرفته اند اس��تفاده 
می کنند تا کارمندان شان آموزش های الزم را ببینند و در تخصص 

خود پیشرفت کنند.
مدیران موفق هوای کارمندان شان را دارند

س��اتن می گوید: کارمندان به مدیرانی عالقه دارند که هوای شان را 
داشته باش��ند. پس آنها می توانند به شما اعتماد کنند پشتیبان شان 
باشید، با آنها صادق هستید و محیط امنی برای شان فراهم می کنید. 
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موجـی کـه اپل با آیپـد در دنیای فناوری ایجاد کرد، مایکروسـافت را بر آن داشـت تا 
تغییراتی اساسی در سیستم عامل خود ایجاد کند.

به گزارش زومیت، استیون سینوفسکی، مدیر سابق بخش ویندوز در مایکروسافت، در 
یک سـخنرانی جزییات واکنش تیمش را نسبت به رونمایی از آیپد در 10 سال پیش شرح 
داد. مایکروسـافت با ویندوز xp تاش کرده بود تا کامپیوترهای شـخصی با فرم تبلت را 
بـه مفاهیمی رایج در دنیای فناوری تبدیل کند، اما زمان بندی صحیحی درباره نیاز بازار و 
سـخت افزار و نرم افزارهای مرتبط نداشـت. وقتی اپل در سال 2010 آیپد را رونمایی کرد، 

بسیاری از مدیران و متخصصان در کمپ ردموند، متعجب و شگفت زده شدند.
سینوفسکی اعتراف می کند که تبلت آیپد محصولی جادویی و در عین حال چالشی بود. 
مایکروسـافت به مدت یک دهه روی اپلیکیشـن های 32 بیتی دسکتاپ و کاربردهای قلم 
هوشمند و موارد مشابه متمرکز شده بود. زمانی که گوشی آیفون با موفقیت به بازار رسید، 

مایکروسافت به نوعی کور شده بود و متوجه روند توسعه و پیشرفت اپل نشد.
مایکروسـافت در پیش بینی های خود نسـبت به برنامه های آتی اپل، یک دسـتگاه مک 
ارزان قیمت مبتنی بر قلم هوشمند را متصور شده بود که شاید برای رقابت با نوت بوک های 
مبتنـی بر ویندوز عرضه شـوند. در آن زمـان، نوت بوک ها فـروش قابل توجهی را تجربه 

می کردند. سینوفسکی درباره  تخمین های تیمش در آن زمان می گوید:
شـایعه های متعـدد پیرامون تبلت اپـل، خبر از یـک کامپیوتر ارزان مبتنـی بر مک با 
بهره منـدی از قلم هوشـمند می دادند. چرا که نـه؟ کل صنعت به مدت 20 سـال به دنبال 

چنین مفهومی بود. ما چنین تصوری داشتیم.
اسـتیو جابـز برخـاف پیش بینی های مایکروسـافت و بسـیاری دیگر، در سـال 2010 
دسـتگاهی را معرفی کرد که آن را دسته  سوم دسـتگاه ها بین گوشی هوشمند و لپ تاپ 

نامید. دسـته ای که 40 میلیون نوت بوک فروخته شـده تا آن سـال را به نوعی به تمسخر 
گرفت. درمقابل، مایکروسافت و شرکا تمرکز زیادی روی نوت بوک ها داشتند و لپ تاپ های 
ارزان را دسـته مهمی در دنیای کامپیوتر شخصی می دانستند. سینوفسکی می گوید: »ما 
می دانستیم که نوت بوک ها و پردازنده  اتم، روشی برای بهره برداری از تاش های نه چندان 

موفق اینتل در مسیر تولید تراشه های کم مصرف و بدون فن موبایلی بودند.«
آیپد نسـخه  اول فاقد قلم هوشـمند بود؛ ابزاری که مایکروسـافت در تمامی تاش های 
طراحـی خود در دسـته  تبلـت، در نقطـه  مرکزی قرار داشـت. سینوفسـکی درباره  قلم 
هوشـمند می  گوید: چگونه یک نفر می تواند ورودی خوبی داشـته یا استفاده ای کاربردی 
داشـته باشـد؟ مغز کاربران کامپیوتر شـخصی آنچنان به کیبورد و ماوس و قلم هوشمند 
معتـاد شـده بود که کارایی یک دسـتگاه بـدون اسـتفاده از آنها کمی عجیـب و خیالی 
به نظر می رسـید. بزرگ ترین چالشـی که اپل با آیپد برای مایکروسافت ایجاد کرد، ادعای 
شارژدهی 10 ساعته بود. چنین دستاوردی قطعا برای کامپیوترهای شخصی 10 سال پیش 
شدنی نبود؛ کامپیوترهایی که با شارژدهی محدود حداکثر چهار ساعته، دست وپنجه نرم 
 3G می کردند. اپل همچنین برتری های مانند پردازنده های مبتنی بر آرم و اتصال آسـان
را با آیپد ارائه می کرد. به عاوه قیمت 499 دالری آیپد سـال 2010، آن  را به رقیبی جدی 

برای لپ تاپ های دسته  مصرف کننده تبدیل کرده بود.
سینوفسـکی گوشـی آیفـون و آیپـد را تهدیدهایی جـدی برای کسـب وکار پلتفرمی 
مایکروسـافت می دانـد. در آن زمان اگـر مایکروسـافت نمی توانسـت پلتفرمی محبوب 
توسـعه دهنده ها ایجاد کند، روحش را از دسـت می داد. آیپد کاما تیم ویندوز و مدیران 
داخلـی مایکروسـافت را به هم ریخته بـود. آنها به عنـوان ارائه دهنده  پیشـگام پلتفرم 
برای کامپیوترهای شـخصی، با اطاع از سیسـتم عامل کامل اپل بـرای آیپد، تهدیدهای 

10 عادت مدیران دوست داشتنی

مدیر سابق ویندوز، واکنش اولیه مایکروسافت نسبت به آیپد را شرح داد

دریچــه

با حمایت س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، دومین دوره لیگ ملی طراحی کس��ب و کار نوجوانان برای سنین 12 تا 19 

سال برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نوجوانان��ی که به کارآفرینی عالقه مند هس��تند، می توانند ب��رای حضور در این رویداد، 
تیم های حداقل س��ه نفره تش��کیل دهند. این نوجوانان تا 25 بهمن ماه فرصت دارند تا 

فرآیند ثبت نام را برای حضور در این طرح تکمیل کنند.
 ش��رکت کنندگان، می توانند یک مس��ئله را ارزیابی کنند و به صورت تیمی برای آن 

یک راهکار بیابند.

لیگ ملی طراحی کسب و کار 
نوجوانان برگزار می شود

دوشنبه
14 بهمن 1398

شماره 1486
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کنترل کننده  برنامه پذیری اس��ت که از خانواده کامپیوترها به شمار می آید؛ 
این کنترل کننده عمدتا در مقاصد صنعتی به کار می رود.

ورودی س��یگنال های متنوع دیجیتال یا آنالوگ را از field قبول می کند و 
س��پس آنها را برای cpu به صورت سیگنال های 
منطق��ی سیس��تم باین��ری تبدی��ل می کن��د و 
cpu مطاب��ق برنامه های��ی ک��ه در آن ذخی��ره 
ش��ده دس��تورات را اجرا و خروجی را به صورت 
س��یگنال های منطقی به خروجی می فرستد این 
س��یگنال ها می توانند به فرم آنالوگ یا دیجیتال 

به تجهیزات یا عملگرها ارسال شوند.
 PLC در جهت اه��داف کنترلی و برای 
استفاده در محیط های صنعتی به کار گرفته 
ش��د چون به سادگی قابل برنامه پذیری بود 
و تغیی��ر در سیس��تم کنترل ب��ا تغییر در 
نرم افزار برنامه کنترل به سهولت امکان پذیر 
بود؛ مزایای فوق به همراه کوچک تر ش��دن 

ابعاد سیس��تم کنترل، عیبیابی س��ریع تر، خرابی کمتر، توانایی اجرای 
برنامه ه��ای پیچیده ت��ر، توانایی تبادل اطالعات با سیس��تم های دیگر  
 PLC باعث ش��د که مدارهای رله ای به سرعت میدان را برای حضور

ها خالی کنند. مصیب اشرفی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »کنترل 
پژوهان پارت محور« درباره نوع فعالیت این ش��رکت گفت: این شرکت 
در زمین��ه سیس��تم های کنترل و مانیتورین��گ و همچنین طراحی و 
س��اخت تابل��و برق های ق��درت و کنترل، 
برنامه ریزی ان��واع PLC ها و RTU ها، 
طراح��ی و نص��ب سیس��تم های کنترل و 
مانیتورینگ برای انواع ش��یر، فشار شکن، 
ایس��تگاه های پمپاژو . . . از جمله خدمات 
مهندس��ی ارائه ش��ده توس��ط این شرکت 

هستند.
اشرفی درباره یکی از محصوالت دانش بنیان 
این شرکت با نام دستگاه CPP-RTU گفت: 
این ش��رکت با هدف بومی س��ازی فناوری های 
الکترونیک و تجهیزات کنترل صنعتی اقدام به 
ساختRTU با قابلیت برنامه ریزی به زبان های
CPP- کرده است. دستگاه Ladder و  STL

RTU عالوه بر داش��تن هش��ت کانال ورودی دیجیتال، 6 ورودی آنالوگ و 5 
خروجی دیجیتال، امکان توس��عه تعداد ورودی ها و خروجی ها را با استفاده از 

بستر RS485 تحت پروتکل Modbus دارد.

روی��داد هکت��ون ش��هرهای هوش��مند و پایدار به ش��ما کم��ک می کند تا 
ایده های تان در ایجاد و توس��عه ش��هرهای پایدار هوش��مند در سراس��ر جهان 
موث��ر باش��د. اگر ایده خالقان��ه و نویی در این حوزه داری��د می توانید با کمک 

س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری در این رویداد نوآورانه شرکت کنید.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری رویداد هکتون 
شهرهای هوش��مند و پایدار که با هدف شناسایی 
و حمای��ت از راه حل های نوآورانه درباره چالش های 
جهانی شهرها برگزار می شود، میزبان نوآوران ایرانی 
خواهد بود. خالقان و نوآورانی که در صورت داشتن 
ایده های نو با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به ژنو می روند. براساس 
آمارهای جهانی، امروز 55درصد از جمعیت جهان، 

در ش��هرها زندگ��ی می کنند و پیش بینی می ش��ود تا س��ال 2050 این تعداد به 
66درصد برسد. شهرهای جهانی که با اشغال 3درصد از کل زمین، 60 تا 80درصد 
از انرژی ه��ای موجود در زمین را مصرف می کنند. این افزایش جمعیت ش��هری 

پیچیدگی های بافت اجتماعی در ش��هرها را تشدید می کند. در این صورت توجه 
به مس��اله پای��داری بیش از پیش مورد توجه قرار خواه��د گرفت. در حال حاضر، 
اکوسیستم شهری با مواردی مانند افزایش شهرنشینی، آلودگی، ازدحام جمعیت، 
تغییرات آب و هوایی، زیرساخت های منسوخ شده 
و . . . دچار آشفتگی شده است.  این برنامه بخشی 
از تالش مش��ترک برای سازماندهی یک هکتون 
ساالنه در جامعه اطالعاتی جهانی است که امسال 
با ه��دف شناس��ایی و پش��تیبانی از راه حل های 
نوآوران��ه ب��رای مقابله با چالش های ش��هری در 
سطح جهان در حال برگزاری است. این هکتون با 
 Hack4SmartSustainableCities هشتگ
# در فضای مجازی و رس��انه های اجتماعی قابل 
مش��اهده و پیگیری اس��ت. با توجه به مشارکت 
کش��ورهای مختل��ف در ای��ن روی��داد نوآورانه و 
نقشی که این رویداد در کاهش مخاطرات شهری 
دارد، ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان فناوری 
اطالعات ایران، اقدام به حمایت از حضور خالقان و ایده مندان این حوزه به رویداد 

هکتون شهرهای هوشمند پایدار کرده اند.

ایده های خاقانه شهر هوشمند جهانی می شودتوان و انرژی با محصول بومی اندازه گیری شد

نوه دلبندم »ترنم«، چند صباحی اس��ت که به سخن گفتن افتاده 
و با ش��یرین زبانی هایش، چیزهای زیادی به من یاد می دهد. مدتی 
اس��ت که ب��ه حرف هایش به دقت گوش می س��پرم ت��ا نکته بکر و 
هوشمندانه ای از آن بیابم و زاویه نگاهم را به زندگی بهتر کنم. او به 
تازگی خواندن عددها را آموخته است و در نخستین فرصتی که در 
آغوش من جا خوش کرد، با قلم و کاغذ، س��وادم را به بوته آزمایش 
کش��ید و من همانطور که پیش بینی می شد، بازنده بودم. مثال عدد 
2 را خواست که برایش بنویسم. نوشتم. با شیرین زبانی اش، فهماند 
که اش��تباه نوش��ته ام. با تعجب نگاهش کردم. او ساعت روی دیوار 
را به ش��هادت گرفت. اعداد س��اعت، به التین نوشته شده بود و او، 
اینگون��ه اعداد را از م��ا بزرگ ترها می آموخت. حرف��ی برای گفتن 
نداش��تم. بعد از آن، بسیار تالش کردم تا ساعتی بیابم که اعدادش 
به فارس��ی باشند. کمتر س��اعتی یافتم که اینگونه باشد. این مثال، 
عمق دوگانگی وضعیت ما را نش��ان می دهد. یاد سخنان مهم رهبر 
فرزانه مان افت��ادم که در آخرین خطبه های نمازجمعه ش��ان همت 
ملی برای قوی تر ش��دن ایران را تنها راه ادامه مس��یر عزت ایرانیان 
خواندند و تاکید کردند: »این ملت عزیز و این کش��ور عزیز به فضل 
اله��ی قوی تر نیز می ش��وند، نه تنه��ا در بعد نظامی بلک��ه در ابعاد 
اقتص��ادی و جهش علمی و فناوری که پش��توانه تحقق این هدف، 
حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و تالش و کوشش بی وقفه 
مس��ئوالن و مردم است.« سوال این است: چگونه می توانیم قوی تر 
ش��ویم؟ راهش چیست؟ به کجا باید نگاه کنیم به عنوان چراغ راه؟ 

چشم اندازمان می باید که کجا باشد؟
مش��کالت زیاد است. کسی منکرش نیست. سایه تهدید و تحریم، 
بلندتر ش��ده اس��ت. نامرادی دنیا، عیان تر. امسال، زمستان برای ما 
س��ردتر از هر سال دیگری شروع ش��د. از ترور ناجوانمردانه سردار 
آس��مانی حاج قاس��م گرفته تا جانباختن تع��دادی از هموطنان در 
مراسم تشییع شهید سپهبد سلیمانی و همینطور واقعه تلخ و جانکاه 
هموطنان و مسافران سقوط هواپیمای اوکراینی. دشواری های دوره 
مقاومت و ایس��تادگی ملت ایران در برابر زورگویی ها و بدعهدی ها، 
آنق��در بزرگ اس��ت که ه��ر ملتی را ت��اب تحمل آن نیس��ت. دور 
نخواهد بود که تاریخ جهان، این ایس��تادگی را در کتاب های درسی 
فرزندان ش��ان، همچ��ون آتش��ی گرمابخش و امیدآفری��ن، خواهند 

گنجاند و نیکی یادش خواهند کرد.
ح��اال قصه همدلی اس��ت و همراه��ی. انفع��ال و بی عملی، برای 
مردم ما بی معناس��ت. ایران��ی جماعت، ثابت کرده اس��ت که امید 
و بلندنظ��ری، بخش��ی از روحیه جمعی و افکار عمومی اش اس��ت. 
ایران، جوان اس��ت. همیش��ه جوان بوده اس��ت و جوان هم خواهد 
ماند. به همین خاطر اس��ت که هیچ گاه از پای ننشس��ته اس��ت. از 
هجوم اس��کندر گرفته تا خونخواری چنگی��ز و آزار دیگرانی که هر 
یک خواس��ته اند زخمی بر پیکر م��ام میهن بزنند و البته زده اند، اما 
از پ��ا نینداخته اندش. به اعتبار تاریخ و اعتراف تاریخ نویس��ان، ایران 

اسالمی، جاودانه خواهد بود.
از جوانان نوش��تم ت��ا این نکته را باز هم ی��ادآوری کنم که جامعه 
ایران��ی، بر کاکل جوان ایرانی می چرخد و س��رزندگی اش را از حضور 
این طبقه نش��اط انگیز می گی��رد. اگر خوب به اط��راف و اکناف این 
س��رزمین نگاه بیندازیم، می بینیم که چه کارس��تانی راه انداخته اند 
ای��ن جوان��ان. در محیط کاری خودم در همراهی با اس��تارت آپ ها 

و ش��رکت های دانش بنی��ان و در برنامه کارآفرینی میدان مش��اهده 
می کنم حضورش��ان پر از خالقیت اس��ت و ایده امید و نوآوری. پر از 
خدمت است و دغدغه و سازندگی. پر از عشق است. پر از شور. اینها 
را دنیا کم دارد. این ثروت عظیم، هزاران بار از نفت و گاز و س��نگ و 
آهن، قیمتی تر است. می خواهم بگویم که ما قدر تک تک این جوانان 
را می دانی��م. قدر حتی ک��ودکان و نونهاالن وط��ن را نیز می دانیم و 
عاش��قانه، جانسپارشان هس��تیم تا قد برافرازند و چاالک و ستبر، به 
میدان بیایند و این خاک پاک را زیباتر کنند. هنوز، داغ از دست دادن 
عزیزان نخبه مان در هواپیمای اوکراینی در کنار بهت از دس��ت دادن 
سپهبد س��لیمانی قهرمان ایران و اسالم، در گوشه قلب مان جاخوش 
خواه��د کرد، ام��ا ما مرد و زن روزهای س��ختیم. م��ردم لحظه های 
دش��واریم. اهل ایستادن در برابر توفان. این حادثه هایی که ناخواسته 
بر گریبان ما چنگ انداخته اند، س��بب نخواهد ش��د که از س��رعت و 
حرکت ش��تابان مان به سوی قله های پیشرفت، باز ایستیم. اکنون در 
آس��تانه  چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی داشته ها و دستاوردهای 
ما در حوزه علم و فناوری زبانزد خاص و عام شده رتبه 16 تولید علم 
دنی��ا و رتبه های تک رقمی در علوم و فناوری های راهبردی رس��یدن 
به نقطه 5000 تایی در ش��رکت های دانش بنیان 6000  استارت آپ  
1000 و شرکت خالق، اکثر نیازها و خواسته های مردم مناطق کشور 
را درنوردیده اند و حضورش��ان را با قدرت بر کرس��ی نشانده اند. نقطه 
اتکای ما برای »قوی تر شدن« ایران، همین جوانان و علم و فناوری و 
جس��ارت و شجاعت شان است که مطمئن و راهگشاست. آن دیگران، 
ش��اید نفت ما را بتوانند تحریم کنند و صادراتش را به صفر برسانند، 
ام��ا با این جوانان ام��روز و فردا چه خواهند ک��رد؟ حتی آنهایی که 
برای توانمندتر ش��دن به هجرت رو می برند و نظام هم در راس��تای 
سیاس��ت چرخش نخبگانی، حمایت شان می کند، یک به یک هر روز 
و ه��ر هفته، به آغوش وطن ب��از می گردند و با افتخار، راه های هرچه 
بهتر سربلندی مملکت شان را پی می گیرند. با اینان چه می کنند آن 

جباران تازه به دوران رسیده؟
تاری��خ و جغرافی��ای س��رزمین م��ا، ش��فاف و دقیق ب��ه همه ما 
می آموزاند که هیچ بن بستی برای ایرانیان وجود ندارد. ما راه مان را 
خواهیم رفت؛ راهی که هم برای خودمان و هم دیگران، خوشایند و 
صواب است. به »ترنم« تازه به سخن افتادم که نگاه می اندازم، فوج 
امید و مس��ئولیت، هر دو به یکبار تمام وجودم را فرا می گیرد. برای 
»قوی تر ش��دن«، سخت محتاج اینها و جوانان مان هستیم. ضعف ها 
و نارس��ایی ها را می باید که هرچه سریع تر از پیش روی شان برداریم 
تا آینده س��ربلندانه فردا را ش��فاف تر و وس��یع تر به نظاره بنشینند. 
ایران اسالمی عزیز، همیشه جوان و قوی خواهد ماند، همانگونه که 
در گذر س��ال ها و قرن ها و هزاره ها مانده است، چراکه در پس آتش 
و دود حوادث، ققنوس وار، س��ر از خاکستر زمانه بر افراشته و تازه تر 
و نیرومندتر و امیدوارتر، بر بس��اط این بوم، بال گشوده است. ایران، 
همیشه می ماند، پس ما به او مدیون و محتاجیم. همدلی و همراهی 
همه ما، بیش از پیش، به ایران سزاوارترمان خواهد کرد. »آنچه نگاه 
ب��ه نخبگان را به عنوان یک فریضه و واجب غیرقابل اجتناب بر همه 
مس��ئوالن الزم می کند، یک هدف بزرگ اس��ت... آن هدف عبارت 
اس��ت از تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، 
صاحب حرف نو در مس��ائل بش��ری و در مسائل بین المللی.« )رهبر 
فرزانه انقالب، بیانات در دیدار نخبگان علمی، 28 آبان ماه 1395(

نامید. دسـته ای که 40 میلیون نوت بوک فروخته شـده تا آن سـال را به نوعی به تمسخر 
گرفت. درمقابل، مایکروسافت و شرکا تمرکز زیادی روی نوت بوک ها داشتند و لپ تاپ های 
ارزان را دسـته مهمی در دنیای کامپیوتر شخصی می دانستند. سینوفسکی می گوید: »ما 
می دانستیم که نوت بوک ها و پردازنده  اتم، روشی برای بهره برداری از تاش های نه چندان 

موفق اینتل در مسیر تولید تراشه های کم مصرف و بدون فن موبایلی بودند.«
آیپد نسـخه  اول فاقد قلم هوشـمند بود؛ ابزاری که مایکروسـافت در تمامی تاش های 
طراحـی خود در دسـته  تبلـت، در نقطـه  مرکزی قرار داشـت. سینوفسـکی درباره  قلم 
هوشـمند می  گوید: چگونه یک نفر می تواند ورودی خوبی داشـته یا استفاده ای کاربردی 
داشـته باشـد؟ مغز کاربران کامپیوتر شـخصی آنچنان به کیبورد و ماوس و قلم هوشمند 
معتـاد شـده بود که کارایی یک دسـتگاه بـدون اسـتفاده از آنها کمی عجیـب و خیالی 
به نظر می رسـید. بزرگ ترین چالشـی که اپل با آیپد برای مایکروسافت ایجاد کرد، ادعای 
شارژدهی 10 ساعته بود. چنین دستاوردی قطعا برای کامپیوترهای شخصی 10 سال پیش 
شدنی نبود؛ کامپیوترهایی که با شارژدهی محدود حداکثر چهار ساعته، دست وپنجه نرم 
 3G می کردند. اپل همچنین برتری های مانند پردازنده های مبتنی بر آرم و اتصال آسـان
را با آیپد ارائه می کرد. به عاوه قیمت 499 دالری آیپد سـال 2010، آن  را به رقیبی جدی 

برای لپ تاپ های دسته  مصرف کننده تبدیل کرده بود.
سینوفسـکی گوشـی آیفـون و آیپـد را تهدیدهایی جـدی برای کسـب وکار پلتفرمی 
مایکروسـافت می دانـد. در آن زمان اگـر مایکروسـافت نمی توانسـت پلتفرمی محبوب 
توسـعه دهنده ها ایجاد کند، روحش را از دسـت می داد. آیپد کاما تیم ویندوز و مدیران 
داخلـی مایکروسـافت را به هم ریخته بـود. آنها به عنـوان ارائه دهنده  پیشـگام پلتفرم 
برای کامپیوترهای شـخصی، با اطاع از سیسـتم عامل کامل اپل بـرای آیپد، تهدیدهای 

زیادی را در پیش روی کسـب وکار خود می دیدند. سـخنرانی سینوفسکی باوجود اشاره 
بـه تهدیدهای آیپد برای مایکروسـافت و ویندوز، جزییات واکنش ردموندی ها را شـرح 
نمی دهـد. البته امروز می دانیم که ویندوز 8 پاسـخ اولیه به آیپد بود؛ سیسـتم عاملی که 
تاش می کرد تا حداکثر المان های هوشمندانه  رابط کاربری ویندوزفون را به کامپیوترهای 
شـخصی بیاورد. اگرچه سیستم عامل جدید مایکروسـافت عملکردی عالی روی تبلت ها 
داشت، برای کاربران لپ تاپ و کامپیوتر شخصی کمی گیج گننده بود. آنها درنهایت با رابط 

کاربری و طراحی های ویندوز 8 کنار نیامدند.
مایکروسافت در واکنش به آیپد، سخت افزاری اختصاصی نیز به نام Surface RT تولید 
کرد که با کدنام Georgetown در داخل شـرکت توسعه یافته بود. سرفیس آر تی، پروژه  
محرمانه  ردموندی ها برای واکنش به آیپد بود که پس از شکست های متعدد شرکایش در 
ساختن یک رقیب ویندوزی برای تبلت اپل طراحی شد. مایکروسافت تا لحظه  آخر پروژه 
را حتی از شـرکای خود مخفی نگه داشـت و یک تیم داخلی مجزا برای طراحی و توسّعه  
دستگاهی مبتنی بر معماری آرم تشکیل داد. قرار بود سرفیس آرتی حیات بخش ویندوز 

8 باشد و در کنار سیستم عامل جدید رونمایی شود.
سینوفسـکی کمتر از یک ماه پس از رونمایی از ویندوز 8، مایکروسـافت را ترک کرد. 
تغییرات در سـاختار اجرایی و چالش های شـخصی داخلـی، او را مجبور به کمپ ردموند 
کرده بود. مایکروسـافت شـش ماه بعد در پروژه  Surface RT متحمل 900 میلیون دالر 
خسـارت شـد. آنها تعـداد زیادی دسـتگاه تولید کرده بودنـد که فروخته نمی شـد و بر 
خسـارت مالی شـرکت می افزود. ردموندی ها در ماه های بعدی تاش کردند تا ویندوز 8 
را بیش ازپیش برای کامپیوترهای شـخصی بهینه سـازی کنند و با ویندوز 10 تقریبا تمامی 

قدم هایی که با هدف دنبال کردن آیپد برداشته بودند را جبران کردند.

ما قوی تر می شویم
پرویز کرمی - مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان

مدیر سابق ویندوز، واکنش اولیه مایکروسافت نسبت به آیپد را شرح داد

یادداشـت

حوزه محتوای دیجیتال به ویژه صنعت بازی یکی از صنایعی است که ظرفیت توسعه 
صادرات ایران در آن باال است و در سال های اخیر اتفاقات قابل توجهی در این صنعت 
رخ داده اس��ت. برمبنای همی��ن توانمندی ها، حمایت های صادرات��ی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری از بازی های رایا نه ای افزایش یافت.
چند س��الی اس��ت که در ایران، پروژه های موفقی در زمینه انتش��ار بازی های ایرانی 
در بازارهای بین المللی آغاز ش��ده و به نتیجه رس��یده اس��ت. با هدف توانمندس��ازی 
تیم های بازی س��از در زمینه ورود به بازارهای صادراتی و همچنین حمایت از توس��عه 
برنامه های صادراتی در حوزه بازی، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و بنیاد 

ملی بازی های رایانه ای برنامه حمایتی مشترکی را آغاز کردند.

حمایت  صادراتی از بازی های رایانه ای 
قوت می گیرد



برندها در حوزه کس��ب وکار نیازمند ش��هرت و اعتبار هستند. امروزه بسیاری از 
شرکت ها براس��اس اعتبار قبلی ش��ان موفق به فروش محصوالت تازه به مشتریان 
می شوند. در این زمینه بسیاری از برندها به رسانه ها به عنوان منابع اصلی افزایش 
شهرت نگاه می کنند. این امر موجب تعامل نزدیک میان برندها و رسانه های مختلف 
در طول چند دهه اخیر ش��ده اس��ت. بی تردید رسانه های مختلف در زمینه توسعه 
کس��ب و کار برندها تقاضای دریافت هزینه مش��خصی می کنند. این امر مهم ترین 

چالش برندها در راستای همکاری مناسب با رسانه های محسوب می شود. 
هرچه دامنه فعالیت یک رس��انه بیشتر باشد، جلب همکاری آن دشوارتر خواهد 
ب��ود. در این زمین��ه گاهی اوقات هزینه های تبلیغاتی برنده��ا به طور کامل صرف 
همکاری با رسانه ها می شود. به هر حال این تعامل و صرف هزینه ارزش بسیار زیادی 
دارد. برندهای بزرگ به دلیل شهرت شان تقریبا بی نیاز از تبلیغ هستند، با این حال 
هنوز هم با رس��انه های مختلف همکاری دارند. همچنین در زمینه تولید محتوای 
تبلیغاتی نیز سرآمد هستند بنابراین شرکت های تازه تاسیس یا کوچک به طور قابل 
مالحظه ای نیازمند همکاری با رسانه ها در زمینه تبلیغ کسب و کارشان خواهند بود. 
امروزه بسیاری از برندها با مشکالت مالی گسترده ای دست و پنجه نرم می کنند. 
ب��ه این ترتیب توانایی مالی آنه��ا در زمینه های مختلف، به ویژه همکاری تبلیغاتی 
یا تعامل با رسانه ها، محدود شده است. این امر اهمیت استفاده از شیو ه هایی برای 
جل��ب تعامل مخاطب هدف و همکاری با رس��انه ها بدون نیاز به پرداخت هزینه را 
افزایش می دهد. در این مقاله ما شیوه های اجرای این استراتژی در قالب سه راهکار 

اساسی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
نگارش مقاله در سایت ها

نگارش مقاله راهکاری مناس��ب برای اثبات اهمی��ت و حضور برندمان در دنیای 
کسب و کار است. امروزه بسیاری از مردم به مقاالت سایت های تخصصی در حوزه 
کس��ب و کار توجه می کنند. وقتی ما به عنوان نویس��نده یک مقاله در سایت های 
بزرگ فعالیت کنیم، امکان افزایش ش��هرت برندمان فراهم خواهد ش��د. پیشنهاد 
نگارش مقاله به صورت رایگان در س��ایت های خبری و رس��انه های بزرگ اغلب با 
پاسخ مثبت آنها مواجه می ش��ود، بنابراین جای نگرانی برای انتشار مقاالت مان در 

سایت های معتبر نیست. نکته مهم در این میان کیفیت مقاالت ماست. بدون تردید 
کاربران به مقاالت بی کیفیت و س��اده توجه چندانی نخواهند کرد. به همین خاطر 
ما باید نهایت تالش مان برای جلب نظر مخاطب هدف با تولید محتوای کاربردی را 
انجام دهیم. در غیر این صورت نگارش محتوا نیز کمک چندانی به ما نخواهد کرد. 
معیار محتوای جذاب برای مخاطب می��زان کاربرد آن در زندگی رومزه 
آنهاس��ت. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه برخی از کارآفرینان 
در زمینه نگارش محتوا به منظور بارگذاری در س��ایت های تخصصی بیش 
از حد زبان پیچیده و فنی به کار می گیرند. چنین زبانی نه تنها مخاطب را 
دلس��رد می کند، بلکه تمایل رس��انه موردنظر برای ادامه همکاری را نیز از 
بین خواهد برد. انتخاب موضوعات مهم برای کاربران آنالین حیاتی اس��ت. 
این هدف از طریق مشاوره با سردبیر سایت های تحلیلی یا کسب اطالعات 
موردنیاز با نظرس��نجی از مشتریان محقق خواهد شد. در غیر این صورت 
تمام تالش های ما ماهیت شانسی به خود خواهد گرفت. اغلب کارآفینان در 
زمینه نگارش مقاله نیازمند طی دوره های آموزشی هستند. این دوره ها در 
عین سادگی توانایی ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب از طریق نگارش 

متن های کاربردی را افزایش می دهد. 
تبدیل شدن به منبع کارشناسی

تبدیل ش��دن به یک منبع کارشناس��ی نوعی تعامل برد- برد برای هر دو طرف 
کس��ب و کار اس��ت. اغلب خبرنگارها در زمینه تهیه گزارش های مفهومی نیازمند 
اطالع��ات دقیق هس��تند. این امر به طور معمول از طری��ق همکاری خبرنگارها با 
برندها ساماندهی می شود. وقتی برند ما همکاری مناسبی با خبرنگارها داشته باشد، 
تمایل آنها برای توسعه کسب و کارمان بیشتر خواهد شد. بسیاری از برندها با ارائه 
اطالعات موردنیاز رس��انه ها به راحتی ی��ک مصاحبه مفصل با هیأت مدیره ترتیب 
می دهند. این امر به خوبی ش��هرت و اعتبار برند مورد نظر را توس��عه می دهد. در 
حالت عادی شاید کمتر رسانه ای حاضر به مصاحبه با یک کسب و کار تازه تاسیس 
یا کوچک شود بنابراین با ارائه اطالعات کاربردی به خبرنگارها شانس ما برای انجام 

مصاحبه افزایش خواهد یافت. 
همکاری با خبرنگارها دارای مزیت های بیش��تری نیز هس��ت. به عنوان مثال ما 
توانایی جلب نظر اهالی کس��ب و کار و مش��تریان به خود در قالب کارش��ناس را 
خواهیم داش��ت. امروزه مش��تریان انتظارات بس��یار زیادی از برندها دارند. یکی از 

انتظارات آنها دریافت مشاوره ای دلسوزانه است. وقتی ما همکاری مناسبی با رسانه ها 
در زمینه ارائه اطالعات و نگارش مقاالت مفهومی داش��ته باشیم، اعتماد مشتریان 
را جلب خواهیم کرد. به این ترتیب تعامل مان با مش��تریان از س��طح فروش فراتر 
خواهد رفت. این امر برای تبدیل خریداران به مش��تریان وفادار برند اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
یکی از نکات مهم در زمینه تبدیل برندمان به کارشناس حرفه ای حوزه کسب و 
کار تعریف دقیق حوزه های کارشناس��ی مان است. در غیر این صورت کمتر کاربری 
به ما اعتماد خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر در زمینه برندسازی یا تولید محصوالت 
با قیمت تمام شده پایین تخصص دارید، این مطلب را به طول شفاف و ساده بیان 

کنید. 
اهمیت داستان سرایی

فرقی ندارد س��طح کس��ب و کار م��ا در چه وضعی ق��رار دارد، به هر 
ح��ال هم��ه برندها در تالش ب��رای غلبه بر رقبا هس��تند. آنچه در این 
میان اهمیت دارد، توانایی ما در ایجاد تمایز میان خودمان و رقباس��ت. 
عامل تمایز برندمان ش��امل بخش های زیادی می شود. به عنوان مثال، 
داستان جذاب برندمان از ابتدا تا االن گزینه مناسبی خواهد بود. یکی از 
توانایی های هم در زمینه برندسازی و جلب نظر مشتریان داستان سرایی 
اس��ت. داستان س��رایی در عرصه کس��ب و کار نقش مهمی در ترغیب 

مشتریان برای خرید بیشتر نیز دارد. 
داس��تان های خوب همگی یک ویژگی مشترک دارند: توانایی تعامل 
احساس��ی با مخاطب. این امر مهم ترین نقش در جلب نظر مشتریان به 
یک برند را دارد. به این ترتیب ما به س��ادگی توانایی تعامل س��ازنده با 
مخاط��ب را خواهیم داش��ت. از همه مهم تر، یک داس��تان جذاب توجه 
رس��انه ها را جلب می کند. به این ترتیب ما بدون نیاز به پرداخت هزینه 
توجه رسانه ها را جلب خواهیم کرد. این امر نکته بسیار مهمی در زمینه 
برندس��ازی و همچنین صرفه جویی در بودجه شرکت محسوب می شود. 
رس��انه ها همیشه به دنبال یافتن داس��تان های جذاب مربوط به برندها 
هستند بنابراین با خلق یک داستان جذاب شانس ما برای تعامل کامال 

رایگان با رسانه ها افزایش خواهد یافت. 
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در مق��االت متعدد در رابطه با اهمیت هم��کاری و راهکارهای موجود در زمینه 
چگونه می توان مناسب ترین ایفلوئنس��ر را برای خود پیدا کرد صحبت شده است، 
با این حال این سوال هنوز وجود دارد. فراموش نکنید که این افراد با افزایش تاثیر 
حتی ساده ترین اقدامات شما منجر شده و بسیاری از برندها با کمک این افراد موفق 
به فروش بسیار خوب شده اند. با این حال بهترین انتخاب زمانی شکل خواهد گرفت 
که شما مناسب-ترین فرد را پیدا کرده باشید. در همین راستا به معرفی مکان هایی 

خواهیم پرداخت که به سادگی می تواند شما را به این خواسته نزدیک کند.
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این امر که هشتگ های مرتبط با حوزه کاری خود را جست وجو نمایید، می تواند 
شما را در پیدا کردن موارد مناسب کمک نماید. نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که صرفا نباید به تعداد فالوور افراد توجه داشته اشید. درواقع نتایج 
آمارها حاکی از آن اس��ت که بس��یاری از این افراد حداقل بخشی از آمار خود را از 
طریق خرید و اقدامات غیرحرفه ای به دست آورده اند. به همین خاطر تنها بر روی 
کیفیت کار افراد تمرکز کرده و در این رابطه از همکاری با میکرواینفلوئنس��رها با 
تعداد دنبال کنندگان به مراتب کمتر نیز واهمه نداشته باشید. این امر باعث خواهد 
شد تا در کنار هزینه کمتر، حتی به نتیجه به مراتب باالتر نیز دسترسی پیدا کنید. 

به عنوان نکته پایانی ذکر این امر ضروری اس��ت که تنه��ا باید با افرادی همکاری 
داشته باشید که نوع فعالیت آنها ارتباط الزم را با حوزه کاری شما دارد. در غیر این 
صورت نتیجه هزینه ش��ما، در پایین-تر حد ممک��ن خواهد بود. برای مثال اگر در 
زمینه مد و پوشاک فعالیت دارید، بهترین گزینه ها افرادی هستند که در این زمینه 

فعال بوده و بالگر مد و پوشاک هستند. 
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ای��ن ابزار در زمین��ه تولید محتوا نیز یکی از موارد بس��یار محبوب بوده و باعث 
می ش��ود تا اطالعات کاملی نظیر موضوعات و هشتگ های محبوب را پیدا نمایید. 
همچنین شما می توانید به جست وجوی اینفلوئنسرها پرداخته و با توجه به اطالعات 

منتشرشده، اقدام به مقایسه موارد نمایید.
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در این سایت شما تنها کافی است تا حوزه های موردنظر خود را جست جو نمایید، 
این سایت افراد فعال در هر حوزه را به شما معرفی خواهد کرد، با این حال خدمات 
این سایت تنها شامل مورد فوق نبوده و توصیه می شود تا آشنایی کاملی را نسبت 

به آن پیدا نمایید.
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درس��ت به مانند گزینه قبل، در این س��ایت نیز تنها کافی اس��ت تا حوزه کاری 
خود را جس��ت و جو کرده و با افراد فعال در حوزه خود آش��نا شوید. فراموش نکنید 
که بس��یاری از افراد خود را اینفلوئنسر نمی دانند، با این حال فعالیت های حرفه ای 

آنها باعث شده است تا تعدادی مخاطب را پیدا کرده وتا به امروز به دنبال استفاده 
تجاری از محبوبیت خود نبوده اند. بدون ش��ک همکاری با این دسته از افراد بسیار 
کم هزینه خواهد بود. درواقع این نکته را نیز باید مورد توجه خود قرار دهید که شما 
باید نس��بت به هزینه اقدام خود کامال آگاه باشید. برای مثال ممکن است به جای 

همکاری با یک اینفلوئنسر، شما قادر به استفاده از ده ها فرد دیگر باشید. 
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در هر زمینه ای که مرتبط با اینترنت می باشد، گوگل خدمات فوق العاده ای را ارائه 
کرده است. یکی از این موارد پنل هشدار آن بوده که برای استفاده از آن تنها کافی 
اس��ت تا کلمات کلیدی خود را وارد نمایید، پ��س از کوچک ترین اتفاقات پیرامون 
این حوزه، گوگل شما را مطلع خواهد کرد که بدون شک از دل آنها می توانید افراد 

مناسبی را پیدا نمایید.
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که در مراس��م های مرتبط با حوزه کاری خود، 
می توانید اینفلوئنس��رهای زیادی را مشاهده نمایید. بدون شک با کمی جست و جو 
فرصت کافی برای مکالمه با آنها وجود خواهد داشت. بررسی صفحات دیگر زمینه 
را برای پیدا کردن اینفلوئنس��رهای بیش��تر فراهم خواهد نمود. با دنبال کردن یک 
اینفلوئنسر، شما با تعداد بی شماری پیشنهاد دنبال کردن افراد مشابه مواجه خواهید 
ش��د. همچنین صحبت ک��ردن با افرادی ک��ه تجربه همکاری با اینفلوئنس��رها را 

داشته اند، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
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چگونه مناسب ترین اینفلوئنسرها را برای همکاری با برند خود پیدا کنیم

آیا دنیای تبلیغات هنوز هم اعتماد مخاطب را 
به همراه دارد؟

دنیای تبلیغات در طول یک دهه گذش��ته تغییرات بسیار زیادی 
کرده اس��ت. با افزای��ش تمایل کاربران برای حضور در ش��بکه های 
اجتماع��ی و ب��ه طور کلی فضای آنالین س��طح دسترس��ی آنها به 
ابزارهای مسدودس��ازی تبلیغات به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 
یافته است. این امر موجب ایجاد پرسشی اساسی در حوزه تبلیغات 
ش��ده اس��ت: آیا هنوز هم مخاطب به عرصه تبلیغات اعتماد دارد؟ 
اگر عنصر اعتماد از فعالیت هر حوزه ای حذف شود، دیگر هیچ کس 
امکان ادامه فعالیت را نخواهد داش��ت. به ط��ور کلی اگرچه میزان 
اعتماد کاربران آنالین به تبلیغات برندها کاهش یافته، اما هنوز هم 

روزنه هایی از امید باقی مانده است. 
براساس گزارش موسس��ه Best Companies بر روی 1052 
شهروند آمریکایی نزدیک به 65 درصد از آنها فرآیند شخصی سازی 
محت��وا از س��وی برندها در ح��وزه تبلیغات را بی فای��ده و ناکارآمد 
توصی��ف کرده اند بنابراین نخس��تین نقطه ضع��ف برندها در زمینه 
جلب نظر مخاطب هدف حوزه شخصی س��ازی محتواس��ت. جالب 
اینکه توس��عه فناوری هوش مصنوعی نیز کمک چندانی به برندها 

نکرده است. 
خب��ر خوش برای برندها افزایش اعتماد نس��ل جوان به ادعاهای 
برندهاست. این امر در نتیجه سرمایه گذاری برندهای بزرگ بر روی 
گروه های همس��االن نسل Z اس��ت. به این ترتیب برندهایی نظیر 
نایک با انجام تحقیقات گس��ترده ب��ر روی مخاطب هدف موفق به 
شناسایی سلیقه شان در حوزه های مختلف شده اند. این امر بر روی 
وضعی��ت برندها تاثیر قابل مالحظه ای دارد. ام��روزه اگر برندها در 
تالش برای افزایش تاثیرگذاری کمپین های تبلیغاتی ش��ان هستند، 
بای��د تالش بیش��تری برای جلب نظر گروه های نس��ل جوان کنند. 
ای��ن امر میزان تاثیرگذاری کمپین برنده��ا را به طور میانگین 30 
ت��ا 36 درصد افزای��ش می دهد. این میزان از افزای��ش تاثیرگذاری 
با توجه به مقاومت س��خت نس��ل جوان در برابر محتوای تبلیغاتی 

بسیار اهمیت دارد. 
یک��ی دیگ��ر از نقاط ضع��ف برنده��ا در زمینه تبلیغ��ات ناتوانی 
در زمینه حفظ جذابیت کمپین ش��ان اس��ت. به ای��ن ترتیب اغلب 
کاربران نس��ل جوان در ش��بکه های اجتماع��ی در زمینه کلیک بر 
روی لینک های جانبی تبلیغات برای آش��نایی بیشتر با محصوالت 
تجربیات منفی بیان می کنند. این امر به دلیل تفاوت س��طح کیفی 
محتوای موجود در اکانت رس��می برندها در شبکه های اجتماعی و 
نکات بیان ش��ده از سوی آنها در سایت رسمی شان است. اگر برندها 
در تالش برای کس��ب اعتماد بیش��تری از مخاطب هدف هس��تند، 
بای��د برنامه ای دقیق در زمینه شخصی س��ازی محتوای تبلیغاتی و 
همچنین ایجاد تعادل میان محتوای موجود اکانت و س��ایت رسمی 
داش��ته باش��ند. در غیر این صورت میزان بی اعتم��ادی کاربران به 

محتوای تبلیغاتی آنالین افزایش خواهد یافت. 
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راهکار گوگل برای کاهش رشد ویروس کرونا

در چند وقت اخیر شیوع ویروس کشنده کرونا، به صدر اخبار راه 
یافته و توجه جهانی را به خود جلب کرده اس��ت. این مسئله حتی 
بر روی کس��ب وکارها نیز تاثیر منفی داشته و منجر به بسته شدن 
بس��یاری از کارخانه ه��ا و نمایندگی های ف��روش برندهای مختلف 
ش��ده اس��ت، با این حال ش��اید بهترین اقدام در هن��گام بروز یک 
بحران، اطالع رس��انی درست و افزایش آگاهی ها باشد. در این رابطه 
گوگل اعالم کرده اس��ت که سرویس هشداری را برای این ویروس 
راه اندازی کرده اس��ت تا اف��راد به موثق ترین اخب��ار مرتبط با این 
بیماری دسترس��ی داشته و پایگاهی را برای کسب اطالعات درست 
وجود داشته باش��د. همچنین در این سیستم، امکان مشاهده روند 
رش��د کرونا نیز وجود دارد و این امر باعث می ش��ود ت��ا افراد بهتر 
بتوانن��د خ��ود را در برابر آن حفظ کنن��د. در نهایت وجود تعدادی 
مقاله آموزش��ی ب��رای افزایش آگاهی ه��ا از نحوه مقابل��ه، از دیگر 
ویژگی های این سیس��تم محسوب می ش��ود. با این حال کمک های 
گ��وگل تنها ش��امل این اقدام نش��ده و مدیران این ش��رکت اعالم 
کرده ان��د که کمک 250 هزار دالری به صلیب س��رخ انجام ش��ده 
اس��ت. همچنین تعطیل��ی نمایندگی های گوگل در کش��ور چین و 
ادامه فعالیت با کارمندان حاضر در این کش��ور از طریق دورکاری، 
از دیگر تصمیمات گرفته ش��ده این شرکت برای حفظ جان افراد در 
براب��ر این تهدید بوده اس��ت. حال باید دید ک��ه گوگل برای کمک 
بیش��تر چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دهد و برندهای 

دیگر چه برنامه ای را خواهند داشت. 
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تصور کامال نادرس��ت اکثر مدیران این اس��ت که برای قرار گرفتن در یک مسیر 
درس��ت، حتما نیاز به اقدام و یا اقداماتی بس��یار بزرگ و هزینه بر بوده و به غیر از 
آن شانسی برای موفقیت وجود ندارد، با این حال شما با پیمودن گام های کوچک، 
در نهایت مس��یری طوالنی را طی خواهید کرد. به همین خاطر همواره بهتر است 
تا در ابتدای کار خود به دنبال س��اده ترین اقدامات باش��ید و پس از رسیدن به یک 
سطح مطلوب، موارد حرفه ای تر را مورد توجه قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا 
شایستگی الزم برای کسب باالترین حد نتایج از هر اقدام نیز به وجود آید. در همین 
راستا به بررسی 12 اقدام کامال ساده ای خواهیم پرداخت که به موفقیت بیشتر شما 

در زمینه بازاریابی اینترنتی منجر خواهد شد. 
1-از پخش زنده استفاده کنید

برای موفقیت در بازاریابی اینترنتی هیچ اقدامی به اندازه تولید محتوا ارزش��مند 
نخواه��د بود، با این حال میزان اهمیت روش ها در این رابطه برابر نبوده و مخاطب 
تمایل بسیار باالیی را به مشاهده ویدئو ها دارد. در این بین پخش زنده بهترین گزینه 
محس��وب شده و حس نزدیک بودن کامل مخاطب به شما را به همراه دارد، با این 
حال تا به امروز چندان مورد توجه جدی قرار گرفته نش��ده اس��ت. به همین خاطر 
ضروری است تا برای آن برنامه ریزی مداومی داشته باشید. با این حال رعایت اعتدال 
بس��یار مهم بوده و باعث می ش��ود تا اقدام ش��ما بیش از حد تکراری نشود. درواقع 

مهم ترین بودن یک مورد به معنای کنار گذاشتن سایر روش ها نیست. 
2-محتوای خود را برای جست و جوی صوتی بهینه سازی کنید

در نخستین روزهای سال جدید اعالم شد که میزان جست وجوی صوتی کاربران 
چند برابر ش��ه و امسال نیز روند افزایشی خود را با نرخی باورنکردنی ادامه خواهد 
داد. درواقع در حال حاضر بیش از 30درصد جست وجوها بدون نگاه کردن به صفحه 
گوش��ی و با استفاده از دستیارهای صوتی انجام می شود. به همین خاطر شما باید 
برای استفاده حداکثری از این تغییر مهم، آمادگی الزم را داشته باشید. در این رابطه 
بهینه س��ازی محتواها برای هماهنگی الزم با جست وجوی صوتی، مهم ترین اقدام 

بوده و الزم است تا سریعا اقدامات الزم را انجام دهید.
3-فیلم های بیشتری را تولید کنید 

همانطور که در بخش نخس��ت نیز عنوان شد، فیلم ها محبوب ترین نوع محتواها 
محسوب شده و الزم است تا نسبت به آنها توجه داشته باشید. فراموش نکنید که 
دیدن، درک بس��یاری از موارد را س��اده تر خواهد کرد. بر طبق پیش بینی ها تا سال 
2022 بی��ش از 82درصد حجم ترافیک اینترنت متعلق به محتوای مذکور خواهد 
بود. درواقع اگر از همین امروز برنامه ای جدی را برای این بخش نداشته باشید، بدون 
ش��ک محکوم به نابودی و فرصت سوزی خواهید بود. خوشبختانه امروزه تکنولوژی 
به حدی پیش��رفت کرده است که ش��ما حتی با دوربین های موبایل های جدید نیز 
می توانی��د در این زمینه اقدامات الزم را انج��ام دهید، با این حال در صورتی که از 
بودج��ه کافی برخوردار هس��تید، هیچ گاه از اهمیت تجهیزات بیش��تر و بهتر برای 
ارتقای سطح کاری خود غافل نشوید. این اقدام بدون شک در زمینه سئو نیز نتایج 

فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت.

4-اهمیت زیرنویس را جدی بگیرید 
این امر که تنها به یک زبان تولید محتوا نکنید، باعث خواهد شد تا شانس کسب 
مخاطب بیشتری را داشته باشید، با این حال این امر نباید شما را از اهمیت ترجمه 
بهترین مطالب غافل سازد. درواقع شما باید در این زمینه نیز کامال فعال باشید. نکته 
دیگری که ذکر آن کامال ضروری به نظر می رسد، این است که دوبله کردن ویدئو ها 
تا به امروز چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. با نگاهی به آمارهای منتشرش��ده 
پی به حقیقت این جمله خواهید برد. درواقع بیش از 85درصد کاربران فیس بوک، 
ویدئو ها را بدون صدا مش��اهده می کنند. این امر دالیل مختلفی نظیر در دسترس 
نب��ودن هندزفری را دارد. به همین خاطر بهتر اس��ت تا حتی برای زبان اصلی نیز 

زیرنویس داشته باشید. 
5-به تفاوت شبکه های اجتماعی توجه داشته باشید 

بدون ش��ک هر ش��بکه از امکانات خاص خ��ود برخوردار ب��وده و مخاطبان آن 
رفتارهای متفاوتی را خواهند داشت. برای مثال یک کاربر توییتر ابدا به مانند فردی 
در اینستاگرام رفتار نکرده و این امر باعث می شود تا استفاده از مطالب یکسان تنها 
باعث کاهش ش��دید تاثیرگذاری اقدامات شما باشد. در این راستا ضروری است تا 
تمامی ش��بکه های را مورد تحلیل قرار داده و برای هر یک از آنها محتوای جداگانه 

تولید کنید. 
6-پادکست تولید کنید 

پادکست ها بهترین انتخاب های ممکن برای استفاده از زمان های مرده محسوب 
می ش��ود که در چند سال اخیر بسیار محبوب شده است. به همین خاطر شما نیز 
باید در این رابطه اقداماتی را انجام دهید. خوشبختانه فعالیت در این زمینه بسیار 

کم هزینه بوده و به همین خاطر هر برندی می تواند فعالیت خوبی را داشته باشد. 
7-از هر فرصتی برای شناخت بیشتر مخاطب استفاده کنید 

این امر که به س��رعت به ش��ناخت الزم از مخاطبان خود دس��ت پیدا کنید، در 
نحوه فعالیت شما تاثیرگذار خواهد بود. درواقع تمامی فعالیت های بازاریابی شما در 
راستای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان بوده و به همین خاطر ضروری است تا توجه 
ویژه  ای را به آنها داش��ته باش��ید. در این رابطه ایجاد یک پایگاه داده برای مکتوب 
ک��ردن اطالعات کامل مخاطبان، ضروری خواهد بود. همچنین فراموش نکنید که 
شما حتی با یک نظرسنجی ساده، می توانید به اطالعات الزم برای انجام تحلیل های 

خود دست پیدا کنید. 
8-شبکه اصلی خود را پیدا کنید 

اگرچه همواره توصیه می ش��ود که تا حد امکان در شبکه های اجتماعی مختلف 
حضور داشته باشید، با این حال این امر به معنای ارزش یکسان آنها نبوده و ضروری 
اس��ت تا یک مورد اصلی را انتخاب کرده و بیشترین تمرکز خود را بر روی آن قرار 
دهی��د. در این رابطه می��زان محبوبیت در جامعه هدف، یک��ی از معیارهای اصلی 
محس��وب می شود. در نهایت با تعیین اولویت ها، شما شاهد کسب نتایج به مراتب 

بهتر خواهید بود. 
9-محتواهای متنی خود را به ویدئو تبدیل کنید 

میزان اهمیت ویدئو به حدی اس��ت که اگر تمامی موارد را نیز به آن اختصاص 
دهیم، بدون شک اقدامی اشتباه صورت نگرفته است. در این رابطه توصیه می شود 
که برای تولید محتوا، اولویت اول شما ویدئو باشد. فراموش نکنید که شما در یک 

ویدئوی کوتاه، می توانید به صورت کامل یک مقاله چند صفحه ای را توضیح دهید. 
نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که این اقدام را 
صرفا برای مطالب جدید خود انجام نداده و از اهمیت س��اخت ویدئو از محتواهای 
متنی قدیمی خود نیز غافل نشوید. این امر باعث خواهد شد تا محتواهایی که تا به 
امروز مورد توجه جدی قرار نگرفته اس��ت، محبوبیت بیشتری را پیدا کنند. درواقع 
قدیم��ی بودن یک متن، به معن��ای از بین رفتن ارزش آن نبوده و برای بس��یاری 
از مطال��ب نمی ت��وان محدوده زمانی ای را تعیین ک��رد. همچنین با تغییر برخی از 

اطالعات و به روزرسانی مطالب، یک محتوای جدید شکل خواهد گرفت. 
10-به مسئله کیفیت بیش از کمیت توجه داشته باشید 

اشتباه بسیار بزرگ این است که افراد تصور می کنند که هرچه مطالب بیشتری را 
داشته باشند، شانس کسب مخاطب بیشتری را نیز خواهند داشت، با این حال توجه 
داشته باشید که شما حتی در بهترین حالت ممکن نیز از چندین رقیب برخوردار 
خواهید بود. به همین خاطر اگر مطالب شما کیفیت الزم را نداشته باشد، به صورت 
ناخواس��ته تبلیغ برندهای دیگر را کرده و مخاطبان را به سمت آنها سوق خواهید 
داد. در این رابطه کافی است تا نگاهی به بهترین کارگردان های جهان بیندازید که 
با یک فیلم شاهکار، به موفقیتی دست پیدا می کنند که سایرین با حتی 20 فیلم 
تولیدی خود در یک س��ال حتی به سطح آنها نزدیک نیز نشده اند. به همین خاطر 
ضروری است تا تنها چیزی را تولید کنید که ارزش مشاهده و مطالعه بسیار باالیی را 
داشته و یک شاهکار محسوب شود. این امر خود بیانگر حرفه ای بودن شما و تمامی 

افراد تیم شرکت خواهد بود. 
11-از بازنشر واهمه نداشته باشید 

این امر که محتواهای ارزش��مند س��ایرین را بازنش��ر کنید، ابدا اقدامی نادرست 
محسوب نشده و حتی زمینه ارتباط بهتر را فراهم خواهد کرد. فراموش نکنید که 
ش��ما تنها زمانی می توانید به عنوان یک مدیر به عملکرد خود افتخار کنید که در 
زمینه پیدا کردن دوس��ت، بهتر از پیدا کردن دشمنان عمل کرده باشید. همچنین 
همکاری شما با سایر افراد و برندها، به معنای افزایش توان برای کسب موفقیت های 
بیش��تر خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در زمینه بازنش��ر مطالب 
منتخب نیز فعالیت داش��ته و با این اقدام به جامعیت هرچه بیش��تر مطالب خود 
کمک کنید. در نهایت به خاطر داشته باشید که اگرچه تنوع داشتن مطالب بسیار 
مهم اس��ت، با این حال فراموش نکنید که تمامی اقدامات باید ارتباط الزم با حوزه 

کاری شما را داشته باشد. 
12-تعامل بیشتر را جادوی موفقیت بدانید 

به هر میزان که موفق ش��ده باش��ید تا مخاطب را از فردی صرفا بیننده، خارج 
کنید. بدون شک شانس موفقیت باالتری را خواهید داشت که رسیدن به این هدف 
در حال حاضر با ایجاد انواع مس��ابقات و چالش ها انجام می گیرد، با این حال ش��ما 
ب��ا اقدامات تکراری نمی توانید جذابیت و تمایز الزم را ایجاد کنید. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا تنوع کافی در روش ها را داشته باشید. برای مثال امروزه استفاده 
از تکنولوژی های��ی نظی��ر VR و AR ، عکس ه��ای 360 درجه، ان��واع آزمون ها و 
نظرسنجی ها برای افزایش تعامل خود با مخاطب استفاده می کنند. درواقع شما باید 
به هر نحوی که می توانید، مخاطب را با خود درگیر کرده و این حالت را حفظ کنید. 
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روانشناسی فروش بیشتر در صنعت خرده فروشی
فروش موفق با قیمت گذاری عجیب و غریب

اغل��ب برندها در تالش ب��رای تولید محصوالت ج��ذاب و کاربردی برای 
مخاط��ب هدف هس��تند. هر چقدر ه��م که محصوالت برند م��ا کاربردی و 
موردپسند مخاطب هدف باشد، در نهایت باید قیمتی برای آن انتخاب کنیم. 
بسیاری از مشتریان با مشاهده قیمت محصوالت نظرشان درباره خرید تغییر 
پیدا می کند. در هر صورت تعیین قیمت برای محصوالت یکی از دشوارترین 
بخش های کسب و کار محسوب می  شود. به همین خاطر در صورت موفقیت 
در زمینه قیمت گذاری مطلوب محصوالت بخش وس��یعی از مسیر موفقیت 
طی خواهد ش��د. برخی از برندها با تکیه بر احساسات هیأت مدیره با تجربه 
قبل��ی اقدام ب��ه انتخاب یک س��طح قیمت برای محصوالت ش��ان می کنند. 
این امر در بس��یاری از مواقع موجب نگرانی و اس��ترس بیش از حد مدیران 
برن��د در زمینه فروش مطلوب محصوالت می ش��ود. وقتی کار ما غیردقیق و 

کارشناسی نشده باشد، احتمال بروز خطا نیز افزایش خواهد یافت. 
تعیین قیمت مناسب در تمام کسب و کارها اهمیت دارد. این امر به طور 
وی��ژه ای برای فروش��گاه های آنالین و آفالین دارای اهمیت اس��ت. اگر یک 
فروشگاه در زمینه جلب نظر مخاطب هدف با قیمت های مناسب موفق عمل 
نکند، ش��انس زیادی برای ادامه فعالیت در بازار رقابتی نخواهد داشت. خبر 
خوش برای برندها و خرده فروش��ی ها امکان دستیابی به یک فرمول مناسب 
در زمین��ه قیمت گذاری محصوالت اس��ت بنابراین دیگر نی��ازی به انتخاب 
قیمت به طور شانس��ی نیس��ت. در این زمینه علم روانشناسی و آمار کمک 
گس��ترده ای به ما خواهد کرد. اگر برندها فرآیند قیمت گذاری را با اس��تفاده 
از اصول درس��ت بیاموزند، احتمال دستیابی به موفقیت بسیار بیشتر خواهد 
ش��د. در ادامه تالش اصلی دستیابی به راهکاری مناسب برای تعیین قیمت 

محصوالت خواهد بود. 
روانشناسی قیمت گذاری محصوالت

بدون تردید قیمت محصوالت تاثیر روانش��ناختی قابل مالحظه ای بر روی 
مخاطب هدف دارد. فرآیند رواشناس��ی قیمت گذاری محصوالت از سده 19 
میالدی و از س��وی روزنامه ها شروع ش��د. در آن زمان تعیین قیمت رقابتی 
برای جلب مخاطب بیش��تر ضروری ب��ود. وقتی کانال های خبری محدود به 
روزنامه باشد، تمام مردم عالقه مند به خرید انواع نشریات خواهند بود. بدون 
ش��ک اکنون دیگر چنین وضعیتی برای صنع��ت روزنامه و مطبوعات وجود 
ندارد. از آن زمان تا به حال شرکت های بزرگ و کوچک تالش بسیار زیادی 
برای انتخاب سطح قیمت های رقابتی به منظور غلبه بر رقبای شان کرده اند. 
خوش��بختانه در طول چند دهه اخیر پیش��رفت های بسیار زیادی در زمینه 
روانشناس��ی قیمت گذاری محصوالت روی داده اس��ت. به این ترتیب برندها 
فرصت بیش��تری ب��رای جلب توجه مخاطب هدف دارن��د. در این مقاله من 
به یکی از ش��یوه های جذاب و تا حدی غیرمنتظ��ره در حوزه قیمت گذاری 

محصوالت خواهم پرداخت. 
استفاده از قیمت های عجیب و غریب برای افزایش فروش

اس��تراتژی اس��تفاده از قیمت های عجیب و غریب مبتنی بر کاهش اندک 
هزین��ه محصوالت، به عنوان مثال در حد چند س��نت، ب��رای ارزان به نظر 
رسیدن آنهاست. این امر تاثیر رواشناختی قابل مالحظه ای بر روی مخاطب 
هدف دارد. اغلب برندهای بزرگ برای ارزان تر نشان دادن محصوالت شان در 
مقایسه با سایر کاالهای مش��ابه اقدام به استفاده از این استراتژی می کنند. 
به عن��وان مثال، اگر قیمت محصوالت دیگر برندها 10 دالر باش��د، برند ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان اس��تفاده از قیمت 9.99 دالر 
را خواه��د داش��ت. در این میان ما فقط یک س��نت ارزان تر فروش خواهیم 
داش��ت، اما تاثیر روان��ی همین تفاوت قیمت اندک ب��ر روی مخاطب هدف 
بس��یار زیاد اس��ت.  اجازه دهید سطح قیمت 2 هزار دالر برای یک محصول 
ح��وزه فناوری ه��ای نوین را م��ورد توجه قرار دهیم. اگر یک برند با س��طح 
قیمت 1995 دالر به رقابت با محصول موردنظر بپردازد، براساس استراتژی 
قیمت گذاری عجیب و غریب ش��انس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. 
در نگاه نخس��ت این ش��یوه عجیب و ش��اید غیرمفید به نظر برس��د، اما در 
صورت شناس��ایی درس��ت قیمت های رقبا امکان کسب موفقیت از سوی ما 
وجود دارد.  نکته جالب در صنعت خرده فروشی استفاده از الگوی مورد بحث 
برای محصوالت کامال مشابه است. به این ترتیب با یک دستکاری کوچک در 

قیمت ها امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم می شود. 
امروزه دالیل بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری الگوی قیمت گذاری عجیب 
و غریب عنوان می ش��ود. برخی از شرکت ها هماهنگی سطح قیمت موردنظر 
با انتظار مش��تریان برای یافتن محص��والت ارزان را دلیل اصلی موفقیت در 
ف��روش می دانند. به این ترتیب مخاطب در جس��ت وجو برای س��طح قیمت 
ارزان ت��ر و مواجه��ه با محصوالت مش��ابه به محض مش��اهده یک محصول 
ارزان تر جذب آن می ش��ود. ای��ن امر حتی درباره تفاوت قیمت های بس��یار 
نزدیک به هم نیز صحت دارد. به عنوان مثال اگر قیمت محصوالت مشابه در 
خرده فروش��ی های دیگر 400 دالر باشد، ما با انتخاب سطح قیمت 399.99 

دالر نیز امکان جلب نظر مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
یکی از نکات مهم در این زمینه تالش برندها برای کاهش بیش��تر قیمت 
ب��ه منظور جلب نظر دوچندان مخاطب اس��ت. به این ترتیب ش��رکت ها به 
جای اس��تفاده از قیمت 299.99 دالر به س��راغ قیمتی مانند 29۷.6۷ دالر 
می روند. این امر احساس ناخوشایند برخی از مشتریان در زمینه استفاده از 
ش��رکت ها از الگوی قیمت گذاری عجیب و غریب را رفع می کند. به هر حال 
با افزایش ش��هرت این تکنیک پاسخگویی به برخی از احساسات ناخوشایند 

مشتریان ضروری خواهد بود. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه استفاده از الگوی قیمت گذاری 
عجیب تالش برای کاهش شدید قیمت هاست. به این ترتیب حاشیه 
س��ود آنها به خطر می افتد. استراتژی قیمت گذاری عجیب و غریب 
فقط در صورت پایبندی به س��ود خودمان کارکرد مناس��ب خواهد 
داش��ت. به هر حال برند ما نیز باید سود مناسبی از فرآیند کسب و 
کار داشته باشد. بنابراین کاهش شدید قیمت ها حتی در مدت زمانی 
محدود را فراموش کنید. تاثیر روانی قیمت های بسیار پایین انتظار 
مداوم چنین قیمت گذاری از س��وی مش��تریان است. به این ترتیب 
در صورت افزایش هرچند اندک قیمت محصوالت مش��تریان مان از 
دس��ت خواهند رفت.  نکته نهایی درب��اره الگوی بازاریابی تاثیرگذار 
مربوط به ایجاد تمایز میان برندمان با دیگر رقباس��ت. گاهی اوقات 
تالش برای فروش محصوالت به طور انحصاری در بازار ایده جذابی 
خواهد بود. در این صورت اگر از الگوی قیمت گذاری عجیب و غریب 
نیز استفاده کنیم، تاثیرگذاری ما دوچندان خواهد شد. همچنین در 
صورت اس��تفاده از این شیوه در کنار سایر الگوهای قیمت گذاری و 

فروش سود نهایی برندمان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
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3 نیاز ضروری کارمندان که کمتر به آن توجه 
شده است

بس��یاری از مدیران تص��ور می کنند که پرداخ��ت به  موقع حقوق 
کارمندان، تنها خواس��ته محسوب شده و س��ایر موارد بی معناست، 
با این حال الزم اس��ت تا توجه داش��ته باش��ید که پرداخت حقوق، 
حق مس��لم کارمندان بوده و این امر یک ویژگی محسوب نمی شود. 
با این حال اگر خواهان کارمندانی هس��تید که تنها به خاطر مسائل 
مالی با ش��ما همکاری نکنند، ضروری اس��ت تا نگاهی فراتر از این 
مسائل را داشته باشید. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که در حال حاضر با توجه به وجود برندهای متعدد 
کارمندان ش��ما هم��واره گزینه های دیگری را نیز خواهند داش��ت. 
همچنین جهان امروز به مانند 100 س��ال گذشته نبوده و نمی توان 
با ش��یوه های قدیمی با کارمندان رفتار کرد. در نهایت رفتار ایده آل 
شما و توجه به مسائل کوچک، مزیت های شما در برابر سایر مدیران 
خواهد بود. بدون ش��ک این امر که قادر باش��ید تا انگیزه تیم خود 
را حفظ و ارتقا دهید، از جمله مهارت های مدیریتی ش��ما محسوب 
خواهد شد. در همین راستا اگر خواهان تبدیل شدن به مدیری بهتر 

هستید، این سه توصیه می تواند معجزه آسا باشد.
1-کمک به ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی

اگرچه ممکن است تصور کنید که ایجاد تعادل میان کار و زندگی 
شخصی امری شخصی محسوب می  ش��ود، با این حال نتایج آمارها 
حاک��ی از آن اس��ت که بیش از نیمی از کارمن��دان در این زمینه با 
مشکالت جدی مواجه هستند. به همین خاطر مشاوره و کمک های 
شما به عنوان فردی باتجربه، می تواند کامال گره گشا باشد. فراموش 
نکنید که ضعف در این زمینه باعث می شود تا کارمندان ابدا نتوانند 
بهترین عملکرد ممکن را داش��ته باشند. در نهایت به هر میزانی که 
به کارمندان خود بیشتر کمک کنید، بدون شک به فردی محبوب تر 
تبدیل خواهید شد. در نهایت با این اقدام شما به شناخت بیشتر از 
کارمندان خود دست پیدا خواهید کرد که مدیریت آنها را با سهولت 
بیش��تری همراه می سازد. برای مثال ممکن است یکی از کارمندان 
ب��ه علت فاصله دور منزل خود، نیاز به خروج س��ریع تر از ش��رکت 
داشته باشد. تحت این شرایط ابدا مشکلی ندارد که در قوانین خود 

انعطاف های الزم را داشته باشید. 
2-پیگیری اقدامات و تاش برای ایجاد ارتباطی دوستانه 

این امر که کارمندان ش��ما را پیگیر اقدامات خود احساس کنند، 
بدون ش��ک برای آنها ارزش��مند خواهد بود. درواقع این امر بیانگر 
اهمیت داشتن آنها در شرکت بوده و باعث می شود تا انگیزه باالتری 
را برای ارائه کیفیت باالتر داش��ته باش��ند. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا همواره به نحوی رفتار کنید که بیانگر توجه ش��ما نسبت 
به آنها باش��د. در این رابطه هر زمان که نیاز اس��ت، با افراد جلسات 
خصوصی داش��ته باش��ید تا فرصتی برای مطرح کردن مشکالت و 
برنامه ریزی بهتر برای آینده وجود داشته باشد. همچنین کارمندان 
تمایل دارند تا ارتباط آنها با مدیر ش��رکت کامال دوستانه باشد. این 
امر در حالی است که بسیاری از مدیران تصور می کنند که باید کامال 
مقرراتی و س��رد رفتار کنند، با این حال هیچ دلیل قانع کننده ای در 
این رابطه وجود نداشته و نباید فراموش کنید که پس از خانه، افراد 
بیش��ترین زمان را در محیط شرکت سپری خواهند کرد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا احس��اس راحتی الزم را داش��ته باشند. در 
غیر این صورت در معرض انواع اس��ترس های مخرب و بی دلیل قرار 
خواهند گرفت. در نهایت این اقدام باعث خواهد شد تا افراد نسبت 
به شما، محیط شرکت و کار خود نوعی وابستگی پیدا کنند که این 
ام��ر مفهومی جدید در علم مدیریت به نام خانواده را مطرح خواهد 
کرد. درواقع تنها تحت این ش��رایط می توان باالترین حد وفاداری و 

تالش را مشاهده کرد. 
3-تجربیاتی جدید خلق کنید 

هی��چ چیز بدت��ر از آن نخواهد بود که کارمن��دان خود را درگیر 
روزمرگی تصور کنند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برای آنها به 
نحوی برنامه ریزی کنید که امکان یادگیری و کسب تجربیات جدید 
وجود داشته باشد. درواقع این امر که شغل افراد سبب ارتقای سطح 
آنها نیز ش��ود، بدون ش��ک بس��یار مهم بوده و این نکته را فراموش 
نکنی��د که تنها درصد کم��ی از افراد تمایل دارند که تا آخر عمر در 
جای��گاه فعلی خود باق��ی بمانند. به همین خاطر درس��ت به مانند 
خودتان که هر س��اله در تالش برای کس��ب دستاوردهای بیشتر و 
جدیدتر هس��تید، الزم اس��ت تا این نیاز را برای کارمندان خود نیز 

محترم شمارید. 
در نهای��ت توصیه می ش��ود که با کارمندان خ��ود به نحوی رفتار 
کنید که در زمان کارمندی به آن ش��یوه تمایل داش��ته اید. این امر 
ی��ک راهکار کلی و معجزه آس��ا در رابطه با هر موضوعی محس��وب 
می شود. درواقع نیروی انسای بزرگ ترین دارایی شما محسوب شده 

و شایسته است تا توجه ویژه ای را به آن داشته باشید. 
entrepreneur :منبع
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 انسان موجودی دوراندیش و آینده نگر است که با اندیشه و خرد برای نیازهای 
خود برنامه ریزی می کند. بیمه نیز یکی از برنامه آینده نگرانه انس��ان امروز است 
که برای رویارویی با خطرات احتمالی و رفع مش��کالت اقتصادی طراحی ش��ده 

است.
بیم��ه در واقع وس��یله ای موثر در جب��ران زیان های مالی ناش��ی از حوادث و 
ایجاد بس��تری آرام برای رش��د و توسعه اقتصاد ملی اس��ت. به بیان دیگر بیمه 
نه تنها اسباب آرامش و گاه آسایش افراد یک جامعه را فراهم می  کند بلکه سبب 
ش��کوفایی خالقیت های انسانی می ش��ود زیرا هر قدر انسان در آرامش بیشتری 
باش��د امکان بروز خالقیت های او هم زیادتر خواهد بود و کارایی و اثربخش��ی او 
برای جامعه بیش��تر خواهد ش��د از س��وی دیگر بیمه به رشد و توسعه اقتصادی 

کشور کمک و زمینه ها را برای آبادانی بیشتر فراهم می کند.
 کش��ورهای پیشرفته با نگاهی خردمندانه از بیمه به عنوان ابزاری بسیار موثر 
در ایجاد آرامش فردی و آس��ایش اجتماعی استفاده می کنند؛ به گونه ای که در 
خیلی از کش��ورهای پیشرفته، افراد حداقل از یک بیمه عمر برخوردارند و حتی 
در برخی کشورها در حال توسعه نیز افراد گاه تا دو و یا بیشتر بیمه 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 
س��ال 1314 وارد کشور ایران شده و از طریق شرکت های مختلف بیمه خارجی 
و داخلی به بیمهگذاران خدمات گوناگون بیمه ای ارائه گردیده اما روند ارائه این 
خدم��ات در ایران چن��دان صعودی نبوده گرچه می توان به رش��د بیمه عمر در 
ایران امیدوار بود اما هنوز آنچنان که باید و ش��اید ایرانی ها از بیمه عمر استفاده 

نمی کنند. 
طبق نظر کارشناس��ی امروزه بیمه های عمر در برخی از کش��ورها به 
حدی پیشرفت نموده که سایر رشته های بیمه را تحت الشعاع قرار داده 
اس��ت، به طوری که در کش��ورهای ژاپن، فنالند، سوییس، فرانسه، کره 
جنوبی، هنگ کنگ، س��نگاپور ، هند و برخی کشورهای دیگر بیمههای 
عم��ر بین 60 تا 80درصد کل حق بیمه بازار بیمه ای این کش��ورها را 
به خود اختصاص داده اس��ت. حتی در هندوس��تان که جزء کشورهای 
در حال توس��عه به شمار می رود در سال 1996 تعداد 102/100/000 
بیمهنام��ه عمر در جریان بوده، بدین ترتیب به طور متوس��ط از هر دو 
خانوار هندی تقریبا یک خانوار تحت پوش��ش بیمه های عمر قرار دارند 

و از مزایای این نوع بیمه برخوردار هستند.
 در داخل کش��ور این س��هم به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت و سهم این بیمه 
هرچند در آمارهای رسمی و غیررسمی متفاوت است اما به طور مشخص می توان 
گفت س��هم این بیمه در دامنه 10 تا 20درصد قرار دارد که البته اگر این س��هم 
حق بیمهها به جمعیت 80 میلیونی کش��ور هم بخواهیم تقس��یم کنیم مشخص 

می شود کمتر از 3درصد از جمعیت کشور خریدار چنین بیمهای هستند.
 در صورت��ی ک��ه بیمه نه تنها بر زندگی فردی افراد یک جامعه برای رس��یدن 
ب��ه آرامش کمک می کند حتی بر بازارهای مالی نی��ز تاثیر دارد. به قول یکی از 
کارشناسان نقش صنعت بیمه در بازارهای مالی به سه صورت ظاهر می شود ابتدا 
تاثیری که این صنعت می تواند بر س��ایر بازارهای مالی اعمال کند که معموال به 
صورت یک پش��تیبان براي کاهش ریسک س��رمایه گذاری به کار مي رود دومین 
نق��ش آن جمع آوری و تجهیز منابع مالی با اس��تفاده از عملیات بیمه گر اس��ت 
که جهت س��رمایه گذاري غیرمس��تقیم و یا مس��تقیم به کار مي برد و در نهایت 
س��رمایه گذار مستقیم صنعت بیمه در فعالیت های اقتصاد کشور، مهم ترین 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. 
با این وصف به برخی از عواملی که مانع رش��د و پیش��رفت 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 در آمده به گونه ای ک��ه طراحی 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 آمار تولی��د ناخالص ملی در کش��ورها پایین تر 

باش��د به همان نسبت آمار بیمه شدگان عمر نیز کمتر است، اما این یک 
اصل قطعی نیس��ت چراکه گاه اس��تثنا نیز وجود دارد و علی رغم پایین 
ب��ودن تولید ناخالص ملی آمار خوبی در زمینه بیمه عمر در آن کش��ور 

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��اده 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 رشد 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 بیش��تری ک��رد. گرچه گاهی همین افراد ب��ی کار علی رغم نبود 
منابع مالی 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 می��ان افراد عادی جامعه این تصور نادرس��ت وج��ود دارد که بیمه تامین 
اجتماعی زندگی آینده آنها را از نظر مالی و درمانی و بازنشستگی تامین می کند 
از این رو احس��اس نمی کنن��د که در این زمینه باید گامی بردارند و سرنوش��ت 
خ��ود را رقم بزنن��د. در صورتی که بیمه تامین اجتماعی ب��ا 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 نقش��ی نداریم. این تصور باطل اس��ت. خداون��د می فرماید لیس 
لالنس��ان اال ما س��عی. این باور نادرست باعث ش��ده خیلی ها به آینده خود فکر 
نکنند و در فقر و تهیدس��تی و بیم��اری 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 و قدر 
می بینند. ش��اعر فیلسوف است. ش��اعر متفکر است. شاعر ریاضیدان است. شاعر 
پزش��ک اس��ت و یا بالعکس.گاهی  منطق با احس��اس در ه��م می آمیزد و طبعا 
احس��اس برنده بازی می ش��ود. به همین خاطر اغلب م��ا ایرانی ها با هیجان ها و 
احس��اس ها زندگی می کنی��م و نمی توانیم منطقی به زندگی و سرنوش��ت خود 

نگاه کنیم.
ساختار بیمه عمر:

الف: نبود ساختار تشکیات 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 های��ی را می بیند یا کتاب هایی را می خواند که ذهن او را آلوده می کند و او 

از مسیر اصلی موفقیت فروش باز می دارد. 
صنع��ت بیمه عمر نیاز به ایجاد س��ازمان آموزش حرف��ه 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 
می ش��ود. بیمه درمان انفرادی گاهی خداماتی ارائه می کند که شخص را وسوسه 

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

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

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 بیش��تر شود امکان 
اعتماد مردم به آن ش��رکت برای بیمه عمر و س��رمایه گذاری به مراتب بیش��تر 
خواه��د بود، 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 سازمان های بزرگ مالی اعتماد مردم به شرکت های ایرانی کم شده تا 
بدانجا که نمی توانند حتی آینده کوتاهی برای آن در نظر بگیرند. یکی از جمالت 
معروف افراد این است: از کجا معلوم که این شرکت هم پول ما را نخورد و نرود 

مگر موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی نبودند؟ 
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

بازاریابی نقش مهمی در رونق بخش��ی اقتصاد مل��ی دارد. در صنعت بیمه هم 
بازاریابی می تواند نقش محوری در رش��د و ش��کوفایی این صنعت داش��ته باشد 
اما متاس��فانه آنچنان که باید و ش��اید ب��ه این مقوله توجه نمی ش��ود. در اغلب 
چارت های س��ازمانی هم بازاریابی نقش محوری ن��دارد. 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 

هر چقدر قراردادهای بیمه عمر به س��مت سادگی و شفافیت برود امکان بیمه 
ش��دن افراد بیشتر است. بسیاری از فروش��ندگان بیمه عمر هم بر این قراردادها 
اش��راف ندارند. ش��اید الزم باش��د بس��یاری از بندها و تبصره های موجود حذف 
ش��ود و یک قرارداد خیلی ساده با زبان فارس��ی روان نوشته شود و هر مشتری 
احتمال��ی 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 ناشناخته اما حیاتی است که 
بیمه گ��ذار در فهم آن ب��از می ماند و امضا می کند. غاف��ل 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. 
ای��ن قراردادها گاه ش��بیه قراردادهای بانکی اس��ت که مش��تری از بانک وام 
می گیرد اما به دلیل طوالنی بودن متن قرارداد و روان نبودن، مش��تری نخوانده 
امض��ا می کند، ام��ا در زمانی خاص همین ق��رارداد ب��رای او چالش هایی ایجاد 
می کن��د. قراردادی را بیمه گذار عم��ر امضا کند که با یک بار خواندن متن آن را 

بفهمد، متنی که در عین سادگی کل محتوا را در خود داشته باشد.
ی: تبلیغات بسیار کم 

برای اینکه  نقش و اهمیت بیمه عمر روشن شود باید از همه ابزارهای 
رس��انه ای برای آگاهی بخش��ی مردم اس��تفاده کرد. تا حاال چند تا فیلم 
س��ینمایی 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 ش��بکه 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 
ش��کوفایی اقتصاد کشور، از طریق ارائه پوش��ش های بیمهای گوناگون 
و مناس��ب برای رفع نگرانی س��رمایه گذاران و افزایش رفاه خانواده ها، 
تدوین و ابالغ ش��د. نخس��تین راهکار در مجموعه این راهکارها ارتقای 
تبلیغات بیمهای بود. در این راهکار از همکاران صنعت بیمه تقاضا شده 
بود که تبلیغات بیمهای باید به نحوی صورت گیرد که موجبات افزایش 
آگاهی آحاد مردم را نسبت به جنبه تامینی بیمه فراهم کند که نتیجه 

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

برنامه ریزی کالن تری در زمینه تبلیغات صنعت بیمه نیاز دارد.
صنع��ت بیمه برای فردایی روش��ن و آفتابی نیاز به یک بازنگری اساس��ی در 
ماهیت و کارکرد دارد تا بتواند با این تغییر بنیادی و سیس��تمی شدن فعالیت ها 

امکان های تازه ای برای جذب بیمه شدگان بیمه عمر فراهم کند. 
صنع��ت بیمه عمر هنوز با اس��تانداردهای بین الملل��ی از لحاظ کمی و کیفی 
فاصله دارد و ش��اید همه جامعه از جمله رسانه های گروهی باید دست به دست 

هم دهند تا فرهنگ بیمه را در جامعه نهادینه کنند.

 موانع توسعه یافتگی بیمه عمر در ایران 

محمدرضا محمدی 
کارشناس اقتصادی

به قلم: جان بیتنایت نویسنده حوزه کارآفرینی، مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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در مراسم سوگواری حضرت زهرا)س(در مخابرات منطقه گلستان: 
مزدرسالت ، اطاعت از والیت وامامت است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با فرارســیدن ســالروز وفات حضرت فاطمه زهرا)س( مراسم سوگواری در مخابرات منطقه گلستان برگزار 
شد.دراین مراسم که با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر وکارکنان مخابرات منطقه گلستان برگزار شد استاد حکیمی یکی از مدرسان دانشگاه 
به الگو بودن حضرت فاطمه زهرا )س( برای تمامی جهانیان اشاره داشت و افزود:حضرت فاطمه )س( خیر کثیر است ،حضرت فاطمه زهرا)س( لیله 
القدراســت و درمیدان خودســازی از تمامی زنان جهان پیشی گرفته است .وی با تاکید بر عمر کوتاه سیده زنان عالم ایشان را دارای مقام عصمت 
وبدور از هرگونه رجس و پلیدی دانست وگفت: علم ، اخالق ، دوری از دلبستگی های دنیوی، عفیفه و پاکدامن بودن دردانه پیامبر مثالزدنی و الگو 
است و عبادت عاشقانه ایشان و درک صحیح از عبادت را از بارزه های شخصیتی صدیقه طاهره نام برد.وی مزد رسالت را اطاعت از والیت وامامت 
دانست و افزود: وظیفه ما در حیات دینی ، موحد بودن است و با پیروی از سیره حضرت زهرا)س( کیفیت  زندگی مان تغییر چشمگیری خواهد 

داشت.الزم به ذکراست این مراسم با شعر خوانی در رسای حضرت زهرا )س( و مداحی وسینه زنی در سوگ دختر پیامبر)ص( همراه بوده است.

فروش شماره های رند تلفن ثابت در استان گلستان آغاز شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ایام ا... دهه مبارک فجر فروش شماره های رند در استان 
گلستان آغاز شد.به گفته شعبان امیرخانلو مدیر تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه گلستان تعداد محدودی از شماره تلفنهای ثابت رند با قیمت پایه 
و مناسب و استثنایی به متقاضیان واگذار خواهدشد.وی گفت تعداد شماره های قابل واگذاری136  شماره بوده که در سطح مراکز شهرستانها انتخاب 
شده و آماده فروش و واگذاری میباشد . مدیر تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه گلستان فروش شماره های رند را از طریق مزایده دانست و افزود: 
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر به پرتال مخابرات منطقه گلستان به آدرس www.tcgolestan.ir مراجعه نمایند و یا با شماره 
3100 تماس بگیرند.مهندس شــعبان امیرخانلو در خصوص مزایای اســتفاده از شماره های رند ، خاص بودن شماره ها و برند شدن در بازار، ماندگاری 
شماره ها در ذهن مخاطبان و یادآوری آُسان را از ویژگیهای این شماره ها دانست و اضافه کرد : این شماره های رند تلفن ثابت ، برای تجار و بازاریان ، 
صاحبان مشاغل ، شرکتها و اصناف مختلف بسیار مناسب بوده و یاد آورشد هزینه مکالمه با شماره های رند همانند تلفن ثابت معمولی محاسبه خواهد شد.

یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد : 
بهره برداری از ۴۱ پروژه شرکت با سرمایه گذاری ۴۱۰ میلیارد ریالی در دهه فجر 
ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقــه ای مازندران: دکتر 
محمدابراهیم یخکشــی مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران با بیان این مطب گفت: در ایام اهلل دهه 
مبارکه فجر 16 پروژه ملی و ۲۵ پروژه استانی آماده بهره برداری است.   یخکشی با اشاره به تنوع پروژه های 
آماده افتتاح این شرکت گفت: این پروژه ها شامل: احداث سد الستیکی، مرمت و بازسازی آب بندان ها، احداث 
شــبکه آبیاری و زهکشــی، پروژه های مهندسی رودخانه ســردهنه های زراعی، ایستگاه آب و هواشناسی و 
ساماندهی و بهسازی چشمه ها بوده که در ۲1 شهرستان پراکنده می باشد. وی مدت زمان اجرای این پروژه ها 
را 1 الی ۵ سال و میزان اشتغال آن را بالغ بر 1۴ هزار نفر اعالم کرد و گفت: این پروژه ها عالوه بر امر اشتغال زایی در زمان بهره برداری و اجرا نقش 
بسیار مهمی در تامین و انتقال آب زراعی و کاهش مشکالت کشاورزان و مدیریت و کنترل سیالب دارند. شایان ذکر است عالوه بر پروژه های مذکور 
یکی از پروژه های مهم شرکت در بخش آبرسانی به شهرها با سرمایه گذاری بالغ بر 1۴00میلیارد ریال تا پایان سال به اتمام و با حضور یکی ا ز 

مقامات کشوری به بهره برداری می رسد.

مدرسه محمد رسول اهلل)ص( و مجتمع آموزشی اوتیسم در بندرعباس 
افتتاح شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: دکتر » ســید فخرالدین هاشمی «، سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در 
حاشیه این آیین گفت: مدرسه محمد رسول اهلل )ص(  با زیربنای هزار 6۲6 متر مربع و اعتبار 6 میلیاردو 800میلیون تومن  و  مجتمع آموزشی 
اوتیسم  با  ۲1 کالس و با زیربنای هزار و 1۵0 متر مربع و اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 300 میلیون تومان  احداث شده است.  سرپرست اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان عنوان کرد: مدرسه  محمد رسول اهلل)ص(  با مشارکت کمیساریای سازمان ملل ساخته شده  و مدرسه 
اوتیسم اولین مرکز تخصصی اوتیسم در جنوب کشور می باشد که گنجتیش 100 نفر دانش آموز را دارد . وی خاطرنشان کرد: به مناسبت انقالب 
شکوهمند اسالمی ۴1 فضای آموزشی در قالب 168کالس درس با زیربنای پانزده هزار و 600مترمربع  و با اعتبار ۴۷میلیارد تومان از محل اعتبارات 

ملی،استانی و مشارکت خیرین مدرسه ساز در استان هرمزگان به بهره برداری می رسد.

طرح ارتقای ایمنی با اهدای کاله به موتورسواران در چند روستای بویین 
زهرا اجراء شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بویین زهرا گفت: طرح ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت 
با اهدای کاله ایمنی به موتورسواران روستای حسین آباد و قشالق از توابع این شهرستان اجراء شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان قزوین، هادی دودانگه افزود: با توجه به اینکه در راه های روستایی بیشترین آمار تلفات جانی و مالی مربوط به راکبان موتورسیکلت 
است این طرح نیز به منظور کاهش تلفات جانی و مالی در حوادث رانندگی اجراء می شود. وی اضافه کرد: در این طرح مواردی چون آشنایی موتورسواران 
با نحوه تردد ایمن در جاده ها، آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت نکات ایمنی در هنگام موتورســواری و تردد در جاده های اســتان، افزایش 
اطالعات ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات و تلفات به موتورسواران ارایه می شود. دودانگه با بیان اینکه در طرح ارتقای ایمنی راکبان موتور سیکلت، 
۴۵ کاله ایمنی به اهالی موتورسوار روستاهای حسین آباد و قشالق اهداء شد گفت: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نحوه استفاده از کاله ایمنی، 
خطرات و آسیب های اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی به حداقل می رسد. وی همچنین از اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها در مدرسه 
هدف روستای قشالق و برکت در حسین آباد خبر داد و گفت: این طرح در دو بخش ایمن سازی فیزیکی و آموزشی اجرا می شود به طوری که در بخش 
ایمن سازی فیزیکی با نصب تابلو و عالئم، شامل محدودیت سرعت و سبقت ممنوع، خط کشی عابر پیاده، نصب سرعتکاه، نصب چراغ چشمک زن به 
منظور آرام سازی ترافیک و ایجاد امنیت الزم برای تردد دانش آموزان در محدوده مدارس فراهم می شود. دودانگه افزود: در این مراسم ضمن آموزش 

نکات ایمنی عبور و مرور از خانه تا مدرسه در قالب اجرای نمایش، به همه دانش آموزان وسایل کمک آموزشی اهداء شد.

پایان عملیات کابل برگردان و بهسازی مرکز مخابرات نفت مسجدسلیمان
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور در اداره و مرکز 
مخابرات این شرکت از وضعیت عملیات بهسازی مرکز تلفن بازدید کرد . مهندس قباد ناصری در این بازدید که 
از سوی مدیران فنی - عملیات و رییس روابط عمومی همراهی می شد زحمات شبانه روزی پرسنل و متخصصان 
اداره مخابرات را که در کمترین زمان و هزینه ممکن نسبت به انجام عملیات بهسازی مرکز تلفن اقدام کردند را 
ستود و از آنها تقدیر بعمل آورد . در این بازدید ، رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات طی توضیحاتی با تقدیر 
از زحمات و تالش های بی وقفه رییس و پرسنل اداره مخابرات در مدت انجام این پروژه اظهار داشت : این مرکز 
که در سال 138۷ راه اندازی گردیده با انجام اقدامات اصالحی صورت گرفته سیستم اتصال به زمین ) ارت ( - ایزوله کردن سیستم و رفع نویز ، این 
مرکز در زمره مراکز مخابراتی با راندمان باال در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفته است . رضا فتحی افزود : طی این پروژه ، سیستم 
تغذیه و اتصال به زمین مرکز اصالح و در برابر صاعقه یا شوک های الکتریکی با شدت جریان زیاد ایمن و مقاوم سازی شد . همچنین کابل کشی مسیر 
مرکز تلفن تا مرکز MDF نیز با رعایت اصول مراقبتی بطور کامل تعویض و با کابل های استاندارد جایگزین شد که این اقدام افزایش کیفیت ارتباط را 
در پی دارد . وی با عنوان اینکه این عملیات در کوتاه ترین زمان و هزینه ممکن انجام شد ادامه داد : در حالیکه پیش بینی زمان اجرای این عملیات 30 
روز بود اما بدلیل نیازهای عملیاتی و لزوم برقراری ارتباط میان ستاد و واحدهای عملیاتی و اداری ، با تالش و مجاهدت شبانه روزی پرسنل اداره مخابرات 
، این عملیات در مدت زمان 1۴ روز و با کمترین زمان قطعی خطوط تلفن و اینترنت اجرا شد . فتحی افزود : مرکز مخابرات نفت مسجدسلیمان دارای 

1۵00 شماره آنالوگ و 100 شماره دیجیتال است که  پورت های آنالوگ آن قابلیت افزایش تا ۲000 شماره را نیز دارد .

دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان همدان
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ۳۰۰ نفر از دانشجویان بهزیستی در همدان

همدان- خبرنگار فرصت امروز: حاتمی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 300 دانشجو مددجو 
در مقاطع مختلف تحصیلی تحت پوشش این مجموعه هستند، گفت: هر ترم این مجموعه ۵00 میلیون 
تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش پرداخت می کند. »حجت اله حاتمی«، در گفت و گو 
با خبرنگار شبستان در همدان گفت:یکی از برنامه های بهزیستی در بخش فرهنگی، حمایت از دانشجویان 
مدد جو در راستای ادامه تحصیل آنان است. دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان همدان با بیان 
اینکه حمایت از دانشجویان در رشته های مختلف صورت می گیرد افزود: حمایت این مجموعه از دانشجویان 
معلول به صورت ارائه کمک هزینه، شهریه دانشگاه و تهیه لوازم التحریر است. حاتمی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 300 دانشجو مددجو در 
مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحت پوشش کمک های تحصیلی این مجموعه هستند. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۲۲0 دانشجو از مددجویان بهزیستی در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند گفت: مابقی دانشجویان مددجو در دانشگاه های علمی-کاربردی، 
پیام نور، دولتی مشغول به تحصیل هستند. مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان گفت: باالترین کمک هزینه پرداختی بهزیستی به 
دانشجویان مددجو، ۴ میلیون تومان در هر ترم است که عدم تجاوز شهریه از ۴ میلیون تومان در هر ترم مددجو به صورت رایگان ادامه تحصیل 
می دهد. حاتمی گفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و دانشگاه آزاد، ۷۵ درصد شهریه دانشجوی مددجو را مجموعه بهزیستی 
و ۲۵ درصد مابقی را دانشگاه آزاد تقبل می شود در حالی که پیش از این، این اعداد 80 به ۲0 بود. دبیر شورای فرهنگی اداره بهزیستی استان 
گفت: این مجموعه برای آن دســته از دانشــجویانی که در دانشگاه دولتی تحصیل کرده و هزینه ای پرداخت نمی کنند نیز کمک هزینه ادامه 
تحصیل اختصاص داده است. وی با اشاره به اینکه کمک هزینه دانشجویان دولتی، ۴00 هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است عنوان کرد: طرح 
ارائه کمک هزینه تحصیلی برای نخستین باری است که برای دانشجویان دولتی در استان اجرا می شود، پیش از این تنها دانشجویان دانشگاه های 

غیر دولتی از مزایای این طرح برخوردار می شدند.
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اخبار

ایالم - منصوری: مدیرتعالی شــرکت پاالیش گاز ایالم از پایان موفقیت آمیز 
فرآینده 3 روزه ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر در این پاالیشگاه خبر داد 
و گفت:هدف از ارزیابی ســالیانه شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران از سوی 
دبیرخانه جایزه سرآمدی، مقایسه شرکت ها بر اساس نظام نامه جایزه سرآمدی و 
بهبود مستمر برگرفته از مدل EFQM ۲013 به منظور کشف نقاط قوت و زمینه 

های قابل بهبود در شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران است.
به گزارش روابط عمومی، مهندس”حامد علیشیری” با بیان اینکه رسیدن به قله 
تعالی یکی از اهداف مدیران و کارکنان این پاالیشــگاه است، افزود: مدل مدیریت 
کیفیت اروپا یا EFQM به عنوان مدلی بین المللی که در شرکت ملی گاز ایران 
بومی سازی شده است با تکیه بر مفاهیم بنیادین 8 گانه تعالی سازمانی  در ۹ معیار 
RADAR   و3۲ زیر معیار، شرکت ها را از ابعاد مختلف و براساس منطق ارزیابی
مورد بررســی و تحلیل قرار داده  و کلیه نقاط قوت  و زمینه های قابل بهبود را در 

شرکت شناســایی می نماید که درنتیجه آن رویکردهای جدید برای شرکت در 
مسیر تعالی و ارتقا سازمان حاصل می شود.

وی خاطرنشان کرد: تالش شرکت پاالیش گاز ایالم در چند سال اخیر، افزایش 

درآمد حاصل از تولید محصوالت اصلی و جانبی با تکیه بر تولید پایدار و با رعایت 
جنبه های زیست محیطی آن بوده که  این مهم باعث فضای نشاط و همدلی در 

کسب و کار شرکت بوده است.
مدیر تعالی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: مدیران و کارکنان این شرکت تالش 
می کنند که پیاده سازی مفاهیم بنیادی مدل تعالی سازمانی را در کلیه برنامه ها 
و اقدامات شــرکت بعنوان  یک اصل کلیدی  و مهم مورد توجه قرار داده و پایش و 

بازنگری های الزم را در راستای تحقق کامل آن داشته باشند.
معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه گزارش بازخورد 
کارآمــد و اثر بخش به عنوان خروجی اصلی فرآیند ارزیابی منجر به تبیین برنامه 
ها  و اقدامات جدید در مســیر سرآمدی و بهبود مستمر می شود، تصریح کرد: با 
همت واالی کارکنان پاالیشــگاه گاز ایالم، انشاهلل روز به روز قله های ترقی بیشتر 

طی خواهد شد.

تبریز - ماهان فالح: در راســتای ارتقای تــوان علمی کارکنان و ایمنی 
شهروندان دوره آموزشی اپراتوری عمومی ایستگاههای سی ان جی در منطقه 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با بیان 
اهمیت آموزش مستمر در ارتقای ارائه خدمات سوخت رسانی مطلوب و ایمن 
در جایگاههای عرضه  سوخت گفت: در راستای تفاهم نامه همکاری با سازمان 
فنی و حرفه ای کشور، دوره آموزشی اپراتوری عمومی ایستگاههای سی ان جی 
با شرکت اپراتورهای جایگاههای  سی ان جی منطقه آذربایجان شرقی در مرکز 

آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.
انواع ایســتگاههای سوخت رسانی سی ان جی، تجهیزات و نحوه عملکرد آنها، علی روح اللهی افزود: فراگیران در این دوره آموزشــی با مبانی سی ان جی، 

اخطارهای معمولی در ایستگاه و نحوه گزارش دهی، کار با سیستم های کنترلی 
و موارد ایمنی آشنا شده و با حضور در یکی از جایگاههای عرضه سی ان جی 
از نزدیک در جریان نحوه عملکرد تجهیزات و سیستم های موجود در جایگاه و 

سوختگیری ایمن قرار گرفتند.
مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی 
همچنین یادآور شــد: این دوره، دومین دوره از دوره های آموزشــی اپراتوری 
جایگاههای ســی ان جی در ســال 13۹8 می باشــد که با هدف ارتقای توان 
علمی، فنی و ایمنی اپراتور هــا و ارائه خدمات مطلوب در جایگاه های عرضه 
سی ان جی برگزار و برای 60 نفر از فراگیران جدید ۲880 نفر ساعت آموزش  

برگزار گردیده است.

اهواز - شبنم قجاوند:معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: به شرکت های صنعتی که در تابستان سال جاری با این شرکت 
در مدیریت شــبکه و کاهش مصرف برق همکاری داشته اند، بیش از 6۵ میلیارد 
ریال پاداش پرداخت شده است. سید مهرداد بالدی موسوی بیان کرد: با توجه به 
مشارکت برخی از مشترکین برق در اجرای برنامه های طرح پاسخگویی بار )طرح 
ذخیره عملیاتی و طرح کاهش و قطع بار صنعتی( در تابستان سال ۹8، که منجر 
به عبور موفق شبکه برق از تابستان گرم و طاقت فرسای استان های خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد شده به آنها پاداش تعلق گرفته است. وی با بیان اینکه بیش 
از 6۵ میلیارد ریال به ۷ مشترک صنعتی که همکاری کرده اند پرداخت شده است؛ 
مصرفی آنها کسر گردیده است.تصریح کرد: این پاداش در برق آذر ماه این مشترکین لحاظ و از صورتحساب برق 

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: میزان این 
پاداش همکاری برای برخی از مشــترکین به گونه ای بوده که نه تنها در آذر ماه 
هیچگونه مبلغی بابت برق مصرفی خود پرداخت نکرده اند بلکه حدود ۵0 درصد 
از صورتحساب دی ماه آنها نیز بخشیده شد. بالدی موسوی با تشکر و قدردانی از 
همکاری صنایع در کاهش مصرف برق؛ تاکید کرد: از صنایع و ســایر مشترکین 
درخواست می شــود در تابستان آتی نیز همکاری الزم در جهت کاهش بار خود 
به منظور عبور موفق از پیک بار شــبکه را داشته باشند. شرکت فوالد خوزستان، 
سیمان خوزستان، سیمان مارگون، فوالد پارس هفت تپه، سیمان کارون، ایستگاه 
گاز شــهید محمدی و فوالد اکسین خوزســتان شرکت های صنعتی هستند که 

پاداش اجرای برنامه های طرح پاسخگویی بار، را دریافت کرده اند.

اراک- مینو رستمی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی از بهره 
برداری 10 پروژه عمرانی این حوزه با اعتبار حدود 1۴ میلیارد تومان در دهه فجر 
خبر داد. یوســف عرفانی نسب پیرامون پروژه های دهه فجر شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی اظهار داشت: اعتبار این پروژه ها از محل کمک ها و هدایای مردمی، 

مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، ملی و استانی تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ادامه داد: این 10 پروژه شامل 
۵ پروژه در شهرستان اراک و یک پروژه در شهرستان های شازند، خنداب، محالت 
و ۲ پروژه در دلیجان اســت. وی افزود: آبرسانی به محالت، آبرسانی به میالجرد و 
مامونیه، افتتاح مخزن ذخیره آب ۵00 متر مکعبی کارچان، خط انتقال آب ورودی 
بــه خنداب، ذخیره آب 100 متر مکعبی نظم آباد، ایســتگاه پمپاژ دلیجان، مرکز 

کنترل و تله متری تأسیسات آب مهاجران و ارتقای توانمندی آزمایشگاه مرکزی 
آب و فاضــالب اراک از جمله پروژه های عمرانی افتتاحی شــرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی محسوب می شوند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال ایستگاه پمپاژ ۲000 متر مکعبی شهر دلیجان 

نیز از محل اعتبارات ملی و استانی کلنگ زنی می شود.

رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان گیالن از اجرای 3۹ طرح گازرسانی در دهه فجر 
امسال خبر داد و گفت: برای گازرسانی به این پروژه ها بیش 
از ۹۵ میلیارد ریال هزینه شــده است.مهندس اکبر گفت: از 
مجموع پروژه های گازرســانی دهه فجر، ۲0 طرح متعلق به 
گازرســانی به روستاهای صعب العبور و کوهستانی استان در 
شهرســتان های ســیاهکل، رودبار، تالش، ماسال و الهیجان 
می باشــد.وی با بیان اینکه برای گازرســانی به این روستاها 
در مجموع بالغ بر 8۹ میلیارد ریال هزینه شــده است، اظهار 
داشت: با گازدار شــدن این روستاها تعداد روستاهای گازدار 
در گیالن به ۲03۵ و درصد بهره مندی گاز روســتایی استان 
به ۹۵.3 درصد می رسد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
افزود: این روســتاها مجموعاً دارای یک هزار و ۲6 خانوار می 
باشــند و برای گازرســانی به آنها بیش از 8۷ کیلومتر شبکه 

گذاری شده اســت.مهندس اکبر تصریح کرد: قبل از انقالب 
هیچگونه عملیات گازرســانی در گیالن به انجام نرسیده بود 
ولی بحمداهلل پس از انقالب شــکوهمند اسالمی بیش از یک 
میلیون 80 هزار مشترک در استان از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند هســتند، بالغ بر ۵۹3 هزار انشعاب گاز در استان نصب 
و بیش از ۲0 هزار و ۹00 کیلومتر عملیات شــبکه گذاری در 
گیالن به انجام رسیده است.وی همچنین از گازرساني به 1۹ 
واحد صنعتی در ســطح استان خبر داد و اظهار داشت: برای 
گازرســانی به این صنایع بیش از 6.3 میلیــارد ریال هزینه 
شده اســت و با اجرای آن بالغ بر ۵ هزار ۵00 مترمکعب در 
ســاعت گاز طبیعی جایگزین شده است.مهندس اکبر افزود: 
شهرســتان رودبار با 6 واحد صنعتی، آســتانه اشــرفیه با ۵ 
واحد صنعتی و شهرســتان های رشت و صومعه سرا هرکدام 
با 3 واحد صنعتی، بیشــترین سهم را از گازرسانی های دهه 

فجر امسال دارا می باشــند و با افتتاح این طرح ها، مجموع 
مشــترکین صنعتی گاز در استان به ۵ هزار و 63۲ مشترک 
افزایش می یابد.مدیر عامل شــرکت گاز استان گیالن اظهار 
داشــت: خوشبختانه به برکت انقالب اسالمی و با تالش کلیه 
پرسنل خدوم شرکت گاز هم اکنون در استان گیالن بیش از 
یک میلیون و 80 هزار مشترک گاز طبیعی شامل ۹۹۷ هزار 
مشــترک خانگی،۷8 هزار مشترک تجاری، بیش از ۵ هزار و 
600 مشترک صنعتی، ۹6 جایگاه CNG و 3 نیروگاه وجود 
دارد.وی در پایان ضمن قدردانی از همه سازمان های همکار 
در زمینه گازرســانی به مردم گفت: با گازدار شــدن سراسر 
اســتان، شرایط تشــکیل و رونق کســب و کارهای محلی و 
کوچک، تولید و اشتغال در روستاها بیش از پیش فراهم شده 
است و این مهم زمینه رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس از 

شهر به روستا را فراهم نموده است.

دهه فجر ســرآغاز طلوع خورشید اســتقالل و آزادي، تجلي غلبه نور ایمان 
بر ظلمت و تاریکي و مصداق عیني تغییر سرنوشت ملت ها از نگاه قران کریم 
است. سرنوشت ساز ترین مقطع تاریخ این کشور که پیروزي انقالب اسالمي به 
عنوان معجزه بزرگ قرن، بساط رژیم ۲۵00 ساله طاغوت را برچید و همچون 
چراغي فروزان، راه و مســیر حرکت کشور به ســوي استقالل، آزادي، اقتدار و 
سربلندي هموار کرد. انقالبي بي نظیر، مبتني بر ارزش ها و الگویي بي بدیل از 
یک انقالب مردمي و برخوردار از پشتوانه مرجعیت دیني که در ۴1 سال سپري 
شده از حیات آن و با اتکاء به مشارکت و همراهي مردم، به عنوان ارزشمندترین 
ســرمایه اجتماعي نظام و رمز اقتدار، آرامش و امنیت کشــور توانسته است با 
قدرت و صالبت هر چه تمام، در برابر همه توطئه ها، فشارها و کارشکني هاي 
جبهه استکبار و قدرت هاي شیطاني ایستادگي نموده و دستاوردهاي بزرگ و 
پرافتخاري را به ارمغان آورد و امروز هم ملت آگاه و همیشــه در صحنه ایران 

اسالمي با همان شور و طراوت بهمن ۵۷ و با امید به فرداهاي بهتر، حفظ اتحاد 
و همدلي و تقویت مؤلفه هاي انســجام بخش را زمینه ساز تداوم عزت، اقتدار 

و تحکیم پایه هاي انقالب اســالمی و ضامن عبور ســربلندانه از شرایط دشوار 
کنوني دانسته و با حضور و مشارکت پرشور و حداکثري در انتخابات به عنوان 
مظهر مردم ساالري دیني وتجلي مشروعیت مردمي نظام و نیز راهپیمایي یوم 
اهلل ۲۲ بهمن، ضمن بیعت مجدد با انقالب اسالمي، جلوه هاي زیبایي از شکوه 
همبستگي، وحدت ملي و پیوند و دلبستگي عمیق و ناگسستني خود با انقالب 

اسالمي و آرمان هاي آن را به جهانیان نشان خواهند داد. 
ضمن تبریک چهل و یکمین فجر نوراني انقالب اسالمي به عموم ملت ایران و 
اقشار مختلف مردم شریف و انقالبي استان قم و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و 
ایثارگران میهن عزیز اسالمي، شوکت و سربلندي روزافزون نظام مقدس جمهوري 
اســالمي ایران را در پرتو آرمان هاي بلند حضرت امام خمیني)ره( و فرامین مقام 

معظم رهبري)مدظله العالي( از درگاه ایزد منان مسألت دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

پایان موفقیت آمیز فرآیند ارزیابی جایزه سرآمدی وبهبود مستمردر پاالیشگاه گاز ایالم

در راستای ارتقای توان علمی کارکنان و ایمنی شهروندان اجرا شد؛

برگزاری دوره آموزشی اپراتوری عمومی ایستگاههای سی ان جی در منطقه آذربایجان شرقی

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
پاداش همکاری با برق منطقه ای خوزستان در مدیریت مصرف برق پرداخت شد

مدیر عامل شرکت آبفا استان مرکزی: 
۱۰ پروژه عمرانی آب و فاضالب مرکزی طی دهه فجر بهره برداری می شود

همزمان با دهه مبارک فجر؛ افتتاح ۳9 طرح گازرسانی در گیالن 

»پیام استاندار قم به مناسبت دهه مبارک فجر«

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی افزایش دو برابری سرمایه گذاری 
خارجی در اســتان را با وجود تنگناها و محدودیت های موجود، ارزشــمند 
دانست و بر ایجاد مشوق های منطقه ای برای جذب سرمایه گذاری در استان 

تأکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی در جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان، با 
اشــاره به اینکه آذربایجان شــرقی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه 
دوم کشــور را دارد، افزود: با وجود مشکالت و محدودیت های موجود، میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در استان نسبت به سال قبل دو برابر افزایش داشته 

است.
وی همچنین بر پایش مستمر فضای کسب وکار استان و تشکیل کارگروه 
ویژه ای در این راســتا تأکید کرد و گفت: همه اذعــان داریم که روند صدور 
مجوزهای ســرمایه گذاری در استان رضایت بخش نیست و باید برای برطرف 

کردن نواقص در این زمینه تالش شود. وی با تأکید بر اینکه دستگاه ها باید در 
زمان مشخص، به استعالم های سرمایه گذاری پاسخ دهند، گفت: دستگاه هایی 
که در پاسخ به استعالم ها تأخیر دارند در جلسات شورای برنامه ریزی معرفی 
می شــوند و باید ضعف کارشناسی خود را برطرف کنند. استاندار آذربایجان 

شــرقی همچنین با اشــاره به بررسی قانون بودجه ســال ۹۹ کل کشور در 
کمیســیون تلفیق مجلس شورای اســالمی، از مدیران دستگاه های اجرایی 
استان خواست پیشنهادهای مشخص خود را به سازمان برنامه و بودجه استان 

منعکس کنند تا از طریق مجمع نمایندگان استان پیگیری شود.
در این جلســه گزارشی از الیحه بودجه ســال ۹۹ کل کشور و برخی از 
موضوعات بودجه ای اســتان تشــریح و نحوه تخصیص اعتبارات یک درصد 

پژوهشی دستگاه های اجرایی استان تصویب شد.
همچنین گزارش پایش عملکرد هســته های کلیدی فضای کسب وکار و 
سرمایه گذاری سند تدبیر توسعه استان ارائه و درخصوص راهکارهای بهبود 
فضای کسب وکار و عملکرد پنجره واحد سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ۲3 مورد از مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه 
روستایی و شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان به تصویب رسید.

افزایش دو برابری سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی؛

آذربایجان شرقی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه دوم کشور را دارد
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چرا در زندگی خود موفق نیس��تیم؟ بدون ش��ک یکی از پرتکرارترین سواالت 
تاریخ همین مورد اس��ت. اگرچه ممکن است تصور کنید که دالیل بسیار بزرگی 
در ای��ن رابطه وجود دارد، با این حال واقعیت خالف آن را به اثبات می رس��اند. 
درواقع برخی از اش��تباهات و عادت های رفتاری غلط، به س��ادگی ما را از مسیر 
موفقیت دور نگه داش��ته و باعث می-شوند تا پیش��رفت مداومی نداشته باشیم. 
ب��ا نگاهی به زندگی افراد موفق، پی به این امر خواهید برد که آنها با تغییرات و 
تصمیمات کوچک در زندگی خود، موفق به نگه داش��تن خود در مس��یر درست 
و در نهایت خلق یک اتفاق بزرگ ش��ده اند. به همین خاطر شما نیز می توانید به 
س��ادگی شرایط زندگی خود را متحول س��ازید. در همین راستا به بررسی هفت 

دلیل این اتفاق خواهیم پرداخت. 
1-بیش از آنکه عمل کنید، مشغول فکر کردن هستید 

تعلل بیش از حد باعث خواهد ش��د تا فرصت ها از بین بروند. درواقع بسیاری 
از افراد س��ال ها بر روی ی��ک موضوع فکر کرده و همواره منتظر زمان مناس��ب 
برای شروع هستند. این امر در حالی است که زمان مناسب توسط خود شما به 
وجود خواهد آمد. در این راس��تا ضروری است تا به جای حرف زدن، عمل  کردن 
را در دس��تور کار خود قرار دهید. فراموش نکنی��د که جهان پر از افراد خالق و 
خوش فکر اس��ت که جس��ارت برداش��تن قدم اول را ندارند. بدون شک این امر 

که با خود عهد کنید که میزان عمل ش��ما بیش از گفته ها و افکار باش��د، شاهد 
معجزه ای خواهید بود. برای مثال اگر خواهان تبدیل ش��دن به یک اینفلوئنس��ر 
هس��تید، سریعا این کار را ش��روع کنید، بسیاری از اطالعات در حین فعالیت به 
دست می آید. همچنین هیچ گاه از ترس واهمه نداشته باشید. درواقع هیچ فردی 
تاکنون بدون شکس��ت نبوده و این امر یک مرحله طبیعی در مس��یر رسیدن به 
موفقیت محس��وب می شود، با این حال ش��ما باید کامال نگران عدم تالش کردن 

خود باشید. 
2-نگرش مثبتی ندارید 

غرق ش��دن در افکار منفی باعث خواهد شد تا انگیزه فرد برای اقدامات بیشتر 
به صورت کامل نابود شود. به همین خاطر ضروری است تا نگرش خود را تغییر 
داده و به فردی مثبت اندیش تبدیل ش��وید. فراموش نکنید که این امر درس��ت 
رازی اس��ت ک��ه در علم ان-ال پی مطرح ش��ده و کمک خواهد کرد تا ش��انس 
کس��ب موفقیت را داشته باش��ید. همچنین ضروری است تا نسبت به خود حس 
خوبی داش��ته باش��ید. برای مثال چگونه می توان توقع داشت که فردی که خود 
را شایس��ته جایگاهی نمی داند، پیشرفتی را داشته باشد. درواقع هر اتفاق خوبی، 
از دل حال خوب به دس��ت می آید. بدون ش��ک برای فردی که آرامش ذهنی و 

انگیزه کافی را دارد، هیچ هدفی دست نیافتنی نخواهد بود. 
3-خیلی زود ناامید می شوید 

بدون ش��ک در زندگی هر فردی روزهایی نیز وجود خواهد داشت که چندان 
خوشایند نبوده و ممکن است افراد را دلسرد کند، با این حال افراد موفق کسانی 

هستند که صبر کافی را داشته و بر این باور هستند که تنها انسان های سرسخت 
باقی خواهند ماند. به همین خاطر هیچ گاه سریعا تسلیم نشوید. درواقع شما باید 
تالش خود را انجام داده و سرسختی الزم را داشته باشد. تحت این شرایط هرگز 

افسوس نخواهید خورد. 
4-کوچک ترین مسائل می تواند شما را بهم بریزد 

اگر روحیه بیش از حد حساس��ی داش��ته باشید، حتی س��اده ترین چیزها نیز 
شما را اذیت خواهد کرد و تحت این شرایط فعالیت و رسیدن به موفقیت بسیار 
س��خت خواهد شد. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که ارتباطات شما، 
یکی از الزامات موفقیت محس��وب می ش��ود. بدون شک با چنین روحیه ای قادر 
نخواهید بود تا دوس��تی طوالنی مدت��ی را تجربه کنید. در نهایت فراموش نکنید 
که ش��ما باید تمرکز کافی داشته باشید. به همین خاطر ضروری است که تا حد 
امکان مواردی را که توجه ش��ما را به س��مت خود جلب می کند را کنار گذاشته 
و بر روی اولویت ها فکر کنید. درواقع اگر برای آرام ش��دن ذهن خود برنامه ریزی 

کنید، بدون شک توانایی موفقیت را در خود ایجاد کرده اید.
5-با افراد نادرستی در ارتباط هستید 

 ش��ما ش��بیه به پنج نفر از افرادی خواهید بود که بیش��ترین ارتباط را با آنها 
دارید. همه ما این جمله معروف را شنیده ایم با این حال تنها تعداد کمی از افراد 
در ای��ن رابطه آگاه��ی الزم را دارند. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا دقیقا 
بدانید که با چه افرادی صمیمی هس��تید. درواقع اگرچه نمی توان با بس��یاری از 
اف��راد قطع ارتباط کرد، با این حال وارد نکردن آنها به حلقه افراد نزدیک، کامال 

به انتخاب خود شما وابسته است. این امر باعث خواهد شد تا فضا برای آشنایی 
با افرادی موفق شکل گیرد. 

6-فردی سخت کوش نیستید 
بدون تالش هیچ دس��تاورد ارزش��مندی به دس��ت نخواهد آمد. درواقع هیچ 
جادویی در این رابطه وجود نداش��ته و نمی توان با آس��ودگی به بهترین ها دست 
پی��دا ک��رد. فراموش نکنید که اگر موفقیت س��اده بود، همه اف��راد جهان به آن 
می رس��یدند. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا پ��س از تعیین هدفی که به 
آن تمای��ل دارید، پرتالش ظاهر ش��وید، با این حال این نکت��ه را نیز باید مورد 
توجه قرار دهید که س��خت کار کردن تنها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که در 
مس��یر درست صورت گرفته باش��د. در این راستا ضروری است تا همواره نسبت 
به مس��یری که گام برمی دارید اطمینان کافی را داش��ته باشید. درواقع در کنار 

سختکوشی شما به هوشمندانه کار کردن نیز باید توجه کنید. 
7-شما تصوری از موفقیت خود ندارید 

اگ��ر قادر نباش��ید خ��ود را در وضعیت ایده آل تصور کنید، بدون ش��ک ذهن 
شما نس��بت به عملی بودن موضوع قانع نخواهد شد. درواقع سد اصلی در مسیر 
نرسیدن به خواسته ها، کامال ذهنی بوده و الزم است تا رفع آن را در اولویت اول 
خود قرار دهید. فراموش نکنید که تمامی افراد موفق از مدت ها به صورت مداوم 
خود را در شرایط ایده آل تصور می کردند. این امر باعث می شود تا ضمن افزایش 

انگیزه، عملی بودن آن را بهتر درک کنید.
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ش��اید هر فردی برای داشتن درآمد ناچار باشد در جایی کار کند که عالقه ای 
به آن ندارد، در این شرایط است که مجبورید در محیطی ناخوشایند مشغول به 
کار شوید و با افرادی ارتباط برقرار کنید که هیچ سازگاری با آنها ندارید، با این 
حال می توانید با مثبت اندیشی و رفتار مناسب، شغل خود را به ایده آل تان تبدیل 

کنید و کار خود را با عالقه انجام دهید. 
ش��اید ش��غلی که دارید موردپس��ندتان نباش��د، اما می توانید با راهکارهایی 

مهارت های خود را بهبود دهید و کارتان را با لذت بیشتری انجام دهید.
 زمانی که استرس و نارضایتی کاری در کارمندی بروز کند به خوبی نمی تواند 
توانای��ی خ��ود را در انجام وظای��ف و کارهایش به نمایش گ��ذارد. در این مواقع 
عده ای تصمیم می گیرند شغل خود را تغییر دهند، اما قبل از اینکه خود را بیکار 
کنید، روی نکات و راهنمایی های زیر تأمل کنید تا بتوانید در ش��غلی که اکنون 

موردعالقه تان نیست، موفق شوید.
با همکاران خود ارتباط دوستانه برقرار کنید

ش��ما نیمی از روز را در محل کارتان س��پری می کنید، پس بهتر است با دیگر 
کارمندان ارتباط خوبی داشته باشید، چراکه اگر بخواهید خودتان را جدا از آنها 
بدانید، تأثیر بدی روی ذهن شان به جا خواهد ماند. پس با همکاران خود درباره 
مس��ائل روزمره جامعه و مسائل کاری صحبت کنید، شاید این صحبت ها خیلی 
بی اهمیت باش��ند اما دید خوش بینانه تری به همکاران تان می دهد. برنامه خوبی 
برای آینده ش��غلی خود داشته باشید، اما توصیه می شود با همکاران فعلی خود 

ارتباط برقرار کنید تا احساس کسالت و شکست نکنید.

تمام مهارت های تان را به کار بگیرید
تالش کنید میان احس��اس و کارتان رابطه مشترکی ایجاد کنید تا بتوانید در 
شغل خود موفق شوید و با رضایت دوام بیاورید. در هر صورت باید بتوانید تمام 
تجربه و تخصص خود را به نمایش بگذارید، با این کار عملکرد بهتری داش��ته و 
مهارت های خود را به کار می گیرد، البته رزومه  حرفه ای تری هم خواهید داشت.

وقت��ی در زمینه تخصصی و مهارت های خود عملکرد موفقی داش��ته باش��ید، 
به یکی از دارایی های ارزش��مند آن ش��رکت تبدیل خواهید ش��د که مدیر از آن 

غافل نمی ماند.
به خودتان انرژی مثبت دهید

ش��اید به ش��غل تان عالقه ای نداشته باش��ید، اما الزم اس��ت زندگی شخصی 
خود را پربار کنید. در این باره ارس��طو می گوید برای اینکه خوش��بخت باش��ید، 
بای��د در زندگی ت��ان به تعادل برس��ید. پس اگر در خارج از مح��ل کار به دنبال 
عالقه مندی ه��ای خود نروی��د، ش��کیبایی و توانایی ادامه  کار برای تان س��خت 
می ش��ود. توصیه می کنیم ه��ر فعالیتی در زمینه ورزش، نقاش��ی و ... که به آن 
عالقه دارید و در شما اشتیاق و انرژی به وجود می آورد را دنبال کنید تا استرس 
را از خود دور کرده و با انگیزه بیش��تری در حرفه  خود گام بردارید. در واقع نیاز 
اس��ت در کنار تغذیه سالم، آرامش و ورزش، یک فعالیت سرگرم کننده هم برای 
خود داش��ته باش��ید تا وقتی س��اعت کارتان به اتمام می رسد، احساس کنید به 

سمت هدف رضایت بخش خود در حرکت هستید.
موفقیت در رسیدن به اهداف کوچک را جشن بگیرید

اه��داف کوچ��ک و کوتاه مدتی برای خود در نظر بگیرید و بعد از رس��یدن به 
آنه��ا ب��ه خودتان جایزه دهید، ب��ا این کار تالش ها و نتیجه سخت کوش��ی خود 
را جش��ن می گیرید و به خود می فهمانید که هنوز قدرت دس��تیابی به آرزوها و 

خواسته های تان را دارید.
ش��اید تصور کنی��د هیچ پیش��رفتی در کارت��ان ندارید، اما وقت��ی به اهداف 
کوتاه مدت دس��ت می یابید، خواهید دید که به سمت اهداف بزرگ تر در حرکت 
هستید. این کار به شما انگیزه  کافی می دهد تا شغل رویایی خود را دنبال کنید 

و در نهایت به آن برسید.
مزایا و معایب شغل خود را در کنار هم ببینید

وقتی به ش��غل فعلی تان عالقه ندارید، توصیه می ش��ود ن��کات مثبت و منفی 
آن را در کنار هم قرار دهید و نس��بت به هم بس��نجید. ش��اید تصور کنید بیش 
از اندازه از ش��ما کار می خواهند، اس��ترس زیادی در محل کار دارید یا مدیران 
هیچ اهمیتی به ش��ما نمی دهند، در این زمان صادقانه از خودتان س��ؤال کنید 
ش��غل من چه مزایایی دارد و چگونه می تواند من را به اهداف بزرگ تر و ش��غل 

رویایی ام نزدیک کند؟
در این زمان اگر می گویید نکات منفی شغل من خیلی بیشتر است، قطعاً وقت 
آن رسیده تا به دنبال موقعیت شغلی دیگری باشید، حتی اگر هنوز امکان کار در 
ش��غل رویایی خود را ندارید. زمانی که به دنبال شغل جدید هستید معایب کار 
فعل��ی خ��ود را در نظر بگیرید و جایی را انتخاب کنید که در آن به موفقیت های 
بیش��تری می رسید و احس��اس راحتی دارید. ش��اید کار جدید بتواند شما را به 

پیشرفت و در نهایت شغل رویایی تان برساند.
دلسرد نشوید و همواره رویاهای تان را در نظر بگیرید

یأس و ناامیدی س��بب می ش��ود تمام انرژی تان از دس��ت برود و در نهایت به 
اهداف و خواسته های خود نرسید. پس هیچ وقت رویاهای خود را فراموش نکنید. 
حتی توصیه می ش��ود اهداف و آرمان های خود را روی کاغذ بنویسید تا همواره 
جلوی چشمان تان باش��د. می توانید اهداف را به صورت یادداشت در گوشی هم 
ذخیره کنید و برای آن یادآور بگذارید. وقتی برای آینده  خود هیچ امید و رغبتی 

نداشته باشید، تمام کارایی و عملکردتان در شغل فعلی  هم از دست می رود.
 Farmer Jaffe Weissing استیون جاف، نویس��نده و مدیرعامل کمپانی
می گوی��د: »خیلی مهم اس��ت که به ش��غل خود عالقه داش��ته باش��ید. از تمام 
فرصت هایی که برای تان ایجاد می ش��ود طوری اس��تفاده کنید که ارزش وقت و 
انرژی تان را داش��ته باشد. ما در این زندگی زمان محدودی داریم و تا ابد زندگی 
نمی کنیم، پس باید بیش��ترین بهره را از آن ببری��م. پس یاد بگیریم در کارهای 

کوچک و بی اهمیت نیز زندگی خوبی را به نمایش گذاریم.«
اگ��ر رابطه  خوب و پرانرژی با همکاران خود دارید و س��اعات لذت بخش��ی را 
می گذرانی��د، این مس��ئله را به عن��وان یکی از نکات مثبت ش��غل خود در نظر 
بگیری��د. از زندگی خود لذت ببرید و امیدوار باش��ید. قطع��اً هر قدمی که برای 
پیش��رفت در ش��غل خود برمی دارید تأثیر خوبی روی رزوم��ه  کاری تان خواهد 

داشت که در نهایت به شما در دستیابی به شغل موردعالقه تان کمک می کند.
inc/ucan : منبع

چرا موفق نیستیم 

اگر از شغل خود تنفر دارید، باز هم می توانید به موفقیت و پیشرفت برسید

به قلم: کیمبرلی ژانگ نویسنده حوزه موفقیت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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بررسی 4 ترند تازه بازاریابی در سال جاری
موج سواری بازاریاب ها بر روی شبکه های اجتماعی )قسمت اول(

بازاریاب ها و کارش��ناس های حوزه روابط عمومی از هر فرصتی برای بهبود وضعیت کس��ب و کارش��ان 
اس��تفاده می کنند. امروزه یکی از نکات مهم در مدیریت بهینه برند و بازاریابی تاثیرگذار شناخت به موقع 
تغییرات احتمالی است. دنیای بازاریابی پر از تغییرات ریز و درشت است. این امر بسیاری از کارشناس ها 
را به س��وی تعبیر تغییرات به موج های بازاریابی س��وق داده است. به این ترتیب در طول یک سال کاری 
ما با موج های متعددی در زمینه بازاریابی مواجه خواهیم بود. نکته مهم در این میان توانایی برندها برای 
استفاده بهینه از این موج هاست. در این مقاله من به عنوان یک کارشناس حرفه ای در زمینه کسب و کار 

در تالش برای شناسایی 4 موج اصلی بازاریابی در سال جدید خواهم بود. 
شبکه های اجتماعی در طول یک دهه گذشته تاثیر بسیار زیادی بر روی زندگی مردم و فعالیت برندها 
داش��ته است. امروزه بسیاری از برندها برای فعالیت بازاریابی بر روی شبکه های اجتماعی حساب ویژه ای 
باز می کنند. جالب اینکه فعالیت برخی از برندها بدون ش��بکه های اجتماعی به طور کلی فلج خواهد شد 

بنابراین اهمیت فزاینده پلتفرم های اجتماعی باید مدنظر هر بازاریاب و برندی باشد. 
شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر و لینکدین برای اغلب برندها به یک اندازه اهمیت دارد. جالب 
اینکه هر 3 آنها به طور همزمان در تالش برای افزایش ابزارهای کاربردی ش��ان برای برندها هس��تند. این امر 
توانایی تعامل برندها با ش��بکه های اجتماعی در زمینه های مختلف و به ویژه بازاریابی را افزایش داده اس��ت. 
مهم ترین توسعه شبکه های اجتماعی افزایش سختگیری برای کاهش انتشار اخبار جعلی و شایعه های مختلف 

است. این امر برای ادامه فعالیت برندها در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
اگرچه شبکه های اجتماعی در میان مهم ترین موج های موجود در سال جاری برای استفاده بازاریاب ها 
قرار دارد، اما تنها نکته در این میان نیس��ت. در ادامه 4 موج مهم برای  س��واری برندها در عرصه بازاریابی 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. افزایش فروش در شبکه های اجتماعی

تا همین چند وقت پیش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی عالقه ای برای خرید محصوالت مختلف به 
صورت آنالین و تحت تاثیر صفحه های موجود در این پلتفرم ها نداشتند. این امر با معرفی انواع امکانات کاربردی 
برای خرید درون برنامه ای از ش��بکه های اجتماعی به طور کامل تغییر کرد بنابراین امروزه معرفی محصوالت 

مختلف و راه اندازی بخش فروش در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
در س��ال جاری شمار هرچه بیشتری از فروش��گاه های آنالین به سوی حضور در شبکه های اجتماعی و 
فروش از این طریق خواهند آمد. این امر در مورد برندها نیز صدق می کند. اغلب برندها به جای پرداخت 

هزینه فروش به خرده فروشی ها تمایل به ارتباط مستقیم با خریداران خواهند داشت. 
یکی از نکات مهم در پی افزایش تمایل برندها برای حضور در بخش فروش شبکه های اجتماعی توانایی 
جلب نظر مخاطب هدف است. بدون تردید هنوز هم شک و تردیدهای بسیار زیادی میان مشتریان برای 
خری��د آنالین، به ویژه در زمینه هایی نظیر پوش��اک وجود دارد. این امر برای اغلب برندها دش��واری های 
خاص��ی ب��ه همراه دارد. در این زمینه هرچه توانایی برند ما ب��رای جلب توجه و تعامل نزدیک با مخاطب 

هدف بیشتر باشد، شانس فروش اش افزایش خواهد یافت. 
خبر خوش برای برندها فعالیت اینستاگرام و پینترست در زمینه فروش مستقیم و سهولت هرچه بیشتر 
فروش محصوالت است. پلتفرم هایی نظیر توییتر هنوز راه زیادی برای هماهنگی کامل با فروش مستقیم 

دارند، اما اینستاگرام و پینترست از مدت ها قبل برنامه جذابی را به اجرا در آورده اند. 
2. اهمیت بیشتر استوری ها

امروزه اغلب ش��بکه های اجتماعی از بخش اس��توری حمایت می کنند. اس��توری نخستین بار از سوی 
اسنپ چت رونمایی شد. از آن زمان تا به حال تقریبا تمام شبکه های اجتماعی اقدام به افزودن این بخش 
به خدمات ش��ان کرده اند. نکته مهم در این میان تمایل بیش��تر کاربران به مش��اهده محتوای استوری در 
مقایس��ه با پست های عادی است. این امر موجب س��رمایه گذاری بیشتر برندها بر روی خلق استوری های 
جذاب شده است. بسیاری از شبکه های اجتماعی نیز در این زمینه خدمات بسیار زیادی ارائه می کنند. 

اینس��تاگرام شهرت بس��یار زیادی در زمینه بارگذاری اس��توری با امکانات فراوان دارد. این پلتفرم در طور 
سال های اخیر به طور مداوم امکانات این بخش را توسعه داده است. تیم فنی اینستاگرام در پی اطالع از عالقه 
کاربران به استفاده از استوری و مشاهده بیشتر این بخش اقدام به راه اندازی امکانات ویژه برای برندها نیز کرده 
است. به این ترتیب امکان فروش مستقیم از طریق بخش استوری نیز به زودی راه اندازی خواهد شد. این امر 
تاثیر بس��یار زیادی بر روی سرنوش��ت برندها خواهد داش��ت. به این ترتیب فقط با ایجاد یک اکانت معتبر در 

فیس بوک و ایجاد فهرست محصوالت امکان فروش مستقیم در اینستاگرام را خواهیم داشت. 
3. اهمیت خدمات مشتریان

امروزه انتظارات مشتریان از برندها به طور فزاینده افزایش یافته است. این امر موجب تمایل برندها به 
ارائه خدمات جانبی فراوان ش��ده اس��ت. امروزه اگر برندها در زمینه خدمات جانبی، به طور ویژ خدمات 

مشتریان، عملکرد مناسبی نداشته باشند، رقابت را به سادگی به دیگر برندها واگذار خواهند کرد. 
برخی از انتظارات اصلی مش��تریان از برندها ش��امل پاسخگویی به پرسش های آنها در کمتر از 24 ساعت و 
تالش برای رفع مشکل در کمتر از 48 ساعت است. به این ترتیب اگر هنوز بخش خدمات مشتریان برندتان 
را راه اندازی نکرده اید، در حال از دس��ت دادن زمان هستید. استفاده از افراد خبره در زمینه خدمات مشتریان 
اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از اشتباهات برندها اعتماد به کارمندان عادی و عدم آموزش نکات کاربردی به 

آنهاست. در نتیجه عملکرد آنها در حوزه کسب و کار با دشواری بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
ادامه دارد...

به قلم: ویلیام کامُکویچ کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی   


