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 کدامیک از راهبردهای پژوهشکده پولی وبانکی، مرکز پژوهش ها
و حلقه نیاوران برای اصالح نظام بانکی مناسب تر است؟

 بررسی 3 دیدگاه
برای اصالح نظام بانکی

فرصت امروز: اقتصاد ایران، بانک محور است و تقریباً ۸۰درصد تأمین مالی از بانک ها تغذیه می شود، اما امروز وضعیت نظام بانکی 
به گونه ای شده که کمتر کارشناس و اقتصاددانی، ابعاد فنی و علمی بانک های ایران را رضایتبخش می داند؛ از یک سو، سیستم بانکی 
ایران در عرصه بین الملل، به روز نیس��ت و اس��تانداردهای الزم را برای روابط بین بانکی ندارد. از س��وی دیگر و در فضای داخلی نیز 
معضالت مهمی همچون ضعف نظارت بانک مرکزی، دارایی های منجمد و سمی، اضافه برداشت غیراصولی از بانک مرکزی و افزایش 

نقدینگی، گریبان بانک ها را گرفته است. در همین زمینه، علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ...

وزیر صمت مطرح کرد

رفع ممنوعیت واردات کاال های موردنیاز 
هنرمندان ایرانی

6

5

4

مجلس به حذف 4 صفر از پول ملی رأی می دهد؟

»تومان« در راه بهارستان

با تمام توان از خالقیت جوانان حمایت می کنیم
مدیریت بهتر با جلب احترام تیم کارمندان

3 اشتباه بزرگ کارآفرینان از زبان مارک کوبان 
بازاریابی تاثیرگذار با عنصر غافلگیری

بازاریابی دیجیتال با شبکه های اجتماعی نوظهور
برندسازی تاثیرگذار و نگاه مشتریان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل از آغاز تست سرویس حق 
اشتراک Play Pass خبر داد
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فرصت امروز: بازارها در هفته  گذشـته و به طور کلی در دهه 

نخست مردادماه، روزهای متفاوتی را سپری کردند. 
اوضاع در بازار طال و ارز، آرام بود و دالر در...

از بازار آرام ارز تا هفته پرنوسان خودرو و بازار راکد مسکن

بازارها دهه نخست مردادماه 
را چطور گذراندند؟

یادداشت
قانون پایستگی چالش های 

کسب وکار

پایش مستمر فضای کسب وکار 
از س��وی اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران نش��ان 
می ده��د که در طول ش��ش فصل 
گذش��ته، یعن��ی یک س��ال و نیم 
اخی��ر، مهم ترین ش��کایت فعاالن 
مش��کالت  م��ورد  در  اقتص��ادی 
بی ثبات��ی  کس��ب وکار،  فض��ای 
اس��ت،  ب��وده  سیاس��ت گذاری ها 
درحالی ک��ه پیش از آن برای مدت 
نسبتا طوالنی، دشواری دسترسی 
به اعتبارات بانکی مهم ترین گلوگاه 
فعالی��ت اقتصادی تلقی می ش��ده 

است.
مدیران حاکمیتی،  از  بس��یاری 
این تغییر را چنین تفسیر می کنند 
که ریش��ه بی ثباتی اقتصاد کشور، 
تحریم ه��ا و فش��ارهای خارج��ی 
بوده اس��ت، که در طول یک سال 
و نیم گذش��ته به دلیل رفتارهای 
غیرقانون��ی و تحریم ه��ای ظالمانه 
آمریکا، بر جامعه و نظام اقتصادی 
تحمیل ش��ده اس��ت. اما اگر نگاه 
دقیق ت��ری به عوامل ش��کل گیری 
به عن��وان  اخی��ر،  ارزی  بح��ران 
نقطه ش��روع و عام��ل پیش برنده 
بی ثباتی ه��ای این 1۸ماه داش��ته 
باش��یم و همچنین به چرخه بروز 
بحران های مشابه در اقتصاد کشور 

طی 3۰ س��ال گذش��ته 
3توجه کنیم، روشن...

 شنبه
12  مرداد

1398

1 ذوالحجه 1440 - سـال ششم
شـماره   1364- 16صفحه - 50000 ریال

Sat.3 Aug 2019

بانک مرکزی بهمن  سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت شش 
ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناس��ان قرار داد. حال این مهلت ش��ش ماهه روبه 

پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می دهد.
به گزارش مهر، بهمن ماه س��ال ۹۷ ب��ود که بانک مرکزی، »الزامات و ضوابط 
ارزرمزه��ا« را ابالغ کرد و به صاحب نظران و فعاالن اقتصادی ش��ش ماه مهلت 
داد تا بتوانند در مورد دس��تورالعملی که بان��ک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر 
کنند. این مهلت ش��ش ماهه انتهای مردادماه به پایان می رس��د و بر این اساس، 
بان��ک مرکزی با جمع بن��دی این نظرات، احتماال دس��تورالعمل خود را نهایی و 

ابالغ خواهد کرد.
مروری بر تاریخچه ارزرمز

داس��تان تدوین سیاست های مرتبط با استفاده از ارزرمزها در چرخه اقتصادی 
کش��ور، به حداقل دو س��ال قبل برمی گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در 
رابطه با این موضوع، در ش��ورای عالی فضای مجازی، دس��ت به کار ش��ود و در 
ادامه، در نیمه  دوم س��ال ۹۶ )آبان ماه( نیز بانک مرکزی اعالم کرد که در حال 
مطالعه بر روی ارزرمزهااست، اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در 
این رابطه رخ نداده اس��ت و کار تنها به یک دس��تورالعمل از سوی بانک مرکزی 

در سال ۹۷ منتهی شده است.
ای��ن روند ادام��ه یافته تا به تازگی دولت ارزرمزهارا به رس��میت ش��ناخته و 
بخش های مختلف را درگیر کار کرده اس��ت. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
اس��ت که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه گذاری برق مصرفی 
آنه��ا را صورت ده��د، وزارت ارتباطات مجوزهای الزم ب��رای متقاضیان را صادر 
کن��د و بانک مرکزی سیاس��ت گذاری های معامالت را به عه��ده بگیرد، اما بانک 
مرک��زی می گوید که ارزرمز، کامال در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، 
حرکت ُکند سیاس��ت گذار، مشکالت بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چراکه 
ارزرمز، همچون کودکی اس��ت که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد 

او عقب مانده اند.
اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و ش��رایط الزم برای ارزرمزها را تدوین کرده 
و در واق��ع، در رابطه با نحوه معامالت، تولید و اس��تخراج ارزهای دیجیتال، نظر 
نهای��ی را در دولت بدهد؛ هرچند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذش��ته با 
صدور اطالعیه هایی اعالم کرده است که ارزرمزها تنها در انحصار این بانک است 
و نباید از کنترل این دس��تگاه خارج ش��ود، اما همین امر، به اعتقاد بس��یاری از 
کارشناسان، فقط روند را ُکند می کند و عمال، ارزرمز همچون نوزادی می ماند که 

به سرعت در حال رشد است.

در بخ��ش ضوابط فعالی��ت صرافی های ارزرمز در دس��تورالعمل بانک مرکزی 
حتی به این نکته اش��اره شده است که صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعالم می شود، 

مجاز به ارائه خدمات صرافی ارزرمزی هستند.
بر این اس��اس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی ه��ا و تضمین مالحظات امنیتی 
آن برعهده مالکان صرافی ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم 
صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ گونه تضمینی 
از س��وی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصال��ت ارزرمزها وجود ندارد و این بانک 
برای مدیری��ت و ثبات قیمت آنها هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمی کند. ریس��ک 
تمامی معامالت و خطرات ناش��ی از س��رمایه گذاری در این ح��وزه تماماً با خود 

سرمایه گذاران خواهد بود.
در عی��ن حال اواخر خردادماه امس��ال هم خب��ری مبنی بر همکاری 
انجمن فین تک و دادس��تانی کل کش��ور برای رفع فیلت��ر صرافی های 
رمزارز منتش��ر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین تک 
هم اعالم کرده اس��ت که معاونت فضای مجازی دادس��تانی کل کشور 
عقی��ده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک 
مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب وکار به 
دلیل فقدان مجوز فعالیت غیرمنطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند 
رف��ع فیلتر در زمینه رمزارز صرفاً برای کس��ب وکارهای حوزه صرافی و 
معامالت ارزهای رمزنگار در دس��تور کار قرار گرفته و دستورات الزم به 
مصادیق مجرمانه اعالم ش��ده اس��ت که در همین راس��تا نیز دو سایت 
صرافی رمزارز از فیلتر خارج ش��ده و در حال ارائه خدمات به مشتریان 

هستند.
آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارزرمز

فرزاد اس��ماعیل زاده، مدیرکل دفتر توس��عه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه 
اس��تخراج رمزارز در هیات دولت و فراگیرش��دن اس��تخراج رم��زارز و مراجعات 
متع��دد درخصوص ارائ��ه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلس��ات 
و بررس��ی های متعدد در کمیس��یون های مربوطه، اعطای مج��وز فعالیت برای 

استخراج رمزارز برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، 
بای��د تاییدیه ه��ای الزم از وزارت نی��رو و وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
دریافت ش��ود. همچنین الزم اس��ت تجهیزات موردنیاز دارای برچسب انرژی و 

از تجهیزات به روز در این زمینه باش��ند. همچنین از جمله ش��رایط دریافت این 
مجوز، فعالیت ش��خصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطالعات و 

جذب متخصصین این حوزه است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال 

تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطالع رسانی خواهد شد.
دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود 

را می زند
شش��م مردادماه ۹۸، هیات وزیران به اس��تناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون 
اساس��ی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که اس��تخراج فرآورده های پردازشی 
رمزنگاری ش��ده ) ارزرمزها( ب��ا اخذ مجوز از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت یا 
س��ازمان های مناطق آزاد تج��اری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز اس��ت. بر این 
اس��اس قرار اس��ت تعرفه برق متقاضیان اس��تخراج  ارزرمزها با قیمت متوس��ط 
برق صادراتی که توس��ط وزارت نیرو تعیین و اعالم می ش��ود، محاس��به شود و 
از ای��ن پس نیز فعالی��ت در حوزه ارزرمزها همچون س��ایر فعالیت های صنعتی، 
مش��مول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمزارز و 

بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.
هیات وزیران با یادآوری مهلت س��ه ماه بانک مرک��زی تاکید کرده که پس از 
ای��ن مهلت این بانک باید ضوابط الزم به منظور راه اندازی و بهره برداری رمزارزها 
با پشتوانه معتبر را به منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری 
مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع ش��ده )فناوری زنجیره بلوکی( را با رعایت قوانین 
و مق��ررات تنظیم کند. همچنین از این پ��س بانک ها و صرافی های دارای مجوز 
از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان 
برای انجام تبادالت پولی و تس��ویه تعه��دات بین المللی از رمزارزها در چارچوب 
دس��تورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر مبنای سیاست های 

شورای عالی مبارزه با پولشویی استفاده کنند.
بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد

ش��اهین جوانمردی، کارش��ناس مس��ائل ارزرمز گفت: دولت بای��د در هر کار 
حاکمیتی، اس��تراتژی خود را مش��خص کرده و هرچه س��ریع تر مس��ائلی را که 
مرتبط با حوزه تکنولوژی هس��تند، تعیین تکلیف کند. رمزارز هم از آن دس��ته 
سیاس��ت هایی اس��ت که هنوز از س��وی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز 

تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
وی افزود: البته در رابطه با ارزرمز سیاست های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ 

این در حالی اس��ت که کش��وری همچون چین، حتی در رابط��ه با اینترنت نیز 
تصمیمی نس��بتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده اس��ت، 
بنابراین در حوزه ارزرمز نیز دولت ها در دنیا، سیاس��ت های متفاوتی را در پیش 
گرفته اند، اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مش��خص کرده اند اما ایران 

در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.
به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاس��ت های دولت، سردرگمی های 
متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت 
مش��خص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها 
هم متناقض بوده و سیاس��ت های متناقضی هم اعمال می ش��ود؛ به این معنا که 
برخی می گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی اس��ت و برخی دیگر می گویند که 
بای��د ب��رای آن تعرفه برق تعیین ش��ود؛ برخی دیگر هم خری��د و فروش آن نیز 

غیرقانونی می داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد. 
وی اظهار داش��ت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بس��یار ُکند عمل کرده و 
به نظر می رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر 
می رس��د که ترکیبی از همه دستگاه های سیاس��ت گذار باید گردهم آمده و یک 
کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاست گذاری بپردازند؛ این 
در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد 
چراکه باید  حوزه های مختلفی درگیر ش��وند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه 
واردات تجهی��زات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی 
هم که درخصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند 
. وی گف��ت: اگر بخواهیم کلی ن��گاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن 
گریبانگیرمان  می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آن 
را به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمزارز ملی خود را 
تعریف نکنیم، تبعات آن بیش��تر اس��ت؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارزرمز 
بحث می ش��ود، بیت کوین اس��ت و حتی به صورت عام در مورد ارزرمز صحبت 
نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود، معطوف 
به بخش بیت کوین اس��ت و ماینرها بیشتر  بیت کوین استخراج می کنند و قرار 
است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالی که حوزه ارزرمز خیلی وسیع تر 
اس��ت و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته ش��اید یک نگرانی بحث پولشویی 
اس��ت که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از س��مت دولت این اس��ت که به 

رسمیت شناختن ارزرمز بیشتر به آن دامن بزند.
به گفته وی، ارزرمز یک ابزار خوب اس��ت، ول��ی روی همه جزییات و قوانین 

آن باید کار کرد.

 بانک پاس��ارگاد در گام نخست با انتشار صورت های مالی سه ماهه و 
در گام بعدی با انتشار گزارش تیرماه امسال نشان داد که در مسیر رو به 
رشد خوبی از نظر رشد درآمد و سودسازی قرار گرفته و شیب صعودی 

سودآوری شرکت سرعت بیشتری به خود گرفته است.
ب��ه گزارش ب��ورس 24، ابتدا بانک پاس��ارگاد در گام اول با انتش��ار 
صورت های مالی س��ه ماهه خود خبر از تحوالت درونی خوبی داد. این 
بانک با رش��د قابل توجه 5۶درصدی درآمدی توانس��ت جهش سنگین 
4۹درصدی س��ود خالص را به نسبت س��ه ماهه  سال قبل رقم بزند که 

این امر نشان می دهد روند سودسازی شرکت در مسیر رشد خوبی و با 
سرعت رشد قابل توجهی قرار گرفته است.

بررس��ی جزئی درآمدی بانک نشان می دهد تمامی سرفصل  های این 
بان��ک صعودی ب��وده و در تمامی زمینه ها چه درآمد های مش��اع و چه 

غیرمشاع شاهد رشد دو رقمی این درآمد ها هستیم.
اما بانک با انتش��ار تراز عملیاتی تیرماه س��رعت بیش��تری به روند رو 
به رش��د خود داده و همین امر س��بب شد تا بازار هم توجه بیشتری به 
س��هام بانک پاسارگاد نشان داده و ش��اهد برگشت مجدد قیمت سهام 

بانک پاسارگاد به سطوح باالی 1۸۰ تومان باشیم. بانک در تیرماه 23۰ 
میلیارد تومان تراز مثبت داش��ته است که نشان می دهد عملکرد چهار 

ماهه  اول سال و تراز عملیاتی آن با رشد بهتری همراه شده است.
جم��ع تراز مثبت چهار ماهه  س��ال ۹۸ بانک ب��ه ۸3۷ میلیارد تومان 
رس��یده اس��ت در حالی که تراز چهار ماهه  سال قبل تنها 4۹۰ میلیارد 
تومان بوده اس��ت. به عبارتی تراز عملیاتی بانک در چهار ماهه  امس��ال 

رشد قابل توجه ۷1درصدی داشته است.
این امر نشان می دهد عملیات بانک متحول شده و امسال درآمدهای 

مشاع بسیار خوبی در بانک محقق می شود.
از س��وی دیگر در صورت های مالی سه ماهه  درآمد های غیرمشاع هم 
۶۹درصد رش��د داشته اس��ت، پس جمع درآمدهای مشاع و غیرمشاع 
بانک امسال با رشد سنگینی همراه خواهد شد. این امر در سود خالص 
خود را نش��ان و در گزارش��ات آتی به خصوص پایان سال ۹۸ می توان 
انتظار تحقق س��ود قابل توجهی را از این س��هم بانکی را داشت، سودی 
که سبب تحول قیمت سهام شرکت و رشد قیمت سهام بانک پاسارگاد 

به سطوح ارزش ذاتی خواهد شد.

پنجگانه ای که سهامداران را به آینده بانک پاسارگاد امیدوار کرده است

جست و جوی تحلیلی در صورت های مالی بانک پاسارگاد

سایه سنگین سیاست گذاری ُکند بانک مرکزی بر سر رمزارزها

یک بام و دو هوای ارز دیجیتال در ایران

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



این روزها برای اثبات افزایش قیمت ها دیگر الزم نیس��ت منتظر اعالم 
ن��رخ تورم از س��وی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی باش��یم، چراکه آمار 
کارت خوان های فروش��گاهی و مقایسه مبلغ تراکنش ها نشان  می دهد که 
بهای ارزان ترین کاالها و خدمات در یک س��ال گذشته بیش از 1۷درصد 

بیشتر شده است.
به گزارش خبرآنالین، ابزارهای پرداخت الکترونیک طی سال های اخیر 
با رش��د چشمگیری چه از نظر تعداد و چه از نظر سطح پوشش و سرانه 
همراه بوده اند تا جایی که امروز کمتر تبادل مالی خصوصاً در دامنه ارزشی 
غیر کالن را می توان سراغ گرفت که این ابزارها در آن نقشی نداشته باشند 

از پرداخت کرایه تاکسی گرفته تا خریدهای 5۰ میلیون تومانی.
گس��ترش اس��تفاده از این ابزارها گذش��ته از معایب و محاسنی که به 
لحاظ س��اختار حاکم بر اقتصاد آن در کش��ور ما به وجود آمده، ابزارها و 
روش های پرداخت الکترونیک را به یکی از اهرم های اعمال سیاست های 

بانک مرکزی تبدیل کرده است.
کافی است به تصمیمات و تأکیدات عبدالناصر همتی درباره این ابزارها 
طی یک سال گذشته نگاهی بیندازیم تا حساسیت رئیس کل بانک مرکزی 
مملکت را نس��بت به ابزارهای پرداخت واضح تر و روش��ن تر درک کنیم؛ 
حساس��یتی که وقتی از یک بانکدار کالسیک با سوابق همتی سرمی زند 
قطعاً نشانه درکی است که او از تأثیر این ابزارها بر شاخص های کالن پولی 
کش��ور دارند و اال ایجاد محدودیت در مبلغ تراکنش هر کارت یا حساب 
و تأکید بر مسدودس��ازی کارت خوان های برون مرزی، مقوالتی نبودند که 
در بحبوحه مشکالت ارزی، جایی در اولویت های رئیس کل بانک مرکزی 
داشته باشد چنانکه سخت گیری نسبت به تخلفات آشکار و پنهان بانک ها 
از نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتبار برای سپرده ها در حال حاضر در 

دستور کار نهاد ناظر نیست!
فراگیری ابزارها و روش های پرداخت الکترونیک عالوه بر اثراتی که در 
شاخص های کالن پولی دارند، این ابزارها را به منبعی برای رصد تغییرات 
رفتاری جامعه در حوزه عادات خرید و مصرف یا افت وخیز توانمندی های 
مردم در خرید کاالها و خدمات تبدیل کرده اس��ت. به عنوان مثال اکنون 
با کنار ه��م قرار دادن آمار تراکنش های کارتی بر روی ابزارهای پرداخت 
مختلف مانند کارت خوان یا درگاه های پرداخت اینترنتی به راحتی و دقت 
می توان گفت چه گروه کاالیی و خدماتی س��هم بیشتری در سبد خرید 
م��ردم  دارند یا قدرت خرید جامعه در کدام س��طوح قیمتی تغییر کرده 

است.
به عنوان نمونه س��راغ یکی از این تحلیل ها می رویم؛ مثاًل تغییر سطح 
قیمت ها در مورد گروه کاال و خدماتی که مردم بیشتر استفاده می کنند. 

ب��رای اطالع از این تغییر اصاًل نیازی نیس��ت منتظر گ��زارش مرکز آمار 
از تورم باش��یم حتی نیازی به دسترس��ی اطالع��ات خاص بانک مرکزی 
هم نداریم. بررس��ی مقایسه ای برخی آمار ارائه ش��ده از تعداد تراکنش ها 
به روشنی نش��ان  می دهد طی یک سال گذشته در سبد خرید مردم چه 

تغییراتی ایجاد شده است.
در گزارش ماهانه ش��اپرک از عملکرد ش��بکه پرداخت، جدولی هم به 
مقایسه تغییرات متوس��ط مبلغی در هر دهک تراکنشی اختصاص دارد. 
بنابر توضیحات ش��اپرک در این قس��مت از گ��زارش، ابتدا تراکنش های 
انجام ش��ده در هر ماه براس��اس مبلغ هر تراکنش مرتب سازی و براساس 

تعداد تراکنش دهک بندی شده است.
از کمترین تا بیش��ترین مبلغ به 1۰دهک مس��اوی تقسیم  شده است. 
به این ترتی��ب تعداد تراکن��ش در دهک ها با یکدیگر برابر ب��وده ما با 1۰ 
دهک مواجه هس��تیم که از نظر تعداد تراکنش همگی مساوی هستند و 
با حرکت از دهک اول به س��مت دهک دهم شاهد افزایش متوسط مبلغ 
هر تراکنش هستیم. حاال با مقایسه مبلغ متوسط تراکنش های دهک اول 
و دهم و همچنین تغییرات متوس��ط مبلغ تراکنش های هر دهک در دو 
مقطع زمانی مثاًل خرداد ۹۸ با خرداد ۹۷ می توانیم بفهمیم، تراکنش های 
ب��ا مبلغ باالتر یا اصطالحاً تراکنش های کاالها و خدمات گران تر چقدر از 
تراکنش های کاالها و خدمات ارزان تر، بیش��تر بوده اند. این هم مشخص 
می شود که مردم در هر دسته از تراکنش ها در خرداد ۹۸ چقدر بیشتر از 

خرداد ۹۷ پول داده اند.
بدون اینکه از اصطالحات تخصصی و اعش��ارها بترس��ید به این اعداد 
توجه کنید: متوس��ط مبلغ هر تراکنش دهک اول )دهکی که تراکنش ها 
در آن دارای کمترین ارزش مبلغی هس��تند( در خرداد ۹۷ حدود 13۰۰ 
تومان بوده ولی همین مبلغ در خرداد ۹۸ به حدود 15۰۰ تومان افزایش 
پیداکرده اس��ت؛ یعنی حدود 1۷درصد افزایش. معنای این جمله به زبان 
ساده تر این اس��ت که مردم برای خرید کاالها و خدماتی که خرداد سال 
قبل حدود 13۰۰ تومان قیمت داش��تند، در خردادماه امس��ال 1۷درصد 
بیش��تر پول داده اند و هزینه کرده اند. خودتان به راحتی می توانید حدس 
بزنید که ک��دام کاالها و خدمات در این محدوده قیمتی هس��تند؟ نان، 

آب معدنی کوچک و...
حاال برویم س��راغ دهک ده��م تراکنش ها؛ این ده��ک، تراکنش هایی 
هس��تند ک��ه باالترین مبل��غ را داش��ته اند یعنی به طور متوس��ط حدود 
یک میلیون تومان به ازای هر تراکنش. متوس��ط مبلغ تراکنش ها در این 
دهک در خرداد سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۶3 هزار تومان بوده ولی در 
خردادماه سال ۹۸ حدود ۸درصد کمتر شده و به ۹۷۰ هزار تومان رسیده 

است، اما معنای این کاهش چیست؟ این یعنی مردم ناگزیر شدند بودجه 
محدود خود را به جای خرید کاالها و خدمات با حدود قیمت یک میلیون 
تومان برای خرید کااله��ا و خدماتی که قباًل حدود قیمت 13۰۰ تومان 
داش��تند، صرف کنند. به عبارت  دیگر، کاهش متوسط مبلغ هر تراکنش 
در ای��ن دهک می تواند به دو علت باش��د؛ نخس��ت کاهش مجموع مبلغ 
تراکنش ها یا افزایش تعداد تراکنش ها در این دهک. با توجه به ش��رایط 
اقتصادی کش��ور و روند رو به رشد تعداد تراکنش ها، فرض اول منطقی تر 
به نظر می رسد و می توان نتیجه گرفت منابع کمتری از بودجه هر خانوار 

صرف تهیه کاال و خدمات در این دهک شده است.
از س��وی دیگ��ر، تراکنش ه��ای کارتی نش��ان می دهد ک��ه ۸۰درصد 
پرداخت ه��ای الکترونیک در کش��ور ب��ه مبالغ کمت��ر از 25 هزارتومان 
اختصاص دارد و توسعه نامتوازن ابزارهای الکترونیک هزینه ای  13 هزار 

میلیارد تومانی را به شبکه بانکی تحمیل کرده است.
محمدرضا جمالی، کارش��ناس بانکی و ابزاره��ای پرداخت با اعالم این 
مطلب گفت: توس��عه ابزارهای الکترونیک با افراطی شدید همراه بوده و 
از این رو تحت تاثیر اس��تفاده فراگیر از این ابزار 13 هزار میلیارد تومان 
کارمزد پرداخت های خرد در شبکه بانکی را به اقتصاد و بانکداری تحمیل 
کرده ایم. وی افزود: جالب اس��ت بدانید ۸۰درصد پرداخت الکترونیک ما 
به مبالغ کمتر از 25 هزارتومان اختصاص دارد که می تواند با هزینه کمتر 
از یک صد میلیارد تومان با سکه و اسکناس صورت گیرد و حتی آستانه 
سودی برای بانک مرکزی داشته باشد. نزدیک به ۹3درصد پرداخت های 
الکترونیک کمتر از 1۰۰هزار تومان اس��ت. حاال این هزینه را چه کس��ی 

می دهد؟
او ادام��ه داد: طبیعت��ا نظ��ام بانکداری و نتیجه آن نیز افزایش ش��دید 
قیمت تمام ش��ده پول اس��ت و این وس��ط بانک مرکزی بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان درآمد برای ش��رکت های تابعه خود ایجاد کرده است. همه 
ای��ن هزینه ها در نهایت با کاهش ارزش پول و نرخ بهره به مردم تحمیل 
می ش��ود و به نوعی ش��اخص که بین همه مشاع است مورد سوءاستفاده 
بان��ک مرکزی ق��رار گرفته در حالی که بانک مرک��زی باید از نرخ بهره و 

هزینه تمام شده پول صیانت کند.
اما س��وی دیگر ماجرا چیست؟ ش��ما با ابزاری به نام کارت خوان طرف 
هستی که می توان با آن از 1۰۰ تومان تا 5۰ میلیون تومان مبادله انجام 
داد. ای��ن اب��زار به راحتی برای پولش��ویی به کار م��ی رود و به راحتی در 
تبادالت ارزی در کش��ورهای همس��ایه و حتی کش��ورهایی مانند کانادا 
استفاده می شود و به نوعی مشکالت زیادی را در حوزه ارزی برای کشور 

ایجاد می کند.

تراکنش های کارتی نشان می دهد بهای کاالها در یک سال گذشته 1۷درصد بیشتر شده است

واقعیت های اقتصادی به روایت دستگاه های پوز

سازوکار مالی اینستکس که مهم ترین ابزار اروپایی ها برای حفظ برجام به شمار 
می رود، وارد مرحله تازه ای ش��ده است. اینستکس که به عنوان یک شرکت دولتی 
به ثبت رس��یده، در تالش برای پردازش سریع تر تراکنش های مالی به زودی امکان 
دسترسی به خدمات فاکتورینگ را برای صادرکنندگان اروپایی فراهم خواهد کرد. 
این شرکت دولتی نوپا همچنین در حال استخدام نیروهای جدید است تا بتواند در 

سال آینده فعالیت های خود را گسترش دهد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، قرارداد ش��ش ماهه »پِر فیش��ر« مدیر آلمانی 
اینستکس به روزهای پایانی نزدیک شده و این بانکدار سابق جای خود را به »برند 
اربل« س��فیر س��ابق آلمان در ته��ران خواهد داد. اربل که ی��ک دیپلمات حرفه ای 
محسوب می شود، قباًل در کشورهای لبنان، عربستان و مصر حضور داشته و مدتی 
نیز سفیر آلمان در عراق بوده است. حضور اربل به جای فیشر تنها تغییر مدیریتی 
در اینستکس نخواهد بود، زیرا کار استخدام چندین مدیر دیگر در این شرکت نهایی 
ش��ده است. با پر شدن پست های مدیریتی جدید، اینستکس به عنوان یک شرکت 
مس��تقل وارد مرحله تازه ای خواهد شد. تاکنون مراودات اینستکس با شرکت های 
اروپایی و هماهنگی های آن با شرکت متناظر ایرانی )ساتما( از طریق وزارتخانه های 

امور خارجه و اقتصاد کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس انجام می شد.
پر فیش��ر به دلیل س��وابق مدیریتی اش در کومرتس بانک آلمان، به عنوان اولین 
مدیر اینستکس برگزیده شد، اما جانشین وی یعنی برند اربل که هیچ تجربه ای در 
امور تجاری ندارد، مأموریت کاماًل متفاوتی را در اینستکس دنبال خواهد کرد. اربل 
مس��ئولیت های تجاری کلیدی را به مدیرانی که به تازگی به اینستکس پیوسته اند، 
خواهد سپرد و خود بیشتر روی ایجاد یک همکاری سازنده بین اینستکس و ساتما 
تمرک��ز خواهد کرد، چراکه در هفته های اخیر روند همکاری بین این دو ش��رکت 

متناظر ُکند شده است.
اما هدف اصلی اینستکس کماکان همان تسهیل تجارت بین اروپا و ایران از طریق 
ایجاد یک نظام تهاتری برای حذف نیاز به تراکنش های مالی بین کش��وری خواهد 

بود. اینس��تکس به صادرکنندگان اروپایی این امکان را می دهد که مبلغ حاصل از 
ف��روش محصوالت خود به طرف ایرانی را از منابعی که از صادرات ایران به اروپا به 
دست آمده، دریافت کنند. شرکت متناظر اینستکس در ایران )ساتما( نیز همین کار 

را برای صادرکنندگان ایرانی انجام خواهد داد.
اختالفات سیاسی باعث طوالنی شدن روند ایجاد سازوکار تهاتری بین اینستکس 
و س��اتما شده اس��ت. در این میان شرکت اینستکس به منظور سرعت بخشیدن به 
تراکنش ها، یک خدمت جدید را معرفی کرده اس��ت که در آن نیازی به مش��ارکت 
مس��تقیم طرف ایرانی نیست. شرکت اینستکس اکنون در مراحل نهایی راه اندازی 

خدمات فاکتورینگ برای شرکت های اروپایی است.
در تراکنش ه��ای مبتنی بر فاکتورینگ، اینس��تکس اقدام ب��ه خرید فاکتورهای 
منقضی شده صادرکنندگان اروپایی که موفق نشده اند مبلغ کاالهای صادراتی خود 
به ایران را دریافت کنند، خواهد کرد. خرید فاکتورهای منقضی ش��ده باعث خواهد 
شد که شرکت اینستکس نیازی به طی کردن روند طوالنی موافقت صدور مجوز از 
سوی نهادهای رگوالتوری در فرانسه برای خدمات کامل فاکتورینگ نداشته باشد. 
نکت��ه مهم تر اینکه دیگر نیازی نخواهد بود حتماً کاالهای فروخته ش��ده به طرف 
ایرانی تحویل داده شود تا صادرکننده اروپایی بتواند مبلغ را در حساب های دریافتی 

خود فاکتور کند. این ویژگی تازه اینستکس در واقع نوعی فاینانس تجاری است.
براس��اس پیش نویس قرارداد تجاری بین اینس��تکس و یک شرکت اروپایی که 
ب��ه رؤیت پایگاه خبری »ب��ورس اند بازار« )Bourse & Bazaar( رس��یده، رقم 
پرداختی از سوی اینستکس به این شرکت صادرکننده معادل ۹5درصد رقم اصلی 
حواله خواهد بود. به عبارت دیگر، اینس��تکس در ازای ارائه خدمات فاکتورینگ به 
این شرکت، 5درصد از مبلغ حواله را دریافت خواهد کرد. البته این هزینه برای هر 

تراکنشی متفاوت خواهد بود.
چنین هزینه هایی برای صادرکنندگان اروپایی قابل اغماض نیست. از طرفی طبق 
مقررات اینستکس، کلیه تراکنش ها باید تحت ارزیابی بایسته طرف ثالث قرار گیرد و 

هزینه های مربوطه نیز برعهده خود صادرکنندگان است با این حال، هزینه تراکنش 
از طریق اینس��تکس متناس��ب با هزینه هایی اس��ت که بانک ها در چنین مواردی 
)مشخصاً پردازش تراکنش های مرتبط با ایران( دریافت می کنند. عالوه بر این، برای 
شرکت های اروپایی فعال در بازار ایران که با فاکتورهای پرداخت نشده زیادی مواجه 
هس��تند، اطمینان حاصل از کار کردن با اینستکس که یک شرکت دولتی اروپایی 

است، جذابیت زیادی دارد.
از برخی جنبه ها باید گفت خدمات فاکتورینگ بیش از آنکه برای سازوکار تهاتری 
که اینستکس برمبنای آن بنا شده اس��ت،  جذاب باشد، برای شرکت هایی اروپایی 
جذاب اس��ت. فاکتورینگ نیازمند س��رمایه چشمگیر بیش��تری است زیرا شرکت 
اینستکس باید از منابع کافی برای خرید حواله های منقضی شده برخوردار باشد. از 
طرفی مس��ئولیت دریافت وجه از طرف بدهکار ایرانی نیز به مسئولیت های شرکت 

اینستکس اضافه خواهد شد.
البته اگر فاکتورینگ در نهایت مورد اس��تقبال قرار گیرد، ش��رکت اینس��تکس 
می تواند حس��اب های دریافتی خود را به ساتما منتقل کند تا واردکنندگان ایرانی 
مبلغ کاالهای وارداتی را به ساتما بپردازند. اینستکس در ادامه می تواند یک حساب 
در ایران با شعب بانک های ایرانی در اروپا افتتاح کند تا مبلغ حواله ها به این حساب 
واریز ش��ود. اگرچه شرکت اینس��تکس، فاکتورینگ را به عنوان یک راهکار موقت 
در نظر گرفته اس��ت، اما این تجربه می تواند به تقویت سازوکار تهاتری اینستکس 

کمک کند.
اینستکس اکنون برای خوشامدگویی به مدیران جدید و ارائه خدمتی تازه آماده 
می شود. این شرکت شبیه یک استارت آپ عادی است که در مراحل حساس توسعه 
خود به سر می برد. اینستکس نیز مانند همه استارت آپ ها با موانع متعددی مواجه 
است و موفقیتش به هیچ وجه تضمین شده نیست، اما همین که مدیران اینستکس 
با راهکارهای خالقانه به فشارهای طرف های ذی نفع و تردیدهای شرکت ها واکنش 

نشان می دهند، خود نشانه امیدوارکننده ای است.

پایگاه خبری »بورس اند بازار« از تازه ترین تحوالت در سازوکار مالی اروپا گزارش می دهد

تغییرات تازه در اینستکس

یادداشت

موج ناامیدی در فضای کارآفرینی از بین می رود؟

در ی��ک س��ال و نیم اخیر، دو مس��ئله عمده به فض��ای ناامیدی در بین 
کارآفرینان کش��ور دامن زده اس��ت. نکته اول، التهابات بین المللی است که 
ب��ا خروج ایاالت متحده آمریکا از برج��ام برای ایران پیش آمد و نکته دوم، 
تالش ه��ای دولت برای اج��رای تغییراتی در اقتصاد و ب��ه زعم خود دولت، 
اصالحاتی در فضای اقتصادی اس��ت؛ اعالم ن��رخ 42۰۰  تومان برای دالر، 
ت��الش برای نظارت بر نقل و انتقاالت ارزی با اعمال سیاس��ت هایی خاص، 
ک��م آمدن ارز و س��همیه بندی آن از مهمتری��ن تالش های دولت در فضای 

اقتصادی کشور بود که کار را برای کارآفرینان سخت تر کرد.
تصمیم های خلق الس��اعه دولت اوضاع را روز به روز در سال گذشته برای 
کارآفرینان دش��وارتر می کرد و کار به جایی رس��یده بود که به طور روزانه 
ش��اهد اج��رای مقررات تازه ای بودیم و باید کس��ب وکار را ب��ا آن مقررات 
س��ازگار می کردیم بدون اینکه فرصتی وجود داشته باشد. شرایط یک سال 
اخیر در فضای کارآفرینی کشور به اندازه ای ناامیدکننده بود که کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی از گالیه و ش��کوه مداوم به بی حسی در این باره رسیدند 
و اینکه به واقع کاری از دس��ت کس��ی بر نمی آید. در سال گذشته ترخیص 
کاالیی که پس از ثبت سفارش در بدترین حالت سه ماهه از گمرک بیرون 
می آم��د، بیش از 1۰ ماه طول کش��ید، درحالی که درآمد یک واردکننده و 

پرداخت هزینه های کاری اش منوط به واردات و فروش کاالست.
 یک مورد دیگر از مقررات غیرکارشناسی شده سال گذشته، تعیین سقف 
برای واردات بود. براس��اس تصمیم دولت ش��رکت ها باید براساس میانگین 
واردات خ��ود در دو س��ال قبل از س��ال ۹۷، کاال وارد می کردند. دلیل این 
تصمی��م صرفه جوی��ی ارزی بود اما به دلیل عدم توجه ب��ه دیگر پیامدهای 
آن، بعضی کاالها کمتر وارد ش��د و قیمت ها در بازار داخل رش��د کرد. برای 
مثال در صنف گازهای فش��رده، گاز هلیوم یک کاالی اساسی است. قیمت 
هر س��یلندر این گاز در اردیبهشت ماه س��ال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بود، 
اما به دلیل سیاس��ت های واردات��ی دولت، اکنون قیمت هر س��یلندر به 5 
میلیون تومان رس��یده است. فش��ار این رش��د قیمت به مصرف کننده این 
کاالی اساس��ی وارد می شود که دولت هم جزو آن است. مشتری عمده این 
گاز، ش��رکت های نفت و گاز و پتروش��یمی دولتی است و این یک خودزنی 
اساسی برای دولت است. از این گاز برای آنالیز مواد در آزمایشگاه ها استفاده 
می ش��ود و اگر در س��ال های گذش��ته بنزین را 2۰ باز آزمایش می کردند، 
اکنون با رش��د قیمت گاز هلیوم آن را 1۰ ب��ار آزمایش می کنند و کیفیت 

محصوالت به طور زنجیروار کاهش پیدا می کند.
در چنین ش��رایطی ک��ه عرصه در فضای بین الملل��ی روز به روز بر فعال 
اقتص��ادی ایرانی تنگ تر می ش��ود و تصمیم های دولت ه��م کار را برای او 
س��خت می کن��د، کارآفرینانی ک��ه روح بزرگی دارن��د، می توانند بر فضای 
ناامیدکننده کنونی غلبه کنند. چنین افرادی کمیابند و حتی اکنون مدیران 
عاملی را می بینیم که نمی توانند به کارمندان خود روحیه بدهند. زمانی که 
دس��تمزدها به موقع پرداخت نمی شود و درآمد کارکنان به یک سوم ارزش 

سال گذشته رسیده است، روحیه دادن سخت است.
در ای��ن بین، دو نکته به عنوان دس��تاویزی برای امید به جامعه و فضای 
کارآفرینی کش��ور وجود دارد. نکته اول این است که تالش های دولت برای 
گفت وگو با جهان به ثمر بنش��یند و نکته دوم، توجه بیشتر دولت به حرف 
بخش خصوصی پیش از وضع قوانین است. اگر دولت پیش از تصمیم  گیری 
با تش��کل های تخصصی مشورت کند، بس��یاری از مشکالت ناشی از اجرای 

تصمیمات غیرکارشناسی شده ایجاد نمی شود.
قانون عدم واردات کاالی خارجی که تولید مشابه داخل با کیفیت یکسان 
دارد، از جمله مثال  های روش��ن عدم توجه به نظر تش��کل های تخصصی و 
بروز مشکالت بسیار در فضای اقتصادی است. در صنف گازهای فشرده، 3۰ 
مدل س��یلندر گاز وجود دارد که فقط یک مدل آن در کشور تولید می شود 
درحالی که دولت واردات همه انواع آن را ممنوع کرده اس��ت. واردات انواع 
گاز مجاز اس��ت اما زمانی که نمی توانید س��یلندر یا ظرف حاوی گاز را وارد 
کنید، چطور می خواهید گاز بخرید و به کش��ور بیاورید؟ این در حالی است 
که دولت می توانس��ت پیش از اجرای این قان��ون که همه فعاالن اقتصادی 
با نفس آن موافقند با تش��کل های بخش خصوصی مش��ورت کند و جلوی 
تحمی��ل زیان به فعاالن بخش خصوصی و تحمیل هزینه های گزاف به خود 

و اقتصاد کشور را بگیرد.

فوربس پاسخ داد
چرا پذیرش شکست برای موفقیت 

استارت آپ ضروری است؟
شکس��ت لزوما به از بین رفتن استارت آپ نمی انجامد، اما تجربه شکست 
می تواند در مس��یر انتخاب عوامل درست برای موفقیت کمک کند. درواقع، 
شکست همان ظرفیت یا سوختی است که برای موفقیت به آن نیاز دارید.

پذیرش شکس��ت، چی��زی بیش از یک اس��تراتژی خوب تج��اری برای 
اجتناب از شکست است. این پذیرفتن ریسک شکست است که می توان آن 
را قلب س��اختمان یک استارت اپ دانست. به عبارت ساده تر، تنها دلیلی که 
یک ش��رکت نوپا  را به موفقیت می رس��اند، انجام یک کار متفاوت یا تولید 
یک محصول متفاوت از دیگران اس��ت. محصول��ی یا کاری که پیش از این 

خبری از آن نبوده است.
زمانی که یک نقش��ه راه جدید ترس��یم می کنید، طبیعی است که گاهی 
ه��م راه خود را گم کنید. ممکن اس��ت از هر 1۰ بار تالش، ۹ شکس��ت را 
تجربه کنید، اما مشکالت حل می شود. زمانی که به دنبال یافتن راه حل ها 

هستید، شکست ها لزوما ناشی از اشتباه نیستند.
با وجود فواید توجه به شکس��ت، رسانه ها بیشتر به داستان موفقیت های 
ی��ک ش��به می پردازند که ب��ه ندرت اتف��اق می افت��د. حت��ی بنیانگذاران 
اس��تارت آپ های موفق به ندرت فرصت طرح مشکالت و شکست های خود 
را به دست می آورند، چراکه شکست به طور معمول خبری نیست که برای 
رس��انه ها ارزش داش��ته باش��د. با این حال برای بنیانگذاران استارت آپ ها، 
حرف زدن از شکس��ت ضروری است. این مسئله اکنون در بین شرکت های 
نوپ��ا بیش از گذش��ته م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. بس��یاری از مدیران 
می گویند که سازمان آنها به دنبال آزمایش رویکردهای نوآورانه است و این 
رویک��رد با تکرار آزمایش همراه خواهد بود و ت��ا زمانی که بهترین راه حل 

پیدا نشود، آزمایش ادامه پیدا می کند.
صحبت کردن درباره شکس��ت ها برای کارکنان یک مسئله چالش برانگیز 
اس��ت چراکه ممکن اس��ت عملک��رد منفی آنه��ا را منعکس کن��د و یا به 
تحمیل هزینه بیش��تر به آنها بینجامد، اما بین این نگرانی و فواید آزمایش 
هوشمندانه در محیط کار و خطا و صبر بر آن، یک مرز ظریف وجود دارد.
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فرصت امروز: بازارها در هفته  گذش��ته و به طور کلی در دهه نخس��ت مردادماه، 
روزهای متفاوتی را سپری کردند. اوضاع در بازار طال و ارز، آرام بود و دالر در آخرین 
قیمت ها در این بازه زمانی به 11 هزار و ۹۰۰ تومان رسید. سکه هم 4 میلیون و ۹5 
هزار تومان معامله ش��د. در بازار خودرو اما، هر روز قیمت ها و خبرهای جدیدی در 
هفته گذشته منتشر  شد. از سوی دیگر، بورس تهران نیز سرانجام روی کانال 254 
هزار واحدی ایستاد و به کار خود پایان داد. وضعیت بازار مسکن هم پس از کاهش 

۶4 درصدی معامالت در تیرماه، تفاوت چندانی نداشت و بدون تغییر باقی ماند.
دالر به کانال 11 هزار تومان بازگشت

به گزارش ایرنا، قیمت دالر در هفته ای که گذش��ت، در محدوده 12 تا 12 هزار 
و 2۰۰ تومان در نوس��ان بود، اما در آخرین روز کاری هفته، از مرز 12 هزار تومان 
هم عقب نشست و در نهایت روز پنجشنبه، دالر با قیمت 11 هزار و ۹۰۰ تومان به 
هفته کاری خود پایان داد. قیمت سکه نیز در محدوده 4 میلیون تا 4 میلیون و 1۶4 
هزار تومان در نوسان بود و در بازارهای داخلی، کاهش بهای دالر، اصلی ترین عامل 
افت بهای طال و سکه به شمار می رود. در نهایت، در روز پنجشنبه، سکه با قیمت 4 
میلیون و ۹5 هزار تومان معامله شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب 2میلیون و 
21۰ هزار تومان و یک میلیون و 43۰هزار تومان هفته را به پایان رساندند. قیمت 
س��که یک گرمی هم به ۹4۰هزار تومان رس��ید و در نهایت، قیمت سکه نسبت به 

هفته قبلش تقریبا ثابت بوده است.
ام��ا در ب��ازار جهانی، قیمت طال در معامالت روز پنجش��نبه، پس از اینکه بانک 
مرکزی آمریکا برخالف انتظار بازار اعالم کرد قصد آغاز س��یکل طوالنی از کاهش 
نرخ های بهره را ندارد، سقوط کرد و به پایین ترین قیمت در دو هفته گذشته رسید. 
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جمعه بازار س��نگاپور ۰.2درصد 

کاهش پیدا کرد و به 141۰ دالر و 42 سنت رسید.
بورس روی کانال 254 هزار واحدی ایستاد

بورس تهران، هفته گذش��ته را ابتدا با افت ش��اخص ش��روع کرد، اما 
در آخرین روزهای هفته توانس��ت این اف��ت را جبران کند، چنانکه روز 
چهارشنبه، شاخص کل بورس با رشد ۶1 صدم درصدی، بیش از 15۰۰ 
واحد افزایش یافت و در کانال 254 هزار واحدی قرار گرفت. در آخرین 

روز کاری این هفته،  بیش از 2 میلیارد و 54۶ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و 114 میلیارد ریال در 25۹ هزار نوبت 
داد و س��تد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۸15 واحد افزایش 
به ۶2 هزار و 1۶ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 54۶ واحد رش��د 
به 41 هزار و 5۷۸ واحد رس��یدند. شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و 
3۹۶ واحد افزایش به رقم 2۸2 هزار و ۷۷2 واحد رس��ید، شاخص بازار 
اول ۹35 واحد و شاخص بازار دوم 3هزار و ۹۸۸ واحد افزایش داشتند.

در بین تمامی نمادها، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با 211 واحد، 
پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 155 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 
135 واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با 12۹ واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 
113 واحد و پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با ۹1 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
هفته پرنوسان خودرو 

بازار خودرو تا پیش از هفته گذشته، چند هفته ای  را آرام و با افت قیمت سپری 
کرده  بود، اما در روز سه شنبه، این فضا تغییر کرد و قیمت چند محصول ایران خودرو 
افزای��ش یافت. ایران خودرو به س��رعت خبر افزایش قیم��ت چهار محصول خود را 
تکذیب کرد اما این خبر، روی افزایش قیمت خودرو طی هفته گذشته موثر بود؛ در 
همین خصوص، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در همین 
رابطه گفت: »تولید خودرو پس از نوسان هایی در ماه های گذشته، اکنون به تعادل 
رسیده و به طور مرتب انجام می شود.  قیمت خودرو در هفته های گذشته - به جز 
روز سه شنبه که با مسبب آن برخورد خواهد شد - روند کاهشی به خود گرفته بود.«
رحمانی ادامه داد: »طی دس��توری به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، افزایش قیمت برخی محصوالت یکی از خودروس��ازان در دس��ت 
بررسی است که آیا ناشی از اشتباه سیستمی بوده یا دلیل دیگری داشته است.  اگر 
این افزایش قیمت ها برخالف مصوبات بوده باش��د، به شدت با آن برخورد خواهیم 

کرد و در صورتی که اشکال سیستمی بوده باشد باید دلیل آن بررسی شود.«
در نهایت در آخرین روز هفته گذشته، پژو 2۰۶ تیپ 2 بدون افزایش ۸2 میلیون 
تومان قیمت خورد، اما  پژو 2۰۶ تیپ 5 با افزایش 145 هزار تومانی به قیمت ۸3 

میلی��ون و 145 هزار تومان مبادله ش��د. 2۰۷ اتوماتیک 1۶2 میلیون تومان 2۰۷ 
دنده ای ۹۶ میلیون و ۷3۸ هزار تومان، پژو GLX 4۰5 به قیمت ۷4 میلیون تومان 
و پژو پارس اتوماتیک 144 میلیون تومان معامله شد. در آخرین روز معامالت بازار 
خودرو، هایما 5S  24۷ میلیون تومان، وانت آریسان 52 میلیون تومان، دنا معمولی 
1۰۹ میلیون تومان و پژو 2۰۰۸ به قیمت  31۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. 

سمند نیز با 5 میلیون افزایش قیمت معامله شد.
همچنین سراتو مونتاژ ایران، در بازار تهران به قیمت 2۹4 میلیون تومان، کوییک 
اتوماتی��ک فول ۹۸ میلیون تومان، تیبا هاچ ب��ک 5۷ میلیون تومان، چانگان 1۷1 
میلی��ون تومان، پراید 132به قیمت  45 میلیون و 5۰۰ هزار تومان و رنو س��اندرو 

اتوماتیک 1۶۹ میلیون تومان قیمت خورد.
کاهش 64درصدی معامالت مسکن

بانک مرکزی در هفته گذش��ته، گزارش وضعیت مس��کن شهر تهران در تیرماه 
۹۸ را منتشر کرد. براساس این گزارش، میزان معامالت مسکن در این ماه بیش از 
۶4درصد نسبت به سال قبل کاهش و از طرف دیگر، میانگین قیمت خرید نیز بیش 
از ۹1درصد افزایش داشته  است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک 

متر واحد مسکونی 13.3میلیون تومان بوده  است.
در تیرماه ۹۸، تنها 4 هزار و ۷۹۰ واحد مسکونی معامله شده در حالی که در تیر 
۹۷ حدود 13هزار و 514 واحد معامله ش��ده  بود. مرکز آمار ایران نیز روز سه شنبه 
گذش��ته، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده را منتش��ر کرد که حکایت از تورم 
4۰.4درصدی داش��ت. بررسی این گزارش نشان می داد که در تورم ماهانه، مسکن 
نقش اصلی را داشته و سهم آن در تورم خانواده ها در دهک های مختلف بین 42 تا 
5۰درصد بوده  است. جالب آنکه سهم مسکن در تورم با 5۰درصد، برای دهک اول 

که کم درآمدترین افراد هستند، بیشتر از همه بوده  است.
اما در هفته گذش��ته برخی گزارش های میدانی نش��ان م��ی داد که در برخی از 
محالت و مناطق مصرفی، موجران اقدام به تعدیل اجاره بهای پیشنهادی در برخی 
از فایل ه��ا کرده اند و تعداد فایل هایی که هم اکنون با س��طح معقول تر اجاره بها در 
دسترس مس��تاجران و متقاضیان بازار اجاره قرار دارد نسبت به بازار تیرماه به طور 

نسبی افزایش یافته است.

از بازار آرام ارز تا هفته پرنوسان خودرو و بازار راکد مسکن

بازارها دهه نخست مردادماه را چطور گذراندند؟
یادداشت

قانون پایستگی چالش های کسب وکار

پایش مستمر فضای کسب وکار از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران نشان می دهد که در طول شش فصل گذشته، یعنی 
یک س��ال و نیم اخیر، مهم ترین ش��کایت فعاالن اقتص��ادی در مورد 
مشکالت فضای کس��ب وکار، بی ثباتی سیاس��ت گذاری ها بوده است، 
درحالی که پیش از آن برای مدت نسبتا طوالنی، دشواری دسترسی به 

اعتبارات بانکی مهم ترین گلوگاه فعالیت اقتصادی تلقی می شده است.
بس��یاری از مدیران حاکمیتی، این تغییر را چنین تفسیر می کنند 
که ریش��ه بی ثباتی اقتصاد کش��ور، تحریم ها و فشارهای خارجی بوده 
است، که در طول یک سال و نیم گذشته به دلیل رفتارهای غیرقانونی 
و تحریم های ظالمانه آمریکا، بر جامعه و نظام اقتصادی تحمیل ش��ده 
اس��ت. اما اگر نگاه دقیق تری به عوامل شکل گیری بحران ارزی اخیر، 
به عنوان نقطه شروع و عامل پیش برنده بی ثباتی های این 1۸ماه داشته 
باش��یم و همچنین به چرخه بروز بحران های مشابه در اقتصاد کشور 
طی 3۰ س��ال گذشته توجه کنیم، روشن خواهد شد که در تمام این 
3۰ سال و حتی شاید بتوان گفت در طول نیم قرن گذشته، اصلی ترین 
مشکالت اقتصاد ایران و فضای کسب وکار کشور، ریشه ای واحد داشته و 

آن دخالت غیرمسئوالنه دولت ها در نظام اقتصادی بوده است.
اینکه صورت ظاهری مش��کالت فضای کسب وکار و رئوس شکایات 
فع��االن اقتصادی، در ط��ول زمان تغییر کرده اس��ت، عمدتا به دلیل 
گذر نظام اقتصادی کش��ور از یک وضعیت غیرتعادلی به یک وضعیت 
غیرتعادل��ی دیگر و متناس��ب با آن، تغییر ابزاره��ا و الگوهای مداخله 
تهاجمی و غیرمسئوالنه دولت ها در نظام اقتصادی بوده است که البته 
ه��ر بار هم منجر به افزایش یا مزمن ش��دن وضعی��ت غیرتعادلی )در 

شکل های مختلف( شده است.
ب��ه عنوان نمونه و برای مثال، در دوران طالیی درآمد و دسترس��ی 
ارزی پسابرجامی، دولت تمرکز خود را بر سرکوب قیمت ارز و تقویت 
غیرتعادلی ریال گذاش��ت، چ��ون ابزارهای مالی اش ب��رای مداخله در 
وضعیت اقتصاد کشور، از قدرت کافی برخوردار بود و نیازی به پیمودن 
مسیر سنگالخ مقررات گذاری نمی دید. دولت تصور می کرد با این روش 
به آس��انی تورم را مهار کرده، غافل از اینکه مهار تورم، با اتکا به دانش 
اقتصادی امروز جهان، گرچه ساده است، اما نیازمند گرفتن تصمیمات 
دش��واری در حوزه انضباط پولی- مالی است و به آسانی ممکن نخواهد 

شد!
طبیعی اس��ت که واکنش بازار به تقوی��ت غیرتعادلی ریال، افزایش 
تقاضا برای تسهیالت بانکی باشد، در شرایطی که دولت از ابزار سرکوب 
قیم��ت ارز برای کنترل بازار بهره می برد، دسترس��ی ب��ه ریال درواقع 
کانال دسترس��ی به رانت و سوبس��ید نفتی ای بود که دولت در جامعه 
و نظام اقتصادی توزیع می کرد، بنابراین آن روز اگر از فعاالن اقتصادی 
می پرس��یدید مهم ترین دغدغه شما چیست؟ می گفتند دسترسی به 
نقدینگی. وقتی به دلیل تحریم های آمریکا، فروش نفت و دسترسی به 
منابع ارزی دش��وار شد، سیاست سرکوب قیمت دیگر پاسخگو نبود و 
فنر فشرده شده قیمت ارز و به تبع آن شبه پول انباشته در بانک ها رها 
شد و موجب بروز تالطم های قیمتی و تورم شدید گشت. دولت اما به 
جای پذیرفتن اشتباه خود و تالش برای تسهیل حرکت نظام اقتصادی 
به سوی تعادل، به تنبیه بازار روی آورد و کوشید تا با مقررات گذاری های 
سفت وسخت و اجرای بعضا خشن و سلیقه ای قانون، قیمت ها را منجمد 
کند. در این ش��رایط طبیعی بود که اولویت نخست فعاالن اقتصادی، 
فرار از زیر چوب مقررات گذاری س��رکوبگرانه دولت ش��د و اصلی ترین 

شکایت شان نیز استفاده دولت از مقررات به مثابه چماق!
درواق��ع در تمام این س��ال های گذش��ته، از دوران فراوانی ارزی تا 
خشکس��الی امروز منابع، دولت دائما مشغول تولید عدم تعادل در بازار 
بوده اس��ت و فعاالن اقتصادی نیز ناچار بوده و هس��تند تا چالش های 
متعارف کس��ب وکار در حوزه هایی چون نوآوری، مدیریت بهره وری و 
گسترش ارتباطات تجاری را وابنهند و برای کسب سود یا تضمین بقا، 
به س��از دولت برقصند. چه آن زمان که دولت به مدد انفاس جادویی 
نفت در سرنای تقویت ریال می دمید و چه امروز که با چماق مقررات بر 

دهل بدصدای سرکوب بازار و آزادی های اقتصادی می کوبد.
در همه این س��ال ها و ش��اید بتوان گفت در طول نیم قرن گذشته، 
مش��کل اصلی فعاالن اقتصادی کش��ور این بوده و هس��ت که تالش 
برای س��ازگار شدن با مداخالت مستمر و آشفته کننده دولت در نظام 
اقتصادی کش��ور، فرصت و رمقی برای پرداختن به چالش های واقعی 

کسب وکار باقی نگذاشته است.

رئیس جدید هیات مدیره اتحادیه اوپکس 
انتخاب شد

 opex ابوالقاسم هاشمی به عنوان رئیس جدید هیات مدیره اتحادیه
انتخاب ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی اوپکس، براساس انتخابات 
مجمع عمومی عادی ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی ایران که در تاری��خ 25 تیرماه 13۹۸ در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران تشکیل شد، اعضای هیات 
مدیره اتحادیه انتخاب شدند و در اولین جلسه هیات مدیره که هفتم 
مردادم��اه در دبیرخانه اتحادیه برگزار ش��د، رئیس، نایب رئیس هیات 

مدیره و سخنگوی اتحادیه مشخص گردید.
براساس این گزارش، در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیات 
مدیره برگزار ش��د  هیات رئیس��ه جدید اتحادیه مش��خص شدند که  
ابوالقاسم هاشمی به عنوان رئیس، فرزان گلچین به عنوان نایب رئیس 
و سید حمید حسینی به عنوان سخنگوی هیات مدیره اتحادیه انتخاب 
شدند. سید حمید حسینی نیز نماینده هیات مدیره در اتاق بازرگانی 
ایران و  وحید ش��یخی نماینده هیات مدی��ره در اتاق بازرگانی تهران  
انتخاب شدند. همچنین در ابتدای این جلسه از زحمات هیات مدیره 
دور هشتم خصوصا رئیس هیات مدیره دور هشتم )عباسعلی اسالمی(، 

تقدیر و تشکر گردید.
شایان ذکر است که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران از تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران و بزرگترین تشکل صنفی صادراتی کشور است که  
ش��رکت های فعال در حوزه تولید و ص��ادرات فرآورده های نفت، گاز و 

پتروشیمی، عضو این اتحادیه هستند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

تعدادی از دانش آموختگان دکترای اقتصاد در نامه ای به سران قوا خواستار شدند 
که پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصالحات ساختاری به دستگاه ها 

داده شود.
به گزارش مهر، در متن این نامه آمده اس��ت: »امروز کش��ور در ش��رایط جنگ 
اقتصادی تمام عیار دش��من قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دش��منی و 
عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می دهد، 
فرضی نادرس��ت است، لذا مدیریت اقتصادی کش��ور در این شرایط نیازمند اتخاذ 
تصمیمات درس��ت، آینده نگر، دقیق و کارشناس��ی است و هرگونه فرصت سوزی و 

تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.
متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذشده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
س��ه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می دهد که تصمیم گیری های 
مهم و اولویت دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران س��ه قوه در مورد پوشش کسری بودجه 
دولت از محل برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش 
اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آن هم بعد از  گذش��ت حدود هفت ماه از دستور 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصالحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه 
کارشناس��ی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده کرد. آیا به 
واقع این موارد به عنوان ابتدایی ترین روش های تامین کس��ری بودجه، با فلس��فه 
تش��کیل این ش��ورا در جهت تجهیز تمام قوای کش��ور و هماهنگ��ی جهت اتخاذ 

تصمیمات اساسی، سازگار است؟!
ذیال چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیش��نهاد اصالحی به اس��تحضار 
می رس��د: بی تردید یکی از مهم ترین اصول در اصالح بودجه در شرایط فعلی کشور 
قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال 
اینجاس��ت که کدامیک از منابع مورد اس��تفاده در مصوبه اخی��ر یک درآمد پایدار 
برای قطع وابس��تگی به نفت به شمار می رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر 
اس��تراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه ای در شرایط 

خطیر کنونی می دانند؟

صندوق توس��عه ملی ایران از جمله صندوق های موس��وم به ثروت ملی است که 
بنابر قانون، با هدف تبدیل بخش��ی از عواید ناش��ی از فروش از منابع فس��یلی به 
ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های 

آینده تشکیل شده است.
علی رغم هدف مصرح ذکرش��ده متاس��فانه به جای قاعده مند کردن رابطه بین 
صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا 
آسان ترین راه را انتخاب کرده و با دست اندازی به منابع صندوق، فرآیند و کارکرد آن 
را با اختالل مواجه کرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد 
باید منوط به اصالح در امور و رویه ها باش��د که در غیر این صورت صرفا به معنای 

ادامه روند کسری بودجه و بی انضباطی مالی خواهد بود.
برداش��ت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، 
حت��ی با فرض عدم محدودیت دارایی های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور 
را ایجاد می کند که در ذهن مس��ئوالن محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، 
زودگذر اس��ت. حال آن که نش��انه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند 
وجود ندارد و برعکس، تمام ش��واهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خالف آن را نشان 
می دهد. انتش��ار اوراق مالی برای اداره امور جاری کش��ور نیز در زمانی که احتماال 
تنش ه��ای کنونی تا چند س��ال آینده ادامه خواهد داش��ت، به معن��ای انتقال بار 
مش��کالت کنونی به دوره های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و 

اساسا تناسبی با اصالح ساختاری بودجه ندارد.
متاسفانه این تصمیمات در ش��رایطی اتخاذ می شود که راهکارهای متعددی بر 
جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است 
که قبال توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می توان 
به این موارد اش��اره کرد: ظرفیت عظیم مالیات س��تانی کش��ور که از طریق توسعه 
پایه ه��ای مالیاتی و اتصال پایگاه های اطالعاتی و بدون فش��ار آوردن به بخش های 
تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی انضباطی مالیاتی و 
معافیت های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدررفته در نظام ناکارای یارانه ای 
که به مصرف غیرمولد دهک های ثروتمند جامعه می رسد، هدررفت هزاران میلیارد 

تومان در فرآیند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار 
داده اند و درآمد بالقوه ناش��ی از بهبود عملیات مدیریت دارایی های انبوه دولت که 

بهره مندی از آن نیازمند اصالح رویه های ناکارای کنونی است.
خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش بینی شده 
در مصوبه س��ران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل 
توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می کند. مضافا اینکه این 
اصالح��ات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد 

شد.
با توجه به نکات و مالحظات فوق پیشنهاد می شود اوال اصالحات ساختاری واقعی 
که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته و مراکز کارشناس��ی 
نیز بر امکان پذیر بودن آن تاکید داشته اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا الزم است 
به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیالت، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار 
اوراق ب��رای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصالحی مقدارِی نظارت پذیر 
ش��ده و آزادس��ازی منابع )چه تسهیالت و چه کمک(، گام به گام و براساس قاعده 

»پول در برابر اصالح«، صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه الزم است 
در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در 
چارچوب قاعده کلی فوق )مقید بودن برداش��ت و کمک در مقابل برنامه اصالحی 
و آزادس��ازی گام به گام منابع(، پرداخت های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم 
شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصالحی ارائه شده )مثال بخش اول، در ازای 
ارائه الیحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه 
یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک های هدف از 
یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه های مالی و اطالعاتی کشور برای مالیات ستانی 
و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدس��ازی دارایی های دولت در قالب هایی مثل 
صندوق امالک و مستغالت و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه 
برنامه زمان بندی و حجم انتشار اوراق( و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام 

اصالحات بودجه ای توسط دولت آزاد شود.«

جمعی از اقتصاددانان به سران قوا نامه نوشتند

تخریب صندوق ملی را متوقف کنید
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تاریخچه حذف صفر از پول ملی
حذف صفر؛ ویران کننده یا نجات دهنده؟

حذف صفر از پول ملی توس��ط دولت ها، تجربیات مثبت و منفی 
برای کش��ورها رق��م زده اس��ت و موفقیت در این عرص��ه نیازمند 

زیرساخت هایی در اقتصاد کشور است.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، در این گزارش به تجربی��ات تعدادی از 
کش��ورها در عرصه حذف صفر از پول مل��ی پرداخته و این موضوع 
که حذف صفر از پول ملی در چه صورت برای اقتصاد کش��ور مفید 

خواهد بود را بررسی خواهیم کرد.
ارزش پول ملی یک کش��ور به عوامل مختلفی بس��تگی دارد که 
یکی از آنها جایگاه آن کشور از نظر اقتصادی در بین سایر کشورها 
در جهان اس��ت و در این بین کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات 
سیاس��ی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، 
رعایت قوانین و مق��ررات بین المللی و همگام با تغییرات بین الملل 

بودن بسیار حائز اهمیت است.
کاه��ش ارزش ارز مل��ی تاثی��رات روانی، اجتماع��ی و اقتصادی 
زی��ادی بر یک کش��ور می گذارد؛ زمانی ک��ه ارزش ارز ملی کاهش 
پیدا می کند مردم آن کش��ور احساس نوعی سرخوردگی در مقابل 
مردم س��ایر کشورها پیدا می کنند و بر همین اساس هر تغییری در 

وضعیت ارز پیامدهای جدی را به دنبال خواهد داشت.
پدیده »جایگزینی ارز« هنگامی رخ می دهد که پول ملی در حال 
کاهش ارزش باش��د و مردم تمایل بیش��تری به استفاده از ارزهای 
خارج��ی در معامالت روزانه خود پی��دا می کنند و مهم ترین کاربرد 
»حذف صفرها« در اقتصاد نیز حفظ ارزش پولی است و حذف صفر 
از پول ملی بیش��تر اقدامی سیاسی اس��ت که توسط دولت ها انجام 
می شود تا اقدامی فنی و کارشناسانه و در واقع می توان گفت حذف 
صفر از پول ملی ابزاری در دس��ت دولت ها در راستای سیاست های 

ارزی است.
دالیل مختلفی پشت برداش��تن صفر از پول ملی توسط دولت ها 
نهفته است که عبارتند از: اخذ اعتبار بین المللی؛ بازیابی هویت پول 
مل��ی و اعتماد به نفس ملی؛ کنترل بازار ارز؛ کاهش فش��ار تورم و 

جلوگیری از جایگزینی ارز با ارزهای خارجی.
در همین حال، تجربیات نش��ان داده اس��ت که برداشتن صفر از 
ارز مل��ی تنها زمانی س��ودمند خواهد بود ک��ه: دامنه اقتصاد کالن 
دارای ثبات باش��د؛ تورم رو به کاهش باش��د؛ نرخ ارز پایدار باش��د؛ 
دولت ها از هزینه های غیرضروری خودداری کنند و جامعه نس��بت 

به سیاست های دولت مطمئن باشد.
ام��ا اگر دولت ها فقط دس��ت به حذف صفر از پ��ول ملی بزنند و 
اقدام��ات دیگری که ذکر ش��د را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی 
انجام ندهند نه تنها سیاس��ت حذف صفر از پول ملی موثر نخواهد 
بود بلکه ممکن اس��ت تاثی��رات مخرب تری در اقتصاد کش��ور نیز 

بگذارد.
از س��وی دیگر، حذف صف��ر از پول ملی معموال در کش��ورهایی 
ص��ورت می گرفت که در آنها تع��داد صفرهای پول ملی زیاد بود. از 
س��ال 1۹۶۰ در نزدیک به ۷1 بار دولتمردان مجبور به حذف صفر 
از پول ملی خود شدند. حذف صفر از ارز ملی برای اولین بار توسط 
آلم��ان و پس از جنگ جهانی دوم انجام ش��د به این دلیل که این 
کشور پس از جنگ جهانی دوم و تحت فشار اقتصاد جهانی تورمی 
بی س��ابقه را تجربه می کرد از این رو دولتمردان آن تصمیم گرفتند 

تا صفر را از ارز ملی حذف کنند.
در طول 5۰ س��ال گذش��ته 1۹ کشور اقدام به حذف صفر از پول 
ملی خود کرده اند و نزدیک به 1۰ تا از این کش��ورها این کار را دو 

بار انجام داده اند.
دولتمردان آرژانتین تا به حال چهار بار اقدام به حذف صفر از ارز 
ملی کرده اند و دولتمردان یوگس��الوی نیز پنج بار این کار را انجام 
دادند و این اتفاق ش��ش بار در برزیل نیز رخ داده است و دو بار در 
بولیوی و س��ه بار در اوکراین و روسیه و لهستان و بلژیک و یک بار 

در ترکیه و کره و ایسلند و غنا.
در ای��ن می��ان، برزی��ل در س��ال های 1۹۶۰ ت��ا 1۹۷۰ یکی از 
س��نگین ترین تورم های طول تاریخ را تجربه کرده اس��ت به طوری 
که ارزش پول ملی این کش��ور ماهانه 4۰ تا 5۰ درصد سقوط کرد. 
در س��ال 1۹۶۷ برزیل س��ه صفر را از ارز ملی خود حذف کرد و در 
آخر برزیل در کنترل تورم شکس��ت خورد و تورم 151درصد دیگر 
رش��د کرد و در این مدت برزیل دوباره اقدام به حذف س��ه صفر از 
پول ملی خود کرد که باعث شد در طول سال های 1۹۸۹ تورم این 
کش��ور به 1431درصد برسد. در س��ال 1۹۹3 در این کشور زمانی 
ک��ه تورم نزدیک ب��ه 2۰۰۰ درصد بود دولتم��ردان اقدام به حذف 
س��ه صفر دیگر از ارز ملی کردند و این بار این کار با برنامه قبلی و 
برای کنترل تورم صورت گرفت. برزیل یکی از گران ترین کشورهای 
آمریکای التین است و از سال 1۹3۰ تاکنون 1۸ صفر در شش بار 

از ارز ملی خود برداشته است.
بیماری هلندی در حال حاضر یکی از اصطالحات آشنا در ادبیات 
جهان اس��ت و ظهور منابع ناگهانی درآمدی ناش��ی از بهره برداری 
از گاز منج��ر ب��ه ت��ورم غیرقاب��ل پیش بینی در هلن��د در دهه ۶۰ 
میالدی ش��د و دولت برای تامین نیازهای روزان��ه مردم مجبور به 
چاپ اس��کناس شد و تورم به 1۰۰درصد رسید، ولی این تورم زیاد 
طول نکش��ید دولتمردان توانستند با سیاست های درست پولی آن 
را کنت��رل کنن��د و اقدام به حذف چهار صف��ر از پول ملی کردند و 
در اینج��ا هلند یکی از بهترین مثال ها برای موفقیت در حذف پول 

است.
اما تجربه زیمبابوه، تجربه تلخی است که عموم اقتصاددانان به 
آن اذعان کرده اند. دولتمردان این کش��ور زمانی دست به حذف 
پول از ارز ملی زدند که در س��ال های 2۰۰3 تورم این کش��ور به 
1۰۰۰ درصد رس��ید و می توان گفت دولتمردان این کشور هیچ 
اقدام��ی جهت کاهش تورم انجام ندادند به جز حذف صفر از ارز 
ملی و بدیهی اس��ت که کارایی از بین ب��ردن صفرها برای مدت 
کوتاهی به ط��ول انجامید. باال رفتن تورم س��رانجام اقتصاد این 
کشور را دچار آسیب های فراوان کرد و ارزش پول ملی این کشور 
ب��از هم کاهش یافت. تورم این کش��ور به بیش��تر از 11 میلیون 
درصد رسید و دولت مجبور به چاپ اسکناس های 1۰۰ میلیونی 
ش��د تا بتواند نیاز مردم را برطرف کند و این اسکناس ها نه تنها 
نتوانس��تند مشکالت مردم را برطرف کنند بلکه به مشکالت آنها 

نیز اضافه کردند.

نگاه

چهارش��نبه گذشته بود که هیأت دولت در جلس��ه ای به ریاست رئیس جمهور، 
الیحه پیش��نهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و 

حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساند.
اولین بار در ابتدای دهه ۷۰ بود که زمزمه ها درباره حذف صفر از ریال ش��نیده 
شد؛ هنگامی که طهماسب مظاهري در سال 13۷2 ریاست بانک مرکزی را به عهده 
داش��ت و موضوع حذف س��ه صفر از واحد پولي را در دستور کار قرار داد، اما بنا به 
دالیل مختلف، نتوانست آن را به سرمنزل مقصود برساند. مجدداً در سال 13۸۶ و 
در سال دوم دولت نهم، این طرح با ایده صفرزدایی از ریال مطرح شد و بانک مرکزي 
حتی درباره نام واحد پولي آینده و طرح اس��کناس هاي بعدي با راه اندازي س��ایت 
»طرح اصالح پول ملي« از ش��هروندان نظرخواهي کرد. بان��ک مرکزی در ادامه از 
احتمال تغییر نام واحد پول ملي به »پارسي« و تغییر نام واحد فرعي آن به »دریک« 
هم خبر داد، اما اراده ای برای انجام آن وجود نداشت و این طرح نیز به بایگانی تاریخ 
سپرده شد. پس از روي کار آمدن دولت یازدهم و ورود ولي اهلل سیف به ساختمان 
الجوردی میرداماد، حذف صفر از پول ملی دوباره در دستور کار بانک مرکزی قرار 
گرفت. در آذرماه 13۹5 و در جلس��ه هیات دولت بررسي ها پیرامون »الیحه بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ایران« آغاز شد و موادی از این الیحه به تصویب رسید 
که واحد پول رسمي ایران از ریال به تومان تغییر کند و واحد »تومان جدید« معادل 

1۰۰۰ تومان فعلي و هر تومان معادل یکصد »ریال جدید« قرار  گیرد.
اما دوره ریاس��ت سیف بر بانک مرکزی با سروصدای بسیار سپری شد و خبری 
از تصویب و اجرای این طرح نشد؛ تا اینکه در سال گذشته و بعد از روي کار آمدن 
عبدالناصر همتي به ریاست بانک مرکزی ، الیحه حذف صفر از پول ملي با جدیت 
بیش��تري در دولت دوازدهم پیگیري شد. همتی در دی ماه سال 13۹۷ اعالم کرد 
ک��ه بانک مرکزی، پیش��نهادات خود را در رابطه با تغیی��ر واحد پول ملی به دولت 
اعالم کرده و حاال به نظر می رسد آنچه در چهارشنبه گذشته در هیات دولت درباره 
تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی اتفاق افتاده، ادامه طرح پیشنهادی بانک 
مرکزی در س��ال گذشته بوده اس��ت و اتفاق تازه ای رخ نداده است؛ کما اینکه این 
الیح��ه تازه بای��د در گام بعدی به مجلس برود و نمایندگان مردم درباره تصویب یا 

رد آن تصمیم بگیرند.
اقتصاددانان چه می گویند؟

در همین حال، ممکن است الیحه حذف چهار صفر از پول ملی اصال در مجلس 
رأی نی��اورد؛ نکت��ه ای که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و رئیس س��ابق 
کمیس��یون اقتصادی، آن را اعالم کرده و گفته اس��ت: موض��وع حذف چهار صفر 

اولویت اقتصادی کشور نیست، اما می تواند آثار مثبتی داشته باشد.
به گفته پورابراهیمی، با توجه به اینکه برای مسائل مهم و کالن اقتصادی از جمله 
فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصالح ساختار بودجه کشور بعداز چهار 
ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی تعریف و اجرایی نشده است لذا حذف چهار صفر 
از نظر مجلس، اولویت نیست، اما اینکه این موضوع به طور اساسی کار درستی است، 
بله، مجلس معتقد است که درست است. یعنی اساس این کار از نظر مجلس مورد 

تایید است، اما اولویت مجلس نیست.
پورابراهیمی تاکید کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد 
کشور صدمه زده است بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت ها باید مبنا باشد 
و براس��اس آن تصمیم گیری شود و س��اختارهایی که الزم است اصالح شود که در 
صورت انجام این کارها حذف چهار صفر دیگر مطرح نخواهد بود. او در پایان گفت 
که الیحه حذف چهار صفر از پول ملی حتی ممکن اس��ت در صحن علنی مجلس 
حذف شود و به تصویب هم نرسد. همچنین حیدر مستخدمین حسینی معتقد است 
که حذف چهار صفر، آخرین مرحله از اصالحات اقتصادی اس��ت و نباید در اولین 
مرحله این ابزار مورد اس��تفاده قرار گیرد. این اقتصاددان با اشاره به به اینکه حذف 
صفرها در دوران ثبات اقتصادی باید صورت گیرد، ادامه داد: من مقطع زمانی انجام 

این کار را مناسب و مساعد نمی دانم حتی برای تغییر ریال به تومان.
او با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این کار را کنیم در اصل باید پشتوانه پول ایران را 
اصالح کنیم، توضیح داد: به هیچ عنوان ورود به این بحث را به صالح کشور و دولت 
و مردم نمی دانم. هرچند بحث درستی است و جایگاه خاص خود را دارد اما ساختار 
اقتصاد ما اصال آمادگی این کار را ندارد. فعال در شرایط تحریم این اقدام نمی تواند 
مفید واقع ش��ود، برخی کش��ورها چون ونزوئال و روس��یه نیز که در دوران بحرانی 

اقتصاد و تورم این اقدام را کردند نتوانستند موفقیتی به دست بیاورند.
تاریخچه صفر درمانی در جهان

از س��ال 1۹23 تا سال 2۰۰۹ میالدی، نزدیک به 5۰ کشور جهان به صفرزدایي 
یا همان حذف صفر از واحد پولي خود دست زده اند. در این 5۰ کشور ۸4 سیاست 
صفرزدایي به مرحله اجرا رس��ید که طي آن 2۷2 عدد از صفرهاي پول ملي کنار 
گذاش��ته شد. نخستین کشوري که اقدام به حذف صفر کرد، کشور آلمان در سال 
1۹23 و پس از جنگ جهاني اول بود. این کش��ور با ابرتورمي دست به گریبان بود 
که منجر به حذف 12 صفر از پول کشورش شد، اما آخرین کشوري هم که دست 
به سیاست صفرزدایي زده،  زیمبابوه است، هرچند اقتصاددانان تجربه زیمبابوه براي 
این کار را یک شکس��ت ارزیابي مي کنند. تورم بسیار باالي این کشور باعث شد تا 
رابرت موگابه، رئیس جمهوري از س��ال 2۰۰۶ تاکنون در سه مقطع مختلف دستور 
حذف 25 صفر از واحد پول این کشور را صادر کند. در دهه ۹۰ میالدي و همزمان 
با اقدام دولت این کش��ور در تصاحب زمین هاي شخصي کشاورزان و مزرعه داران، 
تورم در این کشور به  شدت باال رفت. تورم بین سال هاي 2۰۰۸ تا 2۰۰۹ میالدي 
در این کشور باز هم باال رفت؛ چنانکه این کشور باالترین نرخ تورم را اواخر 2۰۰۸ 
میالدي ثبت کرد. عددي نزدیک به ۸۰ میلیارد درصد. یک سال بعد در سال 2۰۰۹ 

زیمبابوه چاپ اسکناس را متوقف کرد.
اما از ترکیه عموما به عنوان یکي از تجربه هاي موفق در حذف صفر از پول ملي 
در اقتصاد جهانی یاد مي ش��ود. هنگامي که در س��ال 2۰۰3 رجب طیب اردوغان 
نخس��ت وزیر ترکیه ش��د، وعده داد که ب��ا حذف صفرها، لیره ترکی��ه را به جایگاه 
»شایسته« خود برگرداند. در سال 2۰۰5 و پس از دو سال نرخ تورم در این کشور از 

بیشتر از ۸۰درصد به ۷درصد کاهش یافت. هنوز تغییر واحد پولي به عنوان یکي از 
مهم ترین دستاوردهاي اردوغان و حزب عدالت و توسعه محسوب مي شود.

این درحالی اس��ت که کشورهاي در حال توس��عه و نوظهور با حذف 211 صفر 
در رتبه اول سیاست هاي صفرزدایي قرار دارند. ۶1 صفري که حذف شد به ترتیب 
مربوط به کش��ورهاي توس��عه و تازه اس��تقالل یافته است.کش��ورهاي صربستان، 
زیمباب��وه، برزیل، کنگو، آلمان، آرژانتین و پرو هم به ترتیب با حذف 2۸، 22، 1۹، 
14، 13، 13 و 12 صفر از پول ملي تنها کشورهایي هستند که بیش از 1۰صفر از 
پول ملي خود را حذف کرده اند و از این حیث رکورددار هستند. همچنین کشورهاي 
آلمان و کره جنوبي  در کنار حذف صفر سیاست هاي ضد تورمي نیز اجرا کردند به 
همین دلیل است که توانستند بر مشکالت تورمي خود غلبه کنند، اما کشورهایي 
مانند زیمباوه و کنگو با وجود حذف بیش از 1۰صفر از پول خود  هنوز نتوانسته اند 

به ثبات اقتصادي دست یابند.
بازتاب صفرزدایی در فضای مجازی

اما تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در انتهای هفته گذش��ته، کافی 
بود تا به موضوعی برای بحث و جدل در میان کاربران فضای مجازی تبدیل شود؛ 
چنانچه کاربران ایرانی ش��بکه اجتماعی توئیتر به صورتی گسترده به مصوبه هیات 
دولت برای تغییر واحد پولی واکنش نش��ان دادن��د و حذف صفرها به موضوع داغ 

هشتگ های کاربران در 4۸ ساعت گذشته بدل شد.
به گزارش ایرنا،  بسیاری از کاربران بر روی موضوع غیرکارشناسی بودن این اقدام 
تمرک��ز کردند و معتقد بودند که چنین اقدامی، چندان مفید به فایده نخواهد بود. 
کاربری نوشت: »اگر حذف چهار صفر از پول ملی کارشناسی شده است، در رسانه 
توضیح بدهید وگرنه این پوپولیسم تبدیل می شود به سردگمی و ناامیدی مردم از 
شما.« کاربر دیگری نیز چنین توییت کرد: »با کاهش 3۷درصدی ازدواج در کشور، 
حذف صفر از پول ملی، کدام یک از این مشکالت رو حل می کند؟ معیشت درست 
می ش��ود؟ یا س��طح فرهنگ ارتقا پیدا می کند؟« کاربر دیگری نیز نوشت: »کسی 

می تواند شفاف بگوید حذف چهار صفر از پول ملی چه تاثیری در اقتصاد دارد؟«
اما بحث بر س��ر ن��ام تومان و ریال نیز دیگر موضوع مورد توجه کاربران ش��بکه 
توئیتر بود. حس��ین دهباشی، فعال رس��انه ای در توئیتی کنایه آمیز نوشت: »تومان 
واژه ای مغولی اس��ت به معنای 1۰هزار. مثال فرمانده لش��کری با 1۰ هزار س��رباز را 
می گفتند امیرتومان! و تا حاال به معنای 1۰ هزار دینار )واحد قدیم پول ایران( بود و 
حاال که بنای بر حذف چهار صفر است، البد یعنی 1۰هزار ریال! زین پس اختالس 

3۰۰۰میلیارد تومانی فعلی می شود 3۰۰ملیون تومان!«
کاربر دیگری نیز استفاده از اصطالح »تومان« به عنوان واحد پول ملی را نقد کرد 
و نوش��ت: »حاال که قرار اس��ت در پول رایج مملکت تغییر دهند، کاش اسم خوب 
برایش بگذارند. تومان لفظ مغولی و بی معنایی اس��ت؛ ریال هم اجنبی و بیخودی. 
اس��م »قِران« خوب و مقبول و مرغوب و خوش یُمن اس��ت و سابقه تاریخی دارد. 

هر قران را هم معادل یکصد دینار قرار دهند. خود دینار هم سابقه تاریخی دارد.«
کارب��ر دیگ��ری نیز توئیت کرد: »حاال که قراره چهار ت��ا صفر از پول ملی حذف 
شود، به جای واحدهای مغولی تومان و اسپانیایی/پرتغالی ریال )که هیچ وقت مردم 
اس��تفاده نکردند(، بهترین وقت اس��ت که نام واحد پول را هم ایرانی بگذاریم.« در 
مجموع کاربران بیش از هر اسم دیگری، نام های »دریک«، »دینار« و »قِران« را به 

عنوان جایگزینی برای واحد تومان پیشنهاد دادند.
تجربه مشابه دیگر کشورها در جهان

تجربه مش��ابه تغییر صفرهای واحد پول ملی نیز موضوع مورد توجه بسیاری از 
کاربران بود. برخی کاربران با مثال زدن تجارب مشابه دیگر کشورها، به این نتیجه 
رس��یدند که چنین اقدامی ممکن است با ریس��ک همراه باشد. کاربری در همین 
ارتباط توئیت کرد: »در کش��ورهایی که رفرم پولی موفق بوده اس��ت: اقتصادش��ان 

شرایط زیر را داشته است؛ یعنی ثبات پولی، ثبات اقتصادی و تورم رو به کاهش.«
کاربر دیگری نیز به همین موضوع اش��اره کرده و در توئیت خود نش��ان داد که 
به این طرح خوش��بین نیس��ت: »برزیل ۷بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود 
کرد و هر بار شکس��ت خورد. سیاس��ت حذف صفر از پول ملی روسیه در دهه ۹۰ 
موجب تورم ۹۰۰درصدی در این کشور شد. حذف چهار صفر در برهه زمانی فعلی 
در ایران موجب رش��د انتظارات تورمی و تحمیل هزینه چاپ اسکناس های جدید 

خواهد شد.«
در مقابل کاربر دیگری نیز مثالی از کشور ترکیه زد و نوشت: »حذف صفر از واحد 
پول ملی زمانی باعث رشد اقتصادی می شود که تورم مهار و تک رقمی باشد راهی 

که سال ها پیش ترکیه رفت و موفق شد.«
برخی کاربران نیز موفقیت یا عدم موفقیت در این طرح را بسته به نحوه اجرای آن 
دانستند. به طور مثال کاربری چنین نوشت: » هلندچهار صفر و ترکیه شش صفر را 
حذف کردند و با اصالح ساختار اقتصادی توانستند موفق باشند. ایران هم قصد دارد 
چهار صفر از پولش حذف کند، اما آیا فایده ای دارد؟ کش��ورهایی که سیاست های 
اقتصادی را تغییر ندادند، با اجرای این طرح موجب تورم بیش��تر ش��دند آرژانتین 
11صف��ر، برزیل 1۸ صفر، زیمبابوه س��ه صفر  ونزوئال پن��ج صفر را حذف کردند و 
شکس��ت خوردند.« کنایه بر سر تغییر واحد پولی و کاهش بار روانی اختالس ها و 
فسادهای مالی، از موضوعات دیگری بود که اغلب کاربران به آن توجه نشان دادند و 
معتقد بودند که این اقدام تنها باعث کاهش ارقام و در نتیجه کاهش بار روانی فساد 
بر ذهن مردم خواهد بود. به طور مثال کاربری نوش��ت: »اینقدر صفرها و پول های 
گمشده زیاد شده بود که حاال با حذف چهار صفر اقال می توانیم ساده تر این ارقام را 
هضم کنیم.« گروهی از کاربران نیز این اقدام را تنها برای ایجاد پرستیژ برای دولت 
و اقدامی تبلیغاتی خواندند. کاربری نوشت: »تغییر اسمی پول ملی یا همان حذف 
صفر، برای زمانی است که اقتصاد از تالطم ها عبور و به ثبات رسیده باشد و دولت 
برای احیای پرس��تیژ پول ملی که در دوره تالطم آس��یب دیده، چنین هزینه ای را 
انجام دهد. هیچ عقل س��لیمی نمی پذیرد که نیاز امروز اقتصاد ایران »پرس��تیژ« یا 

آسان سازی حساب و کتاب باشد.«
کاربرانی نیز این اقدام را اقدامی انتخاباتی دانستند. به طور مثال کاربری نوشت: 
»چهار صفر ریال حذف شد. این کار صرفا برای حذف ریال که دیگر عمال هیچ گونه 
کاربردی نداشت، صورت گرفت. حاال نزدیک انتخابات بازهم می توانند آمار بدهند و 

بگویند تورم کم شده و با عملیات روانی  از وضعیت مطلوب حرف بزنند.«
اما طبق معمول، طیف گسترده ای از توئیت های کاربران، شوخی با این تغییر بود. 
کاربری در توئیتی طنزآمیز نوشت: »حاال تلفن عمومی که یک قرونی بخورد از کجا 
پیدا کنیم.« همچنین بس��یاری از کاربران نیز با احتمال بروز وضعیت »واحد پولی 

قدیم« و »واحد پولی جدید« شوخی کردند.

مجلس به حذف 4 صفر از پول ملی رأی می دهد؟

»تومان« در راه بهارستان

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

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت امروز: اقتصاد ایران، بانک محور اس��ت و تقریب��اً ۸۰درصد تأمین مالی از 
بانک ها تغذیه می ش��ود، اما ام��روز وضعیت نظام بانکی به گونه ای ش��ده که کمتر 
کارشناس و اقتصاددانی، ابعاد فنی و علمی بانک های ایران را رضایتبخش می داند؛ از 
یک سو، سیستم بانکی ایران در عرصه بین الملل، به روز نیست و استانداردهای الزم 
را برای روابط بین بانکی ندارد. از سوی دیگر و در فضای داخلی نیز معضالت مهمی 
همچون ضعف نظارت بانک مرکزی، دارایی های منجمد و س��می، اضافه برداش��ت 

غیراصولی از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، گریبان بانک ها را گرفته است.
در همی��ن زمینه، علی س��عدوندی، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه اس��ترالیایی 
وولونگونگ در گفت وگو با تسنیم، به تشریح سه دیدگاه برای اصالح بانک ها پرداخته 
اس��ت. او مدیریت مدیران دولتی در نظام بانک��ی را مخرب می داند و با بیان اینکه 
سه ایده برای اصالح بانکی وجود دارد، ایده مرکز پژوهش های مجلس را به نسبت، 
بهتر از ایده پژوهش��کده پولی و بانکی و حلقه نیاوران برای اصالح وضعیت بانک ها 

ارزیابی می کند.
3 گروه ایده درباره اصالح نظام بانکی

اولین گروه از ایده های اصالح نظام بانکی مربوط به حلقه نیاوران بوده اس��ت که 
پیشنهاد دادند با فروش دارایی های خارجی و فروش ارز و تزریق آن به نظام بانکی 
بتوانیم بانک ها را احیا کنیم. اینکه از منابع صندوق توس��عه ملی و حس��اب ذخیره 
ارزی برای نجات بانکی ارز تزریق ش��ود ایده ای اس��ت که مطرح شده و به نوعی به 

عنوان طرح نجات بانک ها از سوی دولت پیگیری می شود.
طرح های��ی مثل ادغام بانک��ی و طرح تنبیه بانک های ناکارآمد از همین س��نخ 
برنامه ها بوده اس��ت که در اولویت دولت قرار گرفته اس��ت در حالی که اگر ش��ما 
اولین بانک ناکارآمد را تنبیه کنید، به تبع آن تمام نظام بانکی دچار تزلزل و مشکل 
می شود همانند یک هواپیما که خلبان آن اگر تنبیه شود کل هواپیما تحت الشعاع 
قرار می گیرد. اینکه اجازه داده ش��ود تا بانک های بد ورشکس��ته شوند تا برای بقیه 
درس عبرت باشند ایده ای است که در دولت بین مسئوالن مطرح است و پیگیری 

می شود.
سال ها در کشور ما اوال نظارت پولی و بانکی صحیح بر بانک ها نبوده است و هم 
اینکه ش��رایط اقتصاد کالن ضد تولید داخلی بوده است به دلیل اینکه اوال نرخ ارز 
در قیمت پایین تثبیت شده بود و باعث شده بود که به واردات کاالی خارجی یارانه 
بدهیم دوما اینکه نرخ بهره بانکی به ش��دت ب��اال بود و تولیدگران کاالی داخلی را 

زمین گیر کرده بود.
خطر فروش ارز از صندوق توسعه ملی و تزریق به بانک ها

اینک��ه به ط��ور موقت بیایی��م و از منابع ارزی کش��ور و صندوق توس��عه ملی 
بهره برداری کنیم و ارز بفروشیم و به بانک ها تزریق کنیم یا اجازه برداشت از آن را 
به بانک ها بدهیم، به نحوی مس��اوی با عملکرد دولت ونزوئال است. مختصرا اشاره 
کنم که ونزوئال ارز را تثبیت کرد، قیمت بنزین را نیز تثبیت کرد و کسری بودجه 
را نیز با چاپ پول مرتفع کرد. تفاوت ونزوئال با ایران این اس��ت که ونزوئال س��ابقا 
تحریم های شدیدی مثل ما نداشت و همچنین ونزوئال برخالف ایران دارای بدهی 

خارجی س��نگینی بوده است. ما ش��اید در دنیا کمترین بدهی خارجی را در میان 
کش��ورها داش��ته باش��یم. ناگفته نماند که با این وضعیت می توانستیم از خیلی از 

بحران ها عبور کنیم و تفصیل آن بماند برای بعدا.
اما درباره ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری ادعای غلطی گفته می شود که 
مس��بب رشد نقدینگی و معضالت بانکی موسسات مالی و اعتباری بوده اند. رد این 
ادعا سخت است چرا که واقعا مدیران این موسسات مدیریت بانکی بلد نبوده اند، اما 
باید دانست که این موسسات کال ۹درصد نقدینگی کشور را در اختیار داشته اند پس 
نمی توان آنها را عامل اصلی بحران بانکی دانست. همانگونه که گفتم مشکل اصلی 

عدم نظارت بانکی و ناتوانی اقتصاد کالن از حمایت از تولید بوده است.
چرا ایده پژوهشکده پولی وبانکی مناسب نیست؟

ایده دومی که در اصالح نظام بانکی بحث شد و ریاست کنونی پژوهشکده پولی 
و بانکی صاحب نظر آن است، بدین شکل است که چون توانایی اصالح نظام بانکی 
را نداریم و به عبارت دیگر این مریض از دس��ت رفته است به نوعی با دنبال کردن 

یک طرح ظاهری، اصالح را به تعویق بیندازیم با روشی به نام ATR . یعنی بازبینی 
کردن پرونده های بانکی و عیب یابی آنها بدین ش��کل که با نمونه گیری از آنها مثال 
2۰درصد از کل پرونده های بانکی که حدود 2۰ میلیون است را مورد بازبینی قرار 
دهیم، اما در واقع باید گفت این طرح امکانپذیر نیس��ت چراکه بازبینی 4 میلیون 
پرونده زمان طوالنی و تعداد زیادی متخصص می خواهد که امکانپذیر نیس��ت. این 

طرح به نوعی وقت کشی و به تعویق انداختن اصالح نظام بانکی بود.
طرح اصالح نظام بانکی از نگاه مرکز پژوهش ها

طرح س��وم؛ طرح اصالح نظام بانکی بود که از س��وی مرکز پژوهش های مجلس 
عنوان ش��د. راه حل خوب آنان این بود که ابتدا باید نظام بانکی از ریشه و ساختار 
مداوا شود چراکه بخش واقعی اقتصاد ما نیازمند ترمیم است، اما اشتباه آنان این بود 
که می گفتند اگر بانک ها دچار مشکل نقدینگی برای پرداخت سود هستند مشکلی 
در چ��اپ پول و خلق نقدینگی وج��ود ندارد و می توان در حد ضرورت پول چاپ و 
آنها را نجات داد، اما نظام بانکی به تنهایی حق خلق پول ندارد و منحصرا به درون 

دولت واگذار می شود.
گروه حلقه نیاوران می گفتند ارز فروخته ش��ود و به بانک ها تزریق ش��ود و گروه 
مرکز پژوهش ها می گفتند ریال چاپ ش��ود و به بانک ها تزریق شود، چاپ ریال به 
مراتب بهتر از فروش ارز است چرا که در فروش ارز دو مشکل وجود دارد: پول بدون 
پشتوانه از طریق بانک ها تزریق می شود و همچنین با ارزپاشی و اجازه به واردات به 

نوعی به تولید داخلی هم ضربه وارد می شود.
مرکز پژوهش ها این ایده را داش��ت که قدرت خلق پول از بانک ها گرفته شود و 
به دولت واگذار ش��ود اما اگر یک بررس��ی کنیم می بینیم که مدیران دولتی که در 
بانک های خصوصی مشغول به کار بوده اند بدترین نوع عملکرد را داشته اند بنابراین 
ضمانتی وجود ندارد که اگر کلید خلق پول هم به این مدیران دولتی واگذار ش��ود 
دچار بحران نقدینگی و بانکی در کش��ور نشویم. در هر سه گروه صاحب ایده نظام 

بانکی به نوعی افراط و تفریط دیده می شود
برای تحقق بانکداری اسالمی باید چه کرد؟

باید در هر حوزه پولی و بانکی حتی بانکداری اسالمی هم از متخصص های پولی 
و بانکی به خوبی استفاده کرد حتی من توصیه کردم از مشاوران خارجی خبره نیز 

بهره برداری شود اگر تمامی به استفاده از متخصصان داخلی نبود.
االن در نظ��ام بانکداری دنیا ذخیره گیری جزئی بر بانک ها حاکم اس��ت و نظام 
ذخیره گیری کلی نداریم. یعنی اگر بانک 1۰۰ تومان س��پرده داش��ته باشد میزان 
ذخیره آن در نزد بانک مرکزی مثال 1۰ تومان است. االن نظام بانکداری مدرن دارد 
به سود آرمان های بانکداری اسالمی کم کم حرکت می کند یعنی در نظام بانکداری 
بین الملل ربا وجود ندارد. در قدیم ارزش پول از ارزش طال بیش��تر بود، چرا که اگر 
غیر از این بود سکه یا دینار را ذوب می کردند تا تبدیل به طال کنند و سود بیشتری 

به دست بیاورند.
تفاوت نظام پولی مدرن با نظام پولی سکه و فلز پایه

 fiat money همواره در طول تاریخ هر پولی که منتشر می شد پول حاکمیتی یا
بوده و به علت اینکه دولت پشتوانه آن را داشته، ارزشش از فلز آن پول باالتر بوده 
است. نظام پولی فلزپایه و سکه ای این مزیت را داشت که دولت ها نمی توانستند به 
ش��کل نامحدود پول )فلز( چاپ کنند، بنابراین ما طی 2هزار س��ال تورم به مفهوم 
امروزی را نداش��تیم و دلیل آن هزینه باالی چاپ پول بوده اس��ت، اما در بانکداری 
مدرن هزینه چاپ یا خلق پول به صفر رس��یده اس��ت و بانک ها می توانند به شکل 
نامحدود پول چاپ کنند، بنابراین االن خلق پول هزینه ندارد و با کمیابی پول هم 
مواجه نیستیم، اگر بخواهیم هر چیزی را نامحدود تولید کنیم قیمتش صفر است و 

هزینه چاپ پول هم صفر است.
از سوی دیگر نرخ بهره واقعی یعنی نرخ بهره اسمی منهای تورم در دنیای مدرن 
مس��اوی صفر است. این یعنی مس��اوی با بانکداری غیرربوی. االن نرخ بهره اوراق 
قرضه بانک های اروپایی مثل آلمان و سوئیس منفی 3درصد است. یعنی شما برای 
نگهداری پول ت��ان باید یک هزینه 3درصد پرداخت کنید و دولت هم می گوید هر 

جای دیگر پول را نگهداری کنی بیشتر ضرر می کنی.

کدامیک از راهبردهای پژوهشکده پولی وبانکی، مرکز پژوهش ها و حلقه نیاوران برای اصالح نظام بانکی مناسب تر است؟

بررسی 3 دیدگاه برای اصالح نظام بانکی
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج:
ورود 180 هزار تن برنج در انتظار تخصیص ارز

 دبیر انجمن واردکنندگان برنج کش��ور گفت اکنون 1۸۰ هزارتن برنج در 
مبادی ورودی کش��ور در انتظار تخصیص ارز دولتی اس��ت تا بازار برای ماه 

محرم و ورود حجاج ملتهب نشود.
»مسیح کشاورز«  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با توجه 
به نزدیک ش��دن ماه محرم و ورود حجاج به کش��ور مص��رف برنج افزایش 
می یاب��د، بنابراین الزم اس��ت این میزان برنج که در مبادی ورودی کش��ور 
رسوب کرده هرچه زودتر وارد شود تا شاهد نوسان قیمت ها در بازار مصرف 
نباش��یم.  وی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ هزارتن برنج توسط 
بخش دولتی و خصوصی وارد کش��ور ش��ده اس��ت که بخش��ی از آن سهم 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران برای حفظ ذخایر استراتژیک و بخشی سهم 
بخش خصوصی اس��ت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج کش��ور تصریح کرد: 
بدون احتس��اب س��هم برنج دولت از این میزان، واردات برنج در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته توسط بخش خصوصی 1۰درصد رشد 
داشته است. به گفته وی، بخشی از این واردات مربوط به ثبت سفارش سال 
گذش��ته اس��ت که به دلیل عدم تعیین تکلیف نرخ ارز در آن زمان برخی از 

واردکنندگان وارداتی انجام نداده بودند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه واردات برنج کش��ور بی رویه 
نیس��ت، گفت: با توجه به تحریم ها، دولت ب��رای حفظ ذخایر و تامین برنج 
موردنیاز کش��ور، ب��ه بخش خصوصی ماموریت داد تا برنج موردنیاز کش��ور 

تامین شود تا دچار مشکل نشویم.
وی اضافه کرد: س��ال گذشته یک میلیون و ۶5۰ هزارتن برنج وارد کشور 
ش��د که به نظر می رسد امسال نیز همانند سال گذشته نزدیک یک میلیون 

و ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شود.
وی قیمت برنج وارداتی را همچنان ثابت عنوان کرد و افزود: قیمت برنج 
وارداتی از س��ال گذشته تاکنون تغییری نداش��ته حتی کمتر از قیمت های 
مصوب نیز در بازار به فروش رسیده است. کشاورز ادامه داد: طی این مدت 
تنها برنج پاکس��تانی به دلیل مش��کالت انتقال ارز و هزینه تبادل درصدی 
افزایش قیمت داش��ته است، اما قیمت خود برنج از کشور مبدأ تغییر نرخی 

نداشته است.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت، دولت برنامه ای برای 
ممنوعیت واردات برنج به کشور ندارد زیرا در صورت ایجاد ممنوعیت ممکن 

است شاهد افزایش قیمت برنج داخلی باشیم.
طبق آمارها مصرف س��الیانه برنج در کشور نزدیک 3.2 میلیون تن است 
ک��ه از این رو س��الیانه 1.۷ ت��ا 2 میلیون تن برنج موردنیاز کش��ور از محل 

تولیدات داخلی و بقیه  از محل واردات تامین می شود.
اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی هندی متناسب با برندهای مختلف 
۶ هزار و ۸۰۰  تا ۸هزار تومان و  قیمت انواع برنج ایرانی در فروش��گاه های 
بزرگ از کیلویی 13 هزار و 5۰۰ تومان تا بیش از 2۰ هزارتومان و در سطح 

خرده فروشی ها هم دلخواه فروشنده و با ارقام باالتر عرضه می شود.
عالوه بر این، ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران نیز ب��رای تنظیم بازار این 
محصول و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک ساالنه بخشی از برنج مورد نیاز 

کشور را در سایر ماه های سال تامین و وارد می کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران اعالم کرد
افزایش قیمت گوشت مرغ توسط مرغداران 

تخلف است
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های کش��اورزی مرغداران گوش��تی 
ای��ران اعالم کرد که قیمت مص��وب جوجه یک روزه تا گوش��ت مرغ برای 
مصرف کنندگان که اخیرا از س��وی ستاد تنظیم بازار اعالم شده مالک بازار 
است و هر کسی که باالتر از این نرخ ها محصولش را بفروشد تخلف مرتکب 
ش��ده و قابل دفاع نیست، اما فصل گرما و دالالن و واسطه ها از عوامل دیگر 
گرانی گوش��ت مرغ در بازار هس��تند. به گزارش ایس��نا، طی هفته گذشته 
قیمت گوش��ت مرغ افزایش یافت و به حدود 1۷ هزار تومان در بازار رسید، 
این در حالی اس��ت که مهدی یوس��ف خانی رئی��س اتحادیه فروش پرنده و 
ماهی اعالم کرد که مرغداران مقصر گرانی گوش��ت مرغ هستند چرا که هر 
کیلوگ��رم مرغ زنده در مرغداری را که باید ۸5۰۰ تومان بفروش��ند تا بیش 
از کیلوی��ی 11 هزار تومان عرضه می کنند ک��ه با این نرخ ها قیمت منطقی 
ب��رای هر کیلوگرم گوش��ت مرغ حدود 15هزار و 5۰۰ تومان اس��ت نه 13 
ه��زار تومان تنظیم ب��ازار. بهمن محمدیاری، مدیرعامل اتحادیه سراس��ری 
تعاونی های کش��اورزی مرغداران گوش��تی ایران در این باره به ایسنا، گفت: 
مرغ��داران قیمت مرغ زنده را تا 11 ه��زار تومان افزایش ندادند اما باالتر از 
نرخ مصوب می فروش��ند که علت آن گرمای هواست که وزن گیری مرغ را با 
مشکل مواجه می کند و از سوی دیگر باعث افزایش تلفات و مصرف خوراک 
مرغ می ش��ود. وی افزود: قطعا فروش مرغ زنده یا گوش��ت مرغ باالتر از نرخ 
مصوب ستاد تنظیم بازار خالف قانون است و آن را رد می کنیم و مرغداران 
باید آن را رعایت کنند. محمدیاری گفت: در این راس��تا با برنامه ریزی های 
صورت گرفته از س��وی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران در صدد 
افزایش 2۰ تا 25 میلیون قطعه ای جوجه ریزی هستیم تا با افزایش تولید و 
عرضه بتوانیم قیمت ها را تعدیل کنیم چرا که باید در ش��رایط فعلی جنگ 

اقتصادی کنار مردم باشیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان اعالم کرد
پیش بینی رشد 5 برابری صادرات سیب 

درختی در سال جاری
رئی��س اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی گف��ت با توجه به 
بارندگی های ابتدای س��ال و افزایش دو برابری تولید س��یب درختی به نظر 
می رس��د امس��ال صادرات این محصول نسبت به س��ال ۹۷ به بیش از پنج 
براب��ر افزایش یابد. »س��یدرضا نورانی« در گفت و گو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، افزود: طبق برآوردها به نظر می رس��د در سال ۹۸، میزان تولید سیب 
درختی بین 4 تا 4.5 میلیون تن باش��د که ب��ا صادرات یک تا 1.5 میلیون 
تن از این محصول ارزش صادراتی آن به نزدیک یک میلیارد دالر می رسد.

به گفته وی، بخش��ی از س��یب درختی وارد صنعت کنسانتره و آبگیری و 
بخشی سهم تازه خوری کشور است.

رئی��س اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی اظهار داش��ت: این 
درحالی است که در سال ۹۷ میزان تولید سیب درختی به دلیل سرمازدگی 
نزدیک 2میلیون تن بود که حدود 2۰۰ هزار تن آن به ارزش بیش از 15۰ 
میلیون دالر به کشورهای هدف صادر شده بود که عالوه بر کاهش صادرات، 

قیمت آن نیز در بازار داخلی افزایش چشمگیری پیدا کرد.

اخبـــار

رئیس اتاق اصناف ایران از دس��تور ویژه رئیس جمهور برای تامین مالی 
بخش بازرسی و نظارت اصناف بر بازار خبر داد و گفت با تعدیل نرخ ارز، 

شاهد کاهش قیمت کاالها خواهیم بود.
س��عید ممبینی در گفت وگ��و با خبرنگار مهر، گفت: ب��ا پیگیری وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت و دس��تور رئیس جمهور، قرار بر این اس��ت که 
حق السهم بازرس��ی اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی پرداخت شود 
که این امر، کمک ش��ایانی به تامین مالی بخش بازرس��ی اصناف خواهد 
ک��رد؛ چراکه ظرف 1.5 س��ال اخیر، به دلیل ع��دم پرداخت این منابع از 
سوی دولت، اجرای برنامه های مرتبط با بازرسی اصناف، متوقف شده بود 
که اکنون با این تصمیم، امیدواری وجود دارد که بخش بازرس��ی اصناف 

پویاتر شود.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به لحاظ تامین کاال نیز اتفاقات خوبی رخ 
داده اس��ت و پیش بینی می شود تا با تزریق به موقع این کاالهای اساسی 
به بازار، خألهای مرتبط با تامین کاال نیز برطرف شود؛ چراکه اگر بازار به 

لحاظ کاالیی تامین نباشد، بازرسی اثر نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: هم اکن��ون می توان به جرأت گفت که کمبود کاالهای 
اساس��ی در بازار وجود ندارد و در حوزه توزیع نیز توافقاتی صورت گرفته 
تا بتوان همزمان با سرعت بخشی به ترخیص کاالها، تزریق آنها را نیز در 
بازار آغاز کرد و بازار را بیش از شرایط کنونی، تامین کرد. بر این اساس، به 

طور قطع ظرف هفته های آینده، شاهد آرامش بیشتری در بازار کاالهای 
اساس��ی خواهیم بود. ممبینی با بیان اینکه با تعدیل نرخ ارز، افت قیمت 
در بازار کاالهای اساس��ی را در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود، گفت: 
بر این اساس همانطور که افزایش نرخ ارز در سال گذشته با تاخیری چند 
ماهه به افزایش قیمت کاالها در بازار منتهی شد، هم اکنون نیز با تعدیل 

نرخ ارز، ظرف هفته های آینده شاهد کاهش نرخ در بازار خواهیم بود.
وی ب��ا بیان اینک��ه اصناف با توجه به فصل هش��ت قانون نظام صنفی 
کش��ور، ماموریت رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی در حوزه بازرسی 
اصناف را به عهده داشته و طی سال های اخیر نیز تالش کرده تا از زمانی 
که وظیفه و مسئولیت نظارت بر بازار را برعهده گرفته است، تالش خوبی 
در این عرصه داش��ته باش��د؛ گفت: در مقابل برخی اشکاالت نیز در این 

رابطه بروز کرده که شکل گیری آن، به عهده اصناف کشور نبوده است.
رئیس اتاق اصناف ای��ران افزود: ایرادات مرتبط بر حوزه تامین کاال در 
ب��ازار، عموما از طری��ق اصناف رخ نمی دهد و زمانی ک��ه تامین و عرضه 
کاال به موقع انجام نش��ود، به طور قطع بازرس��ی ها نی��ز اثرگذار نخواهد 
بود، اگرچه به نظر می رس��د با بازگش��ت ش��رکت بازرگانی دولتی ایران 
و پش��تیبانی امور دام ب��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، عمال این دو 
تامین کننده عمده کاالهای اساس��ی نزدیک تر به حوزه تصمیم سازی های 
منطبق بر تنظیم بازار در وزارت صمت ش��ده و بر همین اساس، وضعیت 

تامین کاالهای اساسی در بازار بهتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: به موازات برطرف ش��دن خأله��ای موجود در تامین 
کاالهای اساسی، بازرسی اصناف نیز در دو محور اصلی استفاده از ابزارهای 
نوین مبتنی بر فناوری اطالعات و راه اندازی سامانه های بازرسی آنالین و 
نیز تامین منابع مالی موردنیاز برای بازرس��ی اصناف، تالش دارد تا بتواند 
ب��ازار را آرام نگاه دارد و اجازه تخلفات مرتبط با قیمت کاالهای اساس��ی 
را ندهد؛ چراکه هم اکنون بازار به لحاظ حجم کاالهای اساسی با مشکلی 
مواجه نیس��ت و بای��د نظارت ها را قوی کرد تا م��ردم کاالهای خود را با 

سهولت بیشتری به دست آورند.
ممبینی با بیان اینکه به زودی از سامانه بازرسی آنالین اصناف رونمایی 
خواه��د ش��د، گفت: تالش داریم تا ب��ا افزایش به��ره وری و به کارگیری 
سامانه های الکترونیکی بیشترین کارایی را در بحث نظارت در بازار داشته 
باشیم و به صورت همزمان، قیمت کاالهای اساسی در نقاط مختلف کشور 

را رصد کنیم تا بتوانیم شرایط بازار را پیش بینی کرد.
وی اظهار داش��ت: اگرچه التهاباتی طی ماه های اخیر در بازار کاالهای 
اساسی به چشم خورد؛ ولی اصناف تالش دارند با تامین به هنگام کاالها، 
به اجرای تصمیمات دولتی کمک کرده و این امیدواری وجود دارد که در 
هفته های آینده، بازار به سمت شرایط آرام تری همراه با کاهش قیمت ها، 

پیش رود.

دستور رئیس جمهور برای تامین مالی بازرسی اصناف

رحمانی به قائم مقام بازرگانی خود دستور داد که ملزومات هنرمندان 
را بررسی و در صورت نیاز به رفع ممنوعیت نسبت به آن اقدام شود.

ب��ه گزارش  پایگاه اطالع رس��انی وزارت صنعت، معدن و تجارت،  رضا 
رحمان��ی وزیر صمت در نشس��ت هم اندیش��ی با هنرمن��دان و اعضای 
انجمن های هنری کش��ور با اشاره به اینکه مقابله با تحریم و حمایت از 
کاالی ایرانی باید به وس��یله هنرمندان فرهنگ سازی شود اظهار داشت: 

هنر تنها وسیله ای است که می تواند به ماندگاری کمک کند.
وی، از هنرمن��دان درخواس��ت ک��رد در نهادینه ک��ردن تولید ملی و 
حمای��ت از کاالی ایرانی در جامعه، گام بردارند و افزود: کمیته فرهنگ 

و صنعت با حضور هنرمندان تشکیل خواهد شد.
رحمانی ادامه داد: باید نقاشی، فیلم، شعر و هنر به کمک صنعت بیاید 

تا تولیدات در حوزه صنعت ماندگار شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با تشکیل کمیته فرهنگ 
و صنعت با حضور هنرمندان مختلف در جهت حمایت از تولید و کاالی 

مل��ی اعالم کرد و گف��ت: باید تولید ملی برای مردم جا انداخته ش��ود. 
ظرفیت های هنری مثل ارکستر سمفونیک تهران طرفیت های مناسبی 
برای این امر است و واحدهای صنعتی می توانند از این راه سود ببرند.

رحمانی با اش��اره به تأثیر زبان هنر در میان مردم گفت: مس��ئوالن با 
هنرمندان و دانش��مندان اهل کتاب باید ارتباط بیشتری داشته باشند و 

خواهان تداوم جلسات با هنرمندان برای انجام مصوبات آن شد.
او  به ثبت س��فارش و ممنوعیت بعضی از کاالها اش��اره کرد و گفت: 
ممکن است که بعضی از کاالهای مورد نیاز هنرمندان تحت کد مجموعه 

ممنوع شده باشند که با بررسی آنها می توان این مشکل را حل کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به قائم مقام بازرگانی خود دس��تور داد 
ک��ه ملزومات م��ورد نیاز هنرمندان را بررس��ی کند و اگ��ر نیاز به رفع 
ممنوعی��ت ی��ا صدور مجوزه��ای خ��اص دارد را انجام ده��د. رحمانی 
آمادگی وزارت صنعت را برای س��اخت س��ریال هایی با موضوع صنعت 
که به فرهنگ سازی بپردازد اعالم کرد. در این نشست هنرمندانی چون 

ش��هرداد روحانی، اس��ماعیل آذر، نوربخش، اصغر همت، ش��هرام گیل 
آبادی، محمد معتمدی، اس��ماعیل خلج، حمیدرضا آذررنگ، حبیب اهلل 
صادقی، مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر، شیرازی و تنی چند 
از هنرمندان حضور داش��تند و مش��کالت و دغدغه های خود را با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در میان گذاش��تند و خواس��تار توجه بیش��تر 

وزارت صنعت و توجه به فرهنگ و هنرمندان شدند.
در ای��ن نشس��ت موضوعاتی مانند تامین مواد اولی��ه برای هنرمندان 
بخصوص هنرمندان نقاش، ضرورت حمایت از هنرمندان و پاسداش��ت 
زبان فارسی، فراهم ش��دن ملزومات برای هنرمندان تجسمی، پیشنهاد 
برگ��زاری جش��نواره های فرهنگی هنری با محوری��ت صنعت، ضرورت 
اس��تفاده صنایع و واحدهای تولیدی از موس��یقی فاخر و بومی کش��ور، 
اس��تفاده از فضاهای صنعت��ی و تولیدی به منظور تبلی��غ هنر اصیل و 
ضرورت حمایت از هنرمندان تئاتر به ویژه هنرمندان خرمشهر و آبادان 

مطرح شد.

وزیر صمت مطرح کرد

رفع ممنوعیت واردات کاال های موردنیاز هنرمندان ایرانی

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

با هدف تنظیم و جلوگیری از التهاب بازار صورت می گیرد
آغاز فروش نقدی و اعتباری 5 محصول سایپا 

از امروز
گروه خودروس��ازی س��ایپا با ه��دف تنظیم و جلوگی��ری از التهاب بازار، 
فروش نقدی و اعتباری پنج محصول خود را از س��اعت 1۰صبح روز ش��نبه 
)12مردادم��اه( آغاز خواهد کرد. به گزارش ایرنا، س��ایپا151 با تس��هیالت 
4میلیون��ی، تیبا صندوقدار و س��اینا دن��ده ای رینگ فوالدی با تس��هیالت 
5میلیونی و ساینا دنده ای رینگ آلومینیومی با تسهیالت 1۰میلیون تومانی 

محصوالتی هستند که به صورت اعتباری عرضه می شوند.
همچنین کامیونت نیس��ان بنزین س��وز نیز به طور ف��روش فوری عرضه 
می ش��ود. زمان تحویل محصوالتی که در این طرح فروش عرضه می ش��وند، 
3۰روز پس از پذیرش خواهد بود. مبلغ تس��هیالت در نظر گرفته شده برای 
چهار محصول سواری سایپا طی سه قطعه چک در فاصله های زمانی 4 ماهه 
دریافت خواهد ش��د. اسناد خودروهای اعتباری تا زمان تسویه کامل چک ها 
در رهن شرکت سایپا خواهد ماند و امکان تسویه و فک رهن خودرو به هیچ 
عنوان میس��ر نخواهد بود. فروش خودرو با تس��هیالت کم، در روزهای اخیر 
توس��ط گروه خودروسازی س��ایپا صورت گرفته و هدف آن، حذف تقاضای 
کاذب و حضور واس��طه ها و در نتیجه فروش محصوالت به مشتریان واقعی 
در طرح های فروش اینترنتی بوده اس��ت. طرحی که تاثیرگذار بوده و قیمت 
محصوالت این گروه خودروس��ازی در یکی دو ماه اخی��ر در بازار آزاد روند 
کاهش��ی داش��ته و به قیمت کارخانه نزدیک شده اس��ت.  فروش اینترنتی 
محصوالت س��ایپا روز یکشنبه 13مرداد نیز ادامه خواهد داشت که جزییات 

آن اعالم خواهد شد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران:
ارز واردات تایر به تولیدکنندگان داده شود

س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت با توجه به اش��باع بازار از انواع 
تایر خودروهای س��نگین، دیگر دلیلی ب��رای تخصیص ارز 42۰۰ تومانی به 
واردات وجود ندارد و پیش��نهاد می ش��ود که این ارز در خدمت رونق تولید 
قرار داده ش��ود. به گزارش ایرنا، »مصطفی تنها«  افزود:  س��ال گذش��ته در 
همین زمان، کمبود تایرهای سنگین باری و اتوبوسی اعتراضاتی را در سطح 
کش��ور به دنبال داش��ت و پس از آن بود که مسئوالن اجازه واردات این نوع 
از تایره��ا را ب��ا تخصی��ص ارز 42۰۰ تومانی صادر کردند. وی خاطرنش��ان 
کرد:  این تصمیم س��بب ش��د تا انبارهای کش��ور از انواع تایر اشباع شود و 
حتی بس��یاری رانن��دگان چند حلقه تایر اضافی در منازل و انبارهای ش��ان 
نگ��ه دارند. این مقام صنفی خاطرنش��ان کرد:  با این اوص��اف، دیگر دلیلی 
برای دادن ارز 42۰۰ تومانی به واردات وجود ندارد و این انجمن پیش��نهاد 
می کند که ارز رسمی آن به تولیدکنندگان داده شود. وی ادامه داد: به این 
ترتیب، تولیدکنندگان می توانند مواد اولیه بیش��تری وارد کنند و از نوسان 
در تولید نیز کاس��ته می ش��ود. تنها بیان داش��ت: در صورت رفع مشکالت 
ارزی تولیدکنندگان، افزایش 2۰درصدی ظرفیت های تولید امکانپذیر است.

وی گفت: پارس��ال در مجموع بیش از 5۰۰ میلیون یورو واردات تایرهای 
س��بک و س��نگین به کشور انجام ش��د که حدود چهار دالر در هر کیلوگرم 
بود، این در حالی اس��ت که تولیدکنندگان تایر کش��ورمان قادر به تولید با 
تنه��ا کیلویی 1.4 دالر هس��تند. در چهار ماهه امس��ال 12 میلیون و 35۹ 
هزار و 415 حلقه انواع تایر در کش��ور تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت 
مشابه پارس��ال کاهش 4درصدی نشان می دهد. تایرهای تولیدشده در این 
م��دت ۷3 هزار و ۸5۸ تن بود که در مقایس��ه با پارس��ال افت 15درصدی 

داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروسازان باید مواد اولیه را به طور 

مستقیم خریداری کنند
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا تاکید بر 
مشکالتی که بورس با منع فوالد از معامله مستقیم برای خودروسازان ایجاد 
کرده اس��ت، گفت با توجه به اینکه خودروس��ازان خری��دار عمده فوالد به 
حس��اب می آیند، باید ش��رایطی برای آنها فراهم کنیم که بتوانند مواد اولیه 

خود را به صورت مستقیم از فروشندگان خریداری کنند.
 به گزارش ایرنا، حمید گرمابی افزود: در صورت عرضه مواد اولیه در بازار 
بورس بخش��ی از آن س��ر از بازار آزاد در می آورد و به دس��ت مصرف کننده 

اصلی با قیمت واقعی و مناسب قرار نمی گیرند.
وی اظهار داشت: کاالیی که در بورس عرضه شود به دلیل افزایش تقاضا 
و همچنی��ن حضور پررنگ دالالن به خصوص در م��واردی اینچنینی - که 
خریدار عمده برای کاالیی وجود دارد - دچار افزایش قیمت خواهد شد؛ در 
نتیج��ه زمانی که مصرف کننده اصلی مجبور به تامین مواد مورد نیاز خود با 
قیمت باالتر از کارخانه و توس��ط دالل یا واس��طه ها شود،  قیمت تمام شده 
تولیدات آن باال خواهد رفت و در نهایت این افزایش قیمت تمام شده باعث 

افزایش در قیمت نهایی خودرو خواهد شد.
گرمابی افزود: امروزه با کم ش��دن ارزش پول ملی و تبدیل شدن خودرو 
به کاالیی سرمایه ای و ورود دالالن به عرصه بازار خودرو و همچنین کمبود 
مواد اولیه، افزایش دس��تمزد کارگران، باالرفتن هزینه تولید، شاهد افزایش 

قیمت خودرو بوده ایم.
نماینده مردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای اس��المی اضافه کرد: با توجه 
ب��ه اینکه برخی از خودروها مونتاژ محصوالت خارجی هس��تند و بازگش��ت 
تحریم ها مجبور به خروج از کش��ور ش��ده  است،  بس��یاری از خودروسازان 
ب��ا کمبود قطعه برای تکمی��ل و انجام تعهدات خود مواجه ش��ده اند و این 
امر موجب انباش��ته ش��دن تعداد زی��ادی خودرو در داخ��ل پارکینگ های 

خودروسازان شده است.
گرمابی گفت: با توجه به اینکه نگهداری از خودروها در پارکینگ ش��امل 
اشغال محوطه ای وسیع به همراه هزینه پارکینگ برای خودروسازان است و 
خودروساز برای دیرکرد تحویل خودرو باید خسارت بپردازد و همینطور باید 
سود مش��ارکت باالیی به خریداران بپردازد،  اینکه گفته شود خودروسازان 
این خودروها را احتکار کرده اند به نظر به جز زیان سودی برای آنها نداشته 
باش��د. وی افزود: این گفته ها صرفا برداش��ت غیرواقع��ی از وضعیت موجود 
اس��ت؛ چراکه اگر خودروس��ازی که در روز به طور مثال یک هزار دس��تگاه 
تولید می کند، در عرض یک ماه 3۰هزار دستگاه تولید می کند؛ تامین چنین 
فضایی برای انبار کردن این همه خودرو بسیار سخت و هزینه بر است؛  برای 
جلوگیری از این شایعات بهتر است خودروسازان به صورت شفاف اطالعات 
کامل��ی در اختیار مردم قرار دهند تا اطالعات نادرس��ت باعث ایجاد چنین 

شبهاتی در جامعه نشود.

عض��و هی��ات علم��ی گروه مهندس��ی خ��ودرو دانش��گاه عل��م و صنعت گفت 
خصوصی س��ازی ایران خودرو و سایپا باید در چهار مرحله انجام شود که نخستین 
آنها، فروش اموال راکد یا بی ربط آنها است؛ این کار که به تازگی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز دس��تور آن را صادر کرده، پول به ش��رکت ها تزریق کرده و آنها را از 

رکود خارج می کند.
به گزارش ایرنا »امیرحسن کاکایی«  درباره واگذاری سهام باقی مانده 
دولت در دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی و خصوصی سازی آنها افزود: 
خصوصی س��ازی راهکار بسیار خوبی است و بدون شک جهان پیشرفته 
امروز مبتنی بر تصدیگ��ری بخش خصوصی و حاکمیت دولت مدیریت 

می شود.
وی بیان داش��ت: تجربه جهانی ثابت کرده هر کجا دولت به تصدیگری پرداخته، 
در درازمدت با مشکل مواجه شده است و رفتار بخش خصوصی به ارتقای بهره وری 

و رقابت پذیری انجامیده است.
کاکایی یادآور ش��د:  در 2۰ س��ال گذشته مقوله خصوصی س��ازی در کشورمان 
در س��طح وس��یع انجام ش��د، اما در اکثریت موارد در عمل خصوصی س��ازی برای 

شرکت های بزرگ تولیدی جواب نداد.
وی گفت:  هرچند خصوصی س��ازی در واحدهای بزرگی نظیر پتروش��یمی ها )با 
تولیدات پیوسته( به افزایش بهره وری منجر شد، اما در شرکت های با تولید گسسته 
مثل سازندگان ماشین آالت، لوازم خانگی یا قطعه سازی ها موفق نبود که نمونه بارز 

آن خصوصی سازی هپکو و ماشین سازی اراک است.
این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید کرد:  فعل خصوصی سازی به تنهایی کافی 
نیس��ت، مگر اینکه دولتیان )دولت و س��ایر قوا( از تصدیگری دل بکنند، یعنی باید 

رفتار آنان عوض شود و بخش خصوصی را بپذیرند.
وی ادامه داد:  اینکه تصدیگری در دست دولتیان بماند و واحدها را به دست بخش 

خصوصی که خودمان قبول داریم بدهیم، خصوصی سازی نیست.
کاکایی اظهار داشت:  با وجود سهم 1۷درصدی دولت در سایپا و سهم 14درصدی 
در ایران خودرو، این دو خودروساز در عمل خصوصی شده اند اما دولتمردان دل از 

آنها نکنده اند.
وی ادامه داد: بررس��ی 2۸ ش��رکت خودروساز خصوصی کشور، همچنین عمده 
ش��رکت های قطعه سازی خصوصی، حاکی از پایین بودن بهره وری شان است و این 

موضوع به ویژه وقتی شرکت مورد نظر بزرگ باشد، بیشتر نمود دارد.
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد:  باید 
دولتمردان، قانونگذاران و سیس��تم های نظارتی دست به دست هم بدهند تا وقتی 

مجموعه ای خصوصی شد بتواند رفتار خاص خود را داشته و اهلیت آن هم به تایید 
رسیده باشد.

وی به شرکت های فرانسوی پژو و رنو اشاره کرد که هرچند دولتی باقی مانده اند، 
اما رقابت پذیر عمل می کنند یا در چین با وجود حاکمیت نظام کمونیستی، بسیاری 
شرکت های خودروس��ازی هنوز دولتی اند، اما مدیران آنها رفتار بخش خصوصی از 

خود نشان می دهند.
کاکایی گفت: خصوصی سازی خودروسازان در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، آن 
هم با بیش از 2۰ هزار میلیارد تومان زیان رس��می، راهکار مناسبی نیست و زمان 

مناسبی برای انجام این مهم در نظر گرفته نشده است.
کاکایی گفت:  خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باید در چهار مرحله انجام شود 
که نخستین آنها، فروش اموال راکد یا بی ربط آنها است؛ این کار که به تازگی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز دستور آن را صادر کرده، پول به شرکت ها تزریق کرده 

و آنها را از رکود خارج می کند.
وی بیان داشت: در مرحله دوم، باید سهام بی ربط خودروسازان مثل سهام بانک ها، 

شهرک ها، انواع شرکت های خدماتی بی ربط، سهام تعاونی و غیره واگذار شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو افزود:  در مرحله س��وم، واحدهای قطعه سازی که 
در س��ال های گذشته از س��وی خودروسازان خریداری ش��ده یا ایجاد شده اند باید 

واگذار شوند.
وی بی��ان داش��ت:  در مرحله آخر و در صورت محرز ش��دن اهلی��ت خریداران، 
خودروس��ازان یاد ش��ده باید به تدریج و گام به گام واگذار شوند، به طور مثال ابتدا 
ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل، سایپا آذین، مهرکام پارس و  . . . خصوصی شوند تا 
مطمئن شویم که می توانیم به درستی در این مسیر گام برداریم و بخش خصوصی 

نیز به خوبی از انجام این مهم بر می آید.
کاکایی ادامه داد:  در کشور مولتی میلیاردرهای زیادی حضور دارند که در بسیاری 
موارد کارآفرین بودن یا مفس��د اقتصادی بودن شان مش��خص نیست، بنابراین در 

چنین شرایطی واگذاری یکباره دو خودروساز بزرگ کشور ریسکی بزرگ است.
وی در پاسخ به اینکه برخی شرکت های قطعه سازی بزرگ نیز برای خرید سهام 
خودروسازان خیز برداشته اند، گفت:  بحث قطعه ساز یا هر فعال اقتصادی دیگر مطرح 
نیست، بلکه مدیریت پس از خصوصی سازی و اینکه مجموعه به اهل آن سپرده شده 

یا خیر مهم است.
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت یادآور شد: به 
عنوان مثال شرکت رنو- نیسان- میتسوبیشی در اصل یک هلدینگ سرمایه گذاری 
اس��ت یا فیات- کرایس��لر با وجود ورشکس��تگی کرایسلر در س��ال 2۰۰۹، امروز 

بزرگترین س��رمایه گذار در صنعت خودروسازی جهان است؛ بر این اساس، عملکرد 
مدیریت مجموعه مهم اس��ت نه اینکه فرد یا مجموعه ای که برای خرید سهام گام 

برداشته، از چه رسته ای است.
وی بیان داش��ت: در جهان، وقتی به دنبال واگذاری ش��رکت های بزرگ هستند 
مجموعه ای از مطالعات فنی، اقتصادی، بازاری و غیره انجام می ش��ود، اما در ایران 
فقط بر روی شرکت ها قیمت می گذارند، در نتیجه در سال های گذشته شاهد بودیم 
برخ��ی مجموعه ها با قیمت هایی فروش رفتند که صاحبان آنها از محل اموال باقی 

مانده در شرکت توانستند بدهی خود را بپردازند.
کاکایی تاکید کرد:  بر این اس��اس، در خصوصی س��ازی پول مطرح نیست، بلکه 
اهلیت داش��تن خریدار و عمل به تعهدات از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت تا آن 

صنعت از بین نرود.
وی خاطرنش��ان کرد:  اکنون مدیران کاری و با سواد در سازمان خصوصی سازی 
کش��ورمان حضور دارند، اما گاهی اوقات فش��ارهای سیاس��ی سبب می شود تا این 
مجموعه کاربلد به انجام کارهای غیراصولی مجبور ش��ود که این مساله به ویژه در 

صنعت خودرو بسیار خطرناک خواهد بود.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد:  باید برای خصوصی سازی خودروسازان 
هم��ه اصول علمی و فن��ی را فارغ از بحث های سیاس��ی به کار ببندی��م، زیرا اگر 
کوچکترین مشکلی در ادامه کار پیش بیاید، می تواند تبعات منفی بدتری به دنبال 

داشته باشد.
وی افزود: دولتمردان در بس��یاری اوقات برای انجام امور تحقیقاتی و مشاوره ای 
هزینه نمی کنند، در حالی که خصوصی س��ازی خودروسازان مستلزم مطالعه همه 

جوانب و هزینه کرد پول است.
کاکایی، خصوصی س��ازی دو خودروساز بزرگ کشور بدون طی چهار مرحله یاد 

شده و هماهنگی قوا تقریبا غیرممکن برشمرد.
وی یادآور ش��د:  2۸ نهاد نظارتی و تنها یک نهاد برای خصوصی سازی در کشور 
فعالیت دارند، اما باید بتوانیم با انجام هزینه های الزم در مقوله مهم خصوصی سازی 

کاری کنیم تا این همه نظارت نیاز نباشد.
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد:  به جای اینکه دولتی ها و مجلسی ها با ارائه این 
روش ه��ا وقت یکدیگر را بگیرند، با همین »مدیری��ت نیم بند دولتی« به فکر رفع 

مشکالت باشند نه اینکه صورت مساله را پاک کنند.
به گزارش ایرنا، هفته گذش��ته »رضا رحمانی«   وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
واگذاری دو خودروس��از بزرگ کش��ور به بخش خصوصی در سال جاری و حداکثر 

سال آینده خبر داد.

4 گامی که ایران خودرو و سایپا باید قبل از خصوصی سازی بردارند

هفته ای که به پایان رس��ید ش��وک کوتاه مدت افزای��ش 5 میلیونی 
برخی خودروها و همچنین بازگش��ت نرخ ها به فضای مجازی را تجربه 

کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، یک تلنگر کافی است تا بازار خودرو 
به التهاب گذشته بازگردد؛ سوداگری و افزایش ناگهانی قیمت ها معموالً 
توسط دالل ها رخ می دهد، اما روز سه شنبه هفته جاری، اطالعیه فروش 

یکی از دو غول بزرگ خودروسازی ایران، اتفاق مشابهی رقم زد.
در دعوتنام��ه ایران خودرو که جزییات پیش فروش یک ماهه تعدادی 
از محصوالت را در خود داش��ت، قیمت کارخان��ه ای 4 خودروی عرضه 
ش��ده حدود 5 تا ۸ میلیون تومان افزایش پی��دا کرده بود؛ مثاًل قیمت 
پ��ژو پارس از ۷۸ میلیون تومان به ۸۶ میلیون تومان و قیمت پژو 2۰۶ 
صندوقدار با ۷ میلیون تومان رش��د به حدود ۸۸ میلیون تومان رسیده 

بود.
بازتاب رس��انه ای این قیمت ها در کنار بازگش��ت نرخ ها به سایت های 
خرید و فروش خودرو باعث ش��د نه تنها روند نزولی قیمت ها که تقریباً 
از دو ماه پیش ش��روع شده است، متوقف ش��ود بلکه روند صعودی هم 

به خود بگیرد.
فقط در یک نمونه قیمت بازار هر دس��تگاه 2۰۶ تیپ 5 به یکباره 5 
میلیون تومان رش��د کرد و به حدود ۹۷ میلیون تومان رسید در حالی 

که طی هفته قبل از آن با کاهش 2میلیون تومانی روبه رو شده بود.
خودروس��ازها پیش از این گفته بودند قیمت های بازار تا رس��یدن به 
قیم��ت کارخانه پایین می آید ام��ا افزایش ناگهانی قیمت چند محصول 
توسط خودروسازها این زمزمه را تقویت کرد که شاید قرار است با تغییر 

اعداد، سریع تر به این هدف برسند.
منش��أ این فرضیه را می ت��وان در اظهارنظرهای برخی کارشناس��ان 
جس��ت ک��ه مدعی اند: »تع��داد قابل توجه��ی از ذی نفع��ان خریداران 
خودروه��ای داخلی، مدیران میانی خودروس��ازان بزرگ هس��تند. آنها 
شبکه غیرمنسجم فساد ش��ده اند.« وجود طرح های متعدد پیش فروش 
هم محل بحث عده ای از فع��االن بازار خودرو قرار گرفت؛ در طرح های 
مدت دار، ابتدا مبلغی حدود یک چهارم تا یک سوم قیمت نهایی خودرو 

گرفته و در هنگام تحویل محصول، بقیه پول دریافت می شود.
ام��ا در طرح های فوری تقریب��اً عمده مبلغ کلی دریافت می ش��ود و 
معموالً فعاالن بازار در این طرح ها ش��رکت می کنند. همین مساله این 
زمزم��ه را هم بر زب��ان برخی از فع��االن بازار انداخت که ش��اید تصور 

رسانه ای شدن افزایش قیمت ها در سطح گسترده نمی رفت.
این ش��رایط باعث ش��د تا چند دقیقه مانده به پایان روز سه ش��نبه، 
اطالعیه تکذیب افزایش قیمت توس��ط ایران خودرو منتشر شود و علت 
تغییر قیمت ها، ایراد نرم افزاری اعالم شود. هرچند این اطالعیه بار دیگر 

باعث افت قیمت ها در بازار در روز چهارشنبه شد اما وزیر صمت دستور 
رسیدگی به موضوع را داده است.

رضا رحمانی گفته اس��ت: »به سازمان حمایت دستور دادم موضوع را 
بررس��ی کند تا ببیند واقعاً اشتباه سیستمی بوده یا تصمیمی پشت آن 
بوده است. حتماً اگر برخالف مصوبات تصمیم به افزایش قیمت داشتند 
برخورد می کنم و اگر اشتباه سیستمی هم باشد باز هم بررسی می کنیم 

چرا که ما هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت نداشتیم.«
خودروس��ازها مدت هاس��ت که از عدم تعدیل مناسب قیمت کارخانه 
محصوالت ش��ان ناراضی ان��د. آمارهای وزارت صمت هم نش��ان می دهد 
تولید خودروس��ازها در سه ماهه نخست ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حدود 41درصد کاهش داشته است.
کاه��ش تولی��د، بح��ران خری��د و ف��روش و قیمت ه��ا باعث ش��ده 
خودروسازها بدهی سنگین 22 هزار میلیارد تومانی به قطعه سازها پیدا 
کنند که نس��بت به بهمن سال گذشته حدود 1۰درصد هم بیشتر شده 
اس��ت. دولت اعالم کرده جلوی افزایش قیمت بازار خودرو می ایس��تد؛ 
خرداد امس��ال اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به وزارت 
صمت دس��تور داده بود »کاهش قیم��ت خودرو را از طریق حذف رانت 
ب��رای گروه ها و اف��راد خاص و نیز افزایش تولید و س��اماندهی تقاضای 

واقعی دنبال کند.«

چرا خودرو در یک شب گران و دوباره ارزان شد؟
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کسب و کارامـروز8

مع��اون پژوه��ش و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد اظهار داش��ت 
شرکت های فناور و دانش بنیان ظرفیت تولید محصوالت و مواد سالمت محور 
را دارا هس��تند و حمایت از این ش��رکت ها راهکاری مناس��ب در دستیابی به 

خودکفایی به شمار می رود.
 ب��ه گزارش ایس��نا، دکتر محس��ن تفقدی در 
نشس��ت با رئیس دانش��گاه علوم پزشکی مشهد 
با بی��ان اینکه در راس��تای دس��تیابی به اهداف 
دانش��گاه های نسل س��وم و کارآفرین هماهنگی 
و مشارکت مناس��بی میان معاونت های دانشگاه 
ش��کل گرفته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در حال 
حاض��ر حمایت های مناس��بی به منظ��ور تقویت 
ش��رکت های دانش بنیان و تامی��ن نیازهای مالی 
و زیرس��اختی در مراکز رش��د و دانش��کده هایی 
دانشگاه ش��کل گرفته اس��ت که این امر موجب 
تولی��د محصوالت و داروهای متعددی نیز ش��ده 

است.
وی اجرای تمامی مراحل ثبت و صدور مجوزهای ش��رکت های دانش بنیان 
و فناور در وزارت بهداشت را یک ویژگی منحصر به فرد نسبت به وزارت علوم 
دانست و گفت: با تش��کیل شرکت های دانش بنیان و اشتغال دانش آموختگان 

دانش��گاه های علوم پزشکی می توان ضمن ایجاد فرصت های شغلی، در راستای 
تامین نیازهای کش��ور و خودکفایی در تولید داروها و تجهیزات پزش��کی گام 
برداش��ت. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه 
در برخی از دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور 
به منظور تس��هیل در اعط��ای مجوزهای مورد 
نیاز ش��رکت های فن��اور، کارگ��روه حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان تش��کیل شده است، 
بر ایج��اد این کارگروه در دانش��گاه تاکید کرد 
و گف��ت: در حال حاض��ر س��رمایه گذاری های 
مناس��بی در زمین��ه تولی��د دارو و تجهی��زات 
پزش��کی در ش��رکت های دانش بنیان ش��کل 
گرفته است و برای حمایت از فروش محصوالت 
ای��ن ش��رکت ها بای��د ی��ک هماهنگ��ی میان 

معاونت های دانشگاه بیش از پیش ایجاد شود.
تفقدی س��رعت بخش��یدن چرخ��ش مالی 
ش��رکت های دان��ش بنی��ان در زم��ان فروش 
محصوالت را از نکات ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد: با همکاری تمامی 
معاونت ها بتوان از ظرفیت های مناس��بی که در حوزه های مختلف بالین، پایه و 

داروسازی در دانشگاه شکل گرفته است، بهره مند شد.

منص��ور غالمی در حاش��یه رونمایی از محص��والت دانش بنیان 
دانش��گاه س��هند اظهار داش��ت در س��ال های اخیر ش��اهد همت 
دانش��گاه ها و مراکز علمی برای تبدیل دانش ب��ه فناوری و انتقال 

فناوری ه��ای حاص��ل از دان��ش نوی��ن 
ب��ه س��طح جامعه ب��رای حل مس��ائل 
و مش��کالت و رف��ع نیازه��ای صنعتی 

هستیم.
به گزارش ایرنا، وی با اش��اره به اینکه 
43 پ��ارک علم و فن��اوری و 1۹۰ مرکز 
رش��د دانش��گاهی در کش��ور فعالی��ت 
می کنند، ادامه داد: حمایت از ایده های 
جدی��د علم��ی و فناوران��ه ک��ه اغل��ب 
توس��ط دانش��جویان و فارغ التحصیالن 
جوان دانش��گاهی با راهنمایی اس��اتید 
ارائه می ش��وند از وظایف مراکز رش��د و 

پارک های علم و فناوری است.
غالمی با اش��اره به اینکه از مراکز رش��د حمایت می ش��ود، ادامه 
داد: این حمایت شامل فراهم کردن فضای فعالیت، تامین نیازهای 
اداری و مشاوره های علمی است و به محض اینکه ایده ها رشد پیدا 

کرده و قابل تبدیل و عرضه به صورت محصول می ش��وند به ایجاد 
شرکت های دانش بنیان کمک می شود و از کمک های صندوق های 
حام��ی مثل صندوق نوآوری و ش��کوفایی بهره مند می ش��وند تا به 

عرصه تولید و محصول برسند.
وی گف��ت: محصوالتی ک��ه توانایی 
رقاب��ت با نمونه های خارج��ی دارند با 
سرمایه های ریسک پذیر و منابع مالی 

بیشتر مورد حمایت قرار می گیرند.
 وزی��ر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری 
افزود: در س��ال های اخیر قراردادهای 
زیادی بین شرکت های دانش بنیان و 
تولیدشده  محصوالت  مصرف کنندگان 
منعقد شده است و در ارزیابی  هایی که 
انجام شده عملکرد محصوالت داخلی 

از مشابه خارجی بهتر بود.
از  برخ��ی  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
شرکت های جوان در کشور فعالیت می کنند که سرمایه های خوبی 
را به عنوان س��رمایه حاصل از دانش و فناوری برای خود به دست 

آورده اند.

شرکت های دانش بنیان در راستای استقالل کشور فعالیت می کنندلزوم سرعت بخشیدن به چرخش مالی شرکت های دانش بنیان

توس��عه فناوری های ن��و در جامع��ه فرصت های ارزش��مندی را در 
بخش ه��ای مختلف اجتماعی فراهم کرده اس��ت که می ت��وان از این 
ظرفیت ه��ا برای ارتقای آموزش های مهارتی و دس��تیابی به اش��تغال 

پایدار بهره برد.
به گزارش ایرنا، امروزه توس��عه س��ریع جوام��ع و ورود فناوری ها و 
تجهیزات مختلف از قبیل اینترنت، گوش��ی های هوشمند، سامانه های 
مکان یابی و ردیابی و ... ضرورت همگامی دس��تگاه های متولی آموزش 

را با این فناوری ها روشن ساخته است.
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای به عن��وان یکی از متولیان آموزش 
مهارتی در جامعه که به صورت مستقیم با اشتغال نیروهای کار مرتبط 
است، نمی تواند از فناوری های روز دور مانده و همچنان به آموزش های 

سنتی خود مشغول باشد.
 31 تی��ر تا ۶ مردادم��اه به عنوان 
هفت��ه مل��ی مه��ارت و آموزش های 
فنی و حرفه ای تعیین ش��ده است و 
بای��د از این هفته به عن��وان فرصتی 
ب��رای بازنگری در نیازهای آموزش��ی 
دادن  س��وق  و  جامع��ه  مهارت��ی  و 
ب��ه س��مت فناوری های  آموزش ه��ا 

جدید استفاده کرد.
آموزش های مهارتی براساس 

فناوری های جدید طراحی شوند
 اس��تاندار قزوی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر 
ضرورت توجه ب��ه فناوری های نو در 
توس��عه مهارت های فنی و حرفه ای، 
گفت: امروزه جامعه با رش��د س��ریع 
فناوری های جدید مواجه است و باید 
آموزش های فنی و حرفه ای براساس 

آنها طراحی شوند.
عبدالمحم��د زاه��دی با اش��اره به س��ال رون��ق تولی��د و ضرورت 
اش��تغال زایی، افزود: باید با توجه به ش��رایط بازار کسب و کار، دانش 
خود را به روز کرده و براس��اس فناوری های جدید و رش��د سریع آنها 

برای توسعه آموزش های مهارتی برنامه ریزی کنیم.
استاندار با تاکید بر پرهیز از نگاه های سنتی در آموزش های مهارتی، 
ادام��ه داد: نوآوری و توس��عه، خالقیت و س��رعت بخش��ی به کارها و 
فناورانه س��اختن آموزش های مهارتی از جمله انتظاراتی اس��ت که از 
دس��تگاه فنی و حرفه ای به عنوان مجری طرح های مهارتی در استان 
وجود دارد و باید مس��ئوالن این دس��تگاه با برنامه ریزی هدفمند برای 

تحقق اهداف تعیین شده تالش کنند.
تعریف طرح های نوین مهارتی، شرط الزم در اشتغال زایی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان قزوین نیز در این خصوص 
گفت: ام��روزه مهارت  آموزی برای ایجاد اش��تغال و توس��عه پایدار در 
جامعه بس��یار مهم بوده و در این راستا استفاده از ظرفیت فناوری های 

نو و تازه ظهور بیش از پیش نمود یافته است.
حج��ت  اهلل امینی افزود: مجموعه آموزش فن��ی و حرفه ای به عنوان 
زیربنای اش��تغال باید با برنامه ریزی اصولی خود شرایط را مهیا کند تا 
ش��هروندان با مهارت آموزی بر مبنای نیازهای جامعه و فناوری های نو 

مشغول به کار شده و بیکار نمانند.
وی با اش��اره به طرح های جدید این اداره برای توس��عه آموزش های 
مهارتی، گفت: آموزش مش��اغل نو به کودکان، ایجاد دهکده شغلی در 
مقیاس کوچک در بوس��تان باراجین و تعامل با مراکز رش��د استان از 
جمله طرح هایی هستند که اجرای آنها در دستور کار قرار گرفته است.

امین��ی اضافه کرد: اس��تفاده از وای فای مهارتی نی��ز یکی دیگر از 
برنامه های تعریف ش��ده  سازمان اس��ت که برای نشر و ارتقای توسعه 

مهارت به عنوان میز خدمت 24 ساعته مدنظر قرار دارد.
 این مس��ئول افزود: تالش می کنیم تا کارگاه های آموزشی سازمان 
فنی و حرفه ای در حوزه فناوری فعال تر شده و با استفاده از تکنیک های 

روز در حوزه استارت آپ ها هم دستاوردهای بهتری داشته باشیم.
وای فای مهارتی، گامی برای ارتقای توسعه آموزش های مهارتی

معاون آموزش و پژوهش سازمان 
فنی و حرفه ای اس��تان قزوین نیز 
در ای��ن باره به خبرنگار ایرنا گفت: 
سازمان فنی و حرفه ای با توجه به 
توس��عه فناوری های نو مانند تلفن 
هوش��مند و اینترن��ت در جامع��ه 
برای اس��تفاده از این زیرساخت ها 

برنامه ریزی و اقدام کرده است.
ساس��ان حاتمی اف��زود: در این 
راستا در اولین گام ضمن نوسازی 
س��ایت اداره کل، اجرای وای فای 
هوشمند در دستور کار قرار گرفت 
ک��ه یک��ی از سیس��تم های مدرن 
اطالع رس��انی از طری��ق تلفن های 

هوشمند است.
وی اضاف��ه ک��رد: در این طرح، 
اطالعات موردنظر با استفاده از یک شبکه لوکال محلی تا برد آنتن های 
شبکه در دسترس عموم مردم حتی در ساعات غیراداری قرار می گیرد 
و افراد با یک نام کاربری به سامانه وارد شده و درخواست ها و خدمات 

موردنیاز خود را ثبت می کنند.
حاتمی با اشاره به مزایای این طرح گفت: استفاده راحت، منطقی و 
بی هزینه و 24 س��اعته بودن از جمله مزایای این طرح است که زمینه 

خدمات رسانی آسان تر را به مردم فراهم می کند.
 این مس��ئول گفت: با اجرای این طرح می توان دوره های آموزشی و 
میز خدمت مجازی را در س��اعت مختلف شبانه روز تعریف کرده و در 

دسترس عموم قرار داد.
وی با اش��اره به دیگر برنامه های این س��ازمان، اف��زود: آموزش های 
دوگانه تلفیقی، آموزش های منتورینگ )اس��تاد – شاگردی(، مشاوره 
کارآفرین��ی به کارورزان و ایج��اد محفلی برای تبدی��ل کارآموزان به 
کارآفرینان از جمله طرح های س��ازمان هستند که با تاکید بر استفاده 

از فناوری های نو تعریف و اجرا خواهند شد.
این مس��ئول اضافه کرد: تبدیل مرکز محمودآباد به مرکز تخصصی 
ف��رش و ایج��اد ی��ک مرکز وی��ژه اقتص��اد مقاومتی در مرک��ز فنی و 
حرفه ای ش��ماره ۶ ناصرآباد نیز از دیگر طرح های سازمان برای توسعه 

آموزش های مهارتی در استان هستند.

اوایل امسـال اپل از سـرویس جدیدی به نام »اپل آرکید« پرده برداشت که سرویس حق اشتراک ماهانه ای برای دسترسی به طیفی 
گسترده از بازی های موبایل در پلتفرم آی او اس به حساب می آید، اما در حالی که سرویس آرکید اپل هنوز راه اندازی نشده، شرکت 

رقیب یعنی گوگل هم شروع به کار آزمایشی سرویس مشابهی را به طور رسمی اعالم کرده است.
بـه گـزارش دیجیاتو، سـرویس گوگل که Play Pass نامگذاری شـده، به کاربران پلی اسـتور اجازه می دهد که بـا پرداخت مبلغی 
مشخص به عنوان حق اشتراک بتوانند به طیف وسیعی از محصوالت این فروشگاه دسترسی داشته باشند. مطابق اسکرین شات هایی 
که از سرویس Play Pass منتشر شده، به نظر می رسد که این حق اشتراک ماهانه 4.99دالر برای کاربران هزینه در پی خواهد داشت.

البته از آنجا که سرویس هنوز مراحل تست را پشت سر می گذارند، احتمال دارد که هزینه نهایی 4.99 دالر نبوده و هنگام راه اندازی 
رسـمی سـرویس دچار تغییر شود. در هر صورت، سـرویس Play Pass اجازه می دهد که با پرداخت حق اشتراک بتوانید به بازی ها و 

اپلیکیشن های پولی عاری از تبلیغات دسترسی پیدا کرده و احتماال آیتم های خرید درون  برنامه ای را هم دانلود کنید.
 Play Pass از جملـه محصوالتـی هسـتند که در صورت عضویت در سـرویس Marvel Pinball و Stardew Valley بازی هـای
می توانید به آنها دسترسی داشته باشید. وب سایت اندروید پلیس در تماس با مقامات گوگل آغاز تست سرویس Play Pass را تأیید 

کرده است اگرچه هنوز اطالعات دقیقی از تاریخ راه اندازی رسمی آن در دست نیست.
گوگل با راه  اندازی این سـرویس، امیدوار اسـت در درآمدزایی از پلی اسـتور بتواند خود را به سـطح رقیب سنتی اش در این زمینه 
یعنی اپل برسـاند که همیشـه در آمار و ارقام درآمدزایی بهتری از فروشـگاه اپلیکیشن خود داشته است.  اعداد و ارقام جدید حاکی 
از آنند که کاربران اپ استور نسبت به کاربران گوگل پلی، هزینه بیشتری برای خرید اپلیکیشن ها و بازی های موبایل صرف می کنند.

فناوری های نو، بسترساز توسعه آموزش های مهارتی

گوگل از آغاز تست سرویس حق اشتراک 
Play Pass خبر داد

دریچــه

س��ورنا س��تاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به سیاست های جدید بنیاد اظهار 
داش��ت پس��ت قائم مقامی بنیاد ملی نخبگان تعریف ش��ده اس��ت و برای این پس��ت 

اختیارات تامی را قرار داده ایم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به رویکرد بنیاد ملی نخبگان ادامه 
داد: تغییرات رویکردی بنیاد ملی نخبگان منجر به تغییر برخی از برنامه ها ش��ده است 

و اکنون این تغییرات در جوایز تحصیلی قابل مشاهده هستند.
س��تاری ضمن اشاره به پیشرفت علمی و اعتراض شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: 
برای رس��یدگی به اعتراضات شرکت های دانش بنیان، کمیته تخصصی ایجاد شده است 

و این کمیته، هفتگی به شکایت شرکت ها رسیدگی می کند.

 مجوز دانش بنیانی
اختیاری است
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فروغ بنی هاش��م، مش��اور وزیر کش��اورزی در امور زنان و خانواده و 
مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و  عشایری، 
مهمترین برنامه های اجراش��ده برای تقویت توانمندی و اشتغال بانوان 

روستایی را تشریح کرد.
 وضعیت صندوق خرد روستایی  

ب��ه گ��زارش مهر، در ح��وزه کارآفرینی یک��ی از کاره��ای ما ایجاد 
صندوق های اعتباری کوچک اس��ت تا زمینه دسترسی زنان کارآفرین 

به منابع  مالی تسهیل و تسریع شود.
در حال حاضر در سراس��ر کشور تعداد 35۰۰ صندوق اعتباری خرد 
و کوچک روس��تایی راه اندازی ش��ده و 1۰۰ هزار نف��ر از  بانوان فعال 

عضو آنها هستند.
باید دانست که صندوق های خرد 
روس��تایی می توانن��د این ش��رایط 
را فراه��م کنن��د که زن��ان بتوانند 
راحت ت��ر وام بگیرند و در کار از آن  
استفاده کنند زیرا در شرایط عادی 
ش��اید این بانوان مش��تری بانک ها 
تلقی نش��وند و به دلیل نداش��تن 
ضامن وثیقه نتوانند از تس��هیالت  
اس��تفاده کنن��د ولی ب��ا عضویت 
در صندوق ه��ای اعتب��اری خرد و 
تش��کل هایی که در قالب صندوق 
ش��کل می گیرد می توانند  مشتری 

بانک ها شوند.
اقداماتی در جهت 
توانمندسازی زنان

با امضای تفاهم نامه وزارت جهاد 
کش��اورزی ب��ا تع��دادی از بانک ها 
امروز می توانیم بانوان را به صندوق 
معرف��ی کنیم تا اعض��ا وام بگیرند 
البته برای توانمندسازی زنان عالوه 
بر تش��کیل صندوق ها که شرایط 
دسترسی مناس��ب به وام و اعتبار 
را فراهم  می کنند ما آموزش هایی 
را به کارآفرینان برای توسعه کسب 
و کارهای خرد پیش بینی کرده ایم 
زیرا ب��اور داریم  دادن تس��هیالت 

بدون آموزش توانمندس��ازی فقط بدهکار کردن افراد است و در ایجاد 
اشتغال هرگز وام به تنهایی تاثیر ندارد.

بای��د اذعان کرد وقت��ی وام در کنار آموزش هایی که برای ایجاد یک 
کس��ب و کار الزم اس��ت قرار می گیرد فرآیند توانمندس��ازی تکمیل 

می شود و  بانوان می توانند برای خود و دیگران شغل ایجاد کنند.
محورهای آموزش و توانمندسازی زنان 

یک��ی از مولفه ه��ای آم��وزش و توانمندس��ازی آش��نایی ب��ا بازار و 
مشتری شناس��ی و شناخت مزیت  های نسبی و رقابتی محصوالت است 
که س��عی می  کنیم همه این م��وارد در قالب آموزش های کارآفرینی و 
توس��عه کسب و کارهای پایدار به بانوان روس��تایی آموزش داده شود 
و ع��الوه بر آن آموزش مهارتی ه��م داریم که هدف ما ارتقای دانش و 

مهارت زنان روستایی است.

در ای��ن زمینه آموزش تولید محصوالت گواهی ش��ده و اس��تاندارد 
در حوزه های دامداری و کش��اورزی برای بانوان در اولویت اس��ت و با 
دادن آموزش ه��ای تکمیل��ی به افزایش به��ره وری و تولید محصوالت 
س��الم کمک می کنیم و یک برنامه هم با همکاری معاونت  امور زنان 
و خانواده و وزارت بهداش��ت داریم که از س��ال ۹5 شروع شده که در 
ابتدای کار فقط آموزش تولیدات محصوالت اس��تاندارد  را داش��تیم و 
در س��ال ۹۶ این کار توس��عه یافت و یک پروژه آموزشی و اجرایی هم 
انجام شد و تعهد ما در این طرح در هر استان  این بود که حداقل یک 

محصول بتواند استاندارد تشویقی بگیرد.
در این راستا تعداد 4 هزار نفر از زنان روستایی تحت پوشش برنامه 
آموزشی قرار گرفتند که در سال جاری این پروژه برای  دادن استاندارد 
تش��ویقی به  1۰۰ محصول پیش 
بینی شده که 5۰هزار نفر از زنان 
روستایی تحت پوشش برنامه های 

آموزشی آن  قرار می گیرند.
اعتقاد ما این است که مشارکت 
بانوان روستایی در تولید و مصرف 
محص��والت اس��تاندارد و گواهی 
ش��ده می تواند به فرهنگ س��ازی 
تولید و مصرف محصوالت گواهی 
ش��ده و س��الم و تروی��ج این نوع 

کسب و کار کمک کند.
 پیش بینی محصوالت برای 

کشت در استان
خیل��ی  ظرفیت ه��ای  قزوی��ن 
خوبی ه��م در صندوق های خرد 
روس��تایی و هم تسهیلگری دارد 
و کارهای خوبی برای زنان ش��ده 
و تعام��ل و توان مدیران اس��تان 
هم بس��یار قابل توجه اس��ت که 
می توان��د در موفقی��ت طرح های 
الگوی��ی موثر باش��د و ب��ه دلیل 
اس��تقبال از طرح ه��ای نوین،  با 
وجود کارشناس��ان خوبی که در 
ح��وزه مراک��ز جهاد کش��اورزی 
هس��تند و زنان عالقه مند بس��یار 
تمایل داریم برخ��ی از طرح ها را 

در این استان اجرا کنیم.
در این میان با تمهیدات فراهم ش��ده سه محصول در قزوین شامل 
انگور، گوجه فرنگی و س��بزیجات اس��تاندارد تشویقی می گیرند و یک 
سایت تولید محصول استاندارد هم راه اندازی شده و عالوه بر آن تعداد 
زنانی که تحت پوشش قرار می گیرند در قالب باغچه های خانگی اقدام 

به تولید محصوالت گواهی شده می کنند.
 مهمترین اولویت در سال جاری 

اولویت امسال ما رونق کسب و کار و کارآفرینی است زیرا باور داریم 
وقتی بانوان روستایی با مباحث مربوط به بازار و مشتری شناسی آشنا 
شوند به تولید کمک می شود و ما هم تالش می کنیم با تقویت حضور 
زنان موفق روس��تایی در عرصه تولید، زمینه ایجاد اشتغال و درآمد را 

در عرصه اقتصادی هم برای بانوان مهیا کنیم.
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علی اکب��ر موی��دی درباره نقش موثر کش��اورزان در کش��ور اظهار داش��ت 
کش��اورزان قهرمانان ملی هس��تند که در ش��رایط بحرانی و تحریم کشور را از 
نظر مس��ائل غذایی حفظ می  کنند. به گزارش مهر، رئیس موسس��ه آموزش و 

ترویج کشاورزی با بیان اینکه به همت کشاورزان 
تولی��دات این بخش از 2۶ میلی��ون تن به 122 
میلیون تن افزایش یافته اس��ت، تصریح کرد: در 
بخش تولیدات زراعی نیز ش��اهد افزایش تولید از 
2۰ ب��ه ۸۰ تن و تولید ح��دود ۷ تن کلزا در هر 
هکتار هستیم. وی با بیان اینکه کشاورزان زمینه 
پیشرفت کش��ور با انواع تولیدات و محصوالت را 
فراهم کرده ان��د، درباره تأثیر برگ��زاری روزهای 
مل��ی برای معرفی، تقویت و پیش��رفت ظرفیت و 
پتانس��یل افراد در بخش های مختلف کش��ور نیز 
گفت: به دلیل اس��تقبال فراوان نس��بت به سال 
گذش��ته برنامه های روز مل��ی از ۹ به 2۷ برنامه 
افزایش یافته اس��ت. مویدی در ادامه با اشاره به 

حرکت کش��اورزی ایران به سمت کش��اورزی دانش بنیان، بیان کرد: کشاورزی 
دانش بنیان بر س��ه رکن نظام تحقیقات، دانش و اطالعات و کشاورزی براساس 
نظام نوآوری استوار است. رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: 

کشاورزی دانش بنیان می تواند امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و آن را برابر 
دش��منان و تحریم ها بیمه کند. در ادامه معاون پژوهش��ی و فناوری س��ازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی نیز با تأکید بر اینکه باید به تولید برنج 
نگاه سیس��تمی و پیوسته داشت، اظهار داشت: 
محققان، مدیران اس��تانی، س��تادی، بازرگانان، 
کش��اورزان و مصرف کنن��دگان حلقه های بهم 
پیوس��ته در عرصه کش��اورزی هس��تند که در 
صورت هماهنگی کامل به موفقیت، پیش��رفت 
و رضایت دس��ت پیدا خواهن��د کردند. کامبیز 
ب��ازرگان تصریح کرد: هماهنگ��ی و تعامل بین 
اجزای مختلف سیستم برنج سبب ارتقای کمی 
و کیف��ی برنج و به وی��ژه رضایت مصرف کننده 
می شود. وی بر لزوم رعایت الگوی مصرف برنج 
تأکی��د کرد و گف��ت: فرهن��گ و ادب ایرانی و 
دین��ی بر رعایت مصرف به ان��دازه و جلوگیری 
از اس��راف تأکید کرده اس��ت ل��ذا  افرادی که 
دارای تریبون هستند به ویژه روحانیون در اصالح فرهنگ الگوی مصرف تالش 
بیشتری داش��ته باشند زیرا حلقه مصرف و ذائقه ایرانیان آسیب پذیر بوده و به 

دنبال در تهیه غذای زیاد، مصرف باال و دور ریختن است.

ویرایش جدید دس��تورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری و نظارت بر کانون های 
هماهنگی دانش، صنعت و بازار و موافقت اولیه با تاس��یس کانون در حوزه های 
»پسماند و بازیافت«، »سلولز و مشتقات سلولزی« و »گردشگری« تصویب شد.

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
هفتمین جلس��ه کمیسیون کانون های هماهنگی 
دانش، صنع��ت و بازار با حض��ور پیمان صالحی 
مع��اون نوآوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر اعضای 
کمیسیون برگزار ش��د. در ابتدای جلسه صالحی 
ضمن تبیین نقش و جایگاه کانون ها در توسعه و 
نفوذ فناوری در صنعت بیان کرد: در دوره جدید 
فعالیت این تش��کل، معاونت علم��ی و فناوری با 
شناس��ایی حوزه های تاثیرگ��ذار و دارای اولویت 
در کش��ور تاس��یس کانون را ب��ا محوریت بخش 
خصوصی و حضور کلیه بازیگران کلیدی پیگیری 

می کند. س��پس مجدالدین، مدی��رکل دفتر هماهنگی دان��ش، صنعت و بازار، 
گزارش��ی از عملکرد ۹ کانون در حال فعالیت به اعضای کمیس��یون ارائه داد. 
در ادامه پس از تش��ریح تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افتتاح، 

راهبری و نظارت بر کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، ویرایش جدید 
این دس��تورالعمل پس از دریافت نظرات و پیشنهادات سایر اعضای کمیسیون 
مورد تایید قرار گرفت. در ادامه این جلس��ه موضوع 3 کانون متقاضی تاسیس 
با حض��ور نماین��دگان هیات موس��س آنها در 
کمیس��یون بررس��ی ش��د و در نهایت اعضای 
کمیس��یون ضم��ن تاکی��د بر تقوی��ت ترکیب 
هیات موس��س و حضور کلیه بازیگران باالخص 
ش��رکت های دان��ش بنیان و اس��تارت آپ ها در 
حوزه ه��ای مورد بحث، با ص��دور موافقت اولیه 
جهت تاسیس کانون های »پسماند و بازیافت«، 
»سلولز و مشتقات س��لولزی« و »گردشگری« 
موافقت کردند. براساس این گزارش، کانون های 
هماهنگی دانش، صنعت و بازار با مش��ارکت و 
حض��ور نمایندگان ارکان اصل��ی چرخه اقتصاد 
دانش بنی��ان همچ��ون مجام��ع دانش��گاهی و 
پژوهش��ی، مراکز صنفی و حرف��ه ای، بنگاه ها، 
متقاضی��ان فناوری و ن��وآوری و نمایندگان بخش ه��ای دولتی و حاکمیتی در 
یک زمینه تخصصی مش��خص در قالب یک تشکل غیردولتی و غیرتجاری و با 

تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کنند.

کانون های جدید هماهنگی دانش، صنعت و بازار راه اندازی می شودکشاورزی دانش بنیان تأمین کننده امنیت غذایی کشور است

اوایل امسـال اپل از سـرویس جدیدی به نام »اپل آرکید« پرده برداشت که سرویس حق اشتراک ماهانه ای برای دسترسی به طیفی 
گسترده از بازی های موبایل در پلتفرم آی او اس به حساب می آید، اما در حالی که سرویس آرکید اپل هنوز راه اندازی نشده، شرکت 

رقیب یعنی گوگل هم شروع به کار آزمایشی سرویس مشابهی را به طور رسمی اعالم کرده است.
بـه گـزارش دیجیاتو، سـرویس گوگل که Play Pass نامگذاری شـده، به کاربران پلی اسـتور اجازه می دهد که بـا پرداخت مبلغی 
مشخص به عنوان حق اشتراک بتوانند به طیف وسیعی از محصوالت این فروشگاه دسترسی داشته باشند. مطابق اسکرین شات هایی 
که از سرویس Play Pass منتشر شده، به نظر می رسد که این حق اشتراک ماهانه 4.99دالر برای کاربران هزینه در پی خواهد داشت.
البته از آنجا که سرویس هنوز مراحل تست را پشت سر می گذارند، احتمال دارد که هزینه نهایی 4.99 دالر نبوده و هنگام راه اندازی 
رسـمی سـرویس دچار تغییر شود. در هر صورت، سـرویس Play Pass اجازه می دهد که با پرداخت حق اشتراک بتوانید به بازی ها و 

اپلیکیشن های پولی عاری از تبلیغات دسترسی پیدا کرده و احتماال آیتم های خرید درون  برنامه ای را هم دانلود کنید.
 Play Pass از جملـه محصوالتـی هسـتند که در صورت عضویت در سـرویس Marvel Pinball و Stardew Valley بازی هـای
می توانید به آنها دسترسی داشته باشید. وب سایت اندروید پلیس در تماس با مقامات گوگل آغاز تست سرویس Play Pass را تأیید 

کرده است اگرچه هنوز اطالعات دقیقی از تاریخ راه اندازی رسمی آن در دست نیست.
گوگل با راه  اندازی این سـرویس، امیدوار اسـت در درآمدزایی از پلی اسـتور بتواند خود را به سـطح رقیب سنتی اش در این زمینه 
یعنی اپل برسـاند که همیشـه در آمار و ارقام درآمدزایی بهتری از فروشـگاه اپلیکیشن خود داشته است.  اعداد و ارقام جدید حاکی 
از آنند که کاربران اپ استور نسبت به کاربران گوگل پلی، هزینه بیشتری برای خرید اپلیکیشن ها و بازی های موبایل صرف می کنند.

تقویت کسب و کارهای خانگی توسط بانوان

گوگل از آغاز تست سرویس حق اشتراک 
Play Pass خبر داد

یادداشـت

مدیرکل س��ابق پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت هنگامی که دانشگاه ها وارد نسل 
چهارم می ش��وند، دانشگاه دیگر نمی تواند یک مجموعه صرفاً علمی باشد و باید صنعت 

در کنار دانشگاه قرار بگیرد.
به گزارش ایس��نا، حمید آالدپوش در نشس��ت »مهندس��ی هزینه« که در موسس��ه 
آموزش عالی س��بحان نیشابور برگزار ش��د، اظهار داشت: در مجموعه دانشگاهی تعابیر 
ویژه ای از نس��ل اول تا نس��ل چهارم دانشگاه ها ایجاد ش��ده و امروز این تعابیر در نسل 

پنجم دانشگاه ها قرار دارد که در آن تمدن سازی دانشگاه ها مطرح می شود.
وی ادامه داد: مرز این نسل ها کامال دقیق نبوده و مشخص نیست که این نسل ها کجا 

تمام شده و از کجا نسل بعدی آغاز می شود.

در دانشگاه های نسل چهارم صنعت در 
کنار دانشگاه قرار می گیرد



برندسازی همیشه در تعامل نزدیک به جلوه های بصری قرار دارد. ارزیابی 
افراد از برندهای مختلف از طریق جلوه های بصری صورت می گیرد. دلیل 
این امر حساس��یت بسیار باالی انس��ان ها به محرک های دیداری است، با 
این حساب جلوه ظاهری و بصری برند ما ارزشمندی اش در نگاه مخاطب 
را مش��خص خواهد کرد. به عنوان مثال، یک برند زش��ت و از مد افتاده با 
احتساب تمام جزییاتش مانند سایت رسمی، لوگو و شعار تبلیغاتی بیانگر 
داس��تانی خاص است، با این حال داستان موردنظر کیفیت چندان باالیی 
ندارد. به همین دلیل مخاطب هدف جذب آن نمی ش��ود. مشاهده چنین 
پدیده ای به هنگام ورود به عرصه قدیمی و صنعتی کسب و کار وجود دارد. 
ب��ه منظور فهم بهتر ماجرا ورود ب��ه یک خانه قدیمی و متروکه را در نظر 
بگیرید. در چنین خان��ه ای فرش ها کهنه، مبلمان خراب و دیوارها کثیف 
خواه��د بود. آی��ا چنین تصویری بیانگر یک خانه و زندگی مدرن اس��ت؟ 
در مورد برندها نیز همین ماجرا جریان دارد. یک تصویر نامناس��ب بیانگر 

برندی با توانایی  باال و جذاب برای مخاطب نیست. 
اگر شرکت ما در زمینه نوآوری حرف های زیادی داشته باشد، ولی جلوه 
بصری و برندش قدیمی باش��د، شانس چندانی برای جلب نظر مشتریان 
نخواهد داشت. درست به همین خاطر ظاهر برند هم اهمیت بسیار باالیی 
دارد. بازنمایی ارزش هایی نظیر اعتماد به نفس، نوآوری و خالقیت از طریق 
جلوه های بصری یک برند تاثیر انکارناپذیری بر روی مخاطب خواهد داشت. 
وقتی من از برند صحبت می کنم، منظورم هرگونه تماس مش��تریان با 
ماس��ت. در این میان فرقی میان تعامل مش��تریان با ش��رکت، کارمندان، 
محصوالت و خدمات وجود ندارد. مش��تریان برندها را با چشم های ش��ان 
قضاوت می کنند، بنابراین باید داستان برندمان را به گونه ای جذاب مقابل 

دیدگان مشتریان قرار دهیم تا برندسازی تاثیرگذاری داشته باشیم. 
برند جذاب یعنی برند ماهر در زمینه اقناع مشتریان

جلب نظر مفهومی فراتر از حوزه بازاریابی است. با استفاده از مفهوم جلب 
نظر ما با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. اغلب اوقات هویت افراد و برندها 
از طری��ق روابط   آنها با دیگران تعیین می ش��ود.  به همین دلیل در حوزه 

برندسازی نیز این مفهوم اهمیت و کاربرد باالیی دارد. 
در اواخر دهه ۷۰ میالدی، دکتر شلی چایکان، پژوهشگر و کارشناس در 
زمینه روانشناسی جلب توجه، آزمایشی جذاب را برگزار کرد. او مجموعه ای 
دانشجویان دانشگاه ماساچوست را با هدف ترغیب همکالسی های شان به 

منظور اجبار دانش��گاه ماساچوس��ت به توقف خرید و فروش گوشت وارد 
آزمایش خود کرد. همانطور که می دانید، درخواست توقف خرید و فروش 
گوش��ت در دهه ۷۰ بس��یار جس��ورانه بود. به هر حال در آن زمان هنوز 
گروه ه��ای گیاه خواران و مخالف های کش��تن حیوان��ات پایگاه اجتماعی 

مناسبی نداشتند. 
نکته مهم در مورد آزمایش فوق درخواست جسورانه اش نبود. در عوض 
ش��یوه پیگیری درخواست از سوی دانشجویان جالب بود. در این آزمایش 

دانشجویان به دو گروه تقسیم شده بودند:
• یک گروه ش��امل افراد ورزش��کار و از نظر زیبایی و تناس��ب اندام در 

وضعیت بسیار مطلوب بودند.
• گرو دوم از نظر فعالیت فیزیکی و جنب و جوش چندان وضعیت خوبی 

نداشتند. بنابراین زیبایی ظاهری گروه نخست را نداشتند. 
نکته جالب این پژوهش تاثیرگذاری به مراتب بیش��تر افراد ورزش��کار و 
دارای تناس��ب اندام بر روی دیگران بود. به این ترتیب این گروه موفق به 
اقناع شمار بسیار بیشتری از همکالسی ها در مقایسه با دیگران شد. نتیجه 
این پژوه��ش تاثیر جلوه بصری و زیبایی ظاهری افراد و بالطبع برندها بر 
روی مردم اس��ت. این آزمایش یکی از پش��توانه های کالسیک برای اثبات 

اهمیت برندسازی به وسیله جلوه های بصری زیبا و جذاب است. 
مشتریان برندهای زیبا را ترجیح می دهند

همان رفتاری که در مورد آزمایش کتر شلی چایکان روی داد، در حوزه 
برندس��ازی نیز صادق است. مشتریان تمایل بیشتری به انتخاب برندهای 
دارای جلوه ظاهری جذاب تر دارند. بدون تردید این امر به هنگام مشاهده 
وضعیت برندهایی مانند نایک، اپل، کوکاکوال و اس��تارباکس بسیار بدیهی 
به نظر می رسد. به هر حال هر کدام از این برندها هزینه های زیادی برای 
مراقب��ت از جلوه ظاهری برندش��ان صرف می کنند. این امر ش��امل تمام 
تماس های ش��ان با مش��تریان از قبیل آگهی های تبلیغاتی، ارائه خدمات 
مشتریان و تولید محصوالت باکیفیت می شود. درست به همین دلیل نام 

این برندها همیشه در ذهن مخاطب هست. 
صادقانه بگویم، امروزه هیچ بهانه ای برای داش��تن یک برند زشت وجود 
ن��دارد. اغلب بهانه های برندها بی پایه محس��وب می ش��ود. اکنون فرآیند 
طراحی برند و برندسازی کامال تحت کنترل شرکت ها قرار دارد. به نکات 

ذیل توجه کنید:
• اگر سایت تا قدیمی  است، آن را آپدیت کنید.

• اگر امکانات و خدمات تان از مد افتاده است، به فکر به روز رسانی شان 
باشید.

• اگر بسته بندی محصوالت تان مناسب نیست، طراحی بسته بندی های 
تازه را در دستور کار قرار دهید.

در دنیای تصمیم گیری کس��ب و کارها بهب��ود وضعیت ظاهری برندها 
بس��یار ساده اس��ت. تنها نکته مهم در این میان آگاهی به موقع از کاهش 
جذابیت ظاهری برندمان و تالش برای بهبود آن است. به این ترتیب دیگر 
جایی برای نگرانی نخواهد بود. مش��کل درست از جایی شروع می شود که 
برندها نس��بت به جلوه ظاهری ش��ان توجه کافی را ندارند. در بسیاری از 
مواقع شرکت ها مشغول فرآیندهای به اصطالح مهم تر هستند. به راستی 
بدون س��اماندهی مناسب وضع بصری برندمان چگونه امکان امیدواری به 
جلب نظر مش��تریان وجود خواهد داش��ت؟ در این صورت دیگر کیفیت 
محصوالت، کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی  و سرمایه گذاری های شرکت 

نیز به چشم نخواهد آمد. 
هر برندی نیاز به ترمیم دارد

دلیل اصلی جلوه زشت بسیاری از برندها عدم ثبات و پایداری آنهاست. 
بس��یاری از برندها جلوه پایدار و ثابتی در بازار کسب و کار و نزد مخاطب 
ندارند. به همین دلیل نیز مشتریان معموال تمایل چندانی به تعامل و خرید 

از آنها نشان نمی دهند. 
هر برندی پس از یک یا دو س��ال نیازمند بازسازی و بهبود وضعیتش 
است. بهترین نقطه برای مشاهده نیاز برندمان به بازسازی سایت رسمی 
آن اس��ت. پس از گذش��ت دو یا سه سال س��ایت ما جذابیت خود را از 
دس��ت می دهد. این امر به دلیل پیشرفت س��ریع حوزه طراحی سایت 
اس��ت، بنابراین ما نیازمند طراحی جلوه ای زیباتر برای س��ایت برندمان 
خواهیم بود. به راس��تی یک سایت قدیمی چه پیامی را برای مشتریان 
مخاب��ره خواهد ک��رد؟ وقتی یک برند به ظاهر خ��ود اهمیت نمی دهد، 
چگونه کیفیت محصوالت و رضایت مشتریان برای آن مهم خواهد بود؟ 
اجازه دهید ذهنیت مش��تریان در چنین ش��رایطی را در کمال صداقت 
بی��ان کنم: برند موردنظر دیگر در فهرس��ت برندهای جذاب مش��تریان 

جایی نخواهد داشت. 
همه شرکت ها باید طراحی و برندسازی را جدی بگیرند. اگر سایت شما 
قدیمی اس��ت، به روز رسانی آن ضروری خواهد بود. این امر در مورد سایر 
جلوه های ظاهری برندمان نیز صادق اس��ت. بازآفرینی برند همیشه امری 
مهم در حوزه کسب و کار محسوب می شود. به هر حال مشتریان همیشه 
پی��ش از خرید ب��ه برند محصوالت نگاه می کنن��د. اگر برند یک محصول 

جذاب نباشد، آنها قید خرید محصول را می زنند. 
stickybranding :منبع

برندینگ و 125 نکته طالیی)6( 

در مطالب گذش��ته به 4۰ نکته طالیی برندینگ اش��اره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

41-سطح تحصیلی آنها را بیابید 
بدون ش��ک میزان تحصیالت و یا انواع مختل��ف کارها، در رفتار 
اقتص��ادی افراد تاثیرگذار خواهد بود. ب��ه همین خاطر نیز ضروری 
است تا آنها را در طیف-های مختلف قرار داده و برنامه ریزی دقیقی 

را داشته باشید. 
42-با همه افراد ادبیات یکسان نداشته باشید 

 میزان اطالعاتی که الزم اس��ت ت��ا در اختیار یک فرد متخصص 
ق��رار دهید، با یک دانش آموز کامال متف��اوت خواهد بود. همچنین 
لحن صحبت نیز تفاوت-هایی را باید داش��ته باشد. برای مثال یک 
نوجوان باید احس��اس کند که با فردی همسن خود در حال ارتباط 
است. به همین خاطر نیز الزم است تا بدانید با چه افرادی مشغول 

فعالیت هستید. 
43-به نوع خرید مشتریان توجه کنید

ش��ما باید بدانید ک��ه چه تعداد از افراد اقدام ب��ه خرید اینترنتی 
ک��رده و چه میزان از آنها تمایل دارند ت��ا به نمایندگی های فروش 
مراجع��ه کنند. ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا بتوانی��د برنامه ریزی 
بهتری را داش��ته باش��ید. برای مثال در صورتی که بیش از نیمی از 
فروش های شما از طریق اینترنت صورت می گیرد، دیگر ایجاد یک 

نمایندگی فروش جدید الزامی را در پی نخواهد داشت. 
44-مواردی که افراد به اشتراک می گذارند را شناسایی 

کنید
بدون شک این امر که مطالب شما جذابیت کافی برای به اشتراک 
گذاش��تن را داشته باشند از جمله مواردی است که باید با توجه به 
این امر که مخاطبان ش��ما بیشتر چه نوع مطالبی را برای اطرافیان 
خود می فرس��تند، به دس��ت آورید. در نهایت الزم است تا نام برند 
خود را در تمامی محتواهای ایجادشده درج کنید تا این اقدام شما 

را به اهداف مورد نیاز برای برندینگ برساند. 
45-بزرگترین ترس های جامعه هدف خود را شناسایی کنید

ترس از جمله احساس��اتی محس��وب می  شود که شما می-توانید 
از آن برای بهبود وضعیت برند خود اس��تفاده کنید. ش��یوه کار نیز 
در این رابطه از طریق نش��ان دادن خود به عنوان برطرف کننده آن 
اس��ت. برای مثال یک ش��رکت تولیدکننده انواع سم، با نشان دادن 
این امر که خانه افراد بدون محصول ش��ان تا چه حد در خطر حمله 
موجودات موذی ق��رار دارد، می تواند از این برانگیختن ترس افراد، 
در راستای محبوب کردن برند خود و افزایش فروش استفاده کند. 

46-بزرگترین عامل ناامیدی در خرید را بشناسید
این امر که بدانید چه عاملی بیش��ترین تاثیر را در احس��اس یک 
خرید بد خواهد داش��ت باعث می ش��ود تا با ح��ذف آن بتوانید به 
موفقیت دس��ت پیدا کنید. به همین خاطر نیز الزم است تا همواره 
خود را به عنوان یک راه حل برای بهبود زندگی افراد معرفی کنید. 

4۷-رویای مشتریان خود را به واقعیت تبدیل کنید 
توصیه می ش��ود تا به جای جوایز یکسان و رایج، به دنبال تحقق 
آرزوه��ای بزرگ و حتی کوچک افراد باش��ید. برای مثال مالقات با 
یک بازیگر و یا خرید خانه می تواند آرزوهای بزرگ و کوچکی باشد 
که اگر شما به پلی برای رسیدن به آنها تبدیل شوید، بدون شک به 
چیزی بیش از یک برند تجاری برای مخاطبان تبدیل خواهید شد. 
48-مشکالت موجود مخاطبان خود را مورد هدف قرار دهید 
ریش��ه بسیاری از عدم خریدها به خاطر وجود مشکالتی است که 
در ای��ن رابطه برای مخاطبان وجود دارد. برای مثال در صورتی که 
افرادی مدتی اس��ت که ش��ما را دنبال کرده ول��ی خریدی را انجام 
نداده اند، احتمال دارد که این امر به خاطر وجود یک مشکل باشد. 
عدم آگاهی کافی و یا مش��کالت مال��ی، از جمله موارد رایج در این 
زمینه محس��وب می شود. برای مثال یک برند تولیدکننده دوربین-
های عکاسی، از طریق ارائه تسهیالت برای خرید محصوالت خود و 
یا برگزاری کالس های آموزشی، به خوبی می تواند محبوبیت برند و 

تعداد بیشتر مشتریان را برای خود فراهم آورد. 
49-پرفروش ترین محصوالت خود را بشناسید 

این امر باعث خواهد ش��د تا تمرکز اصلی خود را بر روی آنها قرار 
داده و در طراحی ه��ای بعدی، دالیل محبوبیت برخی از محصوالت 

خود را به تمامی تولیدات اضافه کنید. 
50-عالیق مشترک خود را به اشتراک بگذارید 

بدون شک عالیق شما می تواند مورد توجه بسیاری از افراد باشد. 
به همین خاطر در راستای تنوع بخشی به اقدامات خود، الزم است 
ت��ا این امر را نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال برند نیکون با به 
اش��تراک گذاشتن برترین تصاویر جهان، یک بخش بسیار جذاب را 

برای افراد بی شماری به وجود آورده است.
51-رقبای خود را بشناسید 

در ه��ر زمینه ای از کس��ب وکار به خصوص برندین��گ، رقبا تاثیر 
بس��زایی را دارند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در ابتدا تمامی 
رقبای موجود در زمینه کاری خود را به خوبی شناخته و نام آنها را 

در جایی مکتوب کنید. 
ادامه دارد ...
copyblogger :منبع
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بازاریابی دیجیتال به طور معناداری با ش��بکه های اجتماعی گره خورده اس��ت. 
هنگام��ی که م��ا در اپ اس��تور یا گوگل پلی عب��ارت »ش��بکه های اجتماعی« را 
جس��ت وجو می کنیم، شمار بس��یار زیادی اپ ظاهر می شود. بدون تردید موفقیت 
ش��بکه های اجتماعی بزرگ بسیاری از ش��رکت ها را به فکر ایجاد پلتفرم های تازه 
انداخته اس��ت، با این حال آیا همه شبکه های اجتماعی نوظهور به اندازه الگوهایی 
مانند اینس��تاگرام و فیس بوک موفق خواهند بود؟ از نقطه نظر بازاریابی، آیا چنین 

پلتفرم هایی تغییری در جریان بازاریابی و کار بازاریاب ها ایجاد خواهد کرد؟ 
پاس��خ صحیح به پرس��ش فوق منفی خواهد بود. در حقیقت، کارش��ناس های 
ش��بکه های اجتماعی در موسس��ه HubSpot به نحوه توسعه و تحول شبکه های 
اجتماعی قدیمی در سال 2۰1۹ توجه دارند. از نظر آنها بررسی فرآیند توسعه چنین 
پلتفرم هایی درک بهت��ری از وضعیت بازاریابی دیجیتال را برای ما ممکن می کند. 
کلی هندریکس��ون، مسئول بخش ش��بکه های اجتماعی موسسه HubSpot، در 
س��ال 2۰1۹ چش��م به تغییرات برخی از پلتفرم های تقریبا فراموش شده دوخته 
اس��ت: »بدون تردید همچنان در ادامه سال 2۰1۹ شاهد خبرهای جذابی از سوی 
شبکه های اجتماعی قدیمی خواهیم بود. اکنون ما شاهد تالش های اسنپ چت برای 
ایجاد تغییراتی کاربردی در نحوه اس��تفاده کاربران از امکاناتش هستیم. همچنین 
فیس ب��وک نیز پس از رس��وایی مربوط به نقض حریم ش��خصی کاربران در تالش 
برای ایجاد ساز و کارهای قابل اعتمادتری است.« به این ترتیب مواجهه شبکه های 
اجتماعی بزرگ با چالش های مختلف در عمل منجر به تالش گس��ترده آنها برای 

حفظ جایگاه شان خواهد شد. 
 Reddit صرف نظر از فیس بوک و اسنپ چت، ما شاهد تالش پلتفرم هایی نظیر
و پینترس��ت برای ارتقای کیفیت تبلیغات و ابزارهای بازاریابی هس��تیم. این امر با 

هدف کسب سود بیشتر از همکاری با برندهای مختلف صورت می گیرد. 
بدون تردید فعالیت در شبکه های اجتماعی بزرگ و محبوب نتیجه مناسبی برای 
برندها در پی خواهد داش��ت. تالش های بازاریابی و تبلیغات در چنین پلتفرم هایی 
همیش��ه با اس��تقبال و تعامل مطلوب کاربران مواجه می شود، با این حال در رابطه 
با نس��ل جوان توجه صرف به ش��بکه های اجتماعی محبوب کافی نیست. بسیاری 
از جوان ها عالوه بر پلتفرم هایی نظیر اینس��تاگرام و توییتر در شبکه های اجتماعی 
جدید و در حال توس��عه نیز عضویت دارند. ب��ه همین دلیل به عنوان یک برند در 
حال توس��عه حضور ما در ش��بکه های اجتماعی نوظهور و مورد توجه نس��ل جوان 

ضروری خواهد بود. 
بدون تردید مش��اهده روند توسعه شبکه های اجتماعی جدید ارزیابی درستی از 
ارزش فعالی��ت در ه��ر کدام را برای م��ا پدید می آورد. اگر برند ما در ش��بکه های 
اجتماعی مناسب عضویت زودهنگام داشته باشد، شانس باالتری در مقایسه با رقبا 
برای جلب نظر کاربران خواهد داش��ت. این امر شامل ایجاد سابقه ای مناسب برای 
برندم��ان در پلتفرم موردنظر و امکان بهره مندی از تبلیغات ارزان تر همراه با دامنه 
وسیع تری از مخاطب هدف است. متاسفانه بسیاری از برندها پس از شهرت جهانی 
یک پلتفرم اقدام به حضور در آن می کنند. به همین دلیل فرآیند جلب نظر کاربران 
برای آنها بسیار دشوار خواهد شد. به این ترتیب با انتخابی هوشمندانه آینده برندمان 

در زمینه بازاریابی و تبلیغات تضمین می شود. 
در ای��ن مقاله به منظور کمک به ش��ما برای آگاهی از آخری��ن تغییرات دنیای 
بازاریاب��ی دیجیتال و ش��بکه های اجتماعی اقدام به معرف��ی پنج پلتفرم اجتماعی 
نوظهور و در حال توس��عه کرده ایم. تمام ش��بکه های اجتماعی مورد بحث در این 
مقاله پس از سال 2۰1۶ تاسیس یا برندسازی مجدد شده اند. همچنین تمامی آنها 
توجه دامنه نسبتا وسیعی از کاربران، سرمایه گذارها و رسانه های جمعی را به خود 

جلب کرده اند. 
در مورد هر پلتفرم ما به ش��ما در زمینه فهم نحوه اس��تفاده از آن، دامنه اصلی 

کاربران و دلیل توسعه فرآیند بازاریابی در آن کمک خواهیم کرد. 
1. تیک توک

سال شروع به کار: 201۷
تعداد کاربران: بیش از 500 میلیون کاربر فعال در ماه

در سال 2۰1۸، ش��رکت طراح اپ Musical.ly اقدام به راه اندازی اپ مشابهی 
تح��ت عنوان تیک توک کرد. از آن زمان تا به حال تیک توک از مرز 5۰۰ میلیون 
کاربر فعال در روز عبور کرده است. با بیش از ۸۰۰ میلیون دانلود در سراسر جهان، 
تیک توک در اپ استور از فیس بوک، اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی نوظهور 

محبوب تر است. 
بدون تردید کاربران قدیمی ش��بکه های اجتماعی به خوبی پلتفرم های Vine و 
Musical.ly را به یاد می آورند. تیک توک به نوعی ترکیب هر دو پلتفرم فوق است. 
ای��ن پلتفرم به کاربران اجازه ضبط فیلم های کوتاه مانند پلتفرم Vine را می دهد. 
همچنین به مانند اس��نپ چت و Musical.ly کاربران امکان افزودن شکلک ها و 
افکت های مختلف را به ویدئوی ش��ان دارند. همچنی��ن امکاناتی نظیر درج متن و 

موسیقی متن نیز به این پلتفرم اضافه شده است. همانطور که انتظار می رود، پلتفرم 
تیک توک بیشتر مورد عالقه نسل جوان است. براساس آمار رسمی تیک توک اغلب 

کاربران آنها کمتر از 3۰ سال سن دارند. 
پس از آنکه ویدئوی مورد عالقه مان را در تیک توک ساختیم، این اپ به ما اجازه 
شخصی سازی محتوا را می دهد. افزودن هشتگ دلخواه، متن موردنظر و همینطور 
ایجاد پیوند میان ویدئوی مان و سایر پست ها از جمله امکانات این پلتفرم محسوب 

می شود. 
عالوه بر سر و صدای زیاد این اپ در رسانه هایی نظیر نیویورک تایمز، کمدین های 
مش��هوری نظیر جیم فالن نیز از آن استقبال کرده اند. به این ترتیب سلبریتی های 

مشهور نیز در این پلتفرم حضور فعالی دارند. 
ب��ه بیان کریس��تال وو، مس��ئول بخش انجمن ش��بکه های اجتماعی موسس��ه 
HubSpot، تیک توک هر روز بیشتر به محیطی مناسب برای برندها بدل می شود: 
به عنوان مثال حضور واشنگتن پست در تیک توک و استقبال فراوان کاربران از این 

برند نمونه خوبی به نظر می رسد.« 
امکان استفاده از دامنه وسیع موسیقی های جهانی در این اپ بسیاری از کاربران 
را هیجان زده کرده است. به این ترتیب دست برندها نیز برای ایده پردازی در زمینه 
تولید محتوا در تیک توک بس��یار باز خواهد بود. نکته مهم درخصوص تیک توک 
توجه نسل جوان به آن است، بنابراین باید مطابق با سلیقه آنها اقدام به تولید محتوا 

و بازاریابی دیجیتال کنیم.
2. کافئین

سال شروع به کار: تاسیس در 2016 و شروع به کار رسمی در 2018
تعداد کاربران: به طور رسمی اعالم نشده است

پلتفرم تلویزیونی کافئین از سوی طراح های قبلی برند اپل ساخته شده است. این 
پلتفرم به کاربران اجازه راه اندازی نوعی شبکه تلویزیونی شخصی را می دهد. امکانات 
گسترده این اپ موجب استقبال سازندگان حرفه ای پادکست شده است. به همین 
دلیل در طول چند ماه اخیر تعداد زیادی از پادکس��ت های تصویری به این پلتفرم 
منتق��ل ش��ده اند. در بخش کامنت ها نیز عالوه بر امکان درج متن از ش��کلک های 

مختلف نیز استفاده شده است. 
عالوه بر امکان تولید پادکست و ضبط زنده ویدئو در این پلتفرم، با اتصال گوشی 
همراه به تلویزیون یا رایانه شخصی امکان لذت بردن از بازی های مختلف درون این 
برنام��ه نیز وجود دارد. به این ترتیب این ش��بکه اجتماعی بدل به گزینه ای جذاب 

برای گیمرها نیز شده است. 
شرکت سازنده کافئین تا به حال آمار رسمی کاربران خود را منتشر نکرده است، 
با این حال سرمایه گذاری 14۰ میلیون دالری آنها برای توسعه کافئین بیانگر حضور 
ش��مار قابل توجهی از کاربران در آن است. بزرگترین سرمایه گذار این پلتفرم برند 

مشهور فکس قرن 21 است. 
با وجود س��رمایه گذارهای بزرگ، پلتفرم کافئین شانس بسیار باالیی برای جلب 
توجه جهانی دارد. به این ترتیب پوش��ش بس��یاری از رویدادهای بزرگ ورزشی و 
جهانی مزیت آن محس��وب می ش��ود. همین امر ش��مار باالیی از کاربران را به این 

پلتفرم عالقه مند کرده است. 
کافئین یک��ی از بهترین مثال ها در زمینه نحوه جلب نظر کاربران نس��ل جوان 
شبکه های اجتماعی است. همانطور که این پلتفرم در حال جلب نظر هرچه بیشتر 
کاربران اس��ت، اهالی دنیای بازاریابی و تبلیغات نیز به آن توجه بیش��تری نش��ان 
می دهد. به این ترتیب اکنون بس��یاری از برندها در حال تولید پادکست های زنده 
حول محور پرسش و پاسخ میان خود و طرفداران شان هستند. بدون تردید تجربه 
طرح پرسش های مستقیم از برند مورد عالقه مان و پاسخگویی مدیرعامل یا مسئول 
ارش��د آن به ما بسیار جذاب خواهد بود. همچنین این پلتفرم مکان مناسبی برای 
ضبط و به اش��تراک گذاری ویدئوهای مربوط به نمایش پش��ت صحنه کسب و کار 
خواه��د بود. دامنه اصل��ی عالقه برندها به این پلتفرم در حوزه ورزش، س��رگرمی، 

بازی و اخبار است.
اگر برند شما ایده های جذابی برای اجرای برنامه زنده و نسبتا طوالنی مدت دارد، 
استفاده از پلتفرم کافئین ضروری خواهد بود. مشکل اصلی بسیاری از برندها عالقه 
به تولی��د ویدئوهای زنده و ناتوانی در یافتن مخاطب عالقه مند به چنین محتوایی 
است. حضور در شبکه اجتماعی کافئین فرصت دستیابی راحت به کاربران عالقه مند 

را به ما خواهد داد. 
3. السو فیس  بوک

سال شروع به کار: 2018
تعداد دانلود: بیش از ۷0 هزار دانلود در آمریکا

پلتفرم الس��و در س��ال 2۰1۸ از سوی غول دنیای ش��بکه های اجتماعی یعنی 
فیس بوک رونمایی ش��د. هدف اصلی از تاسیس چنین پلتفرمی رقابت مستقیم با 
تیک توک بود. نگاهی کوتاه به ش��باهت امکانات الس��و به تیک توک به خوبی این 

ادعا را ثابت خواهد کرد. 
اگرچه پلتفرم الس��و به تازگی شروع به کار کرده است، به احتمال زیاد در آینده 
یکی از ش��بکه های اجتماعی بس��یار محبوب خواهد بود. مزی��ت اصلی آن حضور 

فیس بوک در کنارش است. به این ترتیب آنها فرصت کافی برای استفاده از تجربیات 
و مهارت کارمندان این برند را خواهند داشت. همچنین تبلیغ فیس بوک برای این 

پلتفرم شمار بسیار باالیی از کاربران را به خود جلب خواهد کرد. 
بدون تردید هنوز دامنه کاربران الس��و بس��یار اندک است. همچنین نمودارهای 
منحصر به فرد این پلتفرم نیز هنوز جزییات دقیق کاربران را نشان نمی دهد، با این 
حال تالش فیس بوک برای دس��تیابی به کاربران جوان تیک توک بیانگر اهداف و 
برنامه های بلندمدتی است. به همین دلیل وضعیت فعلی السو به هیچ وجه در آینده 
پایدار نخواهد ماند. وقتی فیس بوک قصد دس��تیابی به هدفی را داشته باشد، بدون 
تردید از قبل برنامه های خود را مدون ساخته است. به هر حال فیس بوک به خوبی 

از کاهش دامنه کاربران نسل جوانش آگاهی دارد. 
به مانند تیک توک، پلتفرم السو برای بازاریابی دیجیتال برندهای فعال در زمینه 

سرگرمی، مد، پوشاک و تولید برنامه های زنده تصویری گزینه جذابی خواهد بود. 
Houseparty .4

سال شروع به کار: 2016
تعداد کاربران: بیش از 20 میلیون

Houseparty یک اپ پیام رسان تصویری گروهی است. این شبکه اجتماعی به 
کاربران امکان مکالمه تصویری زنده تا سقف حضور هشت کاربر را می دهد. به منظور 
ایجاد تجربه ای لذت بخش از فعالیت در Houseparty امکان ارسال گیف، شکلک 

و بسیاری محتوای بصری دیگر نیز در حین تماس تصویری وجود دارد. 
اگرچه این اپ بیش از سه سال تجربه فعالیت دارد، با این حال اخیرا دستخوش 
تغییرات عمده ای شده است. درس��ت پس از اعمال این تغییرات استقبال کاربران 
از آن به ش��دت افزایش یافته اس��ت. نام اصلی این پلتفرم در ابتدا Meerkat بود. 
با این حال اندکی بعد تحت عنوان Houseparty دس��ت به بازسازی برندش زد. 
از آن زم��ان تا به حال رتبه آنها در اپ اس��تور از یک میلیون به 2۰ میلیون دانلود 

رسیده است. 
در س��ال Houseparty 2۰1۸ عالوه بر امکانات قبلی اش دسترسی کاربران به 
بازی های مختلف را نیز فراهم کرد. همچنین امکان چت آنالین در داخل بازی نیز 
یکی از ایده های جالب آنها محسوب می شود. به این ترتیب دیگر گیمرها مجبور به 

تحمل دشواری های گوناگون حین بازی برای ارسال پیام نیستند. 
دامنه برندهای عالقه مند به فعالیت تبلیغاتی در این پلتفرم به شدت باالست. به 
عنوان مثال، برندهای حوزه تولید لوازم آرایشی در تالش برای درج تبلیغات شان در 
درون بازی های آنالین این پلتفرم هستند. همچنین شرکت های تولید لوازم ورزشی 

نیز پست های تبلیغاتی در Houseparty بارگذاری می کنند. 
ب��دون تردی��د Houseparty همچنان نیازمند زمان و خالقیت بیش��تر برای 
دسترسی به جایگاه بهتر در میان رقباست، با این حال انگیزه و موفقیت آنها، به ویژه 

پس از بازسازی برندشان، امیدواری بسیار زیادی پدید آورده است. 
5. استیمیت

سال شروع به کار: 2016
تعداد کاربران: نزدیک به 1.2 میلیون

این پلتفرم درس��ت مانند Reddit اس��ت. در حالی که Reddit در 
صورت محبوبیت مطالب اکانت ها به آنها عنوان های افتخاری و امکانات 
جانبی متعدد می دهد، در استیمیت در صورت فعالیت مناسب کاربران 
س��که های ویژه دریافت می کنند. به مانند Reddit در اینجا نیز امکان 
تعامل با پس��ت های مختلف از طریق الیک، درج کامنت و بازنشرش��ان 

وجود دارد. 
مزیت اصلی پلتفرم استیمیت طراحی بسیار ساده رابط کاربری اش است. به این 
ترتیب کاربران در اس��تفاده از امکانات مختلف آن دچار س��ردرگمی نخواهند شد. 
اس��تفاده از پس زمینه س��فید موجب پایبندی بیشتر این پلتفرم به سادگی سنتی 

شبکه های اجتماعی شده است. 
از آنجایی که سکه های استیمیت در استفاده از امکانات جانبی بسیار 
باارزش است، کاربران اقدام به خرید و فروش آن نیز می کنند. به همین 
دلی��ل در راب��ط کاربری این پلتفرم تعداد س��که هر کارب��ر  به نمایش 

درمی آید. 
اکن��ون اس��تیمیت نزدیک به ی��ک میلی��ون کاربر در اختی��ار دارد. 
براساس پیش بینی کارشناس های حوزه شبکه های اجتماعی و بازاریابی 
دیجیتال به دلیل رویکرد متفاوت این پلتفرم ش��انس موفقیتش بسیار 

باال خواهد بود. 
اگرچه پلتفرم اس��تیمیت آینده بس��یار روش��نی پیش رو دارد، با این 
ح��ال بازاریاب ها و برندها نباید از همین االن س��رمایه گذاری هنگفتی 
ب��ر روی آن انجام دهند. این پلتفرم هن��وز در مرحله ابتدایی قرار دارد. 
به همین دلیل ش��مار اندک کاربران فعلی اس��تیمیت موجب نارضایتی 
بازاریاب ه��ا در صورت س��رمایه گذاری و اختصاص زم��ان زیادی به آن 

خواهد شد. 
hubspot :منبع

شبکه Hulu چگونه همه را غافلگیر کرد؟
بازاریابی تاثیرگذار با عنصر غافلگیری

آیا ش��ما نیز به دنبال راهکاری برای گفت وگو با مردم هس��تید؟ 
ام��روزه تالش اغلب کمپین های بازاریاب��ی و تبلیغات ترغیب هرچه 
بیش��تر مردم به س��وی گفت وگو و تعام��ل با برندهاس��ت. یکی از 
راهکارهای تازه در این زمینه غافلگیری مخاطب محسوب می شود. 
به عنوان مثال، ش��بکه آنالین Hulu پیش نمایش مربوط به فصل 
چه��ارم س��ریال ورونیکا مارس را ی��ک هفته زودت��ر از زمان مورد 
انتظ��ار طرفدارها به نمایش درآورد. این ام��ر موجب ایجاد هیجان 
در میان مخاطب های این کانال ش��د. کانال Hulu چندی قبل نیز 
به هنگام برگزاری فس��تیوال س��االنه اش بدون اطالع رسانی قبلی و 
پیش از پخش مس��تند شبکه نت فلیکس اقدام به نمایش مستندش 
ک��رد. این امر موجب جلب توجه ش��مار باالیی از مخاطب ها ش��د. 
همچنی��ن اقدامی بس��یار کارآمد در مقابل رقیب اصلی ش��ان یعنی 

نت فلیکس بود. 
ب��دون تردید غافلگیری های لحظه ای و بدون اطالع رس��انی قبلی 
تاثیر بسیار زیادی بر روی مخاطب دارد. البته این امر فقط از سوی 
برندهای بزرگ پیگیری نمی ش��ود. بسیاری از هنرمندان مطرح نیز 
از آن اس��تفاده می کنند. به عنوان مث��ال، برخی از خواننده ها پیش 
از توزیع عمومی آلبوم های خود اقدام به اهدای برخی نس��خه ها به 
عن��وان هدیه می کنند. این امر توجه عمومی به آلبوم موردنظر را به 

شدت افزایش خواهد داد. 
شبکه Hulu  فصل نخست سریال ورونیکا مارس را بین سال های 
2۰۰4 ت��ا 2۰۰۷ به نمای��ش درآورد. طرح نمایش فصل چهارم این 
سریال براساس انتظار طرفدارها در تاریخ 2۶ جوالی رقم می خورد، 
با این حال مدیران این ش��بکه این فصل را در تاریخ 1۹ جوالی به 
نمایش درآوردند. به این ترتیب س��ر و ص��دای زیادی در مورد این 
اقدام ش��بکه Hulu به پا شد. غافلگیری طرفدارها موجب تماشای 
سریع بسیاری از فصل های سریال از سوی آنها در کمتر از یک هفته 
شد. به این ترتیب ش��رکت از اقدام غافلگیری کننده اش سود بسیار 
زیادی کس��ب کرد. ش��اید اگر برنامه ش��بکه Hulu در زمان مقرر 
انجام می ش��د، این مقدار توجه جلب نمی کرد. به همین دلیل بحث 

تاثیرگذاری الگوی بازاریابی مبتنی بر غافلگیری بسیار داغ است. 
 ،Hulu پیت��ر نیلور، مدیر مس��ئول بخ��ش تبلیغات در ش��رکت
پیرام��ون اقدام اخیر ش��رکت اینگونه اظهارنظر کرده اس��ت: »این 
اقدام تالشی برای جلب نظر مردم به کمپین مان بود. به این ترتیب 
نمایش فصل چهارم س��ریال به مذاق بس��یاری از طرفدارها خوش 
آمد. این امر حتی ایده ادامه ساخت سریال را نیز در شرکت مطرح 

ساخت.«
به بیان پیتر، ش��بکه Hulu پیش از این نیز از الگوی غافلگیری 
برای کمپین های بازاریابی اش اس��تفاده کرده است. این امر به طور 
مشخص در راستای مقابله هرچه بهتر با نت فلیکس صورت می گیرد. 
جالب اینکه با مشاهده موفقیت چنین الگویی حتی دست اندرکاران 
نت فلیکس نیز به استفاده از الگوی بازاریابی مشابه ترغیب شده اند. 
پیتر نیلور موفقیت های به دست آمده از طریق بازاریابی غافلگیری 
را به خاطر برنامه ریزی دقیق ش��رکت Hulu می داند. تیم بازاریابی 
ش��رکت از مدت ها قب��ل به فکر ایده ای جال��ب و هیجان انگیز برای 
جلب نظر مخاطب بود. به این ترتیب طرح غافلگیری مش��ترک های 
ش��بکه و س��ایر مردم در دس��تور کار قرار گرفت. ب��ه عقیده نیلور، 
اس��تفاده از این ش��یوه بازاریابی ع��الوه بر ایجاد هیج��ان در میان 
کارب��ران، موجب جلب توجه رس��انه ها و همچنین افزایش ش��مار 
مش��تریان شرکت می شود. به همین دلیل باید انتظار ادامه استفاده 

از این شیوه را داشته باشیم. 
اکن��ون بس��یاری از ش��بکه های کابلی و پخش آنالی��ن از الگوی 
بازاریابی مبتنی بر غافلگیری برای جلب مشترک استفاده می کنند. 
اگرچه اس��تفاده بی ش��مار آن در طول بازه زمان��ی محدود موجب 
کاهش ش��دید تاثیرگذاری اش خواهد ش��د، بنابراین استفاده از آن 

باید به صورت هوشمندانه صورت گیرد. 
بدون تردید همه برندها فرصت و موقعیت برابری برای استفاده از 
عنصر غافلگیری را ندارند. پروفسور کوین مک تیگو، استاد بازاریابی 
در دانش��کده کسب و کار دانشگاه نورث وست، نکات جالبی را بیان 
می کن��د. به ب��اور وی برخی از برندها و اف��راد امکانات بهتری برای 
اس��تفاده از عنصر غافلگیری در بازاریابی دارند.  به عنوان مثال یک 
خواننده مش��هور به دلیل ش��هرت باالی خود ام��کان بهره مندی از 
تاثیرگذاری بیش��تر با اس��تفاده از غافلگیری طرفدارانش را دارد، با 
این حال برای یک برند کمتر ش��ناخته شده، چنین فرصتی فراهم 
نخواه��د بود. به مانند هر تکنیک بازاریابی، در اینجا نیز برندها باید 
اهداف و انتظارات خود را به خوبی مشخص کنند. بی شک دسترسی 
به برخی از اهداف از طریق این الگو امکان پذیر نیست. رمز موفقیت 
در بازاریابی مبتنی بر غافلگیری نیز ش��ناخت سازگاری برنامه مان با 

الگوی موردنظر در کنار بررسی توانمندی های برندمان است. 
adweek :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی 5 شبکه اجتماعی جدید در عرصه بازاریابی

بازاریابی دیجیتال با شبکه های اجتماعی نوظهور
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3 اشتباه بزرگ کارآفرینان از زبان مارک 
کوبان 

اگرچه کامال طبیعی است که کارآفرین ها را افرادی باهوش، 
پرش��ور و جاه طلب تلق��ی کنیم، با این حال قرار داش��تن در 
باالترین مرتبه ش��رکت نیز باعث نمی ش��ود ت��ا آنها را بدون 

هیچ گونه اشتباهی تلقی کنیم. 
در موارد متعددی مش��اهده ش��ده اس��ت که حتی بهترین 
کارآفرین ها نیز مرتکب اش��تباهاتی شده-اند. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا این تفکر که مدیران و کارآفرین ها هیچ گاه 
اشتباه نمی کنند را دور بیندازید، با این حال طبیعی دانستن 
این ام��ر نباید به مجوزی برای مرتکب ش��دن به آنها تبدیل 
ش��ود. درواقع ش��ما تنها باید واکنش مثبتی را نسبت به این 
موضوع داش��ته و آن را یک فاجعه و ی��ا پایان کار خود تلقی 

نکنید. 
در این رابطه این امر ک��ه به توصیه برترین ها گوش دهید، 
به ش��ما برای کاهش اشتباهات کمک بسیاری را خواهد کرد. 
در ای��ن رابطه، میلیاردر خودس��اخته آقای م��ارک کوبان به 
معرفی س��ه اشتباهی پرداخته است که به عقیده وی از جمله 
رایج ترین و بزرگترین اشتباهات کارآفرینان محسوب می شود. 

در همین راستا و در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
1-عدم درک درست اصول تجارت 

تفاوت��ی ندارد که در چه زمینه ای از کس��ب  وکار مش��غول 
فعالیت هس��تید، یکس��ری از اصول همواره ثابت و مش��ترک 
هس��تند، ب��ا این ح��ال مش��اهده می ش��ود که بس��یاری از 
کارآفرین ها اعتقادی به این امر نداشته و برای خود اصولی را 
تعیی��ن می کنند. این امر اقدامی با ریس��ک باال و غیرضروری 
محس��وب می-ش��ود. به همین خاطر نیز الزم است تا قبل از 
ش��روع فعالیت، اصول کس��ب وکار را به خوبی فرا گرفته و با 
ذهنیتی درست وارد آن عرصه شوید. درواقع هیچ فردی صرفا 
با تشکیل یک شرکت، کارآفرین نخواهد بود. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا آمادگی الزم برای این عرصه بسیار مهم که 
آینده یک برن��د و چندین کارمند را در پی دارد، کامال آماده 
و با دانش درس��ت باشید. عدم ذهنیت و درک اصول تجارت، 
باعث خواهد شد تا شرکت ، صرفا به دنبال اقداماتی باشند که 
کامال در تضاد رقیب اصلی محس��وب می شود. برای مثال اگر 
برند رقیب شما پیراهنی به رنگ آبی را تولید کند، شما اقدام 
به استفاده از رنگ قرمز خواهید کرد. این امر اگرچه یک اقدام 
رایج محسوب می ش��ود، با این حال کامال غلط بوده و تفاوت 
و تمایز ش��ما باید کامال ریشه ای باشد تا بتوانید در کسب وکار 
خ��ود کامال موفق ظاهر ش��وید. به همین خاط��ر نیز این امر 
که یک اقدام کامال رایج محس��وب می شود، به معنای درست 
بودن آن نیست. بدون شک با آگاهی از اصول تجارت، تمامی 
مشکالت در این زمینه را برطرف خواهد کرد. به همین خاطر 
صرفا در اختیار داشتن یک ایده را نباید به معنای نقطه شروع 

کسب وکار خود تلقی کنید. 
2-عدم درک درست از مقوله رقابت 

بس��یاری از برنده��ا در زمین��ه رقابت کام��ال ابتدایی رفتار 
کرده و از عقاید عجیبی نیز برخوردار هس��تند. برای مثال در 
گفت وگ��و با یک کارآفرین وی نکته بس��یار عجیبی را مطرح 
کرد. درواقع او عقیده داشته که حضور رقبای قدرتمند نوعی 

اعتبار برای عرصه کاری محسوب می شود. 
به همین خاطر نی��ز وی از جایگاه خود کامال راضی بوده و 
برنامه ای برای رقابت با غول های عرصه کاری خود ندارد. این 
امر در حالی اس��ت که وجود ی��ک رقیب قدرتمند، باید باعث 
افزایش انگیزه ش��ما باش��د. درواقع وجود برندهای جهانی در 
عرصه کاری شما هیچ گونه مزیتی محسوب نمی شود و باید به 

عنوان یک مشکل در ذهن تلقی کرد. 
علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که این برندها س��هم 
اصلی بازار ش��ما را برعهده دارند که باعث می ش��ود تا بدون 
برنامه درس��ت رقابتی، حت��ی حفظ جایگاه فعل��ی نیز امری 
کامال دشوار باشد. در نهایت اقدام شما در زمینه رقابت دارای 
حساسیت های بسیار باالیی است و یک اقدام اشتباه می تواند 
شما را وارد یک بحران کند. به همین خاطر نیز ضروری است 
تا اص��ول رقابت را نیز فرا گرفته و هم��واره به دنبال افزایش 

دانش خود در این زمینه باشید. 
بدون شک بسیاری از روش ها در این زمینه با گذشت زمان، 
تاثیر خود را از دس��ت خواهند داد. به همین خاطر نیز به روز 

بودن کامال ضروری است. 
3-عدم تیم گرایی

بس��یاری از شرکت ها موفقیت خود را در گرو وجود افرادی 
خاص می دانند. همین امر نیز باعث می ش��ود تا تمرکز اصلی 
خود را بر روی آنها قرار دهند. این امر نه تنها موجب نارضایتی 
س��ایر افراد می ش��ود، بلکه اصل کار تیمی را نیز زیر س��وال 
خواهد برد. درواقع درست به مانند یک تیم فوتبال، اگر صرفا 
به یک یا چند س��تاره وابسته باشید، با بروز یک مشکل عمال 
فل��ج خواهید بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا اصول 
کار تیمی را ف��را گرفته و تنها به دنبال ایجاد تیمی قدرتمند 
باش��ید. در این رابطه حتی اگر س��تارگانی قادر به هماهنگی 
نیس��تند، الزم اس��ت تا کنار گذاشته ش��وند. بدون شک یک 
تیم هماهنگ و قدرتمند، از چندین س��تاره توانایی باالتری را 
خواهند داش��ت. در نهایت الزم اس��ت تا اولویت شما بر روی 
حفظ تیم فعلی باش��د. درواقع بس��یاری از مشکالت افراد به 
سادگی قابل حل خواهد بود. به همین خاطر استخدام نیروی 
جدید و جایگزین کردن س��ریع افراد، تنها هزینه های شما را 

افزایش خواهد داد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که ریش��ه اصلی اشتباهات 
ب��زرگ کارآفرینان به علت دانش ناقص و یا عقاید نادرس��تی 
است که بسیاری از کارآفرین ها با آن مواجه هستند. به همین 
خاطر نیز نباید از شک کردن به دانسته ها و یادگیری عمیق، 

واهمه ای داشته باشید. 
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مدیری��ت بهتر و بهینه کس��ب و کار یکی از مهم تری��ن نکات در دنیای 
امروز اس��ت. به عنوان یک مش��اور بس��یاری از مردم به دلیل نارضایتی از 
مدیرهای ش��ان به من مراجعه می کنند. آنها عاش��ق شغل ش��ان هستند. 
همچنین شرکت موردنظرشان نیز حمایت های مطلوبی از آنها می کند، با 
این حال آنها جویای ش��غلی دیگر هستند. دلیل این امر ناتوانی در زمینه 
ادامه همکاری با مدیر بخش شان است. به طور معمول چنین افرادی لیست 
بلند باالیی از ناتوانی های مدیریتی رئیس بخش ارائه می کنند. در بسیاری 
از موارد حق با آنهاس��ت. مدیر مورد نظر با ضعف مدیریتی اش بس��یاری از 
کارمندان را خسته و دلسرد کرده است. اگر بادقت به چنین وضعیتی نگاه 
کنیم، به طور معمول شمار باالیی از کارمندان بخش مورد نظر از دست مدیر 
آن ناراضی هس��تند. این امر یک معنای کامال واضح دارد: توانایی مدیریتی 
رئیس بخش بسیار نامناسب است. در چنین شرایطی اغلب کارمندان به فکر 
ترک شرکت و یافتن شغلی تازه می افتند. بدون تردید حضور یک مدیر بد 
در مجموعه سازمان اتفاق ناخوشایندی است، با این حال ادامه حضور وی 
در مجموعه بیانگر مدیریت ضعیف مدیران ارشد نیز هست. به طور معمول 
کارمندان در مواجهه با مدیری ضعیف اقدام به گزارش امر به مدیران ارشد 
می کنند. در اینجا دو راهکار پیش روی مدیران ارش��د قرار دارد. نخس��ت 
اخ��راج مدیر موردنظر و جایگزینی وی ب��ا مدیری بهتر. دوم عدم توجه به 
گزارش کارمندان و ادامه همکاری با مدیر فعلی. اگر مدیران ارش��د گزینه 

دوم را انتخاب کنند، وضعیت شرکت بیش از پیش به هم خواهد ریخت. 
اخیرا پژوهش��ی از سوی دانش��کده کسب و کار دانش��گاه هالت به نرخ باالی 
ناآگاهی مدیران ارش��د از وضعیت شرکت شان اش��اره کرده است. بر این اساس 
نزدیک به ۶۰درصد از مدیران به عدم آگاهی دقیق ش��ان از وضعیت کارمندان و 
صحب��ت مداوم با آنها اعتراف کرده اند. در این مطالعه به یک نکته مهم دیگر نیز 
اشاره شده است. امروزه بسیاری از کارمندان نسبت به اظهارنظر مستقیم نسبت 
به ضعف مدیریتی رئیس ش��ان احساس خطر می کنند. به این ترتیب رابطه میان 
کارمندان و مدیران روز به روز س��ردتر می ش��ود. دلیل اصلی این امر نارضایتی 
کارمندان نس��بت به عدم پذیرش ایده های شان از سوی مدیران بخش است. این 
امر خود را در عدم تمایل کارمندان به صحبت در جلس��ات کاری نشان می دهد. 
حتی اگر محیط کار از س��وی مدیر موردنظر به اخالقی ترین ش��یوه نیز مدیریت 
شود، باز هم عالقه کارمندان به صحبت و اظهارنظر مستقیم افزایش چشمگیری 

نخواهد یافت. 
ب��دون تردید مواجهه با کارمندان بی عالقه نس��بت به اظهارنظر در مورد روند 
مدیریتی ش��رکت و ناراضی از برخی مدیران کار را برای ادامه فعالیت هر برندی 
دش��وار خواهد کرد. ب��ه همین دلیل م��گان ریتز و جان هیگینز، پژوهش��گران 
موسس��ه هاروارد بیزینس ریویو، اقدام به بررس��ی این موض��وع کرده اند. آنها در 
پژوهش ش��ان چند نکته مهم در راستای کاهش جو بی اعتمادی میان کارمندان 
و مدیران و همچنین افزایش توانمندی های مدیران را مورد بررسی قرار داده اند. 
در این مقاله من توصیه های مدیریتی را براساس پژوهش فوق ارائه خواهم داد، با 
این حال در برخی موارد از تجربه قبلی و مطالعات خود نیز استفاده خواهم کرد. 

1. تعامل، کلید کسب موفقیت
ب��ه عن��وان یک مدیر باید همیش��ه کارمندان را نس��بت به اتفاق��ات جاری و 
استراتژی کلی شرکت یا بخش تحت مدیریت مان آگاه نگه داریم. روابط مناسب 
میان مدیران و کارمندها اهمیت بسیار باالیی دارد. یک فرآیند مدیریتی مناسب 
ش��امل گفت وگوه��ای عمومی ب��ا کارمندان، تعام��ل و تبادل نظ��ر و همینطور 
صحبت های ش��خصی و یک به یک با اغلب کارمندان اس��ت. اش��تباه بسیاری از 
برندها برنامه ریزی برای آینده برندش��ان بدون مشورت و نظرخواهی از کارمندان 
اس��ت. هیچ ک��س به ان��دازه کارمندان یک ش��رکت آگاهی دقیق و مس��تقیم از 
وضعی��ت و نیازهای آن کس��ب و کار ندارد. به همین دلی��ل آنها منبع اطالعاتی 
بس��یار مهمی محس��وب می ش��وند. یکی از نکات مهم به هنگام تنظیم قرارهای 
مالقات با کارمندان توجه به فضای غیررسمی آن است. در حقیقت، فضای چنین 
مالقات هایی ش��امل کار رسمی نیست. به همین دلیل باید نحوه برگزاری آنها تا 
حد ممکن دوس��تانه باش��د. در غیر این صورت کارمندان عالقه ای به بیان نکات 

واقعی نشان نخواهند داد. 
یکی از الزامات اجتناب ناپذیر به هنگام برگزاری جلسات مالقات و گفت وگو با 
کارمندان تقویت توانایی گوش دادن مان است. بسیاری از مدیران عادت به حرف 
زدن دارن��د، با این حال گفت وگو با کارمندان ب��دون تالش برای گوش دادن به 
سرانجامی نخواهد رسید. در چنین جلساتی فرصت صحبت کردن باید بیشتر در 

اختیار کارمندان باش��د. در مورد تنظیم زمان جلسات نیز باید روزهای غیرکاری 
را مدنظر داش��ت. به طور معمول کارمندان نیاز به اندکی فرصت برای تمرکز بر 
روی موضوع گفت وگو دارند. به همین دلیل برگزاری جلس��ات در میان س��اعت 

اداری موجب سردرگمی آنها خواهد شد. 
2. بیان واضح انتظارات و اهداف

وظیفه اصلی هر مدیری تدوین مسیر حرکت شرکت و اهداف پیش روی است. 
آنها باید با استفاده از اطالعات در دسترس و امکانات موجود اقدام به برنامه ریزی 
دقی��ق و تعریف اهداف کارب��ردی کنند. نکته مهم در اینج��ا توانایی مدیران در 
راستای بیان وظیفه هر کارمند است. همچنین تشریح مناسب و ساده انتظارات 
و اهداف نیز الزامی اس��ت. به این ترتیب کارمندان درک مناسبی از اهداف پیش 
روی ش��رکت و نقش شان در این راستا خواهند داش��ت. متاسفانه مشکل اصلی 
بسیاری از مدیران ناتوانی در زمینه تدوین برنامه ای منسجم و انتقال درست آن 
به کارمندان اس��ت. البته در برخی موارد مدیران توانایی عالی در زمینه طراحی 
برنامه و اهداف دارند، با این حال ضعف توانایی ارتباطی موجب ناکامی در زمینه 
تحقق آن برنامه می شود، با این حساب مدیران باید به فکر ارتقای سطح توانایی 
ارتباطی ش��ان باش��ند. در غیر این صورت مش��کالت زی��ادی در زمینه تعامل با 

کارمندان و پیشبرد اهداف شرکت خواهند داشت. 
3. حمایت از کارمندان با فراهم سازی امکانات

هر تیم کاری به منظور دستیابی به موفقیت نیازمند امکانات درست است. در 
برخی از موارد امکانات موردنیاز جنبه سخت افزاری )رایانه ، دسترسی به اینترنت 
و نرم افزارهای کاربردی( دارد. گاهی اوقات نیز کارمندان نیازمند حمایت معنوی 
و پش��تیبانی روحی مدیران هس��تند. در هر حالت وظیفه یک مدیر رسیدگی به 

نیازهای تیم اش است. 
در زمینه مدیریتی همیش��ه ارزیابی توانایی های کارمندان اهمیت باالیی دارد. 
به عنوان مثال، برخ��ی از کارمندان توانایی بهتری در زمینه دورکاری و فعالیت 
در منزل دارند. به این ترتیب بهره کاری آنها افزایش چش��مگیری خواهد یافت. 
همچنی��ن برخی از کارمن��دان عالقه مند به کار بدون وقفه ت��ا اتمام یک پروژه 
هس��تند. به این ترتیب شاید آنها دو یا س��ه روز پشت سر هم کار کنند. وظیفه 
ی��ک مدیر کارآمد در این میان حمایت از کارمندش و تالش برای فراهم س��ازی 
امکانات موردنیاز برای اوس��ت. چنین فعالیتی از س��وی یک مدیر موجب اعتماد 

بیشتر اعضای تیم و افزایش اعتبار وی در جایگاهش می شود. 
4. رفتار محترمانه با کارمندان

برخی از افراد پس از دس��تیابی به جایگاه مدیریتی بدل به افرادی یک دنده، 
خودرأی و غیر قابل تغییر می ش��وند. این امر جای تعجب ندارد. به هر حال همه 
ما تجربه تعامل با چنین مدیرانی را داشته ایم. در چنین شرایطی اغلب کارمندان 
کمت��ری تمایل��ی به تعامل خالق و پویا با مدیر بخش نش��ان نمی دهند. این امر 
ناشی از احساس نارضایتی آنها از عدم رفتار محترمانه مدیر موردنظر با خودشان 
است. بدون تردید رفتار مودبانه و همراه با احترام هیچ هزینه ای برای مدیران در 

پی ندارد. این امر موجب افزایش شهرت و اعتبار آنها نیز می شود. 
ش��اید تا همین یک دهه پیش فعالیت به عنوان یک مدیر خوش اخالق نوعی 
امتیاز اضافه بر سازمان محسوب می شد، با این حال اکنون بدون توجه به چنین 
امری هیچ مدیری توانایی کس��ب موفقیت را نخواهد داشت. امروزه کارمندان در 
برابر رفتار غیرمحترمانه مدیران ش��ان واکنش های بسیار شدیدی نشان می دهد. 
ای��ن واکنش ه��ا اغلب در تالش برای ترک ش��رکت و یافتن ش��غلی تازه نمایان 

می شود. 
بدون تردید همه ما در دنیای کس��ب و کار روزهای بد و پرفش��اری را پش��ت 
س��ر می گذاریم. با این حال چنین امری به معنای رفتار نامناس��ب با دیگران و 
کارمندان مان نیس��ت. چنین امری فقط ش��هرت و اعتبار ما را خدشه  دار خواهد 
ک��رد. هر اتفاقی ه��م که رخ دهد، وظیفه ما مدیریت اوضاع اس��ت، بنابراین اگر 
خودمان عامل بهم ریختگی اوضاع شویم، دیگر هیچ توانایی برای مدیریت بهینه 

اوضاع نخواهیم داشت. 
5. ضرورت رفتار پایدار

مدی��ران بای��د به ش��یوه ای آرامش بخش ب��رای اطرافیان ش��ان فعالیت کنند. 
کارمن��دان تمایل به آگاهی و پیش بینی وضعیت مدیران ش��ان دارند. اگر ش��ما 
در ی��ک لحظ��ه اقدام به فریاد و نمایش عصبانیت ت��ان کنید و لحظه ای دیگر در 
کمال آرامش و حالتی بسیار دوستانه با دیگران رفتار کنید، احساس عدم اعتماد 
در میان کارمندان تقویت خواهد ش��د. به هر حال هیچ کس احس��اس خوبی از 
هم��کاری با یک فرد غیرقابل پیش بینی ندارد. یک��ی از نکات ضروری در زمینه 
مدیری��ت الزام به رفتار یکس��ان و متداوم با کارمندان اس��ت. به این ترتیب آنها 

تصویری پایدار و ایستا از ما در ذهن شان شکل خواهد گرفت. 
یکی از ایرادهای اصلی برخی از مدیران در زمینه مدیریت ش��رکت ها ترجیح 

ی��ک کارمند بر دیگری اس��ت. به ای��ن ترتیب جو بی اعتمادی می��ان کارمندان 
ش��کل خواهد گرفت. مدیریت مطلوب در گرو تعامل با دیگران بدون پیش فرض 
و رفتارهای احساس��ی اس��ت. توصیه م��ن در اینجا تالش ب��رای فاصله گیری از 
وضعیت دمدمی مزاجی اس��ت. به این ترتیب کارمندان تصویر پایداری از ما در 

ذهن خواهند داشت. 
6. نمایش احترام و اعتمادمان به کارمندان

ای��ن بخش مربوط به بیان احس��اس مان به کارمندان اس��ت. م��ا امکان انجام 
کارهای مهم با مش��ارکت هرچه بیشتر کارمندان را داریم. این امر بیانگر احترام 
و اعتماد ما به آنها خواهد بود. دادن آزادی عمل به افراد و تقویت روحیه شان در 
زمینه انجام کارها به س��بک دلخواه بیانگر اعتمادمان به آنهاست. به این ترتیب 

انگیزه آنها برای فعالیت و کار بیشتر خواهد شد. 
ضرورت اعطای آزادی عمل به کارمندان داش��تن شناخت مناسب از آنهاست. 
بدون ش��ناخت درس��ت کارمندان ام��کان درک نقاط قوت و ضعف ش��ان فراهم 
نیست. به این ترتیب ما توانایی الزم برای اعطای آزادی عمل در موقعیت مناسب 
ب��ه کارمندان را نخواهیم داش��ت. نکته مهم در این میان توج��ه به توانایی ها و 
عملکردهای قبلی کارمندان اس��ت. گاهی اوقات ی��ک کارمند به منظور نمایش 
توانای��ی اش در زمینه ای خاص اقدام به تالش زیاد می کند. در صورتی که تالش 
وی از سوی ما مشاهده و تشویق نشود، انگیزه وی به سرعت از بین می رود. یکی 
از بهترین شیوه ها برای تقویت انگیزه کارمندان اعطای آزادی عمل است. به این 

ترتیب کارمند موردنظر انگیزه دوچندانی برای فعالیت بهتر پیدا خواهد کرد. 
۷. ترغیب کارمندان با مشارکت شخصی

وقتی مدیران انتظارات بزرگ از کارمندان دارند، این امر بیانگر اعتمادشان به 
کارمندان اس��ت. البته انتظار مدیران نباید بسیار عجیب و غریب باشد. همچنین 
سرمایه گذاری صرف بر روی عملکرد یک کارمند بسیار غیرمنطقی خواهد بود. 

معموال در برخی از زمان ها مدیران نیازمند کار بیش��تر و عملکرد بس��یار بهتر 
کارمندان هس��تند. به عنوان مثال، وقتی یک پروژه بزرگ باید در کمترین زمان 
ممکن انجام ش��ود، مدیران انتظار کار بیش��تر از تیم شان را دارند. در این صورت 
مدیر موردنظر باید نخس��تین فرد در زمینه انجام کار بیش��تر باشد. در غیر این 
صورت کارمندان درخواس��ت مدیر موردنظر برای کار بیش��تر را جدی نخواهند 

گرفت. 
8. جشن گرفتن پیروزی های کوچک

بدون تردید هر کس��ی عالقه مند به جشن گرفتن برای موفقیت در یک زمینه 
خاص یا نتیجه بخشی تالش های خود است. وقتی یک تیم کاری به موفقیت قابل 
ذکری دس��ت پیدا می کند، وظیفه یک مدیر قدردانی از اعضای تیم و ساماندهی 
یک جش��ن کوچک اس��ت. این امر عالوه بر ایجاد احساس مناسب در کارمندان 
موجب نزدیکی هرچه بیش��تر اعضای تیم به یکدیگر می ش��ود. به این ترتیب در 

آینده فعالیت اعضای شرکت بسیار راحت تر صورت خواهد گرفت. 
ب��دون تردید قدردانی از موفقیت اعضای ش��رکت تاثی��ر انکارناپذیری بر روی 
روحیه ش��ان دارد. ب��ه ای��ن ترتیب به عن��وان یک مدیر پس از دس��تیابی به هر 
موفقیت��ی اق��دام به برگزاری جش��نی هرچند کوچ��ک کنید. ای��ن امر اهمیت 

کارمندان و عملکردشان در نگاه ما را بیان می کند. 
9. عدم تغییر مداوم تصمیمات

ب��ه مح��ض اینکه ی��ک تصمیم گرفت��ه ش��ود، باید در راس��تای آن 
اقدام کنیم. اش��تباه بس��یاری از مدیران تغییر مداوم نظرش��ان پس از 
تصمیم گیری است. یکی از کابوس های هر کارمندی تغییر عقیده و نظر 
مدیران به صورت بی وقفه اس��ت. این امر توانای��ی  و انرژی کارمندان را 
تحلیل خواهد برد. البته این امر به معنای بی توجهی به مشکالت نیست. 
در صورت بروز مش��کالت وظیفه ما رسیدگی به آنها خواهد بود. در این 
میان شاید تغییر نظر و عقیده نیز اجتناب ناپذیر باشد، با این حال تغییر 
مداوم نظرمان راهکار مطلوبی نخواهد بود. توصیه من در اینجا استفاده 

از نظرات کارمندان پیش از تصمیم گیری و سپس اتکا به آن است. 
10. اهمیت ثبات جایگاه کارمندان

بدون تردید اس��تخدام افراد مناسب در جایگاه مناس��ب امری ضروری است. 
پ��س از آنکه به مدیریت یک بخش رس��یدید، به کارمندان اج��ازه تغییر زمینه 
کاری ش��ان را بدهید. به این ترتیب کارمندان در بخشی که توانایی مناسب تری 
دارند، مش��غول به کار خواهند شد. یکی از نکات نامناسب مدیریتی تالش برای 
تغییر حوزه کاری کارمندان به صورت مداوم است. این امر اجازه افزایش مهارت 
کارمندان در یک زمینه خاص و بدل شدن به افرادی ماهر را از آنها می گیرد. به 
این ترتیب توصیه من مش��ورت با کارمندان برای انتخاب جایگاه مناسب ش��ان و 

سپس عدم تغییر مداوم آن است. 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم: تخصیص اعتبار برای 
کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان قم

قم- خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی استان قم با حضور مدیرکل و مدیر دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان قم و نمایندگان دستگاه های فرهنگی، در سالن جلسات مجتمع 
شهید آوینی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
سیدموسی حسینی کاشانی در جلسه کمیسیون تبلیغ و ترویج شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی اســتان قم گفت: با توجه به برنامه ریزی و پیگیری  درخصوص قراردادن ردیف 
بودجه اعتبارات سال ۹۷ در برنامه ریزی اولیه، قرار است ٥٠٠ میلیون ریال از اعتبار به 
بخش آموزش، ٤٠٠ میلیون ریال به بخش تبلیغ و ترویج و همچنین ١٥٠ میلیون ریال 
برای طرح های پژوهشی اختصاص یابد. وی در ادامه افزود: با توجه به برنامه های دستگاه های اجرایی و طرح موضوع و ارائه برنامه، 
طرح در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بررسی و در صورت تایید، مصوب خواهد شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم با اشاره به تخصیص اعتبار کمیسیون ها عنوان کرد: این فعالیت جهت تسریع در تایید و تصویب طرح با توجه به اختصاص اعتبار 
الباقی کمیسیون ها خواهد بود تا ان شاءاهلل بتوانیم به جذب بودجه بهتری برسیم تا بتوانیم کارها و طرح های بیشتری را انجام دهیم. 
شــایان ذکر است که شورای توسعه فرهنگ قرآنی، زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی استان است و سه کمیسیون در شورا به 
نام های کمیسیون تبلیغ و ترویج، کمیسیون آموزش و کمیسیون پژوهش دارد که مدیریت کمیسیون تبلیغ و ترویج با اداره کل ارشاد، 

کمیسیون آموزش با اداره کل آموزش و پرورش و کمیسیون پژوهش با مدیریت دانشگاه انجام می پذیرد.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی همدان: 
نظام نوین ترویج عملکرد دوسویه دارد

همدان - فاطمه صنیعی وحید: مدیر هماهنگی نظام ترویج جهاد کشاورزی استان 
همدان گفت :با توجه به اینکه اقلیم ها حتی درون استان هم یکسان نیستند بنابراین باید 
برای هر اقلیم دیدگاه خاصی را برای تولید در نظر گرفت به همین دلیل در نظام نوین 
ترویج ،نظام پهنه بندی طراحی شد که هر پهنه مسئول یا مسئولین خاص خود را دارد 
که موظف هستند پاسخگوی بهره برداران موجود در پهنه باشند که از طریق شبکه رایانه 
ای به محققین ،کارشناســان و صاحب نظران متصل می شوند و نیازهای خود را مطرح 
میکنند.  جواد رشیدی افزود: از طرف دیگر در این نظام بحث درآمد زایی مد نظر گرفته 
شــده و با توجه به کاهش میزان آب ،تحوالتی که در اقلیم کشــور به وجود آمده ، کاهش بارندگی ها و لزوم صرفه 
جویی در مصرف آب از کارهایی است که کشاورزان باید انجام دهند؛افزایش بهره وری با توجه به  عناصر آب ،خاک و 
اکوسیستم است که این افزایش یک جانبه نیست و باید جوانب مختلف در نظر گرفته شود چرا که کشاورزی امروزه 
نسبت به ٤٠ الی ٥٠ سال پیش پیچیده تر شده و فقط تولید حائز اهمیت نیست و زیر ساخت ها نکته مطرح شده  
هستند و با تکیه بر دانش ،علم و فنون جدید میتوان کشاورزی را توسعه دهیم ؛ بحث توسعه پایدار فقط افزایش تولید 
نیست بلکه زیر ساخت های تولید نیز باید حفظ شود که ضمن حفظ سه عامل آب ،خاک و اکوسیستم تولید افزایش 
پیدا کند به نحوی که امنیت الزم غذایی در جامعه تضمن شود . وی گفت: در روش های قبلی ترویج دستورالعمل 
ها از باال به پایین بود ولی در نظام نوین ترویج به صورت دوســویه است که وظیفه نظام نوین ارتقاع امنیت غذایی 
،کاهش فقر ،افزایش درآمد و تولید ،پایداری توسعه و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی است ؛در بحث کشاورزی با 
توجه به بحران هایی که در کره زمین به وجود آمده از جمله بحران های خاص زیست  محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی 
و سیاسی که بر نقاط مختلف دنیا ایجاد شده ضرورت توسعه پایداربر کشاورزی را نسبت به سوابق گذشته چشم گیر 
تر کرده. وی خاطر نشان کرد : نگاه اصلی نسل امروز باید به نیازهای نسل آینده نیز توجه کند به همین دلیل صرفه 

جویی ،استفاده درست از منابع و تالش حداکثری برای حفظ منابع از وظایف نسل امروزی است

فراخوان مخابرات منطقه گلستان به کارکنان برای اهدای خون به مناسبت 
۹مرداد روز ملی اهدای خون

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مخابرات منطقه گلستان طی فراخوانی از همکاران دعوت نموده که به مناسبت 
۹مرداد ماه روز ملی اهدای خون و به منظور ترویج این فرهنگ، در این امر خدا پســندانه شــرکت نمایند. در این 
فراخوان آمده اســت: در راستای اجرای مســئولیتهای اجتماعی و به منظور ترویج فرهنگ نوع دوستی وگسترش 
فعالیت های انسان دوستانه وعام المنفعه و تامین بخشی از نیاز هموطنان نیازمند به فرآورده های خونی، همزمان 
با مخابرات مناطق سراسر کشور در روزچهارشنبه  ۹مردادماه، سالروز اهدای خون، کارکنان در این امر خداپسندانه 
مشــارکت نمایند. لذا از همکاران دعوت می گردد در روز چهارشــنبه ۹مردادماه در مرکز شــهید صلبی مخابرات 
گرگان از  ساعت8:3٠ لغایت ١3:3٠ جهت اهدای خون حضور بهم رسانند.همچنین زمان و مکان در مخابرات سایر 

شهرستان ها نیز طی جدولی اعالم گردید.

عزم شهرداری اسالمشهر برای اجرای پروژه های کالن وگره گشا
اسالمشهر - مینا فرجی :  براساس سرفصل های بودجه 
عمرانی سالجاری شــهرداری اسالمشهر و در راستای گشایش 
های ترافیکی ،موضوع اجرای پروژههای شاخص وکالن شهری 
شــامل احداث تقاطع غیر همســطح میدان نماز و همچنین ۲ 
عرشــه پل روگذر در تقاطعات مربوط به پروژه های کمربندی 
شــمالی و خیابان ۲٤ متری کمربندی شــمالی و محور بلواز 
بســیج به خیابان برنده سیفی در دستورکار شهرداری و شورای شهر قرار گرفته است. ظهر روز یکشنبه 3٠ تیر جلسه 
ای با دعوت از مدیرعامل و معاون فنی موسسه فنی و عمرانی شهید رجایی از موسسات فعال تحت نظر قرار گاه خاتم 
االنبیاء به ریاســت حسین طال شهردار اسالمشهر و باحضور علی اکبر ترابی رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری 
شــورای اسالمی شهر و کارشناسان حوزه معاونت فنی و عمرانی در محل دفتر شهردار برگزار شد. در این جلسه نحوه 
تعامل و چگونگی طراحی و اجرای این پروژه ها و نیز تأمین منابع مالی من جمله احداث تقاطع غیر همســطح میدان 
نماز و تالقی آن با ایســتگاه مرکزی مترو و ضرورت طراحی و اجرای توأمان این دو پروژه شــاخص توسط یک کارگزار 
و مجــری واحد با در نظر گرفتن مالحظات معماری ، اقتصــادی و فرهنگی به منظور دقت عمل در اجرای پروژه ونیز 

کاهش تعهدات مالی شهرداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ایالم رتبه یک در کاهش تصادفات برون شهری و روستایی
ایالم-هدی منصوری: مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان ایالم از کاهش 
سوانح رانندگی در ۲ ماه اول سال ۹8 خبر داد. نوراله دلخواه اظهار داشت: ارتقا و اعتالی 
فرهنــگ ایمنی و رعایت قوانین و مقررات توســط کاربران جاده ای عاملی مؤثر در جهت 
کاهش ســوانح رانندگی اســت.وی افزود:کاهش تلفات رانندگي وافزایش ایمني در راهها 
نیازمند تالش جدي، بي وقفه ،عزم همگاني و از همه مهمتر به کار بستن ساز وکار مدیریتي 
اســت.وی گفت: استان ایالم از ابتدای سال تا کنون شاهد کاهش تصادفات بوده که امید 
است با تدابیر الزم و هم اندیشی دستگاه های مرتبط، شاهد کاهش تصادفات در این استان 
باشیم.دلخواه بیان کرد: با توجه به گزارش آماری ماهیانه حوادث رانندگی در ۲ ماهه اول سال ۹8 نسبت به دو ماهه 
اول سال ۹۷ استان ایالم رتبه یک در کاهش تصادفات برون شهری و روستایی کشور را دارد. وی گفت: امید است این 

روند کاهش تصادفات با رعایت نکات ایمنی کارابران جاده ای تا پایان سال ادامه داشته باشد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛
اقدامات ویژه در بهینه سازی و صرفه جویی در آبیاری فضای سبز شهری

ســمنان - بابامحمدی : سید محمد قاسمی سرپرست ســازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهرداری سمنان گفت؛ بهینه سازی و صرفه جویی در آبیاری فضای سبز 
شهری با جدیت تمام در دستور کار این سازمان می باشد و به همین منظور راندمان 
آبیاری فضای ســبز شــهری تا ۷٠ درصد بهبود یافته اســت. وی افزود؛ جایگزینی 
گیاهان پوششــی مقاوم به کم آبی به جای چمن تاثیر به ســزایی در کاهش میزان 
آبیاری شهری دارد،گیاهان پوششی و درختچه های مقاوم به خشکی برای شادابی و 
طراوت نیاز به  آب کمی دارد. قاسمی خاطر نشان کرد؛ در این راستا معاونت اجرایی 
این سازمان اقداماتی را جهت بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب جهت آبیاری فضای سبز شهری انجام 
داده اســت و با کاهش ســطح کاشت چمن در فضای سبز شهری و با تغییر الگوی کاشت و استفاده از گیاهان 

پوششی و گیاهان با نیاز آبی کم در دست اقدام دارند. 
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تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی بر ضرورت توجه 
تمامی مدیران به اجرای ســند تدبیر توســعه تاکید کرد و گفت: 
توســعه زمانی محقق می شود که در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و به صورت متوازن انجام گیرد. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی در جلســه کمیتــه برنامه ریزی و اقتصــاد مقاومتی 
شهرستان مراغه، افزود: برنامه ریزی با شناخت الزم از ظرفیت های 

موجود و نیز اجرای سند آمایش، زمینه ساز تحول و توسعه است.
سند چشم انداز توسعه در قالب سند آمایش شهرستانی

وی ادامه داد: ســند چشم انداز توســعه در قالب سند آمایش 
شهرســتانی با هدف شناســایی ظرفیت های طبیعی، صنعتی و 
کشاورزی برای زمینه ســازی اجرای طرح های بزرگ انجام شود. 
پورمحمدی اضافه کرد: در این راســتا باید توسعه کمی و کیفی به 
صورت متوازن در تمامی حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

در استان و شهرستان ها اجرایی شود.
اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان الزمه توسعه

وی گفت: برای این منظور، مدیران و مســئوالن شهرســتانی در 
مسیر توسعه باید سند تدبیر توسعه و اسناد باالدستی را مورد توجه 
قرار دهنــد. پورمحمدی افزود: با توجه به وضعیت کنونی کشــور، 
اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان الزمه توسعه نیازمند بهره گیری از 
توانمندی های داخلی و ظرفیت های موجود به صورت مناسب است.

عزم دولت برای رفع مشکالت اقتصادی بنگاه های تولیدی
اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به عزم دولت برای رفع 
مشکالت اقتصادی بنگاه های تولیدی اضافه کرد: برای رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی باید از مسیرهای مناسب 
وارداتی استفاده شده و نیز واردات نهاده های دامی از انحصار خارج 

شود.
 صنعت و کشاورزی مراغه، ظرفیتی بزرگ برای توسعه 

اقتصادی منطقه
فرماندار مراغه نیز با اشاره به ظرفیت های موجود این شهرستان 
در بخش کشــاورزی و صنعت گفت: این شهرستان به عنوان یکی 
از قطــب های کشــاورزی و صنایع از زمینه های مســاعدی برای 

سرمایه گذاری و توسعه برخوردار است. حمید شکری افزود: تاکنون 
١3۷ پرونده بهره برداری برای واحدهای صنعتی در این شهرستان 
صادر شده که زمینه اشتغال برای سه هزار و ١٥۹ نفر را فراهم کرده 
است. شکری ادامه داد: وجود ٤٤ معدن با ظرفیت مناسبی از منابع 
زیرزمینی، زمینه مساعدی برای توسعه اقتصادی و تولیدی را در این 

منطقه فراهم ساخته است.
مراغه در زمره 1۰ شهر برتر کشور

وی اضافــه کرد: وجــود ٥١٤ اثر ثبتــی، مطالعاتی و حفاظتی 
از جمله ١۷٤ اثر ثبت شــده ملی و 3٤۹ اثر حفاظت شــده، این 
شهرستان را در زمره ١٠ شهر برتر کشورمان از نظر میراث فرهنگی 

و تاریخی قرار داده است.
مراغه مهم ترین قطب کشاورزی منطقه

وی با اشــاره به ظرفیت های بخش کشــاورزی مراغه گفت: هم 
اکنون این شهرســتان با بیش از ۲٠8 هزار هکتار مرتع، ۲١ هزار 
هکتــار باغ با 3۲٠ هزار تن تولید ســاالنه میــوه و ۲ هزار و ٤١3 
میلیــارد تومان درآمد و نیز ۷۷ هزار هکتــار اراضی زراعی با ١۷۹ 
هزار تن تولید ســاالنه و ١٥8 میلیارد تومــان درآمد حاصله مهم 
ترین قطب کشاورزی منطقه است. در این جلسه تعدادی از فعاالن 
بخش خصوصی شهرســتان مراغه نیز به طرح مسائل و مشکالت 

خود پرداختند.

اهواز -شــبنم قجاوند : رئیس اداره زمین شناسی شرکت ملی 
حفاری ایران از امضای توافق نامه همکاری میان این شرکت با شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشــگاه صنعت نفــت در زمینه ارایه 
خدمات تخصصی زمین شناسی به صورت دو جانبه خبر داد.  فرهاد 
محسنی در توضیح بیشتر در این باره گفت: پس از رایزنی های به عمل 
آمده بین این شرکت و دانشگاه صنعت نفت، به تازگی تبادل توافق نامه 
با این دانشگاه در هیئت مدیره شرکت مصوب و به زودی مبادله خواهد 
شد.  وی افزود: مفاد این توافق نامه حول محور تجهیزات مطالعات مغزه، 
آزمایش های سیال مخزن و همکاری های مطالعاتی زمین شناسی و 
استفاده ملی حفاری از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه است.  محسنی 
با بیان اینکه اداره زمین شناسی شرکت زیر مجموعه  معاونت مدیرعامل 
در پروژه های حفاری می باشد، اظهار کرد: همچنین قرارداد دیگری 
با شرکت ملی مناطق جنوب محقق و به توافقات فی مابین دو شرکت 
در بخش عملیات حفاری چاه های نفت و گاز الحاق خواهد شــد که 

براســاس آن همکاری دو جانبه با توجه به امکانات طرفین در زمینه 
های مطالعات و عملیات زمین شناسی امکان پذیر است. رئیس اداره 
زمین شناسی شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه در زمان حاضر 
در این اداره 6٠ نفر نیروی متخصص دارای  تحصیالت کارشناســی 

ارشــد و دکتری به کار اشتغال دارند، گفت: زمین شناسی شرکت به 
موازات اجرای پروژه های حفاری در مناطق نفتخیز کشور نسبت به ارایه 
خدمات به شرکت های متقاضی مبادرت می ورزد.  گفتنی است: اداره 
زمین شناسی شرکت ملی حفاری ایران در سال 8۷ فعالیت مستقل 
خود را با ارایه خدمات زمین شناسی به پروژه حفاری ١+١۲ در طرح 
توسعه بخش خشکی میدان گازی کیش آغاز و متعاقب آن از سال ۹٠ 
در پروژه های حفاری فازهای ١٤،١۷ و ١8  طرح توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی همکاری و نســبت به خدمات زمین شناسی در اجرای 
طرح های حفاری ٤٠ ،   ۲٠  و  هم اکنون ١٠  حلقه در میدان نفتی 
آزادگان جنوبی،  حفاری و تعمیر ١٤ حلقه چاه در شرکت نفت و گاز 
اروندان اقدام و پیش تر خدمات زمین شناســی در میدان های نفتی 
یاران جنوبی در غرب کارون در اســتان خوزستان، آذر در استان ایالم 
و یک حلقه چاه اکتشافی در  صوفیکم در شمال کشور را با موفقیت 

انجام داده بود.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه همه 
مســئوالن و مردم برای افزایش روحیه نشاط و شادابی در جامعه 
تالش کنند، گفت: امیدآفرینی، از مهم ترین عوامل حل مشکالت 
اســت. دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشســت بررسی مسائل و 
مشــکالت بودجه ای دستگاه های اجرایی اســتان با حضور معاون 
علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره 
به توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و تولیدی 
استان آذربایجان شرقی، خواستار توجه ویژه این سازمان در بحث 

تخصیص اعتبارات دستگاه های اجرایی شد.
اعتبارات استان متناسب با استان های هم تراز تخصیص یابد

وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته به آذربایجان شرقی در شان 
این اســتان نیست، افزود: انتظار داریم ســازمان برنامه و بودجه کشور، 

بودجه این استان را متناسب با استان های هم تراز اختصاص دهد.
امیدآفرینی از مهم   ترین عوامل حل مشکالت است

پورمحمدی با بیان اینکه ملت ایران از شرایط سخت تحریم های 
اقتصادی نیز با موفقیت عبور خواهد کرد، افزود: در این شرایط همه 

مسئوالن و مردم باید برای افزایش روحیه نشاط و شادابی در جامعه 
تالش کنند؛ چراکه امیدآفرینی، از مهم   ترین عوامل حل مشکالت  
است. وی ادامه داد: به رغم بســیاری از مشکالت، شاهد مهاجرت 
معکوس در بسیاری از روستاهای استان و بازگشت نخبگان هستیم 
که باید اتخاذ تدابیر مناســب از این فرصت به وجود آمده استفاده 
کنیم. پورمحمدی همچنین به محدودیت منابع دولتی اشاره کرد 
و گفت: مدیران دســتگاه های اجرای برای استفاده هرچه بیشتر از 
توان بخش خصوصی و مشــارکت خیران، نهایت تالش خود را به 

کار گیرند.
پوراصغری، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و 
بودجه کشور هم در این جلسه برنامه های این سازمان برای استان 

آذربایجان شرقی را تشریح کرد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر گفت: با توجه به ابالغ نحوه دریافت قبوض الکترونیکی برق به شهروندان 
محترم  هم اســتانی، انتظار می رود مشترکان در اسرع وقت نسبت به آن اقدام 
کنند. به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، اردشیر 
مذکوری در این رابطه اظهار داشت: از تاریخ یکم مهرماه سال جاری قبض کاغذی 
برق حذف و صورت حساب تنها از طریق پیامک به آنان ارسال می شود. وی بیان 
کرد: مشــترکان در روش نخســت برای اقدام در زمینه دریافت قبض به صورت 
پیامکی می توانند با گرفتن کد دستوری *١* شناسه قبض# و ارسال آن به سر 
شــماره های ٥٠٠٠١۷۷١١۲١ و یا ۲٠٠٠١٥۲١ اقدام کنند. مذکوری ادامه داد: 
مشترکان گرامی  در صورت تعویض خط تلفن همراه یا در صورت مستاجر بودن 

و تعویض منزل باید کد دستوری *۲* را به سرشماره های یاد شده  ارسال و از 
این طریق نسبت به حذف شماره تلفن  خود اقدام و سپس طبق روش یاد شده 
برای دریافت قبض به صورت الکترونیکــی اقدام کنند. وی اظهار کرد: در روش 
دوم برای اقدام در زمینه دریافت قبض به صورت پیامکی مشــترکان می توانند 
شماره تلفن سرپرستان خانوار را درب منازل خود به صورت حضوری به ماموران 
قرائت ارائه دهند. وی یادآور شد: شبکه توزیع اکنون در بخش اتوماسیون نیازمند 
توجه جدی است زیرا صنعت برق با روش های کهنه قبلی قابل مدیریت نیست. 
مذکوری در  ادامه گفت : برای اینکه مردم کمترین خاموشی دریافت و این شبکه 
گســترده مدیریت شود گام نخســت باید حرکت به سمت اتوماسیون در بخش 

شبکه های توزیع محقق شود.

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازنــدران و به نقل 
روابط عمومی آب منطقه ای مازندران در اولین جلســه اتاق فکر 
آب منطقه ای مازندران که با حضور مدیرعامل شرکت در سالن 
جلســات برگزار شد، آقای دکتر یخکشی با اشاره به ساختار این 
هسته و مسئولیت مهم آن به جوانان شرکت گفت: انتظار داریم 
این هسته که ترکیب آن از جمعی از جوانان بخش های مختلف 
شرکت تشکیل شده، بتواند موضوع مسئله یابی، اندیشه ورزی در 

سیستم را اجرایی نماید.  
مدیرعامل آب منطقه ای مازنــدران با بیان اینکه مأموریت 
این هســته نباید فقط در مجموعه ســاختمان اداری خالصه 
شود گفت: با توجه به تنوع موضوعات در بخش آب، باید دامنه 
فعالیت مان را از گلوگاه تا رامســر گسترش دهیم.  ایشان در 

پایان یأس و ناامیدی را آفت تداوم تالش چنین هســته هایی 
برشــمرد و گفت: هیچ کس مطلق نیســت. همیشه اجماع و 
نظرات جمع پاســخ بهتــری برای حل مســئله ارائه می دهد 
که امیدوارم شــما جوانــان بتوانید با بهره گیــری از ظرفیت 

همه بخش ها از جمله طرح توســعه، بهره بــرداری، مطالعات 
و همچنیــن ظرفیت پیمانکاران و مشــاورین و حتی ظرفیت 
ذینفعان و مشــترکین به خصوص کشاورزان برای پیشبرد این 
هدف بلند که سیســتم مــا برای تعالی و پویایــی به آن نیاز 
دارد، اســتفاده کنید. در این جلســه هریک از اعضای هسته 
پیشــنهاداتی را در مورد مأموریت های اتاق فکر در شــرکت 
ارائه دادند و مقرر شــد در جلسات بعدی ضمن بهره گیری از 
نقطه نظرات افراد باتجربه، از اســاتید و نخبگان به صورت عضو 
مدعو دعوت شــود و هریک از اعضا تــالش کنند تا در حوزه 
عمل خود اتاق فکرهای کوچکتر تشــکیل دهند، تا نسبت به 
شناســایی مسئله و دریافت پیشنهاد از همکاران اقدام کنند و 

نتایج آن را به دبیرخانه هسته اتاق فکر ارائه نمایند.

فرماندار  امــروز:  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
بندرعباس گفت: مســئوالن دستگاههاي اجرایي جهت 
مرتفع نمودن مشکالت مردم تالش جهادي نمایند. به 
گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرعباس 
، بررســی مسائل و مشــکالت بخش تخت  به ریاست 

عزیزاله کنــاری فرمانــدار در محل ســالن کنفرانس 
فرمانداری تشــکیل گردید. فرماندار بندرعباس در این 
جلسه اظهار داشت: حریم جاده های روستاهای بخش 
تخت توســط اداره مربوطه بازسازی شود. وی در ادامه 
گفت: عملیات اجرای آســفالت روستای کوه دازان اول 

شــهریورماه آغاز گردد.عزیزاله کنــاری در پایان بیان 
داشــت: اعضا شورای اسالمی روســتای چاه خرگ در 
خصوص واگذاری طرح گلخانــه ای ، همکاری الزم را 
با جهاد کشــاورزی داشته باشند تا هر چه سریعتر این 

طرح اجرایی شود.

استاندار آذربایجان شرقی در سفر به مراغه:

مدیران توجه کافی به سند تدبیر توسعه داشته باشند

در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت های علمی و تخصصی در زمینه زمین شناسی
شرکت ملی حفاری ایران با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت توافق نامه همکاری امضاء می کند

استاندار آذربایجان شرقی:
مسئوالن و مردم روحیه امید را تقویت کنند

نحوه دریافت الکترونیکی قبوض برق به شهروندان بوشهری ابالغ شد

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران :

هسته اتاق فکر باید همه را مشارکت دهد تا جریان سازی فکر کردن در سیستم اتفاق بیفتد

فرماندار بندرعباس:

تالش کنید وحدت و همدلی بیشتری بین اهالی روستا ایجاد شود
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س��فر کاروان علم و فناوری به شهرستان های غرب استان مازندران، با حضور 
در نشس��ت شورای اداری ادامه یافت. در این نشس��ت  که  استاندار مازندران و 
جمعی از دانش��گاهیان و فعاالن دانش بنیان و فناور این اس��تان حضور داش��تند 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سخنانی راهکارهایی را 

برای رونق زیست بوم منطقه بیان کرد.
میهن دوستی مازندرانی ها 

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری  در این نشست، سخنانش را با یادآوری پیشینه 
درخش��ان و ارزنده مازندران در تربیت و تقدیم افتخارآفرینانی در طول تاریخ و 

به ویژه دوران دفاع مقدس آغاز کرد.
وی با بیان اینکه خطه مازندران زادگاه رزمندگان، س��رداران بزرگ و خلبانان 
تاریخ سازی چون شهید علی اکبر شیرودی و شهید حسین خلعتبری  از خلبانان 
تیزپ��رواز و افتخارآفرین در دوران دفاع مقدس اس��ت، ادامه داد: این دو خلبان 
ارزش��مند در جمع دیگر خلبانان بزرگ دیگری چون ش��هید دوران، شهید علی 
بختیاری، ش��گفتی آفریدند و در نخس��تین روزهای دفاع مقدس، با نوآوری ها و 

شجاعت شان، به نیروی دریایی دشمن آسیبی جدی وارد کردند.
ستاری با اشاره به افتخارآفرینی و شهیدپروری استان مازندران گفت: سرزمین 
مازن��دران، افراد برجس��ته ای را در دوران دفاع مقدس ک��ه آگاه، دانش آموخته، 
میه��ن دوس��ت و خالق بودند، به کش��ور تقدیم کرده و اکنون نی��ز مازندران از 
ظرفیت های ارزش��مندی برخوردار است. بیش از 2۰۰هزار دانشجوی خالق این 

استان، برگ برنده ای است که باید مازندران را سرآمد و برجسته کند.
س��تاری با تأکید بر اینکه نگرش و زیرساخت های استان باید در مسیر توسعه 
اقتص��اد دانش بنیان و رونق زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری ق��رار بگیرد، اظهار 
داش��ت: اس��تان مازندران باید به این باور برس��د که از خام فروش��ی دستاوردی 
حاصل نخواهد شد و خواه در تولیدات کشاورزی یا معدن، با خام فروشی بچه های 

تحصیلکرده شاغل نمی شوند.
س��تاری با ذکر مثالی از اهمیت پیوند نوآوری با م��اده خام گفت و ادامه داد: 
در حالی که یک شیشه چندمیلی لیتری عطر، ارزش افزوده ای برابر ده ها بشکه 
نفت خام دارد، تنها چند گرم از یک داروی بیوتک هزاران برابر این میزان ارزش 
افزوده خلق می کند؛ نوآوری، برگ برنده اقتصاد کش��ورها و ش��اهراه رسیدن به 
توسعه پایدار است اتفاقی که دیگر با خام فروشی و منبع محوری ممکن نیست.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رمز موفقیت صنایع استان را استقبال 
از فناوری و توجه به بعد دانش��ی کار عنوان کرد و گفت: مهم دانش��ی است که 
روی ماده اولیه س��وار می شود. اینکه اس��تان یکی از قطب های تولیدکننده مواد 
غذایی است اما این صنعت با ساختار کنونی و بدون بهره گیری از دانش، فناوری 
و ن��وآوری در  خل��ق ارزش اف��زوده و بهره مندی از توانایی های نیروی انس��انی 

تحصیلکرده خود، به مثابه ارزشمندترین دارایی اش، موفق نخواهد بود.

خلق ارزش افزوده به دست جوانان خالق 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری، ایجاد چنین ارزش افزوده ای را تنها 
به دس��ت جوانان خالق و کارآفرین امکان پذیر دانست و گفت: این ارزش افزوده 
به دست جوانان همین استان و در شتابدهنده ها، مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری، با ساده ترین ابتکارها دست یافتنی است. بر همین اساس است که کسب 
و کارهای موفق و س��رآمد داستان های آغاز مش��ابهی دارند و کار خود را از یک 
نوآوری در فضایی محدود آغاز کرده اند، اما با ایس��تادگی، پشتکار و نهراسیدن از 
شکست، به موفقیتی چشمگیر دست یافته اند. مهم، محیطی است که مجال بروز 

نوآوری و تجربه را برای این جوانان فراهم می کند.
 س��تاری با اشاره به ظرفیت های مغفول اس��تان مازندران در تولید و فرآوری 
م��واد دارویی و غذای��ی حوزه دام، طی��ور و آبزیان گف��ت: در تولید محصوالت 
فرآوری ش��ده حوزه دام، طیور و آبزیان مش��کالتی داریم، این در حالی است که 
فرآورده های دارویی انس��انی که دارای پیچیدگی باالتری به لحاظ فناوری است 
توانمند هس��تیم و بیش از ۹۷درصد داروی مورد نیاز کش��ور توسط شرکت های 
داخلی تأمین می ش��ود. ورود ش��رکت های دانش بنیان و ایجاد محیط الزم برای 
فعالیت این کس��ب و کارها اس��ت که می تواند کشور را در تأمین این فرآورده ها 

توانمند کند.
وی اف��زود: بچه های دانش آموخت��ه و خالقی که چنین کاری را انجام داده اند، 
می توانن��د در حوزه دام، طیور و آبزیان هم چنین گامی را بردارند. در این حوزه 
اقتصاد بس��یار خوبی وجود دارد و می تواند کس��ب و کارهای استان را هم رونق 

ببخشد.
س��تاری، تأمین داروهای کش��ور به دست ش��رکت های دانش بنیان داخلی را 
افتخارآفری��ن دانس��ت و گفت: ایران ب��ا کمک جوانان خ��الق و کارآفرین خود 
بهترین ش��رکت های دانش بنیان دارویی منطقه را دارد و از بهترین زیس��ت بوم 

استارت آپ ها در میان کشورهای منطقه برخوردار است.
رشد باورنکردنی  ارزش افزوده استارت آپ ها

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اش��اره به عزم جدی اس��تان برای 
ورود دانش و فناوری به صنعت گفت: در حالی که کشور هلند در شرایط مشابه 
آب و هوای��ی به اس��تان مازندران قرار دارد، اما ارزش اف��زوده حاصل از فرآوری 
م��واد خام و دس��تاوردهای آنان در تولید محصوالت دانش بنیان قابل مقایس��ه 
نیست. بخش قابل توجهی از بذر دنیا و توسعه فناوری های مواد اولیه، ساخت و 
طراح��ی گلخانه ها در هلند صورت می گیرد. مازندران نیز باید عزم خود را مبنی 
وارد ک��ردن نوآوری را به صنایع و همچنین حوزه های کش��اورزی، دامپروزی و 
آبزی پروری جزم کند. این کار با پتانس��یل نیروی انس��انی فوق العاده این استان 

امکانپذیر است.
وی، نقش آفرینی بیش از 4هزار و 5۰۰ ش��رکت دانش بنیان را نشانی از تحول 
زیس��ت بوم کشور به سوی توسعه دانش محور دانست و گفت: این کسب و کارها 

در س��ال گذش��ته بیش از ۹۰ هزار میلیارد فروش داش��ته  اند و جوانان خالق و 
بنیان گذار این کسب و کارها، به زودی با کنار زدن صنایع سنتی، به بزرگ ترین 

و درآمدزاترین کسب و کارهای کشور بدل خواهند شد.
س��تاری با بیان اینکه کسب و کارهای سنتی در رویارویی با کسب و کارهای 
دانش بنیان و اس��تارت آپی بازنده خواهند ب��ود، ادامه داد:  تنها راه ماندگاری در 
ای��ن فرآیند، س��رمایه گذاری و حمایت از این کس��ب و کارهای خالقانه اس��ت. 
در حالی که تا دوس��ال پیش س��هام بس��یاری از این اس��تارت آپ ها با هزینه ای 
اندک قاب��ل خریداری بود، اکنون با رقم های میلیاردی ارزش گذاری می ش��وند. 
این موضوع نش��اندهنده رشد و نفوذ فزاینده این کسب و کارها در فضای کسب 

و کار کشور است.
استارت قدرتمند در مسیر توسعه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ماندگاری جوانان نخبگان در کش��ور 
به واسطه فعالیت در کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی گفت و ادامه داد: 
در حالی که مانورهای تبلیغاتی غیرمنصفانه و نادرستی روی مهاجرت نخبه ها از 
ایران صورت گرفت، اما در هر سال حداکثر 25۰۰ نفر دانشجو از ایران به آمریکا 
مهاجرت می کرد که اکنون خوش��بختانه این تعداد به حدود 15۰۰ نفر رس��یده 
است. اینکه یک ش��رکت دانش بنیان 1۰نفر از دانش آموختگان جوان را مشغول 
به کار می کند، یعنی 1۰ نفر را از فهرس��ت مهاجرت کنندگان به خارج از کشور 
کاس��ته و در کشور ماندگار کرده است. هر کدام از این جوانان می توانند اشتغال 

قابل توجهی ایجاد کنند.
س��تاری، ب��ا بی��ان اینکه تولی��د اش��تغال و خل��ق ارزش افزوده مح��دود به 
اس��تارت آپ های حوزه خدماتی نیس��ت، ادامه داد: اکنون استارت آپ های حوزه 
فناوری های پیش��رفته نیز وارد میدان شده اند و اس��تارت آپ های حوزه بیوتک، 
هوافضا و نانوفناوری، س��لول های بنیادی بهترین زیس��ت بوم استارت آپی منطقه 

را شکل داده اند.
بخش خصوصی و نقش کلیدی اش

رئیس س��تاد فرهنگس��ازی اقتصاد دانش بنی��ان، رونق پژوهش ه��ای کارآمد 
و محصول مح��ور را ب��ا همکاری بخش خصوصی دانس��ت و گف��ت: وقتی درباره  
پارک ه��ای علم و فناوری صحبت می کنیم، در واقع از زیرس��اخت هایی س��خن 
می گوییم که با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می شود و از نوآوری، ارزش 

افزوده خلق می کند.
ستاری با تاکید بر اینکه با تکیه صرف پژوهشگاه ها بر بودجه دولتی، محصول 
کارآم��د حاصل نمی ش��ود، بیان کرد: اگ��ر به دنبال تولید محص��ول از پژوهش 
هس��تیم باید میدان را ب��رای حضور بخش خصوصی گس��ترده کنیم. بر همین 
اس��اس، قراردادهای جدی��د را که حمایت می کنیم، با حض��ور بخش خصوصی 
منعقد می شود چراکه برای رسیدن پژوهش به محصول، مشتری باید در فرآیند 

کار نقش آفرین باشد.

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در نمونه های موفق پارک های 
علمی و فناوری یا مراکز رش��د، نسبت س��رمایه گذاری دولت به بخش خصوصی 
یک به1۰ است. در پارک فناوری پردیس به عنوان الگویی موفق از حضور بخش 
خصوص��ی، در ی��ک محیط 3۰ هکتاری که فازهای بعدی آن در دس��ت تکمیل 
و احداث اس��ت و با اش��تغال بیش از 5هزار جوان دانش آموخته در بیش از 25۰ 

واحد مستقر، بیش از ۹هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.
دانشگاه و میدان دادن به نوآوری ها

وی با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در دانشگاه ها نیز برجسته است، اظهار 
داش��ت: دانشگاهی که تصور کند با پول دولت می تواند به جایی برسد در اشتباه 
اس��ت. سقف آرزوهای دانشگاه که جزئی جدایی ناپذیر از جامعه به شمار می رود 
و نقش��ی سرنوشت س��از ایفا می کند، باید از محل فروش فن��اوری، قراردادهای 
ارتباط با صنعت و ش��رکت های دانش  بنیان کسب درآمد کند. بخش قابل توجه 
درآمد دانش��گاه های موفق دنیا از همین محل ها تأمین می شود و دانشگاهی که 
در تأمین بیش از ۹۸درصد بودجه خود به شهریه و بودجه دولتی وابسته است، 

نمی تواند در تحقق بلندپروازی های فناورانه و نوآورانه کارآمد باشد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، ش��أن و رس��الت اصلی دانش��گاه و پژوهش��گاه ها را 
تحرک بخش��یدن به جامعه و حل مشکالت اساسی دانست و اظهار داشت: تکیه 
دانش��گاه به ش��هریه و بودجه دولتی به میزان بیش از 15درصد معنادار نیست و 
زمان��ی این نگرش تغییر می یابد که توجه ویژه ای ب��ه پارک های علم و فناوری، 
مراکز رشد و ش��تابدهنده ها صورت بگیرد. بخش مهم دانشگاه، ارتباط با محیط 
پیرامونی است و دانشجویی با صرف هزینه مردم جامعه درس خوانده است، باید 

در مسیر حل مشکالت همین جامعه و مردمش حرکت کند.
وی افزود: با همین تحول در اندیش��ه ها و نگرش ه��ا، اکنون مدل های موفقی 
در پایتخت و ش��هرهای بزرگ کشور پیاده س��ازی شده است که می تواند الگوی 

دیگر استان ها باشد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه هیچ دانشگاهی در دنیا به تنهایی وارد 
تولید محصول تولید نمی شود، گفت: دانشگاه تولید محصول و خلق فناوری را به 
کمک شرکت هایی که توسط دانشجویان یا اساتید دانشگاه ایجاد شده و از سوی 
دانش��گاه حمایت ش��ده، محقق می کند و درآمدش از این محل را در پژوهش ها 
و تحقیق و توس��عه های بعدی، تجهیز آزمایش��گاه ها، کم��ک به تحقق خالقیت 

دانشگاهیان و در نتیجه رونق اقتصاد، صرف می کند.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری در پایان این نشس��ت گفت: در 
ح��ال حاضر جزو تولیدکننده ماش��ین آالت نانوفناوری هس��تیم و اینکه بتوانیم 
ماشین س��ازی کنیم و تجهیزات نانویی را به کش��وری مانن��د چین که در حوزه 
ماشین سازی توانمند است با کیفیتی باال و مزیت های رقابتی، به فروش برسانیم 
اتفاقی باورنکردنی در رونق تولید دانش بنیان است، این گام به کمک شرکت های 

دانش بنیان محقق شده است و تمامی استان ها، در همین مسیر گام بردارند.

با تمام توان از خالقیت جوانان حمایت می کنیم
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در سراس��ر دنیا تعاریف متعددی از مفهوم رهبری تیم وجود دارد، اما 
تنه��ا تعداد کمی از آنها که معنای جهت گی��ری هویت فردی را دارند، 

صحیح هستند.
انس��ان از 2۰۰ س��ال گذش��ته تقریبا در تمام زمینه ها پیشرفت های 
بزرگی داشته است. بااین حال، براساس نقص های موجود می توان گفت 
انس��ان هنوز در رهبری به مهارت نرس��یده است، اما مشکل کجاست؟ 
ش��اید مش��کل اصلی به روش تعریف و درک این کلمه مربوط باشد. در 
ادامه به س��ه تصور غلط یا سوءبرداشت بزرگ درباره رهبری اشاره شده 

است.
1. رهبری به معنای تأثیرگذاری بر دیگران برای دستیابی به 

هدفی است
راجیو پش��اواریا، نویس��نده  اصلی این مقاله، اغلب اوقات همایش های 
رهب��ری خود را با دس��ته بندی افراد حاضر به چن��د گروه کوچک آغاز 
می کن��د و از آنها می خواهد این جمله را در 15  کلمه یا کمتر، تکمیل 
کنن��د: »رهبری به معن��ای ...«. صرف نظ��ر از تعداد مخاط��ب یا محل 
برگزاری همایش، تقریبا تمام گروه ها تعریف یکس��انی را از رهبری ارائه 

می دهند. تعریف آنها را می توان در این جمله خالصه کرد:
رهبری به عمل هدف گذاری مش��ترک و تش��ویق یا تحریک افراد به 

همکاری برای رسیدن به آن هدف مشترک اطالق می شود.
گرچ��ه افراد در نق��اط مختلف جهان به زبان ه��ای مختلفی صحبت 
می کنن��د، اما جوهر تعری��ف تمام آنها تقریبا یکس��ان اس��ت. رهبری 
به معنای وظایفی است که رهبر برای مردم انجام می دهد، اما آیا چنین 
تعریفی صحیح است؟ برای مثال رهبرهایی مانند مهاتما گاندی، نلسون 
ماندال و مارتین لوتر کینگ جی . آر با هدف انجام وظیفه برای دیگران به 
این مقام نرس��یده اند. آنها صرفا اهداف ش��فاف و مشخصی را برای خود 
تنظیم کرده اند و انگیزه  خود را برای نبرد بی پایان به سمت هدف خود 
باال برده اند، درنتیجه به مدل های قدرتمندی تبدیل ش��دند که در طول 
س��ال ها الهام بخش افراد دیگر بودند و باعث شدند افراد زیادی به مسیر 

آنها ملحق شوند. به گفته مهاتما گاندی:
»پیام من همان زندگی من است«

2. رهبری به معنای داشتن اختیار برای ایجاد تغییر است
پش��اواریا در اقدام جالب دیگری از مردم می خواهد رهبران و س��ران 
کش��ورهای خود را نام ببرند. آنها بالفاصله پس از ش��نیدن این س��ؤال 
نام رئیس جمهور یا نخس��ت وزیر خود را به زبان می آورند. سپس از آنها 
می خواه��د نام رهبر ش��رکت را بگویند و آنها بدون هی��چ تردیدی نام 
رئیس، مدیرکل یا مدیرعامل خود را می گویند، اما با مطرح کردن سؤال 
سوم با سکوت حیرت آوری روبه رو می شود: آیا رهبری به معنای داشتن 

جایگاه و اختیار است؟ 
معموال اغلب افراد بر این باورند، فردی که دارای رس��می ترین جایگاه 

و قدرت در گروه اس��ت همان رهبر است، اما آیا همیشه قدرتمند ترین 
ش��خص، رهبری افراد را برعهده دارد؟ آیا رهب��ری به معنای جایگاهی 

است که شخص اشغال می کند یا کاری که انجام می دهد؟
سوءبرداش��ت ش��ماره  2 هم از سوءبرداش��ت ش��ماره  1 سرچش��مه 
می گی��رد. به این دلیل که اف��راد معتقدند رهبری به معنای تأثیرگذاری 
بر دیگران برای دس��تیابی به هدفی اس��ت، طبیعی است که فکر کنند 
ش��خصی با رس��می ترین اختیارات همان رهبر است. پشاواریا 11 سال 
پی��ش دراین ب��اره کتابی به عنوان »تع��داد زیادی رئی��س، تعداد کمی 
رهبر« نوش��ته است. مجددا با بررسی رفتار گاندی، ماندال، لوترکینگ و 
رهبرهای دیگر در طول تاریخ متوجه می ش��وید اغلب آنها هرگز دفتری 
سیاس��ی نداش��تند، حتی از قدرت و اختیار رس��می برخوردار نبودند و 
هرگز ارتش هایی را زیر سلطه  خود نداشتند. رهبرهای بزرگ، از اختیار 

و جایگاه رس��می چندانی برخوردار 
نبودند، بااین حال اغلب افراد نس��بت 
به نبود اختی��ارات کافی برای ایجاد 

تغییر شکایت دارند.
گان��دی، مان��دال و لوترکین��گ از 
نمونه های برجسته  رهبری قدرتمند 
در قرن بیستم هستند اما این مسئله 
صرف��ا به ق��درت مربوط نمی ش��ود. 
ب��رای  آنه��ا  الهام بخش��ی  ق��درت 
میلیون ها نفر از باور قوی آنها نسبت 
به مجموعه ای از ارزش ها سرچشمه 
می گی��رد ک��ه هرگز آنها را تس��لیم 
نکردند و به هدف بزرگ تری از خود 
آنها وابسته است. ازآنجاکه هدف آنها 
به ش��دت ریش��ه در عقاید آنها دارد 
و ازآنجاکه اولویت ه��دف از اولویت 
خودش��ان باالتر بوده است، ترس را 
کنار گذاش��تند، بنابرای��ن به خاطر 

ش��جاعت باال، هرگز تسلیم نش��دند؛ درنتیجه هرگز شکست نخوردند. 
هیچ ک��س عنوان، دفتر یا اختیارات رس��می به آنها ن��داد. منبع قدرت، 

درون آنها بود. نلسون ماندال می گوید:
»من هیچ وقت نمی بازم. بلکه یا پیروز می ش��وم یا از شکست ها درس 

می گیرم.«
3. اطاعت = رهبری

اغلب افراد به اشتباه اطاعت را رفتار مقابل رهبری می دانند. آنها نه تنها 
این دو مفهوم را اش��تباه می گیرند بلکه دنباله روی یا اطاعت را مش��ابه 
رهب��ری ارزش گذاری می کنند. آنها ناخودآگاه هر روز به این مفهوم تن 

می دهند. تا جایی که حتی اگر به آنها در این مورد هش��دار داده ش��ود، 
مخالفت می کنند، اما وقتی با مثال ها روبه رو می ش��وند، سکوت اختیار 

می کنند. این مثال را در نظر بگیرید:
والدین، معم��وال از اطاعت فرزندان خود لذت می برند، اما سرکش��ی 
آنها را تحمل نمی کنند؛ اما کودک خیلی زود متوجه می ش��ود که تنها 
راه رس��یدن به پاداش والدین، اطاعت از حرف های آنها اس��ت. والدین 
هم همیشه فکر می کنند صالح فرزندان خود را می شناسند درحالی که 
متوجه نیس��تند با این رفتار فرزندان خود را صرفا دنباله رو یا مطیع بار 
می آورند. بااین حال باز هم امیدوار هستند رهبران خوبی را تربیت کنند.

چنین تصور غلطی با رفتن کودک به مدرس��ه هم تکرار می ش��ود. در 
اغلب کالس های درس سراسر جهان، مطیع ترین دانش آموز، برای معلم 
عزیز و دوست داش��تنی است. حتی معموال مطیع ترین کودکان به عنوان 
الگ��وی بی نقص ی��ا نماینده  کالس 
منصوب می ش��وند. در اینجا باز هم 
پاداش اطالعات مت��رادف با رهبری 

تلقی می شود.
بعض��ی  کس��ب وکار  دنی��ای  در 
مش��ارکت  براس��اس  ش��رکت ها 
کارمندان ب��ه آنها پ��اداش و ترفیع 
می دهن��د. پاداش این ش��رکت ها از 
روی حس��ن نی��ت اس��ت زی��را آنها 
معتقدند برای رس��یدن ب��ه رهبران 
خ��وب بای��د براس��اس بازده��ی به 
کارمن��دان پاداش بدهند، اما ارزیابی 
آم��ار  براس��اس  رهب��ری  بازده��ی 
کار  کارمند  مش��ارکت  نظرس��نجی 
اش��تباهی اس��ت. زیرا اگر امتیازها، 
ترفیع ه��ا و پاداش ها دیگر براس��اس 
میزان مش��ارکت کارمن��د اختصاص 
پیدا کنند، باز ه��م رفتار دنباله روی 

و جلب رضایت در کارمندان تقویت می شود.
آنها از تصمیم گیری های س��خت که برای شرکت ضروری هستند اما 
در می��ان کارمندان محبوبیتی ندارند خودداری می کنند. جلب رضایت 
به معنای اطاعت اس��ت نه رهبری. این مش��کل در نشست ها هم تکرار 
می ش��ود. وقتی مدیرعاملی جهت گیری و طرح اس��تراتژیک جدیدی را 
ارائه می کند و از هیات مدیره می خواهد آن را تصویب کنند، هیات مدیره 
این سؤال ها را مطرح می کنند: این طرح بهترین اقدام ممکن است؟ چه 
تع��داد از صنایع دیگر چنین طرحی را تأیی��د می کنند؟ اگر مدیرعامل 
بتوان��د نمونه ای از موفقی��ت دیگران ارائه کند، هیات مدیره به س��رعت 

ط��رح را قبول می کنن��د؛ زیرا آنها دنباله روی بهترین طرح ها هس��تند، 
ام��ا اگ��ر مدیرعامل بگوید هنوز کس��ی این طرح را اجرا نکرده اس��ت، 
عدم رضایت هیات مدیره را در پی خواهد داش��ت. پیتر تیل، بنیان گذار 

پی پال می گوید:
بیل گیتس بعدی سیستم عاملی نمی سازد و لری پیج یا سرجی برین 
بعدی موتور جس��ت وجویی نخواهند ساخت. کپی کردن از دیگران دنیا 
را از عدد 1 به n می برد و فقط به تعداد کپی های موجود در دنیا اضافه 
می کن��د، اما وقتی دس��ت به خلق و ابتکار جدی��دی می زنید از ۰ به 1 
می روی��د به این معنا که فقط ی��ک نمونه از آن طرح در کل دنیا وجود 
دارد. قهرمان های فردا با رقابت ظالمانه در بازار کنونی برنده نمی شوند؛ 
بلکه از رقابت با یکدیگر فرار می کنند زیرا کسب وکار آنها منحصربه فرد 

خواهد بود.
ساالنه میلیاردها دالر صرف توس��عه  رهبری در سراسر دنیا می شود، 
اما به دلیل نبود تعریف دقیق و ش��فاف از مفهوم رهبری، رهبری خوب 
به ن��درت در دنیا دیده می ش��ود. ب��ه دلیل همین برداش��ت های غلط، 
اکثر کارمن��دان آموزش غلط می بینند. دوره ه��ای مربوط به این بحث 
شامل مهارت های تأثیرگذاری، مش��ارکت، شبیه سازی بهترین اقدام ها 
و هوش هیجانی هس��تند. براس��اس نمونه های باال، رهبری نه به معنای 
تأثیرگذاری بر دیگران یا دس��تور دادن به آنها اس��ت نه به معنای تقلید 
از بهترین کارها. بلک��ه رهبری به معنای هدایت و جهت دهی به زندگی 
فردی اس��ت، اما این هدف چگونه محقق می ش��ود؟ با میل فزاینده به 
خلق آینده ای بهتر و تسلیم نشدن در شرایط سخت. به طور کلی رهبری 

را می توان به موارد ذیل خالصه کرد:
1. زندگی براس��اس مجموع��ه ای از ارزش های ش��خصی به طوری که 

تحت هیچ شرایطی نباید از آنها دست کشید.
2. تص��ور و دنبال کردن هدفی براس��اس هم��ان ارزش ها، هدفی که 

واالتر از خود شخص باشد.
3. قدرت برخاس��ته از باور ف��ردی به هدفی ب��اارزش که تحت هیچ 

شرایطی نباید آن  را تسلیم کرد.
بنابرای��ن برای اینکه بدانید رهبر خوبی هس��تید یا خواهید ش��د این 

سؤال ها را از خود بپرسید؟
1. درک ش��ما از رهبری واقعی چیس��ت؟ آیا درک ش��ما به س��مت 
تأثیرگذاری، مدیریت و تشویق دیگران است یا به سمت انگیزه دادن به 

خود برای آینده ای بهتر؟
2. منب��ع اصل��ی اعمال قدرت ش��ما بر دیگران کجاس��ت؟ اختیارات 

رسمی یا ارزش ها و هدف؟
3.  آیا تابه حال ناآگاهانه مفاهیم اطاعت و رهبری را اشتباه گرفته اید؟
4.  آیا خیلی ساده زندگی می کنید یا به زندگی خود جهت می دهید؟
FORBES/zoomit :منبع

بزرگ ترین تصورات غلط درباره رهبری تیم کسب و کار
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نوآوری »زیست بوم« به رونق تولید صنایع دانش بنیان می انجامد
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��ور گفت رونق تولی��د دانش بنیان به عنوان یکی از اساس��ی ترین 
اولویت های س��ال جاری فعاالن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است. رونق این تولیدات با تعاملی سازنده 
میان دانشگاهیان، صنایع، فعاالن دانش بنیان و استارت آپ ها بر بستر زیست بوم کارآفرینی و نوآوری رنگ 

واقعیت می گیرد.
به گزارش ایس��نا، س��ورنا ستاری در دومین بخش از سفر یک روزه ای که به شهرستان های غرب استان 
مازندران داش��ت، ضمن بازدید از تازه ترین دستاوردهای دانش بنیان فعاالن کارخانه سلمان، با بیان اینکه 
رون��ق تولید به کمک تزریق نوآوری های فعاالن زیس��ت بوم کارآفرینی و ن��وآوری به بدنه صنعت صورت 
می گیرد، ادامه داد: رونق تولید دانش بنیان، اصلی ترین اولویت  س��ال جاری فعاالن زیس��ت بوم کارآفرینی 
و نوآوری اس��ت. این راه با تزریق نوآوری کس��ب و کارهای دانش بنیان و اس��تارت آپی به صنایع، تعامل 
دانش��گاه ها و جوانان خالق با صنعت هموار می شود؛ خوش��بختانه اکنون این تعامل به لطف رونق یافتن 

زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، به تولیدات ارزنده و خدمات اثرمند منجر شده است.
وی افزود: ما در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تالش کردیم تا با فراهم کردن زیست بومی 
جدید و پویا، شکل تازه ای از تعامل میان نوآوری دانشگاهیان با توانمندی های صنعت شکل بگیرد. حاصل 
این زیست بوم، رونق گرفتن صنایع دانش بنیان با ارزش افزوده و اشتغال خارق العاده است. صنایعی که به 
مدد تزریق نوآوری  کس��ب و کارهای دانش بنیان، به کمک دانشگاهیان، می توانند تولید را رونق ببخشند 

و راه را بر واردات بی رویه محصوالت دیگر کشورها ببندند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنی��ن از تأمین نیازهای فناوران��ه تحریمی به کمک فعاالن 
زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی گفت و ادامه داد: یکی دیگر از مزیت های میدان دادن به کسب و کارهای 
دانش بنیان و اس��تارت آپی، تأمین محصوالت و خدمات دانش بنیانی اس��ت ک��ه محدودیت ها و تحریم ها 
دست یافتن به آنها را دشوار کرده بود. شرکت های دانش بنیان و استارت  آپی، در سال های اخیر به خوبی 
مس��یر صعب العبور تأمین مهم ترین و پیشرفته ترین نیازهای فناورانه کشور را هموار کردند. باید محیطی 

مساعد برای فعالیت فناورانه این افراد ایجاد شود. 
س��تاری، اهمیت توجه استان به ایجاد الزمه های اصلی زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری را یادآور شد و 
گف��ت: باید در اس��تان ها مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری و همچنی��ن بخش های فعال در حوزه 
سرمایه گذاری روی ایده های خالق جوانان دانش آموخته فعال شود. گام های خوبی در مسیر پیموده شده 
اما تا نقطه ایده آل فاصله وجود دارد که کاهش آن، نیازمند عزم و تحول جدی در نگرش همه بخش های 

استان است.
وی، صنایع مازندران را ظرفیتی ارزشمند برای رونق زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانست و افزود: در 
این بخش از اس��تان مازندران، ظرفیت های بسیار خوبی برای رونق زیست بوم کارآفرینی و نوآوری وجود 
دارد؛ الزم است تا توجه و تمرکز بیشتری بر روی توسعه زیرساخت ها، این ظرفیت بالقوه در خدمت رونق 

کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی قرار بگیرد.
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهور با اش��اره به گام ه��ای جدی و اثرمند معاون��ت علمی و فناوری 
ب��رای حمایت زیرس��اختی از توس��عه زیس��ت بوم کارآفرینی و ن��وآوری، ادامه داد: در مس��یر حمایت از 
زیس��ت بوم نوآوری اس��تان مازندران، جدی و مصمم گام برمی داریم و اولویت س��ال جاری نیز حمایت از 
این زیرس��اخت ها با هدف رونق هرچه بیشتر زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است. استان باید با یک نگاه 
همراه و همدل، تمامی امکانات خود را در اختیار سرمایه های خالق و دانش آموخته اش قرار دهد، معاونت 
علمی و فناوری نیز همراه و هم پای اس��تان، تمام قد از رونق زیست بومی که میزبان این سرمایه ارزشمند 

باشد، حمایت می کند.
س��تاری اجرایی ش��دن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در س��ال های اخیر را یکی از گام های 
جدی برای رونق این زیس��ت بوم عنوان و تصریح کرد: نتیجه اعتماد به خالقیت و نوآوری های جوانان، با 
درخشش بیش از 4هزار و 5۰۰ شرکت دانش بنیان و بیش از ۶هزار استارت آپ که نیازی مهم و فناورانه 
تولید می کنند یا با ارائه خدمتی نوآورانه، راه تازه ای پیش روی جامعه می گش��ایند، نمایان ش��د. اجرایی 
ش��دن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و نیز حمایت از استارت آپ ها، در اقتصاد و اشتغال اثرمند 
بوده اس��ت؛ به طوری که فروش سال گذشته این شرکت ها بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان بود؛ این میزان 

فروش قطعا در سال جاری نیز افزایش خواهد داشت.

فرهنگ کارآفرینی با آموزش های صحیح و تکمیلی معنا پیدا می کند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت ب��ا حمایت دولت تجهیزات 
آموزشی فنی و حرفه ای به گونه ای طراحی شود که پاسخگوی نیازهای روز باشد. مجلس و دولت آنگونه 

که شایسته فنی و حرفه ای است حمایت نکرده اند.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی مقدسی در بازدید از فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: در دنیا و کشور 

ما حرفه آموزی و مهارت آموزی به عنوان یک ضرورت در فرهنگ کار عنوان نشده است.
وی افزود: حرفه آموزی و مهارت آموزی باید در مدارس از دوره پیش دبس��تانی آغاز ش��ود، در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته آموزش ها جهت دار و با استراتژی روشن بوده و افراد از کودکی آینده خود را تصور 
کرده و رقم می زنند. متاس��فانه در کش��ور ما برخی از افراد تحصیلکرده دچار سرخوردگی هستند و هیچ 

امیدی نسبت به آینده ندارند و این حس هرچند موقت باشد باز هم نباید ایجاد شود.
وی با بیان اینکه »برای نجات کش��ور باید فرهنگ آموزش کاربردی و فنی و حرفه ای به معنای واقعی 
ترویج داده شود«، بیان کرد: پیشرفت علم و تکنولوژی باید مورد توجه قرار گیرد به ویژه اینکه در سطح 

دنیا هم اگر افراد مدارک و علم خود را به روز نکنند بی سواد خوانده می شوند.
مقدس��ی ادام��ه داد: برای آموزش به افراد تجهیزات نیز باید به گونه ای باش��د ک��ه جوابگوی نیاز روز و 
تکنولوژی های پیشرفته باشد تا بتوان به جرأت بر ارائه آموزش کامل توسط فنی و حرفه ای تاکید کرد که 
در این راستا حمایت دولت و مجلس نیاز جدی است تا آموزش و تربیت به صورت کاربردی باشد. فنی و 

حرفه ای باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
وی اضاف��ه ک��رد: ن��گاه به اداره جامعه و س��اختار اداری کش��ور باید تغییر یابد به ای��ن معنا که برخی 
س��ازمان ها به مردم واگذار ش��وند. نظام آموزشی در حال حاضر اقیانوسی با عمق یک متر و نیازمند تغییر 
اس��ت. وی تاکی��د کرد: فرهن��گ کارآفرینی با آموزش ه��ای صحیح و تکمیلی معنا پی��دا می کند و برای 
رس��یدن به نتیجه مطلوب باید دس��تگاه های مرتبط با حرفه آموزی و فن آموزی به نحوی عمل کنند که  
فارغ التحصیالن و کارآموزان بتوانند در محیط واقعی کار به صورت اثربخش ورود کنند. تجهیزات آموزشی 
فنی و حرفه ای برای تامین نیازهای روز کافی نیست در نتیجه باید دولت این نیازها را به گونه ای طراحی 
کند که تجهیزات پاس��خگوی نیازهای روز باش��د. پرسنل فنی و حرفه ای باید انگیزه نیروهای انسانی فنی 

و حرفه ای و آموزش دهندگان را ارتقا دهد تا این مسیر به درستی سپری شود.
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خالقیت اگرچه برای بس��یاری از افراد یک امر ذاتی تلقی می شود، 
با این حال واقعیت این اس��ت که این امر کامال اکتسابی بوده و افراد 
بای��د آن را در خ��ود پرورش دهند، با این حال با توجه به این امر که 
توانایی ه��ای افراد با یکدیگر متفاوت اس��ت، برخی از ذهنی خالق تر 
بهره مند هستند. با تمرین، می توانید این تفاوت های کوچک را عمال 
بی معنا س��ازید. در محیط کاری، وجود خالقیت امری کامال ضروری 
بوده و به همین خاطر نباید این امر را صرفا یک مزیت تلقی کرد. در 
این رابطه توجه داش��ته باش��ید که خالقیت صرفا شامل مرحله فکر 
کردن نبوده و شما باید بتوانید آن را در دنیای واقعی نیز پیاده سازی 
کنی��د. با این حال علت اصلی این امر که بس��یاری از افراد به دنبال 
تقویت خالقیت خود نیستند، تصور آنها بر روی این موضوع است که 
نیاز به انجام اقدامات بزرگ و زمان بر خواهند داشت، با این حال برای 
افزایش خالقیت، بزرگی اقدام مطرح نبوده و اس��تمرار داشتن آن راز 
موفقیت محسوب می شود. به همین خاطر اقدامات ساده ولی موثر به 
این علت که امکان تمرار هر روزه آنها فراهم است، بهترین گزینه های 
موجود است. در همین راستا و در ادامه به بررسی سه اقدام ساده برای 

افزایش خالقیت در کار خواهیم پرداخت. 
1-از یک جا نشستن خودداری کنید 

امروزه روانش��ناس ها اثبات کرده اند که ذهن و جسم با یکدیگر 

ارتباط مس��تقیمی را دارند. به همین خاطر نی��ز نمی توان انتظار 
داش��ت که با س��اکن بودن، بتوان خالقیت و تح��رک ذهنی الزم 
را داش��ت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا چیدمان دفتر کاری 
ش��ما به نحوی باشد که از نشستن های طوالنی، فاصله بگیرید. در 
نهایت این امر تنها به حضور در دفتر کار خالصه نش��ده و توصیه 
می شود تا در بین استراحت های خود، زمانی را برای خارج شدن از 
شرکت و قدم زدن اختصاص دهید. این امر به کاهش فشار کاری 
و فرص��ت برای فکر کردن در رابطه ب��ا موضوعات مختلف خواهد 
ش��د. بدون شک پاکس��ازی ذهن، باعث خواهد شد تا شرایط الزم 
برای بروز خالقیت مهیا ش��ود. در نهایت این امر که خالقیت های 
خود را در جایی یادداشت کرده و با دیگران نسبت به آن صحبت 
کنید، پس از مدتی به نظم دهی به ذهن شما منجر خواهد شد. به 
همین خاطر نیز ه��ر ایده جدیدی را نباید یک خالقیت کاربردی 

تلقی کرد. 
2-تجربیاتی جدید داشته باشید 

هر تجربه ای دارای درس ها و نکته های ارزش��مندی خواهد بود 
که به افزایش توان ذهنی شما کمک خواهد کرد، با این حال برای 
این امر می توانید از اقدامات بسیار ساده استفاده کنید. برای مثال 
انجام متفاوت یک فعالیت همیش��گی در راستای فاصله گرفتن از 
روزمرگی، اقدامی کامال س��ودمند اس��ت. درواق��ع برای یک ذهن 
خالق، الزم است تا آمادگی الزم را در خود شکل دهید. به همین 
خاط��ر این امر که به یک باره بخواهی��د از ذهنی خالق برخوردار 

ش��وید، بدون شک مشکل ساز بوده و به علت بی نتیجه بودن، شما 
را کامال ناامید خواهد س��اخت. در این راستا ضروری است تا صبر 
کافی را داش��ته و از بی��ش از حد عجول بودن فاصل��ه بگیرد. در 
نهای��ت فراموش نکنید ک��ه به هر میزانی ک��ه ورودی-های ذهن 
ش��ما متنوع تر باش��د، خروجی های آن نیز ب��ه خالقیت نزدیک تر 

خواهد بود. 
3-عوامل حواس پرتی را نابود سازید 

بس��یاری از ش��رکت های بزرگ به مانند گوگل، از اتاق های فکر 
برخوردار هس��تند که در آنه��ا هیچ-گونه عامل حواس پرتی وجود 
نداش��ته و این امر باعث می شود تا امکان تفکر عمیق وجود داشته 
باش��د. درواقع ش��ما باید بر روی یک موض��وع تمرکز کافی کنید 
ت��ا به ایده های خالقان��ه در رابطه با آن نزدیک ش��وید. به همین 
خاط��ر نیز در صورتی که امکان ایجاد یک اتاق فکر وجود ندارد تا 
زمان��ی را با خود خلوت کنید، الزم اس��ت تا تمامی مواردی را که 
باعث حواس پرتی ش��ما می شود را شناس��ایی کرده و آنها را نابود 
س��ازید. در این رابطه فکر کردن برای یافتن بهترین راه حل ها نیز 
به افزایش خالقیت ش��ما کمک خواهد کرد. برای مثال در صورتی 
که صدا مهم ترین عامل حواس پرتی در محل کار ش��ما محس��وب 
می شود، می توانید از گوشی های صداگیر استفاده کنید. در نهایت 
مطالع��ه مقاالت مرتبط و مش��اهده جدیدترین خالقیت ها در این 

زمینه کمک شایانی محسوب می شود. 
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