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سیر کاهشی قیمت مسکن در 12 منطقه شهر تهران کلید خورد

آغازکاهشقیمتها
گزارش های میدانی و همچنین تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره تحوالت مس��کن پایتخت نش��ان می دهد بهای مسکن ۱۲ 
منطقه شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته که بیشترین کاهش قیمت مسکن در منطقه ۲۲ و سپس در منطقه 
۴ بوده است. طبق آنچه که بانک مرکزی از آمار میانگین قیمت مسکن در مناطق بیست ودوگانه تهران منتشر کرده است، متوسط 
بهای مسکن در تیرماه با 0.۴ درصد افزایش نسبت به خردادماه به ۱۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است، اما 
نگاهی به آمار مناطق مختلف نشان می دهد که بهای مسکن در ۱۲ منطقه شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، 
چنانچه بیشترین کاهش قیمت مسکن در منطقه ۲۲ با 8.9درصد کاهش و سپس در منطقه ۴ با ۴.9درصد کاهش قیمت بوده است.
به گزارش فارس، اما آنچه که عجیب به نظر می رسد، ادامه روند صعودی قیمت مسکن در منطقه یک تهران است. بهای مسکن در 
منطقه یک در ماه گذشته ۱۱.۲درصد رشد داشته، در حالی که منحنی قیمت در این منطقه از ابتدای شروع رشد قیمت مسکن...

حیدر مستخدمین حسینی: راه 
حمایت از تولید از بانک ها می گذرد

شرط خوب شدن 
 حال تولید
در ایران چیست؟
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آخرین وضعیت ادغام بانک های نظامی

 تابلوی بانک های ادغام شده
تا پایان سال یکسان سازی می شود

دانشگاه آزاد بازار دیجیتال راه اندازی می کند
سخنرانی بدون استرس با 15 راهکار طالیی

بهبود عملکرد مغز با 5 اقدام ساده 
آیا شرکت ما آماده بازاریابی محتوایی است؟

بازاریابی با بلوتوث و وای فای
برندسازی شخصی با 5 نکته طالیی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آلفابت با پیشی گرفتن از اپل 
اکنون بیشترین نقدینگی را دارد
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از سـال 1۹6۰ تاکنون ۷1 کشور جهان به حذف صفر از پول 
ملـی خود دسـت زده اند. در ایـن مدت، 1۹ کشـور یک بار 

اقدام به حذف صفر کرده و 1۰ کشـور نیز دو بار این 
سیاست را اجرا کرده اند. در این میان، آرژانتین...

 حذف 4 صفر از پول ملی
چه تاثیری بر تورم و قدرت خرید مردم دارد؟

نسبتحذفصفروارزشپول

یادداشت
ماشین تولید صفر روشن 

می ماند؟

خب��ر کوت��اه ب��ود و مختص��ر؛ 
»ح��ذف چه��ار صف��ر از ری��ال و 
تبدیل آن به توم��ان، جزییات آن 
بعدا اعالم خواهد ش��د.« با تصمیم 
هیات دول��ت، روند ح��ذف چهار 
صف��ر از پول مل��ی کلی��د خورد. 
این تصمیم ظاه��را با هدف حفظ 
کارای��ی پ��ول مل��ی و تس��هیل و 
بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد 
در تبادالت پ��ول داخلی و... اتخاذ 
شده اس��ت. چنانچه این الیحه در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب 
برس��د، ه��ر ۱0 هزار ری��ال، یک 

تومان جدید خواهد بود.
تجمیع پنج ده��ه تورم بر روی 
هم موجب ش��د تا اقتص��اد ایران 
چش��مانش را بر روی یک واقعیت 
ب��از کن��د. اس��کناس های رایج در 
جامعه با وجود بزرگی شان و حتی 
تبدیل غیررس��می ریال به تومان، 
در برابر ت��ورم انباش��ته، خاصیت 
خ��ود را از دس��ت داده اند. حذف 
چه��ار صف��ر نتیجه این داس��تان 

است.
ماج��رای تغیی��ر واح��د پول و 
ح��ذف صفرها به اوای��ل دهه ۷0 
و تورم ه��ای صع��ودی آن روزه��ا 
برمی گردد، اما در آن دوره کس��ی 
به صورت جدی پیگیر ماجرا نشد 

و همه چیز در حد حرف 
2و پیشنهاد باقی ماند...

سه شنبه
15  مرداد

13۹8
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فرصت امروز: نخستین نشست مطبوعاتی وزیر امور خارجه در محل این وزارتخانه دیروز با حضور 
خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار ش��د. در این نشس��ت خبری، ابتدا محمود دعایی، علی ربیعی و 

محمدجواد ظریف به ایراد سخنان خود پرداخته و سپس خبرنگاران به طرح سواالت خود پرداختند.
وزیر امور خارجه در این نشست با بیان اینکه امنیت و پیشرفت ما قابل خرید و فروش نیست، گفت: 
امنیت و پیشرفت ما از مردم نشأت می گیرد و هر قدر بر ما فشار آوردند و تحریم کردند با اتکا به مردم 

پیشرفت کردیم.
ظریف، تحریم وزیر امور خارجه یک کشور را تحریم مذاکره و گفت وگو خواند و ادامه داد: مسیری 
که آنها پیش گرفته اند هر روز به سمت ناکامی در گفت و گو پیش می رود. دوران کنونی جهان، دوران 
س��لطه نیست، بازیگران متنوع شده اند و انسا ن ها قدرتمند ش��ده اند، قدرت شما خبرنگاران به خاطر 
افزایش قدرت انسان است. امروز یک خبرنگار می تواند معادالت را جا به جا کند و این واقعیت دنیای 

امروز ماست.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: رسانه می تواند به آینده جهان شکل بدهد، دوران ابرقدرت ها به سر آمده 
و دوران انس��ان ها، افراد و مردم آغاز ش��ده است و خوشحالیم که جمهوری اسالمی ایران در طول ۴0 

سال گذشته هیچ وقت در کنار قدرت ها نبوده و در کنار مردم بوده است.
دوران گفتمان سلطه تمام شده است

به گزارش ایرنا، ظریف با اشاره به نقشه  ریزی تیم »بی« و شرارت آنها در دنیا، گفت: تیم »بی« امروز 
در دنیا شرارت به پا می کند؛ درحالی که گفتمان ِگفت و گو، صلح، رعایت قانون، فراگیری همراهی و 
همکاری و همدلی را ایران مطرح کرده اس��ت، برای همین اس��ت که امروز ایاالت متحده در دنیا تنها 
اس��ت؛ ایاالت متح��ده حتی در حوزه هایی مانند حوزه نظامی که برای دیگ��ران نقش ابرقدرتی دارد، 
نمی تواند ایجاد ائتالف کند. کشورها یکی پس از دیگری به رغم ارتباطات خوبی که با ایاالت متحده 

دارند خجالت می کشند اسم شان در یک فهرست همراه ایاالت متحده باشد.
ظریف خاطرنشان کرد: دولت ایاالت متحده چنین وضعیتی برای خودش ساخته است. قانون گریزی 
و قانون شکنی و خالف رفتار انسانی عمل کردن با جلوگیری از دسترسی مردم به دوا، غذا و دارو و با 
ایجاد فتنه، ایجاد تنش با ایجاد بحران، کارشان است. هر جا که قدم گذاشتند از افغانستان گرفته که 
پس از ۱8 سال االن دارند مذاکره می کنند که با خفت از این کشور خارج شوند تا عراق که حضورشان 
باعث ایجاد داعش بود تا س��وریه که جز بدبختی برای خود و منطقه ایجاد نکردند تا خلیج فارس که 
هرگاه به این منطقه قدم گذاشتند فقط جنایت مرتکب شده اند که بدترین آنها کشتار  ۲90 نفر انسان 
بی گناه در حمله به ایرباس هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران بود. هر جا که رفتند جز خفت ندیدند.

وی افزود: ایاالت متحده که آنقدر به جنگ طلبی می نازد، بگوید از جنگ ویتنام تاکنون کدام جنگ 
را برنده شده است جز گرانادا. آیا این افتخاری برای ابرقدرت دنیاست که در طول ۷0 سال گذشته تنها 
یک جنگ را آن هم در مقابل یک کشور ضعیف برنده باشد. هیچ جنگ دیگری را نبرده؛  جنگ ویتنام را 
باخته است. در منطقه جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده است. بپذیریم دوران گفتمان سلطه، ابرقدرتی 

و دوران گفتمان زورگویی تمام شده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی با ابراز تاس��ف از حادثه چند روز گذشته در چند ایالت آمریکا، 
اظهار داشت:  با مردم آمریکا درگیری نداریم؛ دیروز بسیار ناراحت و متاثر شده ایم که مردم آمریکا، مردم 
بی گناه گرفتار فرهنگ هفت تیرکشی شدند؛   گرفتار فرهنگ قلدری و  زورمداری شدند. گرفتار فرهنگ 
تقدیس خش��ونت شدند. فرهنگی که خشونت و کشتن مردم بی گناه را تقدیس می کند فرهنگی که 
از جنگ به عنوان یک گزینه روی میز صحبت می کند فرهنگ موفقی نیس��ت و در دنیای امروز این 

گفتمان نمی تواند دوام بیاورد. برای همین مجبورند به تروریسم اقتصادی روی بیاورند.
تحریم وزیر خارجه یعنی شکست دیپلماسی

ظریف تصریح کرد: برای همین مجبورند تحریم کنند. مسئوالن یک کشور را تحریم کنند، رهبری 
معظم انقالب را تحریم کنند، یک خدمتگزار کوچکی مثل وزیر امور خارجه را تحریم کنند. تحریم وزیر 
خارجه یعنی چه؟ یعنی شکست در گفت و گو و دیپلماسی؛ یعنی مخالفت در گفت وگو و این تفاوت 
دو گفتمانی است که امروز در دنیا مشخص شده است و این تفاوت دو گفتمانی است که یک مسیر 

محتوم را پیش می رود و هر روز به سمت افول گفتمان سلطه پیش می رود.
وی ادامه داد: دنیای امروز دنیای سلطه نیست بازیگران متنوع شده اند. انسان قدرتمند شده است. 
قدرت اصحاب رسانه به خاطر قدرت فرد انسانی است. یک خبرنگار با یک برنامه مجازی می تواند دنیا 

را تس��لیم کند. این دنیای امروز و این ارزش رس��انه در دنیای امروز ماست و این مسئولیت رسانه در 
دنیای امروز ماست.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: کاری که رسانه می تواند انجام دهد به خاطر این جابه جا شدن 
قدرت است. در واقع به خاطر متنوع و متکثر شدن ابزار قدرت این است که خبرنگار و رسانه می تواند 
به آینده جهان ش��کل دهد. یک فرد می تواند به آینده جهان ش��کل دهد. دوران قدرت ها به سر آمده، 
دنیای انس��ان ها، افراد و مردم آغاز شده است و ما خوشحالیم که در طول ۴0 سال گذشته جمهوری 
اسالمی هیچ وقت در کنار قدرت ها نبوده، در کنار مردم بوده و سیاست خود را براساس استقالل و تکیه 
بر مردم خود تعیین کرده اس��ت. ارتباطش با مردم دنیا اس��ت البته ما طرفدار روابط سالم و مبتنی بر 

منافع متقابل و مشترک با همه کشورها هستیم.
امنیت و پیشرفت ما از مردم ناشی می شود

ظریف تاکید کرد: مبنای کار ما پیروی از دیگران نیست ما امنیت مان را هیچ گاه نخریدیم و هیچ گاه 
نمی خریم. امنیت ما قابل خرید و فروش نیست چون امنیت ما از مردم نشأت می گیرد پیشرفت مان را 
هیچ گاه نخریدیم و نخواهیم خرید. چون پیشرفت ما از مردم ما نشأت می گیرد هر قدر بر ما فشار آوردند 
هر قدر بر ما تحریم کردند با اتکا به مردم خود پیشرفت کردیم و بعد آمدند گفتند چرا پیشرفت کردید.
وی یادآور شد: زمان جنگ تحمیلی هرچه کردیم هرچه خواستیم به ما سالح ندادند یک سازوکار 
بین المللی ایجاد کردند برای اینکه مانع فروش سالح به ایران شوند؛ ما را از ابتدایی ترین ابزار دفاع از 
مردم خود محروم کردند. در مقابل شوروی به عراق میگ، فرانسه اگزوسه و میراژ، آمریکا هواپیماهای 
آواکس را فرستاد و عربستان تمام اطالعاتش از مناطق جبهه ما را به عراق داد، انگلیس تانک های خود 

را فرستاد؛ آلمان سالح های شیمیایی در اختیار عراق قرار داد.
ایران را با نوکران خود اشتباه گرفتید

ظریف ادامه داد: هیچ کس به ما ابزار دفاعی نداد، اما با افتخار این جنگ را با تکیه به مردم از س��ر 
گذراندیم.  کس��انی که آن  روز فکر می کردند جمهوری اس��المی ظرف یک هفته نابود می ش��ود کجا 
هستند و صدام کجاست؟ اینها این کارها را انجام دادند و ما اما روی پای خود ایستادیم و امکانات دفاعی 
خود را ساختیم؛ موشک های خود را ساختیم؛ توانستیم پهپاد آمریکایی را با موشک تمام ساخت ایرانی 
سرنگون کنیم حاال می گویید چرا شما ساختید؟ برای اینکه شما نمی توانید با تحریم مانع پیشرفت ما 

شوید. با تحریم نمی توانید جلوی ایرانی را بگیرید.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران خاطرنش��ان کرد: در مرحله دوم یک نیروگاه هسته ای یک راکتور 
تحقیقاتی هس��ته ای که در دهه ۵0  ایران ساختند و سپس شروع به سوخت ندادن کردند. بعد مانع 
ش��دند دیگران سوخت دهند. خیال کردند ما می گوییم ببخشید نیروگاه و راکتور را می بندیم. چون 
شما اجازه نفرمودید، اما ما رفتیم و خودمان سوخت مان را ساختیم بعد گفتند چرا سوخت ۲0درصد را 
ساختید. برای اینکه شما ایران را با نوکران خود اشتباه گرفتید که از شما امنیت می خرند هرچه شما 

بفرمایید گوش به فرمان هستند.  
هیچ امپراتوری پاینده نیست

ظریف در ادامه گفت: ایران از جنس دیگر  و بر چند هزار سال تمدن استوار است. دوران امپراتوری 
ایران چندین برابر کل عمر ایاالت متحده اس��ت، اما برای ما این قدرت گذرا اس��ت و هیچ امپراتوری 
پاینده نیست؛ می دانیم هیچ قدرتی ابدی نیست، تنها ابرقدرت خدا است و ممکن است شما برای برخی 

خدا باشید، اما هیچ گاه برای ایران، خدا نخواهید شد.
ظریف گفت: این بار هم به لطف خدا فش��ارهای ش��ما را با پیشرفت و با تاکید بر توان ملی جبران 
می کنیم، فشارهای شما را با اقتصاد مقاومتی و روابط با کشورهای دیگر و مانند همیشه با اعتقاد به 
مردم خود، جبران می کنیم، اما پشت مردم قایم نمی شویم. ما خادم مردم هستیم و حمایت از حقوق 

مردم وظیفه ما است؛ نه تنها وظیفه انسانی و وظیفه اخالقی، بلکه وظیفه امنیت ملی ما است.
وزیر امور خارجه اظهار داش��ت: ما از مردم خود شرمنده ایم؛ به مردم خود وام دار و بدهکار هستیم؛ 
ما خیلی باید کار بکنیم تا بتوانیم آنچه که این مردم برای ما انجام داده اند را پاسخ بدهیم. مردم ولی 
نعمت و صاحب اختیار ما هستند، ما صاحب اختیار مردم نیستیم. به امید خدا با همین رابطه ای که با 
مردم در طول ۴0سال ایجاد شده و داشته ایم و داریم، هر کس که به این فکر باشد که با فشار بر این 
مردم بزرگ می تواند به آرزوهای خود برسد حتما این آرزو را با خود به گور می برند. وزیر امور خارجه 

در پایان، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران تبریک گفت.

ظریف خطاب به مخالفان دیپلماسی:

امنیت و پیشرفت ایران قابل خرید و فروش نیست
لوگوی هیچ باشگاهی تا به حال در جهان توقیف نشده است
داستان شگفت انگیز لوگوها در فوتبال ایران

حکم توقیف لوگوی دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس صادر شده و هر لحظه امکان دارد که این دو 
باش��گاه بزرگ پایتخت با یک مش��کل عظیم روبه رو شوند. سرخابی ها در صورتی که طلبکارهای شان را 
راضی نکنند، حتی نمی توانند از نشان های شان استفاده کنند و کمترین تبعات این اتفاق، آغاز مشکالت 

تجاری و اسپانسرینگ است. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، ای��ن اتفاق در حالی در فوتبال ایران می افتد که باش��گاه ها و برندهای معتبر 
جهانی برای نش��ان و لوگوهای تجاری خود ارزش زیادی قائل هس��تند و تمام تالش خودشان را برای 

حفظ آن انجام می دهند.
اگر کمی دقیق تر به اخباری که پیرامون صادر ش��دن حکم توقیف باش��گاه پرس��پولیس اس��ت نگاه 
کنیم به خبری می رسیم که در آن ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس به طلبکار باشگاه گفته هر کاری 
می خواهی��د انجام دهید تا هوادار بداند که ما چه ش��رایطی داریم! در طرف مقابل هم خلیل زاده، عضو 
هیات مدیره باشگاه استقالل اعالم کرده که این موضوع صحت ندارد، اما با نامه ای که روز یکشنبه در 
خبرگزاری ها منتش��ر ش��د، احتمال اینکه یکی از طلبکاران باشگاه استقالل، موفق شده باشد که حکم 
توقیف لوگو را بگیرد، بسیار باالست. واکنش وزارت ورزش هم به عنوان متولی این دو تیم هم قابل تفکر 
و تامل اس��ت؛ مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش در گفت وگویی که در هفته گذشته داشت اعالم 

کرد که در جریان این اتفاق نیست و این حرف ها را جدی نمی گیرد.
حواس جمع مدیران بارسلونا

در فوتبال اروپا اما شرایط کامال برعکس است و باشگاه ها تمام تالش شان را برای استفاده حداکثری از 
لوگوهای شان انجام می دهند. حتی برای مدت  طوالنی با یکدیگر دچار درگیری می شوند تا اعتبارشان 
را حفظ کنند؛ باشگاه بارسلونا در سال ۲0۱۵ متوجه شد که باشگاه »اوتلول گاالتی« رومانی به مناسبت 
پنجاهمین س��الگرد تاسیس��ش، لوگوی خود را دوباره طراحی کرده و این لوگو، شبیه لوگوی بارسلونا 
است. بارسلونا از این اتفاق عصبانی شد و پیام هایی را برای باشگاه خاطی فرستاد. مدیر ورزشی باشگاه 
رومانیای��ی هم اعالم کرد که حق را به بارس��لونا می ده��د و این لوگو را به دو دلیل عوض خواهند کرد؛ 

دریافت پیامی از سمت بارسلونا و راضی نبودن هواداران.
درگیری در خارج از دنیای فوتبال

اهمیت لوگو و نش��ان برای باشگاه ها قابل درک اس��ت، اما گاهی این اتفاقات بین یک باشگاه فوتبال 
و کمپانی های بزرگ جهانی ش��کل می گیرد. از پنج س��ال پیش و س��ال ۲0۱۴ میالدی، جنگی میان 
باش��گاه والنس��یای اسپانیا و کمپانی دی س��ی، خالق بتمن، ش��کل گرفت. کمپانی دی سی معتقد بود، 
باشگاه والنسیا که لقب خفاش ها را هم به دوش می کشد، خفاش را از روی اثر این کمپانی کپی برداری 
کرده و حق استفاده از آن را ندارد، اما باشگاه اسپانیایی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد از سال ۲0۱۲ در 
تالش اس��ت تا از لوگوی جدید خود رونمایی کند و به هیچ وجه از کمپانی دی س��ی کپی برداری نکرده 
است. آنها همچنین اعالم کردند که از سال ۱9۲۲ از خفاش در لوگوی خود استفاده می کردند و هیچ 
مشکلی هم برای استفاده از آن نخواهند داشت. این ماجرا برای مدتی مسکوت ماند و در سال میالدی 
جاری، بازهم کمپانی دی س��ی اعالم کرد که بتمن و خفاش نماد آنهاس��ت، اما این بار باش��گاه والنسیا 
و یکی از س��خنگویان این باش��گاه اعالم کردند که زمانی که این باش��گاه عالمت خفاش را در نمادش 
داش��ته، مردم آمریکا )کش��وری که کمپانی دی س��ی فعالیتش را از آنجا آغاز ک��رده( به دنبال بوفالوها 
می دویدند. از حرف هایی که طرفین هرچند وقت یک بار به همدیگر می زنند این گونه برداش��ت می شود 
که تا فوتبال دوس��تان و عالقه مندان به ش��خصیت های ابرقهرمانی کمپانی دی س��ی، باید این دعواها را 

تحمل کنند.
با مقایس��ه همین نکات س��اده و پیش پا افتاده است که مشخص می ش��ود فوتبال ایران و سطح اول 
فوتبال اروپا فرس��نگ ها با یکدیگر فاصله دارند و در هر لحظه و با هر مقایس��ه ای این اختالف بیش از 
هر زمانی خود را نش��ان می دهد و این ادعا ثابت می شود که فاصله میان فوتبال ایران و اروپا، فاصله ای 
نیست که به راحتی جبران شود، باید خون تازه ای به رگ های فوتبال تزریق شود تا شاید فرصتی برای 

کم کردن فاصله شکل بگیرد.
اتفاقی که اخیرا برای لوگوی دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس افتاده، نمونه ای بی نظیر در سطح 
فوتبال جهان است. اینکه لوگو دو باشگاه بزرگ قاره در خطر توقیف قرار بگیرد، به جز درباره کپی رایت 
ک��ه قوانی��ن بین المللی دارد، رخ نداده و تا به حال هیچ باش��گاهی نبوده که لوگوی آن به خاطر بدهی 
توقیف ش��ود. چنین اتفاقاتی اس��ت که فوتبال ایران را از همه جای دنیا مجزا می کند و نشان می دهد 

مدیریت فوتبال ایران تا چه اندازه نسبت به استانداردهای جهانی، عقب افتاده و توسعه نیافته است.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



از س��ال ۱9۶0 تاکنون ۷۱ کش��ور جهان به حذف صفر از پول ملی خود دست 
زده اند. در این مدت، ۱9 کش��ور یک بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱0 کش��ور نیز 
دو بار این سیاست را اجرا کرده اند. در این میان، آرژانتین، یوگسالوِی سابق و برزیل 
ه��ر کدام به ترتیب با ۴، ۵ و ۶ بار اجرای ای��ن رفرم پولی، رکورددار حذف صفر از 

پول ملی هستند.
در واق��ع، آنچ��ه کش��ورها را مجبور به حذف صف��ر از پول مل��ی می کند، تورم 
افسارگس��یخته ای است که به کاهش ارزش پول ملی انجامیده است. در این میان، 
برخ��ی از اقتصاددانان معتقدند حذف صف��ر از پول ملی هیچ تاثیری بر متغیرهای 
اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، رش��د یا رکود اقتصادی، ق��درت خرید و ارزش پول 
ندارد، زیرا این متغیرها تحت تاثیر سیاس��ت های پولی، مالی و درآمدی دولت قرار 
داش��ته و متاثر از تعداد صفرهای پول نیس��تند، اما آن دس��ته از اقتصاددانانی که 
به درس��تی این رفرم پولی اعتقاد دارند، می گویند سیاست حذف صفر هیچ گاه به 
تنهای��ی برای کاهش تورم موثر نبوده و برای این نس��خه درمانی، نیاز به همراهی 

مجموعه ای از سیاست های ساختاری در حوزه اقتصاد می رود.
در ای��ران اما اولین بار در ابتدای دهه ۷0 ب��ود که زمزمه ها درباره حذف صفر از 
پول ملی ش��نیده شد. حاال با گذشت بیش از دو دهه از آن هنگام، دولت دوازدهم 
تصمی��م گرفته این ایده را عملی کند و بر این اس��اس، الیحه حذف چهار صفر از 
پول ملی، نهم مردادماه در هیات دولت به تصویب رسید، گرچه این تازه ابتدای راه 
اس��ت و الیحه دولت باید ابتدا در صحن بهارس��تان و سپس در شورای نگهبان به 

تصویب و تایید برسد.
1۹ کشور سابقه دار در حذف صفر از پول ملی

حذف صفر از واحدهای پولی، البته موضوع تازه ای نیست و پیش از این ۱9 کشور 
جه��ان از برزیل گرفته تا هلند و ترکیه، این رفرم پولی را تجربه کرده اند. اولین بار 
در بعد از جنگ جهانی دوم و در کش��ور آلمان بود که حذف صفرها از پول ملی به 
اجرا درآمد. علت این تصمیم هم تورم وحشتناکی بود که آلمان بعد از دومین جنگ 
جهانی تجربه کرد. هرچند پس از آلمان نیز بس��یاری از کش��ورها به حذف صفر از 
واحد پولی خود اقدام کردند، اما همه آن تجربه ها موفق نبود؛ چنانچه در طول ۵0 
سال گذشته ۱9 کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند و برزیل نیز در 
ش��ش مرحله ۱8 صفر از پول ملی خود حذف کرد. صفرها در آرژانتین هم تاکنون 
چهار مرتبه، در روسیه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی 

و غنا نیز یک مرتبه برداشته شده اند.
در این میان، برزیل رکورددار حذف صفر در جهان اس��ت. این کشور در دهه ۶0 
و ۷0 میالدی یکی از سنگین ترین تورم های زمان خود را تجربه کرد؛ به طوری که 

پول ملی این کشور ماهانه ۳0 تا ۴0درصد ارزش خود را از دست می داد.

بنابراین در سال ۱9۶۷ میالدی برای اولین بار سه صفر از پول ملی برزیل حذف 
ش��د، با این حال برزیل نتوانس��ت در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱98۱ 
تورم این کش��ور بار دیگر به ۱۵۱درصد رسید. در این مدت دوباره سه صفر از پول 
ملی برزیل حذف شد، اما در سال ۱989 تورم بار دیگر در برزیل افزایش پیدا کرد 

و به ۱۴۳۱درصد رسید.
در همین زمان برای چندمین بار دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته 
همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در س��ال ۱99۳ زمانی که تورم این کشور در مرز 
۲هزار درصد قرار داش��ت باز هم حذف س��ه صفر اعمال شد. جالب است بدانیم که 
از ۱9۳0 تاکنون طی شش مرحله ۱8 صفر از پول ملی برزیل حذف شده و هشت 
بار هم نام واحد پولی این کشور تغییر کرده و با این حال، این کشور هنوز هم یکی 

از گران ترین کشورهاست!
حذف صفرها در هلند و ترکیه کارگر افتاد

بیماری هلندی اصطالحی اس��ت که براس��اس وقایع رخ داده در اقتصاد هلند در 
س��ال های دهه ۶0 به وجود آمد. در آن س��ال ها اقتصاد هلند به دلیل ورود منابع 
درآمدی غیرمنتظره از محل استخراج گاز، با تورم فزاینده ای روبه  رو شد؛ به طوری 
که دولت مجبور به چاپ اس��کناس های درشت ش��د تا بتواند پاسخگوی نیازهای 
تورم ۱00درصدی باشد. این وضعیت در هلند چندان ادامه پیدا نکرد، چراکه دولت 
با اعمال سیاست های ش��دید انقباضی در سیاست های پولی توانست حجم پول را 
کنت��رل کرده و به همراه آن چهار صفر از اس��کناس های این کش��ور را حذف کند. 
هلند در واقع، نمونه برجسته ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در 
شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست های کنترل نقدینگی همراه باشد.

از س��وی دیگر، ترکیه هم در س��ال ۲00۵ به یک باره شش صفر را از 
پ��ول ملی خود حذف کرد. تورم در این کش��ور از ابتدای دهه 80 آغاز 
شده و با شتاب به پیش رفت؛ به طوری که هر دالر آمریکا که در سال 
۱988 با ۱۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می ش��د در سال ۲00۳ به بیش 

از ۵.۱ میلیون لیر قدیم رسید.
در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به ۳میلیون لیر رسید. از سال ۱98۱ 
به این س��و در ترکیه هر دو س��ال یک بار نیاز به اس��کناس های درشت تر احساس 
می ش��د. در یک چرخه ۲۵ س��اله درشت ترین اسکناس ترکیه از ۵ هزار لیر به یک 

میلیون لیر تبدیل شد.
تعداد بی ش��مار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا چند تریلیون لیر 
می رسید مشکالت فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب ها به 
وجود آورده بود. از آغاز س��ال ۲00۵ اسکناس های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید 
منتشر شدند. هر لیر جدید حاال معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب 

ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد.
مهار تورم در ترکیه با نظارت و دس��تورالعمل های صندوق بین المللی پول انجام 
گرف��ت. این کش��ور به عنوان یک نمون��ه برگزیده در مهار تورم از س��وی این نهاد 

بین المللی معرفی ش��د. ترکیه پیش از آنکه اق��دام به حذف صفرها کند تورم را به 
طور کامل مهار کرد.

حذف صفرها به تنهایی جواب نمی دهد
در این میان، یک اقتصاددان با اش��اره به فراگیری حذف چهار صفر از پول ملی 
روی مب��ادالت اقتصادی، ش��رط موفقیت این عملیات را در اصالحات س��اختاری 
ارزیابی کرد و گفت: در ترکیه حذف صفر با دیگر اصالحات اقتصادی از جمله اصالح 
ناترازی بانک ها، تغییر در قوانین جذب س��رمایه گذاری خارجی و توس��عه فضاهای 

گردشگری همراه شد که البته موفقیت آمیز هم بود.
حس��ین وکیلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حذف صفرها باید در شرایط 
ثبات اقتصادی انجام شود، ادامه داد: تا زمانی که ثبات قیمت ها شکل نگیرد و حجم 
روزافزون نقدینگی با تولید ملی تناس��بی نداشته باشد، حذف صفرها نمی تواند به 

تنهایی باعث قدرتمند شدن پول ملی شود.
او ب��ا تاکید بر اینکه باید زمینه های الزم برای کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد 
فراهم شود، گفت: این حجم نقدینگی در کنار کاهش درآمدهای نفتی باعث می شود 
که تورم در اقتصاد ایران بیشتر از روز قبل باشد که در چنین شرایطی حذف چهار 
صفر از پول ملی به تنهایی نمی تواند باعث حل مش��کالت اقتصادی یا کاهش تورم 

شود.
این اقتصاددان به تجربه ترکیه اشاره کرد و ادامه داد: این کشور ابتدا یک برنامه 
ریاضتی ۱۶ میلیارد دالری را به اجرا گذاشت و پس از آنکه نرخ تورمش به 9درصد 
کاهش پیدا کرد، در س��ال ۲00۵ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. بعد از 
این با ایجاد اصالحات ساختاری، قیمت برابری هر دالر از یک میلیون و ۳۵0 هزار 
لیر در س��ال ۲00۴ به نرخ معقول خود بازگش��ت و ثبات نسبی نرخ ارز برای مدت 
طوالنی در این کشور ادامه پیدا کرد و در آخرین معامالت ارزی، هر دالر آمریکا به 

ازای ۵.۵۵98 لیر مبادله می شود.
وقتی زور صفرها به تورم نمی رسد

اما بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که حذف صفر از پول ملی 
الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نش��ده اس��ت. زیمبابوه در سال 
۲009 اق��دام به حذف ۱۲ صفر از پول ملی خود کرد. به گفته س��ی ان ان، در آن 
سال با یک اسکناس ۱00 تریلیون دالری زیمبابوه می شد تنها یک قرص نان خرید 
و قیمت هر دالر آمریکا به ۳00 تریلیون دالر زیمبابوه رسیده بود، با این حال تنها 
اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصالحات ساختاری باعث شد تا تورم این کشور در 

ژوئن سال ۲0۱9 با گذشتن از ۱۷۵.۶۶درصد مجددا رکوردشکنی کند.
ونزوئال نیز س��ال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد، اما تورم 
آن از ۲۴هزار و ۵۷۱ درصد در س��ال گذشته به 8۱۵ هزار و ۱9۴ درصد در ماه مه 
افزایش پیدا کرده اس��ت. اقتصاد ونزوئال نیز که سال گذشته طبق گفته دویچه وله 
منفی ۱8درصد کوچک شده بود، طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول امسال را 

با رشد منفی ۳۵درصد سپری خواهد کرد.

حذف 4 صفر از پول ملی چه تاثیری بر تورم و قدرت خرید مردم دارد؟

نسبتحذفصفروارزشپول

در حال��ی دولت بر ح��ذف چهار صفر از پ��ول ملی اصرار دارد که کارشناس��ان 
بودجه نویس��ی معتقدن��د این تغییر موجب بهم ریختگی س��ری زمان��ی بودجه و 
پیچیدگی هایی در این رابطه می شود؛ آن هم در شرایطی که تاثیر مثبتی در کاهش 

هزینه یا مصارف بودجه ای نداشته و محدود به آثار روانی خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، اخیرا هیات دولت کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی 
را تصویب کرد که در نتیجه آن ریال برداشته و تومان، واحد پول ملی می شود؛ به 

طوری که هر ۱0هزار ریال یک تومان خواهد شد.
در ای��ن می��ان، یکی از بخش هایی که با اعداد و ارقام کالن س��ر و کار دارد و به 
طور حتم درگیر این تصمیم دولت خواهد ش��د، حوزه بودجه ریزی کشور است که 
پرس و جوی ماجرا از برخی مسئوالن و کارشناسان مرتبط با بودجه در مورد اینکه 
حذف چهار صفر چه اثری در این زمینه خواهد داشت، با این توضیحات همراه بود 
که با این اقدام، بسیار کار سخت و پیچیده ای پیش روی دولت است و باید تمامی 
اطالعات مربوط به حوزه مالی در خزانه و بودجه تغییر کند، چراکه برای محاسبات، 
سری زمانی تمامی اطالعات مورد استفاده باید تغییر کند و براساس مدل جدیدی 

که برمبنای تومان است، تهیه شود.
به گفته کارشناس��ان بودجه ریزی، برای اینکه آمار و ارقام قابل مقایس��ه باشد و 
سری های زمانی بعد از تبدیل ریال به تومان قابل استفاده و قابل قیاس باشند، لزوم 

تغییر تمامی آنها وجود دارد. این در حالی اس��ت که حس��اب های موردنظر از سال 
۱۳۳8 تاکنون وجود داش��ته و باید تمامی آنها تبدیل ش��ود که خود بسیار موضوع 
پیچی��ده ای خواهد بود، چراکه به هر حال در گذر زمان اعداد تغییر کرده و تبدیل 
آنها کار آسانی نیست. آنچه در توضیح بودجه ریزان دیده می شود، این است که تغییر 
پول ملی و حذف چهار صفر تغییری در هزینه ها ایجاد نخواهد کرد و فقط آثار روانی 

را به همراه دارد که در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی است.
در مجم��وع کارشناس��ان حوزه بودجه ری��زی تاکید دارند که در ش��رایط ثبات 
اقتصادی می توان دس��ت به حذف صفر از پول ملی زد، اما اکنون وضعیت اقتصاد 
ایران در ثبات و فضای آرامی قرار ندارد که چنین تصمیمی، عقالنی به نظر برسد. 
از سوی دیگر حتی اگر این موضوع در مجلس نیز مصوب شود، بسیار زمان بر بوده و 
این گونه نیست که زیرساخت ها آماده باشد و بالفاصله صفر از پول ملی حذف شود.

اما اگر چهار صفر از پول ملی حذف ش��ود، در رابطه با اعداد و ارقام بودجه باید 
گفت که در حال حاضر سقف کلی بودجه تا ۱۵صفر دارد. به عنوان نمونه برای سال 
جاری س��قف کلی بودجه کشور ۱۷00 هزار میلیارد تومان است که با حذف چهار 

صفر به ۱۷0 میلیارد تومان می رسد.
البته به تبع آن در سایر بخش های درآمدی و هزینه ای نیز ارقام کاهش می یابد؛ 
ب��ه طوری که ۴۴8 ه��زار میلیارد تومان منابع و مصارف بودج��ه به ۴۴ میلیارد و 

800 میلیون تومان کاهش خواهد یافت که فقط تغییری در ظاهر ارقام و عملیات 
حسابداری است، نه منابع و مصارف.

گفتنی اس��ت؛ در پی تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی، کارشناس��ان 
و مس��ئوالن مجموعه ه��ای اقتصادی کش��ور اظهارات متفاوتی هم��راه بر ضرورت 
اصالحات س��اختاری پیش از اجرای این امر داش��ته اند. به طوری که بغزیان، یکی از 
کارشناسان اقتصادی در این باره تاکید کرد که برداشتن صفرهای پول ملی باعث به 
وجود آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی شود. اگر هم این موضوعات مقطعی 
و کوتاه مدت رخ دهد مربوط به مسائل روانی است. همچنین این اقدام نه قیمت ها 

را کاهش می دهد و نه اشتغال ایجاد می کند.
به اعتقاد وی، ثبات نرخ ارز، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری از الزمه های 

اقتصاد ماست که باید اول به آنها رسیدگی شود.
این کارش��ناس نیز تاکید کرد که کلی اطالعات آماری داریم که اگر برداش��تن 
صفرهای پول ملی عملی شود وقتی یک محقق بخواهد برای تحقیقی آمار و ارقام 
را جمع کند با مش��کالتی مواجه می ش��ود. در نتیجه تحقیقات اقتصادی با مشکل 
برمی خورد. در این میان کارشناسان دیگر نیز ضمن تایید این موضوع معتقد هستند 
که مرکز آمار، بانک مرکزی و دیگر ارگان ها باید بتوانند تمام آمارها را به واحد پول 

جدید تبدیل و آرشیو کنند و سپس این اقدام اجرایی شود.

اثرات حذف 4صفر از پول ملی بر روی بودجه

حساب های 5۰ ساله زیر و رو می شود!

یادداشت

ماشین تولید صفر روشن می ماند؟

خبر کوتاه بود و مختصر؛ »حذف چهار صفر از ریال و تبدیل آن به تومان، 
جزیی��ات آن بعدا اعالم خواهد ش��د.« با تصمیم هی��ات دولت، روند حذف 
چهار صفر از پول ملی کلید خورد. این تصمیم ظاهرا با هدف حفظ کارایی 
پول ملی و تس��هیل و بازیابی نق��ش ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پول 
داخلی و... اتخاذ شده است. چنانچه این الیحه در مجلس شورای اسالمی به 

تصویب برسد، هر ۱0 هزار ریال، یک تومان جدید خواهد بود.
تجمیع پنج دهه تورم بر روی هم موجب ش��د تا اقتصاد ایران چشمانش 
را ب��ر روی یک واقعی��ت باز کند. اس��کناس های رایج در جامع��ه با وجود 
بزرگی ش��ان و حتی تبدیل غیررسمی ریال به تومان، در برابر تورم انباشته، 
خاصیت خود را از دست داده اند. حذف چهار صفر نتیجه این داستان است.

ماج��رای تغییر واحد پول و حذف صفرها به اوای��ل دهه ۷0 و تورم های 
صع��ودی آن روزه��ا برمی گ��ردد، اما در آن دوره کس��ی ب��ه صورت جدی 
پیگیر ماجرا نش��د و همه چیز در حد حرف و پیشنهاد باقی ماند. در دولت 
اول محم��ود احمدی نژاد و در س��ال ۱۳8۶ نیز تی��م اقتصادی دولت وقت 
عالقه من��دی خ��ود را به پروژه صفرزدایی از واحد پ��ول ملی را اعالم کرد و 
شاهد داغ شدن موضوع در میان اقتصاددانان و ارائه نظرات موافق و مخالف 

بودیم، اما باز هم دولت نهم نتوانست این پروژه را به سرانجام برساند.
از ابتدای رس��انه ای ش��دن پروژه ح��ذف صفرها، دو ن��گاه کلی در میان 
اقتصاددانان وجود داش��ته اس��ت. گروهی از اقتصاددان��ان معتقدند که این 
پروژه تنها در حد حس��ابداری است که به دلیل تحمیل هزینه های سنگین 
مقرون به صرفه نیس��ت. در س��وی مقابل نیز می گویند تورمی که در پول 
ایران تجمیع ش��ده است، محاسبات در مبادالت نقدی را برای مردم دشوار 

کرده است.
تورم ه��ای چن��د دهه اخیر باعث ش��ده که ریال ارزش خ��ود را بیش از 
ح��د از دس��ت بدهد. موافقان حدف چهار صفر معتقدن��د که انجام این کار 
آثار س��ودمندی همچون کاهش حجم اس��کناس و هزینه های چاپ آن به 
دنبال خواهد داش��ت. گروهی از تحلیلگران اعتقاد دارند وقتی که پول یک 
کش��ور دارای تعداد زیادی صفر باش��د، به طور معمول توهم پولی در ذهن 
اکثر مردمان آن کش��ور افزایش خواهد یافت و این خود به راحتی می تواند 

انتظارات تورمی آن جامعه را باال و باالتر ببرد.
در س��وی دیگ��ر، میدان مخالفان حذف صف��ر می گویند که پروژه حذف 
صفرها تنها یک اق��دام روبنایی بوده و کمک خاصی به اصالحات اقتصادی 
نمی تواند بکند. قدرت خرید پول ملی، وابس��تگی زیادی به رش��د نقدینگی 
و ت��ورم دارد و مقوله حذف صفرها تنها به بهبود وضعیت ظاهری پول ملی 

کمک خواهد کرد.
صفرزدای��ی از پول مل��ی دارای نمونه ه��ای زیادی در کش��ورهای دیگر 
اس��ت. نمون��ه نزدیک به ما، ترکیه اس��ت که در دهه 80 می��الدی با تورم 
س��نگین دس��ت و پنجه نرم می کرد و با برنامه ه��ای اقتصادی و اصالحاتی 
که دولتمردان به صورت جدی عملیاتی کردند، توانس��تند اقتصادش��ان را 
نجات دهند. بخش��ی از این اصالحات اقتص��ادی نیز حذف چندین صفر از 
پول رایج وقت ترکیه بود. برزیل و آلمان نیز از جمله کش��ورهایی بودند که 
در برنامه های اصالحی اقتصادهای ش��ان، پروژه صفرزدایی از پول ملی شان 

را اجرا کردند.
منتقدان حذف صفر از پول ملی معتقدند که کش��وری همچون ترکیه در 
دورانی که اقتصاد ترکیه ثبات نس��بی را به دست آورده بود، اقدام به حذف 
صفرها کرد. در نتیجه این سیاس��ت باید در زمانی اجرا شود که اقتصادمان 
از یک ثبات بهره مند بوده و س��طح تورم نیز پایین باش��د. این گروه اعتقاد 
دارند چنانچه فاکتورهایی که زمینه س��از تضعیف پول ملی و تورم بوده اند، 
همچنان در فضای اقتصادمان تحرک داش��ته باشند، پول ملی جدید را نیز 

به سرعت دچار ریزش و ضعیف خواهد کرد.
موافق��ان حذف صفر معتقدند که با افزایش ارزش پول ملی، اعتماد مردم 
به پ��ول جدید افزایش خواهد یافت و حس��ابداری ذهنی نزد مردم روان تر 

خواهد شد.
نگاهی به تجارب موفق سایر کشورها گویای این حقیقت است که اجرای 
موف��ق حذف صفرها منوط به کنترل نرخ تورم اس��ت و تا زمانی که موتور 
تولید تورم خاموش نش��ود، عمال ماش��ین تولید صفر روش��ن خواهد ماند. 
صفرها همیشه معلول تورم بوده اند و تا زمانی که مشکل به صورت بنیادین 
حل نش��ود، حذف معلول کمک ش��ایانی به حل مش��کالت اقتصاد کش��ور 
نخواه��د کرد. به نظر می رس��د که دولتمردان باید ب��ه نمونه ناموفق حذف 

صفرها در کشور زیمبابوه دقت بیشتری کنند.

با حضور رئیس کل بانک مرکزی
حذف صفرها در کمیسیون اقتصادی مجلس 

بررسی می شود
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس از حض��ور رئیس کل بانک 
مرکزی و معاون وزیر اقتصاد برای بررسی موضوع حذف چهار صفر 
از پول ملی در این کمیسیون خبر داد و گفت کمیسیون اقتصادی 
مجلس امروز سه ش��نبه ب��ا رئیس کل بانک مرک��زی و معاون وزیر 

اقتصاد به بررسی موضوع حذف چهار صفر از پول ملی می پردازد.
الیاس حضرتی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: با توجه به اهمیت 
مصوبه اخیر هیات دولت در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که 
تصمیم مهمی است و بازتاب زیادی در جامعه داشته است، تصمیم 
گرفتی��م علی رغم اینکه همکاران نماین��ده ما در تعطیالت مجلس 
و هفته سرکش��ی ب��ه حوزه های انتخابیه قرار دارند، روز سه ش��نبه 
جلس��ه  ویژه ای را در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این موضوع 

برگزار کنیم.
ب��ه گفته حضرتی، در این جلس��ه از رئی��س کل بانک مرکزی و 
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دعوت کردیم تا توضیحات مبس��وط و 
مفصلی را در مورد مبانی نظری و علت طرح این الیحه ارائه کنند و 

موضوع در کمیسیون به بحث و بررسی گذاشته شود.
او یادآور شد: علی رغم تحلیل هایی که از طرف مخالفان و موافقان 
حذف چهار صفر مطرح شده، نه سخنگوی دولت و نه احدی از وزرا 
صحبتی در این باره نکردند تا مبنای این تصمیم گیری را تش��ریح 
کنند، بنابراین ما در کمیس��یون این جلس��ه را برگزار خواهیم کرد 
ت��ا مردم و نماین��دگان در جریان این تصمیم قرار بگیرند و مجلس 
پیش از ارائه الیحه از س��وی دولت، اطالع��ات اولیه را در این باره 

کسب کند.
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گزارش های میدانی و همچنین تازه ترین گ��زارش بانک مرکزی درباره تحوالت 
مسکن پایتخت نشان می دهد بهای مسکن ۱۲ منطقه شهر تهران در تیرماه نسبت 
به ماه قبل کاهش یافته که بیشترین کاهش قیمت مسکن در منطقه ۲۲ و سپس 

در منطقه ۴ بوده است.
طب��ق آنچ��ه ک��ه بانک مرک��زی از آم��ار میانگی��ن قیمت مس��کن در مناطق 
بیس��ت ودوگانه تهران منتش��ر کرده است، متوسط بهای مس��کن در تیرماه با 0.۴ 
درصد افزایش نسبت به خردادماه به ۱۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان در هر متر مربع 
رسیده است، اما نگاهی به آمار مناطق مختلف نشان می دهد که بهای مسکن در ۱۲ 
منطقه شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، چنانچه بیشترین 
کاهش قیمت مس��کن در منطقه ۲۲ با 8.9درصد کاهش و س��پس در منطقه ۴ با 

۴.9درصد کاهش قیمت بوده است.
به گزارش فارس، اما آنچه که عجیب به نظر می رسد، ادامه روند صعودی قیمت 
مس��کن در منطقه یک تهران اس��ت. بهای مس��کن در منطقه یک در ماه گذشته 
۱۱.۲درصد رشد داشته، در حالی که منحنی قیمت در این منطقه از ابتدای شروع 

رشد قیمت مسکن همواره صعودی بوده است.
قیمت هر متر مربع مس��کن در منطقه یک به سطح عجیب ۲9 میلیون و 8۳۳ 
هزار تومان رسیده و به عبارت دیگر، بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری در منطقه 

یک تهران معادل ۲ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان است.
اما قیمت مسکن از منطقه ۲ شهر تهران تا منطقه ۱0 در تیرماه کاهش داشته و 
در بین مناطق دیگر، در منطقه ۱۳، ۲0 و ۲۲ هم با افت قیمت مواجه شده است.

به نظر می رسد یکی از دالیل اصلی رشد قیمت مسکن در مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۴، 
۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱8، ۱9 و ۲۱، انتقال تقاضای خرید مسکن از ۱0 منطقه یک تا ۱0 
شهر تهران به این مناطق باشد چراکه با رشد شدید بهای مسکن در مناطق مذکور، 

قدرت خرید خانوار برای خرید در این مناطق بسیار کاهش یافته است. 
همچنین دلیل دوم رش��د قیمت در مناطق ۱۱ تا ۱9 و ۲۱، تقدم و تأخر رش��د 
قیمت ها در این مناطق اس��ت. بررس��ی آمار رشد قیمت مسکن از مهرماه سال 9۶ 
تاکنون نشان می دهد که موج اول رشد قیمت مسکن ابتدا در این مناطق مشاهده 

نش��د و افزایش قیمت ها بیشتر در ۱0 منطقه اول بود و به تدریج و با فاصله زمانی 
زیادی به ۱0 منطقه دیگر هم سرایت کرد.

اما همین که در ۱۲ منطقه از ش��هر تهران شاهد افت قیمت مسکن در یک ماه 
نسبت به ماه قبل هستیم، خود نویدی است برای آغاز سیر نزولی بهای مسکن در 
ش��هر تهران. در صورتی که هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف و 

به قانون تبدیل شود، موج کاهش قیمت ها قطعا فراگیرتر و شدیدتر خواهد بود.
کاهش 15درصدی نرخ اجاره بها در مناطق بیست ودوگانه تهران

از س��وی دیگر، نرخ اجاره در مناطق بیس��ت ودوگانه تهران نیز ۱0 تا ۱۵درصد 
کاهش یافته اس��ت؛ این خبر را رئیس اتحادیه امالک استان تهران اعالم کرده و با 
بیان اینکه طی یک ماه گذشته و همزمان با صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنی 
بر اینکه  فعال خانه نخرید، قیمت های مس��کن به ویژه در تهران کاهش یافته است، 
گفت: با بازرس��ی های صورت گرفته از تمامی مشاوران امالک، آمارها نشان دهنده 

کاهش قیمت به ویژه در بازار اجاره است.
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در 
منطق��ه ۲ تهران قیمت اجاره ۳ تا ۵ میلیون تومان کاهش یافته اس��ت، ادامه داد: 
در منطقه ۴ تهران قیمت های اجاره ۱۵ تا ۲0درصد و قیمت خرید و فروش ۱۵ تا 

۲0درصد کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه امالک استان تهران به منطقه ۱0 تهران هم اشاره کرد و گفت: در 
این منطقه قیمت های خرید و فروش 8درصد و قیمت های اجاره ۱0درصد کاهش 
داشته و در منطقه ۷ هم قیمت اجاره ثابت، اما قیمت های خرید و فروش ۱۵درصد 

کاهش داشته است.
قلی خس��روی درباره منطقه 8 تهران هم گف��ت: در این منطقه ۲0 تا ۳0درصد 
ب��رای بازار اج��اره قیمت ها افزایش یافته، اما قیمت ه��ای خرید و فروش ۱۵درصد 

کاهش یافته است.
وی با اش��اره به اینکه در منطقه ۱۱ قیمت های اجاره افزایش یافته است، گفت: 
آمار ها نشان می دهد که قیمت های خرید و فروش ۱۵درصد کاهش یافته است؛ کما 
اینک��ه در منطقه 9 تهران قیمت ه��ا در حوزه اجاره ثابت بوده، اما در حوزه خرید و 

فروش ۱۵درصد کاهش داشته است.
قلی خس��روی درباره منطقه ۱۲ هم گفت: قیمت های اجاره در این منطقه ثابت 

بوده، اما قیمت های خرید و فروش ۱۵درصد کاهش داشته است.
وی درباره منطقه ۱۳ و ۱۴ هم گفت: در این مناطق نه تنها قیمت اجاره کاهش 
داشته است بلکه قیمت های خرید و فروش هم ۲ میلیون تومان ارزان تر شده، اما در 
منطقه ۱۴ قیمت های اجاره افزایش داشته، ولی قیمت های خرید و فروش یک تا ۲ 

میلیون تومان ارزان تر شده است.
رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران با اش��اره به اینکه در منطقه ۱۵ قیمت های 
اجاره و قیمت ها خرید و فروش ۱۵درصد کاهش داش��ته اس��ت، افزود: قیمت های 
اج��اره در منطقه ۱۶ ثاب��ت بوده، اما قیمت های خرید و ف��روش ۲0درصد کاهش 

داشته است.
قلی خسروی تاکید کرد: در منطقه ۱۷ قیمت ها اجاره ثابت بوده، اما قیمت های 
خرید و فروش ۱۵درصد افزایش یافته و در منطقه ۱8 هم قیمت های اجاره و خرید 

و فروش ۱۵درصد کاهش داشته است.
وی درب��اره منطق��ه ۱9 و ۲۲ تهران هم گفت: در منطق��ه ۱9 قیمت های اجاره 
۲0درص��د افزایش داش��ته، اما قیمت های خرید و ف��روش ۱0 تا ۱۲درصد کاهش 
داش��ته اس��ت و در منطقه ۲۲ تهران قیمت های اجاره ثابت بوده، ولی قیمت های 

خرید و فروش ۱0 تا ۱۵درصد کاهش داشته است.
رئیس اتحادیه امالک استان تهران با اشاره به اینکه روند کاهشی قیمت به ویژه 
در بازار خرید و فروش همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: تجربه در سال 9۱ نشان 
داد زمان��ی که قیم��ت ارز افزایش می یابد قیمت دیگر کاالی س��رمایه ای از جمله 
مس��کن هم افزایش می یابد، اما بعد از گذشت مدت کوتاهی این بازار روند ثبات و 

کاهش را پیدا می کند.
قلی خس��روی با اشاره به اینکه بازرس��ان به صورت هفتگی تمامی بازار اجاره و 
خرید و فروش را رصد می کنند، گفت: به محض تخلف در مشاور امالک و مالکان، 
بازرسیان وارد عمل شده و بعد از تذکرات الزم و در صورت رعایت نکردن اقدام به 

تعطیلی نظام صنفی می کنند.

سیر کاهشی قیمت مسکن در 12 منطقه شهر تهران کلید خورد

آغازکاهشقیمتها
نگاه

چرا امارات برای بهبود روابط با ایران تالش می کند؟
بلومبرگ: 8۰درصد ایرانیان فعال از امارات 

مهاجرت کردند
حجم تجارت میان امارات و ایران که زمانی بزرگ ترین ش��ریک 
تجاری غیرنفتی این کشور بوده، تحت تاثیر تحریم های آمریکا به 
ش��دت کاهش یافته، چنانچه گزارش ها نش��ان می دهد نزدیک به 
80درص��د ایرانی هایی که فعالیت تجاری با امارات دارند به عمان، 
قطر، ترکیه و گرجستان روی آورده اند. به گفته کارشناسان، امارات 
نیازمند بازار ایران اس��ت و س��فر اخیر هیات نظامی این کشور به 

تهران می تواند نشان از چرخش اماراتی ها به سوی ایران باشد.
ب��ه گزارش تجارت نی��وز، اگرچه مقامات اماراتی هدف از س��فر 
اخیر را گفت وگو در مورد مرزهای مش��ترک، ورود غیرقانونی کاال 
و ارتباطات دریایی اعالم کرده اند، اما این اولین بار از س��ال ۲0۱۳ 
تاکنون است که دو طرف در مورد این مسائل مذاکره می کنند. به 
عقیده بسیاری از تحلیلگران، سفر هیات اماراتی به تهران می تواند 
نش��ان از چرخش این کشور به س��وی ایران باشد. به نظر می رسد 
با باال گرفتن تنش ها میان تهران و واش��نگتن و توقیف نفتکش ها 
امارات ترجیح می دهد بار دیگر به ایران و دیگر کشورهای منطقه 

روی بیاورد تا آسیب کمتری را متحمل شود.
در عین حال، عقب نشینی تدریجی نیروهای اماراتی از یمن، یک 
ماه پیش از سفر مقامات این کشور به ایران آغاز شده و کارشناسان 

دالیل متعددی را در مورد این اقدام مطرح می کنند.
رسانه های داخلی و خارجی در گزارش های خود به دوری امارات 
از عربستان و نزدیک شدن این کشور به ایران اشاره می کنند. گفته 
ش��ده چند روز پیش تفاهم نامه ای میان فرمان��ده مرزبانی ایران و 
فرمانده گارد ساحلی امارات امضا شده و این مساله گمانه زنی های 

گسترده ای را در سطح منطقه دامن زده است.
اگرچه یکی از تهدیده��ای آمریکا پس از خروج از برجام در ماه 
مه و بازگرداندن تحریم ها، به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود، 
اما ایران در همان زمان هشدار داد در صورتی که صادرات نفت این 

کشور متوقف شود، تنگه هرمز را خواهد بست.
براساس آمار آژانس بین المللی انرژی در سال ۲0۱۶، برآورد شده 
که روزانه ۱9 میلیون بش��که نفت خ��ام و دیگر محصوالت نفتی 
از تنگه هرمز عبور می کند، بنابراین اگر این تنگه مس��دود ش��ود، 
عرضه نفت در جهان مختل ش��ده و قیمت آن به ش��دت افزایش 

خواهد یافت.
در همی��ن حال، امارات یکی از کش��ورهای ب��زرگ صادرکننده 
نفت در جهان اس��ت. گزارش ها نشان می دهد بیش از ۲0درصد از 
صادرات نفت و میعانات گازی امارات از بندر نفتی فجیره، در خارج 
از تنگه هرمز مبادله می شود، اما 80درصد نفت کشورهای حاشیه 

خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می کند تا به اقیانوس هند برسد.
تحریم ها و کشمکش ها در منطقه عالوه بر آنکه ممکن است به 
صادرات نفت امارات آس��یب برساند، روابط تجاری دو کشور را هم 
تحت الشعاع قرار داده است. ایران و امارات متحده عربی سال هاست 
که روابط اقتصادی نزدیکی دارند. حجم تجارت میان ایران و دوبی 
س��االنه و به طور متوس��ط ۱0 میلیارد دالر گزارش شده است که 

بخش بزرگی از این تجارت واردات کاال از امارات است.
اما تجارت دوبی با ایران مدت ها پیش از پیوستن این منطقه به 
امارات متحده عربی آغاز شده و روابط اقتصادی دو کشور در اوایل 
قرن بیس��تم به شکل قابل توجهی گسترش یافت. به این ترتیب، 
دوبی مدت هاست که به عنوان یکی از اصلی ترین پیوندهای ایران 
با جهان خارج شناخته می شود، اما با شروع تحریم های بین المللی 
در سال ۲0۱۱ و بازگشت تحریم های آمریکا در سال ۲0۱8، روند 

تجارت میان دو کشور آهسته شده است.
عالوه بر حجم باالی تجارت میان ایران و امارات، ده ها هزار ایرانی 
در مراک��ز تجاری دوبی و دیگر نقاط امارات متحده عربی زندگی و 
کار می کنند. بس��یاری از آنها در تجارت های چند میلیارد دالری 
و صادرات مجدد به ایران فعالیت می کنند. براس��اس گزارش های 
صن��دوق بین المللی پول، واردات ایران در س��ال ۲0۱۷ نزدیک به 
۷۱٫۵ میلی��ارد دالر بوده ک��ه نزدیک به ۲9درصد آن از س��وی 
امارات انجام ش��ده اس��ت، بنابراین به نظر می رسد، وزن اقتصادی 
ایرانی های مقیم امارات قابل توجه اس��ت. گزارش ها نشان می دهد 
حجم سرمایه گذاری خارج از کشور در سال ۲0۱۵ نزدیک به ۷00 
میلیارد دالر بوده که از این میزان ۲00 میلیارد دالر آن در امارات 

متحده عربی متمرکز بوده است.
همچنی��ن در س��ال ۲0۱۶، امارات بزرگ ترین ش��ریک تجاری 
غیرنفتی ایران بوده و در این س��ال ایران با امارات ۲۳٫۷ میلیارد 
دالر تجارت داشته است. در همان سال، ۶۲درصد از واردات امارات 
متحده عربی از ش��ورای همکاری خلیج فارس از سوی ایران انجام 

شده است.
در س��ال ۲0۱۷، حجم تجارت امارات ب��ا ایران ۱۷ میلیارد دالر 
گزارش ش��ده اس��ت. همچنین براس��اس گزارش ه��ای صندوق 
بین المللی پول، واردات ایران در این سال ۷۱٫۵ میلیارد دالر بوده 

که نزدیک به ۲9درصد آن از سوی امارات انجام شده است.
گزارش های فایننش��ال تایمز هم نشان می دهد که حجم تجارت 
میان دو کش��ور در سال ۲0۱9 بالغ بر ۱9 میلیارد دالر بوده است، 
با این حال، نگرانی ها در مورد تشدید تنش ها در منطقه، نوسانات 
نرخ ارز و ترس شرکت ها از عبور تحریم های آمریکا موجب کاهش 

تجارت دوجانبه ایران و امارات شده است.
بانک ه��ا در ام��ارات از جمله دوبی از ت��رس تحریم های آمریکا 
تمایلی به همکاری با ایرانی ها ندارند. از سوی دیگر، پول ایران بیش 
از دو س��وم از ارزش خود را در برابر دالر از دست داده و این مساله 

منجر به دشوار شدن واردات از امارات و دیگر کشورها شده است.
نزدیک��ی بیش از حد ابوظبی با تیم ترامپ، کاهش تجارت میان 
دو کشور را به دنبال داشته و با بازگشت تحریم های آمریکا بسیاری 
از ش��رکت ها و س��رمایه گذاران ایرانی به ناچار از دوبی بیرون رانده 
شدند. طبق گزارش بلومبرگ، نزدیک به 80درصد ایرانی هایی که 
فعالیت تجاری با امارات دارند به دلیل محدودیت ها، بس��ته شدن 
حساب های بانکی و سقوط ریال فعالیت خود را متوقف کرده اند و 
بسیاری از آنها به عمان، قطر، ترکیه و گرجستان روی آورده اند ،با 
این حال شبکه المیادین به تازگی به نقل از رئیس انجمن بازرگانان 
ایران در امارات اعالم کرده که این کش��ور قصد دارد ویزاهای ورود 

مجدد را به تجار ایرانی اعطا کند.
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معاون اس��بق وزارت امور اقتصادی و دارای��ی و بانک مرکزی گفت ایران باید در 
مسیر حمایت از تولید گام بردارد و اتفاقا اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با خبرآنالین، افزود: بحث حمایت از تولید 
ملی یک بحث جدید نیست و از سال های گذشته بارها مطرح شده است. این مهم 
هم در سال های پیش و هم پس از انقالب مطرح بود. به ویژه پس از انقالب حمایت 
از تولید داخلی به یک اصل مهم در اقتصاد کشور تبدیل شد. این امر سبب شده تا 
تمام دولت ها همواره این بحث را در سرفصل برنامه های خود قرار دهند ولی وقتی 

در عمل به این ماجرا نگریسته می شود، توفیق چندانی دیده نمی شود.
او ادامه داد: کانون بحث حمایت از تولید داخلی، در ایران مس��اله سرمایه گذاری 
است و در دو دهه اول انقالب نیز در قالب پیشنهادهای دولت به مجلس، به ویژه در 
بودجه تحت عناوینی چون تبصره سه به مساله سرمایه گذاری پرداخته می شد. این 
حمایت ها اغلب بخش ها اعم از باالدستی و پایین دستی را در بر می گرفت. درنتیجه 
حمایت های دولتی از تولید چن��دان خود را محدود به حوزه های خاصی نمی کرد. 
گرچه در آن زمان هم شتاب رونق تولید چندان مطلوب نبود اما در هر حال تحرک 
بود ولی به تدریج این روند ناکام ماند و تغییر کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره 
ب��ه روی کار آمدن دولت نهم گفت: در یک دهه گذش��ته بحث تغییر کرد و عمال 
می توانیم این تغییر را با رها کردن تس��هیالت تکلیفی و پرداخت تسهیالت با نرخ 
عمومی به بخش تولید به شکل دقیقی ببینیم. به بیان دیگر عمال از یک دهه قبل 
بنگاه های تولید تسهیالت خود را با نرخ سود عادی از بانک ها دریافت کردند و علی 

رغم اعتراضات متنوع این روند تاکنون هم ادامه یافته است.
او با اش��اره ب��ه وظایف قوه مجری��ه و مقننه برای حمایت از تولی��د تاکید کرد: 

تولیدکنندگان کش��ور بحث چندانی بر نرخ س��ود بانکی ندارند، ولی مقامات نباید 
فراموش کنند که اقتصاد ایران بانک محور اس��ت و این اقدام چه تاثیراتی بر کلیت 
اقتصاد ایران خواهد داش��ت. سخت گیری بر تخفیف نرخ سود برای تولیدکنندگان 
در حالی صورت می گیرد که این نرخ عمال بازی را به سود واردکنندگان و بازرگانان 
تغییر داده و سیاست فعلی کشور برای این بخش فرصت رشد و گسترش فراهم آورد 

حال آنکه تولیدکنندگان به تدریج زیر فشارهای طاقت فرسا ورشکسته می شوند.
سیاست پولی با تولید کشور هم راستا شود

مستخدمین حس��ینی با اشاره به سخت گیری های اخیر دولت در گمرک کشور 
گفت: به چند ماه اخیر نباید صرفا نگاه کنیم که دولت جلوی واردات برخی از کاالها 
را گرفت. گرچه همین مس��اله هم فش��ار خود را بر بازرگانان آورد ولی مساله صرفا 
این نیست، مساله بر سر تدوین یک استراتژی حمایت از تولید ملی است که همواره 

سرلوحه همه بخش ها و نهادهای تصمیم گیر کشور باشد.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اهمیت سیاست های پولی کشور در حمایت 
از تولید خاطرنشان ساخت: ببینید سیستم پولی کشور باید در خدمت و در راستای 
تولید قرار گیرد. در همین مدت کوتاهی که از تحریم کشور می گذرد، توجه به تولید 
از سر ناچاری مسئوالن افزایش یافته و اگر این روند سیستمی شود، عمال بیکاری 
نیز شدیدا کمتر می شود. وقتی تحریم دولت را از واردات برخی کاالها منع می کند، 
دولت یا باید مصرف آن کاال را به فراموشی سپارد یا باید به نحوی آن را تولید کنیم. 

به همین دلیل دوباره در زمان تحریم ها توجه به تولید داخلی دوچندان می شود.
مستخدمین حس��ینی تاکید کرد: به طور کلی حرف من این است که تولید ملی 
باید استراتژی و زیربنای اقتصاد کشور باشد و تمام بخش ها در توجه به این سیاست، 

چشم انداز و اهداف خود را تعیین کنند که این میان سیاست های پولی نیز اهمیت 
دوچندانی خواهد داشت. نرخ سود، تسهیالت و توجه به بودجه و سیاست مالیاتی 

همگی به سود یا زیان تولید خواهند بود ولی گاهی این مسائل کنار می رود.
حمایت از تولید استراتژی می خواهد 

او با اشاره به سیاست های مالیاتی کشور گفت: در حالی که فرار مالیاتی ایرانی ها 
بس��یار باالتر از ارقام جهانی اس��ت، درآمدهای نفتی هم ب��ه خاطر تحریم ها دچار 
مضیقه ش��ده و دولت ناچار اس��ت درآمدهای بیش��تری را از مالیات کس��ب کند. 
حال در ش��رایطی که رکود بر کش��ور حاکم شده و این میان بیشترین فشار هم بر 

تولیدکنندگان آمده است. پرواضح است که این به سود تولید نخواهد بود.
این مدیر س��ابق دولتی در رابطه با مس��اله کیفیت در تولید ملی گفت: البته که 
کیفیت و افزایش آن باید در کانون مس��اله حمایت ها باش��د و مصرف کننده کشور 
حمایتی از س��ازمان متولی خود نمی بیند. این مهم در خودروس��ازی ایران بیش از 
هر جایی خودنمایی می کند به نحوی که با گذشت بیش از نیم قرن حمایت هنوز 
کیفیت تولیدات پایین است. به همین اعتبار فکر می کنم دولت باید حمایت خود را 
به مواردی چون کیفیت هم منوط کند تا اگر صنایعی خوش خیاالنه از افزایش تولید 
ش��انه خالی کردند، حمایت ها را از دست بدهد. به هر حال فکر می کنم کیفیت در 

کنار حمایت جای رشد بیشتری خواهد داشت.
او ب��ا اش��اره دوباره بر نقش سیاس��ت های پولی بر حمایت ه��ای دولتی از تولید 
خاطرنشان س��اخت: تغییر سیاس��ت های پولی، مالی و تعرفه ای با رعایت اصول و 
چارچوب تولیدمحور، نباید مقطعی باشند و باید در سرفصل اصول اقتصادی کشور 

تبدیل شود تا حتی در روزهایی که کشور مشکالت امروز را هم ندارد، رها نشود.

حیدر مستخدمین حسینی: راه حمایت از تولید از بانک ها می گذرد

شرط خوب شدن حال تولید در ایران چیست؟
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مجمع عمومی عادی سالیانه بانک  پاسارگاد برگزار شد
مهر تأیید سهامداران بر عملکرد بانک  

پاسارگاد

 
 مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک  پاس��ارگاد منتهی به ۲9 اسفند سال 
۱۳9۷ )نوب��ت دوم(، در تاریخ ۱۳ اَمرداد س��ال ۱۳98 در محل تاالر بزرگ 

وزارت کشور و با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در این مجمع که با حضور بیش 
از 90درصد از سهامداران برگزار شد، مجید قاسمی به عنوان رئیس جلسه، 
علی اکبر امین تفرشی و آرش به داش به عنوان ناظرین و صدیقه نعیمیان به 

عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسه بانک  پاسارگاد با ارائه گزارش عملکرد خود به طور شفاف و 
کامل، به سؤاالت سهامداران پاسخ داد. همچنین موارد مطرح شده در جلسه 

با تأیید و رأی اعتماد اکثریت سهامداران به تصویب رسید.
تحقق ۱۷8درصدی اهداف در جذب منابع، افزایش اس��تحکام مالی بانک 
از طریق پوش��ش کامل مطالبات غیرجاری، بهبود نس��بت کفایت سرمایه، 
تحق��ق ۱۵۱درص��دی اه��داف ارزی بانک، تحق��ق ۱0۴درص��دی اهداف 
درآمدهای بانک، افزایش ۷۲۶درصدی س��ود خال��ص بانک )افزایش از ۴۶ 
ری��ال به ۳80 ری��ال( و ... از موارد مطرح ش��ده درخص��وص عملکرد بانک  

پاسارگاد در سال ۱۳9۷ بود.
در ادامه  ضمن تأیید صورت های مالی بانک  پاس��ارگاد توسط سهامداران، 
میزان ۳00 ریال س��ود از محل تس��عیر ارز تعیین ش��د که صرف افزایش 
س��رمایه خواهد ش��د. همچنین با رأی سهامداران مؤسس��ه حسابرسی دایا 
رهیافت به عنوان بازرس اصلی و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رس��می 
بانک پاس��ارگاد تعیین ش��دند. همچنین علی رغم عملکرد درخش��ان بانک 
 پاس��ارگاد، به دلیل عدم تقسیم سود بین سهامداران، اعضای هیأت مدیره به 

درخواست خود، پاداشی دریافت نکردند.

دست و دلبازی 45 هزار میلیاردی!
عدم تحقیق منابع پیش بینی ش��ده در بودجه س��ال ج��اری و الزام برای 
تامین مالی جدید، بار دیگر منابع صندوق توسعه ملی که ذخایر ارزی کشور 
به ش��مار می رود را به پیش پا افتاده ترین ابزار مالی دولت تبدیل کرده است 
و ظاهرا هم کم هم راضی نیست؛ برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از ذخایر 

ارزی راهکار دولت است!
به گزارش ایس��نا، ش��رایط خاص بین المللی و کاهش درآمدها در بخش 
نفت عاملی ش��د تا دول��ت که راهی برای جبران درآمده��ای خارج از نفت 
نداش��ت، بودجه ۱۳98 را در فاصله گذش��ت سه ماه از سال اصالح کند؛ به 
طوری که دولت تخمی��ن زد حدود ۱۳8 هزار میلیارد تومان از منابع ۴۴8 
هزار میلیارد تومانی عمومی مصوب محقق نمی ش��ود، از این رو برای جبران 
این کس��ری بخش��ی از هزینه ها را که تا ۶۲ هزار میلیارد تومان می رسید از 
مح��ل بودجه عمران��ی و جاری کم کرد ولی ۷۶ هزار میلیارد تومان دیگر را 

باید از محل دیگری پوشش می داد.
بر این اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا رسید، مصوب شد تا ۱0 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال 
دولت، ۴۵00 میلیارد تومان از حس��اب ذخی��ره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد از 
مح��ل فروش اوراق تامین ش��ود. در کنار این رقم ۴۵ ه��زار میلیارد تومان 

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد.
در حالی برداش��ت از صندوق توس��عه ملی برای جبران کس��ری بودجه 
برخالف اساس��نامه آن بوده و چنین م��ورد مصرفی در صندوق وجود ندارد 
که به هر صورت با اخذ مجوز، دولت آن را انجام خواهد داد، اما در این بین 
ارقام کس��ری بودجه و منابع قابل برداش��ت از ذخایر ارزی مطابقتی نداشته 
و می توانس��ت سقف برداشت از صندوق به اندازه نیاز فعلی و حداقل هزینه 

از محل آن باشد.
ای��ن در حالی اس��ت که مجموع کس��ری بودجه بع��د از تعدیل هزینه ها 
نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد تومان است، ولی آنچه از چهار محل مصوب شده 
به حدود 9۶ هزار میلیارد تومان می رس��د و ۲0 ه��زار میلیارد تومان مازاد 
دارد؛ رقمی که در برداش��ت ۴۵ هزار میلیاردی از صندوق بی تاثیر نیست و 
می توانست حداقل ۲0 هزار میلیارد از صندوق کمتر برداشت شده و یا اینکه 

از محل های دیگر تامین شود.
از مجوز برداش��ت بیش��تر از صندوق توس��عه ملی و پیش بینی ۲0 هزار 
میلیارد باالتر از حد نیاز موجود این گونه به نظر می رسد که یا تامین مالی از  
بخش های دیگر یعنی فروش اوراق و فروش اموال مازاد دولت قابل اطمینان 
نیس��ت و صندوق قابل دسترس تر خواهد بود یا اینکه ممکن است در ادامه 
کس��ری بودجه بیش از این بوده و منابع ۳8۶ هزار میلیاری بودجه عمومی 
نیز کامل محقق نشود و از این رو ۲0 هزار میلیارد دیگر در نظر گرفته شده 
اس��ت. البته از ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل برداشت از صندوق توسعه ملی 
بخش مربوط به مجوز بودجه برای برداش��ت ۱۲درصد از سهم ۳۲درصدی 
امس��ال صندوق از محل ذخایر ارزی است که دولت واریز نخواهد کرد، ولی 
مابقی تکلیف مشخصی در نحوه هزینه کرد و نوع برداشت نداشته و مشخص 
نیس��ت که به صورت تس��هیالت خواهد بود و یا بدون برگش��ت که ظاهرا 

خبری از بازگشت آن نیست.
صن��دوق توس��عه ملی که در اوایل دهه ۱۳90 و بع��د از تجربه نه چندان 
موفق حس��اب ذخیره ارزی راه اندازی ش��د، با هدف تبدیل بخشی از عوائد 
ناش��ی از ف��روش نفت، گاز، میعان��ات گازی و فرآورده ه��ای نفتی به ثروت 
ماندگار، مولد و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ س��هم نس��ل های 

آینده از محل نفت، گاز و فرآورده های نفتی شروع به کار کرد.
بر این اس��اس ساالنه س��همی از درآمدهای نفتی به عنوان ذخیره ارزی 
وارد صندوق می ش��ود ولی در س��ال های اخیر اغلب به دلیل شرایط خاص 
بین الملل��ی و کاهش درآمدهای نفتی و به دنب��ال آن ریزش درآمد دولت، 
س��هم کامل صندوق واریز نش��ده و به سمت تامین کس��ری بودجه دولت 
رفته اس��ت که امس��ال نیز این اتفاق تکرار شده و در کنار برداشت از سهم 
۱۲درص��دی، منابع بیش��تری از ذخای��ر ارزی به ریال تبدیل ش��ده و روانه 
بودجه خواهد شد. این روند نشان از عدم برنامه ریزی دولت ها طی سال های 
اخیر برای تامین منابع جایگزین در صورت کاهش درآمدهای نفتی دارد؛ به 
طوری که برخالف شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت شاهد آن بودیم که 
همچنان این وابستگی وجود داشته و تنها از ارقام بودجه تا حدی کم شده 

ولی از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت تامین شده است.

سکهوارز

فرصت امروز:  اگرچه ماجرای ادغام بانک های نظامی در سال 9۶ کلید 
خورد، اما نهایتا در یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که بانک مرکزی 
با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد برنامه ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری 
وابس��ته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین شده و بانک های انصار، 
قوامی��ن، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسس��ه اعتباری کوثر در این 

بانک دولتی ادغام می شوند.
با اینکه مدت زمان اجرای این ادغام بانکی از سوی بانک مرکزی چهار 
ماه اعالم ش��د، اما از آن هنگام تا ام��روز، نزدیک به پنج ماه می گذرد و 
حاال در تازه ترین اتفاق، مدیرعامل بانک س��په از یکسان سازی تابلوهای 

شعب بانک های ادغامی تا پایان سال خبر می دهد.
محمدکاظم چقازردی دیروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه مراحل اصلی ادغام پنج بانک نظامی در بانک س��په را پشت 
سر گذاشته ایم، گفت: تا پایان امسال، تابلوهای بانک های مشمول ادغام 

واحد می شوند.
او به تش��ریح آخرین وضعیت ادغام بانک های نظامی در بانک س��په 
پرداخت و ادامه داد: مهم ترین طرح بانکی کش��ور، هم اکنون مربوط به 
ادغام بانک ها و موسسه های اعتباری در بانک سپه است. چنین ادغامی 
در س��ال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، بی سابقه بوده و در عرصه 
جهانی نیز تنها یک یا دو تجربه مش��ابه وجود دارد که البته نوع و مدل 

آن، تفاوت داشته است.
ب��ه گفته چق��ازردی، ادغام بانک ها و موسس��ه های اعتباری در بانک 
س��په، اصالح ساختاری نظام بانکی به ش��مار رفته و براساس مصالح و 

مقتضیات کشور انجام می شود.
مدیرعامل بانک س��په به س��ابقه تش��کیل بانک های نظامی در دهه 
۱۳80 اش��اره کرد و گفت: در آن دوره زمانی براس��اس شرایطی که در 
کش��ور به علت تحریم ها وجود داشت، بانک های نظامی تشکیل شدند، 

اما اکنون ضرورت ادغام آنها ایجاد شده است.
ادغام بانک های نظامی در چه مرحله ای است؟

وی ب��ا بیان اینکه روند ادغام بانک ها طبق مس��یر تعیین ش��ده پیش 
م��ی رود، اضافه کرد: در حال حاضر مراحل اصلی ادغام را پش��ت س��ر 
گذاش��ته ایم، به طوری که از طرف بانک س��په ی��ک نماینده در هیات 
مدیره بانک های مشمول ادغام، تعیین شده تا همه اقدامات آن بانک ها 
در فرآیند ادغام رصد ش��ود. همچنین حضور ای��ن نماینده ها در هیات 
مدیره بانک ها باعث می شود تا ابزارها و توانمندی های آن بانک ها مورد 

ارزیابی قرار گرفته و استفاده شود.
به گفت��ه چقازردی، در حال حاضر بانک س��په به عنوان قدیمی ترین 
بانک ایران با 9۵ س��ال س��ابقه دارای ۱۶00 ش��عبه و حدود ۱۶ هزار 
کارمند اس��ت که با ادغام بانک های نظامی ۲800 ش��عبه جدید اضافه 
می ش��ود و ۲۵ هزار کارمند جدید نیز اضافه خواهد ش��د که حجم این 
بانک یک ونیم برابر بانک ملی خواهد شد که دارای ۴ هزار و ۵00 شعبه 
و ۴۲ هزار نیروی انس��انی خواهد بود. به این ترتیب بانک سپه قرار است 

بزرگ ترین و قدیمی ترین بانک کشور بشود.
مدیرعامل بانک س��په با خاطرنش��ان کردن اینکه با ادغام پنج بانک 
و موسس��ه اعتباری نظامی، بانک س��په به بزرگترین بانک کشور تبدیل 
می ش��ود، گفت: ای��ن ادغام می تواند کارآمدی نظام بانکی کش��ور را در 

سال های آینده افزایش می دهد.
ای��ن مدیر بانکی با بی��ان اینکه نیروی انس��انی و کارکنان بانک های 
مشمول ادغام در قالب این طرح حذف نمی شوند، گفت: هرم سنی نظام 
مدیریتی بانک سپه به علت قدمت این بانک، باالست اما با انجام ادغام، 

نیروهای جدید و جوان به این بانک تزریق می شود.
وی درب��اره ترازنامه مالی بانک های مش��مول ادغام نی��ز اضافه کرد: 
بررس��ی روند ارزش گذاری ترازنامه مالی این بانک ها نش��ان می دهد که 

بیشتر آنها در وضعیت مناسبی قرار دارند.
چقازردی با بیان اینکه بیش��تر سهام این بانک ها به بانک سپه منتقل 
شده است، ادامه داد: تا پایان امسال، تابلوهای بانک های مشمول ادغام 

واحد می شوند.
وی همچنین با اش��اره به نقش نظ��ام بانکی در رونق تولید، گفت: در 
چهار ماه نخس��ت امس��ال بیش از 9۵درصد منابع جذب ش��ده، صرف 
پرداخت تسهیالت شده است. بر این اساس، در چهار ماه نخست امسال 
حدود 80 هزار میلیارد ریال تس��هیالت داده شده که ۳۴ هزار میلیارد 
ریال از آن مربوط به واحدهای کوچک اقتصادی بوده اس��ت. همچنین 
در س��ه س��ال اخیر حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت برای صنعت 

خودروسازی کشور تامین شده است.

ادغام بانک های نظامی در بوته نقد یک اقتصاددان
با اینکه به نظر می رس��د روند این ادغام بانکی بطور آهسته و پیوسته 
در حال انجام اس��ت، اما هنوز هم برخ��ی مخالفان بر نظرات خود مصر 
هس��تند و ب��ه این ادغام به دیده تردید به ای��ن ماجرا نگاه می کنند. در 
همین خصوص، وحید شقاقی، اقتصاددان درباره این ادغام معتقد است: 
با اینکه در حالت کلی، ادغام برای بهبود و ساماندهی به وضعیت بانک ها 
و مؤسس��ات، اق��دام مطلوبی اس��ت، اما بهتر بود دول��ت این تصمیم را 
اجرایی نمی کرد، چراکه وقت اصالحات ساختاری ازاین دست در شرایط 

فعلی اقدام مناسبی نیست.

به گفته این اقتصاددان، بانک س��په به عنوان بانکی که االن قرار 
است شش بانک در آن ادغام شود، خود درگیر مشکالت و مسائلی 
است. بانک سپه ناترازی باالیی دارد و در رده های بانک های خوب 
کشور محسوب نمی شود. درواقع االن این گونه است که مؤسسات 
و بانک های��ی ب��ا وضعیت نامطلوب به بانکی ب��ا وضعیت بد ملحق 
می ش��وند. همین مسئله باعث می ش��ود ناترازی منابع بانک سپه 
بدتر ش��ود، بنابراین بهتری��ن کار این بود که بان��ک مرکزی، این 
مؤسس��ات و بانک های نظام��ی را در چند بانک ب��ا وضعیت بهتر 

ادغام می کرد.

آخرین وضعیت ادغام بانک های نظامی

تابلویبانکهایادغامشدهتاپایانسالیکسانسازیمیشود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مشتریان بورسی به صف شدند
رشد شاخص بورس ادامه دار شد

فعاالن بازار سرمایه در سومین روز هفته در بیشتر سهم ها شاهد سنگینی 
تقاضا نسبت به عرضه ها بودند. افزایش تقاضای خرید در سهم های تاثیرگذار 
روی شاخص سبب شد که نماگر اصلی بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ 

این بازار از کانال ۱۵۶ هزار واحدی عبور کند.
به گزارش ایس��نا، روز دوشنبه در بیشتر سهم ها در بورس تهران 
تقاضا بر عرضه پیشی گرفت و قیمت ها رشد کرد این موضوع سبب 
ش��د که بار دیگر نماگر اصلی بازار رش��د کند و فعالن بازار سرمایه 
ش��اهد ثبت رکورد تاریخی باشند. بر این اساس، شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۱۶8 واحد رش��د کرد و 
تا رقم ۲۵۶ هزار و ۶98 واحدی باال رفت. ش��اخص کل هم وزن نیز 
با رشد 9۶۷ واحدی تا رقم ۶۴ هزار و ۵۴۲ افزایش یافت. همچنین 
ش��اخص آزاد ش��ناور با ۱۵۴0 واحد افزایش رقم ۲90 هزار و ۴۴۴ 
واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 

۶۴۲ و ۳۲9۳ واحد رشد کردند.
مخابرات ایران، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و بانک پاسارگاد 
ه��ر کدام به ترتیب ۲۴۳، 8۷ و ۷۲ واحد در افزایش ش��اخص های 
بازار تاثیرگذار بودند و ملی صنایع مس ایران، س��رمایه گذاری غدیر 
و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید هر کدام به ترتیب ۲۱۴، ۱0۱ 

و ۷۴ واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
گ��روه بانک ه��ا در برخی نمادها توانس��تند تاثیر افزایش��ی روی 
شاخص های بازار داشته باشند و بیش از ۴درصد رشد قیمت سهام 
را تجربه کنند. برخی از س��هم های این گ��روه با صف خرید مواجه 
بود. در این گروه ۶۱0 میلیون س��هم به ارزش بیش از ۵0 میلیارد 
تومان مورد دادوس��تد قرار گرفت. در عین حال باز هم شیمیایی ها 
ب��ا حجم معامالت ۱۴8 میلیون س��هم و اوراق مالی در صدر ارزش 
معام��الت قرار گرفتند؛ به طوری که این رقم تا ۱۲۱ میلیارد تومان 

افزایش یافت.
گروه فلزات اساس��ی بعد از گروه محصوالت ش��یمیایی بیشترین 
ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و حجم معامالت ش��ان به 

۱۴۶ میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱0۶9 میلیارد تومان رس��ید 
و حج��م معامالت تا رقم ۲.8 میلیارد س��هم و اوراق مالی باال رفت. 
تعداد معامالت این بازار تا رقم ۲88 هزار و 89 واحدی رشد کرد.

تع��داد نمادهای مثبت در بورس تهران ۲۳۲ و در فرابورس ایران 
به ۱۲۷ رس��ید. همچنین تعداد نمادهای منفی در بورس به ۱0۳ و 

در فرابورس به ۶۶ رسید.
آیکفس نیز با ۳.۱۱ واحد رش��د رقم ۳۴09 واحدی را پش��ت سر 
گذاش��ت و ارزش معامالت این بازار ب��ه عدد 9۳۵ میلیارد تومان و 

حجم معامالت به رقم ۱.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
در بین تمامی نمادها، تولید برق عس��لویه مپن��ا )بمپنا(، صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر( و 
گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص این بازار داش��تند. در مقابل تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( و پتروش��یمی 

مارون )مارون( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

نماگربازارسهام

نوسان بازارهای مالی ایران که از شهریور ۱۳9۶ و همزمان با اتخاذ سیاست پولی 
انبس��اطی بانک مرکزی )کاهش نرخ سود س��پرده بانکی از ۱8درصد به ۱۵درصد( 
آغاز و سپس با خروج آمریکا از برجام تشدید شد، در هفت فصل اخیر پابرجا بوده 

و همچنان ادامه یافته است.
به گزارش سنا، چهار طبقه اصلی دارایی های مالی ایرانیان یعنی ارز، طال، مسکن 
و س��هام، در هفت فصل مورد مطالعه، رش��دهایی بین ۱۳۵ تا ۲۷0درصد را تجربه 
کرده اند. بررسی وضعیت سوددهی این بازارها نشان می دهد با وجود آنکه دوگانگی 
مشهودی میان بازده طال و ارز با بازده بورس و مسکن مشاهده می شود و گروه اول 
)یعنی ارز و طال( در فصول ابتدایی نوسانات، رشد بسیار بیشتری را تجربه کرده اند، 
اما به نظر می رس��د که نوعی روند همگرایی در بلندم��دت وجود دارد و در فصول 
آتی، با فرض ثبات ش��رایط، می توان نزدیک شدن بیش��تر بازده بازارهای مختلف 

را انتظار داشت.
عدم تخلیه کامل شوک ارزی در بازار سرمایه

بررسی تجربه شوک ارزی ابتدای دهه ۱۳90 و سرریز آن در بازار سرمایه نشان 
می دهد که با گذش��ت سه س��ال، بخش قابل مالحظه ای از رشد قیمت ارز در بازار 
س��رمایه تخلیه شده و رشد متناسبی در بازار س��رمایه ایجاد شده است. البته این 
تغییرات با وقفه زمانی نس��بت به نوس��انات نرخ ارز صورت گرفته است. با توجه به 
این تجربه می توان انتظار داش��ت که ش��رایط مش��ابهی نیز برای شوک ارزی اخیر 
وجود داشته باشد. حذف تدریجی ارز ۴۲00 تومانی )برای برخی کاالها نظیر دارو(، 
آزادس��ازی قیمت دیگر کاالها )نظیر خ��ودرو و فرآورده های نفتی( و تعدیل قیمت 
محصوالت دیگر گروه ها با نرخ تورم )نظیر محصوالت غذایی و آشامیدنی(، مجموع 
مواردی است که انتظار می رود تا پایان سال رخ داده و موجبات رشد بیشتر بازار را 
فراهم آورند. در کنار این موارد باید توجه داشت که افزایش نسبی ریسک سیاسی 
در ش��رایط فعلی نسبت به س��ال  ۱۳9۲ مهمترین چالشی است که می تواند رشد 

بازار را کند سازد.
به رغ��م رش��د بازار در بهار 98 و عدم رش��د نرخ ارز در ای��ن دوره، ارزش دالری 
بورس تهران در پایان خرداد تنها ۶8 میلیارد دالر بوده اس��ت. مقایس��ه این رقم با 
میانگین بلندمدت ارزش دالری بازار در دهه 90 نشان می دهد که ارزش بازار هنوز 
در محدوده ای پایین تر از مقادیر تاریخی خود قرار دارد و انتظار رش��د بیشتر ارزش 

دالری بازار در ماه های آتی چندان دور از انتظار نخواهد بود.
کاهش جذابیت سفته بازی و ورود پول سرگردان به بورس

با توجه به شرایط غیرجذاب بازار ارز و طال در بهار 98 و عدم جذابیت نرخ سود 
فعلی سپرده های بانکی به دلیل نرخ باالی تورم، بورس در سه ماهه ابتدای سال رشد 
قابل مالحظه ورود نقدینگی و افزایش ارزش معامالت را تجربه کرده است. هرچند 
میانگی��ن ارزش معامالت روزانه بورس تهران برای نخس��تین بار در دو ماه متوالی 
بیش از هزار میلیارد تومان بوده، اما بخش��ی از این رشد ناشی از رشد ارزش بازار و 

قیمت سهام شرکت ها بوده است. با توجه به کاهش نسبت معامالت به ارزش بازار 
در خردادماه و روند نزولی ارزش معامالت در هفته های اخیر، به نظر می رس��د که 
ورود نقدینگی بیش��تر به بازار سرمایه می تواند عبور شاخص از محدوده ۲۵0 هزار 

واحد را تسهیل کند.
ورود دارای��ی جدید افراد حقیقی به بازار س��رمایه )خال��ص خرید روزانه منهای 
فروش روزانه( نیز طی س��ه ماهه ابتدای س��ال و همزمان با رشد ارزش معامالت به 
طور پیوسته ادامه یافته است. اصلی ترین نوسان این متغیر نیز مربوط به میانه های 
اردیبهش��ت و به دلیل متغیرهای سیاسی بوده است. ثبات و عدم رشد دارایی افراد 
حقیقی در بازار س��رمایه طی هفته های اخیر، نشانه ای بر دشواری تداوم رشد بازار 

در شرایط فعلی است.

نکته مهم در مورد رش��د دارایی افراد حقیقی در بازار س��رمایه، رس��یدن آن به 
رکورده��ای تاریخی در ماه های اخیر اس��ت. با توجه به آنکه تجارب قبلی نش��ان 
می دهد این نوع از س��رمایه پس از گذش��ت مدتی کوتاه و با معکوس شدن شرایط 
بازار به سرعت از بازار خارج خواهد شد )و روند نزولی آن را تشدید می کند(، احتمال 
م��ی رود این اتفاق در ماه های آتی نیز به تدریج ش��روع ب��ه رخ دادن کند و خروج 

نقدینگی از بازار اتفاق بیفتد.
نرخ بازده و ارزش اوراق تامین مالی

میانگین نرخ بازده اوراق تامین مالی که در ماه های اخیر نوس��ان کمی داش��ته 
است، در پایان خرداد در محدوده ۲۲.۴درصد قرار گرفته است که این رقم کمترین 
میزان ثبت شده طی سه ماهه اخیر است. به نظر می رسد که برقراری ثبات نسبی 
در بازارهای��ی نظی��ر ارز و طال از عوامل اصلی ایجاد ثبات در بازار اوراق درآمد ثابت 
بوده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که از میانه های اردیبهشت و با کاهش ریسک های 

سیاسی، روند نزولی آرام نرخ بازده اوراق درآمد ثابت )همزمان با نرخ ارز( آغاز شده 
است. در کنار مساله ثبات بازارهای مالی، باید توجه داشت که ثبات شرایط عرضه 
و تقاضا در بازار اوراق نیز در ثبات نرخ بازده موثر بوده به ش��کلی که در س��ه ماهه 
ابتدای س��ال 98، حجم اوراق منتشره تقریبا ثابت بوده و در طرف تقاضا نیز تغییر 

قابل مالحظه ای در شرایط صندوق های با درآمد ثابت ایجاد نشده است.
با وجود آنکه در س��ه ماهه ابتدای س��ال اوراق جدید چندانی منتشر نشده است 
اما باید توجه داشت که در ماه های آتی انتظار انتشار تدریجی اسناد خزانه اسالمی 
بودجه ۱۳98 وجود دارد و با توجه به اختصاص رقمی حدود ۴0 هزار میلیارد تومان 
به این اوراق در الیحه بودجه، رشد محسوسی در طرف عرضه بازار اوراق درآمد ثابت 
ایجاد خواد شد. اسناد خزانه اسالمی که برای نخستین بار در سال ۱۳9۴ وارد بازار 
سرمایه شدند، به سرعت در قوانین بودجه سنواتی وارد شده و در حال حاضر نقش 
مهم��ی در تامین مالی کوتاه مدت دولت ایفا می کنند. با توجه به آنکه تجربه چهار 
سال اخیر نشان می دهد که انتشار اوراق دولتی غالبا در ماه های پایانی سال )جهت 
تامین مالی کسری بودجه( و همچنین شهریورماه صورت می گیرد، می توان انتظار 
داشت که به زودی و طی ماه های آتی حجم قابل مالحظه ای از اسناد خزانه اسالمی 
وارد بازار سرمایه شود. این تغییر قابل مالحظه در طرف عرضه اوراق، به شرط ثبات 
س��ایر ش��رایط، به معنای افزایش نرخ بازده اوراق خواهد بود. به این ترتیب انتظار 
می رود که نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت در فصول آتی باالتر از فصل بهار قرار گیرد.

سهم اسناد خزانه اسالمی در برابر اوراق شرکتی
با توجه به ش��رایط فروش نفت و درآمد دولت در س��ال جاری و س��ال آتی )تا 
پی��ش از انتخابات ۲0۲0( ک��ه امکان ایفای تعهدات دول��ت را با مخاطرات جدی 
مواجه کرده، انتش��ار اسناد خزانه اسالمی توسط دولت با سررسیدهای بلندمدت تر 
صورت می گیرد. آخرین مرحله از اسناد منتشره در بهمن و اسفند ۱۳9۷، غالبا در 
سال ۱۴00 سررسید خواهند شد و اوراق سررسیدشونده در سال ۱۳99 به ندرت 
در بین اوراق دولتی دیده می ش��وند. هرچند که نرخ بازده مطالبه شده برای اوراق 
بلندمدت تر فاصله ای ۲.۵ واحد درصدی با اوراق کوتاه مدت دارد و هزینه استقراض 
دولت را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد اما جریان درآمدی، دولت را مجاب 
به انتش��ار این نوع اسناد ساخته اس��ت. به این ترتیب می توان انتظار داشت انتشار 
اوراق تامین مال��ی دولتی مربوط به بودجه ۱۳98 که احتماال در ماه های آتی آغاز 
خواهد ش��د، برای سررسیدهای طوالنی و با نرخ هایی در محدوده ۲۴درصد صورت 
گیرد. هرگونه کاهش بیشتر در درآمدهای دولت می تواند این نرخ را باز هم افزایش 
دهد. با توجه به فاصله قابل مالحظه نرخ های مذکور با نرخ س��ود سپرده بانکی، به 
نظر می رس��د که در ماه های آتی فرصت مناسبی برای صندوق های با درآمد ثابت 

جهت سرمایه گذاری در این اوراق ایجاد خواهد شد.
با وجود رش��د قابل مالحظه ارزش بازار اوراق درآمد ثابت طی سال های گذشته، 
س��هم اصلی رش��د مربوط به اوراق دولتی بوده اس��ت و س��هم این اوراق از حدود 
۲0درصد در پاییز س��ال ۱۳9۴ به بیش از 80درصد در حال حاضر رسیده است. با 
توجه به معرفی اس��ناد خزانه در سال ۱۳9۴ به بازار سرمایه و تداوم انتشار آنها در 
قالب بودجه های سنواتی، سهم اوراق دولتی از این تاریخ با سرعت بیشتری افزایش 
یافته است. نکته قابل مالحظه آنکه در حال حاضر اسناد خزانه بیش از نیمی از کل 
بازار اوراق درآمد ثابت را در اختیار دارند و تداوم انتشار آنها با نرخ موجود می تواند 
باز هم این س��هم را افزایش دهد. به نظر می رس��د که در س��ال های اخیر نوعی اثر 
برون رانی )Crowding effect( بین اوراق دولتی و خصوصی ایجاد ش��ده است. 

تداوم این شرایط می تواند تامین مالی بخش خصوصی را محدود کند.

بررسی بازدهی 4 بازار ارز، طال، مسکن و سهام نشان می دهد
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نصب قیمت در میوه فروشی ها الزامی شد
رئیس اتاق اصناف تهران گفت براس��اس اعالم س��ازمان حمایت 
ب��رای کنترل و نظارت بر درج قیمت، الصاق برچس��ب روی کاال یا 
نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کسب و حرفه بر روی 
محصوالت، ب��ه نحوی که قیمت واحد کاال به س��هولت مردم قابل 

رویت باشد، الزامی است.
به گزارش تسنیم، قاس��م نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران 
با ارسال نامه ای به  اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره بار نوشت: 
تصویر نامه ش��ماره ۷۱۵۲۲/98 مورخ 98/۴/۱9 س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران منضم به نامه شماره ۲0۳09/98/۳۷0 
مورخ 98/۴/۵ معاونت وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت درخصوص 
کنترل و نظارت بر درج قیمت الصاق برچس��ب یا اتیکت روی کاال 
یا نص��ب تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کس��ب و حرفه بر 
روی محصوالت، به نحوی که قیمت واحد کاال یا دس��تمزد خدمت 
به س��هولت و روش��نی برای همگان قابل رویت باش��د، به پیوست 

ارسال می گردد.
لذا بدیهی اس��ت موضوع ب��ه نحو مقتضی اطالع رس��انی و اقدام 
نظارتی الزم و ارسال عملکرد در قالب جداول ماهانه جهت انعکاس 
موضوع به س��ازمان مذکور مراتب را در پایان هر ماه به اتاق کتاب 

گزارش نمایید.

اپلیکیشن اطالع رسانی قیمت 1۰۰ قلم کاالی 
اساسی فعال شد

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از فعال 
شدن اپلیکیشن اطالع رس��انی قیمت ۱00 قلم کاالی اساسی خبر 

داد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس 
تابش اظهار داش��ت: این سامانه در دس��ترس عموم بوده و مردم با 
نصب اپلیکیش��ن مرتبط با آن می توانند عالوه بر نسخه وب، قیمت 

کاالها را به لحظه بررسی و شکایات خود را ثبت کنند.
وی افزود: قرار اس��ت که اطالع رس��انی  مرتبط با قیمت کاالهای 
اساس��ی، حس��اس و ضروری موردنیاز مردم؛ در قالب این س��امانه 
صورت گرفته و مردم برمبنای این مقایس��ه قیمتی، عالوه بر اینکه 
کاال را ب��ا قیم��ت رقابتی خری��د کنند، ش��کایات موردنظر خود از 
عرضه کنن��دگان کاال را ب��ه صورت لحظه ای ثبت ک��رده و به واحد 
بازرس��ی و نظ��ارت اصناف و س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان اطالع دهند.
تابش که در یک برنامه تلویزیونی س��خن می گفت، تصریح کرد: 
دامنه کاالهای اعالم نرخ ش��ده در این س��امانه به سرعت گسترش 
خواه��د یاف��ت و تع��داد آن از ۱00 قل��م کاال فرات��ر خواهد رفت؛ 
ضم��ن اینکه امکان ثبت ش��کایت نیز از طریق این اپلیکیش��ن نیز 
فراهم آمده اس��ت. از سوی دیگر، تولیدکنندگان کاال نیز می توانند 
قیم��ت کاالهای خ��ود را به صورت خوداظهاری در این س��امانه به 
ثبت رس��انده تا بعد از تایید س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان، نرخ آنها در س��امانه به ثبت رس��یده و در اختیار 

عموم مردم قرار گیرد.
رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان 
اعالم کرد: هم اکنون این س��امانه در دس��ترس عموم اس��ت و برای 
نس��خه های گوش��ی تلفن همراه اندروید فعال بوده و برای نس��خه 
IOS نیز ظرف ی��ک ماه آینده در دس��ترس خواهد بود. همچنین 
وب س��ایت IR ۱۲۴ WWW  نی��ز قابلی��ت کارک��ردی همی��ن 

اپلیکیشن را دارا است.

سیل، تولید قزل آال را کاهش داد
ضرورت واگذاری امور تجارت به وزارت 

بازرگانی
مدیرعام��ل اتحادیه تکثیر، پرورش و ص��ادرات آبزیان گفت با 
توجه به وقوع س��یل اخیر در استان های اصلی تولید، پیش بینی 
می ش��ود که تولید قزل آال نس��بت به سال قبل ۳0درصد کاهش 

یابد.
 ارس��الن قاس��می در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
درباره تاثیر وقوع س��یل بر تولید ماهی اظهار داش��ت: با توجه به 
وقوع س��یل در چهار اس��تان عمده تولیدکننده قزل آال و از بین 
رفتن بخشی از مزارع پرورش پیش بینی می شود که تولید قزل آال 

نسبت به سال قبل حدود ۳0درصد کاهش یابد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بازار محصوالت ش��یالتی تابع عرضه و 
تقاضا نیس��ت، افزود: حضور واس��طه ها و دالالن در نحوه توزیع 
آس��یب جدی به ب��ازار می زند، اما در فصل تابس��تان به س��بب 

فرهنگ مصرف، قیمت نوسان چندانی ندارد.
قاسمی از افزایش تولید میگو، ماهیان کپور و خاویار نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل خبر داد و گفت: البته از االن نمی توان 
درص��دی برای رش��د تولید اعالم کرد و در فص��ل پاییز می توان 

تصویر روشن تری از تولید ارائه کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قانون انتزاع ضربه مهلکی به 
بخش کشاورزی وارد کرد، بیان کرد: بنده از ابتدا با اجرای قانون 
انتزاع مخالف بودم چراکه در تمامی کش��ور ها کار های تخصصی 

به وزارتخانه های مربوط واگذار می شود.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه وزارت جهاد کش��اورزی تخصصی در 
ام��ور بازرگان��ی ندارد، گفت: ب��ر این اس��اس وزارت بازرگانی به 
هر نحوی باید اجرا ش��ود تا امور مرب��وط به تنظیم بازار داخل و 
خارج را برعهده بگیرد چراکه اجرای قانون انتزاع موجب ش��د تا 
در س��ال های اخیر به جای بح��ث تنظیم بازار در حوزه داخلی و 
خارجی، رس��یدگی و نظارت بر خرید و فروش فقط محلی برای 

توزیع رانت شد.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پ��رورش و صادرات آبزیان در پایان 
تصریح ک��رد: با توجه به آنکه وزارت جهاد کش��اورزی هیچ گونه 
تخصص��ی در ام��ر بازرگانی ندارد، از این رو بای��د به امور مربوط 
به تولی��د و رونق تولید بپردازد و امر تجارت به وزارتخانه مربوط 

واگذار شود.

اخبـــار

رئیس اتحادیه بیس��کویت، شیرینی و شکالت گفت در صورت تامین 
م��واد اولی��ه توان ارزآوری از طریق صادرات ش��کالت ب��ه یک تا یک و 
نی��م میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. جمش��ید مغازه ای در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه واحد ها در تامین ش��کر 
کماکان با مش��کالتی روبه رو هستند، اظهار داشت: هم اکنون واحد های 
تولی��دی ش��کر مورد نی��از را با نرخ باالی ۵ ه��زار تومان از ب��ازار آزاد 
خری��داری می کنند که این امر بر افزایش هزینه ه��ای تولید دامن زده 

است.
وی با اش��اره به اینکه التهاب بازار روغن نسبت به گذشته تا حدودی 

فروک��ش کرده اس��ت، اف��زود: روغن خام ب��ه میزان کاف��ی در اختیار 
کارخانه ه��ای تولیدی قرار می گیرد، از این رو تولیدکنندگان ش��یرینی 

و شکالت برای تامین روغن مورد نیاز مشکلی ندارند.
مغ��ازه ای درباره آخرین وضعیت بازار بیس��کویت و ش��کالت، گفت: 
با توجه به آنکه ش��کالت جزو اقالم اساس��ی در س��بد خانوار محسوب 
نمی شود، از این رو تولیدکنندگان تا حد امکان سعی می کنند به سبب 
نبود کشش بازار و کاهش قدرت خرید افراد، قیمت ها را افزایش ندهند.
به گفته این مقام مس��ئول قیمت شکالت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تنها ۲0درصد افزایش داش��ته اس��ت این در حالی است که قیمت 

آرد، حقوق و دستمزد نس��بت به سال گذشته رشد چند برابری داشته 
اس��ت. مغازه ای ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا برای خرید ش��کالت 
در فصل تابستان، واحد های تولیدی با احتیاط به امر تولید می پردازند.

رئیس انجمن بیسکویت، ش��یرینی و شکالت در پایان رونق صادرات 
را مش��روط به تامین مواد اولیه و فراوانی کاال دانست و گفت: بنابر آمار 
سال گذشته ۳۱۷ هزار تن شکالت، بیسکویت و آبنبات با ارزش بالغ بر 
800 میلیون دالر به بازار های هدف صادر شد که در صورت تامین مواد 
اولیه امس��ال این امکان وجود دارد که ارزآوری حاصل از صادرات را به 

یک تا یک و نیم میلیارد دالر افزایش دهیم.

صادراتشکالتبهبیشازیکمیلیارددالرمیرسد

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در اولین اقدام خود بعد از بازپس گیری 
مسئولیت های تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی، مرغداران را تهدید کرد که 

اگر قیمت ها ظرف چند روز آینده کاهش نیابد واردات انجام می شود.
ب��ه گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با انتقال مس��ئولیت های 
تنظیم بازار وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب 
بازپس گیری قانون انتزاع از وزارتخانه تخصصی تولید، مش��کالت تولیدکنندگان 

با دولت آغاز شد.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اولین اقدام خود 
بعد از این قانون، تولیدکنندگان را تهدید کرده است که »اگر قیمت مرغ در سه 
روز آینده ارزان نش��ود واردات می کنیم« این درحالی اس��ت که به جای واردات 

باید بر بازار نظارت داشت.
نظارت و کنترل بر بازار از جمله وظایف وزارتخانه صنعت اس��ت که ابزار الزم 
را از طری��ق اتاق اصناف و س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
در اختی��ار دارد و می توان��د اقدام به این کار کند، ام��ا این وزارتخانه در گام اول 

راحت ترین کار را برگزیده است و به جای نظارت بر قیمت ها قصد واردات دارد.
واردات با ارز نیمایی یا دولتی؟ مسئله این است

واردات م��رغ ب��رای تنظیم بازار به جای تنظیم ب��ازار از طریق کنترل قیمت و 
نظارت بر بازار در واقع پاک کردن صورت مسئله است و این امر منجر به از بین 

رفتن تولید می شود.
در صورتی که دولت قصد واردات مرغ با ارز ۴۲00تومانی را داشته باشد قیمت 
آن از محصوالت موجود در بازار ارزان تر خواهد شد، اما اگر با ارز نیمایی واردات 
ش��ود قیم��ت این محصول بی��ش از ۲0 هزار تومان خواهد ش��د و دیگر قابلیت 
کنت��رل قیمت های خود را از دس��ت می دهد اما انگیزه الزم ب��رای تولیدکننده 

از بین می رود.
بناب��ر این گزارش قیمت فعلی هر کیلوگرم م��رغ در بازار مصرف )تهران( ۱۴ 
ه��زار تومان تا ۱۴ هزار و ۵00 تومان اس��ت درحالی که قیمت مصوب مرغ ۱۲ 
هزار و 900 تومان اعالم شده است و قیمت این محصول در روزهای گذشته به 
مرز ۱۷ هزار تومان نیز رس��ید که این نوس��انات شدید به معنای آن است بخش 

نظارتی نتوانسته به مسئولیت خود به درستی عمل کند.
کشتارگاه ها مکلف به درج قیمت روی بسته بندی مرغ شدند

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط اظهار داش��ت: براس��اس پیشنهاد وزارت 

جهاد کش��اورزی قیمت مرغ زنده اصالح و نرخ آن 8 هزار و ۵۵0 تومان ش��د تا 
مصرف کننده مرغ را با قیمت ۱۲ هزار و 900 هزار تومان خریداری کند.

وی افزود: وزارت جهاد کش��اورزی و مسئوالن تشکل ها موضوعاتی مانند تلف 
ش��دن به دلیل گرما و نبود واکس��ن و... را دلیل کمبود عرضه مرغ به بازار مطرح 

می کنند که در پی این موضوع عرضه به بازار کاهش پیدا کرده است.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده با بیان اینکه تلف 
ش��دن مرغ و... اتفاقات خلق الساعه ای نیست، اظهار داشت: ظرفیت های 
خالی واحدهای تولیدی بای��د برای جلوگیری از کاهش تولید و عرضه، 
به ج��ای جوجه ری��زی حداق��ل، باید ب��ا حداکثر ظرفی��ت جوجه ریزی 
می کردند، در تابس��تان هر س��ال با افزایش دما و... روبه رو می ش��ویم و 
شرایطی مانند تلف شدن مرغ و... قابل پیش بینی بود این در حالی است 
که براساس گزارش هواشناسی دمای هوا در سال جاری نسبت به سال 

گذشته کاهش پیدا کرده است.
تابش با تأکید به اینکه باید با افزایش جوجه ریزی عرضه مرغ به بازار بیش��تر 
می ش��د، اضافه کرد: در حال حاضر می��زان عرضه مرغ به بازار کاهش پیدا کرده 

است و در راستای حل این مشکل جلسات متعددی نیز برگزار شده است.

مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضائیه، گفت ما گذش��ته 
علمی، صنعتی و تجاری پررونق در کش��ور خود نداش��تیم و بازار پولداری برای 
تولیدکنندگان خارجی بودیم. صنعت و تجارتی نداش��تیم که حاال نگران فاجعه 

بار بودن وضعیت آن و از بین رفتن آن باشیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر الفت صبح روز دوشنبه در راستای برگزاری سلسله 
نشس��ت های »دوشنبه های گام دوم انقالب« که به منظور توجه به ابعاد حقوقی 
بیانیه گام دوم رهبر انقالب از سوی سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شد، اظهار 
داشت: پیش از ورود به بحث باید بگویم با تغییر ریاست قوه قضائیه بحث تحول 
مطرح ش��ده اس��ت و بنا است که وضعیت به سمت پاسخگویی به نیازهای مردم 
نیل پیدا کند. قبل از تغییر ایش��ان معاونت پیشگیری، آسیب های قوه قضائیه را 
در ۴۵0 عنوان احصا کرد که از این میان ۱۲ چالش اولویت دار را مشخص کرد و 
باز از میان اینها شش عنوان مانند پرونده های وارده به دادگستری و... به عنوان 
ابرچالش مش��خص شد. تالش ما این است حجم پرونده های وارده را کم کنیم و 

برای مثال مرجع اجرای احکام را برون سپاری کنیم.
مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم ق��وه قضائیه عن��وان کرد: ۱۲ 
هزار موسس��ه دولتی داریم که ممکن اس��ت علیه اش��خاص برای مطالبه وجهی 
دادخواس��ت داده اند و ممکن اس��ت حاکم هم شده باش��ند. همین تعداد منجر 
به افزایش پرونده ها ش��ده اس��ت که اگر اینها را به نهاد و سازمان مالیاتی منتقل 
کنیم تاثیر زیادی در کاهش پرونده ها خواهد داش��ت. تحول مدنظر آقای رئیسی 

با حرف عملی نمی شود و نیازمند فکر هستیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در رابطه با بیانیه گام دوم، تکالیف مش��خص و بلندی 
برای حقوقدانان به صورت صریح و حتی غیرمس��تقیم در نظر گرفته شده است. 
هر کاری در جامعه انجام می دهیم باید مبتنی بر چارچوب حقوقی باش��د. همه 
اقدامات��ی که در رابطه با این منش��ور صورت می گی��رد می تواند تحلیل حقوقی 
داش��ته باش��د. حضرت آقا مقدمه ای در متن این بیانیه دارند که گذش��ته ما را 
تصویرس��ازی می کند. ما گذشته علمی، صنعتی و تجاری پررونق در کشور خود 

نداش��تیم و بازار پولداری برای تولیدکنندگان خارجی بودیم. البته شاید وضعیت 
ما در حوزه صنعت و تجارت علمی رو به بهبود بود. حجم صادرات ما کجاس��ت 
ک��ه در حال خراب ش��دن و از بین رفتن اس��ت؟ می خواهم بگوی��م ما در معنا 
صنعت و تجارتی نداش��تیم که حاال نگران فاجعه بار بودن وضعیت آن و از بین 

رفتن آن باشیم.
الفت افزود: در مس��یر حفظ صنعت اگر بخواهیم س��ند گام دوم را پیاده کنیم 
اش��تباه می کنیم. ساختن برج روی بنای فرس��وده کار غلطی است. ما باید طرح 
نویی ایجاد کنیم. با اتکا به گذشته نداشته نمی توان گام دوم را برداشت. این گام 
دوم به نوعی گام اول اس��ت. کش��ور یک ضعف جدی دارد که تا برطرف نشود ما 
به جایی نمی رسیم. ابزار اقتدار ما، اقتصاد است. میان شکوفایی اقتصادی و نقش 
حقوق دانان باید ارتباط ایجاد ش��ود. ما به تالش مضاعفی در این راس��تا نیازمند 
هستیم. اگر چرخ اقتصاد به حرکت در نمی آید و درست حرکت نمی کند دلیلش 

این است که نمی توانیم برای روابط، ضوابط تعیین کنیم.

آغاز تنظیم بازار وزارت صنعت

 تهدید تولیدکنندگان؛ مرغ ارزان نشود وارد می شود

صنعت و تجارتی نداشتیم که حاال نگران از بین رفتن آن باشیم

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

افتراق قطعه سازان به نفع هیچ کس نیست
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
اعالم می کند که افتراق قطعه س��ازان )در موضوع خرید سهام دولت 
در خودروس��ازی ها( به نفع هیچ کس نیست و شرایط فعلی، شرایط 

لزوم اتحاد است.
آرش محبی نژاد در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
نقدینگی قطعه سازان به منظور خرید سهام دولت در خودروسازی ها 
اظهار داشت: سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ یکی 
از این تئوری  ها این است که به نوعی قطعه سازان با مطالبات خود از 
خودروساز در قالب کنسرسیوم، نقدینگی الزم را تامین کنند چراکه 

خودروساز در حال حاضر پولی برای پرداخت به قطعه ساز ندارد.
وی اف��زود: کس��انی که پیگیر ای��ن موضوع هس��تند قصد ایجاد 
کنسرس��یوم هایی را دارند که از محل مطالب��ات، تهاتر کنند. نباید 
فراموش شود که اگرچه قطعه ساز در حال حاضر با کسری نقدینگی 
روبه رو اس��ت، اما نقدینگی س��رگردان در جامعه بسیار زیاد است و 
ب��ه دلیل اینکه صنایع خودروس��ازی و قطعه س��ازی در حال حاضر 

صنایعی زیانده شده اند شاهد فرار سرمایه از قطعه سازی هستیم.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور افزود: اگر امید به س��ودآوری صنایع خ��ودرو و قطعه وجود 

داشته باشد، بدون شک سرمایه ها جذب این صنایع می شود.
محبی نژاد افزود: اگر س��رمایه های سرگردان جامعه به جای اینکه 
وارد سرمایه گذاری های کاذب یا وارد حوزه ارز و مسکن و نظایر آن 
شوند، به حوزه تولید مولد وارد شود برای اقتصاد کالن کشور بسیار 
مفید اس��ت، ضمن آنک��ه قطعا اثر تورمی نخواهد داش��ت. از طرف 
دیگر، جذب س��رمایه توسط یک صنعت س��ودده –به خصوص در 

شرایط فعلی اقتصاد کالن کشور- بسیار ساده است.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور گف��ت: عمده ترین دالیل افت صنعت قطعه س��ازی کش��ور، 
کس��ری ش��دید نقدینگی اس��ت، چراکه خودروس��از نمی تواند به 
تعهدات خود عم��ل کند و دومین عامل، عدم اصالح قیمت و زیان 

سنگین قطعه سازان است.
محبی نژاد گفت: اگر س��اختار خودروس��ازان با خصوصی سازی به 
گونه ای بهبود یابد که خودروس��ازی و قطعه  س��ازی سودآور شوند، 
در نهایت ش��اهد جذب سرمایه در قطعه س��ازی کشور خواهیم بود 
و نه فرار س��رمایه و ای��ن امر درخصوص تمام صنایع مولد کش��ور 

صادق است.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور افزود: هر چقدر سرمایه سرگردان جامعه، جذب تولید مولد 
و صنایع مولد اش��تغال زا و دارای ارزش افزوده ش��ود اثر تورم را به 
شکل چشمگیری کاهش می دهد و در رونق تولید موثر خواهد بود.

محبی ن��ژاد در پاس��خ ب��ه س��والی درخص��وص وضعی��ت اتحاد 
قطعه س��ازان ب��رای خرید س��هام دولت گف��ت: فعال قطعه س��ازان 
هماهن��گ و متحد نیس��تند و ب��ه صورت پراکنده عم��ل می کنند. 
مجموعه ای از کنسرسیوم ها در حال شکل گیری است اما این کار به 

صورت منسجم و تحت یک سیاست واحد انجام نمی شود.

قیمت گذاری تهاجمی خودرو تخلف است
نوس��ان قیمت در ب��ازار خودروهای داخل��ی و وارداتی در حالی 
ب��ه رویه قالب در معامالت خودرو تبدیل  ش��ده اس��ت که با خروج 
ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، مسئوالن ستاد تنظیم بازار 
واقعی ش��دن قیمت ها با تعیین نرخ خ��ودرو برمبنای ۵درصد کمتر 
از قیمت های حاش��یه بازار به همراه افزایش تدریجی عرضه خودرو 
ب��ه بازار را راهکار کاه��ش تدریجی قیمت و مقابله با داللی در بازار 

خودرو تلقی کردند.
به گزارش پدال نیوز، با این استدالل ها بود که با مصوبه سران قوا، 
به تدریج ش��ورای رقابت از فرآیند تدوین دستورالعمل قیمت گذاری 
خودرو کنار گذاش��ته ش��د؛ رویه ای که نه تنها منجر به س��اماندهی 
تولید و عرضه خودرو نش��ده بلکه به اعتقاد برخی منتقدان ش��یوه 
کنونی تولید و عرضه خودرو به عاملی برای تش��دید تنش و افزایش 
بیش��تر قیمت ها در حاش��یه بازار تبدیل  شده اس��ت. این دیدگاه ها 
در حالی مطرح می ش��ود که برخی منتقدان برداش��ت نادرس��ت از 
مصوبه س��ران س��ه قوه در زمینه تغییر نحوه قیمت گذاری کاالها و 
خدمات و کوتاهی ش��ورای رقاب��ت در عمل به وظایف ذاتی خود را 
عامل ش��کل گیری ش��رایط کنونی در بازار خودرو قلمداد می کنند. 
عالوه بر آن واگذاری باقیمانده س��هام دولت در ایران خودرو و سایپا 
با واکنش های متفاوتی توس��ط فعاالن بخش خصوصی، مس��ئوالن 
دولتی و متولیان خصوصی س��ازی مواجه شده است و برخی از نبود 
ع��زم جدی دولت برای واگذاری این س��هام خب��ر می دهند این در 
حالی اس��ت که  اخیراً س��ران س��ه قوه نیز با واگذاری سهام دولت 
در ایران خ��ودرو و س��ایپا موافقت کرده و به گفت��ه زهره عالی پور، 
عض��و هیأت عامل و معاونت واگذاری س��هام و بنگاه های س��ازمان 
خصوصی س��ازی، وزارت اقتص��اد مجوز واگذاری باقی مانده س��هام 
دولت در دو ش��رکت خودروسازی را از سران سه قوه دریافت کرده 
و بای��د حدود ۱۴درص��د ایران خودرو و ۱۷درصد س��ایپا به فروش 
گذاش��ته شود، چراکه به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمی تواند 
در شرکت های مشمول گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها 
را در دست داشته باشد. درخصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز 
ش��امل آن می ش��ود، قانون تا جایی به دولت اجازه س��رمایه گذاری 
داده اس��ت که س��همش در آن رشته در بازار بیش��تر از ۲0درصد 
نشود. بااین وجود اکنون بخشی از سهام دولت در خودروسازی ها در 
وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم و با 
توجه به ماهیت بورس��ی  این سهام، مقرر شده تا در تابلوی بورس 

به فروش رسد.
 

مس��أله خصوصی س��ازی ش��رکت های »ایران خودرو« و »سایپا« به 
عنوان خودروس��ازان اصلی کش��ور، هرچند وقت یک  بار مطرح و بعد از 
مدتی فراموش می شود، اما این مسأله این  بار روز چهارشنبه، در حاشیه 

جلسه هیأت وزیران پررنگ شد.
به گزارش پدال نیوز، مس��أله خصوصی س��ازی شرکت های »ایران 
خودرو« و »سایپا« به عنوان خودروسازان اصلی کشور، هرچند وقت 
یک  ب��ار مطرح و بعد از مدتی فراموش می ش��ود، اما این مس��أله این 
 بار روز چهارش��نبه، در حاشیه جلسه هیأت وزیران پررنگ شد؛ آنجا 
که وزیر صنعت وعده داد که دو ش��رکت خودروسازی طی سال های 
98 و 99 به بخش خصوصی واگذار خواهند ش��د؛ این س��خن با اما 
و اگرهای زیادی روبه رو اس��ت. ازجمله اوایل س��ال گذشته با وجود 
تاکی��د رئیس جمهوری بر خصوصی س��ازی صنعت خ��ودرو، محمد 
ش��ریعتمداری، وزیر سابق صنعت، تحقق این امر را غیرممکن خواند. 
از طرف��ی مع��اون وزیر صنعت چندی پیش اعالم ک��رد که واگذاری 
سهام دو خودروساز در دستور کار قرار گرفته؛ اما از سوی دیگر رئیس 
سازمان خصوصی سازی گفته که به دلیل اینکه سهام خودروسازی ها 
در وثیقه اس��ت، فعاًل امکان واگذاری آنها وجود ندارد. در پاس��خ به 
این نظر، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت گفت: »در برخی مقاطع 
زمانی، س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران متقاضی شرکت 
در برخ��ی پروژه ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داش��ته 
اس��ت، بنابرای��ن برای ای��ن کار باید از بان��ک وام دریافت می کرده و 
به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک س��پرده اس��ت. این 
سازمان برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می تواند وثایق و اموال 
دیگری را به جای س��هام خودروس��ازان نزد بانک به وثیقه بگذارد و 
اگر این وثایق آزاد ش��ود، مش��کلی در واگذاری سهام رخ نمی دهد«، 
اما این یک روی س��که خصوصی سازی است. در روی دیگر سکه اما 

زیان انباش��ته و موارد دیگری مطرح اس��ت که می طلبد این مس��أله 
موش��کافی ش��ود. ازجمله س��یده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس درباره مصوبه سران سه قوه مبنی بر موافقت 
بر واگذاری سهام دولت در »ایران خودرو« و »سایپا«، گفت: براساس 
گزارش مکتوب ارسال ش��ده به مجلس این شرکت های خودروسازی، 
بدهی های بس��یاری دارند؛ این بدهی ش��امل تس��هیالت دریافتی از 
بانک ها، بدهی به قطعه سازان و. . . است. نماینده مردم قزوین، آبیک 
و الب��رز در مجلس با بی��ان اینکه باید روی موضوع واگذاری س��هام 
دولت در »ایران خودرو« و »سایپا« تامل بیشتری شود، افزود: ممکن 
است واگذاری این سهام انحصار بزرگی در خودروسازی ها ایجاد کند 
و به جای اینکه راه نجاتی برای صنعت خودروس��ازی باشد، آن را به 
ورطه نابودی بکشاند. حاال دوباره تحقق این مسئله با وجود وعده های 
وزیر در هاله ای از ابهام قرار گرفته، اما باید دید که خصوصی س��ازی 
از نظر کارشناس��ان این حوزه، اقدام مناسبی است یا خیر. در همین 
زمینه امیرحس��ن کاکایی، کارش��ناس صنعت خودرو می گوید: الزم 
است خصوصی س��ازی در صنعت خودرو در سه الیه انجام شود؛ ولی 
االن ش��رایط و زمان مناسبی برای این کار نیست. گفت وگوی با این 

کارشناس صنعت خودرو را در زیر می خوانید.   
 - آقای کاکایی، به عنوان سؤال نخست بفرمایید آیا شرایط واگذاری 

سهام ۱۴.۱۷درصدی خودروسازان فراهم است؟ 
شرایط واگذاری دو ش��رکت بزرگ خودروسازی اصاًل فراهم نیست و 
به طور ویژه در حال حاضر راهکار، خصوصی س��ازی دو خودروساز بزرگ 
نیس��ت. اگر هم بخواهد این کار انجام ش��ود، باید الیه   الیه انجام ش��ود؛ 
یعنی نخست ش��رکت های قطعه سازی وابس��ته به خودروسازان را باید 
خصوصی کنند تا خصوصی سازی در مقیاس کوچک تری تمرین شود و 
مطمئن ش��ویم که دولت آمادگی دارد این دو شرکت را خصوصی سازی 

کند چون خصوصی س��ازی فقط این نیست که مالکیت را واگذار کنیم، 
بلکه باید ش��رایط به گونه ای فراهم باش��د که بخش خصوصی بتواند در 
ی��ک محی��ط منطقی به رقابت بپ��ردازد و فضای کس��ب وکار برای این 
کار، عاقالن��ه و منطق��ی باش��د، ولی فعاًل این فض��ا به خصوص در مورد 
خودروس��ازی وجود ندارد. در مورد دو خودروس��از بزرگ االن شرایط و 
زمان مناس��بی برای خصوصی س��ازی وجود ندارد و برای این کار حتماً 
بای��د گام به گام جلو رفت. الزم اس��ت یادآوری ش��ود ک��ه تاکنون هر 
خصوصی س��ازی انجام شده اس��ت، محدود به حداکثر چهار، پنج هزار 
پرس��نل بوده؛ ولی در همین مقیاس نیز ش��اهد خصوصی س��ازی های 

شکست خورده و تبعات وحشتناک آن بوده ایم.
نکته بعدی این است که شرایط بسیار بغرنج است و اگر خصوصی سازی 
یکی از این دو خودروس��از بزرگ، به هر دلیلی شکست بخورد، این کار 

۴0- ۳0 هزار نفر را به صورت مستقیم درگیر می کند. 
ح��ال تعدادی که به صورت غیرمس��تقیم درگیر آن می ش��وند، س��ر 
جای خود باید بررس��ی ش��ود. چنین چیزی را نمی ت��وان کنترل کرد؛ 
ازاین رو خصوصی س��ازی در چنین ش��رایطی برای دو خودروساز اصلی 
ی��ک کار فاجعه بار خواهد بود؛ این در حالی اس��ت که این دو ش��رکت 
در گام ه��ای اولیه به طور متوس��ط با هم ۵0 ش��رکت را قابل واگذاری 
دارند؛ از ش��رکت های بی ربط گرفته )ش��رکت هایی که به طور مثال در 
کاره��ای بی ربط با خودروس��ازی هس��تند( تا قطعه س��ازی ها – با این 
توضیح که چرا خودروسازی باید قطعه سازی داشته باشد؟ - را می توان 
به صورت آزمایشی حداقل محدود کرد. اگر در روند خصوصی سازی این 
ش��رکت های بی ربط و کم ربط اتفاقی افتاد، حداقل بتوان آن را برگرداند 
و کنترل کرد. این کار در مورد ش��رکت های »ایران خودرو« و »س��ایپا« 
ک��ه هر کدام بین ۵0-۳0 هزار نیرو در ته��ران دارند، بازی با یک انبار 

باروت است.

خصوصیسازیایرانخودرووسایپادرحالحاضریکقماراست

رئیس کمیته حمل و نقل کمیس��یون عمران مجلس گفت در ش��رایط کنونی 
یکی از مهم ترین مشکالت و دغدغه های رانندگان، نقص در نظام توزیع الستیک 
در کش��ور است، بنابراین باید مکانیزم دقیق و منسجمی برای ارائه این محصول 
در نظر گرفته ش��ود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، شادمهر کاظم زاده 
رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آغاز طرح توزیع 
سیس��تمی تایر سنگین در ۱0 اس��تان کشور، گفت: طبق گزارش های ارائه شده، 
در س��ال گذشته حدود یک میلیون حلقه الس��تیک میان رانندگان توزیع شده، 
اما براساس اطالعات واصله، این رانندگان تا پایان سال باز به حدود یک میلیون 

حلقه الستیک جدید نیاز دارند.
حمل و نقل جاده ای در سال به حدود 5 میلیون حلقه الستیک 

جدید نیاز دارد
حمل و نقل جاده ای در س��ال به حدود ۵ میلیون حلقه الس��تیک جدید نیاز 

دارد، حال وزارت صمت و وزارت راه و شهرس��ازی باید راهکار درس��تی را برای 
توزیع این محصول اجرایی کنند.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
حمل و نقل جاده ای در سال به حدود ۵ میلیون حلقه الستیک جدید نیاز دارد، 
حال وزارتخانه های صمت و راه و شهرس��ازی باید راهکار درس��تی را برای توزیع 

این محصول اجرایی کنند.
حداکث��ر ظرفیت کارخانجات داخلی برای تولید الس��تیک ۵/۱ میلیون حلقه 

الستیک است
وی تصریح کرد: در ش��رایط کنون��ی حداکثر ظرفیت کارخانجات داخلی برای 
تولید الس��تیک ۵/۱ میلیون حلقه  اس��ت، از این رو مابقی این محصول باید از 

خارج  وارد کشور شود.
کاظ��م زاده ادام��ه داد: به نظر من با توجه به مش��کالت تحریمی، کارخانجات 

داخلی باید در جهت افزایش میزان تولید الستیک در کشور اقدام کنند، در این 
صورت می توان با مدیریت بازار و تزریق تولیدات داخلی، مش��کالت حمل و نقل 

جاده ای و رانندگان را حل کرد.
نقص در نظام توزیع الستیک در کشور؛ باید مکانیزم منسجمی 

در نظر گرفته شود
وی گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه صنعت تولید الستیک، موضوع 
تخصیص ارز است، در شرایط کنونی وزارت صمت برای واردات الستیک 
از خارج، ارز دولت��ی ۴۲00 تومانی اختصاص می دهد، اما برای واردات 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داخلی اقدام به ارائه ارز نیمایی می کند.
رئی��س کمیته حمل و نقل کمیس��یون عمران مجلس ادامه داد: این مس��ئله 
موجب شده که عمال کارخانجات تولید الستیک نتوانند با نمونه های خارجی در 

بازار رقابت کنند؛ از این رو دولت باید چاره ای برای حل این مسئله بیندیشد.

نقص در نظام توزیع الستیک کشور؛ باید مکانیزم منسجمی برای عرضه در نظر گرفته شود
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کسب و کارامـروز8

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به راه اندازی 
مرکز نوآوری در حوزه نفت و گاز در این دانشگاه گفت این دانشگاه ارتباط 
بسیار تاثیرگذاری با صنایع مختلف کشور دارد و برای توسعه این امر مدل 

و برنامه جدیدی را در دست اجرا دارد.
به گزارش ایس��نا، دکتر حس��ین حسینی 
تودش��کی در مراس��م امضای ق��رارداد میان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یکی از شرکت های 
بخش خصوص��ی به منظور راه ان��دازی مرکز 
نوآوری در حوزه نفت و گاز در این دانش��گاه، 
گفت: ارتباط دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر با 
صنعت در حال توسعه اس��ت و برنامه داریم 
فعالیت های علم��ی و تحقیقات��ی و فناورانه 

دانشگاه براساس نیازهای کشور باشد.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در حال مذاکره با ش��رکت های بزرگ اس��ت، 
افزود: برنامه داری��م بخش هایی از واحدهای 

تحقیق و توسعه و شاخه های نوآوری مرتبط با شرکت های بزرگ صنعتی 
را در داخل دانش��گاه مستقر کرده و با ایجاد تعامل اعضای هیات علمی، 
دانشجویان و فارغ التحصیالن با این مراکز نیازمندی ها و مشکالت صنعت 

را در غالب انجام همکاری های مشاوره ای، انجام پروژه ها و پایان نامه ها و یا 
رویش شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مرتفع کنیم.

معاون پژوهش وفناوری دانش��گاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در این 
راس��تا واحده��ای تحقیق و توس��عه چند 
ش��رکت بزرگ و دو بانک مستقر هستند و 
با ش��رکت مپنا، یک هلدینگ شوینده و دو 
شرکت معدنی برای استقرار کامپلکس هایی 
از مرک��ز تحقیق و توس��عه و ن��وآوری آنها 
مذاک��رات ص��ورت گرفت��ه و در مرحل��ه 

نهایی شدن قرارداد هستند.
وی خاطرنشان کرد: با حضور بخش های 
تحقی��ق و توس��عه ش��رکت ها در داخ��ل 
دانشگاه بستری فراهم می شود تا دانشگاه 
ب��ا نیازه��ای صنعت ب��ه ص��ورت روزمره 
آش��نا ش��ود و با ارتباط نزدی��ک و موثر با 
نمایندگان صنعت با سرعت بیشتر و بسیار 
هدفمند پیش��نهادات خود را برای ارائه راه حل موثر با تایید و تعامل 
نمایندگان صنعت روی میز قرار داده و این پیشنهادات منجر به انعقاد 

قرارداد و ایجاد استارت آپ ها شود.

دانش��گاه علمی و کاربردی فارس در اقدامی، با فراهم کردن تس��هیالت برای 
تحقق بخش��ی به اندیشه دانشگاه کارآفرین، برای نخستین بار در ایران در میان 
مراک��ز علمی  و کاربردی، مرکز ش��تاب دهنده ای را با عنوان »کاِرنو« راه اندازی 

کرده است. به گزارش ایرنا، مراکز شتاب دهنده 
به مکان هایی گفته می ش��ود که با به کارگیری 
دیدگاه های خالقان��ه و به صورت جمعی اقدام 
به اج��رای ایده های خالقان��ه می کنند.  دلیل 
راه ان��دازی چنین مراکزی این اس��ت که نقش 
جدید برای دانشگاه ها تعریف شده به گونه ای که 
امروزه دانش��گاه ها را نمی توان همچون گذشته 
مرکز آموزش ه��ای آکادمیک صرف دانس��ت.  
برعهده گرفتن رس��الت کارآفرین��ی در مراکز 
آموزش عالی با توجه به  ش��رایط روز از جمله 
دگرگونی ها در کارکردهای دانشگاه هاست و به 
نهاد دانشگاهی اعتبار می بخشد. دانشگاه جامع 
علمی و کاربردی در گروه دانش��گاه های نس��ل 

سومی قرار دارد که از ابتدا با هدف مهارت آموزی روی کار آمد و برای پرورش 
نیروه��ای ماهر موردنی��از در جامعه و دانش افزایی آنان گام برداش��ت. گرایش 
به ایجاد مراکز ش��تابدهنده در میان مراکز دانش��گاهی، چندی است که قوت 

گرفته است. این مراکز شتابدهنده با در اختیار گذاشتن امکاناتی برای پرورش 
ایده های دانشجویان و محققان، شرایطی را فراهم می کنند که یک تفکر خام به 
دانشی عملی بدل شود تا بتوان از دل آن به کارآفرینی رسید. رشد شرکت های 
دانش بنی��ان و ایجاد پارک های علم و فناوری 
از دس��تاوردهای اهمیت دادن ب��ه نخبگانی 
است که در زمینه کارآفرینی و تسهیل بخشی 

به امر تولید مبتنی بر دانش می کوشند.
رئیس اداره فعالیت های پژوهشی و فناوری 
دانش��گاه علمی و کاربردی اس��تان فارس در 
آیین اس��تقرار تیم های استارت آپی)کسب و 
کارهای جدید( در ش��تاب  دهنده کاِرنو که در 
این مرکز برگزار شد، نقطه آغازین شروع این 

پروژه را چهار ماه پیش عنوان کرد.
احم��د رجب��ی عن��وان ک��رد: ۱0 میز کار 
در چهار ات��اق در فضایی به مس��احت ۳00 
مترمربع به شتاب دهنده کارنو اختصاص داده 
ش��ده اس��ت و در آینده ۵00 مترمربع به این فضا افزوده می شود؛ در مجموع 
باید گفت به طور مس��تقیم 800 متر مربع برای اس��تقرار و ۳00متر مربع برای 

فضای جانبی در نظر گرفته شده است.

مرکز شتاب دهنده کارنو شیراز آغاز به کار کردراه اندازی مرکز نوآوری در حوزه نفت و گاز در دانشگاه امیرکبیر

س��تاری  از اهمیت وجود یک زیس��ت بوم برای بروز توانمندی ها در 
حوزه علوم انس��انی گفت و ادامه داد نام دانشمندان ارزنده ای همچون 
ابن هیثم، زکریای رازی، فارابی بر تاریخ این کشور ماندگار شده است، 
اما اکنون با وجود اینکه کش��ور در آموزش نس��بت به هر دوره دیگری 
به میزان بیش��تری بودجه هزینه می کند، اما نتوانس��ته ایم این تجربه 
موفق در بروز و ظهور دانشمندان نام آور را تکرار کنیم. خأل وجود یک 

زیست بوم مساعد برای بروز این دانشمندان حس می شود.
 ب��ه گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری س��تاری از 
جزم ش��دن عزم ها برای ایجاد زیس��ت بوم مس��اعد نوآوری ها و زمینه 
بروز دانش��مندان تاریخ س��از کش��ور گف��ت و ادام��ه داد: این ظرفیت 
شکوفایی دانشمندان برجسته در میان دانشجویان و استعدادهای برتر 
کش��ورمان وجود دارد، اما باید محیطی وجود داشته باشد تا این افراد 

توانمندی های شان را نمایان کنند. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با بیان مثالی، توس��عه پایدار 
را مستلزم وجود این زیست بوم دانست و گفت: جنگل های دست کاشت 
حوالی پایتخت، بدون بودجه دولت و شهرداری، برای نگهداری ماندگار 
نخواهد بود؛ در مقابل اما، جنگل های بارانی و سرسبز شمال کشور که 
در یک محیط بومی رش��د یافته، ماندگار و استوار شده است. پژوهش 
وابس��ته به بودجه دولتی نیز کارآمد نمی ش��ود و محص��ول کارآمد و 

اثرمند برای جامعه از دل پژوهش بخش خصوصی به ثمر می نشیند.
ب��ه گفته معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، اندیش��ه ناصواب 
ناش��ی از خام فروش��ی و نفتی، به ما قبوالنده اس��ت ک��ه حل تمامی 
مشکالت کش��ور در گروی درآمدهای نفتی است در صورتی که چنین 
نیس��ت؛ خوش��بختانه این فرهنگ و تفکر در سال های اخیر، با حضور 
فعاالن جوان و خالق دانش بنیان و اس��تارت آپی بر بس��تر زیس��ت بوم 

نوآوری تحول یافته است.
وی با بیان اینکه بس��یاری از کسب و کارهای استارت آپی در مسیر 
تولی��د محصوالت علوم انس��انی گام گذاش��ته اند و ب��ه موفقیت های 
چش��مگیری در خلق ارزش افزوده و اش��غال توأم ب��ا تحول فرهنگی 
جامع��ه دس��ت  یافته اند، اظه��ار داش��ت: ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ های حوزه تولید محتوا و علوم انسانی، مبارزان خط مقدم 

تهاجم فرهنگی و اقتصادی به شمار می روند.
میدان در دستان بخش خصوصی

س��تاری، به ضرورت تمرکز بر حضور بخش خصوصی اش��اره کرد و 
گفت: در حوزه علوم بنیادی و پایه، دولت ها موظف به س��رمایه گذاری 
هس��تند اما برای تولید محصول و لمس رشد اقتصادی، باید میدان به 
س��رمایه گذار بخش خصوصی داده ش��ود که با پول خود پژوهش را به 

پیش می برد.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری حض��ور بخش خصوصی و 
حمای��ت از محصول مبتنی بر نی��از بومی جامعه را عام��ل اثرمند در 
جریان س��از بودن و رونق محصول حوزه علوم انس��انی دانست و افزود: 
محصولی تأثیرگذار خواهد بود که جامعه خواهان و مشتاقش باشد به 
ویژه در حوزه علوم انس��انی و فرهنگی؛ زمانی جامعه ش��یرینی چنین 
محصولی را می چش��د ک��ه بخش خصوصی به میدان س��رمایه گذاری 
وارد ش��ود. اگر بتوانیم چنین زیست بومی را برای نقش آفرینی بخش 
خصوص��ی به راه بیندازی��م، قطعا می توانیم اندوخته ه��ای فرهنگی و 
تاریخی و دینی خود را نیز به مدد یک محصول ارزش آفرین و رقابتی، 

فرهنگ سازی و ترویج کنیم.
وی ادام��ه داد: اگ��ر ب��ه بخ��ش خصوصی که س��رمایه خ��ود را با 
پژوهش های علوم انس��انی همراه کن��د میدان دهیم، قطعا به محصول 
کارآمد و اثرمند خواهیم رس��ید. هیچ دانش��گاه یا مرکز پژوهش��ی در 
دنیا مس��تقیما محصول تولید نمی کند و این کار، در قالب شرکت های 
حمایت ش��ده توسط دانشگاه محقق می ش��ود، اگر به دنبال محصول 
فرهنگی موفق و اثرگذار هستیم، این شرکت ها با پشتوانه دانشگاه باید 

در این مسیر وارد شود.
علوم انسانی و اقتصاد دانش بنیان

س��تاری، از جای��گاه تعیین کنن��ده علوم انس��انی در رون��ق اقتصاد 
دانش بنی��ان گفت و ادام��ه داد: هنگام��ی که از اقتص��اد دانش بنیان 
می گوییم درباره علوم انس��انی صحبت می کنیم چراکه بخش عمده ای 
از این اقتصاد، متکی و مبتنی بر علوم انس��انی است. بسیاری از کسب 
و کارهای اس��تارت آپی موفق، سوار بر ویژگی های علوم انسانی و تولید 
محتوا اس��ت. غرب با سینمای خود توانسته است تسلط فرهنگی خود 
را ایجاد کند ما نیز با فرهنگ چند هزارس��اله و ارزش های غنی دینی، 
می توانی��م در توس��عه فرهنگ و اقتصاد به کمک علوم انس��انی موفق 

باشیم.
س��تاری با بیان اینکه دانش��گاه باید بر مدار حل مش��کالت جامعه 
حرک��ت کند، افزود: دانش��گاه باید جهت گیری خود را با مس��یر حل 
مش��کالت جامع��ه و براس��اس ویژگی ه��ای بوم��ی همراه کن��د. این 
جهت گی��ری را در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، به طور 

جدی پیگیری می کنیم.
مبارزان خط مقدم

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان، با بی��ان اینکه 
در می��دان مب��ارزه تمام عیار فرهنگی علیه کش��ورمان، ش��رکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها س��ربازان خط مقدم می��دان تالش برای 
حفظ ارزش ها هس��تند، اظهار داش��ت: فعاالن زیس��ت بوم کارآفرینی 
و ن��وآوری از جمله ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپی گرفته تا 
س��رمایه گذارهای بخ��ش خصوصی، نقش مهم و سرنوشت س��ازی در 
رویاروی��ی با  تهاجم فرهنگ��ی و اقتصادی ایفا می کنن��د. باید فعاالن 
پشت صحنه از جمله سیاس��ت گذاران، نهادهای فرهنگی و دانشگاه ها 
به مثابه جزء جدایی ناپذیر زیس��ت بوم، محیطی مس��اعد برای فعالیت 

این مبارزان فراهم کنند.
ستاری، با بیان اینکه رس��الت اصلی علوم انسانی در تولید محصول 
فرهنگی تحول آفرین و رقابت��ی، مطابق با ویژگی های فرهنگی جامعه 
پدیدار می شود، اظهار داش��ت: ماحصل پژوهش علوم انسانی به تولید 
کتاب یا پژوهش محدود نمی ش��ود؛ اگر علوم انس��انی به درس��تی در 
مسیر تجاری سازی قرار گیرد، بسیاری از معضالت اجتماعی و فرهنگی 
کش��ور را به دس��ت کس��ب و کارهای خالق این حوزه حل می کند و 
همچنی��ن به یک فرصت تازه برای اش��تغال و خلق ارزش افزوده بدل 

می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از فعاالن برجسته و نخبگان 
علوم انس��انی خواست موضوع تجار ی سازی را س��تون کارهای علمی 
و پژوهش��ی خود ق��رار دهند چراکه فرهنگ س��ازی و ترویج ارزش ها، 
ب��ا وجود یک محص��ول یا خدمت دارای متقاض��ی و رقابتی مبتنی بر 

زیست بوم جامعه رنگ واقعیت می گیرد.

کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی »علوم انسانی« را 
تحول آفرین می کنند

دریچــه

مع��اون پژوه��ش و فناوری وزیر علوم با اش��اره ب��ه فعالیت ۶ هزار و ۵00 ش��رکت 
دانش بنیان در کشور گفت گردش مالی ساالنه این شرکت ها 8هزار میلیارد تومان است.
 به گزارش تس��نیم، مسعود برومند عصر روز گذشته در حاشیه معارفه رئیس جدید 
پارک علم و فناوری اس��تان گلس��تان اظهار داشت: در کشور ۴۳ پارک علم و فناوری و 

۱9۶ مرکز رشد ایجاد شده است که در زمینه تولید فناوری نقش مهمی دارند.
وی اف��زود: در ای��ن مراکز و پارک ها حدود ۴۲ هزار نف��ر در قالب اعضای هیات های 

علمی و فارغ التحصیالن دانشگاهی مشغول کارند.
مع��اون پژوهش و فناوری وزی��ر علوم، تحقیقات و فناوری ادام��ه داد: حدود ۶ هزار 
و ۵00 ش��رکت در پارک های علم و فناوری کش��ور مستقر هس��تند که یک سوم این 

شرکت ها، دانش بنیان به شمار می روند.

گردش مالی 8۰۰۰ میلیارد تومانی 
شرکت های دانش بنیان
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دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط  زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بر حمایت از ش��رکت  های 
دانش بنیان و اس��تار ت آپ های این حوزه تأکید کرد چراکه با این اقدام 
ایج��اد، تقویت و تأمین منابع مالی ب��رای اقدامات فناورانه و علمی در 

این حوزه سرعت می گیرد.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، نادر قلی ابراهیمی دبیر س��تاد توسعه فناوری آب، 
خشکس��الی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اش��اره به آیه ای از قرآن درباره آب که می فرماید »حیات 
همه موجودات از آب است« بیان کرد: در حال حاضر ۱0 چالش عمده 
در جهان مطرح است. تغییر اقلیم یکی از این چالش های اساسی است 
که با دخالت بش��ر باعث شده شرایط آب وهوایی کره زمین تغییر کند. 
کمبود منابع آب شیرین چالش دیگر است و حدود ۳درصد از آب های 

کره زمین، ش��یرین و قابل نوش��یدن 
است. بیابان زایی مشکل دیگر بشر در 
کره خاکی است که ایران از این نظر 
جزو کشورهای خشک و نیمه خشک 
بارندگی  میانگین  می شود.  محسوب 
ساالنه در ایران یک سوم دنیا و میزان 
تبخیر سالیانه نیز سه برابر دنیا است.

وی فق��ر، تغییر مصنوعی آب وهوا، 
امنیت غذایی، انقراض انواع گونه های 
گیاهی و جانوری را از دیگر چالش ها 
دانس��ت و درب��اره اهمی��ت موضوع 
امنیت غذایی گف��ت: میزان مصرف 
انرژی، رژیم غذایی و الگوی کش��ت 
در کش��ور متناس��ب با جامعه ایرانی 
نیست. ایرانی ها در گذشته عادت های 
بس��یار خ��وب غذای��ی داش��تند که 

متأس��فانه به مرور به فراموشی سپرده  شده اند. عادت هایی مثل دور هم 
غذا خوردن، مصرف کمتر گوش��ت قرمز، خوردن مواد غذایی تازه، زود 
ش��ام خوردن، مصرف فراوان س��بزی و میوه، نوشیدنی های سنتی و از 
همه مهم تر نان با س��بوس که قوت غالب مردم به همراه سیب زمینی 
بود که متأس��فانه امروزه برنج جای آن را گرفته است. به همین دلیل 

الگوی کشت، نیاز به تامین مواد غذایی تغییر یافته است.
ابراهیمی ادامه داد: همچنین رژیم غذایی ایرانیان در گذشته متفاوت 
از امروز بود و در حال حاضر شاهد مصرف میزان باالیی از برنج هستیم 
که جایگزین نان ش��ده است. مصرف سرانه نان ۱۵0 گرم در روز است 
و از س��ویی با دورریز حدود ۲0درصد مواجه هس��تیم. در کل مصرف 
و هدررفت آب به واس��طه دورریز محصوالت غذایی و کشاورزی میزان 
باالیی را به خود اختصاص داده است. کل آب تجدیدپذیر کشور حدود 
90 تا ۱00 میلیارد مترمکعب اس��ت که قسمتی از آن به دلیل دورریز 
محصوالت کش��اورزی و نان و عدم فرآوری و مصرف صحیح از دس��ت 

می رود.
 وی در بخش بعدی س��خنان خود به ریزگردها اش��اره کرد و گفت: 
منطقه خاورمیانه در گذشته به واس��طه وجود تاالب ها و رودخانه های 
منطقه بین النهرین وضعیت ثابت و مناس��بی داشت اما در حال حاضر 

به علت اقدامات و دس��ت کاری های بش��ر در محیط زیست این ثبات را 
شاهد نیستیم. بیش��تر سرش��اخه های ورودی به بین النهرین، اروند و 
خلیج فارس در حال حاضر بسته  ش��ده اند و همین موضوع کانون های 

گردوغبار و بیابان ها را ایجاد کرده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط  زیست 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری همچنین عن��وان کرد: 
آلودگی های زیس��ت محیطی که بر اثر دست کاری های انسان به وجود 
آمده اس��اس شکل گیری این ۱0 چالش اس��ت، اما علم و فناوری این 
فرصت را به ما می دهد تا این چالش ها را مدیریت کنیم. به عنوان مثال 
در س��یل اخیر در منطقه جنوب کشور که چند میلیارد مترمکعب آب 
ش��یرین و چند میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعی و مرتعی کش��ور در 
بازه زمانی کوتاهی از دست رفت. می توانستیم با اجرای انواع طرح های 
علم��ی و پیش��گیرانه آبخ��وان داری و آبخیزداری، باران و س��یالب را 
به عنوان یک فرص��ت طالیی برای 
ذخیره آب و حفظ خاک اس��تفاده 

کرد.
وی به فرس��ایش آبی نیز اش��اره 
ک��رد و گفت: می��زان ای��ن نوع از 
فرس��ایش خاک در کش��ور ما 8 تا 
۱۲ تن اس��ت که باالت��ر از میزان 
نرمال آن است. پس باید در مراتع و 
مزارع با روش های مختلفی ازجمله 
حفظ و توسعه انواع گیاهان مرتعی، 
برخ��ورد ب��ا عوامل مخ��رب مراتع 
به وی��ژه آتش س��وزی های عمدی و 
س��هوی و اعمال روش کش��اورزی 
حفاظتی با ش��خم حداقلی مزارع، 
ضمن کاهش تبخی��ر، زبری خاک 
و تحمل فرسایش پذیری را افزایش 
داد. ابراهیم��ی همچنین گفت: عمده آب ش��رب در منطقه سیس��تان 
و بلوچس��تان از چ��اه نیمه ها تأمین می ش��ود که چاله ه��ای طبیعی 
محصورشده هستند که آب آنها کنترل و برای مصرف هدایت می شود. 
عمده آب این چاه نیمه ها از حقآبه طبیعی ایران از افغانس��تان اس��ت 
که وارد این چاه نیمه ها می ش��ود و عمده مصرف کش��اورزی و شرب 
منطق��ه را تأمین می کند؛ اما در منطقه س��الیانه میلیون ها مترمکعب 
تبخی��ر صورت می گیرد و این در صورتی اس��ت که میزان مصرف آب 
ش��رب در زابل، زاهدان و برخی شهرهای بزرگ سیستان و بلوچستان 
خیلی کمتر از این میزان تبخیر است؛ یعنی دو برابر آب شرب منطقه 
با تبخیر آب را از دست می رود که با اقدامات مناسب علمی و فناورانه 

موجود این تبخیر قابل کاهش است.
 ابراهیم��ی بخش بعدی س��خنان خود را با توضیحاتی درباره س��ند 
راهبردی س��تاد در این حوزه آغاز کرد و گفت: چش��م اندازها تا س��ال 
۱۴0۴ در حوزه تولید علم و فناوری در زمینه آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیس��ت در این سند مشخص  شده اس��ت. همچنین اقدامات 
راهبردی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های این 
حوزه نیز مش��خص اس��ت تا از ایجاد، تقویت و تأمین منابع مالی برای 

اقدامات فناورانه و علمی حمایت شود.

۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید گف��ت یکی از اولویت ه��ای برنامه ای 
ای��ن صندوق همکاری با س��ازمان های مردم نهاد و موسس��ات خیریه فعال در 
حوزه اش��تغال اس��ت. به گزارش ایرنا، اصغر نوراهلل زاده در نشست سازمان های 

مردم نه��اد خراس��ان جنوب��ی با معاون توس��عه 
روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری 
افزود: با توجه به ظرفیت قانونی امس��ال حمایت 
از س��من های جوانان در بخش اعطای تسهیالت 

بیشتر می شود.
وی گفت: س��ال گذش��ته به ص��ورت پایلوت 
طرح اعطای تس��هیالت به سمن های جوانان در 
تفاهم نامه ای با وزارت ورزش و جوانان اجرا ش��د 
و امس��ال این طرح در قانون آمده و س��من های 
بیش��تری در توس��عه کس��ب و کار، دفاتر و بقیه 
فعالیت ه��ا می توانن��د از اعتبار تس��هیالتی این 

صندوق استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به 

شروع تفاهم نامه هایی در همین ارتباط از حدود شش سال گذشته گفت با چند 
موسس��ه ملی در خراسان جنوبی همکاری می کنیم که یک مورد موسسه ابرار 

است و ابتدا از محمدآباد پسکوه شروع کردیم.

وی افزود: خوش��بختانه خراسان جنوبی یکی از بهترین استان هایی است که 
مردم بس��یار عالقه مند و مشارکت پذیر هس��تند و طرح های موفق با مشارکت 

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم اجرا شده است.
امی��د ب��ا اش��اره ب��ه موفقیت ش��رکت های 
تعاون��ی برای تکمی��ل زنجی��ره محصوالت در 
خراس��ان جنوب��ی اظهار داش��ت: م��ردم این 
اس��تان بسیار مش��ارکت پذیر بوده و با توجه به 
حس نوع دوس��تی و اجتماع محور بودن هر کار 
اجتماعی که در این اس��تان اجرا شود، ضریب 

موفقیت آن باال خواهد بود.

وی گف��ت: با همکاری موسس��ه اب��رار طرح 
روس��تای بدون بیکار در پنج روستای خراسان 
جنوبی اجرا شده و از این حیث استان باالترین 

روستای بدون بیکار در سطح کشور را دارد.
وی از پرداخ��ت ۳میلیارد تومان تس��هیالت 
برای این منظور خبر داد و گفت: با موسسه امام علی )ع( نیز کار مشترک انجام 
ش��ده که در ۱۳ روس��تا صندوق همیاری با ۱00 عضو فعالیت های تسهیلگری 

انجام می شود.

رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی، بخشنامه دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز 
رشد واحدهای فناور و کارآفرین )دانش محور( دانشگاه را ابالغ کرد.

ب��ه گزارش مهر، محمدمهدی طهرانچی بخش��نامه دس��تورالعمل راه اندازی 
و اداره مراکز رش��د واحدهای فن��اور و کارآفرین 
)دانش محور( دانشگاه آزاد اسالمی را به معاونان، 
روس��ای مراکز، مدی��ران کل س��ازمان مرکزی، 
رؤس��ای اس��تان ها، واحده��ا و مراکز آموزش��ی 
دانش��گاه ابالغ کرد. طهرانچی در این بخش��نامه 
تأکید کرده اس��ت: مراکز رشد واحدهای فناور و 
کارآفرین بس��تری به منظور توسعه فضای کسب 
و کار در س��طح دانش��گاه بوده و زیرساخت های 
فیزیکی و نرم افزاری را به منظور توانمندس��ازی 
هس��ته ها و واحده��ای فن��اور و کارآفری��ن مهیا 
می کند. به منظور حمایت از ایجاد و توسعه کسب 
و کارهای نوین و فناور و همچنین ش��رکت های 
دانش بنیان و با توجه به اس��ناد باالدس��تی حوزه 

فن��اوری و نوآوری جمهوری اس��المی ایران، دس��تورالعمل راه ان��دازی و اداره 
مراکز رش��د واحدهای فناور و کارآفرین )دانش محور( دانشگاه آزاد اسالمی به 
منظور یکسان س��ازی فعالیت ها تدوین و ابالغ می شود. در این دستورالعمل به 

مواردی ازجمله اهداف مراکز رش��د، ترکیب شورای سیاست گذاری و راهبری، 
ارکان مرکز رش��د، وظایف و اختیارات واحد مؤس��س، شورای مرکز رشد واحد 
مؤس��س، کمیته جذب و پذیرش مرکز رش��د، وظایف و اختیارات مدیر مرکز 
رشد، خدمات مرکز رشد، مقررات مالی، نظارت 
و ارزیابی و... اشاره شده است که جزییات کامل 
آن در اختیار معاونان، رؤس��ای مراکز، مدیران 
کل سازمان مرکزی، رؤسای استان ها، واحدها و 

مراکز آموزشی دانشگاه قرار گرفته است.
براساس این دستورالعمل؛ اهداف مرکز شامل 
مواردی از جمله ایجاد فضای الزم برای رشد و 
گسترش واحدهای فناور و کارآفرین و کمک به 
این واحدها به منظور تولید و توسعه محصوالت 
و خدمات، ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از 
نوآوری و خالقیت کارآفرینان، دانش آموختگان 
دانش��گاهی و فناوران، ایج��اد زمینه های الزم 
برای تجاری سازی دس��تاوردهای تحقیقاتی و 
سرمایه گذاری در اقتصاد خالق، کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری 
و کارآفرینی، توس��عه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب 

و کار و توسعه فضای صادرات و همکاری های بین المللی است.

دستورالعمل راه اندازی واحدهای فناور و کارآفرین ابالغ شدهمکاری با سمن ها از اولویت های صندوق کارآفرینی امید است

فایننشـال تایمز اعالم کـرد آلفابت با نقدینگـی 11۷ میلیارد دالر در 
مقابل 1۰2 میلیارد دالر اپل، بیشترین میزان نقدینگی در جهان را دارد.

به گزارش زومیت آلفابت، شـرکت مادر گوگل با پیشـی گرفتن از اپل، 
اکنون شـرکتی با بیشـترین میـزان نقدینگی در جهان اسـت. روزنامه 
فایننشال تایمز اعالم کرده است که در سه ماهه  دوم سال جاری، آلفابت 
با نقدینگی 11۷ میلیارد دالر در مقابل 1۰2 میلیارد دالر اپل، باالتر از این 

شرکت قرار گرفته است.
ثروت زیاد مزایای زیادی دارد اما دریافت لقب پادشـاه نقدینگی جای 
خوشـحالی ندارد. همان طور که فایننشـال تایمز می گوید، نمایش ثروت 
آلفابت می تواند فشار سهامدارانی را که مایل به تسهیم سود بیشتر برای 
خود هسـتند، بیشـتر کند که خود عاملی برای افزایـش نظارت ها روی 
فعالیت هـای گوگل اسـت. اتحادیه اروپا در دو سـال اخیر، گوگل و تمام 
زیرمجموعه های این شـرکت را به دلیل انحصارطلبی، 8.2 میلیارد یورو 
)حدود ۹ میلیارد دالر( جریمه کرده اسـت. همچنین این شـرکت توسط 

قانون گذاران آمریکایی به شدت زیر ذره بین قرار دارد.
اپل با کاهش نقدینگی خود، نقش مهمی در این تغییر ایفا کرده اسـت. 
از سـال 2۰1۷، ذخایر کوپرتینویی ها با کاهش 61 میلیارد دالری از نقطه 
اوج که روی 163 میلیارد دالری قرار داشت، به 1۰2 میلیارد دالر رسید. به 
این ترتیب، اپل اکنون می تواند از اصالحات مالیاتی آمریکا برای پرداخت 
ذخایر خارج از کشـور به سرمایه گذاران خود استفاده  کند. آلفابت نیز با 
وجود سـرمایه گذاری سنگین در امالک و مستغالت و همچنین گسترش 
مراکز داده و سـاختمان های خود، با افزایش 2۰ میلیارد دالری نقدینگی 

در مدت مشابه، تاج سردمداری این حوزه را از اپل ربود.
عنوان باارزش ترین شـرکت دنیا هنوز دور از دسـترس آلفابت اسـت. 
اپـل برای اولین بار در اوت سـال گذشـته به این مقام رسـید، اما بعد از 
مدت کوتاهی با نزول مواجه شـد. اپل بعد از واگذار کردن جایگاهش به 
آمازون و مایکروسـافت، حاال تنها یکی از شرکت هایی محسوب می شود 

که بازاری با ارزش بیش از یک تریلیون دالر دارد.

توسعه و بهبود منابع آب با حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها تقویت می شود آلفابتباپیشیگرفتن

ازاپلاکنونبیشترین
نقدینگیرادارد

یادداشـت

نخستین رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند روز دوشنبه با حضور مسئوالن این 
شهرستان در دانشگاه آزاد دزفول رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، مدیر مرکز رشد، علم و فناوری شهرستان دزفول مستقر در دانشگاه 
آزاد این شهرس��تان روز دوشنبه در آیین رونمایی از این رویداد در سالن شیخ انصاری 
این دانش��گاه گفت: شهر هوشمند دارای ش��اخص های شهروند هوشمند، روش زندگی 
هوش��مند، مدیریت اداری هوش��مند، حمل و نقل هوش��مند و محیط زندگی هوشمند 

است.
مه��دی هودگ��ر اف��زود: کش��ورهایی چ��ون دوب��ی، مال��زی، س��ئول و کواالالمپور 
زیرساخت های شهر هوش��مند را فراهم کرده اند که امیدواریم با همکاری سایر نهادها، 

این زیرساخت ها در دزفول نیز ایجاد شوند.

نخستین رویداد کارآفرینی دزفول 
شهر هوشمند رونمایی شد



برندس��ازی یکی از مهم ترین ضرورت های هر کسب و کار موفقی است. 
توسعه تکنولوژی دیجیتال در عرصه برندسازی نیز مانند سایر عرصه های 
زندگی ما تاثیر انکارناپذیری بر جای گذاشته است. به همین دلیل اکنون 
بس��یاری از شرکت ها به دنبال برندس��ازی دیجیتال هستند. در این میان 
برخی از کارآفرینان نیز عالقه مند به ساماندهی وضعیت برند شخصی شان 
به عنوان کارآفرین هستند. امروزه هر کارآفرین جویای موفقیت بلندمدت 

باید توسعه برند شخصی اش را مدنظر داشته باشد. 
برخی از بزرگترین کارآفرینان دنیا از الگوی برندسازی شخصی به خوبی 
اس��تفاد کرده اند. به عنوان مثال تراویس کاالنیک، خالق استارت آپ اوبر، 
عملکرد قابل تحسینی در زمینه توسعه برند شخصی اش در کنار اوبر داشته 

است. 
شاید برخی از ما با شماری کارآفرینان بزرگ مشکل داشته باشیم. چنین 
مش��کالتی به طور عمده در مورد نحوه مدیریت کس��ب و کار و ایده های 
تجاری آنهاس��ت، با این حال یک نکته انکارناپذیر در نحوه مدیریت برند 
کارآفرینان بزرگ وجود دارد. این امر موفقیت آنها در زمینه کسب شهرت 
فراگیر اس��ت. امروزه اغلب مردم سراسر دنیا به خوبی استیو جابز، مایکل 
جردن و بسیاری دیگر از کارآفرینان بزرگ را به عنوان یک برند منحصر به 
فرد می شناسند. بدون تردید یادگیری شیوه برندسازی کارآفرینان موفق 
)چه در زمینه برند ش��خصی و چه عمومی(  تاثی��ر انکارناپذیری بر روی 

سرنوشت کاری ما خواهد داشت. 
اگر شما مایل به توسعه برند شخصی تان به عنوان یک کارآفرین هستید، 

پنج نکته طالیی پیش رو را از دست ندهید. 
1. توسعه برند با در نظر داشتن مشتریان هدف

اگر ش��ما مایل به خلق برند ش��خصی تان به عنوان کارآفرین هس��تید، 
توس��عه برندتان با در نظر داشتن مش��تریان هدف اهمیت باالیی خواهد 
داش��ت. متاسفانه بس��یاری از افراد بدون توجه به این نکته اقدام به ایجاد 
برند شخصی برای خود می کنند. اهمیت این موضوع درست مانند فرآیند 
برندس��ازی عمومی اس��ت. در فعالیت برندسازی شناخت مشتریان هدف 
به منظور ترکیب ارزش های موردپس��ند آنها ضروری اس��ت. در اینجا نیز 
ش��ناخت مناس��ب از مش��تریان به ما در زمینه ایجاد کانال های ارتباطی 
بهتر کمک خواهد کرد. در نتیجه امکان تعامل بسیار نزدیک تر میان ما و 
مش��تریان مان فراهم می شود. به هر حال وقتی یک برند ویژگی های مورد 
عالقه مش��تریان را نمای��ش دهد، انگیزه افراد برای تعام��ل با آن افزایش 
چش��مگیری خواهد یافت. نکته مهم در این میان تاثیر توسعه موفق برند 
ش��خصی مان بر روی برند عمومی ماست. به عنوان مثال، بخش مهمی از 
موفقیت برند اپل به دلیل حضور استیو جابز به عنوان رئیس آن بود. استیو 
جابز عالوه بر یک کارآفرین و نخبه حوزه IT توانایی منحصر به فردی در 

زمینه توسعه برند شخصی نیز داشت. 
امروزه به دلیل توس��عه تکنولوژی فضای تعامل میان برندها و مشتریان 
دستخوش تغییر  تحول ساختاری شده است. ظهور شبکه های اجتماعی 
فضای آنالین را به محیط اصلی تعامل میان ما و مش��تریان بدل س��اخته 

اس��ت. درست به همین خاطر فعالیت کارآفرینان در شبکه های اجتماعی 
برای توس��عه برند ش��خصی ضروری به نظر می رسد. اش��تباه بسیاری از 
کارآفرینان تمرکز بر روی صرف حضور در ش��بکه های اجتماعی است. به 
نظر من، عالوه بر حضور در شبکه های اجتماعی باید به فکر تولید محتوای 
ارزشمند برای مخاطب نیز بود. فقط در این صورت امکان تعامل سازنده و 

جلب نظر مشتریان به برند شخصی مان وجود دارد. 
2. خلق اندیشه مدیریتی به منظور افزایش شهرت مان به عنوان 

کارشناس
هر برندی براساس یک اندیشه نوآورانه شکل می گیرد. اگر با دقت به این 
موضوع نگاه کنیم، دلیل اصلی شکس��ت بسیاری از برندهای نوپا مشخص 
می ش��ود. این برندها بدون هیچ گونه اندیشه و طرح تازه ای اقدام به شروع 
فعالیت در دنیای کسب و کار می کنند. به همین خاطر نیز پس از گذشت 
زمان کوتاهی ورشکسته می شوند. براساس آمارهای ساالنه موسسه فوربس 
ساالنه بیش از ۵0درصد از شرکت های نوپا ورشکست می شوند. اگر ما به 
دنبال ایجاد سرنوش��تی بهتر برای برند شخصی مان هستیم، باید اندیشه 
نوآورانه را مدنظر قرار دهیم. همه کارآفرینان و مدیران بزرگ از این مزیت 
بهره مند بوده اند. نمونه بارز آن در عصر کنونی ایالن ماسک است. بی شک 
بسیاری از مردم در سراسر جهان ایالن ماسک را به عنوان یک برند بسیار 
بهتر از تس��ال می شناسند. این امر اهمیت برندسازی شخصی را به خوبی 

نشان می دهد. 
وقتی برند شخصی ما به خوبی در میان مشتریان جا باز کند، کم کم به 
عنوان کارشناسی ماهر شناخته خواهیم شد. این امر در مورد ایالن ماسک 
به خوبی روی داده اس��ت. بس��یاری از افراد صحبت ها و توصیه های وی، 
حتی در زمینه های غیرکاری را الگوی فعالیت تجاری ش��ان قرار می دهند. 
چنین امری بیانگر میزان اعتماد بس��یار باالی مردم سراسر جهان به برند 
شخصی اوست. اگر ما نیز سرمایه گذاری مناسبی بر روی برند شخصی مان 
انجام دهیم، امکان اس��تفاده از مزیت های آن را خواهیم داشت. نکته مهم 
در این میان ضرورت صبر و تحمل است. یک برند شخصی در عرض مدتی 
کوتاه شهرت جهانی پیدا نمی کند، بنابراین به جای راهکارهای خطرناک 
و بی نتیجه باید به دنبال ش��یوه های عملی و تاثیرگذار باشیم. تالش برای 
کسب اطالعات بیش��تر در حوزه کاری مان یکی از ایده های مناسب برای 

نوآوری بیشتر است. 
3. تعامل با سایر رهبران موفق تجاری در حوزه تخصصی مان

ب��دون تردی��د در دنیای کس��ب و کار یادگیری از یکدیگ��ر امر مهمی 
محس��وب می شود. بسیاری از کارآفرینان بزرگ در سراسر جهان اقدام به 
یادگی��ری و الگوبرداری از یکدیگر می کنند. نکته مهم در این میان تفاوت 
بین الگوبرداری و کپی صرف از ایده دیگران اس��ت. کپی ایده دیگران در 
بسیاری از کشورهای جهان جرم محسوب می شود. با این حال هیچ ایرادی 
در الگوبرداری از کارآفرینان موفق وجود ندارد. نمونه مناس��ب الگوبرداری 
و الهام از ایده های بزرگ در مورد راه اندازی فروش��گاه های آنالین محلی با 

الهام از استارت آپ آمازون است. 
در دنی��ای آنالین تعامل ما با دیگران اهمیت باالیی دارد. وقتی پای 
برند ش��خصی مان در میان باشد، دیده شدن کنار سایر بزرگان عرصه 
کس��ب و کار مزیت مهمی خواهد بود. البته ه��دف اصلی باید تعامل 

و تبادل اطالعات با آنها باش��د. به این ترتیب با فرصت بس��یار بهتری 
ب��رای معرفی برندمان به عنوان یک مرکز پرورش ایده های جس��ورانه 
خواهیم داش��ت. در اینجا بازگشت به الگوی استیو جابز جالب خواهد 
بود. مدت ها پیش از اینکه استیو جابز بدل به شخصیتی جهانی شود، 
در دوران جوانی، با بیل گیتس رابطه تقریبا نزدیکی داشت. این ارتباط 
از دوران گمنامی هر دو آنها شروع شد. بی شک یادگیری این دو نفر از 
یکدیگر نقش مهمی در زمینه موفقیت های بعدی ش��ان داشت. اگرچه 
در طول زمان رابطه میان آنها دستخوش تغییر و تحوالت بسیار زیادی 

نیز شد. 
4. ضرورت خالقیت و نوآوری

وقت��ی ما فرآیند بازاریابی برند ش��خصی مان را بر روی تعامل با مدیران 
ب��زرگ در عرصه تخصصی خود قرار می دهیم، باید نس��بت به تراز مثبت 
تعامل مطمئن شویم. هیچ کس نگاه خوبی به یک برند کوچک و عالقه مند 
به حضور در کنار برندهای بزرگ ندارد. مگر اینکه آن برند کوچک ایده های 
جس��ورانه و تازه ای داشته باشد. متاسفانه بس��یاری از صاحبان برندهای 
ش��خصی صرفا به دنبال حضور در کنار برندها و افراد بزرگ هستند. آنچه 
آنها در این زمینه نسبت بدان بی اطالعند، تاثیر منفی چنین اقدامی بر روی 
آینده برندشان است. به این ترتیب آنها به عنوان برندهایی دنباله رو و فاقد 

خالقیت شناخته خواهند شد. 
یک��ی از راهکارهای نمایش خالقیت و نوآوری برند ش��خصی ما تولید 
محتوای کاربردی در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب کاربران 
شبکه های اجتماعی امکان مشاهده سطح توانایی های ما را خواهند داشت. 
نکته مهم در این میان نگارش محتوا به ش��یوه ای س��اده فهم اس��ت. در 
غیر این صورت مخاطب هدف مان عالقه ای به آن محتوا نش��ان نمی دهد. 
در زمین��ه تولید محت��وا اس��تفاده از جلوه های بصری، قواع��د نگارش و 
کلیدواژه های مناس��ب اهمیت باالیی دارد. در صورت رعایت درس��ت این 
نکات محتوای م��ان در رتبه های برتر موتورهای جس��ت وجو قرار خواهد 
گرفت. این امر س��ازگاری محتوای مان با موتورهای جس��ت وجو یا فرآیند 

SEO را تضمین خواهد کرد. 
5. ایجاد روابط تجاری با تصمیم گیرندگان نهایی

یکی از بهترین راهکارهای ایجاد برند ش��خصی تالش برای ایجاد روابط 
تجاری با تصمیم گیرندگان مهم و تاثیرگذار در حوزه تخصصی کس��ب و 
کارمان اس��ت. به طور معمول بهترین فرصت ها برای ایجاد چنین روابطی 
در همایش ه��ای عمومی، کنفرانس ها و اجالس ه��ای مهم روی می دهد. 
خوش��بختانه امروزه از طریق ش��بکه های اجتماعی نیز امکان گفت وگو و 

برقراری ارتباط با افراد تاثیرگذار در یک حوزه کسب و کار وجود دارد. 
ش��اید در نگاه نخست تالش برای ایجاد رابطه تجاری و نزدیک به افراد 
مهم عرصه کس��ب و کارمان دش��وار و بی فایده به نظر برسد، با این حال 
پس از موفقیت در زمینه ش��کل دهی نخس��تین رابطه تجاری مزیت های 

انکارناپذیر آن را متوجه خواهید شد. 
بی ش��ک توسعه برند ش��خصی به عنوان یک کارآفرین نیازمند زمان و 
انرژی بسیار زیادی است، با این حال نتایج بلندمدت این فرآیند به خوبی 

ارزش تالش و زحمت مان را خواهد داشت. 
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برندینگ و 125 نکته طالیی)۹( 

در مطالب گذش��ته به ۷۲ نکته طالیی برندینگ اش��اره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

۷3-سرعت پاسخگویی هر یک را بسنجید 
در ای��ن رابطه می توان ی��ک تیم تحقیقات��ی را راه اندازی کرد تا 
مواردی نظیر س��رعت پاس��خگویی به س��واالت هر یک از برندها را 
بس��نجند. این امر باعث خواهد شد تا ش��ما به یک میانگین دست 
پیدا کنید که اگر س��رعت ش��ما باالتر از عدد به دست آمده باشد، 

بدون شک موفقیت برای شما خواهد بود. 
۷4-یک شیوه جدید برای ارتباط برقرار کردن با مشتریان 

بیابید 
ش��ما همواره باید در کار خود تفاوت هایی را با س��ایرین داش��ته 
باشید. در غیر این صورت تفاوتی را در نگاه اول با سایرین نخواهید 
داش��ت. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا به دنبال روش  های 
جدیدت��ر برای افزایش ارتب��اط خود با مخاطبان و مش��تریان پیدا 

کنید. 
۷5-برندهای توانا در زمینه برقراری ارتباط عاطفی با 

مخاطبان را بیابید 
این دس��ته از ش��رکت  ها با مش��تریان خود ارتباطی فراتر از یک 
رابطه اقتصادی داش��ته و به همین خاطر جلب توجه مشتریان و یا 
حتی جامعه هدف آنها، اقدامات س��خت تری را نیاز دارد. به همین 
خاطر الزم است تا از وجود این امر در برندهای رقیب خود اطمینان 

حاصل کنید. 
۷6-فراموش نکنید که تجربه افراد، هویت برند شما را 

می سازد 
حتی بهترین ش��عارها نیز زمانی که تجربه اولیه مخاطب با ش��ما 
همس��و با مواردی که بیان کرده اید نباشد، بی نتیجه خواهد بود. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که شعار برند تنها تصور شما نسبت 
به برندتان اس��ت و هیچ ارتباطی به نظرات سایرین ندارد. به همین 
خاطر نیز الزم است تا برای ایجاد تجربه های جذاب نیز تالش کنید. 

۷۷-کامال در دسترس مخاطبان خود باشید 
مخاطب باید بتواند به روش های گوناگون حتی دیدار مستقیم، با 
شما ارتباط داشته باشد. به همین خاطر نیز الزم است تا خود را در 

دسترس مخاطب قرار دهید. 
۷8-مخاطبان خود را درگیر کنید 

انجام هر اقدامی که مخاطب از انجام آن حس خوبی را به دس��ت 
آورد، به افزایش محبوبیت برند ش��ما منجر خواهد ش��د. به همین 
خاطر نیز ضروری اس��ت تا مخاطب را از طریق اقدامات جذاب، به 

مشارکت سوق دهید. 
۷۹-احساس متفاوت بودن را در مخاطب ایجاد کنید 

نحوه رفتار ش��ما باید به نحوی باش��د که مخاطب خود را در یک 
گروه خاص تصور کند. این امر درس��ت اقدامی اس��ت که برندهایی 
نظی��ر اپ��ل از آن  اس��تفاده می کنن��د. درواقع دلیل عم��ده خرید 
محص��والت این برند، نه به خاطر کیفیت باالی محصوالت آن بلکه 
به خاطر قرار گرفتن در گروه افرادی است که این محصول استفاده 
می کنند. این خواسته به علت حسی است که اپل به خوبی در بین 

مخاطبان خود ایجاد کرده است. 
8۰-تمامی وعده های خود را عملی سازید 

دقیق بودن از جمله مواردی اس��ت ک��ه در زمینه برندینگ تاثیر 
بس��زایی را خواهد داشت. به همین خاطر نیز الزم است تا اطمینان 
حاص��ل کنید که تمام��ی وعده های ش��ما در زمان مق��رر به اجرا 

درخواهد آمد. 
81-فراتر از سطح توقعات اقدام کنید 

این امر منجر به ش��گفت زندگی مخاطب ش��ما خواهد شد و در 
همان برخورد اول تمایلی ش��دید برای استفاده از محصوالت شما، 

در آنها شکل خواهد گرفت. 
82-یک شهروند خوب باشید 

به عنوان مدیر یک ش��رکت، شما تاثیرگذارترین فرد بر روی وجه 
برن��د خواهید بود. به همین خاطر نیز نبای��د هیچ گونه رفتار خارج 
از ع��رف و غیرقانونی ای را انجام دهید. درواقع ش��ما باید در تالش 
ب��رای انجام کارهایی باش��ید که ش��ما را به عن��وان یک فرد خوب 

معرفی می کند. 
83-هیچ اقدامی را کنار نگذارید 

همواره مش��اهده می ش��ود که برندها خصوصا در س��ال نخست 
فعالیت خود، دست به اقدامات متنوعی می زنند. با این حال پس از 
کس��ب شهرت اولیه، بسیاری از آنها را کنار گذاشته و این امر باعث 
می ش��ود تا مخاطب حس فریب خوردگی را داش��ته باشد. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت ت��ا در این رابطه همواره به دنبال پیش��رفت 

باشید. 
ادامه دارد ...
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بازاریابی محتوایی یکی از راهکارهای بسیار تاثیرگذار برای ایجاد برندی قدرتمند، 
جلب نظر مشتریان تازه و ترغیب مشتریان قبلی برندمان به خرید دوباره است. این 
الگو برای بسیاری از کسب و کارها نتیجه بخشی بسیار مطلوبی دارد. به همین خاطر 
امروزه اغلب کسب و کارها از الگوی مذکور حداکثر استفاده را می کنند، با این حال 
استفاده مطلوب بسیاری از برندها از بازاریابی محتوایی به معنای تاثیرگذاری مطلوب 

آن برای همه برندها نیست. 
ب��دون تردید بازاریابی محتوایی مزیت های خاص خود را دارد، با این حال مزیت 
آن نسبی است. وقتی یک برند بدون برنامه ریزی قبلی وارد عرصه بازاریابی محتوایی 
می ش��ود، بی ش��ک آمادگی الزم را نخواهد داشت. درس��ت به همین خاطر هم در 
پیگیری اهداف بازاریابی خود با شکست مواجه خواهد شد. یک استراتژی ناقص و 
نیمه آماده بازاریابی محتوایی چیزی جز اتالف وقت، سرمایه و تالش برای خدشه دار 
ساختن هویت برندمان نیست. شهرت بسیاری از کسب و کارهای بزرگ در سراسر 
جهان به خاطر عدم برنامه ریزی درس��ت برای حضور در عرصه بازاریابی محتوایی 

صدمات جبران ناپذیری می بیند. 
امروزه بسیاری از شرکت ها برنامه ریزی پیش از شروع طراحی استراتژی بازاریابی 
را امری جدی تلقی نمی کنند. به هر حال وقتی ما در حال توسعه برندمان هستیم، 
جای هیچ گونه هزینه بی دلیل پول وجود ندارد. یکی از نکات مهم در زمینه ورود به 
عرصه بازاریابی محتوایی ارزیابی آمادگی برندمان است. به این ترتیب دیگر خبری 
از ات��الف وقت و بودجه برندمان نخواهد بود. اجازه دهید در ادامه به بررس��ی چند 

کاستی و کمبود مهم برندها در این زمینه بپردازیم.
1. عدم شناخت هدف اصلی از بازاریابی محتوایی

برخی از صاحبان کس��ب و کار استراتژی نامش��خصی در قبال فرآیند بازاریابی 
دارند. این امر به معنای سردرگمی فرآیند بازاریابی برند آنهاست. به عبارت دقیق تر، 
چنین کارآفرینانی درک واضحی از هدف اصلی بازاریابی محتوایی ندارند. آنها فقط 
از ضرورت استفاده از الگوی بازاریابی محتوایی آگاه هستند. اگر ما نسبت به نقش و 
اهمیت اساسی بازاریابی محتوایی در برنامه برندمان آگاهی نداشته باشیم، هیچ وقت 

کمپین بازاریابی محتوایی موفقی را ساماندهی نخواهیم کرد. 
بازاریابی محتوایی فقط معطوف به راهکارهای دستیابی به رتبه های برتر در گوگل 
یا جذب ترافیک برای سایت رسمی برندمان نیست. هدف اصلی از فرآیند بازاریابی 

محتوایی براساس ماهیت و زمینه فعالیت هر برند منحصر به فرد خواهد بود. به این 
ترتیب برندهای مختلف امکان برنامه ریزی متفاوت و تالش برای دستیابی به اهداف 

مختلف را خواهند داشت.
2. ناتوانی در زمینه تولید محتوا به صورت مداوم

یک استراتژی بازاریابی محتوایی قدرتمند نیازمند توانایی برندها در زمینه تولید 
مداوم محتوا خواهد بود. بدون تردید تولید محتوای باکیفیت نیازمند زمان و انرژی 
قابل توجهی است. به این ترتیب نتیجه بخشی کمپین های بازاریابی محتوایی در گرو 

سرمایه گذاری مطلوب برندها خواهد بود. 
امروزه دنیای کسب و کار بسیار شلوغ تر از هر زمان دیگری است، با این حساب 
درگیری مدیران ش��رکت ها با امور مختلف کسب و کار امری رایج و اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. این امر در بیشتر اوقات به معنای ناتوانی برندها در زمینه تولید محتوا 
به صورت دائمی است. به همین خاطر صفحات رسمی اغلب برندها در شبکه های 
اجتماعی یا س��ایت رسمی آنها بس��یار دیر آپدیت می شود. نکته مهم در این میان 
ض��رورت فعالیت دائمی و مطلوب در زمینه تولید محتواس��ت. در غیر این صورت 
امکان دس��تیابی به موفقیت از س��وی ما وجود نخواهد داش��ت. راهکار مناسب در 
اینجا برای برندها همکاری با آژانس های بازاریابی است. چنین آژانس هایی به ارائه 
خدم��ات مختلف در زمینه بازاریابی و تولید محتوای اختصاصی برای برندها امکان 

کسب موفقیت و دستیابی به اهداف تجاری را افزایش می دهند. 
3. نداشتن صدای برند

بازاریابی محتوایی به نمایش جلوه ای قدرتمند از برندمان به صورت آنالین کمک 
می کند. این امر به معنای افزایش توانایی ما در زمینه تعامل با مش��تریان، توس��عه 
صدای برندمان و ایجاد رابطه ای عمیق تر با مشتریان است. نکته مهم در این میان 
ضرورت ایجاد صدایی آش��کار برای برندمان است. اصطالح صدای برند به ویژگی ها 
و شیوه منحصر به فرد هر برند در تعامل با مشتریان و دیگر برندها گفته می شود. 
متاس��فانه بسیاری از برندها ش��یوه تعاملی مشخصی ندارند. به همین دلیل نیز در 
زمینه نمایش ویژگی ها و ارزش های منحصر به فردشان با ناکامی مواجه می شوند. 

اگر ش��ما هنوز فرآیند برندس��ازی منس��جمی برای کس��ب و کارتان 
ندارید، شاید باید نسبت به تولید محتوای بازاریابی تردید کنید. توصیه 
م��ن در اینجا ش��کل  دهی به برندم��ان و صدای آن پیش از ش��روع به 
فعالیت بازاریابی اس��ت. در غیر این صورت نتیجه چندان مناس��بی در 
انتظ��ار ما نخواهد بود. نکته مهم در اینجا ضرورت جلوه متفاوت برند ما 
نس��بت به دیگر رقباست. هیچ خریداری برندهای بسیار شبیه به هم را 

به یاد نمی س��پارد. تمام برندهای موفق دنیا تفاوت محسوس��ی با سایر 
رقبای خود دارند. همین امر کلید موفقیت آنها در عرصه کسب و کار و 

بازاریابی محسوب می شود. 
4. فقدان اهداف دقیق بازاریابی

چیزهای بس��یار زیادی از طریق بازاریابی محتوایی برای برندهای قابل دستیابی 
است. با این حال توسعه یک استراتژی بازاریابی با هدف تولید محتوای صرف فقط 
اتالف وقت خواهد بود. هدف اصلی از تولید محتوا نزدیکی هرچه بیش��تر به اهداف 
اساس��ی برندمان است. متاسفانه بس��یاری از برندها هنوز تعریف جامعی از اهداف 
اساسی خود ندارند. به همین دلیل نیز نه تنها در زمینه بازاریابی محتوایی، بلکه تمام 
عرصه های کس��ب و کارشان با مشکالت عمده ای مواجه هستند. مهم ترین مشکل 

پیش روی برندهای بدون هدف عدم انسجام فرآیندهای کاری شان است. 
اگر برند ما در زمینه اهداف کاری اش دس��تخوش تردیدهای زیادی است، شروع 
فرآیند بازاریابی محتوایی هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت. هر فرآیند بازاریابی 
باید از طریق پیگیری اهدافی منس��جم شروع ش��ود. در غیر این صورت در فرآیند 
بازاریابی اهداف مختلفی برای برند موردنظر تعریف خواهد شد. بدون تردید پیگیری 
اهداف مختلف و متغیر از سوی یک برند نیز نتیجه مناسب را در پی نخواهد داشت. 

5. عدم آمادگی برای استفاده از آمارهای رسمی
آمارهای کاربردی نقش بسیار مهمی در تمام زمینه های کسب و کار ایفا می کند. 
این امر مخصوص به حوزه بازاریابی محتوایی نیست. استفاده از تجزیه و تحلیل های 
دقی��ق موفقیت کمپین بازاریابی ما را ت��ا حدود زیادی تضمین خواهد کرد. چنین 

آمارهایی فرصت ارزیابی دقیق وضعیت کمپین ها را به برندها می دهد. 
متاس��فانه آمارهای خام به سختی قابل فهم هس��تند. به این ترتیب برای درک 
و فهم آنها ما نیاز به تجزیه و تحلیل ش��ان خواهیم داشت. برخی از برندها اقدام به 
س��رمایه گذاری برای یادگیری تجزیه و تحلیل داده ها و آمارهای کاربردی از سوی 
تیم بازاریابی شان می کنند و اگر شما زمان کافی برای انجام این کار را ندارید، توصیه 
من همکاری با آژانس های بازاریابی اس��ت. به این ترتیب تجزیه و تحلیل کاربردی 

آمارهای خام به راحتی در دسترس ما قرار خواهد گرفت. 
بدون تردید ش��روع فعالیت در حوزه بازاریابی محتوایی بسیار جذاب خواهد بود، 
با این حال توصیه من آماده س��ازی پیش زمینه ها قبل از ش��روع به کار است. این 
اس��تراتژی منطقی به نظر می رسد. به هر حال فقط یک برند باثبات توانایی کسب 

موفقیت در عرصه بازاریابی محتوایی را خواهد داشت. 
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در دنیای کسب و کار تبلیغات و روابط عمومی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
این امر به دلیل ماهیت فعالیت تجاری اس��ت. اگر برند ما بهترین محصوالت را نیز 
تولید کند، در صورت عدم آگاهی مخاطب از آن کمترین نتیجه ای برای ما به ثمر 

نخواهد آمد. 
یک��ی از راهکارهای رایج در دنیای کس��ب و کار فعالی��ت بازاریابی و تبلیغاتی با 
هدف معرفی محصوالت مختلف به مش��تریان اس��ت. نکته مهم در اینجا ریس��ک 
بسیار باالی این فرآیند برای کسب و کارهای کوچک است. این امر در مورد حوزه 
روابط عمومی نیز به همین شکل است، بنابراین هدف اصلی من در مقاله پیش رو 
بررس��ی چالس های پیش روی برندهای کوچک در مسیر تعیین بودجه تبلیغات و 
حوزه روابط عمومی است. پرسش اصلی در اینجا بسیار واضح است: بودجه مناسب 
برای تبلیغات و روابط عمومی در کسب و کارهای کوچک چقدر است؟ آیا کسب و 
کارهای کوچک باید بیشتر به روابط عمومی توجه کنند یا تبلیغات؟ در ادامه تالش 

اصلی من پاسخگویی به چنین پرسش هایی است.
تبلیغات در برابر روابط عمومی

پیش از آنکه در مورد چگونگی تدوین بودجه کاری بحث کنم، اجازه دهید بحث 
بس��یار مهمی را مطرح کنم. تقابل های میان بخش های مختلف در عرصه کسب و 
کار هرگز واقعیت ندارد. به عنوان مثال، اگر ما بهترین تبلیغات را تولید کنیم، توجه 
بس��یار زیادی به برندمان معطوف می شود، با این حال در صورت ناتوانی در زمینه 

روابط عمومی تمام زحمات حوزه تبلیغات بر باد خواهد رفت. درست به همین خاطر 
هرگونه فعالیت در دنیای کسب و کار نیازمند ترکیب همگون ویژگی های برندمان 

است. در غیر این صورت در عمل با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. 
تعیین بودجه

وقتی نوبت به تبلیغات و روابط عمومی می رس��د، معم��وال به میزانی که هزینه 
کنیم، برداش��ت خواهیم کرد. براس��اس اظهارنظر کارون بیسلی، کارشناس حوزه 
بازاریابی، بس��یاری از کس��ب و کارها بین ۲ تا ۳درصد از س��ود خود را به تبلیغات 
اختص��اص می دهند. در مورد تبلیغ برای اس��تارت آپ های ت��ازه این میزان به ۳ تا 
۵درصد افزایش می یابد: »همه چیز بس��تگی به اندازه و توانایی برندها دارد. بر این 
اساس هرچه یک برند بزرگ تر باشد، رقم بیشتری برای بازاریابی اختصاص خواهد 
داد.« به عنوان مثال، اگر برند ش��ما در ابتدای دنیای کس��ب و کار است، اختصاص 
بودجه ای هرچه بیش��تر برای عرصه تبلیغات ارجحیت دارد. به این ترتیب برند ما 
فرصت کافی برای ایجاد ش��هرت برای خود را خواهد داشت. به هر حال ما پیش از 

دستیابی به رویاهای کاری برندمان باید به خوبی نام مان را سر زبان ها بیندازیم. 
ح��وزه روابط عمومی به طور کامل با عرصه تبلیغات متفاوت اس��ت. حتی 
زمانی که نوبت به تعیین بودجه نیز می رسد، این تفاوت کامال محسوس است. 
ب��ه صورت ایده آل عرصه تبلیغات و رواب��ط عمومی باید بودجه های جداگانه 
داش��ته باشد. توصیه من در اینجا امتحان برخی از استراتژی های حوزه روابط 
عمومی به منظور یافتن الگوی مناس��ب برای کس��ب و کارمان اس��ت. نکته 
مه��م در زمینه تعیین بودج��ه برای روابط عمومی آموزش کارمندان اس��ت. 
به این ترتیب آنها در تعامل با مش��تریان کیفیت بس��یار بهتری از خود نشان 

خواهند داد. امروزه بسیاری از برندها به دلیل ناتوانی در زمینه تعامل مناسب 
با مشتریان ش��ان متحمل ضررهای هنگفت می شوند. به همین خاطر رعایت 
تعادل در زمینه س��رمایه گذاری بر روی هر دو بخش تبلیغات و روابط عمومی 

ضروری است. 
آیا این شیوه کاربردی است؟

ب��دون تردید به هنگام مواجهه با هر ش��یوه ای برای س��اماندهی کس��ب و کار 
پرس��ش های اساسی در مورد کاربرد آن ش��یوه مطرح می شود. بهترین شیوه برای 
کسب اطمینان در مورد ثمربخشی و اثرگذاری یک شیوه ارزیابی نتایج است. به این 
ترتیب در حوزه تبلیغات باید تاثیر کمپین های مختلف بر روی مشتریان و آمارهای 
فروش را بررس��ی کنیم. در مورد حوزه روابط عمومی ارزیابی نتایج اس��تراتژی های 
گوناگون اندکی دش��وارتر خواهد بود. برخی از برندها به منظور اطمینان از کیفیت 
مناس��ب روابط عمومی شان پس از تعامل با مشتریان به شیوه های گوناگون )نظیر 
تماس تلفنی( کیفیت خدمات را جویا می شوند. به نظر من این شیوه بهترین راهکار 

برای اطمینان از کیفیت روابط عمومی برندمان خواهد بود. 
به عنوان جمع بندی، بودجه بندی برای روابط عمومی و تبلیغات یک بازی آزمون 
و خطاست. در این میان علی رغم ضرورت تعادل باید به ماهیت کسب و کارمان نیز 
توجه داشته باشیم. برخی از برندها محصوالت شان از طریق روابط عمومی قوی بهتر 
فروش می رود. برخی دیگر نیز با سرمایه گذاری بهتر بر روی حوزه تبلیغات موفقیت 
کسب می کنند. نکته مهم در این میان شناخت درست ما از کسب و کارمان برای 

تعیین درست بودجه بندی خواهد بود. 
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اصول تعیین بودجه تبلیغات و روابط عمومی برای کسب وکارهای کوچک

بازاریابی با بلوتوث و وای فای
امکاناتی که پیش��رفت های تکنولوژی در اختیار انسان ها قرار داده 
است یکی از بزرگترین فرصت های دنیای کسب و کار امروزی است.

به کار بردن بلوتوث و وای فای برای فرستادن پیام های تبلیغاتی را 
بازاریابی نزدیک یا مجاورتی می نامند. در این روش ما پیام تبلیغاتی 
خود را به گوش��ی و تبلت افراد یا مشتری هایی که در نزدیکی محل 
کس��ب و کار یا زندگی ما هستند می فرستیم. تعداد زیادی از کسب 
و کارها از تکنیک بازاریابی مجاورتی یا نزدیک اس��تفاده می کنند و 
اخب��ار،  اطالعات و رویدادهای جدیدی که مربوط به حیطه کاری و 
کسب و کارشان است به اطالع مشتریان خود می رساند. شاید بخش 
جذاب بازاریابی مجاورتی این باش��د که مشتریان به محض دریافت 
پیام تبلیغاتی ش��ما چون در محل حضور دارند می توانند به راحتی 
به محل کس��ب و کار شما سر بزنند و محصوالت و خدمات شما را 

از نزدیک ببینند.
اس��تفاده از بازاریابی مجاورتی هم برای ش��رکت های بزرگ و هم 
کوچ��ک می توانن��د مفید باش��د و به خوبی از آن ب��رای پیش بردن 
اهداف خود استفاده کنند. در ادامه به سودمندی هایی که این روش 

برای شرکت های بزرگ و کوچک دارد اشاره می کنیم.
سودمندی بازاریابی مجاورتی برای شرکت های بزرگ

زمانی که یک ش��رکت بزرگ و شناخته شده از این روش استفاده 
می کند ب��رای مخاطبان جذابیت خاصی ایج��اد می کند. زمانی که 
اف��راد در این محل ها ب��رای تفریح، خرید یا تماش��ای فیلم و تئاتر 
حضور دارند و پیام های تبلیغاتی این ش��رکت ها را دریافت می کنند 
احساس��ات خوبی را در آنها تحریک می کند و هیجان بیش��تری در 
آنها ایجاد می کند که می تواند مش��تریان جدید و بیش��تری را برای 

این شرکت ها در پی داشته باشد.
سودمندی بازاریابی مجاورتی برای شرکت های کوچک

ش��رکت های کوچک قادرند از بازاریاب��ی مجاورتی برای معرفی و 
ارائه خدمات خود اس��تفاده کنند. تجربه نش��ان داده است بازاریابی 
مجاورتی برای ش��رکت های کوچک سودآور بوده است. زیرا توانسته 
افرادی را که در محل حضور داشته اند برای بازدید یا خرید به محل 

کسب و کار آنها سوق دهد.
سایر سودمندی های بازاریابی مجاورتی

یکی از مهم ترین س��ودمندی های بازاریابی مجاورتی این است که 
ش��ما می  توانید واکنش های مش��تریان و مصرف کنندگان را ردیابی 
کنید. از آنجایی که مشتریان و مخاطبان شما در محدوده بازاریابی 
ش��ما هس��تند این امکان وجود دارد که رفتار آنه��ا را بهتر ردیابی 
کنید. می توانید شاهد این باشید که به محض دریافت پیام تبلیغاتی 
شما زمانی که در مجاورت فروشگاه یا محل فعالیت شما هستند چه 
واکنشی نشان می دهند؟ آیا در بخش های مختلفی که برای ورودی 

یا در مسیر فروشگاه خود طراحی کرده  اید رفتارهای مشابه دارند؟
کدام قس��مت از مس��یر فروش��گاه شما برای ش��ان جذاب است و 
می تواند آنها را به س��مت فروشگاه تان س��وق دهد؟ پاسخ همه این 
س��وال های جالب را می توانید از طریق بازاریابی مجاورتی به خوبی 
به دس��ت آورید. زی��را امکان��ات دوربین ها به ش��ما کمک خواهند 
ک��رد تا واکنش مخاطب��ان خود را ثبت کنید. ع��الوه بر دوربین ها، 
سیس��تم هایی بر روی تلفن همراه نصب است که می توانید واکنش 

مخاطبان خود را با استفاده از آن روش ها چک کنید.
براس��اس تجربه مش��اوره بازاریاب��ی، تجربه بازاریاب ه��ا به ویژه 
بازاریاب های خارجی نشان داده است استفاده از بازاریابی مجاورتی 
در محل های��ی مانن��د بانک ه��ا، فرودگاه ها ، هتل ها، رس��توران ها، 
محل های��ی که افراد برای تفریح ی��ا گذران وقت خود در آنجا جمع 
می شوند  بهترین مکان ها برای پیاد ه کردن روش بازاریابی مجاورتی 

است.
ب��ه طور کلی، بازاریابی مجاورتی یک بازاریابی جدید و نوپاس��ت. 
با اینکه چند س��الی است از این روش در بازاریابی استفاده می شود 
ولی باز هم یک اس��تراتژی نوظهور محس��وب می ش��ود. با استفاده 
از بازاریابی مجاورتی، بازاریاب ه��ا می توانند با توجه به واکنش های 

مصرف کنندگان تصمیم درست را بگیرند.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی شرایط و زمان مناسب برای ورود به عرصه بازاریابی محتوایی

آیاشرکتماآمادهبازاریابیمحتواییاست؟
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بهبود عملکرد مغز با 5 اقدام ساده 

از کارآفرین ه��ا به عنوان اف��رادی که از ذهن های بس��یار قوی برخوردار 
هس��تند، یاد می-شود. همین امر نیز باعث شده است تا افراد تمایل زیادی 
برای آش��نایی با رازهای آنها داش��ته باش��ند. جالب اس��ت بدانید که از نظر 
برترین کارآفرین ها، هیچ راهکار افسانه ای وجود نداشته و هر فردی می تواند 
با اقداماتی کامال س��اده به این س��طح دست پیدا کند. در همین راستا و در 
ادامه به بررس��ی پنج مورد منتخب که به بهبود عملکرد مغز از نگاه برترین 

کارآفرین ها کمک می کند، خواهیم پرداخت. 
1-به طور منظم ورزش کنید 

ورزش مداوم نه تنها باعث س��المت جس��م شما خواهد شد، بلکه به بهبود 
عملکرد ذهن ش��ما نیز کمک بس��یاری را خواهد کرد. در این رابطه الزامی 
برای حضور در باش��گاه وجود نداشته و پیاده روی صبحگاهی، بهترین اقدام 
محس��وب می ش��ود. علت این امر به این خاطر است که ورزش صبحگاهی، 
تاثیر مثبت خود را بر روی کل روز خواهد گذاشت. برای مثال مارک بنیوف 
به صورت روزانه به تمارین یوگا می پردازد. به همین خاطر نیز الزم است تا 
ورزش مورد عالقه خود را پیدا کرده و آن را در برنامه روزانه خود قرار دهید. 
روانش��ناس ها نیز امروزه اثبات کرده اند که س��المت جسم، تاثیر مستقیمی 
را بر روی ذهن خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز برای یک جس��م ضعیف 
و خس��ته، س��رزنده بودن ذهن نیز از بین خواهد رف��ت، با این حال همواره 

استثنا نیز وجود دارد. 
2-نواختن یک موسیقی را یاد بگیرید 

نوازندگی از جمله مهارت هایی محس��وب می شود که آرامش فوق العاده ای 
را برای افراد به همراه دارد. نتایج تحقیقات در این زمینه نیز بیانگر آن است 
که برای خارج شدن از روزمرگی و یاد گرفتن موارد جدید، موسیقی از جمله 
بهترین موارد محسوب شده و بر روی عملکرد مغز تاثیر بسزایی را دارد. در 
ای��ن رابطه تنها نوازندگی مطرح نبوده و خوانندگی نیز دارای همان تاثیرات 
اس��ت. برای مثال وارن بافت در زمینه خوانندگی فعالیت داشته و لری پیچ 

به استادی در زمینه نواختن ساکسیفون تبدیل شده است.
3-بازی های ویدئویی را وقت تلف کردن تلقی نکنید

اگرچ��ه ب��رای بس��یاری از افراد بازی ه��ای ویدئویی تنها یک س��رگرمی 
محس��وب می شود، با این حال واقعیت این است که این امر بر روی عملکرد 
مغ��ز تاثیر مثبت��ی را به همراه خواهد داش��ت. علت این ام��ر به این خاطر 
اس��ت که افراد در ط��ول بازی، کنترل همه چیز را در دس��ت گرفته و باید 
تصمیم گی��ری کنن��د. همین امر نیز باعث تقویت ذهن آنها خواهد ش��د. به 
همین خاطر نباید دیگر این دس��ته از بازی ها را مضر تلقی کرد، با این حال 
الزم است تا در زمینه بازی های خود تنوع و اعتدال کافی را داشته باشید تا 

بهترین نتایج را به دست آورید.  
4-یک زبان جدید را بیاموزید 

در رابط��ه با یادگیری زبان خارجی، مارک زاکربرگ عقیده جالبی را دارد. 
وی عل��ت یادگی��ری زبان چینی را ارتباط برقرار ک��ردن راحت تر با خانواده 
همس��ر خود، مطالعه فرهنگ چینی و به چالش کش��یدن توانایی ها عنوان 
کرده است. درواقع این امر که خود را در شرایط سخت و جدید قرار دهید، 
بهترین چیزی اس��ت که برای مغز می توان فراهم کرد. درست به مانند یک 
بدن ورزیده و کامال عضالنی که به تمرینات سخت نیاز دارد، یک ذهن برتر 
نی��ز تمرین های مخصوص خود را می خواهد. در نهایت آش��نایی با زبان های 
جهان��ی ای نظیر اس��پانیایی و آلمانی، در هر زمین��ه کاری یک مزیت بزرگ 

خواهد بود. 
5-مطالعه 

هیچ کارآفرین موفقی را نمی توانید بیابید که مطالعه مداومی را نداش��ته 
باش��د. درواقع بهترین منبع در راس��تای افزایش س��طح اطالعات، کتاب ها 
بوده و این امر تنها یکی از مزیت های آن محس��وب می شود. کسب آرامش، 
درگیر کردن ذهن و افزایش خالقیت از دیگر مزیت های این اقدام محسوب 
می ش��ود، با این حال با توجه به این امر که تعداد کتاب هایی که تاکنون به 
چاپ رس��یده است، بس��یار زیاد بوده هیچ فردی حتی اگر تمام عمر خود را 
صرف این اقدام کند نیز نمی تواند تمامی آنها را مطالعه کند. به همین خاطر 
نیز بس��یار ضروری است تا بهترین ها را انتخاب کنید. در این رابطه توجه به 
موارد پیش��نهادی افرادی نظیر وارن بافت، بیل گیتس و ایالن ماسک منجر 

به بهترین انتخاب های ممکن خواهد شد. 
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در هر س��طح شغلی، همواره این احتمال وجود دارد که شرایط یک سخنرانی 
به وجود آید. اگرچه صحبت کردن در این ش��رایط ممکن اس��ت س��اده به نظر 
برس��د. با این حال واقعیت این اس��ت که بیش از نیمی از افراد جهان، با استرس 
قبل و حین س��خنرانی مواجه هس��تند. همین امر نیز زمینه رش��د و مش��کالت 
بسیاری را فراهم می آرود. با این حال نباید این امر را نباید نشانه عدم شایستگی 
ش��ما برای این اقدام تلقی کرد. درواقع بسیاری از برترین کارآفرین ها نظیر وارن 
بافت نیز با این مش��کل مواجه بوده اند. درواقع درگیر بودن با این مش��کل کامال 
طبیعی است.با این حال نباید آن را به عنوان یک حقیقت همیشگی تلقی نمود 
و باید برای رفع آنها تالش کرد. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۵ راهکار 

طالیی برای سخرانی بدون استرس، خواهیم پرداخت. 
1-تمرین داشته باشید 

این امر که خود را از مدت ها قبل برای سخنرانی آماده کرده و برای آن تمرین 
داش��ته باشید، اقدامی است که باعث خواهد شد تا به تسلط بیشتری دست پیدا 
کنی��د. برای این امر الزم اس��ت ت��ا از قوه تخیل خود اس��تفاده کرد و حاضرین 
احتمالی را تصور کنید. بدون ش��ک با این اقدام بس��یاری از ترس ها و مشکالت 
احتمالی برطرف خواهد شد. در این رابطه این امر که برنامه دقیقی برای تمامی 
دقایق ارائه خود داش��ته باشید، منجر به این امر خواهد شد تا ذهن شما همواره 
مش��غول به انجام کاری باش��د که از قب��ل آن را برنامه ری��زی کرده اید. این امر 
فرصتی را برای فکر کردن به موارد بیهوده و اس��ترس باقی نخواهد گذاش��ت. در 
این رابطه این امر که حالت بدنی مورد عالقه خود را پیدا کنید نیز کمک خواهد 
کرد تا در هنگام سخنرانی، احساس بهتری را داشته باشید. در نهایت این امر که 
تمرین های خود را ضبط کنید، کمک خواهد کرد تا با بررسی آنها، به اشتباهات 

و نکات منفی خود پی برده و در تالش برای رفع آنها باشید.
2-انرژی خود را منتقل کنید 

بدون شک افرادی که با س��خنرانی مشکل دارند، بسیار زود عصبی می شوند. 
در این رابطه اگرچه توصیه می شود تا برای رفع عصبانیت خود اقداماتی را انجام 
دهید، با این حال این امر بس��یار دش��وار خواهد بود. درواقع در روش های رایج 
توصیه می ش��ود تا هیجانات خود را س��رکوب کنید، با این حال این امر مشکلی 
را برط��رف نخواهد کرد. به همین خاطر نیز بهتر اس��ت تا حتی مصرف کافئین، 
نوشیدنی های انرژی زا و موسیقی -هایی با ریتم تند را قبل از شروع سخنرانی ها، 
در لیس��ت اقدامات خود قرار دهید تا کامال پرانرژی باشید. حال تنها کافی است 
تا به این انرژی خود جهت دهی مناس��بی را دهید تا در راستای افزایش اشتیاق 
شما صرف شود. درواقع هنگامی که بدانید به چه صورتی باید از احساسات خود 
اس��تفاده کنید، دیگر دچار احساس��ات مضر مانند خش��م و عصبانیت نخواهید 
ش��د. در نهایت این امر که بدن خود را بشناس��ید، باعث خواهد شد تا نسبت به 
نی��از خود آگاهی کافی را پیدا کنید. برای مثال ممکن اس��ت فردی تنها با یک 
فنجان قهوه به انرژی مورد الزم دس��ت پیدا کند و فردی دیگر به هر س��ه اقدام 
معرفی ش��ده، نیاز داشته باشد. به همین خاطر یک دستورالعمل همگانی در این 
زمینه وجود ندارد، با این حال الزم است تا از زیاده روی نیز پرهیز کرده و سالمت 

خود را به خطر نیندازید. 
3-در سخنرانی های سایرین حضور داشته باشید

در هر محیطی که بیشتر در آن حضور داشته باشید، احساس راحتی بیشتری 
را خواهید داش��ت، با این حال این اقدام تنها در راس��تای افزایش راحتی ش��ما 
نیس��ت. درواقع ش��ما می توانید در س��خنرانی ها به این علت که صرفا به عنوان 
ی��ک فرد عادی حضور دارید، افراد را زیر ذره بین خود قرار دهید. این امر کمک 
خواه��د کرد تا بتوانید عملکرد هر یک از آنها را با ذکر نکات مثبت و منفی آنها، 
مورد ارزیابی قرار دهید، با این حال این امر که هم زمان بخواهید اقدام به ارزیابی 
اقدام��ات آ نها کنید، باعث خواهد ش��د تا از اقدامات بع��دی آنها غافل بمانید. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا همواره با خود دفتر و خودکاری را داشته باشید 
تا اطالعات به دس��ت آمده را مکتوب کنید. پس از پایان جلس��ه، شما می توانید 
از این اطالعات، برای ارزیابی دقیق تمامی افراد، اس��تفاده نمایید. بهتر اس��ت تا 
تمرکز اصلی ش��ما بر روی نشست هایی باش��د تا با حوزه کسب وکار شما ارتباط 
کافی را دارد، بدون ش��ک این اق��دام انتخاب  هوش��مندانه تری خواهند بود. در 

نهایت این امر که از مس��ئولیت بخواهید تا ویدئوی جلسه را در اختیار شما قرار 
دهند، به بهبود عملکرد شما در این زمینه کمک خواهد کرد. 

4-زودتر از زمان مقرر در محل برگزاری جلسه حضور به عمل 
آورید

دیر کردن خود از جمله مواردی است که باعث خواهد شد تا مورد هجوم انواع 
اس��ترس-ها قرار گیرید. همچنین این امر که زودتر به مکان تعیین ش��ده بروید، 
کمک خواهد کرد تا با ارزیابی اوضاع، خود را به آمادگی بیش��تری برسانید. برای 
مثال زود رس��یدن شما با توجه به خالی بودن سالن، این امکان را فراهم خواهد 
کرد تا بتوانید به پش��ت میکروفون رفته و یک تمرین کوتاهی را داش��ته باشید. 
در نهایت این امر که در حین س��خنرانی  خود ب��رای حفظ تمرکز تمامی عوامل 
مزاح��م نظیر تلفن هم��راه خود را خاموش کنید، به بهبود عملکرد ش��ما کمک 

شایانی را خواهد کرد. 
5-با محیط خود به سازگاری دست پیدا کنید 

هرگز نباید تصور کرد که یک سخنران خوب باید یک الگوی رفتاری مشخص 
داشته باشد. برای مثال شما نمی توانید برای کودکان رفتارهایی مشابه سخنرانی 
خود برای متخصصین داش��ته باشید. به همین خاطر نیز الزم است تا در هنگام 
دعوت شدن، لیست مهمان ها را مورد بررسی قرار داده و در تالش برای شناخت 
نس��بی آنها باش��ید، با این حال در صورتی که تعداد شرکت کننده ها بسیار زیاد 
اس��ت، تنها ش��ناخت مهمان های مهم کافی خواهد بود. در نهایت توجه داشته 
باش��ید که برخی از شناخت ها در حین س��خنرانی شما به دست خواهد آمد. به 
همین خاطر نباید از تغییر ناگهانی الگوی رفتاری خود، واهمه ای داش��ته باشید. 
درواقع تمامی تالش ش��ما باید در راس��تای سازگاری بیشتر با محیطی باشد که 
در آن حضور دارید. به همین خاطر نباید هیچ اقدامی را بیهوده و یا غیرضروری 

تلقی کنید. 
6-در تالش برای گفت وگوی دوطرفه باشید 

ای��ن امر که تصور کنید که تنها کافی اس��ت تا مطالب خود را بیان نمایید، از 
جمله اش��تباهات رایج محسوب می شود. درواقع شما نباید افرادی که در جلسه 
حض��ور دارن��د را نادیده بگیرید. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به آنها ارتباط 
کالمی داش��ته باشید. برای مثال حتی یک سالم و احوال پرسی کوتاه در ابتدای 
س��خنرانی، خود به خود فضا را برای ی��ک گفت وگوی دوطرفه مهیا خواهد کرد. 
در نهایت نباید منتظر بمانید تا افراد از شما سواالت خود را مطرح کنند. در این 
رابطه پیشقدم شدن خود به افزایش اعتماد به نفس شما کمک خواهد کرد. علت 
این امر به این خاطر اس��ت که این اقدام باعث خواهد شد تا شما اوضاع را تحت 

کنترل خود حس کنید که خود دلیل برای استرس را باقی نخواهد گذاشت. 
۷-از تجسم مثبت استفاده کنید 

با نگاهی به دانش های بسیار کاربردی نظیر ان ال پی و ذن، به تاکید تمامی آنها 
به تجس��م مثبت پی خواهید برد. درواقع ش��ما هر آن  چیزی را که بتوانید تصور 
کنید، ش��انس رخ دادن آن در دنیای واقعی��ت را افزایش خواهید داد. به همین 
خاطر نیز توصیه می ش��ود تا یک س��خنرانی عالی برای خود را در ذهن همراه با 
جزییات کامل تصور ک��رده و همواره به خود با جمالت مثبت، روحیه دهید. در 
ای��ن رابطه حتی این امر که خود را به جای س��خنران  ها و مجری های معروف و 
مورد عالقه خود قرار داده و در تمرین ها خود نقش آنها را بازی کنید، در بهبود 

روحیه و عملکرد شما تاثیر فوق العاده را خواهد داشت. 
8-از معجزه تنفس عمیق غافل نشوید 

در هنگام استرس و یا عصبانیت، عضالت افراد سفت خواهد شد. این امر حتی 
قدرت تکلم فرد را نیز با مش��کل مواجه خواهد ساخت. فراموش نکنید که حتی 
بهتری��ن مطالب نیز در صورتی که به خوبی بیان نش��وند، از تاثیر الزم برخوردار 
نخواهند بود. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا به صورت مکرر، تنفس عمیق 
داش��ته باشید. با انجام حتی یک دفعه آن نیز پی به اثرات فوق العاده آن خواهید 
برد. در آخر فراموش نکنید که دم ش��ما باید از راه بینی و بازدم از دهان صورت 

گیرد. در غیر این صورت نمی توان تنفس خود را عمیق تلقی کرد.
۹-لبخند بزنید 

لبخند زدن باعث ایجاد احس��اس خوب در افراد می شود. درواقع به هر میزانی 
که حس درونی ش��ما بهتر باش��د، تاثیر عوامل منفی نظیر اس��ترس نیز کاهش 
خواهد یافت. همچنین لبخند زدن باعث ترش��ح اندورفین می شود که به عنوان 
مسکن طبیعی از آن یاد می شود. بدون شک این امر باعث آرامش هرچه بیشتر 

ش��ما خواهد ش��د. در نهایت این امر که در برخورد با مخاطبان خود، لبخند به 
همراه داش��ته باش��ید، باعث می ش��ود تا این حس خوب به آنها نیز منتقل شود. 

درواقع شما تنها نباید به دنبال منتقل کردن اطالعات به افراد باشید. 
1۰-ورزش منظم را فراموش نکنید 

مزیت اصلی ورزش مداوم، افزایش اعتماد به نفس افراد اس��ت. درواقع ریش��ه 
اصلی بس��یاری از عدم تمایل افراد به سخنرانی، ناش��ی از همین کمبود اعتماد 
به نفس در آنها اس��ت. در این رابطه توصیه می ش��ود تا در ابتدا به جای مراجعه 
به روانش��ناس ها و امتحان کردن روش های س��خت، مدتی را ب��ه ورزش مداوم 
بپردازید. این امر بدون ش��ک بر روی ش��ما تاثیر مثبتی را خواهد داشت. درواقع 
بسیاری از افراد می توانند با این اقدام مشکل خود را برطرف کنند، با این حال در 
صورتی که هنوز هم با مش��کل مواجه هستید، الزم است تا کمک گرفتن از یک 
روانشناس مجرب را در دستور کار خود قرار دهید، با این حال این امر به معنای 
عدم تاثیر ورزش نبوده و تنها به این امر اشاره دارد که مشکل شما بزرگتر از آن 

است که تنها با یک اقدام به صورت کامل برطرف شود. 
11-بر روی توقف های خود کار کنید 

اگرچه توقف کردن، امری طبیعی در هر س��خنرانی محس��وب می شود، با این 
حال این امر باید کامال کوتاه و یا در راس��تای هدفی باش��د. به همین خاطر نیز 
الزم است تا میزان توقف و یا استراحت های خود در حین سخنرانی را شناسایی 
کرده و برنامه ریزی ای برای هدفمند کردن آن داش��ته باش��ید. برای مثال نشان 
دادن یک کلیپ، خود فرصتی را برای اس��تراحت ش��ما مهیا خواهد کرد، با این 
حال در صورتی که بخواهید استراحتی بدون برنامه را داشته باشید، بدون شک 

با اعتراض مخاطبان مواجه خواهید شد. 
12-زبان بدن را یاد بگیرید

این امر کمک خواهد کرد تا از حرکات بدن خود برای انتقال بهتر مفهوم مورد 
نظر استفاده کنید. همچنین با توجه به این امر که ذهن با بدن ارتباط مستقیمی 
را دارد، ب��ا آگاهی از اش��تباهات رفتاری خود که ب��ار معنایی منفی ای را به مغز 
انتقال می دهد، می-توانید نسبت به حذف آنها اقدام کرده و اوضاع را برای خود 
بهبود بخش��ید. برای مثال این امر که س��ر خود را کمی باالتر از حد معمول قرار 

دهید، به افزایش اعتماد به نفس منجر خواهد شد.
13-آب بنوشید 

درواقع هیچ نوش��یدنی ای غیر از آب را نباید در حین س��خنرانی خود مصرف 
کنید. علت این امر به خاطر نیاز ش��دید بدنی است که تنها با آن برطرف خواهد 
شد. در نهایت فراموش نکنید که بهترین اقدام برای رفع تشنگی، نوشیدن کمی 
آب خواهد بود. در این رابطه نیز بهتر اس��ت تا کامال شمرده، آرام و به مقدار کم 

نسبت به مصرف آب اقدام کنید. 
14-به گروه Toastmasters ملحق شوید 

این گروه، انواع آموزش ها و تمرین ها را در راس��تای بهبود سخنرانی افراد ارائه 
می دهند که حاصل نتایج علمی و توصیه های افراد موفق در این زمینه اس��ت، با 
این حال ش��ما تنها به کمک گرفتن از آنها تنها از طریق س��ایت محدود نبوده و 

می توانید در جلسات حضوری آن نیز شرکت کنید. 
15-با ترس های خود مبارزه نکنید 

از جمله تصورات بس��یار غلط افراد این است که تصور می کنند که برای 
رفع مشکالت خود برای یک سخنرانی موفق، باید با احساساتی نظیر ترس و 
خشم مبارزه کرده و آن را نابود سازند. این امر در حالی است که تمامی آنها 
از جمله احساس��ات طبیعی افراد محسوب می شوند که به آن نیاز خواهید 
داش��ت، با این حال الزم اس��ت تا یا بگیرید که از هر یک در چه شرایطی 
اس��تفاده کنید. برای مثال در هنگام یک سخنرانی، دلیلی برای ترس و یا 
خشم وجود ندارد. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا به جای تالش برای 
نابودی آنها، به دنبال رفع عواملی باشید که زمینه روز این احساسات شده 
و یا آنها را تحریک می کنند. این امر بدون ش��ک مشکالت کمتری را برای 
عملی کردن آن به همراه خواهد داش��ت. در نهایت الزم است تا از بیش از 
حد ایده آل بودن فاصله گرفته و یک اش��تباه را به معنای پایان کار خود و 
خراب شدن تمام سخنرانی تلقی نکنید. همچنین فراموش نکنید که برخی 
از اتفاقات، کامال غیرمنتظره خواهد بود. به همین خاطر در صورتی که بیش 

از حد ایده آل گرا باشید، تنها خود را خسته خواهید کرد. 
inc :منبع
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اخبار

تبریز- ماهان فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز گفت: بازگشت به هویت ایرانی و اسالمی گذشته و عدالت 
در توزیع امکانات شــهری با مدیریت یکپارچه شــهری در گام دوم 
انقالب؛ باید رویکرد اصلی شهرداران و معماران شهری باشد. حجت 
االسالم و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم در همایش شهر پایدار 
و گام دوم انقالب در تاالر وحدت دانشگاه تبریز با بیان اینکه بی هویتی 
و آشفتگی در معماری شهری فضای بصری و هویت شهری را دچار 
آشفتگی کرده  است، گفت: شاید مهم ترین وظیفه مدیریت شهری، 

سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی شهر باشد.
معماری ایرانی اسالمی از نیازهای شهرهای ماست

امام جمعه تبریز افزود: معماری ایرانی اسالمی از نیازهای شهرهای 
ماســت که باید با نگاهی صریح و توجه بــه اقتضاعات اجتماعی و 
فرهنگی شــهری صورت پذیرد. وی با اشــاره به اینکه برای تحقق 
بخشیدن به بیانیه گام دوم انقالب در حوزه معماری باید فعاالن این 
عرصه در اســتان چارچوب فکری و فرهنگی ارائه دهند، ادامه داد: 
در این میان موضوعی که مدنظر اســت چارچوبی که شامل مقاطع 
طیف ها و ســبک های معماری تبریزی باشــد، چرا که ساخت فضا 
و بناهای فاخر الزم اســت ولی باید متناسب با فرهنگ و اعتقادات 

اسالمی هم باشد.

عدالت در صدر اهداف جمهوری اسالمی قرار دارد
حجت االسالم و المسلمین آل هاشم گفت: وقتی از لزوم تناسب 
فرهنگی سخن می آید، مباحثی نظیر عدالت محوری و حل چالش های 
شهر مانند حاشیه نشینی را هم باید در برگیرد، چرا که عدالت در صدر 
اهداف جمهوری اســالمی قرار دارد. امام جمعه تبریز افزود: در ایران 
دل های مسئوالن باید در همه حال برای رفع محرومیت ها بتپد و از 

شکاف های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد .
تبعیض در توزیع منابع عمومی ممنوع است

وی با تاکید بر اینکه کسب ثروت جرم نیست بلکه مورد تشویق نیز 
است، تصریح کرد: تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به 

ویژه خواری و مدارا با فریب گران اقتصادی به بی عدالتی می انجامد و 
به شدت ممنوع است. حجت االسالم و المسلمین آل هاشم ادامه داد: 
غفلت از قشرهای نیازمند به هیچ وجه مورد قبول نیست و به منظور 
ایجاد تغییرات الزم در شهرداری ها و برای تحقق توصیه های هفت گانه 
رهبــری در بیانیه گام دوم انقالب باید به همت جمعی و راهبردها و 
نگاه گفتمان متفاوت در تعامل موثر با دستگاه های اجرایی و مراکز 
تحقیقاتی طرحی نو اندازیم و یک بازگشت به هویت قدیمی و تاریخی 
شهرها داشته باشیم. نماینده ولی فقیه در استان یکی از راهکارهای 
رفع مشکل کالن شهرها و شهرهای بزرگ را تحقق مدیریت یکپارچه 
مدیریت شهری برشمرد و گفت: از طریق مدیریت بهینه، مدیریت 
جوان کارآمد و تعامل گرا با ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان های 
مجری، مدیریت شهری و مشــخص شدن کامل نقش هر کدام در 

مدیریت یکپارچه شهر شکل گیرد.
هنوز مدیریت یکپارچه شهری تحقق نیافته است

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری 
تحقق نیافته است، گفت: نتیجه نگاه صرف به سیما و منظر شهری 
و عدم توجه به روح شهر و هویت تاریخی اکنون در شهرها مشاهده 
می شود ولی هنوز با آنچه که باید باشد، فاصله دارد که باید در گام دوم 

انقالب به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

اصفهان - قاسم اسد: با برنامه ریزی های انجام شده در ذوب 
آهن، طرح های تولیدی ، توسعه ای، بهسازی و نوسازی این کارخانه 
بزرگ همزمان و هم سو با اهداف شرکت در حال اجراست . تقریبا 
هیچ جای ذوب آهن اصفهان را نمی توان یافت که شــور تولید و 
اشتیاق توسعه و نوسازی در آن نمود نداشته باشد. گویی کارکنان 
توانمند و چاالک این شــرکت هر مانع مرتفعی را به ســخره می 
گیرند و از دل هر تهدیدی ، فرصتی نو می آفرینند . بی گمان هیچ 
نوشته ای نمی تواند بیانگر تالش بی نظیر همکاران در جای جای 
شرکت  باشد و هرگز زوایای این حماسه آفرینی در گستره صنعتی 
قابل ترسیم نیست. فرهنگ سازمانی خاصی در ذوب آهن اصفهان  
نهادینه شده است، تعلق خاطر به ذوب آهن را می شود با جان و دل 
از کالم و تالش کارکنان آن دریافت . به نظر می رسد بر اساس نقشه 
راه شرکت ، هر کسی رسالت ، وظیفه خود را در همراهی با سایرین 
در ذوب آهن اصفهان به خوبی می شناسد و به درستی به آن واقف 
اســت. این رویکرد عمومی همکاران باعث شده هیچگاه در تامین 
مواد و تجهیزات ، مالی ، نقشــه های طراحی و ساخت ، مدیریت 
پروژه ها فروش و صادرات و ... عرصه را بر خود  ســخت و بحرانی 
نبینند. آری، اینجا ذوب آهن است جبهه اول صنعت و مادر با تجربه 
و دلســوز صنعت ایران زمین .هفته گذشته مهندس یزدی زاده ، 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با همراهی جمعی از مسئولین شرکت 

برای بررسی پیشرفت و مشکالت پروژه های مسیر سرباره کوره بلند 
شماره 3 و نوســازی سرندهای قسمت دانه بندی بخش تولیدات 
کک و مواد شــیمیایی از این دو پروژه بازدید کردند .پروژه های که 
با دستان پر توان و ذهن خالق کارکنان ذوب آهن اصفهان در حال 
اجرا می باشد در حاشیه این بازدید با تنی چند از همکاران قسمت 
سرندها گفتگو نمودیم که در پی می آید .مهندس هوشیار صفاران 
سرپرســت باتری واحد یک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی 
گفت : در این پروژه ســرندهای یک طبقه جایگزین سرندهای دو 
طبقه قدیمی شــد . مهندس صفاران افزود: تعویض سرندهای با 
کمترین توقف در ارسال کک به کوره بلند شماره 2 انجام شد .وی 
با بیان این که پروژه تعویض سرند توسط نیروهای داخلی از قسمت 

مکانیک و برق تولیدات کک و مواد شــیمیایی و مدیریت های نت 
مکانیک ، نت راه ســاختمان ، ماشــین آالت و ... اجرا شد افزود : 
چهار عدد سرند به واسطه شرکت مهندسی بازرگانی پرنیان صنعت 
اطلس خریداری شد و با برنامه ریزی  در کمترین زمان ممکن نصب 
و راه اندازی گردید .مهندس صفاران  تاکید کرد: کلیه اقدامات در 
تعویض و نصب این سرند اعم از اتوماسیون ، مکانیک، ساختمانی 
و ... توســط نیروهای ذوب آهنی انجام شد. سرپرست باتری واحد 
یک بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی به هزینه باالی تعمیر 
و نگهداری سرندهای قبلی اشــاره کرد و اظهار داشت : با تعویض 
و نصب سرندهای جدید هزینه نگهداری این سرندها کاهش معنا 
داری خواهد یافت ضمن این که چهار عدد نوار نقاله نیز حذف شده 
است .حمید ابراهیمی مهندس ارشد مکانیک کک و زغال واحد یک 
و طراح  این پروژه گفت : برای نگهداری سرندهای دو طبقه قبلی 
بالغ بر صد میلیون تومان در ماه باید هزینه می شــد . وی افزود : 
ســرندهای قبلی عالوه بر وزن زیاد و لرزش بیش از حد استاندارد 
با تجمع کک، کاهش ظرفیت ســرند را به همراه داشت .مهندس 
ابراهیمی هزینه ماهانه تعویض سرند را بالغ بر شصت میلیون تومان 
عنوان نمود و گفت : سرندهای جدید معایب سرندهای قبلی را ندارد 
و با داشتن ســرند جایگزین توقفی در ارسال کک به کوره بلند را 

شاهد نخواهیم بود .

ارومیه-رونق: محمد حضرت پور با بیان اینکه ارومیه شــهری 
است گردشــگر و جاذبه های فراوان چون اماکن تاریخی، طبیعی و 
تفریحی که بستر بسیار مناسبی برای گسترش صنعت گردشگری و 
توریسم دارد ، اظهار کرد: ارومیه و آذربایجان غربی توانایی این را دارند 
که تا با اســتفاده از ظرفیت های موجود و با حضور سرمایه گذاری 
فعاالن بخش گردشگری و همچنین تبلیغ و اطالع رسانی توانمندی 
های شهر و استان را به قطب گردشگری کشور تبدیل کند، چرا که 
همسایگی با سه کشــور و مجاورت با پنج کشور این امکان را برای 
جذب گردشگران خارجی فراهم می آورد.وی گفت: مدیریت شهری 
ارومیه 2020 را به عنوان شهری ایده آل برای گردشگری مطرح کرده 
که اقدامات الزم برای تحقق آن چون توســعه زیرساخت ها در حال 
انجام است. حضرت پور بیان کرد: ارومیه 2020 طرحی است که در 
آن این شهر را به شهر گردشگری بین المللی تبدیل و تالش خواهد 
شد تا صنعت توریسم در این شهر تقویت و با هدفگذاری های الزم و 
ضروری به افق ترسیم شده رسانده شود. وی در ادامه با اشاره به مقوله 
سرمایه گذاری اظهار کرد:  سرمایه گذاری یکی از منابع مهم و اساسی 

جهت کسب درامدهای پایدار برای شهر است که شهرداری ارومیه  به 
سمت جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار حرکت کرده است و در این 
خصوص پروژه های سرمایه گذاری متعددی در شهر ارومیه در حال 
اجرا است . شهردار ارومیه تنها راه برون رفت از رکود اقتصای حاکم بر 
مدیریت شهری را جذب سرمایه گذارعنوان کرد و گفت:  باید با جذب 
سرمایه گذار و سایر منابع مالی در افزایش و تحقق درآمد های پایدار 
گام برداشــت. وی با اشاره به اینکه روش های سنتی درآمدی دیگر 
پاسخگوی نیاز شهرداری ها و شهروندان نیست، افزود: شهرداري ها 

باید به سمت کسب درآمدهاي پایدار بروند تا بتوانند شهر را به صورت 
خودکفا اداره کنند. حضرت پور افزود: استفاده از پروژه های مشارکتی 
و جذب سرمایه گذاری و کاهش هزینه ها را میتوان از راه های بهبود 

وضعیت شهرداری ها برشمرد.
وی با بیان اینکه پروژهای سرمایه گذاری در شهر ارومیه نسبت به 
گذشته با سرعت بیشتری در حال اجرا است، بیان کرد: در حال حاضر 
پروژه سرمایه گذاری شاخص چون مجتمع تجاری و خدمتی اوریاد، 
رزت)ستادیوم(، پل های عابر پیاده، سالن های ورزشی چند منظوره 
در دست اجراست. شــهردار ارومیه گفت: اولویت در جذب سرمایه 
گذار با ســرمایه گذاران بومی و بعد از آن کشوري و خارجی است و 
شهرداری ارومیه آماده استقبال ازاین سرمایه گذاران با فراهم آوردن 

بستر های مناسب سرمایه گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه مقوله سرمایه گذاری در شهر ارومیه، توسعه 
شــهری را رقم می زند، یادآور شــد: ســرمایه گذاری باعث توسعه 
اقتصادی، توسعه صنعت گردشگری و ایجاد فرصت های اشتغال در 

شهر می شود.

اهواز - شــبنم قجاوند: علی محمدی در مراسمی با حضور 
رییــس هیات عامل ایمیدرو  به عنــوان مدیر عامل جدید فوالد 

خوزستان معارفه شد.
علی محمدی طی حکمی از سوی نماینده سهامدار اصلی این 
شرکت سکان هدایت شــرکت فوالد خوزستان را برعهده گرفت. 

محمدی پیش از این معاون منابع انســانی و امور اجتماعی فوالد 
خوزستان بود و اکنون جایگزین محمد کشانی شده است.

 محمد کشانی نیز با دریافت حکمی از سوی خداداد غریب پور 
رییس هیات عامل ایمیدرو به عنوان مشــاور رییس هیات عامل 

ایمیدرو منصوب شد .

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: مدیر امور آبفای شهرستان 
قدس با اعالم این خبر گفت: یکی از عمده ترین عوامل هدر رفت 
آب شبکه های فرسوده می باشد  که به منظور جلوگیری از هدر 
رفت آب در ســطح شهرستان اصالح شــبکه در دستور کار این 
امورقرار گرفته است . بهزاد رضوانی تصریح کرد: با توجه به مهاجرت 
پذیر بودن شهرستان قدس خصوصاً طی سال های اخیر شبکه های 
آبرسانی قدیمی پاسخگوی نیاز مردم نیست و الزم است لوله های 

آبرسانی بر اساس تقاضای مردم اصالح شوند.او افزود: در حال حاضر 
این امور اقدام به اصالح شبکه خیابان استقالل به طول ۱۵0 متر با 
لوله هایی به قطر ۹0 میلیمتری از جنس پلی اتیلن کرده است، و در 
طول مسیر ۱۴۸ رشته انشعاب آب بازسازی خواهد شد.رضوانی در 
پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه سو استفاده 
از شبکه آبرسانی و صدمه زدن به آن مراتب را سریعاً از طریق سامانه 

تلفنی ۱22 گزارش دهند تا رسیدگی شود.

گرگان - خبرنگا فرصت امروز: حضور مدیرعامل گاز گلستان و 
رئیس مرکز بهره برداری گاز مرکز استان در میز خدمت پاسخگوی 
مطالبات مردم بودند با هدف بررســی مشــکالت مردم استان  در 
حوزه گاز،  مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل گاز گلســتان 
بهمراه مهندس مقصودلو رئیس مرکز بهره برداری گاز مرکز استان 
،ابوالقاسمی رئیس روابط عمومی و رحیمی مسئول مشترکین اداره 
گاز منطقه دو گرگان ،پاســخگوی مطالبات و درخواستهای مردمی  

شدند.به گزارش روابط عمومی ،در برنامه میز خدمت که بمناسبت 
نکوهداشت چهلمین سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور در محل 
مصلی نماز جمعه گرگان برگزار شد ،مدیرعامل گاز گلستان و هیئت 
همراه  بصورت چهره به چهره ، از نزدیک عالوه بر شــنود مطالبات 
مردمی ، ضمن راهنمایی مراجعین به تقاضاهای مطرح شدن آنها نیز 
پاسخ دادند .مدیرعامل گاز گلستان در این خصوص گفت: خوشبختانه 
برنامه میز حضوری خدمت  بعنوان یکی از طرحهای بسیار مهم و موثر  

بوده و مردم عزیز می توانند درخواســتهای مختلف خود  را بصورت 
مســتقیم  به نماینده  دستگاه های ذیربط عنوان نموده  و در زمان 
کوتاهی به درخواست آنها پاســخ و یا رسیدگی می شود.وی اظهار 
داشــت :این شرکت نیز بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی با دامنه 
وسیع خدمت ، متولیان برگزاری این برنامه را همراهی نموده است 
و حتی در شهرســتانها نیز رؤسای  سطح ادارات گاز رسانی  بهمراه 
مسئولین دستگاههای اجرایی در این برنامه مردمی شرکت می کنند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: تبعیض در توزیع منابع عمومی ممنوع است

وظیفه مدیریت شهری سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی شهر است

در بازدید مهندس یزدی زاده از دو پروژه در دست اجرای شرکت عنوان شد:

پوالد مردان ذوب آهن اصفهان از دل هر تهدیدی فرصتی نو می آفرینند

شهردار ارومیه: 

جذب سرمایه گذار راه برون رفت از رکود اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری

علی محمدی مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان شد

در شهرستان قدس انجام شد: اصالح شبکه آبرسانی به طول 150متر

مدیرعامل گاز گلستان پاسخگوی مطالبات مردم در میز خدمت 

پیام تبریک استاندار قم  به مناسبت کسب مدال طالی کشتی فرنگی 
نوجوانان جهان توسط شاهرخ میکائیلی 

قم - خبرنگا فرصت امروز: اســتاندار قم  در پیامی کسب مدال طال توسط شاهرخ 
میکائیلی فرنگی کار نوجوان قمی در مســابقات جهانی را به شهروندان قمی و خانواده 
بزرگ ورزش اســتان قم تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی اســتانداری قم ، دکتر 
بهرام سرمست استاندار قم  در پیامی به شهروندان قمی و خانواده بزرگ ورزش استان قم، 
این رویداد ستودنی را تبریک گفت . در این پیام خطاب به مردم استان قم آمده است : 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. »تالش ستودنی آقای شاهرخ میکائیلی برای احراز مقام نخست 
مسابقات کشتی نوجوانان جهان و دریافت مدال طالی این مسابقات ، برگ زرینی را در تاریخ این سرزمین ورق زد. 
بی شک این پیروزی فرخنده و غرورآفرین مرهون تالش مربیان و اعضای تیم کشتی بود و مایه مباهات همه ایرانیان 
به ویژه مردم پهلوان پرور و ورزش دوست استان گردیده و روزی طالیی و جاودان را برای همگان به یادگار گذاشت. 
این موفقیت بزرگ را به مردم شریف قم تبریک و تهنیت عرض نموده، درخشش همیشگی دالورمردان عرصه ورزش 

را همچون قبل از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.«

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ، 
استان ها 18 برابر اموال مازاد دولت نقدینگی دارند

همدان - فاطمه صنیعی وحید: مدیــر امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان ،در  
پنجمین دوره کارگروه اســتانی مولدســازی دارایی های دولت افزود:  اموال و امالک مازاد 
دستگاههای اجرایی در شهرستان های استان بررسی می شوند و با اشاره به طرح مولدسازی 
دارایی های دولت به عنوان یکی از پروژه های مهم وزارت اقتصاد و نیز  مراحل ســه گانه 
این طرح در روند فروش امالک دولت که گذشته با اخذ مصوبه هیات وزیران انجام می شد 
؛اشاره کرد که در حال حاضر این موضوع  با توجه به قانون ۱۱۵ دیوان محاسبات کشور به 
دور از تشریفات اداری صورت می گیرد. همچنین با تشکیل کارگروه مولدسازی و فروش دارایی های دولت در استان 
همدان و ضرورت  حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضا 
اصلی این کارگروها معرفی شدند. ناصر محمودی با تاکید بر کسب 2000 میلیارد ریال از محل فروش اموال مازاد دولت 
و تحویل آن به خزانه داری کشور گفت:  با تاکیدات مجدانه ریاست محترم جمهور، وزیر محترم اقتصاد و استاندار همدان 
در اجرایی ساختن طرح مولدسازی دارایی ها و با توجه به مالقات مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها با وزیر 
محترم اقتصاد به منظور  ارائه گزارش استانی در خصوص جلسات برگزار شده و میزان اجرایی ساختن طرح مذکور در 

استان ها اموال مازاد دولت ک ۱۸ برابر نقدینگی کشور است.

 نگرش شورای پنجم کرج به فرهنگ و هنر متمایز از دوره های قبلی است
 خبرهای خوب برای کرجی ها

کرج - خبرنگا فرصت امروز: شــهردار کرج گفت: ایجاد کاخ مــوزه در کاخ مروارید، 
ســاخت تئاتر شهر و کتابخانه مرکزی اســتان با جدیت پیگیری می شود. به گزارش پایگاه 
خبری کرج امروز، علی کمالی زاده در مراسم تجلیل از داوود فتحعلی بیگی، آقای هنرهای 
نمایشی ایران، اظهار کرد: یکی از رویکردهای شورای پنجم  رسیدگی و توجه به هنرمندان و 
امور فرهنگی شهر است. وی ادامه داد: نگرش شورای پنجم به مقوله هنر و فرهنگ بسیار ویژه 
و متمایز از سایر دوره های شورا است که از نمودهای آن می توان به تشکیل کمیسیون های 
فرهنگی و هنر، ارتباطات و رسانه اشاره کرد. وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های هنری و فرهنگی کرج توضیح 
داد: با حمایت شورای اسالمی شهر کرج، به زودی کلنگ ساخت مجموعه سالن های تئاتر شهر زمین می خورد. شهردار 
کرج اضافه کرد: این سالن ها هم اکنون در مرحله طراحی قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با راهنمایی و مشاوره هنرمندان و 
متخصصین، مکانی حرفه ای را برای فعاالن این حوزه تاسیس کنیم. این مسئول در ادامه به کلنگ زنی کتابخانه مرکزی 
کرج به عنوان دیگر اقدام فرهنگی صورت گرفته در چند هفته اخیر اشاره کرد و گفت: مراحل ساخت این کتابخانه آغاز 
شده و با بهره برداری از آن پس از ۴0 سال یکی از نیازهای جدی شهر در حوزه مطالعه و کتابخوانی مرتفع می شود. وی 
همچنین از انجام مقدماتی برای تحویل گرفتن کاخ مروارید خبر داد و افزود: این اقدام از طریق تفاهم با دادستانی و اداره 
کل میراث فرهنگی در حال انجام است. کمالی زاده، بازسازی کاخ مروارید به منظور ایجاد یک کاخ موزه را از برنامه های 
شهرداری این کالنشهر عنوان کرد و گفت: آثار فاخر هنرمندان و فرهیختگان فرهنگی و هنری شهر در این کاخ موزه به 
نمایش گذاشته می شود.گفتنی است مراسم تجلیل از آقای هنرهای نمایشی ایران به همت شهرداری و شورای اسالمی 
کرج و اداره کل ارشاد البرز، با حضور هنرمندان شاخصی چون علی نصیریان، بهزاد فراهانی، حسام الدین سراج، جالل 

مقامی، ساالر عقیلی و ... در تاالر شهیدان نژاد فالح برگزار شد.

شهردار سمنان: 
تسهیالت ویژه برای توسعه زیرساخت های گردشگری سمنان 

سمنان - حسین بابامحمدی :سید محمد ناظم رضوی اظهار داشت :شهرداری موظف است نقاط 
محرک برای سرمایه گذاری ایجاد کند و متولی بهره برداری نیست. دستگاه های دولتی و عمومی صرفا 
الگوسازی را انجام می دهند و بستر را مهیا می کنند و مشارکت بخش خصوصی کامال احساس می شود. 
برای تشــویق ســرمایه گذاران و آگاه سازی آن ها الزم است ابتدا شهرداری چند پروژه را انجام دهد و 
وقتی موفقیت و بازگشت سرمایه طرح ها به سرمایه گذاران ثابت شد، زمینه برای مشارکت حداکثری 
بهره برداران آماده خواهد شد. سید محمد ناظم رضوی با اشاره به احیای چند کوچه باغ و اقامت گاه های 
بومگردی  با حس و حال باغات سمنان در سال گذشته توسط شهرداری سمنان بیان داشت : در سمنان 
این بحث مطرح است که این منطقه از معبر به مقصد تبدیل شود و عموما تصور خوبی نسبت به این موضوع نیست. درحالیکه معبر بودن 
سمنان خود فرصتی است که می توان از آن بهره برد. نه تنها سمنان بلکه دیگر شهرهای گردشگر پذیر مانند اصفهان و کاشان و یزد نیز 
در ایامی خاص مانند نوروز، معبری هستند برای سفر به مقاصدی دیگر و از آن بهره های فراوان اقتصادی می برند. یک فرصت بزرگ ما 
جاده ی پرتردد تهران مشهد و زیارت بارگاه امام رضا )َع( است.  ناظم رضوی در ادامه به دومین سال اجرای طرح موکب الرضا )ع( در ایام 
دهه کرامت امسال اشاره داشت و گفت:  استقبال بالغ بر ده هزار زائر از خدمات موکب الرضا )ع( مستقر در بوستان سیمرغ و استفاده بیش 
از بیست هزار نفر از همشهریان از برنامه های موکب مستقر در میدان امام رضا )ع( نشان دهنده ظرفیت باالی گردشگری مذهبی  شهر و 
اینکه سمنان می تواند از ظرفیت معبر بودن نیز به خوبی استفاده نماید .   شهردار سمنان ضمن یادآوری این موضوع که در شهرسمنان 
۱7 محله مورد توجه بحث بازآفرینی قرار دارد، تسهیالت ویژه توسعه زیرساخت های گردشگری شهر را بیان کرد و خاطر نشان کرد : برای 
ساخت وساز در بافت تاریخی 60 درصد تخفیف  و برای تغییر کاربری خانه های قدیمی به هتل و تاسیسات گردشگری تقریبا عوارضی 
دریافت نمی شود تا بعد از گذشت حدود ۴ سال که به سرمایه گذاری پایدار برسند، در آن زمان نیز چنانچه اسناد و مدارکی دال براینکه 
پیرامون بافت خود را ترمیم و مراقبت کرده اند ارائه دهند باز هم معادل هزینه از عوارض آن ها چشم پوشی می شود. با این تصمیمات 

ریسک سرمایه گذاری در بافت تاریخی برای سرمایه گذار بخش خصوصی کاهش داده شده است .

اولین کنگره ملي مفاخر آشتیان برگزار شد
اراک - مینو رستمی: اولین کنگره ملی مفاخر شهر آشتیان با حضور جمعی از عالقه 
مندان برگزار شــد. ســیدعلي آقازاده در اولین کنگره ملي مفاخر آشتیان اظهار کرد: باید 
عظمت، توانمندي و توانگري فرهنگ تاریخي ما به وسیله ي بزرگداشت مفاخر به جهانیان 
شناسانده شود. در ایران به برکت مذهب تشیع و فرهنگ غني تاریخي مفاخر زیادي پرورش 
یافته انــد. به همین دلیل باید عظمت، توانمندي و توانگري فرهنگ تاریخي ما به جهانیان 
شناسانده شود که بزرگداشت مفاخر اقدامی مهم در این راستاست . وی افزود: استان مرکزی 
دو درصد از خاک و اندکی کمتر از این رقم، جمعیت کشــور را در خود جای داده است، اما 
همین درصد جمعیت، تاثیر زیادی بر جامعه ایرانی و تاریخ، علمی، انقالبی، دینی، فرهنگی و هنری جامعه داشتند . آقازاده 
اظهار کرد: مفاخر از سرمایه های معنوی و هویت بخشی هستند که باید مسیر معرفی و پاسداشت آنان سریعتر پیموده 
شود. مفاخر هر کشور مانند شاهراه های حیاتی هستند که شناخت و معرفی هر کشور با این شاخصه ها امکان پذیر است 
.آقازاده گفت: آشــتیان ســهم خود را در پرورش ادبا، سیاستمداران و مفاخر و مشاهیر برجسته به خوبی ادا کرده است. 
برگزاری این آیین ها می تواند سرلوحه و چراغی باشد برای افرادی که دوران بازدهی خود را در آینده خواهند دید. وی 
اظهار کرد: این مراسم تلنگری برای جوانان است تا برای الگو گیری برای حضوری موفق در عرصه های اجتماعی فرهنگی 
دینی و سیاسی نگاهی به گذشته بیندازند و راه گذشتگان و مشاهیر را به خوبی طی کنند. علیرضا ایزدی مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در مراسم شب آشتیان اولین کنگره ملی مفاخر آشتیان که در 
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد افزود: جغرافیای خاک، آب، هوا و آتش جغرافیای مقدسی نیست، انسان ها هستند که 
به جغرافیای کره زمین هویت می بخشند . وی با بیان اینکه مشاهیر و مفاخر هستند که باعث تقدس شدند و بدون نام 
آنها هویت ما ناشناخته است، گفت: آشتیان دیاری است که مردمانش بواسطه فرهنگ متعالی آن به تاریخ ایران هویت 

بخشیده اند. اینجا سرزمین پرستش ها و جایگاه های مقدس ایران زمین است. 
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مع��اون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد گفت ب��ه دنبال ایجاد بازار 
دیجیتال هس��تیم تا کاالهای دانش��گاه را در این شبکه معرفی کنیم و به فروش 

برسانیم.
به گزارش مهر به نقل از دانش��گاه آزاد اس��المی، جلسه مشترک دکتر روح اهلل 
دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی و 
اعضای هیأت رئیسه واحد مالیر با فعاالن، صاحبان صنایع و اعضای هیأت مدیره 

بازار مبل منبت مالیر، به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر برگزار شد.
دهقان��ی فیروزآبادی با اش��اره به طرح ایجاد س��راهای نوآوری در دانش��گاه 
آزاد اس��المی، اظهار داش��ت: دانش��گاه آزاد اس��المی می خواه��د همانطور که 
تولیدکنندگان مبل براس��اس نیاز بازار، مبل می س��ازند، دانشگاه هم نیاز جامعه 
و این صنعت را شناس��ایی کند تا متناس��ب با آن در واحد مالیر و سرای نوآوری 

آزاد، دانشجو تربیت کند.
وی افزود: س��رای نوآوری مانند دانش��کده اس��ت، اما از عنوان سرای نوآوری 
برای آن اس��تفاده می کنیم، چراکه دانش��کده ها موضوعی هس��تند، اما س��راها 
تخصص��ی، مانند مبل و منبت و فرآورده ه��ای انگور در مالیر که از ظرفیت های 
این شهرستان به حساب می آید، در این مدل سعی می کنیم در کنار صنعتگران 
و هنرمندان، فضای آموزش��ی ایجاد کنیم که دانشجویان متناسب با نیاز صنعت 
مه��ارت بیاموزند و زمانی که فارغ التحصیل می ش��وند به این باور برس��ند که به 

مهارت و دانش آنها افزوده شده است و می توانند کارآفرین باشند.
سرای نوآوری را با همکاری ترکیبی صنعتگران و دانشگاه 

طراحی، مدیریت و اجرایی می کنیم
وی با بیان اینکه س��رای نوآوری را با همکاری ترکیبی صنعتگران و دانش��گاه 
طراحی، مدیریت و اجرایی می کنیم، گفت: س��رای نوآوری مبل و منبت سومین 
س��رای نوآوری دانشگاه آزاد اس��المی در کشور است که امیدوارم این سرا بتواند 

در حوزه کار خود موفق و در کشور پیشتاز باشد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با اش��اره به کارکرد دانشگاه ها در نسل های مختلف، 
اظهار داشت: دانشگاه در نسل اول خود افراد دیوان ساالر برای پست ها و مشاغل 
دولت��ی تربیت می کرد و مردم هم با این هدف هزینه می کردند تا فرزندان ش��ان 
را به دانش��گاه بفرس��تند، اما پس از اشباع شدن مش��اغل دولتی، صنایع نیاز به 
پژوهش پیدا کردند و دانش��گاه ها برای پاس��خگویی به این نی��از، وارد برگزاری 
دوره های تحصیالت تکمیلی و ایجاد آزمایش��گاه های تخصصی شدند و نسل دوم 

دانشگاه ها به وجود آمد.
وی اف��زود: ای��ن رون��د ادام��ه داش��ت تا اینکه کش��ور ب��ا حج��م انبوهی از 
فارغ التحصیالن دوره کارشناس��ی ارش��د و دکترا مواجه شد و نتوانست اشتغال 
آنها را ایجاد کند و وارد فضایی ش��دیم که جوانی اگر مدرک دکترا هم داش��ته 
باش��د، مش��اغل دولتی و کارخانجات آنها را اس��تخدام نمی کنن��د، چون نیروی 

تحصیلکرده و پژوهش��گر در گذش��ته به اندازه کافی جذب مشاغل شده است و 
دانشگاه نسل اول و دوم دیگر کارکرد خود در اشتغال را از دست داده، اما هنوز 
کارکرد شخصیت اجتماعی ساز را دارد که مردم ترجیح می دهند فرزندان شان به 

دانشگاه های با کیفیت کمتر و هزینه کمتر بروند.
عضو هیأت رئیس��ه دانش��گاه آزاد اس��المی، با اش��اره به چالش اشتغال برای 
دانشجویان و فارغ التحصیالن، گفت: با توجه به کارآمد نبودن مدارک دانشگاهی 
در دوره جدید، دانش��گاه های نسل سوم به عنوان دانش��گاه های کارآفرین پدید 
آمدند. افرادی از این دانشگاه ها خارج می شوند که می توانند کسب وکار راه اندازی 

کنند و ایده های خود را عملی کنند.
دانشگاه آزاد با ایجاد سراهای نوآوری به دنبال تبدیل شدن به 

دانشگاه نسل سوم است
دهقان��ی فیروزآب��ادی تأکید ک��رد: اکنون دیگر باید با دانش��گاه نس��ل دوم 
خداحافظی کنیم، دانش��گاه آزاد اس��المی با ایجاد س��راهای ن��وآوری به دنبال 
تبدیل ش��دن به دانش��گاه نس��ل سوم اس��ت تا مدرکی که به دانش��جویان خود 
می ده��د، م��درک کارآفرینی، فن��اوری و نوآوری باش��د و بتوان��د کارآفرینی و 

اشتغال زایی جوانان را تأمین کند.
وی با اش��اره به عدم موفقیت هنرس��تان ها در تربیت اف��راد حرفه ای، تصریح 
کرد: اگر هنرس��تان ها در تربیت دانش��جویان خود موفق بودند به دلیل آن است 
که معلمان و اساتیدی که در هنرستان ها تدریس می کردند، خودشان صنعتگر و 
هنرمند نبودند و تجربه عملی نداش��تند، اما دانشگاه آزاد اسالمی در مدل سرای 
نوآوری خود می خواهد از اس��اتید باتجربه و دارای مهارت اجرایی استفاده کند، 
بنابراین دانش��گاه نسل سوم فقط مدرک نمی دهد، بلکه منجر به ایجاد و تقویت 

کسب و کار می شود.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: دانش��گاه نسل سوم، هنرستان پیشرفته نیست 
ک��ه از آن اف��رادی فارغ التحصیل ش��وند که هنر می دانند و م��درک دارند، بلکه 
دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است که از آن شرکت و فناوری خارج می شود. به 
عنوان مثال در س��رای نوآوری یک استارت آپ شکل می گیرد که تیم است و بر 
فروش محصول مبل و منبت در بازار عراق تمرکز دارد، این اس��تارت آپ صنعت 
مبل را می شناسد، با برندینگ و استانداردسازی آشناست، بازار خارجی و حقوق 
تجارت آن را می داند و به صفر تا صد صادرات اش��راف دارد. این تیم، مبل تولید 
نمی کن��د، اما می تواند به بازاریابی و فروش محصوالت کمک فراوانی کند. چنین 

مدلی تاکنون در کشور وجود نداشته است.
وی خاطرنش��ان کرد: دانشگاه نس��ل سوم، اکوسیس��تم را بزرگ می کند، در 
بحث مونتاژ کردن چوب برای ساخت مبل که در بازدید از کارگاه ها دیدیم، یک 
ش��رکت دانش بنیان یا اس��تارت آپ می تواند س��رعت و کیفیت مونتاژ را دو برابر 
کند، همانطور که تولید دستگاه سی ان سی باعث سرعت بخشیدن به تولید مبل 

شد و به کمک صنعتگران آمد.
مع��اون تحقیق��ات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی ادامه داد: مدل 
س��راهای نوآوری با دانش��گاه متفاوت اس��ت، چراکه هیچ ک��دام از صنعتگران و 
کارگران حاضر نیس��تند با صرف چهار س��ال ۱۴0 واحد درس��ی بگذرانند تا در 
نهایت مدرک لیسانس بگیرند، بنابراین باید این افراد را با شرایط ویژه به عنوان 

استاد و دانشجو در سراهای نوآوری جذب کنیم.
دکت��ر دهقان��ی فیروزآبادی با اش��اره به موفقی��ت صنعت مب��ل و منبت در 
شهرس��تان مالیر و حمای��ت صاحبان صنایع از این صنعت، اظهار داش��ت: مبل 
و منب��ت در مالی��ر پابرجا ماند، به دلیل آنکه دلس��وزان مالی��ر این صنعت آن 
را مدیری��ت و دلس��وزانه از آن حمایت کردند تا زمین نخ��ورد، کارهایی که این 
اف��راد انج��ام دادند بس��یاری از دکترها که از دانش��گاه فارغ التحصیل ش��ده اند، 

نمی توانستند انجام دهند که جای تبریک و خدا قوت دارد.
وی اف��زود: م��ا امید داری��م همانطور ک��ه صنعتگران و دلس��وزان مالیر، این 
شهرس��تان را تبدیل به پایگاه مبل و منبت ایران کردند، با این همت می توانند 
سرای نوآوری مبل و منبت دانشگاه آزاد اسالمی را حمایت و هدایت کنند تا به 

علمی شدن این صنعت و توسعه منطقه کمک کند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: باید روزی 
برس��د که اس��اتید روش فروش، مارکتینگ و… برای تدری��س به مالیر بیایند. 
س��رای نوآوری این توان را دارد که دوباره دانشگاه را پررفت و آمد کند. مطمئن 
هس��تم که همت، باور، صبر، از خودگذشتگی که در این جمع می بینم، می تواند 

مدل سرای نوآوری مبل و منبت را اجرایی کرد.
عضو هیأت رئیسه دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به ظرفیت های این دانشگاه 
در برندس��ازی، معرفی و فروش محصوالت، گفت: دانشگاه آزاد اسالمی دو برابر 
دانش��گاه های دولتی دانش��جو، ۴00 واحد و مرکز دانش��گاهی، هزار مدرس��ه و 
آموزشگاه سما و ۷0 هزار عضو هیأت علمی و کارمند دارد که خانواده ۶ میلیون 
نف��ری را تش��کیل می دهد، بنابراین از وزارتخانه های علوم، بهداش��ت، آموزش و 
پ��رورش و کار و رف��اه اجتماعی بزرگ تر اس��ت و می تواند ای��ن ظرفیت را برای 

معرفی محصوالت و کمک به صنایع به کار گیرد.
دکتر دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: ما می توانیم سرای نوآوری مبل و منبت 
را در واحدهای دانش��گاه آزاد اس��المی تبلیغ کنیم و از این طریق به برندسازی 

مبل و منبت مالیر کمک کنیم.
وی افزود: برای معرفی صنایع، خدمات و محصوالت دانش بنیان دانش��گاه آزاد 
اس��المی به دنبال ایجاد دیجی کاالی دانشگاه آزاد اس��المی هستیم تا کاالهای 
دانش��گاه را در این ش��بکه معرفی کنیم و به فروش برسانیم. همچنین می توانیم 
اس��تارت آپ های تخصص��ی در حوزه مبل و منبت برگ��زار کنیم، به عنوان مثال 
برای تس��هیل در خرید و انتخاب مبلمان، می ش��ود یک اپلیکیش��ن ساخت که 

خریداران از منزل خودش��ان عکس بگیرند و با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن مبل 
موردنظرشان را متناسب به منزل خود انتخاب کنند.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به رایزنی های 
خ��ود با بخش های مختلف دولت��ی برای حمایت از صنایع، اظهار داش��ت: بنده 
پی��ش از س��فر به مالیر با دکتر س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور 
جلس��ه داشتم و ظرفیت های شهرس��تان را مطرح و قول گرفتم که هر هسته و 
واحد فناوری که در حوزه مبل و منبت راه اندازی شود بتواند از ۱۱0 امتیاز برند 
خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��تفاده کند، همچنین قرار 
ش��د به هس��ته های فناوری هم که در این حوزه راه اندازی می شود یک میلیارد 

تومان اعطا شود.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه ادبیات تجارت جهان با ادبیات تجارت 
۳0 س��ال گذشته بس��یار فرق کرده اس��ت، گفت: صنعتگران باید ادبیات جدید 
جهان را بشناس��ند و دانشگاهیان هم باید کاری کنیم جوان مالیری حتی برای 
تحصیل در رشته های پزشکی هم از مالیر نرود و کسب دانش و مهارت آموزی در 

صنعت مبل و منبت شهرستان خود را به رشته پزشکی ترجیح دهد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی با اشاره به 
پیشنهاد تعدادی از اعضای جلس��ه مبنی بر ورود دانشگاه آزاد اسالمی 
ب��ه حوزه ارائه مجوز و اس��تاندارد در حوزه مب��ل و منبت، گفت: بحث 
اس��تاندارد نکته بسیار مهمی است که دانشگاه می تواند کمک جدی در 
این عرصه به صنایع داشته باشد، برای این کار ابتدا باید استانداردهای 
مبل و منبت کشورهای پیشروی جهان مانند ایتالیا را بررسی و مطالعه 

کنیم تا به یک استاندارد تکمیلی و بومی برسیم.
وی ادام��ه داد: اگ��ر مالیر می خواهد در حوزه مبل و منبت دس��ت اول بماند، 
باید به حوزه اس��تاندارد کردن و مرجع مجوز ش��دن ورود کند، هر کشوری که 
توانس��ته صنعتی را در اختیار بگیرد، متولی صدور مجوز و استاندارد آن صنعت 

هم شده است.
دکت��ر دهقان��ی فیروزآب��ادی تصری��ح کرد: یک��ی از نکاتی که ممکن اس��ت 
تخریب کننده باش��د، اقدامات افراد س��ودجو اس��ت که با کارهای بی کیفیت نام 
 محصول شهرس��تان را بد می کنند، مالی��ر می تواند متولی صدور مجوز در حوزه 
مبل و منبت و تبدیل به یک برند شناخته ش��ده  ش��ود تا مردم با اطمینان این 

استاندارد و مجوز، اقدام به خرید محصول کنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی با تأکید بر اصالح 
روند فروش و صادرات محصوالت، اظهار داشت: پورت صادراتی مبل و منبت باید 
در کش��ور مقصد باش��د و در داخل مالیر به افراد خارجی فروخته نشود، چراکه 
ب��ا این کار ع��الوه بر آنکه محصول در داخل به قیمت ارزان فروخته نمی ش��ود، 

می توان در کشور مقصد محصول را به قیمت ارزی فروخت و ارزآوری کرد.

دانشگاهآزادبازاردیجیتالراهاندازیمیکند
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همایون کتیبه، رئیس دانش��کده مهندسی معدن دانش��گاه صنعتی امیرکبیر 
از ایجاد مرکز نوآوری معدنی و صنایع معدنی در دانش��کده مهندس��ی معدن و 
متالورژی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر خبرداد و گفت این مرکز در مساحتی بالغ 
بر ۱۶0 مترمربع راه اندازی می ش��ود که قرار اس��ت بخش خصوصی احداث این 
مرکز را برعهده گیرد. به گزارش فارس، همایون کتیبه گفت: دانشکده مهندسی 
معدن دانش��گاه صنعتی امیرکبیر از س��ال ۱۳۵۳ تاسیس ش��د. این دانشکده از 

ابتدای تاسیس یک دانشکده مستقل بود.
وی افزود: بعد از انقالب و در نیمه دوم دهه ۶0، مقطع کارشناس��ی ارش��د در 
این دانشکده راه اندازی شد، به نحوی که در این دانشکده مقطع کارشناسی ارشد 

استخراج معدن و اکتشاف معدن ایجاد شد.
رئیس دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: من جزو 
اولین ورودی های دوره کارشناس��ی ارشد رشته اکتشاف معدن در این دانشکده 
هستم و اولین فارغ التحصیل این کارشناسی ارشد این رشته نیز به شمار می روم.
کتیب��ه عنوان کرد: در س��ال ۷۳ ب��ا تکمیل کادر متالورژی دانش��کده، زمینه 
پذیرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ی متالورژی اس��تخراجی و صنعتی نیز در 

این دانشکده فراهم شد.
وی اضافه کرد: از اواخر دهه ۷0 به تدریج روند پذیرش دانش��جوی دکترا در 
دانش��کده معدن و متالورژی فراهم ش��د که در حال حاضر این دانش��کده دارای 

یک دوره دکترا در رشته متالورژی و چهار دوره دکترا در رشته معدن است.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
در بخش معدِن این دانشکده دوره های دکترای استخراج معدن، اکتشاف معدن، 

فرآوری و مکانیک صنعتی وجود دارد.
کتیب��ه با بی��ان اینکه این دانش��کده دارای 900 تا 9۵0 دانش��جو در مقاطع 
مختلف اس��ت، افزود: در حال حاضر این دانش��کده دارای ۴۱ عضو هیات علمی 

است.
وضعیت سطح علمی و آموزشی دانشکده

وی تاکید کرد: این دانش��کده بعد از دانش��کده فنی دانش��گاه تهران در رشته 
معدن به عنوان دومین دانشکده مهندسی معدن از نظر قدمت در کشور شناخته 
می شود و از اعتبار علمی و آموزشی بسیار خوبی در میان صنعت و دانشگاه های 
داخ��ل و خارج کش��ور برخوردار اس��ت. در آخری��ن رتبه بندی ش��انگهای، این 

دانشکده در بخش معدن در رتبه ۵۷- ۵۱ جهانی قرار دارد.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
فارغ التحصیالن این دانش��کده در بس��یاری از صنایع و معادن داخلی و خارجی 
مشغول به کار هس��تند. کتیبه افزود: همچنین فارغ التحصیالن این دانشکده به 
عنوان عضو هیات علمی در بسیاری از دانشگاه های داخلی و خارجی مشغول به 

تدریس و تحقیق هستند.
وی تاکید کرد: س��طح علمی دانش��جویان این دانشکده در جایگاهی است که 
بس��یاری از دانشگاه های اروپایی، آمریکایی و استرالیا خواهان فارغ التحصیالن ما 
هستند. رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
اظهار داش��ت: این دانش��کده با بخش ه��ای مختلف معدنی کش��ور ارتباط دارد. 
همچنین فارغ التحصیالن این دانش��کده در حوزه های عمرانِی مرتبط با مباحِث 
مختلف مهندس��ی زمین، سدس��ازی، اکتشاف و اس��تخراج نفت و راه سازی نیز 

مشغول به فعالیت هستند.
کتیب��ه خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن فارغ التحصی��الن ای��ن دانش��کده در 

وزارتخانه هایی مانند نیرو و راه و شهرسازی مشغول به فعالیت هستند.
وی عنوان کرد: در حوزه متالورژی نیز فارغ التحصیالن این دانشکده در تمامی 
بخش های خصوصی و دولتی که مرتبط با این موضوع هستند فعالیت می کنند.

رئیس دانش��کده مهندس��ی مع��دن و متالورژی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر 
گفت: رتبه پژوهش��ی این دانش��کده در دانش��گاه خوب اس��ت به نحوی که در 

اکثر رده بندی های پژوهشی دانشگاه، ما در بین چهار دانشکده برتر قرار داریم.
کتیبه افزود: این دانش��کده با بسیاری از شرکت های بخش خصوصی و دولتی 

قرارداد دارد و برنامه داریم که این فعالیت ها گسترش یابد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه قدم های بس��یار مثبتی در دانش��کده مهندس��ی معدن 
و متالورژی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر برای توس��عه ارتباط صنعت و دانش��گاه 
برداشته شده اس��ت، گفت: در حاشیه فضای فیزیکی دانشگاه با همکاری بخش 

خصوصی، »کافه معدن« در حال راه اندازی است.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار 
داشت: این کافه پس از راه اندازی بستری برای ارتباطات فعاالن در حوزه معدن 

خواهد شد.
ایجاد مرکز نوآوری معدنی و صنایع معدنی در دانشکده

کتیبه از ایجاد مرکز نوآوری معدنی و صنایع معدنی در دانش��کده مهندس��ی 
مع��دن و متالورژی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر خبرداد و گف��ت: این مرکز در 
مس��احتی بالغ بر ۱۶0مترمربع راه اندازی می شود که قرار است بخش خصوصی 

احداث این مرکز را برعهده گیرد.
وی عن��وان کرد: تیم ه��ای تحقیقاتی در این مرکز اس��تقرار می یابد تا بتوانند 
ایده ه��ای خود را مطرح و زمینه تولید و تجاری س��ازی ایده ه��ای خود را ایجاد 

کنند.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید 
کرد: همچنین قرار اس��ت در برج فناوری دانش��گاه، ش��تاب دهنده معدنی ایجاد 

کنیم که در این ش��تاب  دهنده ایده های مطرح ش��ده در مرکز نوآوری دانش��کده 
بررس��ی می شود و در صورت به نتیجه رس��یدن ایده ها، شرکت های دانش بنیان 

ایجاد می شود.
کتیب��ه اظهار داش��ت: در کافه مع��دن و مرکز نوآوری دانش��کده محدودیت 
پذی��رش نداری��م به نحوی که پذی��رش در این مراکز تنها مختص دانش��جویان 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر نیس��ت بله اگر فردی ایده ای داشته باشد و ایده وی 

پس از ارزیابی ها به تصویب برسد می تواند در این مراکز فعالیت کند.
وی عنوان کرد: این دانشکده در طرح ملی میدان نفتی دارخوین نیز همکاری 

تنگاتنگی دارد.
راه اندازی مرکز اصالت سنجی سنگ های قیمتی در دانشکده

رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
برنام��ه داریم مرکز اصالت س��نجی س��نگ های قیمتی را نیز در این دانش��کده 
راه ان��دازی کنیم ک��ه این مرکز مس��ئولیت بررس��ی و ص��دور گواهینامه برای 

سنگ های قیمتی را برعهده خواهد داشت.
کتیب��ه اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر مراکز معتبر و شناخته ش��ده در س��طح 

دانشگاهی در این زمینه بسیار کم است.
وی با بیان اینکه دانش��کده مهندس��ی مع��دن و متالورژی دانش��گاه صنعتی 
امیرکبی��ر تالش دارد ارتباط خود را با صنع��ت تقویت کند، گفت: با تقویت این 

ارتباط بستر فعالیت های دیگر دانشکده نیز فراهم می شود.
طراحی و ساخت دستگاه منحصر به فرد توسط دانشجوی دکترای دانشکده

رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: 
توس��ط دانشجویان دکترای این دانشکده دس��تگاه تست مقاومت سه محوری و 
خزش طراحی و ساخته شده است که در آزمایشگاه مکانیک سنِگ این دانشکده 

در حال بهره برداری است.
کتیبه عنوان کرد: تس��ت های مربوط به این دستگاه انجام شده و این دستگاه 

هم اکنون فعال است.
وی اضافه کرد: این دس��تگاه در بس��یاری از مطالعات مکانیک س��نگی مانند 

سدسازی، راه سازی و تونل سازی مورد استفاده است.
توجه بخش دولتی به دانشگاه ها بیشتر شده است

رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار 
داش��ت: باتوج��ه به فض��ای تحریمی که در کش��ور حاکم اس��ت گرایش بخش 

خصوصی و دولتی به دانشگاه ها افزایش یافته است.
کتیبه افزود: در کش��ور ما نیروی انسانی از پتانس��یل و توانایی زیاد برخوردار 
است، اما این توانایی ها عمدتاً بالقوه است و برای اینکه این توانایی ها بالفعل شود 
باید بستر الزم را آماده کنیم که یکی از بسترها ارتباط صنعت و دانشگاه است.

وی تاکید کرد: یکی از دالیل عدم شکل گیری کامل ارتباط صنعت و دانشگاه 
در کش��ور این اس��ت که نگاه عمده صنعت ما به خارج بوده اس��ت، اما به دلیل 
تحریم و هزینه های زیاد ارزی اکنون این مراکز عالقه دارند با دانشگاه های کشور 

ارتباط برقرار کنند.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
در این راس��تا دانش��گاه ها نیز باید بس��تری را فراهم کنند تا پاسخگوی نیازهای 

صنایع باشند.

کتیبه عنوان کرد: بنابراین باید سیس��تم دانشگاه ها چابک شود تا قادر باشیم 
سریع تر جوابگوی نیازهای صنعت باشیم.

وی ادام��ه داد: در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر زیرس��اخت های خوبی، همانند 
ب��رج فناوری، ایجاد ش��ده که بتوانی��م در زمینه ارتباط با صنع��ت فعالیت ها را 

تسهیل کنیم.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
صنعت به خصوص بخش خصوصی به دنبال ارتباط با دانشگاه ها است، اما تحمل 
بوروکراس��ی های اداری را ندارن��د و اگر نتوانیم سیس��تم را فعال و چابک کنیم 

نمی توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
برنامه ریزی برای کاهش وابستگی دانشکده مهندسی معدن به 

بودجه های دولتی
کتیب��ه افزود: یکی از اهداف درازمدت ما در دانش��کده مهندس��ی معدن این 
اس��ت که تا حد زیادی وابس��تگی خود به بودجه دولتی را کاهش دهیم، چراکه 
بودجه های دولتی بسیار نوسان دارد و تکیه بر بودجه دولتی ما را دچار روزمر  گی 

می کند.
وی عنوان کرد: برای توس��عه بیش��تر نیازمند بودجه های بیشتری هستیم که 

دولت نمی تواند آنها را  تامین کند.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار 
داش��ت: ارتباط ما با صنعت به معنای بازی برد- برد اس��ت، چراکه هم صنعت و 

هم دانشگاه از این ارتباط سود خواهند برد.
کتیبه با اش��اره به فعالیت  های بین الملل دانشکده مهندسی معدن و متالورژی 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانش��کده با موسسه »جی ای زد« آلمان 
ارتباط دارد که این موسس��ه در خصوص آموزش در حوزه آموزشی  دانشگاه های 

افغانستان فعال است.
وی افزود: با همکاری موسسه »جی ای زد« المان یک دوره آموزشی تخصصی 
برای اس��اتید و کارشناسان کشور افغانس��تان برگزار کردیم که درآمد ارزی نیز 

برای دانشگاه به همراه داشت.
رئیس دانش��کده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
این دانش��کده در ح��ال حاضر، با کم��ک معاونت بین الملل دانش��گاه، همکاری 
مشترک آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد با دانشگاه مونتان اتریش و فرایبرگ 
آلمان دارد، بدین ش��کل که دانشجویان ما یک ترم را در اتریش و یک ترم را در 

آلمان و مابقی دوره کارشناسی ارشد خود را در ایران می گذرانند.

مرکزنوآوریوصنایعمعدنیدردانشگاهامیرکبیرراهاندازیشد
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1۰ راز موفقیت ایالن ماسک
جان یوش��ایی، بازاریاب محصوالت گوگل ایرانی آمریکایی رازهای موفقیتی که ایالن ماس��ک در رسیدن به اهدافش 

از آنها بهره گرفته است را با ما به اشتراک می گذارد. 
نوآور، سازنده، تغییردهنده  بازی؛ اینها کلمات مترادف ایالن ماسک هستند. چگونه دیگر می توان مردی که پی پال، 
اسپیس ایکس و تسال را تأسیس کرده است را معرفی کرد؟ برای ماسک، یک روز عادی در دفترش برابر با پرتاب یک 
Roadster تسال به مدار و یا تکمیل پنجاهمین پرتاب اسپیس ایکس  است. بسیاری از ما چه بخواهیم یک کارآفرین 
و یا یک کارمند نوآور باش��یم می توانیم از زندگی مرد آهنی یاد بگیریم.  در ادامه ۱0 رازی که ایالن ماس��ک به وسیله  

آنها رویای خود را به واقعیت تبدیل می کند را معرفی خواهیم کرد:
1. بخوانید تا رهبری کنید

مدرسه پایان می یابد اما خودآموزی هیچ گاه تمام نمی شود. ایالن ماسک می گوید که او تمام دانشنامه بریتانیکا را به 
عنوان یک کودک خوانده است. این روند همچنان که ماسک بزرگ تر شده ادامه یافته است. آیا می توانید همین ها را در 
مورد عادت های مطالعه خود بگویید؟ خواندن پس��ت های رسانه های اجتماعی و مقاالت در اینترنت حساب نمی شوند. 
در کتاب هایی که افق ها را گسترش می دهند و بینش ها و ایده های جدیدی را در اختیار شما قرار می دهند، غرق شوید. 

جای تعجب نیست که بزرگ ترین یادگیرندگان بزرگ ترین سودمندان در جامعه هستند.
2. تمام پول خود را صرف تبلیغات نکنید

ماسک منابع خود را صرف تبلیغات نمی کند. در عوض، از خود می پرسد: »آیا این فعالیت در نتیجه یک محصول یا 
خدمات تاثیر بهتری می گذارد؟ اگر نه، این تالش ها را متوقف می کنم.« به عنوان یک بازاریاب، شنیدن این امر باعث 
عذاب است، اما من ماسک را درک می کنم. یک محصول باکیفیت منجر به رضایت خیلی ها می شود. ابتدا بر آن تمرکز 

کنید و سپس موفقیت خواهد آمد.
3. ریسک کنید قبل از اینکه زندگی مانع آن شود

بهترین زمان برای کارآفرینی زمانی اس��ت که ش��ما جوان هستید. ماسک می گوید: »همان طور که سن شما بیشتر 
می ش��ود، تعهدات ش��ما نیز افزایش می یابند بنابراین به ش��ما پیش��نهاد می کنم که اکنون برای انجام کاری شجاعانه 
ریسک کنید، شما از آن پشیمان نخواهید شد.« همان طور که سن شما باالتر می رود، خطرپذیری بر خانواده و فرزندان 
ش��ما نیز تأثیر می گذارد. همچنین، ش��ما زمان بسیار کمتری در دست دارید. در عوض، اکنون که تعهدات یا وظایفی 

نسبت به دیگران ندارید، ریسک کنید.
4. آخر شب ها نیز کار کنید

ایالن ماس��ک برای اخالق کاری خود مش��هور است. او اغلب بیش از ۱00 س��اعت در هفته بین شرکت های متعدد 
خود کار می کند. هیچ کس نمی گوید ش��ما نیز باید همین کار را بکنید، اما دفعه  بعدی که احس��اس خس��تگی کردید 

ایالن ماسک را به یاد داشته باشید.
زمانی احساس بی انگیزگی کردید ایالن را به یاد بیاورید. او به خودش فشار می آورد. اگر شما نیز همین کار را انجام 

ندهید، ممکن است توانایی خود را قربانی کنید.
5. به جای شکایت  کردن نوآوری کنید

اکثر مردم در مورد ترافیک ش��کایت دارند. ایالن ماس��ک  به جای ناله کردن در مورد این مش��کل، یک راه حل را 
جس��ت وجو کرد. این مسئله منجر به تأسیس شرکت The Boring Company شد که با ایجاد یک سیستم تونل 
تراکم راه را کاهش می دهد. س��اختن آینده برای خود بهترین راه برای رس��یدن به نتایجی است که واقعاً می خواهید. 
این یک درس بود که به مایک کوگن از ش��رکت Wolfie  در توس��عه ش��رکتش کمک کرد. او می گوید: »ش��کایات 
نش��انه ای از این است که یک مشکل حل نشده اس��ت. توجه به شکایات یک راه عالی برای یافتن عقاید نوآورانه است 

که مردم واقعاً به آن نیاز دارند.«
6. سهامداران خود را مانند خانواده  دوست داشته باشید

بهترین رهبران، مشتریان و همکاران خود را مانند خانواده دوست دارند. برای مثال، ماسک به طور منظم از طریق 
توییتر از مش��تریان خود قدردانی می کند. این ممکن است کاری کوچک به نظر برسد، اما مردم به آن توجه می کنند. 
بسیاری از مدیران از این حرکت ماسک، از جمله مالک پارخ، رئیس و مدیرعامل شرکت  SPI CRM یاد گرفته اند. او 
توضیح می دهد: »ارزشمندترین دارایی ما مردم مان هستند اگر ما مراقب آنها باشیم، آنها نیز از کسب و کار ما مراقبت 
می کنند. آنچه که ما برای مردم انجام می دهیم همان چیزی است که ما برای مشتریان خود انجام می دهیم. بردهای 
کارکنان ما برد برای مشتریان ایجاد می کند.« مانند ماسک، زمانی را برای خارج شدن از گوشه  دفتر خود صرف کنید 

تا سنگ بنای کسب و کار  خود را از طریق کارکنان و روابط مشتری ایجاد کنید.
۷. برای موفقیت برنامه ریزی کنید اما آماده  شکست باشید

هیچ راه مشخصی برای موفقیت وجود ندارد. حتی ماسک نمی توانست پیش بینی کند که تسال موتورز چگونه پیش 
خواهد رفت، اما همان طور که او توضیح می دهد: »اگر چیزی به اندازه کافی مهم است باید برای آن تالش کنید حتی 
اگر نتیجه احتمالی شکس��ت باش��د.« اگر به چیزی اهمیت می دهید، باید هر کاری را برای رس��یدن به رؤیاهای خود 
انجام دهید در عین حال، برای شکس��ت آماده باش��ید. پذیرفتن شکس��ت زمانی که یک برنامه پشتیبان دارید، بسیار 

راحت تر است.
8. به دنبال روند نباشید، خودتان آنها را ایجاد کنید

ماسک می گوید: »فقط روند را دنبال نکنید.« موفق ترین شرکت ها بر ایجاد نوآوری های جدید تمرکز می کنند. آنها 
س��عی در دنبال کردن رقیب خود ندارند. جانی ویدل، مدیرعامل و مؤس��س ش��رکت بازاریابی Viral Contest ، در 
این زمینه چیزهای زیادی از ماسک آموخته است. او می گوید: »معروف شدن به طور تصادفی اتفاق نمی افتد. به جای 

دنبال کردن دیگران بر آنچه شما را خاص جلوه می دهد تمرکز کنید.«
۹. یک حلقه بازخورد ایجاد کنید

همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد. همان طور که ماسک توضیح می دهد، »بسیار مهم است که یک حلقه بازخورد 
داش��ته باش��یم، جایی که ش��ما دائماً در مورد آنچه انجام داده اید و اینکه چگونه می توانید آن را بهتر انجام دهید فکر 
می کنید. من فکر می کنم این بهترین توصیه است: به طور مداوم در مورد چگونگی انجام بهتر کارها فکر کنید و خود 
را زیر س��ؤال ببرید.« جیس��ون بلیس، بنیان گذار شبکه زندگی س��الم، می گوید که او با توصیه ماسک زندگی می کند. 
او می گوید: »از انتقاد منفی نترس��ید. انتقاد اغلب بینش کلیدی را  نش��ان می دهد که ش��ما هرگز در مورد خودتان 

کشف نکردید.«
1۰. در کار خود خوبی بیابید

الزم نیست جهان را به طور کامل تغییر دهید تا »کار خیر انجام دهید« اما همیشه باید سعی کنید یک ارزش واقعی 
داشته باشید. همان طور که ماسک گفته است، »اگر چیزی را برای مردم به ارمغان بیاورید ... رک و پوست کنده، حتی 
اگر آن چیزی باشد، مانند یک بازی کوچک و یا بهبود در به اشتراک گذاری عکس، اگر آن  مقدار کم برای تعداد زیادی 
از مردم خوبی داشته باشد من فکر می کنم که کار خیر است. اعمال خیر حتماً نباید دنیا را تغییر دهند.« به دنبال یک 
علت مثبت در کار خود باشید. مهم نیست که چقدر کوچک است، به شما کمک خواهد کرد که انگیزه بیشتری بگیرید.

مهم نیست اهداف شما در زندگی چه هستند، تصویب عادت ها و طرز تفکر ایالن ماسک به شما کمک خواهد کرد 
که به هدف خود برسید. تالش های فوق العاده ای که امروز انجام می دهید، فردا تأثیر مهمی خواهند داشت.
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جلس��ات چیزی جز یک وظیفه و تعهد اضافی که س��بب هدر 
رفتن زمان می ش��ود نخواهند بود. اگر زمانی که صرف آن می شود 
صرف بقیه امور ش��ود خیلی نتیجه بخش تر خواهد بود؛ این همان 
چیزی اس��ت که اکثر م��ا قبل از رفتن به یک جلس��ه به آن فکر 
می کنی��م، اما پاول آکس��تل در کتاب جدید خ��ود به خالف این 
امر معتقد اس��ت و می گوید؛ جلسه ها مهم هستند. او جلسه را به 
عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که باید انجام دهیم معرفی 
می کند. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره اهمیت جلسات بدانید. 
جلس��ات مؤثر خود به خود اتفاق نمی افتند بلکه ما باید آنها را 
طراحی کنیم. در این گزینه، آکستل راهنمایی خود برای اطمینان 
نتیجه داش��تن ه��ر مکالمه در طول یک جلس��ه، را به اش��تراک 
می گذارد: مکالماتی که در جلس��ه مطرح می شود درباره موضوعی 
است که قرار است در جلسه درباره آن صحبت شود. فرآیند جلسه 
تعیین می کند که چگونه باید مورد بحث قرار بگیرد. بنابراین برای 
بهبود جلسات باید یک روش گام به گام طراحی کنید تا شما را به 

نتیجه مورد نظرتان برای هر صورت جلسه برساند.
برای شروع، باید به دو سؤال محتوایی زیر پاسخ دهید

۱. چه مکالماتی باید با یکدیگر داشته باشیم؟
۲. در هر مکالمه چه چیزی را می خواهیم به دست آوریم؟

زمان��ی ک��ه انتظارات اساس��ی تان تعیین ش��د، هر قس��مت از 
صورت جلسه را بررسی و موارد زیر را تعیین کنید.

 جلسه متعلق به چه کسی است؟
چه کس��ی برگزاری جلسه را درخواس��ت کرده؟ این فرد کسی 
اس��ت که باید مراحل جلس��ه را تعیین و درباره موضوع موردنظر 

بحث کند و در انتها بحث را جمع بندی کند و به انتها برساند. 
نتایج دلخواه چه هستند؟

در  انتهای بحث به کجا قرار اس��ت برس��ید و انتظار دارید چه 
نتایجی حاصل ش��ود؟ مش��خص کردن اهداف به شرکت کنندگان 
در بحث کمک می کند تا نظرات و س��واالتی را مطرح کنند که به 
بحث مرتبط اس��ت. همچنین به پایان بندی و نتیجه گیری جلسه 

هم کمک می کند. 
چقدر زمان برای جلسه الزم است؟

باید پیش بینی کنید که بحث درباره این موضوع برای رس��یدن 
ب��ه نتیجه مدنظر چه مدت طول خواهد کش��ید؟ با زمان های ۲0 
دقیقه ای شروع کنید. زمان را به گونه ای برنامه ریزی کنید که فکر 
می کنید گروه برای قرار گرفتن در مس��یر و بحث موثر به آن نیاز 
دارد. وقتی که زمان مشخصی داشته باشید سبب می شود که روی 
موضوع مورد بحث تمرکز بیشتری داشته باشید. همیشه می توانید 
پن��ج یا ده دقیقه زمان ب��رای نتیجه گیری به زمانی که پیش بینی 
کردید اضافه کنید. در صورتی که زمان بندی جلس��ه حساب شده 
باش��د و نتیجه دلخواه از آن حاصل ش��ود افراد ش��رکت کننده در 
آن هم احس��اس می کنند وقت ش��ان هدر نرفته و جلسه کارآمد و 

موثر بوده است. 
به دنبال چه چیزی هستید؟

ش��ما قبل از جلسه باید بدانید از ش��رکت کنندگان چه چیزی 
می خواهید؟ ش��فاف بودن اینکه شما دنبال چه چیزی هستید به 
ماندن ش��رکت کنندگان در مس��یر گفت وگو کمک می کند و این 
ام��کان را ایج��اد می کند تا اعضای گروه بدانن��د چگونه می توانند 

بهترین همکاری را داش��ته باشند. مثال گاهی اوقات شما به دنبال 
ایده هس��تید. گاهی به دنبال خطرات احتمالی هستید. زمان هایی 
ب��ه دنب��ال هم ترازی هس��تید و می خواهید هر چیزی که س��بب 

تداخل شده شناسایی کنید.
چه پیش نیازهایی الزم خواهد بود؟

عالوه بر صورت جلس��ه، پیش از برگزاری جلسه، مشخص کردن 
اینکه برای بحث در جلس��ه شرکت کنندگان چه آمادگی هایی باید 
داش��ته باشند مفید خواهد بود. شما نباید انتظار داشته باشید که 
افراد در طول جلس��ه هر چیزی را بخوانند و بازتاب های دلخواه و 
مناس��بی ارائه دهند. کیفیت بسیاری از بحث ها وابسته به داشتن 
زمان کافی و الزم برای بازتاب در مورد موضوع مورد بحث اس��ت، 
بنابراین اگر موضوع مورد بحث در جلسه نیاز به آماده سازی قبلی 
دارد، قبل از جلسه پیش نیازهای الزم را به شرکت کنندگان اعالم 

کنید.  
چه کسی باید مکالمه را هدایت کند؟

ش��خص دیگری به غیر از فردی که درخواس��ت صورت جلسه 
کرده اس��ت ب��رای مدیریت جلس��ه در نظ��ر بگیرید. ب��رای اکثر 
مکالمات، بهتر اس��ت که فردی که درخواست صورت جلسه کرده 

است به جای مدیریت گروه بر گوش کردن تمرکز کند. 
اندازه گروه چقدر است؟

باید مشخص کنید در جلسه چند نفر حضور دارند؟ در جلساتی 
که بیش��تر از هش��ت نفر ش��رکت می کنند ابزارهای کمکی مثل 

نمودار، جداول و... به تمرکز بهتر بسیار کمک کننده است. 
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پیش از جلسه بعدی تان، این ۷ مورد را به صورت جلسه خود اضافه کنید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


