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بررسی ها نشان می دهد بیشترین رکورد رشد نقدینگی متعلق به دولت نهم در سال ۱۳۸۵ است

۴۰ سال نقدینگی
رشد بی سابقه حجم نقدینگی در سال های اخیر به دغدغه اصلی دولتمردان و حتی تا اندازه ای عموم مردم بدل شده است و این 
مسئله به صورت یک فرصت یا تهدید شناور، با تجربه تاریخی بلندمدت خود در ایران در مراحل حساس انتخاب یک محل دیگر 
جهت لنگر انداختن است؛ محلی که می تواند هم شرایط تورم زا را به دنبال داشته باشد و هم با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای پولی 
و مالی از طرف متولیان اقتصاد کش��ور، فرصتی جهت رام کردن این اس��ب سرکش و هدایت آن به سمت بازارهای رسمی  باشد.در 
این میان، بررسی آمارهای بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در 40 سال گذشته و در سال های پس از انقالب حاکی از آن است 
که بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۱۳۸۵ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. به گزارش ایسنا، 
حجم نقدینگی از جمله فاکتورهایی است که اغلب مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار می گیرد و دوره ای نیست که درباره آن 
صحبت نشود، چراکه در شرایط تورمی منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می دانند و در شرایط کنترل تورم بازهم از 
قفل شدن نقدینگی صحبت می کنند. مجموعه پول شامل سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک...

معامالت بازار مسکن در کدام مناطق پایتخت داغ تر است؟

چرخش وضعیت بازار مسکن
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نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد

نقش کانون های تفکر در فرآیند سیاست گذاری

اپ و کارآفرینی
2۸ روز تا رسیدن به باالترین سطح مدیریتی

تولید محتوای جذاب با ۵ الگوی کاربردی
خرید فالوور چه تاثیری بر روی برندمان دارد؟

راهکارهای کسب الیسنس المان های معنوی دیگر برندها
از بخش تبلیغات پویا چه می دانیم؟

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

عقب نشینی احتمالی فیس بوک
لیبرا با ارز رایج کشورهای 
مختلف پشتیبانی می شود

7
معـاون گمـرک از پیشـنهادات این سـازمان بـرای ترخیص 

خودروهـای وارداتی مانده در بنادر خبر داد و معتقد 
است علی رغم دستور پیگیری رئیس جمهور...

پیشنهاد گمرک برای ترخیص 
خودروهای وارداتی

یادداشت
صادرکنندگان کاری کردند 

کارستان

امس��ال، س��ال وی��ژه ای ب��رای 
صادرکنن��دگان اس��ت؛ کش��ور از 
ابتدای س��ال ۱۳97 با مس��ائل و 
مش��کالت عدی��ده ای در اقتص��اد 
کالن و تج��ارت خارج��ی روبه رو 
کش��ور  صادرکنن��دگان  و  ب��ود 
ب��ا تنگناهای خاص��ی روبه رو  نیز 
شدند. در این ش��رایط تعجیل در 
تصمیم گیری ها و عدم نظرخواهی 
مش��کالت  اقتص��ادی  فع��االن  از 
فراوان��ی را ب��رای صادرکنن��دگان 
حرفه ای کش��ور ایجاد ک��رد و در 
م��واردی حتی این اف��راد با تعبیر 
و تفسیرهای ناروا و گاه نامهربانانه 
در حوزه برگشت ارز مواجه شدند.

ام��روز،  و  روزه��ا گذش��ت  آن 
صادرکنندگان  کارنام��ه  وقتی  که 
کش��ور را بررس��ی می کنیم شاهد 
هس��تیم که باوجود همه تنگناها و 
ناهمواری ه��ا و مصائبی که در این 
مدت بر کش��ور و فعاالن اقتصادی 
تحمی��ل ش��د، صادرکنن��دگان با 
ح��س میهن پرس��تی و توجه ویژه 
به محدودیت ها و نیازهای کش��ور، 
کاری کارس��تان انج��ام دادن��د و 
توانستند با تالش فزاینده و عبور از 
راه های بسیار سخت، به این توفیق 
برس��ند که مق��دار قابل توجهی از 
نیازه��ای ارزی کش��ور را تأمی��ن 

کنند. امروز مس��ئوالن و 
۳مدیران در بخش های...
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موافقت س��ازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر 
گ��رد و خ��اک زیادی را در فضای عمومی جامعه بر پ��ا کرد، پروژه ای که محیط 
زیس��تی ها بر ای��ن باورند اجرای آن مطالبه وزارت نیرو ب��وده و وزارت نیرویی ها 
نیز بر این تاکید دارند در این راس��تا مطالبه ای نداش��تند و پروژه هنوز به مرحله 
اجرا نرس��یده است. به گزارش ایس��نا، تاریخچه انتقال آب دریای خزر به فالت 
مرکزی ایران به حدود ۱4 سال قبل و دولت اصالحات بازمی گردد. بحث انتقال 

آب به صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی آن دولت مطرح شد.
مطالع��ات مرتبط ب��ا طرح انتقال آب خزر به س��منان در کارگروه »بررس��ی 
تامین آب اس��تان سمنان« در تاریخ هش��تم تیرماه ۱۳۸4 با حضور معاون اول 
رئیس جمه��ور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب اهلل بی طرف  
- ب��ه تصویب رس��ید. این طرح اما تا مدت ها معلق ماند ت��ا اینکه در پی مصوبه 
هیأت دولت در س��فر استانی س��منان در چهاردهم دی ۸9 و در دولت محمود 
احمدی نژاد به وزارت نیرو و س��رانجام در تاریخ س��ی ام خردادماه 9۱ به شرکت 

»توسعه منابع آب و نیروی ایران« به عنوان مجری ابالغ شد.
احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مس��کوت ماند تا اینکه آذرماه سال 
گذش��ته، رئیس جمهور کشورمان، در سفر اس��تانی به سمنان، حجت را در این 
زمینه تمام کرد و گفت: »از نظر دولت مش��کالت انتقال آب از ش��مال ایران به 
اس��تان س��منان برطرف ش��ده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده 
اس��ت. اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله 
اس��تان س��منان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات الزم را در اختیار او 
قرار دهد.« پس از آن عیس��ی کالنتری، رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد: »انتقال آب از دریا به داخل س��رزمین ب��رای برطرف کردن نیاز آبی 
مصرف کنندگان صنعتی، آب ش��رب و بهداش��ت مردم در صورت نیاز و با رعایت 
ضوابط زیس��ت محیطی از نظر من بالمانع اس��ت و با توجه به این که انتقال آب 
برعهده وزارت نیروس��ت و محیط زیس��ت وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت 
داشته باشد که حداقل خسارت به محیط زیست وارد شود، تالش خود را در این 

حوزه خواهیم کرد.«
یک موافق و هزار مخالف

در نهایت هفته گذشته بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را 
با اجرای این پروژه اعالم کرد. موافقتی که مخالفان زیادی داش��ت و باعث بلند 
ش��دن صدای اعتراض اقش��ار مختلف از جمله کارشناس��ان جنگل، کمیته فنی 
اداره کل منابع طبیعی مازندران، کارشناس��ان آب، کارشناس��ان محیط زیست، 

اساتید دانشگاه و... شد.
در این میان و درحالی که مخالفان اجرای این طرح را با خشک شدن دریای 
خ��زر و از بین رفتن جنگل های ش��مال مس��اوی می دانند، ن��ه وزارت نیرو و نه 
س��ازمان حفاظت محیط زیست خودشان را منشأ کلید خوردن پروژه انتقال آب 

خزر به فالت مرکزی ایران هستند، نمی دانند.
انتقاد وزارت نیرو از سازمان حفاظت محیط زیست

از یک طرف محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو در کانال شخصی خود از عملکرد 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت انتقاد و اعالم کرده است در نامه ای که 
عیسی کالنتری درباره انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی ایران به وزیر نیرو 
ارس��ال کرده، اعالم کرد با توجه به جلس��ه ای که در تاریخ  ۱7 مهر ۱۳9۸ برای 
ارزیابی محیط زیس��تی این طرح برگزار ش��ده »اجرای پروژه بالمانع« است. این 
س��وال برای افکار عمومی ایجاد ش��د که آیا این نامه دال بر مطالبه وزارت نیرو 
برای اجرا ش��دن پروژه و توافق این وزارتخانه با س��ازمان حفاظت محیط زیست 
اس��ت؟ او در این پیام به تصویری که محمد درویش – فعال محیط زیس��تی و از 
منتقدان جدی عیس��ی کالنتری – از صورتجلس��ه ای که عیسی کالنتری به آن 
اش��اره کرده و مبنای نامه خود قرار داده اس��تناد کرده و اعالم کرده اس��ت که 
محمد درویش هم چنین نامه ای را منتش��ر کرده که معاون محیط زیست انسانی 
س��ازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۶ شهریور ۱۳9۸ به معاون وزارت نیرو 
ارس��ال کرده اس��ت. فاضلی به بررسی دو س��ند مذکور پرداخته و بررسی کرده 
اس��ت که امضاکنندگان صورتجلس��ه ۱7 مهر 9۸ )س��ه معاون سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، دو مدیر کل حفاظت محیط زیست سمنان و مازندران و نماینده 
وزارت نیرو( هیچ یک از چهار گزینه موافقت، موافقت مش��روط، مخالفت و طرح 
مجدد را در این صورتجلس��ه تیک نزده اند و هی��چ توافقی درخصوص این طرح 

بین آنها صورت نگرفته است.
همچنین مندرجات صورتجلس��ه در س��ه بخش الف، ب و ج نش��ان می دهد 
امضاکنن��دگان تواف��ق کرده اند ک��ه اطالعات نتایج مدل س��ازی تخلیه پس��اب 
دس��تگاه های آب ش��یرین کن، نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نکا 
و امیرآب��اد، مرور ادبیات اس��تانداردهای ملی و بین المللی محل تخلیه پس��اب و 
تعیین محل برداشت آب، نقش��ه محل دپو نخاله های مازاد ناشی از لوله گذاری، 
ارائه گزارش روش های فنی برای کاهش تخریب پوش��ش گیاهی به تفکیک نوع 
گونه، برآورد میزان تخریب ش��امل خاک برداری و خاک ریزی و مس��یر نهایی و 
موقعیت ایس��تگاه های پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مش��خصات فنی به 

سازمان حفاظت محیط زیست داده شود.
او تاکی��د کرده اس��ت که ایده ای که ارزیابی آن هن��وز در مرحله مرور ادبیات 
استانداردهای ملی، بررس��ی مدل های اثر محیط زیستی و برآورد خطوط انتقال 
است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره 
آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول اس��ت. جالب اینکه اطالعات خواس��ته 
ش��ده در صورتجلس��ه ۱7مهر 9۸ بیشتر از مواردی اس��ت که در نامه ۶ شهریور 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درج شده است. یعنی 
در فاصله ۶ ش��هریور تا ۱7 مهر ۱۳9۸ نه فقط از ابهامات کاس��ته نش��ده، بلکه 
بر س��ؤاالت کارشناسان وزارت نیرو و س��ازمان حفاظت محیط زیست درباره این 

طرح افزوده ش��ده است. مشاور وزیر نیرو نتیجه گیری کرده است که صورتجلسه 
۱7 مهر ۱۳9۸ نش��ان می دهد مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده 
وزارت نیرو هیچ توافقی مبنی بر تمام شدن ارزیابی محیط زیستی ایده انتقال آب 
دریای خزر به سمنان نداشته اند. سپس این سؤال این مطرح شده که چرا عیسی 
کالنتری، به استناد صورتجلسه ای پرسؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن گفته 
است؟ نامه از عبارت »پیرو نامه ی شماره ی ...« استفاده می کند یعنی نامه ای که 
او بدان اشاره دارد نامه معاون محیط زیست انسانی کالنتری است نه وزارت نیرو.

پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو
پس از آنکه فاضلی چنین پیامی را منتشر کرد، سازمان حفاظت محیط زیست 
در یک رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به 

فالت مرکزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد کرد.
در رش��ته توئیت س��ازمان حفاظت محیط زیست آمده اس��ت: »درباره انتقال 
آب صراحت��ا وزارت نیرو کارفرما، پیمانکار و بهره بردار اس��ت. طبق قانون وزارت 
نیرو در هر محلی تش��خیص داد که نیاز به انتقال آب وجود دارد، اقدام می کند. 
متولی و مجری انتقال آب خزر به س��منان هم وزارت نیرو است و این وزارتخانه 
هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. برای اینکه جنگل های هیرکانی شمال 
حداقل خسارت را بخورد باید لوله انتقال آب از حاشیه مسیر لوله گاز عبور کند 

که قباًل کشیده شده و نیاز به قطع درختان جدید نیست.«
در پایان این رش��ته توییت آمده است: »اگرچه عوام گرایی و گرفتن ژست های 
روشنفکری این روزها مد شده است، از این منظر اگر مشاور محترم وزیر نیرو با 
این پروژه مخالف است، می توانند وزیر محترم را متقاعد کنند تا درخواست شان 
را پس بگیرند. همچنین مس��عود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت اعالم کرده اس��ت: وزارت نیرو ۲7 جلد گزارش ارزیابی 
زیس��ت محیطی انتق��ال آب دریای خزر به فالت مرکزی را به س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت داده اس��ت، تصریح کرد: پروژه انتقال آب دریای خزر حدود ۱۳ 
س��ال اس��ت که معطل مانده اس��ت همچنین در حال حاضر سیاس��ت سازمان 
حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف برای پروژه هاست و براساس ضوابط زیست 

محیطی یا آنها را می پذیریم یا رد می کنیم.
معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آب کشور نیست، اظهار کرد: وزارت نیرو 
به عنوان بخش��ی از دولت می گوید که تمام راه حل های موجود را بررس��ی کرده 
ولی راهی به جز انتقال آب باقی  نمانده اس��ت بنابراین س��ازمان حفاظت محیط 
زیست باید ضوابط زیست محیطی را مشخص می کند و وزارت نیرو موظف است 

که براساس این ضوابط عمل کند.
تجریش��ی افزود: م��ا به عنوان س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت باید الزامات 
زیس��ت محیطی این اقدام را در نظر داش��ته باشیم. برای مثال برای جلوگیری از 
نابودی جنگل ها گفته ایم که انتقال آب باید از مس��یر خط لوله ری - نکا صورت 

گیرد همچنین از وزارت نیرو خواس��ته ایم که اگر قرار اس��ت خط انتقال برق در 
جنگل نصب کنند حتما از زیر جنگل این اقدام رخ دهد و مسیرهای خاکبرداری 

و مکانی که قرار است خاک به آن منتقل شود را به ما اعالم کنند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو موظف اس��ت براساس این ضوابط عمل کند، 
گف��ت: در حال حاضر اختالفاتی بین محیط زیس��ت دریایی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست و کارفرمای این پروژه روی عمق برداشت آب وجود دارد همچنین 
م��کان نقطه برداش��ت آب و تخلیه برای ما بس��یار مهم اس��ت چراکه در نقطه 
برداش��ت نباید به آبزیان صدمه ای وارد ش��ود و در نقطه تخلیه نیز باید ش��وری 
محی��ط تغییر نکند. از این رو قرار ش��ده اس��ت که تا یک م��اه آینده این موارد 

قطعی شود.
موضع وزیر نیرو چیست؟

این مباحث درحالی مطرح ش��ده اس��ت که رضا اردکانی��ان، وزیر نیرو هفته 
گذش��ته در حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
درباره طرح انتقال آب دریای خزر به س��منان اظهار کرد: طبق قانون پروژه های 
مناب��ع آب و ب��ه ویژه پروژه ه��ای بزرگش در مرحل��ه اول نیازمند تخصیص آب 
است که عمدتا بر مبنای نیاز است. یعنی مطالعاتی انجام می شود و براساس آن 
موافقت اولیه ای برای تخصیص اولیه آب صورت می گیرد و بعد س��ازمان محیط 
زیس��ت در این زمینه مجوز زیست محیطی می دهد و بعد از آن وزارت نیرو باید 

تخصیص اولیه خود را بدل به مجوز نهایی کند.
وی افزود: خوب اس��ت بدانیم این سه مرحله موازی هم نیستند بلکه در طول 
یکدیگرن��د. درخصوص انتق��ال آب از دریای خزر به فالت مرک��زی مجوز اولیه 
مربوط به سال ۱۳9۱ است و بعد از آن سازمان محیط زیست بررسی های شان را 
انجام می دهند که یا مجوز زیست محیطی صادر شود، یا صادر نشود و یا مشروط 
صادر ش��ود. تا س��ال 9۶ هیچ عالمتی از این جهت وجود ندارد و طرف حس��اب 
هم معموالً مجری طرح است که در این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران است. در سال 9۶ یک مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملیاتی 
نبوده در س��ال 97 یک مجوز مشروط دیگر داده شده که آن هم عملیاتی نبوده 
و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، 

نه موافقت مشروط است، نه بررسی مجدد طرح است.
اردکانی��ان ادامه داد: یک جلس��ه با حضور معاونان محیط زیس��ت، مدیر کل 
حفاظت محیط زیس��ت مازندران و سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو، سلسله 
اطالعاتی را خواس��تند تا مطالعات جدید انجام گیرد و آن را بررس��ی کنند. این 
همه ماجرا است و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.

اردکانیان در پاس��خ به این پرس��ش که گفته می ش��ود دلیل اصلی انتقال آب 
دریای خزر به س��منان، وجود زادگاه رئیس جمهوری در آن استان است، اظهار 
کرد: من همیش��ه گفته ام که دولت و همه وزرا براس��اس قانون، همه مالحظات 

فنی، زیست محیطی و اجرایی را در نظر بگیرند و غیر از این هم نخواهد بود.

وقتی کسی زیر بار موافقت با انتقال آب دریای خزر نمی رود

یک موافق و هزار مخالف برای انتقال آب دریای خزر

داوری آث��ار راه یافته به مرحله  داوری س��ومین دوره  جش��نواره فیلم 
۱۸0 ثانیه ای بانک پاس��ارگاد آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک 
 پاس��ارگاد، پس از طی مرحله  نخس��ت انتخاب آثار رسیده به جشنواره 
فیل��م ۱۸0 ثانیه ای بان��ک پاس��ارگاد، در مجموع ۲۵0 فیل��م و ۱70 
ایده شایس��ته  حضور در مرحله  داوری این جش��نواره ش��ناخته شدند 
و بررس��ی این آثار جهت انتخاب آثار برگزیده آغاز ش��د. هیأت داوران 
این جش��نواره را علی اکبر امین تفرشی، حسن بلخاری، محمود دهقان 

طزرجانی، غالمرضا نامی، بهرام توکلی، نیما جاویدی و روح اهلل حجازی، 
از هنرمندان، هنرشناسان و کارگردانان مطرح کشور تشکیل می دهند. 
براساس این خبر، سومین جشنواره فیلم ۱۸0 ثانیه ای بانک پاسارگاد، با 
هدف شناسایی استعدادها و جلب افکار عمومی به موضوعات تعیین شده 
برگزار ش��د ه اس��ت. محورهای مس��ئولیت های اجتماعی شامل تکریم 
خان��واده، حفظ منابع  طبیعی و محیط زیس��ت، اهدای عضو و همدلی و 
همبس��تگی ملی در مواجهه با بالیای طبیع��ی و همچنین حمایت از 

تولید ملی در بس��تر اقتصاد مقاومتی از موضوعات مطرح ش��ده در این 
جشنواره هستند. همچنین یک بخش جنبی با محوریت ایده هایی که 
در هر بخش امکان ساخت نیافته اند نیز در نظر گرفته  شده  است. گفتنی 
است پس از اتمام مرحله  داوری، اسامی راه یافتگان بخش داوری نهایی 
و همچنین تاریخ برگزاری مراس��م اختتامیه جشنواره، از طریق سایت 
 بانک  پاس��ارگاد به نشانی www.bpi.ir و س��ایت جشنواره به نشانی

http://www.pasargadfilmfest.ir اعالم خواهد شد.

سومین جشنواره فیلم ۱۸0 ثانیه ای بانک پاسارگاد به مرحله داوری آثار رسید

شمارش معکوس برای شروع جشنواره فیلم ۱۸0 ثانیه ای پاسارگاد

غالمحسین شافعی
 رئیس اتاق بازرگانی ایران



فرصت ام��روز: نهاد پژوهش��ی مجلس در تازه ترین گ��زارش خود به 
بررس��ی نقش کانون های تفک��ر در فرآیند سیاس��ت گذاری پرداخت و 
از کانون ه��ای تفکر ب��ه مثابه ارتش فکری و یک��ی از مؤلفه های قدرت 
ن��رم یاد کرد. ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، فلس��فه وج��ودی کانون های 
تفک��ر ب��ه   حرک��ت درآوردن تخصص ها و ایده ه��ا برای اثرگ��ذاری بر 
فرآیندهای سیاست گذاری است. کانون  های تفکر سازمان  هایی مستقل 
و غیرانتفاعی هستند که با هدف کسب حمایت و تأثیرگذاری بر فرآیند 
سیاس��ت گذاری، با تکیه بر تخصص و فکر ب��ه تولید ایده  ها می  پردازند. 
کانون  های تفکر همچنین به   عنوان سازمان  های پژوهشی به رفع شکاف 
میان جهان اندیش��ه  ها و جهان سیاست کمک می  کنند، اما چالش  هایی 
نیز در برابر فعالیت این نهادها وجود دارد که با توجه به محیط سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی هر کشور فرق می  کند. 
ماهیت و فلسفه وجودی کانون های تفکر

بحران ه��ای جهان��ی امروزه الگوه��ای حکمرانی س��نتی را به چالش 
کش��یده است. در این میان، کانون های تفکر از دل جامعه مدنی بیرون 
آمده و در گفت وگو پیرامون سیاس��ت های عمومی مش��ارکت دارند، اما 
نمی توان از نقش آنها در تعریف و به کارگیری راهبردها و سیاس��ت های 
دفاعی چشم پوشی کرد. رابطه میان کانون های تفکر و دفاع نمایانگر یک 
تاریخ همزیس��تی اس��ت. در واقع خود نام » Tank Think« روشنگر 
ارتباط این نهادها با اندیش��ه های نظامی اس��ت. به نظر می رسد بستری 
ک��ه کانون های تفکر در آن فعالیت می کنند و به عنوان »جنگ ایده ها« 
تعریف می شود، آهنگی نظامی دارد. کانون های تفکر ابزاری برای قدرت 
نرم و یکی از گزینه های کشورها برای گسترش رهبری در سطح جهانی 

هستند.
براس��اس گزارش س��الیانه ش��اخص جهانی کانون ه��ای تفکر که در 
دانشگاه پنسیلوانیا منتشر می شود، حدود ۸ هزار اندیشکده سیاستی یا 
کانون تفکر در سراس��ر جهان وجود دارد. از این تعداد بیش از یک هزار 
و ۸70 کانون تفکر در ایاالت متحده و به ویژه در واشنگتن واقع شده اند 

از قبیل مؤسسه بروکینگز، بنیاد کارنگی و بنیاد هریتیج. 
کانون های تفکر س��ازمان هایی مس��تقل و غیرانتفاعی هس��تند که با 
هدف کسب حمایت و نیز تأثیرگذاری بر فرآیند سیاست گذاری، با تکیه 
ب��ر تخصص و فکر به تولی��د ایده ها می پردازن��د. کانون های تفکر برای 
دس��تیابی به اعتبار می کوشند استقالل خود را به حداکثر میزان ممکن 
برس��انند. تنها در صورت اس��تقالل از منافع مالی است که پژوهش های 
کانون ه��ای تفکر جدی گرفته می ش��ود. حتی کانون ه��ای تفکری که 
فعاالنه ب��ه انجام پژوهش هایی در راس��تای ایدئولوژی ها یا دیدگاه های 
مش��خص مشغول هستند، تالش می کنند چهره ای مستقل از گروه های 
ذی نف��ع )به ویژه در س��اختار ق��درت( از خود به نمای��ش بگذارند. آنها 
همچنین سعی می کنند در کنار انتشار گزارش ها، توجه تصمیم گیران را 
به پژوهش های خود جلب کرده و با برقراری ارتباط با آنها بر سیاست ها 

تأثیر بگذارند. 
از جمل��ه مهمتری��ن کارکردهای کانون ه��ای تفکر می ت��وان به این 
موارد اش��اره کرد: واس��طه گری میان حکومت و مردم؛ تشخیص، بیان 
و ارزیابی موضوعات، مش��کالت و پیشنهادهای کنونی یا در حال ظهور؛ 
تبدیل اندیش��ه ها و مس��ائل به موضوعاتی برای سیاست گذاری؛ ایفای 
نقش به عنوان صدایی مس��تقل در گفت وگوهای سیاستی؛ فراهم سازی 
محیطی برای تبادل اندیش��ه ها و اطالع��ات. در حالی که کارکرد اصلی 
کانون های تفکر کمک به دولت برای فهم موضوعات ملی و بین المللی و 
داشتن بهترین انتخاب هاست، آنها همچنین نقش های گوناگون دیگری 
نیز دارند همانند ایفای نقش واس��طه میان دول��ت و مردم برای کمک 
ب��ه ایجاد اعتم��اد؛ ایفای نقش به عنوان یک صدای مس��تقل و آگاه در 
گفت وگوهای سیاستی؛ تشخیص، بیان و ارزیابی موضوعات، پیشنهادها 
و برنامه های سیاس��تِی حال حاضر؛ تبدیل اندیش��ه و مسائل موجود به 

موضوعات سیاستی و...
از دانش تا سیاست؛ دیدگاه دوگانه درباره کانون های تفکر

دو دیدگاه درباره کانون های تفکر وجود دارد؛ دیدگاهی که به دانشگاه 
گرایش دارد معتقد اس��ت کانون های تفکر باید ب��ه معیارهای پژوهش 
دانش��گاهی پرداخته و ب��ر تصویر بزرگ و موضوع��ات بلندمدت تمرکز 
داشته باشند. از سوی دیگر، دیدگاهی که به سیاست توجه دارد بر این 
باور است که کانون های تفکر باید بیشتر به سیاست فکری توجه داشته 
و ب��ر نیازهای سیاس��ت گذاران و موضوعات حال حاض��ر جامعه تمرکز 
کنن��د. در همین رابطه برخی صاحب نظ��ران معتقدند به طور عمده دو 
نوع کانون تفکر وجود دارد. یک دسته از کانون های تفکر خود را به یک 
حزب سیاس��ی خاص وابسته می دانند، تأثیرات آنها اندک بوده و به این 
بستگی دارد که آیا حزب مربوطه قدرت را در دست دارد یا خیر؟ دسته 
دیگ��ر حول محور اندیش��ه ها می چرخند و افراد عض��و آنها عامل اصلی 

گسترش اندیشه های آنها در جهان هستند.
بنابراین داش��تن رویکرد دانشگاهی و دانش محور یا رویکرد سیاستی 
و سیاس��ت محور عامل��ی تعیین کننده در تعیین کارک��رد و حوزه تأثیر 
یک کانون تفکر محس��وب می شود. دیدگاه عمومی آن است که فلسفه 

وجودی کانون های تفکر ب��ه حرکت درآوردن تخصص ها و ایده ها برای 
اثرگذاری بر فرآیندهای سیاس��ت گذاری اس��ت. در جهانی که با مسائل 
عاج��ل گوناگون��ی از قبیل فقر مفرط، نابراب��ری، تغییرات آب و هوایی، 
شهرنش��ینی گس��ترده، ش��یوع بیماری های واگیردار، منازعات نظامی، 
تروریسم بین المللی، جنایت های سازمان یافته و گسترش جنگ افزارهای 
کش��تار جمعی روبه رو اس��ت، ارائه ایده های خوبی که قابلیت کاربردی 

داشته باشند ضروری به نظر می رسد.
البت��ه ایده ه��ای کانون های تفک��ر در همه مواقع ب��ه واقعیت تبدیل 
نمی ش��وند و برای اینکه در دس��تور کار سیاس��ت گذاری حکومتی قرار 
گیرن��د به پافش��اری، خبرگ��ی، ایجاد روابط درس��ت و باالت��ر از همه، 
زمان بندی مناس��ب نیاز اس��ت. در این میان، شوربختانه مواردی وجود 
داش��ته که کانون های تفکر ایدئولوژیک از ایده های نادرستی پشتیبانی 
کرده اند که ش��یوه فهم حکومت ه��ا از جهان، ارزیابی آنه��ا از گزینه ها 
و رفتار زیان بار را ش��کل داده اس��ت. به عنوان مث��ال، حوادث یازدهم 
س��پتامبر برای برخ��ی از کانون های تفکر حامی تغیی��ر نظام در عراق 
همانند PNAC، پوشش��ی برای اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین 

به نام گسترش مردم ساالری و غلبه بر تروریسم فراهم کرد. 
کانون های تفکر چطور بر فرآیند سیاست گذاری اثر می گذارند؟

کانون ه��ای تفکر فضاهای��ی برای طراح��ی و ارزیابی سیاس��ت های 
عموم��ی و گفت وگو پیرامون آنها ایجاد می کنند. اما دانش تولید ش��ده 
در کانون ه��ای تفکر تا حدود زیادی تح��ت تأثیر ارتباطات آنها با حوزه 
کس��ب وکار و گروه های ذی نفع قرار دارد. روایت غالب، که بسیار تحت 
تأثیر رویکردهای نظرِی وبری و لیبرال قرار دارد، بر این باور اس��ت که 
کانون های تفکر به تغییرات در الگوی اقتصادی واکنش نش��ان می دهند 
ک��ه به نوب��ه خود موجب تغییر در مدیریت عمومی و دس��تگاه اداری و 
قانون گذاری می ش��ود. طبق این روایت، با عقالنی شدن روزافزون سپهر 
جامع��ه، جامعه به دانش تخصصی و توانمندی های فنی بیش��تری نیاز 
دارد. دولت به تنهایی قادر به انجام تمام خدمات تخصصی نیست و باید 
بخشی از آن را به کانون های تفکر بسپارد. این روند با عقب نشینی دولت 
از اقتصاد تش��دید می ش��ود، اما دیدگاه ها پیرام��ون کانون های تفکر به 
همین جا ختم نمی شود. در یک سو، صاحب نظران مارکسیست هستند 
که به باور آنها، کانون های تفکر ابزارهایی برای سلطه و کنترل هستند. 
در س��وی دیگر، کسانی قرار دارند که با دیدگاهی تکثرگرا معتقدند که 
کانون های تفکر صرفا یکی از گروه های فشار و بنابراین یکی از صداهای 

مختلف در حکومت های مردم ساالر به شمار می روند.
کانون های تفکر به ش��یوه های گوناگونی از جمله تفکر تازه و ایده های 
نو، صورت بن��دی مجدد ایده های موجود، تغییر در سیاس��ت حکومت، 
دسترس��ی به قدرت سیاسی واداشتن حکومت به پاسخگویی در فرآیند 
سیاس��ت گذاری مؤثر هس��تند. به طور کلی می توان شیوه تأثیرگذاری 
کانون های تفکر را به سه دسته تقسیم کرد: با تغییر شیوه بحث پیرامون 
ی��ک موضوع خاص یا تغییر موض��وع؛ ارائه آمارها و تحلیل های جدید و 

ارائه پیشنهادهای متداول به دولت.
کانون های تفکر برای تأثیرگذاری چه چالش هایی دارند؟

در حالی که کانون های تفکر، نقش��ی کلیدی در فرآیند سیاست گذاری 
برعهده می گیرن��د، اما با محدودیت های مختلفی نیز روبه رو هس��تند که 
نه تنها بر عملکرد آنها، بلکه بر میزان موفقیت آنها در زمینه اثر گذاش��تن 
بر تصمیم های سیاستی تأثیر می گذارد. کانون های تفکر در سراسر جهان 
با مش��کالتی از قبیل بودجه، مقبولیت سیاس��ی، موانع زبانی و فرهنگی و 
رقابت برای مدیریت اندیش��ه ها روبه رو هستند. کانون های تفکر در بهترین 
حالت می توانند مسائل پیچیده را تحلیل کنند، فراتر از یک منطقه یا کشور 
به دنبال مستندات و ایده ها بگردند و راه حل های ممکن سیاستی را تولید 
کنند. آنها می توانند از ایده های بزرگی سخن بگویند که نزد بسیاری از حیث 
سیاسی نامعقول به نظر می رسند و می توانند با شیوه های منحصربه فردی 
بر نظام سیاس��ی اثر گذاش��ته و آن ایده ها را ب��ه واقعیت تبدیل کنند، اما 
کانون های تفکر در بدترین حالت، ممکن است به تکرار و انفعال دچار شوند. 
آنها ممکن اس��ت پیوند خود را با زندگی روزمره مردم از دست داده و تنها 
با گروه اندکی از نخبگان سیاسی سخن گفته و کارهایی را تکرار کنند که 

پیشتر انجام شده است. 
همه کانون های تفکر با چالشی مشترک روبه رو هستند؛ اینکه چگونه 
به اس��تقالل دس��ت یافته و آن را حفظ کنند تا بتوانن��د حقیقت را به 
گوش قدرت برس��انند. شوربختانه همه کانون های تفکر دارای استقالل 
مالی، فکری و حقوقی نیستند. این مسئله در کشورهای در حال توسعه 
بیش��تر به چش��م می خورد. کانون های تفکر در صورت داشتن عینیت 
و اس��تقالل، دانش و قدرت، به نیروه��ای متوازن کننده مهمی در برابر 
قدرت حکومت تبدیل می ش��وند. البته استقالل به معنای قطع رابطه با 
سیاس��ت گذاران و تصمیم گیران نیست و باید میان این دو اصل تعادل 
برقرار شود. داش��تن ارتباطات و حضور در مباحث عمومی بدون تردید 
یک��ی از هدف های کلیدی کانون های تفکر اس��ت، اما نباید به قیمت از 
دست دادن هدف اصلی یعنی پژوهش های سیاستی و فدا کردن کیفیت 

در راه کمیت انجام شود.

چند پیشنهاد برای رابطه متقابل دولت ها و کانون های تفکر
ب��ه نظر یکی از س��ناتورهای پیش��ین کانادایی به نام هاگ س��گال، 
کانون ه��ای تفکر زمان��ی در بدترین وضعیت قرار می گیرند که بس��یار 
ایدئولوژیکی عمل کرده و علی رغم وجود ش��واهد مخالف، پیوسته برای 
هرگونه پرسش��ی یافته های��ی پیش بینی پذیر تولید کنن��د. نباید برای 
چنی��ن کانون های تفکری اعتبار قائل ش��د. یک آف��ت دیگر را می توان 
»تفکر خ��ودکار« برش��مرد. گفت وگو می��ان افرادی ک��ه دیدگاه هایی 
یکس��ان دارند می تواند آنها را به افراط در دیدگاه های ش��ان بکشاند. به 
عب��ارت دیگر، رویارو نش��دن با افرادی با دیدگاه ه��ای مختلف می تواند 
به »تصمیم گیری پیوسته سوگیرانه« بینجامد، بنابراین سیاست گذاران 
باید از س��وگیری های خود آگاهی داش��ته باش��ند تا از گزینش شواهد 

تأییدکننده دیدگاه خودشان پرهیز کنند.
در مقاب��ل مفهوم »تفکر خودکار« مفه��وم نوآوری یا »تفکر نوآورانه« 
وج��ود دارد ک��ه ب��رای کارکرد ی��ک کانون تفک��ر امری ذاتی اس��ت. 
کانون های تفکر از تفکر رایج پرس��ش کرده و اندیشه های متداول را به 
چالش می کش��ند؛ ش��یوه های نو و متفاوتی برای اندیشیدن به چیزها و 
صورت بندی مس��ائل مطرح می کنند. اگر ی��ک کانون تفکر چیزی را به 
چالش نکش��د، در حقیقت کار خود را به درستی انجام نداده است. اگر 
کانون های تفکر سیاس��ت گذاران را دست کم در آغاز، نگران و مضطرب 
نکنند، به احتمال زیاد تفکر آنها فاقد نوآوری اس��ت. بی تردید حکمرانی 
خ��وب به تصمیم گیری متفکرانه و مس��تند نی��از دارد. کانون های تفکر 
می توانند نقش مهمی در حوزه قانون گذاری، سیاس��ت گذاری و مباحث 

عمومی داشته باشند. 
از »تفکر خودکار« تا »تفکر خالق« در کانون های تفکر

کانون ه��ای تفکر یکی از مؤلفه های اصلی ق��درت نرم و ارتش فکری 
یک کشور محسوب می شوند. در جهانی که بیش از پیش با چالش هایی 
پیچیده روبه رو اس��ت، به نهادهایی نیاز اس��ت ک��ه بتوانند راه حل ها و 
پیش��نهادهای کارب��ردی را بدون س��وگیری و در زمان مناس��ب برای 
تصمیم گیران عرصه سیاس��ت فراهم س��ازند. کانون های تفکر به عنوان 
س��ازمان های پژوهش��ی سیاس��ت عمومی به رفع ش��کاف میان جهان 
اندیش��ه ها و جهان سیاس��ت کمک می کنند. بنابراین یک کانون تفکر 
موف��ق بای��د بتواند در میانه ای��ن دو حوزه قرار بگی��رد، یعنی نه به کار 
پژوهشی صرف مشغول شده و ارتباط خود را با سیاست قطع کند و نه 
با نزدیک ش��دن بیش از حد به جریان ها و گفتمان های سیاس��ی از کار 

پژوهشی بنیادین غافل شود.
داش��تن رویک��رد دانش��گاهی و دانش محور ی��ا رویکرد سیاس��تی و 
سیاس��ت محور، عاملی تعیین کننده در تعیین کارکرد و حوزه تأثیر یک 
کانون تفکر محس��وب می ش��ود. کانون های تفکر در عصر س��یل عظیم 
اطالعات می توانند اطالع��ات خوب را حفظ کرده و یافته های مطالعات 
بنیادین را به گزینه های سیاس��تی برای سیاس��ت مداران ترجمه کنند. 
تأثیرگ��ذاری کانون های تفکر بر فرآیند سیاس��ت گذاری به طور کلی از 

سه طریق انجام می شود:
* تغییر شیوه بحث پیرامون یک موضوع خاص یا تغییر موضوع بحث،

* ارائه آمارها و تحلیل های جدید
* ارائه پیشنهادهایی به دولت

کانون ه��ای تفکر به عنوان صدایی مس��تقل در سیاس��ت، می توانند 
ب��ا بهره گی��ری از فضای رس��انه ای، نگارش یادداش��ت ها و گزارش های 
کارشناسی، گفتمان های سیاس��تی و زبان قانون گذاری را شکل دهند. 
از جمل��ه معیارهای اندازه گیری تأثیرگ��ذاری کانون های تفکر می توان 
به ش��مار اس��تناد در رس��انه ها به پژوهش های آنها و همچنین مقایسه 
اولویت های سیاس��تِی کانون های تفکر با خروجی نهایی سیاس��ت های 
حکومتی اشاره کرد. با گسترش جامعه سیاست گذاری و بازیگران عرصه 
تعیین سیاس��ت ها، کانون های تفکر برای حفظ جایگاه و نقش خود در 
جامعه و فرآیند سیاس��ت گذاری باید به اصولی همچون استقالل مالی، 
فک��ری و حقوق��ی و همچنین عینیت و کیفیت پژوهش پایبند باش��ند 
و صرف��ا به تأیید دیدگاه های قدرت حاکمه نپردازند. در اینجاس��ت که 
موضوع »تفکر خودکار« در برابر »تفکر خالق« مطرح می شود. کانون های 
تفکری که صرفا تأییدکننده سیاس��ت های حزب یا دولت حاکم باشند، 
قدرت تفکر خالق و ارائه گزینه های متنوع را از دس��ت داده و از فلسفه 
وجودی خود فاصله می گیرند. مواردی وجود داشته است که کانون های 
تفک��ر ایدئولوژیک با پش��تیبانی از ایده های نادرس��ت، حکومت ها را به 
سوی رفتار زیانبار س��وق داده اند. تأمین بودجه کانون های تفکر توسط 
دولت ها ممکن است موجب تضعیف روحیه خالقیت در ارائه گزینه های 
سیاس��تی گوناگون ش��ود. در ایاالت متحده که مقری برای بزرگترین و 
پُرآوازه تری��ن کانون های تفکر جهان اس��ت، تف��اوت در منابع بودجه ای 
کانون ه��ای تفکر محافظه کار و لیبرال به تف��اوت در راهبردها، رهبری، 
شیوه تخصیص بودجه و معیارهای استخدام اعضا منجر می شود. با این 
تلقی کانون های تفکر چنانچه در کشوری فعال شوند به تعمیق سیاست 
و سیاس��ت گذاری کم��ک مؤثر می کنند و موجب ارتقای سیاس��ت ها و 

سیاست گذار ی ها در روند توسعه کشور می شوند.

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد

نقش کانون های تفکر در فرآیند سیاست گذاری
نگاه

گزارش فصلی اقتصاد ایران نشان می دهد
 برنامه ششم توسعه

طبق برنامه پیش نرفته است
مرک��ز آمار ایران، گزارش فصل��ی اقتصاد ایران در بهار 9۸ را 
منتش��ر کرد. آنطور که مرکز آمار ایران بیان کرده، این گزارش 
متشکل از آخرین اطالعات اقتصادی کشور است که به منظور 
رفع نیازهای آماری تصمیم گیران، برنامه ریزان و پژوهش��گران 
تهیه و انتشار آن از سال ۱۳9۶ آغاز شده است. این آمار توسط 
مرکز آمار ایران و دس��تگاه های اجرای��ی در ۱۱ بخش تنظیم 
ش��ده اس��ت. در این گزارش، ابت��دا تصوی��ری از اقتصاد ایران 
به همراه بررس��ی روند متغیرهای آن ارائه ش��ده اس��ت. منابع 
آماری این نش��ریه ش��امل نتایج آمارگیری نمونه ای اجرا شده 
توس��ط مرکز ایران و دس��تگاه های اجرایی بوده است. بسیاری 
از آمارهای ارائه ش��ده در این گزارش پیش از این نیز منتش��ر 
ش��ده و در اختیار مخاطب��ان قرار گرفته، ام��ا در این گزارش 
آماره��ا به صورت تجمیعی آورده ش��ده تا یک تصویر اقتصادی 
از بهار س��ال جاری ارائ��ه کند. یکی از آمارهای مورد بررس��ی 
در این گزارش، درخص��وص عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت 
اس��ت که مأخذ آن سازمان امور مالیاتی است. عمدتا آمارهای 
مالیات در س��ال های گذشته از سوی س��ازمان برنامه و بودجه 
منتش��ر می شد، اما به نظر می رس��د این آمارها از مالیات بهار 
س��ال  جاری مقدماتی بوده و در اختی��ار مخاطبان قرار گرفته 
است. براساس گزارش ها میزان کل مالیات ها در سه ماه نخست 
سال جاری به سطح ۲4.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل، یعنی بهار سال 97 رشد 
۲۸درصدی را ثبت کرده اس��ت، اما نکته قابل توجه این اس��ت 
که رش��د درآمدهای مالیاتی در سه ماه نخست، نسبت به روند 
فصول قبل بیش��تر بوده است به نحوی که در سه ماه اول سال 
97، این رش��د به میزان ۱۵درصد گزارش ش��ده بود. در شش 
ماه نخس��ت سال 97 این رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۸درصد ثبت شده و این رقم برای 9 ماه نخست به سطح 
۱0درصد رس��یده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد کل 
درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳97 به میزان ۱09 هزار میلیارد 
تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۱۳9۶ رشدی به میزان 
۱۳درصد را ثبت کرده است، بنابراین این آمارها نشان می دهد 
رش��د درآمدهای مالیاتی در بهار امسال، روند صعودی را ثبت 

کرده است.
گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد در بهار 9۸، رقم کل 
مالی��ات کاال و خدمات ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. 
ای��ن رقم کمتر از نیم��ی از کل درآمدهای مالیاتی )4۶درصد( 
را تش��کیل داده اس��ت. رقم کل مالیات کاال و خدمات در سال 
۱۳97 به میزان 44.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی ها 
نشان می دهد رقم مالیات کاال و خدمات در بهار امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۱۵درصد رشد کرده است. این رشد در 
سه ماه نخس��ت سال قبل ۳9درصد بوده اس��ت، بنابراین این 
موضوع نش��ان می دهد از سطح رشد مالیات بر کاال و خدمات 
در بهار امس��ال نس��بت به بهار سال قبل کاس��ته شده است، 
بنابراین عمده رش��د صورت گرفت��ه در کل درآمدهای مالیاتی 
به دلیل رش��د مالیات های مستقیم بوده است. اما از سطح رشد 

مالیات بر کاال و خدمات در بهار سال 9۸ کاسته شده است.
همچنین براس��اس ای��ن گزارش، در س��ال ۱۳97 در طرف 
عرض��ه، عرضه کل اقتص��اد ایران براب��ر 4۲۵۱497۸ میلیارد 
ریال، جم��ع ارزش افزوده رش��ته فعالیت های اقتص��ادی برابر 
۲4۲۲7۵۲۱ میلی��ارد ری��ال و محصول ناخال��ص داخلی برابر 
۲4۲9۳70۵ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳97 در طرف 
تقاض��ا نیز تقاضای کل اقتصاد ایران برابر 4۲۵۱497۸ میلیارد 
ریال، جمع تقاضای نهایی اقتص��اد برابر ۲۶۸7۲74۸ میلیارد 
ریال و محصول ناخالص داخلی برابر ۲4۲9۳70۵ میلیارد ریال 

بوده است.
حج��م نقدینگ��ی اقتص��اد ای��ران در س��ال گذش��ته ه��م 
۱۸۸۲۸900 میلیارد ریال بوده اس��ت که ۲۸۵۲۳00 میلیارد 
ری��ال یعنی ۱۵درصد آن را پ��ول و ۱۵97۶۶00 میلیارد ریال 
یعنی ۸۵ درصد را ش��به پول تش��کیل می دهد. در این س��ال 
حجم نقدینگی، پول و ش��به پول نسبت به سال قبل به ترتیب 
۲۳.۱، 4۶.۵ و ۱9.۶درصد رشد داشته است. همچنین در سال 
۱۳97 منابع بودجه کل کش��ور )مصوب( برابر با ۱۲۲۳۱۵00 
میلیارد ری��ال، منابع بودجه عمومی دولت 44۳۸۶00 میلیارد 
ریال و منابع ش��رکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به 

دولت و بانک ها ۸۳9۱۲00 میلیارد ریال بوده است.
در بخ��ش دیگ��ری از این گ��زارش، ش��اخص های منتخب 
اقتصادی برنامه شش��م توس��عه با عملکرد سال ۱۳97 مقایسه 
ش��ده و در ذیل آن آمده اس��ت: در برنامه شش��م توسعه برای 
محص��ول ناخال��ص داخلی متوس��ط رش��د س��االنه ۸درصد 
پیش بینی  شده اس��ت؛ این شاخص در سال ۱۳97 رقم منفی 
4.9درصد را نش��ان می دهد. متوسط نرخ تورم پیش بینی شده 
برای س��ال های برنامه ۸.۸درصد است و این در حالی است که 
این ش��اخص در سال ۱۳97 رقم ۲۶.9درصد را نشان می دهد. 
برای نرخ بیکاری نیز متوس��ط ۲۱0.۲درص��د در طول برنامه 
پیش بینی  ش��ده اس��ت، حال آنکه این شاخص در سال ۱۳97 
رقم ۱۲.0درصد را نش��ان می دهد. همچنین پیش بینی ضریب 
جینی برای س��ال آخر برنامه یعنی س��ال ۱400 برابر با 0.۳4 
اس��ت. این در حالی است که این شاخص در سال ۱۳97 رقم 

0.409۳ را نشان می دهد.
از س��وی دیگر، پیش بینی برنامه شش��م توسعه برای نسبت 
مالی��ات ب��ه محص��ول ناخالص داخل��ی در س��ال ۱۳9۶ رقم 
7.4درصد بوده اس��ت، حال آنکه این ش��اخص در سال ۱۳9۶ 
رقم ۶.۸درصد را نش��ان می دهد. همچنی��ن پیش بینی برنامه 
ششم توس��عه برای نس��بت منابع نفتی به کل منابع دولت در 
سال ۱۳9۶ رقم ۳4.7درصد بوده است و این درحالی است که 
این ش��اخص در سال ۱۳9۶ رقم ۲۸.7درصد را نشان می دهد. 
نکت��ه پایانی نیز اینکه پیش بینی برنامه شش��م توس��عه برای 
نس��بت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در س��ال ۱۳9۶ 
رقم ۳۵.۲درصد بوده اس��ت، حال آنکه این ش��اخص در سال 

۱۳9۶ رقم ۳۶.۲درصد را نشان می دهد.
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فرصت امروز: کاهش قدرت خرید خریداران مصرفی، کاهش انتظارات تورمی در 
بازار مس��کن، رخدادهای جهان و سوددهی باالی بورس در چند ماه اخیر از جمله 
دالیلی است که کارشناسان مسکن درخصوص چرایی کاهش قیمت خانه از آن یاد 
می کنند. در همین راس��تا، گزارش های رسمی بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن 
درباره تحوالت اخیر بازار مسکن نشان می دهد بخش مسکن پس از تجربه یک دوره 
جهش قیمت که از اواخر سال 9۶ آغاز و تقریبا تا اوایل سال 9۸ به طول انجامید، 
از نیمه تابس��تان امس��ال با یک چرخش وضعیت روبه رو شد. براساس آمارها، بازار 
مسکن در دو ماه پایانی فصل تابستان پس از آغاز ریزش حجم معامالت، با کاهش 
قیمت اس��می مواجه شد و آمارها نش��ان می دهد تورم ماهانه مسکن در مردادماه 

معادل ۳درصد رشد منفی و در شهریورماه حدود ۲درصد رشد منفی را ثبت کرد.
عوامل چهارگانه کاهش قیمت مسکن

در این میان، کارشناس��ان اقتصاد مس��کن، چهار دلیل عمده را به عنوان عوامل 
کاهش قیمت مس��کن معرفی می کنند. به گفته آنها، دلیل نخس��ت کاهش قیمت 
اس��می مس��کن، کاهش انتظارات تورمی در بازار است. س��رمایه گذاران در چنین 
شرایطی اشتیاق باالیی برای خرید ندارند زیرا انتظار تورمی نداشته و حتی با توجه 

به فضای روانی بازار، انتظار کاهش قیمت نیز دارند.
عامل دوم از دیدگاه کارشناسان، عدم اطمینان نسبت به آینده است. ر خدادهای 
اخیر منطقه و جهان، افکار عمومی را نسبت به آینده نامطمئن کرده است. این عدم 
اطمینان و افزایش تنش ها، باعث ش��ده است که بس��یاری از افراد نسبت به آینده 
بازارهای س��رمایه ای و به ویژه ملک که یک نوع سرمایه گذاری بلندمدت محسوب 

می شود و قابلیت نقدشوندگی در یک زمان کوتاه را ندارد، نامطمئن باشند.
اقتصاددانان، س��ومین عامل را روند سایر بازارهای سرمایه ای همچون بورس در 
ماه های اخیر می دانند. به گفته آنها، س��وددهی بس��یار باالی بازار سرمایه در چند 
ماه اخیر باعث جذب س��رمایه زیادی به این بازار ش��ده اس��ت. در چنین شرایطی، 
سرمایه گذاران ترجیح می دهند نقدینگی خود را به جای بازار ملک، وارد بازار بورس 
یا س��پرده بانکی کنند که می تواند نرخ سوددهی باالتری را )با توجه به عامل اول( 

نصیب شان کنند.
همچنین کاهش قدرت خرید خریداران مصرفی، عامل مهم دیگری است که مانع 
از ورود شهروندان به بازار و در نتیجه کاهش حجم معامالت و کاهش قیمت اسمی 
مسکن شده است. اگرچه س��ه عامل اول، همگی متوجه خریداران سرمایه ای بود، 

اما این عامل مس��تقیما به مصرف کنندگان باز می گردد. این دسته از خریداران به 
دلیل عدم افزایش سقف تسهیالت مسکن علی رغم افزایش شدید قیمت مسکن در 
سال گذشته، با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شده اند که باعث خروج بسیاری 

از آنها از بازار شده است.
کارشناس��ان و فعاالن بازار مسکن با توجه به این چهار فاکتور، روند بازار مسکن 
در ماه های آتی را وابسته به مجموعه عوامل بیرونی بخش مسکن همچون وضعیت 
اقتصاد کالن، سایر بازارهای سرمایه ای، تحوالت منطقه ای و همچنین برخی عوامل 

درون بخشی همچون تغییر سقف افزایش تسهیالت خرید مسکن عنوان می کنند.
تفاوت رفتار بازار مسکن در شمال و جنوب پایتخت

در این میان، وضعیت بازار مس��کن پایتخت می تواند نش��اندهنده سمت و سوی 
کلی بازار مسکن در سراسر کشور باشد. در این باره، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
با بیان اینکه شهریورماه قیمت مسکن در شمال تهران ۱۱درصد نسبت به مردادماه 
کاهش داشته است، گفت: معامالت در مهرماه حدود ۲0درصد نسبت به شهریورماه 

افزایش داشته است.
به گفته مصطفی قلی خسروی، بعد از تیرماه امسال قیمت خانه در شمال تهران 
هر ماه به طور مرتب کاهش داشته و هم اکنون به سطح اسفندماه سال قبل برگشته 
اما در کل ش��هر این اتفاق رخ نداده اس��ت؛ به طوری که اس��فندماه 97 میانگین 
قیم��ت آپارتمان در منطقه یک، متری ۲4 میلی��ون تومان بود که در ماه های پس 
از آن افزایش پیدا کرد و حتی در تیرماه امس��ال به متری ۳0 میلیون تومان رسید 

اما هم اکنون مجددا متوسط قیمت در این منطقه ۲4 میلیون تومان شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک معتقد است این مساله نشان می دهد که تقاضای 
سرمایه گذاری از بازار مسکن خارج شده اما نمی توانیم به طور قطعی انتظار داشته 
باش��یم که قیمت مسکن در سایر مناطق شهر تهران به یکباره همانند منطقه یک 
۲۵درصد کاهش پیدا کند؛ چرا که رفتار بازار در ش��مال پایتخت با جنوب متفاوت 

است.
روند آهسته کاهش قیمت در جنوب تهران

او با بیان اینکه معموال فش��ار تقاضای مصرفی در مرکز و جنوب تهران، بیش��تر 
از ش��مال ش��هر اس��ت، گفت: میانگین قیمت مسکن ش��هر تهران در شهریورماه 
۲.۸درصد نسبت به مردادماه کاهش یافت؛ در حالی که افت قیمت در مناطق یک 
و س��ه به ترتیب ۱۱درصد و ۸درصد بود؛ یعنی در ش��رایطی که قیمت مسکن در 

بخش تقاضای س��رمایه گذاری ریزش محسوسی داشته، در بخش مصرفی، کاهش 
چشمگیری نداشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران ادامه داد: تعداد قراردادهای خرید و فروش 
آپارتمان شهر تهران در شهریورماه ۲7۸7 فقره بوده که اگر این تعداد را تقسیم بر 
مناطق بیست ودوگانه شهر کنیم سهم هر منطقه باید ۱۲۶ قرارداد باشد. در مناطق 
یک و سه تقریبا همین تعداد معامله انجام شده اما در مناطق 9، ۱۲، ۱۳، ۱۶ تا ۲۲ 

تعداد قراردادها کمتر از سایر مناطق است.
به گفته خس��روی، به نظر می رس��د توان متقاضیان در جنوب شهر به قیمت ها 
نمی رسد اما با توجه به اینکه رشد قیمت در این مناطق دیرتر از شمال شهر اتفاق 
افت��اد مالکان چندان تخفیف نمی دهند و حت��ی در بعضی محله های نیمه جنوبی 

تهران قیمت های پیشنهادی در حال افزایش است.
وقتی عمده معامالت در مرکز پایتخت انجام می شود

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران همچنین از انجام عمده معامالت مسکن در 
مرکز تهران خبر داد و گفت:  عمده معامالت مسکن در شش منطقه میانی تهران 
رخ داده است. در محدوده میانی شهر که خانوارهای متوسط زندگی می کنند قیمت 
مسکن مقداری کاهش یافته و اعداد و ارقام حاکی از آن است که این محله ها کانون 
خرید و فروش هس��تند. البته در این بخش نیز اغلب مش��تریان به دنبال فایل های 

زیر قیمت هستند.
او با بیان اینکه کاهش قیمت در مناطق ش��مال پایتخت به س��رعت انجام شده 
اس��ت، گفت: پیش بینی ما این اس��ت که بازار مس��کن در نیمه دوم سال به سمت 
کاهش نس��بی قیم��ت در مناطق میانی و جنوب حرکت کند، ام��ا افت در این دو 
محدوده بس��یار آرام خواهد بود و ممکن اس��ت در بعضی محله ها که عرضه کمتر 
از تقاضا است قیمت ها اصال پایین نیاید. به همین دلیل ریسک به تعویق انداختن 
معامالت چندان منطقی نیست و توصیه می کنیم خریداران مصرفی به تدریج اقدام 

به خرید کنند.
خسروی درباره آخرین وضعیت خرید و فروش ملک در شهر تهران نیز گفت: در 
مهرماه ش��اهد افزایش ۲0درصدی معامالت مسکن نسبت به ماه قبل بوده ایم؛ در 
حالی که معموال تعداد قراردادها در مهرماه هر سال نسبت به شهریورماه که پیک 
جابه جایی محسوب می ش��ود به نصف می رسید، بنابراین به نظر می رسد برخی از 

خریداران آینده نگر پس از کاهش نسبی قیمت ها وارد بازار شده اند.

معامالت بازار مسکن در کدام مناطق پایتخت داغ تر است؟

چرخش وضعیت بازار مسکن
یادداشت

صادرکنندگان کاری کردند کارستان

امس��ال، سال ویژه ای برای صادرکنندگان است؛ کشور از ابتدای سال ۱۳97 
با مس��ائل و مشکالت عدیده ای در اقتصاد کالن و تجارت خارجی روبه رو بود و 
صادرکنندگان کشور نیز با تنگناهای خاصی روبه رو شدند. در این شرایط تعجیل 
در تصمیم گیری ه��ا و عدم نظرخواهی از فعاالن اقتصادی مش��کالت فراوانی را 
ب��رای صادرکنندگان حرفه ای کش��ور ایجاد کرد و در م��واردی حتی این افراد 

با تعبیر و تفسیرهای ناروا و گاه نامهربانانه در حوزه برگشت ارز مواجه شدند.
آن روزها گذش��ت و امروز، وقتی  که کارنامه صادرکنندگان کشور را بررسی 
می کنیم ش��اهد هس��تیم که باوجود همه تنگناها و ناهمواری ها و مصائبی که 
در این مدت بر کش��ور و فعاالن اقتصادی تحمیل شد، صادرکنندگان با حس 
میهن پرستی و توجه ویژه به محدودیت ها و نیازهای کشور، کاری کارستان انجام 
دادند و توانستند با تالش فزاینده و عبور از راه های بسیار سخت، به این توفیق 

برسند که مقدار قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کنند.
امروز مسئوالن و مدیران در بخش های دولتی هم به این قضیه واقف هستند 
ک��ه عملکرد صادرکنندگان در انج��ام صادرات و برگردان��دن ارز حاصل از آن 
قابل قبول بوده و بیش از 70درصد از ارز حاصل از صادرات به کش��ور برگش��ته 

است که توانسته گشایش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
خوش��بختانه در ط��ول چند م��اه گذش��ته راه گفت وگو و تعامل بیش��تر با 
تصمیم گیران دولتی فراهم شده است و با تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران و 
تعامل خوبی که بانک مرکزی با این کمیته برقرار کرده است، ما موفق شدیم که 
راه صادرات را به سمت وسوی منطقی تر تغییر جهت دهیم. من از این بابت هم 
از اعضای کمیته ارزی اتاق ایران و هم از مسئوالن بانک مرکزی صمیمانه تشکر 
می کنم که این روند را به سمت وس��وی مثبت سوق دادند و مطمئن هستم در 
ماه های آینده، خواهیم توانست مشکالت موجود را نیز در سایه تعامل و توافق 

خوب در تصمیم گیری ها رفع کنیم.
امیدواریم از این به بعد بخشنامه های خلق الساعه نداشته باشیم و چشم انداز 
صادرات در یک دوره زمانی معقول برای صادرکنندگان قابل پیش بینی باش��د. 
امیدواری��م ثبات در قوانین و مقررات حوزه صادرات در یک دوره زمانی معقول 
م��ورد توجه قرار بگی��رد و از همه مهم تر اینکه امکان و مجال برنامه ریزی برای 
آینده برای صادرکنندگان کشور مهیا شود؛ چراکه به دست آوردن یک بازار کار 
س��ختی است اما اگر یک بازار از دس��ت برود، به دست آوردن دوباره آن بسیار 

سخت تر و در بعضی موارد غیرممکن است.
امی��دوارم آنچه رهبر معظم انقالب درباره کس��ب نظر از بخش خصوصی و 
مشورت با فعاالن اقتصادی فرمودند و بارها بر آن تأکید داشتند به صورت جدی 
مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و در این میان، بیش  از پیش به صادرکنندگان 

که جزو فعاالن اقتصادی درجه یک محسوب می شوند اعتنا شود.
اینکه یک صادرکننده و فعال اقتصادی به عنوان سردار جبهه جنگ اقتصادی 
نام برده ش��ود و بعد همین س��ردار جبهه جنگ اقتصادی به ن��اروا مورد اتهام 
قرار بگیرد، اعتماد متقابل میان صادرکنندگان و مس��ئوالن کشور را خدشه دار 
می کند؛ بر این اس��اس، به نظر من ایجاد اعتماد مهم ترین مس��ئله ای است که 
می تواند در یک پیوند مناس��ب میان دولت و بخش خصوصی، حرکت فعاالن 
اقتصادی را به سمت جلو هموار کند و اهداف اقتصادی بخش صادرات را محقق 

کند.
به جرأت می توان گفت که در وضعیت کنونی، هیچ بخشی از اقتصاد به اندازه 
بخش صادرات نمی تواند در حل مشکالت کشور مؤثر باشد و من مطمئن هستم 
با اراده ای که صادرکنندگان کشور دارند و توجهی که تصمیم گیران دولتی برای 
تعامل با این بخش گرفته اند، آینده بسیار مثبت تری را نسبت به گذشته تجربه 

خواهیم کرد.
م��ن، به عنوان نماین��ده بخش خصوصی، صمیمانه به هم��ه صادرکنندگان 
خسته نباشید عرضه کرده و از تالش های صادقانه همه صادرکنندگان حرفه ای و 

سالم قدردانی و تشکر می کنم.

چرا برگزاری مراسم روز ملی صادرات مهم است؟
مراسم روز ملی صادرات شاید وقتی دیگر

صادرات غیرنفتی ایران که طی دو س��ال گذش��ته اتفاقات عجیب و 
بدیعی را از سر گذرانده و به گفته فعاالن اقتصادی با روزهای خوشش 
نی��ز فاصل��ه گرفته، حاال گرامیداش��ت خود را نیز در هال��ه ای از ابهام 
می بیند. براساس تقویم رسمی کشور، روز ۲9 مهرماه هر سال مصادف 
است با روز »صادرات« و دست کم طی دو دهه گذشته، در مراسمی که 
عالی ترین مقام دولتی به همراه اعضای کابینه و جمع زیادی از فعاالن 
بخش خصوصی در آن حضور دارد، این روز گرامی  داش��ته ش��ده و از 

صادرکنندگان نمونه ملی در آن سال تقدیر و تجلیل به عمل می آید.
اما امس��ال آنطور که سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد، مراسم 
روز ملی صادرات در تاریخ همیش��گی آن یعنی روز ۲9 مهرماه برگزار 
نش��ده و طبق اطالعیه ای که روی وب س��ایت این س��ازمان آمده، این 

مراسم به روز دیگری موکول شده  است.
براس��اس اعالم روابط عمومی سازمان توس��عه تجارت ایران، تاریخ 
دقیق برگزاری گرامیداش��ت بیست و س��ومین س��الروز ملی صادرات 
»متعاقباً« اعالم خواهد ش��د و مقرر ش��ده که این مراسم »پس از ماه 
صف��ر، ایام عزاداری اباعبداهلل الحس��ین )ع(، رحلت پیامبر اکرم )ص(، 

شهادت امام رضا)ع( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( برگزار شود.«
همچنین سازمان توس��عه تجارت ایران در این اطالعیه که از سوی 
روابط عمومی این س��ازمان منتش��ر ش��ده، آورده اس��ت »با توجه به 
برنامه های س��ازمان توسعه تجارت ایران، به زودی، منطبق با نقشه راه 
تنظیم بازار، تحوالت مثبت و چش��مگیری را در بخش صادرات شاهد 
خواهیم بود.« مراس��م روز ملی صادرات طی س��ال های اخیر معموالً 
ب��ا نقد فعاالن اقتصادی به ش��یوه برگزاری مراس��م، دعوت مهمانان و 
حتی سازوکار انتخاب صادرکننده نمونه بوده است، با این حال بخش  
خصوصی همیش��ه این فرصت را غنیمت شمرده و در مراسم روز ملی 
صادرات، راهکارهای خود برای بهبود سیاست ها و تصمیمات اعمال شده 
در حوزه صادرات و تجارت خارجی را با دولتمردان به اشتراک گذاشته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که طی سال جاری، وضع عوارض و تعرفه، 
ممنوعیت ها و محدودیت ها در صادرات برخی اقالم، باعث سردرگمی و 
نااطمینانی فعاالن اقتصادی شده است. روز ملی صادرات که برگزاری 
آن به تعویق افتاده اس��ت، نه صرفاً از باب برگزاری مراس��م، سخنرانی 
و تقدی��ر از صادرکنندگان، که از باب باز ش��دن دریچه گفت وگو حائز 
اهمیت است و امید اس��ت که برنامه برگزاری آن در اسرع وقت اعالم 
و برای این روز خاص، با مش��ارکت و همکاری بخش خصوصی، برنامه 

مناسبی تدوین شود.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

غالمحسین شافعی
 رئیس اتاق بازرگانی ایران

در حالی رئیس جمهوری هفته گذش��ته در نشست خبری خود اعالم 
کرد که مسیر کنونی تخصیص یارانه سوخت و حامل های انرژی عادالنه 
نیس��ت که بخش خصوصی چند سالی اس��ت بر این نکته تأکید دارد و 
خواستار تغییرات اساسی در نحوه تخصیص یارانه انرژی است؛ موضوعی 
که به نظر می رسد دولت با وجود وقوف به آن هنوز راهکاری برای تغییر 

شیوه تخصیص یارانه انرژی ندارد.
برای درک درست عادالنه نبودن روش کنونی تخصیص یارانه ها فقط 
کافی اس��ت نگاهی به آمارهای سازمان برنامه وبودجه داشت؛ جایی که 
طبق گزارش های این سازمان در حال حاضر دهک اول جامعه ۲۳ برابر 
دهک آخر جامعه از یارانه بنزین بهره مند  می شود و این عدد برای یارانه 

برق ۳.۶ برابر و یارانه گاز ۲.۵ برابر است. 
هفته گذش��ته حسن روحانی در نشس��ت خبری خود گفته بود: »در 
زمینه س��وخت و حامل های انرژی آنچه امروز با آن مواجه هستیم، یک 
مس��یر عادالنه مناسبی نیس��ت، باید روی آن فکر شود البته معنای آن 
این نیس��ت که یک بار س��نگینی بر مردم تحمیل شود. یعنی دنبال این 
نیس��تیم که قیمت سوخت مانند ترکیه، یک لیتر بنزین ۱۵ هزار تومان 
و در اروپ��ا ۲0 هزار تومان ش��ود یا در کش��ورهای عربی جنوب، بنزین 
لیتری ۶ هزار تومان است. ما دنبال این نیستیم که بخواهیم یارانه را از 
قیمت بنزین یا س��وخت و به طورکلی حامل های انرژی برداریم و قیمت 
را واقع��ی کنیم، این کار نه امکان پذیر اس��ت و نه برای مردم ما در این 
ش��رایط اقتصادی، قابل تحمل است، اما درعین حال داریم فکر می کنیم 
که یک تغییراتی در این زمینه انجام شود و اگر به تصمیم نهایی برسیم 

به اطالع مردم می رسانیم.«
البته به نظر می رسد که کسری بودجه با توجه به مشکالت تحریم ها 

و کاهش ش��دید فروش نفت و درآمدهای کشور، راه چاره دیگری برای 
دولت باقی نگذاش��ته که در نح��وه تخصیص یارانه تحوالتی را رقم بزند 
و در این  بین پیش��نهاد اصلی کارشناسان و س��ناریوی اصلی که پیش 
روی دولت است؛ سهمیه بندی بنزین و مشخص کردن سهمیه مشخص 
و تخصی��ص آن ب��ه هر فرد ایرانی به جای خودرو اس��ت به این معنا که 
همچون یارانه نقدی که تا یک ماه پیش به حساب همه ایرانی ها ریخته 
می ش��د، س��همیه ای مش��خص ) مثاًل ۳0 لیتر( به همه ایرانی ها در ماه 
)جدا از اینکه ماش��ین دارند یا نه( تخصیص داده ش��ود و امکان فروش 
آن هم از س��وی اف��رادی که خودرو ندارند به کس��انی که خودرو دارند، 
وجود داش��ته باش��د. همچنین افرادی که خارج از سهمیه می خواهند 
بنزی��ن بزنند با قیمت باالت��ر )از بنزین س��همیه ای و دولتی( بنزین را 
دریافت کنند و طی چند س��ال آینده به مرور زمان قیمت بنزین آزاد به 

میانگین فوب خلیج فارس نزدیک شود.
طب��ق آمارهای رس��می به صورت میانگین روزانه ح��دود 90 میلیون 
لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که اگر این عدد به جمعیت کشور 
تقس��یم شود س��هم هر نفر کمی بیش از ۱.۱ لیتر می شود یعنی در ماه 
حدود ۳۲ لیتر به ازای هر نفر بنزین در کشور مصرف می شود. همچنین 
با توجه به اینکه بعد خانوار ایرانی به متوس��ط ۳.۳ نفر رس��یده اس��ت، 
س��هم هر خان��واده در ماه از مصرف بنزین به ص��ورت میانگین جمعیت 
حدود ۱00 لیتر خواهد ش��د، اما این آمارها و میانگین ها در ش��رایطی 
ارائه می ش��ود که تنها ۵۳.۲ خانواده های ش��هری و ۳۲.۳ خانواده های 
روس��تایی خودرو دارند؛ اع��دادی که به خوبی نش��ان می دهد جمعیت 
زیادی از کش��ور م��ا عماًل از یاران��ه ای که برای بنزین از س��وی دولت 
پرداخت می ش��ود، هیچ بهره ای نمی برند و در مقابل و در شرایط نابرابر 

برخ��ی از خانواده ها با داش��تن چند خودرو چند براب��ر دیگران از یارانه 
بنزین استفاده می کنند. طبق اعالم سازمان برنامه وبودجه دولت امسال 
۵4۱ه��زار میلیارد توم��ان یارانه پنهان گاز طبیع��ی، ۱۸0هزار میلیارد 
توم��ان یارانه بنزین، ۱۸۱هزار میلیارد توم��ان یارانه نفت گاز و ۸۵هزار 
تومان هم یارانه برای س��ایر حامل های انرژی ش��امل برق، نفت سفید، 
نفت کوره و... پرداخت می کند. سال گذشته طرحی از سوی اتاق تهران 
برای اصالح تخصیص یارانه انرژی تدوین و به دولت ارائه ش��د که طبق 
آن مناب��ع حاصل از یارانه بنزی��ن به جای تخصیص به خودروها به افراد 
و خانواده ها پرداخت ش��ود. موضوعی که رئیس اتاق تهران هم  بارها بر 
آن تأکید کرده و ازجمله در دیدار مسئوالن اتاق های بازرگانی با معاون 
اول رئیس جمهور به توزیع یارانه پنهان و آشکار  و ضرورت چاره اندیشی 
دولت برای حل این مس��ئله اشاره کرد. مسعود خوانساری در یادداشتی 
که با عنوان »فاجعه یارانه انرژی« منتش��ر ک��رده، بر ضرورت بازنگری 
در تخصی��ص یارانه انرژی تأکید کرد و  نوش��ت: »هدف اصلي پرداخت 
یارانه ها، حمایت از اقش��ار کم درآمد جامع��ه و افزایش عدالت اقتصادي 
اس��ت، اما آیا آنچه در عمل رخ مي دهد در مس��یر محقق کردن همین 
هدف است؟ باید در اجرای این فرآیند تغییر ایجاد شود و در حال حاضر 

عماًل اقشار کم درآمد از یارانه انرژی بهره ای نمی برند.«
در ای��ن  بین البته دولت تحول در تخصیص یارانه ها را با حذف یارانه 
نق��دی یک میلیون و ۱00 هزار غیرنیازمند، از فهرس��ت یارانه در دو ماه 
گذش��ته کلید زده و طبق اعالم مس��ئوالن دولتی تا پایان س��ال یارانه 
نقدی ۳دهک باالیی جامعه یعنی دهک های هش��تم، نهم و دهم شامل 
۲4 میلیون نفر را قطع خواهد کرد اما سؤال این است که آیا تحوالت به 

یارانه انرژی هم خواهد رسید؟

آیا مسیر تخصیص یارانه انرژی عادالنه می شود؟

لزوم بازنگری در شیوه تخصیص یارانه انرژی
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بهره مرکب از تسهیالت معوق حذف شد

خبر مهم برای بدهکاران بانکی
بهره مرکب با مصوبه ش��ورای پول و اعتبار از تسهیالت معوق 
حذف ش��ده و بر این اس��اس، بانک ها حق دریافت س��ود از وجه 

التزام وام های معوق را ندارند.
یاس��ر مرادی، کارش��ناس حقوق بانکی در گفت وگو با مهر، از 
ابالغ بخش��نامه بانک مرکزی درخصوص عدم تقسیط وجه التزام 
از سوی بانک ها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، 
بانک ها از این فرصت اس��تفاده کرده و پس از سررسید تسهیالت 
بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و 
در قبال این کار، س��ود بیش��تری را از مشتریان طلب می کردند؛ 
این در حالی است که این رفتار بانک ها در مورد عقود مشارکتی 
درس��ت است و می توان اگر موضوع مش��ارکت باقی باشد، مدت 
ق��رارداد را افزایش داده و س��ود بیش��تری از تس��هیالت گیرنده 
دریاف��ت کرد، ام��ا اگر عقود مبادله ای منعقد ش��ده باش��د، این 

موضوع اشتباه است.
وی اف��زود: مطابق با عقود طراحی ش��ده، اگر ی��ک کاال یکبار 
فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله 
کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به 
همین دلیل هم ش��ورای پول و اعتبار پس از بررسی های مداوم، 

مصوبه ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.
این کارش��ناس حقوق بانکی خاطرنش��ان کرد: بر این اساس، 
بانک مرکزی در دس��تورالعملی که ش��هریورماه س��ال 9۶ ابالغ 
ک��رده، امهال مطالبات بانک��ی را به تمامی بانک ه��ا ابالغ کرده 
اس��ت، اما اکنون در بخش��نامه جدیدی که صادر ش��ده، بانک ها 
اجازه ندارند که وجه التزام را تقس��یط کرده و مجدد از آن سود 

مطالبه کنند.
وی گف��ت: در ای��ن زمینه، فارغ از نکات مهم��ی که در داخل 
دس��تورالعمل س��ال گذش��ته بانک مرکزی درخص��وص امهال 
مطالبات بانکی وجود دارد و ش��یوه های امه��ال و نحوه آن را به 
بانک ها تکلیف می کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال 
س��لیقه درخصوص وجه التزام از سوی بانک ها کنار گذاشته شده 
و ش��یوه واحدی در ش��بکه بانکی در پیش گرفته شود، اما نکته 
مهم این است که در گذشته، وقتی که بانک ها امهال مطالبات را 
انجام می دادند، از جرائم تاخیر تادیه و وجه التزام ها، مجدد وجه 

التزام دریافت می کردند که این خود، باعث ربح مرکب می شد.
به گفته مرادی، در ماده ۶ دس��تورالعمل جدید بانک مرکزی، 
تصریح ش��ده اس��ت که هرگونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، 
مس��تلزم تعیین تکلی��ف وجه الت��زام تاخیر تادیه دی��ن بوده و 
درخصوص تعیین تکلیف آن نیز دستورالعمل مشخص کرده که 
ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری 
نیز اعالم کرده که در تمام روش های امهالی مورد استفاده از این 
دس��تورالعمل که بانک ها می خواهن��د در روش های امهال از آن 
اس��تفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه الت��زام تاخیر تادیه دین، 
مش��مول س��ود و وجه التزام باش��د؛ این به معنای آن است که 
بانک ها قبل از اینکه مطالب مش��تریان را امهال کنند، ابتدا باید 
وجه التزام های تعبیه ش��ده روی تسهیالت را تعیین تکلیف کرده 

و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند.
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک ها برای امهال 
وام ها، ابتدا باید این وجه التزام ش��امل س��ود پس از سررسید به 
ع��الوه ۶درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقس��اطی از 
مشتری دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک 

اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیالت فقط 
۶درصد نیس��ت؛ در حالی که عم��وم مردم فکر می کنند این رقم 
را ب��ه عنوان وجه الت��زام می پردازند؛ در حالی که این وجه التزام 
مرکب از س��ود پس از سررس��ید، به عالوه ۶درصد اس��ت؛ یعنی 
اگر تس��هیالتی باید در مدت زمان ۲4 ماه بازپرداخت می شد، اما 
مش��تری پس از گذشت چهار س��ال آن را پرداخت نکرده است، 
فقط برای دو س��ال آن مکلف است که س��ود بپردازد و برای دو 
س��ال بعد، فقط وجه التزام را به ع��الوه ۶درصد پرداخت خواهد 

کرد.
ای��ن کارش��ناس حق��وق بانک��ی خاطرنش��ان کرد: براس��اس 
دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک ها برای امهال وام ها، ابتدا 
باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به عالوه ۶درصد 
را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت 
کنند و س��پس به س��مت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت 

سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وی افزود: از س��وی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی 
مش��تریان، بانک ها اجازه ندارند که بر روی تقس��یطی که انجام 
می دهند، س��ود دریافت کنند، چراکه در بس��یاری از پرونده های 
مطالب��ات معوق، وجه التزام از اصل و س��ود تس��هیالت بیش��تر 
می ش��ود. به همین دلیل ش��ورای پول و اعتب��ار مصوب کرده تا 
بانک ها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین 
دلی��ل اکنون اتفاقی که رخ داده آن اس��ت که بانک ها تمایلی به 
اقس��اط وجه التزام نداش��ته و مش��تریان را مجبور کرده اند تا به 
ص��ورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم س��نگینی برای 

مشتریان است.
مرادی ادامه داد: در واقع فش��اری از سوی بانک ها به بدهکاران 
بانکی وارد می شود که براساس آن، پیش بینی می شود که عمده 
مش��تریان نتوانند این مبال��غ را پرداخت کنند که اگرچه در کل 
این دس��تورالعمل به نفع مش��تریان و به ضرر بانک ها اس��ت، اما 
پرداخت نقدی آن هم فش��اری را به مشتریان وارد خواهد آورد، 
اما نکته مهم آن اس��ت که ربح مرکب از تس��هیالت معوق جمع 

می شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانک ها ندارد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بانک ها این دس��تورالعمل 
را می توانن��د دور بزنن��د، گف��ت: اخباری وج��ود دارد که کانون 
هماهنگ��ی بانک ه��ا مذاکراتی را با بانک مرکزی ش��روع کرده تا 
اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که 
ممکن است یکسری آپشن ها از سوی بانک مرکزی برای بانک ها 
در نظر گرفته شود؛  به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول 

و اعتبار مصوب شود.

بانکنامه

رش��د بی سابقه حجم نقدینگی در س��ال های اخیر به دغدغه اصلی دولتمردان و 
حتی تا اندازه ای عموم مردم بدل شده است و این مسئله به صورت یک فرصت یا 
تهدید ش��ناور، با تجربه تاریخی بلندمدت خود در ایران در مراحل حساس انتخاب 
یک محل دیگر جهت لنگر انداختن است؛ محلی که می تواند هم شرایط تورم زا را 
به دنبال داش��ته باش��د و هم با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای پولی و مالی از طرف 
متولیان اقتصاد کش��ور، فرصتی جهت رام کردن این اسب سرکش و هدایت آن به 

سمت بازارهای رسمی  باشد.
در این میان، بررسی آمارهای بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در 40 سال 
گذش��ته و در س��ال های پس از انقالب حاکی از آن است که بیشترین میزان رشد 
نقدینگی مربوط به سال ۱۳۸۵ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، حجم نقدینگی از جمله فاکتورهایی است که اغلب مورد 
توجه کارشناس��ان و منتقدان قرار می گیرد و دوره ای نیست که درباره آن صحبت 
نش��ود، چراکه در شرایط تورمی منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن 

می دانند و در شرایط کنترل تورم بازهم از قفل شدن نقدینگی صحبت می کنند.
مجموعه پول شامل سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس 
و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، 
س��پرده های قرض الحسنه پس انداز و س��پرده های متفرقه را نقدینگی می نامند؛ به 
عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیس��تم بانکی است که قابلیت 
تورم زایی دارد، بدین معنا که چنانچه حجم پول نقد باال باشد، قدرت خرید باال رفته 

و باعث گران شدن کاال یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می شود.

س��ال گذشته نیز با افزایش نرخ تورم هجمه های زیادی به دولت و بانک مرکزی 
به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع 
مورد توجه قرار دارد که بر همین اس��اس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن را در 

سال های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.
براساس آمار بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵7 حدود ۲۵۸ هزار 

میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال های ۱۳۵9 و ۱۳۶0 را به ترتیب 
4۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعالم کرده است و به این ترتیب درصد 
افزای��ش نقدینگی در این س��ال ها ۳7، ۲7 و ۱۵درصد بوده اس��ت که 
نشان می دهد روند رشد نقدینگی در سال های نخستین جنگ تحمیلی 

با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
رش��د نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲درصد رسید، 
اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال 

پیش از آن تنها ۶درصد بود.
از س��ال ۱۳۶۳ تا س��ال ۱۳70 رش��د نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲4 

درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳7۲ به بیش از ۳4درصد رسید.
در سال های ۱۳7۲ تا ۱۳7۶ که سال های پایانی ریاست جمهوری مرحوم آیت اهلل 
هاش��می رفسنجانی بود و دوره س��ازندگی نام گرفت، روند رشد نقدینگی سرعت 
بیشتری یافت و در این سال ها این رشد به ۳7.۵درصد هم رسید، اما در سال های 
نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲0درصد 

بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸درصد رسید.
دولت اصالحات در دوره دوم روند رش��د نقدینگ��ی را افزایش داد، به طوری که 

میانگین رشد نقدینگی در این سال ها رقمی در حدود ۳0درصد بوده است.
ب��ا پایان یافتن دوره اصالحات و روی کار آم��دن دولت نهم، محمد احمدی نژاد، 
رکورد رش��د نقدینگی را زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی 
یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳9.4درصد رسید و پس از یک دوره کاهش در سال 
پایانی ریاس��ت جمهوری او بار دیگر نقدینگی رش��د قابل توجهی داشت و به بیش 

از ۳0درصد رسید.
با این حال دولت روحانی تالش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین 
اس��اس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳درصد 
نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سال های ۱۳9۵ ، ۱۳9۶ و ۱۳97 به ترتیب 

۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱درصد بوده است.
هرچند که برخی کارشناس��ان از حجم نقدینگی سرگردان و افزایش 
بی رویه آن در سال جاری انتقاد می کردند، اما آمار حاکی از آن است که 
میزان رشد نقدینگی در سال گذشته تغییر چندانی نسبت به سال های 

پیش از آن نداشته است.
ب��ه این ترتیب، آمار بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که کمترین میزان رش��د 
نقدینگی در جمهوری اس��المی، مربوط به سال ۱۳۶۳ با ریاست جمهوری آیت اهلل 
العظمی س��یدعلی خامنه ای و بیشترین میزان رش��د نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به 

ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد بیشترین رکورد رشد نقدینگی متعلق به دولت نهم در سال ۱۳۸۵ است

۴۰ سال نقدینگی

بررسی ها نشان می دهد سهم »شبه پول« از مجموع نقدینگی که نقش موثری در 
کنترل تورم کوتاه مدت  دارد در خرداد 9۸ به ۸4.۳درصد کاهش یافته است که افت 

۲.7درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، امروز با توجه به تاثیر منفی تورم بر اقتصاد کشور، همواره تالش 
می ش��ود که س��هم عوامل تورم زا در اقتصاد کاهش یافته و نقدینگی سرگردان به 
محل هایی هدایت شود که پول نقد را از دسترس مردم دور نگاه دارد. بر این اساس 
نقش سیاست های پولی برای هدایت نقدینگی به سوی شبه پول و کاهش سهم پول 
در اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، بنابراین دولت ها با باال و پایین بردن 
س��ود انواع س��پرده ها و اوراق بهادار در نظر دارند که مسیر نقدینگی )شامل پول و 

شبه پول( را کنترل کرده و به تبع آن تورم را مهار کنند.
پول شامل اسکناس، کارت های اعتباری و دارایی قابل دریافت از طریق چک است. 
پول به دلیل اینکه در دسترس مردم قرار دارد به راحتی قابل خرج کردن است و به 
همین دلیل باعث افزایش تورم می شود، اما شبه پول، در نقطه مقابل قرار داشته و 
برای کوتاه مدت، خاصیت ضد تورمی دارد. شبه پول نوعی از سپرده های مدت دار به 
ش��مار می رود که امکان نقدشوندگی  هزینه کردن آن به آسانی امکان پذیر نیست، 
بنابراین ابزاری مفید و جذاب برای کنترل تورم به شمار می رود. اوراق قرضه، اسناد 
خزانه، قرض الحسنه و سپرده های مدت دار از جمله انواع شبه پول به شمار می روند 
که نقدشدن آنها به طور مستقیم ممکن نبوده و نیازمند زمان است. دولت ها تالش 

می کنند با اعمال سیاست های پولی و افزایش سود سپرده های مربوط به شبه پول، 
نقدینگی جامعه را س��وی آنها بکش��انند تا بتوانند در کوتاه مدت، نرخ تورم را مهار 
کنند. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد، ارزش نقدینگی در پایان خرداد 9۸ 
به بیش از ۱979 هزار میلیارد تومان رس��ید که ۳۱0 هزار میلیارد تومان از آن به 

پول و ۱۶۶9 هزار میلیارد تومان به شبه پول تعلق داشته است.
* رشد ۵0درصدی حجم پول: حجم پول در خرداد امسال به ۳۱0.۸ هزار میلیارد 
تومان رس��ید که در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال ۵0.9درصد و نسبت به اسفند 
97 حدود 9درصد رش��د را نش��ان می دهد. حجم پول )شامل اسکناس، کارت های 
اعتب��اری و دارایی قابل دریافت از طریق چک( در خرداد س��ال 97 حدود ۲0۵.9 

هزار میلیارد تومان در اسفند پارسال حدود ۲۸۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بررس��ی روند رشد پول نش��ان می دهد که در دوره یکساله منتهی به خرداد 97 
)دوره زمانی خرداد 9۶ تا خرداد 97( میزان افزایش حجم پول ۲۵درصد بوده اما در 
دوره زمانی منتهی به خرداد 9۸ معادل ۵0.9درصد افزایش داشته که نشان دهنده 
ش��تاب در خلق پول در یک سال اخیر بوده اس��ت. ارزش پول در خرداد 9۶ حدود 

۱۶4 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
* روند رش��د ش��به پول: میزان ش��به پول نیز در خرداد 9۸ بیش از ۱۶۶9 هزار 
میلیارد تومان بوده در حالی که حجم ش��به پول در خ��رداد 97 حدود ۱۳7۶ هزار 
میلیارد تومان و در اس��فند ۱۵97 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. در دوره زمانی 

یک ساله منتهی به خرداد 9۸ حجم شبه پول بیش از ۲9۲ هزار میلیارد تومان باال 
رفته اس��ت. همچنین رشد ش��به پول در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد پارسال 

بیش از ۲۱درصد و نسبت به اسفند پارسال 4.۵درصد است.
بررس��ی روند افزایش ش��به پول حاکی از این اس��ت که میزان رشد آن در دوره 
یک ساله منتهی به خرداد 9۸ نسبت به دوره زمانی مشابه )خرداد 9۶ تا خرداد 97( 
ش��تاب گرفته و از ۱9.7درصد به ۲۱.۲درصد صعود کرده است. حجم شبه پول در 
خ��رداد 9۶ حدود ۱۱۵0هزار میلیارد تومان، خرداد 97 معادل ۱۳7۶ هزار میلیارد 

تومان و خرداد 9۸ حدود ۱۶۶9 هزار میلیارد تومان بوده است.
* کاهش س��هم شبه پول در اقتصاد: بررسی ها نشان می دهد که نسبت بین پول 
و شبه پول در حجم نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد 9۸ به سود پول بوده به 
طوری که س��هم ش��به پول در اقتصاد کاهش داشته است. در خرداد 97 سهم پول 
از حجم نقدینگی ۱۳درصد )۲0۵.9 هزار میلیارد تومان( بوده که در خرداد 9۸ به 
۱۵.7درصد )۳۱0.۸ هزار میلیارد تومان( افزایش یافته اس��ت، اما سهم شبه پول در 
دوره زمانی مورد بررس��ی افت حدود ۲.7درصدی را نش��ان می دهد. بر این اساس، 
سهم ۸7درصدی شبه پول )۱۳7۶ هزار میلیارد تومان( در خرداد 97  به ۸4.۳درصد 
)۱۶۶9 هزار میلیارد تومان( کاهش یافت. درباره چرایی کاهش سهم شبه پول که 
خاصیت��ی ضد تورمی دارد از مجموع نقدینگی می توان به سیاس��ت های مربوط به 

تغییرات سود بانکی و اوراق در یک سال اخیر اشاره کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی از پرداخت بیش از 4۵ میلیارد تومان خسارت به زائرین 
کربال خبر داد و گفت متاس��فانه تعدادی از هم وطنان طی برگزاری مراسم اربعین 
حسینی دچار حوادث گوناگونی شدند که همگی تحت پوشش بیمه ایران بودند و 
بیم��ه ایران با مبلغ حدود ۱۵ هزار تومان، آنها را از 4۵ کیلومتری مرز عراق تا ۲4 

ساعت بعد از بازگشت به ایران تحت پوشش بیمه قرار داده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، غالمرضا س��لیمانی ادام��ه داد: در این ب��ازه زمانی ۱0۳ نفر 
ف��وت و بیش از ۲000 نف��ر از زائرین بیمار به بیمارس��تان های ایران منتقل یا در 
بیمارس��تان های خصوصی عراق بستری ش��دند که هزینه درمان همه باید توسط 
شرکت بیمه پرداخت ش��ود که به طور تقریبی برآورد می شود، شرکت بیمه ایران 
حدود 4۵ میلیارد تومان خسارت باید پرداخت کند. در واقع این طرح نه تنها برای 
شرکت بیمه سوددهی نداشت بلکه ضریب خسارت بیش از ۱00درصدی به همراه 
داش��ت، اما صنعت بیمه از اینکه توانس��ته نقش پررنگی در امنیت و آرامش زائرین 

کربال ایفا کند و رضایت آنها و خانوده های شان را فراهم کند بسیار خرسند است.

س��لیمانی همچنین درخصوص راننده محور بودن بیمه ش��خص ثالث گفت: در 
برنامه ششم توسعه، شرکت های بیمه موظف شدند براساس راننده محور بودن به هر 
خودرو خس��ارت پرداخت کنند، یعنی رانندگان پرخطر که ریسک باالیی دارند حق 
بیمه بیشتری پرداخت کنند و اگر راننده قانونمدار باشد می تواند از تخفیفات ویژه ای 
بهره مند شود. به عبارتی سیستم تنبیه و پاداش برای رانندگان در نظر گرفته شده 
است که نوع رانندگی افراد در نرخ حق بیمه شخص ثالث آنها تاثیرگذار خواهد بود، 
اما برای هر خودرو یک بیمه نامه صادر می شود. طبق اعالم بیمه مرکزی، رئیس کل 
این بیمه درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی بیمه گذاران در بیمه شخص 
ثالث گفت: مالیات بر ارزش افزوده بیمه ش��خص ثالث در حال حاضر از بیمه گذاران 
گرفته می شود اما پیشنهاد دولت و سازمان مالیاتی که در قالب الیحه به دولت نیز 
ارائه ش��ده است، معاف کردن صنعت بیمه از مالیات بوده است، چراکه در همه جای 
دنیا، از بیمه به عنوان یک رفاه اجتماعی یاد می کنند و مش��مول مالیات نمی ش��ود. 
خوشبختانه این الیحه به صحن مجلس رفته است و امیدوارم با نظر مثبت نمایندگان 

مجلس تصویب شود. س��لیمانی درخصوص تصادف با خودروهای نامتعارف و نحوه 
پرداخت خسارت به آنها گفت: در حال حاضر خودروهای باالی ۱۸0 میلیون تومان، 
خودروی نامتعارف محسوب می شود و اگر تصادفی با ماشینی با ارزش بیش از ۱۸0 
میلیون تومان پیش آید و ماش��ین نامتعارف فاقد بیمه بدنه باش��د، نسبتی از سقف 
پوشش مالی مقصر حادثه و میزان خسارت گرفته می شود و به همان نسبت خسارت 
پرداخت می ش��ود. لذا به همه دارندگان وسیله نقلیه به ویژه افرادی که خودرویی با 
ارزش بیش از ۱۸0 میلیون تومان دارند، توصیه می کنیم حتما بیمه بدنه تهیه کنند 
تا در حوادث اینچنینی متضرر نشوند. وی همچنین در پاسخ به برنامه بیمه مرکزی 
برای رتبه بندی ش��رکت های بیمه نیز گفت: توانگری مالی یکی از شاخص های مهم 
برای انتخاب شرکت بیمه از سوی بیمه گذاران است که از سوی بیمه مرکزی بررسی 
و اطالع رس��انی می ش��ود تا افراد قبل از تهیه بیمه نامه از وضعیت مالی شرکت بیمه 
مطلع باشند. در حوزه های دیگر نیز با موسساتی توانمند در حوزه رتبه بندی، مذاکره 

شده است و در آینده نزدیک این مهم نیز انجام و اطالع رسانی می شود.

زنگ خطر برای کاهش سهم شبه پول از مجموع نقدینگی

تبعات کاهش سهم شبه پول در اقتصاد ایران

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

پرداخت بیش از 4۵ میلیارد تومان خسارت به زائرین کربال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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بازگشت شاخص بورس به کانال ۳02 هزار واحد
بورس به مسیر رشد برگشت

ش��اخص بورس تهران در دومین روز معامالتی هفت��ه به مدد چند نماد 
فلزی در کنار برخی نمادهای پاالیش��ی و پتروشیمی توانست به روند رشد 

بازگردد اما شاخص کل هم وزن همچنان با افت مواجه شد.
به گزارش ایس��نا، روز دوشنبه در بورس تهران ۱44 سهم با رشد قیمت 
و ۱9۲ س��هم با افت قیمت مواجه ش��دند، اما در مجموع شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی توانست با 7۸۵ واحد رشد به رقم ۳0۲ هزار و ۱7۶ واحدی 
را تجربه کند. ش��اخص کل هم وزن نیز ب��ا ۱۶۶۸ واحد کاهش در تراز ۸0 
ه��زار و 4۲۵ واح��دی قرار گیرد. در عین حال ش��اخص آزاد ش��ناور با 4۸ 
واح��د کاهش ع��دد ۳4۲ هزار و ۳۱۲ واحدی را تجرب��ه کرد. در عین حال 
ش��اخص بازار اول ب��ا ۱4۳0 واحد افزایش رقم ۲۲0 ه��زار و ۲4۲ واحد را 
تجربه کرد و ش��اخص ب��ازار دوم با ۲۲44 واحد کاهش ع��دد ۶۱۱ هزار و 

704 را تجربه کرد.
فوالد مبارکه اصفهان، مل��ی صنایع مس ایران و پاالیش نفت بندرعباس 
۳۸۳، ۲۸9 و ۲۱7 واحد تاثیر افزایش��ی روی ش��اخص های بازار داشت، اما 
در ط��رف مقابل بانک اقتصاد نوین، حفاری ش��مال و کابرآتوار داروس��ازی 
دکت��ر عبیدی هر کدام به ترتیب ۱07، 94 و 4۶ واحد تاثیر کاهش��ی روی 
ش��اخص های بازار داشت. در گروه مواد دارویی ۱۵4 میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۱47 میلیارد تومان دادوس��تد ش��د و این گروه توانس��ت بیشترین 
ارزش معامالت را به خود اختصاص دهد. پس از گروه مواد دارویی به ترتیب 

گروه خودرو، بانک و فلزات اساسی بیشترین معامالت را تجربه کردند.
ارزش کل معام��الت بورس ایران به رقم ۱۲9۵ میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۳ میلیارد سهم و اوراق مالی 

بود. همچنین تعداد معامالت این بازار به رقم ۳00 هزار و ۲99 رسید.
در فرابورس ایران نیز 77 س��هم با رش��د قیمت و ۱۲۳ س��هم با کاهش 
قیمت روبه رو ش��دند و در نهایت ش��اخص کل فراب��ورس ایران با ۲۶ واحد 
کاهش روبه رو ش��د و در تراز ۳70۶ واحدی ق��رار گرفت. همچنین در این 
بازار یک میلیارد و 4۱9 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۵7 هزار و ۲۲۱ 
میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. در مقابل هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، قاس��م ایران )قاس��م(، بیمه کوثر )کوثر( 

و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

وزیر اقتصاد:
ادغام بانک های نظامی براساس زمان بندی در 

حال انجام است
وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه بانک مرکزی باید افرادی را که ارز حاصل 
از صادرات را بازنگردانده اند به قوه قضائیه معرفی کند، گفت قرار ش��د یک 
رایزنی با کمک اتاق بازرگانی صورت گیرد تا ارزها بازگردانده شود و مشکل 
حل شود. به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند درخصوص ادغام بانک های نظامی 
در بانک س��په گفت: ادغام بانک های نظامی با بانک س��په براساس توافقات 

صورت گرفته و براساس جدول زمانبندی انجام خواهد شد.
وزیر اقتص��اد همچنین درباره واگذاری ش��رکت ایران خ��ودرو به بخش 

خصوصی، عنوان کرد: ان شاءاهلل این کار صورت خواهد گرفت.
او ادامه داد: براس��اس تفاهم نامه ای که با وزیر صمت امضا کردیم این کار 
باید انجام ش��ود تا رفته رفته مراحل طی ش��ود تا واگذاری سهام دولت در 
خودروسازی صورت گیرد. دژپسند در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
گفته می ش��ود برخی ها ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند چه راهکاری 
ب��رای بازس��تانی این ارزها داری��د و آیا با قوه قضائیه در ای��ن زمینه رایزنی 
داشته اید،  اظهار داشت: معرفی کسانی که ارز حاصل از صادرات را به خزانه 

بازنگردانده اند به قوه قضائیه، باید از سوی بانک مرکزی اعالم شود.
وی تاکید کرد: قرار شد یک رایزنی با کمک اتاق بازرگانی صورت گیرد تا 

ارزها باز گردانده شود و مشکل حل شود.

نماگربازارسهام

پ��س از یک دوره رونق پرش��تاب، بورس تهران در روزهای گذش��ته با 
افت بی س��ابقه شاخص کل روبرو ش��د. در این شرایط، مسیر آینده سهام 
محل پرس��ش عموم فعاالن بازار اس��ت، به ویژه آنکه رد پای تازه واردهای 
بورسی بیش از پیش در بازار سرمایه پررنگ تر شده است. رشد بازار سرمایه 
و صعود ش��اخص بورس که نمایی از وضعیت تاالر شیش��ه ای کش��ورمان 
محسوب می شود از ابتدای امسال شروع شد و تا چند روز گذشته با شتاب 
قابل توجهی ادامه داشت به طوری که شاخص 77 هزار واحدی فروردین 
در مهرماه به بیش از ۳00 هزار واحد رس��ید و رکورد صعود ش��اخص را 

شکست.
ب��ه گزارش ایرن��ا، مهمترین دلیل رش��د بازار س��رمایه، کدهای جدید 
معامالتی و ورود س��هامداران جدید با س��رمایه های خرد به بورس بود. در 
حالی که بازارهای سنتی ارز، طال،  سکه و مسکن پس از تحوالت اقتصادی 
از سال 97 شروع به رشد کردند بازار سرمایه از این بازارها جا ماند و پس از 
اشباع این بازارهای سنتی توجه نقدینگی به ویژه نقدینگی خرد به سمت 

بورس جلب شد.
با ورود نقدینگی به این بازار شاهد آن بودیم که در حدود ۶ ماه بازدهی 
بورس به بیش از 7۵ درصد رس��ید. این جریان نقدینگی در بازار س��رمایه 
چنان قوی بود که در این میان برخی از رویدادهای سیاسی هم نتوانست 
ضربه ای به عملکرد بازار بورس وارد کند که منجر به ریزش شاخص شود.

رشد بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این بخش از اقتصاد ادامه 
داشت تا اینکه بازار با صف فروش مواجه شد و در یک روز- بیست و سوم 
مهرماه - شاهد سقوط ۱۱ هزار واحدی شاخص بودیم. از آنجایی که عامل 
رشد شاخص سهامداران تازه وارد بودند می توان گفت عامل طوالنی شدن 
صف های فروش سهام هم تازه واردها بودند چراکه این سهامداران حقیقی 
برای کس��ب س��ود در کوتاه مدت بورس باز ش��ده بودند و قصد ماندگاری 

سرمایه در این بازار را نداشتند.
هرچند کارشناسان بازار سرمایه مهم ترین عامل توقف رشد بازار را آغاز 
فاز »استراحت و اصالح قیمت ها« در بورس می دانند اما نمی توان انکار کرد 
که صف فروش سهام کوچک به سهام های بنیادی و قوی حاضر در بورس 
س��رایت کرد و تصمیات ش��تاب زده و عجوالنه سهامداران خرد و حقیقی 

باعث باال بودن حجم ریزش ها شد.
هنوز به ماندگاری سرمایه در بورس نرسیده ایم

حمید میرمعینی کارش��ناس بازار س��رمایه درباره دالی��ل عقبگرد بازار 
س��رمایه و رفتار سهامداران در این شرایط گفت: در ابتدا باید به این نکته 
توجه داش��ت که رش��د نزدیک به 7۵ درصد بازدهی بازار س��رمایه رشد 

غیرعادی نبوده چرا که سایر بازارها هم به همین میزان رشد داشتند. 
وی ب��ا بیان اینکه از ابتدای س��ال تا چن��د روز اخیر جریان نقدینگی و 

پول های سرگردان به این سمت حرکت کرد اما هنوز به ماندگاری سرمایه 
در بورس نرس��یده ایم، اظهار داشت: جریان نقدینگی خرده پراکنده ای که 
در جامعه وجود دارد و به آن اصطالحا پول هوش��مند گفته می ش��ود اگر 
ریس��ک پذیر باش��د به دنبال بازاری می رود که بازدهی بیشتری نسبت به 
س��ایر بازارها داشته باشد به همین دلیل بخشی از آن جذب بازار سرمایه 
ش��د. ابتدای امسال بهترین بازاری که از س��ایر بازارها جامانده و از لحاظ 
افزایش نرخ ارز، نرخ تورم و س��ایر تغییرات خود را با شرایط تطبیق نداده 

بود، بازار سرمایه بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره دالیل ریزش شاخص پس از رشد 
جهش��ی آن ادامه داد: یکی از دالیل ریزش ش��اخص این اس��ت که بازار 
س��رمایه وارد فاز اس��تراحت و اصالح قیمت ها شده است. شتاب شاخص 
در چند ماه گذش��ته به ش��دت باال و بدون اس��تراحت به ۳00 هزار واحد 

رسیده بود.
وی ب��ا بیان اینکه تقریبا تم��ام مولفه ها اثر خود را روی قیمت س��هام 
گذاشته اند و قیمت ها تقریبا حاوی تمام اطالعات هستند، گفت: برای ادامه 

رشد  و ادامه این روند نیازمند اخبار جدیدتر و اثرگذارتر هستیم.
میرمعینی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت ها به حد اش��باع رسیده اند 
البته برخی از این سهم ها که عمدتا سهام های کوچک هستند حتی باالتر 
از ارزش ذاتی خود رس��یده اند و س��هم های ارزنده هم هنوز به ارزش ذاتی 
خود نرس��یده اند و کف بازار باعث شده که هنوز با ارزش ذاتی خود فاصله 

داشته باشند.
اغوای بازدهی بورس برای تازه واردها بی رحم است 

این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به سهم سرمایه گذاران خرد فعال 
در بازار س��رمایه در ریزش شاخص اظهار داش��ت:  نه تنها کسانی که در 
یک سال گذش��ته وارد بورس شده اند بلکه سهامدارانی که سابقه حضور 
س��ه یا چهار ساله در بازار س��رمایه را هم دارند شاید دچار این هیجانات 
ش��وند و س��رمایه گذاران جدید باید این فضای بازار سرمایه را هم تجربه 
کنند. وی ادامه داد: در این شرایط توصیه ما این بوده کسانی که وارد بازار 
سرمایه می شوند و فاقد تخصص هستند و ورود آنها به این بازار صرفا جنبه 
سرمایه گذاری دارد، باید روی سهم های بنیادی ارزنده سرمایه گذاری کنند.

میرمعینی تاکید کرد: روندی که در ۶ ماهه گذشته به وجود آمد، نشان 
می دهد که کس��انی وارد بازار سرمایه شدند که با قصد سوددهی در کوتاه 
مدت در بورس سرمایه گذاری کردند و پس از آن هم از بازار خارج می شوند 
و در حقیقت برای استفاده از نوسانات بازار وارد این فضا شده بودند و عمده 

این سهامداران دیدگاه سرمایه گذاری بلندمدت نداشتند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این یک قاعده و قانون در بازار 
است که ریسک متناسب با بازده مورد انتظار تعیین می شود، اما این اصول 

برای هیچ کدام از سرمایه گذاران تازه وارد به بورس رعایت نمی شود، گفت: 
ای��ن افراد به صورت مبتدیانه تحت تاثیر اخبار کانال های تلگرامی و اخبار 
نسبت به خرید سهام شرکت ها اقدام می کنند برخی ها به صورت شتابزده 
وارد این بازار ش��دند و با رفتاری که داشتند ریسک سرمایه گذاری خود را 

افزایش دادند.
میرمعین��ی ادامه داد: بازار س��رمایه آنقدر بی رحم اس��ت که افرادی 
را که بدون بررس��ی های الزم وارد می ش��وند دچار ض��رر و زیان کند. 
ب��رای ت��ازه واردها در ابتدا این بازده بازار س��رمایه اغواکننده اس��ت و 
باعث می ش��ود که تازه واردها روش ه��ای معامالتی خطرناک در پیش 
بگیرند بنابراین  تازه واردها باید از مش��اوره ش��رکت های سبدگردان و 
صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند تا سرمایه  گذاری ها با ریسک 

کمتری مواجه باش��د.
نگاهی به بازار سرمایه در 6 ماه دوم سال

هرچند هنوز ریزش شاخص بورس متوقف نشده اما با توجه به ثباتی که 
در فضای اقتصادی کش��ور حاکم شده و مهم تر از همه اینکه سایر بازارها 
هم با رکود مواجه هس��تند،  به نظر نمی رس��د که این ریزش ها ادامه دارد 
باش��د. در حال حاضر بازارهای رقیب بورس هم در رکود به س��ر می برند 

بنابراین نقدینگی جایی برای مهاجرت ندارد.
کارشناس��ان اقتصادی و بازار سرمایه هم بر این باورند که بازار همچنان 
جای رشد در سهم های ارزنده را دارد و در ادامه سال شاهد رشد شاخص 
هس��تیم، اما این بار ش��اخص نه به کمک سهام کوچک بلکه با سهام های 
بنیادی رشد را ادامه می دهد و ریزش با این حجم -۱۱ هزار واحد در یک 
روز-  بعید می رسد بنابراین اگر تنش سیاسی جدی پیش رو نداشته باشیم 
و شرایط اقتصادی و سیاسی در همین سطح ادامه یابد، جای نگرانی برای 

بورسی ها نیست.

بورسی ها نگران نباشند؛  نقدینگی جایی برای مهاجرت ندارد
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افزایش صادرات کاال های چرم ایرانی به 
کشور های خارجی

حسین زاده با اشاره به نمایشگاه صنعت چرم گفت هدف از این نمایشگاه 
میزان صادرات کاال های چرم ایرانی به کش��ور های خارجی اس��ت تا بتوانیم 

نقش صنعت چرم در صادرات غیرنفتی را پررنگ تر کنیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت 
س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی ایران در مراس��م افتتاحیه شش��مین 
نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته گفت: این نمایشگاه 
در ۱4 ه��زار متر مربع برپا ش��ده اس��ت و چهار س��الن نمایش��گاه میزبان 
غرفه ه��ای مرتبط با شش��مین نمایش��گاه بین المللی کی��ف، کفش، چرم و 

صنایع وابسته است.
او ب��ه برگ��زاری همزمان این نمایش��گاه با روز ملی صادرات اش��اره کرد 
و گفت: فضای مناس��بی در ای��ن رویداد در اختی��ار تولیدکنندگان داخلی 
کی��ف، کفش و چرم قرار گرفته تا بتوانن��د میزان صادرات کاال های خود به 
کش��ور های خارجی را افزایش دهند و بتوانند نقش صنعت چرم در صادرات 

غیرنفتی را پررنگ تر کنند.
حس��ین زاده در ادامه با اشاره به درخشش فعاالن این حوزه در نمایشگاه 
بین المللی تخصصی صنعت چرم و کفش در روس��یه که ش��هریورماه برگزار 
ش��د، اظهار کرد: حضور در نمایش��گاه های خارجی اینچنین فرصت ویژه ای 
ب��رای فع��االن صنعت چرم کش��ور را فراهم می کند تا حج��م صادرات این 

صنعت را افزایش دهند.

راه اندازی پایانه صادراتی محصوالت 
کشاورزی شمال کشور

رئی��س س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت گیالن گفت ب��ه زودی پایانه 
صادراتی محصوالت کشاورزی شمال کشور در استان راه اندازی می شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد دلق پوش در جمع خبرنگاران با اشاره به موقعیت 
خوب گیالن برای صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای 
خزر، گفت: به زودی پایانه صادراتی محصوالت کش��اورزی ش��مال کش��ور 
در اس��تان راه اندازی می ش��ود. وی افزود: گیالن می تواند نقش بسزایی در 
صادرات محصوالت کش��اورزی به بازار 400میلیون نفری کشورهای حاشیه 

دریای خزر که عضو معاهده اقتصادی تجاری است، داشته باشد.
وی اتص��ال از راه بنادر و کش��تیرانی، زمینی و در آین��ده امکان حمل و 
نقل ریلی کاال و بار به کش��ورهای همس��ایه آسیایی را از دیگر ظرفیت های 
موجود در گیالن دانست و تصریح  کرد: در حال حاضر بسیاری از محصوالت 
تولیدی کش��اورزی گیالن به سایر استان های مرزی کشور حمل و از آنجا با 

قیمتی مناسب به کشورهای همسایه فروخته می شود.
رئی��س س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت گیالن با بیان اینکه تش��کیل 
شرکت های مدیریت صادرات در حوزه محصوالت کشاورزی الزم و ضروری 
است، گفت: وجود صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی 
با توجه به پتانسیل های گیالن در بخش صنایع غذایی و کشاورزی، می تواند 

توان رقابتی محصوالت تولیدی این استان را افزایش دهد.
دلق پ��وش با اش��اره به لزوم برندس��ازی محصوالت تولیدی این اس��تان، 
ادام��ه داد: تبلیغ��ات به عنوان اب��زاری برای معرفی و ج��ا افتادن محصول 
در بازار محس��وب می ش��ود اما این مقوله به تنهایی برای برندس��ازی کافی 
نیس��ت و به عوامل بیش��تری نیاز اس��ت. وی با بیان اینکه کیفیت، کمیت 
و قیمت یک محصول از ش��اخصه های ارزش��مند بین مشتریان و بازار است 
اضاف��ه  کرد: برنده��ای فرهنگی و اقتصادی باید در کنار ه��م قرار گیرند تا 
محصولی در بازار با یک نام تجاری مطمئن نهادینه شود و مشتریان همواره 
برای خرید آن کاالی خاص مش��تاق باش��ند. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت گی��الن بحث رقابت پذیری را از دیگر ش��اخص های مهم و واجب 
برای برندس��ازی ی��ک محصول خاص دانس��ت و افزود: اگ��ر محصولی که 
کیفیت خوبی نیز دارد بتواند با محصول مشابه خود رقابت کند قادر خواهد 
بود جایگاهش را بین مش��تریان حفظ کرده و بس��ترهای الزم برای تثبیت 

موقعیت خود را نیز فرآهم آورد.

گوشت های الکچری و ماساژدیده، کیلویی یک میلیون تومان!                  
آیا تولید گوشت های ویل تایید شده است؟

هرچن��د وقت یک بار پیج های مختلف اینترنت��ی جوالنگاهی برای فروش 
گوش��ت های الکچ��ری و گران قیم��ت می ش��ود ک��ه همین ام��ر منجر به 
واکنش های مختلف نیز ش��ده اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
ه��ر از گاهی عرضه گوش��ت های الکچ��ری در فضاه��ای اینترنتی و برخی 
فروش��گاه های شمال شهر با قیمت های عجیب و غریب سر و صدا به پا می 

کند که هر یک از مسئوالن واکنشی نسبت به این موضوع دارند.
اگرچه برخی مس��ئوالن بر این باورند که عرضه گوش��ت های الکچری با 
قیمت های گزاف در برخی مغازه های ش��مال ش��هر تنه��ا نوعی عوام فریبی 
است که برخی قشرهای خاص اقدام به خرید آن در بازار می کنند و به طور 
کامل منکر پرورش دام با ش��رایط خاص در واحدهای دامداری هستند، اما 
در مقابل مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران معتقد است که گوشت های 
به اصطالح الکچری همان گوش��ت ویل )گوشتی که گوساله آن تنها منبع 
تغذیه اش ش��یر اس��ت( و  از طرف دیگر برخی عرضه کنندگان معتقدند دام 
با گرفتن ماس��اژ عضالنی، گوش��تی با بافت لطیف و س��اختاری مناسب در 
اختی��ار آنها ق��رار می دهد؛ که این امر باعث افزای��ش قیمت تا کیلویی یک 
میلیون تومان می ش��ود. در شرایطی که قیمت گوشت به سبب ترافیک دام 
در واحده��ای دامداری با روند نزولی در بازار رو به رو ش��ده اس��ت، به نظر 
می رسد اذعان برخی فروشندگان مبنی بر عرضه گوشت های الکچری نوعی 
فضاس��ازی برای حفظ قیمت های کاذب و س��ودجویی در بازار است چراکه 
طبق اظهارات مس��ئوالن ذی رب��ط تاکنون مجوزی برای پ��رورش دام های 

الکچری با شرایط خاص در کشور صادر نشده است.
 تولید دام در دامداری های خاص واقعیت ندارد

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی، با اش��اره به اینکه 
عرضه گوش��ت الکچری در ب��ازار صحت ندارد، اظهار ک��رد: با وجود اذعان 
برخی فروش��ندگان مبنی بر توزیع گوش��ت های الکچ��ری، اما این موضوع 
کذب اس��ت چرا که به هیچ عنوان دام در دامداری های خاص پرورش داده 
نمی شود. وی افزود: عرضه دام الچکری باید در دامداری های خاص و کامال 
مکانیزه صورت گیرد که تاکنون مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

ملکی ادامه داد: دام هایی که در دامداری های فضای باز نگهداری می شوند 
به س��بب برخورداری از آب و هوای مناسب، گوشت با کیفیت بهتری تولید 
می کنند که ممکن اس��ت برخی سودجویان با قیمت های هنگفت به عنوان 

گوشت الکچری اقدام به عرضه در بازار کنند.

اخبـــار

سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت گفت ارتقای سطح 
آگاهی جامعه تجاری ایران به ویژه صادرکنندگان با بازار های هدف در راستای رشد 

صادرات کشور از جمله برنامه های راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، احسان قمری با اشاره به اینکه مشوق های 
صادراتی به عنوان یک راهکار اساس��ی از اوایل دهه ۸0 شمسی در کشور نهادینه 
ش��د، اظهار کرد: بخش دولتی و خصوصی در مورد ضرورت پرداخت مش��وق های 

صادراتی به صادرکنندگان اجماع دارند و آن را حائز اهمیت می دانند.
وی بیان کرد: نگرش علمی و کارشناس��ی درخصوص نحوه تخصیص مشوق ها 
به صادرکنندگان و همچنین اس��تفاده از تجارب س��ایر کشور های در حال توسعه 

گام های مثبتی در راستای هدفمند ساختن پرداخت مشوق های صادراتی است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت بیان کرد: سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت هدفمند از صادرات کاال ها و خدمات واجد 
ارزش افزوده به عنوان نقش��ه راه توس��عه صادرات کشور و در جهت نیل به اهداف 

تعیین شده در برنامه ششم توسعه است.
قمری ضمن اش��اره ب��ه ظرفیت های صادراتی ای��ران و نیازمندی های بازار های 
کشور های همسایه اظهار داشت: تخصیص بودجه کافی و الزم درخصوص پرداخت 
مش��وق های صادراتی باید در دس��تور کار برنامه های سازمان توسعه و تجارت قرار 

گیرد.

وی ادامه داد: تمهیدات اندیشیده ش��ده در قانون بودجه سال ۱۳9۸ درخصوص 
پرداخت مش��وق های صادراتی و همچنین مفاد بس��ته حمایت از توسعه صادرات 
غیرنفتی )ابالغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی( در شرایط کنونی الزم 

است.
این مقام مسئول گفت: تعداد بنگاه های تولیدی صادراتی که در سال ۱۳97 از 

مشوق های صادراتی استفاده کرده اند بیش از 900 شرکت است.
قم��ری در پایان گف��ت: ارتقای س��طح آگاهی جامع��ه تجاری ای��ران به ویژه 
صادرکنندگان با بازار های هدف در راستای رشد صادرات کشور از جمله برنامه های 

راهبردی سازمان توسعه تجارت ایران است.

ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری منجر به رشد صادرات کشور می شود

رئیس س��ازمان ش��یالت مجموع تولید محصوالت شیالتی در سال گذشته را 
یک میلیون و ۱۳0 هزار تن اعالم کرد.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، نب��ی اهلل خون میرزای��ی در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی ش��یالت، آبزی پروری و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: چهارمین نمایش��گاه ش��یالت به منظور معرفی توانمندی ها برای 
پاس��خ به نیاز داخل تش��کیل شده است و خوش��بختانه علی رغم شرایط تحریم 
امس��ال نسبت به سال های قبل میزان اس��تقبال افزایش داشته به طوری که از 
77 ش��رکت به 9۳ شرکت رسیده است همچنین فضای اختصاصی به نمایشگاه 

40درصد افزایش یافته است.
او افزود: س��ال گذشته میزان تولید، ارزآوری و تراز تجاری جلوتر از برنامه بود 

که امیدوار هستیم در سال 9۸ این روند ادامه یابد.
به گفته خون میرزایی طی شش سال گذشته میزان تولید محصوالت شیالتی 
با تدبیر مناس��ب سازمان ش��یالت افزایش پیدا کرد که امیدوار هستیم این روند 

استمرار یابد به طوری که سال 9۸ هم از تکالیف برنامه جلوتر خواهیم بود.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد: درخصوص پ��رورش ماهی در قفس 
کاس��تی هایی در تس��هیالت داریم که اگر نظام بانکی در این زمینه به ما کمک 

کند می توانیم تولید را افزایش دهیم.
او مجموع تولید محصوالت ش��یالتی سال گذشته را یک میلیون و ۱۳0 هزار 
تن اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که امسال پیش بینی می شود مجموع 

تولید به یک میلیون و ۲۶۲ هزار تن برسد.
ایران دارنده رتبه اول پرورش قزل آال در دنیاست

به گفته این مقام مسئول ایران درخصوص پرورش ماهیان قزل آال در دنیا رتبه 
نخس��ت، خاویار رتبه سوم و گوش��ت خاویاری رتبه چهارم را به خود اختصاص 
داده اس��ت. رئیس س��ازمان ش��یالت س��رانه مصرف ماهی در ابتدای کار دولت 
یازدهم ۸.۵ کیلو اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که س��ال گذشته سرانه 

مصرف به ۱۲.۱ کیلوگرم رسید که این میزان بیش از برنامه بود.
او با بیان اینکه سال گذشته 4۸ هزار تن میگو در کشور تولید شد، اظهار کرد: 
با توجه به آنکه برداش��ت میگو هنوز تمام نشده اس��ت ارزیابی ها نشان می دهد 
ک��ه میزان تولید بیش از برنامه خواهد ب��ود، اما تا پایان فصل نمی توان رقمی را 

اعالم کرد.
خون میرزایی درباره آخرین وضعیت بیماری لکه س��فید میگو گفت: بیماری 
لکه سفید یک بیماری ویروسی جهانی است که تمامی کشور های صاحب صنعت 

میگو درگیر آن هس��تند و در کشور ما این بیماری بومی شده و همواره در کنار 
آن تولید انجام می ش��ود. او با اش��اره به اینکه برداش��ت و صید ساحلی بیش از 
ظرفیت منابع دریایی اس��ت، بیان کرد: متاس��فانه عمده ای��ن صید ها به صورت 
غیرمجاز و غیرقانونی انجام می ش��ود و با اینکه یگان حفاظت داریم، اما بضاعت 

کامل برای مقابله با این امر را نداریم.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بخشی از این مسئله به حوزه های قضایی 
و نمایندگان عالی دولت در استان ها مربوط است که انتظار می رود پیگیری های 

الزم صورت گیرد.
خون میرزایی با اشاره به اینکه برنامه ای برای صید تجاری ماهیانه دریای خزر 
نداریم، افزود: براساس تحقیقاتی که هر سال انجام می شود تاکنون چشم اندازی 

برای صید تجاری این ماهیان از دریای خزر وجود ندارد.
او درب��اره دس��تگیری صیادان ایرانی گفت: این مس��ئله مربوط به وزارت امور 
خارجه اس��ت و هرگاه ما مطلع شویم صیاد ایرانی دستگیر شده حتی اگر مجوز 
نداشته باشد این مسئله را به وزارت امور خارجه اطالع می دهیم و از این طریق 
پیگی��ری می کنی��م، اما آماری از اینک��ه تاکنون چند نفر مل��وان و صیاد ایرانی 

دستگیر شده اند نداریم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت در مرداد امسال 
مجموعا 900 هزار دستگاه گوشی موبایل توسط ۶۶ شرکت وارد کشور شد.

حس��ین غروی رام، رئیس انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: در آغاز اجرای طرح رجیستری 
تعداد واردکنندگان رسمی در زمینه موبایل ۲0 شرکت بودند اما این تعداد کافی 
نب��ود چراکه در س��ال 9۵ تا 9۶ تقاضای بازار موبایل ح��دود ۲4 تا ۲7 میلیون 
گوشی در س��ال بوده و سرمایه شرکت های واردکننده موبایل کفاف واردات این 
میزان تلفن همراه در س��ال را نمی داد اما به هر حال همچنان تعهد شرکت ها به 

دولت برای تامین بازار پابرجا بود.
او ادامه داد: افزوده شدن شرکت ها بدون محدودیت نوع نشان تجاری و داشتن 
نمایندگی رس��می راه حل دیگری برای تامین نیاز بازار گوشی تلفن همراه بود. 
هم اکن��ون بیش از ۱۳0 ش��رکت مج��وز واردات قانونی تلفن هم��راه را دریافت 

کرده اند که از این تعداد ش��رکت تاکنون 70 ش��رکت اقدام به ثبت س��فارش و 
واردات کرده اند.

رئیس انجم��ن واردکنندگان موبایل، تبلت و ل��وازم جانبی بیان کرد: افزایش 
شرکت های واردکننده و تامین بازار توسط آنها، باعث شد تا بازار به تعادل برسد 
و قیمت ها تثبیت ش��ود. این اتفاق باعث شد که برخی از مدل های گوشی تلفن 
همراه قیمتی بسیار منطقی و قابل دسترس پیدا کنند و مصرف کننده نیز بتواند 

با خیال راحت اقدام به خرید کاال کند.
غ��روی رام گفت: ش��رکت های واردکننده همچنان در هم��کاری با دولت در 
تامین نیاز بازار موبایل همکاری می کند. تا جایی که در مرداد امسال طبق اعالم 
س��امانه همتا مجموعا 900 هزار دس��تگاه گوشی موبایل توسط ۶۶ شرکت وارد 

کشور شد و حاال این میزان به مرز یک میلیون دستگاه در ماه رسیده است.
او تشریح کرد: ش��رکت های واردکننده تلفن همراه طبق وعده خود توانستند 

نیاز بازار را تامین کنند و حاال پس از گذش��ت بیش از دو س��ال از اجرای طرح 
رجیس��تری بازار به تعادل رس��یده و قیمت تلفن همراه ثبات نس��بی پیدا کرده 

است.
رئی��س انجمن واردکنندگان موبای��ل، تبلت و لوازم جانبی افزود: هم اکنون در 
هر دقیقه ۸۵ دستگاه تلفن همراه در کشور به فروش می رسد. با تحلیل وضعیت 
بازار و رفتار مصرف کنندگان بر این باوریم که تا پایان سال میزان مصرف ماهیانه 

جامعه در حوزه تلفن همراه، یک میلیون دستگاه تلفن همراه باقی بماند.
غروی رام گفت: ما با ایجاد س��ه کمیس��یون تخصصی اقداماتی را برای بهبود 
وضعیت و تس��هیل فرآیند های اجرایی واردکنندگان در دس��ت اجرا داریم. تمام 
تالش خود را خواهیم کرد تا کاالیی که مسئولیت واردات آن به کشور را برعهده 

داریم به بهترین شکل به بازار ایران برسانیم.

تولید محصوالت شیالتی به یک میلیون و 262 هزار تن می رسد

واردات 900 هزار دستگاه تلفن همراه به کشور

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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سرکوب قیمت خودرو، پولی برای به روزرسانی 
تجهیزات خودروسازان باقی نمی گذارد

مشاور انجمن خودروسازان ایران اعالم کرد در ۱0 سالی که قیمت 
خودرو در حاش��یه بازار تعیین می شد، نمودار قیمت خودرو پایدار 
بود و قیمت ها افزایش چندانی نداش��ت. در حال حاضر با س��رکوب 
قیمت ها پولی برای سرمایه گذاری برای به روزرسانی تجهیزات باقی 

نمی ماند و این مساله بر کیفیت محصوالت تاثیر می گذارد.
داوود میرخانی رشتی در نشست خبری مشترک انجمن سازندگان 
قطع��ات و مجموعه های خودرو ایران و انجمن خودروس��ازان ایران 
اظهار داش��ت: از روزی که صنعت خودرو در سال 44 و قبل از آن، 
در کشور ما به وجود آمد همواره قیمت خودرو توسط دولت، کنترل 
می ش��د و تحت نظارت بود ام��ا قبال، روش قیمت گذاری به گونه ای 

بود که تولیدکننده سود داشته باشد.
مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران افزود: بعد از انقالب، کنترل 
قیمت ها ادامه یافت اما س��ود متعارف و عادالنه تولیدکننده در نظر 

گرفته نمی شد.
میرخانی رش��تی گفت: در ۱0 سالی که قیمت خودرو در حاشیه 
بازار تعیین می ش��د، نم��ودار قیمت خودرو پایدار ب��ود و قیمت ها 
افزایش چندانی نداش��ت. متاسفانه در زمان ریاست جمهوری آقای 
احمدی ن��ژاد قیمت گذاری ها به نحوی انجام می ش��د که زیر قیمت 

تمام شده بود.
مشاور انجمن خودروس��ازان ایران گفت: با این سرکوب قیمت ها 
پول��ی برای س��رمایه گذاری به منظور به روزرس��انی تجهیزات باقی 

نمی ماند و این مساله بر کیفیت محصوالت تاثیر می گذارد.
میرخانی رش��تی افزود: بدین ترتیب و با این سرکوب قیمت ها ما 
۲0 هزار میلیارد تومان به قطعه س��ازان بدهکار می ش��ویم. در طول 
سالیان گذشته قیمت گذاری دستوری ادامه داشته و در حال حاضر 

نیز توسط سازمان حمایت ادامه دارد.
مشاور انجمن خودروس��ازان ایران گفت: وقتی تفاوت قیمت ۲0 
میلی��ون تومانی و بیش��تر بین قیم��ت کارخانه و ب��ازار وجود دارد 

طبیعتا دالل بازی شکل می گیرد.
میرخانی رش��تی گفت: در چنین ش��رایطی با کمال تعجب آقای 
همتی اعالم می کند که صنعت خودرو فش��ل است! اما آیا عملکرد 
بانک مرکزی مثبت اس��ت یا در رأس ادارات فش��ل قرار دارد؟ شما 
صنعت خودرو را به این وضعیت رس��انده اید. به طور کلی س��خنان 

اخیر آقای همتی بسیار عوامگرایانه و غیرمنطقی بود.

۳0 هزار میلیارد تومان از سود قطعه سازان و 
خودروسازان به جیب دالالن یا واردکنندگان رفته است

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران 
اع��الم می کند که از س��ال 9۱ تا نیمه س��ال 97 ح��دود ۳0 هزار 
میلیارد تومان از سود قطعه سازان و خودروسازان به جیب دالالن یا 

واردکنندگان رفته است.
فرهاد بهنیا در نشست خبری مشترک انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو ایران و انجمن خودروسازان ایران اظهار داشت: 
اگ��ر دولت و بانک مرکزی، صنعت قطعه و خودرو را نمی خواهند به 
ما بگویند تا تکلیف س��رمایه خود را بدانیم اما اگر ما را می خواهند 

باید گفت که روش هایی که در پیش گرفته اند اشتباه است.
س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو 
ای��ران گفت: در ازای هر ش��غل ایجادش��ده، 400 میلی��ون تومان 
س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت. بهنیا گفت: روش های بانک مرکزی 
درخص��وص صنعت خودرو اش��تباه بوده و بماند ک��ه بانک مرکزی 
در حوزه خود نیز عملکرد مناس��بی نداش��ته است. وی گفت: هیچ 
اصل اقتصادی ای این موضوع را تایید نمی کند که قیمت مواد اولیه 
و حقوق و دس��تمزد و ... افزایش قیمت چند برابری داشته باشد اما 
قیمت محصول، س��رکوب ش��ود. ما به سخنان آقای همتی اعتراض 
داریم. سخنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
ایران گفت: مطلب دیگر این است که الزم است تسهیالت مصوب را 
پرداخت کنند. بهنیا گفت: موضوع دیگر بحث ش��ورای رقابت است. 
از س��ال 9۱ تا نیمه سال 97 حدود ۳0 هزار میلیارد تومان از سود 
قطعه س��ازان و خودروسازان به جیب دالالن یا واردکنندگان رفته و 

این موانع باید از سر راه تولید برداشته شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه  های خودرو ایران 
گفت: آقایان از جمله بانک مرکزی، اعتقاد به س��اخت داخل ندارند 

و نمی خواهند خودرو جدید و پلتفرم جدید در کشور تولید شود.
بهنیا گفت: 4۵درصد قیمت خودرو وجوهات دولتی اس��ت و اگر 
دول��ت قصد دارد قیمت خودرو را کاه��ش دهد، وجوهات دولتی را 
بکاهد. س��خنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
ایران گفت: مطلب دیگر این است که معتقدیم از زمان ریاست آقای 
رئیسی در قوه قضائیه، فضای کسب و کار بسیار شفاف شده؛ ضمن 
تش��کر از ق��وه قضائیه اعالم می کنیم که در س��ایه برخی تغییرات، 
برخ��ی از مدیران ابتکار عمل را کنار گذاش��ته اند، بنابراین از آقای 
رئیس��ی درخواس��ت داریم حمایت مجدد خود را از تولیدکنندگان 
و مدیران س��الم اعالم کنند و نکته پایان��ی اینکه فضای فعلی برای 

تولید کشور مناسب نیست.

ترخیص قطعات خودرو از گمرک به کجا رسید؟
۲9 مهر 9۸ نشس��ت خبری مشترکی میان انجمن قطعه سازان و 
خودروس��ازان برگزار شد. به گزارش گس��ترش نیوز، شاپور سامعی، 
نایب رئیس انجمن قطعه س��ازان گفت: در حوزه گمرک مسائلی که 
پیش آمد و به خصوص با تحریم صنعت خودرو مسئوالن دستوراتی 
را به گمرک دادند تا بتوانیم از تس��هیالت خاصی استفاده کنیم. در 
نتیجه مدتی بعد در حوزه گمرک ش��رایط بهتر ش��د. درحال حاضر 
گم��رک فش��ار آورده ک��ه تس��ویه اجناس بای��د انجام ش��ود اما با 
ش��رایط موجود امکان انجام چنین کاری وجود ندارد و بس��یاری از 

قطعه سازان نمی توانند به صورت به روز تسویه خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: در مورد بحث ارزی، نیما و اش��خاص مطرح است. 
ه��ر دو از نظر نرخ اختالف ۱00 الی ۲00 تومانی با نرخ آزاد دارند. 
اصوال صنعت همیش��ه از نظر دریافت ارز شامل سوبسیدی بوده اما 

االن شرایط کامال نزدیک به نرخ ارز آزاد است.

معاون گمرک از پیش��نهادات این س��ازمان ب��رای ترخیص خودروهای 
وارداتی مانده در بنادر خبر داد و معتقد اس��ت علی رغم دس��تور پیگیری 
رئیس جمهور بخشی از مصوبات کاهش رسوب کاال اجرایی نشده و نیاز به 

همکاری دستگاه ها دارد.
ب��ه گزارش  پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ف��ارس، یکی از 
پیامدهای نوس��انات شدید ارزی در س��ال 97 رسوب کاالهای وارداتی در 
بن��ادر و گمرکات بود که مباحث عدیده ای از جمله توقف ثبت س��فارش، 

کاهش منابع ارزی، تنزل برقراری روابط مالی و بانکی را رقم زد.
این مس��ائل باعث ش��د دولت برای جلوگیری از نوسان ارزی بخشی از 
کاالهای وارداتی گروه 4 و کاالهایی که مشابه تولید داخلی داشتند را که تا 
پیش از آن به راحتی امکان ثبت سفارش و ورود آنها و تامین ارز برای شان 
وجود داشت را ممنوع کند. به همین خاطر پدیده ای به نام رسوب کاال در 

گمرکات و بنادر شکل گرفت.
در این راس��تا گمرک در کنار سایر دستگاه های متولی تجارت خارجی 
ط��ی ماه های اخیر تالش ه��ای فراوانی به عمل آورد ت��ا از دپو کاالها در 
این مناطق جلوگیری کند همچنین خاک خوردن خودروهای وارداتی در 
گمرکات به مشکالت افزوده بود. ماحصل تالش ها به مصوباتی ختم شد که 

ظاهرا توانسته رسوب را کاهش دهد.

ب��رای پیگیری آخرین تحوالت در این حوزه به س��راغ فردی رفتیم که 
پیش از این س��ابقه عملک��رد اجرایی در بزرگترین گمرک کش��ور یعنی 
شهید رجایی بندرعباس را دارد. مهرداد جمال ارونقی در رابطه با ترخیص 
خودروهای وارداتی، رسوب کاال در گمرکات و بنادر و همچنین شیوه های 
تبانی و تخلفات در زمینه ترخیص کاال و کارشناس مجازی را بازگو کرده 
 اس��ت. وی اکنون معاون فنی گمرک ایران بوده و با فراغ بال پاس��خگوی 
س��واالت درباره تسهیل در امر صادرات و واردات و ترانزیت است. مشروح 

این مصاحبه بدین شرح است:
فارس:  آخرین وضعیت رسوب کاال در بنادر و گمرکات را توضیح دهید. 
قرار بود در این زمینه با توجه به دس��تور رئیس جمهور و پیشنهاداتی که 

مطرح شد شاهد کاهش رسوب کاال باشیم؟
ارونقی: طبق مفاد م��اده ۳۸ قانون امور گمرکی، » خروج کاال از اماکن 
گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است.« و ماده ۳9 قانون مذکور، 
تش��ریفات گمرکی را منوط به اظهار کاال با تس��لیم اظهارنامه به شکل و 
تعداد نس��خ به گمرک ایران واگذار کرده اس��ت که توسط صاحب کاال یا 
نماین��ده قانونی وی انجام می ش��ود. بنابراین، گم��رک، صرفاً درخصوص 
کاالهایی می تواند اظهارنظر کرده و پاس��خگو باشد که برای این کاالها به 

ترتیب فوق، اظهار به گمرک، صورت پذیرفته باشد.

بررس��ی ها و پیگیری هایی که صورت گرفته حاکی است به مفهومی که 
قباًل  از س��وی برخی مراجع تحت عنوان کاالی رس��وبی اعالم شده بود، 
رس��وب کاال وجود نداش��ته و این کاالها در اصل موجودِی بنادر و مناطق 
ویژه و آزاد هس��تند که بس��یاری از آنها ش��رایط اظهار تحت رویه واردات 
قطعی را داش��ته و در صورت اظهار به گم��رک با رعایت مقررات مربوطه 
، اجازه انجام تش��ریفات گمرکی، ترخیص و ورود کاال به کشور را خواهند 

داشت.
در گزارش گمرک عنوان رسوب کاال روی کانتینرهای موجود در بنادر و 
گمرکات گذاشته شده بود اما اکنون چنین نگاهی وجود ندارد. آیا کاالهایی 

که ثبت سفارش ندارند هم مشمول ترخیص خواهند شد؟
ارونقی: مطابق مفاد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان 
کاالهای مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت 
س��فارش، باید منحصراً به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مراجعه کنند. 
تبصره ۱ ماده اشاره ش��ده نیز تصریح کرده اس��ت: »موافقت با ورود کاال، 
مجوز ترخیص نیز تلقی ش��ده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.« یعنی 
اگ��ر واردکننده ای قب��ل از ورود کاالی خود مبادرت ب��ه اخذ مجوز ثبت 
سفارش کند، بعد از حمل و ورود کاال به بنادر و یا مناطق ویژه و آزاد، دیگر 

نیازی به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مزبور نیست.

پیشنهاد گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی

حس��ین مقدم با اشاره به اینکه س��رفه برخی مسئوالن دلیل مخالفت با طرح 
جدید ترافیک است، گفت این طرح پشتوانه علمی دارد و در کاهش آلودگی هوا 
مؤثر بوده اس��ت. به گزارش پایگاه خبری»عصر خ��ودرو« به نقل از فارس،  ۱۳ 
مهر امسال خبر استعفای سید نواب حسینی منش،  مدیرعامل ستاد معاینه فنی 
خودروهای تهران بر روی خروجی رس��انه ها قرار گرفت. حسینی منش به مدت 
چهار س��ال سکاندار ستاد معاینه فنی خودروها در پایتخت بود. در زمان فعالیت 
وی اقدامات زیادی در حوزه کنترل مکانیزه معاینه فنی خودروها و توسعه مراکز 
در پایتخت انجام گرفت. پس از قبول اس��تعفای مدیرعامل این س��تاد توس��ط 
محس��ن پورس��یدآقایی،  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران،  حسین 
مقدم سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران شد. مقدم در زمان حسینی 

منش معاون بهره برداری این ستاد بوده است.
به گفته معاون ش��هردار ته��ران، انتخاب مدیرعامل جدید این بار قرار اس��ت 
از طریق فراخوان انجام ش��ود تا گامی جهت شایسته س��االری در دس��تگاه های 
اجرایی باش��د. نظر سرپرست جدید س��تاد هم در این زمینه مثبت است. درباره 
این موضوع و س��ایر مباحث روز معاینه فنی با حس��ین مقدم،  سرپرست معاینه 
فن��ی خودروهای تهران به بحث و گفت وگو نشس��تیم که جزییات آن به ش��رح 

ذیل است:
فارس:  با توجه به فراخوانی که برای انتخاب مدیرعامل جدید ستاد معاینه فنی 

خودروهای تهران شده، آیا رزومه و شرایط خود را ارسال کرده اید؟
مق��دم:  هنوز نه ولی قطعاً چنین اقدامی را انجام می دهم برای اولین بار حتی 
در کش��ور این اقدام بی س��ابقه انجام گرفته که بسیار پسندیده و مبارک است و 
باعث می ش��ود فرهنگ انتخاب مدیران براس��اس شایسته ساالری انجام گیرد. ما 
نیز از این مسأله استقبال می کنیم و به عنوان یکی از گزینه ها جهت شرکت در 

این فراخوان اقدام می کنیم.
سال هاست در بخش های مختلف معاینه فنی فعالیت داشته ام و کار خود را از 
مدیریت مرکز سراج آغاز کردم و پس از دوره ای معاون بهره برداری ستاد معاینه 
فنی ش��دم. بعد که مسأله خصوصی س��ازی پیش آمد مأمور شدم در شرکتی که 
بهره برداری مراکز را برعهده داشت، آنجا نیز معاون بهره برداری بودم و در دوران 
فعالیت ۸ مدیرعامل در ستاد معاینه فنی خودروهای تهران کار کرده ام و حدود 

۱0 سال از حضور من در ستاد معاینه فنی خودروهای تهران می گذرد.
تحصیالت محیط زیس��ت دارم و تا مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی محیط 
زیس��ت فرا گرفت��ه ام و به دلیل مأنوس بودنم با خودرو و عالقه ش��خصی جذب 

معاینه فنی ش��ده ام و در دوران دانش��جویی و مدیرعاملی آقای احمدی یکبار به 
مجموع��ه آمدم و تقاضای کار داده ام و مصاحب��ه انجام دادم و توفیق بود که در 

این بخش فعالیت داشته باشم.
پورتالی که ش��هرداری در نظر گرفته و فراخوان برای انتخاب مدیرعامل انجام 
داده اس��ت به صورتی بوده که می توان برنامه ها و س��وابق خ��ود را وارد کنیم و 
دسترس��ی برای همگان نیست که مشخص ش��ود چند نفر رقیب در این زمینه 
وجود دارد و گفته می شود کمیته داوری در این زمینه در نظر گرفته شده است. 
حتی اعالم شده که تست های روانشناسی و مدیریتی نیز اضافه خواهد شد و پس 
از ارائه سوابق به کمیته احتماالً منتخبین باید آزمون هایی را بگذرانند که ما این 

موضوع را به فال نیک گرفته و خوشحال هستیم.
اگر روزی قرار ش��د به عنوان مدیرعامل جدید ستاد معاینه فنی مشغول شوم، 
خوشحالم که از یک آزمون سخت سربلند بیرون آمده ام و هر فرد دیگری نیز که 
برای این مس��ئولیت منصوب شود، قطعاً شایسته خواهد بود. اگر خودم منتخب 
نشدم قطعا با رئیس جدید می توانم همکاری کنم البته بایستی شرایط آن زمان 
را س��نجید. س��تاد معاینه فنی یک شرکت تخصصی اس��ت و انتخاب به صورت 

فراخوان قطعا اصولی خواهد بود.

س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر گفت تعداد زیادی الس��تیک استوک و 
فاقد کیفیت به کش��ور وارد شده اس��ت که شرایط نامعلومی دارند. خریداران در 

زمان خرید تایر به تاریخ تولید توجه الزم را داشته باشند.
به گزارش پدال نیوز، مصطفی تنها، س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ابتدا 
درباره وضعیت تولید تایر در کشور اظهار کرد: تولید تایر در شش ماه اول امسال 
نس��بت به سال گذش��ته 4درصد افزایش داش��تیم. الزم به ذکر است در زمینه 
تایرهای س��واری ۸درصد و در باری اتوبوس��ی رادیال ۱۱۸درصد تولید کش��ور 
افزایش یافته است. اما تایر بایاس با ۳۶درصد کاهش تولید مواجه شده است که 
دلیل آن نیز به مازاد بودن میزان ساخت این نوع تایرها در کشور مربوط می شود. 
این نکته را باید گفت از لحاظ واردات آمار دقیقی در دسترس نیست اما در بازار 
حدود 70درصد نیاز از طریق تولیدات داخل تامین می ش��ود و ۳0درصد مابقی 

به صورت وارداتی است.
 واردات تایرهای بی کیفیت!

 تنها درباره واردات تایرهای کارکرده گفت: س��ال گذشته برای تایرهای باری 
اتوبوس��ی ارز 4۲00 تومانی تخصیص داده ش��د و تعرف��ه آن به ۵درصد کاهش 

یافت. تمام س��خت گیری هایی که برای واردات این تایرها وجود داشت برداشته 
شد؛ این تایرها عالوه بر استاندارد ایران، از مبدأ باید دارای یک سری استاندارد 
می بودن��د. واردات تایر پیش از این توس��ط نمایندگان مجاز ب��ود اما این قانون 
نیز برداش��ته شد و بس��یاری از افراد به سمت واردات نمونه های باری و اتوبوسی 
رفتند. با توجه به تخصیص ارز 4۲00 تومانی حتی کس��انی که تخصصی در این 
زمینه نداشتند و قادر به شناسایی نمونه های خوب نبودند این کار را انجام دادند.

 
وی ادامه داد: بس��یاری از اوقات تایرهای استوک و فاقد کیفیت وارد شد و به 
خاطر همین قضیه نهادهای مرتبط به این نتیجه رس��یدند که می بایست مجددا 
کنترل الزم برقرار ش��ود. از اول آبان امس��ال مقرر ش��د که تایرها دوباره ضوابط 
فنی را برای واردات داش��ته باش��ند، اما مقدار زیادی تایر به کشور وارد شده که 
فاقد این ضوابط هستند و تکلیف نامعینی دارند. مقدار بسیار زیادی هم در بنادر 

کشور رسوب کرده که منتظر گشایش اعتبار هستند.
 توجه به تاریخ تولید

تنها در رابطه با خرید تایر گفت: در کناره تایر یک کد چهار رقمی اس��ت که 

دو رقم آن مربوط به هفته تولید و دو رقم دیگر مربوط به س��ال تولید اس��ت. به 
عنوان مثال اگر عدد 4۳۱۶ روی تایر حک ش��ده باش��د این بدان معنا است که 
تایر در هفته 4۳ از سال ۲0۱۶ تولید شده است. خریداران باید در زمان خرید به 
این نکته توجه داشته باشند هرچند که از نظر مواد به کار رفته در تایر نمی توان 
آن را با نگاه تش��خیص داد. عمر تایر معموال تا ۵الی ۶ س��ال است و بیشتر از آن 
قابل اعتماد نیس��ت. اگر پنج سال از عمر تایر گذشت بهتر است مصرف نشود و 
این مورد حتی در زمان عدم اس��تفاده نیز صحت دارد. البته شرایط نگهداری از 
تایر نیز اهمیت دارد که آیا در معرض هوا و زیر نور خورشید قرار داشته یا خیر؟

 تامین تایر خودروهای پرمصرف
 وی در پایان گفت: در حال حاضر در تولید تایرهای پرمصرف مانند رینگ های 
۱۳، ۱4 و ۱۵ که مربوط به انواع خودروهای پژو، پراید و ... می ش��ود مش��کلی 
نداریم، اما در سایزهای ۱۶ و ۱7 تولید داریم اما مقدار آن کم است و نمی تواند 
نیاز بازار را تامین کند. ضمن اینکه تایر خودروهایی مانند لکسوس، ب ام و، بنز و 
برخی خودروهای وارداتی در کشور تولید نمی شود که دلیل آن نیز به محدودیت 

بازار مصرف بازمی گردد.

طرح ترافیک مبنای علمی دارد

سرفه مسئوالن دلیل مخالفت با طرح جدید

ماجرای واردات تایرهای کارکرده چیست؟
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کسب و کارامـروز۸

چندی پیش مراسم دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقالب 
در آس��تانه آغاز سال تحصیلی جدید برگزار ش��د. در جریان این دیدار، ایشان 
با اش��اره به بازدید خود از نمایش��گاه ش��رکت های دانش بنی��ان، وجود انگیزه، 

اعتمادبه نف��س و خودب��اوری در ح��رف و عمل 
جوان��ان متخص��ص را نش��انه ای ش��وق انگیز از 

استمرار جریان علمی در کشور برشمردند.
به گزارش مهر، در این دیدار نخبگان مس��ائل 
و مشکالت خود را در حضور مقام معظم رهبری 
مطرح کردند و ایش��ان در پاسخ به این مشکالت 
بایس��تی زیرس��اخت های قانونی  فرمودند: »اّوالً 
این ش��رکت های دانش بنیان فراهم بش��ود؛ االن 
بسیاری از زیرس��اخت های قانونی اینها مشخص 
نیس��ت که در بعضی از صحبت های دوستان هم 

این معنا بود.
ثانی��اً موانع را برطرف کنند که بعضی از موانع 
را گفتن��د. اتّفاق��اً همین موضوع »ش��ش ماه« را 

ک��ه یکی از این دوس��تان گفتند، دی��روز اینجا به من گفته ش��د؛ یکی از این 
شرکت های دانش بنیان گفتند که ما این محصول را �� که یک محصول خیلی 
برجس��ته  خوبی بود�� در ظرف هشت ماه س��اخته ایم که بسیار مّدت کوتاهی 

اس��ت برای ]س��اخت[ این محصول؛ شش ماه طول کش��ید که مجّوز گرفتیم! 
یعنی مجوزی که مثاًل در ظرف یک هفته بایس��تی صادر بشود، شش ماه طول 
می کشد؛ اینها باید برداشته بشود. موانع کسب و کار اینها است، اصالح فضای 
کس��ب و کار ک��ه بنده مکرر تأکی��د کرده ام بر 
روی آن، یعنی اینکه موانع کار برداش��ته بشود، 
موازی کاری های غلط انجام نگیرد. البته انحصار 
هم بایستی برداش��ته بشود که در صحبت های 

دوستان هم مسئله  انحصار بود.«
ب��ر ای��ن اس��اس در نظ��ر داریم مش��کالت 
شرکت های دانش بنیان و مطالبات رهبری را در 
این زمینه از مسئوالن مختلف پیگیری کنیم. 

محمدحس��ین بهش��تی در زمین��ه اقدامات 
معاون��ت علم��ی در زمین��ه آخری��ن تأکیدات 
رهب��ری ب��رای تس��هیل رون��د اخ��ذ مج��وز 
ش��رکت های دانش بنیان اظهار کرد: در راستای 
بازدیدی که مقام معظم رهبری از دستاوردهای 
محققان و پژوهشگران در ش��رکت های دانش بنیان داشتند و برخی از مدیران 
ای��ن ش��رکت ها اعتراضات��ی در زمینه اخ��ذ مجوز بی��ان کردند جلس��اتی با 

سازمان های مختلف داشته ایم.

رئیس پارک علم و فناوری گلس��تان از واگذاری ساختمانی به مساحت ۳00 
مترمربع توسط دانشگاه گنبدکاووس به این پارک جهت راه اندازی مرکز رشدی 
مشترک در این دانشگاه خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از پارک علم و فناوری 

گلس��تان، مهدی غفاری اظهار کرد: مرکز رشد 
مشترک پارک علم و فناوری گلستان و دانشگاه 
گنبدکاووس با هدف تقویت اکوسیستم نوآوری 
و کارآفرین��ی در ش��رق گلس��تان و دانش��گاه 
گنب��د و تس��هیلگری خدم��ات حمایتی پارک 
علم و فناوری در توانمندس��ازی دانش��جویان و 
فارغ التحصیالن و کمک به تجاری س��ازی نتایج 
تحقیقات دانش��گاهیان راه اندازی می شود. وی، 
اس��تفاده بهینه از فضای دانشگاهی، حمایت از 
اعضای هیأت  علمی و دانشجویان مبتکر، نوآور 
و فناور دانش��گاه و شهرس��تان گنب��دکاووس، 
گس��ترش فعالیت های دانش بنیان��ی مبتنی بر 
اقتصاد مقاومت��ی و هم افزایی و ارتقای س��طح 

همکاری های متقابل بین پارک علم و فناوری گلس��تان و دانشگاه گنبدکاووس 
را از دیگ��ر اه��داف راه اندازی این مرکز رش��د عنوان کرد. رئی��س پارک علم و 
فناوری گلس��تان به تفاهم نامه منعقدش��ده بین پارک علم و فناوری گلستان و 

دانشگاه گنبدکاووس اشاره کرد و افزود: طی مذاکرات انجام شده و توافقات نهایی 
صورت گرفته، س��اختمانی در محل دانشگاه گنبد با متراژ ۳00 مترمربع، جهت 
راه اندازی یک مرکز رش��د مش��ترک به پارک علم و فناوری گلستان واگذار شد. 
غفاری خاطرنشان کرد: این مرکز با بهره گیری 
از حمایت ها و پش��تیبانی های مالی، معنوی و 
خدماتی پارک و امکانات زیربنایی و تخصصی 
دانش��گاه گنبدکاووس محلی مناس��ب برای 
استقرار هسته ها و واحدهای فناور معرفی شده 
از س��وی دانش��گاه گنب��د و ارائ��ه خدم��ات 
آزمایشگاهی و کارگاهی موردنیاز این واحدها 
خواهد بود. وی با بی��ان اینکه در عصر حاضر 
نیازمند تغییر نقش دانشگاه ها در مسیر توسعه 
فناوری و تولید ثروت از دانش تولیدش��ده در 
دانش��گاه ها هس��تیم، گفت: با توجه به نقش 
و جای��گاه کارآفرینی در توس��عه اقتصادی و 
اجتماع��ی کش��ور، پژوهش هایی ک��ه قابلیت 
تجاری سازی دارند می بایست در اولویت دانشگاها قرار گیرد و دانشگاهیان بیش 
از پی��ش بای��د به تغییر جدی نقش خود در تبدیل دانش به ثروت و متعاقب آن 

کمک به کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیالن خود اقدام کنند.

مرکز رشد مشترک دانشگاه گنبد و پارک علم و فناوری گلستان راه اندازی می شودتسهیل اخذ مجوز کسب و کارهای دانش بنیان در راستای مطالبات رهبری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه دانشگاه ها 
س��رآغاز تحول های نوآورانه هس��تند، گفت نوآوری برآمده از دل 
مراک��ز نوآوری و ناحیه های نوآوری ش��هرها را متحول می کند و 

مفهوم شهر هوشمند را تحقق می بخشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری 
مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری روز گذش��ته مهمان 
دانشگاه امیرکبیر بود. ستاری پنج مرکز نوآوری و دو شتابدهنده 
تخصص��ی را افتتاح کرد تا این دانش��گاه یک گام به ایجاد ناحیه 

نوآوری نزدیک تر شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری  در این مراسم، از نقش 
مهم و اثرمند مراکز نوآوری در رس��اندن ایده ه��ا به بازار و خلق 
ارزش افزوده گفت و بیان کرد:  معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ب��ا حضور خود نوعی حمایت زیرس��اختی از توس��عه 
زیس��ت بوم نوآوری انجام می دهد تا از راه  تقویت تیم های نوآور، 
مراکز نوآوری و ش��تابدهنده ها شاهد تقویت زیست بوم فناوری و 

نوآوری باشیم.
س��تاری در ادامه با اش��اره به استقبال دانش��جوها از این فضا 
و تکمیل ش��دن برخ��ی از این مراکز نوآوری، ش��کل گیری تحول 
جدی در دانش��گاه ها را نش��ان می دهد، گفت: فض��ای نوآوری و 
اقتصاد دانش بنیان به تازگی در کش��ور به راه افتاده اما در همین 
زمان کوتاه تحوالت اجتماع��ی و فرهنگی درخور توجهی را رقم 

زده است.
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان با بیان اینکه اقتص��اد دانش بنیان، 
سرمنش��أ پیش��رفت های جدی کش��ور در حوزه ه��ای گوناگون 
اس��ت، گفت:  دانشگاه ها با نوآوری دانش��گاهیان، به عنوان جزء 
جدایی ناپذیر و اثرمند زیس��ت بوم نوآوری، این پیشرفت را جامه 
عمل می پوشانند.  همچنین مراکز نوآوری و ناحیه های نوآوری در 
دل ش��هرها، باعث تحقق ایجاد شهر هوشمند می شوند و ظرفیت 

پایتخت برای واقعیت بخشیدن به این موضوع فوق العاده است.
۳ گام تا تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم

در بخش��ی دیگر از این مراسم، احمد معتمدی، رئیس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر، ایجاد این مراکز نوآوری را متناس��ب با حرکت 
این دانش��گاه به س��وی ایجاد دانشگاه نسل س��وم عنوان کرد و 
گفت: بر شکوفا کردن ظرفیت دانشجویان برای حرکت به سمت 
دانش��گاه نسل سوم اهتمام جدی داریم. این حرکت در سه محور 
دنبال می ش��ود به طور جدی قرارداده��ای صنعتی افزایش یافته 
اس��ت که می تواند شتاب دانش��گاه را در  حرکت به سوی  نسل 

سوم شدن تقویت کند.
رئی��س دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر تقوی��ت مهارت افزای��ی 
دانش��جویان را گام دوم ای��ن دانش��گاه ب��رای کارآفرین ش��دن 
عن��وان کرد و افزود: تقویت مراکز نوآوری و کارآفرینی س��ومین 
و مهمترین گام دانش��گاه در راس��تای حرکت به سوی نسل سوم 
است و امیدواریم تقویت این سه حوزه توانمندی های دانشگاهی 

مشکالت جامعه را حل کند.
معتمدی برق و مکانیک، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر 
و نس��اجی را محورهای این پنج مرکز نوآوری برشمرد و گفت: 9 
مرکز دیگر هم در نوبت هس��تند که امیدواریم تا پایان س��ال 9۸ 

افتتاح ش��ود و بتوانیم با این اقدام ظرفیت نوآورانه دانشگاه را به 
میزان دو برابر افزایش دهیم.

وی همچنی��ن رونق فرهنگ نوآوری در بدنه اصلی دانش��گاه را 
هدف اصلی این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد: هر استادی در 
فضای پژوهش��ی اش این مرکز را داشته باشد تا بتوانیم از ظرفیت 

دانشجویان در مسیر نوآوری استفاده کنیم.
تقویت ارتباط با صنعت

براس��اس این گزارش، افتتاح این مراکز با هدف توانمندسازی 
اس��اتید و دانش��جویان خالق و ن��وآوری در حوزه های تخصصی 
مهندس��ی برق و مهندس مکانیک و همچنین پزشکی و نساجی 

انجام شد.
همچنین ای��ن مراکز  فرهنگ نوآوری را در دانش��گاه ترویج و 
رونق می دهند تا از این طریق زمینه تجاری س��ازی دستاوردهای 
علمی آنها برای ورود به فعالیت های کسب وکار دانش بنیان فراهم 
ش��ود. با این اقدام و افتتاح این مراک��ز نوآوری، برای حداقل ۶0 

واحد و حداکثر ۸0واحد فناور و دانش بنیان ظرفیت ایجاد شد.
امروز همچنین یک مرکز تحقیق و توس��عه با ش��رکت توس��ن 
تکنو در دانش��کده مهندسی کامپیوتر و یک شتابدهنده کسب و 

کار معدن تحت عنوان ماینا افتتاح شد.
همچنی��ن مرکز ن��وآوری تخصصی مهندس��ی ب��رق در ۳۵0 
مترمرب��ع برای ۱۶ تیم فناور ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری راه اندازی شده است. 
در بخشی دیگری از دانش��کده مهندسی مکانیک فضایی برای 
استقرار حداقل ۱۶ تیم نوآور پیش بینی شده است تا شاهد رونق 
فعالیت های خالق باش��یم. البته در دانش��کده پزش��کی نیز برای 
انجام فعالیت های نوآورانه توسط تیم های نوآور دانشگاهی فضایی 

در نظر گرفته شده است. 
مرکز ن��وآوری نس��اجی نیز با ارائ��ه خدمات به دانش��جویان، 

نوآوری های آنان را شکوفا می کند.
مرکز نوآوری فین تک نیز  در حوزه های س��رویس های رایانش 
ابری، تجزی��ه و تحلیل داده، هوش مصنوعی هوش تجاری بالک 
چین، تبدیل ایده های نوآورانه دانش��گاهیان به محصول را شتاب 

می دهد.
ع��الوه بر ب��رج فناوری دانش��گاه امیرکبیر تح��ت عنوان مرکز 
ن��وآوری ابن س��ینا، برج فناوری س��اختمان خیاب��ان بزرگمهر و 
پردیس های اقماری نیز در زمینه هدایت نوآوری ها و ش��تابدهی 

ایده های دانشگاهی در حال فعالیت هستند.
تعداد ۱۵۸ در این برج نوآوری مس��تقر هس��تند و کار نوآورانه 

می کنند. با افتتاح ۱۵00 مترمربع به فضای فعالیت افزوده شد.
س��ه س��ال از افتتاح برج فناوری ابن س��ینا با حضور اس��حاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و س��ورنا س��تاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری می گذرد، اقدامی که با اس��تقرار 
شرکت های دانش  بنیان، واحدهای فناور رشد و پیش رشد، برخی 
پژوهش��کده ها و آزمایش��گاه های مرکزی دانش��گاه های صنعتی 
امیرکبیر توس��عه زیس��ت بوم فناوری و نوآوری دانشگاه را هدف 
قرار داد و امروز در ادامه آن شاهد استمرار فعالیت ها و حمایت ها 

برای تقویت این زیست بوم هستیم.

پروژه رمزارز فیس بوک با انتقادهای گسترده ای در داخل و خارج آمریکا مواجه شده و ظاهرا 
همین عامل آنها را به سمت تغییر اساسی در استراتژی های خود سوق داده است.

 )Stablecoin( به گزارش دیجیاتو، ارزش رمزارز لیبرا قرار بود به عنوان یک اس��تیبل کوین
از طریق س��بدی از ارزهای دولتی تضمین شده و برخالف بیت کوین و اتریوم از نوسانات شدید 

قیمتی در امان بماند، حاال اما فیس بوک تصمیم گرفته این رویکرد را کنار بگذارد.
دیوی��د مارکوس، رهبر تیم کالیبرای فیس بوک در یک س��مینار بانکی اذعان کرده که هدف 
اتحادیه لیبرا همچنان ایجاد یک سیس��تم پرداخت کارآمد اس��ت اما به اس��تفاده از راهکارهای 

کنونی برای توکن خود اصراری نداشته و آماده پیاده سازی تغییرات است:
ای��ن کار را می توان با روش دیگ��ری هم انجام داد. ما به جای اس��تفاده از یک واحد ترکیبی 
می توانیم مجموعه ای از رمزارزهای پایدار را به کار بگیریم، مثال اس��تیبل کوین دالر، اس��تیبل 

کوین یورو، استیبل کوین پوند و ....
به گفته مارکوس به جای وابس��ته کردن ارزش لیبرا به یک س��بد ثابت می توان در هر کشور 
از لیبرای وابس��ته به ارز رایج آن منطقه اس��تفاده کرد. وی در گفت وگو با رویترز تاکید کرده 
که لیبرا برای موفقیت باید چابکی باالیی داش��ته باش��د و روش های مختلفی برای دستیابی به 

رسوخ نوآوری دانشگاه ها به دل شهرها تحول ایجاد می کند

دریچــه

رویداد دورهمی از مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانش��گاهی به همت مرکز رشد 
جهاد دانشگاهی استان اردبیل و شتاب دهنده جاویدان با محوریت آسیب شناسی کسب و 
کارهای نوپا برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این رویداد، کارگاه خلق ایده و خالقیت به روش 
توفان فکری توسط دکتر شریفی، اخبار فناوری و کارآفرینی توسط محسن پورزارع، الفبای 
استارت آپی و کارگاه کسب و کار و تفاوت کسب و کارهای کوچک و سنتی با استارت آپ ها 
توسط رامین عبدی و بررسی استارت آپ های کشمون و هانیکی توسط دکتر حسین واثقی 
اجرا ش��د و حاضران سواالت خود را مطرح و پاس��خ های مناسب را دریافت کردند. در این 
رویداد معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: یک 
کارآفرین طی رسیدن به اهدافش مصائبی خواهد داشت که نیاز به صبوری، برنامه ریزی و 

مهم تر از همه برنامه کاری و شناسایی بازار اقتصادی دارد.

رویداد کارآفرینی دورهمی در جهاد 
دانشگاهی اردبیل برگزار شد

سه شنبه
30 مهر 1398

شماره 1417
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توافق نامه س��ه جانبه ایجاد و راه اندازی مرکز رش��د کارآفرینی روستایی در روستای 
بهانگر میان پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی، دانش��گاه حکیم سبزواری و بنیاد 
غیردولتی حامی ارزش آفرینان به امضا رس��ید. به گزارش ایس��نا، دکتر مولوی، رئیس 

دانش��گاه حکیم سبزواری در حاش��یه مراسم امضای 
این تفاهم نامه گف��ت: توافق نامه همکاری توان افزایی 
روس��تایی با ه��دف ایج��اد و راه اندازی مرکز رش��د 
کارآفرین��ی روس��تایی در روس��تای بهانگ��ر از توابع 
شهرس��تان داورزن منعقد شد. وی افزود: امضای این 
توافق نام��ه در راس��تای تحقق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی، اجرای برنامه شش��م توسعه و سیاست های 
کالن دولت در توسعه زیرساخت ها و زیربناهای الزم 
برای رشد فعالیت های کارآفرینی در بخش های دولتی 
و خصوص��ی صورت گرفت. دکتر مولوی با اش��اره به 
تعهدات طرفین در این توافق نامه ادامه داد: همکاری 
در تدوی��ن، ارائه و اجرای مدل ه��ای فرآیندی مرکز 
رشد و کارآفرینی روستایی، همکاری در ارائه خدمات 

توسعه کسب وکار مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، برنامه های مشاوره ای، رویدادهای 
آموزشی تجربی و سایر برنامه های متناسب با فضای روستایی، هماهنگی برای حضور 
ش��رکت های فناور و دانش بنیان فعال در حوزه های مرتبط با کسب وکارهای روستایی 

در منطقه ازجمله تعهدات پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی است. وی همکاری و 
راهنمایی جهت اس��تقرار واحدهای نوپا و افراد نوآور در رش��ته های فعالیت روستایی، 
اس��تفاده مؤثر از ظرفیت های علمی پژوهش��ی و فناوری دانش��گاه در راستای توسعه 
اقتصاد محلی مانند تعریف پایان نامه ها و طرح های 
تحقیقاتی مرتبط با پتانسیل های روستا در چارچوب 
قوانین، توس��عه ارتباطات منطقه ای و دستگاه های 
اجرایی در جهت ارتقای شاخص های کیفی زندگی 
و کسب و کار روستایی و امکان استفاده از خدمات 
کتابخانه ای و اطالع رسانی دانشگاه را به عنوان بخشی 
از تعهدات دانشگاه حکیم س��بزواری در توافق نامه 
برش��مرد. رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: 
همچنین آماده س��ازی مخاطبان روستایی مستعد 
در جه��ت بهره من��دی از ظرفیت های دانش��گاه و 
پارک، فراهم س��ازی زمینه های الزم ب��رای اجرای 
مدل های فرآیندی مرکز رشد کارآفرینی روستایی، 
فراهم سازی زمینه های الزم برای اجرای برنامه های 
مرتبط با توسعه کسب وکار طبق برنامه ریزی های انجام شده و فراهم سازی زمینه های 
الزم برای اجرای برنامه های حمایتی از واحدهای فناور و کارآفرینان فعال در روس��تا، 

تعهدات بنیاد غیردولتی حامی ارزش آفرینان است.

رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت در چهار سالی که مرکز نوآوری این 
دانش��گاه افتتاح ش��د، از ۱۳ مرکز رش��د و ش��رکت دانش بنیان به ۱۵0 مرکز 
رش��د و دانش بنیان رسیده ایم همچنین تا پایان سال 9۸ این مراکز به دو برابر 

می رس��ند و با برنامه ای ک��ه در این زمینه داریم 
ای��ن هدف تحقق خواهد یاف��ت. به گزارش ایرنا، 
احمد معتمدی روز یکش��نبه در مراسم افتتاحیه 
پن��ج مرکز ن��وآوری و فناوری دانش��گاه صنعتی 
امیرکبی��ر اف��زود: برنامه ریزی های��ی در ح��وزه 
دانشگاه های نسل سوم اعم از افزایش قراردادهای 
صنعت��ی انجام ش��ده ام��ا با توجه به مش��کالت 
صنای��ع دریافت پ��ول افزایش نیافته اس��ت . وی 
اظه��ار داش��ت: همکاری ها درخص��وص موضوع 
مهارت افزایی دانش��جویان با اتاق بازرگانی تهران 
آغاز شده است. به گفته وی همچنین به موضوع 
کارآفرینی بسیار توجه شده است که می تواند در 

چرخه اقتصادی کشور قد م های موثری بردارد.
معتمدی تصریح کرد: امروز پنج مرکز نوآوری افتتاح و 9 دانش��کده در نوبت 
تاسیس این مراکز هستند و در سال تحصیلی جدید افتتاح می شود و برج دوم 
که در خیابان ولیعصر اس��ت در پایان امسال تمام می شود و ظرفیت مراکز در 

سال 9۸ تا تابستان سال 99 به دو برابر افزایش می یابد.
وی عنوان کرد: باید به س��متی حرکت کنیم که هر اس��تاد و دانشجو درگیر 
نوآوری و کارآفرینی باش��ند، باید تمامی دانشکده ها مرکز نوآوری داشته باشند 
و به طور مستقیم اساتید و دانشجویان درگیر و 

در ارتباط با نوآوری باشند.
همچنین حسینی تودشکی، معاون پژوهشی 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: فرهنگ 
نوآوری در دانشگاه و دانشجوها که تولیدکننده 

نوآوری هستند به خوبی ایجاد شده است.
وی با اش��اره ب��ه برنامه های دانش��گاه گفت: 
موضوع اطالع رسانی و کتابخانه، توسعه خدمات 
آزمایش��گاهی که به صنایع و اس��اتید خدمات 
می ده��د، همچنی��ن ایج��اد مراکز ن��وآوری و 
ش��رکت های دانش بنیان از اقدامات انجام شده 

در این راستا است.
حسینی گفت: تاس��یس برج فناوری شماره 
سه و ۲0 شرکت و پارک فناوری دانشگاه در پردیس های اقماری در بندرعباس 
و احداث پارک فناوری در کیش و ماهش��هر که در حال انجام اس��ت از دیگر 

اقدامات انجام شده است. 

مراکز رشد و دانش بنیان های امیرکبیر تا پایان امسال 2 برابر می شودمرکز رشد کارآفرینی روستایی ایجاد می شود

محمدحس��ین خوشنویس، دبیر علمی طرح ش��بکه  شهرهای خالق فرهنگ و 
هنر گفت: »فلسفه  شهر خالق بر این اصل بنا شده است که فضایی برای جذب و 
پرورش ایده ها و نوآوری های همگان باید باش��د و بتواند از خالقیت همه  افراد چه 
افراد خاص مانند هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان و چه سایر افراد بهره برد. در 
این ش��هر، »خالقیت« هویت اصلی توسعه  پایدار شهری به شمار می رود. می توان 
خالقیت را تماشای پدیده ها از دریچه ای نو و غیرمعمول دانست، طی کردن راهی 
تازه یا پیمودن یک راه طی ش��ده  قبلی به طرزی نوین. مانند تمام خصایص مثبت 
بشری این ویژگی نیز برای ظهور و رشد و نمو خود عالوه بر استعداد ذاتی نیازمند 
فضا و محیطی مناسب برای رشد است. خالقیت، به ویژه به واسطه  صنایع فرهنگی 
و هنری، می تواند ضمن کمک به توس��عه  فرهنگی در ش��کل گیری سبک زندگی 
منحصربه فرد ایرانی نقش آفرین باشد، اما خالق بودن فقط به معنای پرداختن به امر 
جدید نیست. مرور و ارزیابی همه  امکانات به شیوه  انعطاف پذیر، وجهی از خالقیت 
است. تاریخ و خالقیت می توانند شرکای بزرگی باشند و اغلب دستاوردهای بزرگ 

ترکیبی از امر جدید و قدیمی هستند.«
خوشنویس همچنین گفت: با توجه به تنوع گسترده فرهنگی در ایران و وجود 
بسترهای مناسب، توجه به اقتصاد فرهنگی می تواند به عنوان منابع جدید کارآفرینی 
به طور مس��تقیم برای فارغ التحصیالن رشته های فرهنگی و هنری و به طور جنبی 
برای بسیاری از رشته های تحصیلی دیگر باشد. اقتصاد فرهنگ به طور مؤثری در 
ایجاد نشاط و ایجاد و تحکیم هویت فرهنگی تأثیرگذار است و هنگامی که جامعه 
به سمت نشاط حرکت کند امید ایجاد شده و همان جا است که خالقیت به ظهور 
می رس��د. اکنون که در برنامه های توس��عه به این مهم توجه شده و به درون زایی 
اقتصاد کشور با نگاه به داخل و ظرفیت و توان داخلی اشاره رفته است، الزم است 
مدیران و برنامه ریزان به طور جدی، با نگاه استراتژیک و طبعاً آینده نگرانه برنامه های 
عملیاتی را با رویکرد آمایشی تدوین کنند. گام اول این مسیر شناسایی داشته ها و 

ظرفیت های بالقوه و بالفعل انسانی و طبیعی در مناطق مختلف کشور است.
خراسان شمالی پیشگام در موسیقی و تئاتر

حس��ین فرخنده،  مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان خراسان شمالی 
نیز درباره اجرای این طرح در اس��تان متبوع خود گفت: به رغم محرومیت اس��تان 
خراس��ان شمالی آثار و محصوالت فرهنگی و هنری در سبد مصرف مردم همیشه 
باال بوده و این نش��انگر آماده بودن و همراه بودن جامعه با توس��عه فرهنگ و هنر 
است. ظرفیت های استان خراسان شمالی در حوزه موسیقی و تئاتر کم نظیر است. 
موس��یقی مقامی در استان خراسان ش��مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، اما 
تغییر ذائقه مردم به س��وی موس��یقی پاپ، موجب انزوای موس��یقی مقامی شده 
است. با برنامه ریزی های انجام شده و آسیب شناسی های صورت گرفته این هنر کهن 
بازیابی خواهد شد. از جمله برگزاری برنامه شب های موسیقی ایران و ترکمنستان 
به میزبانی خراس��ان شمالی با استقبال گس��ترده مردم روبه رو شد و نشان داد که 
مش��ارکت های فرهنگی و اس��تفاده از اش��تراک های فرهنگی، فضا را برای بازیابی 

هنرهای کهن فراهم می آورد.
این مقام مسئول همچنین گفت: استان خراسان شمالی با قرار گرفتن 
در مس��یر زائران حضرت ثامن الحجج  فرصت کم نظیری برای گسترش و 
تقویت زیرس��اخت های گردشگری در استان اس��ت. ساالنه  تعداد زائرانی 
که از این استان می گذرند به ۲0 میلیون نفر می رسد و این فرصت بسیار 
مناس��بی برای این اس��تان اس��ت تا با برنامه ریزی در این حوزه بتواند در 
پویایی فرهنگ و هنر و اقتصاد خراسان شمالی نقش مثمرثمری را ایفا کند. 
شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر با تکیه بر ساختارمندی، اصالح مداوم 
ابهام ها و نگاه فرادستی می تواند موثر باشد و همچنین تبادل تجربیات میان 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر در این شبکه به استان ها کمک می کند تا 

برنامه های شان را با خطای کمتر و تجربه بیشتری اجرایی کنند.

استقبال 20 شهر زنجان از  شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر
فاطمه کرباسی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: ۲0 شهر 
با ارس��ال طرح آمادگی خود را برای پیوس��تن به شبکه شهرهای خالق فرهنگ و 
هنر اعالم کردند. همین تعداد طرح از شهرهای زنجان به عنوان شهر خالق شعر و 
هنرهای صناعی و سنتی، شهر ابهر به عنوان شهر خالق موسیقی، شهر خرمدره به 
عنوان شهر موسیقی عاشیقی، شهر قیدار به عنوان شهر ادبیات داستانی و تعزیه، 
شهر سلطانیه به عنوان هنرهای تجسمی، شهر چورزق به عنوان شهر موسیقی و 
هنرهای صناعی و سنتی و شهر آببر به عنوان شهر غذا تکمیل و به دبیرخانه شبکه 
شهرهای خالق ارسال شده است. همچنین از شهرهای ماهنشان، ایجرود، هیدج، 
صائی��ن قلعه، قیدار، زنجان، گرماب، نیک پی و ارمغان خانه هم طرح هایی ارس��ال 
شده است. کمک به برنامه ریزی برای توسعه پایدار شهری، جلب مشارکت مبتنی 
بر رویکرد فرهنگی و هنری در ش��هرها و مناطق فرهنگی استان و کشف، جذب و 
پرورش فعالیت ها و حمایت از پیش��نهادهای نو، خالقانه، اثربخش و پایدار بومی از 
اولویت های ما برای اجرای این طرح در اس��تان زنجان اس��ت. توجه به پروژه های 
کوچکی که در طول زمان مس��تمر مانده  اند در این طرح جایگاه ویژه ای را به خود 

اختصاص خواهد داد.
تعزیه با قدمت ۱20سال میان ایده های شهرهای خالق

محمد جوروند، مدیرکل وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان خوزستان نیز 
درباره این اتفاق فرهنگی تازه عنوان داش��ت: در استان خوزستان ۱9شهر و روستا 
و مجموعا ۳۸طرح شرکت کرده است. در این میان تئاتر و تئاتر خیابانی، موسیقی 
محلی و شعر بیشترین موضوعات را به خود اختصاص داده است. همچنین تعزیه، 
یکی از باقدمت ترین آیین های اس��تان، در میان این طرح ها حضور دارد. مردم هر 
ش��هر در همه  زمینه ها خالقیت ندارند، در بعضی از شهرها شعر جریان تاریخی و 
بنیادی دارد اما ممکن است نمایش یا صنایع سنتی رایج نباشد. مثال در شهرستان 
ش��وش دانیال در اس��تان خوزستان، تعزیه ۱۲0س��ال قدمت دارد و در ماه محرم 
داس��تان عاش��ورا از زمان ورود حر به میدان تا شهادت امام حسین )ع( به نمایش 
درمی آید. تعزیه که یکی از آیین های سنتی و فرهنگی است سال ها اجرا می شد و 
با اجرای طرح ش��هرهای خالق فرهنگ و هنر، باعث شد تا بیشتر مورد توجه قرار 
بگیرد. یکی از ویژگی های مهم استان خوزستان تنوع قومی و زبانی و فرهنگی است. 
لرهای بختیاری و لرهایی که ریشه در لرستان دارند، عرب ها، دزفولی ها، شوشتری ها 
و بهبهانی ها با فرهنگ های متفاوت از اقوام این استان هستند که باعث شده تا در 

طول سال ها رسوم و آیین های گوناگون و متنوعی در کنار هم شکل بگیرد.
حضور پررنگ شهر ملی سفال میان شهرهای خالق

در همین زمینه محمد علی جعفری معاون هنری و س��ینمایی اداره کل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز خبر داد: در استان اصفهان ۲4 شهر و 
شهرس��تان به جز یک شهر و مجموعا  ۵۸ طرح در میان شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر حضور دارد و دومین استانی است که در کشور بیشترین مشارکت را داشته 
اس��ت. بخش زیادی از طرح های استان اصفهان در مورد صنایع دستی بوده است. 
برخی از شهرستان ها مرکز مهمی برای صنایع دستی محسوب می شوند، به عنوان 
مثال هنر قلم زنی در شهرس��تان نجف آباد نیز رواج دارد و اس��تادان برجسته ای در 
این زمینه فعالیت می کنند. فریدون شهر نیز در حوزه  بافت های سنتی فعال است. 
شهرضا مدتی است که شهر ملی سفال نامیده شده است. پیش از این نگران بودیم 
که جوانان به این صنعت سنتی وارد نشوند، اما خوشبختانه جوانان تحصیلکرده و 
عالقه مند از رش��ته های گوناگون مانند گرافیک از ساخت ظروف سفالی استقبال 
خوبی کرده اند و در حال یادگیری و فعالیت در این زمینه هستند. برای توجه هرچه 
بیشتر به این هنر، در سال های  گذشته در شهرضا  تشکل مردم  نهاد نیز در همین 

حوزه تشکیل دادیم.
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کنونی برای توکن خود اصراری نداشته و آماده پیاده سازی تغییرات است:
ای��ن کار را می توان با روش دیگ��ری هم انجام داد. ما به جای اس��تفاده از یک واحد ترکیبی 
می توانیم مجموعه ای از رمزارزهای پایدار را به کار بگیریم، مثال اس��تیبل کوین دالر، اس��تیبل 

کوین یورو، استیبل کوین پوند و ....
به گفته مارکوس به جای وابس��ته کردن ارزش لیبرا به یک س��بد ثابت می توان در هر کشور 
از لیبرای وابس��ته به ارز رایج آن منطقه اس��تفاده کرد. وی در گفت وگو با رویترز تاکید کرده 
که لیبرا برای موفقیت باید چابکی باالیی داش��ته باش��د و روش های مختلفی برای دستیابی به 

این هدف وجود دارد. پروژه لیبرا که توس��ط فیس بوک رهبری می ش��ود در ماه های اخیر آماج 
انتقادها و چالش های فراوانی بوده اس��ت. مدتی قبل تعدادی از ش��رکای برجسته انجمن لیبرا 
از جمله ویزا، مس��ترکارت، پی پل و ای بی از این اتحادیه جدا ش��ده بودند و در پی کناره گیری 
کمپانی مس��افرتی »بوکینگ هلدینگز« حاال یک چهارم از ۲۸ بنیانگذار اصلی آن از ادامه راه 

پا پس کشیده اند.
با این وجود اتحادیه لیبرا طی نخستین نشست رسمی در سوییس مدعی شد ۱۵00 سازمان 

دیگر در صف پیوستن به پروژه رمزارز فیس بوک قرار دارند.

نگاهی به شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران

فلسفه  ایجاد »شبکه  شهرهای خالق« پرورش ایده هاست

عقب نشینی احتمالی فیس بوک

لیبرا با ارز رایج 
کشورهای مختلف 

پشتیبانی می شود

یادداشـت

هفتمی��ن روی��داد کارآفرینی تازه ش��و با موضوع »مد و لباس« توس��ط پارک علم و 
فناوری البرز، سازمان ستفا و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور برندهای برتر این حوزه 
برگزار می شود. به گزارش ایسنا، هفتمین رویداد کارآفرینی تازه شو در راستای توسعه 
کارآفرینی و برندس��ازی در حوزه مد و لباس و توس��عه برنامه های استارت آپی از سوی 
پارک علم و فناوری البرز، س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال دانش آموختگان 
جهاد دانش��گاهی )ستفا( و دانشگاه علم و فرهنگ دوشنبه، ۲9 مهرماه در دانشگاه علم 
و فرهنگ برگزار می شود. حاضران در این رویداد عالوه بر آشنایی با موضوعات مختلف 
مانند فرصت های کارآفرینی، نقش و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مد و لباس، 
هوش مصنوعی در صنعت طراحی پارچه و لباس و چگونگی راه اندازی یک استارت آپ 

در این حوزه در مسابقه طراحی لباس نیز شرکت می کنند.

 هفتمین رویداد کارآفرینی
»مد و لباس« برگزار می شود



من به عنوان مش��اور برندسازی س��ال های زیادی در حوزه کسب و کار 
مشغول به فعالیت هستم. در طول این دوران مسائل و مشکالت زیادی به 
صورت مستقیم رو به روی من قرار گرفته است. بسیاری از ما درک ناقصی 
از چالش  های برندها داریم. همین امر موجب تمایل ما به ش��روع کسب و 
کار ش��خصی و در پی آن مواجهه با مش��کالت ناشناخته می شود. یکی از 
اقدامات مناسب موسس��ه Business Strategy Insider پاسخگویی 
به پرسش های کاربران )به طور معمول صاحبان برند( در مورد برندسازی 
اس��ت. در این مقاله نیز به یکی از پرسش های اساسی در زمینه الیسنس 

برند خواهیم پرداخت. 
پرس��ش مدنظر ما در این مقاله از سوی آقای چری، نایب رئیس بخش 
بازاریابی یکی از ش��رکت های تولیدی در فلوریدا، طرح ش��ده است. اجازه 
دهید به پرسش وی توجه کنیم: »ما در پی توسعه کسب و کار برندمان از 
طریق همکاری با برندهای دیگر هستیم. هدف فعلی ما استفاده مشترک 
یا اجاره المان های جذاب از برندهای دیگر است. به این ترتیب امکان جلب 
نظر مش��تریان و شکل دهی به گروه خریدارهای وفادار فراهم خواهد شد. 
این اقدام ما از سوی تیم مدیریت مرکزی نیز مورد تایید قرار گرفته است. 
با این حال در مورد نحوه اجرای درس��ت این برنامه با ش��ک و تردیدهای 
زیادی مواجه هستیم. مشاوره شما در زمینه راهکارهای کلیدی دستیابی 

به موفقیت در این زمینه چیست؟«
بدون تردید پرس��ش مذکور به یکی از نکات کلیدی در حوزه کس��ب و 
کار اش��اره دارد. امروزه هر برندی دارای دس��ت کم یک المان منحصر به 
فرد اس��ت. بهترین نمونه در این زمینه اس��تودیوهای ساخت انیمیشن یا 
فیلم سینمایی اس��ت. این اس��تودیوها به طور معمول بر روی شخصیت 
فیلم ها سرمایه گذاری بس��یار زیادی می کنند. استودیو پیکسار با معرفی 
س��ری چهارم فیلم داستان اسباب بازی ها توجه زیادی به خود جلب کرد. 
این برند در طول بیش از ۲0 سال تولید بخش های مختلف این انیمیشن 
به طور مداوم س��رمایه گذاری مطلوبی بر روی آن انجام داده است. به این 
ترتیب در سراس��ر دنیا یکی از المان های ش��اخص این اس��تودیو ساخت 
کارتون جذاب داستان اسباب بازی ها محسوب می شود و این امر در مورد 
ش��خصیت های ابرقهرمان مارول نیز صحت دارد. بدون شک امکان یافتن 
چنی��ن المان هایی به صورت بی نهایت وجود دارد. هر برند مش��هوری در 
ت��الش برای ارائه یک جل��وه به یادماندنی از محصوالتش اس��ت. این امر 
موجب ماندگاری بیشتر برند مورد نظر در ذهن مخاطب خواهد شد. نکته 
مه��م در اینجا نیاز برندهای کوچ��ک و تازه کار به چنین المان هایی برای 
توس��عه سریع است. یکی از راهکارهای مناس��ب در این میان اجاره یکی 
از المان های مش��هور از برندهای بزرگ خواهد بود. ش��اید در نگاه نخست 

استفاده از الیسنس برندهای مشهور ایده چندان جذابی به نظر نرسد، اما 
در سطح جهانی این ایده به بهترین شکل در حال پیگیری است. براساس 
برآورد مجله جهانی الیسنس ارزش ۱۵0 الیسنس برتر برندهای در سطح 
جهان معادل ۲۸0.۳ میلیارد دالر است. این رقم بسیار حیرت انگیز به نظر 
می رسد. نکته مهم در این میان ارزش و نقش تاثیرگذاری الیسنس ها در 
کسب و کار برندهاست. در غیر این صورت اختصاص چنین ارزشی به آنها 

هیچ توجیه منطقی در پی نخواهد داشت. 
یکی از نکات مهم در زمینه اس��تفاده از الیس��نس های معتبر برندهای 
بزرگ نحوه موفقیت در این زمینه اس��ت. بدون تردید براس��اس س��طح 
استفاده ما میزان هزینه موردنیاز تغییر خواهد کرد. هدف اصلی ما در این 
میان باید استفاده حداکثری از الیسنس موردنظر باشد. در غیر این صورت 

بودجه برندمان به هدر خواهد رفت. 
کلیدهای طالیی موفقیت در خرید الیسنس برای برند

همه ما جان اف کندی، رئیس جمهور فقید ایاالت متحده، را به خوبی 
می شناس��یم. وی جمله بسیار مشهوری در مورد نحوه پدیداری اتفاقات 
مهم در دنیای روزمره دارد: »امور فقط اتفاق نمی افتند، بلکه براس��اس 
خواس��ت عده ای محقق می ش��وند.« بدون تردید این جمله به س��از و 
کارهای پشت یک رویداد اشاره دارد. بر این اساس هدف اصلی در اینجا 
صورت بندی پیش نیازهای تحقق یک اتفاق مناس��ب به بهترین ش��یوه 
خواهد بود. من به توصیه جان اف کندی در زمینه کس��ب و کار توجه 
بسیار زیادی دارم. بر این اس��اس برندها باید اتفاقات خوشایند خویش 
را رقم بزنند. مش��کل بس��یاری از برندها اتکای بی��ش از حد به بخت و 
اقبال اس��ت. ب��ه این ترتیب آینده یک برند با ام��وری به جز اراده اش و 
نقش سازنده تعامل با دیگر برندها گره می خورد. از نظر من همکاری با 
س��ایر برندها برای جلب رضایت شان در زمینه استفاده از الیسنس های 
مختلف دارای گام ها و نکات مش��خصی اس��ت. در ادامه به هشت نکته 

مهم در این زمینه اشاره خواهم کرد.
۱. هی��چ برندی بدون زحمت و تالش المان های خود را خلق نمی کند، 
بنابراین برای اس��تفاده از آنها باید ارزش ش��ان را به خوبی متوجه شویم. 
اشتباه بسیاری از برندها تالش برای ترغیب طرف مقابل به اجاره المان اش 
از طریق تلقی آن به عنوان امری کم ارزش است. بی تردید هیچ برندی در 
چنین شرایطی عالقه مند به گفت وگو و تعامل با ما نخواهد بود. به همین 
خاطر ما باید برنامه منسجم تری برای جلب توجه برند مقابل داشته باشیم. 
این امر ستایش از ایده جذابی المان موردنظر و تالش برای جلب نظر آنها 

از طریق پرداختن به نکات درونی آن المان است. 
۲. امروزه در اغلب کش��ورها اس��تفاده از المان های مربوط به یک برند 
دیگر بدون مجوز و الیس��نس رسمی امکانپذیر نیست، بنابراین هیچ گاه با 
سوءاستفاده از المان های یک برند دیگر موقعیت خود را به خطر نیندازید. 
بسیاری از برندها به دلیل بی توجهی به این نکته با مشکالت بسیار زیادی 

مواجه شده اند. یکی از نکات مهم در این میان قید محدوده های جغرافیایی 
موردنظر در زمینه اس��تفاده از المان برندهاست. به طور معمول یک برند 
امکان اس��تفاده کامل از المان های خود را به هیچ کس نمی دهد، بنابراین 

باید این موضوع از قبل مشخص شود.
۳. کس��ب الیس��نس یک برند با ارزش ها و محصوالت مرکزی آن سر و 
کار دارد. در اینج��ا هیچ خبری از محصول عینی نیس��ت، بلکه ارزش ها و 
تولیدات معنوی برندها مدنظر قرار دارد. تضمین اس��تفاده درس��ت از این 

تولیدات نقش مهمی در جلب نظر برندها خواهد داشت. 
4. زمینه مشترک یا دست کم نزدیک ما و برند موردنظر نقش مهمی در 
بهبود روابط دارد. به این ترتیب شانس ما برای استفاده از المان های برند 
موردنظر به ش��دت افزایش خواهد یافت. مشکل اساسی بسیاری از برندها 
در این مرحله تمایل به اس��تفاده از المان های یک برند کامال بی ارتباط با 
زمینه اصلی کارش��ان است. این امر موجب شک و تردید طرف مقابل در 
زمینه هدف اصلی ما می ش��ود. البته امکان همکاری در زمینه های کامال 
مش��ابه نیز وجود ندارد. به عنوان مثال اس��تودیو پیکسار هیچ وقت امتیاز 
استفاده از شخصیت های داس��تان اسباب بازی ها را به رقیب مستقیمش 

واگذار نخواهد کرد. 
۵. باید اطمینان طرف مقابل در زمینه اس��تفاده از المان اش به شیوه ای 
مطلوب و تبدیل آن به یک ترند محبوب را جلب کنیم. فقط در این صورت 

هماهنگی میان برند ما و طرف مقابل به سادگی حاصل خواهد شد. 
۶. اس��تفاده از المان  برندهای دیگر موجب ش��روع فرآیند تعامل میان 
برندها می شود. به این ترتیب مشتریان دو برند جا به جا نیز می شوند. در 
این زمینه برند ما باید حرفی برای گفتن داشته باشد. در غیر این صورت 
تمایل طرف مقابل برای تبادل نزدیک و همکاری با ما کاهش چشمگیری 

خواهد یافت. 
7. برندهای بزرگ همیش��ه برنامه های راهبردی برای فعالیت در حوزه 
کس��ب و کار دارند. موفقیت ما در زمینه جلب نظر آنها بستگی به میزان 

تالش مان در انطباق و هماهنگی با برنامه اصلی آنها خواهد داشت. 
۸. بدون ش��ک برند ما برنامه خاص خود را خواهد داش��ت، بنابراین تا 
حدی اختالف میان برنامه ما و طرف مقابل طبیعی خواهد بود. نکته مهم 
در اینجا عدم تعارض و تضاد آشکار میان برنامه ما و برند طرف قراردادمان 
اس��ت. به این ترتیب امکان همکاری نزدیک میان ما و آنها فراهم خواهد 

شد. 
ب��دون تردید اس��تفاده از المان ه��ای یک برند دیگر ای��ده جذابی برای 
برندهای تازه تاسیس محسوب می شود. در این زمینه نکته اصلی نه میزان 
بودجه ما، بلکه ایده مان برای نحوه اس��تفاده از الیسنس موردنظر است. با 
بیان جذاب هدف مان در این زمینه امکان جلب نظر طرف مقابل به سادگی 

فراهم خواهد شد. 
brandingstrategyinsider :منبع

معرفی فضای تبلیغاتی جدید در اسنپ چت
از بخش تبلیغات پویا چه می دانیم؟

اسنپ چت یکی از محبوب ترین پلتفرم های اجتماعی میان نسل 
جوان اس��ت. امروزه تقریبا تمام جوان ها دست کم از فیلترهای این 
برنامه استفاده می کنند. به طور طبیعی وقتی کاربران به یک پلتفرم 
عالقه نش��ان می دهند، نگاه برندها نیز به آن متفاوت خواهد ش��د. 
امروزه بخش قابل توجهی از بودجه تبلیغاتی برندها در اسنپ چت 
خرج می ش��ود. این ام��ر توجیه کامال منطقی نی��ز دارد. اگر تجربه 
کار در زمینه تبلیغات، به ویژه تبلیغات برای نس��ل جوان، را داشته 
باش��ید، از دش��واری های این عرصه آگاه هس��تید. نس��ل جوان به 
سادگی جلب تبلیغات نمی شود. به همین خاطر باید استراتژی های 

نوینی برای جلب نظر آنها به کار بست. 
در طول س��ال های اخیر اس��نپ چت به منظور س��هولت فعالیت 
بازاریاب ه��ا ابزارهای بس��یار زیادی در اختیار آنها قرار داده اس��ت. 
ب��ه همین خاطر همیش��ه یکی از گزینه های محب��وب برندها برای 
بارگ��ذاری تبلیغات محس��وب می ش��ود. فعالیت انحصاری اس��نپ 
چ��ت ب��ر روی گوش��ی های همراه یک��ی از مزیت ه��ای اصلی این 
پلتفرم محسوب می ش��ود. به این ترتیب برندها از امکان دسترسی 
س��اده مخاطب به تبلیغات ش��ان مطمئن می ش��وند. این امر تاثیر 
انکارناپذی��ری ب��ر روی افزایش تمای��ل برندها به س��وی همکاری 

تبلیغاتی هرچه بیشتر با اسنپ چت دارد. 
تازه ترین نوآوری اس��نپ چت در زمین��ه تبلیغات افزودن بخش 
تبلیغ��ات پویا و حرکتی اس��ت. تا پیش از این بخ��ش تبلیغات در 
تم��ام پلتفرم ها ثاب��ت بود، بنابرای��ن برندها بای��د در همان بخش 
تعیین ش��ده محتوای تبلیغاتی ش��ان را بارگذاری می کردند، با این 
حال اکنون ش��رایط به طور کلی فرق کرده اس��ت. دس��ت برندها 
برای تولید تبلیغات بیش از هر زمان دیگری باز است. این امر تاثیر 
انکارناپذی��ری بر روی بهبود تاثیربخش��ی تبلیغات بر روی مخاطب 

دارد. 
بی تردی��د ب��ا معرفی یک ام��کان تبلیغات تازه باید ب��ه خوبی از 
ماهیت آن اطالع کس��ب کنیم. همچنین نحوه اس��تفاده درست از 
آن نی��ز اهمیت دارد. در این زمین��ه من به بیان چند نکته و مزیت 
مهم بخش تبلیغاتی تازه اسنپ چت خواهم پرداخت. به نکات ذیل 

توجه کنید:
• خالقیت با کیفیت باال: اس��نپ چ��ت در معرفی بخش تبلیغاتی 
تازه خود از ابزارهای تازه ای نیز اس��تفاده کرده است. به این ترتیب 
حتی برندهای تازه کار نیز با استفاده از ابزار موردنظر امکان طراحی 
تبلیغ دلخواه ش��ان را خواهند داش��ت. این امر موجب افزایش توان 
کس��ب تقاضا برای بارگذاری تبلیغ از س��وی اس��نپ چت می شود. 
بی تردید چنین الگویی تاثیر مثبت و بسیار مطلوبی بر روی فعالیت 
برندها خواهد داشت. نکته جالب اینکه محدودیت کیفیت بارگذاری 

محتوای تبلیغاتی نیز تا 4k افزایش یافته است. 
• افزای��ش زمان بارگذاری تبلیغ: این امر موجب بازدهی بیش��تر 
تبلیغات می ش��ود. به این ترتیب دیگر برندها نگرانی در مورد زمان 
بارگذاری تبلیغات در اسنپ چت نخواهند داشت. نتیجه فوری این 
نوآوری سرمایه گذاری بیشتر برندها بر روی تولید محتوای تبلیغاتی 

دقیق تر است. 
• افزای��ش ارتباط معنایی با س��لیقه مخاطب: ن��وع تازه تبلیغات 
اس��نپ با استفاده از هوش مصنوعی محتوای تبلیغاتی را به کاربران 
عالقه مند به حوزه فعالیت برندها نش��ان می دهد. این امر به معنای 
پای��ان نارضایتی  کاربران از مش��اهده محت��وای تبلیغاتی بی ربط به 

حوزه تخصصی شان است. 
بی تردید تبلیغات پویا مزیت بس��یار مهمی برای برندها به ارمغان 
می آورد. براس��اس اظهار نظر رس��می اسنپ چت اس��تفاده از این 
بخش طی هفته های آینده در نسخه بتا فراهم خواهد شد. سپس با 
ارزیابی نتیجه این اقدام و رفع کاس��تی های احتمالی نسخه عمومی 
آن در س��طح جهان منتش��ر خواهد ش��د. توصیه من در این بخش 
استفاده از نسخه بتا اسنپ چت برای آشنایی با نحوه کار با تبلیغات 
پویاست. به این ترتیب پس از معرفی آن از سوی اسنپ چت مهارت 

ما برای کار با این ابزار بسیار باال خواهد بود. 
searchenginejournal :منبع
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توسعه شبکه های اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر نحوه بازاریابی و تبلیغات برندها 
داش��ته است. امروزه تقریبا تمام برندها در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. نکته 
جالب در این فضا سرمایه گذاری بسیار باالی برندهاست. بر این اساس ساالنه مبالغ 

بسیار کالنی برای تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی صرف می شود. 
موسسه اجرای موسیقی معاصر در آگوس��ت ۲0۱9 پژوهشی کاربردی در مورد 
پرطرفدارترین اکانت های حاضر در اینستاگرام انجام داد. هدف از اجرای این پژوهش 
ارزیابی مقدار فالوورهای فیک هر صفحه بود. ش��اید در نگاه نخست افراد مشهور و 
س��لبریتی ها هیچ نیازی به فالوور فیک نداشته باشند. آنها به هر حال افراد مشهور 
و پرطرفداری هستند. اگر اینگونه فکر می کنید، باید نگاهی دقیق به نتیجه ارزیابی 
موسس��ه موس��یقی معاصر بیندازید. بر این اس��اس افراد مش��هور مانند الن، تیلور 
س��وئیفت و آریانا گرانده علی رغم ش��هرت باالی شان در دنیای واقعی دارای تقریبا 
۵0درصد فالوور فیک هستند. این رقم بسیار عجیب و شوکه کننده به نظر می رسد. 
نکته جالب دقت باالی ارزیابی موسسه موردنظر است، بنابراین احتمال بیان نکات 

منفی در آن وجود ندارد. 
بدون تردید بس��یاری از افراد مشهور به طور شخصی اقدام به خرید فالوور فیک 
نمی کنن��د. در حقیقت آنها نیازی به چنین کاری ندارند. در هر صورت ش��هر آنها 
در حوزه تخصصی ش��ان به اندازه کافی جذاب هس��ت. دلیل وجود شمار باالیی از 
فالوورهای فیک در این اکانت ها اس��تراتژی روبات های فعال در زمینه تبادل فالوور 
فیک برای س��رپوش گذاری بر ماهیت غیرقانونی شان اس��ت. به این ترتیب چنین 
روبات های��ی با فالو افراد مش��هور اقدام ب��ه فریب الگوریتم اینس��تاگرام به منظور 
جلوگیری از مسدودشدن ش��ان می کنند. به عالوه، اینس��تاگرام اکانت افراد مشهور 
را به طور تصادفی به کاربران تازه پیش��نهاد می کند. به این ترتیب احتمال فالوی 

خودکار چنین صفحاتی از سوی اکانت های تقلبی افزایش می یابد. 
بدون تردید شرایط فوق فقط برای ستاره های بسیار مشهور صادق است. برندهای 
میان رده و اینفلوئنسرهای کمتر شناخته شده در زمینه خرید فالوور فیک فعالیت 
گسترده ای دارند. سودآوری این صنعت برای افراد سودجو بستگی به استقبال افراد 
از آن دارد، با این حساب برندها و به طور کلی کاربران زیادی از خرید فالوور تقلبی 

استقبال می کنند. 
امروزه یکی از راهکارهای مدنظر برندها برای توس��عه سریع کسب و کارشان در 
فضای اینس��تاگرام خرید فالوور تقلبی است. این امر با هدف ایجاد فضایی مناسب 
برای فعالیت برندها صورت می گیرد. به عبارت دیگر، خرید فالوور نوعی میانبر برای 
رقابت نزدیک با برندهای دارای سابقه بیشتر در اینستاگرام محسوب می شود. بدون 
ش��ک این نوع برداشت از فضای اینس��تاگرام بسیار بحث برانگیز خواهد بود. امروزه 
اغلب کارش��ناس ها از ضررهای این ش��یوه صحبت می کنند. من نیز در این زمینه 
انتقادهای زیادی دارم. با این حال ابتدا باید تاثیر خرید فالوور تقلبی بر روی فعالیت 
برندها سنجیده شود. به همین خاطر در ابتدای این مقاله هدف اصلی من بررسی 
نحوه تاثیرگذاری فالوورهای فیک بر روی فعالیت یک اکانت رسمی در دنیای آنالین 
اس��ت. در این میان تفاوت چندانی میان برندها، افراد عادی و اینفلوئنس��رها وجود 

ندارد، بنابراین اجازه دهید به سراغ این مسئله برویم. 
چگونه در اینستاگرام فالوور بخریم؟

۱. یافتن فروشنده معتبر
امروزه خرید فالوور بسیار سخت تر از سال های قبل شده است. اگرچه افراد زیادی 
در این زمینه فعالیت دارند، اما خرید فالوور تقلبی دیگر به س��ادگی سال های قبل 
نیست. نکته مهم در اینجا انتخاب یک فروشنده مطمئن است. در غیر این صورت 
احتمال فریب و عدم دریافت فالوور وجود خواهد داشت. دلیل اصلی دشواری خرید 
فالوور در اینس��تاگرام قوانین س��فت و سخت این پلتفرم برای جلوگیری از فعالیت 
مخرب فروش��ندگان فالوور اس��ت. به عالوه، کاربران بیش از ه��ر زمان دیگری به 
محتوای صفحه برندها و نحوه تعامل آنها با کاربران توجه نشان می دهند. این امر به 
سادگی ماهیت تقلبی فالوورهای فیک را آشکار می کند. از همین رو برندهای زیادی 
برای جلوگیری از کاهش اعتبارش��ان به صورت کامال دقیق و همراه با احتیاط در 

زمینه خرید فالوور فعالیت می کنند. 
بدون تردید یافتن فروشندگان فالوور در اینستاگرام کار چندان دشواری نیست. 
به ویژه اگر راهنمای مناسبی در این مسیر داشته باشیم. براساس بودجه مدنظرمان 
امکان بهره مندی از تعداد باالیی از فالوورها در ازای پرداخت هزینه ای منطقی وجود 
دارد. نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از اکانت عمومی اس��ت. در غیر این 
صورت امکان دریافت فالوورها با مش��کالت جدی مواجه می شود. پس از پرداخت 
هزین��ه موردنظر فالوورهای خریداری ش��ده به تدریج و طی چن��د روز به اکانت ما 

سرازیر می شوند. 
بدون تردید در اینجا باید دو ابزار مطمئن در زمینه خرید فالوور معرفی کنیم. از 
نظر من StormLikes و Mr.Insta بهترین فروشندگان در این زمینه هستند. 

2. چه نوع فالووری بخریم؟
بدون تردید اینستاگرام نوآوری های بسیار زیادی در زمینه مقابله با خرید و فروش 
فالوور فیک انجام داده است. به همین خاطر سرویس های فروشنده فالوور دو دسته 
کلی برای فروش دارند. نخست فالوورهای فیک معمولی که مانند گذشته هستند. 
این فالوورها به طور معمول عکس پروفایل ندارند. دسته دوم فالوورهای طبیعی تر 
خواهد بود. این نوع از فالوورهای دارای تصویر پروفایل و چند پست هستند. به این 

ترتیب تشخیص تقلبی بودن آنها امر دشوارتری خواهد بود. اغلب برندهای نگران در 
مورد اعتبارش��ان اقدام به خرید دسته دوم می کنند. به این ترتیب آنها با اعتماد به 
نفس بیشتری به کارشان ادامه خواهند داد. به هر حال آنها فالوورهای کامال طبیعی 

)دست کم نسبتا طبیعی( خریداری کرده اند. 
۳. پرداخت هزینه نهایی برای فالوورها

خری��د فال��وور در اینس��تاگرام چالش ه��ای زی��ادی ب��ه هم��راه دارد. برخی از 
ارائه دهن��دگان خدمات در این زمینه ماهیت کالهبرداری دارند. به این ترتیب پس 
از پرداخت هزینه هیچ تغییری در تعداد فالوورهای اکانت مان ایجاد نخواهد شد. به 
همین خاطر در طول سال های اخیر موسسه های معتبر در این زمینه درآمد بسیار 
بیش��تری کسب کرده اند. بر این اساس دیگر خبری از فروشندگان گسترده در این 
حوزه وجود ندارد. دو فروش��نده ای که در بخش قبلی به آنها اشاره شد، معتبرترین 
موسسه ها در این حوزه محسوب می شوند. با استفاده از خدمات آنها امکان اطمینان 
از بازگش��ت مناسب س��رمایه مان در زمینه خرید فالوور وجود خواهد داشت. بدون 
تردید همکاری با سایر موسسه ها در دنیای اینستاگرام همراه با ریسک فراوان خواهد 

بود. به همین خاطر باید با احتیاط فراوان در این زمینه فعالیت کرد. 
چه اتفاقی پس از خرید فالوور خواهد افتاد؟

پس از گذشت یک ساعت از خرید فالوور روند دریافت فالوی بیشتر برای اکانت 
من آغاز شد. ابتدا مشاهده پیام دریافت فالو بسیار جذاب به نظر می رسد. با این حال 
پس از گذش��ت چند دقیقه تمام معنا و مفهوم خود را از دست می دهد. دیگر هیچ 
احساسی در زمینه دریافت فالوور جدید برای من وجود ندارد. به این ترتیب این امر 

بدل به فرآیندی فاقد هرگونه احساس و خوشحالی می شود. 
پس از گذشت 4۸ ساعت من نزدیک به هزار فالوور دریافت کردم. فروشنده مورد 
نظر من StormLike بود. من ابتدا ۱0۵۲ فالوور دریافت کردم، با این حال پس از 
گذشت چند روز این رقم به 97۳ فالوور کاهش یافت. بدون تردید این امری طبیعی 
در دنیای اینستاگرام است، بنابراین نباید انتظار دریافت فالوور دائمی در اینستاگرام 
داشته باشیم. در نهایت نیز براساس پیش بینی اغلب متخصص های حوزه شبکه های 
اجتماعی فالوورهای تقلبی پس از گذشت یک سال تقریبا تمام تاثیرشان را از دست 

می دهند، بنابراین ما باید دوباره فالوور تقلبی خریداری کنیم. 
4 دلیل برای عدم خرید فالوور در اینستاگرام

۱. فالوور فیک همراه با تعامل نیست
بی تردید اغلب برندها تعامل بسیار نزدیکی با فالوورهای شان دارند. این امر موجب 
افزایش شهرت برندها در دنیای آنالین می شود. کاربران واقعی در صورت مشاهده 
مطلبی جذاب اقدام به اظهار نظر و تعامل با اکانت موردنظر خواهند کرد. بی تردید 

چنین واکنش هایی هرگز از سوی یک اکانت تقلبی صورت نخواهد گرفت. 
بی تردید همه ما در دنیای آنالین با محتوای باکیفیت زیادی مواجه می ش��ویم. 
اغلب ما توان مقاومت در برابر برخی از زیبا ترین محتواها در شبکه های اجتماعی را 
نداریم. بر این اس��اس الیک و کامنت فراوانی برای آن پست ها می گذاریم. وقتی ما 
از فالوور فیک استفاده کنیم، امکان دریافت چنین تعاملی به شدت کاهش خواهد 
یاف��ت. این امر تاثیر روانی منفی بر روی مخاطب واقعی نیز دارد. وقتی یک برند با 
چن��د میلیون فالوور میزان الیک و کامنت بس��یار اندکی دریافت می کند، این امر 
به خوبی ماهیت تقلبی فعالیت وی را نش��ان می دهد. بی تردید امروزه بس��یاری از 
برندهای در اینس��تاگرام به صورت تقلبی در حال فعالیت هستند. این امر ماهیت 
کس��ب و کار آنها را با پرس��ش های زیادی مواجه می سازد. به هر حال آنها باید در 
برابر سوال مخاطب در مورد دلیل چنین اقدامی پاسخگو باشند. این امر به سادگی 

امکانپذیر نخواهد بود. 
2. فالوورهای فیک کامال مشخص هستند

کاربران امروزی هوش بس��یار زیادی در زمینه اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 
دارند. این امر شناس��ایی مایت فیک اکانت  ها را بسیار ساده می کند. به این ترتیب 
مخاطب هدف برند ما در صورت مش��اهده شمار بیش از حد اکانت فیک به خوبی 
برنام��ه برند ما را خواهد فهمید. این امر مش��کالت زیادی ب��رای برندها به ارمغان 
می آورد. اینس��تاگرام در صورت مش��اهده روند رو به رشد استفاده از فالوور فیک از 
سوی برندها اقدام به برخورد سفت و سخت با آنها خواهد کرد. برخی از برندها حتی 
از فعالیت در اینس��تاگرام به صورت کوتاه مدت منع نیز می شوند، بنابراین فعالیت 
ما در اینس��تاگرام باید کامال هدفمند و همس��و با عالقه اصلی مخاطب باشد. بدون 
تردید رعایت قوانین اینستاگرام نیز در این میان اهمیت بسیار باالیی خواهد داشت. 

۳. ورود به لیست سیاه سایر برندها
در دنی��ای آنالین، به مانند دنیای واقعی، تعامل با س��ایر برندها اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. این امر اعتبار برند ما در نگاه مخاطب را افزایش خواهد داد. درست به 
همین خاطر بس��یاری از برندهای کوچک در تالش برای همکاری هرچند اندک با 
برندهای بزرگ هس��تند. نکته مهم در این میان عدم تمایل اغلب برندها در زمینه 
همکاری با برندهای فعال در زمینه خرید فالوور فیک است. بی تردید تعامل نزدیک 
با چنین برندهایی شک و شبه های بسیار زیادی در مورد ماهیت تقلبی فالوورهای 
ما به همراه خواهد داشت. به همین خاطر اغلب برندهای دارای فالوور فیک بسیار 
زیاد از س��وی س��ایر برندها در لیست س��یاه قرار می گیرند. این امر به معنای عدم 
تمایل برندهای مختلف به همکاری تبلیغاتی، تجاری و حتی ایستادن مدیران آنها 

در کنار هم است. 
ام��روزه اینس��تاگرام در گزارش های تحلیلی خ��ود روند اس��تفاده از فالوورهای 
مش��کوک را به طور طبقه بندی شده ارائه می کند. به عالوه اخطارهای جدی نیز به 
برندهای فعال در این زمینه داده می شود، بنابراین در صورت فعالیت مشکوک اکانت 

ما مواجهه با برخوردهای اینس��تاگرام امری طبیعی خواهد بود. اگر به همکاری با 
برندهای معتبر در دنیای کسب و کار اهمیت می دهید، استفاده از فالوورهای فیک 
را به دست فراموشی بسپارید. در غیر این صورت عواقب آن نیز باید پذیرفته شود.

4. افزایش احتمال مسدودسازی اکانت از سوی اینستاگرام
اینستاگرام به سالمت پلتفرمش اهمیت زیادی می دهد. بدون تردید هیچ شبکه 
اجتماعی مایل به بدبینی کاربران نسبت به ماهیت فعالیتش نیست. بر همین اساس 
از مدت ه��ا قبل روند مقابله با کاربران و برندهای فعال در زمینه خرید و اس��تفاده 
از فالوورهای فیک ش��روع شده است. بی ش��ک این روند فقط مخصوص خریدارها 
نیس��ت. افراد فعال در زمینه فروش فالوور نیز با برخوردهای بس��یار سخت مواجه 
می ش��وند. برخی از افراد بس��یار مش��هور در این زمینه به طور کامل از حضور در 
اینس��تاگرام محروم شده اند. به این ترتیب تالش های اینستاگرام در راستای بهبود 
وضعیت پلتفرمش موجب ایجاد فضایی بهتر برای فعالیت صمیمانه کاربران ش��ده 
اس��ت. به هر حال اینستاگرام برای فعالیت نزدیک و کنار هم کاربران واقعی ایجاد 
ش��ده است. بر این اس��اس فعالیت تمام برندها در آن باید کامال مطابق با اصول و 
قوانین اصلی باشد. در غیر این صورت مواجهه با برخورد سفت و سخت اینستاگرام 

نباید چندان غیرمنتظره باشد. 
اینستاگرام از سال ۲0۱۸ تا به حال فعالیت گسترده ای در زمینه حذف اکانت های 
فیک داشته است. به این ترتیب ماهیت تقلبی فالوورهای بسیاری از برندها مشخص 
ش��ده است. در این میان وضعیت اینفلوئنسرها بس��یار بدتر است. اغلب آنها دارای 
ش��مار باالیی فالوور فیک هستند. به همین خاطر با ش��روع فرآیند حذف کاربران 
فیک مش��کالت زیادی در زمینه کسب اعتماد مخاطب هدف برای آنها ایجاد شده 
است. بدون تردید چنین الگویی از فعالیت نتیجه ای جز از دست رفتن اعتبار نخواهد 
داش��ت. بر همین اساس باید به فکر راهکارهای بهتری برای فعالیت در اینستاگرام 

بود. 
راهکارهای جایگزین خرید فالوور

بدون تردید راهکارهای جایگزین خرید فالوور نتیجه س��ریعی در پی ندارند. در 
دنیای ش��بکه های اجتماعی جذب فالوور امری بلندمدت محسوب می شود. بر این 
اساس باید اندکی صبر و شکیبایی به خرج داد. در هر صورت ما باید برنامه ای دقیق 
و طوالنی مدت طراحی کنیم. این امر ریس��ک های بس��یار کمی برای ما به همراه 
خواهد داشت. به این ترتیب امکان فعالیت بهینه برای برند ما فراهم خواهد شد. در 

ادامه به برخی از شیوه های مناسب در این زمینه اشاره خواهم کرد:
۱. نمایش محتوای تازه و واقعی به مخاطب

فعالیت در اینستاگرام نیازمند نمایش محتوایی واقعی و جذاب به مخاطب است. 
متاسفانه بس��یاری از برندها در این زمینه از کلیشه های رایج استفاده می کنند. به 
این ترتیب مخاطب در عمل تمایلی به مشاهده محتوای آنها نشان نمی دهد. نکته 
مهم در این میان سرمایه گذاری بر روی تولید محتوای تازه است. بی تردید ترندهای 
بسیار زیادی در حوزه کسب و کار وجود دارد. به همین خاطر سرمایه گذاری بر روی 

تولید محتوا براساس تازه ترین ترندها بسیار مطلوب خواهد بود. 
من در مصاحبه ای با لورا ایزومیکاوا در مورد شیوه های جذب فالوور واقعی بحث 
جذابی داش��تم. لورا یکی از عکاس های مش��هور در سطح جهان محسوب می شود. 
وی عمده ش��هرت خود را مدیون فعالیت در اینس��تاگرام است. به این ترتیب وی 
اکانت خود را از ابتدا تاکنون با ۶00 هزار فالوور به صورت طبیعی رشد داده است. 
وی کلی��د موفقیت خود را تولید محتوای جذاب و بارگ��ذاری تصاویر حیرت انگیز 
می دان��د: »من تصاویر متفاوتی بارگذاری کردم و این امر موجب موفقیتم در جلب 

نظر کاربران شد.«
2. بیان ارزش های برندمان

بدون تردید برندها از فعالیت در اینستاگرام هدف مشخصی دارند. این امر شامل 
افزایش فروش برند می ش��ود. بر این اس��اس باید به دنبال جلب نظر مخاطب بود. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها اقدام به بارگذاری تصاویر مربوط به محصوالت ش��ان 
می کنند. اگرچه این امر مزیت های بسیار زیادی در پی دارد، اما برای جلب رضایت 
مخاطب کافی نیست. اکانت اینستاگرامی ما نباید نوعی فروشگاه باشد و توصیه من 
در این بخش تالش برای بازنمایی ارزش های برندمان به ش��یوه عینی اس��ت. این 
ام��ر به بهترین صورت در نمایش تصاویر و ویدئوهای کوتاه از پایبندی برندمان به 
چنین اصولی نمایان می شود. امروزه اغلب برندهای بزرگ دنیا از چنین ایده ای برای 
دستیابی به نتایج مطلوب استفاده می کنند. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بسیار 

گسترده بر روی مخاطب هدف فراهم می شود. 
۳. شناخت دقیق مخاطب هدف

بی تردید کاربران بس��یار زیادی در اینس��تاگرام حضور دارند. سلیقه 
هر گروه از آنها با یکدیگر متفاوت اس��ت. بر این اس��اس یافتن مخاطب 
مناس��ب برای برند ما امری دشوار خواهد بود. اغلب برندهای بزرگ در 
این زمینه فعالیت مناسبی دارند. به این ترتیب آنها با شناخت مخاطب 
هدف ش��ان اقدام به تولید محتوا براساس س��لیقه آنها می کنند. این امر 
تاثیرگذاری محتوای آنها را افزایش می دهد. ما نیز باید دقیقا همینطور 
عمل کنیم. به این ترتیب امکان دس��تیابی به فالوورهای بیشتر برای ما 
فراه��م خواهد ش��د. نکته مهم در این زمینه ماهی��ت واقعی فالوورهای 
موردنظر اس��ت، بنابراین دیگر خبری از نگرانی های ناش��ی از اس��تفاده 
از فالووره��ای تقلبی نخواه��د بود. این امر برای ادامه فعالیت برند ما در 

دنیای آنالین اهمیت بسیار زیادی دارد. 
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چگونه مخاطب را جذب محتوای برندمان کنیم؟
تولید محتوای جذاب با ۵ الگوی کاربردی

یکی از مهم ترین س��رمایه های هر برندی سطح تعاملش با کاربران در دنیای 
آنالین اس��ت. این امر حتی از نرخ رش��د فالوورهای اکانت مان در ش��بکه های 
اجتماع��ی نی��ز ارزش بیش��تری دارد. اگرچه وضعیت برندمان در ش��بکه های 
اجتماع��ی اهمیت بس��یار زیادی دارد، اما وضعیت تعام��ل مخاطب با محتوای 
برندمان در دنیای آنالین بیانگر میزان انطباق آن با سلیقه مخاطب خواهد بود. 
ب��ه همین خاطر توجه به میزان جذب تعامل محتوای برندمان اهمیت بس��یار 
باالیی دارد.  براساس گزارش مشترک گوگل و AdAge میزان تعامل کاربران با 
محتوای هر برند نقش انکارناپذیری در افزایش فروش آن دارد. وقتی مشتریان از 
محتوای یک برند خوش شان بیاید، تمایل بیشتری به خرید محصوالت آن برند 
خواهند داش��ت. امروزه یکی از چالش های اصلی هر برندی تالش برای فروش 
آنالین محصوالتش است. توانایی یک برند در زمینه اقناع مخاطب مهم ترین گام 
برای فروش آنالین محس��وب می شود. به همین دلیل برندهای بزرگ و معتبر 
مش��کل چندانی برای فروش آنالین محصوالت شان ندارند. چالش اصلی پیش 
روی برندهای متوس��ط و کوچک است. چنین برندهایی اعتبار و شهرت باالی 
غول های دنیای کسب و کار را ندارند. به همین خاطر جلب تعامل مخاطب برای 
آنها دش��وارتر خواهد بود. بدون شک برخی از الگوهای تولید محتوا توان جذب 
مخاطب بیش��تری خواهد داش��ت. این امر به خوبی در واکنش کاربران به انواع 
مختلف محتوای آنالین مشخص می شود. اگر ما به دنبال دستیابی به مخاطب 
هدف در دامنه ای وسیع هستیم، باید نسبت به استفاده از الگوهای تاثیرگذاری 
تولید محتوای جذاب حساسیت نشان دهیم. فقط در این صورت امکان موفقیت 
ما در دنیای بازاریابی و فروش فراهم خواهد شد. در ادامه پنج راهکار مناسب را 

در این زمینه مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. نمایش اشتیاق برای ایجاد ارتباط

برندها شیوه های مختلفی برای جلب توجه و تعامل مخاطب به کار می برند. 
بدون تردید بررسی تمام شیوه ها در مقاله کنونی امکانپذیر نیست، بنابراین باید 
به بررسی بهترین الگو اکتفا کرد. من نمایش اشتیاق برندمان برای تعامل هرچه 
نزدیک تر با مش��تریان را راهکار مناسبی قلمداد می کنم. بر این اساس کاربران 
به خوبی عالقه و تمایل برند ما به تعامل نزدیک را مش��اهده خواهند کرد. ایراد 
اصلی اغلب برندها فعالیت فاقد روح و انگیزه در راس��تای جلب توجه مخاطب 
اس��ت. بی تردید هیچ کس واکنش مطلوبی به یک کمپین یا تبلیغ فاقد هیجان 
نشان نخواهد داد. با افزودن هیجان به اقدامات برندمان امکان جلب نظر مخاطب 
فراهم خواهد شد.  بی شک دنیای کسب و کار همراه با شکست های فراوانی است. 
کارآفرینان بزرگ همیشه تجربه شکست های متعدد دارند. همین امر آنها را بدل 
به کارآفرینانی بهتر می کند. در مقیاسی وسیع تر، ما باید به دنبال درس گرفتن از 
اشتباهات و شکست های برندمان باشیم. افزایش توان و قدرت برندمان در برابر 
آس��یب پذیری و شکست اهمیت بسیار باالیی دارد. بهترین نمونه در این میان 
برند نایک اس��ت. این برند در طول دوران فعالیتش بارها شکس��ت خورده، اما 

هیچ گاه تسلیم نشده است. 
2. نمایش اعتبار و توجه به تغییر سلیقه مشتریان

کس��ب و کار در پیوند عمیق با سلیقه مشتریان قرار دارد. برندهای معتبر 
همیش��ه س��لیقه مش��تریان را به خوبی پیش بینی می کنند. این امر به آنها 
فرص��ت تولید محصوالت مختلف مطابق با میل مش��تریان را می دهد. نکته 
مهم در اینجا نمایش اعتبار برندمان از طریق ش��ناخت درس��ت مش��تریان 
اس��ت. امروزه بسیاری از برندها در عمل پیشنهادهای نه چندان جذاب برای 
مشتریان آماده می کنند. ریش��ه این مشکل طراحی محصول بر پایه سلیقه 
تیم مدیریتی ش��رکت اس��ت. همیش��ه احتمال تفاوت نظر تیم مدیریتی با 
س��لیقه عمومی مشتریان وجود دارد. به همین خاطر اغلب برندهای کوچک 
با مش��کالت عمده ای در زمینه تعامل با مش��تریان مواجه هس��تند.  اعتبار 
ی��ک برند طی فرآین��دی بلندمدت پدید می آید. اش��تباه برخی کارآفرینان 
تالش برای طی این مس��یر در مدت زمانی کوتاه است. بر این اساس برندها 
مجبور به پذیرش ریس��ک های بزرگی می ش��وند. اغلب اوقات نتیجه چنین 

ریسک هایی شکست برندها در دستیابی به اهداف شان خواهد بود. 
۳. توسعه برند با برگزاری طرح های پژوهشی

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، شناخت مشتریان اهمیت بسیار زیادی 
دارد. ش��ناخت مشتریان امکان برنامه ریزی و طراحی استراتژی های کاربردی را 
فراهم می س��ازد. برندهای بزرگ همیشه استراتژی های دقیقی برای جلب نظر 
مشتریان دارند. به همین خاطر هیچ گاه با چالش های عمیق در زمینه ارتباط با 
مشتریان مواجه نمی شوند. پرسش اصلی بسیاری از مدیران در برندهای تازه کار 
نحوه دس��تیابی به دانش و تجربه ای برابر با برندهای بزرگ اس��ت. توصیه من 
در این بخش توجه به بخش توس��عه و تحقیقات اس��ت. متاس��فانه بسیاری از 
برنده��ای کوچک به این بخش نگاه جدی ندارن��د، بنابراین در عمل برندهای 
کوچک هرگز به س��وی راه اندازی بخش توسعه و تحقیق نمی روند.  وقتی ما از 
بخش توس��عه و تحقیقات کارآمد برخوردار باش��یم، امکان ارائه اطالعات دقیق 
به مش��تریان فراهم می شود. براساس مطالعه موسس��ه Venngage بر روی 
مش��تریان آمریکایی 40درصد از آنها مش��اهده نمودارهای گرافیکی را همراه با 
سطح باالیی از تاثیرگذاری در تصمیم گیری برای خرید ارزیابی کرده اند. این امر 
در راستای افزایش تاثیرگذاری محتوای بصری در حوزه کسب و کار و بازاریابی 
قابل تحلیل اس��ت. به هر حال هدف اصلی برندها در این بخش کامال مشخص 
است: تالش برای دستیابی به اطالعات کاربردی درباره مشتریان از طریق توسعه 

بخش تحقیقات. 
4. تولید محتوای آموزشی برای مشتریان

ام��روزه مردم از اینترنت اس��تفاده های بس��یار زیادی می کنن��د. یکی از 
استفاده های کاربردی کاربران یافتن محتوای آموزشی است. ما به عنوان یک 
برند نوآور باید توجه ویژه ای به تولید محتوای آموزشی داشته باشیم. به این 
ترتیب توجه مخاطب به حضور برند ما در دنیای آنالین جلب خواهد شد. 

نکته جالب در مورد تولید محتوای آموزشی عدم نیاز به طراحی آن براساس 
نیاز مس��تقیم کاربران اس��ت. گاهی اوقات ما باید مهارت های کاربردی را بدون 
توجه به وضعیت عمومی کاربران به آنها آموزش دهیم. این امر همراه با مقداری 
عنصر غافلگیری خواهد بود. به همین خاطر تاثیر مطلوبی بر روی مخاطب دارد. 

۵. تقویت روحیه مخاطب برای تبدیل شدن به انسانی بهتر
امروزه اغلب مردم در تالش برای بهبود شخصیت ش��ان هستند. در این میان 
هیچ چیز به اندازه فعالیت برندها برای تقویت این روحیه تاثیرگذار نیست. ما باید 
همیشه در کنار مشتریان مان باشیم. بخشی از این وظیقه شامل کمک به آنها 
برای تقویت مهارت ها و کسب ارزش های اخالقی است. بخش دیگر نیز تقویت 
مداوم انگیزه آنها خواهد بود. در این مسیر همکاری با مربی های ماهر در زمینه 
ارتقای توانمندی های شخصیتی گزینه مناسبی خواهد بود. وقتی مخاطب برند 
ما بدل به فردی بهتر ش��ود، همیشه کمک های برند ما را به یاد خواهد داشت، 

بنابراین نام برند ما در ذهن مخاطب جاودانه می شود. 
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22 خصوصیتی که شما را رهبری موفق و 
برجسته می کند)۱(

برای رهبر بودن باید خصوصیات ویژه ای را در خود ایجاد یا 
تقویت کنید؛ اگر می خواهید مدیریت و رهبری یک سازمان را 
به صورت موفقیت آمیزی انجام دهید و مورد اعتماد کارمندان 
واقع ش��وید یا در هر موقعیت دیگری نیز ویژگی هایی داشته 

باشید که از شما یک رهبر فوق العاده می سازد.
تمرکز باال

ب��رای اینک��ه رهبری کارآم��د و موفق باش��ید، باید تمرکز 
خود را تا جای ممکن افزایش دهید. وقت و انرژی گذاش��تن 
ب��رای موارد کم اهمیت و غرق ش��دن در جزییات، ش��ما را از 
تصمیم��ات مهم غافل می کند. رهبران ب��زرگ، تمرکز باالیی 
دارند و این تمرکز را نس��بت به رقب��ای خود باالتر می برند تا 
بتوانند تصمیمات به موقع و صحیح اتخاذ کنند. پس به عنوان 
رهبری برجس��ته و فوق العاده، باید بتوانید با هوشیاری کامل، 

از جزییات رها شوید و موارد غیرضروری را کنار بگذارید.
اعتماد به نفس

رهبران بزرگ با داشتن چشم اندازی روشن، اعتماد به نفس 
را به کارمندان و اطرافیان خود انتقال می دهند. آنها رهبرانی 
قوی و رئوف هس��تند و به خوبی می دانن��د چطور دیگران را 
با خ��ود همراه کنن��د. تفاوتی ندارد زن یا مرد هس��تید، اگر 
رهبری را با مهربانی و بخشندگی انجام دهید، از تأثیرگذاری 
فوق العاده  آن بهره مند خواهید شد. البته باید در رهبری کاماًل 

قاطع و صریح نیز باشید.
وضوح و شفافیت

اگر می خواهید رهبری موفق و کاردان باشید، از نقاب زدن 
روی صورت خودداری کنید. همیش��ه خود واقعی تان باشید. 
هر فردی مرتکب اش��تباه می شود. از اشتباه کردن نترسید و 
همانی باش��ید که در ذهن هستید. اگر شخصیت واقعی خود 
را پنهان کنید و برخوردتان با دیگران به اندازه  کافی ش��فاف 
نباش��د، اطرافیان درک درستی از موقعیت پیدا نخواهند کرد. 
ابه��ام و غافل گیری مانع عملکرد درس��ت آنها می ش��ود و در 

نهایت هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد.
صداقت و روراستی

رفتارهای��ی که رهب��ر به اطرافی��ان خود الق��ا می کند، در 
رفتارهای آنها متجلی خواهد ش��د. اگر رهبر رفتاری خش��ک 
داش��ته باشد و بیش از اینکه به عملکرد درست تکیه کند، به 
دنبال مقررات و حرف های بیهوده باشد، از به کارگیری توانایی 
و استعدادهای افراد غافل می ماند. داشتن صداقت، درستی و 
ش��فافیت در امور مختلف روی عملکرد کارمندان تأثیر مثبت 

زیادی خواهد داشت.
الهام بخشی

هیچ رهبری از همان ابتدا فردی قدرتمند نبوده و به تنهایی 
امکان بروز ویژگی های برجس��ته را در خود نداش��ته اس��ت. 
حقیقت این است هر فردی از محیط اطرافش تأثیر می گیرد. 
این مسئله سبب می شود از نصیحت ها و مشاوره های دیگران 
اله��ام بگیریم. ای��ن نصایح و کمک ه��ا در کن��ار انگیزه های 
شخصی سبب می شود در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیریم.
هیچ گاه قدرت الهام بخشیدن به دیگران را دست کم نگیرید. 
رهبران موفق و برجسته همیشه در ذهن اطرافیان خود جرقه 
مثبت��ی ایج��اد کرده و آنها را به س��مت انج��ام کارهای مهم 

هدایت می کنند.
شور و اشتیاق

اگ��ر می خواهی��د در کاری به موفقیت برس��ید باید با تمام 
وجود به آن عالقه مند باش��ید. وقتی ش��ور و اش��تیاق کافی 
در انجام کاری نداش��ته باش��ید، هر چقدر هم دس��تاوردهای 
مهم��ی در زندگی ت��ان اتفاق افتاده باش��د، س��بب رضایت و 
خوش��حالی تان نخواهد شد. پس اشتیاق شما را رهبری موفق 

و خوشحال خواهد کرد.
خالقیت

در هر کس��ب و کاری که هس��تید، نسبت به منابع محدود، 
رقبا و اطرافیان خود دقت و توجه زیادی داش��ته باشید. برای 
بق��ا و موفقیت باید خالقانه عمل کنی��د. افراد خالق رهبران 
بس��یار خوبی هس��تند. امروزه تنها راه مقابل��ه با چالش های 
مختلف، در س��ازمان ها و کس��ب و کارها، اس��تفاده از قدرت 

خالقیت است.
صبر و تحمل

داش��تن صبر می��زان تعهد و وفاداری ش��ما را به کاری که 
انجام می دهید، نش��ان می دهد. در هر مس��یری سختی هایی 
وج��ود دارد که تنه��ا با حوصله و تدبیر می ت��وان از آنها گذر 
کرد. به عنوان یک رهبر کاردان و شایسته باید بدانید روی چه 

چیزهایی تمرکز کنید و از چه مواردی بگذرید.
باید چشم انداز مشخصی داشته باشید و با دید باز مسیرتان 
را زیر نظر بگیرید. برای مثال، در حوزه  کسب و کار به بازارهای 
مختلف، رقبا، امور مالی، تقاضای مش��تریان و ... توجه کنید. 

هرچند شانس هم در دستیابی به موفقیت بی تأثیر نیست.
پیش بینی مشکالت

ِرواقی گری ویژگی دیگری است که رهبران بزرگ و شایسته 
از آن بهره مند هس��تند. حقیقت این اس��ت، م��ا هیچ وقت از 
اشتباهات، دش��منان و سختی ها در امان نیستیم. رواقی گری 
فلس��فه فکری اس��ت که می گوید: باید چالش ه��ا و موانع را 
پیش بینی کرد تا در هنگام بروز آنها غافلگیر نش��ویم. رهبران 
بزرگ به خوبی می توانند مش��کالت را پیش بینی کنند تا در 
هنگام بروز آنها، واکنش��ی احساس��ی و عجوالنه از خود نشان 

ندهند.
برای داش��تن این طرز تفک��ر در روش رهبری خودتان باید 
بدترین ش��رایط را در ذهن متصور ش��وید. س��پس با در نظر 
گرفت��ن این ش��رایط راه حل های��ی برای رفع آنه��ا در ذهن 
خود داشته باش��ید. رواقی گری اجازه نمی دهد در بحران های 

ناگهانی، شکست بخورید و از خود ضعف نشان دهید.
ادامه دارد ...
Entrepreneur/ucan :منبع

رهبری
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بدون شک مدیریت، مهم ترین جایگاه در هر شرکتی محسوب شده و به همین 
خاطر بس��یار مهم اس��ت که آنها از سطح توانایی بس��یار خوبی برخوردار باشند. 
در ای��ن رابطه اگرچه در مقاالت متعددی به راهکارهای بهبود س��طح مدیریتی 
پرداخته ش��ده اس��ت، با این حال بهترین توصیه ها آن است که قدم به قدم فرد 
را به س��مت پیشرفت و ترقی س��وق داده و از ارائه یک راهکار کلی و رها کردن 
افراد، جلوگیری کند. درواقع عدم تعیین محدوده زمانی، خود باعث خواهد ش��د 
تا افراد تمایل کمتری را به اس��تفاده از راهکارها داش��ته باش��ند. همچنین عدم 
تعیین ترتیب اقدامات، خود باعث گیج ش��دن افراد و بروز بس��یاری از مشکالت 
می ش��ود که مسیر موفقیت را بیش از حد طوالنی خواهد کرد. درواقع شما باید 
به خوبی بدانید که نخس��تین اقدامات ش��ما چه مواردی باید باش��د. در غیر این 
صورت، نتیجه نهایی بهترین نخواهد بود. در همین راس��تا و در ادامه ۲۸ روز تا 

رسیدن به باالترین سطح مدیریتی را معرفی خواهیم کرد. 
روز اول:

قبل از هر چیز ضروری اس��ت تا به این نکته توجه داش��ته باشید که شما باید 
تجربه الزم برای در دست گرفتن هدایت شرکت را داشته باشید. به همین خاطر 
نباید در این رابطه بیش از حد شتاب زده رفتار کنید. این امر درست اتفاقی است 
که در تیم های ورزش��ی نیز رخ می دهد. برای مث��ال مربی های تازه کار، در ابتدا 
هدای��ت تیم دوم را برعه��ده می گیرند تا از تجربه الزم ب��رای هدایت تیم اصلی 
برخوردار شوند. به همین خاطر قبل از هر چیزی باید با خود کامال صادق بوده و 
در صورتی که آمادگی الزم را برای شروع کار خود ندارید، به دنبال کسب تجربه 
بیش��تر باش��ید. برای مثال می توانید مدتی را در کنار مدیر یک ش��رکت سپری 
کرده و آمادگی الزم را به دس��ت آورید. حال پس از کس��ب اطمینان از آمادگی 
خود، نخس��تین اقدام باید آش��نایی پیدا کردن با تمامی افراد تیم شرکت باشد. 
اش��تباه رایج بسیاری از مدیران در این رابطه این است که تنها به شناخت افراد 

تاثیرگذار ش��رکت بس��نده می کنند. این امر در حالی است 
که ش��ما باید بتوانید تمامی افراد تیم شرکت را به بهترین 
شکل مدیریت کنید که پیشنیاز آن، آشنایی کامل با تمامی 
افراد محس��وب می ش��ود. در این رابطه فراموش نکنید که 
هر ش��رکتی، از نیروی کاری متفاوتی برخوردار بوده و این 
تفاوت ش��رایط، باعث می ش��ود تا بس��یاری از آموخته های 
تئوری و تصورات اولیه، کامال نادرس��ت و ناکارآمد باش��د. 
پس از انجام کامل این اقدام، ش��ما آمادگی الزم برای رفتن 

به روز دوم را خواهید داشت. 
روز دوم: 

اقدام بعدی ش��ما این اس��ت که عملکرد مدیران س��ابق 
شرکت و یا مدیران سایر شرکت ها را مورد تحلیل قرار داده 
و به دنبال پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت آنها باش��ید. این 
امر باعث خواهد شد تا از همان ابتدا، بهترین نوع شخصیت 
را برای خود ش��کل داده و کمتر دچار اشتباه شوید. درواقع 
درخشش در همان ابتدای کار، بدون شک همگان را نسبت 
به شایس��تگی ش��ما مجاب کرده و اعتمادسازی الزم را به 
همراه خواهد داش��ت، با این حال توجه داش��ته باشید که 
ای��ن امر به معنای آن نخواهد بود که ش��ما صرفا به دنبال 
کپی برداری از س��ایرین باشید. درواقع تنها کافی است تا از 
این اقدام برای رفع نواقص اس��تفاده ک��رده و اجازه ندهید 

که به تفاوت ضروری شما با سایرین، لطمه ای وارد شود. 
روز سوم: 

یک جلس��ه برگزار کرده و در رابطه با اهداف، اس��تراتژی ها و ایده های خود با 
تمامی افراد تیم به گفت وگو بپردازید. در این رابطه توجه داشته باشید که تمامی 
افراد ش��رکت باید حضور داشته باش��ند تا به خوبی اهمیت همه افراد برای شما 
به اثبات برس��د. این امر که شخصا چشم انداز مدنظر را شرح دهید، باعث خواهد 
ش��د تا تمامی ابهامات به صورت کامل برطرف ش��ود. نتایج آمارها در این رابطه 
نیز حاکی از آن است که افراد تنها هنگامی که نسبت به یک موضوع به صورت 
کامل قانع ش��وند، نهایت تالش خود را خواهند داش��ت. ب��ه همین خاطر حتی 
اگ��ر ای��ن اقدام، یک روز کامل به طول انجامد، نباید در این رابطه س��هل انگاری 

داشته باشید. 
روز چهارم:

برای چند ماه آینده برنامه ریزی کرده و شیوه کاری خود را در معرض آزمایش 
قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا در صورتی که ایراداتی وجود داشته باشد، 
در کمتری��ن زمان بتوانید برای رفع آن اقدام کنید. در نهایت فراموش نکنید که 
ش��ما باید مشوق این امر باش��ید که افراد برای خود برنامه ریزی شخصی داشته 
باشند. درواقع هر فردی به خوبی نسبت به خود آگاه بوده و می تواند بهترین نوع 
برنامه ریزی را پیاده س��ازی کند. این امر در حالی اس��ت که اگر بخواهید در کنار 
تعیین وظایف، چگونگی انجام کارها را نیز مشخص کنید، بدون شک تیم شرکت 

را در معرض یک فشار بی مورد قرار خواهید داد. 
روز پنجم:

۱0درصد از زمان ش��رکت را به آموزش اختصاص دهید. بدون شک دانش در 
هیچ حوزه-ای نقطه پایانی را نداش��ته و این امر باعث می شود تا آموزش مداوم، 
یک نیاز حیاتی باش��د. فراموش نکنید که شما در حوزه کاری خود تنها نیستید 
و ضروری اس��ت تا پیش��رفت، یکی از اولویت های اصلی شما باشد. در این رابطه 
امروزه بسیاری از شرکت-ها، دوره های آموزشی را برگزار می کنند تا تیم شرکت 
همواره به روز و قدرتمند باقی بماند، با این حال اقدام دیگری که می تواند مکمل 
این اقدام ش��ما باش��د، این اس��ت که هر روز زمانی را به صورت کامل در اختیار 
اف��راد قرار دهید تا در رابطه با موضع مدنظر خود، به مطالعه و تحقیق بپردازند. 
نتایج آمارها حاکی از آن اس��ت که این اقدام باعث خواهد ش��د تا تفکر خالق به 

امری عادی در بین افراد تیم شرکت تبدیل شود. 
روز ششم:

در تالش برای اثبات خود نباش��ید. درواقع بسیاری از مدیران تالش می کنند 
ک��ه از هم��ان ابتدا خود را بهتر از آنچه که هس��تند نش��ان داده و این امر باعث 
می ش��ود تا تمرکز آنها به سمتی معطوف ش��ود که ابدا ضروریتی را ندارد. تحت 
این ش��رایط شما حتی در صورت بروز یک اشتباه نیز سعی در پنهان کردن و یا 
مقصر دانستن س��ایرین خواهید داشت. در نهایت فراموش نکنید که تفاوت های 
فاحش��ی میان رئیس بودن و رهبری کردن وجود داش��ته و الزم است تا بر روی 
درخش��ش خود و تمامی افراد تیم شرکت، متمرکز مانده و تمامی عقاید بیهوده 

را کنار بگذارید.
روز هفتم:

اش��تباه را بیش از حد بزرگ تصور نکنید. بدون ش��ک هر فردی ممکن است 

اشتباهات را داشته باشد. این امر خصوصا در رابطه با تغییر مدیر شرکت، احتمال 
بیش��تری را خواهد داش��ت. به همین خاطر بسیار مهم اس��ت که پشتیبان تیم 

شرکت بوده و اجازه ندهید که روحیه ریسک پذیری، نابود شود.
روز هشتم:

بر روی مهارت روحیه بخش��ی خود کار کنید. بدون شک در بسیاری از مواقع 
نیاز اس��ت که شما با یک س��خنرانی کوتاه، روحیه تیم را کامال دگرگون سازید. 
این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از مدیران در این رابطه با ضعف های جدی 
مواجه هستند که ضروری است برای رفع هرچه سریع تر آن برنامه ریزی کنید. 

روز نهم:
ع��دم آگاهی در رابطه با ی��ک موضع را به معنای ضعف تلق��ی نکنید.درواقع 
معض��ل بس��یار رایج و بزرگ مدیران این اس��ت که تالش می کنن��د تا برای هر 
موضوعی نظری را عنوان کنند. این امر در حالی است که بسیار طبیعی است که 
حتی شما در رابطه با همه چیز اطالعات کافی را نداشته باشید. به همین خاطر 
باید از ش��جاعت اعالم عدم آگاهی خود برخوردار باشید تا شرکت با مشکلی در 

این زمینه مواجه نشود. 
روز دهم:

اختیارات را به نحوی در بین افراد تقسیم کنید که بیش از حد به شما وابسته 
نباش��ند. درواقع شما به یک جانشین و آزادی عمل کافی برای تمامی کارمندان 
نیاز خواهید داش��ت تا آنها بتوانند در مواقع الزم، س��ریعا واکنش هایی را از خود 
نش��ان دهند. این امر در نهایت باعث خواهد ش��د تا تیم ش��رکت، رشد کرده و 

توانایی باالیی را به دست آورد. 
روز یازدهم:

بازبین��ی را به فرهنگی در ش��رکت تبدیل کنید. درواق��ع همواره این احتمال 
وجود دارد که برخی از اقدامات با مشکالتی مواجه باشند و بدون شک عدم رفع 
سریع آنها، باعث خواهد شد تا نتیجه کار، تفاوتی فاحش را با پیش بینی ها داشته 
باش��د. به همین خاطر بس��یار مهم است که خود و تمامی افراد تیم شرکت را به 

بازبینی مجدد تمامی اقدامات، ترغیب کنید. 

روز دوازدهم:
مثبت اندیش و امیدوار باش��ید. بدون شک شما باید همواره به نحوی رفتار کنید 
که افراد اطمینان داشته باشند که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. درواقع حتی 
کمی تردید از جانب شما بدون شک روحیه تیم شرکت را عمال نابود خواهد ساخت. 
به همین خاطر باید در تالش برای معرفی خود به عنوان فردی باش��ید که در برابر 

سختی ها کامال مقاوم بوده و همواره می تواند راهکاری را ارئه دهد. 
روز سیزدهم:

جوی دوستانه و شاد را ایجاد کنید. بدون شک افراد به هر میزانی که احساس 
راحتی بیشتری را داشته باشند، کمتر دچار استرس شده و با خستگی به مراتب 
کمتری مواجه خواهند ش��د. به همین خاطر نباید از نزدیک ش��دن به افراد تیم 

شرکت و تالش برای شاد کردن آنها، خودداری کنید. 
روز چهاردهم: 

اصولی مش��خص را داشته باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا افراد بتوانند به 
ش��رایط عادت کرده و با سهولت بیش��تری اقدامات خود را انجام دهند. این امر 
درس��ت به مانند رانندگ��ی خواهد بود. درواقع اگر هر روز با یک ماش��ین کامال 
متفاوت مواجه باش��ید، بدون ش��ک هم��واره در نقطه اول به س��ر خواهید برد. 
ب��ه همین خاطر توصیه می  ش��ود تا اصول را حفظ کرده و برای خارج ش��دن از 

روزمرگی، تغییرات سطحی داشته باشید. 
روز پانزدهم:

ثبات رفتاری داش��ته باش��ید. بدون ش��ک ای��ن امر که افراد در ه��ر لحظه با 
رفتارهای متفاوتی از جانب شما مواجه شوند، همه چیز را برای آنها سخت خواهد 
ک��رد. درواقع کار کردن تحت مدیریت چنین فردی، امری کامال دش��وار بوده و 
افراد دقیقا نمی دانند که چگونه باید با ش��ما رفت��ار کنند. این امر میزان اعتماد 
الزم کارمندان را به پایین ترین س��طح خود خواهد رساند. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که پس از طی ش��دن ۱۵ روز از شروع فعالیت خود، به ثبات رفتاری  

اخالقی دست پیدا کرده باشید.
روز شانزدهم:

به بازخوردها توجه نشان دهید. در این مرحله شما باید نسبت به نظر سایرین 
به اطمینان الزم دس��ت پیدا ک��رده و بازخورد آنها را مورد بررس��ی قرار دهید. 
فراموش نکنید که همواره فضا برای بهتر ش��دن وجود خواهد داش��ت. توجه به 
بازخوردها، تنها در رابطه با کارمندان نبوده و شما باید به واکنش های مشتریان 

نیز توجه ویژه ای را داشته باشید. 
روز هفدهم:

انتظارات خود را افزایش دهید. درواقع ش��ما نباید به یک سطح خاص محدود 
شوید، با این حال این امر که از همان ابتدای کار، توقعات باالیی را داشته باشید، 
بدون ش��ک عملی نخواهد بود. به همین خاطر ش��ما باید زمانی را برای آموزش 
و تمری��ن افراد اختصاص دهید تا آنها بتوانند پیش��رفت ک��رده و توانایی تحمل 
انتظارات باالتری را داش��ته باش��ند. بدون ش��ک روز هفدهم برای این امر کامال 

مناسب خواهد بود. 
روز هجدهم:

از کارمندان بخواهید تا ش��ما را نقد کنند. این امر نه تنها باعث خواهد ش��د تا 

شجاعت آنها افزایش پیدا کند، بلکه شما را نیز متوجه اشتباهات موجود خواهد 
کرد. در نهایت شما فرصت این امر را خواهید داشت تا از عملکرد خود دفاع کرده 
و دلیل برخی از اتفاقات را برای آنها شرح دهید. بدون شک از بین بردن تمامی 

سوءتفاهم ها به سالم ماندن جو شرکت کمک شایانی را خواهد کرد. 
روز نوزدهم: 

دسترس��ی به خود را کاه��ش دهید. درواقع تیم ش��رکت نباید تصور کند که 
برای هر موضوعی باید نظر ش��ما را جویا ش��ود. این امر انجام کارها را با کندی 
محسوس��ی مواجه خواهد س��اخت. به همین خاط��ر در نوزدهمین روز، ضروری 
است تا دسترسی ها به خود را کاهش دهید تا افراد خود به دنبال رفع مشکالت 
و پاس��خ دادن به سواالت خود باشند. این امر در نهایت باعث خواهد شد تا تنها 
برای موارد ضروری، به شما مراجعه کنند. برای این امر حتی می توانید به تمامی 
کارمن��دان اع��الم کنید که دیگر زمان و دفعات مح��دودی در هفته را می توانند 

به شما مراجعه کنند. 
روز بیستم:

وضعی��ت کارمندان را مورد ارزیابی قرار دهید. بدون ش��ک این احتمال وجود 
دارد که برخی از کارمندان با مشکالتی مواجه باشند. این امر حتی ممکن است 
یک مس��ئله خانوادگی نظیر بچه دار شدن را ش��امل شود. با این حال شما نباید 
اجازه دهید که این موضوع، بر روی عملکرد کارمندان تاثیر منفی را داشته باشد. 
همچنین این امر که نش��ان دهید که توجه کافی را به تیم ش��رکت خود دارید، 
باعث خواهد ش��د تا میزان وفاداری آنها به باالترین حد ممکن برسد. برای مثال 
ممکن است کارمندی به یک وام نیاز داشته باشد. اگرچه این موارد ممکن است 
فشاری را بر روی بودجه و برنامه ریزی-های شما وارد سازد، با این حال نتایج به 
مراتب بهتری را برای آینده به همراه داش��ته و الزم اس��ت تا بیش از حد بر روی 

وضعیت فعلی تمرکز نکنید.
روز بیست و یکم:

مدیر یک ش��رکت موفق را به عنوان دوس��ت خود انتخاب کنید. امروزه ثابت 
ش��ده است که تاثیر همنشین بر روی افراد بسیار باال و تعیین کننده بوده و الزم 
اس��ت تا در این رابطه دقت عمل کافی را داشته باشید. در 
ای��ن رابطه پیدا ک��ردن یک مدیر موف��ق و انتخاب وی به 
عنوان دوس��ت خود، باعث خواهد شد تا زمینه پیشرفت را 
ب��رای خود ایجاد کنید. درواقع ش��ما می توانید از تجربیات 
و نظرات وی برای هرچه بهتر ش��دن شرکت خود استفاده 
کنید. در آخر فراموش نکنید که ش��ما تنها به انتخاب یک 
ف��رد، محدود نبوده و می توان ب��ه هر میزان که می خواهید 

مدیرانی را به عنوان دوست خود انتخاب کنید. 
روز بیست و دوم:

ایده س��ایرین را م��ورد توجه قرار دهید. ای��ن امر باعث 
خواهد ش��د تا اف��راد به دنبال ایده پردازی باش��ند که خود 
زمینه تفکر خالق را فراهم خواهد کرد، با این حال این امر 
به معنای قبول کردن تمامی ایده ها نبوده و تنها به این امر 
اشاره دارد که ایده  های افراد را محترم شمرده و با این اقدام 

آنها را به سمت تفکر خالق سوق دهید. 
روز بیست و سوم:

بهانه ها را کنار بگذارید. بدون ش��ک شما در مسیری قرار 
دارید که باید تصمیمات بزرگی را گرفته و اقدامات سختی 
را انجام دهید. تحت این شرایط اگر بخواهید خود بهانه جو 
باش��ید، بدون ش��ک در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر 
هم��واره فرصت ها را از دس��ت خواهید داد. به همین خاطر 
نه تنه��ا خود، بلکه در رابطه با تمام��ی افراد تیم نباید هیچ 
بهانه ای را قبول کنید. این امر باعث خواهد شد تا افراد به خوبی بدانند که کارها 
را باید انجام داده و هیچ راه دیگری در این رابطه وجود ندارد. در نهایت اگر بعد 
از بیس��ت و سه روز، افرادی موفق نش��ده اند تا با انتظارات شما هماهنگ شوند، 

نباید از پیدا کردن جایگزین برای آنها واهمه ای داشته باشید.
روز بیست و چهارم:

اعتماد کافی را به تیم شرکت داشته باشید. درواقع بدترین اتفاق این است که 
ش��ما پس از سپری شدن بیست و چهار روز، بابت هر اتفاقی بخواهید کارمندان 
خ��ود را مواخذه کنید. این امر نه تنها روحیه آنها را نابود می س��ازد، بلکه تمایل 
ب��رای ت��الش را نیز به صورت کامل از بین خواهد ب��رد. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا به نحوی رفتار کنید که بیان کننده آن باشد که شما اعتماد کافی را به 
کارمندان خود داش��ته و تحت هر شرایطی، پش��تیبان آنها خواهید بود. درواقع 
ش��ما باید تا قبل از امروز، نس��بت به درس��تی افراد تیم خود، به اطمینان الزم 

دست پیدا کرده باشید. 
روز بیست و پنجم:

کار تیم��ی را در اولوی��ت اصلی ق��رار دهید. درواقع همه چی��ز باید به صورت 
تیمی انجام ش��ود. این امر حتی ش��امل تصمیم گیری ها نیز خواهد شد. درواقع 
ش��ما در این مرحله نیاز خواهید داشت تا تیم شرکت به باالترین حد هماهنگی 

دست پیدا کند. 
روز بیست و ششم:

اس��تخدام را به آخرین راهکار خود تبدیل کنید. درواقع شما یک تیم منسجم 
را ش��کل داده اید که میزان هماهنگی افراد در س��طح بسیار خوبی قرار دارد. این 
مرحله به بعد، تمرکز ش��ما باید برای بهبود اوضاع باش��د، با این حال این امر به 
معنای اضافه کردن فرد جدید به شرکت و یا جایگزین کردن افراد نبوده و توجه 
داشته باشید که شما به حداقل بیست روز دیگر برای هماهنگ شدن فرد جدید، 
نیاز خواهید داش��ت. به خاطر داش��ته باشید که بس��یاری از کارمندان، خواهان 
انجام کار بیش��تر و پیشرفت در کار خود بوده و می توان بسیار از نیازهای جدید 

را از طریق آنها تامین کرد. 
روز بیست و هفتم: 

مراتب قدردانی خود از تیم ش��رکت را به جا آورید. درواقع اش��تباه بزرگ 
بسیاری از ش��رکت ها این است که تنها مدیران دیده شده و کارمندان تصور 
می کنن��د که تالش های آنها ابدا مورد توج��ه قرار نخواهد گرفت. با این حال 
ش��ما نباید این اش��تباه رایج را انجام دهید. به همین خاطر نیاز اس��ت تا به 
صورت مس��تقیم از کارمندان خود تش��کر کرده و در نشس��ت ها نیز مراتب 
قدردانی خود را به جا آورید، با این حال توجه داشته باشید که قدردانی تنها 
در کالم خالصه نش��ده و الزم اس��ت تا اقداماتی در این رابطه نظیر پاداش را 

مدنظر قرار دهید. 
روز بیست و هشتم:

هیچ گاه از اصول خارج نش��وید. درواقع پس از طی ش��دن بیست و هشت روز، 
شما به نقطه پایانی دست پیدا کرده اید و از این مرحله به بعد، تنها کافی است تا 

تمامی موارد معرفی شده را مورد توجه قرار داده و آنها را کنار نگذارید. 
businessinsider :منبع
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند : نشست منطقه ای شورای هماهنگی و نظارت تشکل 
های محیط زیســت و منابع طبیعی خوزســتان در رامهرمز با حضور انجمن های 
محیط زیستی این شهرستان برگزار گردید. در ابتدای نشست رضا محمدیان مدیر 
بنیاد پاکبانان محیط زیست رامهرمز ضمن خیرمقدم به حاضرین اظهار داشت: امروزه 
مهمترین رسالت انجمن ها فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان 
است و همزمان با پیشرفت تکنولوژی ترویج فرهنگ محیط زیست نیز بایستی در 

جامعه صورت پذیرد تا این فرهنگ به نسل های بعدی نیز انتقال یابد.
حکیمه بارانی مدیر انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز نیز ضمن قدردانی از شورای 
هماهنگی و نظارت تشکل های محیط زیستی خوزستان بابت حضور در شهرستان 
اظهار داشت: اولویت اصلی تشکل ما آموزش در مدارس بوده که در قالب طرح محیط 
یار حدود ۳۶ مدرسه را پوشش دادیم و طی سالهای اخیر نیز پیگیر اجرای آموزش در 
مدارس بوده ایم اما عدم تعامل اداره آموزش و پرورش شهرستان با انجمن و مخالفت 
با اجرای آموزش در مدارس توســط مدیریت مجموعه موجب شد تا این طرح فعاٌل 
متوقف شود. وی با بیان این که انجمن دوستداران طبیعت با رصد نمودن تخلفات 
محیط زیستی در سطح شهرستان تاکنون پیگیری ها و اقداماتی نیز جهت کاهش این 
معضالت صورت داده افزود: اجرای برنامه های کاشت نهال به مناسبت های مختلف 
همراه با مراقبت و آبیاری آن ها، نصب بنرهای فرهنگی در سطح شهر با محوریت 
کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف و پاکیزه نگه داشتن معابر عمومی، دیدارهای 
چهره به چهره با هیئات عزاداری و امامان جماعت در این خصوص و انتقال مفاهیم 
محیط زیستی، تولید کیسه های پارچه با طرح گونه های در خطر انقراض شهرستان 
و آموزش جوامع محلی و شهروندان و تأکید بر حفاظت از محیط زیست بخشی از 

اقدامات این انجمن بوده است.
ایمان کاهکش دبیر شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی نیز اظهار داشت: 

این شــورا در نظر دارد با برگزاری نشست های منطقه با سمن ها و فعالین محیط 
زیست شهرستان ها معضالت و چالش های آن منطقه را کانون توجه قرار دهد و با 
هم اندیشی و همگرایی بیشتر درصدد کاهش این معضالت برآییم. وی ابراز امیدواری 
نمود: این نشست می تواند زمینه ای برای توجه بیشتر مسئولین استانی و شهرستان 

برای رفع مسائل محیط زیستی رامهرمز تلقی شود.
حســن ناصر عضو شورای نظارت و داوری تشکل ها نیز اظهار داشت: مهمترین 
معضل بشر امروزی که به شکل قابل توجهی در تخریب محیط زیست و تولید پسماند 
نیز اثر گذاشته مصرف گرایی است و می بایست در حد امکان آن را کاهش داد. عالوه 
بر این تهیه و انتشار وصیت نامه های محیط زیستی بعنوان یکی دیگر از تأثیرگذارترین 
اقدامات محیط زیســتی در بین جامعه است. ضمن اینکه می توان طی نشستی با 
دادستان شهرستان از مشارکت و حضور برخی زندانیان در اجرای برنامه های محیط 

زیستی برای استفاده حداکثری از ظرفیت تمامی اقشار جامعه در این راستا بهره برد.
ناصر منابیه مدیر انجمن حامیان طبیعت حمیدیه نیز در ادامه نشست اظهار داشت: 
افزایش سطح مطالبه گری در بین مردم امروزه توسط انجمن ها صورت می پذیرد و 

برای تحقق اهداف محیط زیستی بایستی خود مسئولین مربوطه را در این اقدامات 
درگیر نمود. وی افزود: در محالت نیز می توان مشارکت اهالی را برای افزایش سرانه 
فضای سبز به همراه داشت و در صورت تحقق این امر عالوه بر توسعه پوشش درختی 

و گیاهی سطح شهر، هریک از اهالی خود عضوی از انجمن ها بشمار خواهند آمد.
جاسم میاحی عضو شورای نظارت و داوری تشکل ها نیز با انتقاد از اقدام ضدمحیط 
زیستی قطع درختان محوطه امامزاده بی بی تاج تصریح نمود: شورای تشکل ها ضمن 
محکوم نمودن این اقدام در کنار انجمن های محیط زیستی رامهرمز پیگیری های 
خود را تا حصول نتیجه صورت خواهد داد. ضمن این که برگزاری نشست هایی از این 
قبیل در پیگیری معضالت محیط زیستی شهرستان ها و تبادل تجربیات موفق سمن 
ها قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. کهزاد جعفری روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل ها 
نیز ضمن قدردانی از بانیان برگزاری این نشست و میزبانی شایسته انجمن های محیط 
زیستی رامهرمز اظهار داشت: پیشرفت فرهنگ محیط زیستی و رفع معضالت این 
حوزه در شهرستان در گرو پویایی بیشتر انجمن های رامهرمز است و ایجاد نهالستان 
مستقل توسط سمن ها، آبیاری دائمی و مراقبت از نهال ها از طریق ایجاد خط لوله 
به محــل، اجرایی نمودن مقوله تفکیک زباله از مبداء و احداث نقاتگاه حیوانات بی 
سرپرست نیز از جمله اقداماتی است که می تواند با پیگیری انجمن ها و عملی نمودن 

آن در بهبود وضعیت محیط زیستی رامهرمز موثر باشد.
گفتنی است در حاشیه این نشست از طرح های نهالکاری در منطقه پارک جنگلی 
و حاشیه قلعه باستانی دا و دختر و جنگل های منطقه شهدای مربچه که طی ماههای 
اخیر مورد آتش سوزی قرار گرفته بازدید شد. عالوه بر این ضمن حضور در منطقه 
امامزاده بی بی تاج در حرکتی نمادین با ایجاد حلقه انسانی اطراف درختان قطع شده 
منطقه امامزاده بی بی تاج حمایت خود را جهت پیگیری موضوع اعالم و قطع آنها 

را محکوم کردند.

ارومیه-رونق: مهندس بدلی در این دیدارخانه سازی و تأمین مسکن برای 
افراد جامعه خصوصاً اقشــار محروم و مستضعف را یکی از از اهداف اصلی راه 
و شهرسازی و بنیاد مسکن عنوان نموده و از اتمام نزدیک به  80 هزار واحد  
مسکن روستایی و نیز اتمام تمامی 11 هزار و ۳7 واحد سهمیه این بنیاد در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر در طرح مسکن مهر و نیز از اتمام تمامی واحدهای 
تحت نظارت ستاد معین  بنیاد مسکن آذربایجان غربی مستقر در مناطق زلزله 
زده استان کرمانشاه  توضیحاتی به آقای حمزه لو ارائه نمود.  مهندس بدلی به 
طرح اقدام ملی برای خانه ســازی نیز اشاره  و از سهم 2 هزار و 700 واحدی 
بنیاد مسکن آذربایجان غربی در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و اقدامات 
صورت گرفته توسط این بنیاد در اجرای این طرح در استان مطالبی را عنوان 
نموده و با توجه به همکاریهای خوب راه وشهرسازی با بنیاد مسکن در سنوات 
گذشــته در اجرای طرح مسکن مهر ، خواستار ادامه این همکاریها در اجرای 
اقدام ملی نیز شــد .  مهندس بدلی در ادامه گفت : بنیاد مسکن آذربایجان 
غربی توانســته اســت تاکنون 2082 طرح هادی برای روستاهای باالی 20 
خانوار اســتان نقشــه طرح هادی تهیه نماید . ولی با عنایت به افق 10 ساله 

این طرح ها و نیاز به بازبینی و بازنگری طرح های هادی برای این روســتاها 
در جهت جلوگیری از رشد ناهمگون و تخریب زمین های زراعی خصوصاًدر 
روستاهایی که در حریم شهرهای بزرگ واقع گردیده اندو  با توجه به تأکیدات 
استاندار محترم ،  همکاری بیش از پیش  راه و شهرسازی در به نتیجه رسیدن  
بازنگری طرح هادی روستاهای واقع شده در حریم شهرها را درخواست نمود.   
مهندس حمزه لو- مدیرکل راه و شهرسازی استان در این دیدار: راه شهرسازی 

و بنیاد مسکن را یک خانواده با سر فصل های مشترک در اقدامات و فعالیت ها 
دانسته و با توجه به  بدنه قوی و منسجم بنیاد مسکن استان و روحیه جهادی 
کارکنان این نهاد انقالبی گفت : با وجود بنیاد مسکن آذربایجان غربی ،  راه و 
شهرسازی استان دیگر در رسیدن به اهداف و سیاست های اعالمی از طرف 
دولت محترم خود را تنها نمی بیند . حمزه لو در ادامه گفت  : ما دو هدف که 
یکی اتمام واحدهای باقیمانده از مسکن مهر و دیگری شروع اقدام ملی میباشد 
در دستور کار داریم که خوشبختانه بنیاد مسکن تاکنون توانسته است کارنامه 
درخشــانی در اجرای مسکن مهر و انجام تمامی تعهدات خود در این زمینه 
ارائه نمایــد و درخصوص طرح اقدام ملی نیز با توجه به اقدامات خوب انجام 
گرفته تا امروز بنیاد مسکن آذربایجان غربی،  امیدوار گردید طرح اقدام ملی 
نیز پربارتر از طرح مسکن مهر در استان آذربایجان غربی اجراوبه ثمر برسد  . 
ایشان بهترین راهکار برای اجرای هر طرحی را در تشکیل جلسات هم اندیشی 
و بررســی نقاط ضعف و رفع نواقصات و خالء های موجود عنوان نموده و بر 
تشکیل کارگروههای مشترک بین دو مجموعه برای انجام طرح اقدام ملی و 

سایر اقدامات مشترک تأکید نمود 

ایالم - هدی منصوری: هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان 
ایالم به منظور تبادل نظر و گسترش همکاری ها با مدیرعامل شرکت گاز 

استان ایالم دیدار نمودند.
عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: گسترش 
همکاری های کاری و ســازمانی بین نظام مهندسی و شرکت گاز استان 
موجب خدمت رســانی بهتر و بیشتر به مردم و جلب رضایت ایشان می 
باشــد و همکاری در زمینه های فنی و تخصصی دو ســازمان منجر به 
افزایش ضریب ایمنی در تأسیســات گاز مشــترکین، روش های نوین 

طراحی و مهندسی در حوزه گاز مشترکین، کاهش حوادث جانی و مالی 
برای مشترکین می گردد.

مهندس شــمس اللهــی در ادامه افزود: واگــذاری خدمات در حوزه 
مشــترکین  به بخش خصوصی و انجام آن از طریق گســترش خدمات 
دولت الکترونیک سبب دسترسی راحت و شفاف تر مشترکین به مراحل 

انجام کار و پیگیری راحت آنها می گردد.
در پایان جلسه دو طرف بر برگزاری جلسات مستمر و منظم ماهیانه 

و فصلی در سطوح کارشناسی و کمیته های تخصصی تأکید نمودند. 

اصفهان - قاسم اسد: مرحله اســتانی اولیــن دوره مسابقات  ملی 
مهارتهای فنی وتخصصی بهره برداران کشور دراصفهان آغاز شد.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درمراسم آغاز این 
دوره از مســابقات گفت: بهره برداران طالیه داران عرصه خدمت رسانی 
درصنعت آبفا به احاد مردم هســتند باید با ارتقا مهارتهای الزم و کسب 
دانش روز با ارائه خدمات مطلوب رضایت مندی مشــترکین را بیش از 
پیش جلب نمایند. مهندس هاشــم امینی با تاکید بر نظم و انضباط در 
انجام وظایف محوله تصریح کرد:فعاالن در صنعت آبفا باید با رعایت نظم 
و انضباط کاری و از ســوی دیگر با ارتقا مهــارت های الزم درصدد ارائه 

خدمات پایدار به مردم باشــند که این امر هدف غایی تالشگران صنعت 
آبفا است. وی ارتقا کیفیت خدمات به مشترکین را یکی از اهداف برگزاری 
این مســابقات برشمرد و بیان داشت:با برگزاری رقابت سالم در این دوره 
مسابقات قطعا مهارتهای الزم به منظور ارائه خدمات بهینه به مشترکین     

ارتقا می یابد . واین مهم هدف اصلی برگزاری این مسابقات بوده است.
مهندس هاشــم امینی خطاب به بهره برداران شرکت آبفا اصفهان که 
در این مسابقات به رقابت می پردازند اعالم کرد:ازبهره برداران شرکت آبفا 
اصفهان انتظار می رود در رقابتی سالم به مرحله نهایی این دوره از مسابقات 
راه یابند چرا که  آبفا اصفهان که یکی از قدیمی ترین شرکتها در صنعت 

محسوب می شود در بسیاری از زمینه ها در صنعت آبفا در کشور پیشرو 
اســت. وی افزود:آبفا صنعتی است خدماتی که باید فعاالن در این صنعت 
تمام لحظات خدمات زیربنایی و حیاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند، 
پس کسب مهارتهای عملی بیش از هر عامل دیگری موثر در ارائه خدمات 
پایدار به مشترکین است. الزم به یادآوری است مرحله استانی اولین دوره 
مسابقات مهارتهای فنی و تخصصی  بهره برداران آب وفاضالب کشور طی 
۳ روز در 5 بخش در سایت دائمی آموزش اصفهان برگزار می شود. نصب 
انشعاب آب،نصب انشعاب فاضالب، تعمیر خطوط آب،تعمیرات تابلوهای 

مدار فرمان برق و کنترل کیفی آزمونهای شیمیایی آب است.

تشکیل حلقه انسانی دور درختان قطع شده منطقه امامزاده بی بی تاج

برگزاری نشست منطقه ای شورای هماهنگی تشکل های محیط زیستی خوزستان در رامهرمز

بنیاد مسکن آذربایجان غربی:

خانه سازی و تأمین مسکن برای افراد جامعه خصوصاً اقشار محروم و مستضعف

دیدار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ایالم با مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم

آغازمرحله استانی اولین دوره مسابقات ملی مهارت های  فنی وتخصصی بهره برداران آبفا کشور در اصفهان

ســاری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز اســتان مازندران در نشست 
صمیمــی با تأمین کنندگان کاال گفت: تأمین کنندگان مهمترین شــرکای 
شــرکت گاز در ارائه خدمات بهینه به مردم هســتند. بــه گزارش خبرنگار 
مازندران روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ، "جعفر احمدپور" با اشاره 
به مباحث تعالی سازمانی تصریح کرد: پیمانکاران مهمترین شرکای شرکت 
گاز استان در ارائه خدمات بهینه به مردم بوده و ارتقای تعامالت فی مابین و  
رفع چالش های اجرایی زمینه ساز بهبود کم و کیف خدمت رسانی به مردم 
خواهد بود. وی پیمانکاران و تأمین کنندگان را بازوهای اجرایی شرکت دانست 
و ادامه داد: به منظور حمایت حداکثری از آنان، فرآیندهای داخلی در شرکت 

گاز اســتان باید به گونه ای ارتقاء یابد. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران 
گفت: ارزیابی های بازرسی فنی گاز طوری صورت می گیرد که تولید کنندگان 
به سمت تولید کاالهای با کیفیت بروند. در ادامه "بهنام میرزابابائیان" رئیس 
امور کاالی شرکت گاز مازندران از تامین ۹5 درصدی کاالهای مورد نیاز این 
شرکت از تولید کنندگان داخلی خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته 
از  ۴00 میلیارد ریال کاالی مورد نیاز خریداری شده این شرکت، حدود ۹5 
درصد آن از تولید کنندگان داخلی تامین شده است. شایان ذکر است در این 
نشست ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ ، پیشنهادات پیمانکاران جهت 

بررسی و ارائه راهکارهای عملی جمع بندی گردیده است.

شاهرود- حسین بابامحمدی : عاطفه عبداللهیان از شهرستان شاهرود، 
منتخب مسابقه کشوری سخنرانی تریبون ۹8 با شرکت و رقابت 1۳15 سخنران 
از سراسر کشور گردید و بعد از طی سه مرحله رقابت از خرداد ماه ۹8، در نهایت 
در 2۴مهرماه سال جاری و فینال این مسابقه در محل تاالر موالنا دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر به عنوان 10 سخنران برتر کشور منتخب شد. عاطفه عبداللهیان مجری، 
گوینده، نریتور و مدرس فن بیان و سخنوری می باشد که از سال 1۳87 به صورت 
حرفه ای وارد فضای اجرا شــد. وی تاکنون مجری بیش از صدها برنامه متعدد 
در سطح ملی و اســتانی بوده است. خوانش چندین کتاب صوتی و صدها تیزر 
تبلیعاتی صدا و سیما مراکز استان ها نیز از جمله فعالیت های این بانو شاهرودی 
می باشــد. عاطفه عبداللهیان در ســال 1۳۹۶ مدالیون خوش صداترین مجری 
خانم کشور را در جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه کشور در دانشگاه شهید 
بهشتی کسب نمود و در سال 1۳۹7 در بخش خوش بیان ترین مجری، جشنواره 
مجریان و هنرمندان صحنه کشــور در دانشگاه الزهرا توانست مورد تقدیر واقع 

شــود. وی در سال 1۳۹7 در مشهد مقدس در بین صدها مجری شرکت کننده 
مقام اول اجرای پایتخت فرهنگی جهان اسالم را کسب نمودو امسال نیز با حضور 
در عرصه سخنرانی توانســت پس از طی چندین مرحله در بین 1۳15 شرکت 
کننده در قالب ســخنران از سراسر کشور در مسابقه کشوری سخنرانی تریبون 
به عنوان ده سخنران برتر منتخب گردد. شایان ذکراست این مسابقات با حضور 
1۳15 سخنران در خردادماه سال جاری آغاز شد و طی چندین مرحله با  شرکت 

در دوره های مختص سخنرانی و رای داوران، 100 سخنران برتر این مسابقه در 
شــهریور ۹8 معرفی شــدند و در ادامه با حضور داوران، سخنرانان، هنرمندان و 
عالقه مندان به این حوزه طی سه مرحله سخنرانی و اجرای بداهه گویی در این 
بخش از ســوی هیات داوران ده سخنران برتر کشور از جمله عاطفه عبداللهیان 
از شهرستان شاهرود منتخب شدند. عاطفه عبداللهیان در حال حاضر کارشناس 
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و مدیر مسئول و موسس موسسه فرهنگی 
هنری مهرگستران فرآوا می باشد. عاطفه عبداللهیان درگفتگوباخبرنگارماگفت 
:موسسه فرهنگی و هنری مهرگستران فرآوا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی ، در راستای اعتالی در خشش بهتر و بیشتر فرهنگ در تالش 
است تا سطح کیفی برگزاری دوره ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی را باال 
ببرد.وی درادامه بیان داشــت :موسسه  فرآوا در این راستا بنا دارد تا با مشارکت 
ارگان ها و مجموعه های سطح شهرستان شاهرود،استان سمنان و حتی در سطح 

کشوری موثرتر عمل نماید.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران ؛
تأمین کنندگان مهمترین شرکای شرکت گاز در ارائه خدمات بهینه به مردم هستند

درخشش بانوی سخنور شاهرودی در سطح کشور

تشکر مسئول دفتر بعثه رهبری از برپایی موکب اربعین در امامزاده جمال الدین)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز: مسئول دفتر بعثه مقام معظم رهبری در منطقه قم از عملکرد اوقاف قم 
در زمینه برپایی موکب های اربعین و پذیرایی از زائران حسینی تقدیر کرد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین محمد حسین عسکری با حضور در آستان 
مقدس امامزاده جمال الدین)ع( ضمن زیارت مضجع شــریف این امامزاده واجب التعظیم، از بخش های 
مختلف موکب اربعین در جوار این حرم مطهر بازدید کرد. وی ضمن تقدیر و تشکر از اداره اوقاف ناحیه 
دو قم به دلیل برپایی این موکب اظهار کرد: از همکاری این اداره در استقرار موکب شهدای منا هم که به 
همت حج و زیارت استان قم برپا شده تشکر می کنیم. وی افزود: الزم است همکاری میان این دو نهاد و 

نیز سایر دستگاه ها در راستای خدمت رسانی بیشتر به زائران اعتاب مقدسه در تمام ایام سال، افزایش یابد.

برگزاری  کارگاه آموزشی تشکیل مجمع خیرین آبرسان استان قزوین در 
شرکت آب و فاضالب استان 

قزوین -خبرنگار فرصت امروز:  کارگاه یک روزه آموزشی مجمع خیرین آبرسان استان قزوین در دو رده ی 
مجزای کارشناسی و مدیریتی در شرکت آب و فاضالب استان قزوین با حضور مهندس محسن مصلح، مدرس و مدیر 
مجمع خیرین آبرسان استان فارس برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
قزوین در کارگاه مذکور گفت: استان قزوین به لحاظ سرمایه اجتماعی و فرهنگی، توانمندی ساماتدهی و هدایت 
ســرمایه های خیرین برای آبرسانی به محرومان استان را دارد.  مهندس داراب بیرنوندی ادامه داد: هم اکنون نیز 
خیرین زیادی در استان از طریق واگذاری زمین، چشمه، چاه و قنوات و نیز کمک مالی همراه و همگام خدمتگذاران 
مردم برای تامین آب آشامیدنی آنان هستند.  وی با اشاره به اینکه فعالیت خیرین از دیرباز بخشی از فرهنگ دینی و 
ملی ایرانیان است تصریح کرد: با راه اندازی مجمع خیرین فعالیت های این عزیزان نیز هماهنگ و منسجم خواهد شد.  بیرنوندی از تشریک مساعی و هم 
فکری به عنوان مزیت های بزرگ همکاری شرکت آب و فاضالب و خیرین استان قزوین یاد و اضافه کرد: با توجه به محدویت های اعتباری دولت، از این 
طریق می توان خدمت رسانی را تسهیل و تسریع بخشید.  وی در پایان گفت که اگر همه بخواهیم و دست به دست هم بدهیم می توانیم امکان برخورداری 

آحاد شهرنشینان و روستانشینان استان را از منابع الهی و ارزشمند آب فراهم کنیم.   

بخش کشاورزي استان همدان مناسب جهت سرمایه گذاري 
همدان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان همدان، مدیر امور سرمایه گذاري سازمان 
جهاد کشاورزي استان همدان عنوان نمود:در ۶ ماهه اول سال ۹8 در حدود 8۴۴ مجوز بهره برداري از طرح هاي مختلف کشاورزي به ارزش 
2 هزار و 1۹۴ میلیارد ریال  توسط  سازمان جهاد کشاورزي همدان صادر شده است، همچنین مجموع این طرح ها زمینه اشتغال 1۴0۹ نفر 
را فراهم نموده است. علي اصغر نقي ئي در ادامه گفت، در بخش هاي مختلف کشاورزي به خصوص صنایع تبدیلي، دامپروري، پرورش ماهي 
و کشت هاي گلخانه اي شاهد افزایش تقاضاي سرمایه گذاري هستیم، به نحوي که در حال حاضر براي بیش از 700 میلیارد تومان تقاضاي 
سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف کشاورزیپروانه تاسیس صادر گردیده است و پیش بیني مي گردد که این طرح ها تا پایان سال 1۴00 
به بهره برداري برسند. همچنین افزود،.میزان تسهیالت بانکي جذب شده از منابع بودجه سال ۹7 تا کنون 5 هزار و 700 میلیارد ریال بوده 
است. این مقام مسئول در انتها تاکید کرد، به سرمایه گذاران بخش کشاورزي اطمینان مي دهیم که سرمایه گذاري در این بخش داراي 
توجیهات کامل اقتصادي، فني و مالي مي باشد وسازمان جهاد کشاورزي استان همدان نیز در طول این مسیر با تمامي امکانات پشتیبان 

آنها مي باشد، لذا مي توانند با خیالي آسوده در این بخش سرمایه گذاري نمایند.

در استان مرکزی؛
سیالب دست نقاط سیل خیز را رو کرد

 اراک -مینو رستمی: مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی با اشاره به شناسایی نقاط سیل خیز این استان، بر آمادگی کامل ستاد 
مدیریت بحران به منظور کنترل و مدیریت وقوع ســیل تاکید کرد. عزت اله آمره ای ، اظهار کرد: در پی بارندگی های ابتدای ســالجاری، نقاط سیل خیز و 
حادثه خیز اســتان، پدیدار و توسط ستاد مدیریت بحران شناســایی شدند، بر این اساس کار اصالح و حذف نقاط سیل خیز از طریق دستگاه های مرتبط 
بخصوص آب منطقه ای، در حال پیگیری است. وی به شناسایی ۹8 نقطه حادثه خیز و سیل زا در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: طبق بررسی های بعمل 
آمده 1۹7 منزل احداث شده در بستر رودخانه های استان شناسایی شده اند. ۹۶ منزل نیز در حریم رودخانه مستقر هستند که عملیات رفع تصرف آنها در 
دستور کار قرار دارد. به گفته آمره ای، پس از سیالب روزهای نخست سال جاری که عالوه بر تقویت آمادگی ستاد مدیریت بحران، یک مانور بزرگ برای 
دستگاه های خدماتی و امدادی محسوب می شد، نقاطی که حادثه خیز بودند پدیدار و رفع آنها در دستور کار قرار گرفت تا در هنگام وقوع مجدد سیالب ها، 
کمترین خسارت را شاهد باشیم. وی به بازسازی خسارت های وارد شده در اثر سیالب امسال و نیز پیشگیری از بروز خسارت های آینده متاثر از سیالب های 
احتمالی توسط دستگاه های مرتبط به عنوان دستور جلسات ستاد مدیریت بحران استان اشاره کرد و گفت: در جلسه آینده ستاد مدیریت بحران ضمن ارائه 
گزارش از سوی اعضای ستاد در این خصوص، به منظور پیشگیری و آمادگی صددرصدی در صورت وقوع سیل، تمهیدات الزم اتخاذ خواهد شد. آمره ای 
همچنین گفت: در خصوص اصالح پل هایی با ظرفیت غیراستاندارد، مسیر بسته شده ، یا دخل وتصرف های غیرقانونی نیز تدابیر الزم اندیشیده شده است.

1۷۰۰ تن مرغ در سردخانه های استان گلستان ذخیره سازی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه انبارهای ذخیره مرغ در گلستان پُر است، گفت: کمبود مرغ در 
استان گلستان وجود ندارد و در حال حاضر یک هزار و 700 تن مرغ در سردخانه های استان ذخیره شده است.مختار مهاجر در بازدید از انبارهای ذخیره سازی مرغ 
در بندرگز اظهارداشت: در حال حاضر یک هزار و 700 تن مرغ در سردخانه های استان گلستان ذخیره شده و هر هفته هم ۳00 تن به صورت دوره ای خریداری و 
به مراکز نگهداری در داخل و خارج استان منتقل می شود.وی با اشاره به دستورالعمل سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره ذخیره سازی مرغ برای مواقع ضروری، 
افزود: به صورت مستمر حدود 50 تا 70 هزار تن مرغ در کشور ذخیره سازی می شود که 10 تا 15 درصد آن باید در استان گلستان انجام شود.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه استان گلستان یکی از مهم ترین استان ها در تامین مرغ و پشتیبان تنظیم بازار کشور است، اظهار داشت: از استان گلستان 
روزانه به 15 استان کشور مرغ ارسال می شود و ۳5 تا ۴0 درصد مرغ تهران هم از سوی استان گلستان تامین می شود.مهاجر گفت: استان گلستان در تولید مرغ 
قابلیت های خوبی دارد و ساالنه 5۴ میلیون جوجه ریزی داریم که ۴0 درصد آن در واحدهای زنجیره تولید، تولید می شوند که برنامه داریم در پایان برنامه ششم 
به بیش از 80 درصد تولید برسانیم.رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: راه خروج از نوسانات قیمت، افزایش صادرات و افزایش این زنجیره های 
تولید است و در کل باید حوزه تولید و صادرات در قالب این زنجیره ساماندهی شود.وی  همچنین با بیان اینکه در گلستان 20 واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت 2 

میلیون 280 هزار تخم مرغ فعالیت می کنند، گفت: ۳0 درصد تخم مرغ تولیدی در گلستان به دیگر استان ها صادر می شود.

فرماندار بندرعباس:
باید با حساسیت بیشتری کارهای مربوط به جزیره هرمز را دنبال کنید.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: فرماندار بندرعباس گفت: باید به گونه ای عمل کنید 
تا مشاغل خرد خانگی و مرتبط با گردشگری در جزیره هرمز رونق گیرد. به گزارش روابط عمومی 
فرمانداری شهرســتان بندرعباس ، جلسه بررسی و تعیین وضعیت مالکیت اراضی جزیره هرمز 
به ریاســت عزیزاله کناری فرماندار در محل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل گردید. فرماندار 
بندرعباس در این جلسه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار داشت: باید با حساسیت بیشتری 
کارهای مربوط به جزیره هرمز را دنبال کنید و فرمانداری بندرعباس نیز آمادگی هر گونه همکاری 
را در این زمینه دارد. وی در دامه گفت: اداراتی که در جزیره هرمز واگذاری زمین داشــته اند تا 
یک هفته آینده لیست آن را به همراه اطالعات کامل به فرمانداری ارائه دهند. این مقام مسئول بیان داشت: از تاریخ امروز هرگونه واگذاری زمین در جزیره 
هرمز نباید بطور مستقل صورت گیرد لذا الزم است با هماهنگی و به میزان الزم انجام گیرد. فرماندار بندرعباس عنوان کرد: باید به گونه ای عمل کنید 
تا مشــاغل خرد خانگی و مرتبط با گردشــگری در جزیره هرمز رونق گیرد و در نتیجه باعث تقویت وضعیت معیشت مردم شود. عزیزاله کناری در پایان 

تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گردشگری در جزیره ، باید کمبودها و مشکالت را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدامات الزم صورت گیرد.

بازدید رئیس دانشگاه گیالن از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن
 رشــت- زینب قلیپور:  در بازدید رئیس دانشــگاه گیالن و معاونین این دانشــگاه از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن، بر همکاری شرکت آب و 
فاضالب استان و دانشگاه گیالن برای اجرای پروژه های علمی و پژوهشی تأکید شد.در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفای گیالن با اشاره به اهمیت همکاری این شرکت با دانشگاه گیالن تصریح کرد: تعامل این دو حوزه در انتقال تجربه و اجرای پروژه های علمی 
و پژوهشــی بسیار موثر و کارگشا خواهد بود.مدیرعامل آبفای گیالن با تشــریح وضعیت آب استان و تأثیر تصفیه خانه در تأمین آب گیالن اظهار 
داشــت: اصالح فرایندها و اســتفاده از تجهیزات نوین برای ارتقاء سطح خدمات رسانی، عواملی اســت که همکاران این مجموعه به صورت شبانه 
روزی برای تأمین آب اســتان در تالش هســتند.مهندس حسینی همچنین افزود: با توجه به مشکالت و سختی های تهیه آب شرب، آبفای گیالن 
به دنبال منابع تولید آب با ریســک کمتر اســت.وی در ادامه گفت: وزارت نیرو طرح های بلند مدت آبرسانی در استان دارد که 8 طرح آبرسانی از 
غرب تا شرق را در بر می گیرد و آب این نواحی به صورت متمرکز تأمین می شود.مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به جمعیت تحت پوشش خدمات 
آبرسانی شرکت تصریح کرد: ۹۹.۹7درصد جمعیت شهری تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دارند و با بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ 
آب گیالن، 75درصد جمعیت استان و همچنین ۴00 هزار نفر از جمعیت روستایی از آن بهره خواهند برد.وی با بیان وضعیت طرح های آبرسانی 
استان اظهار داشت: در 5 طرح آبرسانی شرکت آبفای گیالن کارفرماست و ۳ طرح نیز توسط شرکت آب منطقه ای گیالن اجرا خواهد شد و هدف 
از اجرای این طرح ها ، تأمین آب مورد نیاز در بلندمدت و افزایش کیفیت آب می باشــد.مهندس حســینی با تأکید بر اینکه بهره برداری از مدول 
دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن در ابتدای تابســتان ســال آینده خواهد بود تصریح کرد: بازدید دانشجویان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن می 

تواند برای بهره مندی علمی دانشجویان در تهیه پایان نامه ها موثر واقع گردد.
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اگر عالقه مند به دنیای کس��ب و کار باشید و مطالب و اخبار مرتبط 
ب��ا آن را دنبال کنید، احتماال از زب��ان کارآفرین ها صحبت های زیادی 
درباره دشواری های پیش ِرو برای راه اندازی کسب و کار تازه شنیده اید. 
مسئله اینجاست که کمتر کارآفرینی راجع به چگونگی کسب موفقیت 
در بلندمدت و ماندگاری کسب و کار صحبت می کند و از تجربه هایش 
در این باره حرف می زند. به بیان بهتر، همان مراحل اولیه شروع کسب 
و کار جدید اس��ت که همه توجه ها را به خود جلب می کند، اما در این 
میان، کاری وجود دارد که به مراتب از آن دشوارتر است: این کار چیزی 
نیس��ت جز ماندگار نگه داشتن کس��ب وکار در بلندمدت. این مطلب را 
به همین موضوع اختصاص داده ایم. در ادامه، ش��ما را با چهار حقیقت 

ناگفته برای ایجاد کسب و کاری ماندگار آشنا خواهیم کرد.
همه ما کم وبیش با آمار و ارقام دلهره آور کسب و کارهای تازه ای که 
کارشان نهایت امر به شکس��ت انجامید آشناییم؛ کسب و کارهایی که 
بعضا حتی س��ال های پرتنش ابتدایی را دوام آوردند، اما متأس��فانه در 
ادامه مسیر، روند موفقیت های شان به پایان رسید و دچار ورشکستگی 
ش��دند. اولین چیزی که باید در ذهن داشته باشیم این است که اجازه 
ندهیم آمار و ارقام این چنینی مرددمان کند یا انگیزه را از ما سلب کند.
ش��اید صحبت از کارآفرینان موفق کمی کلیش��ه ای ش��ده باشد، اما 
نمی توانیم از این مسئله چشم پوشی کنیم که بیشتر آنها، از استیو جابز 
گرفته تا کسانی مثل آریانا هافینگتن، در ابتدای کارشان موفق نشدند؛ 

باوجوِداین ناامید نشدند و از تالش بازنایستادند.
اما رمز کار این کارآفرین های موفق چه بوده است و چطور توانسته اند 

کسب و کارشان را ماندگار کنند؟ در ادامه به شما خواهیم گفت.
۱. راجع به وعده ها و قول هایی که می  خواهید بدهید، خوب فکر 

کنید
کارآفرین های بسیاری هستند که از روی هیجان یا هر چیز دیگری، 
قول های زیادی به مش��تری ها و مخاطبان ش��ان می دهند، اما در ادامه 
مس��یر، در عملی کردن این وع��ده  و وعیدها ناتوان می مانند. هیچ وقت 
نباید تأثیر و قدرت کلمات و گفته های مان را دس��ت کم بگیریم: کافی 
اس��ت دهان به دهان میان مخاطب های ش��ما بگردد ک��ه فرضا کیفیت 
محصوالت ت��ان آنقدر ک��ه ادعا می کنید خوب نیس��ت یا مثال خدمات 
ش��ما با انتظاراتی که در ابتدای امر به وج��ود آوردید همخوانی ندارد. 
در چنین ش��رایطی، دیگر دش��وار اس��ت بتوان به آینده کس��ب و کار 

امیدوار بود.
قول ها و وعده  و وعیدهای بی پایه واس��اس فقط مشتری ها را کالفه یا 
ناامید نمی کند، بلکه باعث بی اعتمادی آنها هم می شود. رابطه کسب و 
کار با مش��تری، مثل هر رابطه دیگری در زندگی، در درجه اول بر پایه 
اعتماد شکل می گیرد. اگر نتوانیم این اعتماد را در مشتری ها به وجود 
بیاوریم یا به هر دلیلی اعتمادشان را از دست بدهیم، ادامه کار دشوارتر 
از چیزی خواهد ش��د که در نگاه اول ممکن اس��ت به نظر برسد. پس 
خوب راج��ع به وعده ها و قول هایی که می خواهید بدهید، فکر کنید و 

تمام��ی جوانب امر را بس��نجید و ببینید آیا توان عملی کردن ش��ان را 
دارید یا خیر؟ بعد از آن با مشتری های تان در میان بگذارید.
2. قدردان کارکنان خوب و مستعِد خود باشید

اگر واقعا می خواهید کس��ب و کار ماندگاری داش��ته باشید، یکی از 
اولویت های تان باید به خدمت گرفتن افراد مس��تعد و حفظ آنها باشد. 
کارکنانی خوب هس��تند که کسب و کار را ماندگار می کنند؛ در سوی 
دیگر اگر کارکنان از صالحیت کافی برخوردار نباشند، کسب و کارتان 

جز رؤیایی زودگذر چیز دیگری نخواهد بود.
کارکنان خوب می توانند از پِس کارهای روزمره به بهترین نحو ممکن 
بربیاین��د و به این صورت، زمان کافی در اختیار ش��ما قرار می گیرد تا 
روی مس��ائل مهم تری نظیر چگونگی گس��ترش و رش��د بیشتر و بهتر 

کسب و کار تمرکز کنید.
درست اس��ت که نرخ بیکاری باال است، اما فراموش نکنید کسی که 
واقعا در کارش حرفی برای گفتن داشته باشد، به دریافت دستمزد کم 
رضای��ت نمی دهد و ترجیح می دهد بیکار بماند. وقتی چنین کارکنانی 
پیدا کردید، دس��تمزدی منصفانه برای ش��ان در نظ��ر بگیرید و به آنها 

نشان بدهید که قدردان زحمات شان خواهید بود.
۳. رودرروی مشکالت و سختی ها بایستید و پا پس نکشید

کارآفرینی و راه اندازی کس��ب و کار تازه س��خت و دش��وار است. در 
این مس��یر، مش��کالت زیادی پیِش روی تان قرار خواهد گرفت. درست 
در هم��ان لحظ��ه ای که فکر می کنی��د همه کارها طب��ق انتظار پیش 
می رود، ناگهان گرهی به کارتان می خورد. اگر می خواهید کسب و کار 
ماندگاری داش��ته باش��ید، نباید در مقابل این مسائل و مشکالت شانه 

خالی کنید و ناامید شوید.
در کس��ب و کار ت��ازه  گاه��ی کارها به قدری بهم می ریزد و ش��رایط 
بغرنج می شود که شاید دل تان بخواهد قید همه چیز را بزنید. در چنین 
مواقعی بهتر اس��ت کمی راج��ع به انگیزه تان از راه اندازی این کس��ب 
و کار در روزه��ای اول فکر کنید و به این ش��کل ب��ه خودتان دلگرمی 
بدهید. بعد از آن با تکیه بر توانایی ها و نقاط قوت کارکنان تان برای هر 
مش��کلی به طور جداگانه راه حلی پیدا کنید. مطمئن باشید که به مرور، 

روند کارها همانی خواهد شد که انتظارش را دارید.
اش��تباه کردن جزء جدایی ناپذیر هر نوع کسب و کاری است، به ویژه 
در اوایل کار. به این اش��تباه ها به چشم فرصتی برای کسب تجربه های 
جدی��د نگاه کنید و به عنوان کس��ی ک��ه وظیفه دش��وار کارآفرینی را 
متحمل شده است، سعی کنید با برداشتن قدم های بهتر و لحاظ کردن 

تغییرات الزم در جهت بهبود کسب و کارتان تالش کنید.
4. همیشه با مشتری ها در ارتباط باشید

یکی از اش��تباهاتی که بسیاری از کسب و کارها مرتکب آن می شوند 
این اس��ت که ارتباط با مش��تری را صرفا محدود به زمانی می کنند که 
در حال جذب آنها هس��تند. کافی است مشتری قرارداد را امضا کند یا 
محص��ول را خریداری کند؛ بعد از آن به کلی فراموش��ش می کنند و به 

سراغ جذب مشتری جدید می روند. شما این اشتباه را نکنید و همیشه 
با مش��تری ها در ارتباط باشید، حتی مشتری های سابق تان. گاه به گاه با 
ارس��ال پیام یا ایمیلی جویای نظر آنها شوید و از آنها بخواهید صادقانه 
بازخ��ورد خود را مطرح کنند. هرچند گرفت��ِن بازخورد صادقانه گاهی 
کار راحتی نیست )مثال اینکه از شخصی بپرسید چرا دیگر نمی خواهد 

مش��تری کسب و کار شما باش��د(، اما به هر حال، به بهتر شدن ِوجهه 
کسب و کار شما و رابطه تان با مشتری های سابق کمک می کند. در این 
صورت، اگر بعدها کسی از او سراغ کسب و کاری قابل اعتماد را بگیرد، 

به احتمال زیاد از شرکت یا سازمان شما اسم خواهد برد.
inc/chetor:منبع
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عادت های اشتباه صبحگاهی کارمندان

بدون شک این امر که صبح خود را چگونه آغاز کنید، بر روی عملکرد شما در طول روز تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر بسیار مهم 
است که در این رابطه اقدامات مناسبی را انجام دهید. اگرچه این امر کامال ساده به نظر می رسد، با این حال واقعیت این است که هنوز هم 
بسیاری از کارمندان در این رابطه با اشتباهات فاحشی مواجه هستند. بدون شک عدم آگاهی از اشتباه بودن و تاثیرات مخرب هر یک از 
اقدامات، مهم ترین دلیل ادامه دادن به آنها محسوب می شود. توجه داشته باشید که تمامی موارد معرفی شده، حاصل تحقیقات مداوم بوده 

و نباید در رابطه با درستی آنها تردیدی داشته باشید. در همین راستا به بررسی ۱۱ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱- دیر از خواب بیدار می شوید 

نخستین اشتباه رایج افراد این است که برنامه خواب منظمی نداشته و بسیار سخت و دیر از خواب بیدار می شوند. این امر باعث می شود 
تا شما با عجله باالیی کارهایی نظیر لباس پوشیدن را انجام داده و حتی از صبحانه به عنوان مهم ترین وعده غذایی غافل شوید. اگرچه 
حتی در بهترین حالت ممکن نیز احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود دارد، با این حال شما نباید اجازه دهید که این امر به عادت رفتاری 
شما تبدیل شود. به همین خاطر ضروری است تا در ابتدا مدت زمان نیاز خود به خواب را پیدا کرده و یک ساعت دقیق را برای خواب 
خود تعیین کنید. بدون شک با زود بیدار شدن، شما فرصت کافی برای پرداختن به ظاهر، صبحانه و حتی ورزش را خواهید داشت که 
بدون ش��ک اثر فوق العاده ای را بر روی عملکرد روزانه ش��ما خواهد داشت. همچنین این امر که همواره حتی پیش از زمان تعیین شده 
در شرکت حضور یابید، بدون شک برای مدیریت ارزش بسیار باالیی را خواهد داشت و این امر زمینه اعتماد بیشتر و ارتقای شغلی را 

ایجاد خواهد کرد. 
2-با همکاران خود صحبت و احوالپرسی نمی کنید 

بدون شک الزامی ترین مورد در رابطه با کار تیمی، ارتباط کافی کارمندان با یکدیگر بوده و ضروری است تا در این رابطه اقداماتی را 
انجام دهید. حتی گفتن یک سالم ساده پس از مشاهده همکاران، به حفظ ارتباط شما کمک خواهد کرد، با این حال توجه داشته باشید 
که سالم کردن، ابدا ارتباطی به جایگاه افراد در شرکت نداشته و الزم است تا بدون توجه به سن، مقام و جنسیت در این رابطه پیش قدم 
باشید، با این حال فراموش نکنید که مکالمات شما در ابتدای روز، باید کامال مختصر و شامل یک احوالپرسی کوتاه باشد، در غیر این 

صورت مدیریت زمان شما را با مشکل مواجه کرده و دیگر سودمند نخواهد بود. 
۳-نوشیدن قهوه اولین اقدام شما قبل از واردشدن به دفتر کاری است

قهوه را باید تنها در هنگام ظهر و به مقدار بسیار کم مصرف کرد. در این رابطه اگرچه نیاز بدنی افراد تفاوت هایی را با یکدیگر دارند، 
با این حال توجه داشته باشید که اگر این اقدام به عادت هر روزه شما تبدیل شود، بدون شک در درازمدت با مشکالت جدی در زمینه 
س��المتی خود مواجه خواهید ش��د. به همین خاطر بهتر است تا یک بطری آب را با خود به دفتر برده و نوشیدن قهوه را به ساعت های 

بعد موکول کنید. 
4-فورا به سراغ ایمیل ها می روید 

برخی از اقدامات روزانه شما نظیر چک کردن ایمیل ها، هیچ گونه فشاری را به همراه ندارند. تحت این شرایط انجام آنها در ابتدای شروع 
کار اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود تا این اقدام را به ساعت های پایانی موکول کنید و یا پس از انجام یک 
فعالیت سنگین انجام دهید، با این حال توجه داشته باشید که برخی از ایمیل ها اهمیت بسیار باالیی را داشته و پاسخ سریع شما را نیاز 

دارند. به همین خاطر چک کردن سریع پیام ها و پاسخ به موارد بسیار مهم را می توان جزو استثناها به حساب آورد. 
۵-برنامه روزانه ای برای خود تعیین نمی کنید

اگرچه هر شرکتی وظایف روزانه شما را مشخص خواهد کرد، با این حال اولویت بخشی و برنامه ریزی برای آنها، برعهده خودتان خواهد 
بود. این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از کارمندان، ابدا برنامه درس��تی را ندارند. همین امر نیز باعث می شود تا با مشکالت بسیاری 
مواجه شده و عقب افتادن کارها به امری طبیعی تبدیل شود. به همین خاطر توصیه می شود که برنامه روزانه خود را با رعایت اولویت ها 
و مش��خص کردن محدوده زمانی آنها، تعیین کرده و پس از آن اقدام به ش��روع وظایف خود کنید. در این رابطه فراموش نکنید که اگر 
برنامه ریز خوبی محسوب نمی شوید، مطالعه مقاالت مرتبط و کمک گرفتن از سایرین می تواند کامال کارساز باشد. در نهایت توجه داشته 
باشید که صحبت کردن در رابطه با برنامه خود با مدیریت، نه تنها باعث رفع اشتباهات موجود خواهد شد، بلکه تصویر ذهنی بسیار خوبی 

از شما را ایجاد خواهد کرد. 
6-انجام چند فعالیت به صورت همزمان را در دستور کار خود قرار داده اید

این امر بس��یار طبیعی اس��ت که در شروع فعالیت خود، به علت باال بودن سطح انرژی خود، تصور کنید که توان کافی برای چندین 
فعالیت به صورت همزمان را خواهید داشت. با این حال واقعیت این است که این اقدام باعث خواهد شد تا به یک باره انرژی شما بیش از 
حد تحلیل برود. همچنین تمرکز کردن هنگامی که چند برنامه متفاوت را داشته باشید، بسیار سخت خواهد بود. به همین خاطر توصیه 

می شود تا برنامه ریزی خود را به نحوی انجام دهید که تا حد امکان، نیاز به انجام چند فعالیت به صورت همزمان وجود نداشته باشد. 
7-افکار منفی زیادی دارید 

افکار منفی به سادگی می تواند روحیه شما را نابود کرده و انگیزه شما را به پایین ترین حد برساند. به همین خاطر بسیار مهم است که در 
ابتدای روز خود، ذهن را از تمامی موارد منفی و مخرب خالی کنید. در غیر این صورت حتی یک تمرکز ساده نیز بسیار سخت خواهد شد. 
برای این امر توصیه می شود تا تمامی دغدغه ها و افکار منفی خود را در جایی یادداشت کرده و پس از پایان کار خود، به سراغ شان بروید. 

۸-با جلسات صبحگاهی موافق هستید 
تفاوتی ندارد که یک کارمند و یا مدیر شرکت باشید، بدون شک برگزاری جلسات صبحگاهی اشتباه خواهد بود. در این رابطه شما 
می توانید برنامه شخصی خود را به مدیریت اعالم کرده و خود را از حضور در آنها معاف کنید. فراموش نکنید که در ابتدای صبح، شما 
در باالترین سطح انرژی قرار دارید و الزم است تا از آن برای انجام کارهای سخت خود، استفاده کنید که بدون شک جلسات، از جمله 
آنها محسوب نمی شوند. در نهایت همواره این احتمال وجود دارد که در جلسات، مواردی مطرح شود که روحیه شما را به شدت تحت 

تاثیر قرار خواهد داد. 
9-بیش از حد رویاپرداز هستید

اگرچه این امر کمی عجیب به نظر می رسد، با این حال واقعیت این است که اهداف متعدد و بیش از حد بزرگ، باعث خواهد شد تا 
همواره در رویا به سر برده و تمایل کمتری برای انجام کارهای فعلی خود داشته باشید. این امر در حالی است که افراد موفق، یک هدف 
بزرگ را به موارد کوچک تقسیم می کنند. این امر باعث خواهد شد تا با دسترسی پیدا کردن به هر یک، روحیه الزم برای ادامه کار ایجاد 
کرده و سد ذهنی مبنی بر سخت بودن و یا غیرممکن بودن کار را نابود سازید. به همین خاطر ضروری است تا اهداف و وظایف بزرگ 

خود را تا حد امکان کوچک و ساده کنید تا از همان ابتدای روز، با احساس خستگی کاذب مواجه نشوید.
۱0-مراقبه را جدی نمی گیرید 

انجام اقداماتی نظیر مدیتیشن، باعث خواهد شد تا شما از تمامی فشارها، استرس ها و خستگی های ناشی از کار خود تا حد زیادی 
رهایی یافته و با روحیه ای به مراتب بیشتر به اقدامات بعد بپردازید. درواقع امروزه اثبات شده است که تا زمانی که حس خوبی را نداشته 
باشید، تمامی اقدامات شما بی نتیجه خواهد بود. به همین خاطر بسیار مهم است که به وضعیت روحی خود توجه ویژه ای خصوصا در 

ابتدای حضور خود در شرکت، داشته باشید. 
۱۱-نور خورشید را دریافت نمی کنید 

در کمتر مواردی مشاهده شده است که کارمندان، دفتر کاری خود را مطابق نیاز تغییر دهند. برای مثال طی تحقیقاتی این نتیجه 
به عمل آمده است که افراد باید در معرض تابش نور خورشید باشند. این امر باعث خواهد شد تا ضمن حفظ سالمت، انواع اضطراب و 
استرس نیز از آنها دور شود. به همین خاطر نیز ضروری است تا حتی اگر امکان تغییر دکوراسیون و چیدمان وجود ندارد، قبل از شروع 
کار خود، چند دقیقه ای را در کنار پنجره بایستید تا انرژی خورشید را به میزان کافی دریافت کرده و کامال آماده شروع فعالیت خود شوید. 
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بدون ش��ک هر فردی دیدگاهی را در رابطه با موفقیت دارد. با 
این حال جامع ترین دیدگاه ها را می توان متعلق به افرادی دانست 
که به این جایگاه، دس��ت پیدا کرده باش��ند. جالب اس��ت بدانید 
که دیدگاه این افراد نس��بت به عموم مردم تفاوت های فاحشی را 
داشته، آنها موفقیت را به معنای در اختیار داشتن ثروت میلیاردی 
تصور نمی کنند. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت ت��ا در ادامه به 
بررس��ی ۱۲ دیدگاه از سوی برترین های جهان در رابطه با مفهوم 

موفقیت بپردازیم.
۱-ریچارد برانسون: اگر احساس خوشبختی داشته 

باشید، به موفقیت رسیده اید
عل��ت اصلی ش��هرت ریچارد برانس��ون، به خاطر ش��یوه کاری 
متفاوت و در اختیار داش��تن بیش از 400 ش��رکت اس��ت، با این 
حال او موفقیت را به معنای در اختیار داشتن ثروت زیاد ندانسته 
و عنوان کرده اس��ت که در ابتدای راه، کس��ب ث��روت میلیاردی 
اولویت اول او نبوده و تنها تمایل داش��ته اس��ت تا در مسیری گام 
بردارد، که کامال مورد عالقه او بوده است. درواقع جهان پر است از 
انس��ان هایی که به ثروت دست پیدا کرده اند با این حال ابدا حس 
خوشبختی ندارند. به همین خاطر اولویت اصلی شما باید رسیدن 
به خوشبختی باشد. تحت این شرایط به فردی کامال موفق تبدیل 
خواهید ش��د. در این رابطه فراموش نکنید که ش��اد بودن را باید 

اصلی ترین معیار در رابطه با میزان خوشبختی دانست. 

2-آریانا هافینگتن: پول و قدرت تنها ابزارهای 
موفقیت محسوب شده و ابدا معیاری برای سنجش 

آن نیستند 
برای م��ن مواردی نظیر دانش، مهربانی و بخش��ندگی بس��یار 
مهم ت��ر از مواردی نظیر ث��روت و قدرت اس��ت. درواقع در جهان 
می توان نمونه بس��یاری از افرادی را پی��دا کرد که قدرت و ثروت 
فوق العاده ای را داش��ته ولی میزان انس��انیت آنها کامال کم است. 
درواقع حت��ی می توان از طریق اقدام��ات غیرقانونی نیز به قدرت 
و ثروت دس��ت پیدا ک��رد. به همین خاطر ای��ن دو را نمی توان از 
معیاره��ای موفقیت محس��وب کرد. با این حال ف��ردی که کامال 
انس��انی زندگ��ی کند، حتی اگر به قدرت و ثروت باال دس��ت پیدا 

نکرده باشد، بازهم موفق ترین فرد برای من خواهد بود. 
۳-مارک کوبان: موفقیت به معنای در اختیار داشتن 

امکانات نیست 
بسیاری از افراد در رابطه با عدم پیگیری رویاهای خود، نبود امکانات 
را بهانه می کنند. این امر در حالی اس��ت ک��ه افراد موفق جهان، ابدا 
امکانات کافی برای رسیدن به موفقیت را نداشته  و باور آنها باعث شده 
است تا به چنین جایگاهی دست پیدا کنند. به همین خاطر نیز فردی 
که به یک چیزی باور دارد، بدون ش��ک موفق خواهد شد. به همین 
خاطر برای من تنها افرادی به معنای واقعی موفق هس��تند که بدون 

امکانات، در مسیر رویای خود گام برمی دارند. 
4-جان وودن: رضایت فردی تنها معیار واقعی برای 

موفقیت است 
ج��ان وودن پرافتخارتری��ن مربی بس��کتبال جهان محس��وب 

می شود. وی در کتاب خود تحت عنوان راز موفق بودن، تنها معیار 
واقعی را رضایت ش��خصی افراد از خود عنوان کرده است. درواقع 
به عقی��ده او هر فردی با دیگری کامال متف��اوت بوده و به همین 
خاطر نمی توان با یک معیار نسبت به همگان قضاوت کرد. در این 
رابطه تفاوتی ندارد که سایرین در رابطه با ما چه فکری می کنند، 
اگر از خود رضایت کافی را دارید، بدون ش��ک به موفقیت دس��ت 
پی��دا کرده اید. با این حال ضروری اس��ت تا با خ��ود کامال صادق 
باشید. درواقع برخی از افراد حتی به خود دروغ می گویند که این 
امر بدون ش��ک ش��ما را تنها از رسیدن به موفقیت حداکثری دور 
خواهد ساخت. درواقع شما تا قبل از رسیدن به چنین باوری، نیاز 
به تغییرات مداوم خواهید داشت که این امر تنها از طریق صداقت 

با خود، امکانپذیر خواهد بود. 
۵-وارن بافت: موفقیت واقعی به کیفیت روابط ما 

بستگی دارد 
کار و زندگی شخصی، دو معیار اصلی برای سنجش خوشبختی 
محسوب می شوند که شما باید در هر دوی آنها کامال موفق ظاهر 
ش��وید. با این ح��ال این امر تنها زمانی امکانپذی��ر خواهد بود که 
به کیفیت روابط خود توجه داش��ته باش��ید. ب��رای مثال در رابطه 
با یک ش��رکت، ارتباطات عالی، تضمین کننده موفقیت بوده و در 
خان��واده نیز اگر با نزدیکان خود ارتباط خوبی را داش��ته باش��ید، 
می توانی��د در نهایت خود را فردی موفق تلق��ی کنید. برای مثال 
من برای سنجش میزان موفقیت خود در زندگی، به این امر توجه 
می کنم که افرادی که دوست شان دارم، تا چه حد به من عالقه مند 

هستند. 

برترین های جهان چه دیدگاهی در رابطه با موفقیت دارند)۱( 
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