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شرکت بازار متشکل معامالت ارز تاسیس شد

گام جدید بانک مرکزی 
برای بازار متشکل ارزی

فرصت امروز: بانک مرکزی از تش��کیل »شرکت بازار متشکل معامالت ارز« با هدف انجام معامالت نقدی ارز و 
دیگر روش های معامالت ارزی با همکاری شبکه بانکی کشور، فرابورس و صرافی ها خبر داد. جلسه مجمع موسس 
ش��رکت بازار متشکل معامالت ارز عصر دوشنبه به منظور بحث و بررسی راهکارهای عملیاتی کردن این بازار در 
بانک مرکزی برگزار ش��د. در این جلسه مجمع موسس درباره ترکیب سهام موسسان، سرمایه شرکت، اساسنامه 
و فرآیندها و مکانیزم های عملیاتی کردن بازار متشکل معامالت ارزی، مباحث فنی و ساختاری نیز بحث کردند. 
همچنین مجمع موسس در این نشست بر گسترش بازار متشکل معامالت ارز و مدیریت خود انتظام منطبق...

وزیر راه و شهرسازی: 60هزار مسکن برای اقشار 
کم درآمد در 22شهر جدید ساخته می شود

قیمت مسکن در شهرهای 
جدید، نصف کالنشهرهاست
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کمتر از یک هفته تا برگزاری »سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی« در دانشگاه خاتم باقی مانده است

از فرهنگ سازمانی تا مسئولیت اجتماعی

4  نکته برای رشد کسب و کار چند میلیارد دالری
4راهکار ساده برای ویرایش محتوای بازاریابی

راه حل های مؤثر و روش های نفوذ به بازارهای جدید
چرا برندها باید همایش تجاری برگزار کنند؟

کایلی جنر: تخم مرغ را شکستم اگر می تونی برش دار
گرگ های آئودی آمدن زمستان را تبریک می گویند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل: کوالکام چیپ هایش را به ما 
نمی فروشد

اسداهلل قره خانی 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

4

فرصت امروز: مدیرعامل بانک مسـکن از انصراف بیش از 60 
هزار نفر از دریافت تسهیالت مسکن از محل سپرده صندوق 

یکم خبر داد و گفت  افزایش سقف تسهیالت مسکن 
در دستور کار قرار ندارد. ابوالقاسم رحیمی...

مدیرعامل بانک مسکن از انصراف 60 هزار نفر از دریافت 
وام خبر داد

مبلغ وام مسکن زیاد نمی شود

یادداشت
 مولفه هایی که قیمت نفت را
در بودجه تغییر خواهد داد

 »تعیی��ن س��قف ف��روش 1 
میلیون و 1۰۰ ت��ا 1 میلیون و 
۵۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه 
ویژگی ه��ای  از  هرچن��د   ۹۸
انبس��اطی بودجه است، اما این 
برآورده��ا حاک��ی از آن اس��ت 
قیم��ت در نظ��ر گرفت��ه ش��ده 
۵۴ دالر ب��رای هر بش��که نفت 
نتواند به واقعیت نزدیک ش��ود. 
ام��ا تغیی��رات ص��ورت گرفت��ه 
در منطق��ه در ح��وزه سیاس��ی 
ممکن است آینده نفتی بودجه 
را دس��تخوش تغیی��رات مثبتی 
کن��د. تحریم های  نفت��ی علیه 
ایران هرچند با محوریت آمریکا 
دنبال می ش��ود، اما کش��ورهای 
عرب��ی جن��وب خلی��ج ف��ارس 
نی��ز نقش های خ��ود را در این 
حوزه ایف��ا می کنن��د. چنانکه 
تصمیماتی  عربس��تان  پادش��اه 
برای تغیی��ر وزارت خارجه خود 
گرفت��ه اس��ت، تصمیمات��ی که 
نشان میدهد وزیر خارجه بعدی 
رویک��ردی اقتص��ادی درمنطقه 
خواهد داش��ت. از س��وی دیگر 
شیوخ عرب نشین جنوب خلیج 
فارس نی��ز اقدام به بازگش��ایی 
س��فارتخانه های خود در دمشق 
کردند، که نشان میدهد رویکرد 

تنش زای خاورمیانه در 
حال فروکش است...
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فرص��ت امروز: پارلم��ان بخش خصوصی پایتخت دیروز در چهل و شش��مین 
نشست خود در حالی میزبان نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد بود که 
چالش ها و موانع موجود در محیط کسب وکار به اوج خود رسیده است. به واسطه 
مشکالت متعددی که پیش روی فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف کسب وکار 
ایجاد ش��ده اس��ت، تعدیل نیرو، فعالیت با بخش اندک��ی از ظرفیت و در نهایت، 
تعطیلی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی دیگر خبر تازه ای محسوب نمی شود.

اعض��ای اتاق بازرگانی تهران که بارها با بیانیه ها و نامه نگاری ها نس��بت این به 
مشکالت هش��دار داده اند، روز سه شنبه میزبان نیره پیروزبخت بودند تا در مورد 
موانع موجود با او صحبت کنند و او نیز بر این گزاره تاکید کند که سازمان ملی 
اس��تاندارد، پلیس فضای کسب وکار نیس��ت و از توسعه همکاری با اتاق بازرگانی 

تهران استقبال می کند.
امید به تداوم برگزاری نوبل ایرانی اقتصاد

در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به برگزاری سومین 
مراسم نشان امین الضرب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال نسبت به سال های 
گذشته استقبال بیشتری از این رقابت شد و بیش از ۴2۰ تقاضا از سوی دبیرخانه 
جشنواره دریافت شده بود که بعد از داوری های مختلف و نهایی 1۰ نفر انتخاب 
ش��دند. مراس��م امس��ال روی معرفی برگزیدگان متمرکز بود و با پخش کلیپ  و 
سخنرانی های کوتاه آنان، سعی شد این افراد بیشتر و بهتر به جامعه معرفی شوند. 
امید داریم که ان شاهلل نشان امین الضرب تبدیل به نوبل کارآفرینی ایرانی شود و 
سال به س��ال رونق بیشتری پیدا کند و اتاق تهران در سال های آینده بتواند عالوه 
بر بخش های اقتصادی در دیگر بخش های مرتبط با اقتصاد هم نشان امین الضرب 

اهدا کند.
مسعود خوانساری افزود: امسال برای اولین بار از دو پژوهشگر، مولف و مترجم 
بزرگ کشور هم تقدیر صورت گرفت و امیدواریم که سال آینده در زمینه اقتصاد 
هنر نیز داوری و انتخاب صورت گیرد. هدف اتاق بازرگانی تهران قدردانی از همه 
افرادی است که در حوزه اقتصاد، تجارت، صنعت، هنر و دیگر زمینه ها فعالیت و 

کارآفرینی می کنند.
تدوین مشکالت و موانع کسب وکار

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، او سپس به پویش »موانع کسب وکار« که از 
سوی این اتاق اجرا و با استقبال روبه رو شده، اشاره کرد و گفت: طرحی در هیات 
رئیسه اتاق تهران به تصویب رسید که از طریق نظرسنجی و پرسشگری مستقیم 
از اعض��ای ات��اق و فعاالن اقتصادی انجام می دهیم موانع پیش روی کس��ب وکار 
دقیق تر و بهتر در همه حوزه ها شناسایی شود. این طرح با استقبال بسیار زیادی 
روبه رو و بیش از یک میلیون بار در شبکه های مجازی دیده شد. همچنین در این 
زمینه ارتباط خوبی بین اتاق تهران و اعضا شکل گرفت. علت اصلی پرداختن به 
این طرح، دریافت ش��کایت های متعدد و مختلف از سوی اعضای اتاق تهران بود؛ 
روزانه ده ها ش��کایت از سوی افراد به دلیل ش��رایط بد فضای کسب وکار به اتاق 
تهران می رسد و افراد از موانع بسیاری که فعالیت های اقتصادی، تجاری و صنعتی 
را مختل کرده اس��ت، می گویند. ما اگرچه با بحث تحریم ها روبه رو هستیم و این 
موضوع بر کسی پوشیده نیست اما مشکالت و بوروکراسی داخلی بیشتر از تحریم 
مش��کل ایجاد کرده اس��ت و اگر به موقع به فکر اصالح ش��رایط نباشیم خسارت 
زیادی به اقتصاد کشور وارد می شود. در حال حاضر هر روز با واحدهای جدیدی 
مواجه هستیم که تعدیل نیرو می کنند یا بنگاه را تعطیلی می کنند اما اعتقاد دارم 
بخش عمده ای از این چالش ها را می توان در مجموعه دولت و سران قوا حل کرد 

و موانع را برداشت.
رئیس اتاق ته��ران در ادامه به چالش های اصلی که فعاالن بخش خصوصی با 
آنها روبه رو هستند و وزارتخانه های اقتصادی باید راهکارهایی برای آنها بیندیشند، 

اشاره کرد و گفت: گردش ثبت سفارش چالش های بسیاری را ایجاد کرده و یکی 
از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان شده است. پیشنهاد ما این است که مدت 
ثبت سفارش  افزایش پیدا کند و به شش ماه برسد و قابل تمدید تا سه ماه باشد 
تا فعال اقتصادی کمتر در چرخه های بوروکراتیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معطل شود. مشکل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماشین آالت در گمرکات کشور 
اس��ت که در آنجا انبار شده و درخواس��ت ما این است که هرچه سریع تر تعیین 
تکلیف و مجوز خروج آنها صادر ش��ود ت��ا کارخانه ها و واحدهای تولیدی بتوانند 

فعالیت خود را ادامه دهند.
مس��عود خوانساری ادامه داد: واردات بدون انتقال ارز هم مساله دیگری است و 
بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز دارند که مواد اولیه یا واسطه ای خود را وارد کنند 
و اگر قرار باش��د در پیچ وخم ثبت س��فارش، سامانه نیما و... درگیر شوند حداقل 
سه، چهار ماه زمان از دست می دهند. در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که 
کار تس��ریع شود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه دهند و بدون انتقال ارز مواد 

اولیه وارد کنند.
او از سختگیری های استاندارد و سازمان محیط زیست به عنوان مساله ای دیگر 
یاد کرد که ش��اید الزم باش��د در شرایط حساس و بحرانی کنونی تسهیل شود تا 
تولیدات واحدها متوقف نش��ود. خوانساری ادامه داد: ورود موقت کاال هم موضوع 
بعدی است که باید آزاد شود به ویژه برای واحدهای تولیدی که بتوانند با سرعت 

کاالی وارداتی را به محصول نهایی تبدیل کنند.
او ص��دور مجوز دولت برای امکان ورود 2۰۰ قلم کاال به مناطق آزاد را حرکت 
خوبی قلمداد کرد و گفت: فکر می کنم یک متمم قانونی هم الزم اس��ت که این 
کاالها را بتوان برای تامین نیاز واحدهای تولیدی به سرزمین مادر هم وارد کرد. 
هفته گذش��ته در ارتباط با همین مشکالت و پیشنهادهای اتاق تهران نامه ای به 
آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. درخواست ما از نمایندگان 
وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و اقتصاد که در هیات 
نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران حضور دارند، این اس��ت که چالش های بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی را منتقل کنند تا راهکارهایی برای آنها سنجیده شود.

خوانساری ادامه داد: باید قبول کنیم مشکالت زیاد است و روزبه روز پیچیده تر 
می ش��ود. اگر اقدامی انجام ندهیم، گره ها س��خت تر خواهد شد و دائم گره ای به 
گره های قبلی اضافه می ش��ود. بس��یاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار مشکل 

هستند و هر روز بیش از دیروز خبر تعدیل نیرو می شنویم.
رئی��س اتاق ته��ران در پایان صحبت های��ش به انتخابات سراس��ری اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در اسفندماه برگزار می شود، اشاره کرد و 
گفت: برابر اعالم انجمن نظارت، انتخابات روز 11 اسفندماه امسال برگزار می شود، 
درخواست من از فعاالن اقتصادی این است که در انتخابات مشارکت جدی داشته 
باشند و سایرین را هم به مشارکت دعوت کنند. هر قدر فعاالن اقتصادی بیشتری 
پای صندوق بیایند و رأی بیش��تری به داخل صندوق ها ریخته ش��ود، اتاق های 
بازرگانی کش��ور اقتدار بیشتری خواهند داش��ت. به ویژه در مقطع کنونی هرچه 
اتاق ها قوی تر باش��ند، می توانند بهتر و موثرتر از قوا س��ه گانه مطالبه گری داشته 

باشند و این مساله به نفع کسب وکار و اقتصاد کشور خواهد بود.
مهم ترین شکایات بخش خصوصی از وضعیت کسب و کار

در ادامه نشست، علیرضا عبداله زاده، مدیر علمی پروژه پویش یک صدا، گزارشی 
از این پویش ارائه کرد و با بیان اینکه این پروژه توس��ط اتاق بازرگانی تهران و با 
هدف تجمیع موانع کس��ب و کار بخش خصوصی و انتقال ص��دای کارآفرینان به 
دولت، در حال اجراست، گفت: از شروع این طرح، تاکنون یک میلیون نفر آن را 
در س��ایت های خبری و بیش از یکصد هزار نفر نیز در کانال های فضای مجازی 
بازدید کرده اند. مهم تر اینکه تاکنون در حدود ۸۰۰ تماس مستقیم با کارآفرینان 

و فعاالن اقتصادی برای بیان مشکالت و موانع حاد کسب و کارها برقرار شده است.
عبداله زاده با اشاره به اینکه در اجرای این پویش، پرسش نامه کارشناسی شده 
در اختیار فعاالن اقتصادی و کارآفرینان قرار گرفته است، به تشریح برخی نتایج 
آن پرداخت و گفت: چالش��ی ترین موانع کسب و کار که از سوی فعاالن اقتصادی 
مطرح ش��ده، مربوط به نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم های بین المللی و گمرک و 

قوانین تجارت بوده است.
به گفت��ه وی، کارآفرینان بخ��ش خصوصی همچنین مهم تری��ن راهکارهای 
برون رف��ت از مش��کالت حاد کس��ب و کار را کاهش هزینه ه��ای عملیاتی، یافتن 
تامین کنن��ده جایگزی��ن و خرید از آن و نیز یافتن تامی��ن مالی جایگزین عنوان 

کرده اند.
مدی��ر علمی پ��روژه پویش یک صدا ب��رای کارآفرینان به مهم ترین ش��کایات 
مطرح شده از سوی فعاالن اقتصادی در حوزه های مرتبط با  کسب وکار اشاره کرد 
و افزود: بررس��ی های این پویش نشان می دهد که 62درصد از پاسخ دهندگان از 
جریمه های غیرمنصفانه س��ازمان تامین اجتماعی شکایت داشته اند در حالی که 
۵۴درصد از کارآفرینان نیز نرخ های متناقض و آیین نامه های متعدد سازمان امور 

مالیاتی را یکی از موانع جدی بر سر راه  کسب وکار دانسته اند.
عبداله زاده افزود: بر این اساس، ۵۴درصد از مدیران بنگاه های بخش خصوصی، 
انتظار دارند که در انتهای س��ال میزان سودش��ان بیش از 2۵درصد کاهش یابد 
و 36درصد نیز بر این باورند که در انتهای س��ال جاری مجبور خواهند ش��د که 

نیروهای خود را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه براس��اس این پویش، ۸۰درصد از مدیران بنگاه ها عالقه دارند 
در جلس��ات مستقیم، مشکالت خود را به مس��ئوالن دولتی انتقال دهند، افزود: 
ارسال نامه به رؤسای سازمان های دولتی، تقاضای برگزاری جلسات با سازمان ها 
و منتخبان کسب و کارهای مش��کل دار و ساخت داستان های موفقیت و دعوت از 
فعاالن اقتصادی برای حضور در کمیسیون های اتاق تهران از جمله اقدامات پیش 

روی این کمپین است.
همچنین پدرام س��لطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اعالم اینکه 
تجربه مشابه آنچه در پویش اتاق تهران صورت گرفته در اتاق ایران هم انجام شده 
اس��ت، گفت: مهم اقداماتی اس��ت که پس از این نظرخواهی انجام  می گیرد. این 
اقدامات پس از دریافت این بازخوردها، به فعاالن اقتصادی این گونه القا  می کند که 

انجام پویش اقدامی دفعی نبوده و تداوم خواهد داشت.
سازمان استاندارد پلیس فضای  کسب وکار نیست

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه این نشست، بر ضرورت 
همفک��ری و هم افزایی بخ��ش دولتی و بخش خصوصی تاکید ک��رد و گفت: در 
س��ازمان ملی اس��تاندارد این واقعیت و حقیقت جاری اس��ت که مسائل بخش 
خصوصی، مس��اله همه ما و دستگاه های دولتی نیز هست. در واقع اگر خود را از 

شما جدا ببینیم،  نمی توانیم بر مشکالت فائق بیایم.
او با اشاره به تصویب قانون جدید تحت عنوان تقویت و توسعه نظام استاندارد، 
ادامه داد: این قانون برای همه مولفه های موثر در توسعه، تکالیفی را مشخص کرده 
است و در این شرایط پیچیده که باید فرآیند ها را تسهیل کنیم، دستمان با این 

قانون بازتر شده است.
پیروزبخت با بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد از نگرش سنتی عبور کرده 
است، افزود: این سازمان وارد پیاده سازی رویکرد نوین استانداردسازی شده است. 
ما ش��رایط تحریم سال های 13۹۰ و 13۹1 را نیز تجربه کرده ایم. در این سال ها 
و در شرایط تحریم، بنگاه های اقتصادی بیشتر برای سرپا نگاه داشتن خود تالش 
 می کنند و کمتر در اندیشه استانداردسازی هستند، اما توقع این است که پس از 
س��پری شدن این دوران سخت، نسبت به ارتقای کیفیت و استاندارد اقدام شود، 

اما در سال های میان دو تحریم نیز بنگاه ها بیشتر در صدد جبران مافات بودند و 
چندان برای استانداردس��ازی تدبیری نکردند. البته در شرایط بحرانی کنونی نیز 
 می توانیم با همکاری یکدیگر به س��وی روش های جدید استانداردسازی حرکت 

کنیم و مشکالت را از پیش رو برداریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد:  نمی خواهیم سازمان ملی استاندارد در 
نظر فعاالن اقتصادی به عنوان پلیس جلوه کند. ما  می خواهیم مشاور شما باشیم. 

البته بسیاری از مشکالت با اجرای قانون جدید حل  می شود.
او در مورد درخواس��ت اجباری ش��دن اس��تانداردهای گاز فش��رده که در این 
نشست مطرح شد، گفت: اگر ما بیشتر از فعاالن این صنعت نگران نباشیم، کمتر 
نگران نیستیم، اما اگر نظام های استاندارد در کشورهای پیشرفته را مورد بررسی 
قرار دهیم، در می یابیم که اس��تانداردهای اجباری در این کش��ور ها رو به کاهش 
اس��ت و به صفر  می رسد. اقتصاددانان نیز کشوری را رو به پیشرفت  می دانند که 
استانداردهای اجباری در آن حداقلی باشد، اما بیایید کمک کنید که قانون جدید 
اس��تاندارد در ش��ئون زندگی ما جاری و ساری شود. ما آمادگی داریم مطالبات و 
پیش��نهادات بخش خصوصی را در شورای عالی استاندارد مطرح کرده و در مورد 
آن تصمیم گیری کنیم. در عین حال آماده ایم برای پیاده سازی نظام استاندارد با 

تشکل ها، انجمن ها و اتاق ها همکاری ویژه داشته باشیم.
معطل خودروسازان نمی مانیم

رئیس سازمان ملی استاندارد سپس با بیان اینکه این سازمان طی سال جاری 
تعامل و همکاری با بخش خصوصی را به شکل ملموسی افزایش داده است، گفت: 
در همین رابطه طی همفکری با برخی انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی از 
جمله صنایع غذایی کشور، و نیز تعامل با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، 

برخی ابهامات موجود در مقررات استاندارد این حوزه برطرف شده است.
پیروزبخت با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد تغییر رویکردها را در دستور 
کار خ��ود قرار داده اس��ت، افزود: از نظر کمی، تعداد اس��تانداردهایی که تاکنون 
تدوین ش��ده، رو به گس��ترش بوده و در حال حاضر 32 هزار و ۵۰۰ استاندارد در 

کشور تدوین شده است.
وی با این توضیح که برخی استانداردها نیاز به بازنگری و اصالح دارد، افزود: طی 
سال آینده تجدیدنظر در برخی استانداردها اجرایی خواهد شد و عالوه بر این، به 

دنبال آن هستیم تا بسیاری از استانداردها را در کشور، بومی کنیم.
رئیس س��ازمان اس��تاندارد در ادامه به کسب رتبه 22 هیات مدیره فنی ایزو از 
سوی ایران در میان کشورهای عضو ایزو خبر داد و گفت: به رغم اعمال تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا از نیمه دوم امس��ال، دبیرکل جهانی ایزو مهرماه امس��ال به 

ایران آمد که این اتفاق برای اولین بار در طول ۴۰ سال اخیر بوده است.
پیروزبخ��ت با تاکید بر اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد ب��رای ارتقای کیفیت 
محص��والت، به کمک بخش خصوصی نی��از جدی دارد، افزود: م��ا برای ارتقای 
کیفیت خودروهای ساخته شده در کش��ور،  نمی توانیم معطل خودروسازان برای 
ایجاد آزمایش��گاه ها و ایجاد تست جاده ای بمانیم و به همین منظور، دست روی 

دست نمی گذاریم.
وی با بیان اینکه درآمدهای حاصله سازمان ملی استاندارد، مستقیما به حساب 
دول��ت واریز  می ش��ود و این منابع به صورت بودجه در اختیار این س��ازمان قرار 
 می گیرد، افزود: بس��یاری از واحدهای تولیدی و کارخانه های کش��ور هزینه های 
سرسام آوری را برای تبلیغات محصوالت خود انجام  می دهند و این در حالی است 

که برای پرداخت هشت در هزار سازمان ملی استاندارد، چانه زنی  می کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان، گفت: درآمد سازمان ملی استاندارد اگر 
به همین میزان به خود این س��ازمان به عنوان بودجه ساالنه بازگردد، قطعا دیگر 

این سازمان را  نمی توان فقیر دانست.

نقد فعاالن بخش خصوصی به عملکرد سازمان ملی استاندارد
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شمارش معکوس برای برگزاری سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 
و همینطور جایزه مسئولیت اجتماعی در دوم و سوم بهمن ماه امسال آغاز 
ش��ده است. این سومین دوره ای است که کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 
از سوی انجمن مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار می شود و همزمانی 
این رویداد با س��ومین جایزه مسئولیت اجتماعی بیانگر این حقیقت است 
که اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی تا چه اندازه در تار و پود هم تنیده 

هستند.
در آخرین گزارش رقابت پذیری س��ال 2۰1۸ که چندی پیش از سوی 
مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، ایران از میان 1۴۰ کشور جهان در رتبه 
۸۹ ایس��تاد. بهترین رتبه ایران در ارکان دوازه گانه این ش��اخص، مربوط 
ب��ه رتبه 6۵ ب��رای »ظرفیت ن��وآوری« بود. در واقع، نوآوری در س��ال ها 
و دهه ه��ای گذش��ته و همگام با معرفی انقالب صنعت��ی چهارم به عنوان 
انقالب تکنولوژیک، جایگاهی اساس��ی در میان نهادهای جهان پیدا کرده 
و حتی نوبل اقتصادی 2۰1۸ نیز چند هفته پیش به پل رومر، اقتصاددان 

آمریکایی برای نظریه اش در همین حوزه تعلق گرفت.
مجمع جهانی اقتصاد در ادامه گزارش خود درباره زیرش��اخص  نوآوری، 
آن را ذیل مبحث فرهنگ دس��ته بندی می کند و معتقد اس��ت که ریش��ه 
پایین بودن نوآوری در بس��یاری از کشورها به عوامل فرهنگی برمی گردد. 
از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، فرهنگ س��ازمانی مناسب می تواند خالقیت 
و ن��وآوری را در می��ان نیروی کار ب��اال ببرد؛ چنانچه فرهنگ س��ازمانی 
در دانم��ارک، س��وئد و دیگر کش��ورهای ش��مال اروپ��ا در حداقل میزان 
سلس��له مراتبی قرار دارد و بیش��تر مبتنی بر همکاری متقابل اس��ت، اما 
در جوامع پدرس��االر آس��یایی همانند کره و چین، فرهنگ س��ازمانی بر 

سلسله مراتب جدی تری مبتنی است.
سازمان به مثابه انسان، فرهنگ به مثابه شخصیت

این اشاره کوتاه، مدخل مناسبی برای ورود به بحث فرهنگ سازمانی و 
اهمیت آن است. اگر شما فرهنگ را هدایت نکنید، فرهنگ شما را هدایت 
می کند. فرهنگ به معنای ارزش های مش��ترک میان افراد یک گروه است 
و این گروه می تواند یک خانواده، س��ازمان و یا یک کش��ور باش��د. گرچه 
دیرزمانی اس��ت که تاثیر فرهنگ در سطح محلی، ملی و جهانی، شناخته 
ش��ده، اما فرهنگ سازمانی، مفهوم نس��بتا جوانی در علم مدیریت است و 

به تازگی در قلمرو رفتار سازمانی مطرح شده است.
جامعه شناسان، روان شناس��ان و  اقتصاددانان، توجه خاصی به فرهنگ 
س��ازمانی داشته اند و در پژوهشی که توس��ط گروهی از اندیشمندان علم 
مدیریت انجام ش��ده، فرهنگ س��ازمانی یکی از مؤثرترین عوامل تغییر و 
تحول در س��ازمان شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران 
معتقدن��د یکی از دالیل موفقیت ژاپن در مدیریت و اقتصاد، توجه آنها به 

فرهنگ سازمانی بوده است.
فرهنگ کمک می کند تا درباره چیزی ورای مس��ائل فنی در س��ازمان 
سخن گفته شود و این باعث می شود نوعی از روان همراه با رمز و راز پدید 
آید، بنابراین می توان گفت فرهنگ در یک س��ازمان همانند شخصیت در 
یک انس��ان است. به بیان ساده تر و به باور بسیاری از پژوهشگران، نسبت 
فرهنگ به س��ازمان همانند نسبت شخصیت است به فرد. به همین خاطر 
مدیران باید هوشیار باشند تا شخصیت مناسبی برای سازمان شان انتخاب 
کنند و فرهنگ سازمانی با ماموریت ها و استراتژی های سازمان همخوانی 
داش��ته باش��د. درنتیجه، م��الک قضاوت در م��ورد یک فرهن��گ، میزان 
هماهنگی آن با وظایف س��ازمان اس��ت، اما فرهنگ سازمانی، شمشیری 
دولبه اس��ت و در حالی که از یک س��و، بس��تری اس��ت که دس��تیابی به 
اهداف س��ازمانی را فراهم می کند، از س��وی دیگر می تواند سدی در برابر 
اعمال تغییرات در س��ازمان هم باشد. در واقع، فرهنگ سازمانی به عنوان 
مجموع��ه ای از باوره��ا و ارزش های مش��ترک بر رفتار و اندیش��ه اعضای 
سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه  عطفی برای تحول و پویایی سازمان 

یا مانعی در راه پیشرفت آن به شمار آید.
الیه های پوشیده و تودرتوی سازمانی

اما فرهنگ س��ازمانی را چگونه می توان اندازه گیری کرد؟ ادگار ش��این 
که از او به عنوان پدر فرهنگ س��ازمانی نام می برند، در پیش گفتار کتاب 
خود به نام »فرهنگ سازمانی« گفته است: »می دانیم مدیران چیزهایی را 
دوست دارند که اندازه پذیر، سنجش پذیر و ملموس باشند. مدیریت یعنی 
در اختیار داشتن سکان، نه فراز و فرود به همراه موج. یک مدیر به مفاهیم 

و ابزارهایی گرایش دارد که کنترل پذیر باشند.«
او معتقد است فرهنگ باورهای نهفته ای  است که افراد به طور مشترک 
آموخته اند و رفتارشان را بر پایه آن تنظیم می کنند. اگر ماهی زبان داشت 
و می توانس��ت بگوید آب چیس��ت، اعضای س��ازمان هم می توانند بگویند 
فرهنگ آنان چیس��ت. ش��این، روان آدمی را همچون ک��وه یخ می داند و 
فرهنگ یک س��ازمان را به کوه یخی تش��بیه می کند که شامل سه بخش 
است؛ بخش ظاهری یا بیرون آب، برداشتی جزئی از فرهنگ است، همانند 
بخش خودآگاه انس��ان که بخش��ی کوچک از روان اس��ت. او معتقد است 
بزرگ ترین خطر برای درک فرهنگ این اس��ت که آن را بیش از اندازه در 
ذهن خود ساده کنیم و فقط تصور کنیم فرهنگ سازمان، آن چیزی است 

که در ظاهر می بینیم. 
روانکاوان به جلوه های ظاهری انسان »پرسونا« می گویند. کلمه پرسونا 
به معنای ماس��کی اس��ت که بازیگران تئاتر برای باورپذیری نقش شان در 
قدی��م بر چهره می زدند. آدمی هم ب��رای ابراز نقش های گوناگون خود در 
زندگ��ی و اجتماع نیازمند نقاب هایی اس��ت و گاهی در این مس��یر چنان 
دچار افراط می ش��ود که خیال می کند تمام وج��ودش همین نقاب هایی 
اس��ت که بر چهره زده اس��ت. نقاب جدی بودن، ماسک شایعی است که 
برخی از مدیران برای پیش��برد اهداف ش��ان در محل کار از آن اس��تفاده 
می کنند و حتی گاهی در زندگی ش��خصی و در جمع خانواده هم حاضر 
به برداشتن این نقاب از چهره شان نمی شوند. آنان دیگر با این نقاب یکی 

شده اند.
راه بهتر برای اندیشیدن به فرهنگ این است که آن را در چند »پرده« 
تو در تو تعریف کنیم و توجه خود را بیشتر به پرده های پوشیده تر فرهنگ 
معطوف کنی��م. همانطور که بزرگان تاریخ روانشناس��ی همچون فروید و 
یون��گ معتقد بودند سرنوش��ت آدمی را الیه های پوش��یده و تاریک روان 
انس��ان رقم خواهد زد، شاین هم معتقد اس��ت سرنوشت یک سازمان در 
الیه های پوشیده تر آن تعیین می شود. بنابراین می توان گفت این فرهنگ 
در س��ه پرده به ترتیب از آش��کار به نهان می گرای��د؛ جلو ه های ظاهری، 

ارزش های مورد حمایت و باورهای مشترک نهفته.
مسئولیت اجتماعی شرکتی

مس��ئولیت  اجتماعی راهبردی اس��ت ک��ه بنگاه های اقتص��ادی به کار 
می گیرن��د تا عالوه بر اینکه به خود س��ود می رس��انند، ب��رای جامعه هم 
سودمند باش��ند. اگرچه در ابتدا ممکن است ش��ما با شنیدن این مفهوم 
به یاد موسس��ات خیریه و کمک ه��ای عام المنفعه یا فعالیت های نمادینی 
که برخی س��ازمان ها در زمینه محیط زیس��ت انجام می دهند، بیفتید، اما 

مسئولیت  اجتماعی مفهومی فراتر از این موارد است.
 CSR (Corporate Social مس��ئولیت اجتماع��ی ش����رکت ی��ا
Responsibility) ای��ده ای نوپ��ا در ح��وزه مدیریت و اقتصاد اس��ت و 
س��ازمان های بزرگ جهانی هرساله گزارش هایی پیرامون فعالیت هایی که 
در ای��ن زمینه و در ارتباط ب��ا جامعه انجام می دهند ب��ا عنوان »گزارش 

مسئولیت اجتماعی شرکت« یا »CSR report« منتشر می کنند.
واژگان CSR با کلمه »مس��ئولیت« ش��روع می شود، یعنی  سازمان این 
مس��ئولیت را می پذی��رد که تعهدات��ی در برابر جامع��ه دارد، اما این مهم 
هنگامی ارزش��مند اس��ت که  س��ازمان مورد نظر در برابر مس��ئولیتی که 
پذیرفته اس��ت، پاس��خگو هم باش��د. بنابراین پاس��خگویی یکی از اصول 
مس��ئولیت اجتماعی شرکت اس��ت و این پاسخگویی نش��ان می دهد که  
س��ازمان به تعهداتی فراتر از تعهدات عادی پایبند است. دو اصل بااهمیت 
دیگر CSR هم »پایداری« و »ش��فافیت« اس��ت. »پایداری« به این معنا 
است که  یک سازمان تنها به زمان و عصر خود فکر نکند و نسل های آینده 
را نیز در نظر بگیرد.  یک  س��ازمان متعهد باید ببیند که اثر فعالیت هایش 
روی نس��ل های آینده چیس��ت و چه فعالیت هایی در راس��تای مسئولیت 
اجتماعی خود می تواند برای جامعه انجام دهد که برای نس��ل های آینده 
هم اثربخش و س��ودمند باشد. »شفافیت« هم یعنی اینکه  سازمان درباره 
فعالیت های اثرگذار خود در جامعه به گونه ای اطالع رس��انی کند که برای 

همه قابل فهم باشد و در عین حال، چیزی را پنهان نکند.
متاس��فانه مفهوم مسئولیت اجتماعی در ایران به کمک های عام المنفعه 
تقلی��ل یافت��ه و فعالیت های خیری��ه، محور فعالیت مس��ئولیت اجتماعي 
ش��رکتي تصور مي ش��وند. هنوز مسئولیت اجتماعي ش��رکتي در ایران به 
فرهنگ سازماني بدل نش��ده و بخشي از کسب وکار شرکت ها تلقي نشده 
اس��ت. در نتیجه ش��اهد انبوهي از فعالیت هاي اجتماع��ي با بار خیریه در 
ش��رکت هاي ایراني هستیم که شامل پروژه هاي کوچکي است که یک بار 

انجام مي شوند و پایدار و مستمر نیست.

همچنین به دالیل گوناگون، بسیاري از صاحبان کسب وکار و افراد خّیر 
و نیکوکاري که از دل کسب و کار بیرون آمده اند، به چالش هاي اجتماعي 
کش��ور آگاه نبوده و به همین دلیل روي چند حوزه ثابت تمرکز مي کنند؛ 
از جمله س��اخت بیمارستان، مدرس��ه، سرپرستي بچه هاي بي سرپرست و 
کم��ک به خیریه هاي مختلف. به این ترتی��ب، چالش هاي اجتماعي براي 
صاحبان کسب و کار ناشناخته است و آنها واقعا نمي دانند که چقدر کشور 
درگی��ر موضوعي مثل اعتیاد یا عدم توانمندس��ازي زن��ان یا نقض حقوق 
کودک هس��ت. نتیجه آنکه بس��یاري از کارهاي خیری��ه در ایران به هدر 

مي رود یا با بهره وري اندک و ناچیزي انجام مي شود.
از س��وی دیگر، در ایران عمده کارهاي خیریه اي که توس��ط صاحبان و 
مدیران شرکت ها انجام مي شود، به دلیل عالقه و انگیزه شخصي است، نه 
کسب و کاري که دارند، بنابراین هنگامي که مدیر سازمانی عوض مي شود، 
ممکن اس��ت فعالیت هاي مرتبط با مسئولیت اجتماعي آن سازمان نیز به 
کلي متوقف ش��ود. همچنین  موسس��ات خیریه آگاه نیس��تند که چگونه 
شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي را در امور اجتماعي مشارکت دهند. برخي 
فعاالن س��ازمان هاي مردم نهاد هم تصور مي کنند که شرکت ها تنها حکم 
یک قلک را دارند و از آنها فقط می توان درخواس��ت مالی داش��ت. به بیان 
بهتر، این موسسات، بین فعالیت خیریه خود و شرکت، مشارکت راهبردي 
مشخصي را تعریف نمي کنند و بازي را به سوي یک تعامل پایدار و همراه 

با سود دو طرفه نمي برند.
در ایران بس��یاري از ش��رکت ها مایل هس��تند ت��ا فعالیت هاي جزئی و 
پراکنده اي در زمینه مس��ئولیت اجتماعي ش��رکتي داشته باشند، اما این 
نوع حرکت ها منافع آنها را حداکثر نخواهد کرد، بنابراین س��وال این است 
که چگونه به س��مت یک استراتژي مس��ئولیت اجتماعي شرکتي حرکت 
کنیم که هم پایدار باشد و هم متمرکز بر ایجاد ارزش متقابل براي جامعه 

و براي کسب و کار باشد؟
رویکردهای  اشتباه در مسئولیت اجتماعي

برخی ش��رکت ها نوعی از فعالیت هاي مس��ئولیت اجتماعي ش��رکتي را 
pet pro j )ننبال مي کنند که مي توان آنه��ا را »پروژه هاي بي اهمیت« 

ects) نامی��د ک��ه عمدتا تنها و تنها عالئق ش��خصی یک مدی��ر را بازتاب 
مي دهد. در حالي که ممکن است چنین پروژه اي با قیل و قال و هیاهوي 
فراوان آغاز شود، اما حداقل منفعت را هم براي شرکت و هم براي جامعه 

به دنبال داشته باشد.
در رویک��رد دوم نیز گون��ه دیگري از فعالیت هاي مس��ئولیت اجتماعي 
ش��رکتي وجود دارد که مي تواند ب��راي طرفین ایجاد رضایت کند، اما این 
منافع متاس��فانه ناچیز و معموال یک طرفه اس��ت. به عنوان مثال، در امور 
خیریه، منافع زیادي نصیب جامعه مي ش��ود، اما به غیر از بهبود تصویر و 
اعتبار براي شرکت ثمري ندارد و معموال نیز کوتاه مدت است و به سرعت 
از ذهن جامعه یا مش��تریان پاک مي شود. س��ومین رویکرد اشتباه هم به 
فعالیت هاي مس��ئولیت اجتماعي ش��رکتي اختصاص دارد که تمام سعي 
و تالش بر ایجاد ش��هرت براي کس��ب و کار است و چندان منفعتي عاید 

جامعه نمي شود. 
هیچ ک��دام از این س��ه رویکرد، فرصت هاي مهم ایجاد ارزش مش��ترک 
میان کس��ب و کار و جامعه را تش��خیص نمي دهند، اما این مهم از طریق 
»مشارکت هاي هوشمندانه« به دست مي آید. در چنین مشارکتی، تمرکز 
صاحبان کس��ب و کار فراتر از عدم ریسک یا افزایش اعتبار بوده و هدف، 
بهبود بخش��یدن به توانایي ایجاد ارزش هاي اساس��ي با توجه به مس��ائل 
مهم اس��تراتژیک اس��ت. براي NGOه��ا نیز تمرکز از برق��راري حداقل 
اس��تانداردها یا طلب بودجه به بهبود وضعیت استخدامي و بهبود کیفیت 
و اس��تانداردهاي زندگي تغییر مي کند. نکته اصلي این است که هر گروه 
ب��ه تخصص و منابع دیگري مراجعه مي کن��د و راه حل هاي مبتکرانه اي را 
چ��ه براي بحران هاي جامعه و چه براي چالش هاي کس��ب و کار مي یابد. 
این گون��ه مدی��ران که تع��داد زیادي هم نیس��تند، مس��ئولیت اجتماعي 
ش��رکت ها را به عنوان فرصت خالقانه اي براي تقویت کس��ب و کار خود و 

در عین حال، مشارکت در جامعه مي دانند. 
در یک کالم، مسئولیت اجتماعي شرکت ها یعني چگونه از طریق کسب 
وکار مس��ئوالنه مي توان ایجاد ثروت کرد و یک رابطه برندهjبرنده و خلق 
ارزش مش��ترک هم براي جامع��ه و هم براي بنگاه به وج��ود آورد. آنچه 
امروزه به پارادایمي در حوزه مدیریت کس��ب وکار بدل شده، آن است که 
موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتي باید در ایران به یک فرهنگ سازماني 
تبدیل ش��ود تا با رفتن یک فرد از س��ازمان از میان ن��رود و همه اعضاي 
سازمان بدانند که با جابه جایی مدیران هم باید به همین روش عمل کنند.

کمتر از یک هفته تا برگزاری »سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی« در دانشگاه خاتم باقی مانده است

از فرهنگ سازمانی تا مسئولیت اجتماعی
دریچه

آذر صائمیان تشریح کرد
جشن 3 سالگی کنفرانس فرهنگ سازمانی

فرصت امروز: »س��ومین کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با رویکرد 
حمایت از تولید ملی در بس��تر اقتصاد مقاومتی« دوم و سوم بهمن ماه 
امسال همزمان با »سومین جایزه مسئولیت اجتماعی« از سوی انجمن 

مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار می شود.
در همین زمینه، آذر صائمی��ان، دبیر علمی کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی و رئیس شورای سیاست گذاری مجله »مدیریت« درباره اهداف 
برپایی سومین کنفرانس فرهنگ سازمانی گفت: توسعه و اشاعه فرهنگ 
تعهد به کیفیت و ارزش آفرینی در تولید ملی، تقویت بنیان های فرهنگی 
اقتصاد مقاومتی و نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در توسعه پایدار 
و ارائه آخرین دس��تاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ س��ازمانی با 
رویکرد حمایت از تولید ملی در بس��تر مقاومتی، اهداف این کنفرانس 

را تشکیل می دهند.
صائمیان سپس به محورهای سه گانه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 
در حوزه فردی، س��ازمانی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: این کنفرانس 
در سه محور فردی، سازمانی و اجتماعی برگزار می شود که حوزه فردی 
ش��امل کارآفرینی فردی و خالقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات 
و تولی��دات، وجدان کاری، اعتمادآفرینی و اخالق حرفه ای در پایداری 
بنگاه، فرهنگ خودکارآمدی، توس��عه حرف��ه ای و خودارزیابی فردی و 

نقش انتظارات فردی در حمایت از تولید ملی است.
به گفته رئیس شورای سیاس��ت گذاری مجله »مدیریت«، در حوزه 
س��ازمانی به مباحثی نظیر س��رآمدی س��ازمانی، نقش س��ازمان های 
دانش بنیان در توانمندسازی بنگاه های اقتصادی، سرمایه انسانی و نقش 
آن در تقوی��ت قدرت مقاومت بنگاهی، تحول پذیری س��ازمانی و نقش 
آن در بهبود کیفیت تولید ملی، تدوین راهبردهای س��المت و انضباط 
مالی در عرضه محصوالت رقابتی، تبدیل چالش ها به فرصت های پایدار 
بنگاه��ی و نقش ارزش های مش��ترک س��ازمانی در تقویت تولید ملی 

پرداخته خواهد شد.
دبی��ر علمی س��ومین کنفرانس مل��ی فرهنگ س��ازمانی ادامه داد: 
همچنین در حوزه اجتماعی نیز نقش مش��ارکت اجتماعی در توسعه 
فرهنگ حمایت از تولید ملی، نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از 
کاالی ایرانی، نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا و بهبود کیفیت تولیدات، 
الگوبرداری و الگوسازی از تجربیات موفق حمایت از تولید در کشورهای 
جه��ان و ارتقای هویت ملی از طریق همبس��تگی فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی را خواهیم داشت.
برپایی کارگاه های تخصصی ازجمله کارگروه تخصصی اخالق حرفه ای 
در جریان برگزاری کنفرانس، نکته دیگری بود که صائمیان به آن اشاره 
ک��رد و گفت: م��ا در کنار این کنفران��س، کارگاه های تخصصی برگزار 
می کنیم و حتی تش��کیل کارگروه تخصصی اخالق حرفه ای را دستور 

کار قرار داده ایم.
ب��ه گفته دبیر کنفرانس فرهنگ س��ازمانی، یکی از تاکیدات انجمن 
مدیری��ت ایران برای برگزاری این کنفرانس ها آن اس��ت که صرفا یک 
روی��داد علمی را مدیریت نکنیم، بلکه در دل هر کنفرانس، وظایفی را 
ب��رای کارگروه های تخصصی انجمن تعریف کرده و س��پس روی این 
حوزه ها بتوانیم سازمان ها را پشتیبانی کنیم، چون ممکن است موضوع 
برخی از مقاالت ارائه ش��ده در رابطه با مفهومی باشد که برای اولین بار 
مطرح می شود؛ به عنوان مثال در کنفرانس سال گذشته مقاله ای درباره 
اخالق حرفه ای در فناوری های نوین ارائه شد که این موضوع به شدت 
در ای��ران تازه اس��ت و ما اصال نمی دانیم واکن��ش اخالقی مان در برابر 
فناوری های نوین باید چگونه باشد، بنابراین تیم حرفه ای الزم است که 

سازمان ها را در رابطه با این موضوعات کمک کند.
صائمیان سپس به سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد 
و گفت: در دو س��ال گذشته، طراحی مدل جایزه مسئولیت اجتماعی 
همزمان با کنفرانس فرهنگ س��ازمانی انجام ش��ده است و امسال هم 
س��ومین دوره این جایزه با حضور س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی و 
صادراتی برگزار می شود. رئیس شورای سیاست گذاری مجله »مدیریت« 
مدل جایزه مس��ئولیت اجتماعی مدیریت را شامل پنج بعد مسئولیت 
مدیریت، مس��ئولیت اقتصادی، مس��ئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی 
و مس��ئولیت داوطلبانه و بشردوستانه برش��مرد و گفت: دایره شمول 
ای��ن جایزه، ش��رکت های تولیدی و خدماتی، س��ازمان های عمومی و 

سازمان های عام المنفعه تعریف شده است.
به گفته صائمیان، مهلت ارس��ال مقاالت به کنفرانس تا اول دی ماه 

۹7 بوده است و کار ارزیابی مقاالت نیز از شهریورماه آغاز شده است.
دبیر کنفرانس فرهنگ سازمانی در پایان با بیان اینکه مقاالت برگزیده 
در ویژه نامه مجله »مدیریت« چاپ و منتشر خواهد شد، گفت: مقاالت 
ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس، پس از تأیید در پایگاه استنادی جهان 
اسالم )ISC ) و Civilica نمایه می شود و همچنین مقاالت برگزیده 

در ویژه نامه مجله »مدیریت« چاپ و منتشر خواهد شد.
گفتنی است دکتر مجید قاسمی، رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت 
ایران و مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، ریاس��ت س��ومین کنفرانس ملی 
فرهنگ س��ازمانی را به عهده دارد و دکتر آذر صائمیان، رئیس شورای 
سیاست گذاری مجله »مدیریت« و عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه 

علمی کشور نیز دبیر این کنفرانس است.
اعضای هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی نیز عبارتند از: 
دکتر ناصر میرسپاس��ی عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
علوم تحقیقات، دکتر منوچهر منطقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
و دانشگاه شریف، دکتر فیروزه خلعتبری رئیس موسسه رهیافت نوآور 
پاس��ارگاد، دکتر میترا آفتاب آذری مش��اور عالی مدیریت بیمارستان 
خاتم االنبیا، دکتر نس��رین جزنی عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید 
بهشتی، دکتر محمدرضا حمیدی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشتی، دکتر اکبر عالم تبریز عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، 
دکتر اباصلت خراس��انی عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی، 
دکتر عالءالدین رفیع زاده معاون نوس��ازی اداری سازمان امور اداری و 
اس��تخدامی کشور، دکتر ایرج سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان، دکتر عباسعلی حاج کریمی مدیر گروه مدیریت 
دانش��گاه خاتم، دکتر اکرم هادیزاده مقدم عضو هیات علمی دانش��گاه 
شهید بهشتی، دکتر مریم دانشور عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، دکتر 
سیدحس��ین رضوی حاجی آقا عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، دکتر 
اسحق رسولی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیل، دکتر ابراهیم پور عضو 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر محمدهادی عسگری عضو 
هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تنکابن، دکتر محمد طالقانی عضو هیات 
علمی دانشگاه رشت، دکتر حسین مبارکی عضو هیات علمی دانشگاه 
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به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، برنامه ریزی برای ساخت 6۰ هزار واحد 
مس��کونی برای اقشار متوس��ط و کم درآمد جامعه در 22 شهر جدید آغاز 

شده است.
محمد اسالمی صبح سه شنبه در نشست با مدیران عامل شهرهای جدید 
کشور در شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
برنامه ریزی ش��ده قرار اس��ت 2۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید 

ساخته شود. 
او با بیان اینکه در س��ال ۹7 س��اخت 6۰ هزار واحد مسکونی در دست 
اقدام قرار گرفته اس��ت، اضافه کرد: تامین مس��کن برای اقش��ار متوسط 
کم درآمد جامعه هم اکنون مشکالت زیادی را به وجود آورده است و باید با 
استفاده از الگوهای جدید کمک کنیم تا این اقشار با قیمت مناسب بتوانند 

صاحب مسکن شوند. 
به گفته اس��المی، هویت بخشی در ش��هرهای جدید یکی از مهم ترین 
اولویت ه��ای ماس��ت و با رفع کاس��تی ها باید به وعده های��ی که به مردم 
داده می ش��ود به خوبی عمل شود و همه وعده های ما به مردم باید بدون 

سیاسی کاری اجرایی شود. 
وی ب��ر ارائه خدمات دس��تگاه های خدمات رس��ان تاکید ک��رد و ادامه 
داد: بدون ش��ک دستگاه های خدمات رس��ان عمومی نیز در ارائه خدمات 
زیرساختی و روبنایی در این شهرها کمک زیادی را به مردم خواهند کرد. 
به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در توس��عه حمل و 
نقل همگانی خوشبختانه عملکرد شهرهای جدید پرند، صدرا، بهارستان و 
هشتگرد بسیار خوب بوده است، گفت: مدیران عامل شهرهای جدید باید 
به توسعه معابر برای پیاده روی و دوچرخه سواری مردم در این شهرها توجه 
جدی داشته باشند تا خودرومحوری در این شهر کمتر و آرامش مردم در 

این شهرها بیشتر شود.
قیمت مسکن در شهرهای جدید نصف دیگر شهرها است

در ادامه این نشس��ت، حبیب اهلل طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید گفت: با برنامه ریزی ساخت 6۰ هزار واحد مسکونی در 22 
شهر جدید کشور، سهمیه هر یک از این شهرها به دقت مشخص شده و 
عملیات اجرایی س��اخت این واحدهای مسکونی در بسیاری از این شهرها 

آغاز شده است. 
حبیب اهلل طاهرخانی یادآور ش��د: قرار اس��ت تا پایان س��ال ۹۹ حدود 
2۰۰ هزار واحد مس��کونی برای اقشار کم درآمد جامعه در شهرهای جدید 
ساخته شود که همه این واحدهای مسکونی با استفاده از مشارکت مدنی 
۵۰درصدی طرفین توس��ط سرمایه گذاران بخش خصوصی آماده خواهند 

شد. 
وی تاکید کرد: اگر عرضه مس��کن در جامعه بیش��تر ش��ود بدون شک 
قیمت آن نیز در بازار متعادل خواهد ش��د، اما واحدهای خالی لوکس که 
در کش��ور وجود دارد به علت گرانی قیمت آن، توس��ط عموم مردم قابل 

خریداری نیست. 
طاهرخانی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد متوسط قیمت مسکن 
در شهرهای جدید نسبت به کالنشهرها حدود۵۰درصد کمتر است، اظهار 
داش��ت: با تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرها به دنبال 
این هس��تیم که هرگونه ساخت و ساز در شهرهای جدید کشور، با قیمت 

مناسب انجام شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در حال حاضر مهم ترین اولویت 
ما در شهرهای جدید آماده کردن 6۰ هزار واحد مسکونی به شمار می رود 
و عالوه بر این، س��اخت 26 مرکز محله با اعتب��اری معادل 2۰۰ میلیارد 

تومان در دستور کار است. 
طاهرخانی با بیان اینکه قراردادهای امضا ش��ده برای سرمایه گذاری در 
زمان دولت تدبیر و امید در شهرهای جدید به 1263 میلیارد تومان رسیده 
اس��ت، یادآور شد: برای آماده  س��ازی قطار برقی گلبهار به مشهد قرارداد 
تامی��ن مالی آن به مبلغ 1۸6 میلیون یورو در ح��ال انجام و طی مراحل 

قانونی است. 
وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در شهرهای جدید نیز اظهار داشت: 
سهمیه مسکن مهر شهرهای جدید ۴۰۰ هزار و ۹3۸ واحد بود که تاکنون 

3۹۸ هزار و ۵۵۴ واحد آن به پایان رسیده است. 
طاهرخان��ی افزود: در ح��ال حاضر 2۴ هزار واحد مس��کن مهر یا فاقد 
متقاضی بوده یا اینکه پرونده های آنها در مراجع قضایی در حال بررس��ی 

است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مجموع پیشرفت فیزیکی مسکن 
مهر در شهرهای جدید هم اکنون حدود ۹۰درصد است. 

ساخت واحد مسکونی در دو شهر جدید سهند و پردیس
همچنین در ادامه این نشست، عباس مصطفوی، مدیرعامل شرکت شهر 
جدید س��هند نیز گفت: هم اکنون جمعیت این شهر که در 3۰کیلومتری 
ش��هر تبریز ق��رار دارد به بیش از 13۵ هزار نفر رس��یده اس��ت و در افق 
1۴۰۴ جمعیت این ش��هر ورزشی، تفریحی و توریستی باید به 2۰۵ هزار 

نفر افزایش یابد.
مصطفوی ادامه داد: هم اکنون س��اخت 16 هزار واحد مسکونی در شهر 
جدید س��هند در دست اقدام قرار گرفته و فاز ۵ این شهر جدید به عنوان 

پایلوت طراحی شهرهای جدید انتخاب شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر سهند اضافه کرد: تالش می شود تا شهر 
جدید س��هند را به قطب ورزشی کش��ور و محلی برای برگزاری اردوهای 
تیم ه��ای ملی تبدیل کنیم تا تیم های ورزش��ی برای برگ��زاری اردوهای 

آمادگی خود به کشورهای خارجی سفر نکنند.
مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز در این 
نشس��ت بیان کرد: از 2۰۰ هزار واحد مس��کونی که قرار است برای اقشار 
کم درآمد و متوس��ط جامعه در ش��هرهای جدید ساخته شود سهمیه این 
شرکت 17 هزار واحد است و ما برنامه ریزی کرده ایم که این واحدها در سه 

سال آینده راه اندازی شوند.
وی یادآور ش��د: عالوه بر این، س��اخت 7هزار واحد مسکونی دیگر برای 

متقاضیان مسکن مهر در این شهر در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس ادامه داد: امیدوارم 12 هزار 

و ۴۰۰ واحد تا پایان دولت تدبیر و امید در این شهر ساخته شود.
هدایت افزود: تکمیل مسکن مهر با خدمات رو و زیربنایی و برنامه ریزی 
برای تامین مسکن متقاضیان فاقد مسکن که در این شهر ثبت نام کرده اند 

از اولویت های مهم ما به شمار می رود.
 jوی گفت: در الیحه بودجه ۹۸ ردیف خاصی برای ساخت متروی تهران
پردیس در نظر گرفته شده که امیدواریم در سال ۹۸ شاهد آغاز عملیات 

اجرایی ساخت مترو تهران پردیس باشیم.

وزیر راه و شهرسازی: 60هزار مسکن برای اقشار کم درآمد در 22شهر جدید ساخته می شود

قیمت مسکن در شهرهای جدید، نصف کالنشهرهاست

شیوه تخصیص ارز به کاالهای اساسی تغییر می کند. همین جمله کوتاه 
نش��ان از آن دارد که کاالهای اساس��ی در س��ال آینده می  توانند از منظر 

قیمتی تغییراتی جدی را تجربه کنند.
به گ��زارش خبرآنالین، تاجگردون، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی 
تاکید کرده است نمایندگان خواستار تغییر شیوه تخصیص ارز هستند، اما 
داستان ارز ۴2۰۰ تومانی چیست؟ پس از تشدید تحریم ها و بحران ارزی، 
دولت با هدف کنترل قیمت کاالهای اساسی یا به عبارت دیگر سفره مردم 
و مایحتاج عمومی، تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی را برای واردات برخی اقالم 

در دستور کار قرار داد.
 درست در میانه رشد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمت ها 
بود که مساله تاثیرگذاری ارز ۴2۰۰ تومانی بر بازارها به میان آمد. گوشی 
تلف��ن همراه، خ��ودرو، لوازم خانگی و ... همگ��ی در حالی افزایش قیمت 
را تجرب��ه می کردند که ارز تخصیصی ب��رای واردات ۴2۰۰ تومان قیمت 
داش��ت. کم کم دامنه تخصی��ص ارز با هدف کنترل رانت��ی که در اختیار 
برخی قرار  گرفته بود جمع ش��د اما تخصیص ارز برای کاالهای اساس��ی 

همچنان برقرار ماند.
 ح��اال نمایندگان مجل��س از تغییر این مکانیزم س��خن می گویند و 
معتقدند الزم است تدبیری در این حوزه به کار گرفته شود. پیش از این 
نیز نایب رئیس اتاق ایران خواستار حذف ارز ۴2۰۰ تومانی شد و گفت: 
س��االنه 2۰۰ ه��زار میلیارد تومان یارانه به کاالهای اساس��ی اختصاص 

می یابد.

 میزان ارز تخصیصی به قیمت 4200 تومان
براس��اس پیش بینی های صورت گرفته دولت پیش بینی کرده اس��ت در  
سال ۹۸ برابر با 1۴ میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی اختصاص 
دهد. این میزان اعتبار با ارز ۴2۰۰ تومانی تخصیص خواهد یافت. این ارز 
صرف تامین مایحتاج سفره مردم و اقالم اساسی پرکاربرد خواهد شد، اما 
نکته اینجاست که شیوه کنونی تنها به تخصیص رانت به جمعی کوچک 
منجر می شود و اتفاقا افزایش قیمت کاالهای اساسی در اثر رشد تورم، رخ 
خواه��د داد. مابه التفاوتی که در این می��ان در اختیار برخی قرار می گیرد 
موضوعی است که به دغدغه ای جدی در عرصه اقتصاد تبدیل شده است، 
آن هم زمانی که در اثر س��ختی تحریم و فش��ار تورم، ش��رایط اقتصادی 
چندان مساعد نیست. گزارش دولت نشان می دهد که برخی کاالهایی که 
ارز ترجیحی گرفته اند مشمول تورم شده اند و مردم تورم 3۰ تا ۵۰درصدی 

ارز ۴هزار و 2۰۰ تومانی را تحمل کرده اند.
ارز گرفتند، کاال نیاوردند

 ماجرا تنها تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی و بهره مندی برخی از این رانت 
نیس��ت. محمد دهقان، نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی نیز پیش از این در توییتی گفته است متخلفان 2 میلیارد 

و 7۰۰ میلیون دالر ارز دولتی را به نرخ آزاد فروخته اند.
به گفته وی،  بررس��ی بخش��ی از پرونده ها نشان می دهد از 1۸ میلیارد 
دالر ارز ۴2۰۰ تومانی پرداخت ش��ده، 2 میلی��ارد و 7۰۰میلیون دالر آن 
در بازار به قیمت آزاد فروخته ش��ده اس��ت. آنچه وی در این توییت بدان 

اش��اره می کند پرده از راز چرایی افزایش قیمت کاالهای اساسی همزمان 
با تخصیص ارز ۴2۰۰ توماتی برمی دارد. این اتفاق نشان می دهد که نبود 
کاال یکی از دالیل افزایش قیمت ها در بازار است. در این حالت جامعه ایران 
دو بار، یک بار بابت تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی برای واردات کاال متحمل 

فشار می شود و یک بار در اثر عدم واردات کاال به بازار.
 یک محاسبه ساده

 قیمت ارز در سال جاری حتی پا را از محدوده 17 هزار تومان نیز فراتر 
گذاشت، اما اقدامات بازدارنده بانک مرکزی در بازار پولی سبب شده است 
قیمت ه��ا بار دیگر به محدوده 11هزار تومان بازگردد.  آنچه دهقان، عضو 
کمیسیون قضایی در این خصوص اعالم کرده است اما نشان می دهد رانتی 
عظی��م در مدت زمانی کوتاه در اختیار کس��انی قرار گرفته که ارز ۴2۰۰ 
تومانی را برای واردات کاال دریافت کرده اند، اما در بازار فروخته اند. کمترین 
آورده ب��رای متخلفان در این حوزه 1۸ ه��زار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده 
است، چرا که امروزه قیمت ارز در کانال 11هزار تومان، 7هزار تومان باالتر 
از ۴2۰۰تومان است.  این بدان معنا است که حداقل سودی در حدود 1۸ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در اختیار برخی قرار گرفته است در حالی که 
ممکن اس��ت این رقم حتی بیش از این میزان باشد چرا که قیمت فروش 
ارز در بازار می تواند بیش از اینها نیز باش��د. بر این اساس به طور متوسط 

سهم هر ایرانی از این رانت عجیب 236 هزار و 2۵۰ تومان می شود.
 به نظر می رسد همین رانت عظیم الزامات ورود دستگاه های نظارتی را 

برای شناسایی و معرفی متخلفان آشکار کرده است.

رانت 18 هزار و 900 میلیارد تومانی در اختیار چه کسانی قرار  گرفت؟

سهم هر ایرانی از رانت ارزی واردات کاالهای اساسی

یادداشت

مولفه هایی که قیمت نفت را در بودجه تغییر 
خواهد داد

تعیین س��قف فروش یک میلیون و 1۰۰ ت��ا یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار بش��که نفت در بودج��ه ۹۸ هرچند از ویژگی های انبس��اطی 
بودجه اس��ت، اما برآوردها نش��ان می دهد که قیمت در نظر گرفته 
ش��ده ۵۴ دالر برای هر بشکه نفت ش��اید نتواند به واقعیت نزدیک 
ش��ود، اما تغییرات صورت گرفته در منطقه در حوزه سیاسی ممکن 

است آینده نفتی بودجه را دستخوش تغییرات مثبتی کند.
تحریم ه��ای نفتی علی��ه ایران هرچند با محوری��ت آمریکا دنبال 
می شود، اما کشورهای عربی جنوب خلیج فارس نیز نقش های خود 
را در این حوزه ایفا می کنند. چنانکه پادش��اه عربستان تصمیماتی 
برای تغییر وزارت خارجه خود گرفته اس��ت، تصمیماتی که نش��ان 
می ده��د وزیر خارجه بعدی رویک��ردی اقتصادی در منطقه خواهد 
داش��ت. از س��وی دیگر شیوخ عرب نش��ین جنوب خلیج فارس نیز 
اقدام به بازگش��ایی سفارتخانه های خود در دمشق کردند که نشان 
می ده��د رویکرد تنش زای خاورمیانه در حال فروکش اس��ت. پیش 
از ای��ن اتحادیه اروپا اعالم کرده  بود، ب��ا راه اندازی یک کانال مالی 
ب��رای مبادالت تجاری با ایران از جمله نفت با تحریم آمریکا همراه 

نمی شود.
 در صورت پایبندی اروپا به تعهدات خود در قبال خریداری نفت 
از ایران می ت��وان امیدوار بود وضعیت بودجه تغییر کند. از س��وی 
دیگ��ر کاهش خرید نفت چین که از س��ال گذش��ته به علت س��یر 
نزولی رشد اقتصادی این کشور صورت گرفت ممکن است، در سال 
آین��ده نیز ادامه پی��دا کند، اما در کنار آن هند به عنوان یکی دیگر 
از مشتریان نفتی ایران با روند رو به رشد اقتصادی نشان داده است 
که می تواند یکی از مهمترین مش��تریان نفت ایران باش��د، بنابراین 
اگر راه های جدیدی برای افزایش صادرات پیدا شود، در آن صورت 
می��زان بودجه با بودجه کنونی فاصله خواه��د گرفت و منابع ارزی 

منبسط خواهد شد.
مولفه دیگری که  در بودجه ۹۸ در حوزه نفت قابل بررسی است، 
قیمت نفت برای س��ال آینده و همچنین تعیین قیمت بنزین است، 
هرچند دولت در الیحه ارائه شده سخنی از افزایش قیمت بنزین به 
عمل نیاورده اس��ت، اما امکان چکش کاری اعضای کمیسیون انرژی 
و تغیی��ر قیمت بنزین وجود دارد چرا که طی پنج س��ال گذش��ته 
قیمت بنزین همواره ثابت بوده و دولت ناگزیر ش��ده است برای هر 
لیتر بنزی��ن رقمی معادل ۵ هزار تومان یاران��ه پرداخت کند که با 
یک حس��اب سرانگشتی چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
بنزین به افرادی داده می ش��ود که با داش��تن دو یا س��ه خودرو در 
منزل ش��خصی خود می توانند از آن استفاده کنند، لذا چکش کاری 
قیمت بنزین و تغییر نرخ آن ممکن است در مجلس صورت گیرد.

افزایش نرخ دالر و س��یر صعودی تورم که از ماه های پیش در کشور 
پدید آمده باعث ش��ده تا دولت تالش خود را ب��رای تدوین بودجه ای 
که به بهبود معیش��ت م��ردم را در اولویت قرار داده اس��ت، بر همین 
اساس 2۰درصد به حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان اضافه خواهد 
ش��د، اما باید دید که این حجم از افزایش حقوق با توجه به ش��رایط 
اقتصادی س��ال آینده چقدر می تواند به کمک اقتصاد خانوارها بیاید از 
دیگر ویژگی های مثبت بودجه ۹۸ را باید در تعیین قیمت های زراعی به 
پیش قیمت گندم دانست که باوجود آنکه قیمت کلزا و دانه های روغنی 
رشد چشمگیری نداشته اما قیمت گندم در سطح مناسبی قرار گرفته 

که می تواند از ویژگی های مثبت الیحه باشد.

صادرات نفت ایران به کره  جنوبی از سر گرفته شد
بانک های ژاپن آماده تراکنش های نفتی با ایران

بانک ه��ای بزرگ ژاپن، پس از دریاف��ت مجوزهای قانونی نهایی، 
آم��اده از س��رگیری تراکنش ه��ای نفت��ی با ایران ش��ده و مس��یر 
پاالیشگاه های این کشور برای آغاز بارگیری نفت از ایران در همین 
ماه را باز کرده اند. منابع آگاه روز سه شنبه به اس اندپی گلوبال پالتز 
خب��ر دادند که بانک های ب��زرگ ژاپن، پ��س از دریافت مجوزهای 
قانونی نهایی، آماده از س��رگیری تراکنش های نفتی با ایران شده اند 
و راه پاالیش��گاه های این کشور را، برای آغاز بارگیری نفت از ایران 
در همین ماه، باز کرده اند. همچنین یک منبع آگاه خبر داد که قرار 
است یک خریدار نفتی از کره  جنوبی در ماه ژانویه حدود 2 میلیون 
بش��که میعانات گازی ایران را دریاف��ت کند. به گزارش مهر به نقل 
از رویترز، یک منبع آگاه خبر داد که قرار اس��ت یک خریدار نفتی 
از کره  جنوبی در ماه ژانویه حدود 2 میلیون بش��که میعانات گازی 
ایران را دریافت کند. این محموله اولین واردات نفت کره  جنوبی از 
ایران پس از چهار ماه وقفه محسوب می شود. کره  جنوبی، پنجمین 
خری��دار بزرگ نفت در جهان، پیش از اعمال تحریم های نفتی ضد 
ایران��ی آمری��کا در ماه نوامبر، واردات خود از این کش��ور را متوقف 
کرده بود. این منبع آگاه که به علت حساس��یت موضوع درخواست 
کرد نامی از او برده نش��ود، گفت: اولی��ن محموله که بار آن حدود 
۹6۰ هزار بشکه میعانات گازی است )یک نوع نفت خام فوق سبک 
که معموال با پردازش گاز طبیعی تولید می ش��ود)، قرار اس��ت این 

هفته به بندر اینچئون کره  جنوبی برسد.  
داده ه��ای رفینیتیو ایکون نش��ان می دهد، س��یلویا وان، نفتکش 
حام��ل ۹۹۵ هزار بش��که نفت ای��ران، قرار اس��ت در 1۵ ژانویه به 
کره جنوب��ی برس��د. طبق گفته منبع آگاه، محموله دوم که ش��امل 
۹۹۰ هزار بشکه نفت است، در ادامه این ماه به کره خواهد رسید.

کره  جنوبی در ماه نوامبر، معافیت موقتی از تحریم های ضدایرانی 
آمریکا دریافت کرد که طی آن به این کش��ور اجازه داده شده است 
روزان��ه 2۰۰ هزار بش��که نفت از ایران وارد کند، که بیش��تر آن به 

میعانات گازی تخصیص داده خواهد شد.
رئیس اس کی اینوویشن، مالک بزرگترین پاالیشگاه کره  جنوبی، 
اس ک��ی انرژی، هفته گذش��ته ب��ه رویت��رز گفت: انتظ��ار می رود 
خری��داران کره ای نفت ایران، در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه، واردات 

نفت خود از ایران را آغاز کنند.
خری��داران کره ای نفت ایران ش��امل اس کی انرژی، پتروش��یمی 
اس کی اینچئون، که مالک آن هم اس کی اینوویش��ن است، شرکت 

هیوندای اویل بنک و پتروشیمی هانووا توتال، هستند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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دخل و خرج وزارت ارتباطات در سال 98
درآمدها 7.۵درصد کاهش می یابد

نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارشی درآمدهای دستگاه های تابعه وزارت 
ارتباطات در بودجه س��ال ۹۸ را بررس��ی و اعالم کرد منابع درآمدی این 
وزارتخانه در بودجه ۹۸ نس��بت به س��ال جاری 7.۵درصد کاهش داشته 
اس��ت. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی درب��اره درآمدهای وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات در س��ال ۹۸ اعالم کرده که منابع درآمدی 
وزارت ارتباطات از 7۴.۴۸3 میلیارد ریال در قانون بودجه س��ال 13۹7 به 
6۸.۸۴۵ میلیارد ریال در الیحه بودجه س��ال 13۹۸ رس��یده و 7.۵درصد 

کاهش داشته است.
براس��اس گزارش  مرکز پژوهش های مجلس، ۹3.۴درصد از درآمدهای 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات به بح��ث تنظیم گری این وزارتخانه 
در بخ��ش فناوری اطالعات و ارتباط��ات )فاوا) اختصاص پیدا کرده که در 
بندهای درآمدی س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی در الیحه 
بودجه سال 13۹۸ مشخص شده و در سال های گذشته نیز سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی و ش��رکت زیرساخت پیش��ران منابع درآمد 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق فروش خدمات، ارائه بس��تر و 

جریمه های قانونی اپراتورهای ثابت و سیار بودند.
مناب��ع درآم��دی وزارت ارتباطات نش��ان می دهد ک��ه درآمدهای این 
وزارتخان��ه در بودجه ۹۸ بالغ بر 6۸.۸۴۵ میلیارد ریال بوده اس��ت. از این 
رقم، س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با س��هم ۹3.۴درصدی 
مبل��غ 6۴,3111,۰۰۰ میلیون ریال را به خود اختصاص داده و ش��رکت 
سهامی ارتباطات زیرساخت نیز با س��هم ۴.2درصدی مبلغ 2,۹۰6,۵1۵ 
میلیون ریال درآمدزایی کرده اس��ت. همچنین پژوهشگاه فضایی ایران با 
س��هم 1.۵درصدی مبلغ 1,۰۰۰,۰۰۰ میلی��ون ریال را به خود اختصاص 
داده اس��ت. سایر دس��تگاه ها هم ۰.۹درصد س��هم دارند که از جمله آنها 
باید به منابع پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات ۴۰۰,۰۰۰ میلیون 
ریال، س��ازمان فضایی ایران 1۴۰,۰۰۰ میلیون ریال، شرکت دولتی پست 
بانک ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال، دانش��کده علمی کاربردی پس��ت و مخابرات 
2۰,۰۰۰میلیون ریال، ش��رکت س��هامی خدمات هوایی پست و مخابرات 
)پیام) 7,۵۰۰ میلیون ریال، موزه ها و محوطه های تاریخی و س��ایر منافع 

حاصله 1۵۰ میلیون ریال اشاره کرد.
طب��ق گزارش  مرکز پژوهش ها در مورد بودجه بخش فناوری اطالعات، 
به دنبال کاهش منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در الیحه بودجه 
13۹۸ اعتبارات ردیف های تملک دارایی سرمایه ای متفرقه این وزارتخانه 
بیش از 7درصد کاهش یافته، اما اعتبارات هزینه ای متفرقه این وزارتخانه 
نزدی��ک به 21درصد افزایش یافته؛ همچنین کل اعتبارات متفرقه وزارت 
ارتباطات ۴درصد و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در حوزه برنامه وزارت 
ارتباطات 11درصد کاهش را تجربه کرده؛ از دیدگاه این مرکز، بخش��ی از 
این موضوع به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی 
از عرضه دسترس��ی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن 

درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بانک مرکزی از تش��کیل »شرکت بازار متشکل معامالت 
ارز« ب��ا هدف انجام معامالت نقدی ارز و دیگر روش های معامالت ارزی با 

همکاری شبکه بانکی کشور، فرابورس و صرافی ها خبر داد.
جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معامالت ارز عصر دوشنبه به 
منظور بحث و بررسی راهکارهای عملیاتی کردن این بازار در بانک مرکزی 
برگزار شد. در این جلس��ه مجمع موسس درباره ترکیب سهام موسسان، 
س��رمایه شرکت، اساسنامه و فرآیندها و مکانیزم های عملیاتی کردن بازار 

متشکل معامالت ارزی، مباحث فنی و ساختاری نیز بحث کردند. 
همچنین مجمع موس��س در این نشس��ت بر گس��ترش بازار متشکل 
معام��الت ارز و مدیریت خ��ود انتظام منطبق با دس��تورالعمل های بانک 

مرکزی تاکید کردند.
پیش از این اعالم شده بود که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار »بازار 
متشکل معامالت ارزی« برای ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و 
کارا، تش��کیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این 
مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله شود. 
به گزارش بانک مرکزی، ساختار این بازار براساس مطالعات و بررسی های 

انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه 
و مجمع موسس این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 
1۸ دی ماه آغاز به کار کرده است. مدل کلی بازار نیز به نحوی طراحی شده 
که در فاز اول، معامالت نقدی ارز )اس��کناس) راه اندازی و سایر روش های 

معامالت ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.
بازار کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خودانتظام 
انجام شده و براساس دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد 
کرد. همچنین سیستم سفارشات و معامالت )Order Driven) مبتنی 
 ICE بر س��فارش خواهد بود. براساس ارزیابی های فنی، سامانه معامالت
که یکی از زیرس��اخت های اس��تاندارد در چارچوب های معامالتی اس��ت 
جهت اس��تفاده به عنوان زیرس��اخت معامالتی تعیین شده و زیرساخت 

سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.
در جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معامالت ارز، رئیس کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، نماینده شورای هماهنگی بانک های 
دولتی، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان، نماینده ش��رکت فرابورس ایران و 
نماینده ش��رکت ملی انفورماتیک، نمایندگان حوزه ه��ای ارزی، نظارت و 

حقوقی بانک مرکزی حضور داشتند.
گفتنی است هجدهم دی ماه ش��ورای پول و اعتبار »مقررات مربوط به 
بازار متشکل معامالت ارزی« را تصویب کرد؛ براساس این مصوبه، به منظور 
س��اماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، »بازار متشکل معامالت 
ارزی« تشکیل می ش��ود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این 
مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار 

گیرند.
خرید و فروش نقدی ارز شفاف می شود

در همی��ن زمینه، کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسس��ات 
اعتباری خصوصی، تش��کیل بازار متشکل معامالت ارزی را یک گام رو به 
جلو خواند و آن را در راس��تای شفافیت و افزایش دقت در خرید و فروش 

نقدی ارز نسبت به گذشته عنوان کرد.
پرویزیان در گفت وگو با ایِبنا درباره جزییات جلسه عصر دوشنبه مجمع 

موسس شرکت بازار متش��کل معامالت ارز، گفت: در یک هزار و دویست 
و ش��صت و چهارمین جلسه ش��ورای پول و اعتبار، مصوبه موضوع »بازار 
متش��کل معام��الت ارزی«، مطرح و مورد تصویب ق��رار گرفت. بر همین 
اساس، جلسه هیات موسس با مدیریت محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی 
و نمایندگان اعضای این شرکت از جمله کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی، ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی، کان��ون صرافان ایرانیان، 
ش��رکت فرابورس ایران و شرکت ملی انفورماتیک و همچنین نمایندگان 

حوزه های ارزی، نظارت و حقوقی بانک مرکزی برگزار شد.
به گفته رئیس کانون بانک ها و موسس��ات اعتب��اری خصوصی، در این 
جلسه مواردی همچون ترکیب سهام موسسین، سرمایه شرکت، اساسنامه 
و فرآیند عملیاتی کردن بازار متشکل معامالت ارزی مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
پرویزیان با تاکید بر اینکه تاسیس این شرکت یک قدم رو به جلو برای 
شفاف سازی اس��ت، گفت: آغاز به کار بازار متشکل معامالت ارزی، امکان 
بیش��تری برای خرید و فروش ارز توس��ط صرافی ها و عوامل موثر در بازار 
ایجاد خواهد کرد و خوش��بختانه این شرکت مصوبه مجامع نظارتی عالی 

کشور و شورای پول و اعتبار را دارد.
او درباره تاثیر آغاز به کار بازار متشکل معامالت ارزی در بازار نقدی ارز، 
توضیح داد: آغاز به کار این بازار عاملی برای ش��فافیت و افزایش دقت در 
خرید و فروش نقدی ارز نس��بت به گذشته است. در این بازار، افرادی که 
نیاز به اسکناس ارز دارند راحت تر می توانند به بازار ورود کنند و با کارمزد 

پایینی برای رفع نیاز خود اقدام کنند.
رئیس کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوص��ی در پایان، گفت: 
اکنون این بازار در مرحله تاس��یس و آموزش فعاالن در این بازار اس��ت تا 
بتواند در کنار بازارهای قبلی فعالیت خود را آغاز کند. به دلیل اینکه این 
شرکت در بازار پولی کشور شکل می گیرد، بخش نظارتی این بازار برعهده 
بانک مرکزی است و کارویژه ای که توسط این ساختار در حال انجام است. 
فعالیت این بازار در فضا و بس��تر الکترونیکی و مبتنی بر س��فارش شکل 

گرفته است.

فرصت امروز: مدیرعامل بانک مس��کن از انصراف بیش از 6۰ هزار نفر از 
دریافت تس��هیالت مسکن از محل س��پرده صندوق یکم خبر داد و گفت  

افزایش سقف تسهیالت مسکن در دستور کار قرار ندارد.
ابوالقاس��م رحیمی انارکی روز سه ش��نبه در نشس��ت خبری نخستین 
نمایش��گاه بین المللی مس��کن، شهرس��ازی و بازآفرینی شهری در جمع 
خبرنگاران گفت: از ابتدای امس��ال تا 2۰ دی ماه، بانک مسکن برای خرید 
و یا س��اخت ۴۸۰ هزار واحد مسکونی در کشور تسهیالت پرداخت کرده 
اس��ت. برای خرید و س��اخت این تعداد واحد مسکونی در کشور، بیش از 

1۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
او با بیان اینکه تاکنون حدود 6۰ هزار نفر از س��پرده گذاران تس��هیالت 
مسکن یکم منصرف شده اند، ادامه داد: متاسفانه بیش از 36هزار فقره طی 
1۰ ماهه اخیر بوده که دلیل اصلی آن افزایش قیمت شدید در سال جاری 
بود و ش��اید عده ای ناامید ش��دند و تصمیم گرفتند صبر کنند تا پس از 

گذشت یک سال تسهیالت خود را دریافت کنند.
وی همچنین با اش��اره به افتتاح ۴۵۰ فقره حس��اب تسهیالت صندوق 
مسکن یکم، گفت : تعداد سپرده های زنده آن 37۰ هزار فقره است و مانده 

سپرده ها نیز به 6۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعام��ل بانک مس��کن تع��داد واحدهایی که تاکنون از تس��هیالت 
برخوردار ش��ده اند، ۹۰ هزار واحد برش��مرد و گفت: به طور کلی 6۸هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به این واحدها پرداخت شده است که 32 هزار و 
6۰ واحد آن توسط زوجین استفاده شده است که رقم قابل توجهی است.
او به سابقه ۸۰ ساله فعالیت بانک مسکن اشاره کرد و ادامه داد: این بانک 
با عنوان بانک رهنی ایران در ۴۰ سال نخست موفق شد برای یک میلیون 

خانوار ایرانی، تسهیالت خرید مسکن پرداخت کند.
انارکی گفت: این بانک پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در ۴۰ سال 
دوم فعالیت خود، برای تامین مسکن ۸میلیون خانوار شهری، تامین مالی 

کرده است که یک سوم خانوارهای شهری ایران را شامل می شود.
مدیرعامل بانک مس��کن افزود: در بخش مسکن مهر شهر و روستا این 
بانک تاکنون برای 2 میلیون و 366 هزار واحد قرارداد پرداخت تسهیالت 
منعقد کرده که هم اکنون س��اخت ۴۴3 ه��زار واحد آن بالتکلیف مانده و 

ساخت 2۰3 هزار واحد در دست اقدام و 2۴۰ هزار واحد غیرفعال است.

وی گفت: بانک مس��کن برای تامین مالی پروژه مس��کن مهر باید ۵۵۵ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کند، اما تاکنون برای پرداخت ۵32 

هزار واحد قرارداد امضا کرده است.
انارکی بیان کرد: بانک مسکن از سال ۸6 درگیر تامین مالی مسکن مهر 
ش��د و برای تامین منابع مالی آن ۴۵۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری از 
بانک مرکزی دریافت کرد که بخش��ی از آن نیز به بانک مرکزی پرداخت 

شده است.
مدیرعامل بانک مس��کن با اش��اره به آخرین وضعیت سپرده گذاری در 
صندوق پس انداز مس��کن یکم، گفت: تاکنون تعداد حساب این سپرده ها 
به ۵۵۴ هزار مورد رس��یده که در حال حاضر 373 هزار مورد آن در بانک 

سپرده زنده دارند.
وی یادآور ش��د: بانک مس��کن تا 2۰ دی ماه ۹7 موفق شده برای خرید 
۹۰ هزار واحد مس��کونی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیالت 
به متقاضیان پرداخت کند؛ از این تعداد 32 هزار و 6۰۰ واحد به زوج  های 
جوان اختصاص یافته که این نشان می دهد یک سوم استفاده کنندگان از 

تسهیالت این صندوق، زوجین بوده اند. 
انارکی درخصوص افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن نیز گفت: بانک 
مس��کن برای افزایش سقف تسهیالت خرید مس��کن هیچ گونه برنامه ای 
ندارد، اما با توجه به سیاس��ت وزارت راه و شهرس��ازی در صدد هستیم با 
اختصاص منابع مالی و تس��هیالت به زنجیره ای از تولیدکنندگان مصالح 
ساختمانی در کشور، هزینه ساخت و ساز را کاهش دهیم تا اقشار متوسط 
جامعه بتوانند با اس��تفاده از تسهیالت این بانک، مسکن مورد نیاز خود را 

خریداری کنند.
مدیرعام��ل بانک مس��کن اضافه ک��رد: میزان افتتاح حس��اب صندوق 
پس انداز یکم در شعب بانک مسکن از ابتدای امسال تاکنون نسبت به سال 

گذشته روند نزولی داشته است.
وی گفت: در مدت مش��ابه پارسال، روزانه به طور متوسط ۸۰۰ حساب 
در ش��عب بانک مسکن باز می شد، اما امس��ال به طور متوسط روزانه بین 
۴۰۰ تا ۵۰۰ حساب در صندوق پس انداز یکم افتتاح شده است که نشان 
می دهد به علت افزایش قیمت مس��کن برخی از س��پرده گذاران از خرید 

مسکن ناامید شده اند.

مدیرعامل بانک مسکن از انصراف 60 هزار نفر از دریافت وام خبر داد

مبلغ وام مسکن زیاد نمی شود

شرکت بازار متشکل معامالت ارز تاسیس شد

گام جدید بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نگاهی به مسیر شاخص در یک سال آینده
توانایی رشد 100 هزار واحدی شاخص

در مقطع فعلی ش��اهد انتشار صورت های مالی ۹ ماهه از سوی 
ش��رکت ها هس��تیم؛ گزارش هایی که در تعیین مسیر پیش روی 

بورس کمک شایانی خواهند کرد.
به گزارش س��نا، پیش از انتش��ار گزارش های فصلی، بررس��ی 
گزارش های ماهانه شرکت ها نشان می دهد که آزادسازی نرخ ارز 
در اواخر تابس��تان از یک سو و آزادسازی نرخ فروش محصوالت 
پتروشیمی, فوالدی و پاالیشی در بورس کاال در همین بازه زمانی 
از سوی دیگر –علی رغم افت بازارهای جهانیj رشد چشمگیری 
را در فروش سه ماهه سوم سال جاری این شرکت ها به خصوص 
آبان و آذر رقم زده است و از این رو انتظار می رود در این گروه ها 

شاهد گزارش های ۹ ماهه بهتری نسبت به سایر صنایع باشیم.
در س��وی دیگ��ر و در بازارهای جهانی جن��گ تجاری چین و 
آمری��کا ب��ه همراه افزای��ش نرخ بهره توس��ط ف��درال رزرو افت 
قیمت  ه��ای فل��زات پایه را ب��ه همراه داش��ت و درخصوص نفت 
عالوه بر موارد فوق، مازاد عرضه منجر به افت ش��دید قیمت این 
طالی س��یاه  طی ماه های  گذش��ته شد، حاال با توجه به تصمیم 
کش��ورهای اوپک و نوپک مبنی بر کاهش تولید نفت و همچنین 
فروکش کردن جنگ تجاری می توان با یک تاخیر زمانی ش��اهد 
بهبود وضعیت بازارهای جهانی ش��د، زیرا همان طور که واردات و 
صادرات چین در ماه دس��امبر به دلی��ل جنگ تجاری افت قابل 
مالحظ��ه ای را ثبت ک��رد و بازارهای جهانی را تح��ت تاثیر قرار 
داد، قطع��ا توافق این دو کش��ور در ماه های آت��ی به بهبود وضع 
کامودیتی ها کمک خواهد کرد و از آنجایی که در بازار ما بسیاری 
از شرکت ها از تحوالت بازارهای جهانی تاثیر می گیرند از این رو 
انتظار می رود گروه های پتروپاالیش��ی، معدنی و فوالدی از جمله 
گروه های��ی باش��ند که در ماه  های آتی نی��ز همچنان مورد توجه 

سرمایه  گذاران قرار گیرند.
 ام��ا گروه دیگ��ری که این روزها کم و بیش م��ورد توجه بازار 
قرار داش��ت گروه خودرویی بود؛ گروهی که در نهایت توانس��ت 
مجوز رش��د 3۰درصدی در قیمت محصوالت خود را در روزهای 
گذش��ته از مراجع مربوط اخذ کند. با توجه به دیر اعالم ش��دن 
این افزایش قیمت به نظر نمی رس��د در این گروه ش��اهد بهبود 
وضعیت س��ودآوری در س��ال جاری باش��یم. هرچن��د عالوه بر 
رش��د بهای تمام ش��ده، هزینه مالی باال از جمله مواردی اس��ت 
که ش��رکت های خودروساز را با مش��کالت جدی رو به رو کرده 
است. در سوی دیگر و در گروه بانکی زمزمه های افزایش سرمایه، 
تس��عیر دارایی های ارزی آنها با ن��رخ نیمایی و همچنین کاهش 
س��ود سپرده ها و ماه ش��مار کردن آن به جای روزشمار، از جمله 
مواردی اس��ت که باعث شده اس��ت اهالی بازار این روزها به آن 
روی خوش نشان دهند زیرا با کمک این موارد می توان به بهبود 

ساختار مالی و خروج آنها از زیان دهی امیدوار بود.
بررسی شاخص کل در فرمت روزانه نشان می دهد که شاخص 
در آس��تانه انتش��ار گزارش های ۹ ماهه در محدوده های فعلی از 
حمایت خوبی برخوردار اس��ت و احتم��اال در چند روز آینده در 
محدوده های فعلی در نوسان خواهد بود. با وجود خبرهای مثبت 
تاثیرگذار بر بازار از جمله راه اندازی کانال spv ، کاهش ریس��ک 
در بازاهای جهانی به دلیل مذاکرات مطلوب اخیر چین و آمریکا، 
 jانتظ��ار برای گزارش های مطلوب همچون گزارش ۹ ماهه فوالد
که امید به انتش��ار گزارش های مطلوب را دیگر ش��رکت ها را نیز 
افزایش می دهد،  تس��عیر ارز نمادهای بانکی، ثبات در بازارهای 
موازی و کاهش سفته بازی در آنها پیش بینی ها از بازگشت قیمت 
نفت به 7۰ دالر، تس��عیر ارز پاالیش��ی ها ب��ا دالر نیمایی همگی 
نش��ان می دهد که ش��اخص پتانس��یل صعود قدرتمندی دارد و 
توجیهی برای ریزش بیشتر شاخص در مقطع زمانی فعلی وجود 

ندارد.
پیش بینی ه��ا نش��ان می دهد که طی یک س��ال آتی، ش��اهد 
رسیدن شاخص به کانال 2۵۰ هزار واحد خواهیم بود. از دیدگاه 
تکنیکال��ی نیز خط��وط حمایت اس��تاتیکی از کندل های  فعلی 
حمای��ت می کنن��د. در صورت خروج کندل ه��ا از محدوده فعلی 
ش��اهد رش��د قیمت تا مح��دوده 2۵۰ هزار واح��د خواهیم بود؛ 

رشدی که پیش بینی می شود در یک سال آینده محقق شود.

سرمایه گذاری 20درصدی فرابورس در بازار متشکل ارزی
بورس ارز در مسیر اجرا قرار می گیرد

در پی مصوبه جلس��ه هیأت مؤسس��ان، ش��رکت فرابورس ایران 
در2۰درصد سهام شرکت س��هامی مدیریت بازار متشکل معامالت 

ارزی سرمایه گذاری خواهد کرد.
به گزارش فارس، در پی مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار در تاریخ 
1۸ دی ۹7 که در راستای ساماندهی و توسعه بازار شفاف منصفانه 
و کارا ب��ا راه اندازی بازار متش��کل معامالت ارزی ب��ه عنوان بازاری 
خودانتظ��ام موافقت کرده ب��ود، فرابورس ایران به عن��وان یکی از 
مؤسسان آن از سرمایه گذاری 2۰درصدی در این شرکت خبر داده 

است.
امی��ر هامونی، مدیرعامل فرابورس ای��ران در این باره خبر داده با 
توجه به مصوبات جلس��ه هیأت مؤس��س در تاریخ 2۴ دی 13۹7 
میزان س��رمایه گذاری ش��رکت فرابورس ایران در ش��رکت سهامی 
مدیریت بازار متشکل معامالت ارزی حداکثر 2۰درصد تعیین شده 

است.
وی تاکید کرده مراحل ثبت شرکت مذکور تاکنون انجام نشده و 

آثار مالی رویداد فوق هنوز مشخص نیست.
گفتنی اس��ت در روزهای گذشته شورای پول و اعتبار با تصویب 
مقررات بازار متشکل معامالت ارزی با هدف رفع یکی از دغدغه های 
بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ به نیازهای این بازار به 
نوعی با تشکیل شرکتی جدید در این راستا موافقت کرده است. به 
این ترتیب به نظر می رس��د، راه اندازی شرکت سهامی مدیریت بازار 
متش��کل معامالت ارزی که با حضور ارکان بازار سرمایه در ترکیب 
مؤسس��ان آن به نوعی بورس ارز را عملیات��ی خواهد کرد، می توان 
انتظار داش��ت این بازار تابلوی شفاف تری نسبت به سامانه های نیما 

و سنا ارائه دهند.

نماگربازارسهام

در چهارمین روز هفته علی رغم ریس��ک های سیستماتیکی که فعاالن 
بازار س��رمایه را تحت تاثیر قرار می دهد، نماگر اصلی بورس به رشد خود 

ادامه داد و به نیمه کانال 16۵ واحدی رسید.
ب��ه گزارش ایس��نا، موضوعاتی همچون کمبود نقدینگی، ریس��ک های 
سیستماتیک و تردیدها درباره ورود ارز ناشی از کاالهای صادراتی به کشور 
در تصمیم معامله گران بازار سرمایه تاثیر بسزایی داشته اشت. از یک سو، 
عرضه نفت خام س��بک به ریال در بورس سبب ش��ده است برخی اعالم 
کنند که این اتفاق باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد و به کم شدن 
منابع ارزی دامن می زند، چراکه اگر قرار است کاالی استراتژیکی همچون 
نف��ت، ارزی برای کش��ور نیاورد دیگر کاالها احتم��ال دارد بتوانند در این 
معادله صدق کنند. از سوی دیگر هم در روزهای گذشته قیمت خودروها 
با افزایش فزاینده ای مواجه شد اما با این حال، در روز دوشنبه و سه شنبه 
قیمت س��هم های این گروه با کاهش مواجه بود و س��هم سایپا در کاهش 

شاخص های بازار سرمایه نقش عمده ای ایفا کرد.
نوس��انات قیم��ت ارز نیز در مقاطعی توانس��ت بر تصمیم س��هامداران 
تاثیرگ��ذار باش��د. در چند ماه اخیر قیمت ارز توانس��ت از ثبات نس��بی 
برخوردار باش��د و با این ثبات سرمایه گذاران بورسی نیز با اطمینان خاطر 
بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام می کردند، اما در روزهای که نوسان 
پررنگ تر می شود سهامداران ریسک ها را بیش از گذشته برآورد می کنند و 

تردیدهای بیشتری بر سر معامالت بازار سهام سایه می افکند.

با این حال، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
روز سه شنبه توانست به رشد خود ادامه دهد و با افزایش 7۴۸واحد روبه رو 
ش��ود و به رقم 16۵ هزار و ۴۴۴ واحدی برس��د. همچنین ش��اخص کل 
ه��م وزن با 213 واحد رش��د عدد 2۹ هزار و 1۹7واح��دی را تجربه کرد. 
شاخص آزاد شناور نیز با رشد 6۴2 واحدی مواجه شد و رقم 1۸۰ هزار و 
۵2۹ را تجربه کرد. در عین حال شاخص بازار اول و بازار دوم هر کدام به 
ترتیب ۵71 و 13۹۰ واحد رش��د کردند. سهم های پاالیشی، فلزی، بانکی 
و خودرویی در کنار برخی از سهم ها در گروه داروسازی بیشترین تاثیر را 
روی نوسانات شاخص های بازار سهام گذاشتند؛ به طوری که پاالیش نفت 
اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس هر یک به ترتیب 
176، 1۵۰ و 123 واح��د تاثیر افزاینده روی ش��اخص های بازار س��رمایه 
داشتند. در کنار این نمادها البراتور داروسازی دکتر عبیدی ۵6 واحد تاثیر 
افزاینده روی شاخص کل داشتند. در کفه دیگر بانک ملت، سایپا، معدنی 
و صنعتی چادرملو، پتروشیمی جم، تاثیرات کاهنده روی نوسانات دماسنج 
بازار سرمایه داشتند. هر یک از شرکت های یادشده به ترتیب 7۹، ۴۵، ۴3 

و 3۸ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص ها داشتند.
همچن��ان دو گروه بانکی و خودرویی از تاثیرگذارترین نمادها در جهت 
کاهنده روی کلیت بازار هس��تند. این نماده��ا در کنار برخی از نمادهای 
شاخص ساز در گروه محصوالت شیمیایی و فلزی بازار را در دست گرفتند 

و تاثیر بسزایی در تصمیم سهامداران دارند.

در چهارمی��ن روز هفت��ه در گ��روه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هسته ای قیمت سهم ها با رشد مواجه شد و بسیاری از آنها از یک درصد تا 
۴درصد افزایش قیمت را تجربه کردند، اما در گروه فلزات اساس��ی نوسان 

سهم ها از منفی 2درصد تا مثبت ۴.۹درصد در نوسان بود.
همانطور که اش��اره ش��د، چند روز پیش قیمت خودروها در کارخانه با 
افزایش چشمگیری مواجه شد و یک روز پس از اعالم این خبر، سهم های 
این گروه یک دس��ت سبزرنگ شدند، اما در دو روز گذشته روند قیمت ها 
کاهش��ی بود و در برخی از نمادها صف های فروش مش��اهده می شد. گویا 
س��هامداران علی رغم افزایش قیمت خودرو و پیش بین��ی افزایش درآمد 
برای این ش��رکت ها همچنان به دلیل س��اختارهای نامناسب شرکت های 
خودرویی چندان اعتمادی به سوددهی آنها ندارند و در این روزها علی رغم 
انتش��ار خبره��ای مثبت در این گروه کفه عرضه نس��بت ب��ه کفه تقاضا 

سنگین تر است.
در مجموع، ارزش معامالت بورس تهران در روز سه شنبه به رقم حدود 
721 میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 2.۴ 
میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامالت این بازار به حدود 
1۸۴ هزار معامله رس��ید. آیفکس نیز با رشد 2۸واحدی مواجه شد که به 
رق��م 1۹77 واحدی را تجربه می کند. ارزش معامالت فرابورس ایران عدد 
۴13 میالدی تومان را تجربه کرد و حجم معامالت این بازار به رقم 7۹2 

میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

شاخص بورس به نیمه کانال 16۵ واحدی رسید

بورس با وجود تردیدها باال رفت

دبیر کمیته مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین 
پیش نویس س��ند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه 
خب��ر داد و گفت در این س��ند ریس��ک های مبارزه با پولش��ویی در بازار 
س��رمایه شناس��ایی و راهکارهای اجرایی برای کاهش ریسک های مذکور 

ارائه می شود.
روح اهلل نجفی به راه اندازی سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی اشاره 
کرد و به سنا، گفت: این سامانه به صورت جامع و هوشمند همه نیازهای 
ناظران مبارزه با پولشویی را در سطح سازمان بورس پوشش می دهد و قادر 

است به خوبی ناظر را در پیشگیری از وقوع تخلفات یاری دهد.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اضافه کرد: جامعیت سامانه 
به معنای اجتناب از مدل نظارت جزیره ای مرسوم است که در آن ناظر باید 
برای تکمیل فرآیند نظارتی از س��امانه مجزای مرتبط برای تهیه نیازهای 
اطالعات��ی خود اس��تفاده کند؛ به عنوان مثال دیده می ش��ود که در مدل 
نظارتی سنتی یک سامانه مجزای هوش تجاری در کنار یک سامانه نظارتی 

برای پیشگیری تخلفات مورد استفاده قرار می گیرد.
نجف��ی با اش��اره به اینکه مدل س��نتی مذک��ور فاقد جامعیت اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: هوشمندی سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی از 
نوع هوش شناختی است که به سامانه امکان می دهد به مانند انسان فکر 
کند و برای پیش��گیری از تخلفات، فعاالنه پردازش های مورد نیاز را انجام 
دهد. ناظر با استفاده از سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی می تواند 

برای پیشگیری از تخلفات به موقع وارد عمل شود.
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 
مبارزه با پولش��ویی در واحدهای نظارتی مالی و اقتصادی در جهان امری 
بسیار مهم است، توضیح داد: در ایران نیز مبارزه با پولشویی در سال های 
اخیر به صورت جدی در حال اجراست و در بازار سرمایه به عنوان یکی از 
اصلی ترین شریان های اقتصادی کشور، استقرار سامانه کارا و موثر مبارزه با 

پولشویی از اهمیت باالیی برخوردار است.
نجفی افزود: با عنایت به اینکه برای اس��تقرار س��امانه مطلوب مبارزه با 

پولشویی، ناگزیریم از تکنولوژی اطالعات استفاده کنیم، طراحی ابزارهای 
توانمند و هوش��مند جهت پیشگیری از تخلفات پولشویی در بازار سرمایه 
بسیار حیاتی است. وی تاکید کرد: یک سامانه غیرتوانمند نظارتی، بهترین 
پوش��ش حمایتی برای متخلفان است و چنین س��امانه ای نه تنها موجب 
پیشگیری از تخلفات نمی شود، بلکه با کند کردن روند شناسایی تخلفات، 

موجب فرصت دادن به متخلفان برای پیشبرد اهداف شان می شود.
انتشار بولتن های مبارزه با پولشویی

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از 
انتشار 3 بولتن مبارزه با پولشویی در صفحه اصلی سایت سازمان به آدرس 
https://seo.ir با عنوان بولتن  مبارزه با پولش��ویی که در دسترس عموم 

قرار دارد، خبر داد.
وی اظهار داشت:  تاکنون درخصوص عناوین مبانی مبارزه با پولشویی، 
توصیه نامه ریس��ک و تعیین سطح مشتریان، راهکارهای اجرایی مبارزه با 

پولشویی مبتنی بر ریسک بولتن منتشر شده است.
به گفته نجفی، در بولتن شماره 1 درخصوص تعاریف پولشویی در ایران 
و جهان و همچنین مراحل پولش��ویی و مبارزه با آن و در بولتن شماره 2  
راهکارهایی جهت شناسایی ریسک و تعیین سطح مشتریان برای نهادهای 
تحت نظارت تبیین شده اس��ت. همچنین در بولتن شماره 3 راهکارهای 
اجرایی مبارزه با پولشویی مبتنی بر ریسک مطابق قوانین و مقررات مبارزه 

با پولشویی ارائه شده است.
بازرسی از اشخاص تحت نظارت با همکاری تشکل های خود 

انتظام ) بورس ها( براساس رویکرد مبتنی بر ریسک
دبیر کمیته مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه 
این گفت وگو از تفویض برخی وظایف نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی 
مطابق چک لیس��ت ها و برنامه ابالغی سازمان  به بورس ها/ فرابورس گفت 
که طی آن بورس ها/ فرابورس می بایست گزارش ادواری درخصوص رعایت 
مقررات مربوط را در دوره های زمانی سه ماهه در هیات مدیره خود طرح 

و پس از تایید هیات مدیره به سبا ارسال کنند.

نجفی توضیح داد: همچنین در کمیته مبارزه با پولش��ویی مقرر شد در 
نظارت بر نهادها از مدل عملیات نظارت مبتنی بر ریسک  استفاده شود.

وی اف��زود: م��دل عملیاتی نظارت مبتنی بر ریس��ک از مدل های نوین 
 (iosco( نظارتی است که توسط سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار
توصیه ش��ده اس��ت و برنامه داریم که در سال آتی از این مدل نظارتی در 

حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه استفاده کنیم.
تدوین پیش نویس سند ملی ریسک مبارزه با پولشویی

نجفی تدوین پیش نویس سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی 
در بازار س��رمایه مطابق استانداردهای بین المللی را از جمله اقدامات مهم 
این دبیرخانه در سال ۹7خواند که در این سند ریسک های مهم در حوزه 
پولش��ویی در بازار سرمایه شناسایی می ش��ود و راهکارهای اجرایی برای 

کاهش ریسک های مذکور ارائه می شود.
وی اف��زود: ع��الوه بر این انج��ام اقداماتی نظیر کنترل سیس��تماتیک 
تراکنش ها نامتناس��ب با سطح فعالیت مشتریان، ارتقا و توسعه نرم افزاری 
فرآیند پیشگیری از تخلفات پولشویی و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی، 
تعیین رتبه ریسک مشتریان، تهیه مطالب آموزشی، انتشار جزوات و بولتن 
خبری مرتبط با مفاهیم مبارزه با پولش��ویی در زمینه پولشویی در دستور 

کار دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی بوده است.
دبیر کمیته مبارزه با پولش��ویی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین 
به طراحی، پیاده س��ازی و راه اندازی س��امانه س��جام با همکاری ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اشاره کرد و گفت: همه 
اش��خاص متقاضی دریافت خدمات پایه )کد معامالتی) در بازار س��رمایه 
برای ثبت اطالعات خود )شامل اطالعات مربوط به شناسایی اولیه و کامل 
مطابق مقررات مبارزه با پولشویی) ملزم به ثبت نام در این سامانه هستند.
گفتنی است در این سامانه عالوه بر تمرکز اطالعات مشتریان و ثبت آنها 
صرفاً برای یک بار در شرکت های کارگزاری و تخصیص کد معامالتی، دیگر 
ضرورتی به تکمیل اطالعات خود برای چندبار نزد شرکت های کارگزاری 

نیست.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس خبر داد

پیش نویس سند ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تدوین شد
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البی قاچاقچیان »طرح برخورد با کاالی برند 
متخلف« را متوقف کرد

یک عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک تهران با 
انتق��اد از اینکه منافع ع��ده ای در قاچاق کاال بوده و آنها نمی خواهند 
تولی��د ملی رونق پیدا کند، گفت امروز چه بر س��ر این صنعت آمده 
که بازار را دو دستی در اختیار کاالهای قاچاق و وارداتی قرار داده ایم.

مجید افتخاری در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه طرح مقابله با 
فعالیت های برندهای متخلف و متقلب در مراکز تجاری، اظهار داشت: 
متأس��فانه البی گسترده ای برای برخورد با این طرح به وجود آمد، به 
نحوی که براساس دستور شورای تأمین استان تهران به ستاد قاچاق 
مبارزه با کاال فعال اجرایی ش��دن این موضوع تا اطالع ثانونی متوقف 

شده است.
وی با بیان اینکه عدم اجرایی ش��دن این طرح باعث شد به راحتی 
۴۰درص��د ب��ازار که مربوط به فروش ش��ب عید اس��ت را در اختیار 
قاچاقچیان قرار دهیم، افزود: این تصمیم در حالی گرفته ش��ده است 
که قرار بود در س��ال جاری حمایت وی��ژه ای از کاالی ایرانی صورت 

گیرد.
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اضافه 
ک��رد: فعالیت برندهای متخلف و متقلب در طول این س��ال ها عالوه 
بر اینکه بازار کاالی ایرانی را از بین برده اس��ت بلکه اعتماد مردم را 
نیز کس��ب کرده کاالهای فاقد اصال��ت را با قیمت های باال به فروش 

می رسانند.
وی ب��ا انتق��اد از اینکه منافع ع��ده ای در قاچاق کاال ب��وده و آنها 
نمی خواهند تولید ملی رونق پیدا کند، گفت: کاالهای قاچاق 26۰ تا 
۵۰۰ هزار شغل را از بین می برد حال تصور کنید اگر حمایت الزم از 
صنعت پوش��اک کشور شود ما می توانیم ظرف یک سال اشتغال این 

صنعت را به یک میلیون نفر برسانیم.
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک تهران در 
ادامه صحبت های خود با اعالم اینکه قرار بود در قالب طرح مبارزه با 
فعالیت برندهای متخلف حضور آنها در مراکز تجاری ممنوع و برخورد 
الزم با آنها صورت گیرد، تصریح کرد: چرا فرماندار یک بخش صراحتا 
باید از کاالی قاچاق حمایت کند و اجرایی شدن این طرح را مسکوت 
کند؟ به نظر می رسد حمایت از البی قاچاق بهتر از حمایت از تولید 
داخلی اس��ت، به نحوی که با امنیتی ش��دن موضوع مبارزه با قاچاق 

کاالی پوشاک اجرایی شدن طرح را به سال آینده موکول می کنند.
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با بیان 
اینکه صنعت نساجی کشور پیش از این به کشورهای آلمان، ایتالیا و 
سوییس پوشاک صادر می کرد، افزود: امروز چه بر سر این صنعت آمده 
که بازار را دو دستی در اختیار کاالهای قاچاق و وارداتی قرار داده و هر 

روز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش می شویم.

هجمه عسگر اوالدی به اصالحات اخیر بانک مرکزی 
و سامانه نیما؛ »دو ماه است صادرات نمی کنم«

رئی��س اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه بعد از 6۴ فعالیت 
در حوزه صادرات، دو ماه اس��ت که دست از صادرات کاالهای ایرانی 
کشیده ام، گفت صادرکنندگان مشکالت بسیاری با سامانه نیما دارند.

به گزارش تس��نیم، اس��داهلل عس��گر اوالدی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین روز گذش��ته در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: صادرکنندگان در شرایط 
فعلی مشکالت بس��یاری برای صادرات کاال و بازگشت ارز حاصل از 
صادرات دارند و نمی توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما 

برگردانند زیرا  طرف خارجی سامانه نیما را نمی شناسند.
وی افزود: طرف خارجی از صادرکنندگان ایرانی می خواهد بانکی را 
برای واریز وجه معرفی کند؛ سامانه نیما بانک نیست و تنها تشکیالت 
صرافی در واقع بانک مرکزی شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین با بیان اینکه صادرات کشور در حال حرکت به سمت تعطیلی 
است، ادامه داد: پیش بینی می شود که فصل بهار ۹۸ یک فصلی بسیار 
سخت برای اقتصاد ایران باشد، پس در مورد صادرات نیز اتاق بازرگانی 
باید زمان گذاشته و حتی جلساتی را با رئیس کل بانک مرکزی برگزار 
کند تا این مش��کالت را بتوان حل کرد. عس��گر اوالدی گفت: بانک 
مرکزی دقیقا به صادرکنندگان بگوید که سامانه نیما چیست و یک 
صادرکننده باید چطور با آن کار کند، دو ماه است که برای اولین بار 

بعد از 6۴ سال، صادرات خود را تعطیل کرده ام.

واردات بدون انتقال ارز ممکن شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران با اشاره به 
نیاز تولیدکنندگان و بخش های زیرین اقتصادی کشور به برخی مواد 
اولیه گفت که دولت س��ازوکاری فراه��م کند که امکان واردات بدون 
انتقال ارز فراهم ش��ود. به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری صبح روز 
سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه حضور و فعالیت در سامانه نیما فرآیندی زمان بر است، ولی 
بس��یاری از تولیدکنندگان نیاز دارند که در کوتاه مدت به مواد اولیه 
مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، ما امیدواریم که شرایطی فراهم 
شود که با کوتاه کردن فواصل زمانی امکان برقراری واردات فراهم شود.

ب��ه گفته وی، در حال حاضر واردکنن��دگان و فعاالن اقتصادی در 
حوزه های��ی مانند گردش ثبت س��فارش ب��ا محدودیت هایی مواجه 
هس��تند و از این رو اتاق بازرگانی درخواست دارد که مدت زمان ثبت 
سفارش به شش ماه و سپس قابل تمدید به سه ماه دیگر افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره  آخرین 
وضعیت برگزاری انتخابات این اتاق نیز توضیح داد: طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته در یازدهم اسفندماه سال جاری انتخابات برگزار خواهد 
ش��د و امیدواریم که با حضور پرتعداد فعاالن اقتصادی شرایط برای 

برگزاری یک انتخابات قدرتمند فراهم شود.
خوانساری خاطرنش��ان کرد: بنده اخیرا در نامه ای از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خواس��تم که به شش مش��کل موجود در حوزه های 
مختلف اقتصادی رس��یدگی کنم که پاسخی از مدیرکل و سرپرست 
یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه به دست من رسید که متاسفانه 
به هیچ یک از ابعاد مدنظر ما پاس��خ روش��نی نداد. امیدواریم که در 
ش��رایط خطیر اقتصادی فعلی این وزارتخانه همکاری بیشتری با ما 

داشته باشد.

اخبـــار

صادرات چین به طور غیرمنتظره ای در دسامبر کاهش یافت و واردات 
هم پایین آمد. این نشان دهنده ضعف بیشتر دومین اقتصاد بزرگ جهان 

در 2۰1۹ و کاهش تقاضای جهانی است .
به  گزارش  تس��نیم،  اطالعات روز دوش��نبه همچنین بزرگترین مازاد 
تجارت با آمریکا را در 2۰1۸ نش��ان داد که باعث می ش��ود ترامپ فشار 

بیشتری بر چین در جنگ تلخ تجاری بین دو کشور بیاورد .
کاهش تقاضا در چین در سراس��ر جهان هم با کم ش��دن نرخ فروش 
از محص��والت آیف��ون گرفته ت��ا اتومبیل حس می ش��ود. گزارش های 
تجاری در ماه دس��امبر نش��ان می دهد اقتصاد چی��ن علی رغم اقدامات 
تقویت کننده رش��د در ماه های اخیر مثل کاهش مالیات، سریع تر از حد 

انتظار در اواخر 2۰1۸ رو به کندی رفت .
صادرات ماه دس��امبر چین به طرز غیرمنتظره ای ۴,۴درصد نس��بت 
به س��ال قبل کاهش یافت��ه و تقاضا در بس��یاری از بازارهای اصلی آن 
ضعیف شده اس��ت. واردات هم سقوطی شوکه کننده داشت، 7,6درصد 

که بیشترین کاهش از جوالی 2۰16 تا حاال بود .

تحلیلگ��ران پیش بینی می کنن��د صادرات به 3درص��د کاهش یابد و 
واردات ۵درصد رشد داشته باشد .

اقتصاددان ها با اشاره به افزایش کشتیرانی به سمت آمریکا طی سال 
گذش��ته به خاطر عجله ش��رکت ها برای شکست عوارض بیشتر گفتند: 
»اطالعات حال حاضر نشان می دهد که قدرت اخیر یوان احتماال موقتی 
است. پکن شاید بیشتر مشتاق باشد یک قرارداد تجاری با آمریکا ببندد 
و سیاستگذاران باید اقدامات شدیدتری برای متعادل کردن رشد تولید 

ناخالص داخلی انجام دهند.«
صادرات صرف قبال رش��د اقتصادی چین را در س��ه فصل اول س��ال 
گذش��ته پایین آورده بود. س��هام آسیا و بازار س��هام آمریکا با توجه به 
اطالع��ات ضعیف چین س��قوط و به ترس از س��ود کمتر ش��رکت ها و 

سرمایه گذاری کمتر اضافه کردند.
واشنگتن سال گذشته بر میلیاردها دالر از کاالهای چین عوارض وضع 
و تهدید کرد اگر پکن عملکرد خود را در مس��ائلی مثل سوبس��یدهای 
صنعتی به مالکیت فکری تغییر ندهد، اقدامات بیش��تری انجام می دهد. 

چین هم با وضع عوارض این اقدام آمریکا را تالفی کرد .
با این وجود، صادرات چی��ن در اکثر روزهای 2۰1۸ در برابر عوارض 
مقاومت کرد. چون ش��رکت ها قبل از اجرایی ش��دن عوارض س��خت تر 

آمریکا ارسال محموله های خود را افزایش داده بودند.
ول��ی همانطور که ناظران پیش بینی می کردند، در چند ماه گذش��ته 
این افزایش از بین رفت و صادرات چین به آمریکا 3,۵درصد در دسامبر 
کاه��ش یافت در حالی ک��ه واردات از آمریکا هم 3۵,۸درصد در همین 

ماه پایین آمده بود .
کل ص��ادرات جهان��ی چین ۹,۹درصد در 2۰11 افزایش داش��ت که 
بهترین عملکرد آن طی هفت سال بود، در حالی که واردات 1۵,۸درصد 

باال رفت .
طبق برخ��ی منابع، پکن قصد دارد هدف رش��د اقتصادی خود را در 
سال جاری پایین بیاورد و به 6 تا 6,۵درصد برساند. رشد اقتصادی چین 
در  2۰1۸ ،6,6درصد پیش بینی ش��ده که پایین ترین س��رعت رشد در 

2۸ سال گذشته است .

جنگ تجاری با آمریکا صادرات چین را کاهش داد

معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد ب��ا بیان اینکه جلوی 
واردات 1۴6 هزار تن ذرت آلوده گرفته شد، گفت در این باره تحت هیچ 
شرایطی کوتاه نیامدیم و هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست 

دادن پستمان شد، کوتاه نیاییم.
به گزارش تسنیم،¬¬ مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی 
اس��تاندارد روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
از جلوگیری برای ¬ورود 1۴6 هزار تن ذرت آلوده به کش��ور خبر داد و 
اظهار کرد: اگر فقط به تاییدیه های مبدا اکتفا می کردیم، نمی توانس��تیم 
جلوی واردات این میزان ذرت آلوده را گرفت؛ در این باره بیش از هزار و 
1۰۰ نمونه آزمایش انجام شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری 

از واردات ذرت آلوده برسیم.
وی با بیان اینکه جلوگیری از واردات ذرت آلوده برای حفظ س��المتی 
مردم و افراد جامعه صورت گرفته اس��ت، اضاف��ه کرد: در این باره تحت 
هیچ شرایطی کوتاه نیامدیم حتی در سطوح باال هم قسم شدیم اگر این 
اقدام به قیمت از دست دادن پست و جایگاه خود هم شده کوتاه نیاییم 

و کوتاه نیامدیم.
بیات همچنین از تسهیل در روند واردات مواد اولیه و کاال های واسطه ای 
ب��رای تولید خب��ر داد و گفت: بر این اس��اس واردکنندگانی که دو بار از 
یک گمرک کاالیی را وارد کرده اند، می توانند همان مدارک و مستندات 
کاالیی را که ویژگی های آن ثبت  شده را ارائه و اقدام به واردات کاال کنند 

در این صورت نیاز به مراجعات مکرر واردکنندگان به س��ازمان استاندارد 
نیس��ت. وی افزود: برای واردات قطع��ات خودرو هم وضع به همین گونه 

است که این اقدام ظرفیت خوبی برای سرعت بخشی در تولید است.
بیات گفت: س��ازمان اس��تاندارد کار جدیدی را با عنوان صدور گواهی 
ب��رای کاال های دانش بنیان آغاز کرده و آن این اس��ت که اگر کاالیی در 
کش��ور طراحی و نمونه آن س��اخته می شود در داخل کشور یا هر جایی 
از دنیا اس��تاندارد آن وجود داشته باش��د می توانیم تاییدیه انطباق را بر 
مبن��ای دانش ب��رای این گونه کاال ها صادر کنیم در ای��ن باره صدور ۵۰ 
گواهی دانش بنیان در دس��تور کار امسال ما بوده که تاکنون ۴۰ گواهی 

صادر شده است.
32هزار و ۵00 استاندارد داریم

بناب��ر این گزارش، نیره پیروزبخت در نشس��ت اظهار کرد:  32 هزار و 
۵۰۰ اس��تاندارد در کشور تدوین شده اس��ت؛ تدوین کمی استانداردها، 
پاسخگوی نیاز بخش های صنعت و خدمات کشور است و از این به بعد، 

بر کیفی و بروز کردن این استاندارد ها متمرکز می شویم.
وی با اش��اره به اینکه اس��تاندارد های کافی برای بخش های صنعت و 
خدمات تدوین ش��ده، افزود: بنا داریم به جای وضع استاندارد جدید، از 
امس��ال، اس��تاندارد های موجود را بازنگری کنیم و این تغییر رویکرد به 
این س��بب در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفته که بعضی از 

استاندارد های کنونی با شرایط کشور همخوان نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی 
کشور، خیلی از استاندارد ها باید با شرایط روز کشور متناسب شود. 

پیروزبخت افزود: در سازمان ملی استاندارد این حقیقت و عقیده وجود 
دارد که مش��کل فعاالن اقتصادی مشکل همه ماست؛ اگر اینطور نباشد 
و ما خودمان را جدا از ش��ما ببینیم، قطعا نمی توانیم بر مشکالت کشور 

فائق بیاییم.
پیروزبخ��ت با تاکید بر اینکه همه ما باید در یک جناح حرکت کنیم، 
اضاف��ه کرد: در ش��رایط کنونی باید راه حل های تس��هیل کننده ای برای 

فرآیندهای مان داشته باشیم.
معاون رئیس جمهوری ضمن رد این ادعا که نگرش سنتی در استاندارد 
کشور حاکم است، گفت: هنوز به دالیلی و به خاطر شرایط خاص کشور، 
خیلی از مولفه ها فراموش می ش��ود، اما با این حال ما وارد رویکرد هایی 
نوین شده ایم. وی ادامه داد: در این شرایط خیلی ها به دنبال این هستند 
که کسب و کار خود را سرپا نگه دارند و از استاندارد و ارتقای استاندارد ها 
غافل می ش��وند؛ با این حال در همین شرایط نیز می توانیم از همفکری 
و هم افزایی بهره ببریم و خیلی از مش��کالت را با کمک یکدیگر از پیش 
رو برداریم. پیروزبخت گفت: پروانه های استاندارد قبال با اعتبار یک ساله 
بود که اکنون این اعتبار به سه سال افزایش یافته است البته در شرایط 
جدید و با افزایش اعتبار پروانه های اس��تاندارد باید شیوه امتیازدهی هم 

تغییر کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفه��ان گفت رویکرد جدید فوالد مبارکه 
ش��تاب دهی و اعمال سیاس��ت های حمایتی در تعامل با ش��رکت های 

دانش بنیان است.
حمیدرضا عظیمیان در نشست تخصصی بهره برداری از فناوری های 
داخلی در صنعت فوالد که در نمایش��گاه و جش��نواره ملی فوالد ایران 
اظهار کرد: فوالد مبارکه در راه توس��عه علم و دانش کش��ور به ویژه در 
ح��وزه صنعت فوالد این آمادگی را دارد تا بدون هرگونه تش��ریفات از 

تولید علم و تکنولوژی حمایت کند.
وی بیان کرد: بومی س��ازی و حمایت از ش��رکت های داخلی مسئله 
جدی��دی در فوالد مبارکه نیس��ت، اما اتفاق جدی��دی که در رویکرد 
مدیریت ش��رکت ش��کل  گرفته اس��ت همان باال رفتن ریسک  پذیری 
فوالد مبارکه در پژوهش و تحقیقات اس��ت که فوالد مبارکه آگاهانه و 

هدفمند این ریسک را می پذیرد.
عظیمی��ان عنوان کرد: رویک��رد جدید فوالد مبارکه ش��تاب دهی و 
اعمال سیاست های حمایتی در تعامل با شرکت های دانش بنیان است.

مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان افزود: در این ش��رایط 
تحریم باید به سمت فعالیت های علمی و تولید علم و کارهای فناورانه 
برویم البته ما قباًل همین رویکرد را داش��ته ایم، فقط در شرایط تحریم 
ملزومات و محدودیت های بیش��تری را برای ما ایجاد و مجبور کرده ما 

به این سمت برویم.
وی ابراز کرد: رویکرد جدید ما رفتار رانتی با شرکت های دانش بنیان 
است تا این شرکت ها رشد کنند، ما ملزم به این هستیم که برای حل 

مش��کالت خود و ادامه بق��ا در آینده باید با ش��رکت های دانش بنیان 
ارتباط برقرار کنیم.

عظیمی��ان تاکنون مدیرعاملی س��ازمان ملی زمین و مس��کن، عضو 
هیأت مدیره ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان و عضویت در هیأت مدیره 

مجتمع پرشیا فلز را در کارنامه خود دارد. 
در ادام��ه مهدی الیاس��ی، مع��اون سیاس��ت گذاری معاونت علمی، 
فناوری ریاس��ت جمهوری در این نشست تخصصی اذعان کرد: زمانی 
می توان صنعت فوالد را صنعتی دانش بنیان دانست که قابلیت صادرات 
داشته باشد. وی افزود: امروز فاز سوم اقتصاد دانش بنیان ایران باسابقه 
1۵ س��اله آغاز شده اس��ت و جهش دو برابر شدن تولید ناخالص ملی، 

فاز سوم اقتصاد دانش بنیان است.
الیاس��ی ابراز کرد: ش��رکت های دانش بنیان گردش مالی دارند،۵۰ 
ش��رکت دانش بنیان داریم که اقتصاد صنعتی محسوب می شوند و در 

کنار بزرگانی چون فوالد و پتروشیمی می نشینند.
وی تأکی��د کرد: ایران در امر ش��رکت های دانش بنیان در دنیا حرف 
دارد، در حال حاضر ظرفیت ۴هزار شرکت دانش بنیان در ایران هست، 
صنایع IT دانش بنیان و دارویی ما خیلی خوب رش��د کردند چراکه با 

۸۰ میلیون نفر درگیر بودند و بازار مصرف داشتند.
معاون سیاس��ت گذاری معاون��ت علمی، فناوری ریاس��ت جمهوری 
خاطرنش��ان کرد: به ش��رکت های بزرگ دانش بنیان کمک می کنیم تا 
به دور خود اکوسیس��تم ش��کل بدهند، بااین وجود انتظار نداریم عقل 

اقتصادی شرکت های دانش بنیان نادیده گرفته شود.

وی در ادام��ه با بیان اینکه انتظار داریم اکوسیس��تم نوآوری ش��کل 
بگی��رد، افزود: ش��رکت های فناورانه که بالغ ش��ده اند باید در لیس��ت 

تسهیالت قرار بگیرند البته شرط اول و مهم آن پژوهش است.
مع��اون علمی ریاس��ت جمهوری عنوان کرد: مس��ئله ها از چالش ها 
شروع می شوند و شتاب دهنده ها در کنار آنها شکل می گیرند تا اقتصاد 
گردشی تشکیل شود و تأمین کننده معتبر نیز به میدان بیایند البته در 
حوزه ش��رکت های دانش بنیان باید به دنبال یارگیری باشیم به همین 

دلیل است که می خواهیم شرکای خود را بیشتر کنیم.
وی از دانش بنیان کردن شتاب دهنده ها خبر داد و اضافه کرد: تمامی 
تالش خود را خواهیم کرد تا اکوسیستم های نوآورانه شکل بگیرد و در 
این  بین فوالد مبارکه به عنوان یک قهرمان علمی عالوه بر یک قهرمان 

صنعتی نیز مطرح شود.
الیاسی گفت: هر رانتی به شرکت دانش بنیان باید محدود و زمان دار 
باش��د، نحوه همکاری صنایع بزرگ با شرکت های دانش بنیان باید در 

قالب پژوهش باشد.
مهدی صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز عنوان 
کرد: ش��رکت های دانش بنیان در بدنه صنعت فوالد وجود داشتند، اما 
هنوز با این ش��رکت ها مانند ی��ک پیمانکار برخورد می ش��ود و هنوز 

وضعیت شناخته شده ای در مناقصات ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: آخر هر پژوهش��ی محصول و قطعه تحویل داده ایم در 
حالی  که دو تا س��ه مورد آن خریداری ش��ده اما مابقی آن روی دست 

ما مانده است.

جلوی واردات 146 هزار تن ذرت آلوده به کشور گرفته شد

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

رویکرد جدید فوالد مبارکه تعامل با شرکت های دانش بنیان است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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خودروهایی که در آزمایش استاندارد 
قبول نشوند، متوقف خواهند شد

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت هر کدام از خودروها که 
تا یک سال آینده مشکل شان حل نشود و در بازدهی ها قبول 

نشوند باید تولیدشان متوقف و از چرخه خارج شوند.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، نیره پیروزبخت 
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد در حاش��یه نشس��ت هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران گفت: در 
رابطه با خودروسازی هایی که خودروی غیراستاندارد دارند ما 
به آنها یک س��ال فرصت دادیم تا موارد غیراستاندارد بررسی 
و م��وارد را برطرف کنند. در حال حاض��ر نمی توانیم بگوییم 
کدام خودروها متوقف خواهند ش��د، باید تس��ت های مربوطه 

مجددا انجام شود.
وی افزود: ب��رای برخی موارد آزمایش باید در کش��ورهای 
دیگر انجام ش��ود و نمونه باید از کش��ور خارج شود، هر کدام 
از خودروها که تا یک س��ال آینده مشکل ش��ان حل نش��ود و 
در بازدهی ها قبول نش��وند باید تولیدشان متوقف و از چرخه 

خارج شوند.
پیروزبخت در ادامه تصریح کرد: اس��تارت این کار زده شده 
و برنامه ها را به خودروس��ازان داده اند در مجموع رس��یدگی 
به وضعیت خودروها و واگذاری عالمت اس��تاندارد و تاییدیه 
خودروها چند ماهی زمان می ب��رد و باید منتظر بود تا انجام 

شود.
پیروزبخت تاکید کرد: اس��تاندارد در هر صورت یک ویژگی 
قابل قبول اس��ت که باید آن را رعایت کنیم، اما برای تسهیل 
فرآیندها تغییراتی در روند کارها داده ایم و بسته های حمایتی 
برای تولید داخلی، وارداتی و صادراتی را که بس��ته مبسوطی 
اس��ت در نظر گرفتیم تا کار تج��ار و تولیدکنندگان راحت تر 

شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد درخصوص ثبت کاالها گفت: 
در بح��ث ثبت کاالها اگر واردکننده ی��ا صادرکننده دو بار از 
ی��ک مبدا کاالی خود را وارد یا خارج کرده باش��د تنها کافی 
است یک بار برای محصول خود استاندارد دریافت کند و پس 
از آن ب��ه کرات می تواند کار خ��ود را انجام دهد این امر برای 
این اس��ت که کاالها راحت تر و س��ریع تر ترخیص شوند البته 
کاالها باید COI را دریافت کرده و گواهی بازرس��ی داش��ته 

باشند تا رفت و آمد تجار به سازمان استاندارد کمتر شود.
پیروزبخ��ت در ادام��ه تصریح کرد:  واحده��ای تولیدی که 
م��واد اولیه را از خارج وارد می کنند، می توانند با تعهد کاال را 
ترخیص کنند و در زمان تولید، استاندارد کاال را مورد ارزیابی 
قرار می دهیم اما بسیاری از واحدهای تولیدی اطالعی در این 

زمینه ندارند.
رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد درخص��وص ترخی��ص 
قطعات خودرو برای کارخانجات خودروس��ازی اذعان داشت: 
خودروس��ازان هم می توانند با تعه��د در گمرک قطعات مورد 
نیاز خود را وارد کنند البته این کاال تنها باید در خودروسازی 
اس��تفاده ش��ود در غیر این صورت ب��رای ورود قطعه به بازار 
حتما باید اس��تاندارد آن تاییدشده باشد امور تسهیل شده اما 

با رعایت استانداردها این کارها انجام می شود.

تاکسی ها، پیش به سوی فرسودگی
36۰ ه��زار تاکس��ی در ش��هرهای کوچک و بزرگ پرس��ه 
می زنند، ن��اوگان بزرگی که به علت گران��ی مداوم خودرو از 
مس��یر نوسازی جدا شده است و هر روز پیر و پیرتر می شود، 
نیمی از این خودروهای زرد و س��بز حاال فرس��وده هستند و 
با ادامه توقف نوس��ازی تا س��ال 1۴۰۰، دو سوم آنها خارج از 

رده هستند.
به گزارش ایرنا، نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد از چند سال 
توقف از سال 13۹۴ آغاز شد، اما در مسیر اجرا به علت برخی 
مش��کالت اقتصادی دوباره نیز ب��ه دلیل گرانی قیمت خودرو 

بسیار کند شده و در حد صفر است.
طرح نوس��ازی تاکسی های فرس��وده از بهمن  سال 13۹۴ 
طی یک همکاری مش��ترک میان س��ازمان مدیریت و برنامه، 

بانک های عامل، وزارت کشور و گمرک آغاز شد.
در ای��ن طرح 2۰۰ میلیون ریال تس��هیالت ارزان قیمت به 
مالکان تاکس��ی های فرسوده و ۵۰ میلیون ریال معادل ارزش 
ریالی دو گواهی اس��قاط توسط گمرک به حساب خودروساز 

پرداخت می شد.
همچنین ۵میلیون ریال نیز بابت الش��ه خ��ودرو به عنوان 
آورده مالک تاکس��ی فرسوده لحاظ می شد. به عبارتی حدود 
2۵ میلیون تومان تس��هیالت به آنان داده می شد و بقیه وجه 
را مالک تاکس��ی فرس��وده پرداخت می کرد که در نهایت به 

تحویل و جایگزینی خودروی جدید منجر شود.
ای��ن طرح از زم��ان اجرای خود چند مرتبه متوقف ش��د و 
دوب��اره به کارش ادامه داد. اوج توقف این طرح بهمن س��ال 
13۹6ب��ود ک��ه دلی��ل آن طلب��کاری 11۰میلی��ارد تومانی 
خودروس��ازان به گمرگ اعالم شد. طرح نوسازی  تاکسی های 
فرسوده پس از توقف چندماهه، خرداد امسال با حرکتی کند 

به جریان افتاد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور علت توقف 
این طرح را نبود تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگی دانست 
و گفت که این موضوع باعث ش��ده تا گمرک معوقات خود را 
به ایران خودرو نپردازد و در نتیجه ش��رکت خودروس��از نیز 
پیش فاکتور ص��ادر نکند و در حقیقت می توان گفت اعتباری 
که هر ساله در قانون بودجه برای نوسازی تاکسی ها تخصیص 

داده می شود، پاسخ انباشت فرسودگی را نمی دهد.
این توقف تا اوایل س��ال ۹7 ادامه داشت تا اینکه در خرداد 
امس��ال زمزمه هایی به گوش رس��ید که قرار اس��ت ش��رکت 
خودروس��از صدور پیش فاکتور را برای تعویض تاکس��ی های 
فرس��وده آغاز کند، بنابراین این طرح در اواسط خرداد دوباره 

به جریان افتاد، اما روند بسیار کندی را طی کرد.

اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بالتکلیف 
از گمرکات در حالی معطل تهیه دس��تورالعمل وزارت صنعت اس��ت که 
بررسی ها نشان می دهد این مصوبه در زمینه خودروهایی که »بدون انتقال 

ارز« وارد مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی شده اند، ابهام دارند.
به گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، واردات خودرو از اوایل تیرماه 
امس��ال ب��ا تصمیم دولت ممنوع ش��د، اما ت��ا پیش از ای��ن تاریخ برخی 
واردکنن��دگان ب��ه دلیل آنکه این امکان را داش��تند که خ��ودرو را بدون 
ثبت س��فارش از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد کرده و س��پس 
فرآینده��ای ثبت س��فارش تا ترخیص از گمرک را انج��ام دهند، اقدام به 

واردات این کاال کرده بودند.
تعداد این خودروها به بیش از 13 هزار دس��تگاه خودرو می رسد که به 

تازگی هیات دولت در مصوبه ای امکان ثبت سفارش آنها را فراهم کرد.
در مصوب��ه ۹ دی م��اه هیات دولت آمده اس��ت: »ثبت س��فارش برای 
واردات خودروهای س��واری )بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابالغ 
این تصویب نامه، قبض انب��ار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاریjصنعتی 
ی��ا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتق��ال ارز و از محل ارز 
متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بالمانع 
اس��ت. همچنی��ن همه ثبت س��فارش های قبلی خودرو )اع��م از بانکی و 

غیربانکی) لغو می شود.«

ای��ن مصوبه از ش��انزدهم دی ماه برای اجرا ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابالغ ش��د، اما در بند هفتم این 
مصوب��ه تهیه دس��تورالعمل اجرای آن به وزارت صنعت محول ش��ده که 

تاکنون تهیه نشده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا، نش��ان می دهد که یکی از دالیل تاخیر در تهیه 
این مصوبه، ابهام درباره خودروهایی است که »بدون انتقال ارز« خریداری 

و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده اند.
ابهام در این اس��ت که از اسفندماه پارس��ال دولت واردات کاال به شیوه 
»بدون انتقال ارز« را ممنوع کرده بود و ابهام نخس��ت اینکه این دس��ته از 

واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تامین ارز کرده اند.
ابهام دیگر اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تامین ش��ده، طبق 
مصوبه دولت از بیس��تم فروردین ماه صادرکنندگان مل��زم بوده اند که ارز 

صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند.
اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تامین شده، باید مشخص شود که 
ارز مورد اس��تفاده از محل پولشویی و جرائم سازمان یافته نبوده است و از 
این رو روشن شدن منش��أ ارز برای سیاستگذاران ارزی کشور ضروری به 

نظر می رسد.
نکته دیگری که باید در تهیه دستورالعمل ترخیص خودروهای بالتکلیف 
باید در نظر قرار گیرد، اینکه سیاس��ت  های ارزی کش��ور از نیمه مردادماه 

تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای واردشده بدون ضوابط 
مش��خص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که 
از محل ارز متقاضی تامین ارز شده اند، نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ 
روز از سامانه سنا به بانک است، می تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید 

کرده و بر نرخ ها در بازار اثر بگذارد.
از این رو به نظر می رس��د در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه 
دولت باید ش��رایطی در نظر گرفته ش��ود ک��ه هم خودروه��ای وارداتی 
تعیین تکلیف ش��وند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشأ ارز 

تهیه شده برای سیاست گذار ارزی یعنی بانک مرکزی روشن باشد.
به همین دلیل است که بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که از بعد 
از 16 مردادماه یعنی زمانی که سیاس��ت های ارزی دولت تعدیل و سامانه 
نیما مرجع خرید و فروش تامین ارز صادرات و واردات شد، مخالف است.

در همی��ن رابطه رضا رحمان��ی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی 
از رس��انه ها گفته، »هرچند طبق این بخش��نامه، ثبت س��فارش خودرو 
ممنوع بوده و ثبت س��فارش های قبلی هم »کان لم یکن« ش��ده است؛ 
ب��ا این حال به خودروهای��ی که در گمرک بودند اج��ازه ترخیص داده 
می ش��ود، اما ثب��ت جدیدی صورت نخواهد گرف��ت؛ ضمن آنکه پرونده 
وارد کنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح اس��ت و در اس��رع وقت 

رسیدگی می شود.«

ترخیص خودروهای وارداتی »بدون انتقال ارز« ابهام دارد

افزای��ش قیمت خودرو و هزینه باالی مالیات نقل و انتقال آن تعداد 
معامالت رسمی را کاهش داده و مشکالتی را برای مردم و هزینه هایی 
را برای دولت ایجاد کرده اس��ت، بنابراین کاهش هزینه انتقال رسمی 

خودرو ضروری است و به نفع دولت و مردم است.
به گ��زارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، از س��ال 13۸2 به موجب 
ماده ۴ قانون موس��وم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اس��ناد نقل و 
انتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو، نرخ مالیات بر نقل 
و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میزان یک درصد ارزش خودرو تعیین 

شده که توسط وزارت دارایی اعالم می شود.
از ط��رف دیگر طبق ماده 1۰ اصالح ماده 123 قانون ثبت اس��ناد و 
ام��الک مصوب 13۸۴، نیم درصد ارزش ف��وق به عنوان حق الثبت به 
خزانه واریز می ش��ود که جمعا یک و نیم درصد می شود، این درحالی 
اس��ت که ارزش یک دس��تگاه پژو پارس ELX آخرین مدل در سال 
13۸2 مبل��غ 1۴میلیون و 2۰۰ هزار تومان بود و مالیات نقل و انتقال 
آن 1۴2 ه��زار توم��ان می ش��د و در حال حاضر قیمت یک دس��تگاه 
خودروی مذکور 62 میلیون تومان اس��ت که مالیات نقل و انتقال آن 

62۰ هزار تومان و حق الثبت آن 31۰ هزارتومان می شود.
این رقم درخصوص خودروهای خارجی به مراتب بیشتر است. برای 
مثال مالیات نقل و انتقال خودروی سانتافه در سال مذکور 162 هزار 
توم��ان بود و اکن��ون مالیات و حق الثبت س��انتافه DM 2۴۰۰ مدل 

2۰1۹ مبلغ ۸میلیون و 77۵ هزار تومان است، بنابراین هزینه سنگین 
انتقال و تنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معامالت عادی 
و قولنامه ای ش��ده و مش��کالت نهادهای نظارتی و امنیتی و اطالعاتی 
و ب��رای پیدا کردن مال��کان واقعی خودرو که مرتک��ب جرم یا تخلف 
شده اند، افزایش خواهد یافت. در حال حاضر از ۵,۵ تا 6 میلیون فقره 
انتق��ال خ��ودرو، 2,۵ میلیون آن به صورت رس��می منتقل و حدود 3 
میلیون فقره آن فقط تعویض پالک می ش��ود. یعنی بیش از 3 میلیون 
نق��ل و انتق��ال، بدون پرداخت مالی��ات و حقوق دولت��ی و به صورت 

غیررسمی منتقل می شود.
آمار ناجا درخصوص پاس��خ به اس��تعالم های قوه قضاییه درخصوص 
خودرو، حدود۴۰۰ هزار فقره در س��ال اس��ت ک��ه غالبا به علت طرح 
ش��کایت راجع به انتقاالت خودرو به صورت عادی و قولنامه ای اس��ت. 
هزینه دادرس��ی برای هر پرونده در دادگس��تری ب��رای دولت به طور 
متوس��ط 3۰ میلیون تومان در سال اس��ت حال آنکه دولت نمی تواند 
ای��ن رقم را به عنوان هزینه دادرس��ی از خواهان اخذ کند و الجرم به 

بودجه دولت تحمیل می شود.
بر این اس��اس با افزایش سرسام آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل 
و انتقاالت رس��می خودرو به نحو چش��مگیری کاه��ش یافته و هزینه 
دادرسی و س��ایر هزینه های اجتماعی برای دولت به طور چشمگیری 

افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال، موجب افزایش تعداد 
معامالت خودرو شده و این مساله، کاهش نرخ مالیات را جبران خواهد 
کرد کما اینکه در س��ال 13۸۴ با کاهش ن��رخ حق الثبت تنظیم همه 
اس��ناد از ۵درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد 
کاه��ش نیافت بلکه با افزایش تعداد معامالت، با افزایش وصولی دولت 
نیز مواجه بودیم. تعداد معامالت غیرمنقول ثبت ش��ده در دفاتر اسناد 
رس��می در س��ال 13۸3 تعداد ۸۵7 هزار و ۸7۹ فقره بود که پس از 
کاهش حق الثبت از پنج درصد به نیم درصد در س��ال 13۸۵ به یک 
میلیون و 2۵3 هزار و ۸۴3 فقره و در سال 13۸6 به یک میلیون و3۵2 
هزار و 7۴۹ فقره رسید، بنابراین با کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد 
تنظیم اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.

س��یدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در 21 شهریور سال 
۹6 طی نامه ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی پیشنهاد 
کاهش نرخ مالیات و حق الثبت تنظیم اس��ناد خودرو را به میزان یک 
در ه��زار مطرح کرد و کانون س��ردفتران نیز همین درخواس��ت را در 
س��ال های 13۹۵ و 13۹6 از مرکز پژوهش های مجلس و کمیس��یون 

اقتصادی دولت و رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح کرده است.
اکنون به نظر می رس��د کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری 
اس��ت و به نفع دول��ت و مردم خواهد بود که مالی��ات نقل و انتقال و 

حق الثبت تنظیم اسناد خودرو کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست روز گذشته 
نمایندگان دس��تگاه های مختلف در این کمیس��یون برای بررسی نحوه 
قیمت گذاری خودرو گفت که قرار ش��د ظرف 1۰ روز نظر دستگاه های 
مختلف نظارتی در این باره مطرح ش��ود که آی��ا افزایش قیمت خودرو 
شامل خودروهای پیش فروش شده می شود یا خیر؟ یعنی عطف بماسبق 
می ش��ود ی��ا نه. اولی��ن پیش ف��روش خودروهای داخلی پ��س از اعالم 
آزادسازی قیمت، دیروز انجام شد. قیمت های جدید خودروهای پرتیراژ 
در ش��رایطی اعالم شد که بی تردید این مساله، توقعاتی هم وزن افزایش 
قیمت برای مصرف کنندگان و دولت در قبال خودروسازان ایجاد خواهد 
کرد. به گزارش افکارنیوز، کارشناس��ان تاکید دارند که تعیین قیمت ها 
در حاشیه بازار در شرایطی اتفاق افتاده است که قیمت نهاده های تولید 
به دلی��ل افزایش ن��رخ ارز از ماه های ابتدایی س��ال  جاری روند صعودی 
داش��ته اس��ت، بنابراین افزایش قیمت محصوالت در شرایط فعلی برای 
پوش��ش دادن رون��د صعودی قیمت نهاده های تولید اس��ت. با توجه به 
اس��تقبال باال از پیش فروش موردنظر، مشتریان به نوعی با قیمت جدید 
خودروه��ا کنار آمده اند و بنابراین احتمال واکنش مثبت به پیش فروش 
س��ایپا طی روزه��ای آینده نیز باال اس��ت. البته این نکت��ه را نیز نباید 

فرام��وش کرد که به دلیل ب��اال بودن تورم انتظاری مش��تریان ایران در 
شرایط فعلی روابط خارجی و اقتصاد داخلی، پیش خرید خودرو با وجود 
جهش قیمتی، بازهم از دید افکار عمومی به اصطالح به صرفه بوده است.  
بهرام پارس��ایی اظهار کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور 
وزیر صنعت، مع��اون حقوقی رئیس جمهور، رئیس س��ازمان تعزیرات، 
رئیس س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و س��ازمان بازرس��ی و 
ش��ورای عالی رقابت گرفته ش��ده بود روز گذشته جلسه ای در این باره 
در کمیس��یون اصل ۹۰ تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و 

شمول آن بحث هایی صورت گیرد.
نماین��ده مردم ش��یراز در مجلس با بیان اینک��ه »طبق تصمیم گیری 
صورت گرفته قرار اس��ت افزایش قیمت ها از اول ش��هریور اعمال شود«، 
گفت: این در حالی اس��ت که افزایش قیمت بای��د با طی مراحل قانونی 
باش��د و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که 
این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از 
اول شهریورماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه 
می کند درحالی که نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای 
عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت گذاری 

عطف بماسبق نمی شود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان 
کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع  قرارداد وجود دارد یکی 
قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی 
ثبت نام غیرقطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت 
از آن باقی مانده اس��ت که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش 
قیمت می دانند، اما براس��اس مطالعه ای که داشتیم متوجه شدیم در این 
قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است 
که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررس��ید قس��ط خود را 
پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیرقانونی است که افزایش قیمت ها 

بخواهد شامل گذشته شود.
پارس��ایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دس��تگاه های نظارتی و معاونت 
حقوق��ی رئیس جمهور ظ��رف 1۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره 
که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف بماس��بق می ش��ود یا نه، به 
کمیس��یون اصل ۹۰ ارائه کنن��د تا تصمیم گیری نهای��ی در این باره 
صورت گیرد. آنچه در این جلس��ه مطرح شد این بود که شورای عالی 
رقابت، س��تاد تنظیم بازار و س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 

معتقد بودند که قیمت گذاری نمی تواند شامل گذشته شود.

کاهش مالیات انتقال خودرو؛ نفع دولت و ملت

خودروهای پیش فروش گران می شود؟
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یک بانوی کارآفرین صنایع دستی در ارومیه گفت ضعف مدیریت، دلیل اصلی 
مغفول ماندن ایده های برتر کارآفرینی است. سوسن محمدی در گفت وگو با خبرنگار 
ایس��نا، افزود: ایده های برتر کارآفرینی در بخش صنایع دستی وجود دارد، ولی به 

دلیل ضع��ف مدیریت و منابع مال��ی محدود این 
ایده های مغفول مانده اند. وی درخصوص س��ابقه 
کاری خود خاطرنش��ان کرد: فعالیت خود را از 3۰ 
سال پیش با آموزش و تولید صنایع دستی از جمله 
خیاط��ی، فرش و گلیم، گل��دوزی و . . . آغاز کردم 
و در ای��ن مدت عالوه ب��ر آموزش مهارت به بانوان 
باعث اشتغال ده ها بانوی استان شده و طی سال های 
گذش��ته بانوی کارآفرین استانی در کشور معرفی 
شدم. این بانوی کارآفرین، هدف اصلی فعالیت های 
خود را اشتغال زایی  و توانمند سازی بانوان دانست 
و تصری��ح کرد: از آنجایی که زنان نقش مهمی در 
خانواده به ویژه در خانواده هایی که سرپرست خانوار 
هستند دارند، موسسه ای تاسیس کرده ایم تا به این 

طریق  مشکالت و مسائل این قشر را به حداقل برسانند.
وی ادامه داد: در س��ال ۹6، قراردادی با کمیته ام��داد امام خمینی)ره) در 
راس��تای آموزش به افراد تحت پوش��ش این نهاد منعقد شد که در این راستا 

توانس��تیم به 2۰ نفر هنرجو آموزش های الزم را بدهیم. محمدی با تاکید بر 
اینکه هدف ما عالوه بر اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی، توجه به صادرات  
محصوالت نیز هست اظهار کرد: با رایزنی های انجام شده و در صورت کمک های 
مالی ش��عبه ای از آموزش��گاه و کارگاه خود را 
در کش��ور آذربایجان و ترکیه ب��رای صادرات 
محص��والت تولی��دی خود و تروی��ج هنرهای 

دستی زنان استان تاسیس خواهم کرد.
ای��ن بان��وی کارآفرین تاکید کرد: متاس��فانه 
مس��ئولین به دنب��ال راهکارهای زودب��ازده در 
اشتغال زایی هستند و این دیدگاه در حوزه صنایع 
دستی امکان پذیر نیست چراکه رویکرد کارآفرینی 

در صنایع دستی بلندمدت است.
محمدی درخصوص مش��کالت کارآفرینی 
در ح��وزه  صنایع دس��تی افزود: ع��دم پیوند 
عمیق بین دولت و بخش های خصوصی، عدم 
هم افزایی و نداشتن روحیه کار گروهی و عدم 
توج��ه جدی دولت ب��ه کارآفرینی در بخش صنایع دس��تی و در اختیار قرار 
ن��دادن امکانات دولتی برای آموزش دهندگان و کارآفرینان صنایع دس��تی از 

جمله مشکالت فعاالن این حوزه است.

یک استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از صنعت گردشگری به دلیل درآمدزایی و 
ارزش افزود باالی آن در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی استفاده شود.

به گزارش ایسنا، غالم حیدر ابراهیم بای سالمی، در همایش ملی کارآفرینی، 
تولی��د مل��ی و توس��عه اقتص��ادی در مرک��ز 
همایش های س��ازمان مدیری��ت صنعتی اظهار 
کرد: بی��کاری و عدم وجود فرصت های ش��غلی 
آزاردهنده اس��ت. امروز در ه��ر خانواده ای چند 
نفر فارغ التحصیل بیکار هستند که نشان می دهد 
مدیریت کارآمدی نداشتیم و در ساختار اشتغال 

کشور تحول ایجاده نکرده ایم.
وی اف��زود: از نظر ما به فردی فرهیخته  گفته 
می ش��ود که کارشناسی ارش��د و دکت��را دارد و 
نتوانس��تیم در عصر گسترده ارتباطات و فناوری 

اطالعات برایش شغل ایجاد کنیم.
مدیرعامل سابق هلدینگ گردشگری سازمان 
تامین اجتماعی ادامه داد: در س��اختار اش��تغال 

نیمی از جمعیت زنان هستند که متاسفانه در هنگام به کارگیری اندک محاسبه 
می شوند. در حالی که زنان باید همچون مردان در اقتصاد سهم داشته باشند و 

دختران تحصیلکرده به کار گرفته شوند.

وی گفت: براساس گزارش سازمان جهانی کار بیش از ۵۸درصد افراد شاغل 
در س��نین 2۵ تا 37 سال زنان هس��تند که در صنعت گردشگری اشتغال به 

کار دارند.
ابراهیم بای س��المی اف��زود: اگر در صنعت 
گردش��گری ۸۰ هزار دالر سرمایه گذاری شود 
۴1 ه��زار نفر را می توان مش��غول کار کند. ما 
31 اس��تان داریم که می توانی��م از جاذبه های 
گردش��گری و امکانات وس��یع آنه��ا در ایجاد 

فرصت های شغلی استفاده کنیم.
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به توس��عه 
گردش��گری در بسیاری از کش��ورهای جهان 
نظیر اسپانیا و فرانسه اظهار کرد: علی رغم آنکه 
این کش��ورها به سمت گردش��گری مبتنی بر 
توس��عه پایدار حرکت کرده اند و درآمدزایی از 
این صنعت نسیب خود کرده اند، ولی متاسفانه 
بی��ش  از 6۰درصد اقتصاد ایران مبتنی بر نفت 
است در حالی که باید درآمدهای نفتی را صرف تقویت منابع انسانی و فناوری ها 
و نوآوری ه��ا و ارزش افزوده ای که مؤلفه های کارآفرینی در رویکردهای جدید 

است از جمله ICT  به کار بگیریم.

ایجاد شغل و کارآفرینی با توسعه صنعت گردشگریچرا صاحبان ایده های برتر صنایع  دستی خیر و برکتش را نمی بینند؟

رئیس س��ازمان فضایی ایران به تدوین بس��ته فرصت های س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در عرصه فضا اشاره کرد و گفت 6 هزار میلیارد تومان فرصت 
سرمایه گذاری در قالب این بسته تعریف شده است.  »مرتضی براری« در گفت 
وگوی مش��روح با خبرنگار اقتصادی ایرنا، هدف از تدوین این بسته را افزایش 
س��هم کشور از اقتصاد نوظهور و روبه رشد صنعت فضایی دانست.  وی بخش 
عمده این سرمایه گذاری ها را مربوط به ماهواره های مخابراتی برشمرد و افزود: 
2۰درصد باقیمانده این سرمایه گذاری برای ماهواره سنجشی و ایستگاه دریافت 
و 2۰درصد دیگر برای منظومه های ماهواره ای و کسب و کارهای فضاپایه لحاظ 
ش��ده است. براری، مهمترین اولویت های س��رمایه گذاری در بخش فضایی را 
مربوط به کش��اورزی و س��پس اینترنت اشیا و بخش خدمات شهری برشمرد 
و گفت: با هماهنگی ش��هرداری و س��ایر بخش ها تالش می ش��ود از داده های 
ماهواره ای برای توس��عه این بخش اس��تفاده حداکثری ش��ود. وی ادامه داد: 
مهمترین دغدغه در برنامه 1۰س��اله دوم فضایی آن است که اقتدار علمی به 
اقتدار اقتصادی در عرصه فضا تبدیل شود. به گفته وی، امروز سهم اقتصاد فضا 
در تولی��د ناخالص ملی ۴۵ صدم درصد اس��ت، اما تاثیر اقتصاد فضا در تولید 
ناخالص داخلی کشور مشخص نیست و تالش می شود با کمک مرکز آمار ایران 
این سهم احصا شود؛ زیرا بیانگر رفاه جامعه و یکی از شاخص های توسعه است.

تدوین سه برنامه برای استفاده از داده های ماهواره ای 
براری اعالم کرد: همزمان با تکمیل بسته فرصت های سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در عرصه فضا، س��ه برنامه تدوین ش��ده اس��ت که نخستین برنامه 
کوتاه مدت شامل آزادسازی داده ها می شود که آغاز شده و اکنون روی تارنمای 
سازمان فضایی در دسترس است. وی، برنامه دوم یا میان مدت را ایجاد آرشیو 
داده ه��ای ماه��واره ای بیان کرد و گفت: در س��ه ماهه اول س��ال آینده مرکز 
داده های ماهواره ای ایجاد می ش��ود. رئیس س��ازمان فضایی ایران گفت: بحث 
بعدی این است که بتوان این داده ها را به راحتی در اختیار کسب و کارها قرار 

داد که برای تحقق این منظور، زیرساخت خاصی طراحی شده است.
به گفته این مس��ئول، این زیرس��اخت در ابتدای سال آینده به بهره برداری 

می رسد و اطالعات آن در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد.
وی برنام��ه بلندمدت یا یک س��اله را واگ��ذاری برنامه های دولتی به بخش 

خصوصی عنوان کرد تا وارد سرمایه گذاری شوند.
 زمینه مناسب ورود بخش خصوصی به اپراتوری فضایی

ب��راری با یادآوری اینکه اقتصاد عرصه فضایی جهان در یک دهه گذش��ته 
بیش از 13۴درصد رش��د داشته است و بر پایه پیش بینی ها تا 2۰ سال آینده 
همین رش��د ادامه می یابد، افزود: اقتصاد مس��تقیم بخش فضا از 3۴۵میلیارد 
دالر کنون��ی ب��ه بیش از یک ه��زار و 1۰۰ میلیارد دالر می رس��د.  وی گفت: 
این ارقام فقط مربوط به اقتصاد مستقیم بخش فضایی است؛ در حالی که در 
سال 2۰17 اقتصاد مستقیم آن 2۹۹ میلیارد دالر و اقتصاد غیرمستقیم آن 2 
هزار و 2۰۰ میلیارد دالر بود؛ یعنی فضا بر س��ایر بخش ها نیز اثر دارد. »برای 
نمونه داده های ناوبری به اقتصاد غیرمس��تقیم بخش فضا مربوط می شود که 
امروزه کس��ب و کارهای زیادی ایجاد کرده و حمل و نقل اینترنتی را براساس 
داده های ماهواره ای و اطالعات مکانی سامان داده است و می توان در این عرصه 
حضور حداکثری داش��ت.« براری ادامه داد: اپرات��وری فضایی در کل زنجیره 
ارزش بیش��ترین ارزش را دارد، بنابرای��ن باید ت��الش کرد بخش خصوصی با 

سرمایه گذاری در این عرصه ورود کرده و به جامعه خدمات ارائه دهد.
به گفته وی، اکنون در جهان ۴1 کشور اپراتور ماهواره ای مخابراتی دارند و 
61 اپراتور ماهواره مخابراتی فعالیت می کند، بنابراین »کشور باید فضا را باز کند 

تا بخش خصوصی به این عرصه ورود کند.« 

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: همانگونه که در بخش ارتباطات سیار به 
اپراتورهای خصوصی اعتماد شد و در نتیجه شبکه پهن باند سیار توسعه یافت، 

باید همین زمینه را برای بخش خصوصی در عرصه فضا فراهم کرد. 
وی مهم تری��ن اولویت س��ازمان فضای��ی را »پایان دادن ب��ه تصدیگری در 
عرصه فضا« برش��مرد و گفت: بر همین اس��اس فعالیت های مربوط به تدوین 
پروانه اپراتوری ماهواره مخابراتی آغاز و سپس در کمیسیون تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی مصوب شده است.
به گفته وی، اکنون چندین کنسرس��یوم داخلی و خارجی برای فعالیت در 

عرصه اپراتوری ماهواره مخابراتی در حال شکل گیری است. 
تدوین پروانه اپراتوری ماهواره سنجشی؛ در دست بررسی 

مع��اون وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات افزود: مطالعات بررس��ی پروانه 
ماهواره سنجشی تکمیل شده است و برای تصویب ارسال می شود تا این بخش 

نیز قابل واگذاری شود. 
به گفته وی، امکان س��رمایه گذاری بخش دولتی به میزان 2۰درصد در این 
پروانه دیده شده است تا عالوه بر سرمایه گذاران داخلی و خارجی، دولتی ها نیز 

بتوانند وارد شوند.
 امکان ایجاد ایستگاه دریافت ماهواره ای به دست بخش 

خصوصی 
اکنون در کشور پنج ایستگاه کنترل، دریافت و مدیریت داده های ماهواره ای 
ش��امل ایستگاه های ماهدشت، بوشهر، قشم، سلماس و چناران وجود دارد که 
به گفته رئیس س��ازمان فضایی ایران، روزان��ه داده های 1۰ ماهواره را دریافت 
می کنند و در اختیار کسب و کارها قرار می  دهند.  وی افزود: در حال بررسی 

هستیم که بخش خصوصی نیز وارد مرحله ایستگاه داری شود.
 فضا؛ ابزاری صلح آمیز برای توانمندسازی خدمات زمینی 

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه همه فعالیت های فضایی ایران 
صلح آمیز است، گفت: بیشترین اس��تفاده از ماهواره برای غلبه بر چالش های 
زیس��ت محیطی اس��ت؛ زیرا ایران در بخش بالیای طبیعی جزو کش��ورهای 
دارای ریس��ک باالس��ت. وی کمک به مدیریت منابع آب، غلبه بر مش��کالت 
زیست محیطی، رفع چالش های بخش کش��اورزی و اصالح الگوی کشت را از 
کاربردهای داده های ماهواره ای نام برد. رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد 
امروزه فضا ابزاری برای توانمندتر ش��دن خدمات زمینی در جهان شده است؛ 
به گونه ای که توانس��ته اند 17 تا 23درصد بهره وری صنعت کشاورزی را ارتقا 
دهند. وی به وجود 16 میلیون هکتار زمین کش��اورزی در کشور اشاره کرد و 
افزود: داده های ماهواره ای می تواند به شناس��ایی مراتع آفت زده و جلوگیری از 
مصرف بی رویه سموم کمک موثری کند. براری گفت: در یک طرح آزمایشی که 
با کمک داده های ماهواره ای در ماه های اخیر اجرا شد در مصرف سموم حدود 

۴میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم که می تواند به امنیت غذایی کمک کند.
تخصیص منابع مالی مورد نیاز به متقاضیان

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد ما برای توسعه کشور خود 
به اجازه هیچ کشوری نیاز نداریم.

ب��راری، از ایجاد نخس��تین مرکز نوآوری فضایی ب��ا کمک معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری خبر داد و گفت: هدف این ش��تابدهنده آن اس��ت 

که صاحبان ایده و خالقیت را دعوت کند تا صاحب فناوری و شرکت شوند.
براری افزود: تخصیص منابع به کس��ب و کارهای نوپا )استارتاپ ها) از محل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی و وام وجوه اداره ش��ده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین اعالم کرد در نخستین 

نوآوردگاه فضایی 2۰ تیم حضور دارند که از سه تیم اول حمایت می شود.

 XR و XS، XS Max روز گذشته اپل اعالم کرد که برای خرید و استفاده از چیپ های مودم کوالکام در آیفون های
مدتی را صبر کرده، اما بعد از آنکه از کوالکام به خاطر رفتارش در قبال اعطای الیسنس به دادگاه شکایت کرده این 

شرکت از فروش مودم هایش به آن خودداری کرده است.
به گزارش ورج، جف ویلیامز، مدیر ارشد عملیاتی اپل در جریان ادای سوگند خود مقابل کمیسیون تجارت دولت 

فدرال در این باره گفته:
در نهایت نیز آنها نه از ما حمایت می کنند و نه به ما چیپ می فروشند.

گفتنی اسـت شـرکت کوالکام هم اکنون به خاطر رفتارهـای انحصارطلبانه خود از جملـه دریافت حقوق امتیازی 
باال، امتناع از ارائه الیسـنس پتنت هایش به دیگر سـازندگان چیپ و منوط نمودن شرط همکاری اش با شرکت ها به 

استفاده انحصاری از چیپ های تولیدی اش به دادگاه احضار شده است.
البته اشـاره کنیم این اپل بود که نخسـتین بار آتش این نفرت و دشـمنی را روشـن کرد و بعد از مدت ها استفاده 
از مودم هـای کوالـکام اعالم کرد که دیگر فقط از محصوالت اینتل در موبایل هایش اسـتفاده می کند. با این حال اما 
نماینده اپل در دادگاه مدعی شـد که این اختالفات علت دیگری دارند و به این موضوع مربوط نمی شـوند. براساس 
اعالم ویلیامز اپل پیشـتر در نظر داشـت که سفارش مودم های مورد نیازش را میان کوالکام و اینتل تقسیم کند، اما 
بعد از آنکه کوالکام از فروش چیپ هایش به این شرکت امتناع کرد تصمیم گرفت که قرارداد را صرفا با اینتل منعقد 

کند.
اما وابسـتگی به اینتل می تواند شـانس اپل برای عرضه زودهنگام تکنولوژی ۵G به بـازار را پایین بیاورد چراکه 
چیپ های ۵G این شـرکت طبق پیش بینی ها تا قبل از سـال 2020 عرضه نمی شوند. چیپ های LTE اینتل نیز طبق 

بررسـی های انجام گرفته شده از نمونه های مشـابه ساخته شده توسط کوالکام سرعت کمتری دارند. پیشتر که 
اپل چیپ های مودم مورد نیاز آیفون هایش را از هر دوی این شرکت ها تامین می کرد باید محدوده سرعت 

برای چیپ های کوالکام قرار می داد تا سرعت عملکرد همه آیفون ها در یک سطح قرار بگیرد.
اپـل همچنین اعالم کرده که بابت هر چیپ کوالـکام مبلغ 7.۵0 دالر را پرداخت می کند که این رقم 

پنج برابر میزانی اسـت که شـرکت کالیفرنیایی تمایل به پرداختش داشـته )یعنی 1.۵0 دالر(. با این 
حال ویلیامز در این باره گفته: ما نیازمند چیپ های این شرکت هستیم. اگر از آنها شکایت می کردیم 

آنگاه دستمان به این چیپ ها نمی رسید. ما گزینه های زیادی پیش رو نداشتیم.
اما این اختالف نظرها در اصل از سـال 2017 آغاز شـد، یعنی زمانی کـه اپل کوالکام را به خاطر 
رفتارهای غیرمنصفانه اش در ارائه الیسنس به دادگاه کشاند. کوالکام نیز در مرحله بعد به تالفی 
از این اقدام از اپل شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت پتنت هایش را نقض کرده و اطالعاتش 
را با اینتل به اشـتراک گذاشـته اسـت. در اکتبر سـال 2018 اما کوالکام اظهار داشت که اپل 7 
میلیارد دالر بابت حق امتیاز به آن بدهکار اسـت. از آن زمان کوالکام این دعوی حقوقی را به 
دادگاه های بین المللی در آلمان و چین کشـاند و حتی توانسـت حکم ممنوعیت فروش برخی 

مدل های آیفون را در این کشورها دریافت کند.

رئیس سازمان فضایی ایران در گفت و گو با ایرنا تشریح کرد

فرصت سازی 6هزار میلیارد تومانی برای خصوصی ها در بخش فضایی

اپل: کوالکام چیپ هایش را 
به ما نمی فروشد

دریچــه

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق به منظور توسعه و ترویج 
فعالیت ش��رکت های خالق از حضور این ش��رکت ها در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با تخفیف ۵۰درصدی حمایت می کند.

هر ساله در تمامی کشورهای صاحب صنعت نمایشگاهی دنیا، نمایشگاه هایی 
به منظور ترویج صنعت س��فر و گردشگری برگزار می شود که به عنوان ابزاری 
مناس��ب برای به رخ کشیدن داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی یا صنعتی 
آن کش��ور ب��ه کار گرفته می ش��وند. شناس��اندن ظرفیت های توریس��تی در 
کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند موجب شده است تا صنعت 
گردش��گری ب��ه یکی از مهمترین و ی��ا حتی در بعضی، ب��ه اصلی ترین منبع 

درآمدهای ارزی این کشورها بدل شود.

شرکت های خالق برای حضور در نمایشگاه 
گردشگری و صنایع وابسته حمایت می شوند

چهارشنبه
26 دی 1397

شماره 1243
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یک شرکت دانش بنیان به عنوان تولیدکننده انواع افزودنی های صنایع 
پالس��تیک، در سال73 تاسیس ش��د. هدف از تشکیل این شرکت، قطع 
وابس��تگی ایران به بازارهای خارج��ی در صنعت پایدارکننده های پی وی 

س��ی اس��ت. این ش��رکت با تالش روزافزون 
متخصصین داخلی و نیروه��ای مجرب خود 
موفق ش��د محص��والت واردات��ی را در داخل 
تولی��د کن��د. به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، این ش��رکت دانش بنیان داخلی با 
کمک تحقیق، توسعه و تالش گروهی توانست 
در کمت��ر از 1۰س��ال موفق به ارس��ال اولین 
محموله صادراتی خود به دیگر کشورها شود. 
پس از آن جایگاهی ویژه برای این شرکت در 
کش��ورهای منطقه خاورمیانه، خاور نزدیک، 
کشورهای مستقل مش��ترک المنافع، آفریقا و 
اروپا ایجاد ش��د. محصوالت این شرکت انواع 

مواد افزودنی ب��رای پلیمرهایPVC ، انواع روان کننده های پالس��تیک، 
الستیک و رزین است. به گفته مهشید غیاثی مدیرعامل شرکت کیمیاران 
این محصوالت برطرف کننده نیاز طیف وس��یعی از تولیدکنندگان صنایع 

پلیمری است. محصوالت شرکت ما شامل لوله و اتصاالت، لوله خرطومی، 
لوله زه کش��ی برای مصارف کش��اورزی و پروفیل درب و پنجره می شود. 
همچنین فیلم و ورق، سیم و کابل، مصنوعات بهداشتی، شلنگ، کفپوش، 
زیره کف��ش و چکمه، چرم مصنوعی و انواع 
گرانول م��ات و ش��فاف از دیگر محصوالت 
ش��رکت ما است. وی افزود: پی وی سی یک 
پلیمر با طیف وس��یعی از خواص مناسب و 
قیمت نسبتا پایین است که به دلیل حضور 
کلر در س��اختار آن، مقاومت خوبی در برابر 
آتش از خود نش��ان می دهد.  مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان ادامه داد: افزایش میزان 
صادرات در بازاره��ای فعلی، ایجاد بازارهای 
جدید صادراتی و افزایش فروش محصوالت 
کابلی و پروفیل مهم ترین هدف ما است. این 
فعال دانش بنیانی در ادامه تصریح کرد: سبد 
محصوالت صادراتی شرکت ما در حال حاضر 
مش��تمل بر بیش از 6۰ نوع افزودنی صنعت پالس��تیک است. کیمیاران 
نمایندگی فعال در کشورهای آذربایجان و ارمنستان دارد، این نمایندگی 

ها مسیر صادرات به کشورهای CIS را سهل کرده است. 

کمپین زمستانه آسیاتک با نام »هیجان یک انتخاب« در سراسر کشور آغاز 
ش��د. به گزارش روابط عمومی آسیاتک، پس از طراحی و اجرای موفقیت آمیز 
کمپین روی نُت نت و نظر به اس��تقبال مشترکین، کمپین زمستانه آسیاتک 

با ن��ام »هیج��ان یک انتخ��اب« از روز ش��نبه 
13۹7/1۰/22 آغ��از و تا پای��ان فروردین 13۹۸ 
ادامه خواهد داشت.  براساس این گزارش شرکت 
آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت 
کشور، همواره بر ارائه و پشتیبانی سرویس های 
باکیفی��ت تاکید داش��ته و س��عی کرده اس��ت 
رضایت مش��تریان از س��رویس های ارائه ش��ده 
را س��رلوحه اهداف خود ق��رار دهد.  در کمپین 
زمستانه »هیجان یک انتخاب«، به جهت افزایش 
رضایتمندی مش��ترکین، امکان برخ��ورداری از 
سرعت Mbps16 با حجم و هزینه های متنوع، 
به صرفه و اقتصادی به انتخاب مش��تریان وجود 

دارد.  
ام��کان اس��تفاده از ش��رایط ویژه خرید تلفن ثابت آس��یاتل ب��ا قابلیت 
جابه جایی کش��وری و اس��تفاده از پرظرفیت ترین و مجهزترین دیتاس��نتر 
کشور و همچنین برخورداری از شرایط ویژه فروش پهنای باند نیز از دیگر 

مزایای کمپین زمستانه آسیاتک است.  در ادامه این گزارش آمده است از 
آنجایی که مش��تریان سرمایه های اصلی سازمان به شمار می آیند، شرکت 
آسیاتک با انعقاد قرارداد مشترک با مجموعه اسنپ، امکان استفاده از سفر 
رایگان اولین سفر و پین تخفیف 3۰درصدی 
اسنپ تا س��قف 3۰,۰۰۰ ریال در شهرهایی 
از سراسر کش��ور که مجموعه اسنپ در آنها 
فعالی��ت می کند را برای مش��ترکین کمپین 

زمستانه خود فراهم آورده است. 
ع��الوه ب��ر تس��هیالت اشاره ش��ده، به پاس 
همراهی مش��ترکین محترم جوایز نفیس��ی از 
جمله کنسول بازی XBOX و ده ها سرویس 
ویژه به قید قرعه به خریداران پکیج های کمپین 
زمس��تانی آس��یاتک »هیجان ی��ک انتخاب« 
اختصاص می یابد.  در انتهای این گزارش آمده 
است آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات 
ثابت کش��ور و ب��ا برخورداری از ت��وان جوانان 
متخصص و متعهد ایران و بهره مندی از جدیدترین دانش نرم افزاری و امکانات 
سخت افزاری دنیا، در مسیر افزایش رضایت و ارتقای کیفیت زندگی مشترکین 

خود گام برمی دارد. 

کمپین زمستانه آسیاتک، »هیجان یک انتخاب«قطع وابستگی ایران به بازار خارجی صنعت پالستیک

چگونه یک کارآفرین باشیم؟ کارآفرینان موفق، غالبا چیزی در وجودشان 
دارند که دنیا قادر به دیدن آن نیست. ما در این نوشتار 12 ویژگی  کارآفرینی 

برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق را به شما معرفی خواهیم کرد.
1. تمرکز

تک بعدی بودن ربطی به بی دقتی ندارد. وقتی افراد متمرکز باشند، به نتیجه 
می رسند. متمرکز بودن یعنی شما عمل محور یا عمل گرا هستید. یک هدف 
دارید و آن را دنبال می کنید. برای اینکه یاد بگیرید متمرکز باشید، با اهداف 
کوچک شروع کنید. عادت های خوب ایجاد کنید و آنها را هر روز تمرین کنید. 
شدت اهداف تان را افزایش دهید. تالش کنید با تنظیم محدودیت های زمانی 
برای رسیدن به اهداف، متمرکز شوید. زمانی که تمرکزتان را افزایش دادید، 

شاهد این خواهید بود که همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.
2. پشتکار

تالش زیاد بر اس��تعداد چیره می شود. مهم نیست چقدر استعداد داشته 
باشید، اگر تالش نکنید، به هیچ جا نخواهید رسید. کار و تالش زیاد هرگز 
آسان نیست، ولی پشتکار به این معنا است که تعلق خاطر کافی برای دنبال 
کردن یک مس��یر طوالنی را دارید. یعنی چیزی که برای به پایان رس��اندن 
مسیرتان الزم است را در اختیار دارید. همچنین به این معنا نیز هست که 
برای رس��یدن به موفقیت هر کاری انجام می دهید و این همان مشخصه ای 

است که شایسته  تقدیر و احترام است.
3: انعطاف پذیری

توانایی س��ازگار شدن با هر شرایط یک مهارت باارزش است. انعطاف پذیر 
بودن به این معنا اس��ت که ش��ما می توانید با هر ش��رایط و هر نوع افرادی 
فعالیت کنید. منعطف بودن یعنی اینکه شما می توانید برای رسیدن به نتیجه  
مطلوب، خودتان را با هر ش��رایطی وفق دهید. انعطاف پذیر بودن شما را به 
دستاوردهای بیش��تری در زندگی تان می رساند. همچنین می تواند شما را 
در جایگاهی قرار دهد که هرگز فکرش را نمی کردید. باید همیش��ه مشتاق 
حرکت در مسیر جریان باشید و در عین حال تمامیت خودتان را حفظ کنید.

4. اعتماد به نفس
حت��ی با اعتم��اد به نفس ترین افراد نیز در برخی م��وارد با نوعی از ترس 
مواجه می شوند. اعتماد به نفس به معنای بزرگتر یا مهم تر از مابقی دنیا بودن 
نیست. اعتماد به نفس به نحوه واکنش نشان دادن شما به افراد و موقعیت ها 
اشاره دارد. داشتن اعتماد به نفس یعنی، پذیرش اینکه چه کسی هستید و 
نس��بت به تمام ویژگی های مثبت و منفی تان آگاهی داشته باشید. اعتماد 
به نفس یعنی استفاده از داشته ها و تکمیل و جبران نداشته ها. یعنی داشتن 

قدرت و شجاعت برای مواجهه با موانع و پیشامدهای زندگی.
۵: صبر و شکیبایی

همه می دانند که صبر و ش��کیبایی یک فضیلت به حس��اب می آید. صبر 
چیزی اس��ت که می توانید با تمرین نیز به دست بیاورید. می توانید با اندک 
شروع کنید و کم کم صبرتان را در موضوعات بزرگ نیز افزایش دهید و اجازه 
ندهید دیگران بر اعصاب ش��ما مس��لط شوند. صبر و شکیبایی یعنی تغییر 
نگرش تان نسبت به شرایطی که غالبا به آن توجه نمی کنید. اگر دقت کنید، 
آن دسته از دوستان تان بیشتر به حرف های تان گوش می دهند که صبورتر 
هس��تند. صبر و شکیبایی در بس��یاری از بخش های زندگی نقش دارد. اگر 
بدون داش��تن این ویژگی بزرگ شوید، از زندگی کردن نیز خسته خواهید 
ش��د. همه  ما مقداری تحمل در خودمان داریم، ولی مسئله اینجا است که 

بتوانیم این میزان را بیشتر کنیم.
6. شور و شوق

مشتاق بودن نسبت به کاری که هر روز انجام می دهید شما را به انسانی 

سرزنده تر و شاداب تر تبدیل می کند. مشتاق بودن یعنی، قدردان داشته ها و 
افرادی که در اطراف مان هستند باشیم. قدردان بودن برابر است با شاد بودن! 
شما هرگز فردی خارق العاده و شایسته را بدبخت نمی دانید. قدردان بودن را 
تمرین کنید، به ویژه نسبت به چیزهایی که تاکنون به آنها توجه نمی کردید. 

به سرعت شاهد عالقه مند شدن تان به اجزای زندگی خواهید بود.
7. تمامیت

داشتن یک شخصیت خوب یک اصطالح عمومی است، ولی این  کار واقعا 
س��اده است. برای اینکه شخصیت خوبی داش��ته باشید باید تمامیت تان را 
حفظ کنید. همیشه کار درست را انجام دهید، همه می دانند در هر شرایط 
کار درست کدام است. همه  ما وجدان داریم. سعی کنید تا حد امکان صادق 
باش��ید، نه تنها در مقابل دیگران، بلکه با خودتان نیز صادق باشید. صداقت 
بهترین سیاس��ت اس��ت. مردم بر مبنای اعتمادپذیری تان ش��ما را قضاوت 

می کنند.
8: خودکنترلی

این مورد تا حدودی ش��خصی است. یک نوع خودکنترلی عمومی وجود 
دارد که همه نسبت به آن آگاه هستند. اینکه افراد بدانند چه زمانی از کاری 
دس��ت بکشند یا به فعالیت شان ادامه دهند. افرادی که خودکنترل هستند 
می دانن��د چه زمانی زیاده روی کرده اند یا زیاد غذا خورده اند یا زیاد صحبت 
کرده اند و به ندرت از این مرز عبور می کنند. داشتن این ویژگی یک خصلت 
ارزش��مند اس��ت. افرادی که خودکنترلی خوبی دارند، از عزت نفس خوبی 

برخوردار هستند.
9. همنشین خوب

یافتن فردی که شایسته و توانمند باشد کار دشواری است. همنشین خوب 
کسی است که می توانید از هم صحبتی با او بهره مند شوید. مسئله این نیست 
که این بهره چیست، مسئله اینجا است که چیزی از او یاد بگیرید یا اوقات 
خوبی با او سپری کنید. حقیقتا معیاری برای مشخص کردن همنشین خوب 

و بد وجود ندارد. خوب یا بد بودن یک فرد را خودتان احساس می کنید.
10. متکی به خود

افرادی که به خودشان متکی هستند معموال خودآغازگر هستند. آنها وقتی 
گرسنه هستند، منتظر نمی مانند کسی به آنها غذا برساند. در عوض، خودشان 
دس��ت به کار می شوند و آشپزی می کنند و خودشان را سیر می کنند. افراد 
خودمتکی، مستقل هم هستند. آنها منتظر انجام شدن کارها نمی مانند. آنها 
می دانند که مهارت و توانایی الزم برای انجام کارها را دارند. این گروه از افراد 

بسیار ساعی و سخت کوش هستند.
11. کنجکاو

افرادی که کنجکاو هستند، از همه چیز لذت می برند. آنها از ریسک کردن 
لذت می برند و هر نوع نتیجه ای را می پذیرند. این دسته از افراد عاشق یادگیری 

هستند. انسان های فوق العاده، عاشق یاد گرفتن و تجربه کردن هستند .
12. مهربان

جای تعجب نیست که موفق ترین و خارق العاده ترین افراد همیشه بخشنده 
هس��تند. در برابر این گروه از آدم ها از هر دست بدهید از همان دست پس 
می گیرید. انس��ان های بزرگ همیش��ه می دانند چه زمانی کار خوب تان را 
جبران کنند و همواره بیش از انتظار جبران می کنند. مهربانی چیزی است 

که از قلب آدم ها شروع می شود و یک ویژگی برجسته به حساب می آید.
کالم آخر: اکنون می دانید چگونه می توانید به یک کارآفرین تبدیل شوید. 
فورا دست به کار شوید و این نکات را به کار ببندید. اگر جرأت ریسک کردن 

نداشته باشید نمی توانید به موفقیت برسید.
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12 نکته ساده برای تبدیل شدن به یک کارآفرین

یادداشـت

ی��ک بانک برزیلی دس��ت به ارائه  س��رویس جدیدی زده که به واس��طه  آن 
کاربران می توانند از پیام رس��ان واتساپ برای دریافت وجه نقد استفاده کنند.
به گزارش زومیت، بانکو دو برزیل که به عنوان بزرگ ترین بانک برزیل و آمریکای 
التین شناخته می شود، دست به ارائه  سرویسی زده که به کاربران اجازه می دهد از 
طریق پیام رسان واتساپ از حساب خود پول نقد برداشت کنند. این اولین بار است 
که یک بانک برزیلی دست به ارائه چنین خدمتی زده است. به لطف این سرویس، 
کاربران می توانند بدون در اختیار داش��تن کارت بانکی، از دستگاه های خودپرداز 
پول دریافت کنند. برای دریافت پول نقد، کاربران ابتدا ش��ماره ای را به فهرس��ت 

مخاطبان )Contacts) خود اضافه می کنند.

بانک برزیلی امکان برداشت پول نقد 
با استفاده از واتساپ را فراهم کرد



امروزه ش��رکت های عمده ای در عرصه کس��ب وکار مشغول به فعالیت 
هس��تند. هنگامی که این ش��رکت ها به دنبال راهکارهایی برای بازاریابی 
محصوالت و خدمات ش��ان هس��تند، به طور معمول گرایش ش��دیدی به 
روش های س��نتی مانند تبلیغات چاپی و رادیویی دارند. در این میان اگر 
برندهای مد نظر ما خالقیت بیش��تری داش��ته باش��ند، به سراغ الگوهای 
پیش��رفته تری از بازاریابی مانند تبلیغات در موتورهای جس��ت وجوگر یا 
بازاریابی دیجیتال خواهند رفت. اگرچه روش های سنتی هنوز هم کاربرد 
خاص خود را دارند، اما ش��اید همیش��ه نیاز برند شما را به طور کامل رفع 
نکنند. به این ترتیب مسیر ترقی و کسب موفقیت برند شما با وقفه مواجه 

خواهد شد. 
گاهی اوقات شرکت ما به روش های تازه و کمتر دیده شده برای توسعه 
هرچه بیشتر خود نیاز دارد. نکته مهم در این میان عدم تمرکز شمار باالیی 
از برندها روی الگوهای اندکی از بازاریابی و تبلیغات اس��ت. به این ترتیب 
فضای کافی به منظور اس��تفاده مناس��ب از س��ایر روش ها برای برندهای 
خالق تر فراهم خواهد ش��د. یکی از نمونه های مناسب در زمینه تبلیغات 
خالق برگزاری همایش تجاری است. در اینجا باید به چند پرسش اساسی 
پیرامون برگزاری چنین مراسمی پاسخ داد. چرا برگزاری همایش تجاری 
مهم است؟ تاثیر آن  روی وضعیت کلی کسب وکار ما چیست؟ مزیت ها و 

امتیازهای برگزاری یک همایش تجاری از چه قرار است؟
در این مقاله من قصد پاس��خگویی به پرس��ش های باال و بیان مزیت های 
همایش های تجاری را دارم. به همین منظور ادامه این مقاله را از دست دهید.

فرصت فروش رو در رو
یک��ی از مزیت های انحص��اری برگزاری همایش تجاری فراهم ش��دن 
موقعیت صحبت رو در رو با مش��تریان هدف اس��ت. در ش��یوه های رایج 
امروزی اغلب برندها ارتباط مس��تقیمی با مشتریان خود ندارند. شاید این 
امر از نظر بس��یاری از کارش��ناس ها ایرادی نداشته باشد، اما نباید تاثیر و 
اهمیت گفتوی مستقیم با مشتریان را نیز از یاد برد. وقتی شرکت ما یک 
همایش تجاری برگزار می کند، فرصت کافی برای دست اندرکاران برندمان 
به منظور تعامل مس��تقیم با مخاطب هدف و بی��ان اطالعات کاربردی به 
آنها فراهم می ش��ود. به عالوه، همایش های تجاری بهترین موقعیت برای 
رونمای��ی از محصوالت جدی��د و آزمایش آنها در می��ان جمع کثیری از 
مش��تریان هدف است. در بسیاری از مواقع آموزش نحوه کار با محصوالت 
برندمان در همایش ها بیش��ترین تاثیر را به همراه خواهد داش��ت. در هر 
صورت این ش��یوه آموزش از ویدئوهای آنالین راحت تر و س��اده تر )برای 

مخاطب) به نظر می رسد. 
اگر این بخش از فرآیند را به خوبی انجام دهید، مش��تری شما با ذهنی 
کامال اقناع ش��ده به خانه خواهد رفت. نتیجه نهایی همایش تان نیز عالوه 
بر افزایش فروش، ارائه پاسخ های مناسب به پرسش های اساسی مشتریان 

محسوب می شود. 
مزیت پوشش رسانه ای و صنعتی

وقتی ش��رکت ما مراس��م تجاری برگزار می کند، توجه ش��مار باالیی از 
رس��انه های محلی و حتی در برخی از موارد بین المللی بدان جلب خواهد 
شد. به طور معمول همایش های تجاری روی یک صنعت مشخص تمرکز 
دارند. به این ترتیب با برگزاری یک همایش توجه کل آن صنعت به شرکت 
و برند شما جلب می شود. بنابراین برگزاری همایش فرصتی مناسب برای 

برندسازی و تقویت سطح تاثیرگذاری برندمان خواهد بود. 
پوش��ش خبری رس��انه های مختلف به هنگام برگزاری همایش تجاری 
فرصت مناس��بی را در اختیار ش��رکت ها به منظور یافتن طیف تازه ای از 
مشتریان قرار می دهد. مزیت این نوع از جست وجوی مشتری جدید یافتن 
گروه عالقه مند به صنعت کس��ب وکار ماس��ت. به این نکته توجه داش��ته 
باش��ید که امروزه بازاریابی شخصی سازی شده از اهمیت باالیی برخوردار 
است. به این ترتیب به جای سرمایه گذاری برای تبلیغات توده ای که بسیار 
هم پرهزینه  اس��ت، پیام خود را در یک مراس��م بزرگ به طیف وسیعی از 

مشتریان عالقه مند و مرتبط به حوزه تخصصی تان برسانید. 
نزدیکی هرچه بیشتر به رقبا 

همایش های تجاری به طور معمول ش��مار باالیی از شرکت هایی که در 
یک حوزه مش��خص صنعتی فعالیت دارند، کنار هم جمع می کند. ش��اید 
در نگاه نخس��ت افزایش سطح رقابت میان شرکت ها چنین کنار هم قرار 
گرفتنی را پرتنش جلوه دهد. در هر صورت همایش تجاری برای هر برندی 
فرصتی در راستای جلب نظر مش��تریان جدید )شاید مشتریان دیگران) 
است. اگرچه در نگاه نخست همایش ها عرصه رقابت پرتنشی هستند، اما 
در بلندمدت سود مشترک قابل توجهی برای اغلب برندها خواهد داشت. 

وقتی ش��رکت ما به رقبای خود بسیار نزدیک می شود، فرصت مناسبی 
برای مش��اهده دقیق عملکرد آنها خواهد یافت. در اینجا اش��اره اصلی من 
به مش��اهده رفتارهای موفقیت آمیز رقبا و اقتباس آنهاس��ت. بس��یاری از 
همایش ها عرصه مناسبی برای بازاریاب ها و کارشناس های حوزه تبلیغات 
به منظور به روز رس��انی سطح اطالعات شان است. به ویژه در همایش های 
بزرگ برندهای مطرح با تمام توان تبلیغاتی و بازاریابی خود حاضر می شوند. 
همانطور که همایش ها فرصت مناس��بی برای اقتباس از الگوهای موفق 
رقباس��ت، محل مناس��بی ب��رای درس گرفتن از اش��تباهات دیگران نیز 
هست. نگاهی دقیق به نحوه فعالیت سایر برندها ما را با شمار عمده ای از 
شکست ها و کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی ناموفق رو به رو خواهد کرد. 
بررسی دلیل شکست برندهای بزرگ و کوچک و تالش برای پرهیز از وقوع 
چنین رخدادهایی برای ش��رکت مان از مهم تری��ن درس های هر همایش 

تجاری برای ما خواهد بود.
فرصت معرفی و آزمایش محصوالت جدید

برگزاری یک همایش تجاری فرصت مناسبی برای شرکت  ما در راستای 
معرف��ی محصوالت ت��ازه اش مهیا می کند. همانطور که پی��ش از این نیز 
اش��اره کردم، مراس��م های تجاری معموال توجه شمار باالیی از رسانه ها را 

به خود جلب می کند. بر این اساس با معرفی محصول تازه مان در همایش 
از پوش��ش رسانه ای مطلوب آن نیز مطمئن خواهیم شد. همچنین توجه 
داش��ته باشید که وقتی به عنوان میزبان همایش اقدام به رونمایی از یک 
محصول تازه می کنید، به مراتب توجه بیشتری را نسبت به سایر برندهای 

حاضر به خود جلب خواهید کرد. 
اگ��ر مایل ب��ه جذاب تر س��اختن همایش خود هس��تید، فرصت کار با 
محصول تازه تان را به بازدیدکنندگان بدهید. به این ترتیب افراد بیشتری 
به حضور در مراسم ش��ما ترغیب می شوند. به ویژه برای برندهای بزرگ، 
فرصت کار با محصوالت تازه شان برای مشتریان بسیار جذاب خواهد بود. 
مزی��ت چنین اقدامی برای برندها، عالوه بر افزایش شهرت ش��ان، دریافت 
بازخوردهای مناس��ب از سوی مشتریان است. در بسیاری از موارد همین 
آزمایش های پیش از عرضه انبوه محصوالت موجب عیب یابی های اساسی 

محصوالت شده است. 
اگر ش��رکت ش��ما در زمینه محصولی فعالیت دارد که به طور طبیعی 
چندان برای مش��تریان شناخته شده نیس��ت، باید از طریق جذاب سازی 
جنبه های فرعی همایش انگیزه مشتریان برای حضور در مراسم را تقویت 
کنید. در غیر این صورت هزینه های ش��ما بدون کمترین دس��تاوردی به 

هدر خواهد رفت. 
توانایی خلق تجربه های ماندگار

حضور در یک همایش تجاری به شرکت ما فرصت مناسبی در راستای 
خلق تجربه ای ماندگار برای مشتریان را می دهد. اگر شما فعالیت مناسبی 
در همایش داش��ته باش��ید، به عنوان دس��تاورد اصلی ارتباط گسترده ای 
با طیف تازه ای از مش��تریان پیدا خواهید کرد. برق��راری ارتباط عمیق با 
مش��تریان فقط از طریق خلق تجربه ای مان��دگار برای آنها صورت خواهد 
گرفت. به همین دلیل باید تا جای ممکن نس��بت به عالقه مندی های آنها 
توجه داش��ته باشید. وقتی مش��تریان شاهد توجه یک برند به سلیقه شان 

هستند، نسبت به آن برند جلب خواهند شد. 
اگر ش��ما مش��کالت فراوانی در زمینه یافتن ایده مناسب برای طراحی 
همایش تجاری تان دارید، نیازی به نگرانی بیش از حد نیست. در حقیقت 
بسیاری از شرکت ها با چنین مشکلی رو به رو هستند. راهکار پیشنهادی 
م��ن برای غلبه بر چنین ش��رایطی کمک گرفت��ن از آژانس های حرفه ای 
در زمین��ه طراحی و اج��رای همایش های تجاری اس��ت. ای��ن آژانس ها 
تجربه و مهارت بس��یار باالیی در زمینه طراحی و اجرای همایش ها دارند. 
نکت��ه امیدوارکننده چنین هم��کاری نیز تضمین بهره من��دی از آخرین 
دستاوردهای دنیای تکنولوژی و همچنین اطالعات مفید برای جلب نظر 

هرچه بیشتر مشتریان است. 
طراح��ی و اجرای موفقیت آمیز ی��ک همایش تجاری می تواند برند ما را 
از سایر رقبا متمایز سازد. البته مراسم های تجاری روی دیگری نیز دارند. 
به عبارت بهتر، در صورت ناکامی در دسترس��ی به حداقل استانداردها در 
اداره یک مراسم برای مدت نسبتا طوالنی نام برندتان لکه دار خواهد شد. 
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کایلی جنر: تخم مرغ را شکستم اگر می تونی 
برش دار

 در چند روز اخیر به همت کاربران یک تخم مرغ ناقابل توانست 
رکورد محبوب ترین عکس اینس��تاگرام با بیش از 22 میلیون الیک 
را بش��کند. قبال این رک��ورد به عکس کایلی جنر کن��ار دختر تازه 

متولد شده اش با 1۸ میلیون الیک تعلق داشت.
جالب اینجا است که تصویر یک عدد تخم مرغ با پس زمینه سفید 
توانس��ته اس��ت از اولین عکس جنر از دخترش استورمی جلو بزند. 
ای��ن عکس در زمان آپلود در تاری��خ 6 فوریه 2۰1۸ هجده میلیون 

الیک را به نام خود ثبت کرد.

تصویر تخم مرغ با این کپش��ن گذاشته ش��د: »بیایید با هم یک 
رکورد جهانی را بش��کنیم و کاری کنیم که بیش��ترین تعداد الیک 
را در اینس��تاگرام به دس��ت بیاورد.« واکنش جنر به شکستن این 
رکورد عجیب و ش��گفت انگیز بود: او در قالب یک ویدئو تخم مرغی 
را وسط خیابان شکاند و سپس این کپشن را گذاشت: »تخم مرغ را 

شکستم، اگر می تونی برش دار.«
در همی��ن ح��ال واکنش بس��یاری از کارب��ران اینس��تاگرام به 
موفقی��ت عجیب و خن��ده دار این تخم مرغ دیدنی اس��ت. یک نفر 
از التماس کایل��ی جنر برای توقف روند به اش��تراک گذاری تصویر 
این تخم مرغ س��خن گفته و دیگری عنوان کرده اس��ت که مدیران 
The E j »  دست اندرکاران ش��وی تلویزیونی آمریکایی محبوب 

len Show« بی صبران��ه انتظار مصاحبه ب��ا این تخم مرغ موفق را 
می کشند.

 توییت کارمند هوآوی با گوشی آیفون به 
قیمت صدمه به برند

 س��ال 2۰1۹ برای دو کارمند س��ازنده چینی گوش��ی هوشمند، 
هوآوی خوب ش��روع نشد که گوشی های هوش��مند سری P آن با 

آیفون های اپل رقابت می کنند.
در اولین روز س��ال، هوآوی در حرکتی عجیب با یک آیفون پیام 
»سال 2۰1۹ مبارک« را برای فالوورهایش توییت کرد. این گاف یا 
س��وتی قطعا برای همه کاربران این پلتفرم رس��انه اجتماعی پخش 
ش��د که ارسال و انتش��ار آن از طریق یک گوش��ی آیفون را نشان 

می داد.
حت��ی با وجود حذف س��ریع آپلود، اسکرین ش��ات از آن فورا در 
فض��ای آنالین انتش��ار یافت و منجر به واکنش نس��بت به رفتار دو 

کارمند هوآوی شد.
با توجه به حافظه داخل��ی رویترز به تاریخ 3 ژانویه 2۰1۹، رتبه 
کارمن��دان یک پله نزول و حق��وق ماهیانه آنها تا 72۸ دالر کاهش 
پیدا ک��رد. رتبه پرداختی رئیس بازاریاب��ی دیجیتال هوآوی نیز به 

مدت یک سال اجازه ارتقا ندارد.
معاون ارشد رئیس شرکت، چن لیفن، در قالب این حافظه داخلی 
توضیح داد که این رویداد به برند هوآوی صدمه زده است. به گفته 
مقامات ش��رکت، اش��تباه فوق رویه عادی عدم انطباق و اشتباه در 

مدیریت را منعکس می کند.
این پیشامد ظاهرا پس از سپردن مسئولیت به شرکت رسانه های 
اجتماعی »Sapient« و تردید در رابطه با مش��کالت وی پی ان بر 
روی دس��کتاپ اتفاق افتاد. به منظور ارسال یک توییت به موقع در 
نیمه ش��ب، به جای آن یک آیفون با یک سیم کارت رومینگ برای 
آپلود پیام مورد استفاده قرار گرفت. این نخستین بار نیست که یک 
اش��تباه بزرگ از س��وی هوآوی آن را در کانون توجه قرار می دهد. 
در ماه آگوس��ت سال گذشته برند در حال مچاله کردن یک عکس 
DSLR به عنوان نمونه کار با دوربین گوش��ی هوشمند خود دیده 

شد. 

گرگ های آئودی آمدن زمستان را تبریک 
می گویند

 یک کمپین زمستانی کوچک آئودی به طرفداران مدل خودروی 
»Quattro« این برند، با س��بک خاص آمدن زمس��تان را تبریک 
می گوید. کنار تولید نسخه ای مناسب برای ارسال مستقیم، چاپ و 
تولید دیجیتال، پوسترها نیز در نمایشگاه های شرکت نصب شدند.

فصل ش��کار Quattro باز است و زیستگاه مناسب آن جاده های 
کوهستانی برفی است.

تبلیغات مس��تقیم توسط ش��بکه آژانس NRG بلغارستان برای 
آئودی در زمینه خودرو انجام شدند. 
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ب��دون تردید تولید محتوای بازاریابی در دنی��ای امروز از اهمیت باالیی 
ب��رای کس��ب وکارهای مختلف برخوردار اس��ت. بس��یاری از بازاریاب های 
حرف��ه ای گمان می کنند به مح��ض تولید یک اثر تح��ت عنوان محتوای 
بازاریابی کارش��ناس به پایان می رس��د. همچنین آنها ب��ه آمارهای دقیق 
پیرامون میزان بازدید و به اشتراک گذاری محتوای شان توجه بسیار باالیی 
دارند. این در حالی اس��ت که وبالگ های بزرگ در عرصه بازاریابی به غیر 
از آمارهای دقیق به نکات بس��یار دیگ��ری نیز توجه دارند. به عبارت بهتر، 
بازاریاب های مشهور نه تنها به فکر تولید محتوای تازه هستند، بلکه مفهوم 
ویرای��ش مطالب ش��ان را نیز مد نظر قرار می دهند. ب��ه این ترتیب آنها هر 
چند وقت یکبار، مطالب و محتوای قدیمی ش��ان را به روز رسانی می کنند. 
بدون تردید هر وبالگ یا سایت متعلق به برندی با ویرایش و به روز رسانی 
مطالب مربوط به ماه ها یا حتی س��ال های قبل فرصت ارتقای جایگاه خود 

در عرصه بازاریابی را خواهد داشت. 
مزیت اصلی به روز رسانی مطالب قدیمی سایت امکان ارائه مطلب جدید 
ب��ه مخاطب بدون نیاز به نگارش کامل یک متن اس��ت. ب��ه این ترتیب با 
افزودن اطالعات تازه به محتوایی قدیمی در طول فرآیندی کوتاه تر مطلب 
جذاب��ی را برای مخاطب فراهم خواهیم کرد. همچنین این کار توجه ما به 

تمام جوانب فعالیت بازاریابی مان را نشان می دهد. 
در این مقاله من به بررس��ی چهار راهکار مناس��ب در راس��تای ویرایش 
محتوای بازاریابی سایت ها پرداخته ام. هدف اصلی در اینجا ویرایش مطالب 
قدیم��ی به مانند ی��ک بازاریاب حرفه ای اس��ت. به منظ��ور یادگیری این 

راهکارها در ادامه با ما همراه باشید. 
اهمیت بازخوانی مطلب پیش از انتشار

وقتی صحبت از ویرایش مطالب قدیمی می ش��ود، منظور اصلی افزودن 
اطالع��ات و آماره��ای تازه به مطلب مورد نظر اس��ت. بنابراین جایی برای 
ویرایش غلط های امالیی، اش��تباهات دس��توری و مانند اینها نخواهد بود. 
در حقیقت به عنوان یک بازاریاب حرفه ای در صورت مش��اهده اشتباهات 
پی��ش پا افتاده ای مانند غلط امالیی مخاطب تان را به طور اساس��ی ناامید 
خواهید س��اخت. به عالوه ش��ما در مقام یک بازاریاب حرفه ای به احتمال 
زیاد وقت کافی برای اصالح چنین اش��تباهاتی را نیز نخواهید داش��ت. در 
حالت ایده آل، هیچ فردی بدون بازخوانی چند باره یک متن نباید آن را در 
هیچ پلتفرمی منتش��ر سازد. در مرحله بازخوانی یک متن در وهله نخست 
باید نس��بت به اش��تباه های امالیی و دستوری حساس باشیم. سپس نوبت 
به توجه به خطاهای اطالعاتی خواهد رس��ید. این مرحله پس از بازخوانی 
نخس��ت صورت می گیرد. هدف اصل��ی از آن نیز کس��ب اطمینان از ارائه 

اطالعات صحیح به مخاطب خواهد بود. 
نکته قابل توجه در اینجا مربوط به ویرایش گروهی مطالب است. این کار 

به شما در زمینه تسریع فرآیند ویرایش و همچنین یافتن ساده تر اشتباهات 
کم��ک خواهد کرد. به منظور انجام این کار باید از تیم بازاریابی تان کمک 
بگیری��د. این کار از طریق بازخوانی مطالب از س��وی اف��راد تیم بازاریابی 
ص��ورت می گیرد. نکته مهم در اینجا اهمی��ت حداقل دو بار بازخوانی یک 
متن است. در نوبت نخست بازخوانی متوجه اشتباه های ظاهری و در وهله 

دوم مربوط به خطاهای پیرامون ارائه اطالعات خواهد بود. 
نکت��ه مه��م در مورد بازخوانی یک متن پذیرش اش��تباه ها و عدم تالش 
برای توجیه هاش است. در غیر این صورت کمتر کسی عالقه ای به تصحیح 

متن شما نشان خواهد داد. 
تاریخ را دست کاری نکنید

ب��دون تردی��د پیش بینی آینده در هر حوزه و بخش��ی بس��یار دش��وار 
خواهد بود. در دنیای کس��ب وکار بس��یاری از کارشناس ها عالقه شدیدی 
ب��ه پیش بینی آینده حوزه های تخصصی ش��ان دارند. با این حال همیش��ه 
پیش بینی آنها درس��ت از آب در نمی آید. به همین دلیل وقتی ش��روع به 
پیش بین��ی یک موضوع می کنیم، باید احتمال نادرس��تی آن را نیز در نظر 
بگیریم. متاسفانه بس��یاری از کارشناس ها و حتی سایت های تحلیلی پس 
از آنکه پیش بینی ش��ان نادرس��ت از آب در می آید، به س��راغ ویرایش آن 
می روند. با این کار آنها در تالش برای اثبات این ادعا هستند که پیش بینی 

نادرستی انجام نداده اند. 
اگرچ��ه تالش برای نمای��ش تصویری مطلوب از خودم��ان نزد مخاطب 
بسیار مهم است، با این حال چنین فرآیندی با دروغگویی فرق دارد. وقتی 
ما به س��راغ حذف پیش بینی مان از روی سایت ش��خصی خود یا برندمان 
می روی��م، به مخاطب م��ان بی احترامی خواهیم کرد. در بس��یاری از مواقع 
پیش بینی نادرس��ت ایراد چندانی ندارد. کافی اس��ت در یک متن ساده و 
صری��ح به بیان دالیل پیش بینی تان بپردازید. س��پس به س��یر وقایعی که 
موجب نادرس��تی پیش بینی تان شد، اشاره کنید. به همین راحتی مخاطب 
نس��بت به دلیل اشتباه ش��ما آگاه خواهد شد. توجه داشته باشید که هیچ 
ف��رد یا برندی در حوزه کس��ب وکار بدون اش��تباه نیس��ت. وقتی یک فرد 
برای مدت طوالنی بدون اش��تباه عمل می کند، نشان دهنده وجود ایرادی 
در س��اختار عملکرد وی اس��ت. نگاهی کوتاه به س��ابقه عملکرد برندهای 
ب��زرگ به خوب��ی بیانگر گره خوردن حوزه بازاریابی با اش��تباه های عجیب 

و غریب است. 
بازنشر کارهای قدیمی  خجالت آور نیست

در بس��یاری از مواقع وقتی کارش��ناس ها و بازاریاب ها به س��راغ مطالب 
قدیمی شان می روند، اطالعات جالبی را به آنها اضافه می کنند. با این حال 
کمت��ر بازاریابی پ��س از ویرایش مطلب قدیمی اش آن را به طور رس��می 
اعالم می کند. به این ترتیب بس��یاری از کاربران نسبت به ویرایش و به روز 
رسانی مطالب آنها بی اطالع خواهند ماند. در بیشتر مواقع دلیل اصلی عدم 
اطالع رس��انی پیرامون ویرایش مطلب قدیمی ترس یا خجالت زدگی است. 
شاید برای شما عجیب باشد، اما بسیاری از کارشناس های حرفه ای ار اینکه 

مطالب خود را ویرایش کرده و آن را به طور رس��می اعالم کنند وحش��ت 
دارند. دلیل اصلی این ترس یک باور قدیمی در میان آنهاست: ویرایش یک 
مطل��ب یا محتوا به معنای وجود ایراد در آن و اعتراف به آن اس��ت. توجه 
داش��ته باش��ید که وجود ایراد در یک مطلب فرآیند ویرایش و بازبینی را 
ضروری می کند. با این حال دلیل اصلی ویرایش یک مطلب )آنطور که در 
این مقاله بر آن تمرکز داریم) چنین امری نیس��ت. هدف اصلی از ویرایش 
در اینجا نیاز به افزودن اطالعات تازه اس��ت. بدون ش��ک وقتی چند ماه یا 
س��ال از انتش��ار یک مطلب می گذرد، وقوع اتفاق های ت��ازه ویرایش آن را 
اجتناب ناپذی��ر می کند. در غیر ای��ن صورت مطلب مورد نظر به طور کامل 

اهمیت خود را از دست خواهد داد. 
تاکی��د م��ن در ای��ن بخش عدم ت��رس از ویرای��ش مطال��ب قدیمی و 
اطالع رس��انی ب��ه مخاطب های م��ان پیرام��ون ای��ن اتفاق اس��ت. فرآیند 
اطالع رسانی شما باید پیامی چنین مفهومی را منتقل کند: مطلب قدیمی 
سایت با افزودن اطالعات و آمارهای تازه به روز رسانی شد. با انجام این کار 
شما انگیزه مخاطب های تان و همچنین کاربران معمولی را برای اختصاص 

زمانی هرچند اندک به منظور مطالعه متن تان را تقویت خواهید کرد. 
ضرورت شناسایی فرصت ها

بس��یاری از س��ایت های مرتبط با حوزه کس��ب وکار در بر دارنده صدها 
)اگر نگوییم هزاران) دس��ته بندی تاریخی مربوط به ماه ها و سال های قبل 
هس��تند. وقتی صحب��ت از ویرایش مطالب قدیمی می ش��ود، برای چنین 
س��ایت هایی امکان ویرایش تمام محتوا وجود ندارد. به این ترتیب آنها باید 
از میان خیل انبوهی از مطالب مهم ترین ش��ان را انتخاب کنند. در غیر این 
صورت هیچ پیش��رفتی در فرآیند ویرایش محتوای قدیمی آنها مش��اهده 
نخواهد شد. بدون تردید انتخاب مطالب برجسته و ارزشمند برای ویرایش 

فرآیند بسیار دشواری خواهد بود. 
بس��یاری از بازاریاب های حرف��ه ای به منظور اجتناب از فرآیند دش��وار 
تعیین ارزش��مندی مطالب ش��ان به هنگام ویرایش این مطلب را در هنگام 
نگارش اولیه هر مطلب مورد توجه قرار می دهند. به این ترتیب معموال در 
کنار محتوا هم لوگو ویژه ای به نمایش در می آید. گزارش های ویژه از جمله 

چنین مطالب ارزشمندی هستند. 
خوش��بختانه ب��رای تعیین ارزش��مندی مطال��ب ابزارهای هوش��مند و 
خودکار بس��یاری وجود دارد. یکی از ابزارهای مناسب در این راستا سایت 
Advocab.media است. در این س��ایت شما اطالعات مفیدی در مورد 
مطالب مختلف تان مش��اهده خواهید کرد. با مقایس��ه این اطالعات امکان 

یافتن مطالب تاثیرگذار و ارزشمند به راحتی وجود خواهد داشت. 
در پای��ان یک روز کاری در مقام بازاریاب ش��ما تعداد مش��خصی محتوا 
را تولید خواهید کرد. با این حال برخی از مطالب به ش��رط به روز رس��انی 
مداوم همیش��ه ارزش��مند خواهند ماند. با توجه به توصیه های این مقاله و 
تالش برای ویرایش مطالب ارزش��مند همیش��ه مخاطب تان را شگفت زده 

خواهید کرد. 

 راه حل های مؤثر و روش های
نفوذ به بازارهای جدید

منظور از راهیابی یا نفوذ به بازار این است که سهم شما از فروش کل 
یک محصول چقدر اس��ت؟ مشخص کردن این عدد، نشان می دهد که 

محصول شما چقدر ظرفیت دارد تا میزان فروش خود را افزایش دهد.
از نظر مشاوره بازاریابی و فروش در واقع هر چقدر عدد به دست آمده 
برای نفوذ به بازار کمتر باش��د نشان می دهد که شرکت شما باید تالش 
بیشتری برای سرمایه گذاری در زمینه محصوالت و بازاریابی داشته باشد 
و روش ه��ای بازاریابی خود را به روز رس��انی ک��رده و تقویت کند، اما از 
طرفی اگر این عدد یک عدد بزرگی به دست بیاید نشان می دهد که شما 
توانسته اید جایگاه خود در بازار را پیدا کنید و محصول خود را به خوبی 
به مشتریان معرفی کنید. هم اینکه خیال شما از اینکه موقعیت شرکت 
ش��ما تثبیت شده است کمی راحت تر می ش��ود ولی باید در گام بعدی 

تالش کنید که این جایگاه را برای مدت طوالنی و همیشه حفظ کنید.
از جمله روش های نفوذ در بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعیین مشتریان
اگر می خواهید بازار مورد نظر خود را به  دست آورید و عدد به دست 
آمده از نفوذ در بازار یک عدد بزرگی باشد باید مشتریان خود را تعیین 
کنید. تعیین و مشخص کردن مشتریان موجب می شود تا تمامی شرایط 
و ویژگی های محصول خود را متناسب با مشتریان خود طراحی و تنظیم 
کنی��د و در نتیجه، بازار هدف مورد نظر خود را به دس��ت آورید. همین 
امر موجب می شود مشتریان شما بیشتر از سایرین باشند و در واقع در 
محاسبه میزان نفوذ ش��ما در بازار نسبت به کل بازار محصوالت مشابه 

شما، عدد بزرگی به دست خواهد آمد.
2- شرط قیمت تعیین  شده

محصوالت ارزان قیمت همیش��ه حجم زیادی از فروش بازار را به خود 
اختصاص می دهند. به همین دلیل، یکی از راه های افزایش نفوذ شما در 
بازار این است که یک قیمت متناسب نسبت به محصوالت مشابه در بازار 
تعیین کنید. معموالً شرکت هایی که فروش کمی دارند اولین روشی که 
به ذهن شان می رسد همین روش اس��ت، چراکه در مدت زمان کوتاهی 
می تواند میزان فروش آنها را به شکل چشم گیری افزایش دهد. البته برای 
نفوذ در بازار نیاز به یک پروسه طوالنی تری دارید و الزم است شما میزان 
نفوذ خود را برای مدت طوالنی باال ببرید. به همین منظور بهتر است قبل 
از وارد شدن به بازار یا در استراتژی های بازاریابی خود این شرط را یکی 
از ش��روط خود برای همیش��ه در نظر بگیرید. زیرا بدون در نظر گرفتن 
بازار، افزایش یا کاهش قیمت ها می تواند موقعیت شما را به خطر بیندازد 

و نتایج غیرمنتظره و معکوسی داشته باشد.
3- تبلیغ مناسب

تبلیغات از جمله راه های نفوذ در بازار اس��ت، چراکه موجب آش��نایی 
مشتریان با محصول و ویژگی های آن می شود و می تواند روند انتخاب ها 
و مصرف آنها را تغییر دهد. در برخی از محصوالت ممکن اس��ت تنها با 
یک تبلیغ مناس��ب بتوانیم میزان نفوذ آن در بازار را به ش��کل مطلوبی 

افزایش دهیم.
4- به روز رسانی محصول

بای��د محصوالت خ��ود را به لحاظ تکنول��وژی و ویژگی هایی که دارد 
به روز رسانی کنید. ارتقای کیفیت و کارایی محصوالت می تواند از جمله 
راه های مهم در افزایش نفوذ یک محصول در بازار باشد. تغییر در ظاهر یا 
ویژگی های یک محصول می تواند موجب بهبود کارایی آن برای مشتریان 
ش��ود و ارزش آن را افزای��ش داده و در نهایت می��زان فروش آن در بازار 

را باال ببرد.
۵- تولید محصوالت جدید

تولید محصوالت جدید می تواند نیازهای بیشتری از مشتریان شما را 
حل کند به همین دلیل بهترین راه برای نفوذ بیشتر به بازار است.
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اگر استراتژی مدیریتی مناسبی نداشته 
باشید، داده های شما بی فایده خواهند بود

ام��روزه بحث مدیری��ت و نظارت ب��ر داده ها به یک ضرورت در س��طوح 
س��ازمانی تبدیل شده اس��ت و عدم پیاده سازی آن منجر به خسارت خواهد 
ش��د. وقتی بحث تح��ول داده ای مطرح می ش��ود، داش��بوردهای تعاملی و 
جس��ورانه وارد ذهن می شوند. پش��ت این نمودارهای رنگارنگ یک سیستم 
نظارتی یکپارچه قرار گرفته است. نظارت داده ای یکی از اجزای کمتر جذاب 
هوش تجاری و درعین حال بخش��ی جدانش��دنی از استراتژی داده ای مدرن 
است.براس��اس تعریف، نظارت داده ای به معنای مدیریت دسترس��ی، قابلیت 
اس��تفاده، امنیت و یکپارچه س��ازی امنیتی داده ها در یک س��ازمان اس��ت. 
ب��دون نظارت داده ای در هر کس��ب وکاری چه بزرگ و چه کوچک، کیفیت 
و تأثیرگ��ذاری مجموعه های داده ای یا دیدگاه های مرتبط به آن زیر س��ؤال 
م��ی رود. در بازار مبتنی بر کس��ب وکار امروز، برخورداری از یک اس��تراتژی 
نظ��ارت داده ای دیگر یک انتخاب نیس��ت بلکه یک ض��رورت برای موفقیت 

کسب وکار است. دالیل استفاده از این استراتژی در ادامه ارائه شده اند:
1.  انسجام قوانین داده ای

2۰1۸، س��ال GDPR )قانون گذاری محافظ��ت از داده های عمومی) 
ب��ود و تأثی��ر این قوانین در زمینه داده ها در آین��ده روبه افزایش خواهد 
بود. نظ��ارت داده ای یک حفاظ امنیتی در مقابل مش��کالت و ضررهای 

تطبیق داده ای است.
2.  حجم داده ها روبه افزایش است

به دلیل افزایش بازدید کاربر از وب و دوره  جدید اینترنت اش��یا، حجم 
داده ه��ا به صورت تصاعدی در حال افزایش اس��ت. داده ه��ا نه تنها روی 
کامپیوتره��ا، تبلت ها و دس��تگاه های موبایل جمع آوری می ش��وند بلکه 
توسط دستگاه های ترموستات، یخچال ها و سیستم های امنیتی خانه های 
هوش��مند هم ذخیره می شوند. کوهی از داده ها باید به صورت دقیق مورد 

نظارت و مدیریت قرار بگیرند.
3. دموکرات کردن داده ها

داده محور بودن در کس��ب وکار، مفهوم مبهمی نیس��ت. امروزه انتظار 
می رود نقش های کسب وکار از سواد داده ای کافی برخوردار باشند. اغلب 
نقش های شغلی باید از تحلیل داده ها آگاه باشند. پیشرفت های مدیریت 
داده ای، ام��کان تحلیل خودکار و سلف س��رویس را فراه��م کرده اند. هر 
چقدر افراد بیش��تری در س��ازمان به داده ها دسترسی پیدا کنند، نیاز به 

نظارت داده ای افزایش می یابد.
4. هزینه  نظارت ضعیف

کس��ب وکارهایی که برای تهیه  منابع یا زمان و پیاده س��ازی روال های 
نظ��ارت داده ای مردد هس��تند، باید هزینه  و ضررهای عدم پیاده س��ازی 
آن را ه��م در نظر بگیرن��د. هزینه نظارت داده ای ضعی��ف به مرور زمان 
خ��ود را در ناکارآمدی، س��ود و منابع نش��ان می ده��د. در صورت نبود 
نظ��ارت مناس��ب، بازده��ی در تمام بخش ه��ا و فرآینده��ا کاهش پیدا 
می کند. محاس��بات تکراری افزایش پیدا می کنند و داده های نادرس��ت 
باعث ایجاد خطا در گزارش گیری می ش��وند. ص��رف زمان برای تصحیح 
اطالعات تکراری یا داده های نادرس��ت هم به معنای صرف هزینه اس��ت. 
در صورت عدم تصحیح اطالعات نادرست، تصمیم گیری ها هم دچار خطا 
می شوند. امروزه، تعداد کمی از نوآوری های کلیدی کسب وکار می توانند 
بدون پش��تیبانی از داده ها فعالی��ت کنند. ذی نفعان ب��رای انتخاب های 
میلیون دالری، بیش  از پیش به هوش تجاری وابسته هستند. در صورتی 
 که داده ها آس��یب پذیر باش��ند، آینده و موفقیت ش��رکت هم در معرض 

خطر قرار خواهد گرفت.
۵. نظارت داده ای منجر به رضایت مشتری و بازگشت سرمایه 

)ROI( می شود
در ص��ورت پیاده س��ازی صحی��ح اس��تراتژی نظ��ارت داده ای، آینده  
کس��ب وکار درخش��ان خواهد بود. در یک برنامه  صحیح نظارت داده ای، 
دانش��مندان داده ای می توانن��د بر نقاط ق��وت و توانایی های خود تمرکز 
کنن��د. با وجود نظارت داده ای یکپارچ��ه، تیم های مقطعی، کارکردی به 
زبان یکسانی می رسند و می توانند نوآوری ها را به سرعت وارد بازار کنند. 
کل س��ازمان از نظارت داده ای س��ود می برد زیرا در زم��ان صرفه جویی 
می شود و فرصت های تأثیرگذاری از طریق دیدگاه ها تقویت می شوند. از 
طرفی با نظارت داده ای مناس��ب، تجربه  داده ای مشتری بهبود پیدا کند 
زیرا داده های مش��تری دقیق و متمرکز هستند. شرکت هایی که به دنبال 
تجربه های ش��خصی برای مش��تریان در یک دنیای دیجیتالی هس��تند، 

برندگان نهایی این رقابت خواهند بود.
نظارت داده ای با اکتشاف مشارکتی آغاز می شود

پ��س از پی بردن به مزایای نظارت داده ای، ش��اید این س��ؤال مطرح 
شود که یک کس��ب وکار دقیق چگونه به پیاده سازی این استراتژی مهم 
می پردازد. کلید این مس��ئله کار تیمی و همکاری است. مدیریت داده ها 
فرآیندی اس��ت که در س��طح فرآیند گسترده شده اس��ت. شرکت هایی 
که هن��وز به برنامه  نظارتی یا سیس��تم زیربهینه خود نرس��یده اند، باید 
یک ب��ازه  اکتش��اف را در نظر بگیرن��د. در این مرحل��ه، اعضای کلیدی 
تیم ه��ای عملیاتی مقطعی، داده های ش��رکت را گردآوری می کنند و در 
مورد آنها به بحث می پردازند. نتایج حاصل از این جلسات، شامل قوانین 
و اس��تانداردهای داده ای برای ش��رکت، روش اعمال این قوانین و روش 

مدیریت نظارت داده ای است.
دموکرات سازی داده ها و نظارت داده ای

ش��اید در نگاه اول این طور به نظر برس��د که دموکرات س��ازی داده ها 
در تناقض با نظارت داده ای اس��ت، اما عکس این مس��ئله صحیح اس��ت. 
درصورتی که اس��تانداردهای نظارت داده ای به صورت ش��فاف، مش��خص 
ش��وند، تیم ها از زمان دسترس��ی به داده ها آگاهی پیدا می کنند. مدیران 
داده ای هم برای ارائه  س��ریع  دیدگاه ها به اعضای تیم، استقالل بیشتری 
خواهن��د داش��ت و دیگر الزم نیس��ت مدت زی��ادی را منتظ��ر تصمیم 
ذی نفع��ان بمانند. عالوه بر این، ابزارها با مجوزهای سفارش��ی، س��هولت 
دسترس��ی را افزایش می دهند. ابزارهای کنونی انباره  داده ای هم فرآیند 

مجوزها را تسریع می کنند.
نظارت داده ای یک تالش تیمی است

تعریف اس��تراتژی نظارت داده ای و پیاده س��ازی روال ه��ای عملیاتی 
به معنای پایان کار نیس��ت. نظارت داده ای س��ازمان عملی روتین است. 
هر ش��خصی که به ایج��اد، مدیریت و تحلی��ل داده ها می پ��ردازد، باید 
اس��تانداردها و قوانین داده ای را دنبال کن��د. نظارت داده ای یک فرآیند 
کل نگر است به همین دلیل اعضای تیم باید در این مورد آموزش ببینند 
و در سیاست های نظارتی شرکت مشارکت کنند. این آموزش و مشارکت 
از طریق گفت وگو و توافق به دس��ت می آید. تیم هایی که به یک دیدگاه 
مش��ترک و نهایی در مورد نظارت داده ای، محافظت از مش��تری، حریم 

شخصی، بازدهی و بازگشت سرمایه می رسند، پیشرفت خواهند کرد.
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به وج��ود آمدن اختالف نظر و تع��ارض در محل کار امری کاماًل طبیعی 
است، زیرا افراد با پیشینه های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گرد 

هم می آیند.
جای تعجب نیست که همه  اعضای یک سازمان، نظرات یکسانی درباره 
مس��ائل مختلف نداشته باشند، اما اگر مدیریت صحیح این اختالف نظرها 
از سوی مدیران بنگاه های اقتصادی نادیده گرفته شود، سازمان در نتیجه  

سوءمدیریت به تدریج با بحران های مختلفی مواجه خواهد شد.
در این  میان، رهبران و مدیران س��ازمان باید ایفاگر نقش های گوناگونی 
ب��وده و بتوانند رویه ها و کارکردهای متنوع فرهنگی را اجرایی و مدیریت 
کنند. بدیهی اس��ت که تنوع فرهنگی و اختالف آرا در سازمان ها می تواند 
موجب بروز ناهمس��ازی کاری و کش��مکش بین تیمی شود. هرچند که 
وقتی تفاوت های فرهنگی در سازمان شناخته شده و به طور موفقیت آمیزی 
مدیریت شوند، می توانند منشأ اثر شده و به منابع پایدار مزیت های رقابتی 
منجر شوند. به این ترتیب شاید یکی از مهم ترین و بلکه سخت ترین وظایف 

رهبران، حل اختالفات و تعارض ها در محیط کار باشد.
استراتژی فراگیر و واحدی برای مدیریت تعارض وجود ندارد

این نکته را به خاطر داشته باشید که رویکرد و استراتژی هر رهبر نسبت 
 به موضوع مدیریت تعارض در سازمان باید متفاوت از دیگری بوده و درواقع 

نمی توان نسخه  واحدی برای همه پیچید.
در هیچ جای دنیا نمی توان دو تیم با س��بک رهبری کامال مشابه یافت. 
این بدان معنا اس��ت که رویکرد مدیران در مواجهه با مس��ائل سازمانی و 
مدیریت تعارض باید متفاوت از یکدیگر باشد، هرچند که راهکارهای مشابه 

و کارآمدی نیز در این خصوص وجود دارد.
در ادامه  این مقاله، راهکارهایی مش��ترک و کارب��ردی را برای مدیریت 

بهینه  اختالف نظرها در محل کار مرور می کنیم.
با نادید ه گرفتن تنش، یک فضای مثبت کاذب ایجاد نکنید

الیه های مسئول و دارای قدرت در سازمان گاه می کوشند به هر قیمتی 
که ش��ده، نسبت به ایجاد هماهنگی و فضای مثبت در سازمان اقدام شود؛ 

هرچند که این فضا کاذب و غیرواقعی باشد.
حتی ممکن اس��ت یک مدیر میانی بخواهد به منظور خدشه دار نشدن 
نگاه مدیر باالدستی خود، طوری وانمود کند که گویی اوضاع بر وفق مراد 
است؛ چراکه تصور می کند رهبران ارشد از ایجاد فضای تعارض در سازمان 
بیزارند و ممکن است مدیران میانی را به دلیل بروز اختالف سرزنش کنند. 
حال  آنکه تعارض، یکی از مهم ترین و بدیهی ترین وجوه زندگی ش��خصی 
و حرفه ای انسان را تشکیل می دهد و صرف انکار صورت مسئله، نمی توان 
واقعی��ت موجود را کتمان کرد. درواقع، الپوش��انی کردن اختالف نظرها و 
مخفی س��اختن مشکالت تنها موجب ایجاد فضای بی اعتمادی و مسموم 
ش��دن فرهنگ س��ازمانی خواهد ش��د؛ حال آنکه پذیرش تعارض و اداره  

درست آن می تواند اسباب سازندگی و پیشرفت سازمان شود.
از این  رو، دس��ت و پنجه نرم کردن با تقابل های بالقوه و همس��و ساختن 
تعارض ها در جهت اهداف سازنده  سازمانی، بخشی از وظایف ذاتی رهبری 
سازمان به شمار می رود. خودداری از مواجهه با تنش های جاری در محیط 
کار و جانب��داری کورکوران��ه از یک طرف درگیر، می تواند به س��رعت جو 
اعتماد در س��ازمان را متزلزل و پایه های اطمینان متقابل را سس��ت کند. 
در عوض، ایجاد فضایی ش��فاف و روشن، پیش نیاز مدیریت تعارض است؛ 
فضایی که همه اعضای سازمان بتوانند بی دغدغه و نگرانی از عواقب اقدام 

خود، از درگیری ها و اختالفات شان در سازمان نزد شما پرده بردارند.
زمان مناسب برای ورود به مسئله را بدانید

زم��ان می تواند ب��ه دالیلی، اصلی تری��ن عام��ل تعیین کننده در حل 

اختالفات و تعارض های محیط کار باش��د. به ط��ور حتم بارها در قامت 
یک مدیر ش��اهد و شنوای مش��اجره  دو همکار خود در مورد موضوعی 
که چه بس��ا بی اهمیت به نظر می رسد، بوده اید. شاید اختالف آنها بر سر 
پروژه  مش��ترکی است که هر دو در حال کار کردن روی آن هستند. در 
این ش��رایط، مدیران کم تجربه و خام تصمیم می گیرند که بی فوت وقت 
در موضوع مداخله کنند. با این وجود، دانستن زمان مناسب برای ورود 

به بحث، امری حیاتی است.
ای��ن خطر وجود دارد که ورود ش��ما برای حل هر مس��ئله ای نه تنها به 
رفع آن کمکی نکند بلکه موجب دامنه دارتر ش��دن موضوع نیز بشود، لذا 
هر کسی در لباس رهبری سازمان موظف است که پیش از ورود به غائله 
برای حل تعارض، اوضاع را س��نجیده و شرایط موجود را سبک و سنگین 
کند. با فرض اینکه ش��ما نیروهای خود را می شناس��ید، آیا ادامه دار شدن 
اختالف میان برخی از آنها و عدم دخالت شما می تواند به توانمندی بیشتر 
آنها و کسب مهارت های حل تعارض کمکی کند؟ و آیا بهتر است که زودتر 

مداخله کنید؟
زمان مداخله را وابسته به محتوای اختالف نکنید، بلکه شکل تعارض در 
این زمینه تعیین کننده است و مشخص می کند که چه موقع باید به مسئله 
ورود کنید. رهبران باید بتوانند ریشه های هیجانی و احساسات دخیل در 
اختالفات محل کار را تشخیص دهند. عالوه  بر این، توانایی کنترل و تسلط 
بر احساسات خود نیز بسیار حیاتی است. احساسات برای اختالف نظر مانند 
هوا برای آتش هستند که آن را از کنترل شما خارج می کند. اجازه ندهید 

احساسات و عواطف شما آتش اختالف نظر را تندتر کنند.
اگر فرهنگ سازمان در خطر بود، دست به کار شوید

م��وارد دیگری نیز وجود دارد که مداخله رهب��ران در حل آنها ضروری 
به نظر می رس��د، از جمله بروز تقابل های آش��کار فرهنگ��ی و نیز ارتکاب 
به خطاهای گس��ترده و مخرب. گاهی برخ��ی کارکنان بر طبل مخالفت 
می کوبند و س��از مخالف می زنند، به گونه ای که ممکن است اقدامات شان 
خالف میل شما باشد. در این شرایط شاید به نقطه ای برسید که احساس 
کنید ضرورت دارد زودتر دخالت کرده و به این ترتیب غائله را ختم کنید، 
اما به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است این عده تنها به اعمال 
تغییراتی جزئی در روش کار خود و تمایز در برنامه های ش��ان نیاز داش��ته 
باش��ند. در این مورد، دخالت بیجا می تواند آتش اختالفی را که از اساس 
وجود نداشته، ش��عله ور کند. آیا این تقابل ها و تفاوت های فرهنگی منجر 
به بهره وری پایین و کاهش کیفیت کار منجر ش��ده اند؟ اگر پاس��خ منفی 
است، به جای نزاع و دخالت بهتر است از در صلح و سازش وارد شوید و راه 

دیپلماسی و استراتژی نرم را در پیش بگیرید.
در برخی موارد، زمان مناسب برای ورود به مسئله وقتی است که شاهد 
تخلفی علنی باش��یم و فرهنگ سازمان را در معرض خطر ببینیم. در این 
ش��رایط باید با اتخاذ تدابیر الزم، مس��ئولیت امور را شخصا بپذیریم. زیرا 
گرفتن انگش��ت اتهام به س��وی دیگران و مقصر جلوه دادن آنها، نه تنها به 
افول جایگاه رهبری ش��ما منتهی می شود بلکه برای تمام اعضای سازمان 
نیز ناخوشایند بوده و فرهنگ سازمانی را متزلزل می کند. شانه خالی کردن 
از زیر بار مس��ئولیت و رهبری ضعی��ف، تعارض برانگیز بوده و موجب بروز 

نارضایتی در میان کارکنان می شود.
آسیب پذیری و نقاط ضعف خود را بپذیرید تا بتوانید مناقشات 

را مدیریت کنید
س��اختارهای سازمانی سلس��له مراتبی و انعطاف ناپذیر، کمبود یا فقدان 
امکانات، سیس��تم های ارتباطی نارس��ا و باالخص س��وءمدیریت ها و عدم 
پذی��رش نقاط ضعف از س��وی رهبری س��ازمان، موجب متالطم ش��دن 

اکوسیس��تم کاری و مستعد شدن فضا نس��بت  به انواع تنش ها، تعارض و 
ناس��ازگاری خواهد شد. حل مناقش��ات می تواند برای هر رهبری دشوار و 
مالل آور باشد و به نظر می رسد که در این شرایط نمی توان به راحتی خود 

را از مهلکه رهاند.
بهترین کاری که می توانید در این شرایط انجام دهید و به این ترتیب با 
زیردستان تان کنار بیایید، این است که ابتدا نقاط ضعف خود را بشناسید و 
آن را تصدیق کنید. اگر شما یک رهبرید، به این معنا است که دارای نقاط 
ضعف نیز هستید. شما یک ابرقهرمان نیستید و هیچ قدرت خارق العاده  ای 
نیز ندارید. بلکه انس��انی عادی با مهارت های خاص هس��تید که در نقش 
رهبری یک سازمان قرار گرفته اید. گوش شنوا داشته باشید، این مسئولیت 
ش��ما است که به حرف زیردس��تان خود گوش کنید و دغدغه های شان را 

مورد رسیدگی قرار داده و حسب نیاز اقدام به انجام تغییرات الزم کنید.
در دنیای مدرن، جایی برای کله ش��قی و غرور بیج��ا وجود ندارد. همه 
ما فارغ از جایگاه ش��غلی و اجتماعی مان آس��یب پذیر هس��تیم و پذیرش 
همین عامل موجب می ش��ود تا هیچ مانعی نتواند س��د راه مان ش��ود، لذا 
پذیرش نقاط ضعف و تالش در راس��تای بهبود آنها می تواند در پیش��برد 
مدیریت تعارض مفید واقع شود. رهبری قدرت مآبانه تنها قدرتی پوشالی 
در اختیارتان می گذارد، در حالی که ش��ما باید بتوانید بر قلب کارکنان تان 

مدیریت کنید.
به افرادتان کمک کنید تا ظرفیت های خود را شکوفا کنند

وج��ه تمایز میان رهبران اثربخش و رهبران میان مایه، ناش��ی از میزان 
توانای��ی آنها در شناس��ایی نقاط ق��وت و ضعف کارکن��ان و فراهم کردن 

محیطی برای شکوفایی استعدادهای آنان است.
از ای��ن  رو، رهب��ری بی��ش از هر چیزی به معنای کمک ب��ه افراد برای 
دستیابی به حداکثر توان بالقوه  خود است؛ فارغ از هر نقصی که هم اکنون 
دارند و چالش هایی که در پیش خواهند داشت. شکوفا شدن ظرفیت های 
درونی، افراد را از حاشیه به متن می آورد و بروز اختالف را نزدیک به صفر 
می کند چراکه این گونه نیروی انسانی به بلوغ درونی رسیده و می کوشد تا 
با روش درست، به مدیریت ارتباطات خود بپردازد. پس به عنوان یک رهبر 
بکوشید تا برقراری تعامل در سازمان تان را تسهیل کنید، کارمندان تان را از 
تصمیمات و برنامه های جدید خود مطلع و سهیم، به رشد محتوایی پرسنل 

کمک کرده و از شایعه پراکنی خودداری کنید. 
سخن پایانی:

تعارض می تواند به مثابه ابزاری باش��د که استفاده  بهینه از آن، مستلزم 
ش��ناخت و درک کامل ماهی��ت تعارض و مهارت در مدیریت آن اس��ت. 
ازای��ن رو، توانای��ی برخورد صحی��ح با تعارض و مدیری��ت بهینه آن نقش 
ارزنده ای در بقای سازمان دارد، چرا که تعارض های سازنده و کنترل شده، 
موجب بروز افکار نو و خالق می شوند و درنهایت به مدیریت کمک می کنند 

تا اهداف سازمانی را به کمک کارکنان خود محقق سازد.
تعارض در الیه  اولیه  خود، از کژفهمی زاییده می شود، بنابراین تعارض به 
ادراک طرفین وابسته است و در بستر همبستگی و تعامل، قابل کنترل و 
اداره است. سعی کنید تا حد ممکن به ایجاد فضایی اشتیاق آور و و آکنده 
از ادراک متقابل بپردازید و در ارتباطات خود با همکاران تان، به جای گفتن 

»من موافقم« یا »من مخالفم«، از »من متوجه هستم« استفاده کنید.
روی هم رفته، تعارض به خودی خود بد یا خوب نیست، بلکه تنها نشانه 
اختالف نظر اس��ت؛ اختالفاتی که اگر در راستای منافع سازمان مدیریت 
ش��وند، ثمرات ارزش��مندی را در پی خواهند داش��ت و اسباب خالقیت و 

بهره وری خواهند شد.
FORBES/zoomit :منبع
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برت هامن، رئیس سازمان آژانس  NVE، آژانس بازاریابی تجارتی 
و شرکت تولید رویداد، اطالعاتش را در زمینه آغاز کسب و کار بدون 

نیاز به سرمایه گذار را با ما به اشتراک می گذارد. 
به رغ��م گزارش نیوی��ورک تایمز که می گوید اکن��ون در میان افت 
»اس��تارتاپ« قرار داریم، درص��د قابل توجهی از رهبران اس��تارتاپ 

خالف این امر را بیان می کنند.
 First 2۰17، هنگام��ی که State of Startups بناب��ر گ��زارش
Round از بنیان گ��ذاران پرس��ید که آیا فکر می کنن��د اکنون زمان 
مناس��بی برای شروع یک کس��ب و کار اس��ت، ۹۴درصد آنها جواب 
»بل��ه« دادند. ب��ه ویژه جوانان برای به کارگی��ری عضالت کارآفرینی 
خود بس��یار آماده هستند: مطالعه ای در سال 2۰16 توسط کالج بارنز 
و نوبل نشان داد که 22درصد از سن باالترین افرادی که تازه کالج را 
شروع می کنند برنامه ای برای داشتن یک کسب و کار در آینده دارند 

و 13درصد در حال حاضر این هدف را به نوعی به دست آورده اند.
زمان��ی NVE را ش��روع کردم، در کالج بودم و قصد آغاز  کس��ب 
 j و کاری نداش��تم. مطمئنا هیچ س��رمایه گذاری نیز در اختیارم نبود
فقط یک اشتیاق برای جمع آوری افراد از طریق رویدادهای شبکه ای 
داشتم. زمانی که فیس بوک وجود نداشت، من مجبور بودم از خالقیتم 
برای ایجاد آگاهی و پیدا کردن افرادی که به ایده من اعتقاد داشتند 

کمک بگیرم و به دیدگاهم دست  یابم.
ه��ر کس��ب و کار نوظه��ور لزوم��ا نی��ازی ب��ه گروه��ی از مربی و  
س��رمایه گذاری چند میلیونی برای موفقیت ندارد. صاحبان کس��ب و 
کار مش��تاق می توانند از منابع خودشان بیشترین بهره را ببرند و قبل 

از مطرح شدن در عرصه از صفر شروع کنند.
هنگامی که کس��ب و کارم را ش��روع کردم، به س��رعت در معرض 
مش��کالت دوراهی که اکث��ر کارآفرینان با آن مواجه می ش��وند قرار 
گرفتم: من نیاز به نمونه کار برای جذب مش��تری جدید داش��تم، اما 
برای ساختن این نمونه کارها، نیاز به مشتریان قدیمی که هنوز جذب 

نکرده بودم داشتم.
رویکرد من این بود که به اولین مشتریانم ثابت کنم که حتی بدون 
داش��تن موفقیت های گذش��ته، مهارت هایی دارم  که به اثبات ارزشم 

کم��ک می  کنند. ای��ن امر همراه با تمایلم برای گذش��تن از مرزهایی 
ک��ه فکر کردم می توان��م از آنها عبور کنم در نهای��ت به جذب اولین 
مشتریان کمک کرد. در ادامه چند گام برای جذب مشتریان باارزش، 

بدون نیاز به سرمایه گذار را معرفی می کنم.
1. در عامالن درآمد سرمایه گذاری کنید

 در ایده ها و مهم تر، افرادی که عامالن درآمد هستند سرمایه گذاری 
کنید. طبق گزارش State of Startups 2۰17   حدود 7۵درصد از 
بنیان گذاران تازه کار معتقدند که اس��تخدام نگرانی شماره 1 است، اما 

آنها تنها 2۰درصد وقت خود را صرف این امر می کنند.
هنگامی که کس��ب و کار من ش��روع به کار کرد، چالش بعدی من 
س��اختن روی این موفقیت بود. بدون داشتن سرمایه گذار، من مجبور 
ب��ودم دو قدم جلوتر باش��م، هم زمان با اجرای یک پروژه، مش��تریان 
بعدی را نیز پیدا می کردم. برای جلوگیری از ایجاد ش��کاف در کار به 
س��ختی تالش می کردم و به س��رعت متوجه شدم که نمی توانم همه  
جنبه ها در کس��ب و کارم را مدیریت کنم و شرکت خود را گسترش 
دهم. با پولی که از اولین قراردادهایم دریافت کردم، یک تولیدکننده 
روی��داد فصلی را اس��تخدام کردم. انجام این کار ب��ه من اجازه داد تا 

بر فروش و جذب مشتریان تمرکز کنم که باعث ایجاد حرکت شد.
اگر درآمد ش��روع به افزایش کرد، تالش کنی��د تا کیفیت را حفظ 
کنید. اگر این ایده خوب باش��د، س��رمایه گذاری باز خواهد گشت، اما 
فقط در صورتی که کیفیت همچنان خوب بماند و شما نیاز به افرادی 

برای کمک به تحقق این ثبات در کیفیت دارید.
2. با تنظیم اهداف درآمدتان را افزایش دهید

هنگامی که پول تان کم است، صرفه جویی در هزینه ها همانند پول 
درآوردن است، اما این سخن تا زمانی عملی است که به کیفیت کاال 
صدمه ای وارد نس��ازد. بودجه احتیاط��ی خود را بدون کاهش کیفیت 
افزایش دهید، حتی اگر این مقدار کم باشد و با این کار شما می توانید 

رشد خود را افزایش دهید.
اه��داف و جدول ه��ای زمانی به هم پیوس��ته تعیین کنی��د تا روند 
مقیاس گ��ذاری را هدایت کنید. با توجه به ِخ��َرد مارک مک کورمک 
نویس��نده کت��اب »آنچه آنها در دانش��کده بازرگانی هاروارد به ش��ما 

نمی آموزن��د«، اف��رادی که برای خ��ود اهدافی را تعیی��ن می کنند از 
اف��رادی که هدف ندارند درآمد بیش��تری دارند و کس��انی که اهداف 
مش��خص خود را می نویسند درآمدی به مراتب بیشتر دارند. عالوه بر 
این، »جامعه مدیریت استراتژیک« دریافت که به سادگی با یک طرح، 
شما می توانید میزان موفقیت خود را حدود 16درصد افزایش دهید.

3. قبل از گسترش کسب و کار، روی مشتریان فعلی خود 
سرمایه گذاری کنید

پس از به دس��ت آوردن یک پایگاه اولیه از مشتریان، قبل از تالش 
برای گس��ترش کسب و کار، یک پیش��نهاد و یا سرویس جدید را به 
مش��تریان فعلی خود ارائه دهید. بیش��تر از یک چی��ز را به جمعیتی 
از مردم که در حال حاضر با ش��رکت ش��ما کار می کنند، بفروشید تا 
بودجه احتیاطی خود را افزایش داده و یک پایگاه قوی تر و وفادارتر را 

برای شرکت خود ایجاد کنید.
مشتریان »استارباکس« به صورت شناخته شده ای وفادار هستند؛ تا 
آنجا که در س��ال 2۰17 ش��رکت نرم افزار فوراسکوئر آنها را در باالی 
فهرس��ت ش��اخص وفاداری قرار داد؛ این نرم اف��زار داده های کاربران 
برنامه را تفسیر می کند تا متوسط بازدید ساالنه هر مشتری برای هر 
برند را تعیین کند. آنچه مردم را بازمی گرداند، تعهد اس��تارباکس در 
ارائه قهوه قابل اعتماد است، اما این برند شعبه های مواد غذایی را نیز 
تاس��یس کرده و گاهی اوقات نوشیدنی های سرگرم کننده ای را نیز به 

مشتریان خود ارائه می دهد.
فراتر از محص��والت خود، این غول دنیای قهوه یک برنامه وفاداری 
بس��یار موف��ق را ترتیب داده اس��ت تا از طریق جوایز و پیش��نهادات 
متف��اوت از وفاداری مش��تریان خ��ود قدردانی کند. ت��الش زیاد این 
ش��رکت برای مشتریانش باعث می شود تا مشتریان وفادار به این برند 
همیش��ه وفادار بمانند و بدون شک مش��تریان وفادار این شرکت در 
کس��ب درآمد 1۹ میلیارد دالری این ش��رکت دخیل بوده اند و ارزش 

بازار این شرکت را به بیش از ۸۰ میلیارد دالر رسانده اند.
تمامی این سخنان به این معنا نیست که شما باید یک برنامه اهدای 
جوایز را برای شرکت خود ترتیب دهید بلکه این سخنان به این معنا 
است که شما واقعا نیاز دارید نیازهای مشتریان خود را درک کنید و 

به عنوان یک مدافع واقعی در راس��تای برآورده کردن آن نیازها تالش 
کنید. ش��ما نباید به سادگی آنچه از شما خواسته شده است را انجام 
دهید، در عوض ش��ما باید به ریش��ه نیازهای مشتریان خود رسیده و 
خود را به چیزی فراتر از اهداف مشخص شده آنها برسانید. این چیزی 
اس��ت که روابط را عمیق تر می کند و احتمال اینکه مش��تریان با شما 
تج��ارت کنند را افزایش می دهد و باعث می ش��ود تا آنها ش��ما را به 

شبکه ارتباطی خود معرفی کنند.
4. روی خودتان سرمایه گذاری کنید

ب��رت هام��ن می گوید در روزه��ای اولیه، من کس��ب و کار خود را 
خ��وردم، خوابیدم و تنفس کردم که این کار زمان زیادی را برای غذا 
خوردن، خوابیدن و یا نفس کش��یدن به طوری که به آن نیاز داشتم، 
نمی گذاش��ت. هر کارآفرین در ابتدا ت��الش می کند مرز تعیین کند و 

من متوجه شدم که حفظ تعادل در تعیین مرز بسیار دشوار است.
خطوط تعادل هنگامی که ش��غل ش��ما شور و اش��تیاق زندگی تان 
اس��ت، تار می ش��وند، اما هنگامی که من زمانی را برای کنار گذاشتن 
وظایف کاری  ام اتخاذ کردم به من کمک کرد تا یاد بگیرم اس��تراحت 
کنم و هر روز با چشم اندازی تازه به سر کار بازگردم که این در نهایت 
منجر ش��د تا دارایی بهتری برای گروه خود و یک رهبر روش��ن فکر و 

موثر باشم.
اطمین��ان حاصل کنید که با آغاز س��فر کارآفرین��ی  خود، کارهای 
روزمره تان را خودتان تعیین کنید. مطالعات بس��یاری استرس ناشی 
از کار زیاد را به مشکالتی مانند بی خوابی و کاهش عملکرد شناختی 
رب��ط داده اند. از س��وی دیگر، طب��ق نظر دکتر کاترین س��مرلینگ، 
روانشناس��ی از نیویورک »مزایای ذهنی و فیزیکی استراحت کردن و 
زمانی را برای خود در نظر گرفتن ش��امل بهبود خواب، ذهنیتی بهتر، 

تفکری شفاف تر و افزایش خالقیت هستند.«
کارآفرین��ان تازه کار برای اینکه ایده های خود را عملی کنند، نیازی 
به جلب توجه نایب رئیس��ان بزرگ و یا زندگی در ش��هرهای باب روز 
ندارند. هر کس��ی با ی��ک هدف و کمی ابت��کار می تواند از هیچ، یک 

شرکت را بنا کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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مترج��م همزمان و دس��تگاه کمک س��المتی بیماران و اس��باب بازی 
هوش��مند از محصوالتی هس��تند که در بخش استارتاپ هایی نمایشگاه 
CES معرفی ش��دند. نمایشگاه CES بزرگ ترین نمایشگاه دنیا است و 
ش��رکت های بزرگ فناوری جدیدترین محصوالت شان را در آن معرفی 
می کنند. همچنین، اس��تارتاپ ها نیز فرصت��ی پیدا می کنند تا ایده های 
 Eureka( نوآوران��ه  خود را با دیگران به اش��تراک بگذارند. یورکا پارک
Park) یکی از محل های گردهمایی این نمایش��گاه اس��ت که از 12۰۰ 
اس��تارتاپ از بیش از ۴۰ کش��ور دنیا میزبانی می کن��د. در این بخش، 
غرفه ه��ای پرزرق وبرق ش��رکت هایی مانند گوگل، اینت��ل، هوآوی و... 
توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می کنند، اما استارتاپ های زیادی 
نی��ز محصوالت خالقان��ه و منحصربه فرد خ��ود را در معرض عموم قرار 
 CES می دهند. در ادامه  این مقاله  زومیت، پنج استارتاپ برتر نمایشگاه

2۰1۹ را معرفی و به داستان الهام بخش آنها اشاره می کنیم.
Timekettle 1. استارتاپ

لیل تی زن همیشه یکی از طرفداران رمان های علمیjتخیلی بوده و از 
این داستان ها برای راه اندازی شرکت فناوری و مرتبط  با مترجمی الهام 
گرفته است. گوشی های کوچک این شرکت داخل گوش قرار می گیرند 
و هر زبانی که می ش��نوند، به صورت همزمان به زبان مدنظرتان ترجمه 
می کنند. ش��رکت Timekettle در آبان سال جاری راه اندازی شده و 
محصول اصلی آن، یعنی Plus WT2، گوشی های هوشمندی هستند 
که تا این لحظه و با وجود تبلیغات کم، حدود 3 میلیون دستگاه از آنها 

فروخته شده است.
والدین تی زن یکی دیگر از دالیل او برای س��اخت مترجم هوش��مند 
بودند. او والدینش را دو س��ال پیش برای تعطیالت به آلپ فرستاد و از 
آنجا که آنها فقط به یک زبان مس��لط بودند، تی زن چندین اپلیکیش��ن 
مختل��ف ترجمه را برای ش��ان نصب کرد. بااین ح��ال، والدینش با اینکه 
به دلیل ارتفاع زیاد مریض شده بودند، از اپلیکیشن های ترجمه در طول 
سفر استفاده نکردند. این موضوع او را به فکر فرو برد و درنهایت متوجه 
شد ترجمه  به تنهایی اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه انسان ها دنبال برقراری 

ارتباط هستند.
درح��ال  حاضر محص��والت مترجمی بازار به این صورت هس��تند که 
کاربر ابتدا اپلیکیش��ن آنها را بای��د دانلود یا جمله  مدنظرش را در تلفن 
هوش��مند باید بیان کند و ط��رف مقابل نیز برای ش��نیدن ترجمه  آن 
باید از هدفون اس��تفاده کند. باوج��ود این، مردم به کمک راه حل تی زن 
می توانند هدفون خود را با یکدیگر ش��ریک شوند و هر کدام با استفاده 
از یک گوشی، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در این گوشی ها، از فناوری 
دوگانه  ش��بکه های عصبی برای کاهش نویز استفاده شده و بیش از 36 

زبان را ترجمه می کند.
MATE 2. استارتاپ

 MATE کریس��تیان ادل مایکل و جولی کرانستورم کارتون استارتاپ
را در سال 2۰16 بعد از دو سال تحقیق درباره  دوچرخه های الکترونیکی 
ارزان قیم��ت بنیان گ��ذاری کردند. آنها معتقدند س��اختن محصولی که 
خودتان مشتاق استفاده از آن باشید، دیگران را نیز به خرید آن ترغیب 
می کن��د. این تیم برادروخواه��ری در کپنهاگ دانمارک ش��کل گرفته 
اس��ت؛ یعنی شهری که تعداد دوچرخه هایش بیشتر از شهروندان است. 
آنها بعد از اینکه نتوانس��تند دوچرخه  دلخواه شان را در بازار پیدا کنند، 

تصمیم گرفتند خودشان این خأل را پر کنند.
آنه��ا این پ��روژه را در س��ال 2۰16 آغ��از کردند و همزم��ان پویش 
کراود فاندینگ )جذب س��رمایه از طریق مش��ارکت عمومی) خود را در 
ایندیه گوگو )یکی از وب سایت های بین المللی جذب سرمایه) راه اندازی 
کردن��د. این اس��تارتاپ بعد از اولین پویش، ح��دود ۸هزار دوچرخه در 
بیش از ۵۰کش��ور فروخت. دلیل موفقیت آنها نیز همین است؛ زیرا اگر 
این برادروخواهر از روش های س��ّنتی اس��تفاده می کردند، مجبور بودند 

بیش از نیاز بازار دوچرخه تولید کنند.
آنه��ا با فروش مس��تقیم محصوالت به مش��تری ها، دقیق��ا به تعداد 
س��فارش ها دوچرخه تولید و بین 1۰ ت��ا ۴۰درصد در هزینه های تولید 
صرفه جوی��ی کردند. اف��زون  بر این ، آنها با جم��ع آوری 2۰میلیون دالر 
از دو پویش جذب س��رمایه، رکورد س��رمایه های جذب ش��ده در تاریخ 
ایندیه گوگ��و را نیز شکس��تند. معموال در پویش های جذب س��رمایه از 
طریق مشارکت عمومی بین شش ماه تا یک سال روی محصول مدنظر 
کار می ش��ود، ام��ا بنیان گذاران MATE ترجیح دادند بخش��ی از پول 
آن را در راه تبلیغ در فیس بوک و س��ایر تبلیغ��ات آنالین صرف کنند. 
دوچرخه های آنالین این شرکت تا پایان ماه جاری میالدی، با تخفیف از 
6۹۹ دالر به اضافه  هزینه  حمل ونقل شروع می شوند و بعد از آن با قیمت 

بین 1۴۰۰ دالر تا 2 هزار دالر در آمریکا در دسترس خواهند بود.
Eargo 3. استارتاپ

ورود به صنعت سمعک س��ازی و ایجاد اختالل در آن س��اده نیس��ت؛ 
زیرا باید سازمانی باشد و از FDA )سازمان غذا و داروی آمریکا) مجوز 
بگیرد. گفتنی اس��ت بین افراد 2۰ تا 6۰س��ال دچار مشکل شنوایی که 
می توانند از مزایای س��معک بهره مند ش��وند، تنها 16درصد از سمعک 
 Eargo .اس��تفاده می کنند. این یعنی بازار به محصول جدید نیاز دارد
س��معکی نامرئی اس��ت که به جای عرضه از طریق پزشک، مستقیم به 

مصرف کننده فروخته می شود.
قیمت محصوالت Eargo بین 1۹۵۰ تا 27۵۰ دالر است و همچنین 
شارژری حمل ش��دنی دارند. به گفته این شرکت، سمعک های استاندارد 
و نامرئی بازار بین ۸ هزار تا 1۰ هزار دالر قیمت دارند که در مقایسه  با 

قیمت Eargo بسیار گران تر هستند.
فلورانت میش��ل و رافائل میشل و دنیل شن بنیان گذاران این شرکت 
هس��تند  که قصد داش��تند قیمت س��معک را با اس��تفاده از فیبرهای 
انعطاف پذیر )س��یلیکون درجه یک پزش��کی) کاهش دهند و آن را بهتر 
طراح��ی کنند. دکتر فلورانت جراح گوش و حلق و بینی اس��ت و برای 
بیماران زیادی س��معک تجویز کرده اس��ت. پس��ر او، یعنی رافائل، در 
دانشگاه استنفورد با دنیل شن آشنا شد. آنها شرکت Eargo را در سال 

2۰1۰ در گاراژ خانه  رافائل راه اندازی کردند.
قوانین فروش س��معک سخت گیرانه اس��ت، اما Eargo ایده  جالبی 
داشت. سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز کلی فروش سمعک نمی دهد؛ 
بلک��ه برای هر ایالت مجوز ف��روش جداگانه صادر می کند. درنتیجه، هر 
برند سمعک س��ازی برای ف��روش محصوالتش در س��ایر ایاالت متحده  
آمریکا بای��د مجوز بگیرد. بااین ح��ال،Eargo محصوالتش را به صورت 
آنالین و مستقیم به مشتری می فروشد. یکی از افراد باسابقه این صنعت 
فکر می کرد این ایده دیوانه وار اس��ت؛ زیرا هیچ خریداری حاضر نیست 
هزاران دالر برای خرید س��معک به صورت آنالین پرداخت کند؛ به ویژه 
زمانی که اکثر خریداران آن بیش از 6۰ سال دارند. باوجوداین، او درباره 

این موضوع اشتباه فکر می کرد و اکنون مدیرعامل Eargo است.
Pillo Health 4. استارتاپ

پدر امانوئل موس��ینی در س��ال 2۰۰۵ در اثِر حمل��ه  قلبی و به دلیل 
مصرف نکردن دارو در زمان مشخص درگذشت. این واقعه  غم انگیز ضربه  
بزرگ��ی به خانواده  او زد و دائم به این فکر می کرد اگر ش��خصی برنامه  

سالمتی پدرش را کنترل می کرد، این اتفاق رخ نمی داد.
حال، موس��ینی این مش��کل را با طراحی محصولی حل کرده اس��ت. 
ای��ن محصول در خانه به عنوان کمک س��المت خدمات��ی ارائه می دهد؛ 
مخصوصا وقتی ش��خصی باید داروهای خود را طبق برنامه و در ساعت 
مش��خص مصرف کند. بسیاری از خانواده ها نمی توانند دستمزد افرادی 
را پرداخ��ت کنند که چنین خدماتی را در منزل بیماران ارائه می دهند، 

اما محصول شرکت Pillo Health این مسئله را حل کرده است.
ای��ن محص��ول ۴۹۹ دالر قیم��ت دارد و هر م��اه، 3۹ دالر بابت حق 
اش��تراک آن بای��د پرداخت ش��ود. زمان بن��دی Pillo این دس��تگاه را 
در س��اعت مش��خص فعال می کند و دستگاه با اس��کن کردن محیط و 
شناس��ایی افراد، مصرف داروی مشخص شده را به آنها یادآوری می کند 
و کاربر بعد از خوردن دارو، دس��تگاه را غیرفعال می کند. بعد از گذشت 
مدت زمان مش��خص و غیرفعال نشدن Pillo، دستگاه این موضوع را به 

خانواده یا دکتر فرد بیمار اطالع می دهد.
یکی دیگر از ویژگی های Pillo این اس��ت که به پرسش های عمومی 
مانند »هر س��یب چند کالری دارد؟« یا درخواس��ت هایی مانند »برنامه  

دارویی من را نشان بده« پاسخ می دهد.
Intelino ۵. استارتاپ

دکتر آرمن کرویان، بنیان گذار Intelino، این استارتاپ را در اولین 
روز نمایش��گاه CES 2۰1۹ به طور رسمی معرفی کرد. اولین محصول 
ای��ن اس��تارتاپ مجموعه  قطار هوش��مند به قیمت ۹۹ دالر اس��ت که 
به عن��وان اولین نمونه از این محصول ثبت ش��ده اس��ت. این مجموعه  
کامل از موتور، واگن ها، تکه های راه آهن، عالئم رانندگی، کابل شارژر و 

کاشی های کوچک رنگی با قابلیت نصب روی ریل تشکیل شده است.
این کاشی های کوچک رنگی معنای مختلفی برای هدایت قطار دارند. 
به عنوان مثال، کاش��ی سبز به معنای س��رعت است، بنابراین، قرار دادن 
سه کاشی سبز پشت س��رهم به قطار فرمان می دهد با سرعت بیشتری 
حرکت کند. دو کاش��ی سبز به معنای س��رعت نه خیلی تند و نه خیلی 
آهس��ته و یک کاش��ی سبز به معنای سرعت آهس��ته است. یکی کاشی 
قرمز به قطار دس��تور می دهد دو ثانیه توقف کند و س��ه کاش��ی قرمز 

قط��ار را به مدت 1۰ ثانیه متوقف می کند. کاش��ی آبی برای جهت دهی 
و کاش��ی زرد به معنای جداکردن یک واگن است. همچنین، با استفاده 
از اپلیکیش��ن و از طریق اتص��ال بلوتوث می توان به صورت دس��تی اثر 

کاشی ها را از بین برد یا حالت پیش فرض دستور آنها را تغییر داد.
کرویان دو فرزند دارد و ایده ساخت این محصول را از نحوه  بازی کردن 
آنها با قطار الهام گرفته اس��ت. پس��ر بزرگ تر او اکنون هفت سال دارد 
و از دو س��الگی با قطارها بازی می کرده، اما نحوه  بازی او در این مدت 
تغیی��رات زیادی کرده اس��ت. پس��ر او ابتدا برای س��اخت ریل قطار به 
کمک نیاز داش��ت، اما با گذشت زمان و س��اختن مکرر ریل های قطار، 
توانست خط راه آهن حرفه ای طراحی کند. کرویان دنبال طراحی نوعی 
اسباب بازی بود که بچه ها ازجمله پسرش را بیشتر با فناوری آشنا کند.
او با الهام گرفتن از پس��رش تصمیم گرفت تجربه  استفاده از قطارهای 

اس��باب بازی را با فناوری تعاملی کاشی های رنگی ترکیب کند. قطارها 
پلتفرمی عالی در پرورش طرز تفکر مهندس��ی هستند و بچه ها پیش از 

ساختن ریل قطار، باید بدانند سیستم کلی آن چگونه به نظر می رسد.
این اسباب بازی در اسفند سال جاری در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می گیرد و ریل های چوبی آن در سایر اسباب بازی بچه ها کاربردی است. 
کرویان امیدوار اس��ت بچه ها ابتدا از امکانات ابتدایی این قطار استفاده 
کنند و بعد از آش��نایی با روند کار، مجموعه حرفه ای بسازند. والدین با 
اجازه  دسترس��ی بچه ها به اپلیکیشن این اسباب بازی می توانند امکانات 

جدیدی به آن اضافه کنند.
 برای مش��اهده کلیه اخبار و مقاالت و تماش��ای ویدئوهای مرتبط با 

نمایشگاه به صفحه اختصاصی CES 2۰1۹ مراجعه کنید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اخبار

قـم- خبرنگار فرصت امروز- مراجع تقلی��د و آیات عظام در 
دیدار استاندار قم با ایش��ان، بر ارتقاء وضعیت فرهنگي اقتصادي و 
عمراني استان قم تاکید کردند. به گزارش روابط عمومي استانداري 
قم بهرام سرمست استاندار قم با مراجع و آیات عظام صافي گلپایگاني، 
نوري همداني، علوي گرگاني، سبحاني، جوادي آملي، مکارم شیرازي، 
شبیري زنجاني و حجت االسالم شهرستاني نماینده تام االختیار آیت 
اهلل العظمي سیس��تاني در ایران دیدار کرد. آیت اهلل العظمي صافي 
گلپایگاني در این دیدار با اشاره به جایگاه شهر مقدس قم به عنوان 
ام القراي جهان تش��یع، گفت: مسئوالن استان قم باید در شان این 
شهر وظایف خود را انجام دهند. ایشان خدمت در قم را توفیق الهي 
عنوان و خاطرنش��ان کرد: مدیران استان قم باید در جهت خواست 
خداوند متع��ال و رضایت مردم قدم بردارند. آیت اهلل العظمي نوري 
همداني نیز در دیدار استاندار قم با ایشان، با بیان اینکه قم حرم اهل 
بیت علیهم السالم است اظهار داشت: طبق روایات مردم قم حضرت 
ولي عصر )عج) را در رسالت این امام معصوم کمک مي کنند. ایشان 
بیان داشت: انقالب اسالمي نیز که در کل جهان ایجاد تحول کرد از 
شهر قم شروع شد و باید شاکر باشید که به عنوان خدمتگذار نظام، 
در قم مش��غول فعالیت هستید. آیت اهلل العظمي نوري همداني با 
اشاره به اولویت هاي حوزه عمراني قم اظهار داشت: احیاي بافت 
فرس��وده خصوصا در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه )س) از 
اولویت باالیي برخوردار است. این مرجع تقلید مسئله ي فرودگاه 
قم و مونوریل را نیز مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه در رابطه با 
این دو طرح مردم به ما مراجعه و سوال مي کنند افزود: حل این 
دو مش��کل نیازمند مشارکت و عزم جدي است. ایشان همچنین 
با بیان اینکه در بحث فرهنگي نیز دشمنان در تالش براي تغییر 
هویت دیني و فرهنگي ش��هر قم هس��تند گف��ت: ارتقاء جایگاه 
فرهنگي قم نیز باید مورد توجه جدي مسئوالن باشد. همچنین 
آیت اهلل العظمي علوي گرگاني در دیدار استاندار قم با ایشان، منصب 
استانداري قم را داراي جایگاه ویژه دانست و با بیان اینکه مقام معظم 
رهبري عنایت ویژه به شهر مقدس قم دارند اظهار داشت: مسئوالن 
ملي باید براي توس��عه و عمران این شهر توجه خاصي به تخصیص 
اعتبارات ملي داشته باشند. ایشان با اشاره به مسئله ي گرد و غبار در 

استان قم بر حل آن تاکید کرد و افزود: معضل ریزگردها باید مورد 
پیگیري جدي مسئوالن قرار بگیرد. آیت اهلل العظمي علوي گرگاني 
شهر قم را متمایز از شهرهاي دیگر دانست و خاطرنشان کرد: بحث 
توسعه فضاي سبز استان قم از دیگر مسائلي است که باید با جدیت 
پیگیري ش��ود. آیت اهلل العظمي سبحاني نیز در دیدار استاندار قم 
وضعیت بیکاري و حجاب و عفاف را دو مساله ي اولویت دار در استان 
قم مطرح و اظهار کرد: س��اماندهي این دو موضوع باید در دس��تور 
کارمس��ئوالن استان قم باشد. ایشان اعتیاد و ناامني را از پیامدهاي 
اصلي بیکاري دانست و تصریح کرد: با حل مشکل اشتغال جوانان، 
بسیاري از آسیب هاي اجتماعي مرتفع خواهند شد. آیت اهلل العظمي 
جوادي آملي نیز در دیدار اس��تاندار قم با ایش��ان، با اشاره به پروژه 
هاي بر زمین مانده در ش��هر قم اظهار داشت: دستگاه هاي دولتي 
باید به اندازه ي اعتبارات و توان خود طرح عمراني تعریف کنند تا با 
حجمي از پروژه هاي نیمه کاره روبرو نباشیم. ایشان فسادستیزي را از 
اولویت هاي مدیریت در کشور برشمرد و افزود: کوچک نمودن دولت 
و سپردن مسئولیت ها به مردم بایستي مورد توجه دولتمردان باشد. 
این مرجع تقلید همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشور 
طي دهه هاي اخیر خاطرنش��ان کرد: کارهاي خوب زیادي صورت 
گرفته است؛ ولي مدیران نباید به این حجم از اقدامات بسنده کنند. 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی نیز در این دیدار قم را آبروی نظام 
دانست و گفت: خدمت در این شهر توفیق الهی است و مسئوالن باید 
از این فرصت برای اعتالی جایگاه این شهر استفاده کنند. ایشان با 

بی��ان اینکه خدمات قم و حوزه های علمیه ملی و در بعضی جهات 
فرا ملی هستند افزود: بایستی مسئوالن دولتی در تخصیص اعتبارات، 
ویژگی های منحصربفرد این شهر را در نظر بگیرند. این مرجع تقلید 
خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر قم بایستی بهبود و 
شرایط عفاف و حجاب در این شهر ساماندهی شود. آیت اهلل العظمی 
شبیری زنجانی نیز در دیدار استاندار قم با بیان اینکه خدمت در قم 
با سایر استانهای کشور متفاوت است اظهار داشت: خدمت به مردم 
و زائرین شهر مقدس قم عنایت خاص حضرت معصومه )س) را به 
همراه خواهد داشت. حجت االسالم والمسلمین شهرستاني نیز در 
این دیدار اهمیت و جایگاه ویژه ي شهر قم را مورد توجه قرار داد و 
گفت: توسعه ي استان بایستي توام با آینده نگري باشد. ایشان پرورش 
نیروهاي جوان براي ساخت آینده ي کشور را ضروري دانست و افزود: 
از ظرفیت هاي نخبگان باید در بهبود وضعیت استان در بخش هاي 
مختلف استفاده شود. بهرام سرمست استاندار قم نیز در این دیدارها 
خدمت در قم را توفیق الهي دانس��ت و اظهار داشت: معتقدیم باید 
تالش مدیران در راستاي تبدیل کردن قم به جایگاه واقعي و شایسته 
آن باشد. وي علما و مراجع عظام را پشتوانه ي نظام وخدمت گذاران 
کش��ور دانست و افزود: فرمایش��ات این بزرگواران باید در توسعه ي 
کشور و استان مدنظر مسئوالن باشد. استاندار قم همچنین توصیه 
هاي مراجع در بحث هاي توسعه اي خصوصا کاهش آسییب هاي 
اجتماع��ي را مورد توجه قرار داد و گف��ت: امیدواریم بتوانیم به این 

خواسته ها تا حد امکان جامه ي عمل بپوشیم.

تبریـز – فالح: معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری تبریز از 
برگزاری بیش از  ۴۰۰ عنوان برنامه به مناس��بت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی خبر داد. ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
حجت االسالم احمد حمیدی در نشست با مدیران فرهنگی مناطق 
دهگانه در فرهنگس��رای الغدیر، با تاکید بر ن��وآوری در اجرای ویژه 
برنامه های بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
افزود: این برنامه ها با رویکرد مش��ارکت مردمی در مناطق دهگانه 
ش��هرداری اجرا می ش��ود. وی با بیان ارزش های انقالب اسالمی و 
اهمیت گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد: عزت، اقتدار و استقالل ایران 
اسالمی سرمایه ها و دس��تاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی بوده و 
همه باید با تمام توان مدافع آن باشیم. حمیدی با بیان اینکه دشمنان 
نظام و انقالب اس��المی از هر فرصتی برای براندازی و توطئه چینی 
علیه نظام جمهوری اسالمی استفاده می کنند، گفت: برای خنثی 
کردن توطئه های دش��منان تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی و 
امید آفرینی در جامعه امری ضروری اس��ت. وی افزود: برای تثبیت 
اهداف و آرمان های انقالب و نظام جمهوری اس��المی باید بیش از 
پیش از هر فرصتی برای معرفی و شناس��اندن انق��الب و ارکان آن 
به جهانیان استفاده شود. معاون فرهنگی شهرداری تبریز برگزاری 
جشن های دهه فجر و گفتمان انقالب اسالمی را از جمله برنامه های 

فرهنگی ش��هرداری تبریز عنوان کرد و گف��ت: بیش از ۴۰۰ برنامه 
فرهنگی وهنری  به مناسبت دهه فجر در مراکز فرهنگی شهرداری 
برگزار می شود. حجت االسالم احمد حمیدي در خصوص جشن هاي 
شهروندي گفت: اجرای 3۰ جشن انقالب با رویکرد محله محوری در 
محالت مناطق دهگانه سه محله در هر منطقه، برگزاري1۰ جشن 
بزرگ پیروزي انقالب ویژه شهروندان در در سالن هایی با گنجایش 
۵ هزار تا 1۰ هزار نفر برای شهروندان، اجرای نمایش های خیابانی 
در نقاط مختلف شهر، برگزاري چله انقالب و برگزاري جشنواره فجر 
فاطمی در فرهنگس��رای الغدیر، حضور اتوبوس شادی پیام انقالب 
در مح��الت و مناطق کم برخوردار و اجراي برنامه جنگ ش��ادي با 

محت��واي فرهنگي براي پرس��نل و خانواده ه��ا در مناطق دهگانه 
ش��هرداري از جمله این برنامه ها است. حمیدی در ادامه به تبیین 
دیگر برنامه دهه فجر شهرداری تبریز پرداخت و اظهار داشت: در کنار 
برنامه های ذکر شده برگزاری مسابقات بزرگ قرآنی با حضور قاریان 
بین المللی توس��ط منطقه 7 شهرداری تبریز برگزاری محافل انس 
با قرآن و برگزاری ش��ب خاطره در مراکز فرهنگی شهرداری  برنامه 
ریزی شده که در دهه فجر به نمایش عموم در خواهد آمد. حمیدی 
با اشاره به هم زمانی ایام فاطمیه با ایام اهلل دهه فجر بر ضرورت حفظ 
شعائر این ایام و نقش آفرینی زنان در پیروزی انقالب اسالمی تاکید 
کرد. معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری تبریز با تاکید بر استفاده از 
شیوه های نو و خالقانه در فضاسازی شهری گفت: امسال فضاسازی 
ش��هری برای بزرگداشت ایام دهه فجر با نصب ۴۰ تابلو با مضامین 
انقالب اس��المی و جمالت گهربار حضرت ام��ام )ره)  در 1۰ نقطه 
ش��هر تحت عنوان  مسیر فجر و نصب المان های انقالب در مسیر 
راهپیمایی انجام می شود. وی برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی شهرداری ها در طول چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی 
در مناطق دهگانه شهرداری تبریز و برپایی نمایشگاههای مختلف 
فرهنگی هنری در مراکز فرهنگی ش��هرداری را از دیگر برنامه های 

شهرداری تبریز عنوان کرد.

اصفهان - قاسم اسد- مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: از ابتداي اردیبهشت امس��ال، کل بنزین تولیدي پاالیشگاه 
اصفهان که حدود 11 میلیون لیتر اس��ت از س��طح کیفي  یور ۴  
به س��طح کیفي یورو۵ که یکي از باالترین س��طوح کیفي جهاني 
است ارتقاء پیدا کرده است. مرتضي ابراهیمي با اشاره اینکه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي و ارتقاء 
سالمت جامعه و تولید سوخت هائي مطابق با استانداردهاي زیست 
محیطي، پروژه هاي بهبود و بهینه سازي فرآیند را در پیش رو دارد، 
اظهار داشت:  در کنار  تولید 11 میلیون لیتر بنزین یورو،  از مجموع 
حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدي پاالیشگاه، حدود 2 میلیون 
لیتر گازوئیل با س��طح کیفي یورو۵ تولید مي شود که ان شا ا... از 
اواخر سال آینده با راه اندازي واحدهاي تصفیه گازوئیل که تا کنون 
بیش از ۹3 درصد پیشرفت داشته، تولید این محصول به طور کامل، 
به سطح کیفي یورو۵  ارتقاء خواهد یافت. وي با اشاره به اینکه واحد 

تقطیر سوم، ان شا ا... همزمان با جشن چهلمین سال پیروزي انقالب 
وارد مدار تولید خواهد شد تصریح کرد: با راه اندازي و بهره برداري 
از واحد تقطیر س��وم نه تنها هیچ گونه افزایش ظرفیتي در زمینه 
پاالیش نفت خام اتفاق نمي افتد، بلکه ظرفیت تصفیه نفت خام از 
مقدار 376 هزار بشکه فعلي به 36۰ هزا بشکه کاهش مي یابد و راه 
اندازي تقطیر سوم بیشتر باعث کیفي سازي محصوالت تولیدي و 

کارکرد ایمن تر واحدهاي موجود خواهد شد.   مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر بحران آب در سراسر کشور گفت:  
مبنای ساخت پاالیشگاه اصفهان این بود که آب را از زاینده رود بگیرد 
و آب این پاالیشگاه از این طریق تامین شود، اما درحال حاضر که 
فعال زاینده رود بی آب اس��ت، با مشکل مواجه شده ایم. بنابر این  از 
دو س��ال گذشته  پروژه اي را آغاز کرده ایم  تا آب خاکستری )آب 
فاضالب شاهین ش��هر که یکی از شهرهای نزدیک اصفهان است )

تصفیه ش��ده و به پاالیشگاه منتقل  ش��ود . وي بهره برداري از این 
طرح را 22 بهمن ماه سال جاري اعالم کرد.ابراهیمي همچنین   با 
تاکید بر رویکرد ویژه  شرکت پاالیش نفت اصفهان به مسایل زیست 
محیطي و  مسئولیت هاي اجتماعي در این شرکت تصریح کرد:  در 
فرآیندهاي تصفیه فرآورده هاي نفتي و ارتقاء کیفیت محصوالتي 
نظیر بنزی��ن و گازوئیل، مقادیر زیادي گوگرد از س��اختار ملکولي 

محصوالت حذف مي شود. 

 کرمانشـاه - منیـر دشـتی  - مدیر باغبانی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی استان کرمانشاه گفت: برای افزایش ساالنه ۵۵ هکتار به 
سطح گلخانه های استان برنامه ریزی شده است. رضا زارعی با اشاره 
به در برنامه بودن توسعه گلخانه های استان، از سرمایه گذاران بخش 
کش��اورزی برای ورود به این حوزه دعوت کرد. زارعی با اشاره به هم 
مرز بودن استان کرمانشاه با کشور عراق و فراهم بودن امکان صادرات 
محصوالت کش��اورزی به این کش��ور ، گفت: این امتی��ازات در کنار 
برخورداری استان از سیستم های حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی 
سرمایه گذاری در حوزه گلخانه ها را در استان سودمند کرده است. 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه از 
متقاضیان طرح های توسعه گلخانه ها حمایت می شود، گفت: این افراد 
هیچ محدودیتی برای دریافت تسهیالت ندارند و به هر میزان که نیاز 
داشته باشند، تسهیالت دریافت خواهند کرد.  وی در ادامه با اشاره به 
در دست توسعه بودن گلخانه ها در استان و کشوراظهار کرد: گلخانه 
ها بیشترین میزان بهره وری را از آب دارند، تا جایی که میزان مصرف 
آب در گلخانه ها شش برابر کمتر از شرایط مزرعه است. ضمن اینکه 
میزان بهره وری از منابع خاک نیز در گلخانه ها تا شش برابر بیشتر 
از شرایط مزرعه است که همه اینها در کنار باال بودن میزان عملکرد 

کشت های گلخانه ای، سرمایه گذاری در این حوزه را پرسود می کند. 
وی ادامه داد: بیش��ترین نیاز استان کرمانشاه برای اجرای طرح های 
گلخانه ای در حوزه تولید محصوالت خارج از فصل است. زارعی سپس 
اش��اره ای هم به سطح کنونی گلخانه های استان کرمانشاه داشت و 
اظهار کرد: در حال حاضر در اس��تان کرمانشاه 61,7 هکتار گلخانه 
داریم که بجز ش��ش هکتار گلخانه ای که به تولید گل شاخه بریده 
اختصاص دارد، مابقی گلخانه های استان به تولید محصوالت خارج از 
فصل شامل انواع صیفی و سبزیجات از خیار و گوجه گرفته تا توت 

فرنگی و ... اختصاص دارند.

اراک- مینو رستمی- نشست تخصصی مهندس امین مدیر عامل 
و جمعی از روسای پاالیشگاه با جناب دکتر حمیدی رئیس دانشگاه 
اراک و اعضای هیات علمی وجمعی از اساتید در محل دانشگاه اراک 
به جهت تعامل و ارائه راهکار های علمی در راس��تای ارتباط بیش��تر 

صنعت نفت با دانش��گاه برگزار ش��د و بعد از تعامل و تبادل اطالعات 
موافقت گردید اتاق فکر و شورای پژوهش مشترک از پاالیشگاه شازند 
و دانشگاه اراک برای ارایه راهکار های علمی و قابل اجراء در زمینه های 
حفظ محیط زیست، آب و خاک و نیز نیازمندی های فنی پاالیشگاه 

انجام پذیرد . در پایان جلسه دکتر حمیدی رئیس دانشگاه لوح سپاس 
و قدردان��ی از مهندس امین را به جهت ایجاد زمینه ارتباط و تعامل 
دانشگاه با پاالیشگاه و نیز فراهم سازی امکان حضور اساتید و بازدید 

کارآموزی دانشجویان در شرکت را به ایشان اهداء نمود.

دیدار استاندارقم با مراجع عظام تقلید
تاکید آیات عظام بر ارتقاء وضعیت فرهنگي اقتصادي و عمراني استان قم

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداری تبریز خبر داد؛

برگزاری بیش از 400 عنوان برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

بنزین  تولیدي شرکت پاالیش نفت اصفهان مطابق با استاندارد یورو۵ است

برنامه ریزی برای افزایش ساالنه ۵۵ هکتار به سطح گلخانه های کرمانشاه

نشست تخصصی مدیران شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند با اعضاء هیات علمی دانشگاه اراک

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس:
حمله کارگران سازمان پسماند به فروشنده ضایعات اساسا مردود است

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس 
گفت: خبر و مصاحبه فردی با عنوان فروشنده ضایعات مبنی بر حمله، ایجاد جراحات و سرقت خودرو 
توسط کارگران این سازمان اساسا مردود است. به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری 
بندرعباس، پطرس ترابی با اش��اره به خبر انتشار یافته در یک خبرگزاری پیرامون حمله تعدادی از 
پرسنل این سازمان به افرادی که خود را فروشنده ضایعات نامیدند اظهار کرد: این موضوع از اساس 
مردود بوده و شدیدا تکذیب می شود. وی افزود: متأسفانه عده ای که مشخص نیست هدف و نیت آنها 
از انتشار این خبر چیست، با نشر اکاذیب سعی در تشویش اذهان و زیر سوال بردن خدمات و اقدامات مجموعه شهرداری بندرعباس را 
دارند. رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با بیان اینکه در کلیپ انتشار یافته مصاحبه کننده سعی دارد به هر طریق 
ممکن نام مجموعه شهرداری و سازمان پسماند را از زبان مصاحبه شونده به مخاطبان برساند گفت: تمامی افرادی که در این مصاحبه 

نام آنها ذکر می شود هیچ گونه ارتباطی با سازمان پسماند ندارند.

جلیل مختار نماینده آبادان:
محور آبادان- اروند کنار آماده بهره برداری است

اهواز- شبنم قجاوند- نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اجرای طرحهای جاده ای در آبادان گفت: جاده 
آبادان – اروندکنار که چند سالی عملیات اجرایی آن متوقف شده بود در فاز نخست بیش از ۸ کیلومتر از آن انجام شده و آماده بهره 
برداری است. طرحهای راه و شهرسازی آبادان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس 
شورای اسالمی و عباس پورسالن مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بررسی شد. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اجرای طرحهای جاده ای در آبادان گفت: جاده آبادان – اروندکنار که چند سالی عملیات اجرایی آن متوقف شده بود در فاز 
نخست بیش از ۸ کیلومتر از آن انجام شده و آماده بهره برداری است. جلیل مختار افزود: 3۵ کیلومتر از این جاده باید تکمیل شود 
که در آذر ماه گذشته در برنامه بودجه کشور با اعتبار ملی آن موافقت شد و پیشنهاد دادیم که اعتبار آن در بودجه سال ۹۸ الحاق 
شود. وی با بیان اینکه فاز اول عملیات تعریض و بهسازی جاده خضر آغاز شده است گفت: به محض جابجایی لوله های گاز فاز دوم 
این طرح  از قدمگاه خضر نبی تا چوئبده اجرایی خواهد شد. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: ساخت 
و سازهای مناطق سلج شرقی، سلج غربی، شطیط، ذوالفقاری، شهرک قائم و شهرک دریا با بافت شهری و طرح جامع همخوانی ندارد 
که باید در آینده اصالح شود. مختار گفت: سالهاست که هیچ گونه عملیاتی در جاده مدن – قفاس انجام نشده و شاهد حوادث زیادی 
در آن هستیم به همین منظور عملیات بازسازی این جاده به دو قسمت تقسیم شده بخشی از این جاده توسط وزارت راه و شهرسازی 
و بخشی دیگر توسط سازمان راهداری اجرا می شود. وی همچنین تصریح کرد: 3 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت به منظور 

تعریض، بهسازی و اصالح معابر مناطق سلج شرقی و سلج غربی اختصاص داده شده است.

در راستای فرهنگ استفاده درست و بهینه از آب: 
دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه"آب" در ساری برگزار شد

ساری – دهقان : به منظور ترویج فرهنگ استفاده درست و بهینه از آب در بین دانش 
آموزان، دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه"آب" در دبستان پسرانه شهید قائمی ساری 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل شرکت آبفاشهری مازندران، در این جشنواره 
کارشناس معاونت بهره برداری شرکت به بیان چگونگی تامین و توزیع آب پرداخت و گفت: 
با توجه به کمبود منابع آبی، همه افراد به ویژه دانش آموزان در نگهداری و حفظ از آب باید 
ک وشا باشند. مهندس اصفهانیان به بیان راهکارها و شیوه های کاربردی مدیریت مصرف در 
اماکن مختلف پرداخت و از دانش آموزان خواست مانع هدر رفت آب شوند. در ادامه این جشنواره به تعدادی از دانش آموزان مشتاق 

در زمینه مدیریت مصرف آب، کارت حامیان آب اهدا و مسابقه ای با موضوع مصرف صحیح آب برگزار شد.

جلسه هم اندیشی صمیمانه کارشناسان مخابرات با مدیر مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه هم اندیشی با کارشناسان در راستای استفاده از نظرات وپیشنهادات آنان در پیشبرد 
هرچه بهتر اهداف شرکت برای دومین بار  در مخابرات منطقه گلستان تشکیل گردید. .در این نشست مدیر مخابرات منطقه گلستان 
ضمن تش��کر از حضور کارشناس��ان از تالش های آنان با تنوع مس��ئولیت های کاری از قشرهای مختلف وزحمتکش سیمبانان ، 
کارگزاران ،خدماتی ها، نگهبانان وکارشناسان می باشند گفت : یکی از سرمایه های بزرگی که همیشه به آن افتخار کردیم حضور 
وتالش همکاران پرتالش ، مستعد ومتخصصی است که در نقاط مختلف استان همیار ،کمک کار وهمسفر ما هستند .وی ادامه داد :در 
مسیری که فرصتی به ما داده شده که به مردم خوب استانمان خدمتی را ارائه دهیم خدماتی که امروزه مخابرات به عنوان یه دستگاه 
خدمت رسان به مردم ارائه می دهد یکی از ضروریات زندگی است .در گذشته به دلیل نبود وسیله ارتباطی عدم ارائه خدمات نمود 
پیدا نمی کرد اما امروزه قطع لحظه ای ارتباطات باعث مختل شدن بسیاری از کارها وبیزینس ها می گردد .وی ادامه داد حوزه فناوری 
اطالعات وارتباطات به عنوان پیشران توسعه ، نقش بسزایی در اقتصاد کشور در بحث اشتغال وهمه ابعاد زندگی دارد و هموار نمودن 
زیرساخت های این فضا برعهده ما می باشد و ما باید ارتباطی را برقرار کنیم که موجب رضایتمندی ورونق کسب وکار مردم وموجب 
رفع بسیاری از مشکالت اشتغال ومسایل اجتماعی شده و از این جهت باید خداوند را شاکر باشیم که در مجموعه ای مشغول بکار 
هستیم که می توانیم گره ای از مشکالت مردم را باز کنیم همانطور که در احادیث آمده اگر خدا فرصتی را به ما داده که این فرصت 

منجر به خدمت گذاری به مردم شود باید خداوند را شکر کنیم .

عباس اعتماد خبرداد: 
 برگزاری مراسم تعزیه خوانی به مناسبت ایام فاطمیه در شاهرود

شاهرود - حسین بابامحمدی : عباس اعتماد ازاجرای مراسم تعزیه خوانی ایام فاطمیه به همت 
گروه باب الحوائج و دفتر تعزیه اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی و بسیج هنرمندان شاهرود خبرداد . 
مسئول بسیج هنرمندان شاهرود  با اشاره به اجرای تعزیه خوانی در مساجد شاهرود به مناسبت ایام 
ش��هادت حضرت زهرا )س) و ایام فاطمیه گفت : گروه تعزیه خوانی باب الحوائج ش��اهرود با حضور 
استاد سیدحسن گلختمی قمصری از شهر مقدس قم در روز های 2۹ و 3۰ دی ماه در مهدیه مرکزی 
و حسینیه شاهکویی های شاهرود برنامه تعزیه خوانی اجراخواهند داشت.  مسئول بسیج هنرمندان 
شاهرود گفت  : روز های شنبه و یکشنبه 2۹ و 3۰ دی ماه از ساعت 1۸:3۰ در مهدیه مرکزی واقع در کوچه هفتم خیابان تهران 
برگزار خواهد شد. عباس اعتماد خاطر نشان کرد: روز یکشنبه 3۰ دی ساعت 1۴ نیز این گروه در حسینیه باب الحوائج شاهکویی ها 

واقع در 2۸ متری امام )ره) به اجرای برنامه خواهند پرداخت و این برنامه با همکاری پایگاه بسیج شهدای شاهکوه اجرا می شود.

انتصاب رییس جدید اداره بندر و دریانوردی خارگ
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی ، ایرج صفری به عنوان رییس جدید اداره بندر ودریانوردی خارگ منصوب 
شد. به گزارش روابط عمومی، این آیین که با حضور سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اس��تان بوشهر ، معاونین اداره کل ، بخشدار خارگ  و در محل بخشداری 
جزیره خارگ  برگزار شد ،ارجمند زاده ضمن تقدیر از زحمات  پنج ساله بهمن نکیسا 
،طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  ایرج صفری را بعنوان رییس 
جدید اداره بندر و دریانوردی خارگ منصوب کرد. گفتنی است، صفری پیش از این معاونت طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی 

استان بوشهر را بر عهده داشته است.

شهردار قدس در جلسه با مشاوران پروژه های فنی و عمرانی عنوان کرد:
پروژه های عمرانی اولویت شهرداری 

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری گفت: پروژه های عمرانی 
این شهرداری به روال منطقی و اصولی در حال عملیاتی و اجرایی شدن هستند و این 
روند مطلوب ترین روندی است که یک دستگاه اجرایی به ویژه شهرداری با توجه به تنوع 
فعالیت هایش می تواند داشته باشد. شهردار قدس افزود: شهرداری های بزرگ در بحث 
فنی و عمرانی معموالً دچار ضعف می باشند که یکی از دالیل عمده آن را می توان ضعف 
نیروی انسانی دانست زیرا حجم فعالیت ها با تعداد نیروهای انسانی مشغول در پروژه ها 
همخوانی ندارد، به همین دلیل باید از ظرفیت مشاورین استفاده گردد. وی با بیان اینکه تخصص و تسلط مشاوران و کادر فنی ایشان 
به دانش روز، در حل و فصل مشکالت تأثیرگذار است، گفت: یک ایده تا تبدیل شدن به یک خدمت و پروژه شهری، معموالً فرآیند 
زمان بری را طی می کند. شهردار قدس با تأکید بر اینکه با تسریع در تعیین تکلیف قراردادها، با انرژی بیشتر و بهتری در سال جدید 
می توانیم پروژه ها را عملیاتی نماییم، خاطر نشان کرد: اگر طرح پروژه ها، نقشه های اجرایی و برآورد هزینه ها تا ابتدای سال ۹۸ آماده 
سازی و مصوب شود، می توانیم با یک برنامه ریزی هدفمند از لحاظ زمانی در اجرای پروژه ها، نقش مؤثر و  قابل توجهی ایفا نماییم. 
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اگر به ش��غل کارآفرینی، مدیریت شرکت یا هر کسب و 
کاری مش��غول هستید یا می خواهید کار جدیدی را شروع 
کنی��د، بهتر اس��ت عادت هایی در خود به وج��ود آورید تا 
تأثی��ری مثبت روی برندت��ان بگذارد و افراد بیش��تری به 
کسب و کار شما متمایل شوند. در ادامه با ما همراه باشید 
تا 12 عادت س��اده و مؤثر را ب��رای افزایش کیفیت زندگی 

معرفی کنیم.
پیش��نهاد می کنیم با دق��ت باال در م��ورد جایگاهی که 
می خواهید به آن برس��ید و کاری که دوس��ت دارید انجام 
دهی��د، فکر کنی��د و مطابق با برنامه ری��زی جلو بروید. در 
ادامه  مقاله، 12 عادت س��اده را معرفی می کنیم که کاربرد 
زی��ادی دارند و باعث ایجاد تغییر در رفتار و نگرش ش��ما 

می شود و زندگی شغلی و شخصی تان را متحول می کند.
وقتی برای نخس��تین ب��ار به عنوان کارآفرین مش��غول 
فعالیت شدم، از خود سؤال کردم چه عاملی باعث موفقیت 
من شده است. اعتبار، پول و تشویق دیگران از عواملی بود 
که باعث شد در مسیر پیشرفت به آنها برسم. اکنون وقتی 
به اتفاقات گذش��ته می نگرم، می بینم، به قدری موفق بودم 
که توانس��تم با افراد ارزش��مندی وارد ارتباط شوم. من به 
دنبال کسی بودم که همکاری خوبی ایجاد کنیم و برای هر 
دو طرف س��ودمند باشد. این طرز تفکر مثبت و الهام بخش 
است، اما برای رس��یدن به این نگرش نیاز به آموزش هایی 

است که به ما در دستیابی به موفقیت کمک می رساند.
به صحبت های دیگران گوش دهید و در صورت لزوم 

به آنها کمک برسانید
گ��وش دادن و توج��ه کردن ب��ه صحبت ه��ای دیگران 
بس��یار ارزشمند است. شاید فکر کنید حرف مهمی منتقل 
نمی ش��ود و طرف مقابل تنها به دنبال معرفی خود یا ارائه 
چند پیشنهاد ساده است. بهتر است هر مکالمه ای را با این 
عبارت به اتمام برس��انید: »چطور می توانم به ش��ما کمک 
کنم؟« کافی اس��ت یک بار امتحان کنید تا ببینید استفاده 
از همین جمله س��اده تا چه اندازه در بهبود روابط ش��ما با 
دیگران مؤثر اس��ت. گاهی ارائ��ه  راه حل در یک رابطه کار 
بس��یار ساده ای اس��ت، پس اگر واقعاً به صحبت های طرف 

مقابل گوش می دهید، حتماً این کار را انجام دهید.
از نکات مهم نوت برداری کنید

وقتی از نیازها و صحبت های طرف مقابل نوت برمی دارید، 
تمام اطالعات از حافظ��ه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت تان 
منتقل می ش��ود. وقتی یادداش��ت برداری به عادت روزانه تان 
تبدیل شود، خیلی ساده تر می توانید ایده هایی که به ذهن تان 
می رس��د را اجرا کنید؛ زیرا هر آنچ��ه فکر می کنید کاربردی 

اس��ت، با نوت برداری اصولی بهتر در حافظه تان می ماند و در 
زمان نیاز راحت تر می توانید به آن دست پیدا کنید.

مهربان و دلسوز باشید
ویژگی ه��ای مهرب��ان بودن و دلس��وزی را به یک عادت 
برای خود تبدیل کنید. س��عی کنید کمتر عصبانی ش��وید 
و یادتان باش��د نش��ان دادن رفتاری عاقالنه و دلسوزانه در 
بیشتر مواقع نتیجه بهتری در بردارد. این نوع رفتار به شما 

کمک می کند، راحت تر با دیگران وارد ارتباط شوید.
به روابط خود با اطرافیان تان بیشتر اهمیت دهید

به تازگی در یک نظرس��نجی از 2۰ نفر خواس��ته ش��ده 
نظرش��ان را درباره اصلی ترین عامل در روابط کاری ارسال 
کنند. الزم به ذکر اس��ت، 1۹ نف��ر آنها گفتند ارتباط مؤثر 
مهم ترین چیزی اس��ت که در برق��راری یک رابطه  کارآمد 
و طوالنی م��دت اهمیت دارد. گاهی یک مکالمه  س��اده در 
زمان مناس��ب می تواند س��بب ایجاد یک رابطه  بلندمدت 

کاری شود.
به تعهدات خود عمل کنید

به همایش��ی دعوت ش��دم که تقریباً تمام سخنرانان به 
خاطر برف سنگین، سخنرانی خود را لغو کردند، اما من به 
برگزارکنندگان مراسم اطمینان دادم که حتماً در همایش 
حاضر خواهم ش��د و برای اینک��ه بتوانم خود را به موقع به 
جلس��ه برسانم، مجبور ش��دم با هواپیما به محل سخنرانی 
بروم و از آنجا با خودرو س��روقت به همایش برس��م. خیلی 
خوب اس��ت همیش��ه به تعهدات خود عمل کنید، در این 
ص��ورت می توانید اعتماد آنها را به دس��ت آورید و به یک 

رابطه  کاری بهتر دست یابید.
به کسانی که برای تان اهمیت دارند، بیشتر توجه کنید

اگر رابطه تان با دیگران دچار مش��کل ش��ده است، دیگر 
اهمیت ندارد ش��ما نس��بت ب��ه او چه تفک��ری دارید. در 
اطراف مان کس��انی هس��تند که با ما تعامل دارند و به آنها 
عش��ق می ورزیم. در زندگی تان خودخواه نباش��ید و کسی 
را نادی��ده نگیرید، زیرا این افراد نق��ش مؤثری در زندگی 
کارمندان، ش��رکا و مدیران شما دارند و نادیده گرفتن آنها 

می تواند به رابطه تان آسیب برساند.
همیشه بهترین عملکرد را از خود نشان دهید

اگر می خواهید زندگی و ش��غل بهتری داش��ته باش��ید، 
بای��د حداکثر اعتب��ار را کس��ب کنید و هر چی��زی را در 
جای مناس��ب خود قرار دهید. البته به دست آوردن اعتبار 
نباید انگیزه  تمام کارهای خوب ش��ما باش��د. اشتیاق زیاد 
برای کس��ب اعتبار سبب می شود در دس��تیابی به اهداف 
خیرخواهانه دچار لغزش شوید و شخصیت تان نیز در مقابل 

دیگران خدشه دار شود.
اطرافیان تان را تایید کنید

بهترین و آسان ترین کاری که می توانید در زمان برخورد 
ب��ا ی��ک کار خوب انجام دهی��د، این اس��ت، بگویید: »کار 
خیل��ی خوبی بود« یا »من اطمینان دارم آنها از کار ش��ما 
سپاس گزاری می کنند.« قدردانی از دیگران و تایید آنها کار 
بسیار خوبی است و باعث نهادینه شدن یک رفتار مثبت و 

تبدیل آن به یک عادت خوب خواهد شد.
هدیه مناسب بدهید

برای هدیه دادن تنها منفعت خود را در نظر نگیرید، بلکه 
به احساسات طرف مقابل در زمان دریافت هدیه نیز توجه 
کنید. باید ببینید هدیه می تواند او را خوشحال کند یا نه.

مدافع کارهای خوب باشید
بیشتر افراد مدام ُغر می زنند و برای هیچ کاری از دیگران 
تشکر نمی کنند. الزم است به کارهایی که دیگران برای تان 
انجام می دهند، کم��ی توجه کنید و از آنها قدردانی کنید. 
دادن هدیه ای مناس��ب برای تقدیر از یک کار خیلی خوب 
است و سبب می ش��ود دیگران احساس بهتری در برخورد 

با شما داشته باشند.
رویدادهای مهم را به خاطر بسپارید

همیشه س��الگرد ازدواج و تولد افرادی که با شما ارتباط 
دارند را به یاد داش��ته باشید. اگر مشکلی برای همکار شما 
پیش آمد، با ارس��ال یک یادداشت احساس خود را با او در 
میان بگذارید. یک همدردی ساده، یادداشت، تماس تلفنی 
یا ایمیل باعث می ش��ود رابطه ای دوس��تانه، فراتر از روابط 

حرفه ای و شغلی ایجاد شود.
عادات مثبت را در خود نهادینه کنید

ایجاد عادات خوب و مثبت به ش��ما کمک می کند کسب 
و کاری موفق داش��ته باشید، البته نباید وقتی از محل کار 
بی��رون می آیید تمام رفتارها و عادات خوب را از یاد ببرید. 
دوس��تان، خانواده، همسر و تمام افرادی که با شما ارتباط 
دارند نیاز به دوست داشته شدن دارند و از ایجاد یک رابطه 
خ��وب و صمیمانه با ش��ما لذت می برند. س��عی کنید این 
عادات رفتاری مثبت را در محیط کاری و زندگی ش��خصی 

خود نهادینه کنید.
ب��ه کارگیری این خصوصیات رفت��اری تأثیر زیادی روی 
رابطه  من با مش��تریان، همکاران و کارمندان داشت و تأثیر 
ناب آن را در زندگی شخصی و شغلی خود مشاهده کردم. 
قطعاً ش��ما هم با نهادینه کردن این عادات ساده می توانید 

تغییرات زیادی در زندگی خود به وجود آورید.
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چند عادت ساده ای که زندگی حرفه ای و شخصی تان را متحول می کند

چطور با پرسش های مان مسیر نوآوری را هموار کنیم؟
آبراه��ام مازلو، روانش��ناس مطرح آمریکایی یک جمل��ه معروف دارد که می گوید اگ��ر تنها ابزار تحت 
اختیارتان چکش باش��د آنگاه همه چیز را میخ می بینید. یعنی انسان به شدت تحت تاثیر گذشته است و 
راهکارهایی که برای مسائل مختلف ارائه می کند همگی از گذشته اش ریشه می گیرند، اما محبوس ماندن 
در این چارچوب راه نوآوری را سد می کند. حال سوال اینجاست: چطور باید خود را از باورهای قدیمی و 

تثبیت شده رها کنیم؟ نقش پرسشگری و نوآوری در این مسیر چیست؟
مکس پلنک، پیشتاز فیزیک کوانتوم و برنده جایزه نوبل در این باره می گوید:

وقت��ی روش خود برای نگریس��تن به موضوع��ات مختلف را تغییر می دهید مس��ائل نیز برای تان تغییر 
می کنند.

این در واقع اش��اره ای اس��ت به یکی از بخش های اصل مکانیک کوانتومی که براس��اس آن مشاهده گر 
می تواند نتایج مش��اهدات خود را صرفا با تبدیل شدن به بخش��ی از فرآیند مشاهده تغییر دهد. منظور از 
این اصل نیز چرچوبی است که ما از درونش به اشکال مختلف می نگریم و بر اهمیت انتخاب هوشمندانه 

چارچوب ها تاکید دارد.
اما مش��کل اینجاست که این چارچوب ها عموما به صورت ناخودآگاه انتخاب می شوند و در نتیجه ما به 
ندرت آنها را مورد پرسش��گری قرار می دهیم یا حتی متوجه ش��ان می شویم. مساله دیگر در این باره آنکه 
ما غالبا چارچوب هایی را مورد اس��تفاده قرار می دهیم که دیگر مناس��ب و مطابق ش��رایط پیش روی مان 
نیستند. این مساله نیز خصوصا در دنیای متغیر، نامطمئن و پیچیده و سراسر ابهام کسب و کارها اهمیت 
می یابد. در این عالم، اموری کامال جدید که پیشتر نمونه شان رخ نداده با سرعتی سرسام آور برای مان رخ 
می دهند و روشن است که نمی توان با استفاده از چارچوب های قدیمی آنها را حل )و چه بسا درک) کرد.

ب��ا ای��ن حال اما از آنجا که بخش بزرگی از عالم پیچیده کاری به حل مس��ائل اختصاص دارد، به نوعی 
مه��ارت مهم در رهبری نیاز داریم تا به خود و اطرافیان مان کمک کنیم چش��م اندازهای محدودکننده و 
قدیم��ی را کنار بگذارند و پرس��ش هایی را مطرح کنیم که احتماالت ت��ازه ای را در تمامی جهات )حتی 
جنبه هایی که برای مان بی مفهوم هستند) پیش روی مان قرار دهند. برای گام برداشتن در این مسیر کافی 
اس��ت به پرس��ش هایی که مطرح می کنیم توجه کنید. پرسش های ما مس��یر دیگران را برای پیدا کردن 

پاسخ ها شکل می دهند و در نتیجه این پرسش ها به بخشی از پاسخ بدل می شوند.
برای آنکه از این راهکار اس��تفاده کنید و مس��یر نوآوری را برای تیم خود هموار کنید س��ه نکته زیر را 

همواره در نظر بگیرید:
j1 ضروری اس��ت که به عنوان رهبر از قضاوت کردن خودداری کنید و همواره کنجکاو باش��ید. طبق 
آنچه آرتور کونان دویل )نویسنده و پزشک اسکاتلندی) می گوید: بعد از آنکه ناممکن ها را از بین می برید 

هر آنچه باقی می ماند )جدای از اینکه تا چه اندازه غیرمحتمل است) باید همان حقیقت باشد.
اگر ایده ای دارید که با شرایط در نظر گرفته شده برای آن همخوانی دارد آنگاه فرقی نمی کند که تا چه 
اندازه ناآش��نا به نظر می رس��د در هر حال آن ایده شدنی )یا دست کم ممکن است). در این مرحله باید از 

خود بپرسید فرضیاتی که به صورت خودکار وارد ذهن تان می شوند کدامند؟
j2 احتمال خطا را در نظر بگیرید. برای مدیرانی که در عصر صنعتی تربیت ش��ده اند و عادت دارند که 
همه جواب ها و تجهیزات سفارش��ی خود را در اختیار داش��ته باشند ممکن اس��ت در ابتدا این کار کمی 
دشوار باشد، اما سطح پیچیدگی دنیا از درک و تخصص تکنیکی انسان فراتر رفته و فرقی ندارد که چقدر 
نبوغ دارید و دانش شما تا چه اندازه در رابطه با موضوعات مختلف عمیق است. آنچه که از دیدگاه فردی 
غیرمحتمل ش��مرده می ش��ود محصول تجربیات زندگی اوست و آن مساله از نظر افراد مختلف پاسخ های 

مختلفی می تواند داشته باشد.
به عنوان یک رهبر ش��ما باید بدانید آنچه از نظرتان حقیقت قلمداد می ش��ود ش��اید کامال هم حقیقت 
نداش��ته باش��د. س��پس از خود بپرس��ید که چه چیز می تواند فرضیات تان را غلط کند و با چه روش های 

دیگری می توانید آنچه می بینید را تفسیر کنید؟
j3 برای تس��ت نظام مند فرضیات خود از روش اس��تنباط بیزی کمک بگیرید تا اطمینان تان نسبت به 
نتایج باال برود. این قاعده در واقع چارچوبی را در اختیارتان می گذارد تا در مواقعی که شواهدی در اختیار 
دارید اصولی تر فکر کنید و با کمک آن احتمال آنکه در دام احساس��ات اس��یر ش��وید کمتر است. دخالت 

احساسات یا می تواند خطای مثبت کاذب ایجاد کند یا چشمان شما را به روی نشانه های تهدید ببندد.
پس در اینجا باید از خود سوال کنید که مجموعه باورهای قبلی تان در رابطه با یک موضوع تا چه اندازه 
کامل هس��تند و با در نظر داشتن پاسخ این س��وال از خود بپرسید که چطور می توانید تصورات قبلی تان 

را با شرایط جدید انطباق دهید.
آنطور که دیرین شناسان مطرحی چون نیلز الدریج و استیون جی گولد اشاره می کنند:

فرضیه آنچه فرد می بیند را به او دیکته می کند. انتظارات ما از یک فرضیه نیز به درک ما رنگ می بخشد 
ت��ا جایی که به ندرت پیش می آید از حقایق گردآوری ش��ده تحت تاثی��ر تصویر قدیمی از جهان، مفاهیم 
جدیدی س��اخته شود. نوآوری های قابل توجه نیازمند ترک راهکارهای فعلی هستند و در دنیای پیچیده 
کس��ب و کارها مطرح کردن س��واالت خ��وب می تواند موارد مصرف تازه برای چک��ش را پیش روی افراد 

قرار دهد.
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