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کدام واگذاری ها حساسیت نمایندگان مجلس را برانگیخت؟

»خصوصی سازی« زیر تیغ
چندی پیش بود که رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد این سازمان از تحقیق و تفحص مجلس استقبال 
می کند و به تازگی نیز اعالم شد که »تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار 
دارد، چراکه در این مدت نمایندگان مجلس بارها به س��ازمان خصوصی سازی اتهاماتی وارد کردند و این سازمان نیز 

تلویحا یا علنی گفته که برخی برای منافع شخصی به واگذاری ها حمله می کنند.«
به گزارش ایس��نا، در س��ال های گذشته سیاس��ت های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی درباره توسعه بخش های 
غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ابالغ شد. در آن زمان گفته می شد که اجرای این سیاست های استراتژیک که واگذاری ۸۰درصد از سهام کارخانه ها 
و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می شود، زمینه تحقق اهداف مهمی همچون سرعت گرفتن روند 
رونق اقتصادی و توس��عه کش��ور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را 
فراهم می کند. قرار بود با این سیاست ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری، هدایت و نظام...

همتی: بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین ماه آغاز به کار می کند

سال تعیین سرنوشت به روایت 
رئیس کل بانک مرکزی
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دولت خسارات سیل را از کدام جیب پرداخت می کند؟

چشم امید به صندوق توسعه ملی

اقتصاد دیجیتال توسعه فعالیت استارتاپی را هدف گرفت
رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ

۱۰ نقل قول الهام بخش از سر الکس فرگوسن
۷ ترند دیجیتال مارکتینگ در سال ۱۳۹۸

بازاریابی اینستاگرامی به شیوه اکانت های سرگرمی
بررسی 22 طراحی مینیمال برتر برندهای دنیا

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

موسس هوآوی:
درگیری با آمریکا به نفع ماست

۷
سـال گذشـته قیمت ها در بازار خودرو با فراز و نشیب های 

زیادی همراه بود افزایش قیمت خودروها در ماهای 
پایانی سـال باعث شـد تا شـرکت های خودروساز 

 خودرو در سال 98 
گران می شود یا ارزان؟

یادداشت
۹۸ زماِن خانه تکانی و 

اندیشیدِن نو

سال که نو می ش��ود عموما 
در ب��اب دو موض��وع ب��ه فکر 
ف��رو می رویم. یک��ی خودمان 
و دیگ��ری فرات��ر از خودمان و 
شگفتا که این هر دو، رابطه ای 
افکارمان  ناگسس��تنی دارن��د. 
در باب خود، عهدی ش��خصی 
و میثاق��ی فردی اس��ت برای 
اعتالی زندگ��ی خودمان و در 
چارچ��وب خ��ود و خان��واده و 
محل کار. امری خصوصی است 
که در این مقال نمی گنجد، اما 
دومی عمومی است و می شود 
بابش را باز کرد. در س��ال های 
اخیر غالبا ب��ا حِس بدفرجامی 
نوشته ام. به عبارتی پیش از هر 
دست نوشته ای، عموما از خودم 
پرس��یده ام چ��ه می ش��ود اگر 
ننویس��یم و اگر نگوییم؟ یادی 
پراحساس  اندیش��مند  از  کنم 
و دلواپس ای��راِن امروز، جناب 
مس��تطاب محس��ن رنانی که 
در س��ال ها و ده��ه اخیر مدام 
انذار می دهد و غصه می خورد. 
مدت��ی قب��ل یادداش��تی از او 
خوان��ده ب��ودم ک��ه در وادی 
حی��رت و ش��یدایی ب��ا خ��ود 
اندیشه می کرد که چه سود از 
این همه اندیشه ورزی و گفتن 

و نوشتن؟! و در کمال 
2سوگ و اندوه به...

دوشنبه
۱۹ فروردین

۱۳۹۸

2 شعبان ۱44۰ - سـال پنجم
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فتح اله آقاسی زاده
عضو دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

فرصت امروز: فاز نخست خط شش مترو تهران دیروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری 
رسید.  حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح های شهری شهرداری تهران، خط شش مترو تهران 
را از طوالنی ترین خطوط مترو منطقه و از افتخارات جمهوری اس��المی دانس��ت و گفت: مترو 
تحولی مثبت برای حمل و نقل، مصرف کم انرژی و حفظ محیط زیست تهران است. روحانی 
با تاکید بر اینکه تهران باید توسط جنگل ها محاصره و جلوی توسعه بی رویه هم گرفته شود، 
صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها را معامله جان مردم با پول کثیف برشمرد و گفت: سیل 
فروردین صدای رسای طبیعت بود و باید سال ۹۸ را سال آزادسازی طبیعت در کل ایران کنیم.
رئیس جمهور با تبریک اعیاد شعبانیه و ابراز خرسندی از افتتاح پروژه های مربوط به محیط 
زیست در استان تهران، گفت: در آغاز انقالب اسالمی یکی از مباحث باورنکردنی، تردیدها برای 
ساخت متروی تهران بود و اینکه آیا این پروژه به نفع مردم تهران است و یا کل کشور و از بودجه 
عمومی نباید صرف س��اخت متروی تهران ش��ود، اینکه مترو پروژه لوکس است و باید اتوبوس 
برای مردم تهران تهیه کرد و همچنین این پروژه کشور ما را به بیگانگان وابسته خواهد کرد و 
با استقالل و خودکفایی منافات دارد. روحانی با بیان اینکه در کمال تعجب نه افراد خاصی که 
اطالعات کافی نداشته باشند بلکه معروف، روشنفکر و تحصیلکرده با پروژه متروی تهران مخالف 
بودند، گفت: آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی بر اجرای طرح مترو اصرار داشت و در مجلس اول 
مخالفت هایی با اجرای این پروژه صورت می گرفت، اما طی جلساتی توسط نمایندگان مجلس 
دوم شورای اسالمی اجرای متروی تهران تصویب شد که بنده و آیت اهلل دری نجف آبادی مسئول 

پیگیری و اجرای این پروژه شهری شدیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز شاهد یک تحول مثبت برای محیط زیست و حمل و 
نقل سریع، ایمن، سالمت و با مصرف کم انرژی در تهران هستیم، افزود: خط ۶ متروی تهران 
با توسعه به سمت جنوب، یک طرح توسعه متروی ۳۸ کیلومتری می شود که از طوالنی ترین 

خطوط متروی تهران و حتی طبق گفته مسئولین در منطقه خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، روحانی با اشاره به سیل در فروردین سال ۹۸، گفت: از 
افتخارات جمهوری اس��المی ایران طرح های مهم توسعه کشور است و امروز شاهد هستیم که 
در ایام نوروز با رحمت خدا و رنج و سختی بندگان مواجه بودیم و در عین حال این طرح های 
توسعه ای همچون سدسازی، جان هزاران نفر در کشور را نجات داد. رئیس جمهور با قدردانی 
از تالش های مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دوران سازندگی و سدسازی، گفت: اگر سد 
دز، کرخه، کارون و شهید عباسپور نبود، وضع استان خوزستان امروز متفاوت بود و در شب های 
بارانی ۱۲ فروردین ۸ هزار و ۵۰۰ متر س��یالب در ثانیه وارد کرخه می شد که قطعاً در صورت 
نبودن س��د کرخه مشکالت زیادی برای استان خوزستان به وجود می آمد. روحانی با تأکید بر 
اینکه برای قضاوت در مورد طرح های توس��عه باید بلندمدت نگریس��ت، ابراز امیدواری کرد که 

سیل فروردین ماه باعث تحولی مثبت برای آزادسازی و مسیل رودخانه ها باشد.
رئیس جمهور با ابراز تعجب از س��اخت واحدهای مس��کونی در مس��یر رودخانه ها با صدور 
برخی مجوزهای غیرقانونی از س��وی برخی از دس��تگاه ها، گفت: صدور مجوز ساخت در بستر 
رودخانه ها معامله جان مردم با پول کثیف اس��ت و باید سال ۹۸ را سال آزادسازی طبیعت در 

کل ایران کنیم.
روحانی با بیان اینکه س��یل فروردین ماه هش��دار و صدای رسای طبیعت بود و وقتی مسیر 
سیل را خراب کنیم، سیل هم با خسارت می آید و باید حقوق طبیعت را حفظ کنیم، ادامه داد: 
باید به الیروبی رودخانه ها و رفع موانع در مسیر آنها توجه بیشتری شود و نباید ساخت پل را 
ارزان تمام کنیم، چرا که پل های مقاوم می تواند در هنگام بروز سیالب ها جلوی تخریب منازل 

مسکونی و جاده ها را بگیرد.
رئیس جمهور کمک به توسعه کمی و کیفی مترو را مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه گذاری 
بسیار بزرگی در مترو انجام شده است، منتها این سرمایه گذاری بیشتر کمی بوده است و باید 
کیفی تر شود و کمک کنیم ناهمزمانی که در احداث تونل ها و تأمین تجهیزات مترو وجود دارد 
از بین برود. روحانی تصریح کرد: حتماً برای متروی تهران و توسعه کیفی آن راه حل داریم چرا 

که توسعه آن برای رفاه مردم و نیز جلوگیری از افزایش مصرف انرژی، ضروری است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: براس��اس گزارشات تهیه شده هر فردی که از مترو استفاده 

می کند به طور متوسط حدود نیم لیتر در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل می آید و اگر این 
گزارش دقیق باشد، با توسعه مترو صرفه جویی بسیار خوبی در بخش انرژی که تقریباً در کشور 
مجانی توزیع می ش��ود و اصولی مصرف نمی گردد، صورت می گیرد. روحانی خاطرنش��ان کرد: 
مصرف باالی انرژی در کش��ورمان هم موجب آلودگ��ی و هم هدررفت ثروت ملی و همچنین 
موجب فساد و قاچاق می شود که عمدتاً به خاطر تفاوت قیمتی است که با کشورهای همسایه 

وجود دارد.
رئیس جمهور افزود: حتی اگر شرایط تحریم وجود نداشت و به طور عادی احتماالً قیمت دالر 
امسال حدود ۶ هزار تومان بود باز هم قیمت سوخت نسبت به کشورهای همسایه قابل مقایسه 
نیست و باز هم قاچاق انجام می شد. روحانی خاطرنشان کرد: در ایام عید بیش از ۱۰۰ میلیون 
لیت��ر در روز بنزین مصرف ش��د و به طور عادی نیز روزان��ه ۷۰ الی ۸۰ میلیون لیتر بنزین در 
کشورمان مصرف می شود که اگر شرایطی فراهم شود که حتی نیمی از آن صادر شود، می توان 
از آن برای رفاه بیشتر مردم استفاده کرد. رئیس جمهور تصریح کرد: توسعه مترو می تواند هم 
برای رفاه و راحتی مردم و هم جلوگیری از مصرف بی رویه و هم برای محیط زیست مفید باشد.
روحانی گفت: میزان توسعه و پیشرفتی که در حوزه های مختلف به ویژه سدسازی، افزایش 
توان نیرو و برق، جنگل کاری و مترو در کشور طی ۴۰ سال گذشته انجام شده با قبل از انقالب 
قابل مقایس��ه نیس��ت و حرف هایی بعضاً  نادرست و ناروایی در این زمینه زده می شود که ظلم 
به انقالب است. رئیس جمهور اظهار داشت: امروز ۷ خط مترو در تهران احداث شده است که 
می تواند کمبودهایی که در شهر بزرگی مانند تهران وجود داشت را جبران کند و به فضل الهی 
با کمک دولت این مسیر برای رفاه حال مردم ادامه پیدا خواهد کرد. روحانی در بخش دیگری از 
سخنان خود بازآفرینی بافت های فرسوده و موضوع مسکن را یک ضرورت اساسی توصیف کرد 
و گفت: پیام سیل و زلزله این است که بافت های فرسوده باید احیا شود و تهران جایی است که 

باید آن را در برابر زلزله، سیل و توفان احتمالی مصون بسازیم.
رئیس جمهور با اش��اره به بافت ها و محله های فرس��وده در تهران، گف��ت: در این بافت های 
فرسوده در صورتی که یک حادثه طبیعی اتفاق بیفتد، بدون تردید کمک رسانی با مشکل مواجه 
خواهد بود لذا باید کمک کنیم تا این بافت ها احیا ش��وند و بدون ش��ک اگر یک محله و بافت 
فرسوده نوسازی شود، هم ثروت مردم، افزایش می یابد و هم برای حفظ جان و رفاه مردم مفید 
خواهد بود. روحانی تصریح کرد: در آغاز به کار ش��هرداری آقای حناچی به ایشان تأکید کردم 
که احیای بافت های فرسوده از اولویت های ضروری و بسیار مهم است و در این راه با همه توان 
کمک خواهیم کرد و چنانچه دستگاه های دولتی زمینی در اختیار دارند باید آن را به توسعه گر 
واگذار کنند و دولت نیز با اعطای وام بانکی به توسعه گر و خریدار کمک و مساعدت های الزم 

را به عمل خواهد آورد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر ۳ پروژه ای که امروز افتتاح شد به عنوان ۳ طرح مهم، پایدار 
و ادامه دار در تهران است که در همه آنها دولت آماده کمک  به شهرداری و شورای شهر است تا 
شاهد تهرانی آبادتر و با رفاه بیشتر برای مردم و محیط زیست سالم تر باشیم. روحانی همچنین 
اقدامات انجام شده در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: رفع 
آلودگی هوا هم برای سالمت مردم و هم حیثیت شهر تهران به عنوان مرکز کشور بسیار حائز 
اهمیت است و همه باید توجه داشته باشند که آنچه در تهران ساخته می شود، در حقیقت به 

نوعی خدمت به همه مردم کشور است.
گفتنی است فاز نخست خط شش مترو تهران شامل۹ کیلومتر از بخش جنوبی این خط با سه 
ایستگاه میدان شهدا، بعثت و دولت آباد روز یکشنبه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

دکتر حسن روحانی طی مسیر سفر درون شهری ایستگاه بعثت تا ایستگاه دولت آباد مترو که 
رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران نیز وی را همراهی می کردند، با توضیحات مسئوالن 

در جریان روند ساخت، تکمیل و  ایمن سازی خطوط مترو شهری تهران و حومه قرار گرفت.
همچنین دو پروژه بزرگ شهر طرح توسعه کمربند سبز پیرامون شهر تهران شامل بهره برداری 
از ۱۲۵۰  هکتار جنگلکاری دامنه جنوبی البرز و طرح احداث واحدهای مسکونی و تجاری امید 
تهران)بهاران شرقی( شامل ۳۲۴ واحد مسکونی و ۹۹ واحد تجاری با حضور رئیس جمهور و به 

صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

چطور همه افراد می توانند ازدواجی پایدار داشته باشند؟
»مسئله ازدواج پایدار« به روایت لوید شپلی

لوید ش��پلی در ژوئن ۱۹۲۳ در ش��هر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. او که تحصیالت 
خود را در آکادمی فیلیپس اکس��تر آغاز کرده  بود، برای تکمیل کارش ابتدا به دانش��گاه هاروارد و در 
نهایت به منظور گرفتن دکترا به دانش��گاه پرینس��تون رفت. »ارزش ش��پلی« از پایان نامه دکترای او 
بیرون آمد و از همان س��ال ۱۹۵۳ نام او را در بین چهره های مهم اقتصاد قرار داد. در س��ال ۲۰۱۲، در 
حالی که ۸۹ س��ال س��ن داشت، موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد ش��د و ۴ سال بعد، یعنی در بهار 

۲۰۱۶ درگذشت.
به گزارش آینده نگر، ش��اید نام هیچ اقتصاددانی به اندازه لوید شپلی، بر روی مدل ها و الگوریتم های 
مختلف قرار نگرفته باش��د. این اقتصاددان آمریکایی که در سال ۲۰۱۲ موفق به اخذ نوبل اقتصاد شد، 

یکی از تاثیرگذارترین چهره های اقتصاد ریاضیاتی و نظریه بازی است.
یکی از مش��هورترین مس��ائل اقتصاد و علوم کامپیوتر، »مس��ئله ازدواج پایدار« است. مسئله ازدواج 
پایدار به صورت خالصه چنین صورتی دارد: اگر یک مجموعه مرد داش��ته باش��یم و یک مجموعه زن 
و افراد هر یک از این دو مجموعه براس��اس اولویت ه��ای خود، افراد مجموعه مقابل را رتبه بندی کرده 
باش��ند، باید ازدواج بین مرد و زنی انجام ش��ود که هر کدام، هیچ مرد یا زن دیگری را در رتبه ۱ قرار 

نداده باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا شود، می توانیم از پایداری ازدواج سخن بگوییم.
برای حل این مسئله الگوریتم های مختلفی تاکنون پیشنهاد شده اند و از ظاهر قضیه هم معلوم است 
ک��ه چنین مثالی در دنیای واقعی، کاربردهای بس��یار زی��ادی دارد. معروف ترین مثال واقعی از چنین 
مسئله ای تخصیص دانشجویان پزشکی به نوبت های بیمارستانی است. سال ۲۰۱۲ بود که نوبل اقتصاد 

به لوید شپلی و الوین راث به خاطر »نظریه تخصیص پایدار و کاربردش در طراحی بازار« داده شد.
س��ال ۱۹۶۲ بود که دیوید ِگیل و لوید ش��پلی ثابت کردند که به ازای هر تعداد برابر از زن و مرد، 
هم��واره راهی برای حل این مس��ئله وجود دارد و می توان تمام ازدواج ها را پایدار س��اخت. این روش 

امروزه با نام الگوریتم گیل- شپلی شناخته می شود. این الگوریتم سه مرحله مختلف دارد:
در مرحله اول، هر مرد، از زنی که بیش از بقیه دوست دارد، خواستگاری می کند و زن به خواستگار 
مورد نظرش »ش��اید« و به باقی خواستگارها »خیر« پاسخ می دهد. در این مرحله هر زنی با مرد مورد 

عالقه خود »نامزد« شده و بالعکس.
در مرحل��ه بع��د، هر مردی که تاکن��ون نامزد پیدا نکرده، به زن مورد عالقه اش – چه نامزد داش��ته 
باش��د، چه نداش��ته باشد- پیشنهاد ازدواج می دهد. زن هم اگر نامزد نداشته باشد، یا این مرد جدید را 
به نامزد فعلی اش ترجیح دهد با »شاید« پاسخ می دهد. در نهایت هم این دوره  ها آنقدر تکرار می شوند 

که همه نامزد داشته باشند.
ای��ن الگوریتم ادعا می کند که در نهایت همه ازدواج خواهند کرد و تمام ازدواج ها هم پایدار خواهند 
بود. طی نیم قرن اخیر، جدای از الگوریتم های دیگر، گام های بس��یاری برای بهینه سازی این الگوریتم 
صورت گرفته  است. بهینه سازی یک الگوریتم به معنای کمتر کردن مراحل محاسباتی آن است، تا در 

صورت پیاده سازی در یک فضای واقعی، با سرعت بیشتری به پاسخ برسد.
»ارزش شپلی« طرح یک راه حل در نظریه بازی است. این طرح اولین بار در سال ۱۹۵۳ توسط لوید 
ش��پلی مطرح شد. براساس این طرح، به هر یک از بازیکنان هم دست در نظریه بازی، توزیعی خاص از 
مجموع ارزش افزوده تولید ش��ده توس��ط همه بازیکنان، ارائه می شود. »ارزش شپلی« با مجموعه ای از 

ویژگی های مطلوب شناخته می شود. هارت در سال ۱۹۸۹ این طرح را به شکلی کامل بررسی کرد.
برای فهمیدن دقیق این طرح، باید سری بزنیم به چینش آن: مجموعه ای از بازیکنان در همکاری با 
هم دس��تاوردی به صورت مجموع حاصل می کنند. از آن جایی که ممکن است برخی از بازیکنان تاثیر 
بیشتری در این اتحاد یا قدرت چانه زنی باالتری نسبت به دیگران داشته باشند، در هر بازی خاص، چه 
توزیع خاصی از ارزش افزوده تولید ش��ده، باید به دست بیاید؟ به بیان دیگر: در یک همکاری، اهمیت 
هر بازیکن چقدر اس��ت و یک بازیکن مش��خص باید توقع معقوالنه چه میزان عایدی را داش��ته باشد؟ 

»ارزش شپلی« یک پاسخ ممکن به این سوال را ارائه می دهد.
تاثیر این طرح ش��پلی خود را در بازی هایی که براساس تقسیم هزینه ایجاد می شوند نشان می دهد. 
این بازی ها با توابع هزینه ای سر و کار دارند. در این بازی ها، قاعده تقسیم هزینه که »هزینه آنارشی« 
را بهینه س��ازی می کند و در ادامه آن پایداری قیمت ها پدید می آید، دقیقا قاعده ای مبتنی بر »ارزش 

شپلی« است.
در تاثی��ر لوید ش��پلی همین نکته بس اس��ت که تقریبا ۶۰ س��ال پس از چنی��ن طرح ها و نظریات 

درخشانی، هنوز هم قابلیت دفاع و کاربرد آنها در بسیاری از تصمیمات اقتصادی وجود دارد.

با حضور روحانی

بخش جنوبی خط 6 مترو تهران افتتاح شد



خس��ارت گس��ترده س��یالب نوروزی، آن هم در س��الی که بسیاری از 
اقتصاددانان س��ال ۹۸ را سال س��خت اقتصاد ایران توصیف می کنند، در 
ش��رایطی است که پرونده بودجه ۹۸ هم بسته شده است و منابع بودجه 
دیگر جایی برای سیل ندارد؛ در چنین شرایطی باید دید دولت با استفاده 
از کدامیک از راه های جایگزین می خواهد هزینه این خسارت ها را تأمین 
کند؟ آیا برای کمک به س��یل زدگان، دولت به س��راغ تسهیالت بانکی یا 
منابع ارزی صندوق توسعه ملی خواهد رفت یا از گزینه های دیگری مانند 
انتش��ار اوراق قرضه برای تأمین مالی خود در این شرایط استفاده خواهد 

کرد؟
براساس برآوردهای اولیه، سیالب اخیر در حوزه زیرساخت های جاده ای 
۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصوالت کشاورزی ۴,۸۰۰ میلیارد تومان )تنها دو 
استان گلستان و مازندران( و زیرساخت های ارتباطاتی و اطالعاتی ۱,۵۰۰ 
میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. این رخداد طبیعی همچنین تا 
به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی 

زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.
این اما تنها بخش��ی از برآوردهای اولیه از خسارت سیل در استان های 
گلس��تان، لرستان، مازندران و برخی استان های آسیب دیده دیگر است و 
درحالی که خطر س��یالب همچنان بخش عمده ای از استان خوزستان را 
تهدید می کند، ممکن اس��ت میزان خس��ارات از آمارهای فعلی هم فراتر 

برود.
بودجه ۹۸ جایی برای سیل ندارد

به گزارش ایس��نا، مجموع این اتفاقات در کنار بی خانمان شدن تعداد 
کثیری از ش��هروندان بر اثر تخریب منازل شان باعث می شود تا بار مالی 
زیادی بر دولت تحمیل شود، دولتی که در این شرایط موظف است تا از 
شهروندان خود در برابر بالیای طبیعی حمایت کند. مساله اصلی اما این 
اس��ت که دولت امسال یکی از سخت ترین س��ال های اقتصاد خود را در 
پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث احتمال بروز 

کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند.
در چنین ش��رایطی علی الریجانی –رئیس مجلس ش��ورای اسالمی- 
خی��ال همه را از بابت بودجه راحت ک��رد و گفت: پیش بینی نمی کردیم 
که در ابتدای س��ال با این حجم خسارت در بحث سیالب مواجه شویم و 
باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران خسارت های سیالب 

کشور در نظر بگیریم.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت های 
سیل بر زیرساخت ها، منازل، کش��اورزی و دامپروری و دیگر دارایی های 
م��ردم تاکید کرده اس��ت که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاس��خگویی به این 

مسائل را ندارد و در کنار تسهیالت بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی ضروری خواهد شد.

زور تسهیالت بانکی به خسارات می رسد؟
گذشته از اینکه تس��هیالت بانکی در سالی که با عنوان »رونق تولید« 
نام گذاری شده است باید به سمت حوزه های تولیدی هدایت شود، اساساً 
اینکه تس��هیالت بانکی ظرفیت پوشش خسارات اخیر را هم داشته باشد 

جای سوال است.
از سوی دیگر پرداخت تسهیالت ریالی بدون پشتوانه آن هم در شرایط 
فعلی می تواند مصداق اصطالح »چاپ پول« باشد که احتماالً دارای تبعات 
تورمی خواهد بود. به همین خاطر هم هست که رئیس کل بانک مرکزی 
در کنار تسهیالت بانکی از ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 

هم صحبت کرده است.
2.۳ میلیارد دالر تسهیالت ارزی کجا هزینه می شود؟

همه اینها در حالی است که در جریان تصویب بودجه سال ۹۸، تکالیف 
بودجه ای عمده ای بر دوش صندوق توسعه ملی گذاشته شده و قرار است 

۲.۳ میلیارد دالر از این ذخایر ارزی برای ۱۰ بخش اختصاص پیدا کند.
صندوق توس��عه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان 
موفق حس��اب ذخیره ارزی راه اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد 
ناش��ی از فروش نفت، گاز، میعان��ات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت 
ماندگار، مولد و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های 

آینده از محل نفت، گاز و فرآورده های نفتی شروع به کار کرد.
بر این اس��اس با توجه به اینکه صندوق محلی برای ذخیره بخش��ی از 
منابع ارزی بود به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبی برای مصارف آن 
مشخص شد و به طور خاص بخش های دولتی از مشمولیت آن خارج شد.

با این وجود در این سال ها بارها پیش آمده که منابع صندوق در محلی 
خارج از مصارف تعیین شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است. البته ظاهراً 
این برداش��ت با دریافت مجوز بوده اس��ت و همچنان هم این روند ادامه 
داش��ته و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه ای موجود، 
صندوق بیش��تر محلی است برای جبران کسری های موجود تا ذخیره ای 

برای آینده و یا مصارف تعیین شده در اساسنامه آن.
این در حالی است که در کنار منابعی که در سال های گذشته از صندوق 
برداش��ت ش��ده و به هر نحوی در اختیار بخش های مختلف قرار گرفته 
اس��ت، در قان��ون بودجه نیز منابعی برای خروج از صندوق توس��عه ملی 

تعریف می شود.
تکالیف بودجه برای صندوق

در بودجه س��ال جاری نیز با دریافت مجوز و تصویب مجلس به دولت 

اجازه داده شده است تا ۲میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال 
جاری به صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت ارزی و با تضمین دولت 

در اختیار ۱۰ بخش قرار دهد.
بر این اساس طرح های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون 
یورو، آبخیزداری و آبخوان داری ۱۵۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب 
ریزگردها و تأثیر آن بر ش��بکه های برق تا ۱۰۰میلیون یورو، تقویت بنیه 
دفاعی در اجرای ماده )۱۰۶( قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ میلیارد یورو، 
تجهیزات آزمایش��گاهی و کارگاهی دانش��گاهی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری ۴۰ میلیون یورو، طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی ۱۵ میلیون 
ی��ورو، طرح ه��ای نوآورانه معاونت علمی و فن��اوری رئیس جمهور تا ۷۰ 
میلیون یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، طرح های آبرسانی 
روستایی و عشایری و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و 
ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا ۵۰ میلیون یورو، مجموع ۱۰ 
طرحی هس��تند که از منابع صندوق برای امسال برداشت شده و به آنها 

اختصاص داده خواهد شد.
طبق قانون بودجه باید برنامه عملیاتی و جریان وجوه با تاکید بر ایجاد 
س��ازوکارهای الزم برای س��نجش، کنترل و تضمین دستگاه های متولی 
ب��رای تحقق اه��داف راهبردی طرح ها به تأیید س��ازمان برنامه و بودجه 
برس��د. همچنین تخصیص مرحله ای منابع به صورت ارزی و ریالی پس 
از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه 
و صندوق توس��عه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه های متولی انجام 

می شود.
اساسنامه صندوق چه می گوید؟

این در شرایطی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن 
باید برای اعطای تس��هیالت به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های 
اقتص��ادی متعلق به مؤسس��ات عمومی غیردولتی برای تولید و توس��عه 
س��رمایه گذاری های دارای توجیه فن��ی، مالی و اقتصاد، همچنین اعطای 
تس��هیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و 
تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می ش��وند از طریق منابع 

خود یا تسهیالت اتحادیه ای اختصاص پیدا کند.
در عین حال که اعطای تس��هیالت خرید ب��ه طرف های خریدار کاال و 
خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و همچنین سرمایه گذاری 
در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تس��هیالت به س��رمایه گذاران 
خارجی با در نظر گرفتن ش��رایط رقابتی و بازدهی مناس��ب اقتصادی به 
منظور جلب و حمایت از س��رمایه گذاران در ایران از دیگر محل مصارف 

قانونی صندوق توسعه ملی به شمارمی رود.

دولت خسارات سیل را از کدام جیب پرداخت می کند؟

چشم امید به صندوق توسعه ملی

با توجه به سیاس��ت هاي جهاني در راس��تاي کاهش انتشار کربن و 
ظهور تکنولوژي هاي نوین براي اس��تخراج نف��ت از منابع غیرمتعارف، 
کماکان مي توان از ذخایر نفت ایران تا مدت زمان طوالني بهره برداري 
ک��رد، بنابراین در حال حاض��ر مهم تر از تخمین مقادی��ر نفت ایران، 
تخمین ظرفیت کشور در استخراج نفت از ذخایر است. از مجموع ۹۸ 
می��دان نفتي در ایران، از س��ال ۱۹۱۳ تاکن��ون در حدود ۷۲ میلیارد 
بشکه نفت استخراج ش��ده است. نرخ کاهش سالیانه میادین نفتي در 
ای��ران � با در نظ��ر گرفتن تعمیرات � ۶درصد، می��زان تولید چاه هاي 
جدید در س��ال ۲۰۱۶ در ح��دود ۱/۷ میلیون بش��که در روز )با نرخ 
کاهش۳/۲درصدي در س��ال( و میزان بهره ب��رداري از میادین به ازاي 
تزری��ق یک میلی��ون مترمکع��ب گازطبیعي، در حدود ۴هزار بش��که 
نفت برآورد شده اس��ت. براساس محتمل ترین سناریو، انتظار مي رفت 
ظرفیت تولید نفت خام تا پیش از س��ال ۲۰۲۰ به ۴میلیون بشکه در 
روز و تا س��ال ۲۰۳۰ به ۴/۴ میلیون بش��که در روز برس��د. همچنین 
انتظ��ار مي رود درآمد ناخالص س��الیانه از نفت در دهه آینده به مقدار 
آن در س��ال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ برس��د که چیزي در ح��دود۱۵۰ میلیارد 

دالر بوده است.

نتایج تحلیل ها نش��ان داده اس��ت که تا اواس��ط ده��ه آینده، ایران 
مي توان��د از ذخای��ر توس��عه نیافته ب��راي جبران کاهش برداش��ت از 
ذخایر توس��عه یافته خود اس��تفاده کند. یعني ذخایري که هنوز آماده 
بهره برداري نیستند باید به مرحله اي برسند که بتوان از آنها بهره برداري 
را آغاز کرد. با این حال، مشکل اصلي از بعد از اواسط دهه آینده آغاز 
مي ش��ود که حفظ نرخ تولید در همان س��طح، مستلزم بهره برداري از 
تعداد بیش��تري چاه، تزریق مقادیر۱ مصنوعي بیش��تري گاز طبیعي، 
استخراج و سرمایه  گذاري بیشتر در این بخش است، بنابراین علي رغم 
آنکه انتظ��ار مي رود درآمد ناخالص افزایش یاب��د، افزایش هزینه هاي 
تولید به عالوه افزایش مصرف در داخل کش��ور، اجازه افزایش صادرات 

را از سطح مشخص پس از سال ۲۰۲۵ نمي دهد.
به اعتقاد کارشناسان، چهار عاملي که بیشترین تأثیر را روي ظرفیت 

تولید نفت در ایران دارند، شامل این موارد است:
* کاهش سالیانه میادین نفتي

* نرخ بهره وري ازچاه ها
* تغییرات موقت در میزان بهره وري از چاه هاي جدید
* میزان نفتي که از طریق تزریق گاز به دست می آید

نتایج تحقیقات نش��ان داده اس��ت که نرخ کاهش میادین نفتي در 
ایران۶درصد در هر سال بوده است. این میزان بیانگر این موضوع است 
ک��ه در صورتي که تزریق گاز و تعمیرات چاه با همین س��رعت پیش 
روند و هیچ چاه جدیدي تولید نداش��ته باش��د، ظرفیت تولید سالیانه 
۶درص��د کاهش مي یابد که معادل با ۲۴۰ هزار بش��که در روز با نرخ 
تولید کنوني اس��ت. عامل دوم نرخ بهره وري از چاه هاس��ت. مطالعات 
نش��ان داده است که بهره وري از چاه هاي تازه تأسیس در حدود ۱۹۰۰ 
بش��که در روز بوده است به طوري که میانگین بهره وري از کلیه چاه ها 
۱۵۰۰ بش��که در روز است. س��ومین عامل مهم، تغییرات نرخ تولید از 
چاه هاي جدید در هر س��ال اس��ت. نتایج نش��ان داده است که در بازه 
زماني مابین سال هاي ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶، میانگین تولید چاه هاي جدید 
در س��ال اول بهره برداري، از ۳/۸ به۱/۷ هزار بشکه در روز تغییر کرده 
است که س��الیانه چیزي در حدود۳/۲درصد کاهش را نشان مي دهد. 
چهارمی��ن عامل، تأثی��رات تزریق گاز در بازیابي نفت خام اس��ت. در 
ایران هنوز مرجعي که بتواند به صورت دقیق مقادیر نفت تولید ش��ده 
با استفاده از روش تزریق را بیان کند وجود نداشته و مقادیر مختلفي 

براي نفت تولید شده با این روش بیان شده است.

کاهش 6درصدی برداشت ساالنه از میادین نفت

نفت ایران در آینده چه روزگاری دارد؟

یادداشت

۹۸ زماِن خانه تکانی و اندیشیدِن نو

سال که نو می شود عموما در باب دو موضوع به فکر فرو می رویم. 
یک��ی خودمان و دیگری فراتر از خودمان و ش��گفتا که این هر دو، 
رابطه ای ناگسس��تنی دارند. افکارمان در باب خود، عهدی شخصی 
و میثاقی فردی اس��ت برای اعتالی زندگی خودمان و در چارچوب 
خود و خانواده و محل کار. امری خصوصی اس��ت که در این مقال 

نمی گنجد، اما دومی عمومی است و می شود بابش را باز کرد.
در س��ال های اخیر غالبا با حِس بدفرجامی نوش��ته ام. به عبارتی 
پیش از هر دست نوش��ته ای، عموما از خودم پرسیده ام چه می شود 
اگر ننویس��یم و اگر نگوییم؟ یادی کنم از اندیش��مند پراحساس و 
دلواپس ایراِن امروز، جناب مستطاب محسن رنانی که در سال ها و 
دهه اخیر مدام انذار می دهد و غصه می خورد. مدتی قبل یادداشتی 
از او خوان��ده بودم که در وادی حیرت و ش��یدایی با خود اندیش��ه 
می کرد که چه س��ود از این همه اندیش��ه ورزی و گفتن و نوشتن؟! 
و در کمال س��وگ و اندوه به این نتیجه رس��یده بود که بهتر است 

مدتی سکوت  اختیار کند و دم فرو بندد.
از سِر صدق و راستی، باید اعتراف کرد که این حال و روزِ بسیاری 
از اندیشه کنندگان و دغدغه مندان توسعه ایران در این سال هاست. 
به دور از مقام قیاس و تقلید، مایلم اعتراف کنم که آنچه که رنانی 
بدان رسیده است، سال هاس��ت که کوچکی چون من و بسیاری از 

بزرگان بلند نظر به کنج عزلت نشسته نیز بدان رسیده اند!
تلخ اس��ت ک��ه غالبا داریم به این نتیجه می رس��یم که س��اکت 
ش��ویم... تلخ اس��ت که می فهمیم  اما می خواهیم تمرین کنیم که 
کمتر بفهمیم و کمتر بیندیشیم. تلخ است. در واقع هم سخت است 
و هم تلخ که کم کم داریم به خودمان می قبوالنیم که واقعیت های 
کج و معوج را بپذیریم و ت��الش برای تغییر واقعیت های بدکارکرد 
و تکیه بر اصالحات  اصولی را بیهوده و خودس��وز تلقی می نماییم. 
سخت تر و تلخ تر، کارکردها و سیگنال های ارسالی از سوی ساختار 
و نظام��ات موجود اس��ت که این چنین منش و رفت��اری را ترغیب 

می کند.
وضع دش��وار و پرآش��وبی ش��کل گرفته اس��ت... اندیشمندان و 
دغدغه مندان، در دوگانه پذیرش واقعیت ها یا تغییر آنها با خودشان 
در جدال هستند، چرا که دائما با دو تهدید عدم ثمربخشی و انزوا، 
مواجه هستند. دو عاملی که اندیشه ورزی و نوشتن و انذار و تبشیر 
را غیرعقالنی و غیرمنطقی نشان می دهند. در چنین شرایطی کدام 
آدم عاقلی، مایل اس��ت برای اصالح واقعیت های سیستمیک موجد 
ش��رایط موج��ود، خود را ب��ه آب و آتش بزند؟ با کدام پش��تیبانی 
و ب��ا ک��دام انگیزه؟ حاصل چنی��ن وضع و ش��رایطی، خوش اقبالی 
واقع گرایان ِخاموش و بداقبالی و انزوای آدم های متعهد انذاردهنده 

و اصالح گرا، شده است.
با توجه به چنین ش��رایطی، شایسته می دانم در این روزهای نو، 
ب��رای آنها که چرخ روزگار ما را می چرخانن��د و زندگی ما ایرانیان  
و این نس��ل را رقم می زنند، س��خنی برای تامل تقدیم نمایم. شاید 
در عین نومیدی و از باب مسئولیت اجتماعی و نه کارمندی، ره به 
جایی ببرد و روزنه ای بگش��اید. من این دلواپس��ی را مدتی پیش با 
بزرگی که امروز بر منصب وزارتی نامدار نشس��ته، در میان گزارده 
بودم. می دانس��تم که او نیز در هروله درون و برون مانده اس��ت و 
البته روش��ن بود که او نیز در دو راهی سکوت و سخن مانده است. 
مدت��ی بعد)نوروز ۱۳۹۸(، عزیز دیگ��ری مخاطب همان گفت و گو 

بود...آشکار و عمومی اش می کنم:
۴۰ س��ال از استقرار جمهوری اس��المی و رخداد انقالب اسالمی 
۱۳۵۷ گذشته است. کامیابی هایی بسیار حاصل شده است که قابل 
فخر و مباهات است. مگر می شود نقاط درخشاِن ۴۰ساله را ندید و 

کتمان کرد. اما این همه داستان نیست.
روی دیگر، آن اس��ت که فاصله میان آنچه که ش��ده و آنچه که 
باید بش��ود، بس��یار اس��ت و قابل توجه، آن هم در مقایسه با توان 
بالقوه سرمایه های انسانی و نقاط قوت و مزیت های سرزمین بزرگ 
ایران در ۱۳۹۸. گویی بس��یاری از آنها که در اردوی همراهان قرار 
می گیرند و به عافیت می رس��ند، یادش��ان می رود که آنچه قرار بود 
بشود، در این حد قرار نبوده باشد. وعده انقالب ۵۷، انسانیت و آب 

و نان در کنار هم بود. افق هایی بلند و ستودنی و نویدبخش!
۴۰س��ال بس��ان هر دولت و حکومتی، کامیابی ها و دستاوردهای 
سترگ و قابل افتخاری داشته ایم، اما فراموش نکنیم که آنچه شده، 
در برابر اهداف و نیازها و انتظارات شکل گرفته از ۵۷ تاکنون، کافی 
نبوده اس��ت. این گزاره مهم را عموم منصب داران و سکان داران، از 
ی��اد برده اند و گوین��دگان و باورمندان به چنی��ن گزاره هایی را نیز 
س��وگوارانه از خود دور می کنند که مبادا دژهای بلندش��ان گزندی 
ببیند، منصب شان به غباری آغشته شود و موقعیت نسبتا خوشایند 

هشت ساله شان، لرزان شود.
اگر به توس��عه و تدبیر دل بس��ته ایم، بهتر اس��ت صریح و صادق 

باشیم:
اگر نیمه خالی لیوان را ننگریم، سرمایه های اجتماعی را از دست 
می دهی��م. امید و تکرار هم رنگ می بازند. در آن صورت، اعتماد به 
حاکمیت و دولت سست  تر و سست تر می شود و اگر چنین شود که 
گویی در حال ش��دن اس��ت، آنگاه باید با فس��اد و کژی طی طریق 
کنی��م چرا که الجرم، در صورت غالبی��ت قطع امیِد مردم از دولت 
و نظ��ام، حلقه مدیری��ت در حکومت و دولت و دیگ��ر ارکان و قوا، 
درونی تر و محفلی تر خواهد شد. حلقه ای که گاهی افرادش با مردم، 
نظ��ام و دولت گران حس��اب خواهند کرد، چرا ک��ه آموختند دل 
ندهند و حق الزحمه گران و منافع ش��خصی خ��ود و حلقه خود را 
دنبال نمایند. در آش��کار همراه سفره باشند اما در نهان و در میان 
دوس��تان، منتقد و مخالف!....در  زمان منصب داری و هم سفره گی، 
به نان  و عافیت خود می اندیش��ند و  ب��ا حکومت و دولتند، اما در 
زماِن س��ختی و اعتراضات مردمی، منتقدن��د و همه تقصیرها را به 
نظام نسبت می دهند...اگر چنین وضعی استمرار یابد، یقینا  جامعه 
تبدیل خواهد ش��د به جامعه ای دو قطبی با دو گروه باالییون چند 

پاره و پایینییون یکپارچه...و خدا کند که نشود و نشاید.
در ن��وروز ۹۸ و در گاِه س��زاواِر اندیش��ه، اندکی تام��ل می تواند 
ثمربخش و ایران ساز باشد. خوب نیست که بهار را جشن می گیریم 

اما خانه تکانی را عامدانه فراموش می کنیم !
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فرصت امروز: روز یکش��نبه بود که نخست وزیر عراق در راس هیاتی 
بلندپایه وارد تهران ش��د و با مقامات ایرانی دیدار و گفت وگو کرد. در 
این س��فر، برخی از مقام های ارش��د دولت عراق از جمله وزیران نفت، 
خارجه، برنامه ریزی، تجارت، برق و منابع آبی و. . . نیز حضور داشتند و 

با همتایان ایرانی خود دیدار کردند.
در یک��ی از ای��ن دیدارها، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشس��ت 
مشترک با وزیر تجارت عراق به افزایش حجم تبادالت تجاری دو کشور 
اش��اره کرد و خواس��تار افزایش تجارت بین ایران و عراق تا سقف ۲۰ 

میلیارد دالر تا سال ۱۴۰۰ شد.
رض��ا رحمانی با بیان اینک��ه مالقات های وزیر صمت ای��ران و وزیر 
تجارت عراق برای توس��عه روابط دوجانب��ه مؤثر خواهد بود، گفت: در 
سفر قبلی به بغداد نیز چندین تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت عراق امضا شد که این تنها یکی 

از توافقات امضا شده میان دو کشور در این سفر بود.
او با بیان اینکه این سفر آثار سیاسی و اقتصادی فراوانی داشت، گفت: 
در مدت کمی بعد از سفر، بخشی از اجرای توافقات که یکی از آنها عدم 
اخذ هزینه روادید بین دو کشور بود، اجرایی شد. تفاهمات در راستای 
تس��هیل در حوزه تأمین زیرس��اخت، تجارت، حم��ل و نقل جاده ای، 
موضوعات کنسولی، بیمه ای، استاندارد، ترانزیت و… است که به طور 
مثال در حوزه ریل، احداث راه آهن شلمچه به بصره تفاهم شده است.

به گفته رحمانی، یکی دیگر از مواردی که بین دو کشور تفاهم شد، 
افزایش مبادالت تجاری به ۲۰میلیارد دالر تا سال ۱۴۰۰ بود.

وی محور تحقق افزایش مبادالت تجاری را دو وزارتخانه صمت ایران 
و تج��ارت عراق عنوان ک��رد و گفت: مواردی که نیاز اس��ت برای آن 
کمیته های تخصصی مشترک تشکیل شود را نیز تسریع می کنیم. این 
موضوع خواست دو دولت و ملت و به نفع کشورها است، در این جهت، 
یک��ی بحث تعرفه تج��ارت ترجیحی بود؛ باید به تج��ارت آزاد بین دو 
کشور برسیم که در این زمینه ضرورت دارد به کارگروه ها دستور آغاز 

مذاکرات را بدهیم.
رحمانی با اشاره به تاکید رؤسای جمهور دو کشور بر احداث شهرک 
مشترک مرزی، تصریح کرد: پیش تر هشت نقطه را برای این کار معرفی 
کردیم که احداث این شهرک ها در حوزه اقلیم و جنوب عراق تفاهم شد 
و باید کمیته ها فعالیت خود را برای مکان یابی و فراهم کردن ش��رایط 

شروع کنند.
او با اش��اره به لزوم تشکیل کمیته مش��ترک بازرگانی، گفت: تایید 
ش��رکت بازرسی استاندارد یکی از خواس��ته های ایران از طرف عراقی 

اس��ت که این اقدام روابط تجاری بین دو کشور را نیز تسهیل می کند. 
درخصوص صادرات فنی و مهندس��ی نیز ظرفیت خوبی وجود دارد و 
شرکت های دو طرف می توانند فعال تر باشند و صرفاً موانع جزئی وجود 

دارد که قابل رفع است.
عالقه به توسعه روابط دو جانبه

عبدالمجید جاس��م، وزیر تجارت عراق نیز در این دیدار سفر هیأت 
عالی رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و عالقه وافر 
عراق بر توس��عه روابط با جمهوری اس��المی ایران خواند و با اشاره به 
امضای توافقاتی که دو کش��ور در ع��راق امضا کردند، گفت: مهمترین 
بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملت های دو 
کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو 

کشور به ویژه تجار خواهیم دید.
عبدالمجید جاسم راه اندازی خط ریلی شلمچه به بصره را یکی دیگر 
از مهمتری��ن توافق های دو طرف عنوان کرد و گفت: پیش تر توافقنامه 
احداث این راه آهن امضا شده بود که حال به مرحله اجرای توافق ورود 

کرده ایم و این موضوع نیز مستلزم تشکیل کارگروه مشترک است.
وزی��ر تجارت عراق با بیان اینکه عراق برای توس��عه روابط با ایران با 
وجود موانع تحریم های تحمیلی آمریکا که بعضاً در این راه سنگ اندازی 
می کند، آماده اس��ت، گفت: دلیل اصلی برای اثب��ات این ادعا، دعوت 
نخست وزیر عراق از رئیس کل بانک مرکزی ایران برای سفر به کشور 
م��ا و دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عراق برای عبور از موانع موجود 

است.
ساده سازی قوانین گمرکی بین ایران و عراق

همچنین وزیر اقتصاد در دیدار مشترک با معاون نخست وزیر و وزیر 
دارای��ی و برنامه ریزی عراق از ساده س��ازی قوانین گمرکی بین ایران و 
عراق خبر داد و گفت: برای تس��هیل روابط تجاری دو کش��ور ایران و 

عراق، باید قوانین گمرکی را در روابط دو کشور ساده سازی کنیم.
به گزارش ش��ادا، فرهاد دژپسند در دیدار مشترک با معاون نخست 
وزیر و وزیر دارایی و همچنین وزیر برنامه ریزی عراق با اشاره به توسعه 
همکاری ه��ای ایران و عراق گفت: اراده ما برای توس��عه همکاری های 
اقتص��ادی جدی و بدون محدودیت بوده و امیدواریم در این حوزه نیز 
به مانند روابط سیاسی مستحکم دو کشور، شاهد همکاری های متنوع، 

گسترده، زیربنایی و بلندمدت باشیم.
دژپس��ند با اشاره به دیدارهای انجام ش��ده در سطح سران دو کشور 
تاکید کرد، اکنون نوبت آن اس��ت که با وجود چنین اراده مستحکمی 
برای توسعه روابط دو جانبه بتوانیم درباره برنامه های عملیاتی و شفافی 

که قابلیت اجرایی دارند به توافق برسیم.
به گفت��ه وزیر اقتصاد، از نظر حجم تجارت خارجی، هم اکنون عراق 
رتبه دوم را در بین ش��رکای تجاری ایران دارد و ما برای توسعه روابط 
اقتص��ادی همه جانبه آم��اده هر نوع همکاری مبتن��ی بر حفظ منافع 

مشترک باشیم.
دژپس��ند گفت: تبادالت تجاری ایران با عراق حدود ۸ میلیارد یورو 
اس��ت که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفت��ه این رقم ۲ برابر 

شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید موافقت نامه همکاری های گمرکی بین 
دو کشور مبادله شود، تاکید کرد: اگر در موضوع گمرک به توافق برسیم 
یک جهش بزرگی در روابط تجاری ایجاد خواهیم کرد. برای تس��هیل 
روابط تجاری دو کش��ور ایران و عراق، حتی باید قوانین گمرکی را در 

روابط دو کشور ساده سازی کنیم.
س��رمایه گذاری مشترک بین دو کش��ور ایران و عراق در موضوعات 

مختلف از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
در ادامه این دیدار، فواد محمدحس��ین، معاون نخس��ت وزیر و وزیر 
دارایی جمهوری عراق با ابراز خرس��ندی از برگ��زاری این دیدار و نیز 
مباحث مطرح ش��ده در این جلسه گفت:  این س��فر بیشتر برای حل 
مشکل تجاری و موانع اقتصادی از جمله موانع پولی و بانکی، گمرکی و 

بیمه ای ترتیب داده شده است.
او با اش��اره به رق��م ۸ میلیارد یورویی حجم تب��ادالت تجاری ایران 
و ع��راق ابراز امیدواری ک��رد تا این حجم معامالت در س��ال آینده و 
سال های آتی افزایش یابد، زیرا که کشور دوست و همسایه ایران مورد 

توجه کشور عراق بوده و مانند عراق کشوری اسالمی است.
بررسی راه های افزایش حجم تجارت ایران و عراق

عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز دیگر مقامی بود که 
با وزیر اقتصاد عراق دیدار کرد و در این نشست، راه های افزایش حجم 
تجارت با عراق، ت��وازن بین صادرات و واردات و نحوه وصول مطالبات 
جمهوری اس��المی از این کشور مورد بررسی قرار گرفت. همتی هدف 
از این دیدار را، پیگیری مس��ائل مالی، پول��ی و بهبود روابط اقتصادی 
و سیاس��ی دو کشور دانس��ت و گفت: حجم تجارت بین دو کشور در 
وضعیت مناس��بی قرار دارد و با توجه به زمینه های مس��اعد دو طرف، 
می توان با استفاده از ظرفیت های جدید، بین صادرات و واردات توازن 
ایجاد کرد. وی ضمن یادآوری موانع فعالیت شعب بانک های ایرانی در 
عراق گفت: مبادالت بانکی دو کشور بر پایه دینار انجام می شود و این 

موضوع کلید افزایش روابط بانکی با عراق است.

از ساده سازی قوانین گمرکی تا افزایش حجم تبادالت تجاری در دیدار دولتمردان ایران و عراق

افق روشن تجارت بین ایران و عراق تا سال ۱۴۰۰
حملونقلریلی

جهانگیری در دیدار با نخست وزیر عراق:
پیام آشکار سفر متقابل مقامات ایران و عراق، 

عزم جدی برای توسعه مناسبات است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر های متقابل مقامات 
جمهوری اس��المی ایران و عراق و تب��ادل هیات های مختلف 
میان دو کشور پس از شکل گیری دولت جدید عراق گفت: در 
این س��فر ها توافقات خوبی میان تهران و بغداد صورت گرفته 
و پیام آش��کار آن این اس��ت که علی رغم دشمنی های آمریکا، 
ته��ران و بغ��داد برای گس��ترش مناس��بات همه جانبه مصمم 

هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیري 
ظهر یکش��نبه در دیدار عادل عبدالمهدي نخست وزیر عراق با 
تبریک پیروزي دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریس��ت هاي 
تکفی��ري و داع��ش اظهار داش��ت: این شکس��ت نه تنها براي 
گروه هاي تروریستي بوده بلکه به معناي شکستي براي حامیان 

آنها نیز تلقي مي شود. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور افزود: جمهوري اس��المي ایران 
همانط��ور که در دوران مبارزه با تروریس��م حمایت خود را از 
دولت و ملت عراق اعالم کرده بود، در دوران بازس��ازي نیز در 

کنار دولت و مردم عراق خواهد بود. 
وي در ادامه با اشاره به اینکه پس از دوران صدام و حاکمیت 
مردم عراق بر سرنوشت خود روابط خوبي میان تهران و بغداد 
برقرار ش��د، خاطرنش��ان کرد: توافقات خوب��ي در زمینه هاي 
مختلف میان دو کشور ایجاد شده و خوشبختانه وجه مشترک 
دولت هاي مختلف ایران و عراق در س��ال هاي گذشته این بوده 
که نس��بت به توس��عه مناس��بات و روابط اقتصادي و تجاري 

اهتمام و تاکید جدي داشته اند. 
دکتر جهانگیري با اشاره به سفر تاریخي اخیر دکتر روحاني 
رئیس جمهور کش��ورمان به عراق و شکل گیري توافقات خوب 
میان دو کش��ور تصریح کرد: اگر توافقات حاصل شده به مرحله 
اجرا برسد سطح مناسبات و روابط تجاري و اقتصادي تهران و 

بغداد افزایش چشمگیري پیدا خواهد کرد. 
وي همچنین با اش��اره به محدودیت هاي ناش��ي از تحریم ها 
در مناس��بات تجاري ایران و عراق گفت: نباید اجازه دهیم که 
تحریم ها به مانعي بر س��ر روابط دو کشور تبدیل شوند چرا که 
تحریم ها اگرچه محدودیت هایي به همراه دارند، اما فرصت هاي 

فراواني نیز براي توسعه روابط ایجاد مي کنند.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه روابط و 
همکاري هاي بانکي باید به صورت جدي تر در دس��تور کار دو 
کشور قرار گیرد، افزود: شرکت هاي خدماتي و فني و مهندسي 
ای��ران از توانمن��دي و تجربیات خوب��ي در زمینه هاي مختلف 
برخوردارند و حداقل فایده حضور این ش��رکت ها در مناقصات 
کشور عراق مي تواند باعث کاهش قیمت ها از سوي شرکت هاي 
خارجي ش��ود.  دکتر جهانگیري ادامه داد: پیش از حمله گروه 
تروریس��تي داعش به عراق تعداد زیادي از شرکت هاي ایراني 
طرح هاي متعددي را در دس��ت اجرا داش��تند که متاسفانه به 
دلیل حمالت تروریس��تي کار آنها نیز متوقف ش��د که انتظار 
داری��م دولت عراق براي رس��یدگي به وضعیت این ش��رکت ها 

برنامه ریزي الزم را انجام دهد. 
وي ب��ا تاکید بر اینکه ایران آمادگي دارد در همه زمینه هاي 
م��ورد نیاز ع��راق، تجربیات و توانمندي خود را به این کش��ور 
انتقال دهد، گفت: جمهوري اس��المي ایران توس��عه و امنیت 
عراق را توس��عه و امنی��ت خود مي دان��د و امیدواریم دولت و 
ملت عراق بتوانند گام هاي بلندي در زمینه توسعه و پیشرفت 

بردارند.
مع��اون اول رئیس جمه��وري همچنین با قدردان��ي از ابراز 
همدردي نخس��ت وزیر عراق ب��راي جان باختن هموطنان مان 
در س��یل اخیر افزود: جمهوري اسالمي ایران از حضور و نقش 
فعال عراق در منطقه خرسند است و تعامالت منطقه اي عراق 

را به نفع امنیت منطقه مي داند. 
نخست وزیر عراق نیز در این دیدار با تسلیت و ابراز همدردي 
به خاطر جان باختن تعدادي از هموطنان مان در حادثه س��یل 
گفت: این اتفاقات نشان داد که ما آمادگي کافي براي مواجهه 
با س��یل نداریم و بغداد آماده اس��ت همکاري ه��اي خود را با 

تهران در این راستا افزایش دهد. 
عادل عبدالمهدي افزود: ش��ط العرب از ۴۰سال قبل تاکنون 
الیروبي نش��ده و این موجب زیان براي دو کشور ایران و عراق 
ً  توافقاتي در این زمینه صورت  بوده است، اما خوشبختانه اخیرا 

گرفته که مي تواند منافع دو کشور را تامین کند. 
وي با اشاره به حضور تعداد زیادي از وزرا و مقامات عراقي در 
س��فر خود به تهران گفت: تعداد زیادي از اعضاي کابینه دولت 
در این س��فر حضور دارند که این نش��ان دهنده اهمیت توسعه 

مناسبات میان دو کشور است.
نخس��ت وزیر عراق همچنین با اش��اره به توافق شکل گرفته 
ب��راي لغ��و روادی��د می��ان جمهوري اس��المي ای��ران و عراق 
خاطرنشان کرد: این توافق که در دیدار تاریخي دکتر روحاني 
از عراق حاصل شد، مي تواند گامي در جهت توسعه گردشگري 

میان دو کشور و مناسبات اقتصادي فیمابین باشد.
وي با تاکید بر اینکه قدرت و ضعف دو کش��ور تاثیر مستقیم 
ب��ر یکدیگر دارد، افزود: بغداد اجازه نمي دهد که از خاک عراق 
براي تجاوز به ایران اس��تفاده شود و ما نمي خواهیم که بخشي 

از تحریم ها علیه جمهوري اسالمي ایران باشیم. 
ع��ادل عبدالمهدي تصریح ک��رد: ع��راق مي خواهد بهترین 
روابط را با همسایگان خود داشته باشد و در این راستا با تاکید 

بر مشترکات تالش مي کند تا اختالفات را حل و فصل کند.
نخس��ت وزیر عراق همچنین با اش��اره به دیدار خود با مقام 
معظم رهبري که روز گذش��ته انجام شد، اظهار داشت، در این 
دیدار از بیانات رهبر معظم انقالب اس��تفاده فراواني کردم و از 
میزباني جمهوري اسالمي ایران در این سفر قدرداني مي کنم.

وي تصریح کرد: بانک مرکزي و دولت عراق همه تالش خود 
را ب��ه کار خواهن��د گرفت تا بتوانند به تعه��دات خود در قبال 

ایران و پرداخت مطالبات موجود اقدام کند.
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وزی��ر نفت از تفاه��م ایران و عراق برای توس��عه مش��ترک میدان های 
نفت شهر و خرمشهر خبر داد.

بی��ژن زنگنه در حاش��یه بازدید وزی��ر نفت عراق از ش��رکت طراحی و 
مهندس��ی صنایع انرژی )EIED( که وابس��ته به اویک است، با بیان این 
مطلب گفت: ظرفیت های فراوانی برای توس��عه همکاری ایران و عراق در 
حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد 

توانمندی های خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.
او اف��زود: ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در بازدید از ش��رکت EIED با 
ظرفیت های این ش��رکت و مجموعه اویک آش��نا و قرار ش��د با همکاری 
اویک و ش��رکت مشابهی در عراق، زمینه استفاده از ظرفیت های مشترک 
طرفین فراهم ش��ود. وزیر نفت با بیان اینکه ایران در حوزه های نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی توانمندی های بسیاری دارد، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه صنایع پتروش��یمی و گاز در عراق توسعه چندانی پیدا نکرده است، 

چشم انداز روشنی برای همکاری های مشترک بین دو کشور وجود دارد.
وی طلب گازی ایران از عراق را که سوال یکی از خبرنگاران بود در حال 

حاضر یک میلیارد دالر عنوان کرد.
همچنی��ن مع��اون امور بین المل��ل و بازرگانی وزیر نفت، کلیات س��ند 
هم��کاری نفتی ایران و عراق را که نمایندگان دو طرف چندی پیش امضا 
کردند، تش��ریح کرد و صادرات خدمات فنی و مهندس��ی ایران به عراق، 
توس��عه مشترک میدان ها، بازسازی پاالیش��گاه های قدیمی عراق و ایجاد 

شبکه گازرسانی در این کشور را از مهم ترین تفاهم های دو طرف برشمرد.
به گزارش شانا، امیرحسین زمانی نیا در حاشیه بازدید ثامر غضبان، وزیر 
نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی )EIED( با اشاره به 
مراودات ایران و عراق در زمینه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و مذاکراتی 
که در جریان س��فر مهندس زنگنه و چندی بعد در س��فر دکتر روحانی 
به عراق مطرح ش��د، عنوان کرد: پیرو مذاکرات انجام ش��ده، به تازگی سند 
همکاری ایران و عراق امضا ش��د که بر مبنای آن، صادرات خدمات فنی و 
مهندسی ایران به عراق، توسعه مشترک میدان ها، بازسازی پاالیشگاه های 
قدیمی عراق و ایجاد ش��بکه گازرس��انی در این کشور مدنظر قرار گرفته 

است.
وی با بیان اینکه اکنون از حیث فضای سیاس��ی، بهترین موقعیت برای 
توسعه همکاری های صنعت نفت ایران و عراق است، ادامه داد: با توجه به 
ظرفیت های سرش��ار فنی و مهندس��ی صنعت نفت ایران، امکان صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کشورمان به عراق وجود دارد، همچنین با توجه 
به منحصربه فرد بودن ایران در توسعه حداکثری شبکه گازرسانی، استفاده 
از تجارب و ظرفیت های ایران برای ایجاد ش��بکه گازرس��انی در عراق نیز 

مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته معاون وزیر نفت، بازسازی و نوسازی پاالیشگاه های قدیمی عراق 
و توس��عه دو میدان مشترک نفت ش��هر و خرمشهر به صورت مشترک، از 
دیگر مواردی است که دوطرف برای اجرایی شدن آن به تفاهم رسیده اند.

زمانی نی��ا ابراز امیدواری کرد که خط لوله فرآورده های نفتی  بین آبادان 
و بصره هم که سال های درازی است در مذاکرات بین ایران و عراق مطرح 

می شود، در آینده نزدیک اجرایی شود.
وی به محورهای آموزشی نیز در توافق های دو طرف اشاره کرد و گفت: 
در این زمینه مقرر شده است گروهی از دانشجویان عراقی به تحصیل در 

رشته مهندسی نفت در دانشگاه تهران مشغول شوند.
زمانی نیا دلیل بازدید وزیر نفت ع��راق از یکی از زیرمجموعه های گروه 
اویک )EIED( را آشنایی با نمونه ای از ظرفیت های شرکت های فعال در 
صنع��ت نفت ایران عنوان کرد و افزود: پیش از این نیز لوی، خطیب، وزیر 
برق عراق، از مپنا بازدیدی داش��ت که شنیدم پس از آن بازدید، ایشان از 
ش��رکت مپنا به عنوان »آلمان کوچک« در ح��وزه توربین و نیروگاه های 
حرارت��ی تعبیر کرده اس��ت، بنابراین دیدارها و بازدیدهایی از این دس��ت 
اگرچه ش��اید آثار فوری به دنبال نداشته باشد، اما بدون تردید در معرفی 

مهارت ها، امکانات و خدمات قابل ارائه صنایع ایران نقش اثرگذاری دارد.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر پیش بینی تمدید ش��دن یا نش��دن معافیت کشورهای واردکننده نفت 
ای��ران عنوان کرد: االن در این زمینه اظهارنظر نمی کنم، اما همه می دانند 
که بازار نفت، بازاری ثابت و راکد نیست، بلکه بسیار متالطم است و قیمت 
بنزی��ن در پمپ بنزین های آمریکاس��ت که تعیین می کند این معافیت ها 

تمدید شود یا خیر.

وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان های نفت شهر و خرمشهر خبر داد

کلیات سند همکاری نفتی ایران و عراق
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وب سایت  coindeskگزارش داد
پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید

گزارش ه��ای منتشرش��ده حاک��ی از آن اس��ت که ۱.۶درص��د از کل 
پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری 

شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می رود.
به گزارش ایس��نا، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده 
بس��یار داغ شده است، وب س��ایت ها، حس��اب های کاربری و پلتفرم های 
بسیاری برای استخراج بیت کوین یا بیت کوین ماینینگ ایجاد شده است 
ت��ا بتوانند با اس��تفاده از آنها به خرید و فروش و مب��ادالت تجاری کالن 
اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز 
پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان س��ایبری فراهم آورده اس��ت 
تا بتوانند با هک حس��اب های کاربری آنها و نف��وذ به پلتفرم صرافی های 
ارزهای دیجیتالی، از طریق حمالت س��ایبری گسترده مبالغ هنگفتی را 

به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون 
بیت کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شدند، 
بسیاری از صرافی ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران 

و مشتریان امکان تبادل و معامالت مبتنی بر ارزهای مجازی را می دهند.
ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال های 
اخیر به شمار می رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای 
خالفی همچون پول شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است 
و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و 
معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده اند.

حاال تازه ترین گزارش های منتشرشده در وب سایت coindesk حاکی 
از آن اس��ت که در طول ۹ ماه س��ال ۲۰۱۸ میالدی بالغ بر ۶۰۰۰ پرونده 
حقوقی برای پول ش��ویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این 
روند به گونه ای تداوم یافته اس��ت که در س��ه ماهه پایانی س��ال گذشته 

میالدی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان می دهد که بیش از ۷۰۰۰ مورد پول شویی 
با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که ۱.۶درصد 

از مجموع کل پول شویی های کشور ژاپن را تشکیل می دهد.
این در حالی اس��ت که آمار پرونده های مربوط به پول ش��ویی از طریق 
ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود ۶۰۰ مورد بوده و در طول یک 

سال رقم آن ۱۱ برابر شده است.
البته الزم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین 
مقابله با پول ش��ویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سوءاس��تفاده از ارزهای 
دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک س��ال گذش��ته 
وضع کرده که روند ارس��ال و صدور گزارش های مربوطه را تس��هیل کرده 
اس��ت، بنابراین به عقی��ده تحلیلگران، عالوه بر آنکه موارد پول ش��ویی از 
طریق ارزهای مجازی افزایش بی س��ابقه ای یافته، یکی دیگر از دالیل آن 

گزارش های حاصل از آن است.
پیش تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعالم کرده بودند که توسعه 
استفاده از پلتفرم های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و 
تهدیدات متعددی را برای کاربران، مش��تریان و معامله گران ایجاد خواهد 
کرد که در نهایت دردس��رهای مختلفی نظیر پول ش��ویی، فرار مالیاتی و 

خالف های اقتصادی را برای دولت های مختلف به وجود خواهد آورد.

رئیس جدید بانک جهانی کیست؟
نامزد پیشنهادی دولت ترامپ با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید 

بانک جهانی محسوب شد.
به گزارش ایسنا، بانک جهانی در پایگاه اینترنتی خود از موافقت اعضای 
هیأت مدیره این بانک با انتخاب دیوید مالپاس آمریکایی به عنوان رئیس 
خبر داده اند. مالپاس پیشتر مسئول امور بین الملل وزارت خزانه داری آمریکا 
بود و اکنون به مدت پنج سال هدایت بانک جهانی را برعهده خواهد داشت.
آنطور که بی بی س��ی گزارش داده است، مالپاس در سال ۲۰۱۶ مشاور 
اقتصادی ترامپ در کارزار انتخاباتی آمریکا بود و انتصابش در این سمت در 
راستای تالش ترامپ برای کاهش قدرت این بانک ارزیابی می شود. مالپاس 
در واکن��ش به انتصابش گفته اس��ت به همکاری با بان��ک جهانی افتخار 

می کند و هدفش کاهش فقر مطلق و افزایش رفاه در سطح جهان است.
مالپاس عضو باش��گاه اقتصاددانان نیویورک و کمیته ملی روابط با چین 
بوده اس��ت. مالپاس دارای مدرک لیس��انس اقتصاد از کالج کلرادو و فوق 
لیس��انس ام بی ای از دانش��گاه دنور است. او مدتی با دانشگاه جورج تاون 
در درس اقتصاد بین الملل همکاری داش��ته اس��ت. آمریکا که بزرگ ترین 
سهامدار بانک جهانی است به طور سنتی نامزد تصدی ریاست این بانک را 
برای گرفتن رأی اعتماد به هیأت مدیره معرفی می کند. مالپاس که در حال 
حاضر معاون امور بین المللی وزارت خزانه داری آمریکاست جایگزین جیم 
یونگ کیم، رئیس قبلی خواهد شد که در سال ۲۰۱۲ و توسط باراک اوباما، 

رئیس جمهور پیشین آمریکا برای این سمت معرفی شده بود.
مالپاس س��ال ۲۰۱۷ از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دلیل 

ایفای نقش بیش از حد نیاز در اقتصاد جهان انتقاد کرده بود.
رئیس بانک جهانی به طور س��نتی ریاس��ت بانک بازس��ازی و توسعه 
بین الملل و انجمن توسعه بین المللی را نیز برعهده دارد. شورای همکاری 
مال��ی بین المللی، آژانس ضمانت س��رمایه گذاری و ش��ورای جهانی حل 

اختالفات سرمایه گذاری نیز زیر نظر رئیس بانک جهانی فعالیت می کنند.

بهای انواع سکه در بازار افزایش یافت
بهای انواع مسکوکات طال روز یکشنبه در بازار آزاد تهران افزایش یافت 
و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
به فروش رفت. به گزارش ایرنا، معامله گران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم را ۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، هر نیم سکه را ۲ میلیون و ۶۲۰ 
هزار تومان، هر ربع سکه را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمی را ۹۰۰ هزار تومان فروختند. در بازار آزاد بهای هر مثقال طال یک 
میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و هر گرم طالی خام ۱۸عیار ۴۳۶ هزار و ۳۰۶ 
تومان نرخ گذاری شد. روز یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، بهای 

هر اونس طال در محدوده ۱۲۹۲ دالر ثابت ماند.
در بازار ارز نیز بهای ارزهای عمده در صرافی های بانکی نس��بت به روز 
قبل افزایش داش��ت؛ صرافی ها هر اسکناس دالر آمریکا را ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان و هر یورو را ۱۵ هزار و ۴۰۰تومان فروختند.  میانگین بهای هر یورو 
دیروز در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۸۸ تومان و هر دالر ۱۰ هزار و ۲۶۲ تومان 
بود. در س��امانه نیما نیز حواله فروش هر یورو ۱۲ هزار و ۲۱۸ تومان ثبت 

شد اما معامله ای در ازای حواله دالر آمریکا انجام نشد.

بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی، سال ۹۸ را سال تعیین کننده در عرصه اقتصاد 
ایران خواند و آن را سال تعیین سرنوشت نامید.

عبدالناص��ر همتی دیروز یکش��نبه در دی��دار نوروزی با اهالی رس��انه، 
برنامه های بانک مرکزی برای سال »رونق تولید« را برشمرد و از آغاز به کار 

بازار متشکل ارزی خبر داد.
به گفته همتی، اعضای هیات مدیره بازار متشکل ارزی انتخاب شده اند و 

این بازار به زودی و تا پایان فروردین ماه امسال فعال می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سخنانش، نخست گریزی به بازار ارز 
زد و گفت: نرخ ارز در بازار ماندگار نیست و حتما شرایط تغییر می کند. از 
ابتدای همین امس��ال دشمنان ۲۴ پروژه برای به هم ریختن بازار ارز اجرا 
کردند و من خودم به شخصه گزارش محرمانه کشورهای همسایه را دیدم 

که تاکید داشتند باید برای به هم ریختن بازار ارز تمرکز کرد.
او با اش��اره به اینکه قیمت ها در بازار واقعی نیست، گفت: همین دیروز 
)شنبه( صرافی های ما دالر را ۱۳ هزار و صد تومان می خریدند و ۱۳ هزار و 
۲۰۰ تومان می فروختند اما ۱۰ برابر فروش، از مردم دالر خریدند، می  دانید 
چ��را؟ چون هیچ داللی دالر را حتی ۱۳ه��زار تومان نیز نمی خرد و مردم 

دالرشان را به ما فروختند.
همت��ی درباره نرخ ارز هم گف��ت: من هیچ گاه نگفته ام که دالر ۱۱ هزار 
تومان می شود. من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه ها 

تیتر زده اند که قیمت دالر ۱۱ هزار تومان می شود.
وی با اش��اره به اینکه س��ال گذشته سال بسیار س��ختی بود، ادامه داد: 
امس��ال س��ال تعیین سرنوشت است، آنها فش��ار می آورند و ما هم تالش 
می کنیم موفق نش��وند که حتما هم نخواهند ش��د. آنها دنبال این بودند 
که در چهلمین سال پیروزی انقالب، کارشان را به نتیجه برسانند و حتی 
اعالم هم کردند، اما نتیجه بخش نبود، ابایی هم نداش��تند که اعالم کنند 

هدف شان چیست، با این حال امسال سال سرنوشت است.
سفیر بودن راحت تر است

همتی به روزهای انتصابش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و 
گفت: من حتی به چین رفته بودم و سفیر بودن خیلی راحت تر بود چون 
اگر کار را خراب کنی کسی نمی فهمید و اگر هم خوب کار کنی باز کسی 

متوجه نمی شود، اما من کار سخت را پذیرفتم و به بانک مرکزی آمدم.
او با تاکید بر اینکه سال گذشته اداره کشور به خوبی اتفاق افتاد، گفت: 
همین ثبات نسبی نشان دهنده این است که دشمن موفق نشد چرا که با 
همه توان جنگ روانی راه انداختند تا با به هم ریختن بازار ارز تورم را باال 
ببرند، البته می دانم فشار اقتصادی به مردم به ویژه طبقه متوسط در حوزه 

تورم در کاالهای اساسی وارد شد، اما آنها برنامه ریزی های بیشتری داشتند 
و همین که از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کردیم، موفقیت بزرگی بود.

همتی ادامه داد: در هفته های نخست  که وارد بانک مرکزی شدم کارها 
س��خت بود، صرافی ها تعطیل بود و بای��د راه اندازی می کردیم و همچنین 

ذخایر ارزی باید کنترل می شد.
چرا اطالع رسانی نمی کنیم؟

او همچنین در پاس��خ به انتقاد خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا در بانک 
مرکزی به خوبی اطالع رسانی صورت نمی گیرد، گفت: اینکه اطالع رسانی 
نمی کنیم به این خاطر اس��ت که دش��من از این اطالعات س��وء استفاده 
می کند. ش��ک نکنید که دش��منان برای به هم زدن بازار پول و ارز برنامه 
دارند، دائم می گفتند دالر ۳۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان و ... می شود در 
حالی که اصال چنین چیزی واقعیت نداشت و کار به جایی رسیده بود که 

حتی برخی مسئوالن هم این قیمت ها باور کرده بودند.
همتی با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار ارز باید سیاست های ارزی 
و تجاری هماهنگ باشد، گفت: البته اختالف نظرهایی در این حوزه وجود 
دارد، برخی می گویند باید سیاس��ت ارزی در خدمت تجارت باشد، اما در 
ش��رایط فعلی نمی ش��ود چرا که وقتی هدف دشمن به هم زدن بازار ارز و 

کاهش ارزش پول ملی باشد، باید همه به کمک بانک مرکزی بیایند.
روسای کل بانک  مرکزی حرف نمی زنند

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه در جهان غالبا روس��ای بانک 
مرک��زی مصاحبه نمی کنند، گفت: البت��ه در هیچ  کجای دنیا هم رئیس 
کل روزانه با موضوع ارز و بدهی های بانکی و بانک های ناتراز و ... درگیری 
ندارد، اما اینجا انبوهی از مش��کالت اقتصادی جمع ش��ده اس��ت. وی در 
بخش دیگری از س��خنانش با بیان اینکه نقدینگی قفل شده است، گفت: 
نقدینگی در ایران ناشی از سود سپرده ها و تسهیالت است، به این ترتیب 
این نقدینگی همگی الکترونیکی و حسابداری است و این نقدینگی در بازار 
نیس��ت. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی در قالب سپرده ها 
و دارایی ها در بانک ها قفل شده است، گفت: برای آزادسازی نقدینگی باید 
دارایی بانک ها فروخته شود و شرکت داری آنها کم شود. نقدینگی به طور 

طبیعی جایی می رود که بازدهی خوبی داشته باشد.
رئی��س کل بانک مرک��زی یکی دیگ��ر از برنامه های بان��ک مرکزی را 
جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی دانست و گفت: 
نکته مهمی که امسال اجرا می کنیم سیاست باز پولی است تا نرخ سود را 
در کانالی تعیین کنیم که بانک ها در آن چارچوب حرکت کنند؛ در اولین 

دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان، تش��کیل بازار متشکل ارزی را برنامه 
دوم بان��ک مرکزی عن��وان کرد و گفت: هیات مدیره بازار متش��کل ارزی 
انتخاب ش��ده و ب��ه زودی تا پایان فروردین امس��ال این بازار تش��کیل و 

راه اندازی می شود.
برنامه جدی برای کنترل نقدینگی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین پیش از نشس��ت با اهالی رس��انه، در 
جم��ع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسس��ات اعتباری، 
از آنها خواس��ت تا با اعطای هدفمند تسهیالت، به رونق تولید و همچنین 

جبران خسارات سیل کمک کنند.
همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و دولت از تالطم و نوسان در بازار 
ارز ممانعت می کنند، گفت: سال گذشته با وجود فراز و نشیب های فراوان 
و توطئه دش��منان، با خنثی شدن هدف اصلی دشمن به پایان رسید که 

قطعاً نظام بانکی تأثیر شایانی در آن داشته است.
همتی با اشاره به تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستیابی به 
اهداف خود، گفت: در س��ال گذشته دشمن برنامه ریزی ویژه ای به منظور 
اخالل در بازار پول، ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که از نائل شدن به 

اهداف خود ناکام ماندند.
او کلیت فعالیت نظام بانکی در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: انتظار می رود نظام بانکی در سال جاری با مدیریت صحیح به 
ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت، به طور جدی در کنترل 
نقدینگ��ی همراهی کند و بداند بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی 

برخورد الزم را خواهد کرد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به حوادث غیرمترقبه اوایل سال 
جاری خاطرنشان کرد: جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکالت 
زیادی مواجه شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، ان شاءاهلل با استفاده از 
ظرفیت سیستم بانکی در جهت بهبود شرایط زندگی و ارائه تسهیالت الزم 
به ویژه در حوزه منازل مس��کونی واحدهای تجاری و باغات و کارگاه های 

صنعتی و سایر نیازها تالش خواهد کرد.
همتی با تاکید بر اینکه دشمنان در سال جاری نیز همچون سال گذشته 
به منظور دستیابی به اهداف خود در بازار ارز و پول تمرکز کرده اند، گفت: 
بانک مرکزی و دولت با برنامه ریزی های الزم از تالطم و نوسان در بازار ارز 

ممانعت خواهد کرد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود خواس��تار تس��ریع در فروش 
ام��وال م��ازاد بانک ها و عدم تداوم بنگاه داری ش��د و گفت: بانک ها باید با 
تش��کیل کارگروه هایی، اقدامات الزم برای فروش اموال مازاد شرکت های 
زیرمجموعه به صورت عملیاتی انجام دهند و در این زمینه فرآیند اجرای 

کار را تسریع بخشند.
همتی با اش��اره به حجم خسارت های س��یل بر زیرساخت ها و منازل و 
دارایی های مردم و بخش کش��اورزی و دام ها تاکید کرد: قطعاً بودجه ۹۸ 
امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیالت بانکی استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

همتی: بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین ماه آغاز به کار می کند

سال تعیین سرنوشت به روایت رئیس کل بانک مرکزی

بررسی تبلیغات چسبیده شده بر کف برخی از خیابان های تهران حکایت 
از آن دارد که برای خرید طالیاب که به نظر می رسد سارقان و جویندگان 
گنج بیشتر به دنبال آن باشند، در حدود ۳ تا ۹۵میلیون تومان قیمت دارد.

به گزارش ایسنا، در سال های اخیر با رشد مترو تبلیغات محیطی، سمعی 
و بصری در نزدیکی ایستگاه های آن به شدت افزایش یافته است. نوعی از 
تبلیغ، چسباندن تبلیغات روی زمین در محدوده ایستگاه های مترو است 
که در روزهای اخیر ش��هرداری به پاک کردن و تمیز کردن آنها مش��غول 
بوده اس��ت. در بین این تبلیغات، یک تبلیغ زرد رنگ به شدت خودنمایی 
می کن��د و با اندکی دقت می توان به راحتی مت��ن این تبلیغ زرد رنگ را 
خواند؛ »ارسال رایگان کاتالوگ فلزیاب«. البته در کنار کلمه فلزیاب با سایز 
کوچک تر نوشته ش��ده طالیاب. شاید در نگاه اول این تبلیغ را بتوان یک 
کس��ب وکار ساده در نظر گرفت اما با کمی تأمل این سوال در ذهن ایجاد 

می ش��ود که در دنیای امروزی طالیاب چه فای��ده و کارکردی دارد؟ مگر 
زمان به گذش��ته بازگش��ته و در غرب وسترن قرار داریم که جست وجوی 

طال باب بوده و نیاز به دستگاه های طالیاب احساس شود؟
هرچند وقت یک بار و به ویژه در ایام نوروز اخبار زیادی مبنی بر دزدی 
و س��رقت از منازل شنیده شده و در این س��رقت ها حجم قابل توجهی از 
طال و س��رمایه مردم که در قالب س��که و طال بوده، به سرقت رفته است. 
برخی گزارش های تایید نش��ده حکایت از آن دارد که س��ارقان دس��تگاه 
مخصوص برای پی��دا کردن طال در منازل مانند طالی��اب دارند. در کنار 
آن، در سال های اخیر در شهرستان ها و اطراف برخی امامزاده ها یک سری 
افراد در پی پیدا کردن گنج و طال دس��ت به حفاری های مختلفی زده اند 
که سبب بروز آسیب هایی به بناهای معماری و تاریخی شده است. با این 
شرایط به نظر می رسد نیروی انتظامی باید نسبت به این تبلیغات نظارت 

بیشتری داشته باشد.
بررسی کاتالوگ های این تبلیغ نشان از آن دارد که فلزیاب و طالیاب های 
تبلیغی که برچسب آنها کف خیابان ها چسبیده شده است، آنچنان ارزان  
هم نیس��ت و قیمت برخی از آنها که عموماً تولید کش��ور کانادا و آمریکا 
هس��تند در حدود قیمت یک خودرو صفرکیلومتر داخلی است! به عنوان 
مث��ال در میان اطالع��ات اعالمی در کانال تلگرامی یکی از فروش��ندگان 
طالی��اب و فلزیاب، یک م��دل گنج یاب نیز وجود دارد ک��ه در حدود ۴۵ 

میلیون تومان قیمت دارد.
در مجم��وع برای خرید فلزیاب، طالیاب و گنج یاب با توجه به تبلیغات 
س��طح ش��هر باید از ۳ تا ۹۵ میلی��ون تومان هزینه ک��رد که محصوالت 
ارزان قیم��ت عموم��اً به عنوان طالی��اب و جداکننده فلز ب��ا ارزش از فلز 

بی ارزش شناخته می شوند.

تبلیغ فروش طالیاب در خیابان ها با کدام هدف؟

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

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com 
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شاخص بورس ۱5۳۹ واحد رشد کرد
بورس در مدار رشد همراه با ریسک های 

سیستماتیک
ارزش معامالت بورس و فرابورس ایران روز یکشنبه به حدود ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای ابتدایی سال عدد باالیی است. 
نمادهای ش��اخص ساز در گروه خودرو، فلزات اساسی در کنار برخی از 
نمادهای بانکی و نفتی بازار را در دست گرفتند. نماگر اصلی بازار در پی 
این تحرکات کانال ۱۸۸ هزار واحدی را شکست. به گزارش ایسنا، هفت 
روز کاری از س��ال ۱۳۹۸ می گذرد و تازه دیروز یکش��نبه بورس تهران 
توانست به ارزش معامالتی به نزدیک ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برسد. گروه 
فلزات اساسی، خودرو و نفتی با اتکا به افزایش قیمت جهانی نفت رشد 
کردند و بخش قابل توجهی از معامالت بازار را در دست گرفتند. در این 
روزها قیمت ها در بازار س��هام در حال افزایش است، هرچند که برخی 
انتظار دارند که ش��اخص کل تراز ۲۰۰ هزار واحدی را هم رد کند، اما 
این به آن معنا نیست که ریسک های سیستماتیک بازار کنترل شدند. 
ریسک های سیستماتیک و غیرسیس��تماتیک بیش از هر روز دیگری 
بازار فعلی را تهدید می کند و موضوع تحریم ها بر سر بازار سرمایه سایه 
انداخته است. شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
روز گذش��ته ۱۵۳۹ واحد رش��د کرد و تا تراز ۱۸۸ هزار و ۷۵ واحدی 
باال رفت. ش��اخص کل هم وزن در این م��دت ۵۹۰واحد افزایش یافت 
و رقم ۳۶ هزار و ۶۱۸ واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز 
با ۲۱۶۵واحد مواجه ش��د و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 

۱۲۰۱ و ۲۷۴۹ واحد رشد کرد.
ش��رکت هایی در گروه فلزی، بانکی و پاالیش و پتروش��یمی در کنار 
تع��دادی از ش��رکت های خودرویی بیش��ترین تأثیر افزاین��ده را روی 
شاخص های بازار سرمایه داشت که از جمله آن می توان به شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، بانک ملت، پاالیش نفت بندرعباس و صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس اشاره کرد.
اما در طرف مقابل نماد معامالتی البراتوار دکتر عبیدی که در روزهای 
گذشته تأثیر افزاینده ای روی شاخص های بازار داشت، در صدر نمادهای 
کاهنده شاخص بازار قرار گرفت به طوری که تنهایی ۴۴ واحد شاخص 
کل را کاهش داد. پس از این نماد پتروشیمی مبین، پتروشیمی پردیس 
و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تأثیر کاهنده را روی شاخص های 
بازار س��رمایه داش��تند. در گروه فلزات اساسی بیش��تر سهم ها با روند 
افزایش��ی در قیمت پایانی روبه رو ش��دند و نمادهایی همچون س��هام 
ذوب آهن اصفهان، نبرد آلومینیوم، گروه صنعتی سپاهان، صنایع فوالد 
آلیاژ یزد، صنعت روی زنگان و سرمایه گذاری توکافوالد بیش از ۴درصد 
رش��د قیمت را تجربه کردند. در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز 
شاهد رشد قیمت بیشتر س��هم ها بودیم. بانک پاسارگاد ۴.۸۸درصد و 
بانک پارس��یان ۵.۹۶درصد رشد در قیمت پایانی را در این گروه تجربه 
کردند، اما در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز بیشتر 
سهم ها روند افزایشی را داشتند که این روند عمدتاً تا کمتر از ۲درصد 
بود. سهام شرکت های خودروسازی نیز با روند افزایشی در قیمت پایانی 
مواجه ش��د به طوری که س��ایپا و ایران خودرو دو س��هم شاخص های 
ای��ن گروه بیش از ۴درصد در قیمت پایانی رش��د کردند و در لیس��ت 

شرکت های تأثیرگذار روی شاخص قرار گرفتند.
ارزش معامالت بورس تهران به ۹۸۹ میلیارد تومان رسید که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن بیش از ۳.۸ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 

تعداد معامالت این بازار به رقم ۲۸۹ هزار و ۶۴۲ نوبت رسید.
آیفکس نیز با ۱۹.۹ واحد رش��د به رقم ۲۴۱۰ واحدی رسید. ارزش 
معامالت ب��ورس تهران عدد ۵۱۹ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم 

معامالت به رقم ۱.۳ میلیون سهم و اوراق مالی دست یافت.

یک کارشناس بازار سرمایه:
ابزارهای مالی در بورس کاال به کمک توسعه 

کشاورزی می آید
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، تمرکز بورس کاالی ایران بر 
اوراق بهادارسازی معامالت کاالیی از طریق ابزارهای مالی، همان اقدامی 
اس��ت که می تواند به توس��عه اقتصاد به خصوص در بخش کشاورزی 
کم��ک کند؛ چراکه اوراق بهادار مبتنی بر کاال باعث می ش��ود تا عموم 
مردم، صندوق ها، سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری به اوراقی 
که در بورس کاال معامله می ش��ود به عنوان سرمایه نگاه کنند و در این 
صورت قیمتی که در بورس کش��ف می ش��ود می تواند در اقتصاد ملی، 

منبع و اثرگذار باشد.
حسین خزلی خرازی در گفت وگو با ایسنا، استفاده از ابزارهای مختلف 
معامله در بورس کاال به خصوص توسعه معامالت گواهی سپرده کاالیی 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حوزه مشارکت نهادهای پولی و مالی، 
نیاز به همکاری مس��تقیم و کامالً الکترونیک میان بورس ها و بانک ها 

وجود دارد که بورس های دنیا نیز به همین شیوه توسعه  یافته اند.
وی اف��زود: حتماً باید بین مردم، س��رمایه گذاران، ب��ورس و بانک ها 
تبادالت لحظه ای وجود داشته باشد که وجود گواهی سپرده کاالیی در 
بورس کاالی ایران، یکی از راه های تبدیل کاال به اوراق بهادار است که 
کمک بزرگی می کند تا بانک ها این گواهی را به عنوان وثیقه قبول کنند.

به گفته خزلی خرازی، بخش بزرگی از معامالت در بورس های بزرگ 
دنیا به وسیله همین گواهی س��پرده برای محصوالتی است که در انبار 
وج��ود دارند. این گواهی در ش��بکه الکترونیک بورس ها عالوه بر اینکه 
قابل معامله اس��ت بالفاصله قابلیت وثیقه شدن را نیز دارند و در چند 
ثانیه معامله و تبدیل به پول می شود؛ بورس کاال نیز با همین روش به 
رش��د بازارهای مالی، کش��ف قیمت و رشد و توسعه رفاه کمک بزرگی 
خواهد کرد که تجربه معامالت گواهی سپرده کاالیی نیز تاکنون موفق 

بوده است.
او در پاس��خ به اینکه اختصاص یارانه به محصوالت کشاورزی تا چه 
میزان بر فاصله گرفتن این بخش از بازار رقابتی نقش داشته گفت: برای 
محصوالت کش��اورزی نمی توان یک حکم کلی داد. به عنوان نمونه به 
جو، ذرت و بخش��ی از گندم، یارانه پرداخت می ش��ود اما تجربه قیمت 
تضمینی در بورس کاال نیز تجربه مفید و خیلی خوبی بود، به این معنا 
که این کاالها به صورت کاماًل رقابتی و با مکانیسم حراج، معامله می شد 
و تولیدکننده ای که هم زمان عرضه کننده نیز بود، بعد از فروش محصول 
خ��ود در بورس کاال مابه التف��اوت یارانه را هم دریافت می کرد. البته در 
س��ال گذشته با رشد ش��دید قیمت ارز و گران شدن ذرت، جو و گندم 

وارداتی، معادالت متفاوت شد.

نماگربازارسهام

چندی پیش بود که رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اع��الم کرد این 
س��ازمان از تحقیق و تفحص مجلس اس��تقبال می کند و ب��ه تازگی نیز 
اعالم ش��د که »تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در دستور کار 
نمایندگان مجلس قرار دارد، چراکه در این مدت نمایندگان مجلس بارها 
به سازمان خصوصی سازی اتهاماتی وارد کردند و این سازمان نیز تلویحا یا 

علنی گفته که برخی برای منافع شخصی به واگذاری ها حمله می کنند.«
به گزارش ایس��نا، در سال های گذشته سیاس��ت های کلی بند ج اصل 
۴۴ قانون اساس��ی درباره توس��عه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری 
فعالیت ها و بنگاه های دولتی به رؤس��ای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ابالغ شد.
در آن زمان گفته می ش��د که اجرای این سیاس��ت های استراتژیک که 
واگذاری ۸۰درصد از س��هام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول 
اصل ۴۴ را ش��امل می ش��ود، زمینه تحقق اهداف مهمی همچون سرعت 
گرفتن روند رونق اقتصادی و توس��عه کش��ور، اج��رای عدالت اجتماعی، 
فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را فراهم می کند.

قرار بود با این سیاس��ت ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به 
سیاس��ت گذاری، هدایت و نظام تغییر کند و ضمن توسعه سرمایه انسانی 
متخصص، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه با قواعد تجارت 

جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت شوند.
ابالغی��ه بند ج اصل ۴۴ ناظر بر این ب��وده که بخش خصوصی بتواند با 
در اختیارگیری ش��رکت های دولتی توانمند ش��ود و هدف از این موضوع 
به دس��ت آوردن درآمد برای دولت نبوده، بلکه هدف توانمندسازی بخش 

خصوصی و کمک به توسعه کشور بوده است.
اما در دولت های مختلف، خصوصی س��ازی به س��مت و سوهایی غیر از 
آنچه سیاست های کلی اصل ۴۴ می گفت، پیش رفته و حتی در سال های 
گذش��ته بس��یاری از ش��رکت های دولتی در قالب رد دیون به ارگان ها و 
نهادهای دولتی داده شدند که از دولت به نوعی طلب داشتند، اما همانطور 

که مشخص است در رد دیون، بخش خصوصی وارد این رقابت نمی شود و 
عماًل اهداف اصلی ناکام می ماند.

هیأت وزیران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ اقدام به تصویب مصوبه ای کرد 
که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه ها 
که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل ش��ده بود، لغو 
ش��د. دولت یازدهم همچنین با اصالح ماده ۶ قانون اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت ها و بنگاه ها 
بابت رد دیون را تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم 

دولت حسن روحانی، اعالم کرد که رد دیون به صفر رسیده است.
آنطور که متولیان سازمان خصوصی سازی در دولت روحانی ادعا کردند 
»آن دیونی را که از دولت های قبل مانده و به اختیار سازمان خصوصی سازی 
ب��وده، لغو کرده اند.« آنها اعالم کردن��د که در دولت های نهم و دهم بیش 
از ۱۶۰ ه��زار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون مصوب ش��ده بود 

که ۳۰ هزار میلیارد آن محقق شد و دولت یازدهم مابقی آن را لغو کرد.
اما در سال های اخیر برای هر بنگاهی که واگذار شد، به نوعی حاشیه هایی 
به وجود آمد. از نیش��کر هفت تپه گرفته تا هپکو و ماشین س��ازی تبریز و 

آلومینیوم المهدی و هرمزال؛ همه و همه با حواشی زیادی همراه بودند.
مس��ئوالن س��ازمان خصوصی س��ازی معتق��د بودن��د کس��انی ک��ه با 
خصوصی س��ازی مخالف هس��تند و آن را مخالف منافع خود می دانند در 

صدد هستند به هر بهانه ای که شده سنگ جلوی پایش بیندازند.
اما این موضوعات در تجمعاتی که برای نیشکر هفت تپه صورت گرفت، 
بس��یار پررنگ تر شد. مسئوالن سازمان خصوصی س��ازی تاکید دارند که 
»نیش��کر هفت تپه حدود ۵۰ سال دولتی بود و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان 
انباش��ته به بار آورد و حقوق کارکنانش هفت ماه معوق مانده بود، اما طی 
مدتی که به بخش خصوصی واگذار شده است در آن ۳۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد و حقوق معوق به دو ماه رسید؛ آنها امروز این سوال را 
می پرس��ند که چرا کسی در زمانی که هفت تپه دولتی بود نمی گفت چرا 

این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حقوق کارگرانش هفت 
ماه عقب افتاده است؟!«

تعدادی می گویند مش��کل، روند واگذاری هاس��ت، اما رئیس س��ازمان 
خصوصی س��ازی در این مورد این س��وال را مطرح می کند که آیا کس��ی 
خصوصی س��ازی ها را ارزیاب��ی کرده ک��ه براس��اس آن ارزیابی می گویند 

»خصوصی سازی ها درست نبوده است.«
تنها ارزیابی که درباره خصوصی س��ازی ها انجام ش��ده، او تاکید می کند 
که »توسط دو مؤسسه بوده که آنها هم روند خصوصی سازی ها را مطلوب 

ارزیابی کردند و گفتند دو درصد اشتغال افزایش پیدا کرده است.«
پوری حسینی بعد از این وقایع اعالم کرد که از تحقیق و تفحص استقبال 
می کند و تاکید کرد که اتفاقاً تحقیق و تفحص مجلس فرصت خوبی برای 
این سازمان است تا به پرسش های موجود در زمینه واگذاری ها پاسخ دهد 
و اگر اشکالی هم در قوانین هست، به نمایندگان مجلس یادآوری کنیم که 

این اشکاالت برطرف شود.
تا اینکه به تازگی اعالم شده تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی 
در اولین دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۹۸ قرار 
گرفته اس��ت و طبق دس��تور کار اعالمی، مجلس هفته آینده در روزهای 

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسه علنی خواهد داشت.
بر این اساس، نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و امالک مربوطه 
و همچنین شرکت آذر چلیک توس��ط سازمان خصوصی سازی و گزارش 
کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پاالیش نفت کرمانشاه 
از جمله مواردی اس��ت که در دستور کار نمایندگان مجلس در نخستین 

هفته کاری خود در سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است.
همچنین به موارد قابل طرح در این دستور کارها باید گزارش کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی در 
مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و 

مجتمع هرمزال را اضافه کرد.

کدام واگذاری ها حساسیت نمایندگان مجلس را برانگیخت؟

»خصوصی سازی« زیر تیغ

وزی��ر اقتصاد ضمن تقدیر از عملکرد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به 
واس��طه رش��د قابل توجه آن به رغ��م وجود تحریم ه��ا و افزایش نرخ ارز 
های خارجی، گفت: نهاد بازار س��رمایه، باید نقش خود را در تامین مالی 

بنگاه های تولیدی بیش از پیش ایفا کند.
فرهاد دژپس��ند روز یکش��نبه در گردهمایی سراس��ری مدیران وزارت 
اقتصاد که در محل این وزارتخانه برگزار ش��د، گف��ت: وزارت اقتصاد باید 
برای ایفای نقشی ویژه، اساسی و موثر در رونق تولید از تمامی ظرفیت های 
خود در نظام بانکی، صنعت بیمه، خزانه داری، مناطق آزاد و بورس، حداکثر 
بهره برداری را انجام دهد. وزیر اقتصاد با اش��اره به اهمیت نامگذاری سال 
جدید به عنوان س��ال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: 
تحقق این شعار در شرایط فعلی نیاز به عزم، اراده، هم افزایی، همفکری و 

هماهنگی همه ارکان نظام دارد.
به گزارش سنا، دژپسند با اشاره به ویژگی ها و اقتضائات سال ۱۳۹۸، یکی 
از وجوه س��ال پیش رو را، تداوم وجود برخی تنگناها در ورود درآمدهای 
کش��ور از خارج در قالب صادرات نفت و ی��ا محصوالت غیرنفتی خواند و 
گفت: همه تالش دش��من این است که نتوانیم کاالها و محصوالت مان به 
ویژه نفت را صادر کنیم که خوش��بختانه به ای��ن هدف به ویژه در بخش 

صادرات غیرنفتی نرسید.
وزی��ر اقتصاد یکی دیگر از اقتضائات س��ال جدید را محدودیت در ورود 
مناب��ع، در قالب مبالغ حاص��ل از صادرات، فاینانس و یا س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی خواند و گفت: وقتی بخشی از درآمدهای دولت، به این 
ترتیب مورد تهدید قرار می گیرد، باید به دنبال افزایش درآمد از محل دیگر 
منابع مانند اوراق خزانه و افزایش درآمدهای مالیاتی رفت البته مش��روط 
به اینکه به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با عملکرد ش��فاف فشار وارد 
نش��ده و این مهم با گس��ترش پایه مالیاتی، جلوگیری از اجتناب و یا فرار 

مالیاتی تحقق یابد.
وی با یادآوری اینکه تمام تالش ما این اس��ت که مراقبت کنیم بخش 
تولید به مش��کل بر نخورد و قطعا به همین سبب جلوی وارد آوردن فشار 

مضاع��ف مالیاتی به این بخش را خواهیم گرفت، تاکید کرد: به س��ازمان 
مالیاتی ماموریت داده ام با سرعت بخشی به فرآیند تکمیل بانک اطالعاتی 
خود و اتصال شبکه ای به سایر دستگاه ها تور مالیاتی را گسترده کرده و با 
شناسایی شخصیت های حقیقی و حقوقی دارای فرار و یا اجتناب مالیاتی 

امکان افزایش درآمدهای پایدار را برای دولت فراهم سازد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: من معتقدم اگر چرخ تولید بچرخد قطعا چرخ 
اقتصاد نیز خواهد چرخید. مطمئن باش��ید رون��ق تولید می تواند موجب 
افزایش سودآوری تولیدکنندگان و حتی افزایش سرمایه گذاری های جدید 
و ایجاد اشتغال ش��ود که این نیز خود می تواند زمینه افزایش درآمدهای 

مالیاتی بدون ایجاد فشار مضاعف به بنگاه های اقتصادی را موجب شود.
دژپس��ند با تاکید بر اینکه از محل جه��ش ارزی، عوایدی نصیب دولت 
نخواهد ش��د، افزود: می توان با اخذ مالی��ات بر درآمدهای اتفاقی که برای 
برخی از بنگاه ها از اینگونه محل ها اتفاق می افتد، به دولت و کشور کمک 

کرد.
وزی��ر اقتص��اد با بیان اینکه در س��ال جدی��د فش��ارهای بیرونی مانند 
تحریم ه��ای ظالمانه، یک طرف��ه و نابخردانه همچنان وجود دارد و برخی 
از س��کانداران آمریکا ادعای تداوم و تش��دید آن را دارند، گفت: ما باید با 
دوراندیشی، تدبیر و سخت کوشی از این موانع سخت به گونه ای عبور کنیم 

که کمترین تاثیر منفی را در زندگی هموطنان داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: عملکرد دولت در سال گذشته به صورتی 

بود که مانع از تحقق برخی پیش بینی ها مبنی بر تورم ۵۵درصدی شد.
وزیر اقتصاد گفت: باید به دنبال این باشیم که با افزایش بهره وری منابع 
داخلی کاه��ش درآمدهای مان از منابع بیرون��ی را جبران کنیم و در این 
زمین��ه، به وی��ژه بانک ها دارای جایگاه ویژه ای ب��وده و باید با یک حرکت 

جهشی، در تامین منابع مالی بخش تولید و رونق آن ایفای نقش کنند.
دژپس��ند افزود: به اعتقاد م��ن بانک ها، به منظور رون��ق تولید، باید به 
گونه ای در تامین مالی عمل کنند که پروژه های واحدهای تولیدی ناتمام 
باالی ۷۵درصد، به ویژه واحدهایی که کاالی واسطه ای تولید می کنند، تا 

پایان سال ۹۸ تکمیل شده و به بهره برداری برسند.
وی یک��ی از راه های حصول ب��ه چنین هدفی را واگ��ذاری اموال مازاد 

بانک ها و پیگیری جدی مطالبات معوق آنها عنوان کرد.
وزی��ر اقتصاد در بخش دیگری از س��خنان خود ضمن تقدیر از عملکرد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به واسطه رشد قابل توجه آن به رغم وجود 
تحریم ه��ا و افزایش نرخ ارزهای خارجی، اظهار داش��ت: در عین حال به 
اعتقاد من، نهاد بازار س��رمایه، باید نقش خود را در تامین مالی بنگاه های 

تولیدی بیش از پیش ایفا کند. 
وی یکی از عوامل تحقق ش��عار رونق تولید در س��ال ۱۳۹۸ را جهش و 
عملکرد موفق بازار س��رمایه خواند و تصریح کرد: س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار باید ب��ا طراحی یک برنامه جامع و عملیات��ی نقش پررنگ تری در 
تامین مالی بنگاه ها و واحدهای تولیدی ایفا کرده و س��هم خود در تامین 

مالی بنگاه های اقتصادی را به بیش از ۴۰درصد برساند.
دژپسند با اشاره به حوادث تلخ و خسارات ناشی از جاری شدن سیل در 
روزهای نخست فروردین ماه جاری و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان 
و آس��یب دیدگان از ای��ن حادث��ه، عملکرد بیمه های کش��ور را در جبران 
خس��ارت بیمه ش��دگان، درخش��ان توصیف کرد و گفت: امیدواریم طرح 
صندوق بیمه حوادث به سرانجام رسیده و به کل جامعه تعمیم پیدا کند 
تا از این پس نگران تامین خسارت آسیب دیدگان سیل، زلزله و ... نباشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه الیحه مربوط به صندوق بیمه همگانی حوادث 
طبیعی، به منظور رفع برخی ابهامات، در دس��تور کار دولت اس��ت،  ابراز 
امیدواری کرد، در نیمه اول سال جاری شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم.

دژپسند اقتصاد کش��ور را در معرض انواع رخدادهای احتمالی طبیعی 
و نی��ز عوامل برون داد همچون تحریم ها خوان��د و گفت: طرح های جدید 
بیمه ای، باید طوری طراحی شوند که یک فعال اقتصادی، نگران در خطر 
قرار گرفتن س��رمایه خ��ود در صورت وقوع بالیای طبیعی و یا سیاس��ی 
همچون تحریم ها نباش��د و پوشش بیمه از س��طح »افراد« و »خانوار« به 

»اقتصاد« کشیده شده و به کل اقتصاد گسترش پیدا کند.

وزیر اقتصاد از عملکرد سازمان بورس تقدیر کرد

نقش بورس در تامین مالی بنگاه ها
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آخرین وضعیت صادرات کاالهای صنعتی و 
معدنی ایران

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که صادرات محصوالت صنعتی و معدنی 
ایران در طول ماه های گذشته افزایش قابل توجه داشته اند.

به گزارش ایسنا، براس��اس برآوردهای صورت گرفته از عملکرد صادراتی 
۱۱ ماهه س��ال ۱۳۹۷ بدون احتساب میعانات گازی صادرات ایران رشدی 
۶درصدی داش��ته است، اما در حوزه محصوالت صنعتی و معدنی این رشد 
به عدد ۸درصد می رسد. طبق بررسی های صورت گرفته در طول این مدت 
کاالهای صنعتی و معدنی ایران در حوزه صادرات به عدد ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر دس��ت یافته اند که در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشی 
قابل توجه را نش��ان می دهد. براساس آمارهای ارائه ش��ده از سوی سازمان 
توس��عه تجارت در این مدت محصوالت پتروشیمی با صادرات بیش از ۱۳ 
میلیارد دالر رشدی ۱۴درصدی را به ثبت رسانده اند و محصوالت پایه نفتی 
مانن��د قیر و روغن های صنعتی نیز با فروش ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیونی خود 
افزایش��ی ۱۲درصدی را ثبت کردند. همچنین در طول این مدت کاالهای 
پلیمری با رش��دی ۳درصدی نسبت به س��ال ۱۳۹۶ به فروش ۱.۵ میلیارد 
دالری دس��ت یافتند. در حوزه کاالهای معدنی نیز صادرکنندگان ایرانی در 
حوزه هایی مانند س��نگ آهن، فوالد، فلزات رنگین، لوله و پروفین صادراتی 
۵میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالری داشته اند. پس از آن در حوزه کاالهایی مانند 
سیمان، کاشی، سنگ های تزئینی و دیگر اقالم این گروه نیز با ثبت رشد یک 
درصدی فروش صادراتی ایران یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر شده است. 
سازمان توسعه تجارت همچنین اعالم کرده که ایران در حوزه های صادراتی 
مهمی مانند لوازم خانگی، محصوالت نس��اجی و پوشاک، فرش ماشینی و 
موکت و همچنین صادرات قطعات خودرو، موتورس��یکلت، س��یم و کابل، 
تراکتور و ماشین آالت کشاورزی، صنایع غذایی و شیرآالت صنعتی توانسته 
صادرات قابل قبولی داشته باشد و در بسیاری از حوزه ها رشدی قابل تأمل 
به ثبت رسیده است. در طول این مدت کشورهای همسایه اصلی ترین مقصد 
صادراتی کاالهای ایرانی بوده اند و عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، 

آذربایجان و ترکیه اصلی ترین شرکای تجاری ایران به حساب می آیند.

۷۰درصد پیچ و مهره بازار وارداتی است
مواد اولیه کفاف تولید را نمی دهد

یک مقام مسئول، ۷۰درصد پیچ و مهره بازار را وارداتی اعالم کرد و گفت 
مواد اولیه مورد نیاز این صنف، کفاف تولید را نمی دهد.

نورالدین مهری، رئیس اتحادیه فروش��ندگان پیچ و مهره در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بازار پیچ و مهره گفت: تامین مواد اولیه مورد 
نیاز این صنف می تواند مشکالت را به حداقل برساند، اما متاسفانه هنوز در 
این زمینه به خودکفایی نرس��یده ایم. وی ضم��ن انتقاد از حمایت ضعیف 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز 
این صنف، بیان کرد: مواد اولیه مورد نیاز پیچ و مهره در بازار محدود است و 
کف��اف تولید را نمی دهد. مهری، ۷۰درصد پیچ و مهره بازار را وارداتی اعالم 
ک��رد و گفت: تخصیص ارز یکی از ضروریات مهم به ش��مار می رود. رئیس 
اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره  با بیان اینکه پیچ و مهره یکی از پایه های 
اساسی صنعتی در کشور است، اظهار کرد: هیچ صنفی همانند پیچ و مهره از 
منظر تیراژ متنوع نیست و هم اکنون ۷هزار نوع پیچ و مهره در کشور وجود 
دارد. وی با اشاره به رکود عمیق بازار پیچ و مهره، افزود: ضریب فروش پیچ و 
مهره در بازار را می توان به عنوان معیاری برای میزان سنجش تولید در کشور 
قلم��داد کرد. مهری در پایان گفت: با برنامه ریزی مناس��ب، وضع نامطلوب 
این صنعت مرتفع می ش��ود چرا که در صورت رونق تولید و حمایت از آن، 

اشتغال زایی در این بخش افرایش می یابد.

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد
تخصیص بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای 

تکمیل ظرفیت صنایع
اعتم��ادی از تخصیص بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای 

تکمیل ظرفیت صنایع موجود خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، بهزاد اعتمادی قائم مقام س��ازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست آغاز سال کاری ۹۸ این سازمان 
با اش��اره به نامگذاری امس��ال به »رونق تولید« از سوی رهبر معظم انقالب 
افزود: این موضوع باید بیش از گذش��ته مورد توجه قرار گیرد، زیرا استفاده 
از ظرفیت ه��ا و توانمندی های صنایع می تواند رونق تولید داخل را به دنبال 
داش��ته باش��د که در بیانات رهبر معظم انقالب بر آن تاکید شده است. وی 
ادامه داد: اکنون زمان س��عی و خطا نیس��ت، زیرا تحریم های ظالمانه ادامه 
روند تولید را س��خت کرده اس��ت. قائم مقام ایدرو خاطرنش��ان کرد: منابع 
انسانی باارزش ترین سرمایه های هر بنگاه اقتصادی به شمار می روند و الزم 
اس��ت در سال جدید کمیته های تخصصی که پیشتر در تصمیم گیری های 
س��ازمانی دخیل بودند، فعال تر از قبل ش��وند تا طرح ها و برنامه های جامع 
و کارشناس��انه ای را برای تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه کنند. اعتمادی 
گفت: با ۱۰ تا ۱۵درصد هزینه ایجاد یک واحد صنعتی جدید می توان صنایع 
موجود را به ظرفیت کامل رس��انید و برای تحقق این مهم بودجه ۱۰ هزار 
میلیارد تومانی در وزارت صنعت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی به اهمیت 
صنایع پیشرفته و گسترش شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در کشور 
اش��اره و تاکید ک��رد: تمرکز ایدرو بر حمایت و تجاری س��ازی ایده های این 

شرکت ها و استارتاپ ها خواهد بود.

قیمت پیاز 6 هزار تومان شد
رئیس اتحادیه بارفروشان از به نصف رسیدن قیمت پیاز پس از ممنوعیت 
صادرات آن خبر داد. به گزارش تس��نیم، حس��ن صابری با اشاره به عرضه 
ای��ن محصول به قیمت ۶ تا ۷ ه��زار تومان در میدان مرک��زی میوه و تره 
ب��ار افزود: هم اکنون این محصول به می��زان کافی در میدان مرکزی عرضه 
می ش��ود. وی با تاکید بر تعیین تعرفه برای صادرات محصوالت کش��اورزی 
گف��ت: در حال حاضر صادرات گوجه فرنگی دوباره آزاد ش��ده و این موضوع 
س��بب افزایش قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار ش��ده 
اس��ت. رئیس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: هم اکنون گوجه فرنگی با قیمت 
۵ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود. صابری گفت: 
قیمت سیب زمینی نیز امروز ۳ تا ۴ هزار تومان تعیین شده است. وی افزود: 
در حال حاضر به غیر از گوجه فرنگی کمبودی درخصوص انواع میوه و دیگر 
محصوالت کش��اورزی در میدان وجود ندارد.گفتنی اس��ت؛ با صادرات پیاز 

قیمت این محصول پرمصرف به بیش از ۱۴ هزار تومان رسیده بود.

اخبـــار

رجیستری گوشی مسافری روی میز خدمات 

در صورتی که عوارض دستگاه سیم کارت خور خود را پرداخت کرده اید، 
اما هنوز دستگاه تان قانونی نشده و یا اطالعات دستگاه تان از گمرک برای 
همتا ارسال نشده، باید نسبت به ثبت درخواست پیگیری در میز خدمات 

الکترونیک گمرک اقدام کنید.
به گزارش ایس��نا، طرح رجیستری یا شناس��نامه دار کردن تجهیزات 
سیم کارت خور که در طول سال های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی 
داش��ت، باالخره به صورت کامل برای گوش��ی ها اجرایی ش��د و به گفته 

مسئوالن، سهم قاچاق این کاال را به عدد تقریبی صفر رساند.
رجیس��تری گوشی های تلفن همراه، با هدف شناسنامه دار شدن یکی 
از پرمصرف تری��ن کااله��ای وارداتی و مبارزه سیس��تمی با قاچاق تلفن 
همراه، پیاده سازی و اجرا شد. در واقع مهم ترین هدف اجرای رجیستری 
از همان ابتدا جلوگیری از قاچاق گوش��ی عنوان شده بود. به این صورت 
که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگوالتوری، در صورت واردات 
غیرقانونی موبایل، س��یم کارت روی آن فعال نش��ده و توسط اپراتورهای 

تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه های تلفن ارائه نمی شود.
البته در ماه های اخیر موضوع واردات گوش��ی های مس��افری و بس��ته 
ش��دن سامانه همتا، موجب افزایش قیمت گوشی شده بود؛ به طوری که 

کارشناسان این بازار اظهار کردند در حالی که سایت همتا، امکان گوشی 
مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی ها کد 
رجیستری می داد، این امکان توسط سامانه  همتا برداشته شده و موجب 
شده بود بازار گوشی اگرچه کمبودی نداشت، اما با افزایش قیمت روبه رو 

شود.
سامانه رجیستری قطع نشده

البته پس از آن س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قطع ش��دن 
س��امانه رجیس��تری تلفن همراه را تکذیب و عنوان کرده بود »به دلیل 
باال بودن درخواس��ت ها، پس از اقدام متقاضی برای رجیستر کردن تلفن 
همراه، درخواس��ت او در صف انتظار ق��رار می گیرد و این تصور به وجود 

می آید که سامانه رجیستری قطع شده است.«
به همین دلیل در ابالغیه ای از کانال رجیستری عنوان شد که متقاضیان 
 )IMEI( ثبت اطالعات تلفن همراه مس��افری اگر در زمان ثبت شناسه
دس��تگاه در س��امانه گمرک خطایی مبنی بر تعریف نشدن کد متناظر 
گمرکی دریافت کردند، در صورتی که شناس��ه پیش از برقراری ارتباط 
برخط گمرک و همتا، در گمرک ثبت ش��ده باش��د، پس از بررسی های 

الزم، کد فعال سازی از طرف سامانه همتا برای متقاضی ارسال می شود.

در اطالعیه  دیگری نیز آمده بود که نظر به اطالعیه  گمرک جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه ثبت دستگاه مسافری، اگر در زمان ثبت دستگاه 
خود در س��امانه گمرک، خطای »کد متناظر گمرکی برای این شناس��ه 
)IMEI( تعریف نشده است« را دریافت می کنید، استحضار داشته باشید 
این خطا به دلیل آن اس��ت که شناس��ه IMEI دس��تگاه شما پیش از 
برقراری ارتباط برخط گمرک و همتا، در گمرک ثبت و شناسه پرداخت 
ب��رای آن تولید ش��ده ولی بعد از برقراری ارتب��اط برخط، برای پرداخت 

عوارض آن اقدام شده است.
در ای��ن راس��تا در آخرین اطالع رس��انی درباره وضعیت رجیس��تری 
گوشی های مس��افری، در کانال آموزش و اطالع رسانی ثبت تلفن همراه 
)رجیستری( آمده است: با توجه به تغییرات اخیر در زمینه ثبت دستگاه 
مس��افری و برقراری ارتباط برخط بین س��امانه های گمرک و همتا، در 
صورت��ی که ع��وارض دس��تگاه خود را به ص��ورت اینترنتی، پس��تی یا 
حضوری در گمرک پرداخت کرده اید اما هنوز دس��تگاه تان قانونی نشده 
و با پیگیری، متوجه می ش��وید که اطالعات دس��تگاه تان از گمرک برای 
همتا ارس��ال نشده، نسبت به ثبت درخواس��ت پیگیری در میز خدمات 

الکترونیک گمرک اقدام کنید.

گوجه فرنگی از حدود دو روز پیش رش��د قیمت دو برابری را تجربه 
کرده است.

از ابتدای س��ال گذشته در پی نوسانات نرخ ارز، صادرات محصوالت 
کشاورزی جایگاه قابل توجهی در تجارت کشور از آن خود کرد و این 
موض��وع تا حدی رونق گرف��ت که از نیاز بازار داخل��ی برای بازارهای 
صادرات��ی هزینه ش��د و حتی تجار کش��ورهای همس��ایه ب��ه خرید 

محصوالت کشاورزی و باغی در محل کشت در ایران روی آوردند.
افزایش حجم صادرات محصوالت کش��اورزی کار را به جایی رساند 
ک��ه محصوالتی همچون آجیل و خش��کبار، گوجه فرنگی، پیاز، کاهو، 
س��یب زمینی و چای قیمت قابل توجهی به خود گرفت و دولت برای 
مدیری��ت این اتفاق به صورت مقطعی ص��ادرات برخی از این اقالم را 

ممنوع کرد.
ب��ا اعمال ممنوعیت صادرات، قیم��ت محصوالت روند صعودی خود 
را تغییر دادند، اما آنچنان به قیمت گذش��ته خود بازنگش��تند و اخیراً 
نیز در حالی که همگان درگیر نوسان قیمت کاهو و پیاز بودند، با آزاد 

ش��دن صادرات گوجه فرنگ��ی، بار دیگر قیمت ای��ن محصول افزایش 
یافت.

بررسی ها در سطح میادین میوه و تره بار نشان از آن دارد که قیمت 
گوجه فرنگی در چند روز اخیر رشدی در حدود دو برابر داشته و این 

در حالی است که عرضه این محصول کاهش یافته است.
در ای��ن رابطه حس��ن صابری هرندی، رئیس اتحادیه بارفروش��ان با 
تأیی��د تأثیر صادرات بر کاه��ش عرضه گوجه فرنگی در بازار و افزایش 
قیمت آن، به ایسنا گفت: در روزهای اخیر که ممنوعیت صادرات پیاز 
اعمال ش��ده، قیمت این محصول با کاهش ۴۰درصدی مواجه شده و 
در کنار آن با برداش��ته ش��دن ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ۱۵ 
فروردین ماه امسال، قیمت این محصول تا دو برابر افزایش یافته است.
وی ب��ا بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی در س��طح میدان های میوه و 
تره بار به کیلویی ۵۰۰۰ تومان افزایش یافته اس��ت، خاطرنشان کرد: 
س��ود ص��ادرات گوجه فرنگی در بازارهای هدف ب��رای هر کیلو از این 
محصول در حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت است و صاحبان بار گوجه فرنگی و 

دالالن ب��ا توجه به این میزان درآمد، حجم قابل توجهی از محصوالت 
را صادر می کنند.

رئیس اتحادیه بارفروش��ان مدعی ش��د: مدیریتی در زمینه تولید و 
صادرات محصوالت کش��اورزی وجود ندارد و ش��رایط به گونه ای است 
که با باز و بس��ته ش��دن درهای صادرات، بازار و قیمت ها تحت تأثیر 

قرار می گیرد.
صابری ادامه داد: دولت و مسئوالن باید به جای اعمال ممنوعیت های 
واردات و صادرات با تعرفه گذاری مناس��ب ب��ازار را کنترل و مدیریت 
کنن��د. قیمت گوجه فرنگی تا قبل از آزادس��ازی ص��ادرات به کیلویی 
۲۰۰۰ تومان رس��یده بود که ش��رکت های تولید رب، هر کیلو از این 
محص��ول را به قیمت ۱۵۰۰ توم��ان خریداری می کردن��د، اما از ۱۵ 
فروردی��ن قیمت ای��ن محصول به یکباره با رش��د قابل توجهی مواجه 

شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: حتی انتش��ار خب��ر ممنوعیت و آزادس��ازی 

صادرات به لحظه بر قیمت محصوالت در بازار تأثیر می گذارد.

دلیل افزایش دو برابری قیمت گوجه فرنگی

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

پیش بینی کاهش قیمت خودرو در ۳ ماهه ابتدایی 
و رکود بازار در میانه سال ۹۸

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران 
بیان ک��رد که اگر نهاده های اصلی ازجمله قیم��ت ارز و پارامترهای کالن 
سیاسی ثابت بمانند -یعنی وضعیت حال حاضر پابرجا باشد- و ضمنا نحوه 
قیمت گذاری خودرو تغییر نکند، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ اندک اندک 
ش��اهد کاهش قیمت در بازار و نه در خودروس��از خواهیم بود. امیرحس��ن 
کاکای��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت صنعت و 
بازار خودرو در سال ۹۸ اظهار داشت: پیش بینی وضعیت حوزه خودرو کار 
دشواری است. به طور خاص، صنعت خودرو و بازار خودرو تابع پارامترهای 
کالن اقتصادی هستند ضمن آنکه خود نیز بر این حوزه تاثیرگذار هستند، 
اما اگ��ر فرض کنیم نهاده های اصلی ازجمله قیمت ارز و پارامترهای کالن 
سایسی ثابت بمانند -یعنی وضعیت حال حاضر پابرجا باشد- و ضمنا نحوه 
قیمت گذاری خودرو تغییر نکند، در س��ه ماهه اول س��ال ۹۸ اندک اندک 
ش��اهد کاهش قیمت در بازار و نه در خودروس��از خواهیم بود، زیرا قیمت 
خودروس��از قبال پایین بود و الزم بود به قیمت حاش��یه بازار منتقل شود. 
وی افزود: در حال حاضر که قیمت فروش خودروساز مطابق با حاشیه بازار 
است اندک اندک قیمت ها در بازار کاهش خواهد یافت و به سمت ثبات در 
بازار خودرو پیش خواهیم رفت. حدس بنده این است که سال آینده حوالی 
تابس��تان به رکود در بازار می رس��یم زیرا وضعیت اقتصادی خیلی مساعد 
نیست و قیمت ها باال و خارج از توان مردم بوده و لذا کاهش تقاضا به وجود 
خواهد آمد، ضمن آنکه همزمان وضعیت تولید بهتر خواهد ش��د، بنابراین 
بعید به نظر می رس��د که این تعداد خریدار برای خودروهایی با این قیمت 
وجود داش��ته باشد. کاکایی تصریح کرد: به عنوان نمونه، افزایش قیمت دو 
برابری خودرو پراید قیمت جذابی برای مردم نیس��ت و لذا اگر پارامترهای 
گفته ش��ده ثابت بماند، احتماال در اواسط سال رکودی را مشاهده خواهیم 
کرد. از طرف دیگر خودروسازان با برنامه هایی که دارند احتماال برای اواخر 
س��ال تالش خواهند کرد خودروهایی که در راه دارند به نتیجه رس��انند و 
ش��اهد خودروهای جدید با توان داخلی در بازار خودرو خواهیم بود. عضو 
هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: 
اینکه وضعیت صنعت در سال جدید چگونه خواهد بود به پارامترهای بسیار 
دیگر و به برنامه های دولت وابس��ته اس��ت، زیرا در سال ۹۷ صنعت خودرو 
ضربه بسیاری خورد و اینکه جبران این امر چگونه خواهد بود برای ما چندان 
مشخص نیست. کاکایی در پایان گفت: فعال صنعت خودرو در حال جنگ 
برای بقا -و نه رش��د- است اما پیش بینی می شود که به همت همگی، امر 
بقا اتفاق خواهد افتاد و صنعت خودرو از این گردنه عبور می کند، اما اینکه 
مسائلی مثل رشد و توسعه نیز به وقوع می پیوندد یا خیر، کامال واضح نیست 

و باید اندکی به جلو رویم تا ببینیم چه مسائلی پیش خواهد آمد.

سیل مانع از افزایش شدید مصرف بنزین در 
تعطیالت نوروز شد

بررس��ی رون��د مصرف بنزی��ن در ایام تعطی��الت نوروز نش��ان می دهد 
بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در بسیاری از استان های کشور مانع 
از افزایش ش��دید مصرف این فرآورده نفتی در ایام تعطیالت نوروز شد. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«،  براساس آمار و اطالعات منتشرشده 
توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در طول ۱۹ روز تعطیالت 
نوروز سال ۹۸ مصرف بنزین به رقم یک میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
لیتر رس��ید که نسبت به مدت مشابه س��ال ۹۷ حدود ۱,۹درصد افزایش 
داشت. براس��اس جدولی که روابط عمومی وزارت نفت منتشر کرده است 
بیشترین میزان مصرف بنزین مربوط به ۲۹ اسفند سال ۹۷ است که عدد 
۱۳۵ میلیون  لیتر را نشان می دهد. این گزارش حاکی است کمترین میزان 
مصرف بنزین در این ایام نیز مربوط به ۱۳فروردین ماه به میزان مصرف ۷۵ 
میلیون لیتر اس��ت. همانطور که در گزارش روابط عمومی وزارت نفت هم 
صراحتا اش��اره شده، مصرف بنزین کشور که در روزهای ابتدایی تعطیالت 
نوروزی افزایش چش��مگیری یافته بود، به دلیل ش��رایط نامساعد جوی و 
بارش های سیل آسا در سراسر کشور کاهش یافت. به عبارت دیگر، بررسی 
روند مصرف بنزین در ایام نوروز ۹۸ نش��ان می دهد بارندگی های شدید در 
این ایام و جاری شدن سیل در بسیاری از استان های کشور مانع از افزایش 
ش��دید مصرف بنزین در این تعطیالت ش��ده است. بر این اساس میانگین 
مصرف بنزین در ایام نوروز به رقم ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز بوده 
اس��ت و این در حالی است که موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران  در نشس��ت خبری خود که در پیش از تعطیالت 
نوروز برگزار ش��ده ب��ود از پیش بینی میانگین مصرف ۱۰۷ میلیون لیتری 

بنزین در این تعطیالت خبر داده بود.

قطعه سازان پیشقدم در تحقق شعار رونق تولید 
در سال جدید

دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو اعالم کرد 
قطعه سازان اولین گروهی بودند که سال رونق تولید را پیشاپیش آغاز کردند 
و عمده ترین سرفصل برنامه های قطعه سازان در سال ۹۸ تامین نقدینگی، 
تعدیل و اصالح قیمت ها و تمرکز بر تحقق آزادسازی بدون انتقال ارز است.

مازیار بیگلو در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، درخصوص برنامه های 
قطعه س��ازان در سال ۹۸ اظهار داشت: قطعه سازان اولین گروهی بودند که 
سال رونق تولید را پیشاپیش آغاز کردند زیرا قطعه سازان عمال قبل از شروع 
سال ۹۸ افزایش تیراژ تولید را عملی کرده و ظرف مدت چهار هفته تقریبا 
۱۰۰درصد تیراژ تولید قطعه سازی )و متعاقبا در خودروسازی( افزایش یافت.

وی افزود: اولین سرفصل برنامه های ما در سال ۹۸ تامین نقدینگی است 
که باید از محل الباقی مصوبه ۱۱ هزار میلیارد تومانی هیات دولت محقق 
ش��ود. تا پایان سال، ۴ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت شد و ۷ 
هزار میلیارد تومان، باقی مانده که قرار اس��ت با تسهیالت ارزی و از محل 
ارز یورو اعطا ش��ود. پیگیر هستیم که ظرف سه ماه ابتدایی سال این مبلغ 
برای حوزه خودروسازی و قطعه سازی تامین شود تا روند افزایش تیراژ تولید 

حفظ شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: مبحث دوم 
مساله تعدیل قیمت ها اس��ت؛ روند اصالح قیمت ها پیرو مصوبه وزارتخانه 
آغاز ش��ده و تعدادی از س��ازندگان موفق ش��دند قبل از آغاز سال جدید، 
اصالحیه قیمت ها را دریافت کنند، اما تعدادی در حال طی این روند هستند. 
برنامه ریزی ما این است که با همکاری خودروسازان بتوانیم هرچه سریع تر و 
ظرف یک ماه آینده قیمت قطعه سازان را در قراردادها اصالح کنیم تا تمام 

قطعه سازان با قیمت های تعدیل شده به ادامه کار بپردازند.

آشفتگی بازار خودرو بی تردید از اتفاقات مهم سال گذشته در این حوزه 
محسوب می شود. البته این آش��فتگی ها را نمی توان بی ارتباط با وضعیت 

تولید در شرکت های خودروساز دانست.
به گزارش پدال نیوز، خودروسازان در سال های اخیر بنا بر دالیلی که به 
ذکر آنها خواهیم پرداخت، با چالش های مختلفی روبه رو بودند که این امر 
س��بب زیان انباشته در شرکت های مذکور شد. در این بین هرچند برجام 
فرصتی برای رفع این چالش ها و بازسازی خودروسازی در کشور را فراهم 
کرد، اما ساختار ضعیف مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو مانعی بر سر راه 
استفاده از فرصت برجام خوانده می شود. با این حال حضور شرکای پیشین 
در خودروسازی های کشور نوید روزهای خوب را در این صنعت می داد این 
در شرایطی است که بازگشت تحریم ها، خودروسازی کشور را به روزهای 
قبل از اجرای برجام برگرداند. مشکالت جدید خودروسازان حدودا از روزی 
آغاز شد که لیست صنایع تحریمی از سوی ایاالت  متحده آمریکا منتشر و 

خودرو در سر لیست کاالهای تحریمی قرار گرفت.
تکرار تجربه موسسات مالی در خودروسازی 

 افت تولید، آش��فتگی بازار، گس��ترش داللی و چالش های دیگر، خیلی 
زود ش��رایط افول خودروسازی کش��ور را فراهم کرد، با این حال اما مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در گزارش��ی که هفته آخر اسفند 
س��ال گذشته با عنوان »بررسی آش��فتگی ها در بازار خودرو و راه حل های 
فوری تس��ویه بازار« در س��ایت خود قرار داد معتقد اس��ت تحریم ها تنها 
عامل افول این صنعت نبوده اس��ت. در این گزارش تاکید ش��ده که زیان 
انباش��ته و مشکالت خودروسازان مساله ای نیس��ت که یک شبه به وجود 
آمده باشد و مساله تحریم ها در چند سال اخیر تنها بر مشکالت موجود این 
صنعت افزوده است. در چکیده گزارش این مرکز همچنین تاکید شده که 
کشورهای تحریم کننده با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بحث اشتغال 
و درآمدزای��ی دولت با علم و آگاهی سیاس��ت های تحریمی این صنعت را 

چیدند، حال آنکه تحریم ها بسان دست اندازی در مسیر حرکت این صنعت 
قرار گرفت و تحرک شرکت های خودروساز را به حداقل رساند با این حال 
نمی ت��وان تمام چالش های موجود در این صنعت را تنها به دلیل تحریم ها 
دانس��ت. بازوی پژوهش��ی مجلس همچنین ریشه چالش های متعدد این 
صنعت را در س��اختار مدیریتی، مالکیتی  و ماهیت اقتصادی و سیاس��ی 
شرکت های خودروساز جست وجو می کند و تاکید دارد که برای برون رفت 
از این چالش ها نیازمند اصالح س��اختار هستیم. این در شرایطی است که 
دولت به عنوان سیاست گذار کالن در این صنعت به دلیل مصلحت اندیشی 
و همچنین مالحظات اجتماعی اصالح ساختار در این صنعت را به تاخیر 
می اندازد. مرکز پژوهش ها اما معتقد است که این مالحظات از سوی دولت 
در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی و فوالد دیده نمی شود و صنایع مذکور 
این امکان را دارند تا به دور از مشکالت و چالش هایی که صنعت خودرو با 

آن مواجه است به حیات خود ادامه دهند. 

چرایی آشفتگی بازار خودرو بعد از اعمال تحریم های آمریکا

 زنگ خطر صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمد

آینده بازار خودروهای وارداتی با ورود به س��ال جدید از پرسش ها و 
ابهاماتی اس��ت که ذهن بسیاری از مشتریان و واردکنندگان خودرو را 
به خود مش��غول کرده در حالی که تا پایان سال ۹۷ با وجود اظهارات 
مختلف کارشناسان و مسئوالن همچنان افق روشنی از سرنوشت این 

بازار وجود نداشت.
به گزارش پدال نیوز، در س��ال جدید س��ناریوهای مختلفی با توجه 
ب��ه عوامل موثر در ب��ازار خودروهای وارداتی مطرح اس��ت که بر پایه 
عوامل اصلی چون نرخ ارز و ممنوعیت ثبت  سفارش و آینده تحریم ها، 
پایه ریزی شده  است اما بدون شک دو سناریوی کلی درباره سرنوشت 
ب��ازار وارداتی ها در س��ال جدید مطرح اس��ت که اولی ب��ر پایه تداوم 
ممنوعیت واردات است و دیگری بازگشایی سایت ثبت  سفارش، البته 
هر دو این س��ناریو ب��ا ماجرای تحریم و همچنین نوس��ان نرخ ارز در 
ارتباط مس��تقیم بوده و می تواند زمینه ساز از سرگیری واردات خودرو 

باشد. 
 بازار خودروی کش��ور در سال گذش��ته به دنبال اعمال تحریم ها و 
تصمیم بر ممنوعیت واردات خودرو با حاشیه های زیادی همچون تورم 
باال و کمبود برخی مدل های خاص در بازار همراه شد این موضوع که 
متاثر از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز رخ داد 
باعث شده بیش از ۲۵هزار تعهد تحویل خودروی وارداتی به مشتریان 
به تعویق بیفتد و این مساله موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی 
ش��د و ب��ازار خودروهای داخلی نیز متاثر از چنین اقدامی ش��د، البته 
باید توجه داش��ت که با وجود وعده های فراوان مسئوالن، تولیدکننده 
های داخلی نیز نتوانستند مطابق نیاز بازار، خودرو تحویل دهند و این 
ام��ر منجر به بروز کمبود عرضه و مش��کالتی در تورم در بازار خودرو 

کشور شد.
 در واقع مش��کل اصل��ی از آنجا بروز کرد که تأثی��ر این محدودیت 
در ب��ازار خودرو نمایان ش��د در حالی که به گفته برخی کارشناس��ان 
و نماین��دگان مل��ت در صورتی ک��ه در آن زمان دول��ت اجازه می داد 
واردکننده ه��ا با ارز آزاد خودرو وارد کنند، مش��کل تورم به این اندازه 
ایجاد نمی ش��د، چراکه تنها ۵درصد از میزان نیاز بازار داخلی از طریق 
واردات تأمی��ن می ش��د و این موضوع تأثیری ب��ر تولیدات داخلی نیز 

نمی گذاشت.
 ش��رایط بازار خودرو در سال گذش��ته و احتمال ادامه آن براساس 
س��ناریوها در حالی مطرح است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در س��ال گذشته ممنوعیت واردات خودرو اشتغال بیش از ۱۵ 
ه��زار نفر را به خطر انداخت. در واقع واردات خودرو که برای دولت از 
محل تعرفه ها درآمدزایی داش��ت بر جریان اسقاط خودروها نیز تاثیر 
گذاش��ت چرا که به ازای واردات خودروهای با مصرف ۵ تا ۶ لیتر در 
۱۰۰ کیلومتر، دو دس��تگاه خودروی فرس��وده از چرخه مصرف خارج 

می  گردید. 
مهدی دادفر در حالی به تاثیر واردات خودرو بر روند اسقاط خودرو 
اش��اره می کند که با ورود خودروهای��ی با مصرف ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ 
کیلومتر، به اسقاط ۴ دس��تگاه خودروی فرسوده، واردات خودروهای 
با مصرف ۷ لیتر تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نیاز به اس��قاط ۶ دس��تگاه 
خودروی فرسوده و ورود خودروهای با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ 
کیلومتر نیاز به اسقاط ۸ دس��تگاه خودروی فرسوده را می توانست به 

همراه داشته باشد. 
همزمان با این اتفاقات در س��ال گذش��ته موضوع واردات غیرقانونی 

۶۴۰۰ دس��تگاه خودرو در زمان بس��ته بودن ثبت س��فارش از جمله 
مس��ائل و چالش ه��ای مطرح در ب��ازار خودروهای واردات��ی بود البته 
داس��تان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیرماه س��ال گذشته 
۹۶ کلید خورد. درس��ت از زمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت 
س��فارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه آن س��ال متوقف کرد و به 
دنبال این ش��رایط طرح ساماندهی واردات خودرو در کمیسیون اصل 

۹۰ مصوب شد.
در مجموع این اتفاقات س��بب شد بازار خودروهای وارداتی در سال 
گذشته به شدت ملتهب ش��ود و انفجار قیمتی در این بازارها رخ دهد 
به طوری که مشتریان با قیمت هایی هنگفت در بازار وارداتی ها مواجه 
شدند و این موضوع سبب شده بخشی از آنها به سراغ مدل های دست 
دوم ی��ا خودروه��ای مونتاژی بروند زیرا قدرت خریدش��ان با قیمت ها 

تناسب ندارد. 
حال در این ش��رایط، این پرسش ذهن مشتریان را به خود مشغول 
کرده که سال جاری بازار وارداتی ها به چه سمتی می رود و آیا افزایش 
عرضه و کاهش قیمتی در کار است، یا ممنوعیت واردات و قیمت های 

گزاف تداوم خواهند داشت. 
البته موضوع احتمال تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال جدید 
نیز با توجه به عوامل اثرگذار در کشور در حالی مطرح است که به نظر 
می رس��د در صورت تعیین سرنوشت طرح س��اماندهی صنعت خودرو 
شاهد اتفاقات مثبتی در جریان واردات خودرو باشیم؛ موضوعی که به 
گفته دبیر انجمن واردکنندگان اقدام خالف قانونی است که با گذشت 
یک س��ال و نی��م از این جریان انتظار می رود ک��ه دولت اجاره ندهند 

چنین اقدام خالف قانونی ادامه یابد.

س��ال گذش��ته قیمت ها در بازار خودرو با فراز و نش��یب های زیادی 
همراه بود افزایش قیمت خودروها در ماهای پایانی س��ال باعث شد تا 
شرکت های خودروساز اقدام به اجرای طرح های فروش خودرو ۵درصد 
زیر قیمت حاش��یه بازار نمایند که این اقدام کاهش نسبی قیمت ها در 
بازار را به دنبال داش��ت، اما آیا وضعیت کاهش قیمت ها در س��ال ۹۸ 
نیز ادام��ه می یابد و یا دوباره باید ش��اهد قیمت های لحظه ای در این 

حوزه باشیم؟
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه خودروی تهران در گفت و گو با عصر 
ایران، اعتقاد دارد که اگر سیاست های دولت در روند افزایش عرضه با 

بازار ادامه دارد باشد باید شاهد کاهش قیمت ها در این حوزه باشیم.
وی در م��ورد چگونگ��ی وضعیت ب��ازار خودرو در س��ال ۹۸ گفت: 
هم اکنون وضعیت قیمت ها مانند اسفند سال گذشته است و پیش بینی 

می شود تا این روال تا اردیبهشت ماه نیز ادامه یابد.

موتمنی با بیان اینکه قیمت خودرو تابع قانون عرضه و تقاضاس��ت، 
خاطرنشان کرد: در ماه های آخر سال ۹۸ و زمانی که با افزایش قیمت 
روبه رو شدیم ش��رکت های خودروساز با دستور وزارت صنایع اقدام به 
عرض��ه خودرو ب��ه صورت تحویل فوری کردند که این اقدام توانس��ت 
تاثیر خوبی در بازار گذاشته و لذا شاهد کاهش قیمت در بازار بودیم.

این مقام صنفی پیش بینی کرد اگر در س��ال ۹۸ نیز با روند افزایش 
تولید و تزریق خودرو به بازار مواجه باش��یم قطعا نه تنها شاهد افزایش 

قیمت در بازار نخواهیم بود بلکه کاهش قیمت نیز خواهیم داشت.
رئی��س اتحادیه خودروی تهران ادامه داد: خودروهای ثبت نامی که 
در روزهای پایانی سال ۹۷ انجام گرفت در روزهای آتی و در فروردین 
تحویل می ش��ود که این نکته نیز در کاهش قیمت خودرو در ماه های 
پیش رو تاثیرگذار است. وی ادامه داد: اگر روال عرضه به همین شکل 
باش��د و خودروس��ازان بتوانند خودروهای ثبت نامی را تحویل داده و 

اقدام به عرضه مناسب به بازار کنند قیمت ها با کاهش قابل مالحظه ای 
همراه شده و می توانیم شاهد بازگشت قیمت ها به ماه های بهمن سال 
۹۷ باشیم. سال گذشته و پس از افزایش قیمت ها در اسفندماه با فشار 
وزارت صمت دو شرکت ایران خودرو و سایپا با افزایش تولید اقدام به 
عرضه خودرو به صورت فوری و با قیمت ۵درصد کمتر از حاشیه بازار 
کردند. روند تحویل خودرو به گونه ای بود که مطابق اعالم مس��ئوالن 
ایران خ��ودرو روزانه ۱۸۰۰ خودرو با توجه ب��ه تعهدات قبلی تحویل 

مشتریان می شد که همین اقدام از سوی سایپا نیز انجام شد.
با توجه به اینکه تا روزهای آتی بازار خودرو دوباره با شدت بیشتری 
فعالیت خود را آغ��از می کند انتظار می رود تا دولت و وزارت صمت با 
اجرای سیاس��ت های تنظیم بازاری اقدامات کنترل��ی خود را افزایش 
داده تا مانند س��ال ۹۷ شاهد افت و خیز شدید قیمت ها در این حوزه 

نباشیم.

سناریوهایی که مسیر بازار خودروهای وارداتی را تغییر می دهد!

خودرو در سال ۹۸ گران می شود یا ارزان؟
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کسب و کارامـروز۸

براساس گزارش فروشگاه رسانه ای محلی »داون«، بانک مرکزی برنامه هایی 
را برای داش��تن پول دیجیتالی متعلق به افغانستان تا سال ۲۰۲۵ اعالم کرده 

است.
ب��ه گزارش زومی��ت، در صحبت ه��ا پیرامون 
مق��ررات مؤسس��ه های مال��ی الکترونیکی که 
نهاده��ای غیربانک��ی مج��از برای انتش��ار پول 
الکترونیک��ی جهت پرداخت ه��ای غیرحضوری 
هس��تند، »جمیل احمد«، جانشین رئیس بانک 
پاکستان به شنوندگان گفت که پول الکترونیکی 
کارآمدتر و مقرون به صرفه تر اس��ت. او همچنین 
از دولت خواس��ت امنیت  در فضای آنالین را در 
اولویت باالتری قرار دهد تا پاکس��تانی ها بیشتر 

بتوانند از نوآوری های اخیر بهره مند شوند.
همزم��ان با چش��م انداز درازمدت��ی که دولت 
پاکس��تان ب��رای خ��ود در جهت ایج��اد روپیه  
الکترونیک��ی ایجاده کرده اس��ت، ش��رکت های 

خصوصی می توانن��د دنبال ایجاد راه حل های دیجیتال��ی در خالل این  مدت 
باشند، احمد می گوید:

این سیاس��ت دولت ماس��ت که اس��تفاده از تجارت الکترونیک را به صورت 

عموم��ی از طریق برپایی کمپین ه��ای آگاهی برای تروی��ج فرهنگ تجارت 
الکترونیک، تشویق و ترغیب کند. تجارتی که تراکنش های تجاری الکترونیک 

را چه به صورت محلی و ملی و چه بین المللی پشتیبانی می کند.
از بانکداری بدون ش��عبه تا انتقال از طریق 

بالک چین
نوآوری مالی اخیر در پاکستان، قانونی کردن 
بانک های تحت وب یا بدون ش��عبه بوده است. 
گام بع��دی، ص��دور مجوز برای مؤسس��ه های 
غیربانک��ی جهت ش��رکت در تس��هیل نقل و 
انتقاالت اس��ت. این مؤسس��ه ها فریم ورکی را 
برای شرکت های بالک چین به منظور اقدام به 
تصویب آیین نامه آماده می کنند. بانک مرکزی 
قصد دارد نس��خه  دیجیتالی از روپیه  کشورش 
را ارائ��ه دهد. البته جزییات بیش��تری در این 
زمینه در دسترس نیست. روند جهانی به سمت 
رویکرد غیرنقدی اس��ت. احمد درباره  موفقیت 
بانک های بدون نیاز به ش��عبه می گوید: ارائه دهندگان بانک های بدون شعبه 
به خوبی تکامل امور این بانک ها را ادامه داده اند و اکنون سرویس های مالی را 

به بخش عظیمی از جمعیت ما ارائه می کنند.

شرکت کره ای ال جی اعالم کرده که درآمد این شرکت در فصل 
اول س��ال مالی ۲۰۱۹، در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 

کاهش یافته است.
به گزارش زومیت، اخیرا ش��اهد انتشار 
گزارش های��ی مبنی ب��ر کاهش فروش و 
س��ود سامس��ونگ بودیم. اکنون، شرکت 
هم وط��ن سامس��ونگ، ال ج��ی نی��ز در 
گ��زارش مالی اولیه  خ��ود اعالم کرده که 
درآمد این ش��رکت در س��ه ماهه  ابتدایی 
۲۰۱۹ در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 

گذشته کاهش یافته است.
براس��اس این گزارش رسمی، مجموع 
درآمد ال ج��ی در فصل اول س��ال مالی 
وون  تریلی��ون   ۱۴.۹ مع��ادل   ،۲۰۱۹
کره جنوب��ی )ح��دود ۱۳ میلی��ارد دالر( 
خواه��د بود. ای��ن درحالی اس��ت که در 

مدت مش��ابه سال گذشته، کره ای ها با دس��تیابی به درآمد ۱۵.۱ 
تریلیون وون )ح��دود ۱۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دالر(، به رکورد 
جدیدی دست پیدا کرده بودند. با این حساب، درآمد کره ای ها در 

مقایس��ه با فصل اول سال مالی ۲۰۱۸ به میزان ۱.۴درصد کاهش 
یافته است.

س��ود عملیاتی این ش��رکت برای س��ه ماهه  اول ۲۰۱۹، معادل 
۸۹۹.۶ میلیارد وون )۷۹۰میلیون دالر( 
خواهد بود که ۱۸.۸درصد کمتر از سود 
عملیاتی این شرکت در سه ماهه  ابتدایی 
۲۰۱۸ اس��ت. سال گذش��ته، در همین 
بازه  زمانی کره ای ها توانسته بودند سود 
عملیات��ی خود را ب��ه ۱.۱ تریلیون وون 

)۹۶۶ میلیون دالر( برسانند.
در م��اه ژانوی��ه، ال جی اع��الم کرده 
بود که با وجود اوضاع نابس��امان بخش 
موبایل، توانس��ته است از لحاظ عملکرد 
مالی، رکوردهای پیش��ین خود را بهبود 
بخش��د. جزییات عملک��رد مالی ال جی 
در س��ه ماهه  ابتدای��ی ۲۰۱۹، اواخر ماه 
جاری میالدی منتشر خواهد شد. این گزارش نشان خواهد داشت 
که آیا اوضاع بخش موبایل ال جی رو به بهبودی اس��ت یا همچنان 

در حال بدتر شدن است.

پاکستان تا سال 2۰25، ارز دیجیتال عرضه می کند
 

کاهش درآمد ال جی در ۳ ماهه  ابتدایی 2۰۱۹

تمامی س��اخته ها و صنایع بش��ر ک��ه تابه حال دنی��ا به خود دی��ده، حاصل میل 
سیری ناپذیر آدمی به جست وجو و کندوکاو پدیده های نو و متفاوت است.

کارآفرینان در حقیقت میوه  میل بشری و نتیجه  اراده انسان برای کشف ناشناخته ها 
و نوآفرینی هستند. آنها در لبه تیز بازار حرکت می کنند و همواره باید خالق و نوآور 
باشند. کارآفرینان موفق همواره می کوشند تا قواعد جاری و چارچوب های موجود را 
به روش خالقانه، بش��کنند یا تغییر دهند؛ به گونه ای که مناسب موقعیت باشند. اگر 
قصد دارید چارچوب ها را بشکنید، روی بازارهای بزرگ و صنایع مختلفی تمرکز کنید 
که به تدریج آماده  ساختارشکنی و نوآوری می شوند. درعین حال، این نکته را در نظر 
بگیرید که قرار نیس��ت ایده ها در این صنایع نوآفرینی و ساختارش��کنی کنند؛ بلکه 
ساختارشکنی در این صنایع، ازطریق حل مشکالتی حاصل می شود که نسل جدید 
مصرف کنندگان با آن مواجه هستند. اینها مسائل و مشکالتی هستند که شرکت های 
فعلی و رقبای موجود نمی توانند یا به این زودی ها نخواهند توانست آنها را حل کنند.

می توانید با ژیلت ها هم دربیفتید!
این مثال را در نظر بگیرید: طی بیش از یک قرن گذشته، ژیلت در میان پیشروان 
نوآوری و فناوری های جدید در ش��یوه  اصالح مصرف کنندگان قرار داش��ته اس��ت. 
مطمئنا ژیلت با درنظرگرفتن جایگاهش، هیچ گاه به فکر کاهش قیمت محصوالتش 
نیفتاده است، اما برندی ناشناخته به نام دالر شیو کالب از این خأل به نفع خود استفاده 
کرد و حاال این ش��رکت به س��رعت در حال  گرفتن س��هم ژیلت در بازار اصالح مو و 
ابزارهای مراقبت شخصی است. مرور تجربه های مشابه با دالر شیو نشان می دهد در 
بسیاری از صنایع، به شرط نوآوری و ارائه  خدمات متناسب با نیازهای نسل های جدید 
همچنان امکان ورود و گرفتن سهم بازار وجود دارد. در اینجا، هفت صنعت را بررسی 
می کنیم که در دهه پیش  رو، بیشترین نوآوری ساختارشکنانه را تجربه خواهند کرد.

۱. خدمات مالی
بسیاری از شاخه ها و ابعاد این صنعت به تغییرات اساسی نیاز دارند تا بدین ترتیب، 
س��رمایه گذاری برای همه  آحاد جامعه به فرآیندی جامع تر و شفاف تر و یکپارچه تر 
تبدیل شود. نسل هزاره )میلنیال( باوجودآنکه به پس اندازکردن تمایل نشان می دهد، 
در حال حاضر، هیچ سرنخ یا ایده  درس��تی در باره  روش صحیح سرمایه گذاری ندارد. 
اس��تارتاپ هایی مثل آکورن و رابین هود با درک ای��ن خأل تالش می کنند راهکاری 
متناسب با نیاز نسل های جدید در حوزه خدمات مالی ارائه کنند؛ درحالی که برندهای 
س��ّنتی مثل مورگان استنلی می کوشند پیش  از آنکه از بازار کنار زده شوند، با نسل 

جدید ارتباط بگیرند.
2. بهداشت و درمان

صنای��ع درمانی و پزش��کی نی��ز به  حتم به مرحل��ه  ساختارش��کنی و بازآفرینی 
کلیشه های سّنتی خود دست یافته اند. نسل فعلی برای درمان ناخوشی های کوچکی 
مانن��د گلودرد یا گرفتگی بینی یا ناراحتی مع��ده واقعا به درمانگاه های مراقبت های 
ویژه بیمارس��تان های بزرگ نیاز دارند؟ این نسل کم تحمل می تواند زمان خود را در 
صفوف انتظار و نوبت گیری صرف کند؟ با گسترش بیشتر فناوری های ارتباط ویدئویی 
فناوری های دیگر در صنعت درمان، قابلیت »پرکردن شکاف« میان بیماران و پزشکان 
بسیار ساده تر و کارآمدتر شده است. در حال حاضر، شرکت CVS برای رفع نیازهای 
س��رپایی بهداشتی و درمانی خدمات ۱۰دقیقه ای و ویزیت پزش��کی از راه  دور ارائه 
می کند. با این  حساب، شرکت های سّنتی خدمات درمانی در آینده باید چه تحوالتی 

در خدمات خود ایجاد کنند؟
۳. صنعت ُمد و لباس

صنعت ُمد همواره صنعتی ساختارشکن بوده است؛ چراکه سبک پوشش و سلیقه  
مردم مدام درحال  تغییر است. باوجود این، همیشه فرصت برای کسب و کارهای نوپا 
و استارتاپ ها به منظور ایجاد و ارائه راه حل های ساختارشکنانه و بدیع وجود دارد که 

زحمت مشتری را به حداقل می رساند.
ما همیش��ه از خرید محصوالت مرتبط با ُمد و پوش��اک اس��تقبال می کنیم، اما 
خریدکردن در این حوزه همیش��ه هم آس��ان نیست. فرض کنید شرکتی پیدا شود 

و »ما را دیجیتالی کند«، به این معنا که دقیقا اندازه ها و س��لیقه پوش��ش ما را بداند 
و بتواند امکان پرو آنالین لباس را برای مان فراهم کند. بدین ترتیب، سرویس آنالین 
فروش پوشاک می تواند به راحتی و هوشمندانه لباس های باب سلیقه ما را از هر برندی 
ارائه کند و ما نیز بابت اندازه نبودن لباس نگرانی نخواهیم داشت. این مسئله یکی از 
دش��واری ها و دغدغه های همیش��گی خرید لباس از اینترنت بوده است؛ ازاین رو، هر 
کسی که بتواند این مشکل را حل کند، باید در انتظار آینده درخشانی برای برند خود 
باشد. برای ورود به این عرصه حتی نیاز نیست که خودتان تولیدکننده  لباس باشید 

یا انبار پوشاک داشته باشید.
4. صنعت بیمه

تمام انس��ان ها و بلکه بنگاه های اقتصادی به بیمه نیاز دارند. بااین حال، نسل های 
در حال  رشد که بیمه می تواند آینده شان را تضمین کند، درک و شناخت چندانی از 
بیمه و چیستی آن ندارند. نسل های جدید وفاداری چندانی نیز به برندها ندارند. نسل 
جدید برای خریدن بیمه به جای تماس با کارگزاران سّنتی، تحقیق و مقایسه آنالین 
گزینه های موجود برای خرید مس��تقیم بیمه را شروع می کند. بنابراین، راهکارهای 
آنالی��ن، فوری، بی واس��طه و ارزان می تواند انقالبی در صنعت بیم��ه ایجاد و توجه 

نسل های جدید را به خود جلب کند.
5. خدمات حقوقی

خدمات حقوقی و قانونی حوزه ای بکر برای نوآوری اند. یافتن راه های بهتر و ارزان تر 
برای ارائه  خدمات حقوقی به افراد حقیقی و صاحبان کسب و کار یکی از ظرفیت هایی 
اس��ت که می تواند در کانون نوآوری ها در حوزه  خدمات حقوقی قرار گیرد. برندهای 
قدیمی نظیر Legal Zoom س��ال ها است که خدمات خود را به صورت آنالین نیز 
ارائه می کنند، اما آنها همچنان نتوانسته اند برند خود را با نیازهای نسل های جدید و 

به ویژه هزاره ها وفق بدهند.
6. صنعت جابه جایی و حمل و نقل

این صنعت ۱۲ میلیارد دالری برخالف س��هم بزرگ خ��ود از بازار، کمتر از دیگر 
صنای��ع در زمینه نوآوری کامیاب بوده اس��ت. در این ح��وزه، از آگاهی درباره  برند و 
معرفی درست خدمات خبری نیست و فعاالن در صنعت جابه جایی نیز از استراتژی 
قیمت گذاری مشخص بی بهره هستند. به همین  سبب، ظرفیت های بی استفاده  فراوانی 
در این صنعت وجود دارد و ش��رکت های نوآور می توانند با ارائه  قیمت های استاندارد 
و خدمات باکیفیت کم نظیر و استفاده از ابزارهای جدید برای نشان دادن ارزش برند 

خود، وارد این صنعت پول ساز شوند و به موفقیت برسند.
۷. مبلمان و اثاث خانه

این صنعت نیز در مس��یر نوآوری ساختارشکنانه قرار گرفته است. با فراگیرشدن 
خری��د آنالی��ن مبلمان، مصرف کنندگان کمتر از گذش��ته به خرید از ش��رکت ها و 
فروشگاه های س��ّنتی مبلمان راغب هستند و بیشتر مایلند محصوالت دلخواه شان، 

مانند تشک را از طریق وب سایت های فروش آنالین تهیه کنند.
کاس��پر یکی از شرکت های فروش آنالین تشک است که در فروش اینترنتی این 
محصول رکورددار است. اگرچه آمازون و وی فیر رقبای سرسخت و بزرگی برای کاسپر 
به نظر می رسند، مصرف کنندگان آنالین به دنبال بهترین ها هستند و مستقیما سراغ 
برندهایی می روند که توأمان بتوانند محصوالتی باکیفیت و مقرون به صرفه ارائه کنند. 

این قابلیتی است که برگ برنده  کاسپر در مواجهه با رقبای ریزودرشت خود است.
نگاه تان به فرصت های خالی باشد

اگر قصد دارید کسب و کاری راه اندازی کنید، پیش از ورود به بازار، نگاهی تحلیلی 
به صنایع بزرگی بیندازید که به نظر می رسد از حیث نوآوری و ارائه  خدمات جدید و 
مشتری پسند، حرف تازه ای برای گفتن ندارند. افزون  بر این، مشتریانی را بررسی کنید 
که از این برندها سرخورده شدند و به دنبال خدمات جدید و نوآورانه هستند. نیاز بازار 
را درک کنید و با ارائه محصوالتی ش��گفت انگیز و نوآورانه و متناسب با نیازهای تازه  

بازار، پاسخی برای خواسته های نسل جدید مشتریان بیابید.
zoomit :منبع

موسس هوآوی »رن ژنگفی« پس از پیامد های بسیار درگیری 
این شـرکت با آمریکا، سـعی کـرده نکته مثبتـی در این ماجرا 
بیابـد. او مدعی شـده که درگیری هوآوی بـا آمریکا به نفع این 

کمپانی است.
به گزارش دیجیاتـو، اوایل بهمن ماه دادگسـتری آمریکا پس 
از سـال ها هشـدار در مورد تهدیدات هوآوی علیه امنیت ملی 
ایاالت متحده، کیفرخواسـتی شـامل 2۳ اتهام مختلف از جمله 
فریبکاری، کارشکنی در مسـیر عدالت، سرقت اسرار تجاری و 

حتی دزدی را علیه این شرکت منتشر کرده است.
آمریـکا نه تنها به تحریم هوآوی دسـت زده بلکه کشـورهای 
همپیمانش نظیر انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه و نیوزیلند را هم 
برای در پیش گرفتن این خط مشی تحت فشار قرار داده است.

از سوی دیگر، یکم دسامبر سال گذشته دختر موسس هوآوی 
و مدیرعامـل ایـن شـرکت به اتهام جاسوسـی از شـرکت های 
آمریکایـی و دور زدن تحریم های آمریکا علیـه ایران در کانادا 
دسـتگیر شـده و هنوز منتظـر دریافـت حکم اسـتردادش به 

آمریکاست تا در آنجا به اتهاماتش پاسخ دهد.
حـال رن ژنگفی که پیشـتر در ارتش چیـن فعالیت می کرده 
در مصاحبـه ای بـا شـبکه CNN آمریکا مدعی شـده درگیری 
بـا آمریکا به نفـع این کمپانی بوده و موجب شـده کارکنان این 
شـرکت به پیشـرفت هوآوی بیشـتر توجه کنند. این مسـئله 

موجب شده که تمرکز و تالش آنها برای موفقیت افزایش یابد.
مدیرعامل هوآوی حتی مدعی شـده که کارکنان این شـرکت 
با رخ دادن این مسـائل بیشـتر از قبل قوی شده اند. به باور وی، 
قهرمانان همواره رنج می کشند و کم کم قوی می شوند. او معتقد 
اسـت این مشکالت به زخمی شدن آبرو و اعتبار هوآوی منتهی 

شده اما این مسئله موجبات پیشرفت را فراهم می کند.
همچنیـن این موسـس عنوان کرده که موافـق ورود گوگل به 
چیـن بوده و باور دارد ورود شـرکت هایی نظیر گوگل، آمازون و 
حتی توییتر به چین می تواند به نفع این کشـور باشـد و رقابت 

موجود را بیشتر کند.

چه صنایع و بازارهایی در ۱۰ سال آینده متحول خواهند شد؟

موسس هوآوی:

درگیری با آمریکا 
به نفع ماست

دریچــه

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در نظر دارد 
تا در جهت پیشبرد اهداف خود، از شکل گیری و توسعه سه عنوان شتاب دهنده  
تخصصی فعال در این حوزه حمایت کند .  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، شتاب دهنده تخصصی فناوری های 
مرتبط با گرد و غبار، بیابان زدایی و ش��ورورزی با اولویت در مناطق خوزس��تان و 
سیستان و بلوچستان، شتاب دهنده تخصصی فناوری های سامانه های نمک زدایی 
با اولویت در منطقه مرکزی ایران و ش��تاب دهنده تخصصی فناوری های احصا و 
بازچرخان��ی آب و تصفیه فاضالب با اولویت در مناطق خراس��ان و مرکزی ایران 
می  توانند برای دریافت این حمایت از س��تاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 

فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام کنند .

شتابدهنده های تخصصی حوزه آب 
حمایت می شود

دوشنبه
19 فروردین 1398
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معاونان جهاد دانش��گاهی روز گذش��ته در مراسم آغاز سال ۱۳۹۸ 
جهاد دانش��گاهی گردهم آمدن��د و ضمن اعالم اه��م برنامه های این 

سازمان در سال ۹۸، به مرور برنامه های سال گذشته نیز پرداختند.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا پورعابدی، 
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانش��گاهی 
در مراس��م آغاز س��ال ۱۳۹۸ این سازمان 
با اش��اره ب��ه فعالیت های پژوهش��ی جهاد 
دانشگاهی طی ۴۰ سال گذشته از جمله به 
سرانجام رس��اندن ۱۳ هزار طرح پژوهشی، 
تدوی��ن ۱۰۷۳ جلد کت��اب و ۱۳۰۰ مقاله، 
ارائه ۴۸۰ فن��اوری، برگزاری ۴هزار و ۴۷۳ 
کارگاه و حضور در ۳هزار و ۹۳ نمایش��گاه، 
خاطرنشان کرد: س��ال ۹۸ نقطه عطفی در 
پژوه��ش و فناوری این س��ازمان به ش��مار 
می آی��د، چرا که با توج��ه به فرصت تحریم 
می توانیم اتکا به توان داخل داش��ته باشیم، 

ضمن آنکه به موجب دیدار با مقام معظم رهبری فرصتی برای ارتباط 
با بدنه اجرایی کشور نیز برای ما فراهم شده است.

وی تاکی��د ک��رد: نیازمند بازآفرینی در ح��وزه پژوهش و فناوری از 

جمل��ه مناب��ع انس��انی، س��اختار و زمینه های کاری هس��تیم. ضمن 
آنکه در عین حفظ اس��تقالل و چابکی باید از منظر تصمیم س��ازی ها 
منس��جم تر عمل کنیم. معاون پژوهش و فناوری جهاد دانش��گاهی در 
پایان صحبت های خود تاکید کرد: چالش 
اصلی ما تبدیل پژوهش ها به کسب و کار 

و تولید ارزش افزوده و ثروت است.
محمدص��ادق بیجندی، مع��اون رئیس 
جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم حضور 
یافت و ذیل برنامه های معاونت آموزش��ی 
این سازمان در سال ۹۷، به پیگیری پروژه 
ملی »eight« مربوط به بحث زبان آموزی 
که با همکاری س��تاد دفتر مرکزی و دفتر 
قزوی��ن در ح��ال انجام اس��ت، راه اندازی 
موقت مراکز آزمون و برگزاری شش��مین 
اس��تخدامی دس��تگاه ها،  فراگیر  آزم��ون 
راه اندازی موقت کانون ارزیابی و توس��عه 
شایس��تگی، پیگیری مفاد تفاهم نامه ها و قراردادهای مختلف از جمله 
»طرح س��رباز ماهر« اش��اره کرد و افزود: »طرح سرباز ماهر« در پنج 

استان قطعی شده و احتماالً تا ۱۵ استان نیز تکمیل خواهد شد.

بیت کوین با وجود افزایش ارزش در روزهای گذش��ته، آمار نه چندان مناسبی 
را در بحث حجم تبادل ثبت کرد که رکوردی نگران کننده به نظر می رس��د. به 
گزارش زومیت، ش��رکت TradeBlock، عرضه کننده ابزارهای خرید و فروش 

ارز دیجیتال، پنجشنبه  گذشته گزارشی از حجم 
تبادل بیت کوین در ماه مارس سال جاری منتشر 
ک��رد. طبق گزارش منتشرش��ده، حج��م تبادل 
بیت کوین به پایین ترین حد در دو س��ال گذشته 
رس��ید که ش��اید نگرانی های س��رمایه گذاران از 
بررس��ی های قانون گذاران، دلیلی اصلی آن باشد. 
حج��م تبادل بیت کوی��ن در ۵ صراف��ی برتر ارز 
دیجیتال در م��اه مارس، ب��ه ۲.۱۴ میلیارد دالر 
رسید. این مقدار پس از ماه آوریل سال ۲۰۱۷ که 
رقم ۸۴۵.۷ میلیون دالر را ثبت کرد، پایین ترین 
رکورد دو سال گذشته تا امروز محسوب می شود. 
به عالوه، همه می دانیم که ارزش بیت کوین پس از 
رس��یدن به باالترین حد، یعنی ۲۰ هزار دالر در 

دس��امبر سال ۲۰۱۷، روندی سقوطی طی کرد که روی همه  ارزهای دیجیتال 
دیگر هم تأثیر گذاشت. فشارهای قانون گذاران و در صدر آنها کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا، دوران نه چندان خوبی برای اکوسیستم ارز دیجیتال ایجاد 

کرد. فشارهای آنها، شک و تردید پیرامون پذیرفته شدن این دارایی های دیجیتال 
به عنوان روش های پرداخت استاندارد را افزایش داد. دارایی هایی که زمانی اکثر 
اخبار اقتصادی را به خود اختصاص می دادند و اکنون آینده ای پر از ابهام دارند. 
در ابت��دای هفته  گذش��ته ، بیت  کوی��ن رکورد 
جدید و باالترین قیمت در پنج ماه گذشته را با 
رسیدن به عدد ۵۳۴۵ دالر ثبت کرد. این قیمت 
در پلتفرم Bitstamp ثبت ش��د. تحلیلگران، 
تقاضای باال از سوی یک خریدار ناشناس را یکی 
از دالیل باال رفتن قیمت در این پلتفرم می دانند 
که ش��ائبه کامپیوتری ب��ودن روندهای خرید و 
فروش را نیز افزایش می دهد. تریدبالک در ادامه 
گزارش خود می گوی��د که کاهش حجم تبادل 
بیت کوین، صرافی های دارایی های دیجیتال را بر 
آن داشت تا تعداد دارایی های پشتیبانی شده در 
پلتفرم های خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، 
Coinbase که دارایی ها و س��که های کمتری 
نس��بت به همکاران خود دارد، در ماه های گذشته، ریپل و استالر را به فهرست 
خود اضافه کرد. حجم تبادل در این صرافی در ماه مارس، ۱.۶ میلیارد دالر بود 

که باز هم پایین ترین رکورد در دو سال گذشته محسوب می شود.

حجم تبادل بیت کوین به پایین ترین حد در 2 سال گذشته رسیدافتتاح ۱4 مرکز نوآوری و شکوفایی طی سال ۹۷

اعتراضات در مایکروسافت پیرامون نابرابری و آزار جنسی علیه زنان شدت 
گرفته اس��ت. نادال و دیگر مدیران رده باال در تالش هستند تا به این مسئله 
پایان دهند. روز پنجش��نبه، عده ای از کارمندان مایکروس��افت در جلسه ای 
گروهی با س��اتیا نادال، مدیرعامل این شرکت، حضور پیدا کردند تا اعتراض 
خود نسبت به برخورد نامناسب با زنان در ردموند را به گوش وی برسانند. آنها 
از نادال خواستند تا به ادعاهای مربوط  به تبعیض جنسی گسترده در رابطه با 
ترفیع های شغلی و همچنین آزار و اذیت جنسی در شرکت رسیدگی کند. در 
حقیقت، اعتراض به تبعیض جنسی از دو هفته پیش در تاالرهای گفت وگوی 
داخلی مایکروس��افت شروع شده بود. حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از کارکنان در 
جلس��ه  پرسش وپاسخ حضور داشتند و عده دیگری از کارکنان هم به صورت 
آنالین این جلسه را دنبال می کردند. مشخص نیست که چه تعداد از حضار 
برای اعتراض به تبعیض جنسی در جلسه  گروهی با نادال حضور داشتند، اما 
تعدادی از کارکنان زن و مرد، با پوشیدن لباس سفید اعتراض خود را نشان 
داده بودند. این اقدام، به نوعی شبیه به اقدام زنان عضو کنگره  آمریکا است که 
در جریان سخنرانی ساالنه  رئیس جمهور در ماه فوریه، لباس سفید پوشیده 
بودند تا پیام مش��ابهی را منتقل کنند. در واکن��ش به نگرانی های کارکنان، 
نادال با کارکنان ابراز همدردی کرد و ناراحتی خود را در رابطه با این مشکل 
اظهار داشت. به گفته  یکی از کارمندان حاضر در جلسه، کثلین هوگان، مدیر 
ارش��د بخش کارکنان نیز قول داده است تا در رابطه با ترفیع های شغلی در 

مایکروسافت، شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.
صحبت از تبعیض جنسی در مایکروسافت زمانی شدت گرفت که در اواخر 
ماه مارس، ایمیلی برای کارکنان زن مایکروس��افت ارس��ال شد. این ایمیل 
توس��ط یکی از کارکنان زن نوشته ش��ده بود که پس از سال ها تالش برای 
پیشرفت شغلی در مایکروسافت و باوجود پشتیبانِی مدیران و همکارانش، با 

درهای بسته روبه رو شده بود. او در نامه خود نوشته بود:
تیم مردان در تمام زمینه ها پیروز شده است. پس از انتشار نامه  اعتراضی در 
مایکروسافت، صدها پاسخ برای نویسنده ارسال شد. برخی از پاسخ ها حاوی 
راهنمایی و توصیه بودند، برخی نیز دس��ت به حمایت از او زده بودند، اما در 
تعدادی دیگر از نامه ها، دیگر کارکنان نیز از تجربیات خود پیرامون تبعیض و 

آزار جنسی در مایکروسافت صحبت کرده  بودند.
در یکی از بحث های مطرح  شده در گفت وگوهای آنالین، یکی از کارکناِن 
زن بخش مهندسی، از تجربه  همکاری خود با مردی گفته بود که برای یکی 
از شرکای مایکروسافت کار می کرد. به ادعای وی، این مرد او را به دلیل امتناع 
از برقراری رابطه به مرگ تهدید کرده بود. هرچند کارمند یادش��ده مش��کل 
خود را با مدیریت و بخش منابع انسانی مطرح می کند، اما مدیر وی که یک 
مرد بوده است، اظهارات کارمنِد مرد را نوعی شوخی قلمداد می کند و از وی 

می خواهند تا آنچه را که اتفاق افتاده فراموش کند.
پس از مواجهه ش��دن با چنین پاس��خی، کارمنِد زن از مدیر خود تقاضا 
می کند تا ش��غل وی را تغییر دهد؛ هدف زن از این کار دور شدن از شخص 
تهدیدکننده بوده است، اما در مقابل، مدیرش خواسته او را نوعی ناتوانی در 
انج��ام وظایف قلمداد می کند و از وی می خواهد ت��ا در مدت ۶۰ روز نقش 
جدیدی برای خود پیدا کند یا اس��تعفا ده��د. درنهایت، کارمند زن مجبور 

می شود تا از بخش مهندسی به بخش عملیاتی کوچ کند.
یکی دیگر از کارمندان زن نیز از تجربه  خود در زمانی می گوید که در حضور 
مدیر بخش منابع انسانی و دیگر مدیران، با درخواست های ناشایست جنسی 
مواج��ه می ش��ود؛ درحالی که در مواجهه با چنین درخواس��ت های نابجایی، 
هیچ کدام از مدیران لب به اعتراض نمی گش��ایند. عالوه  بر این، مدیر بخش 
منابع انسانی مدتی بعد ترفیع می گیرد اما این زن، به زعم اعتراضاتش، به دلیل 

پیروی نکردن از »سیاست ها« سرزنش می شود.

زن دیگری نیز ادعا می کند که در یک جلسه  عمومی با دیگر زناِن درگیر 
در پروژه  ایکس باکس، تقریبا تمام آنها اذعان داشتند که در محیط کار، برای 
مخاطب قرار دادن شان از الفاظ رکیک استفاده می شود. یکی دیگر از انتقاداتی 
که به وفور مطرح شده است، به مسئله  ترفیع شغلی مربوط می شود. بسیاری 
از زنان احساس می کنند که از پیشرفت شغلی آنها جلوگیری می شود و در 
عین حال از آنها خواس��ته می ش��ود تا خونسردی خود را حفظ کنند. جنبه  
دیگری از تبعیض جنس��ی در مایکروس��افت نیز وجوِد این دیدگاه است که 
زنان صرفا برای »حفظ تنوع جنسی در محیط کار« استخدام شده اند. یکی 
از کارکنان مایکروس��افت در این رابطه به وب سایت Wired گفته است: ما 
خس��ته شده ایم. می دانم که افرادی ش��بیه به جیمز دامور )یکی از کارکنان 
گوگل که در اعتراض به تبعیض جنسی علیه زنان در این شرکت شغل خود 
را از دست داد( در مایکروسافت نیز حضور دارند. در دو هفته  گذشته، صحبت 
از نابرابری جنسی در مایکروسافت بیشتر و بیشتر شده است. تا زمان نگارش 
مقاله  پیش رو )صبح روز پنجشنبه، پانزدهم فروردین ماه(، کارکنان همچنان 
در حال واکنش نش��ان دادن به این مسئله بودند. روز بیست ونهم مارس )۹ 
فروردین ماه(، هوگان در پاسخ به کارمندان ناراضی گفت که این مسئله را با 

نادال در میان گذاشته است:
ما با ش��نیدن این تجربه ها در بهت و اندوه فرو رفتیم. واقعا دردناک است 
که چنین داس��تان هایی را می ش��نویم و اطالع پیدا می کنیم ک��ه افراد در 
مایکروس��افت با چنین رفتارهایی روبه رو می شوند. ما باید کار بهتری انجام 
دهیم. از تمام کسانی که چنین تجربه های ناراحت کننده ای داشته اند، از جمله 
کسانی که احساس می کنند از سوی مدیریت و مسئوالن منابع انسانی نادیده 
گرفته  شده اند، تقاضا می کنم تا ایمیل های خود را به صورت مستقیم برای من 
ارسال کنند. من با کمک تیم خود، این وضعیت را مورد بررسی قرار می دهم. 
اثرات ویرانگر چنین تجربه هایی را درک می کنم و ]ساتیا نادال[ هم می خواهد 
تا از چنین رفتارهایی مطلع شود. ما تمام کارهای الزم را برای پایان دادن به 

این مشکل انجام می دهیم.
هوگان دس��ت به برگزاری جلساتی با حضور کارکنان و مدیر بخش تنوع 
جنس��ی و نژادی مایکروس��افت زده اس��ت. هدف از برگزاری این جلسات، 

صحبت پیرامون برنامه هایی برای حل معضل اخیر است. هوگان می گوید:
وقتی چنین داستان های ناراحت کننده را می خوانم، در عین حال خوشحال 
می شوم و افتخار می کنم که افراد قدرت صحبت کردن پیدا کرده اند تا بگویند 
که این کار درس��ت نیست و برای تغییر دس��ت در دست هم دهند. از شما 
متش��کرم. این اعتراضات، تاحدی ش��بیه به اعتراض علیه تبعیض جنسی و 
نژادی در گوگل اس��ت. ولی در فرهنگ س��ازمانی اهالی ردموند، مفاهیمی 
همچ��ون اعتراض و بحث هنوز به ان��دازه  گوگل جا نیفتاده اند. در ایمیل های 
ارسال شده، برخی از کارکنان از این مسئله اظهار نگرانی کرده اند که ممکن 
است اعتراضات به عنوان نوعی دسیسه چینی برای نادال قلمداد شوند؛ در نقطه  
مقابل، برخی نیز ابراز اطمینان کرده اند که نادال آماده است تا به نگرانی های 
آنها پاس��خ دهد. در س��ال ۲۰۱۵، یک محقق امنیت رایان��ه ای به نام کیتی 
موسوریس، که پیش تر در مایکروسافت مشغول به کار بود، شکایتی را علیه 
مایکروسافت مطرح کرد. موسوریس این شکایت را به نمایندگی از کارمندان 
زن مایکروس��افت طرح کرده بود. در شکایت موسوریس، به تبعیض جنسی 
علیه زنان در زمینه  افزایش حقوق و ترفیع شغلی اشاره شده بود و براساس 
آن، زنان در مایکروسافت به عنوان کارمندان درجه دوم دیده می شوند. سال 
گذشته این شکایت مردود دانسته شد، اما شاکیان خواستار تجدیدنظر در این 
رابطه هستند. با وجود اظهار نارضایتی های اخیر، زنان امیدوارند تا اطالعات 

بیشتری در رابطه با پرداخت ها و ترفیع های شغلی دریافت کنند.
WIRED/zoomit :منبع

اعتراض گسترده نسبت به تبعیض جنسیتی در مایکروسافت

یادداشـت

مهدی هوش��مندی نژاد با بیان اینکه در کنار گردشگران، شهروندان کاشانی نیز الزم است 
تا با بافت تاریخی شهرس��تان کاشان آشنا بش��وند، اظهار داشت برای آشنایی هرچه بیشتر 
ش��هروندان با این بافت ها می توان محورهای پیاده روی را در مسیر بافت های تاریخی کاشان 
در نظر گرفت. به گزارش مهر، وی افزود: احیای بافت های قدیمی کاش��ان موجب می شود تا 
شاهد مهاجرت مردم اصیل این مناطق و جایگزینی افراد غیربومی نباشیم و بر همین اساس 
بر طبق چش��م  اندازها هر ساله نسبت به احیای دو الی سه منطقه بافت قدیمی کاشان اقدام 
می کنیم. مدیرعامل ش��رکت عمران و احیا بافت فرسوده کاشان ابراز داشت: ما نباید تنها به 
خانه های تاریخی توجه کنیم بلکه باید تمامی اماکن تاریخی و قدیمی در مسیر این خانه های 
تاریخی همچون گذرها، حمام ها، آب انبارها و  . . . را احیا کنیم که این مهم موجب می شود 

سفر گردشگران به این شهر برای آنها تازگی داشته باشد و بتواند آنها را به خود جذب کند.

جذب گردشگر در کاشان راهی برای 
توسعه کارآفرینی



در ش��ماره قبل به تعدادی از طراحی های مینیمالیستی پرداختیم و در 
این شماره تعدادی دیگر از آنها را  بررسی می کنیم:

۱4. تینکر
طراحی مینیمال وقتی برند مورد نظر به خوبی از هدف اش آگاه باش��د، 
بهتری��ن نتیجه را به ب��ار می آورد. در مورد طرح های مینیمال در س��طح 
اینترنت بهترین برندها همیشه شناخت مناسبی از مخاطب  خود دارند. به 
این ترتیب آنها صفحات پربازدید را پیشاپیش مورد شناسایی قرار می دهند. 
این امر به برندها در زمینه طراحی هرچه بهتر صفحات مهم کمک خواهد 
کرد. در مورد برند تینکر، آنها به خوبی از هدف اصلی کاربران سایت ش��ان 
آگاهی داش��تند. وقتی ما به عنوان یک برند تولید س��اعت فعالیت داریم، 
مخاطب برای مشاهده آخرین محصوالت و جزییات ساعت های ما به سراغ 
سایت مان خواهد آمد. به همین دلیل طراحی سایت با استفاده از تصاویر 
متع��دد محصوالت مان اهمیت می یابد. برند تینکر با آگاهی از اهمیت این 
موضوع و ترکیب آن با طراحی مینیمالیستی نتیجه شگفت انگیزی را رقم 
زده اس��ت. پس زمینه تمام کارهای این برند مش��کی است. در عین حال 
توضیحات جانبی و تیتر اصلی به رنگ سفید طراحی شده است. در گوشه 
سمت راست یا مرکز طرح نیز تصویر یکی از محصوالت شرکت قرار دارد. 
به این ترتیب مخاطب با مش��اهده این تصاویر به هدف اش دس��ت خواهد 

یافت. 
۱5. ای تی کیو آمستردام 

به عنوان یک برند فعال در زمینه تولید کفش شاید فرصت های تبلیغاتی 
زیادی در اختیار ش��ما باش��د. با این حال اس��تفاده درست از فرصت های 
تبلیغاتی اهمیت باالیی دارد. متاسفانه بسیاری از برندها علی رغم فعالیت 
در حوزه های پرطرفدار توانایی جلب نظر مخاطب را ندارند. برند ای تی کیو 
به معنای واقعی کلمه اس��تثنایی در میان برندهای فعال در زمینه تولید 
کفش اس��ت. آنها در طراحی س��ایت اصلی ش��ان از تصاویر نمای نزدیک 

محص��والت خود اس��تفاده کرده اند. همچنین تالش عم��ده تیم طراحی 
سایت ای تی کیو اشغال کمترین فضا به وسیله متن های جانبی بوده است، 
بنابراین در پایان کار با طرح مینیمالی بسیار جذاب مواجه هستیم. فونت 
س��فید، س��اده و کوچک این برند برای بیان توضیحات کمترین مزاحمت 

برای مخاطب را ایجاد می کند. 
طرح لوگو مینیمال

۱6. اوبر
طرح سیمون مک وینی برای برند اوبر جذابیت های بصری خاصی دارد. 
در حقیقت این لوگو مینیمال با اس��تفاده از س��اده ترین المان های ممکن 
نگاه هر مخاطبی را به خود جلب می کند. حروف برجسته به همراه تضاد 
میان رنگ سفید و مشکی ترکیب جذابی برای اوبر ساخته است. سادگی 
طرح س��یمون مک وینی به نام اوبر اجازه س��لطه بر پس زمینه مشکی را 
می دهد. به این ترتیب مخاطب به هنگام تماشای لوگو این برند فقط یک 
چیز می بیند و آن کلمه »اوبر« اس��ت. وقت��ی در طراحی لوگو با دو رنگ 
کامال متضاد مواجه هستیم، در حقیقت احساس قدرت و توانمندی منتقل 
می ش��ود. به همین دلیل اغلب برندها در تالش برای اس��تفاده از ترکیب 

رنگ های متضاد در لوگوی خود هستند. 
۱۷. کلود بِد با طراحی میشل اسپیتز

اگر برند شما یک محصول مش��هور و پرفروش در میان مشتریان دارد، 
چرا باید به س��راغ تغییر آن برویم؟ لوگو برند کلود بد با طراحی میش��ل 
اس��پیتز به خوبی زمینه کلی محصوالت این برند را به نمایش می گذارد. 
ابتدا باید توضیحی در مورد زمینه اصلی کسب وکار این برند دهم. کلود بد 
در زمینه تولی��د تخت خواب های مختلف و لوازم جانبی آن فعالیت دارد. 
به همین دلیل وقتی نوبت به طراحی لوگو برای آنها رسید، میشل اسپیتز 
در طرحش از زمینه کسب وکار آنها الگوبرداری کرد. با مشاهده لوگو این 
برند ما یک تخت خواب به رنگ آبی همراه با تکه های ابر خواهیم دید. این 
طرح مینیمال عالوه بر نمایش زمینه تخصصی کلود بد با ترکیب ابرهای 
زیبا راحتی محصوالت را به مخاطب یادآوری می کند. به این ترتیب دست 
ان��درکاران این برند با یک تیر دو نش��ان زده اند. هم به س��ادگی محصول 

برندش��ان را نمایش می دهند و هم راحتی و کیفیت محصوالت شان را به 
رخ خواهند کشید. امکان ندارد با مشاهده لوگو این برند احساسی به غیر 

از راحتی و آرامش به مخاطب دست دهد. 
۱۸. وارنوم راس با طراحی بیبلیوتِکو

لوگو برند وارنوم راس بس��یار س��اده و در عین حال جذاب طراحی شده 
اس��ت. با نگاه نخس��ت به ترکیب این اثر ما فقط نقش برجس��ته هایی را 
مش��اهده خواهیم کرد. این طرح از دو بخش مجزا تش��کیل ش��ده است. 
در س��مت راست ما با پس زمینه مشکی در قالب دایره مواجه هستیم. در 
حقیقت دایره در اینجا بیانگر حرف O در بخش راس��ت اس��ت. در سمت 
راست نیز ما ترکیبی از دو مربع داریم. مربع داخلی به رنگ سفید و مربع 
بیرونی به رنگ مشکی. در مرکز مربع سفید رنگ نام وارنوم با رنگ مشکی 
درج ش��ده است. این طرح کپی از نمادهای مینیمال نسبتا پیچیده است. 
چراکه از ترکیب رنگ س��یاه و س��فید به صورت دوگانه، به ویژه در سمت 
راس��ت اثر، استفاده شده است. همین امر نیز ویژگی منحصر به فردی به 

اثر مورد نظر داده است. 
The Row Apatment Homes .۱۹

لوگو کنونی برخالف نمونه های قبلی به صورت س��یاه و سفید طراحی 
 The Row Apatment Homes نشده اس��ت. در حقیقت لوگو برند
از سه طیف رنگ نارنجی، زرد و خاکستری تشکیل شده است. پس زمینه 
این لوگو نیز در قالب سفید طراحی شده است. به این ترتیب نگاه مخاطب 
در وهله نخست جذب رنگ نارنجی و زرد لوگو می شود. ترکیب رنگ های 
مورد استفاده در این لوگو به خوبی هویت معماری برند را بازنمایی می کند. 
به هر حال استفاده از خالقیت طراحی آن هم از سوی تیم طراحی پوردی 
لوگو دور از ذهن نیس��ت. به همین خاطر هم برند مورد نظر ما به س��راغ 
آنها رفته است. مزیت اصلی همکاری با آژانس های طراحی لوگو حرفه ای 
نتیجه فوق العاده کار اس��ت. به این ترتیب دیگ��ر نیازی به تغییر لوگو در 

درازمدت نخواهد بود. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

پیشنهاد راهکارهای عملی برای ارزیابی رفتار 
مخاطبان و ارسال پیام های تبلیغاتی

امروزه اس��تفاده از امکانات اینترنتی ب��رای بازاریابی افزایش پیدا کرده 
است. اگر کسب و کاری را بشناسیم که به شکل سنتی وارد بازار می شود 
و به مش��تری یابی یا ارتباط با مشتریان می پردازد تعجب خواهیم کرد. از 
آن عجیب تر اینکه می دانیم این کسب و کار نمی تواند دوام زیادی داشته 
باش��د، چرا که بسیاری از مخاطبان و مشتریان خود را که در شبکه های 
اجتماعی و فضای اینترنتی حضور دارند از دست خواهد داد. در این میان، 
سایر کس��ب و کارهایی هم که از بازاریابی اینترنتی استفاده می کنند به 
این معنا که همگی آنها موفق هستند یا به درستی عمل می کنند نیست!

بلک��ه بازاریاب��ی واقعی زمانی معن��ا پیدا خواهد کرد ک��ه مخاطبان را 
بشناسیم و در درجه بعدی سعی کنیم کشف کنیم که اکثر مخاطبان در 
مواجهه با پیام های تبلیغاتی یا منتشر شده ما در وب سایت و شبکه های 
اجتماعی چه رفتاری از خود نشان می دهند؟ به طور کلی می توان گفت 
اغلب افرادی که به عنوان کاربران شما وارد سایت می شوند ممکن است به 

شکل هایی که در زیر اشاره می شود رفتار کنند.
۱- مخاطبانی که به طور عادی فقط بازدید می کنند

ممکن اس��ت برخی از کارب��ران فقط در نتیجه جس��ت وجویی که در 
اینترنت زده اند به وب سایت شما سری بزنند و مطالب را بررسی و مطالعه 
کرده و صفحه را ببندند. می توان گفت بیش��ترین کاربران وب س��ایت ها 
ممکن است این رفتار را داشته باشند مگر اینکه به این نتیجه برسند که 

مطالب وب سایت شما می تواند نیازی که آنها دارند را برآورده کند.
2- مخاطبانی که بارها به وب سایت شما سر می زنند

افرادی که به این نتیجه رسیده اند که مطالب وب سایت شما برای شان 
مفید اس��ت و می توانند خواسته و نیاز خود را از آن طریق برآورده کنند 
برای چندمین بار به وب سایت شما سر می زنند. اگر مطالب شما همچنان 
برای ش��ان سودمند باش��د به بازیدکننده های تکراری سایت شما تبدیل 

می شوند.
۳- مخاطبانی که فقط ثبت نام می کنند

برخی از وب سایت ها برای اینکه خدمات خود را در اختیار کاربران قرار 
دهند از آنها می خواهند که در س��ایت آنها ثبت نام کنند. به همین دلیل 
برخی از افرادی که نیاز موقتی به این خدمات دارند ممکن است ثبت نام 

کنند و پس از برآورده شدن نیازشان دیگر به وب سایت شما سر نزنند.
4- فقط کاربر هستند و در فعالیت ها ثبت نام نمی کنند

ممکن اس��ت ش��ما کالس ها و دوره های آموزش��ی برای افرادی که در 
وب س��ایت تان عضو هس��تند برگزار کنید. برخی از کاربران با اینکه جزو 
بازدیدکنندگان تکراری س��ایت شما هس��تند ولی ممکن است هرگز در 
این دوره ها و کالس ها ثبت نام نکنند. ممکن اس��ت برخی از کاربران شما 
نیز باش��ند که در کالس ها و دوره های رای��گان ثبت نام می کنند ولی در 

دوره هایی که باید هزینه ای را پرداخت کنند ثبت نام نمی کنند.
5- فقط یکبار در دوره ها شرکت می کنند

از نظر مش��اوره بازاریابی، برخی از کاربران هم هستند که فقط در یک 
دوره که به مطالب و آموزش های آن نیاز داشتند ثبت می کنند و دیگر در 

هیچ دوره ای ثبت نام نمی کنند.
معموالً در اکثر مواقع، مخاطبان شما به پنج طریقی که در باال گفته شد 
رفتار می کنند. یعنی به راحتی می توانید مخاطبان خود را به پنج دس��ته 
تقسیم بندی کنید و با توجه به هر یک از رفتارها، پیام های تبلیغاتی خود 

یا دعوت نامه هایی که دارید برای آنها ارسال کنید.
با توجه به واکنش ها و رفتارهای مخاطبان به شما پیشنهاد می شود به 

روش های زیر، پیام های تبلیغاتی خود را برای آنها بفرستید.
-۱ برای کاربرانی که حضور فعال دارند یا ثبت کرده اند و به سایت شما 

سر می زنند بهتر است به فاصله پنج روز یکبار پیامی ارسال کنید.
-۲ ب��رای آن دس��ته از کاربران و مخاطبانی که ه��ر از چند گاهی به 
وب سایت شما سر می  زنند و از مطالب آن استفاده می کنند می توانید هر 

۳۰ تا ۴۰ روز یکبار پیامی ارسال کنید.
-۳ همانطور که در باال گفته ش��د، برخی از کاربران شما فقط یکبار به 
وب س��ایت شما سر زد ه اند و ممکن است پس از عضویت، آن را لغو کرده 
باش��ند یا دریافت پیام ها را نیز لغو کنند بهتر است برای آنها فقط یکبار 

پیام ارسال کنید.
اگ��ر برنامه های بازاریابی خود را مطابق با ش��رایط مخاطبان تان عملی 
کنید، می توانید با صرف انرژی کمتر برای مخاطبانی که کمتر با شما در 
ارتباط هستند و صرف انرژی بیشتر برای مخاطبانی که به صورت دائم با 

شما مرتبط هستند نتیجه بهتری بگیرید.
qmpmarketing :منبع
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۷ ترند دیجیتال مارکتینگ در سال ۱۳۹۸

حتما تا به حال به این مورد برخورده اید که ایده تبلیغات و یا مارکتینگ 
ش��ما پیش از این بارها اجرا ش��ده باشد و یا با وجود تالش فراوان تغییر 
خاصی در سهم بازار شما ایجاد نشده باشد. یکی از اصلی ترین مواردی که 
برای ایجاد رشد و تغییر در هر کسب و کار نیاز است استفاده از تکنولوژی 

روز و امکانات جدید است.
در این راستا قصد دارم هفت ترند دیجیتال مارکتینگ در سال ۱۳۹۸ 

را به اشتراک بگذارم:
• چت هوشمند

برعکس بس��یاری از شرکت ها که در پیش بینی خود وب سرویس های 
عظیم با هزاران فیلتر را پیش بینی کرده بودند، رفتار کاربران به س��مت 
استفاده آسان تر و یا حتی استفاده از چت به جای جست وجو میل پیدا 
کرده است و در نتیجه پیش بینی سواالت کاربران و پاسخگویی سریع و 
اتوماتیک نقش بسیار مهمی در آینده مارکتینگ در ایران خواهد داشت.

 • چت صوتی
یکی از اصلی ترین ترندهای آینده دنیای وب و بازاریابی، جست وجوی 
صوتی خواهد بود و برندهای بزرگ در پی آن هستند که زودتر از رقبای 

خود در این زمینه موفق باشند.
استفاده کنندگان از این سیستم دو دسته از کاربران هستند:

۱. کاربرانی که جس��ت وجوی صوتی را به جست وجوی متنی ترجیح 
می دهند، به طور مثال سرچ در هنگام رانندگی.

۲. کاربرانی که از طریق دستگاه هایی مانند هوم پاد، کورتانا و الکسای 
آمازون سرچ می کنند.

در نتیجه هم اکنون تیم بازاریابی و کانتنت مارکتینگ این ش��رکت ها 
در حال پیاده سازی دیتا براساس این نیاز و رفتار جدید کاربران هستند.

 واقعیت افزوده و ارزش افزوده
از دیگر ترندهای دنیای مارکتینگ، اس��تفاده واقعیت افزوده و ارزش 

افزوده برای ادغام پیشنهاد به واقعیت خریدار است.
ایکیا، مایکل کورس و بسیاری از برندهای دیگر تجربه خرید لذت بخش 

توسط این سیستم را برای کاربران فراهم کرده ند.
 هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ

هوش مصنوعی اجازه می دهد تا بازاریابان پیش بینی الگوهای احتمالی 
مش��تریان خود را براس��اس اطالعات مختلف جم��ع آوری کنند. با این 
اطالعات، بازاریاب ه��ا می توانند چگونگی ارتباط بهتر با خریداران فعال 
خود را با اس��تفاده از کانال های مختلف مانن��د ایمیل، تبلیغات آنالین 

برنامه ریزی کنند.
صنایع مختلف مانند غذا و نوش��یدنی، تج��ارت الکترونیک و زیبایی 
بهداشتی با استفاده از AI بهترین زمان تحویل و انبار محصوالت خود را 
پیش بینی می کنند. این کار با جمع آوری بیگ دیتا از منابع مختلف مانند 

آب و هوا، ترافیک و درجه حرارت انجام می شود.
 اتوماسیون مارکتینگ

اس��تفاده از ایمی��ل، اس ام اس و پ��وش نوتیفیکیش��ن هوش��مند و 
شخصی س��ازی شده از مزیت های نس��ل آینده تبلیغات است. حتما در 

هنگام استفاده و خرید پلتفرم های سی آر ام باید به این نکات دقت کرد.
 تجمیع اطالعات مشتریان

تجمی��ع داده ها این امکان را به ش��ما می دهد که به طور مثال زمانی 
که یک کاربر تنها ایمیل خود را وارد می کند، س��ایر اطالعات به صورت 
خودکار تکمیل شود و حتی شما به آمار خرید کاربر از سایت های دیگر 
مانند بامیلو و تمایالت شخصی مشتریان آگاه می شوید و در نتیجه فرآیند 

بازاریابی هوشمندانه تری خواهید داشت.
 شخصی سازی محتوا

شخصی س��ازی اطالعات سایت و اپلیکیش��ن یکی از موارد بدیهی در 
آینده وب خواهد بود. اینکه کاربر شیرازی و کاربر تهرانی در سایت شما 
اطالعات و محتوای متناس��ب به سلیقه و محل جغرافیایی خود ببینند 

امری بدیهی در سال های آینده خواهد بود.
بنابراین پس از ورود کاربر به سایت شما و دریافت اطالعات دموگرافیک 
مانند سن، استان و جنسیت حتی صفحه اصلی سایت شما پیشنهادات 

شخصی سازی شده برای هر کاربر نمایش دهد.
blogad :منبع

آیا ش��ما نیز اکنون بیش از هر زمان دیگری اکانت های سرگرمی و طنز 
)Meme( را در صفحه نخس��ت اینستاگرام تان مشاهده می کنید؟ حضور 
گس��ترده اکانت های سرگرمی در اغلب شبکه های اجتماعی قابل مشاهده 
اس��ت. در اینس��تاگرام نیز اکانت های��ی نظیر »کاال س��االد« و »داکوآن« 
میلیون ها فالوور جذب کرده اند. به این ترتیب اکنون آنها بدل به برندهایی 

کامال حرفه ای و پرطرفدار در شبکه های اجتماعی شده اند. 
اگرچ��ه اکانت ه��ای Meme در ن��گاه نخس��ت خنده دار و مس��خره 
می آیند، درس��ت مانند یکی از همکالس��ی های مسخره مان در دبیرستان 
با ش��وخی های بی مزه، با این حال شمار باالیی از آنها در زمینه بازاریابی و 

جلب نظر مخاطب موفق عمل می کنند. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی ۱۰ نکته اکانت های برتر سرگرمی 
در اینس��تاگرام و تحلیل نکات آموزنده شان است. به این ترتیب برند شما 
نی��ز توانایی الگوبرداری از نمونه های موفق اکانت های س��رگرمی و اجرای 

استراتژی بازاریابی موفق را خواهد داشت. 
۱۰ نکته  بازاریابی که اکانت های سرگرمی آنها را به خوبی می دانند

۱. آنها به خوبی ارزش کپشن مطلوب را می دانند
شاید در نگاه نخست کپشن در اینستاگرام اهمیت چندانی نداشته باشد. 
در هر صورت این پلتفرم عکس محور اس��ت. با این حال براساس مطالعات 
موسس��ه Hootsuite، کپشن مناس��ب توانایی افزایش چشمگیر میزان 
جلب نظر کاربران را دارد. اکانت های س��رگرمی در اینس��تاگرام به خوبی 
اهمیت خلق کپشن مناسب را می دانند. یکی از نقاط قوت اصلی آنها همین 

خلق کپشن جذاب است. 
به طور معمول کپش��ن  اکانت های سرگرمی کوتاه و در عین حال ساده 
اس��ت. به این ترتیب متن مورد نظر به آس��انی برای کاربران قابل مطالعه 
خواهد بود. مزیت اصلی کپش��ن های کوتاه نمایش تمام آنها بدون نیاز به 

کلیک بر روی گزینه »بیشتر« به منظور مشاهده باقی کپشن است. 
یکی از ش��یوه های جالب اکانت های سرگرمی برای جلب نظر مخاطب 
افزودن الیه دوم ش��وخی به بخش کپش��ن است. به این ترتیب کپشن در 

عمل به عنوان بخش حمایت کننده محتوای اصلی ظاهر می شود. 
بسیاری از اکانت ها از کپشن های طوالنی برای بیان داستان یا ماجرایی 
منحصر به فرد استفاده می کنند. گاهی اوقات حتی برندها به طور مستقیم 
مطلبی را از وبالگ شان در بخش کپشن کپی می کنند. اگرچه کپشن های 
طوالنی توانایی بالقوه مناسبی برای موفقیت دارند، اما نیازمند توجه بیشتر 
از س��وی مخاطبند. متاسفانه کاربران امروزی تمایل چندانی به اختصاص 
زم��ان زیاد برای محت��وای برندها ندارند، بنابراین توصیه من اس��تفاده از 
کپش��ن های کوتاه و س��اده برای موفقت در دنیای بازاریابی اینستاگرامی 

است. 
2. آنها طرفدارهای زیادی دارند

ویژگی آشکار میم ها )محتوای خنده دار( محبوبیت باال در میان کاربران 
شبکه های اجتماعی است. البته این امر به تنهایی باعث محبوبیت گسترده 
اکانت های س��رگرمی در اینستاگرام نمی شود. در حقیقت، این اکانت ها به 
خوب��ی از نحوه ارائه محت��وای مورد انتظار کاربران آگاه��ی دارند. پس از 
این مرحله فقط باید اقدام به خلق محتوایی هماهنگ با س��لیقه کاربران 
پرداخت. مزیت اکانت های سرگرمی اینستاگرام دسترسی به مقدار وسیعی 
از مطالب خنده دار اس��ت. درس��ت مانند هر برندی، اکانت های سرگرمی 
آرشیو بزرگی از محتوای خنده دار دارند. به این ترتیب فرآیند الگوبرداری 

از نمونه های موفق دیگران به راحتی صورت می پذیرد. 
ب��ه عنوان مثال، اکانت Classic.art.memes )میم های کالس��یک و 
هنری( در اینس��تاگرام دس��ت به اقدامی جالب زده است. ادمین های این 
صفحه با ترکیب آثار هنرهای زیبا و کپش��ن های طنزآلود مناس��ب توجه 

شمار باالیی از کاربران را به خود جلب کرده اند. 
هدف من در اینجا ترغیب ش��ما به اس��تفاده از آثار هنرهای زیبا برای 
سرگرم س��ازی مخاط��ب برندتان نیس��ت. ه��ر برندی با توج��ه به حوزه 
کس��ب وکارش نوع خاصی از مخاطب را دارد. هدف اصلی ما در اینجا باید 
تالش برای تولید محتوای س��رگرم کننده ب��رای مخاطب هدف مورد نظر 

باشد. آگاهی از سلیقه مخاطب هدف در اینجا اهمیت ویژه ای دارد. 
۳. اهمیت انگیزه و ثبات

محتوای س��رگرم کننده ساده تر از هر نوع محتوای دیگری برای ما قابل 
شناس��ایی است. در هر صورت همه از سرگرمی و خنده لذت می برند. در 
میان محتوای خنده دار، میم ها )تصاویر جذاب به همراه متن های خنده دار( 

بیشترین محبوبیت را دارند. 
تصاویر مورد استفاده در میم ها دارای پیچیدگی خاصی نیست. اغلب این 
تصاویر به سادگی از توییتر یا تامبلر کپی برداری شده اند. خالقیت اصلی در 

طراحی متن مورد نظر روی می دهد. به این ترتیب یک تصویر کامال ساده 
بدل به یک میم خنده دار می شود. 

وقتی ما به محض مشاهده نوع خاصی از محتوا آن را مورد شناسایی قرار 
می دهیم، به معنای ثبات خالق آنها در زمینه کاری اش اس��ت. اکانت های 
سرگرمی در شبکه های اجتماعی برای چندین سال اقدام به تولید میم های 
جذاب کرده اند. ب��ه همین دلیل اکنون میم های جذاب جزوی از فرهنگ 

کاربران شبکه های اجتماعی شده است. 
وقتی ش��مار باالیی از اکانت ها در ش��بکه های اجتماعی در حال تولید 
میم ه��ای خند ه دار برای جلب نظر کاربران هس��تند، عام��ل ایجاد تمایز 
خالقیت آنها خواهد بود. به این ترتیب برندهای موفق در جلب نظر کاربران 

همیشه خالق ترین ها نیز هستند. 
4. آنها شناخت خوبی از مخاطب شان دارند

بدون تردید اکانت های س��رگرمی دامنه وس��یعی از مخاطب در اختیار 
دارند. با این حال آنها مخاطب هدف به معنای رایج نیز برای خود ترسیم 
می کنند. براساس آمارهای رسمی اینستاگرام اغلب طرفدارهای اکانت های 
سرگرمی نسل جوان هستند. به این ترتیب هدف گذاری اصلی ادمین های 

چنین صفحاتی بر روی جلب نظر کاربران جوان صورت می گیرد. 
اگر با دقت به ماهیت محتوای برخی از اکانت های سرگرمی در اینستاگرام 
نگاه کنیم، هر کدام از آنها در زمینه ای خاص به تولید میم می پردازند. از 
دنیای باستان گرفته تا مشکالت محصوالت هوشمند و ورزش، تقسیم کار 
جالبی میان اکانت های س��رگرمی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته 

است. 
اگرچه برخی از اکانت های س��رگرمی تحت مالکی��ت برندهای تجاری 
هس��تند، اما اغلب آنها فقط بر پایه شناخت مناسب از مخاطب شان موفق 
به افزایش ش��هرت می شوند. این شناخت مناسب از کاربران به آنها امکان 

پرهیز از شیوه های نامناسب برای جذب فالوور بیشتر را می دهد. 
ب��ه نظر من موفقیت برندها در ش��بکه های اجتماعی فقط مش��روط به 
الگوبرداری از ش��یوه اکانت های سرگرمی نیس��ت. با این حال تالش برای 
شناخت مناس��ب مخاطب کلید طالیی موفقیت در شبکه های اجتماعی 

خواهد بود. 
5. تاثیرگذاری تفاوت

آیا ش��ما هم به هنگام گش��ت و گذار در اینس��تاگرام احساس شباهت 
بیش از اندازه محتوا به یکدیگر را داش��ته اید؟ خوش��بختانه ش��ما در این 
زمینه تنها نیس��تید. متاسفانه بسیاری از اکانت ها اقدام به بازنشر گسترده  
ترندهای برتر اینستاگرام می کنند. به این ترتیب در فواصل زمانی معین ما 
با محتوایی کامال یکسان در اکانت های مختلف مواجه می شویم. نکته مهم 
درخصوص نحوه فعالیت اکانت های سرگرمی عدم پیروی از جریان عمومی 
در اینس��تاگرام است. به این ترتیب ما همیشه فرصت یافتن محتوای تازه 
و بدیع را در اکانت های مختلف س��رگرمی خواهیم داشت. دلیل موفقیت 

باالی چنین اکانت هایی در جلب نظر کاربران نیز دقیقا همین امر است. 
وقت��ی برند ما وقت و ت��الش زیادی برای تولید محتوای منحصر به فرد 
صرف می کند، مخاطب آن را درک خواهد کرد. به این ترتیب ش��انس ما 
برای موفقیت در ش��بکه های اجتماعی بسیار بیشتر از سایر رقبا می شود. 
دلیل آن هم واضح است: کاربران به محتوای تازه و خالقانه عالقه بیشتری 

دارند.
6. اهمیت تولید محتوای قابل اشتراک گذاری

هر برندی تمایل به توس��عه و دست به دست شدن محتوای خود دارد. 
راهکار اغلب برندها برای دس��تیابی به چنین هدفی خلق محتوای دقیق 
برای وبالگ رس��می، تصاویر زیبا و بخش خبررس��انی همراه با اطالعات 

دقیق است. 
نقاط تاکید برندها برای توس��عه هرچه بیش��تر محت��وا به نظر منطقی 
می رس��د. با این حال اجازه دهید نگاهی به استراتژی اکانت های سرگرمی 
داش��ته باش��یم. ای��ن اکانت ها به صورت وی��ژه ای ب��ر روی محتوای قابل 

اشتراک گذاری و دسترس پذیر تمرکز دارند. 
وقتی محتوای ما به راحتی قابل اش��تراک گذاری باش��د، مخاطب توجه 
بیش��تری به آن خواهد کرد. دلیل آن تمایل کاربران به ارس��ال محتوای 
جذاب برای همدیگر اس��ت. بدون تردید امکان اش��تراک گذاری س��اده و 
بی دردس��ر یک مقاله، هرچند کوتاه، از س��ایت رسمی برندها وجود ندارد. 
به همی��ن دلیل برندها باید جهت گیری تازه ای به س��وی تولید محتوای 

کم حجم و اشتراک پذیر داشته باشند. 
۷. راهکاری مطمئن برای غلبه بر چالش مشترک برندها

یکی از چالش های مداوم برندها در شبکه های اجتماعی یافتن شیوه ای 
مناس��ب برای مشاهده مطلب شان از سوی کاربران است. این مسئله برای 
نخستین بار در فیس بوک رخ داد. اگر اندکی به ساز و کار فیس بوک آشنا 
باشید، توسعه طبیعی برندها در آن را دشوار خواهید یافت. به این ترتیب 
اغلب برندها به سراغ تبلیغات پولی می روند. براساس گزارش کارشناس ها 

احتمال وقوع حادثه ای مشابه در اینستاگرام نیز باالست. به این ترتیب به 
زودی برای جلب نظر کاربران در ش��بکه های اجتماعی راهی جز پرداخت 

هزینه های تبلیغاتی به تیم فنی اینستاگرام نخواهیم داشت. 
بدون تردید هنوز هم راهکارهای طبیعی برای دس��تیابی به مخاطب در 
شبکه های اجتماعی وجود دارد. بهترین نمونه  از تالش ها برای یافتن چنین 

راهکارهایی مربوط به اکانت های سرگرمی است. 
اس��تراتژی مورد نظر بس��یاری از اکانت های س��رگرمی در اینستاگرام 
استفاده از اکانت ش��خصی )Private( است. به این ترتیب کاربران برای 
مش��اهده محتوای باید آنها را فالو کنند. این در حالی است که یک اکانت 
عمومی )Public( چنین انگیزه ای را در مخاطب ایجاد نمی کند. به همین 
دلیل همیشه آمار مشاهده محتوای اکانت های عمومی در مقایسه با میزان 

فالوورهای شان زیاد است. 
مزیت اصلی استفاده از اکانت شخصی کنجکاوی کاربران برای پذیرش 
درخواست فالوورشان از سوی برندهاست. همچنین کاربران داخل لیست 

مخاطب های ما نیز احساس منحصر به فردی خواهند داشت.
۸. همکاری با برندهای دارای ارزش مشترک

ش��اید آگاهی از امکان بارگذاری پس��ت های دارای اسپانس��ر از س��وی 
اکانت های س��رگرمی برای شما تعجب آور باش��د. به هر حال آنها با شمار 
باالی مخاطب های ش��ان گزینه مطلوبی برای همکاری تجاری به ش��مار 

می آیند. 
نکت��ه مهم درخصوص همکاری تجاری اکانت های س��رگرمی با برندها 
سخت گیری شان است. به این ترتیب هر برندی شانس همکاری با آنها را 
ندارد. معموال اکانت های سرگرمی فقط اقدام به همکاری با برندهای دارای 
ارزش مش��ترک با خود می کنند. به این ترتیب جایگاه ویژه ش��ان در نگاه 
مخاطب حفظ می شود. اگر به دنبال همکاری با یکی از صفحات سرگرمی 
در اینس��تاگرام هستید، باید نمونه های همسو با خود را پیدا کنید. به این 

ترتیب نتیجه بخشی تبلیغات شما تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
۹. مزیت های گوش به زنگ بودن

در ۱۹ فوریه موج گسترده ای پیرامون نسخه جدید کفش های برند نایک 
در شبکه های اجتماعی به راه افتاد. پس از آنکه نایک مدل تازه کفش های 
بس��کتبال خود را معرفی کرد، بس��یاری از صفحات طنز در اینس��تاگرام 
محصول تازه این غول دنیای ورزش را دس��تمایه شوخی و سرگرمی قرار 
دادند. دلیل اصلی این حجم از انتقاد و شوخی ظاهر نامتعارف کفش ها بود. 
در حالی که بس��یاری از برندها مش��کالت زیادی در زمینه نگه داشتن 
مخاطب های شان برای مدت زمانی طوالنی دارند، اکانت های سرگرمی این 
کار را به س��ادگی انجام می دهند. رمز موفقیت آنها اس��تفاده از تازه ترین 
رویداده��ا به عنوان منبع محتوایی اس��ت. به این ترتیب آنها به س��رعت 
نسبت به موضوعاتی نظیر ظاهر نامتعارف کفش های جدید نایک یا فیلم 

سرسام آور نسخه آیفون X واکنش نشان دادند. 
وقت��ی ما آماده تبدیل ه��ر نوع رویدادی به محتوای طنز هس��تیم، در 
حقیق��ت فرآیند بازاریابی را به گونه ای موثر انجام می دهیم. دلیل این امر 
نیز کامال واضح اس��ت: اکانت های سرگرمی معموال از سوی یک فرد اداره 
می شود، بنابراین فرآیند تصمیم گیری تا اجرا با سرعت بسیار زیادی طی 
می شود. مشکل اصلی برندها در این زمینه نیاز به کسب تایید تیم بازاریابی 
برای انتشار نهایی انواع محتواست. هدف من در اینجا ترغیب شما به حذف 
تیم بازاریابی از برندتان نیست. با این حال باید فکری به حال کاهش اتالف 

وقت بین ایده های تان تا مرحله اجرا کنید. 
۱۰. آنها همراه با رمز و راز فعالیت می کنند

اکنون بیش از همیشه برندها تمایل به ایجاد رابطه ای نزدیک با مخاطب خود 
دارند. گاهی اوقات این تمایل منجر به نفوذ برندها تا شخصی ترین حوزه های 
کاربران نیز می شود. به همین دلیل کمپین های بسیاری در زمینه محدودسازی 

مشاهده محتوای کاربران از سوی برندها به راه افتاده است. 
نکته جالب در مورد اکانت های س��رگرمی فعالیت منحصر به فردش��ان 
در زمینه نزدیکی به مخاطب اس��ت. به ای��ن ترتیب آنها در عین نزدیکی 
به کاربران مانع ایجاد احس��اس نارضایتی در آنها می شوند. این امر به آنها 
فرص��ت جمع آوری اطالعات کاف��ی پیرامون مخاطب ه��دف را می دهد. 
درس��ت به همین خاطر اکانت های س��رگرمی همیشه محتوای هماهنگ 
با طبع و نظر کاربران تولید می کنند. چنین رفتاری از س��وی اکانت های 
س��رگرمی معموال تحت عنوان فعالیت رمز و رازگونه مطرح می ش��ود. به 
عنوان یک برند تجاری اگر به دنبال نزدیکی بدون نارضایتی به مخاطب مان 
هستیم، باید مانند اکانت های سرگرمی رفتار کنیم. بدون تردید الگوبرداری 
از اکانت های س��رگرمی به هیچ وجه ساده نیست. به هر حال مرز باریکی 
بین حضور بی ضرر در کنار مخاطب ها و اتهام به نقص حریم شخصی وجود 
دارد. برندهای موفق همیش��ه تمایز دو س��وی این خط باریک را به خوبی 
متوجه می شوند، بنابراین تالش ما نیز باید فهم هرچه بهتر این تمایز باشد. 
hootsuite :منبع
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۱۰ نقل قول الهام بخش از سر الکس فرگوسن 
درباره رهبری

الکس فرگوسن ش��اید یک میلیونر ۲۰ ساله ساکن سیلیکون 
ولی نباش��د، اما بحق طی ۲۵ سال مربیگری خود موفقیت های 
بسیاری کس��ب کرده که می توان آنها را ثمره یکی از مهمترین 

ویژگی های وی به حساب آورد؛ مدیریت کارکنان.
تصور کنید قرار اس��ت رختکنی پر از بازیکنان جوان، باانگیزه 
یا کم سن و سال را در کنار بازیکنان معروف و باتجربه در اختیار 
داش��ته باش��ید. در عین حال هم باید برای جوانان نقش پدر را 
ایفا کنید تا استعدادهای شان را شکوفا کنند و انگیزه خود را به 
مهارت تبدیل کنند. از س��وی دیگر باید مراقب باتجربه ها باشید 
ک��ه ریتم و فرم مناس��ب خ��ود را حفظ کرده و پ��ای خود را از 

گلیم شان درازتر نکنند.
ب��ه همه این اف��راد، ده ها نفر از دس��تیاران، مربیان س��طوح 
مختلف، کادر پزش��کی، اس��تعدادیاب ها، روابط عمومی و . . . را 
اضافه کنید که حداقل هفته ای یکبار به الکس فرگوسن گزارش 

می دادند و این مربی بر فعالیت شان نظارت داشت.
او در واقع یک باش��گاه باس��ابقه و تاریخی که چندین س��ال 
موف��ق نبود را تحویل گرفت و ب��ا تمرکز روی جوانان و آکادمی 
پرورش بازیکن، تیم و باشگاهی ساخت که به یکی از معتبرترین 

برند های صنعت فوتبال یا حتی تجارت بدل شد.
به همین دلیل اس��ت که وی موفق تری��ن مربی تاریخ بریتانیا 
و حت��ی جهان به حس��اب می آی��د و پس از بازنشس��تگی نیز 
س��خنرانی های زیادی در زمینه رهب��ری و موفقیت انجام داده 
اس��ت. Anita Elberse مدرس دانشگاه کسب و کار هاروارد 
آمریکا در س��ال ۲۰۱۲ میالدی به مطالع��ه روش های منحصر 
ب��ه فرد مدیریت این اس��طوره پرداخت و موفق ش��ده برنامه و 

درس هایی بر مبنای فعالیت الکس فرگوسن طراحی کند.
ح��ال ب��ا هم به مرور ۱۰ نق��ل قول الهام بخش از س��ر الکس 
فرگوس��ن می پردازیم که مس��لماً تنها در زمین فوتبال کارایی 
ندارن��د و می ت��وان از آنها در مدیریت کس��ب و کار های زیادی 

استفاده کرد؛
• من هیچ وقت تیمم را برای مس��اوی به زمین نفرستادم. اگر 

نخواهید ببرید بهتر است کاًل در میدان نبرد پای نگذارید.
• ش��ما نمی توانید همیشه دوست داشتنی ترین مربی باشید و 
در زمین برنده بمانید. از سو دیگر نباید به قدری ترسناک باشید 
که بازیکنان کاًل از ش��ما بترسند. بهتر است جایی در این میان 
انتخاب کنید تا هم به شما ایمان داشته باشند و هم احترام تان 

را نگه دارند. چنین انتخابی منطقی خواهد بود.
• وقتی شما مسئولیت مدیریت ۳۰ ورزشکار جوان و میلیونر را 
برعهده دارید، نمی توانید کنترل خود را از دست بدهید. اگر آنها 
رفتار ناشایس��تی در پیش گرفتند، جریمه می شوند. اگر کنترل 
خود یا بازیکنان را از دست بدهید، باید با آنها خداحافظی کنید.
• دالی��ل زیادی برای موفقیت تیم ما وجود دارد اما مهمترین  
آن انتظ��اری بود که از م��ا می رفت. ما مجبور بودیم به موفقیت 
خود باور داشته باشیم و برای رسیدن به آن به یکدیگر اطمینان 

کنیم.
• مهمتری��ن خصوصیت یک رهبر، نحوه عکس العمل نش��ان 
دادن وی به شکس��ت اس��ت. این مسئله اس��ت که یک مدیر و 

تیمش را به موفقیت می رساند.

• ساالنه ۵۰۰۰ غاز از کانادا به فرانسه مهاجرت می کنند. آنها 
با آرایش V پرواز می کنند تا پس از مدتی غاز های پشتی بتوانند 
جای غاز های اول صف را بگیرند تا روند پیش��روی تیم همیشه 
ادامه داش��ته باشد. این مسئله نش��ان می دهد که همکاری در 

طبیعت نیز به موفقیت می انجامد.
• من به بازیکنانم گفته ام، اتوبوس تیم در حال حرکت است و 
هیچ وقت منتظر کس��ی نخواهد بود. باشگاه هم به همین شکل 
باید همواره پیشرفت کند. پس بهتر است آنها هم چنین روندی 

در پیش گیرند تا از بقیه جا نمانند.
• تنها یک قهرمان می تواند یک شکس��ت ب��زرگ را بپذیرد و 
پس از آن، س��ر خود را دوباره باال بیاورد و دوباره آغاز کند. این 

است راه و روش یک قهرمان.
• بس��یاری از مدیران و مربیان زی��اد حرف می زنند. تنها یکی 
دو کلم��ه نظیر آفرین یا خسته نباش��ی می تواند الهام بخش یک 
کارمند یا بازیکن باش��ید. ش��نیدن این کلمه، خیال او را راحت 
می کند و می تواند به اس��تراحت بپردازد. گاهی اوقات س��کوت 

قدرتی دارد که بسیاری کلمات نمی توانند به سطح آن برسند.
• داد و فری��اد بس��یاری از اوقات ج��واب نمی دهد. هیچ کس 
دوس��ت ندارد جلوی دیگران نقد شود. برای همین است که من 
بالفاصل��ه پس از بازی، تمام اش��تباهات فرد را در رختکن به او 
گوش��زد می کنم. این مس��ئله دقیقاً همان ساعت تمام می شود. 
دیگر در تمرین  یا بازی بعدی از او انتقاد نمی کنم چون می دانم 

این کار نتیجه ای نخواهد داشت.
hubgets/digiato :منبع
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برایان تریسی یکی از برترین نویسندگان و سخنران ها در زمینه موفقیت 
و کس��ب وکار است. نوشته ها و س��خنرانی های وی به منبع الهام و عامل 
محرک بسیاری از افراد در سراسر جهان تبدیل شده است. میزان موفقیت 
وی به اندازه ای زیاد و فوق العاده بوده اس��ت که باعث ش��د تا وی شرکتی 
را برای انواع مش��اوره ها احداث کند. وی از جمله افرادی اس��ت که از یک 
خانواده فقیر متولد شده و سال های زیادی را در فقر سپری کرده است، با 
این حال پس از عدم موفقیت در زمینه فروش و پس از سفرهای متعدد، به 
یک تصمیم جسورانه برای ایجاد تغییری جدی در زندگی خود دست پیدا 
کرد که در افزایش چشمگیر درآمد ماهانه خالصه می شد. درواقع وی با این 
س��وال مواجه بود که چرا برخی از فروشنده ها کامال موفق هستند. همین 
امر نیز به انگیزه ای برای مراجعه به شرکت های گوناگون برای دستیابی به 
راز موفقیت آنها ش��د. این تجربه ها در نهایت به وی کمک کرد تا تغییری 
در شیوه کاری خود اعمال کند که نتیجه آن تحولی بسیار چشمگیر بود. 
درواقع او با استفاده از چند قانون موفق شد تا از یک فروشنده ناموفق به 
مدیر فروشی مطرح و با درآمدی باال برسد. در حال حاضر نیز وی در زمینه 
تالیف کتاب و سخنرانی به شهرتی جهانی دست پیدا کرده است و بسیاری 
افراد موفق ش��ده اند تا با کمک او به ثروتی چش��مگیر دست پیدا کنند. با 
توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در ادامه، به بررسی ۱۰ راز موفقیت از نگاه 

وی خواهیم پرداخت.
۱-برنامه ریزی همه چیز است 

مهم ترین گام در راس��تای رس��یدن به هدف، برنامه ریزی درست است. 
اگرچه بس��یاری از افراد از ضرورت این امر کامال آگاه هستند، با این حال 
برنامه های آنها بهترین نبوده و همین امر باعث می شود تا به نتیجه دلخواه 
خود دست پیدا نکنند. درواقع برنامه ریزی باعث خواهد شد تا زمان و انرژی 
ش��ما در بهترین مسیر خرج شود که بدون ش��ک در دنیای رقابتی حال 
حاضر، مزیت های فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت. درواقع موفقیت 
حاصل چندین عامل اس��ت که عدم توان کافی ه��ر کدام، همه چیز را با 

مشکل مواجه خواهد ساخت. 
2-عادت های افراد موفق را مورد استفاده قرار دهید 

برای کسب موفقیت، این امر که توجه کافی به افرادی که پیش از شما 
موفق به پیمودن راه ش��ده اند، می تواند حاوی نکات بسیار ارزنده ای باشد. 
درواقع در راس��تای کسب تجربه شما دو راهکار در پیش روی خود دارید. 
نخست این  که همه آنها را خود تجربه کنید که این امر زمان بر خواهد بود 
و ب��ه دلیل تلخ بودن برخی از تجربه ها، این تصمیم می تواند با پیامدهای 
ناخوش��ایندی همراه باش��د. با این حال راه حل دوم استفاده از تجربیات 
مشابه سایرین اس��ت که بدون شک اقدامی هوشمندانه تر خواهد بود. در 
این رابطه برخی عادت های همگانی وجود دارد که از جمله اش��تراک های 
این افراد محس��وب می شود. برای مثال س��حرخیزی، ورزش، برنامه ریزی 
چندگان��ه و تالش برای بهبود مس��تمر از جمله رایج ترین آنها محس��وب 
می ش��ود. با این حال توصیه می ش��ود تا برای درک و کسب دانش بهتر، 
زندگینامه و س��خنرانی های این افراد را به دقت مورد مطالعه قرار داده و 
نکات مفید را در جایی یادداشت کنید. این نوشته ها در نهایت به راهنمای 
عمل بسیار خوبی برای شما تبدیل خواهد شد. به همین خاطر نیز تمامی 
مش��اوران توصیه می کنند که قبل از قدم گذاش��تن در هر کسب وکار و 
حرفه ای، ابتدا بر روی خود س��رمایه گذاری کرده و به آمادگی الزم دست 

پیدا کنید. 

۳-از منطقه امن زندگی خود فاصله بگیرید 
هیچ اقدام بزرگ و دستاورد فوق العاده ای با راحت طلبی و تنبلی به دست 
نیامده اس��ت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا خود را برای سختی های 
پیش رو آماده کرده و با این اقدام آستانه تحمل خود را افزایش دهید. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که در ابتدا هدف شما باید توسط خودتان 
به خوبی باورپذیر شده باشد، در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که 
بتوانید تا نقطه مورد نظر خود دوام بیاورید. درواقع ساده س��ازی مسائل از 
جمله راهکارهایی است که افراد به وسیله آن خود و سایرین را قانع کرده 
و اوضاع را به نفع خود تغییر می دهند. به همین خاطر نیز گفته می ش��ود 
که برای موفقیت الزم اس��ت تا قدرت مذاکره و نفوذ کالم مناسبی داشته 
باشید. درواقع تنها زمانی می توانید خود را از نظر فردی کامال آماده کسب 
موفقیت های گوناگون بدانید که ترس از شکس��ت از میان رفته باش��د و 
این امر به توقف ش��ما منجر نشود. در آخر فراموش نکنید که افراد موفق، 
انسان هایی خارق العاده و با استعدادهای خدادادی نبوده و تنها مرز تفاوت 

آنها با سایرین در عدم بهانه تراشی برای برداشتن نخستین گام است.
4-نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف تغییر دهید 

بدون شک ش��ما نمی توانید مانع بروز اتفاقات شوید. درواقع بسیاری از 
مسائل از قدرت اختیار افراد خارج بوده و تالش برای این امر تنها شکست 
را برای شما به همراه خواهد داشت. با این حال شما می توانید نگرش خود 
را نسبت به اتفاقات پیرامون خود تغییر داده و با این اقدام، جهانی جدید 
را به سوی خود بگشایید. در این رابطه استفاده از مشاوره سایرین می تواند 
یک گام موثر در راستای تغییر نگرش و باورها باشد. با این حال توجه کنید 
که برای این امر نباید به سراغ افرادی که خود موفقیت خاصی را به دست 
نیاورده اند، بروید. در نهایت آمادگی ذهنی شما کمک خواهد کرد تا به این 
واقعیت برس��ید که کنترل هیچ اقدامی در دس��ت شما قرار نداشته با این 
حال نوع واکنش شما نسبت به هر کدام می تواند متفاوت باشد. برای مثال 
از دست دادن فرصت شغلی ممکن است با ناامیدی برخی افراد مواجه شود 
و برای برخی دیگر به منزله فرصتی برای اعمال تغییرات و ارتقای س��طح 
تلقی شود. در این رابطه تالش برای نگاه چند جانبه، از جمله اقدامات موثر 

محسوب می شود. 
5-سه درصد از درآمد خود را به سرمایه گذاری اختصاص دهید 

برای رشد و ساخت آینده ای بهتر، الزم است تا سرمایه گذاری خوبی داشته 
باشید. در این رابطه تقریبا تمامی افراد تصور می کنند که سرمایه گذاری تنها 
بر روی موارد مادی مانند خرید ملک است. این امر در حالی است که بهترین 
نوع آن، س��رمایه گذاری روی خود است. برای مثال ممکن است شما در حال 
حاضر توان مادی الزم را برای خرید یک کاالی باارزش نداشته باشید، با این 
حال می توانید با اختصاص تنها ۳درصد از درآمد ماهانه، به افزایش مهارت های 
خود کمک کرده و با این اقدام به درآمد خود بیفزایید. بدون شک درآمد باالتر 
توان شما را برای انجام سایر سرمایه گذاری ها مهیا خواهد کرد. با این حال توجه 
داشته باشید که این امر باید به صورت مداوم باشد تا پیشرفتی همیشگی و 

مطلوب را تجربه کنید.
6-تفکر بیش از حد را کنار بگذارید 

هر فردی از دو منبع مهم برای تصمیم گیری های خود برخوردار اس��ت 
که شامل قوه عقل و احساس است. در رابطه با میزان اهمیت و برتری هر 
ی��ک بر دیگری نمی توان نظر دقیق��ی را ارائه کرد. درواقع این گونه به نظر 
می رسد که تمامی آنها از درجه اهمیت یکسانی برخوردار هستند. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا به احساسات خود نیز بها داده و از وقفه انداختن های 
بی��ش از حد طوالنی برای ش��روع یک اقدام جدی��د، جلوگیری کنید. در 
نهایت توجه داشته باشید که شکست برای تمامی افراد اتفاق خواهد افتاد 

و هیچ فردی را نمی توانید بیابید که در طول مس��یر زندگی خود، بارها با 
این مس��ئله مواجه نشده باش��د. به همین خاطر ترس در این رابطه کامال 

بی مورد خواهد بود. 
۷-قانون ۸۰–2۰ را دنبال کنید 

این قانون که به عنوان اصل پارتو نیز معرفی می ش��ود، به این نکته اش��اره 
دارد که ۸۰درصد اتفاقات دالیلی ۲۰درصدی را دارند. این قانون در بسیاری از 
موارد کاربرد دارد. برای مثال ۸۰درصد از میزان فروش یک شرکت از ۲۰درصد 
مشتریان تامین می-شود و یا ۸۰درصد از سرمایه یک جامعه حاصل تالش تنها 
۲۰درصد است. این امر در رابطه با تالش های افراد نیز صادق بوده و به همین 
خاطر الزم است تا ۲۰درصد فعالیت اصلی خود را شناسایی کرده و به دنبال 
تقویت آن باشید. این امر درست مشابه اقدامی است که شرکت ها نیز انجام داده 
و بیشترین توجه خود را معطوف به ۲۰درصد مشتریان خاص خود می کنند. 
این امر بدون شک در وقت، انرژی و هزینه افراد تاثیر بسزایی را خواهد داشت 

و منجر به رشدی سریع می شود. 
۸-بیشترین استفاده را از زمان خود داشته باشید 

در زندگی هر فردی، زمان هایی وجود دارد که می توانند از آنها استفاده 
بهتری را داش��ته باشند. برای مثال مسیر رس��یدن به محل کار از جمله 
زمان هایی محس��وب می شود که افراد می توانند از آن برای اقداماتی نظیر 
گوش دادن به یک کتاب صوتی آموزنده، استفاده کنند. درواقع شما برای 
مثبت کردن مسیر زندگی خود به برنامه درستی در راستای مدیریت زمان 
خود نیاز خواهید داشت. خوشبختانه امروزه مقاالت و نظرات متعددی در 
این زمینه وجود دارد که مطالعه آنها می تواند برای هر فردی سودمند باشد.

۹-از فرصت های موجود برای کمک به دیگران استقبال کنید
اگرچه این امر تا حدی عجیب به نظر می رسد، با این حال واقعیت این 
است که با کمک کردن به سایرین، نه تنها به بهبود روحیه بلکه به بهبود 
رواب��ط و افزایش مهارت-های خود کمک خواهید کرد. این امر به ش��ما 
کمک خواهد کرد تا این امر به عادت کاری ش��ما تبدیل شود. درواقع این 
امر که بیش از حد مادی گرا و به دنبال منافع شخصی نباشید، باعث خواهد 
شد تا اقداماتی را انجام دهید که به محبوبیت شما منجر خواهد شد. این 
امر درس��ت اقدامی اس��ت که برندهای مطرح در راستای افزایش رضایت 
مش��تریان خود انجام می دهند. درواقع بس��یاری از تفاوت ها تنها در نوع 
سرویس دهی به مشتریان و نه کیفیت محصوالت است. به همین خاطر نیز 
الزم است تا این روحیه را ابتدا در خود تقویت کنید تا بعدها بتوانید آن را 

به عنوان یک فرهنگ در بین کارمندان نیز ایجاد نمایید.
۱۰-تاثیر تفکر مثبت را جدی بگیرید 

برایان تریس��ی به ق��درت ذهن باور بس��یاری دارد. به همین خاطر نیز 
وی توصیه می کند تا ذهنیت مثبتی را در خود ش��کل دهید. درواقع افراد 
منفی باف نه تنها فرصت ها و شانس های زندگی خود را به راحتی از دست 
می دهند، بلک��ه اطرافیان خود را نیز آزار خواهند داد. به همین خاطر نیز 
می توان گفت که هیچ س��ودی در تفکر منفی وجود نداش��ته و تنها باعث 
عقبگرد و رش��د منفی شما خواهد ش��د. درواقع ذهن یک محرک بزرگ 
محسوب می شود. به همین خاطر نوع تفکر و ذهنیت شما در رابطه با انجام 
و یا منصرف ش��دن از یک اقدام، عامل اصلی خواهد بود. در آخر فراموش 
نکنید که ذهن شما تنها می تواند بر یک موضوع نهایت تمرکز و توجه خود 
را داشته باشد. به همین خاطر الزم است تا تنها یک هدف اصلی را دنبال 
کنید. این امر ش��انس موفقیت شما را به شدت افزایش خواهد داد. بدون 
شک بهترین بودن در یک رشته از توانایی انجام چندین فعالیت به صورت 

ابتدایی، برتر خواهد بود و نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت. 
knowstartup :منبع

رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان: برایان تریسی )6( 

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

دوشنبه
19 فروردین 1398

شماره 1287



۱۳آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: این ش��رکت همراه و هم��گام با مردم مناطق در 
معرض س��یالب تا زمان عادی شدن شرایط جوی در استان 
خوزستان پیش��قدم و تمام تجهیزات و امکانات خود را برای 
پیش��گیری از تبعات آن و خدمات رسانی به کار گرفته است. 
مهندس س��ید عبداهلل موس��وی در نشس��ت خب��ری افزود: 
مهندس  زنگنه وزیر نفت و دکتر کرباسیان مدیرعامل شرکت 
مل��ی نفت ایران در دیدار های اخی��ر و تماس های فیمابین  
روی دو محور همیاری و همکاری مس��تمر با ساکنان مناطق 
در معرض سیالب در اجرای مسئولیت های اجتماعی و حفظ 
و صیانت از تولید و تاسیسات نفتی در این مناطق تاکید دارند. 
وی با بیان اینکه ش��رکت ملی حف��اری به عنوان عضو اصلی 
ستاد بحران استان خوزس��تان، خدمات خود را در چارچوب 
مصوبات این س��تاد ارائه می دهد به حضور فعال ش��رکت در 
جلوگیری از پیامدهای ناش��ی از بارندگی های شدید  اواسط 
زمستان گذشته در مناطق دشت آزادگان اشاره و اظهار کرد:  
ملی حفاری تاکنون در تمام نشس��ت ها و اجرای تصمیمات 
ستاد بحران اس��تان تا کنون مشارکت داشته است. موسوی 
در تشریح اقدامات به عمل آمده از سوی این شرکت توضیح 
داد: براس��اس مصوبات ستاد بحران اس��تان مسئولیت چهار 
منطقه ش��امل کوت عبداهلل و روس��تاهای شهرستان کارون 
از جمله ) بهر، فارس��یات، شیرین ش��هر، جنگیه، عمیشیه و 
موران، ابودبس، وعیلیه، ابومشیلش، اسالم آباد چمیان(، حوزه 
فعالیت ش��هرداری منطقه - ۴ اهواز )از منطقه گلستان، پل 
فوالد تا ش��هرک اکباتان(، الهایی و روستاهای اطراف، منطقه 
دغاغله، س��یدخلف و منطقه بامدژ ش��امل روستاهای )سید 
سلمان، س��ید نبی،سید معان، البونیس، حریه یک ،دو و سه 

، و گبی��ر یک، دو و سه(،روس��تای نبی اکرم و الباجی به این 
شرکت محول گردیده است.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: در این راس��تا احداث، استحکام بخشی و تقویت 
افزون بر یکصد کیلومتر از سیل بندهای  کرانه غرب و شرق 
رودخان��ه ه��ای کارون و دز در مناطق پی��ش گفته بر عهده 
این ش��رکت اس��ت و در این زمینه بیش از یک صد دستگاه 
کمپرس��ی، بیل مکانیکی، لودر، آمبوالنس ، خودروهای کمر 
ش��کن، سنگین و فوق سنگین و خودروهای سبک کمک دار 
به طور ش��بانه روزی به کارگیری ش��ده است. وی ادامه داد: 
همچنین بالغ بر ۳۰۰ نفر از نیروهای پش��تیبانی و عملیاتی 
شرکت از مدیریت های خدمات، اچ اس یی، پدافند غیرعامل، 
مدیریت بحران و فوریت های پزش��کی، فنی و مهندس��ی و 
بس��یجیان پایگاه مقاومت بسیج ش��رکت و پیمانکاران طرف 
ق��رار داد در ای��ن ارتباط انج��ام وظیفه می کنند. موس��وی 
همچنین به کاربست دو دستگاه پمپ تراک )پمپ های فشار 
قوی( و چهار دستگاه پمپ های لجن کش برای جمع آوری 
آب های س��طحی و زائد اش��اره و اظهار کرد: یک دستگاه از 
پمپ تراک ها در منطقه گلستان اهواز )بیمارستان گلستان( 

و یک دستگاه در کوت عبداهلل )بیمارستان سینا( مستقر و به 
طور میانگین هر ساعت یک هزار و ۵۰۰ بشکه آب های وارد 
شده به شبکه شهری را به رودخانه تخلیه می کنند و تاکنون 
بیش از  ۷۰ هزار بشکه آب را به رودخانه برگشت داده اند و 
همچنین دو دستگاه پمپ تراک دیگر جهت اعزام به مناطق 
دیگر آماده بکار می باش��ند. مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری 
ایران س��اخت و تقویت سیل بند در روستای گبیر ۲ به طول 
۶۰۰ متر، کمک به روس��تاییان جه��ت تخلیه منازل منطقه 
س��ید خلف، تقویت سیل بند روس��تای بهر، زرگان و حومه 
کارخانه شیر پاستوریزه و همکاری در بازکردن مسیر آب در 
حوالی روس��تای دغاغله با به کارگیری یک گروهان نیروهای 
بسیجی را از فعالیت های پایگاه مقاومت بسیج شرکت در این 
خص��وص عنوان کرد. وی افزود: با توجه به اس��تمرار افزایش 
س��طح آب رودخانه های کارون و دز و گزارش بارندگی های 
روزهای آتی، عالوه بر شش دستگاه آمبوالنس مستقر در این 
مناط��ق در چند روز گذش��ته، در زمان حاض��ر نیز تیم های 
پزش��کی و آمبوالنس های تحت پوشش ش��رکت در استان 
خوزستان و کارکنان مدیریت خدمات در بخش ترابری برای 
جابجایی احتمالی س��اکنان مناطق مس��کونی براساس اعالم 
ستاد بحران  استان خوزستان در حال آماده باش می باشند. 
موس��وی با اش��اره به اینکه بر عملکرد و فعالیت های شرکت 
در این ارتباط نظارت مس��تقیم و به طور دائم از مناطقی که 
نیروها و تجهیزات تمرکز دارند، بازدید و در جلس��ات  ستاد 
بحران استان  حضور  دارد، خاطر نشان کرد: در صورت اعالم 
نیاز س��تاد بحران استان این ش��رکت آمادگی دارد تا نسبت 
به تخصیص تجهیزات و امکانات بیش��تر در این راستا  اقدام 

نماید.

اصفهان - قاسم اسـد - به گزارش اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی راه وشهرسازی اس��تان اصفهان، حمیدرضا 
امیرخان��ی مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان ب��ا توجه به 
بارندگی های اخیر و وقوع س��یل در بس��یاری از مناطق 
کش��ور و ایجاد خسارات جانی و مالی برای هم وطنان در 
سطح اس��تانهای آسیب دیده، جزئیاتی از میزان خسارات 
وارده به زیر س��اخت های جاده ای، ریلی و ساختمانهای 
دولت��ی و عمومی اس��تان اصفهان ارائه نم��ود. وی اظهار 
داشت: میزان خس��ارات وارده به سطح جاده های استان 
ب��ه بیش از ۶۳ میلیارد تومان می رس��د که در این میان 
۱۳۱۶ کیلومت��ر راه، ۲ دس��تگاه پل تخریب ش��ده، ۴۱۴ 
ابنیه فنی و پل خس��ارت دیده و ۵۶ دستگاه ماشین آالت 
راهداری خس��ارت دیده است. امیرخانی از خسارت ۲۰۰ 
میلیون تومانی به راههای دسترسی به شبکه ریلی استان 
در بخ��ش راه آهن و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به 
س��اختمانهای عمومی و دولتی خب��ر داد و گفت : عمده 
خسارات به س��طح جاده ها و شبکه ریلی و ساختمانهای 

دولتی و عمومی در شهرس��تانهای فریدن، فریدونش��هر، 
س��میرم، گلپایگان، خوانسار و روس��تاهای واقع در بخش 
کوهس��تانی و غرب و جنوب غربی اس��تان وارد ش��ده که 
با حضور ش��بانه روزی نیروهای راه��دار و دیگر همکاران 
مجموعه وزارت راه وشهرسازی نسبت به مرمت و بهسازی 
به صورت موقت جهت عبور و مرور وسایل نقلیه در شبکه 
های حمل ونقلی اقدام تا در فرصت مناسب و با تخصیص 
اعتب��ارات الزم  بازس��ازی اصولی انجام پذی��رد. این مقام 

مس��ئول با توجه به اقدامات انجام ش��ده در استان گفت: 
۶۰۰ دس��تگاه ماشین آالت سنگین، نیمه سنگین وسبک 
بهمراه ۹۰۰ نفر نیرو جهت مرمت، بازس��ازی و نگهداری 
جاده های اس��تان اصفهان به طور ش��بانه روزی در طول 
محورهای اس��تان طی این ایام فعالیت داش��ته اند وی با 
توجه ب��ه معین بودن اصفهان برای اس��تان لرس��تان در 
حوادث اخیر اش��اره داش��ت و افزود: تعداد ۲۰ دس��تگاه 
ماش��ین آالت س��نگین ، نیمه سنگین و س��بک و تعداد 
۲۸ ش��اخه لوله با ۲۸ دستگاه تریلر برای کمک به استان 
لرس��تان اعزام ش��ده اند. مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفه��ان در ادام��ه به خس��ارات وارده به بخش مس��کن 
ش��هری اشاره داش��ت و گفت: ۷۲۴ مورد واحد شهری تا 
۵۰ درصد خس��ارت و ۲ هزار و ۵۵ واحد ش��هری تا ۱۰۰ 
درصد خس��ارت دیده که در این میان ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان خسارت وارده به بخش آماده سازی مسکن 
مهر بوده و سرجمع حدود ۳۸۰ میلیارد تومان خسارت به 

این بخش وارد شده است.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امروز- مدی��رکل بنادر و 
دریان��وردی هرمزگان با صدور پیامی ضمن اعالم رس��می پایان 
س��یزدهمین طرح نوروزی تسهیل س��فرهای دریایی، از تالش 
ه��ای ش��بانه روزی تمام��ی نوروزبانان بی ن��وروز در بزرگترین 
گس��تره دریایی کشور بواسطه رقم زدن رشد ۱۱،۴ درصدی در 
حجم کل س��فرها با انجام بیش از ۴.۶ میلیون نفر س��فر بدون 
هرگونه س��انحه و همچنین جابجایی ایم��ن بیش از ۵۸۰ هزار 
دس��تگاه خودرو، قدردانی کرد.  به گ��زارش روابط عمومی اداره 
کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان، در متن پیام "اله مراد عفیفی 
پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و رییس کمیته حمل 
و نقل دریایی س��تاد اجرایی خدمات س��فر اس��تان چنین آمده 

است:
َر الَْبْحَر ... َوتََری الُْفلَْک َمَواِخَر فِیِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن  "َوُهَو الَِّذی َسخَّ

َفْضلِِه َولََعلَُّکْم تَْشُکُروَن") آیه ۱۴ سوره نحل(
"اوس��ت که دریا را مسخر نمود... و کش��تی را می بینید که 
آب را می شکافد و از فضل وکرم خدا بجویید و شاید سپاسگزار 

شوید"
س��پاس خدایی را که صاحب بهترین خلقت ها و جامع ترین 
حکمت هاست. دیگر بار جوهر جان بر گوهر پناهندگی به درگاه 
حضرت ربوبی می آویزیم و جبهه ش��کر و خاکس��اری بر آستان 
بی انتهایش می ساییم که توفیق خدمت در کرانه دریای نیلگون 

خلیج فارس و س��واحل زیبای مکران را در نوروزی به ما ارزانی 
داش��ت که متبرک شده بود با سالروز میالد بزرگمردی از جنس 
عدالت؛ همو که همدم ماه بود و همراز نخلس��تان و اندوهش را 
با چاه در میان می نهاد. پس ش��روع خدمتگزاری مان در س��ال 
ن��و با بهره گیری از آموخته های قرآنی زینت می بخش��یم. اگر 
چ��ه در ظاهر، حوادث غیرمترقبه لحظ��ات آرام و بهاری جمعی 
از هموطنانمان را برآش��فت اما نوع دوس��تی مردمان پاک نهاد 
ایران زمین که الهام گرفته از دینی جهانشمول بود، گره از چین 
پیشانی آس��یب دیدگان گشود. مردمانی که آنی از طریقت مهر 
و کیش محبت به هموطنان غافل نش��دند؛ ایرانیان نیکوسرشتی 
که قلبشان، تابشگاه جلوه های الهی و منزلگاه عنایات حق است. 
از خداوند متعال می خواهیم که جانباختگان را در جوار رحمت 
ب��ی منتهای خویش قرار دهد و از ه��ر نعمتی که الیق صلحا و 

پاکان اس��ت، آنان را متنعم دارد و به آس��یب دیدگان صحت و 
سالمت و به بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد. در همین 
اثن��ا، در کنار آب های نیلگون خلیج فارس، ۸۰۰ نفر از فرزندان 
این مرز و بوم که س��یزدهمین طرح تسهیل سفرهای دریایی را 
در اس��تان هرمزگان پایتخت دریایی ای��ران راهبری، عملیاتی و 
پشتیبانی کردند، اگر چه قلب هایشان به یاد هموطنان مصیبت 
دیده در جغرافیای استان های درگیر سیل می تپید اما پرتالش 
و دریادل، با شور و عشق خدمت، در مسیر ترسیم شده از سوی 
ناخدای فرزانه کش��تی انقالب اس��المی حرکت نموده و آغازین 
روزهای بهار س��ال "رونق تولید" را با رونق بخش��ی به خدمات 
س��فرهای دریایی درهم آمیخته و نوروزی ایمن و بدون سانحه 
در پهنه بیکران خلیج فارس رقم زدند. شایس��ته است از تشریف 
فرمایی مهندس "اسالمی" مقام عالی وزارت راه وشهرسازی که 
با حضور خود در پایتخت س��فرهای دریایی کش��ور، و گشایش 
س��تاد طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز۹۸ موجبات دلگرمی 
نوروزبان��ان بی نوروز ح��وزه دریایی و بن��دری را فراهم کردند، 
قدردان��ی نمایم.  همچنین در پایان به صورت ویژه از همراهی و 
همکاری رس��انه های ملی و محلی که در زمینه اش��اعه فرهنگ 
ایمنی س��فرها و گردش��گریدریایی و همچنین انعکاس خدمات 
و اقدام��ات ص��ورت گرفته یاریگ��ر همیش��گی اداره کل بنادر و 

دریانوردی هرمزگان بوده و هستند، قدردانی می نمایم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به تاکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

خدمات این شرکت همراه و همگام با مردم تا زمان عادی شدن 
شرایط جوی در استان خوزستان استمرار دارد

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

بیش از 6۳ میلیارد تومان خسارات وارده به حوزه حمل ونقل و حدود ۳۸۰ میلیارد 
تومان به بخش مسکن شهری در پی وقوع سیل اخیر در سطح استان اصفهان

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان پایان سیزدهمین طرح نوروزی سفرهای دریایی را اعالم کرد:

ثبت 4،6 میلیون نفر سفربدون سانحه در پایتخت دریایی ایران 

قـم- خبرنگار فرصت امروز- ب��ا وجود اینکه نام قم 
در فهرس��ت ۲۰ شهر سیل زده کشور قرار دارد، خدمات، 
تجهی��زات و نیروی متخصص ش��هرداری قم به اس��تان 
لرس��تان نیز اعزام ش��ده اند. دکتر س��قائیان نژاد با ارائه 
گزارش اقدامات صورت گرفته و آزمون موفق ش��هرداری 
ق��م در بارندگی ه��ای اخیر، مدیریت بح��ران و همکاری 
تمام��ی ادارات و نهادهای مربوط��ه را عامل این موفقیت 
دانس��ت. ش��هردار قم که در جلس��ه ش��ورای هماهنگی 
مدیری��ت بحران اس��تان قم ، در خص��وص بارندگی های 
اخیر و جلوگیری و هدایت س��یالب در ش��هر قم س��خن 
می گفت افزود: تعمیرات و ترمیم خس��ارت های ناش��ی 

از س��یالبهای شهر ، به س��رعت در حال انجام است. وی 
در خصوص مقابله با س��یل در اس��تان لرس��تان افزود: با 
توجه به  نیاز و حجم س��یالب در همان س��اعت ابتدایی 

امدادرس��انی، ۴۰ نیروی فنی و متخصص از شهرداری قم 
به همراه ۱۵ دس��تگاه ماشین آالت و همچنین تجهیزات 
مناس��ب برای خدمات رس��انی به س��یل زندگان اس��تان 
لرستان اعزام ش��دند. ش��هردار قم با توجه به درخواست 
های مردم در خصوص بازگش��ایی بلوار زائر و مش��کالت 
ت��ردد و ترافیک در مرکز ش��هر بیان داشت:مس��یر بلوار 
زائر به منظور کاهش ترافیک هس��ته مرکزی شهر پس از 
تعمیرات اولیه بازگشایی و سایر تعمیرات همزمان در حال 
انجام می باش��د. شهردار قم در ادامه افزود: شهرداری قم 
پیش بینی های الزم جهت برگزاری شایسته، با جلوه و پر 

ابهت برنامه های نیمه شعبان را اندیشیده است.

تعمیرات و ترمیم خسارات ناشی از سیالبهای شهر، به سرعت در حال انجام است

 عملیات گازرسانی به ۱۸۰ روستای باالی 2۰ خانوار 
در اردبیل به بهره برداری رسید

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل 
گفت: س��ال گذش��ته عملیات گازرسانی به ۱۸۰ روس��تای باالی ۲۰ خانوار در 
اردبیل به بهره برداری رس��یده اس��ت.  فیروز خدائی در جلس��ه تش��ریح آمار 
وضعیت گازرس��انی سال گذشته در اردبیل اظهار داشت: با عنایت به فرمایشات 
مقام معظم  هبری در س��ال ۹۷ با همت شما کارکنان پر تالش شرکت بیش از 
۹۲ درصد از خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی  بهره مند شده اند. 
وی تصریح کرد: در س��الی که گذش��ت عملیات گازرس��انی به ۱۸۰ روس��تای باالی ۲۰ خانوار به بهره برداری رسید و به 
رغم  تالش همکاران س��اعی االن در حوزه گازرس��انی به روستاها و اغلب اهداف اس��تراتژیک، شرکت گاز استان اردبیل از 
برنامه های  پیش بینی شده بهتر عمل کرده و امید است با تالشی مضاعف در راستای اهداف و رویکرد شرکت امسال نیز 
همانند سالهای  گذشته بتوانیم خدمات مناسبی را به مردم استان ارائه کنیم. مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره 
به استفاده حداکثری از ظرفیتهای نیروی انسانی کارا و خالق و بهره مندی از  تکنولوژی های نو در عرصه ارائه خدمات به 
مشترکین گفت: در سال گذشته به منظور ارائه خدمات بهینه به مشترکین در کلیه  ادارات گاز استان اردبیل میز خدمت 
برای بهره مندی مش��ترکین از خدمات دس��تگاه و بخش میز خدمت الکترونیکی به منظور  تس��هیل در ارائه خدمات در 
وبسایت شرکت گاز استان اردبیل دایر شده است که با توجه به بازخوردهای اخذ شده در ارتقاء سطح  کیفی و کمی ارائه 
خدمات به مش��ترکین گاز اس��تان عملکرد مناسبی را داشته اس��ت. وی اظهار کرد: امسال با همدلی و بهره مندی از خرد 
جمعی در راس��تای ارتقاء رضایتمندی مش��ترکین حرکت کرده و روز به  روز شاهد ارتقاء سطح کیفی ارایه خدمات رسانی 
به مردم شریف استان خواهیم بود. مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: گازرسانی به مناطق حاشیه و مناطق 

محروم با جدیت ادامه دارد و درصدد  هستیم گازرسانی را به اتمام برسانیم.

بازدید مشاور مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران در امور زنان از پاالیشگاه شازند

اراک- مینو رسـتمی - مراس��م گرامیداش��ت والدت حضرت فاطمه)س( و س��الله پاکش امام خمینی)ره( با حضور 
مهندس امین مدیر عامل پاالیش��گاه، سرکار خانم هاشمی مشاور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران در امور زنان و سرپرست واحد روابط کار و مددکاری و جمعی از مدیران و مسئولین شرکت و کلیه بانوان 
ش��اغل در ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( ش��ازند برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی )ره( شازند در این مراسم که روز چهارشنبه هشتم اسفندماه در سالن شهدای مدافع حرم پاالیشگاه شازند برگزار 
ش��د، مهندس امین ضمن تبریک ایام والدت حضرت فاطمه)س( و گرامیداش��ت روز زن و مقام واالی مادر، گفت: در این 
شرکت بانوان محترمه به درستی همراه سایر همکاران گرامی در رسیدن خط مشی شرکت تالش دارند که فرصت را مغتنم 
دانسته ، از همه این بزرگواران که بدون هیچ چشم داشتی ما را کمک کرده و در رسیدن به اهداف شرکت همراهی نمودند 
تش��کر نموده و برای همگی آرزوی س��المتی و توفیق روز افزون آرزومندم . در ادامه  س��رکار خانم هاشمی در جایگاه قرار 
گرفت و با ابراز خرس��ندی از مراس��م و تبریک میالد فخر کائنات حضرت زهرا)س( و نیز فرزند شایسته ایشان امام راحل و 
گرامیداش��ت روز زن و مادر،صمیمانه از مهندس امین و برگزار کنندگان این مراس��م بجهت ایجاد فضای فرهنگی با نشاط 
و مطلوب تش��کر نمود و گفت: خرس��ندم که از زمان روی کار آمدن مهندس امین به عنوان مدیرعامل در پاالیشگاه شازند 
حمایت ها و همراهی ها از مجموعه امور زنان افزایش پیدا کرده اس��ت. مش��اور مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش در 
امور زنان با بیان اینکه س��اختار رس��می امور زنان و خانواده در وزارت نفت از س��ال ۱۳۹۲ با حضور سرکار خانم تندگویان 
به صورت رس��می ش��کل گرفته است گفت: تحقق شایسته س��االری و برقراری عدالت جنسیتی در کنار توجه به مسائل و 
مش��کالت خانواده های صنعت نفت از مهم ترین برنامه ها و اهداف دفتر امور زنان بوده اس��ت. وی ، با اش��اره به اینکه در 
س��طح وزارت نفت بانوان شایسته ای حضور دارند که برای دستیابی به جایگاه های شایسته نیازمند حمایت مدیران ارشد 
مجموعه ها هس��تند خاطر نش��ان کرد: بدلیل جو مردانه حاکم بر مجموعه های صنعتی بروز و نمود حضور خانم ها سخت 
تر خواهد بود که این امر نیازمند حمایت مدیران ارش��د از بانوان شایس��ته است که خوشبختانه این مهم به مرور زمان در 
حال افزایش اس��ت و حمایت ها و همراهی ها از مجموعه امور زنان در این پاالیش��گاه خوب و قابل تقدیر اس��ت و ش��اهد 
هستیم تعامل خوبی بین سرکار خانم هالکویی مشاور مدیرعامل پاالیشگاه شازند در امور زنان با همکاران خانم و مدیران 

مجموعه وجود دارد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران: 
۱۸6روستا و ۳ شهر از نعمت گاز طبیعی در سال گذشته بهره مند شدند

سـاری – خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان 
مازن��دران در دیدار نوروزی با کارکنان گفت : در س��ال گذش��ته ۱۸۶ 
روستا و ۳ شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند . به گزارش خبرنگار 
مازندان به نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مازندران ، " جعفر 
احمدپ��ور " در این دی��دار ضمن قدردانی از تالش تم��ام کارکنانی که 
ایثارگرانه در سخت ترین شرایط کار می کنند ، تصریح داشت: استمرار 
گاز و خسارات اندک به تاسیسات و تجهیزات گازرسانی در سیل اخیر را نشان دهنده سطح باالی استانداردها 
و آمادگی ش��رکت گاز برای مدیریت ش��رایط بحران دانس��ت . وی با اش��اره به حضور و تالش ش��بانه روزی و 
همراهی کارکنان در چند روز گذشته شرایط بحرانی مناطق سیل زده افزود : دست یابی به موفقیت و اهداف 
س��ازمان در ایام س��یل تنها در سایه تالش، پش��تکار، همدلی و همراهی تمامی همکاران میسر شد. احمدپور 
اظهار داشت: امروز وظیفه تک تک ما خدمت بی منت به مردم است که با جان و مالشان این نظام مقدس را در 
همه حال حمایت و پشتیبانی کردند و همیشه پشتیبان والیت فقیه بوده و هستند. مدیر عامل گاز مازندران با 
تأکید بر ضرورت تالش مس��تمر کارکنان در مسیر تحقق اهداف سازمانی تصریح داشت: امیدواریم همکاران با 

خدمت رسانی هدفمند در حوزه فعالیت های مربوطه بتوانند اهداف سازمانی را محقق کنند.

جلسه کمیته مدیریت بحران در شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
 رشـت - خبرنگار فرصت امروز - به گ��زارش روابط عمومی گاز 
گیالن- جلس��ه کمیته مدیریت بحران ش��رکت گاز استان گیالن برای 
هماهنگی و آمادگی الزم جهت مواجهه با ش��رایط س��خت و بارش های 
اخیر به ریاس��ت حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن برگزار 
ش��د. در این جلس��ه مدیرعامل ش��رکت گاز گیالن با اش��اره به اخطار 
سازمان هواشناس��ی مبنی بر بارش شدید باران و احتمال وقوع سیل و 
آب گرفتگی معابر اظهار داشت: ما شرایطی مشابه را در مهرماه سال گذشته تجربه نموده ایم و باید از تجربیات 
کس��ب شده در جهت مدیریت هرچه بهتر ش��رایط استفاده نماییم. مهندس اکبر خطاب به روسای ادارات گاز 
شهرس��تان ها که بصورت ویدئوکنفرانس در جلس��ه حضور داشتند، گفت: الزم است همه واحدها و ادارات در 
خصوص آمادگی هرچه بیش��تر برای مواجهه با ش��رایط بحرانی تمهیدات الزم را اتخاذ نمایند. وی در پایان از 
کلیه روسای شهرستان ها خواست تا با حضور و سرکشی مداوم از تاسیسات گاز حوزه عملیاتی خود، از پایداری 

جریان گاز برای کلیه مشترکین اطمینان حاصل نمایند.

برگزاری جلسه لزوم تدوین دستورالعمل حمل و نقل جاده اي مواد نفتي و 
شیمیایي در شهرکها ونواحي صنعتي استان مرکزی 

اراک- مینو رستمی- جلسه لزوم تدوین دستورالعمل حمل و نقل جاده اي مواد نفتي و شیمیایي در شهرکها ونواحي 
  HSE صنعتي استان مرکزی با حضور مدیرکل بحران استانداری مرکزی و برخی نمایندگان واحدهای صنعتی و نماینده
س��ازمان صنعت ، معدن و تجارت اس��تان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ش��هرکهای صنعتی استان مرکزی 
مصطفي آمره مدیرعامل ش��رکت در این جلس��ه گفت : وجود واحدهاي صنعتي شیمیایي کوچک و متوسط در شهرکها و 
نواحي صنعتي به عنوان مراکز قابل توجه از نظر مس��ائل ایمني همواره مورد توجه و نظارت ش��رکت ش��هرکها ي صنعتي 
و دس��تگاههاي نظارتي بوده و ارتقاء وضعیت ایمني صنایع و کاهش حوادث صنعتي ناش��ي از کار با مواد پرخطر مس��تلزم 
اهتمام مدیران واحدهاي صنعتي و افزایش دانش و آگاهي کارکنان این حوزه مي باش��د.  آمره افزود : با این رویکرد و در 
راس��تاي توسعه وضعیت ایمني ش��هرکها ونواحي صنعتي مرکزي طي سالهاي گذشته ۱۷ایس��تگاه آتشنشاني احداث و با 
خرید و تجهیز ۲۲خودرو آتشنش��اني و اس��تخدام حدود ۶۰نفر پرسنل درجه اي از اطمینان در محیط هاي صنعتي بوجود 
آمده اس��ت. وی در ادامه گفت : نصب حدود ۳۰۰شیر هیدرانت آتشنش��اني و برگزاري کارگاههاي آموزشي متعدد ایمني 
محیط کار و انبار داري همچنین تهیه و چاپ بروشور و مانور آتشنشاني از دیگر اقدامات این شرکت بوده است. وی اظهار 
داش��ت : مراجعه به واحدهاي صنعتي و ممیزي بیش از ۷۰۰واحد صنعتي مس��تقر در شهرکهاي صنعتي توسط مشاورین 
ذیصالح همچنین بازدید هاي مشترک با نمایندگان دستگاههاي اجرایي از واحدهاي صنعتي پرخطر از دیگر اقدامات حوزه  

HSEشرکت شهرکهاي صنعتي استان مي باشد.
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شکل دهی به زیست بوم نوآوری شرکت های نوپا در زمینه  توسعه طرح های 
فناورانه که یکی از اهداف اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
شمار می رود موجب شد تا از اواسط سال گذشته ستاد توسعه فناوري اطالعات، 
ارتباطات و فضاي مجازي به ستاد توسعه فناوري  هاي حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازي معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تغییر نام دهد و 

ماموریت خود را نیز به تبع این موضوع متحول کند .
شکل دهی به زیست بوم نوآوری شرکت های نوپا در زمینه  توسعه طرح های 
فناورانه که یکی از اهداف اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
شمار می رود موجب شد تا از اواسط سال گذشته ستاد توسعه فناوري اطالعات، 
ارتباطات و فضاي مجازي به ستاد توسعه فناوري  هاي حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازي معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تغییر نام دهد و 

ماموریت خود را نیز به تبع این موضوع متحول کند .
ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، عدم توجه به حوزه های نیازمحور و عدم بهره گیری از 
توانمندی های فناورانه و آینده محور از جمله چالش های اکوسیستم نوآوری 
و استارتاپی کشور است که پس از آسیب شناسی های انجام شده مشخص 

شد که این موضوع منجر به ایجاد چرخه های معیوب شده  است .
این در حالی اس��ت که اغلب ایده ها و فعالیت های اکوسیس��تم در حال 
حاضر بر روی فعالیت های خدماتی مانند فروش، حمل ونقل و غذا به صورت 
آنالین متمرکز شده اند و با توجه به موفقیت چند شرکت در این حوزه ها، 
اغلب افراد جدیدی که تمایل دارند وارد اکوسیس��تم اس��تارتاپی شوند به 

همین حوزه ها ورود کنند.
ترویج این موضوع باعث ش��ده تا از یک سو نرخ شکست در این حوزه ها 
باال رفته و از س��وی دیگر منجر به سرخوردگی کارآفرینان شود و در کل 
کاهش اثرات اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم را همراه داشته باشد.
در همین راس��تا س��تاد توس��عه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازي با هدف توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، با سه مأموریت 
اصلی شامل تقویت اکوسیستم موجود با رویکرد رگوالتوری، زیرساختی و 
میانجیگری، متنوع سازی اکوسیستم با رویکرد فناوری   محور و آینده محور 
و متنوع سازی اکوسیستم با رویکرد نیازمحور و مسأله محور، فعالیت خود 

را آغاز کرد.
 با توجه به گس��تردگی موضوعات قابل تعریف ذیل مفهوم کلی اقتصاد 
دیجیت��ال و همچنی��ن محدودیت های اجرایی س��تاد، ب��ه منظور تحقق 
مأموریت های تعریف شده، ستاد ناگزیر از تعریف اولویت هایی در هر یک از 
این مأموریت ها بوده است. به همین دلیل حوزه های دارای اولویت مربوط 
به هر یک از مأموریت ها تعیین ش��دند که در ادامه این گزارش به بررسی 

آنها پرداخته شده است .
 حوزه های متمرکز بر اکوسیستم موجود

در س��ال ۱۳۹۷ عالوه بر رویکرد توس��عه محور، ستاد اقتصاد دیجیتال 
معاونت علمی، از اکوسیستم موجود غافل نشده و تالش کرد تا با بهره گیری 
از ابزارهای موجود، چالش ها و موانع پیِش روی فعاالن اکوسیستم موجود 

را مرتفع سازد.
حوزه هایی که در این بخش به عنوان اولویت س��تاد ش��ناخته می شود 
شامل مواردي چون کسب و کارهای الکترونیکی موجود، سخت افزارهای 
الکترونیک، میکروالکترونی��ک و ارتباطات و فناوری اطالعات و نرم افزار و 

امنیت فضای تبادل اطالعات هستند.
اولویت های فناوری محور و آینده محور

 همچنی��ن فناوری هایی که در این بخش به عنوان اولویت های س��تاد 
انتخاب ش��ده اند، فناوری های نوظهوری هس��تند که براساس پیش بینی 
مؤسس��ات بزرگ دنیا، در پنج س��ال آینده فراگیر می شوند. از میان خیل 
عظی��م فناوری هایی که احتماالً تا چند س��ال آینده ش��کل دهنده اصلی 
اکوسیس��تم های مختلف صنعتی و کارآفرینی خواهن��د بود، فناوری های 
ش��امل هوش مصنوعی، اینترنت اش��یا، داده های بزرگ و پردازش ابری، 

زنجیره های بلوکی، فناوری های هوشمندس��ازی و نسل چهارم صنعتی و 
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، به عنوان اولویت ها و نقاط تمرکز ستاد، 
انتخاب ش��دند. به همین منظور ستاد در س��ال گذشته به این موضوع از 

ابعاد مختلف پرداخت .
 اولویت های نیازمحور

در سال های اخیر با توس��عه اکوسیستم کارآفرینی شرکت های نوپا در 
ایران و افزایش تعداد این شرکت ، زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور رسیدن 
ایده های نوآورانه فراهم ش��ده است. هم اکنون که این پارادایم جدید خلق 
ثروت در حال رش��د اس��ت و از نوپایی خارج شده، نیازمند متنوع سازی و 
تمرکز بیشتر بر حوزه های جدید اس��ت این موضوع از جمله اولویت های 
نیازمحور ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي 

در سال گذشته بود که به آن پرداخته شد .
برنامه هاي ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و 

هوشمندسازي
ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي مبتنی 
 بر اولویت های معرفی ش��ده فوق، برنامه هایی را برای تحقق مأموریت های 
خود تدوین کرده است. با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته و همچنین 
نظرات خبرگان، س��ه سطح اصلی برای شکل دهی به برنامه های ستاد در 

نظر گرفته شد.
پرورش نیرو و استعداد انسانی مناسب جهت توسعه حوزه های 

اولویت دار
 در سالی که گذشت پرورش نیرو و استعداد انسانی مناسب جهت توسعه 
حوزه های اولویت دار در ح��وزه فناوری اطالعات و ارتباطات یکی دیگر از 

برنامه های این ستاد بود .
  حمایت از شکل گیری استارتاپ ها در حوزه های اولویت دار

یکی از مهمترین دالیلی که امروزه استارتاپ های معدودی در حوزه های 
دوازده گان��ه مورد اش��اره فوق وجود دارند، کمبود نهادهایی اس��ت که به 
ص��ورت تخصصی در این حوزه ها ورود پیدا کرده باش��ند، بنابراین در این 
س��طح، در سال گذشته توسط این ستاد  برنامه هایی ارائه شده اند که چه 
از منظ��ر علمي و دانش��گاهي و چ��ه از منظر بازار، ش��رایط را برای خلق 

استارتاپ ها فراهم خواهند کرد.
کمک به رشد و بزرگ شدن استارتاپ ها

در سالی که گذشت با حمایت کارگروه سالمت الکترونیک ستاد توسعه 
فن��اوری اطالعات ارتباطات و فضای مج��ازی معاونت علمی؛ رویداد ملی 
اس��تارتاپ ویکند سالمت الکترونیکی، به عنوان یک رویداد مهم نوآورانه و 
کارآفرینانه با محوریت فناوری اطالعات در حوزه سالمت نخستین رویداد 
اس��تارتاپ ویکند س��المت الکترونیکی به منظور ارائه خدمات سالمت در 

بستر فضای مجازی و فّناوری های نوین برگزار می شود.
ICT زیست بوم حمایت از شرکت های خالق حوزه 

این ستاد در س��الی که گذشت از شرکت های خالق و نوآوری فعال در 
حوزه ICT نیز حمایت کرد .

 حمایت از نخستین رویداد ملی استارتاپ ویکند سالمت 
الکترونیک

یکی از دیگر اقدامات این ستاد حمایت از برگزاری نخستین رویداد ملی 
استارتاپ ویکند سالمت الکترونیک بود که به عنوان یک رویداد تاثیرگذار 
نوآورانه و کارآفرینانه با محوریت فناوری اطالعات در حوزه س��المت و به 
 منظور ارائه خدمات سالمت در بستر فضای مجازی و فّناوری های نوین در 

خردادماه سال گذشته برگزار شد.
 پویایي شرکت های ایراني فعال در حوزه فناوري اطالعات در 

کنیا
در سالی که گذشت یکی دیگر از اقدامات این ستاد پویایي شرکت های ایراني 
فعال در حوزه فناوري اطالعات در کنیا بود که شرکت های ایرانی توانستند در 
نشستی با شرکت ها، سازمان ها و نهاد های کنیایی محصوالت خود را عرضه 

کردند و با استقبال چش��مگیری از طرف های مقابل روبه رو شدند. استقبال 
شرکت ها، سازمان ها و نهاد های کنیایی در این نشست از محصوالت دانش بنیان 
ایرانی بسیار خوب بود و محصوالت دارویی، کشاورزی و زیربنایی در این نشست 

توانستند مشتریان خاص خود را پیدا کنند.
 حضور و شرکت در نمایشگاه های مناسبتی، ملی و بین المللی

پکیج حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در پاویون ایران جیتکس 
۲۰۱۸، برگزاری دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور، 
 ، ITU Telecom حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان در نمایش��گاه
برگزاری پاویون برق، الکترونیک و فناوری اطالعات در دومین نمایش��گاه 
ش��رکت های دانش بنیان کشور و حضور و فعالیت در نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال، الکامپ، دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خالق از جمله 
اقدامات حمایتی این ستاد در نمایشگاه های مناسبتی در سال گذشته بود .

گامی رو به جلو در جهت توسعه فعالیت های دانش بنیان
برگزاری سلس��له نشس��ت برای تعریف تعرفه های پیشنهادی و معقول 
کاالها و ش��رکت های دانش بنیان، فرصت حمایت از ش��رکت هاي فناور و 
دانش بنیان در دهمین نمایشگاه معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري کشور، 
بازارسازی برای ش��رکت های دانش بنیان در نمایشگاه جیتکس  از جمله 
اقدامات این ستاد در جهت توسعه فعالیت های دانش بنیان در سال گذشته 

بود .
 اولویت دهی تدوین استراتژی امنیت سایبری  

با توجه به فقدان یک نمونه اس��تراتژی موفق در عرصه امنیت سایبری 
تدوین استراتژی امنیت سایبری یکی از اولویت های اساسی بود که در سال 

گذشته در این ستاد به آن پرداخته شده بود .
 تعامل با کارگروه های ستاد فناوري هاي اقتصاد دیجیتال و 

هوشمندسازي
این س��تاد با کارگروه های زیرمجموعه اش در جهت پیش��برد اهداف 

ستاد تعامالتی داشت.
این جلس��ه در مورد برنامه های جدید ستاد توس��عه فناوری اطالعات، 
ارتباطات و فضای مجازی و شیوه ارزیابی شرکت های خالق و نحوه حمایت 
از این ش��رکت ها گفت وگو، بحث و بررس��ی شد. همچنین در مورد شیوه 
فعالیت کارگروه ها در ادامه س��ال ۹۷ نیز مباحثی مطرح شد، این ستاد از 
سال گذشته تغییراتی در شیوه حمایت های خود به وجود آورده و مباحث 
جدیدی درخصوص انعقاد تفاهم نامه های عملیاتی با مجموعه های مختلف 
درخصوص حمایت از شرکت های نوپا، شکل گیری شتابدهنده های مختلف 
با مشارکت بخش های دانش��گاهی و خصوصی کشور، ایجاد صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر و تالش برای رفع موانع درخصوص تسهیل فضای 

کسب و کارها را در دستور کار خود قرار داده است.
 امضاي تفاهم نامه همکاري مشترک معاونت علمي و فناوري 

ریاست جمهوري و سازمان تامین اجتماعي
همچنین در تیرماه سالی که گذشت با پیگیري هاي ستاد توسعه فناوري  
اطالعات، ارتباطات و فضاي مج��ازي معاونت علمی، تفاهم نامه همکاري 
مشترک درخصوص توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات در 
حوزه خدمات بیمه و سالمت کشور در نشستي مشترک به امضاي معاون 
علمي و فناوري رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي رسید.
 حمایت از شرکت هاي فناور و دانش بنیان در دهمین نمایشگاه 

معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري کشور
با حمایت و اقدامات و تمهیدات اتخاذشده ستاد توسعه فناوري اطالعات، 
ارتباط��ات و فض��اي مجازي معاونت علم��ي و فناوري ریاس��ت جمهوري، 
فضاي مناسبي جهت حضور شرکت هاي فناور در دهمین نمایشگاه معرفي 
فرصت هاي س��رمایه گذاري کش��ور )Kiah Invex ۲۰۱۸( با هدف معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری در بورس، امور بانکی، بیمه و خصوصی سازی و 
حمایت از ش��رکت هاي خالق،  فناور و دانش بنیان در آبان ماه سال گذشته 

انجام گرفت.

 بررسی زمینه های همکاری در حوزه تبادل اطالعات
در س��الی که گذشت کارگروه امنیت فضای تبادل اطالعات ستاد فناوري 
اطالعات،  ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
و منطقه ویژه اقتصادی شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، با 
هدف بررس��ي فرصت هاي همکاري و تعامل دو و چندجانبه در حوزه فضاي 

تبادل اطالعات در محل فرودگاه و منطقه ویژه پیام برگزار شد.
 ضریب نفوذ سالمت دیجیتال فراتر از ضریب فروش شرکت های 

فناوری
در سالی که گذشت تفاهم نامه ای میان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و وزارت بهداش��ت منعقد ش��د تا زمینه توس��عه ش��رکت های 

دانش بنیان استارتاپ های سالمت دیجیتال را در کشور فراهم کند .
 توسعه بازار داخلی محصوالت دانش بنیان

در س��الی که گذش��ت این ستاد تفاهم نامه مش��ترکی با دانشگاه علوم 
پزشکی ایران منعقد کرد تا در جهت ارتقاي توانمندي هاي تولید، صادرات 
و توس��عه بازار داخلي محصوالت و خدمات در کسب و کارهاي مبتني  بر 

فناوري اطالعات در بخش سالمت گام بردارد .
  همکاری های چندجانبه برای حمایت از شرکت هاي دانش بنیان 

خالق  و فناور
در س��الی که گذشت این س��تاد در قالب همکاری سه جانبه تفاهم نامه 
همکاري را با  شرکت هاب و سازمان فناوري اطالعات در جهت حمایت از 

فعالیت شرکت های دانش بنیان خالق و نوآور منعقد کرد .
 تضمین سالمت دیجیتال در شرق کشور

همچنین در روزهاي پایاني بهمن س��ال گذش��ته این ستاد با  دانشگاه 
علوم پزشکي مشهد به منظور تحقق سیاست هاي کالن جمهوري اسالمي 
ای��ران در ح��وزه علم و فناوري و تحقق حمای��ت از کاالها و خدمات ملي 
و دانش بنیان در حوزه س��المت دیجیتال در ش��رق کشور تفاهم نامه ای را 

منعقد کردند .
برگزاری نخستین رویداد استارتاپ ویکند سالمت روان 

الکترونیک
  برگزاری نخس��تین رویداد اس��تارتاپ ویکند سالمت روان الکترونیک 
یک��ی دیگ��ر از برنامه هایی بود که با حمایت س��تاد توس��عه فناوري هاي 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازي معاونت علمي و فناوري ریاست 

جمهوري در سال ۹۷ برگزار شد .
 اعالم فراخوان تولید محتواي الکترونیکي

 ب��ا حمایت س��تاد توس��عه فناوري ه��اي ح��وزه اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازي معاونت علمي و فناوري ریاس��ت جمه��وري و همکاری 
دانش��گاه علوم پزشکي مجازي و در راس��تاي تولید محتواي الکترونیکي  

فراخوانی در این حوزه اعالم شد .
برگزاری نخستین رویداد نوروز نوآوری و اختتامیه ششمین 

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
در واپس��ین روزهای سالی که گذشت نخس��تین رویداد نوروز نوآوری 
با حمایت این س��تاد و س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با هدف 
آگاهی بخش��ی عموم��ی در زمینه اقتصاد دیجیتال و ب��ا موضوع محوری 
متنوع س��ازی اکوسیستم اس��تارتاپی و نوآوری کش��ور همزمان با مراسم 
اختتامیه شش��مین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در س��الن 

همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.
سال آینده، گامی در جهت ارتقای سطح علمی

ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي معاونت 
علمي و فناوري ریاس��ت جمهوري در س��ال ۱۳۹۷ تالش کرد تا با تولید 
محتواي علمي در قالب گزارش ها و یادداشت هایي با موضوعات متنوع در 
راس��تاي اهداف و ماموریت هاي تدوین شده، گامي در جهت ارتقاي سطح 
علمي و معلوماتي و اطالع رساني به جامعه در حوزه عملکردي خود بردارد، 

امید است تا این روند در سال ۹۸ همچنان و با توان بیشتري ادامه یابد.

ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي در سال ۱۳۹۷

اقتصاد دیجیتال توسعه فعالیت استارتاپی کشور را هدف گرفت
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امروزه نقش کس��ب و کارهای خانوادگی بیش از هر زمان دیگری پررنگ 
شده است و اقتصاد کشورهای بسیاری از آسیا تا اروپا تحت تاثیر فعالیت این 
ش��رکت ها قرار دارد. کسب و کار خانوادگی فعالیت های تجاری را با تعهدات 

عاطفی در خانواده تلفیق و بستری برای رشد ایجاد می کند.
اما راه اندازی موفقیت آمیز این نوع کسب و کارها، نیازمند توجه به نکات و 
فنونی است که به دلیل اهمیت آن گفت وگویی داشتیم با »مرتضی میری« 
یکی از صاحبان کس��ب وکارهای خانوادگی در حوزه فرش دس��ت بافت. این 
کارآفرین موفق از تجربه ها و عواملی که موفقیت کسب وکار خانوادگی شان را 

طی سالیان متمادی تضمین کرده است، می گوید:    
وجود دیدگاه بلندمدت در کارآفرینی

در کارآفرینی باید دیدگاه بلندمدت داش��ت. برای حضور در س��طح روابط 
بین المللی، عالوه بر اهمیت قیمت باید موضوع بسیار مهمی چون کیفیت را 
تضمین کرد. ورود در عرصه جهانی باید با قدرت کیفیت صورت گیرد، چرا که 
این امر تضمین کننده بقای شرکت خواهد بود. بدون توجه به کیفیت احتمال 

شکست در این روابط و بازار رقابتی امروز افزایش پیدا خواهد کرد.
در کش��ور ما فرش ایرانی پدیده هزار س��اله ای  است که بُعد اشتغال زایی و 
اقتصادی قوی پیدا کرده است. از جمله دالیل از بین نرفتن این حوزه داشتن 

پایه های قوی در کیفیت و اصالت است.
ش��رکت ها برای صادرات کاال باید به شناس��ایی ویژگی های محصوالت و 
خدمات پرداخته و براساس اس��تانداردها و اصل جهانی فرآیند بازاریابی اعم 
از تقس��یم بازار، انتخاب بازار ه��دف و ... عمل کنند. بنابراین در صورت عدم 
تطابق این محصوالت با استانداردهای جهانی، می توان اصالحاتی در زمینه های 

مختلف نظیر برندینگ، کیفیت و ... انجام داد.
عوامل موفقیت این کسب و کار خانوادگی

تالش در مس��یری که به اعتبار برند لطمه وارد نشود و اعتماد دیگران اعم 
از شرکای خارجی، کارمندان، مشتریان داخل و خارج کشور و سایرین از بین 
نرود، اهمیت بس��یار زیادی دارد، چرا که با از بین رفتن این اعتماد مشکالت 
بسیاری رخ خواهد داد. فرش دست بافت حوزه ای متفاوت تر از سایر حوزه های 
اقتصادی ا ست و اصول رفتاری این مجموعه به گونه ای طرح ریزی شده  است 
که افراد در این کسب و کار خانوادگی کار تیمی قوی داشته و همانند اعضای 
یک خانواده مش��غول به فعالیت هس��تند. ضمن توجه به ایجاد فضایی برای 
شناخت جایگا ه های افراد توسط اعضا، تالش در ایجاد روابط سالم و صمیمی 
بین افراد مورد توجه اس��ت. می توان افرادی را در این حوزه مشاهده کرد که 

سابقه کار ۲۰ الی ۲۵ سال به باال دارند.
ای��ن مجموعه با در نظر گرفتن چارچوب و اصول و عمل کردن مطابق آن 
موفقیت خود را تضمین کرده اند به گونه ای که اشاره شد حتی اگر سفارشی 
دریافت کنند و برخالف اصول این مجموعه باش��د با وجود درآمد خوب این 

سفارش، حاضر به پذیرش آن نشده اند.
هر کس��ب و کاری باید روی رضایت مشتریان تمرکز داشته باشد. رضایت 
مشتریان سبب ماندگاری کسب و کار خواهد شد. در نظر گرفتن خدمات پس 

از فروش در این راستا می تواند تمایز ایجاد کند.
این مجموعه ۱۰۰ سال ضمانت برای محصوالت خود در نظر گرفته و به نرخ 
ارز روز محصوالت خریداری شده مشتریان را مجددا خریداری می کند. فرش 
ایران در گذش��ته به عنوان منبعی برای سرمایه  گذاری بوده است و افراد برای 
حفظ سرمایه خود فرش خریداری می کردند، اگرچه متاسفانه عرضه فرش های 
دست بافت مطابق با مد و بدون توجه به سنت ها و طرح های گذشته این امر را تا 
حدودی با مشکل مواجه کرده  است، این مجموعه به نوآوری توجه زیادی دارد 
و در این جهت اقداماتی را انجام داده اما همچنان پایبندی خود را به سنت های 

قدیمی نیز حفظ کرده  است.
مستندسازی، امری مهم!

تالش برای مستندسازی و مکتوب کردن از نسل های پیشین صورت گرفته 
و کمک ش��ایانی به نس��ل جوان امروز کرده است. این مستندسازی و وجود 

نوشتارها از دو جهت اهمیت بسیاری دارد :
۱.الهام بخشی:

 وجود مستنداتی از نسل های گذشته و حفظ آنها تاثیرات بسیار زیادی داشته 
است. در این نوع مستندات فراز و نشیب های اقتصادی، رکود و شکوفایی اقتصادی 
در دوره های مختلف مشاهده می شود. می توان آگاهی یافت که در هر یک از این 
دوران ها باید چه فعالیت هایی انجام داد. از جمله دالیل موفقیت این کسب و کار، 
عدم کاهش کیفیت حتی در دوره های مختلف رکود بوده است. این شرکت به امر 
کیفیت نگاه ویژه ای دارد و برای حفظ کیفیت در دوره های رکود سایر هزینه های 
جاری خود را کاهش داده اما ذره ای از کیفیت محصوالت خود را تحت الشعاع قرار 
نداده  است. حتی در بعضی دوره ها میزان تولید این محصوالت کاهش یافته اما 

محصوالت تولیدشده، محصوالتی با کیفیت بسیار خوب بوده اند.
2.سابقه برند:

علت نبود کس��ب و کاره��ای خانوادگی پرقدمت در ای��ران عدم توجه به 
مستندسازی و ثبت شرکت در ایران است. چنان که این مجموعه در دهه ۴۰ 

به عنوان مجموعه و تشکل ثبت رسمی شد.
اشتغال زایی

اشتغال زایی و حفظ آن در این حوزه اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل اهمیت 

اش��تغال زایی و حفظ آن در حوزه کسب و کاری چون قالی بافی این است که 
بخش عمده شاغلین را روستاییان تشکیل می دهند و اگر این فعالیت ها تداوم 

پیدا نکند، مهاجرت روستاییان به شهرها را به همراه خواهد داشت.
promotion شیوه تبلیغات و

یکی از گسترده ترین و موثرترین شیوه های تبلیغاتی در این حوزه تبلیغات 
دهان به دهان توس��ط مشتریان اس��ت. عالوه بر این روش بسیار تاثیرگذار، 
شیوه های تبلیغاتی به فضای فرهنگی منطقه ای که قصد تبلیغات در آن مکان ها 

را داریم بستگی دارد.
در کش��ور ژاپن تایید شدن فرش دست بافت توسط موزه های هنری برای 
مش��تریان اهمیت زیادی دارد، لذا محور تبلیغات، برگزاری نمایش��گاه ها در 
موزه های هنری و ... است. بازبافی آثار آنتیک و قرار دادن دو اثر در کنار یکدیگر 
در آلمان، نمایشگاه های بزرگ دکوراسیون، نشریات در این حوزه و ... مثال هایی 

برای شیوه تبلیغات این کسب و کار است.
امروزه با توجه به گس��تردگی فضای مجازی اس��تفاده از فضای مجازی به 
ویژه اینستاگرام از بازخورد خوبی برخوردار است. این ابزارهای مجازی عمدتا 
برای انتقال اطالعات در حوزه های زیبایی شناسی، خود محصوالت و . . . مورد 
استفاده قرار گرفته اند. برای مثال ترجمه تصویر و تعریف داستان فرش برای 

اثرگذاری بیشتر روی مشتریان.
این امر اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که با ایجاد تمایز رقابتی، دلیل افزایش 
پرداخت مش��تری نسبت به محصوالت رقبا را توجیه می کند. این داستان ها 
اساسا مبتنی بر تولید محتواست. یکی از موارد مهم این روزها این است که با 

تولید محتوا جلوی چشمان مخاطبین تان باشید. تولید محتوای این مجموعه 
چه به شکل مکتوب و چه بصری به صورت هفتگی انجام می شود.

در ش��رایط امروز کشورهای توس��عه یافته از جمله ایران با توجه به قدمت 
تاریخی اش ظرفیت گسترده ای در ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان خود دارد. 
از این رو باید از ریش��ه ها و بنیان ها اس��تفاده کرد و در راستای حفظ کسب 

وکارهای خانوادگی گام برداشت.
ضرورت ایجاد تغییر و نوآوری

عمدتا فرش دست بافت ایرانی ریشه در سنت های ایران دارد و ایجاد تغییرات 
امری دشوار است، اما باید در نظر گرفت نسل جوان امروز تا حدودی متفاوت تر 
ازنسل های پیشین خود هستند و به ضرورت نوآوری، آگاهی دارد. بارها مشاهده 
شده که نسل قدیم اجازه ورود نسل جدید به این حوزه را نداده اند اما این نسل 

نیاز را در بازار ایجاد کرده و خود برای پاسخگویی آن نیاز گام برداشته است.
دلیل استمرار صادرات

اولین دلیل آن کیفیت محصوالت است که در قسمت های قبلی به ضرورت 
آن توجه ش��د اما دومین دلیل برای آنها نحوه حضور در بازارهاس��ت. باید در 
نظر داشت دنیای امروز دنیای رقابت است. بسیاری از رقبا با تقلید ظاهری از 
محصوالت،  تخریب بازار را به همراه خواهند داشت، لذا نقش نوآوری مجددا 
مورد توجه قرار می گیرد. رقبایی مثل چین در بخش کوچکی از فرش ایران 
تاثیر گذاشته اند چرا که کیفیت فرش ایرانی زبانزد است و صرفا فعالیت آنها 
به نوعی کپی برداری محسوب می شود. زمانی مشکل رخ می دهد که قیمت 
فرش های ایرانی به دلیل نیروی کار و س��رمایه ... نس��بت به رقبا باالتر است 

و م��ا در صدد ایجاد تمایز رقابتی و افزایش ارزش افزوده هس��تیم! ما باید در 
راس��تای افزایش دامنه اختالف خود با رقبا برآییم و در کالس خود با رقبای 

خود رقابت کنیم.
برند و برندینگ

برای حفظ برند و جلوگیری از کمین رقبا با توجه به فرش های تقلبی رقبا، 
این مجموعه شناسنامه  هولوگرام داری را برای تمامی محصوالت خود عرضه 
می کند و هنگام فروش فرش به خریدار تحویل داده می ش��ود. با ثبت شماره 
ف��رش می توانند از اصالت آن اطمینان حاصل کنند. عالوه برآن، لوگوی این 
مجموعه در قسمت های مختلف فرش نهادینه شده و مشتریان با مشاهده آنها 
می توانند نسبت به اصالت کاال اطمینان حاصل کنند. با استفاده از کمیته های 
مختلف در نمایندگی های فروش در کش��ورهای مختل��ف رقبای متقلب را 

شناسایی کرده و اقدام قانونی صورت می گیرد.
منابع حفظ این کسب وکار

۱.نیروی انسانی
۲. دانش تولید محتوا

۳. پژوهش دائم در این حوزه توسط صاحبان کسب وکار
۴. استفاده از اطالعات و تجربیات نسل پیشین

۵. حفظ پویایی در کسب و کار
۶. قیمت گذاری مناسب

۷. توجه مداوم به کیفیت
۸. رصد مداوم رقبا

کیفیت و نوآوری، رمز ماندگاری کسب وکار خانوادگی
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می دانید که درباره  نظر چه می گویند، هر کس��ی نظری 
دارد. اگ��ر می خواهید حقیقت این ام��ر را در عمل ببینید، 
کافی اس��ت عبارت ویژگی های افراد موفق را گوگل کنید. 
برخی از نتایج بدون ش��ک به تحقیق معروف مارش مالو در 
دانشگاه استنفورد اشاره دارد که نشان داد توانایی به تاخیر 

انداختن لذت یکی از اجزای اصلی موفقیت است. 
اما این تنها یکی از تئوری ها است:

۱. به گفته  روان پزشک دانشگاه استنفورد، کارول دوِوک، 
همه چیز به چارچوب ذهنی برمی گردد. او برخی آزمایشات 
انجام داد که نش��ان دادند اگرچ��ه افراد عادی، توانایی های 
خود را به عن��وان دارایی های ثابت در نظر می گیرند، افراد 
موف��ق چی��زی دارند که او ب��ه آن چارچوب ذهنی رش��د 
می گوید. به عبارت دیگر، افراد موفق روی بهبود بخشیدن 
خود و غلبه بر چالش ها تمرکز می کنند نه اینکه اشتباهات 

خود را محصول ایرادات فردی غیرقابل حل بدانند.
۲. مطالعه دیگری که توس��ط دانش��گاه های پن استیت 
و دوک انجام ش��ده اس��ت، محققان مهارت های اجتماعی 
۷۰۰ کودک در پیش دبس��تانی را سنجیدند. ۲۰سال بعد، 
آنه��ا تحقی��ق را مجدداً انج��ام دادند و متوجه ش��دند که 
ارتباط بس��یار قوی بین مهارت ه��ای اجتماعی و موفقیت 
وج��ود دارد. کودکانی ک��ه مهارت ه��ای اجتماعی بهتری 
داشتند شانس بیشتری برای دریافت مدارک دانشگاهی و 
داش��تن شغل تمام وقت داشتند، در حالی که کودکانی که 
در پیش دبس��تانی با مهارت های اجتماعی مشکل داشتند، 
بیشتر در معرض خطر دستگیر شدن، مصرف نوشیدنی های 

الکلی و درخواست مسکن از دولت قرار داشتند.
و این فهرس��ت ادامه پیدا می کند. خب، اینجا چه اتفاقی 
افت��اده اس��ت؟ چرا اینقدر درب��اره  ویژگی های��ی که باعث 
موفقیت می ش��وند تئوری ه��ای مختلفی وج��ود دارد که 
دان��ش از هر کدام از آنها پش��تیبانی می کند؟ فکر می کنم 
علت آن این اس��ت که اغلب افراد موفق، پیچیده هس��تند. 
آنق��در پیچیده که خیل��ی از ویژگی هایی که آنها را تعریف 

می کنند، با یکدیگر در تعارض هستند.
۱. آنها مودب هستند، اما از به تالطم انداختن قایق 

هیچ هراسی ندارند
من دوس��ت دارم بگویم که افراد موفق، با ظرافت، مخل 
وضعی��ت هس��تند. آنها هیچ وق��ت از وضع موج��ود راضی 
نیس��تند. آنها کس��انی هس��تند که دائم می پرس��ند »چه 
می ش��د اگر؟« و »چرا که نه؟«. آنها از اینکه عقل س��نتی 
را به چالش بکش��ند ترس��ی ندارند، اما صرف��اً برای ایجاد 
اخالل، دس��ت به این کار نمی زنند، آنها می خواهند چیزی 

را بهبود ببخش��ند. ب��ا این وجود آنها م��ودب و بامالحظه 
هستند و توجه ها را به اش��تباهات افراد جلب نمی کنند تا 
آنها را تحقیر کنند، اما این به آن معنا نیست که آنها عقب 
می ایس��تند تا افراد در مسیرهای اش��تباه سردرگم شوند. 
آنه��ا هنگامی که زمان تغییر فرا می رس��د در مطرح کردن 

نظرشان درنگ نمی کنند.
2. آنها اشتیاق عمیقی دارند، اما در کار خود منطقی 

و بدون جهت گیری هستند
افراد موفق نس��بت به کار خود مش��تاق هستند، اما آنها 
اج��ازه نمی دهند این اش��تیاق روی تفکر آنها تاثیر بگذارد. 
آنها می توانند یک گام عق��ب بیایند و با دیدی انتقادی به 
کار خود نگاه کرده و اشتباهات خود را بپذیرند. اگر فاجعه 
باش��د، آن را می پذیرن��د چرا که می دانند بهتر اس��ت کار 
متفاوت��ی را امتحان کنند تا اجازه دهند چیزی که کیفیت 
کمی دارد نام آنها را یدک بکشد. این احساس عدم تعلق به 
آن��ان اجازه می دهد از دیگران بازخورد دریافت کنند بدون 

اینکه آن را شخصی کنند.
۳. آنها متفکرانی هم هم گرا و هم واگرا هستند

تفکر هم گرا آن چیزی است که توسط آزمون های آی کیو 
سنجیده می ش��ود: تفکر منطقی که معموالً به یک نتیجه  
واحد می رس��د. از سوی دیگر تفکر واگرا کمتر دقیق است 
و بیش��تر به تولید ایده و پرسیدن سواالتی مربوط است که 
هیچ جواب محکم درس��ت یا غلطی ندارند. هر دو اهمیت 
دارند. مهم نیس��ت که آی کیوی ش��ما چقدر باال است، اگر 
نتوانید خارج  از چارچوب تمثیلی فکر کنید موفق نخواهید 
ش��د. از سوی دیگر، ش��ما به مهارت های تفکر منطقی نیز 
نی��از دارید تا بتوانی��د به طور صحیح درب��اره  نقاط ضعف 
ایده های خود قضاوت کنید. به همین دلیل اس��ت که این 

پارادوکس خاص اهمیت زیادی دارد.
4. آنها هم انرژی دارند و هم آرام هستند

وقتی پای انجام کار مورد عالقه در میان باشد، افراد موفق به 
نظر انرژی بی پایانی دارند. اما آنها افراط نمی کنند، آنها می توانند 
ان��رژی خود را کنترل کنند. آنها س��خت تالش می کنند تا با 
تمرکز حداکثری به انجام وظیفه ای که دارند بپردازند، اما آنقدر 
آرام هس��تند که باعث می شوند انجام کار به نظر ساده و مفرح 
برسد. بعضی افراد آنقدر انرژی دارند که بیش فعال و بدون تمرکز 
هس��تند و مدام از یک چیز به س��راغ چیز دیگر می روند. افراد 
موف��ق می دانند چطور این انرژی را به نحوی مهار کنند که در 

خدمت پیشرفت باشد و آن را تخریب نکند.
5. آنها دوست دارند هم کار کنند و هم بازی

افراد موفق تجس��م ای��ن نقل قول معروف هس��تند که 

می گوید: »کاری که عاش��ق آن هستی را انجام بده و دیگر 
حت��ی ی��ک روز کار نخواهی کرد«. از آنجا که آنها عاش��ق 
ش��غل خود هستند، توفان های ذهنی، حل مشکل و تالش 
برای پیش��برد پروژه های دش��وار برای آن��ان فرصتی برای 
تفکر، هیجان انگیز و عمیقاً رضایت بخش است. اگرچه آنان 
کار خود را بسیار جدی می گیرند، لذت و رضایتی که از آن 
حاصل می شود باعث کمرنگ شدن فاصله  مرسوم بین کار 

و بازی برای آنان می شود.
6. آنها میا ن گرا هستند

اف��راد موف��ق با رفت��ار کردن به ش��یوه ای که بس��ته به 
نی��از موقعیت تش��دیدکننده  درون گرایی و ی��ا برون گرایی 
آنان باش��د راحت هس��تند. آنها می توانند انتهای یک اتاق 
کنفرانس در س��کوت بنشینند و گوش کنند که چه اتفاقی 
در ح��ال افتادن اس��ت و یا می توانن��د روی صحنه بروند، 
میکروفون را بگیرند و ش��روع ب��ه تعامل با جمعیت زیادی 
کنن��د، آنها در حال انجام هر کدام از ای��ن کارها به اندازه  

دیگری راحت هستند.
۷. آنها ساده و باهوش هستند

هیچ ک��س ش��کی ن��دارد که ه��وش یک��ی از مهم ترین 
بخش ه��ای موفقی��ت اس��ت، اما بس��یاری از اف��راد، عدم 
آگاه��ی کودک گونه )یا احس��اس بی احترامی( نس��بت به 
محدودیت های��ی دارند که دیگ��ران کورکورانه می پذیرند. 
آنها به چیزهایی که دیگران به آنها می گویند ممکن اس��ت 

محدود نیستند.
۸. آنها هم فروتن هستند و هم مغرور

افتخار ک��ردن به کاری که انجام می دهید برای موفقیت 
ضروری است، اما افراد موفق می دانند که آنها بدون افرادی 
که پیش از آنان آمده اند و افرادی که در طول مسیر با آنها 
همکاری کرده اند به جایی نمی رس��یدند. آنها می دانند که 
به تنهایی به موفقیت دست پیدا نکرده اند و به دلیل اینکه 
مش��کلی با این امر ندارند، چیزی برای ثابت کردن ندارند. 
به همین دلیل است که بسیاری از افراد به شدت موفق در 

مالقات های حضوری خاکی و فروتن هستند.
داشتن همه  اینها در کنار هم

عل��ت اینکه نظرات مختلفی درب��اره  علل موفقیت وجود 
دارد و بس��یاری از آنها یکدیگر را نقض می کنند این است 
که افراد موفق پیچیده هس��تند. آنها طیف گس��ترده ای از 
مهارت ه��ای متناقض دارند که می توانند هنگام نیاز از آنها 
اس��تفاده کنند، درست مثل مکانیکی که جعبه  ابزار بسیار 

مجهزی دارد.
Entrepreneur/ucan :منبع 

۸ عادت افراد به شدت موفق

چگونه رهبر بهتری برای تیم خود باشیم؟
ممکن اس��ت این قدرت را داشته باشید که به کارکنان تان بگویید چه کاری انجام دهند، ولی اگر رهبر 
تاثیرگذاری نباش��ید، نمی توانید به کارکنان خود انگیزه بدهید و آنها را در جهت رس��یدن به اهداف شان 

راهنمایی کنید.
در این مطلب نکاتی به مدیران و رهبران توصیه می شود تا بتوانند رهبر بهتری باشند:

۱-با دیگران ارتباط برقرار کنید:
برای اینکه رهبری گروهی از کارکنان را برعهده بگیرید، باید حس اعتماد متقابل بین شما وجود داشته 
باش��د و رهب��ر و اعضای تیم یکدیگر را درک کنن��د. بدین منظور رهبران در ق��دم اول باید ارتباط برقرار 
کردن را یاد بگیرند. برای اینکه رهبری با صفات انسانی واال باشید باید حس مثبت بودن، هدف دار بودن، 
همدلی، محبت، تواضع و عش��ق را در خود پرورش دهید. با این صفات کلیدی می توانید ارتباطی صحیح 

و واقعی با اعضای تیم خود برقرار کنید.
با برقراری ارتباط ش��خصی واقعی با هم تیمی های خود می توانید بین خودتان اعتماد مش��ترک برقرار 
و فرهنگ قوی مس��ئولیت پذیری و عملکرد اس��تثنایی را در تیم ایجاد کنید. تیم ش��ما با چنین فرهنگی 
می تواند یک کس��ب و کار موفق راه اندازی کند و همواره ش��اد باش��د. ش��ما در تمام ارتباطات خود باید 

خالصانه رفتار کنید و صادق باشید.
2-تیم خود را بشناسید:

وقتی هنر ارتباط با اعضای تیم تان را یاد گرفتید، می توانید واقعا تیم را بشناسید. )افراد تیم چه کسانی 
هستند، به چه چیزهایی عالقه دارند و دارای چه استعدادهایی هستند( باید بدانید ماموریت کسب و کار 
ش��ما چیس��ت؟ ولی شناخت کارکنان ش��رکت نیز به همین اندازه اهمیت دارد. اگر به کارکنان تان توجه 
کنید، آنها هم متقابال به مش��تریان ش��ما توجه خواهند کرد و در نهایت خواهید توانست ماموریت خود را 

به انجام برسانید. 
۳. کارکنان خود را به خالقیت تشویق کنید:

اگ��ر می خواهید کارمندان  کارش��ان را به بهترین نحو انجام دهند، بای��د اجازه دهید فکر و ایده خود را 
آزادانه بیان کنند و به کشف و جست وجو بپردازند. رهبر خوب همیشه از پیشنهادها و ایده های تیمش با 
آغوش باز اس��تقبال می کند. همچنین رهبر خوب گاهی اوقات تیمش را به چالش می کش��د تا خسته و از 

خودراضی نشوند و در عین حال به توانایی های بالقوه  خود اعتماد داشته باشند.
4. بر امور مثبت تمرکز کنید:

رهبران آرزو دارند تیم شان عملیات روزانه خود را همواره بدون هیچ مشکلی انجام دهند. البته طبیعی 
اس��ت که  گاهی هم با موانعی مواجه ش��وند. نحوه  برخورد رهبر با موقعیت های منفی،  مهارت های رهبری 

او را به نمایش می گذارد. در هر شرایطی سعی کنید بر نکات مثبت تمرکز کنید.
هر چقدر نگاه ش��ما به یک مش��کل مثبت تر باش��د، به همان اندازه هم عکس العمل کارکنان در برابر 
یکدیگر مثبت تر خواهد بود. وقتی کارکنان در موقعیت های مشکل ساز به چیزهای خوب توجه می کنند، 

شدت سختی آن مشکل را احساس نمی کنند و بهتر می توانند به حل آن بیندیشند.
 »ش��اید این قدرت را داش��ته باش��ید که به کارکنان تان بگویید چه کاری انجام دهند، ولی اگر رهبر 
تاثیرگذاری نباشید نمی توانید به کارکنان انگیزه بدهید و آنها را در جهت رسیدن به اهداف شان راهنمایی 

کنید.«  
5. فقط حرف نزنید، عمل کنید:

رهبر کارآمد می داند به جای اینکه فقط حرف بزند، چگونه در عمل به دیگران نش��ان دهد چه چیزی 
نیاز است. رهبران باید بدون چرب زبانی، مربی اعضای تیم شان باشند و آنها را به سمت یک محیط کاری 

مشارکتی و متعهد سوق دهند.
اگ��ر می خواهی��د کارکنان را کنترل کنید تا کارهای خاصی را به ش��یوه  خاصی انجام دهند، هیچ وقت 
به آن س��طح از مش��ارکت که به دنبالش هستید نمی رس��ید. مربی گری یعنی به کارکنانی که رهبری آنها 
را برعه��ده دارید کمک کنید تا انتخاب هایی را ک��ه پیش رو دارند را به خوبی انجام دهند. در آن صورت 
کارکنان احس��اس خواهند کرد ک��ه به نوعی مالکیت پروژه را برعهده دارن��د و در نتیجه عملکرد بهتری 

خواهند داشت.
6. روراست باشید:

بهترین روش برای اینکه تیم تان را در مسیر درست هدایت کنید، ارائه  بازخوردهای مستقیم و صادقانه 
است )حتی اگر انتقادی باشد(. اگر روراست نباشید، افرادتان نخواهند دانست که شما واقعا در مورد آنها 

و کارشان چه فکر می کنید و هرگز نمی توانند بهبود پیدا کنند.
 اگر ندانید ش��رکت خود را دقیقا در چه جهتی باید هدایت کنید، دیگر مهم نیست چقدر با کارکنان و 
تی��م رهبری خود ارتباط دارید، زیرا در هر صورت افرادتان هنگام تصمیم گیری و اقدام گیج و س��ردرگم 
خواهند ش��د. همیش��ه در مورد هر کاری که تیم یا اعضای تیم انجام می دهند، بازخوردهای سازنده ارائه 
دهی��د. بازخورد مثبت به ان��دازه  بازخورد منفی اهمیت دارد و یک رهبر خ��وب تالش می کند بین اینها 

تعادل ایجاد کند.
۷. بازخورد بخواهید:

عالوه بر اعضای تیم، خود ش��ما ه��م به بازخورد صادقانه  دیگران نیاز دارید. ممکن اس��ت خودارزیابی 
واقعی از رهبری خودتان کار س��ختی باش��د، به همین دلیل مربیان، متخصصان و حتی کارکنان ش��ما 
می توانند در این راستا کمک باارزشی به شما بکنند. تیم شما می تواند در مورد امور کارآمد و غیرکارآمد 

شرکت و موانعی که بر سر راه موفقیت تان قرار دارد، اطالعات مفیدی در اختیارتان قرار دهد.
۸. انگیزه  خودتان را درک کنید:

 برای اینکه رهبر کارآمدی باش��ید باید انگیزه ی درس��تی داشته باشید. آیا انگیزه  شما پول و مقام است 
یا واقعا از صمیم قلب می خواهید الهام بخش کارکنان تان باشید تا کارشان را به بهترین نحو انجام دهند؟ 

واقعا از خودتان بپرسید چرا می خواهید رهبری کنید؟ رهبری را یک افتخار و حرفه بدانید.
اگر در قلب خود احس��اس می کنید که رهبری، مهم ترین رسالت و ماموریتی است که در زندگی دارید 
و با استفاده از آن می توانید در دنیا تفاوت ایجاد کنید، پس قطعا کارتان را از نقطه   درستی آغاز کرده اید.
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