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گزارش مرکز پژوهش های مجلس از موانع درون بخشی و فرابخشی رونق تولید در بخش معدن

 موانع ارزی
رونق تولید

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس از چندی پیش در سلس��له گزارش هایی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در 
بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته و حاال در تازه ترین گزارش خود به س��راغ بخش معدن و صنایع معدنی رفته اس��ت. بازوی 
کارشناس��ی مجلس در این گزارش، چالش های درون بخش��ی و فرابخشی رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 98 
را برش��مرده و راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی برای رفع موانع تولید و تجارت پیش��نهاد کرده اس��ت. به گفته مرکز 
پژوهش ها، عواملي مانند تحریم هاي آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست هاي اقتصادي و تجاري دولت در سال 97، 
عامل افزایش هزینه هاي تولید، تالطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشي از بازارهاي صادراتي، ایجاد رانت، رونق واسطه گري...

سرخابی ها شهریورماه در فرابورس کشف قیمت می شوند

ضد و نقیض های واگذاری سرخابی ها
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چرا وضعیت برخی بدهکاران بانکی سفید اعالم می شود؟

چالش های جدید سامانه صیاد

25 راهکار برای تمرین مثبت اندیش  شدن
معرفی استارت آپ های صنعت گردشگری

100 گام برای موفقیت در بازاریابی
همه چیز فروش بیشتر نیست

گزارشی از نمایشگاه بیست و ششم صنعت غذا
توییتر یا لینکدین؛ چگونه در توییتر حرفه ای باشیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آرم سرمایه گذاری های جدید و 
بزرگی در تایوان انجام می دهد
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فرصت امروز: دهم تیرماه طبق مصوبه شـورای عالی انقالب 

فرهنگـی، روز ملی صنعت و معدن نامیده شـده و 
این مناسبت، فرصت مغتنمی است تا به مهمترین...

 از تدوین استراتژی توسعه صنعتی تا تدبیر بانک مرکزی
در بهبود شرایط ارزی 

در مراسم بزرگداشت روز ملی 
صنعت و معدن چه گذشت؟

یادداشت
نقد رؤیای اشتغال زایی با 

پول پاشی

همچ��ون  اش��تغال  و  ش��غل 
تعاریف  اقتص��ادی  س��ایر مفاهیم 
علم��ی و خ��اص خ��ود را دارند و 
نمی ت��وان به صرف توزی��ع پول به 
متقاضی��ان، مدعی ایجاد اش��تغال 
در معن��ای پایدار آن ش��د. یکی از 
دوگانگی های بس��یار بزرگ دولت 
در موضوع اش��تغال، عدم اکتفا به 
وعده ها و ارقام و اعداد قابل تحقق 
و روی آوردن ب��ه بزرگ نمای��ی و 
ناش��دنی  و  آرمانی  پیش بینی های 
است که البته این رویه به جز ایجاد 
تردی��د و بدبین��ی هی��چ حاصل و 
فایده دیگری در بر نخواهد داشت.

دولت در ی��ک فرآیند تبلیغاتی 
گسترده از ایجاد یک میلیون شغل 
برای سال 97 خبر داد که متعاقب 
آن و ب��ا گذش��ت زمان مش��خص 
ش��د ق��ادر ب��ه تحق��ق 50درصد 
یک میلیون ش��غل هم نب��ود. ذکر 
این نکته هم ضروری اس��ت که بر 
اشتغال محقق شده در سال 97 هم 

نمی توان عنوان شغل اطالق کرد.
طب��ق گفت��ه مع��اون توس��عه 
وزارت  اش��تغال  و  کارآفرین��ی 
کار، بخ��ش محقق ش��ده از وعده 
 97 س��ال  ش��غلی  یک میلی��ون 
از این فرصت های شغلی  بخش��ی 
از نوع اشتغال کم  کیفیت، اشتغال 

ُخ��رد  و  غیررس��می 
3هستند، به گونه ای...
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وزرای نفت کش��ورهای ائتالف نفتی موس��وم به اوپک پالس در حالی برای تمدید توافق فریز 
نفتی در وین حاضر شده اند که گفته می شود شانس زیادی برای تمدید 9ماهه توافق وجود دارد.

به گزارش بلومبرگ، کش��ورهای عضو ائتالف نفتی موسوم به »اوپک پالس« در آستانه تمدید 
توافق قبلی خود برای پایین نگاه داش��تن س��طح تولید قرار دارند تا از این طریق با اثرات منفی 

افزایش تولید نفت شیل آمریکا و رشد ضعیف تقاضای جهانی نفت مقابله کنند.
سران بزرگترین تولیدکنندگان نفت اوپک پالس یعنی روسیه و عربستان روز شنبه در حاشیه 
نشس��ت گروه 20 در اوزاکای ژاپن، بر س��ر تمدید توافق فریز نفتی به مدت 6الی9 ماه به توافق 
رسیدند و پس از آن سایر کشورهای عضو این ائتالف نیز آمادگی خود را برای تمدید توافق قبلی 

تا اوایل سال آینده میالدی ابراز داشتند.
محم��د بارکیندو، دبیرکل نیجریه ای اوپک نیز روز یکش��نبه پس از دیدار با »خالدالفالح« وزیر 
انرژی عربس��تان س��عودی در وین اعالم کرد: »هرچه مدت توافق طوالنی تر باشد، اطمینان بازار 
قوی تر خواهد بود. بهتر است که مدت این توافق از سال 2019 فراتر رود زیرا ما اکنون شاهد این 
هستیم که اغلب تحلیلگران به تدریج پیش بینی های خود را روی سال 2020 متمرکز می کنند.«

نشس��ت اعضای اوپک پالس برای تصمیم گیری رس��می در این زمینه از عصر دوشنبه در وین 
اتریش آغاز ش��د و امروز سه ش��نبه نیز ادامه دارد. عالوه بر روس��یه و عربس��تان که خارج از این 
نشست برای تمدید توافق فریز نفتی با یکدیگر به توافق رسیده اند، وزرای نفت کشورهای دیگری 
از جمله نیجریه، ونزوئال، عراق و عمان نیز موافق مشروط خود را برای تمدید این توافق به مدت 

9 ماه اعالم کرده اند.
پیش از این توافقات فریز نفتی اوپک پالس در قالب دوره های شش ماهه اعمال می شد و هنوز 
مش��خص نیس��ت که آیا س��ایر اعضای ائتالف نیز با پیش��نهاد تمدید 9 ماهه توافق فعلی موافقت 
خواهند کرد یا خیر. تا چند روز پیش مقامات نفتی کش��ورهای اوپک پالس همه در مورد تمدید 
توافق تا پایان س��ال 2019 صحبت می کردند، اما روز شنبه والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
پس از دیدار با ولیعهد س��عودی احتمال تمدید توافق تا پایان س��ه ماهه اول سال 2020 را مطرح 
کرد. س��اعاتی پس از این دیدار، وزیر انرژی عربس��تان نیز اعالم کرد که کشورش با تمدید 9 ماهه 
فریز نفتی موافق است اما باید در این زمینه با وزرای نفت سایر کشورهای اوپک نیز صحبت کند.

تمدید 9 ماهه توافق نفتی اوپک و کش��یده ش��دن آن به سال 2020 هم یک تصمیم راهبردی 
اس��ت و هم تاکتیکی. اوپک پالس با اتخاذ این تصمیم هم چش��م انداز نامناسب اقتصاد جهانی و 
افزایش تولید نفت آمریکا در س��ال آینده را در نظر گرفته و هم به بازار نش��ان می دهد که آماده 
اس��ت در نشس��ت آتی خود که احتماالً در اواخر س��ال جاری میالدی برگزار می شود، در صورت 
لزوم تولید نفت خود را حتی بیش از این نیز کاهش دهد. البته وزیر نفت عربس��تان ضمن اذعان 
به افت نرخ رش��د تقاضای نفت می گوید: »نیازی نیس��ت که تولید نفت اوپک پالس بیش از این 

کاهش یابد.«
ممکن است برخی اعضای اوپک پالس هنوز در مورد تمدید توافق فریز نفتی تردیدهایی داشته 
باش��ند، اما س��هیل المزروعی، وزیر انرژی امارات که کشورش متحد منطقه ای عربستان محسوب 
می ش��ود، معتقد است نشست جدید اوپک راحت تر از نشس��ت های قبلی به نتیجه خواهد رسید. 
وی می گوید: »من طرفدار تمدید هستم زیرا فکر می کنم این کار با توجه به شرایط بازار ضروری 

است. انتظار دارم نشست ساده تری داشته باشیم.«
در این میان روسیه یک انگیزه خاص برای تمدید 9ماهه توافق فریز نفتی دارد زیرا شرکت های 
نفتی روس��یه برنامه هایی برای افزایش تولید خود در فصل بهار آینده دارند و با تمدید فریز نفتی 

)که به حفظ یا افزایش قیمت کمک خواهد کرد( آنها در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت.
البته در هر صورت نمایندگان کش��ورهای اوپک پالس تا قبل از پایان س��ال جاری میالدی بار 
دیگر به منظور بازبینی سیاس��ت ها و اتخاذ تصمیمات جدید گردهم خواهند آمد. به گفته محمد 
بارکیندو دبیرکل اوپک، این نشست احتماالً در ماه دسامبر )10 آذر تا 10 دی( برگزار خواهد شد.

تواف��ق فعل��ی اوپک پالس مبتنی بر کاه��ش مجموعاً 1.2 میلیون بش��که ای تولید روزانه نفت 
کشورهای عضو این ائتالف بود، اما با توجه به تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئال، تولید 

نفت اوپک پالس عماًل حتی بیش از رقم مورد توافق کاهش یافت.
ع��الوه بر این، عربس��تان نیز به ص��ورت یکجانبه تولید نفت خود را بیش از میزان تعیین ش��ده 
کاهش داد. براس��اس بررس��ی های کارشناسان بلومبرگ، عربس��تان در ماه ژوئن )11 خرداد تا 9 

تیر( روزانه 9.73 میلیون بشکه نفت تولید کرده است در حالی که طبق توافق اوپک پالس اجازه 
داشت روزانه 10.3 میلیون بشکه نفت تولید کند. از طرفی تولید روزانه نفت اعضای اوپک در ماه 

ژوئن نیز 130 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد.
اعتراض زنگنه به یکجانبه گرایی در اوپک

در همین حال، بیژن زنگنه که به مرد پیروز مذاکرات نفتی مشهور شده، عصر دیروز با ورود به 
هتل کوبورگ وین، اعتراض خود را نسبت به مذاکرات دو کشور روسیه و عربستان و تصمیم گیری 
آنها اعالم کرد. به گزارش شانا، او در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سؤالی درباره اینکه 
آیا ایران با تمدید توافق کاهش تولید برای 9 ماه دیگر موافق است؟ گفت: من مشکلی با کاهش 
تولید ندارم؛ مشکل و گرفتاری اصلی اوپک در حال حاضر، یک جانبه گرایی است. زنگنه در توضیح 
بیش��تر عنوان کرد: اوپک به صحبت، مش��ورت و تصمیم گیری جمعی برای مسائل نیاز دارد؛ این 
روال اوپک نبوده اس��ت که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق کنند و بر توافق خود در اوپک مهر 

تأیید بزنند. این بزرگ ترین خطری است که اوپک با آن روبه روست.
وزی��ر نف��ت با بیان اینکه اوپک 14 عضو دارد و همه مس��ائل باید در جمع اوپکی ها بررس��ی و 
تصمیم گیری ش��ود، تأکید کرد: اوپک باید به عنوان اوپک وجود داش��ته باش��د، اما االن به شدت 

تضعیف شده است.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که چرا برای تمدید کاهش تولید، توافق در ژاپن انجام شد نه در 

وین؟ گفت: این سؤال من هم هست.
وی اظهار داش��ت: ما اینجا نیس��تیم تا تصمیم هایی را که در بیرون گرفته می شود، اجرا کنیم. 
معتق��دم اگر اوپ��ک می خواهد زنده بماند، بای��د تصمیماتش را در داخل اوپ��ک بگیرد، نه اینکه 

دستورالعمل را از خارج اوپک دریافت کند.
به گفته وزیر نفت، در حال حاضر، فقط یکجانبه گرایی ترامپ نیست که دنیا را تهدید می کند، 
بلک��ه برخی یکجانبه گرایی های دیگر هم وج��ود دارد. اوپک جایی برای تصمیم گیری های جمعی 

است و فکر می کنم اعضای اوپک هم در مقابل رویه ای غیر از این مقاومت می کنند.
زنگنه به س��ؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه اگر این رویه ادامه یابد و عربستان و روسیه به طور 
یکجانبه سیاس��ت اوپک را تعیین کنند، آیا ایران تهدی��د می کند که اوپک را ترک خواهد کرد؟، 
گفت: نه. ایران اوپک را ترک نمی کند اما باور دارم اوپک خواهد مرد. با این فرآیندها، اوپک خواهد 
مرد. زنگنه در پاسخ به اینکه چگونه می خواهید با یکجانبه گرایی مقابله کنید، گفت: این مأموریت 
من به تنهایی نیس��ت. این مش��کل اوپک به طورکلی اس��ت. این یکجانبه گرایی ها، کلیت اوپک را 
تهدید می کنند، نه فقط ایران را. یکجانبه گرایی ضد ایران نیست، بلکه ضد موجودیت اوپک، اتحاد 
و همدلی اوپک است. من به دیگران می گویم و اطالع می دهم و فکر می کنم دیگران به خوبی این 

موضوع را درک می کنند، اما چگونگی آن، بستگی به بحث ها دارد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا می خواهید اوپک درباره آمریکا و تحریم ها بیانیه 
بدهد، عنوان کرد: تحریم های ما در اوپک نیس��ت. بعضی اعضای اوپک می خواهند بگویند اوپک 
یک س��ازمان غیرسیاس��ی اس��ت، اما از اوپک به عنوان ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاس��ی 

استفاده می کنند.
زنگنه در بخش دیگری از صحبت های خود، درباره طرح همکاری کش��ورهای عضو و غیرعضو 
اوپک گفت: اساس��نامه همکاری در این زمینه، یکی از موارد برنامه مذاکرات اس��ت که آن را رد 
می کنم. فکر می کنم اکنون زمان بحث درباره این نوع مس��ائل نیست؛ زیرا زمانی که درون اوپک 
چالش های بس��یار داریم، نمی توانیم به ش��کلی معنادار درباره همکاری های جدید میان اوپک و 

غیراوپک بحث کنیم. بهتر است ابتدا همکاری میان اعضای اوپک را شکل دهیم.
وی در پاس��خ به س��ؤال مجددی با این مضمون که آیا در آینده اساس��نامه همکاری اوپک و 
غیراوپک را امضا خواهید کرد، نیز اظهار داشت: فکر نمی کنم اکنون زمان بحث درباره این مسئله 
باشد؛ زیرا پیش از هر چیز، اوپک باید اتحاد در داخل را ایجاد کند و این برای اعضای اوپک قابل 

قبول نیست برخی اعضا با دیگر اعضای اوپک بجنگند.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا شما با تمدید 12 ماهه توافق کاهش تولید هم موافق 
هس��تید؟، عنوان کرد: حتی اگر سه س��ال هم بخواهد تمدید شود، مشکلی نیست، اما همان طور 
که قباًل هم گفتم، هر وقت تحریم ها برداشته شود، تا هر میزانی که بتوانم نفت بفروشم، کوتاهی 

نخواهم کرد.

پشت پرده توافق سریع بر سر تمدید طرح فریز نفتی چیست؟
خیز »اوپک پالس« برای تمدید فریز نفتی تا اوایل 2020

عبور مصرف برق تهران از مرز 10 هزار مگاوات
یزد و تبریز پرمصرف ترین

س��خنگوی صنعت برق با اش��اره به اینکه مصرف برق منطقه تهران ش��امل قم، تهران و الب��رز با افزایش قابل 
مالحظه ای از مرز 10 هزار مگاوات گذش��ت، گفت در حال حاضر اس��تان های کردستان، سیستان و بلوچستان و 

غرب مازندران نیز برق بیشتری از سطح تعیین شده مصرف می کنند.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به اینکه پیک مصرفی فعلی کشور به 52 هزار و 600 مگاوات 
رس��یده اس��ت، عنوان کرد: براس��اس پیش بینی صورت گرفته، این رقم تا پایان اوج مصرف امروز )ساعت 16( به 
حدود 54 هزار مگاوات خواهد رس��ید که به مش��ترکان برق کشور توصیه می کنیم نسبت به کاهش مصرف خود 

اقدام کنند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه نیاز مصرف برق کش��ور در روز چهارم تیرماه به 59 هزار مگاوات رس��یده بود، گفت: با 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف حدود 3900 مگاوات میزان مصرف کاهش پیدا کرد که باید از همکاری مناسب 

صنایع، بخش کشاورزی و مشترکان تجاری و خانگی برای کاهش میزان مصرف تشکر کرد.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، رجبی مش��هدی در پایان تاکید کرد: براس��اس پیش بینی س��ازمان هواشناس��ی میزان 
دمای هوا هفته آینده افزایش قابل مالحظه ای خواهد داش��ت، از این رو از تمامی مشترکان می خواهیم با کاهش 
مصرف خود به ویژه در س��اعات 12 تا 16 و همکاری با صنعت برق بتوانیم تابس��تان امسال را با کمترین مشکل 

سپری کنیم.
یزد و تبریز پرمصرف ترین مناطق کشور

از سوی دیگر، معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به افزایش 7درصدی پیک امسال نسبت به سال گذشته، 
گفته اس��ت: براس��اس ارزیابی صورت گرفته امس��ال ش��اخص انرژی نیز حدود 2درصد افزایش مصرف را تجربه 

کرده ایم.
غالمعلی رخش��انی مهر با تاکید بر اینکه بیشترین مصرف برق امسال مربوط به چهارم تیرماه بوده است، عنوان 
کرد: اوج مصرف این روز به حدود 59 هزار مگاوات رسیده بود که حدود 3هزار و 900 مگاوات از این رقم مدیریت 

مصرف شده و 55 هزار و 100 مگاوات نیز تولید و به شبکه تزریق شده است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد: از ابتدای س��ال جاری تاکنون یزد و تبریز بیش��ترین مصرف برق را 

تجربه کرده و پرمصرف ترین مناطق کشور بوده اند.
رخش��انی مهر تصری��ح کرد: افزایش محس��وس دمای هوا، عدم توجه ب��ه الزامات مدیریت مص��رف و الگوهای 
اعالم ش��ده و همچنین رونق بخش تولید در سال جدید و استفاده بیشتر از انرژی منجر به افزایش مصرف برق در 

این مناطق شده است.
وی با تاکید بر اینکه هش��ت برنامه مدیریت مصرف برای پیک تابس��تان 98 در نظر گرفته شده است، گفت: در 
این بین تنها دو برنامه قیمت محور و س��ایر برنامه ها پاداش محور اس��ت؛ به طور مثال اگر کشاورزان چاه های آب 
خود را در چهار س��اعت اوج مصرف خاموش کنند؛ مابقی 20 س��اعت برق مصرفی آنها به صورت رایگان محاسبه 
شده و اگر این رویه را در طول یک ماه رعایت کنند در پایان ماه پاداشی برای آنها نیز در نظر گرفته خواهد شد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر به مدیریت مصرف برق ادارات نیز اشاره کرد و افزود: اگر ادارات از ساعت 11 تا 

سه بعدازظهر برق مصرفی خود را کاهش دهند پاداش برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
رخش��انی مهر تاکید کرد: از طرفی در استان هایی که ساعات کاری آنها تغییر کرده باید پس از تعطیلی ادارات 
80درصد مصرف برق آنها کاهش پیدا کند تا ما نیز بتوانیم برق مطمئنی را برای س��ایر نقاط کش��ور فراهم کنیم. 
زمانی که یک مجموعه خدماتی فعال نیس��ت، ضرورتی وجود ندارد که سیس��تم های سرمایش��ی و روشنایی آن 

فعال باشد.

شهال عموری
رئیس اتاق بازرگانی اهواز



فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس از چندی پیش در سلسله گزارش هایی 
به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش های مختلف اقتصاد ایران 
پرداخته و حاال در تازه ترین گزارش خود به س��راغ بخش معدن و صنایع معدنی 
رفته اس��ت. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش، چالش های درون بخشی و 
فرابخش��ی رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 98 را برشمرده 
و راهکاره��ای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی برای رفع موانع تولید و تجارت 

پیشنهاد کرده است.
به گفته مرکز پژوهش ها، عواملي مانند تحریم هاي آمریکا، نوسانات شدید نرخ 
ارز و مجموعه سیاست هاي اقتصادي و تجاري دولت در سال 97، عامل افزایش 
هزینه هاي تولید، تالطم بازار، افت صادرات و از دس��ت رفتن بخشي از بازارهاي 
صادراتي، ایجاد رانت، رونق واسطه گري و بروز مشکالت متعدد در زمینه تأمین 
نقدینگي و سرمایه در گردش واحدهاي معدن و صنایع معدني کشور بوده است.

از نگاه این نهاد پژوهش��ی، مشکالت درون بخشی رونق تولید در بخش معدن 
و صنایع معدنی ش��امل مواردی چون ابهام درخصوص محاس��به میزان حقوق 
دولتي معادن، عدم بازگش��ت درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي براي هزینه در 
بخش معدن، تداخالت جدي میان فعالیت هاي معدني، محیط زیس��ت و منابع 
طبیعي، دخالت س��تاد تنظیم بازار در قیمت گذاري محصوالت معدني و فلزي و 
ایجاد موانع صادراتي، انفعال در سیاس��ت گذاري براي معادن و صنایع معدني در 
آس��تانه ورشکستگي مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در 
جهت ارتقاي ایمني معادن و عدم تأمین اعتبارات الزم براي تسهیالت سرمایه در 

گردش واحدهاي معدني و صنایع معدني است.
در این گزارش همچنین به موانع و چالش هاي فرابخشي مرتبط با حوزه اقتصاد 
کالن از جمله چندنرخي بودن ارز اشاره شده و آمده است: »چند نرخی بودن ارز، 
کلید بسیاري از موانع و مشکالت تولید شناخته شده است. این مسئله به تنهایي 
موجب ایجاد رانت، رونق واسطه گري، ایجاد زمینه براي فرار از پیمان سپاري ارزي 
و قاچاق کاال به کش��ورهاي همسایه شده است. در کنار مسئله ارز، ناهماهنگي 
دستگاه هاي اجرایي اعم از بانک مرکزي، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر پیچیدگي و بوروکراس��ي اداري حاکم بر فعالیت هاي تولیدي 
افزوده اس��ت. عدم برنامه ریزي براي دیپلماسي اقتصادي فعال در شرایط تحریم 
ب��راي حف��ظ بازارهاي صادراتي و ایجاد فرصت ه��ا و بازارهاي جدید نیز از دیگر 
عوام��ل مهِم اثرگ��ذار بر بخش تولید و تجارت محص��والت معدني و فلزي بوده 

است.«
در ادام��ه گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس آمده اس��ت: »ت��داوم روندهاي 
موج��ود و عدم اصالح رویکردها و سیاس��ت ها در س��ال 1398 منجر به کاهش 
س��طح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهاي صادراتي 
محصوالت معدني و فلزي خواهد ش��د. بنابرای��ن رونق تولید در بخش معادن و 

صنایع معدني مستلزم اصالح سیاست هاي ارزي بانک مرکزي، عدم دخالت دولت 
در قیمت گذاري محصوالت معدني و فلزي، س��اماندهي اصولي خریداران داراي 
مجوز از بورس کاال، رفع موانع صادراتي و تأمین نقدینگي و س��رمایه در گردش 
واحدهاي معدني و صنایع معدني به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است.«

برمبناي گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ رش��د اقتصادي 
بخش معدن براي س��ال هاي 1395 و 1396 به ترتیب برابر با 2.1 و 2.9درصد 
بوده است و این بخش در بهار سال 1397 با 4درصد باالترین رشد ارزش افزوده 
را در میان گروه های صنعت، معدن و تجارت کسب کرده است. در همین سال، 
در بخش معدن تعداد 1033 فقره پروانه اکتشاف )رشد 3.5درصدي(، 696 فقره 
گواهي کش��ف )رش��د 35.5درصدي( و 634فقره پروانه بهره برداري صادر شده 

است که منجر به اشتغال 4898 نفر در کل کشور شده است. 
کل صادرات بخش معدن و صنایع معدني ایران در سال 1397 از نظر ارزشي 
9.2 میلیارد دالر بوده اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 1396 ،کاهش 
2درصدي داشته است. این میزان صادرات از نظر ارزشي حدود 21درصد صادرات 
غیرنفتي کش��ور را در سال 1397 تش��کیل داده است. مقایس��ه آمار واردات و 
صادرات بخش معدن و صنایع معدني در س��ال 1397 گویاي این است که تراز 
تجاري بخش مثبت و حدود 6 میلیارد دالر بوده اس��ت. در ادامه این گزارش به 

مشکالت عمده صنایع معدنی نیز اشاره شده است:
* زنجیره آهن و فوالد: چش��م انداز مبهِم ایجاد ظرفیت 55 میلیون تن فوالد 
تا س��ال 1404 یک��ي از موانع مهم در تصمیم گیري ه��اي حیاتي زنجیره ارزش 
فوالد کش��ور است. در سال هاي اخیر صرفاً پایش��ي سالیانه تحت عنوان »طرح 
جامع مطالعات زنجیره فوالد کشور« انجام شده است که به بررسي توازن زنجیره 
ارزش فوالد کشور پرداخته است. کلیه سیاست گذاري ها و تصمیم گیري ها صرفاً 
با تکیه بر این چش��م انداز انجام ش��ده و فعالیت هاي آینده پژوهي و رصد مستمر 
جایگاه ایران در بازارهاي بین المللي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
قیمت گذاري دس��توري فوالد و محصوالت ف��والدی در بورس کاال یکي دیگر از 
موانع تولید و صادرات در این حوزه بوده اس��ت. اختالف قیمت میان بازار آزاد و 
بورس کاال زمینه را براي رش��د بي رویه تقاضا، واسطه گري، قاچاق و صادرات زیر 

یک میلیون یورو با کارت هاي بازرگاني یکبار مصرف فراهم کرده است.
* زنجی��ره آلومینیوم: تأمین مواد اولیه مهمترین چالش صنایع باالدس��تی و 
پایین دستي آلومینیوم کشور اس��ت. صنایع باالدستی تولیدکننده آلومینیوم با 
مشکل جدي نقل و انتقال پول براي تأمین پودر آلومینا، مواد شیمیایي، نسوز و 
پترولیوم کک مواجه هستند و صنایع پایین دستي نیز در تأمین شمش آلومینیوم 
مورد نیاز خود از بازار داخل با چالش هاي جدي روبه رو شده اند. دخالت دولت در 
مکانیسم هاي بورس کاال بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه هاي تولید و وابسته 
ب��ودن این محصول به واردات مواد اولیه و مصرفي و همچنین عدم س��اماندهي 

خریداران داراي مجوز از بورس کاال موجب ش��ده است تا از حدود 11هزار واحد 
تولیدي در صنایع پایین دستي، حدود 330 تولیدکننده مجوز خرید از بورس کاال 
را داش��ته باشند که این امر به ایجاد رانت و رونق واسطه گري بدون ایجاد ارزش 

افزوده دامن زده است.
* زنجیره مس: قیمت گذاري دستوري در بورس کاال یکي از چالش هاي مهم 
تولید مس و محصوالت مسي در کشور است. به طوري که اختالف قیمت ارز و 
به تبع آن اختالف قیمت بورس کاال با بازار آزاد موجب رونق واسطه گري و قاچاق 
این فلز به کشورهایي مانند ترکیه شده است. براي مثال مفتول ایراني به قیمتي 

پایین تر از قیمت هاي جهاني در کشورهاي همسایه خرید و فروش شده است.
* زنجیره سرب و روي: دخالت در مکانیسم هاي بورس کاال و اجبار به خرید از 
طریق بورس موجب ایجاد آشفتگي در صنعت سرب و روي کشور و کاهش قابل 
توجه صادرات این محصول در س��ال 1397 و از دس��ت رفتن بازارهاي صادراتي 
ایران ش��ده که در س��ال هاي اخیر به دست آمده است. به طوري که در 12ماهه 
سال 1397 صادرات زنجیره روي، کاهش 48درصدي وزني و 36درصدي ارزشي 
داش��ته است. صادرات محصوالت زنجیره س��رب نیز کاهش 43درصدي وزني و 

52درصدي ارزشي را در سال 1397 داشته است.
* سیمان: تولیدکنندگان سیمان کشور از مازاد تولید این محصول رنج مي برند 
و تاکنون هیچ اقدام بازدارنده اي مبني بر کنترل سطح تولید در کشور انجام نشده 
اس��ت. همچنین به دلیل مازاد عرضه داخلي، رقابت منفي میان تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان ایجاد ش��ده که موجب وضع تعرفه از س��وي کشورهاي عراق و 
افغانستان براي سیمان ایران شده است. این مسئله خطر ورشکستگي و تعطیلي 

واحدهاي سیماني کشور را بیش از پیش جدي کرده است.
* س��نگ هاي ساختماني و کاشي و سرامیک: به دلیل رکود بازار داخل و لغو 
مجوز صادرات ریالي به کشورهاي همسایه، بازارهاي صادراتي سنتي شکل گرفته 
براي محصوالتی مانند س��نگ هاي ساختماني و کاشي و سرامیک از دست رفته 
و این حوزه با رکود قابل توجهي روبه رو ش��ده اس��ت. همچنین رایزني اقتصادي 
با کشورهایي که پتانسیلي براي صادرات سنگ هاي تزئیني و کاشي و سرامیک 

ایراني هستند انجام نشده است.
* زنجیره زغال س��نگ: عدم اجرایي شدن توافق معادن زغال سنگ با شرکت 
ذوب آهن اصفهان مبني بر خرید کنس��انتره زغال س��نگ توس��ط ذوب آهن به 
قیمت 26.5درصد ش��مش فوالد خوزستان یکي از مهمترین چالش هاي معادن 
زغال سنگ کشور است. عدم پرداخت نقدي تعهدات ذوب آهن اصفهان به معادن 
زغال سنگ نیز موجب زیانده شدن معادن به ویژه معادن سنتي کشور شده است. 
نوسانات ارز موجب افزایش قابل توجه هزینه تأمین مواد مصرفي، ماشین آالت و 
تجهیزات ایمني معادن زغال سنگ کشور شده است و اقدامي اساسي به منظور 

ایمن سازي معادن انجام نشده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از موانع درون بخشی و فرابخشی رونق تولید در بخش معدن

موانع ارزی رونق تولید

سه ماه از حکم قانون بودجه برای انتقال سامانه حقوق و مزایای مدیران به وزارت 
اقتصاد گذش��ته است، اما ظاهرا این حکم چندان در اولویت های این وزارتخانه قرار 
ندارد و تصمیمی برای آن انجام نش��ده است، تا جایی که معاون این وزارتخانه نیز 
از آن ابراز بی اطالعی کرده و می گوید خودش��ان هم اطالعات حقوقی را به سازمان 

اداری و استخدامی می دهند!
به گزارش ایسنا، سامانه حقوق و مزایای مدیران از سال گذشته و به طور رسمی 
در س��ازمان اداری و اس��تخدامی راه اندازی ش��د تا طبق قانون برنامه ششم توسعه 
دستگاه ها موظف باشند اطالعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند، به نحوی 
که میزان ناخالص پرداختی هر یک از افراد مش��خص بوده و امکان دسترسی برای 

نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد.
ام��ا روال به گونه ای دیگر پیش رفت و در قانون بودجه امس��ال در تبصره )21( 
مصوب ش��د که باید س��امانه ثبت حقوق و مزایا از س��ازمان اداری و استخدامی به 
وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل ش��ود و در این تبصره آمده بود که »به منظور 
ایج��اد انضباط مال��ی هماهنگی و پرداخ��ت به موقع کارکنان کلیه دس��تگاه های 
اجرایی مورد اش��اره در قانون برنامه شش��م توسعه موظف هستند از ابتدای امسال 
اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار 

خزانه داری کل کشور قرار دهند.«
گرچ��ه انتظار می رفت دولت حکم قانون بودج��ه در رابطه با حقوق و مزایا را در 
اولین فرصت اجرایی کند، اما آنچه در اواسط خردادماه انصاری، رئیس سازمان اداری 
و اس��تخدامی اعالم کرد از این حکایت داشت که با وجود درخواست آنها از وزارت 

اقتصاد برای تحویل س��امانه حقوق و مزایا این وزارتخانه اقدامی انجام نداده است؛ 
به طوری که وی گفته بود طی نامه ای به وزارت اقتصاد آمادگی خود برای تحویل 

سامانه حقوق و مزایای مدیران را اعالم کرده اند، اما وزارتخانه اقدامی انجام نداد.
با گذش��ت مدتی از این اعالم انصاری، ظاهراً همچن��ان وزارت اقتصاد برای 
نق��ل و انتقال س��امانه ثبت حقوق و مزایا به طور جدی وارد نش��ده اس��ت و 
این در ش��رایطی اس��ت که حتی اخیراً معاون وزیر اقتصاد، در مورد ش��رایط 
فعلی سامانه و مس��ئولیتی که در این رابطه به وزارت اقتصاد محول شده ابراز 
بی اطالعی کرده و گفته که خود وزارت اقتصاد هم همچنان مانند برخی دیگر از 
دستگاه ها اطالعات حقوق و مزایای خود را به این سامانه و برای سازمان اداری 

و استخدامی ارسال می کنند.
عدم انتقال سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد جای این سوال را دارد که چرا 
وزارتخانه ای که خزانه داری کل کش��ور نیز از مجموعه آن به شمار می رود همچنان 
در رابطه با شفاف سازی حقوق کارکنان آن هم در شرایطی که این روزها بار دیگر 
فیش های حقوقی خود جنجال س��از شده است بی توجه عمل کرده و برای آن ورود 

نمی کند؟
از سوی دیگر بالتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا و کمبود نظارتی که ظاهراً به 
طور جدی برای اس��تقرار آن در وزارت اقتصاد و انجام مس��ئولیت این وزارتخانه در 
قبال حکم قانون بودجه وجود دارد، خود می تواند مورد بی توجهی مشموالن قانون 

برای ثبت اطالعات حقوق و مزایای کارکنان باشد.
این در حالی اس��ت که تاکنون پیگیری ها از وزارت اقتصاد برای دریافت پاسخی 

درباره شرایط انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا با توضیحی همراه نشده است.
طب��ق م��اده )29( قانون برنامه شش��م توس��عه مقامات، رؤس��ا، مدی��ران کلیه 
دس��تگاه های اجرایی ش��امل قوای سه گانه جمهوری اس��المی اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها و مؤسس��ات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، 
مجلس، ش��ورای نگهبان قانون اساس��ی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه 
اداره می ش��وند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 
ذک��ر یا تصریح نام اس��ت اعم از اینکه قانون خاص خود را داش��ته ی��ا از قوانین و 
مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت 
ملی گاز، س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و 
کش��تیرانی، سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، 
س��تاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و 
دستگاه هایی هستند که باید اطالعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت 
کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان 

دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
این در حالی اس��ت که با وجود این تکلیف قانونی و اس��تقرار س��امانه حقوق و 
مزایا از س��ال گذشته همچنان برخی دستگاه ها که تعدادشان هم کم نیست برای 
شفاف س��ازی پرداختی های خود ورود نکرده اند و در مجم��وع عملکرد آن چندان 

شفاف سازی نشده است.

از سازمان اداری و استخدامی تا وزارت امور اقتصادی و دارایی

سامانه »شفاف سازی حقوق« روی زمین ماند!

نگاه

چرا دولت از سامانه صدور یکپارچه مجوز های کسب وکار 
رونمایی کرد؟

نقشه راه بهبود محیط کسب و کار
فرص��ت ام��روز: در حالی نزدیک به چهار س��ال از تصویب 
ماده 57 قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام 
مال��ی کش��ور و تاکی��د بر حذف مج��وز مازاد و تس��هیل در 
صدور مجوزهای الزم برای ش��روع کسب و کار می گذرد که 
طبق آمارهای رس��می تاکنون ح��دود 40درصد کل مجوزها 
شناسایی  شده است. در این میان در یک سال گذشته نهادها 
و سازمان های مختلف دولتی بارها آیین نامه ها و بخشنامه های 
مختلفی صادر کرده اند که در موارد بسیاری حتی در تناقض 
با یکدیگر بوده اند، اما نکته مهم و اساس��ی این است که حاال 
دول��ت دوباره به فکر رونمایی رس��می از نقش��ه راه عملیاتی 
بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوز های 
مورد نیاز واحدهای صنفی افتاده اس��ت؛ س��امانه ای که این 
هفته افتتاح ش��د و از این پس، فع��االن اقتصادی می توانند 
بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این س��امانه مجوزهای 

موردنیاز خود را درخواست و دریافت کنند.
البت��ه نکته مه��م این س��امانه، عملیات��ی و کاربردی بودن 
آن اس��ت، زیرا پی��ش از این نیز هیاتی تح��ت عنوان هیات 
مقررات زدایی و تس��هیل ص��دور مجوزهای کس��ب وکار در 
وزارت اقتص��اد ش��کل گرفته بود، ولی در عم��ل آنچنان که 
باید و شاید بازدهی الزم را نداشت و شاید همین امر موجب 
شد تا دولت از س��امانه صدور یکپارچه مجوز های کسب وکار 

رونمایی کند.
موضوع��ی که در گزارش چندی پی��ش مرکز پژوهش های 
مجلس به آن اش��اره ش��ده و از آن به ناکامی در س��اماندهي 
نظام مجوزها تعبیر ش��ده ب��ود. به گفته بازوی کارشناس��ی 
مجل��س، »آنچه در ادبیات حقوقي � اقتصادي ایران با عنوان 
مقررات زدایي از آن یاد مي شود و هیاتي نیز با همین عنوان، 
متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست وپاگیر براي 
کسب وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعي مجوززدایي است که 
واجد کارکرد و اهداف��ي محدودتر از مقررات زدایي به معناي 
مرسوم است. مصوبات هیات مقررات زدایي از بدو شکل گیري 
تاکنون و کیفیت اجراي آنها، نش��انگر آن است که این هیات 
در انج��ام مأموریت خود توفیقي حاصل نکرده اس��ت. بدین 
ش��رح که مصوبات هیات در ادغام یا حذف برخي از مجوزها، 
اوال توس��ط برخي از دستگاه ها مالک عمل قرار نگرفته است 
و ثانیاً، تأثیري ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور 

مجوزها براي کسب وکار نداشته است.«
در بخش��ی از گ��زارش مرک��ز پژوهش ها به می��زان حذف 
و اصالح مجوزها در این هیات اش��اره ش��ده اس��ت: » طبق 
گزارش ه��اي دبیرخانه هی��ات مقررات  زدای��ي، مباني قانوني 
و ض��رورت وجودي تع��داد زیادي ازمجوزه��ا )809 مجوز از 
2111 مجوز احصاش��ده تا ش��هریورماه 1396( در جلس��ات 
کمیت��ه تخصص��ي هی��ات مقررات زدای��ي و تس��هیل صدور 
مجوزهاي کس��ب وکار، مورد بررسي قرار گرفته است. بدین 
ترتیب، تاکنون 38درصد کل مجوزهاي شناسایي شده، مورد 
بررس��ي قرار گرفته اند، اما حاصل کار هی��ات مقررات زدایي 
براس��اس نتایج حاصل ش��ده در کمیته تخصصي، ادغام 134 
مجوز در قالب 32 مجوز، اصالح 30مجوز و حذف 391 مجوز 
)ت��ا پاییز 1396 (اس��ت. در حال حاضر پ��س از فعالیت هاي 
هیات مقررات زدایي، تع��داد  مجوزهاي نهایي مصوب، 340 
مورد است، اما ادغام مجوزها و کاهش عددي آنها، در واقعیت 
منج��ر به بهبود محیط کس��ب وکار و زدودن موانع مربوط به 
اخذ مجوزهاي متعدد و زمانبر براي فعاالن اقتصادي نش��ده 

است.«
نظام پیچیده صدور مجوزها در کشورمان باعث شده هزینه 
ایجاد و اداره کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس مجلس 
ش��ورای اس��المی با اصالح و تکمیل م��اده )7( قانون اجرای 
سیاس��ت های کلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، هیاتي 
عال��ی با عنوان »مقررات زدایي و تس��هیل ص��دور مجوزهای 
کس��ب و کار« را مامور ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهای 
اضاف��ي و دس��ت و پاگیر کرد، اما بررس��ي های صورت گرفته 
نش��ان می دهد مجموعه احکام قانوني مربوط به س��اماندهي 
مجوزه��ای کس��ب وکار، پ��س از تحوالت قانون��ي متعدد و 
همچنین نیازها و مطالبات جدی فعاالن اقتصادی، همچنان 
در پیچ وخم بوروکراسي باقی مانده و به مرحله اجرای کامل 

و قابل قبول نرسیده اند.
م��اده57 قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کش��ور که چهار س��ال پیش تصویب ش��د، تأکید دارد: 
»تمام��ی مراجعی ک��ه مجوز کس��ب و کار ص��ادر می کنند 
موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی 
را که ص��ادر می کنند به همراه مبان��ی قانونی مربوطه ظرف 
م��دت ی��ک  ماه پ��س از ابالغ ای��ن قانون، تهی��ه و به هیأت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر 
در وزارت اقتصاد به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده 
تام االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این 
هیأت هر  ماه حداقل یک  بار به ریاس��ت وزیر اقتصاد تشکیل 
جلس��ه داده و موظف اس��ت حداکثر تا مدت سه ماه پس از 
اب��الغ این قانون، ش��رایط و مراحل صدور مجوزهای کس��ب 
و کار در مقررات، بخش��نامه ها، آیین نامه ه��ا و مانند اینها را 
به نحوی تس��هیل و تس��ریع کند و هزینه های آن را به نحوی 
تقلیل دهد که صدور مجوز کس��ب و کار در کشور با حداقل 
هزین��ه و مراحل آن ترجیحاً به ص��ورت آنی و غیرحضوری و 
راه اندازی آن کس��ب و کار در کمتری��ن زمان ممکن صورت 
پذیرد.« طبق اعالم مس��ئوالن دولتی در حال حاضر بیش از 
8 هزار رسته صنفی و 3 میلیون واحد صنفی در کشور فعال 
هس��تند و ساالنه بیش از 270 هزار مجوز یعنی 55درصد از 
کل مجوزهای کش��ور، در نظام صنفی کش��ور صادر می شود. 
س��اماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوز های 
کش��ور، ضمن سهولت و یکپارچه ش��دن مجوزدهی از اعمال 
نظر های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری 

و شکایت درخصوص صدور مجوز ها را فراهم می کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: دهم تیرماه طبق مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، 
روز ملی صنعت و معدن نامیده ش��ده و این مناس��بت، فرصت مغتنمی 
اس��ت تا به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن 
نگاهی اندیش��مندانه و علمی ش��ود. در همین زمینه، آخرین آمارهای 
وزارت صم��ت از صدور 3ه��زار و 599 فقره جواز تاس��یس صنعتی در 
دو ماهه نخس��ت امسال و رش��د 25درصدی آن نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال خبر می دهد. این آمار همچنین نشان دهنده صدور 862 پروانه 
بهره برداری صنعتی در این مدت است که در مقایسه با پارسال از رشد 

34.5درصدی حکایت می کند.
اش��تغال مجوزهای تاسیس صنعتی صادره در این مدت نیز 79 هزار 
و 913 نفر پیش بینی ش��ده، اما اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی 
صادرشده 14 هزار و 755 نفر بوده است. بر پایه این گزارش، این تعداد 
جواز تاس��یس صنعتی صادره با سرمایه 39 هزار و 220میلیارد تومانی 
محقق شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 17.7درصدی 
داشته است. همچنین، سرمایه پروانه های بهره برداری صنعتی در دو ماه 
نخس��ت امس��ال 4هزار و 403 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دو 

ماهه پارسال افت 15درصدی را نشان می دهد.
اگ��ر این اعداد و ارقام را به عنوان ش��مای کل��ی از آنچه بر صنعت و 
مع��دن ایران می رود در نظ��ر بگیریم، درمی یابیم ک��ه وضعیت چندان 
خوب نیس��ت، بنابراین در سالی که از س��وی مقام معظم رهبری با نام 
»رونق تولید« نامگذاری شده، نیاز است تا هرچه بیشتر در این خصوص 
متمرکز ش��ویم؛ نکته ای که غالمحسین ش��فیعی، رئیس اتاق ایران نیز 
دیروز در مراس��م بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن به آن اشاره کرد 
و گف��ت که هیچ ک��دام از تولیدکننده ها خواب راح��ت ندارند. به گفته 
ش��فیعی، »من امروز هشدار جدی می دهم که باید تمام سیستم کشور 
از سیس��تم انگیزش��ی و پاداش دهی برای کارهای غیرمولد و داللی، به 
س��مت تولید و صنعت حرکت کنند و تا وقتی که این رویه تغییر نکند، 

وضعیت کشور درست نخواهد شد.«
اما در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجالس 
س��ران برگزار شد، رئیس مجلس شورای اسالمی از تدبیر بانک مرکزی 
و بهبود ش��رایط ارزی س��خن گفت؛ محمدجواد ظری��ف از حذف دالر 
از 35درصد مبادالت ایران و ترکیه خبر داد و غالمحس��ین ش��افعی از 
آمادگی اتاق ایران برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور صحبت 
کرد. همچنین در این مراسم از 56 برگزیده و پیشکسوت حوزه صنعت 
و معدن در 15 رش��ته تخصصی با حضور مسئوالن دولتی و نمایندگان 
بخش خصوصی تقدیر شد. گزارش »فرصت امروز« از آیین گرامیداشت 

روز ملی صنعت و معدن را در ادامه می خوانید.
حذف دالر از 35درصد مبادالت ایران و ترکیه

وزیر امور خارجه در این مراس��م گفت: فش��ارهایی که امروز به ایران 
وارد شده فش��ارهایی از سوی آمریکا نیست بلکه به خاطر شکست های 

مستمر این کشور در برابر ایران در منطقه است.
به گفته محمدجواد ظریف، آمریکایی ها به این نتیجه رس��یده اند که 
ایران علی رغم زنجیرهایی که به دستش زده بودند، در منطقه پیشروی 
کرد و قدرت و نفوذش در منطقه باال رفت و در مقابل، آمریکا منزوی تر 

شد.
عض��و کابینه دولت دوازده��م تصریح کرد: آمریکا ب��رای پیدا کردن 
حامی علیه ایران به هر وس��یله ای متوس��ل شده و ناموفق بوده است به 
همین دلیل آمریکا وادار ش��ده از حربه اقتصادی استفاده کند که البته 

در کوتاه مدت جواب می دهد.
ظری��ف ادام��ه داد: ایران اکنون در حوزه میدانی دچار ضعف نیس��ت 
بلکه آمریکا در بس��یاری از کش��ورهای منطقه شکست خورده و این در 
حالی است که در حوزه اقتصادی از فرصت میان مدت حضور و حاکمیت 
دالر ب��ر دنیا اس��تفاده کردند تا به ایران فش��ار وارد کنن��د، اما چین و 
روس��یه تصمیم گرفتند تا به دالر معامله نکنند و بین ایران و ترکیه نیز 

35درصد معامالت بدون حضور دالر صورت می گیرد.
او از کاه��ش نق��ش دالر در معامالت خب��ر داد و گفت: نقش دالر در 
معامالت رو به کاهش است و نزدیک ترین متحدان آمریکا از این کشور 
در ح��ال فاصله گرفتن هس��تند؛ ما ناگزیریم از طری��ق اتکای به تولید 
داخل��ی این حربه را ناکارآمد کنیم. آمریکا به ابزار اقتصادی روی آورده 
ام��ا ما می توانیم با تولید و صنعت مل��ی، نقش آمریکا را کمرنگ کنیم؛ 
البته مقام معظم رهبری نیز در این رابطه به درس��تی رهنمود فرموده اند 

تا به تولید و صنعت داخلی متوسل شویم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ایران در س��ال های اخیر نشان داده در 
برابر احترام با احترام برخورد می کند و در مقابل فشار مقاومت می کند؛ 
درحالی که آمریکا به مردم فش��ار وارد می کند و معیش��ت آنها را مورد 
ه��دف قرار می دهد، اما ما به عنوان دولت و ش��ما به عنوان صنعتگر، در 

برابر مردمی که همه چیز را وام دار آنها هستیم، وظیفه داریم.
ظری��ف ب��ا بیان اینکه مردم ب��ر گردن ما حق بس��یاری دارند، افزود: 
باید تالش کنیم تا با تأمین معیش��ت م��ردم مقاومت را به پیش ببریم؛ 
کارآفرینان��ی که در ح��وزه دانش بنیان ها پیش رفته اند، توانس��ته اند در 
اقتصاد مؤثر باش��ند؛ ما اجازه نمی دهیم هیچ کش��وری با مردم ایرانی با 

زبانی جز تکریم صحبت کند.
او تأکید کرد: فقط با نش��ان دادن اقتدار اس��ت که اگر الزم باش��د در 

حوزه مذاکره نیز می توانیم آنها را سر جای خود بنشانیم.
اتاق ایران آماده تدوین راهبرد توسعه صنعتی است

در مراس��م روز ملی صنعت و معدن، رئیس ات��اق بازرگانی ایران نیز 
به عن��وان نماین��ده بخش خصوص��ی از آمادگی این نهاد ب��رای تدوین 
اس��تراتژی صنعتی کش��ور خبر داد و گفت: چنانچه دولت و مجلس به 
بخش خصوص��ی مأموریت دهند که راهبرد توس��عه صنعتی را تدوین 
کند، با هزینه خود این کار را انجام خواهیم داد، اما به ش��رط اینکه قول 

دهند که پس از تدوین در کتابخانه ها خاک نخورد.
غالمحس��ین شافعی با اش��اره به اینکه مطابق آمارهای رسمی، سهم 
بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال گذش��ته از 
14.4درصد در س��ال 93 به 12.1درصد رسیده است، افزود: این کاهش 
تأمل برانگیز است ضمن اینکه براساس آمارها، نرخ رشد تشکیل سرمایه 
ناخالص در ماش��ین آالت در س��ال 97 منفی 6.9درصد بوده که نش��ان 
می دهد تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعت بسیار کم شده است.

شافعی نبود نظارت در اجرای قوانین را یکی از عوامل اصلی بی ثباتی 
و پیش بینی ناپذی��ری آینده دانس��ت و گفت: باالتر از مس��ائلی همچون 
حمای��ت از صنعتگران و کمبود نقدینگی ها، باید محیط کس��ب وکار را 
ب��رای فعالیت ه��ای اقتصادی آم��اده کرد. دولتم��ردان اگر خوب گوش 
بدهند می ش��نوند که بسیاری از صنعتگران می گویند پول نمی خواهیم، 

بلکه زد و بندها و سورپرایزهای هر روزه را از جلوی پای ما بردارید.
رئیس اتاق ایران گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال حذف 
قوانین مزاحم اس��ت، اما 10 برابر آن قوانی��ن مزاحم جدید پیش روی 

ما وجود دارد.
ب��ه گفته ش��افعی، بزرگ ترین مش��کل واحدهای صنعت��ی، بی ثباتی 
و غیرقابل پیش بین��ی ب��ودن قیم��ت م��واد اولی��ه اس��ت به طوری ک��ه 

تولیدکنندگان و صنعتگران برای فردای خود خواب راحتی ندارند.
او با بیان اینکه دش��واری های تأمین مالی مسئله بزرگی است، گفت: 
هزینه هایی که در یک س��ال اخیر به بخش های مولد وارد شده ریسک 
فعالیت های این بخش ها را باال برده و به همین دلیل بانک ها تمایلی به 

اعطای وام به این بخش ها ندارند.
رئیس اتاق ایران گفت: مطابق آمارهای رسمی، سهم صنعت و معدن 
از تس��هیالت پرداختی از 31.6درصد در س��ال 90، امروز به 27درصد 
رس��یده و به همین دلیل باید بازنگری اساسی در سیاست های صنعتی 

کشور انجام شود.
وی تصریح کرد: مس��یری ک��ه تاکنون طی کرده ایم در حد توس��عه 
صنعتی کش��ور نبوده، بر این اساس باید اصالح مسیر انجام شود و یکی 
از راه های اصالح مسیر، تدوین راهبرد توسعه صنعتی و اجرای آن است.

ش��افعی گفت: امروز سیس��تم انگیزش��ی و پاداش دهی کش��ور برای 
کارهای غیرمولد، داللی و واس��طه گری است و تا زمانی که این سیستم 
به س��مت تولید حرکت نکند، بی فایده است مگر اینکه همه با هم برای 
ایجاد یک نقطه آغاز جدید برای تغییر مسیر صنعتی کشور تالش کنیم.

نقشه راه معدن و فعالیت های معدنی اجرا شود
در ادام��ه این مراس��م، محمدرض��ا بهرامن رئیس خان��ه معدن ایران 
نی��ز ب��ا تأکید بر پیگیری رف��ع مقررات مخل تولید و اجرای نقش��ه راه 
معدن و فعالیت های معدنی ب��رای حمایت از تولیدکنندگان این حوزه، 
گفت: بدون در نظر گرفتن ش��اخصه های توسعه اقتصادی نمی توانیم از 
پیش��رفت صحبت کنیم، در بس��یاری از تولیدات در رده های برتر دنیا 

هستیم و با تحریم ها مقابله می کنیم.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری اتاق ایران، او روز مل��ی صنعت و معدن را 
فرص��ت مغتنم��ی برای معرف��ی توانمندی های ح��وزه صنعت و معدن 
دانس��ت و گفت: وجود بنگاه های بزرگ معدنی و صنعتی ظرفیت بسیار 
خوبی برای تأمین نیازمندی های مختلف اس��ت، ب��ا بهره گیری از توان 

تولیدی کشورمان، به سمت افزایش تولید و رفع بیکاری پیش برویم.
رئی��س خان��ه معدن ای��ران با بیان اینکه با حمایت س��ران س��ه قوه 
می توانیم مسیرمان را برای رسیدن به قدرت اول منطقه و مسیر توسعه 
هموار کنیم، افزود: راه توس��عه همه جانبه، پرداختن به توس��عه صنعتی 
و معدنی اس��ت که بار سنگین آن برعهده دستگاه های ذی ربط و بخش 

خصوصی است.
این پیشکس��وت ح��وزه معدن ادام��ه داد: بخش خصوصی س��رمایه 

عظیمی در اقتصاد کش��ور اس��ت که باید برای تحقق توسعه اقتصادی 
از ظرفیت های آن اس��تفاده شود. در این مس��یر کمک به اجرای نقشه 
راه معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از اولویت های سال رونق تولید 
ضروری اس��ت ضمن اینکه پیگیری رف��ع مقررات مخل تولید در جهت 
حمایت از صنعتگران و معدنکاران و تولیدگران باید در دس��تور کار قرار 

بگیرد.
سفارتخانه ها در حوزه اقتصاد و تجارت فعال شوند

در ادامه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عزم مان 
بر این است که در این جنگ اقتصادی کمربندهای مان را محکم ببندیم، 
گفت: باید قبول کنیم که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و دشمن 
برای رسیدن به هدف خود برنامه دارد؛ پس ما هم باید مثل تولیدکنندگان 
کش��ورمان که باوجود مشکالت زیاد، مردانه پای کار ایستاده اند، آستین ها 

را باال بزنیم.
عزیز اکبریان افزود: در ش��رایط جنگ اقتصادی باید فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به سمت پنجره واحدی برود و سفارتخانه های جمهوری اسالمی 

ایران در دیگر کشورها نیز در حوزه های اقتصادی و تجاری فعال شوند.
او ب��ا بیان اینکه هدف دش��من در جنگ اقتص��ادی، افزایش بیکاری و 
نارضایتی عمومی است، گفت: در جریان جنگ اقتصادی دشمن به دنبال 
کاهش م��واد اولیه موردنیاز بنگاه های تولیدی و افزایش هزینه های تولید 
است و متأسفانه فعاًل 65درصد هزینه های تولید در بنگاه ها افزایش یافته 

است.
اکبریان با اش��اره به اینکه دشمن می خواهد ریسک سرمایه گذاری را در 
کش��ور کاهش دهد، ادامه داد: افزایش قیمت ها، کاهش صادرات و کمبود 
مواد اساس��ی و موردنیاز مردم دیگر اهداف دشمن در این جنگ اقتصادی 

است.
این نماینده مجلس گفت: س��هم صنعت از تس��هیالت بانکی 27درصد 
اس��ت و با وضعیت کنونی، افزایش نقدینگی هم به سمت صنعت نخواهد 
رفت؛ به گونه ای که آمارها نش��ان می دهد در 10 سال اخیر حداکثر رشد 

اقتصادی 2.2درصد و رشد نقدینگی 26درصد بوده است.
او با تأکید بر اینکه باید برای ورود نقدینگی به حوزه صنعت و تولید اقدام 
شود، افزود: سهم تولید از تسهیالت باید ارتقا یابد و برای این کار، بازنگری 

و رفع قوانین مخل تولید یک ضرورت است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با سوق دادن فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی باید به سمت پنجره واحدی برود به گونه ای که تشریفات 
گمرک��ی برای حمایت از تولید کاه��ش یابد، به بنگاه های تولیدی تنفس 

مالیاتی بدهیم و از فعالیت های جزیره ای خودداری شود.
تدبیر بانک مرکزی باعث بهبود شرایط ارزی شد

رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: امروز وضعیت ارز 
نابسامانی گذشته را ندارد و تالش های خوبی در حوزه بانک مرکزی شده 

است، فکر، تصمیم گیری و تدبیر و تالش باعث بهبود شرایط شده است.
علی الریجانی گفت: بانک مرکزی با کمک کمیسیون اقتصادی و مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس برنام��ه تدوین کرد که پس از بح��ث و تصویب در 
ش��ورای هماهنگی سران قوا تصمیم گیری کردیم و اکنونی به نتیجه های 

خوبی هم رسیدیم.
الریجانی با بیان اینکه برای صیانت از تولید نیاز به تدبیر است نه قانون، 
افزود: ما برای صیانت از تولید و زنده نگه داش��تن ظرفیت تولید کشور در 
شرایط فعلی، احتیاج داریم که ساز و کارهای متناسب برای تولید در نظر 

بگیریم که خیلی از آنها هم قانون نیست بلکه تدبیر است.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: اینکه می گویم همه باید 
پشتیبان این پیشران توسعه کشور یعنی صنعت باشند به این معنا است 
که به هر چقدر که وزیر صنعت به دنبال این موضوع اس��ت، وزیر اقتصاد 
و بان��ک مرک��زی هم باید این موضوع را دنبال کنند چراکه این پیش��ران 

اقتصاد کشور است.
به گفته وی، اصالح ساختار اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که به بانک ها، 
صندوق های بازنشستگی مختلف و نظام یارانه ای در کشور شامل می شود 

و بخشی هم به نظام مالیاتی کشور مربوط است.
رئیس مجلس با اش��اره به برخی از اشکاالتی که در نظام مالیاتی کشور 
وج��ود دارد، اف��زود: در بخش های تولید و یا بخش های��ی مانند کارکنان 
دانش��گاه یا آموزش و پرورش و ی��ا ادارات دولتی که حقوق ثابت دریافت 
می کنن��د و ی��ا کارگران و تولیدکنن��دگان، مالیات خیلی روش��ن گرفته 
می ش��ود، اما آنهایی که در بخش ه��ای ملکی کار می کنند و یا آنهایی که 

زدوبندهای تجاری دارند، مالیات بحق گرفته نمی شوند.
الریجانی در پایان گفت: س��وق دادن مالیات به س��مت تولید، این حوزه 
را با مش��کل مواجه کرده اس��ت. باید این نظ��ام مالیاتی تغییر کند؛ البته 
پیشنهاداتی هم ارائه شده است که این تغییر در اصالح ساختار اقتصادی 

کشور یک امر ضروری است، اما پیچیدگی دارد و باید پیگیری شود.

از تدوین استراتژی توسعه صنعتی تا تدبیر بانک مرکزی در بهبود شرایط ارزی 

در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن چه گذشت؟
یادداشت

نقد رؤیای اشتغال زایی با پول پاشی

ش��غل و اشتغال همچون سایر مفاهیم اقتصادی تعاریف علمی و خاص خود 
را دارند و نمی توان به صرف توزیع پول به متقاضیان، مدعی ایجاد اش��تغال در 
معنای پایدار آن شد. یکی از دوگانگی های بسیار بزرگ دولت در موضوع اشتغال، 
ع��دم اکتفا به وعده ها و ارق��ام و اعداد قابل تحقق و روی آوردن به بزرگ نمایی 
و پیش بینی های آرمانی و ناشدنی است که البته این رویه به جز ایجاد تردید و 

بدبینی هیچ حاصل و فایده دیگری در بر نخواهد داشت.
دولت در یک فرآیند تبلیغاتی گسترده از ایجاد یک میلیون شغل برای سال 
97 خبر داد که متعاقب آن و با گذش��ت زمان مش��خص ش��د قادر به تحقق 
50درصد یک میلیون ش��غل هم نبود. ذکر این نکته هم ضروری اس��ت که بر 

اشتغال محقق شده در سال 97 هم نمی توان عنوان شغل اطالق کرد.
طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بخش محقق شده 
از وعده یک میلیون ش��غلی س��ال 97 بخش��ی از این فرصت های شغلی از نوع 
اشتغال کم  کیفیت، اشتغال غیررس��می و ُخرد هستند، به گونه ای که صاحبان 
این فرصت ها حتی تحت پوش��ش تأمین اجتماعی هم نمی توانند قرار بگیرند. 
به عب��ارت  دیگر هیچ مقدار از آن عدد خیال انگیز یک میلیونی رهس��پار بخش 

صنعت یا تولید نشد.
از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که دولت با طرح ادعاهای بزرگ 
و شبه پوپولیستی مجبور به پول پراکنی در میان مخاطبان مختلف می شود، اما 
آیا با این کار به هدف موردنظر یعنی اشتغال مؤثر و پایدار دست خواهد یافت؟ 

از دیدگاه نگارنده و بسیاری از صاحب نظران پاسخ به این سؤال منفی است.
ش��کی نیست که اشتغال یک دغدغه داخلی و منحصر به کشور ما نیست و 
کشورهای زیادی از این معضل و آسیب رنج می برند، لذا اگر قرار بر این باشد که 
با پخش کردن بدون برنامه پول می توان به اشتغال مولّد و حقیقی رسید، قطعاً 
بس��یاری از کش��ورها باید قبل از ما منابع مالی خود را به شیوه دولت خودمان 
توزیع یا پخش می کردند و مشکل اشتغال کشورشان را حل می کردند، بنابراین 
برای سرفصل مهمی به نام اشتغال نمی توان آمار و پیش بینی های اغراق آمیز ارائه 
کرد زیرا تحقق وعده های بزرگ قبل از هر چیز به برنامه، ساختار و زمینه های 
مرتبط از جمله منابع مالی نیاز دارد. نکته عجیب این اس��ت که دولت به جای 
بازنگری در این شیوه اشتغال آفرینی ناموفق، در ابتدای هر سال، ادعایی شبیه 
به ادعای قبلی خود مطرح می کند، به عنوان مثال اخیراً در کمس��یون تخصصی 
شورای عالی اشتغال بر ایجاد یک میلیون و 90 هزار فرصت شغلی برای سال 98 
متمرکز شده و هدف گذاری کرده است. مدتی قبل رئیس برنامه وبودجه کشور 

نیز از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داده بود.
نکته عجیب تر در این  همه شعار و آمار و وعده های اشتغالی محقق نشده این 
است که طبق برنامه ششم توسعه، شرط کاهش بیکاری تحقق رشد اقتصادی 
س��االنه 8درصدی قرار داده شده است که با توجه به شرایطی که کشور با آنها 
دست به گریبان است، چنین رش��دی از اساس منتفی بوده و طبق اعالم مرکز 
آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 97 با احتساب درآمدهای نفتی، منفی 
4.9درصد بیان شده است؛ ازاین رو معلوم نیست استناد به یک واقعیت ناموجود 
)رش��د 8درصدی( و مبنا قرار دادن آن در موضوع اشتغال از کدام منطق سلیم 
اقتصادی سرچشمه می گیرد. به مسئوالن و سیاست گذاران به ویژه دولتمردانی 
ک��ه عالقه وافری به بزرگ نمای��ی واقعیت های اقتصادی دارن��د و میزان ایجاد 
اش��تغال در کش��ور را نه براساس رشد اقتصادی اعالم ش��ده از سوی مرکز آمار 
بلکه براساس رش��د فرضی و نامحقق 8درصد برنامه ششم اعالم می کنند باید 
گفت که این شیوه ها هیچ تناسبی با شرایط سخت این مرحله ندارد و با مفهوم 
اقتصاد مقاومتی که براساس واقعیت ها و حقایق طراحی شده است، فرسنگ ها 
دور است. به عنوان یک فعال اقتصادی بر این اعتقاد هستم که دولت با اجتناب 
از هرگونه اغراق و با حرکت در چارچوب یک برنامه ریزی واقع بینانه و هدفمند 
می تواند در حد و اندازه توان خود در مسئله اشتغال ورود کند و سامان بخش این 

معضل بزرگ اجتماعی - اقتصادی شود.

برای ارسال به مجلس
مالیات بر عایدی سرمایه منتظر تأیید وزیر اقتصاد

با گذشت حدود یک سال از وعده وضع فوری مالیات بر عایدی سرمایه، اخیرا 
معاون وزیر اقتصاد از آماده بودن این الیحه به شرط تایید وزیر اقتصاد خبر داده 
اس��ت. به گزارش ایسنا، ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه از مرداد پارسال آغاز 
شد؛ زمانی که فعالیت های داللی در اقتصاد اوج گرفت و بازارهای سرمایه ای پس 
از افزایش قیمت دالر یکی پس از دیگری ملتهب شدند و نقدینگی 1600 هزار 

میلیاردی مانندی سیلی همه بازارها را درنوردید.
اوایل مردادماه پارس��ال حسین میرش��جاعیان، معاون وقت وزارت اقتصاد با 
بیان اینکه با طرح مالیات بر س��رمایه ها می توان جلوی سفته بازی ها را گرفت، 

از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد.
از زمان وعده تش��کیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای 
مالیات بر سرمایه تدبیری بیندیش��د، حدود یک سال می گذرد و در این مدت 
دالالن هرچه خواسته و توانسته اند با اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مانند بازار 
مسکن کرده اند و با این حال حتی الیحه این نوع مالیات برای ارائه به مجلس هم 
آماده نشده است. در اقتصاد بدون مالیات بر عایدی سرمایه ایران، هیچ خرید و 
فروش و فعالیت سوداگرانه ای مالیات نمی دهد، در حالی که فعالیت های مولد با 
انواع و اقسام مالیات ها احاطه شده اند و چه بسا در سال بدون نفت اقتصاد ایران، 

مجبور شوند جور کمبود درآمدهای دولت را هم بکشند.
پیش از این مس��ئوالن وزارت اقتصاد از آماده ش��دن الیحه مالیات بر عایدی 
س��رمایه تا اواخر خردادماه خبر داده بودند که با گذشت 10 روز از تیرماه هنوز 
خب��ری از این الیحه نیس��ت. با این حال محمدعلی دهق��ان دهنوی - معاون 
اقتص��ادی وزارت اقتصاد - درباره آخری��ن وضعیت تدوین این الیحه گفته که 
کلیات این الیحه به تأیید کارشناس��ان رس��یده است که در صورت تأیید وزیر 

اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه مالیات بر عایدی س��رمایه در هر کشوری مورد 
استفاده قرار می گیرد، گفت که در تدوین این الیحه باید مالحظاتی را در نظر 

بگیریم تا باعث انحراف و جابه جایی سرمایه ها به جاهای دیگر نشویم.
بر این اس��اس ظاهراً باید تا میانه های تیرماه نیز برای تهیه الیحه مالیات بر 
عایدی سرمایه صبر کنیم، اما این تازه آغاز مسیر خواهد بود، چراکه مالیات بر 
عایدی سرمایه احتماالً به یکی از جنجالی ترین طرح های اقتصادی کشور تبدیل 
خواهد شد که حتماً در مجلس نیز البی های مختلفی را فعال می کند که همین 

مساله باعث می شود کار تصویب الیحه به درازا بکشد.
از طرف دیگر همانطور که می دانیم چند ماهی بیش��تر به عمر مجلس دهم 
باقی نمانده و اگر این الیحه زودتر به مجلس نرود و توس��ط نمایندگان همین 
دوره تصویب نش��ود احتماالً کارش برای تصویب در دوره های بعدی سخت تر و 

طوالنی تر هم خواهد شد.
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بانک مرکزی اعالم کرد
سامانه نیما ریسک های معمول تجارت را 

پوشش نمی دهد
بعد از انتش��ار گزارش��ی از س��وی خبرگزاری مهر درباره تخلف چند صد 
میلیاردی یک صرافی در سامانه نیما، بانک مرکزی اعالم کرد رسالت سامانه 
نیما ایجاد فضای مناس��ب برای اطالع خریداران و فروشندگان ارز از میزان 
عرضه و تقاضای آن و تسهیل داد و ستد بوده و پوشش ریسک های معمول 

تجارت را شامل نمی شود.
به گزارش بانک مرکزی، انتش��ار مطالبی در رسانه ها، باعث ایجاد ابهامات 
و س��واالتی درخصوص صحت و سقم بروز تخلف در سامانه نیما شده است. 
این در حالی است که سامانه نیما بستری برای انجام مبادالت بین بانک ها، 
صرافی ها و س��ایر طرفین مبادالت تجاری کش��ور است و تاکنون موردی از 

اختالل یا نفوذ در آن مشاهده نشده است.
اطالعات منتشره، حاکی از نبود ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد 
اس��ت که ریس��کی محتمل در تمام معامالت بوده و ارتباطی با بستر انجام 
معامله ندارد. در این ارتباط امنیت س��امانه نیما مشروط به سالمت طرفین 
معامالت کماکان پا برجاس��ت و کوچک ترین ریس��کی از این محل متوجه 

مشتریان و مراجعان نخواهد شد.
با توجه به امکان در دس��ترس نبودن اطالعات حساب عرضه کنندگان ارز 
در بانک های خارجی، پوش��ش ریس��ک های ناشی از رفتار عرضه کنندگان و 
متقاضیان ارز توس��ط سامانه نیما انتظاری نادرست است و هر دو گروه باید 
پس از اطمینان از صحت و س��قم اطالع��ات طرف مقابل اقدام به انجام داد 

و ستد کنند.
هشدارهای الزم توسط سامانه، به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان 
و صادرکنندگان بانک ها و صرافی ها در زمان آغاز فرآیند معامله داده ش��ده 
و این افراد می بایست مالحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرآیند 

مدنظر داشته باشند.
انجام معامالت خرید و فروش ارز توس��ط واردکنندگان و صادرکنندگان 
به دو روش »پرداخت یا واریز ارز پس از دریافت ریال« و »پرداخت یا واریز 
ارز قبل از دریافت ریال« بوده که بالطبع مسئولیت این انتخاب نیز برعهده 

متقاضی خواهد بود.
بانک مرکزی تصریح کرده است: رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب 
ب��رای اطالع خری��داران و فروش��ندگان ارز از میزان عرض��ه و تقاضای آن 
و تس��هیل داد و س��تد بوده و پوش��ش ریس��ک های معمول تجارت را دربر 

نمی گیرد.

در 2 ماه نخست امسال 
21 میلیارد تومان سفته و برات برگشت خورد

در دو ماه ابتدایی امسال بیش از 21 میلیارد تومان سفته و برات در تهران 
برگشت خورده است.

 بررس��ی ش��اخص های اقتصادی در ابتدای سال جاری و طبق آماری که 
بانک مرکزی منتش��ر کرده است، نش��ان می دهد که در دو ماه ابتدای سال 
جاری حدود 8میلیارد و 700 میلیون تومان سفته و برات در تهران فروخته 
شده که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 41درصد افزایش دارد.

این در حالی است در این مدت 1000 برگ سفته و برات برگشت خورده 
که 0.3درصد افزایش نش��ان می دهد. همچنین مبلغ سفته و برات برگشت 
خورده به 21 میلیارد تومان می رس��د که در مقایسه با دو ماه ابتدایی سال 

گذشته 3.7درصد کاهش دارد.
همچنی��ن طبق آمار ش��عبه واخواس��ت دادگس��تری اس��تان تهران در 
اردیبهش��ت ماه 1398 معادل 700 برگ س��فته و برات ب��ه مبلغی معادل 
140 میلیارد و 200 میلیون ریال در ش��هر تهران واخواس��ت ش��د. در این 
ماه ش��اخص های تعداد و مبلغ س��فته و برات واخواس��ت شده به ترتیب به 
اعداد 83.5 و 76 رس��ید که در مقایس��ه با ماه قبل به ترتیب 76.9درصد و 
95.4درصد افزایش و نس��بت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.2درصد و 

11.5درصد کاهش داشته است.
ش��اخص متوس��ط مبل��غ یک برگ س��فته و برات واخواس��ت ش��ده در 
اردیبهش��ت م��اه 1398 ب��ه ع��دد 91.1 رس��ید. عدد ش��اخص مذکور در 
اردیبهش��ت ماه 1397 معادل 98.5 بوده اس��ت. در دو ماه اول سال 1398 
معادل یک هزار برگ س��فته و برات ب�ه مبلغی معادل 211میلیارد و 900 

میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.
در این دوره متوس��ط ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست 
ش��ده به ترتیب به اعداد 65.4 و 57.5 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 
قب��ل از لح��اظ تعداد 0.3درصد افزایش و از لح��اظ مبلغ 3.7درصد کاهش 
نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده 
در دوماه اول سال 1398 به عدد 86.8 رسید. عدد شاخص مذکور در دوماه 

اول سال 1397 معادل 88 بوده است.

وزیر راه خبر داد
ورود دولت به بازار اجاره مسکن

وزیر راه از تدوین نظام اجاره داری حرفه ای و ورود استارت آپ ها به حوزه 
اجاره داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.

به گزارش ایِبنا،  محمد اس��المی افزود: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ 
زمان��ی مداخله نکرده چراکه ب��ه لحاظ قانونی حق ندارد ب��رای بازار اجاره 
س��قف قیمتی تعیین کند. وی اضافه کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و 
مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده، اما 
ما س��عی کرده ایم یک اقدام مهمی را در دس��تور کار قرار دهیم و آن ایجاد 

نظام اجاره دار حرفه ای است.
اس��المی با اش��اره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه ای را ساماندهی 
کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارت آپ ها را 
به حوزه اجاره داری پایه گذاری کرده ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش 

مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی توضیح داد: چندی پیش با استارت آپ های پیشرو 
و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نشس��ت مشترک دو ساعته ای 
را برگزار و همه جوانب ورود اس��تارت آپ ها را بررس��ی کردیم و به توافقات 

مهمی در این حوزه رسیدیم.
وی اف��زود: س��عی داریم ب��ا ایجاد نظ��ام اج��اره داری حرف��ه ای و ورود 
اس��تارت آپ ها ت��ب و تاب بازار اج��اره را کاهش دهیم و مالک و مس��تاجر 
بتوانند راحت تر و روان تر با یکدیگر در ارتباط باش��ند. اس��المی در پاسخ به 
این س��وال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ 
گفت: بازار مس��کن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما همه تالش خود را 

برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده ایم.

بانکنامه

سیل عظیم معضالت صدور دسته چک ها باعث شد تا بانک مرکزی در 
صدد  صید مش��کالت این س��ند بانکی برآید و از سامانه ای به نام سامانه 
صیاد در 26 شهریورماه سال 96 رونمایی کند؛ سامانه ای که با کدگذاری بر 
روی هر برگ از دسته چک ها این امکان را به طرفین می دهد تا اطالعات 
صحیح و بروز حساب فرد صادرکننده چک را بدون مراجعه به شعب بانکی 
به دس��ت بیاورد. این درحالی است که برخی از مشتریان بانکی شکایاتی 
درخصوص مشکالت سامانه یکپارچه صدور چک دارند و از چالش های تازه 

سامانه صیاد خبر می دهند.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، عملکرد س��امانه صی��اد به این 
صورت اس��ت که با مراجعه مشتری به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور 
دسته چک توسط کاربر شعبه انجام و در صورت تأیید توسط رئیس شعبه، 
درخواست موردنظر به منظور استعالم به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال 
می ش��ود. چنانچه درخواس��ت دهنده از نظر بانک مرکزی واجد ش��رایط 
دریافت دس��ته چک باشد، درخواس��ت مورد اشاره از سامانه صیاد به گروه 
صدور دس��ته چک به منظور شخصی سازی و چاپ چک ارسال می شود و 
دسته چک جدید توسط بانک مذکور صادر خواهد شد. همچنین فردی که 
اقدام به وصول چک می کند برای اطالع از حس��اب صاحب چک به بانک 
مراجعه نمی کند و با ارس��ال پیامک می تواند از اطالعات دارنده حس��اب 

مطلع شود.
اعالم وضعیت صادرکننده چک با رنگدانه های بانک مرکزی

افراد با ارس��ال شناسه اس��تعالم 16 رقمی مندرج در چک های صیادی 
که در باالی هر برگ چک درج شده است، به سامانه استعالم پیامکی این 
بانک با سرش��ماره 701701  از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر 
تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع می شوند. 
بر این اس��اس و در پیامک پاس��خ، اطالع رسانی به صورت رتبه بندی شده 

براساس یکی از رنگ ها اعالم می شود:
* وضعیت س��فید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی 

بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
* وضعی��ت زرد: صادرکنن��ده چک دارای یک فقره چک برگش��تی یا 

حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

* وضعی��ت نارنج��ی:  صادرکننده چ��ک دارای دو تا چه��ار فقره چک 
برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

* وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای 5 تا 10 فقره چک برگشتی 
یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

* وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی 
یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.

در ادامه عملیات اس��تعالم وضعیت صادرکنن��ده چک، آنطور که بانک 
مرکزی اعالم کرده اس��ت، هزینه هر اس��تعالم پیامک موفق 350 تومان 
اس��ت، اما در همین حال، یکی از مشتریان بانکی خبر داده بانک مرکزی 
بابت  اس��تعالم چک رقم 500 تومان را کس��ر کرده که این موضوع  جای 

تامل دارد!
اما مش��کل دومی که این روزها بس��یار دیده می شود امکان جعل چک 
و همچنین اعالم وضعیت س��فید برای افرادی اس��ت که چک برگش��تی 
داش��ته اند. در همین زمینه، علی وارث، دبیر کمیس��یون مبادالت کانون 
بانک های خصوصی به اهمیت سامانه صیاد برای سهولت در صدور دسته 
چک ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با ورود سامانه صیاد به نظام بانکی، 
هرچند با کم و کاستی های موجود، صدور دسته چک برای افراد حقیقی و 

حقوقی با دقت باالتری بررسی می شود.
وی افزود: در واقع س��امانه صیاد منجر ش��ده اس��ت تا ب��ا ورود جدی 
بانک مرکزی برای هویت س��نجی افراد جهت صدور دسته چک به میزان 
چش��مگیری از برگشت چک ها در کش��ور جلوگیری شود البته هنوز هم 

شاهد برگشت چک ها هستیم.
 وارث تاکید کرد: بانک مرکزی روزانه در دو2 نوبت اطالعات افرادی که 
نیازمند دس��ته چک هستند را از طریق فایل های مخصوصی به بانک های 
درخواس��ت کننده چک ارس��ال می کند. بانک ها نیز موظفند تحت عنوان 
قانون صدور دس��ته چ��ک صیادی، برای افرادی که عقبه مناس��بی برای 

دریافت چک دارند، اقدام کند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: مشکالت متعددی هم در مسیر اجرای این 
قانون وجود دارد که به نظر می رسد نیازمند هزینه کرد و دقت بانک مرکزی 
اس��ت. اولین مورد امکان جعل از طریق دستگاه های کارتریچ معمولی در 

انتش��ار سریال چک هاست، این دستگاه ها دارای جوهر معمولی هستند و 
به مرور زمان و با اس��تفاده از مواد شوینده خاص امکان پاکسازی و جعل 
شماره آن وجود دارد که بانک ها باید در این زمینه به شدت هوشیار عمل 
کنند. برای صدور دس��ته چک های صیادی بای��د از کارتریج های 849 و 

جوهر های امنیتی استفاده شود تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.
 ب��ه گفت��ه وی، مورد دیگر، اس��کن چک های بین بانکی و ارس��ال آن 
به صورت فکس به ش��عب بانکی اس��ت که قرار بود ای��ن روند به صورت 
پرینت رنگی و اسکنرهای رنگی صورت بگیرد اما هنوز محقق نشده است. 
اسکنرهای فعلی در برخی موارد شماره سریال چک ها را نامشخص ارسال 

می کند.
این مقام مس��ئول در پایان گفت: بانک ها ب��رای کاهش میزان جعل از 
ماه های گذش��ته چک های غیرصیادی را کنار گذاشته اند و در حال حاضر 
تمام کشور از دسته چک های یک اندازه و یک شکل استفاده می  کنند که 

تنها تفاوت آن، نشان تجاری بانک صادرکننده است.
مشتریان در استعالم چک صیادی دقت کنند

همچنین یک منبع آگاه در بانک مرکزی در پاس��خ به ابهام ایجادشده 
مبنی بر اینکه برخی استعالم ها از سامانه صیاد صحیح نیست، گفت: این 
موض��وع صحت ندارد اما محدوده زمانی این امکان را به وجود می آورد که 

فردی که چک برگشتی دارد در استعالم وضعیت وی سفید اعالم شود.
وی افزود: به طور مثال فردی برای استعالم چکی که امروز موعد وصول 
آن اس��ت، پیامکی را به س��امانه بانک مرکزی ارسال می کند و فرد دارای 
چک در آن لحظه هیچ چک برگش��تی در سیس��تم بانکی خود ندارد، اما 
پس از اس��تعالم، یکی از چک های وی برگشت می خورد و در نتیجه افراد 

تصور می کنند اطالعات بانک مرکزی صحیح نیست.
 این منبع آگاه بیان کرد: به بس��یاری از ش��هروندان و مشتریان بانکی 
اعالم کرد ه ایم که درست در زمان وصول چک نسبت به استعالم فرد دارای 
دس��ته چک اقدام کنند. به هیچ عنوان امکان ندارد سامانه صیاد فردی را 
که دارای چک برگشتی است با وضعیت سفید اعالم کند.اطالعات دریافتی 
بانک مرکزی بر خط و از به روزترین اطالعات است و به هنگام صدور دسته 

چک، برای افراد بدسابقه امکان صدور دسته چک را نمی دهد.

چرا وضعیت برخی بدهکاران بانکی سفید اعالم می شود؟

چالش های جدید سامانه صیاد

بانک  پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و در مراسمی با 
حضور سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش، عملیات ساخت سه مدرسه در مناطق 
س��یل زده استان گلس��تان را آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، در 
این مراس��م که با حضور دکتر حسینی سرپرس��ت وزارت آموزش  و  پرورش، دکتر 
حق ش��ناس استاندار گلستان، امام جمعه اهل تسنن منطقه، مهندس دوستی عضو 
هیأت عامل بانک  پاسارگاد، رئیس سازمان نوسازی مدارس، فرماندار آق قال، مدیران 
کل آموزش و پرورش و نوس��ازی مدارس اس��تان و جمعی از مس��ئوالن استانی و 
شهرس��تانی برگزار شد، کلنگ ساخت مدرسه چهار کالسه شهید مفتح صحنه به 
مس��احت 540 مترمربع، مدرسه شش کالسه امیرکبیر قرنجیک به مساحت 785 
مترمربع و مدرس��ه سه کالسه ساالر صحنه پیر آغاج در مساحت 306 مترمربع به 

صورت متمرکز و با اعتبار 5 میلیارد تومان، بر زمین زده  شد.
براس��اس این خبر، دکتر حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن بیان 
این مطلب که در کنار حادثه تلخ س��یل در کشور، سیل مهربانی مردمی هم شکل 
گرفت، گفت: در اس��تان گلس��تان 324 آموزشگاه در پی وقوع حادثه سیل، آسیب 
دید، اما خوش��بختانه در آموزش و پرورش مثلثی به نام خیرین مدرسه س��از اعم از 

بانک و افراد حقیقی و حقوقی، آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس حضور 
دارند که با جان و دل به یاری آمدند. این خیرین نه در کنار آموزش و پرورش بلکه 

در قلب آن جای دارند.
وی ضم��ن تقدی��ر از بان��ک  پاس��ارگاد به دلیل مش��ارکت در س��اخت مدارس 
تخریب ش��ده در حادثه س��یل ادامه داد: امروز هم ش��اهد حضور بانک  پاسارگاد به 
عنوان یکی از آن س��ه ضلع مثلث هس��تیم. این بانک مبلغ 5 میلیارد تومان برای 

ساخت حداقل سه مدرسه در مناطق سیل زده گلستان تعهد کرده  است.
همچنین در این مراسم مهندس دوستی عضو هیأت عامل بانک  پاسارگاد ضمن 
اشاره به اینکه استان گلستان از استان های درخشان و شهیدپرور با مردمی شریف 
است، گفت: بانک  پاس��ارگاد براساس مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی که دارد، 
نس��بت ب��ه مردم ایران تعهد دارد و از بدو تأس��یس اقدامات مؤث��ری را انجام داده 
 اس��ت. این بانک در تمام بحران های پیش آمده در کش��ور، در حد توان به مردم آن 
دیار خدمت کرده  است. وی با قدردانی از استقبال بسیار خوب مردم منطقه، ادامه 
داد: پس از وقوع حادثه سیل نیز به سرعت ستادی در بانک با حضور شخص دکتر 
قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد تشکیل شد. این بانک عالوه بر سایر کمک ها، مبلغ 

30 میلیارد تومان جهت ساخت و بازسازی مدارس در استان های لرستان، خوزستان 
و گلستان اختصاص داد.

وی همچنین با اش��اره به فعالیت های ارزش��مند بانک  پاس��ارگاد در حوزه های 
مختلف و در جهت پیش��رفت کشور، به نقش اساسی این بانک در امر اشتغال زایی 

تأکید کرد.
گفتنی اس��ت بانک  پاسارگاد پس از وقوع حادثه دلخراش سیل، با تشکیل ستاد 
پش��تیبانی جهت برنامه ریزی بهتر برای حمایت از هم میهنان سیل زده، کمک های 
خود را به این مناطق آغاز کرد. در همین راس��تا مقرر ش��د که در سال جاری، کل 
بودجه  تبلیغاتی بانک، صرف مشارکت در بازسازی و ساخت مدارس تخریب شده در 
مناطق سیل زده شود. عالوه بر مشارکت در ساخت مدارس، اختصاص حداقل یک 
روز حقوق سرمایه  انس��انی به این امر خطیر، اهدای نقدی مبلغ 10 میلیارد ریال، 
ارس��ال 900 قلم انواع لوازم خانگی ش��امل 400 دستگاه تلویزیون  و 500 دستگاه 
اجاق گاز برای توزیع در استان گلستان، ارسال 250 هزار بطری آب و 1350 تخته 
پتو و ... بخش��ی از کمک های بانک  پاسارگاد به مناطق سیل زده است. این بانک تا 

حل کامل مشکالت، در میان مردم خواهد بود.

ب��ازار طال و س��که ایران تح��ت تاثیر ریزش ش��دید قیمت ها در بازار 
جهانی طال و همچنین کاهش قیمت ارز در بازار داخلی با ریزشی قابل 
توجه روبه رو ش��د. به گزارش خبرآنالی��ن، قیمت هر اونس طال در بازار 
دیروز دوش��نبه با کاهش��ی در حدود 19دالر هم��راه بود، در عین حال 
ریزش قیمت ارز نیز س��بب ش��د بازار داخلی با شوک کاهشی قیمت ها 
روبه رو ش��ود. بر این اساس، هر سکه تمام بهار آزادی در بازار با پذیرش 
100هزار تومانی قیمت، با تغییر کانال قیمتی مواجه ش��د و 4 میلیون 

و 480 هزار تومان معامله ش��د. به این ترتیب تنها در س��ه روز قیمت 
سکه کاهش��ی 300هزار تومانی را شاهد بوده است. این ریزش در بازار 
بقیه قطعات سکه نیز مشهود بود. به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم به قیمت 4 میلیون و 346 هزار تومان، نیم س��که به 
قیمت 2 میلیون و 313 هزار تومان و ربع سکه به قیمت یک میلیون و 
502هزار تومان معامله شد. سکه گرمی نیز در بازار به قیمت 981 هزار 
تومان فروخته ش��د. بر این اساس هر گرم طالی 18 عیار نیز به قیمت 

425 هزار تومان معامله ش��د که در قیاس با روز قبل کاهش��ی 6 هزار 
تومانی را تجربه کرده اس��ت. همچنی��ن روند نزولی بهای ارزهای عمده 
نیز ش��تاب گرفت، به طوری که در چندی��ن مرحله نرخ ها پایین آمد و 
قیمت دالر در صرافی های بانکی به 12 هزار و 700 تومان رس��ید. دالر 
پس از عقب نش��ینی به کانال 12 هزار تومانی ، روندی کاهشی را دنبال 
ک��رد، بهای فروش دالر که عصر یکش��نبه 12 ه��زار و 950 تومان بود، 

حدود 250 تومان افت کرد.

با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش انجام شد

ساخت 3 مدرسه در مناطق سیل زده استان گلستان توسط بانک  پاسارگاد

طال گرمی 425.000 تومان شد

ریزش عجیب قیمت ها در بازار سکه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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ریزش 1410 واحدی شاخص بورس
بورس کاهشی ماند

در س��ومین روز ای��ن هفته در بورس و فراب��ورس ایران 262 
نماد معامالتی افت کرد و 263س��هم رشد قیمت را تجربه کرد. 
از آنجاکه بیش��تر سهم های بزرگ کاهشی بود کلیت این افت و 
خیزها سبب شد شاخص بورس 1410 واحد و شاخص فرابورس 

8.7 واحد افت را تجربه کند که ادامه روند روز گذشته است.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه رشد شاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی متوقف ش��د و روز دوشنبه نیز این شاخص 1410 واحد 
افت کرد و تا رقم 247 هزار و 122 واحدی کاهش یافت. عالوه 
بر این شاخص کل هم وزن نیز با 97 واحد کاهش رقم 58 هزار 
و 493واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد شناور در این مدت 
1757 واح��د کاهش یافت و به رق��م 278هزار و 334 واحدی 
رس��ید. از طرفی ش��اخص بازار اول و بازار دوم 1390 و 1209 

واحد افت کردند.
برخی نمادهای فلزی و پاالیش��ی بیش��ترین تأثیر کاهنده را 
روی شاخص های بازار سهام داشتند به طوری که فوالد مبارکه 
اصفه��ان به تنهای��ی 450 واحد تأثیر کاهنده روی ش��اخص ها 
داشت. پس از آن پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس 
و پاالیش نفت تبریز س��عی کردند نماگرهای بازار را به س��مت 

پایین هدایت کنند.
در طرف مقابل معدود نمادهایی همچون صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس، س��رمایه گذاری غدیر و س��رمایه گذاری ملی ایران 
س��ه نمادی بودند که تالش کردند شاخص های بازار سرمایه را 
تا حدودی به س��مت باال سوق دهند؛ هرچند که در نهایت این 
تالش ها ناکام ماند و ش��اخص کل ه��م وزن با هم افت را تجربه 

کردند.
اما افت ش��اخص کل هم وزن تنه��ا 97 واحد بود در حالی که 
ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی بی��ش از 1400 واحد افت 
کرد این نش��ان می دهد که عرضه ها در سهم های بزرگ شدت 
بیش��تری داشته و نقش سهم های بزرگ در کاهش شاخص کل 

بیشتر بوده است.
در گ��روه خودرو و س��اخت قطع��ات ارزش معامالت به 117 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی از حجم معامالت 610 
میلیون سهم و اوراق مالی بود. در عین حال خودرویی ها عمدتاً 
کمتر از 3درصد نوسان قیمت را تجربه کردند هرچند که برخی 

از آنها توانستند بیش از 4درصد افت یا رشد را داشته باشند.
گ��روه صنایع ش��یمیایی بعد از خودرویی ها بیش��ترین ارزش 
معامالت را به خود اختصاص داد و پس از این گروه س��یمانی ها 
که روز یکشنبه بیشترین ارزش معامالت را داشتند روز دوشنبه 
در رده س��وم این آمار ایس��تادند. در گروه سیمان و آهک و گچ 

اکثریت نمادها بیش از 4درصد افت قیمت را تجربه کردند.
تعدادی از کارشناس��ان معتقدند پس از رش��د قیمت ها طی 
هفته ها و ماه های گذش��ته بورس به نقطه ای رسیده که باید در 
برخی از س��هم ها اصالح قیمت صورت گی��رد. البته با توجه به 
اینکه رش��د قیمت ها بر مبنای افزایش تولید یا فروش شرکت ها 
نبوده و بیش��تر ب��ه موضوعات ارزی و کالن اقتصادی بس��تگی 
داشته شرایط کلی اقتصاد می تواند بر کلیت وضعیت بازار سهام 

تأثیر بسزایی بگذارد.
در ب��ورس تهران تع��داد نمادهایی که با اف��ت قیمت روبه رو 
شدند به 173 رسید و همچنین 160 نماد رشد قیمت را تجربه 
کردند. تعداد نمادهای مثبت فرابورسی عدد 103 را فراهم کرد 

و تعداد نمادهای منفی 89 نماد بود.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 979 میلیارد تومان رسید 
و حج��م معام��الت آن از 2.8میلیارد س��هم و اوراق مالی باالتر 
رفت. تع��داد معامالت این بازار رقم 279 ه��زار و 317نوبت را 

تجربه کرد.

نماگربازارسهام

ب��ا اینکه ماه ها از مصوب��ه جدید هیات وزی��ران در رابطه با واگذاری 
اس��تقالل و پرس��پولیس می گذرد، ام��ا هنوز راهکاری ب��رای این مهم 
اندیش��یده نشده و ظاهرا مس��ئوالن امر به اتفاق نظر نرسیده اند، چراکه 
اطالع��ات متفاوت و بعضا متناقض از نحوه قیمت گذاری و واگذاری این 

دو باشگاه اعالم می شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، از س��ال گذش��ته ک��ه وزی��ر ورزش و جوانان به 
رئیس جمهوری نامه داد و خواست که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به بخش خصوصی واگذار ش��وند و حس��ن روحانی نیز با این خواس��ته 
موافقت کرد، صحبت های زی��ادی درباره قیمت گذاری و نحوه واگذاری 

این دو باشگاه به گوش می رسد اما این اظهارنظرها همراستا نیستند.
در روزهای پایانی سال 97 سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که این 
دو باش��گاه توسط کارشناس��ان قیمت گذاری شده و قرار است در اولین 
فرصت در سال 1398 جلسه هیأت واگذاری برگزار و این قیمت در این 
جلس��ه تأیید یا رد ش��ود. طبیعتاً اگر هیأت واگذاری آن قیمت را تأیید 
می ک��رد، در مرحله بعد قرار بود آگهی مزایده اس��تقالل و پرس��پولیس 
منتشر شود و داوطلبان در موعد مقرر پاکت های پیشنهاد قیمت را برای 
س��ازمان خصوصی سازی ارس��ال کنند، اما هفته گذشته رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کرد که »مقدمات واگذاری این دو باش��گاه هنوز 

فراهم نشده است.«
در حالی که به تازگی خبرهایی رسیده که قرار است 5درصد از سهام 
باش��گاه ها در فرابورس برای کشف قیمت عرضه شود و سپس 51درصد 
سهام به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد و از طریق فرابورس 
پذیرفته ش��ود. از طرفی گفته ش��ده »به دلیل بدهی ه��ای باال، این دو 
باش��گاه زیان ده هس��تند که موضوع زیان ده بودن می تواند برای عرضه 
آنها در بازار س��رمایه یک مانع بزرگ باش��د«؛ لذا این ابهام همچنان به 

قوت خود باقی است.
ب��ا توجه ب��ه حاش��یه های زیادی که واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل 
و پرس��پولیس در سال های گذش��ته داش��ته و با توجه به صحبت های 
متناقض��ی که درباره واگذاری این دو باش��گاه ص��ورت می گیرد ظاهراً 
در م��ورد نح��وه واگذاری و حتی ارزش گ��ذاری اتفاق نظر وجود ندارد و 

مسئوالن امر باید ابتدا در این مورد به اتفاق نظر برسند.
با اینکه ماه ها از مصوبه جدید هیأت وزیران درباره واگذاری سرخابی ها 
می گذرد، همچنان راهکار واحدی برای این موضوع بیان نشده است که 
نمی توان انتظار داش��ت که واگذاری این دو باش��گاه پرحاش��یه به این 

زودی ها صورت پذیرد.
کشف قیمت سرخابی ها در فرابورس

اما آخرین خبرها از رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی حاکی است که 
سرخابی ها شهریورماه در فرابورس کشف قیمت می شوند.

س��یدجعفر س��بحانی در گفت وگ��و با خبرگ��زاری ف��ارس، در مورد 
واگذاری دو باشگاه فوتبال استقالل و پرسپولیس معروف به سرخابی ها 
گفت: طبق گفته وزیر ورزش و جوانان، براساس مصوبه مجلس باید دو 
باش��گاه فوتبال استقالل و پرسپولیس تا شهریور 98 از طریق فرابورس 
واگذار ش��وند و متولی واگذاری این دو باشگاه وزارت ورزش و جوانان و 

نیز سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. 
وی گفت: وظیفه این دو دس��تگاه فراهم کردن زمینه برای عرضه این 

دو باشگاه فوتبالی از طریق فرابورس است. 
به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی، در جلسه هفته گذشته 
وزارت ورزش و جوان��ان، اعالم کرد که تالش می کند مقدمات واگذاری 
دو باش��گاه س��رخابی ها را برای عرضه در فرابورس فراهم کند که البته 
س��ازمان خصوصی س��ازی تا آن زمان وظیفه ای به عه��ده ندارد، اما در 
عین حال ما هم به موازات آنها کارهای عادی خود و بررس��ی حساب و 
کتاب مالی و به اصطالح صورت های مالی حسابرسی شده دو باشگاه را 

دریافت و بررسی می کنیم. 
سبحانی گفت: کار اصلی برای واگذاری سرخابی ها توسط ورزش و نیز 
سازمان بورس اوراق بهادار انجام می شود که زمینه ورود این دو باشگاه 
را تا ش��هریورماه امس��ال به فرابورس فراهم کند و بعد از آن، کارکرد و 

وظیفه سازمان خصوصی سازی شروع می شود.
استقالل و پرسپولیس برای ورود به بورس نباید زیان ده باشند

مشاور سازمان خصوصی س��ازی درباره اینکه آیا مگر قرار نیست قبل 
از واگ��ذاری هر ش��رکت دولتی، بحث زیان ده بودن آنها برطرف ش��ود، 

گفت: این نکته مهمی اس��ت که وزارت ورزش و جوانان موظف اس��ت 
رعایت کند، گرچه س��ازمان خصوصی س��ازی پیش��نهاد داده بود که به 
خاطر زیان ده بودن، این دو باش��گاه از طریق مزایده واگذار شوند، چون 
بده��ی قابل توجهی دارند، ام��ا مجلس تصویب کرد واگ��ذاری این دو 

باشگاه طبق قانون بودجه 98 از طریق فرابورس انجام شود. 
سبحانی تأکید کرد: البته بررسی صورت های مالی دو باشگاه سرخابی 
نش��ان می دهد که نس��بت به سه س��ال قبل که بحث واگذاری آنها آن 
موقع مطرح بود، االن وضع صورت های مالی خیلی بهتر و شفاف تر شده  
اس��ت؛ چنانکه آن موقع اصال صورت مالی حسابرسی شده نداشتند، اما 
اگر االن زیان ده هم باشند، الاقل صورت های مالی شفافی ارائه می  کنند.

واگذاری بلوکی سهام 51درصدی سرخابی ها
او در مورد اینکه واگذاری دو باش��گاه باید در فرابورس باش��د، گفت: 
تصمیم گیر نهایی وزارت ورزش و س��ازمان بورس هستند و طبق قانون 

مجلس موظف هستند، این دو باشگاه را در فرابورس واگذار کنند. 
به گفته سبحانی، سال گذشته که بحث واگذاری دو باشگاه سرخابی 
از طری��ق مزایده مطرح بود، وزارت ورزش صورت های مالی دو باش��گاه 
را به س��ازمان خصوصی سازی داد که این س��ازمان هم بخشی از آن را 
به کارشناسان رس��می واگذار کرد که در مورد دو باشگاه قیمت گذاری 
رس��می ش��ود که پس از آن نماین��دگان مجلس در قان��ون بودجه 98 
تصویب کردند که واگذاری دو باش��گاه ورزش��ی فقط از طریق فرابورس 

انجام شود، لذا در واگذاری تأمل شد.
به گفته مشاور رئیس س��ازمان خصوصی سازی، قرار است برای ورود 
دو باشگاه سرخابی به فرابورس، ابتدا 5درصد سهام این دو باشگاه برای 
کشف قیمت در فرابورس ارائه شود و بعد از آن، بلوک 51درصدی سهام 
این دو باش��گاه به متقاضی واگذار ش��ود و بقیه سهام به صورت ُخرد به 

مردم و هواداران ارائه شود. 
وی گفت: سازمان خصوصی سازی قبل از اینکه دو باشگاه به فرابورس 
وارد ش��وند، وظیف��ه ای ندارد و فق��ط صورت های مالی آنه��ا را نظارت 
می کند و بعد از آن در جریان واگذاری و بازاریابی  آنها نظارت می کند و 

کار واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد.

سرخابی ها شهریورماه در فرابورس کشف قیمت می شوند

ضد و نقیض های واگذاری سرخابی ها
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قیمت لبنیات افزایش یافت
دبیر س��تاد تنظیم بازار از افزایش قیمت محصوالت لبنی در راستای باال 
رفتن قیمت ش��یر خام خبر داد و گفت از طی هفته های گذش��ته و پس از 
ابالغ این مصوبه، قیمت س��ه محصول پرلبنی مانند ش��یر، ماست و پنیر نیز 

افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا، نیمه خردادماه امسال رضا باکری - دبیر انجمن صنفی 
صنایع لبنی - اعالم کرد که با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت های 
جدید پیشنهادی خود برای افزایش 14درصدی قیمت لبنیات را به سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه دادیم که بعد از بررس��ی و 
تأیید از س��وی این سازمان به ستاد تنظیم بازار برای تصویب و ابالغ ارسال 

خواهد شد.
در این راس��تا عباس قبادی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر 
س��تاد تنظیم بازار - به ایس��نا، گفت: در چهلمین جلس��ه کارگروه تنظیم 
بازار مورخ 22 خردادماه مصوب ش��د ک��ه قیمت محصوالت لبنی پرمصرف 
ش��امل شیر، ماس��ت و پنیر افزایش یابد که البته هر کدام از این محصوالت 
در اندازه ها و حجم های تعیین ش��ده قیمت متفاوتی دارد و براس��اس همین 
مصوبه قرار ش��د قیمت محصوالت لبنی مذکور در دیگر اندازه ها به تناسب 
وزن و درصد چربی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

تعیین و ابالغ شود.
وی با بیان اینکه قیمت محصوالت لبنی در س��ایر اس��تان ها نیز براساس 
میانگی��ن نرخ خرید ش��یر خام توس��ط صنایع لبنی و براس��اس تصمیمات 
کارگ��روه تنظیم بازار اس��تان در س��قف قیمت های ابالغ��ی تعیین خواهد 
ش��د، گف��ت: هم اکنون وضعیت بازار لبنیات نس��بتاً مس��اعد ب��وده و همه 

تولیدکنندگان بر همین اساس محصوالت خود را عرضه می کنند.

قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت افزایش 
یافت

رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان قطع��ات و تعمی��رکاران دوچرخ��ه و 
موتورسیکلت از افزایش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت خبر داد.

مصطف��ی صفرخانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: ل��وازم جانبی 
موتورس��یکلت به میزان نیاز در بازار وج��ود دارد، اما با افزایش قیمت قابل 
توجهی همراه شده و متأسفانه در زمینه واردات، قیمت گذاری کاال و بررسی 

ارز تخصیص داده شده به این محصوالت نظارتی وجود ندارد.
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان قطع��ات و تعمی��رکاران دوچرخ��ه و 
موتورس��یکلت با بیان اینکه افزایش قیمت ل��وازم جانبی تأثیر قابل توجهی 
بر تعمیر موتورس��یکلت داشته اس��ت، گفت: بازار تعمیرات موتورسیکلت با 
رکود مواجه اس��ت و بسیاری از موتورهای مصرفی نیاز به تعمیرات دارند، با 
ای��ن حال در پی افزایش هزینه های خان��وار و کاهش قدرت خرید، مراجعه 
ب��ه واحدهای تعمیرگاهی کاهش یافته و اولویت افراد تعمیر وس��ایل نقلیه 

موتوری خود نیست.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا اتحادیه برای تعمیرات موتورسیکلت 
نرخ دس��توری و رس��می اعالم می کند، یادآور ش��د: در سال های اخیر نرخ 
دس��توری به واحدها اعالم نش��ده و نرخ تعمیرات بر پایه ش��رایط رقابتی از 
سوی واحدهای صنفی تعیین می شود و اتحادیه تنها به شکایت در رابطه با 

دستمزد و تعمیرات موتورسیکلت رسیدگی می کند.
صفرخانی نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه نرخ از س��وی 
این نهاد را غیرمنطقی دانس��ت و گفت: باید نرخ از سوی اتحادیه تعیین، از 
سوی اتاق اصناف تصویب و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت و 
پیگیری شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت رویه ای کاماًل خالف جهت 

را در دستور کار خود دارد.

واردات 4 هزار تن دارو و تجهیزات پزشکی 
به کشور در 3 ماه

گمرک ایران اعالم کرد، از ابتدای س��ال جاری تا پایان خردادماه بیش از 
4 هزار تن دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی وارد کشور شد.

به گزارش تس��نیم، براس��اس اعالم گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا 
پای��ان خردادماه بی��ش از 4 هزار تن دارو و تجهی��زات و ملزومات ضروری 
پزش��کی از کشورهای مختلف وارد کشورمان شده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته با افزایش 49 و 40 صدم درصدی همراه بوده است.
براس��اس این گزارش ارزش دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی 
وارداتی طی این مدت 333 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 12 و 45 صدم درصد افزایش را نشان می دهد.

الریجانی: بدهی مالیاتی 10 سال قبل تولیدکنندگان 
را در شرایط سخت حاضر مطالبه نکنید

رئی��س مجلس با بی��ان اینکه واحدهای تولیدی باید به اندازه توان ش��ان 
در این ش��رایط خاص مالیات دهند، گفت نبای��د پرونده های بدهی مالیاتی 
و تامین اجتماعی 10س��ال قبل واحدهای تولیدی را االن و در این ش��رایط 

کنونی سخت مطالبه کرد.
ب��ه گزارش تس��نیم، علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
مراسم گرامیداش��ت روز ملی صنعت و معدن در سالن اجالس سران گفت: 
حضور مس��ئولین در این مراسم، نشانگر همبستگی در قوا برای عبور از این 

شرایط است.
وی اف��زود: رفتاره��ای غیرقابل پیش بین��ی آمریکا برای همه کش��ورها 
مشکل س��از اس��ت، ش��رایطی که آمریکا برای ای��ران به وج��ود آورده یک 
تروریس��م اقتصادی اس��ت. با پدیده ای به نام ترامپ ب��ا آن ادبیات خاصش 

روبه رو هستیم، این وضع البته ادامه نمی یابد.
رئیس مجلس در ادامه گفت: از هر پیش��نهاد سازنده ای برای حفظ منافع 
کش��ور استقبال می کنیم، اما بازیچه دست کسی نخواهیم شد. مساله اصلی 
کشور ما این روزها مساله تولید و رونق تولید است. در این دوره خاص، باید 

شرایط و مقررات و سازوکارهای خاصی داشته باشیم.
وی افزود: درخص��وص رونق تولید، اتاق بازرگانی یک مجموعه ای تدوین 
کردند که به مرکز پژوهش ها ارائه شد و از نظرات فعاالن اقتصادی استقبال 
می کنی��م. نماینده اتاق بازرگانی هم در کمیس��یون ها و هم در صحن علنی 

مجلس می تواند حضور یابد و نظرات تخصصی خود را ارائه دهد.

اخبـــار

رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با اش��اره به اینکه م��دام از جنگ 
اقتصادی صحبت می ش��ود اما گویا دولت هنوز این موضوع را جدی نگرفته، گفت 
منتظر یک معجزه در مذاکرات هس��تند در حالی که خود رهبری تاکید کردند که 

منتظر معجزه ای نباشید.
به گزارش تسنیم، عزیز اکبریان روز گذشته با حضور در مراسم روز ملی صنعت 
و معدن با اش��اره به اینکه مدام از جنگ اقتصادی صحبت می ش��ود اما گویا دولت 
هن��وز این موضوع را جدی نگرفته، اظهار داش��ت: آقایان ما ب��ا کاهش مواد اولیه 
روبه رو هس��تیم. سال گذشته مواد اولیه 23درصد کاهش پیدا کرد و اگر این روند 
ادامه پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند بود چرا این 

موضوع را جدی نمی گیرید؟
رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینک��ه هزینه های تولید نیز 

65درصد افزایش یافته اس��ت، افزود: مدام صحبت می شود که ما تحریم ها را دور 
زده ایم، اما به روشنی نمی گویید چگونه مشغول دور زدن تحریم ها هستید. بی ثباتی 
نرخ ارز ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی 
و حتی خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در کشور ما ندارند و به سمت کشورهای 
ترکی��ه، عمان و ع��راق رفته اند. افزای��ش قیمت ها وکاهش حجم ص��ادرات امروز 

واحدهای صنعتی را با مشکالت متعددی روبه رو ساخته است.
اکبریان خطاب به مهمانان حاضر در مراس��م روز ملی صنعت و معدن گفت: به 
نظر می رسد بانک مرکزی باید با برگزاری جلسات مختلف سخنان صادرکنندگان 
را بشنود. وی گفت: با این اوضاع هیچ وقت سرمایه به سمت تولید هدایت نخواهد 
ش��د. می گویند 27درصد تس��هیالت را به واحدهای صنعتی پرداخت کرده ایم در 
حالی که واحدهای تولیدی به بیش از این درصدها در بخش تسهیالت نیازمندند. 

چرا پوز صنعتی می دهید اما جیب آفریقایی دارید؟
اکبری��ان با اش��اره به اینکه جلس��ات مختلف��ی در حوزه اقتص��اد مقاومتی در 
استان های مختلف برگزار شده است، گفت: هنوز این جلسات به سرانجام نرسیده 
و فق��ط آقایان دور یک میز جمع می ش��وند و وقت می گذرانن��د. آقای ظریف در 
این مراس��م حضور داشتند ای کاش می گفتند سفارتخانه ها در حوزه فعالیت های 
تولی��دی چه اقدامات��ی را انجام داده اند؟ چرا تیم اقتص��ادی دولت جزیره ای عمل 

می کند؟
وی تاکید کرد: همه منتظر یک معجزه در مذاکرات هس��تند در حالی که خود 
رهبری تاکید کردند که منتظر معجزه ای نباشید. باید یک برنامه 5 ساله بلندمدت 
برای رفع مش��کالت پیش روی صنعتگران در ش��رایط تحریم تدوین شود. آقایان 

دنبال مذاکرات نباشید.

دولت هنوز جنگ اقتصادی را جدی نگرفته است

 آقایان! منتظر معجزه در مذاکرات نباشید

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( تصریح کرد ک��ه تحلیل هایی از توقف 
بخش تولید وجود داش��ت، اما با همت صنعتگران، تولید پابرجاس��ت و به همین 
دلی��ل بانک جهانی پیش بینی قبلی خود از رش��د منف��ی اقتصاد ایران را تعدیل 

کرده است.
به گزارش ایس��نا، با توجه به نامگذاری دهم تیرماه با عنوان »روز ملی صنعت 
و معدن«، مراسم مربوط به این روز با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر 
امور خارجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعاالن بخش خصوصی از 

صبح دیروز در سالن اجالس سران آغاز شده است.
در ای��ن مراس��م رضا رحمانی - وزیر صنعت، مع��دن و تجارت - با بیان اینکه 
صنعتگران در س��ال گذش��ته جهادی عمل کردند، گفت: با توجه به مش��کالت 
مرب��وط به نق��ل و انتقاالت مالی و اعمال س��خت ترین تحریم ه��ا در بخش های 
مختلف، تحلیل هایی مبنی بر توقف )بخش( تولید ما تا پایان سال گذشته وجود 

داشت اما به همت صنعتگران علی رغم همه مشکالت، تولید پابرجا است.
وی اف��زود: همچنین بانک جهانی که رش��د اقتصادی منف��ی 6درصد را برای 
ایران پیش بینی کرده بود با مشاهده همت صنعتگران پیش بینی خود را به حدود 

منف��ی 2درصد تغییر داد. وزیر صمت با بیان اینکه س��خت ترین روزها گذش��ته 
و صنعتگ��ران راهکارهای��ی برای مقابله با تحریم ها ایج��اد کرده اند، تصریح کرد: 
ش��اه بیت کار وزارت صمت در سال گذش��ته، حفظ تولید موجود بود اما امسال 
عالوه بر حفظ تولید، نهضت س��اخت داخل و فعال س��ازی معادن نیز آغاز ش��ده 
اس��ت. رحمانی با تاکید بر توسعه داخلی سازی در صنایع مختلف، اظهار داشت: 
وزارت دف��اع در این راه به هم��کاری با بخش صنعت پرداخته و معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری به شرکت های دانش بنیان و وزارت علوم به دانشگاه ها 

دستور همکاری با بخش صنعت را صادر کرده است.
تکمیل راهبرد توسعه صنعتی را به بخش خصوصی می سپاریم

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاس��خ به درخواس��ت رئیس اتاق 
بازرگان��ی ایران مبنی بر اینکه دولت و مجلس به بخش خصوصی مأموریت دهد 
که راهبرد توس��عه صنعتی را تدوین کند، گف��ت که وزارت صنعت برای تکمیل 
راهبرد توس��عه صنعتی کش��ور آمادگی دارد و این مهم را به بخش خصوصی به 

عنوان رزمندگان امروز جبهه جنگ اقتصادی می سپارد.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی امروز ما دستیابی به رونق تولید و جلوگیری 

از تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران و صنعتگران اس��ت، تصریح کرد: برای 10 
س��ال آینده، چنانچه با 100درصد ظرفیت در صنایع ریلی و واگن سازی فعالیت 

شود، سفارش باز هم وجود دارد، اما نیازمند تأمین مالی هستیم.
رحمان��ی با اش��اره به لزوم طراحی ش��یوه ای برای جم��ع  آوری نقدینگی های 
سرگردان در دست مردم و هدایت آن به سمت تولید، تصریح کرد: باید مشکالت 
را از پی��ش پای فعاالن اقتصادی برداش��ت و در تخصیص منابع محدود کش��ور 

بهینه عمل کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به برنامه ه��ای این وزارتخانه در زمینه 
صادرات به 15کش��ور همس��ایه، گفت: عالوه بر آن در موضوع مبارزه با رانت و 

فساد هیچ مالحظه ای نداریم.
وی افزود: امروز تأمین مواد اولیه پتروشیمی ها بهتر شده، سامانه جامع انبارها 
راه ان��دازی و بیش از 500 هزار انبار در آن ثبت ش��ده و س��امانه افق راه اندازی 
ش��ده که تا مرحله صدور فاکتور کاالها را ب��ه صورت الکترونیکی انجام می دهد. 
همچنی��ن در حال حاضر بیش از 100 هزار میلی��ارد تومان پروژه معدنی آماده 

افتتاح داریم.

ش��انزدهمین اجالس دو روزه کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان با حضور اعضای کمیسیون 

دو کشور در ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد.
به گزارش ایس��نا، ش��انزدهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاری های 
اقتص��ادی و تج��اری جمهوری اس��المی ایران و جمهوری ارمنس��تان صبح روز 

دوشنبه در تهران آغاز شد.
فرهاد یزدان دوس��ت - مش��اور وزیر نی��رو در امور بین المل��ل - در آیین آغاز 
به کار ش��انزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری 
جمهوری اس��المی ایران و جمهوری ارمنستان گفت: بدون شک دو کشور ایران 
و ارمنس��تان از روابط مستحکم و دوستانه سیاس��ی و تاریخی عمیقی برخوردار 

هستند.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل با اشاره به برخی چالش های مهم در مسیر 
همکاری های اقتصادی و تجاری دو کش��ور اظهار داش��ت: الزم است چالش های 
موج��ود در رواب��ط اقتصادی و تجاری ایران و ارمنس��تان با تش��ریک مس��اعی 

نمایندگان دو کشور مورد بررسی و چاره جویی قرار گیرد.
یزدان دوس��ت با بیان اینکه اطمینان دارم با تالش و حسن تفاهم امروز زمینه 
دس��تیابی به نوعی جهش در مناس��بات اقتصادی و تجاری فراهم خواهد ش��د، 

اف��زود: مهم تری��ن موضوعات همکاری دوجانبه جاری که همزمان با س��فر اخیر 
نخس��ت وزیر ارمنس��تان به تهران مورد تاکی��د قرار گرفت، تس��ریع در اجرای 
خط س��وم انتق��ال برق، ت��الش مضاعف جهت توق��ف عوام��ل آلوده کننده رود 
ارس، راه اندازی مس��تمر سیس��تم های بازچرخانی و تصفیه پس��اب معادن مس 
آگاراک ارمنستان، نهایی سازی توافق های مربوط به نیروگاه برق آبی مغری، تهاتر 
کاال با کاال، فعال کردن مناطق آزاد صنعتی و تجاری هم مرز دو کش��ور و س��ایر 
موارد علمی، فرهنگی، گردشگری و غیره، مهم ترین موضوعات همکاری مشترک 
بین دو کش��ور محسوب می ش��ود. وی ادامه داد: اعضای دو هیات در قالب چهار 
کمیته تخصصی ش��امل »کمیته انرژی، آب و محیط زیس��ت«، »کمیته علمی، 
فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی«، »کمیته تجاری، صنعتی، سرمایه گذاری، بانکی 
و مال��ی«، »کمیته حم��ل و نقل، ارتباطات، کش��اورزی، همکاری های امنیتی و 

استانی« موارد مذکور را بررسی و به کار خود ادامه خواهند داد.
در ادامه، هاکوپ وارتانیان - معاون وزیر زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی 
جمهوری ارمنس��تان - با اش��اره به اینکه طرف ارمنستانی به دلیل همکاری های 
موجود و روابط صمیمانه دو کش��ور، اهمیت زیادی برای فعالیت های کمیسیون 
مشترک قائل است، گفت: برگزاری این نشست ها دستاوردهای خوبی را برای دو 

کشور به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به زمینه های مهم همکاری های دو کشور در زمینه انرژی و منابع 
آبی ادامه داد: احداث خط س��وم انتقال نیرو توس��ط شرکت صانیر در ارمنستان 
از اهمی��ت زیادی برخوردار اس��ت که احداث آن طی س��ال های اخیر به دالیل 
مختلف به درازا کش��یده ش��ده، اما اطمینان دارم با توافق های خوبی که در این 
نشست حاصل خواهد شد، احداث این خط نیز در کوتاه مدت انجام شده و کمک 
خواهد کرد تا بتوانیم در فصل تابس��تان حج��م باالتری از انرژی برق را به ایران 

صادر کنیم.
بن��ا بر اعالم وزارت نیرو، معاون وزیر زیرس��اخت های ان��رژی و منابع طبیعی 
جمهوری ارمنس��تان درخصوص آلودگی رودخانه ارس توس��ط کارخانه مس در 
این کش��ور گفت: بسیاری از مس��ائل و مشکالت گذشته برطرف شده یا در حال 
حل شدن است که اقدامات انجام شده و برنامه های آینده در این زمینه در کمیته 

تخصصی و کارشناسی تشریح خواهد شد.
وی در ارتب��اط با انجام مبادالت کاال در مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، طرف 
ارمنس��تانی را آماده همکاری در راس��تای همکاری های اقتصادی و ثبت منافع 

متقابل در این زمینه عنوان کرد.
وارتانیان خاطرنش��ان کرد: نباید در راس��تای اس��تفاده کامل از ظرفیت های 

همکاری دو کشور ایران و ارمنستان، از هیچ کوششی دریغ کنیم.

تولید پابرجاست

بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران را تعدیل کرد

جهش در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان

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

افزایش ناوگان خودرو و نیرو در اورژانس 
کشور

معاون فنی سازمان اورژانس کشور در شاهرود گفت 280 دستگاه 
آمبوالنس جدید به زودی به مجموعه ناوگان اورژانس کشور افزوده 

می شود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حس��ن ن��وری گفت: این 
آمبوالنس ه��ا دارای باالتری��ن س��طح اس��تاندارد و تجهی��زات روز 

دنیاست و تاکنون نظیر آن در ایران نبوده است.
نوری با بیان اینکه در مدت پنج س��ال قرار است 15 هزار نیروی 
انس��انی در اورژانس کش��ور به کارگیری ش��وند، بیان کرد: سهمیه 

امسال استخدام نیرو در اورژانس کشور 3هزار نفر است.

سلطان قطعه کیست؟
 وثیقه 22 میلیارد تومانی برای 

ممنوع الخروجی آقای»م.و«
یکی از بخش های مهم در شرکت های خودروسازی، بخش تامین 
و خرید قطعات مورد نیاز اس��ت. گردش مالی چند هزارمیلیاردی و 
وابستگی ش��رکت های خودروسازی به واردات قطعه حساسیت این 
بخش را دوچندان می کند. از این رو نظارت بر خرید و تامین قطعه 

در شرکت های خودروسازی امری ضروری است.
به گزارش خبری پدال نیوز، یکی از بخش های مهم در شرکت های 
خودروس��ازی، بخش تامین و خرید قطعات موردنیاز است. گردش 
مالی چند هزارمیلیاردی و وابس��تگی ش��رکت های خودروسازی به 
واردات قطعه حساس��یت این بخ��ش را دوچندان می کند. از این رو 
نظارت بر خرید و تامین قطعه در ش��رکت های خودروس��ازی امری 

ضروری است. 
 آق��ای»م.و« از جمله مدیران ارش��د یکی از ش��رکت های بزرگ 
خودروس��ازی است که طی چند سال اخیر همواره در بخش خرید 
و تامین قطعات خودرو در شرکت خودروسازی متبوعه خود حضور 
فع��ال و اثرگذار داش��ته اس��ت. از ای��ن رو برخ��ی از وی به عنوان 

»سلطان قطعه« در صنعت خودرو یاد می کنند.
 وی در حال��ی به آمریکا س��فر ک��رده که ممنوع الخ��روج بوده و 
به واس��طه تامی��ن وثیقه 22میلیارد تومانی توس��ط یک ش��رکت 
خودروس��ازی، توانسته از کشور خارج ش��ود. طبق اطالع به دست 
آم��ده، وثیقه مذکور به علت عدم بازگش��ت»م.و« به کش��ور ضبط 
شده اس��ت. »م.و« که در حال حاضر قائم مقام یکی از شرکت های 
تابعه خودروس��ازی است، تابعیت دوگانه دارد و از نزدیکان کاری با 

مدیرعامل شرکت مذکور است.
 درخص��وص خروج وی از کش��ور دو نکته مه��م وجود دارد: اول 
اینکه چرا ش��رکت خودروس��ازی مذکور وثیقه م��ورد نیاز را تامین 
کرده است؟ چه رابطه خاصی بین مدیرعامل شرکت و »م.و« وجود 
دارد و دوم اینکه به علت تابعیت دوگانه »م.و« و س��طح دسترس��ی 
باالی وی به اطالعات حساس صنعت خودرو، چرا وی در پست های 
حساسی در چند سال اخیر مشغول به کار بوده است؟ حامی اصلی 

وی چه کسی بوده است؟

بیشترین مشکل تولید خودرو در کدام بخش 
است؟

عض��و هیات مدیره خانه صنعت و مع��دن ایران اعالم می کند که 
اگر شرایط مجدد برای همکاری با رنو و دیگر شرکت ها فراهم شود 
باید با آنان همکاری کنیم، اما الزم اس��ت که آلترناتیوهای بیشتری 

داشته باشیم.
آرم��ان خالقی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
همکاری با ش��رکت های دانش بنیان به منظور ساخت داخل قطعات 
خودرو گفت: باید بررس��ی ش��ود که آیا برای تامین قطعات خودرو 
راه دیگری به غیر از ساخت داخل قطعات و همکاری با شرکت های 
دانش بنی��ان وج��ود دارد یا خیر، به نظر می رس��د تنها راه پیش رو 
در ش��رایط فعلی برای مواجهه با تحریم ها س��اخت داخل قطعات و 

همکاری با شرکت های دانش بنیان باشد.
عضو هی��ات مدیره خانه صنعت و معدن ای��ران افزود: راه دور 
زدن تحری��م به جای خود باقی اس��ت تا بتوانی��م از دانش فنی 
قطعاتی که امکان و قابلیت تولید داخلی آن و یا توجیه اقتصادی 
ب��رای آن وجود ندارد بهره مند ش��ویم و این دس��ته از قطعات را 
بای��د به هر نحو ممکن وارد کنیم و یا اینکه باید در زمینه دانش 
فنی به ترتیبی حرکت کنیم که نیاز ما به این دس��ته از قطعات 
رفع ش��ود، مثال قطعات و امکانات جایگزینی برای قطعات مورد 
نظر پیش بینی یا مش��ابه آنها را تولید کنیم و یا به س��مت تولید 
خودرویی حرکت کنیم که ما را از نیازهای مذکور عبور دهد، اما 
به طور کلی ما بیشترین مش��کل را در بخش الکترونیک خودرو 

داریم.
خالقی افزود: ساخت داخلی برخی از قطعات الکترونیکی برای ما 
صرفه اقتصادی چندانی نخواهد داشت و دانش فنی آن نیز از ما دور 
است. ما برای تولید قطعات خاص الکترونیکی مانند آی سی ها نیاز 
به صبر داریم، زیرا به مجموعه ای از کارخانجات خاص تولید قطعات 
الکترونیک با ش��رایط خاص و دانش فنی و مواد الزم، نیاز اس��ت تا 
بتوانیم با روبات هایی خاص به تولید آی س��ی ها ورود کنیم؛ ما فعال 
این امکان را نداریم و دانش فنی س��اخت این قطعات به راحتی در 
اختیار کش��ورهای دیگر قرار نمی گیرد، بنابراین برای دس��تیابی به 

این قطعات باید چند سال تالش کنیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران درخصوص اعتماد 
مج��دد به ش��رکت  هایی مانند رنو گفت: خودروس��ازانی که با آنها 
در ح��ال همکاری بوده ایم اعم از کره ای ها و ش��رکت رنو از ایران 
خارج شده اند، خودروسازان و قطعه سازان دنیا بنگاه های اقتصادی 
هس��تند و س��ود و زیان تحری��م را در نظر می گیرن��د و بازارهای 
مختلف را می س��نجند، بنابراین مساله اعتماد مطرح نیست و اگر 
ش��رایط مجدد برای همکاری با رنو و دیگر ش��رکت ها فراهم شود 
باید با آنها همکاری کنیم اما الزم اس��ت که آلترناتیوهای بیشتری 

داشته باشیم.

یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید از نظر تکنیکالی نسبت زیان انباشته به 
دارایی های دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا در بدترین موقعیت 12 سال اخیر قرار 

دارد.
اخیراً با انتش��ار صورت های مالی دو ش��رکت اصلی خودروسازی در ایران و رقم 
زیان های انباشته ثبت شده در آنها، برخی می گویند شاید مسئوالن این شرکت ها 
برای افزایش قیمت محصوالت خود دس��ت به ایجاد صوری این زیان انباش��ته در 
صورت ه��ای مالی خود زده باش��ند. ایرناپالس برای س��نجش صحت و س��قم این 
گمانه ها، با دو کارش��ناس از بازار خودرو و بازار بورس گفت وگو کرده است. هرچند 
این کارشناسان موضوع زیان سازی صوری را قویاً رد کرده، اما درباره میزان، عوامل 

و راهکارهای جبران این زیان، اطالعات جالبی ارائه می کنند.
در این راس��تا ابتدا حسن کریمی سنجری، کارش��ناس بازار خودرو توضیح داد: 
یکی از مشخصه های بازار داخلی خودرو در سال 1397 و سال جاری قیمت گذاری 
دستوری بوده، به این شکل که خودروسازها تا دی ماه 1397 دستور وزیر را گرفتند 

که با قیمت های گذشته، کار پیش فروش یا فروش را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: به هر حال، این ش��رکت ها حجیم و بزرگ هس��تند. طبیعی 
اس��ت اگ��ر حتی یک روز کاالهای خ��ود را با زیان به بازار عرض��ه کنند، این زیان 
خود را به صورت تصاعدی در صورت های مالی ش��ان نشان دهد. از سوی دیگر، این 
شرکت ها به صورت روزمره هزینه های سرسام آوری دارند و همان طور که می دانیم نه 

می توانند از نیروهای خود کم کنند و نه از هزینه های سر بار خود. بنابراین طبیعی 
است وقتی تولید، متوقف یا با زیان به بازار عرضه می شود، نتیجه آن افزایش روزمره 
زیان انباشته باشد و به همین دلیل، بعید می دانم این زیان صوری و ساختگی باشد.

کریمی س��نجری افزود: تنها دو ماه این اتفاق افتاد، ضمن اینکه تمام 
پیش فروش هایی که تا 30 دی انجام ش��ده بود، با دستور وزیر به قیمت 
قبل فروخته ش��د. برآورد ش��ده بود به اندازه تقریباً یک میلیون خودرو 
تا آن تاریخ تعهد ایجاد ش��ود، یعنی حج��م عمده پیش فروش های این 
شرکت ها مربوط به قبل از 30 دی و با قیمت های قدیمی است. هرچند 
در دو ماه پایانی س��ال این شرکت ها بیش��تر فروش نقدی داشتند، اما 
به هرحال، فروش های تعهدی س��نگین تر بودن��د. یعنی محصوالت این 
ش��رکت ها 10 ماه با قیمت های قدیم و دو ماه پایانی سال با قیمت های 

جدید عرضه شده است.
خودروسازان نمی توانند عددسازی کنند

به گفته این کارش��ناس، از س��وی دیگر، برای اینکه میانگین قیمت درستی به 
دست آید، حسابرسان دولتی حضور دارند و همه حساب ها را ارزیابی می کنند. اگر 
عددسازی صورت گیرد، قطعاً مشخص می شود، چراکه این شرکت ها سهامدار عام 
دارند و نمی توانند به س��هامداران خود اطالعات خالف واقع ارائه کنند. حسابرس، 
یک بازرس ثانویه از بیرون سازمان است و تمام عددها را موشکافی کرده و جداول و 

میزان سود و زیان را بررسی می کند، بنابراین این دو خودروساز شرکت های کوچکی 
نیستند که بخواهند تخلفی به این بزرگی انجام دهند.

وی گفت: عالوه بر این، باید متذکر ش��د که افزایش قیمت خودرو برای پوشش 
زیان، روش درس��تی نیست؛ زیرا نمی شود در یک تاریخ محصول را کمتر از قیمت 
تمام ش��ده عرضه کرد و در تاریخ دیگر، قیمت را به حدی باال برد تا زیان گذش��ته 
جبران ش��ود. این یعنی رانت دادن به یک مشتری و دست بردن در جیب مشتری 
دیگر. این امر حتی مش��کل تعزیراتی دارد و نمی ش��ود زیان را در یک مقطع کوتاه 
جبران کرد. در واقع باید با تیراژ باال و طی یک روند طوالنی مدت، زیان را به تدریج 
سربه سر کرد. این زیانی است که نهادهای نظارتی به این شرکت ها تحمیل کردند 

و به سادگی قابل جبران نیست.
کریمی س��نجری در پاس��خ به این س��وال که چگونه با این میزان زیان، س��هام 
خودروس��ازها با رش��د مداوم مواجه است، پاس��خ داد: خرید و فروش سهام، نوعی 
تجارت است. وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، دارایی های ثابت این شرکت ها رشد 
می کند و همس��ان با همین رشد، ارزش سهام آنها افزایش می یابد. بخش دیگر به 
بازارسازی ارتباط دارد، یعنی وقتی تقاضا برای یک سهام افزایش یابد، قیمت آن باال 
می رود. البته وضعیت اقتصادی شرکت هم در قیمت سهام آنها تأثیرگذار است، اما 
پارامترهای دیگری خصوصاً در ایران وجود دارد که بیشتر از این عوامل بنیادین بر 

قیمت سهام تأثیر می گذارند.

باالترین زیان خودروسازها در ۱۲ سال اخیر

با اعالم گروه خودروس��ازی س��ایپا مبنی  بر اجرای پویش ملی بومی س��ازی 
قطع��ات محصوالت این گروه، چند گام مهم نظیر راه اندازی نمایش��گاه دائمی 
قطعات پیش��رفته در شرکت سازه گستر سایپا، برگزاری همایش قطعه سازان و 
صنعتگران و حضور در نمایشگاه بین المللی فناوری اینوتکس2019 توسط این 

گروه برداشته شد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، یکی از گام های دیگری که س��ایپا 
در روزهای آتی برخواهد داش��ت، برگزاری نخستین س��مپوزیوم ساخت بدنه 
خودرو اس��ت که به همت شرکت ایدکوپرس س��ایپا و دانشگاه صنعتی شریف 

برگزار خواهد شد.
باتوجه به اهمیت برگزاری این س��مپوزیوم و نقش آن در توس��عه همکاری 
صنع��ت و دانش��گاه، گفت وگویی با ابوالفض��ل ژاله نیاکان مدیرعامل ش��رکت 

ایدکوپرس انجام شده که ماحصل آن را در زیر می خوانید:
1-به عنوان نخستین سوال هدف از برگزاری این سمپوزیوم 

چیست؟
هدف عمده از برگزاری این س��مپوزیوم ایجاد ارتباط بیش��تر بین دانشگاه و 
صنعت و در واقع ایجاد یک کانال ارتباطی برای ارتقای دانش فنی متخصصین 
صنعت تولید و ساخت بدنه خودرو و آشنا شدن آنها با موانع و مشکالت موجود 

در صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن است.

2-نقش شرکت ایدکوپرس در این همایش چیست؟
این س��مپوزیوم به ابتکار گروه خودروس��ازی سایپا و ش��رکت ایدکوپرس و 
با مش��ارکت دانشگاه صنعتی ش��ریف در حال انجام است. ایدکوپرس در واقع 
ایجادکنن��ده کانال ارتباطی بین دانش��گاه و صنعت بوده اس��ت. ایده اولیه آن 
هم براس��اس تحقیقات و پژوهش هایی بود که در س��ال گذشته در این شرکت 
انجام شد و مجموعه ای از مقاالت آماده شد که بسیاری از آنها در همایش های 
داخل��ی مورد پذیرش قرار گرفتند و ش��رکت را بر آن واداش��ت تا با همکاری 
دانشگاه صنعتی شریف سمپوزیوم علمی در این زمینه و با توجه به فعالیت های 
ش��رکت و ش��رکت های مش��ابه البته با دیدی کالن در نظر بگی��رد تا بتوان با 
تحقیقات و تجربیات سایر شرکت ها و دانشگاهیان در زمینه طراحی، ساخت و 

تولید قطعات و مجموعه های پرسی آشنا شد.
3-به نظر شما علت ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنعت در 

چیست؟ و آیا پیشنهادی در این زمینه دارید؟
به گمان من گروه خودروس��ازی سایپا در حال حاضر به عنوان پرچمدار ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه به شمار می رود. البته همچنان راهی طوالنی برای دستیابی 
به این هدف در پیش اس��ت. یکی از موانع عمده عدم شناخت و اعتماد نسبت به 
همدیگر است. از یک طرف صنعت معتقد است که دانشگاه تمرکز خود را بر روی 
مباحث تئوری گذاشته و ماموریتش صرفا انجام تحقیقات در مرزهای دانش است 

و نمی تواند به درستی مشکالت صنعت را شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه کند 
و از طرفی هم دانشگاه معتقد است که صنعت از دانش و علمی که به آن نیاز دارد 
بسیار فاصله دارد و خود را حالل مشکالت صنعت می داند. به عبارت دیگر فقدان 
نیازهای متقابل دوس��ویه در اینجا وجود دارد و لذا ض��رورت دارد ابتدا یک درک 
مشترک از همدیگر پیدا شود. وجود چنین همایش هایی می تواند بسیار مفید باشد 
اما قطعا کافی نیست و برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت باید تعامالت و 
فعالیتهای مشترک میان این دونهاد را بهبود بخشید که این امر منجر به افزایش 
شناخت دانشگاه از نیازهای صنعت خواهد شد و ای��ن ی��ک کار بلندمدت اس��ت و 
انتظار از دولت هم این اس��ت که با در نظ��ر گرفتن قوانین حمایتی به دانشگاه و 

صنعت در این راه کمک کند.
4-چگونه می توان این همایش را دائمی و ماندگار کرد؟

همانطوری که گفته شد اینگونه همایش ها می تواند ارتباط دانشگاه و صنعت 
را قوی ت��ر کند البته کافی نیس��ت و ضرورت دارد که ب��ه صورت دائمی باشد. 
پیشنهادی که می توان داشت این است که دبیرخانه مرکزی برای این همایش 
در نظر گرفته شود و این س��مپوزیوم به صورت ساالنه یا دوساالنه برگزار شود 
همچنین پروژه هایی در همین راس��تا بین دانشگاه و صنعت تعریف شود البته 
نیاز به حمایت های دولتی در باب قوانین حمایتی و تس��هیالت بانکی مناس��ب 

نیز هستیم.

س��خنگوی انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران اع��الم می کند که این 
انجم��ن، درخواس��ت افزای��ش قیم��ت 34درصدی محص��والت تایر را 
ارائ��ه داده ب��ود و افزایش قیم��ت 22درصدی پاس��خگوی هزینه های 

تولیدکنندگان نیست و ما پیگیر افزایش قیمت بیشتر خواهیم بود.
مصطفی تنها در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت 

تایر به شکل رسمی 22درصد افزایش یافته و اجرایی نیز شده است.
س��خنگوی انجم��ن صنفی صنعت تای��ر ایران تصریح ک��رد: از هفته 
گذشت��ه ابالغ شده که افزایش 22درص��دی قیمت تایر، قابلیت اجرایی 

دارد.
تنه��ا اف��زود: این می��زان افزای��ش قیمت تای��ر جب��ران هزینه های 

تولیدکنندگان را نخواهد کرد. درخواس��ت ما مبن��ی بر افزایش حدودا 
34درص��دی قیمت تایر بوده و ما همچن��ان پیگیر افزایش قیمت بیش 
از 22درص��د خواهیم بود زیرا 22درص��د افزایش قیمت تایر، جوابگوی 

هزینه های تولیدکنندگان نیست.
وی درخصوص تاثیرگذاری افزایش رسمی قیمت بر بازار تایر گفت: به 
نظر نمی رسد 22درصد افزایش قیمت، تاثیر چندانی در بازار تایر داشته 
باشد زیرا قیمت ها در بازار حدودا 2 برابر قیمت های رسمی بوده، بدین 
معنا که محصولی که با قیمت های رسمی توسط ما به بازار ارائه می شد 
عمال در بازار تا 2 برابر گران تر به دست مصرف کننده می رسید، بنابراین 
به نظر نمی رس��د که افزایش قیمت 22درصدی محصوالت تایر، موجب 

تحولی در بازار مصرف شود.
س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: وجود واس��طه ها و 
شرای��ط اقتصادی کشور این افزایش قیمت دو برابری را تا رس��یدن به 

دست مصرف کننده رقم می زند.
تنها درخص��وص وضعیت تولیدکنندگان تایر گف��ت: تولیدکنندگان، 
مواد اولیه را به سهولت به دست نمی آورند. هم اکنون در شرایط تحریم 
به س��ر می بریم و در چنین شرایطی برای هر کار س��اده، باید هزینه و 
زم��ان بیشتری صرف شود، بنابراین ما با صرف وقت و هزینه بیشتر، در 
جهت تامین مواد مورد نیاز اقدام می کنیم و در بس��یاری از مواقع، مواد 

اولیه به موقع به دست ما نمی رسد.

مدیرعامل شرکت ایدکوپرس:

سایپا پرچمدار ارتباط صنعت و دانشگاه است

افزایش قیمت 22 درصدی تایر پاسخگوی هزینه های تولید نیست
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مایکروس��افت و س��ونی و نینتندو به ط��ور مشترک درب��اره  تأثیر تعرفه های 
تجاری چین روی صنعت گیم به دولت ایاالت متحده آمریکا هشدار دادند.

ب��ه گزارش زومیت، مایکروس��افت و س��ونی و نینتندو، س��ه غ��ول صنعت 
بازی ه��ای ویدئوی��ی، نام��ه ای هفت صفحه ای با 
موض��وع تحریم ه��ای تجاری اخی��ر آمریکا علیه 
چین تنظی��م و به دفتر نماین��ده  تجارت ایاالت 
متحده ارس��ال کردن��د. در این نام��ه، مشکالتی 
شرح داده شده که این س��ه س��ازنده در ساخت 
کنس��ول های بازی ب��ا آن رو ب��ه رو خواهند شد. 
این نامه عالوه بر نشان دادن آس��یب واردشده به 
توس��عه دهندگان نرم اف��زاری در سراس��ر ایاالت 
متح��ده بر اث��ر تعرفه های تج��اری، این موضوع 
را نی��ز مطرح می کن��د که ای��ن تعرفه ها چگونه 
مانعی برای توس��عه  فن��اوری در آینده می شوند. 
همچنین، این س��ه شرکت ی��ادآور شدند تولید 
س��خت افزار کنس��ول های بازی از زنجیره  بسیار 

پیچیده ای تشکیل شده که وضع تعرفه و تحریم های تجاری باعث مختل شدن 
کار این زنجیره می شوند.

در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت: برخالف رایانه ه��ای شخصی، هر یک از 

کنسول های ما پیکربندی و طراحی سخت افزاری خاصی دارند و با ویژگی های 
منحصر به فرد نرم افزاری ارائه می شوند که هر کدام به س��رویس ها و پلتفرم های 

مخصوص شرکت سازنده متصل هستند.
باتوج��ه   به اینک��ه نینتندو به دلی��ل ترس از 
تحریم های تجاری ایاالت متحده از کشور چین 
خارج شده، جای تعجب نیس��ت که دو شرکت 
س��ونی و مایکروس��افت نیز درباره  این موضوع 
نگران باشند. این سه شرکت خاطرنشان کردند 
با خارج کردن خط تولید از چین اتفاقاتی ازقبیل 
افزایش 25درصدی قیمت کنسول ها و نخریدن 
کنسول های جدید به وس��یله  شهروندان ایاالت 
متحده به وقوع می پیوندد که نتیجه  این اتفاقات 
ایجاد آس��یب های ج��دی در زمینه  درآمدزایی 

شرکت های آمریکایی است.
اثره��ای س��وء تحریم های آمریکا همین حاال 
نیز متوجه توس��عه دهندگان سخت افزار چینی 
مانند هوآوی شده است. باید منتظر ماند و دید آیا افزایش اعتراض شرکت های 
آمریکایی مانند FedEx و مایکروس��افت، تأثیری بر سیاس��ت آمریکا در قبال 

چین خواهد گذاشت یا خیر.

با افزایش استفاده از رمزارزها و کاربرد آن، شرکت های مختلف در پی توسعه  
دس��تگاه های خودپرداز رمزارزها هس��تند. با هم نگاهی آماری به افزایش این 

خودپردازها در سراسر جهان می اندازیم.
به گزارش زومیت، به نظر می رس��د در چند 
هفته  گذشت��ه، تعداد دس��تگاه های خودپرداز 
رمزارز از 5هزار دس��تگاه عبور کرده اس��ت. در 
زمان نوشتن این مطلب، تعداد این دس��تگاه ها 
به 5.011 عدد رسیده؛ درحالی که تا چند هفته 
 ،cionATMradar قبل، طب��ق گزارش های
 General تعداد آنها 4.858 عدد بود. شرکت
Bytes با نصب بیش از 69 دس��تگاه از ابتدای 
ماه، بیشترین تأثیر را در این رشد داشته است. 
همچنی��ن، Genesis Coin و lamassu و

Bitaccess به ترتی��ب با عرضه  24 و 13 و 11 
دستگاه در رتبه های بعدی قرار دارند.

ایاالت متح��ده به تنهایی با داشتن 60درصد 
دس��تگاه های خودپ��رداز رم��زارز پیشروتری��ن کشور در  این  زمینه محس��وب 
می ش��ود. اروپا نیز با داشتن 22درصد، خانه بعدی این دس��تگاه ها به حس��اب 
می آی��د. پس از ای��االت متحده و اروپا، کان��ادا با 12.4درص��د در رتبه  بعدی 

قرار دارد ک��ه بدین ترتی��ب، آمریکای شمالی به تنهایی میزب��ان 70درصد این 
خودپردازها محس��وب می شود. دراین میان، قاره آسیا نقش کمرنگ تری دارد و 
 cionATMradar .فقط 2درصد این دس��تگاه ها را در خود جای داده است
اولین بار در سال 2013، نصب خودپرداز های 
رمزارز و بیت کوی��ن را رهیابی کرد و در آغاز 
نوامبر همان س��ال، اولین دس��تگاه به شبکه 
متص��ل ش��د. وب س��ایت BATM تخمین 
می زند روزانه به طور میانگین 6.3 دستگاه در 
نقاط مختلف در حال نصب اس��ت که با فرض 
حفظ این روند، در سه سال آینده نصب بیش 
از 10 ه��زار خودپ��رداز را شاهد خواهیم بود. 
بااین حال، این فقط فرضیه اس��ت و مشخص 

نیست همه چیز طبق برنامه پیش رود.
وعده های زیادی برای نصب خودپردازهای 
بیت کوین در سراسر دنیا داده شده که البته، 
همیش��ه هم طبق برنامه ریزی پیش نمی رود. 
برای مثال، شرکت Odyssey Group، تولیدکننده خودپردازهای بیت کوین، 
وعده داده بود تا اوایل سال 2019، تعداد 150 دستگاه از این خودپردازها را در 

کشور آرژانتین نصب کند و تا اواخر سال، بر تعداد آنها بیفزاید.

تعداد دستگاه های خودپرداز رمزارزها در سراسر جهان از 5هزار دستگاه گذشتهشدار مایکروسافت، سونی و نینتندو به دولت آمریکا درباره  تأثیر تعرفه های تجاری چین

فیس ب��وک در س��ال های اخیر، ه��دف انتقاده��ای بی شماری ق��رار گرفته 
و بس��یاری از م��ردم این شرک��ت را به عنوان بازیگری منف��ی در دنیای کنونی 
می بینن��د. فیس بوک و اخالقیات کاری آن در س��ال های اخیر هدف انتقادها و 
اظهارنظرهای تندی قرار گرفته است. البته، انتقاد از پلتفرم فیس بوک به اهداف 
اصل��ی و انگی��زه شروع به کار آن بازمی گردد، ام��ا اوج گرفتن مشکالت از بحران 
کمبری��ج آناالتیکا و سوءاس��تفاده از اطالعات کاربران ش��روع شد؛ بحرانی که 
اثبات کرد یکی از شرکت های مشاوره ای سیاس��ی بدون اطالع یا اجازه  کاربران 

داده های شخصی آنها را بررسی و از آنها بهره برداری می کرده است.
پس از افشای داس��تان کمبریج آناالتیکا، موج های بزرگی از انتقاد به س��مت 
فیس ب��وک روانه ش��د و کمپین هایی به نام deletefacebook# در سرتاس��ر 
اینترن��ت پخش شدند. در جریان کمپین های ایجادش��ده، میلیون ها کاربر 12 
ت��ا 34 س��اله فیس ب��وک را ترک کردن��د. اعتراض ها به فیس ب��وک در جریان 
کمپین های مذکور انواع مختلفی هم داشتند؛ از بیانیه های رسمی و طومارهای 

جدی تا کاریکاتورها و میم هایی که زاکربرگ را روبات می خواندند.
صرف نظ��ر از نتایج اعتراض ها ب��ه فیس بوک و رویک��رد معترضان، جمعیت 
درخورتوجه��ی از کاربران اعتق��اد دارند فیس بوک در س��ال های فعالیتش، به 
هیوالیی خطرناک در دنیای کس��ب وکار تبدیل شد. آنه��ا هنوز می گویند این 
غول شبکه های اجتماعی باید متوقف شود و بسیاری از فعالیت هایش پذیرفتنی 
نیس��تند. طبق نظر بسیاری از کارشناس��ان، چنین رویکردهای خصمانه ای در 
بهترین حالت ساده سازی بیش ازحد مسئله و در بدترین حالت، هتاکی تفریحی 
با اهداف س��طحی هس��تند. قطعا انتقادهایی جدی و واضح به عملکرد کنونی 
و تاریخ��ی فیس بوک وج��ود دارد. البته، انتقادها ب��رای نتیجه گیری بهتر باید 
در ح��وزه  صحیح مطرح شوند. همه ما می دانی��م انتقاد در صورت تمرکز روی 
ح��ل مشکل، س��ازنده خواهد بود، اما اکثر حمالت اخیر ب��ه فیس بوک فقط با 
هدف بدنام کردن ای��ن شرکت انجام می شوند. اثب��ات اتهام های مطرح شده به 
غول شبکه ه��ای اجتماعی دشواری های زیادی دارد. آنه��ا اولین بازیگر بزرگ 
در صنع��ت خود محس��وب می شوند و طبیعت��ا قوانین باید ب��ا انعطاف پذیری 
بیشتری به مشکالت پیش آمده رس��یدگی کنند. اگ��ر فیس بوک در گروهی از 
شرکت ه��ای متعدد فع��ال در حوزه شبکه های اجتماعی ق��رار داشت و قوانین 
اخالقی فعالیت آنها نیز مشخص و مصوب بود، انتقادهای عملکردی اعتناکردنی 
بودن��د. شرکت های متعددی که در صنایع جاافتاده و قدیمی فعالیت می کنند، 
می توانن��د مث��ال خوبی از عملک��رد اشتباه اخالق��ی در صنعت خ��ود باشند. 
به عنوان مثال، خودروس��ازی که در گزارش های آالیندگی خود تقلب می کند، 
اس��تانداردهایی قدیم��ی و تثبیت شده را نقض کرده اس��ت؛ درنتیجه، می توان 
حرکتش را غیراخالقی خواند. بس��یاری از انتقادها به فیس بوک از ابهام درباره 
چگونگ��ی عملک��رد صحیح نشأت می گیرن��د. به عنوان مثال، هن��وز نمی دانیم 
فیس ب��وک را باید در گروه شرکت های رس��انه  اجتماعی دس��ته بندی کنیم یا 
مدیریت داده. اگر آنها را شرکت داده بنامیم، چه استانداردهایی در حوزه  حریم 
خصوصی داده و امنیت باید رعایت شود؟ همه می دانند فیس بوک و بس��یاری 
از شرکت های امروز دنیای فناوری، انواع جدید کس��ب وکار هس��تند؛ درنتیجه، 
قوانین یا هنجارهای اجتماعی و اخالقی آنچنان تثبیت شده ای برای آنها وجود 
ندارد. به بیان دیگر، آنها از لحاظ اخالقی در منطقه ای خاکستری عمل می کنند؛ 

چون هنوز سیاه  و سفید این زمینه مشخص نشده است.
اگر فیس بوک را در زمینه ای میان وضعیت ناشر و پلتفرم در نظر بگیریم، بازهم 
دچار ابهام می شویم. آیا آنها باید مسئولیت محتوایی را برعهده داشته باشند که 
ازطریق اپلیکیشن منتشر می شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید فیس بوک را ناشر 
در نظر بگیریم و مسئولیت همه  محتوای به اشتراک گذاشته شده در وب سایت را 
متوجه آنها بکنیم. درمقابل، اگر فیس بوک پلتفرم باشد، نباید بررس��ی و حذف 

انتخاب��ی محتوا و افراد خطاکار را برعهده  شرکت بگذاریم. همین تصورات اولیه 
پیچیدگی بررس��ی قوانین اخالقی را نشان می دهند. فیس بوک و مدیرانش در 
میان هم��ه  انتقادها به وضعیت��ی پیچیده برای راضی ک��ردن همه  مردم مبتال 
شده اند. درواقع، صرف نظر از دس��ته بندی یا تفسیرهای اقشار گوناگون جامعه، 
شبک��ه اجتماعی باید آنه��ا را از لحاظ اخالقی و انس��انی راضی نگه دارد. هیچ 
استانداردی هم برای عملکرد آنها وجود ندارد و درنتیجه، هیچ گاه نمی توان این 
شرکت را کامال معصوم یا کامال شیطانی دانس��ت. درحقیقت، هنوز بررسی های 

این چنینی زیادی باید درباره  شرکت های شبیه به فیس بوک انجام شود.
عواقب پیش بینی نشده   عملکردها

شرکت ها چقدر باید پاس��خگوی عواقب پیش بینی نش��ده عملکردهای خود 
باشند؟ همین پرس��ش یکی از مباحث اصلی میان اس��تادان و محققان دنیای 
حق��وق محس��وب می شود؛ بحثی که هم برای افراد و ه��م برای شرکت ها باید 
بررس��ی شود. تفکر عمیق روی این پرس��ش، به ویژه درب��اره  فیس بوک، نکات 
جالبی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه، برای بررسی عواقب عملکردهای 
فیس ب��وک بح��ران کمبریج آناالتیک��ا را در نظر بگیری��د. فیس بوک اطالعات 
کارب��ران را به شرکت مذکور نفروخته و آن شرکت نیز فیس بوک را هک نکرده 
 This Is Your Digital Life ب��ود. آنها فقط از اپلیکیشنی واس��ط به ن��ام
اس��تفاده کردند که آن  نی��ز از کاربران مجوز اس��تفاده از داده ها )برای اهداف 
تحقیقات��ی و آموزش��ی( را دریافت می کرد. این جریان ب��ه دو دلیل مشکالتی 
ایجاد می کند: 1. کاربران درباره  نحوه  استفاده از داده های شان اطالع نداشتند؛ 
2. به  دلی��ل اشتباه��ات فیس بوک در طراح��ی الگوریتم ها، کمبری��ج آناالتیکا 

توانست الیه های بیشتری از شبکه های کاربران را نیز تحلیل کند.
اگر فیس بوک در ارائه مجوز به اپلیکیشن های خارجی س��خت گیری و دقت 
بیشت��ری می کرد، شاید نف��وذ کمبریج آناالتیکا رخ نم��ی داد. درمقابل، همین 
بازبودن گ��ردش اطالعات یکی از دالیل ارزشمندشدن فیس بوک بوده اس��ت. 
درنهای��ت، می دانیم فیس بوک در پرونده  مذکور عم��دا اشتباهی مرتکب نشد؛ 
بلکه عواقب نگران کننده به عنوان نتیجه ای غیرمس��تقیم از طراحی زیرس��اخت 
شرک��ت رخ دادند. به ع��الوه، هیچ نمون��ه و مطالعه  تاریخ��ی و قانون گذاری و 
مرزبن��دی نیز درباره  چنی��ن پرونده هایی وجود نداش��ت. درنهایت، نمی توانیم 

شرکت را مسئول اصلی بحران پیش آمده بدانیم.
بی اعتنایی به عملکردهای جبرانی

مارک زاکربرگ در پاس��خ به بس��یاری از بحران های ایجادشده در سال های 
اخی��ر، به  طور عمومی اعالم کرد قصد دارد روند کاری فیس بوک را بهبود دهد. 
شرکت تاکنون اهمیت بیشتری به مسائل حریم خصوصی در ارتباطات کاربران 
داده و اس��تانداردهای حریم خصوصی به روزرسانی و بازنگری شده اند. حذف و 
سانسور محتوای مخرب به صورت جدی تر پیگیری می شود و طراحی های کلی 
مج��ددی نیز انجام شده تا کاربران از مراحل اج��رای اصالحات به خوبی مطلع 
شون��د. صرف نظر از نگ��اه مردم به رویکردهای فیس ب��وک در ماه  های گذشته، 
نتایج یکس��انی از همه  آنها به دس��ت خواهد آمد. به بیان دیگر، اگر فعالیت های 
اخیر زاکرب��رگ را از روی پشیمانی بدانیم یا حتی آنها را تالش هایی مذبوحانه 
برای جل��ب اعتماد تص��ور کنیم، بازهم نتیج��ه  نهایی تغیی��ری نخواهد کرد. 
صرف نظر از همه تصورات م��ا، فیس بوک تالش می کند عملکرد بهتری داشته 

باشد. آیا همه کاربران و کارشناسان همین رویکرد را انتظار ندارند؟
قطعا بازگردان��دن رخدادهای پیش آمده ممکن نخواه��د بود )زندگی دکمه  
Undo ندارد(؛ درنتیجه، ما هم به جای قضاوت کردن افراد و شرکت ها برمبنای 
عملکرد گذشته، باید به نحوه ی واکنش آنها به مشکالت دقت کنیم. فیس بوک 

هم قطعا در چنین مواردی خوب عمل کرده است.
THENEXTWEB :منبع

آرم می خواهـد تا بـا افزایش سـرمایه گذاری و حضور در کشـورهای 
گوناگـون، ظرفیت های خـود را افزایش دهد و به بازیگـری قدرتمند در 

صنعت تراشه بدل شود.
شـرکت تولیـد تراشـه  آرم در نظـر دارد سـرمایه گذاری های خود در 
تایـوان را افزایش دهد تا مراکز تولیدی بیشـتری برای رقابت در دنیای 
تراشـه داشـته باشـد. تمرکز اصلی شـرکت در تایوان روی فناوری های 
مرتبط با هوش مصنوعی و اینترنت اشـیا خواهد بود. ماسایوشـی سان، 
رئیس هیات مدیره  آرم و مدیرعامل غول سرمایه گذاری سافت بانک خبر 

افزایش سرمایه گذاری را به رسانه ها اعالم کرد.
سـخنرانی سـان در تایپـه و در خـالل کنفرانـس G2 و بـه مدیریت 
Digitimes انجـام شـد. تمرکـز اصلـی برنامه هـای G2 و رخدادهای 
حاشـیه ای آن روی بررسـی هـوش مصنوعی، فناوری هـای 8K و 5Gو 
دیگـر کاربردهای ترکیبی دنیـای فناوری بود که رشـد جهان در آینده 
را رقـم خواهند زد. البته تمامی برنامه ها و بررسـی ها تحت تأثیر جنگ 
تجاری میان آمریکا و چین قرار دارند. سـان در جریان صحبت های خود 
به برنامه و پیش بینی آرم درباره  آینده اشـاره کرد. او گفت که شـرکتش 
تصـور می کند هوش مصنوعـی بزرگ ترین تغییر تاریخ بشـریت را رقم 

خواهد زد.
مدیرعامل سافت بانک در بخشی از صحبت هایش گفت:

اینترنت در 25 سـال گذشـته تغییرات انقالبی متعددی را ایجاد کرده 
اسـت. تغییراتی کـه عموما در حوزه های تبلیغات و خرده فروشـی دیده 
می شوند. البته انقالب بعدی را باید متعلق به هوش مصنوعی دانست که 

همه  صنایع را بازتعریف خواهد کرد.
سـان در کنـار توضیح دربـاره برنامه هـای توسـعه ای آرم در تایوان، 
از برنامـه  آینده برای ارائه  مجدد سـهام شـرکت در بـورس خبر داد. در 
سـال 2016 و چند هفته پس از اعالم خبر Brexit، سـافت بانک شرکت 
بریتانیایی تولید تراشه را به قیمت 32 میلیارد دالر خرید و آن را مجددا 
 IPO به شرکتی خصوصی تبدیل کرد. سـافت بانک هنوز برنامه ای برای
پیش رو نـدارد. البته برخی پیش بینی  ها چیـن و هنگ کنگ را به عنوان 

مقصد این شرکت تخمین می زنند.
در جریان سـخنرانی سان، سـؤال هایی پیرامون ارتباط آرم با شرکت 
چینی هوآوی مطرح شد. او پاسخ آنچنان صریحی نداد و تنها از موافقت 

و همکاری با تحریم های آمریکا علیه هوآوی صحبت کرد.
آرم در سال 2014 اعالم کرد که یک مرکز طراحی پردازنده در سینچو 
 Cortex-M تایوان تأسـیس خواهد کرد تا نسل بعدی هسته های کالی
را برای دسـتگاه های اینترنت اشـیا و پوشـیدنی ها طراحی کند. چنین 
تصمیمی کامال برخالف رویکرد شـرکت رقیب یعنی اینتل بود که آینده  

طراحی و توسعه  پردازش موبایلی را در شنژن می دید.
برنامه های اینتل در شـنژن به خاطر چالش های متعدد حقوقی و قانونی 
شکسـت خوردند. برنامه های آنها برای تأسـیس مرکز تحقیق و توسعه 
در ایـن شـهر هم بدون هیچ دسـتاورد خاصـی پیش رفتنـد. درنهایت 
امروز مرکز سـینچو شـرکت آرم 150 کارمند دارد و اینتل نتوانست آنها 
را شکسـت دهد. شـایان ذکر است آرم در سـال 2014 فعالیت خود را با 

40نفر شروع کرد.
رویداد G2 اولین حضور سان در تایپه بود. او توسط دوست قدیمی اش 
تـری گو به رویداد دعوت شـده بود. تـری گو قبال مدیر فاکسـکان بود 
و اکنـون در Kuomintang فعالیـت می کنـد. او چنـد هفتـه پیش از 

فاکسکان استعفا داد.
برنامه های توسـعه ای آرم برای افزایش فعالیت طراحی تراشه می تواند 
تأییـدی بـر همکاری آنها با اپل هم باشـد. قبال در اخبـار خوانده بودیم 
که کوپرتینویی ها برای توسـعه  تراشـه های موبایلی به جای اینتل با آرم 
همکاری خواهند کرد. به هرحال آرم پس از سـرازیر شـدن سرمایه های 
هنگفت ماسایوشـی سـان و شـرکت عظیمـش سـافت بانک، به مرور به 

تهدیدی جدی برای فعاالن بازار تراشه های موبایلی بدل شده است.
WCCFTECH/zoomit :منبع

فیس بوک به هیوالیی در دنیای کسب وکار تبدیل شده است؟

آرم سرمایه گذاری های 
جدید و بزرگی در تایوان 

انجام می دهد

دریچــه

کارگروه زیس��ت فناوری دریایی ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
که فعالیت خود را از سال 96 با هدف »هم افزایی و استفاده از تمام ظرفیت های علمی 
و تجربی کشور در ارتقای محصوالت زیس��ت فناوری دریا«، »دریافت، بررسی و تصویب 
طرح ه��ای ارس��ال شده به کارگروه زیس��ت فناوری دریایی« و »ایجاد بس��تر الزم برای 
بهره وری اقتصادی محصوالت زیست فناوری دریا« آغاز کرده است توانسته راه مناسبی 

برای معرفی و توسعه تولید محصوالت زیست فناوری دریایی ایجاد کند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، یکی از مهم ترین اقدامات این 
کارگروه از زمان تشکیل تا به امروز، حمایت از تجاری س��ازی محصوالت تولیدشده در 
حوزه زیس��ت فناوری دریا با هدف خدمات رس��انی به صنایع مختلف در کشور و تامین 

رفاه مردم با تاکید بر حفظ محیط زیست دریایی و توسعه پایدار منابع دریایی است.

تجاری سازی محصوالت 
زیست فناوری دریا

سه شنبه
10 تیر 1398

شماره 1342
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رحیم س��رهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار درباره برنامه های 
توسعه کارآفرینی گفت در حوزه توسعه کارآفرینی چندین کار در حال انجام 

است که ذیل سند اشتغال مبتنی بر کار شایسته است.
به گزارش تس��نیم، وی با اشاره به راهبرد 4 
بند سوم سند توسعه اشتغال اظهار داشت: ساز 
و کاره��ای الزم برای بهبود آموزش های مربوط 
به مهارت پایه کارآفرینی در س��نین مختلف را 
وزارت تعاون، کار و س��ازمان فنی و حرفه ای و 
از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
آموزش عالی دنبال می کنن��د. یعنی نهادهایی 
که متولی توس��عه منابع انسانی و تأمین منابع 
انس��انی با کیفیت برای توس��عه کسب و کار و 
کارآفرینی هس��تند، برنامه های��ی را داشته اند. 
باشگاه کارآفرین��ان نوجوان از جمله این برنامه 

است.
وی ادام��ه داد: هدف از راه اندازی این باشگاه 

که براس��اس الگوی آموزشی موسس��ه توس��عه کارآفرینی هن��د طراحی و 
بومی س��ازی شده است، توانمندس��ازی و مهارت افزایی دانش آموزان دختر و 

پسر در دو رده سنی 12 تا 15 و 15 تا 18 سال خواهد بود.

این مقام مس��ئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با تأسیس 
ای��ن باشگاه در یک دوره دو س��اله نگرش کارآفرینان��ه و افزایش خالقیت، 

نوآوری و اعتماد به نفس در بین دانش آموزان تقویت می شود.
وی با بی��ان اینکه ه��دف از راه اندازی این 
باشگاه تربیت کارآفرینان نس��ل آینده و ایجاد 
توانمن��دی در بی��ن این دانش آموزان اس��ت، 
گف��ت: در م��دت دو س��ال آموزش های الزم 
توسط بخش خصوصی، آموزش وپرورش، فنی 
و حرفه ای و کمیته امداد به این دانش آموزان 
ارائ��ه می شود. این اف��راد توانمندی های الزم 
را کس��ب و تبدی��ل به انس��ان های خط  شکن 

کارآفرین می شوند.
سرهنگی اضافه کرد: تکیه این باشگاه روی 
خالقیت و کارآفرینی اس��ت و باید براس��اس 
منویات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی 
نسلی تربیت کنیم که نه تنها برای خود تولید 
و اشتغ��ال ایجاد کند بلکه منش��أ ارزش افزوده برای منطق��ه و کشور باشد. 
ای��ن مه��م نیازمند خوب کار ک��ردن ارگان های مختل��ف در دولت و بخش 

خصوصی است.

مرکز رشد فرزندان موفق بهزیس��تی با عنوان »مؤسس��ه رویش  فرهیختگان 
امید« در خراس��ان رضوی فعال و راه اندازی شد. مشاور عالی رئیس س��ازمان 
بهزیس��تی کشور در آیین افتتاح این مرک��ز گفت: این مرکز به منظور حمایت 

از فرزندان تحت پوشش بهزیس��تی تشکیل شده 
اس��ت که در نوع خود نخستین مؤسسه کشوری 
اس��ت که توسط خود فرزندان موفقی ایجاد شده 
که در گذشته تحت پوشش س��ازمان بهزیس��تی 

بوده اند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، غالمرض��ا فروغ��ی افزود: 
این مؤسس��ه در تهران و توس��ط فرزندان موفق 
بهزیستی که هم  اکنون در رشته های مختلف ملی 
و بین المللی فعالیت دارند تأس��یس شده است و 
ه��دف از ایجاد آن توانمندکردن س��ایر فرزندان 
تحت پوشش بهزیستی از طریق ارتقای مهارت ها 

و استعدادیابی برای آنان است.
وی ادام��ه داد: ای��ن اق��دام منتج ب��ه ارتقای 

مهارت ه��ای فرزندان کوچک مراکز می شود یعن��ی در این مراکز رشد، مثلثی 
شکل می گیرد که شامل سه ضلع است فرزندان موفق به عنوان راهبر، خیرین 

به عنوان حمایتگر و سازمان بهزیستی به عنوان تسهیلگر.

مشاور عالی رئیس س��ازمان بهزیستی کشور گفت: براساس انتخاب فرزندان 
ه��ر مؤسس��ه یک نفر هر س��ال به عنوان نماین��ده برای مش��اوره به مدیرکل 
بهزیس��تی هر استان انتخاب می شود و فرزندان موفق استانی، شورای مشورتی 

فرزندان موفق کشور را تشکیل می دهند.
فروغ��ی اف��زود: در آینده نزدی��ک با کمک 
همی��ن فرزندان موفق، اس��تارت آپ هایی برای 
فرزندان بهزیس��تی طراحی می ش��ود و انتظار 
می رود تا با برگزاری این اس��تارت آپ ها بچه ها 
روی یک مس��اله متمرکز شون��د و فکر کنند و 
خیری��ن نیز کمک کنند که ایده های تأییدشده 

به تولید انبوه برسد.
وی ادامه داد: قرار اس��ت در مرکز نگهداری 
از کودکان بی سرپرس��ت گلس��تان علی )ع( در 
مشهد قطب اس��تعدادیابی فرزندان زیر پوشش 
بهزیس��تی در کشور ایجاد ش��ود و با راه اندازی 
این مرکز، فرزندان زیر پوشش س��ازمان از تمام 
کشور برای اس��تعدادیابی به مشهد آورده می شوند و بعد از آن کارنامه تحلیل 
آنها به اس��تان ها انتقال می یاب��د و در عرصه های مشخص شده با نظارت قطب 

خالقیت، نوآوری و کارآفرینی مشهد مهارت افزایی می کنند.

راه اندازی مرکز رشد فرزندان موفق بهزیستیکارآفرینی به دانش آموزان رسید

هوآوی به چنان جایگاهی در حوزه  مخابرات دنیا دست یافته که حذف آن از این 
اکوسیستم، تاوان بسیار هنگفتی برای همگان در پی خواهد داشت.

هوآوی شرکتی بزرگ و چندملیتی است که با برخی از مهم ترین کسب وکارهای 
ح��وزه  مخابرات و فناوری م��راودات مالی دارد. به ع��الوه، بازیگری مهم در شتاب 
به سمت 5G است که نسل بعدی شبکه های بی سیم به شمار می رود. چنین نفوذی 
ایاالت متحده را برای متوقف کردن هوآوی با دشواری مضاعف رو به رو می سازد. ماه 
گذشته، کاخ سفید شرکت های آمریکایی را از استفاده  از تجهیزات مخابراتی چینی 
منع کرد؛ خاستگاهی که مدت ها است واشنگتن به عنوان تهدیدی بر امنیت ملی 
لحاظ کرده اس��ت. عالوه  بر این، دولت آمریکا شرکت ه��ای آمریکایی را از فروش 
فناوری به هوآوی بدون اخذ مجوز منع کرد و درمقابل، هوآوی نیز هرگونه تهدید 

امنیت ملی این کشور را تکذیب کرد.
در مجم��ع G20 ک��ه در ژاپن برگزار شد، دونالد ترام��پ، رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا، موضع خود را در پی دیدار با شی جین پینگ، همتای چینی خود، 
تا حدودی تعدیل کرد. ترامپ اعالم کرد به شرکت های آمریکایی اجازه  می دهد به 
هوآوی تجهیزات بفروشند، اما تصریح کرد مشاجره بر سر این شرکت چینی، تنها در 
آخرین مراحل مذاکرات تجاری آمریکا با چین حل خواهد شد. ممکن است اعطای 
این امتیاز انعکاسی از اهمیت چشمگیر هوآوی در بین اپراتورهای مخابراتی جهان 

و تأمین کنندگان آمریکایی باشد.
پائولو ترایولو، مدیر سیاست گذاری فناوری جهانی در گروه اوراسیا، چنین اظهار 

داشت:
هوآوی شرکتی 110 میلیارد دالری است که برای اینکه با چنین برخوردی نابود 
شود، بیش ازحد بزرگ اس��ت، چراکه با زنجیره  تأمین و اس��تانداردها و زیرساخت 

حیاتی جهان به شدت درهم تنیده شده است.
5G و زیرساخت بی سیم

هوآوی بزرگ ترین عرضه کننده تجهیزات مخابراتی در دنیا اس��ت که 2میلیارد 
دالر روی تحقیق و توس��عه  محصوالت 5G سرمایه گذاری کرده است. عالوه  بر این، 
هوآوی اعالم کرده در حوزه  فناوری 5G، تاکنون 50 قرارداد تجاری در 30 کشور 

دنیا امضا کرده است.
دول��ت آمریک��ا می خواهد ه��وآوی را از جایگاه مطلوب خود بی��رون براند؛ زیرا 
می ترس��د سرویس امنیت چین از تجهیزات هوآوی برای جاسوسی سایر کشورها 
استفاده کند؛ ادعایی که هوآوی تکذیب کرده است. همچنین، آمریکا به متحدانش 
اص��رار می کند آنها نی��ز همین اقدام��ات را پیش گیرند تا از رس��یدن هوآوی به 
بلندپروازی ه��ای خود جلوگیری کنند. این در حالی اس��ت که برای شرکت هایی 
که پیش از این از هوآوی استفاده می کردند، روی آوردن به تأمین کننده  دیگر آسان 

نیست.
تجهیزات هوآوی همین حاال زیرس��اخت 4G بسیاری از حامل های بی سیم در 
اروپا و س��ایر بخش ه��ای دنیا را تشکیل می دهند که انتقال به 5G را س��ریع تر و 
ارزان تر می  کند. طبق تخمین های GSMA که گروه البیگر اپراتور موبایل اس��ت، 
ناتوانی در اس��تفاده از تجهیزات هوآوی فقط در اروپا، ممکن اس��ت به قیمت 62 

میلیارد دالر و تأخیر 18 ماهه در بهره برداری از 5G تمام شود.
نبود هوآوی در اروپا و س��ایر بازارهای توس��عه یافته، شکافی عظیم در بازار به جا 
خواهد گذاشت. ترایولو بر این باور اس��ت که این شکاف به حدی عظیم خواهد بود 
که بعید اس��ت رقبای هوآوی بتوانند ظرفیت خود را به سرعت افزایش دهند و آن 

را پر کنند:
اگ��ر اروپایی ها به ه��ر دلیلی نتوانن��د روی حضور هوآوی حس��اب کنند، باید 
تمام ایس��تگاه های پایه  مخابراتی خود را از ریشه بی��رون بکشند. باید هزینه های 
جایگزین کردن س��ایرین با هوآوی و افزایش قیمت ها را نیز در نظر گرفت؛ چراکه 

سایر رقبا گران تر از هوآوی خواهند بود.
ترایولو معتقد است به دلیل هزینه ها، بدترین سناریو پیش  رو این است که هیچ گاه 

به 5G دست نخواهیم یافت.
در ایاالت متحده، تجهیزات هوآوی به  شبکه های بس��یار اندکی س��رویس 
می دهن��د. بنابر اع��الم انجمن بی س��یم روس��تایی، گروه��ی بازرگانی برای 
حامل  ه��ای کوچ��ک، مشتری��ان ه��وآوی شبکه ه��ای کوچکی هس��تند که 
دولت ف��درال آنه��ا را در هزینه های خود یاری می کن��د و تجهیزات هوآوی 
را بدین دلی��ل انتخاب کرده اند که از محصوالت س��ایر رقبا 40درصد ارزان تر 
اس��ت. مطابق تخمین های این گروه، ممکن است جایگزین کردن هوآوی در 
این بازارها به قیم��ت یک میلیارد دالر تمام شود. ویلیام لوی، یکی از اعضای 
هیات مدیره انجمن بی س��یم روس��تایی، نایب رئیس فروش هوآوی در ایاالت  

متحده  آمریکا نیز محسوب می شود.
با اینکه سیاس��ت منع خرید از ه��وآوی به طورموقت برای حامل های آمریکایی 
روس��تایی برداشته شد، بازهم آنها را با س��رگشتگی در پیداکردن جایگزینی برای 
این شرکت چینی رها کرد. سایر شرکت ها مثل نوکیا صحبت هایی مبنی بر آمادگی 
برای جایگزینی هوآوی در آمریکا و سایر نقاط را مطرح کرده اند، اما نوکیا از هوآوی 

کوچک تر است و خودش اعالم کرده مشکالتی در این مسیر وجود دارند.
تامی یوئیتو، رئیس شبکه های موبایلی نوکیا، در واکنش به وضعیت سیاست زده 

فعلی که تأمین کنندگان چینی را احاطه کرده، چنین می گوید:
به طورکل��ی، بالتکلیفی برای کس��ب وکار خوب نیس��ت و ممکن اس��ت برخی 
از مشتری��ان ما تصمیم گیری های ش��ان را به تأخیر بیندازند. اگ��ر اپراتوری دارید 
ک��ه گزینه ه��ای وی نوکیا و تأمین کننده ای چینی هس��تند، ای��ن وضعیت شاید 

تصمیم گیری های آنها را به تأخیر بیندازد.
آسیب به شرکت های آمریکایی

شرکت های آمریکایی روی هوآوی به عنوان مشتری حس��اب ویژه ای بازکرده اند. 
در س��ال 2018، هوآوی 11 میلی��ارد دالر کاالی آمریکایی نظیر چیپ از اینتل و 
مایکرون و نرم افزار از گوگل خریده اس��ت. قب��ل از منع صادرات، هوآوی مشتری 
شماره ی��ک مایکرون بود؛ به طوری که در نیمه  اول س��ال مالی 2019، 13درصد از 
درآم��د مایکرون حاص��ل از فروش به هوآوی بوده اس��ت. این محدودیت ها درآمد 
مایکرون را کاهش داده اند. این آماری اس��ت که مایکرون در گزارش سه ماهه  سوم 

خود اعالم کرده است.
س��انجای مهروتا، مدیرعام��ل مایکرون، درب��اره  درآمدهای ای��ن شرکت برای 

تحلیلگران این گونه توضیح داد:
تحریم ه��ا بر ف��روش ما تأثیر گذاش��ت، چراکه در آن مقطع، نتوانس��تیم هیچ 

محصولی از محموله 200 میلیون دالری خود را برای آنان ]هوآوی[ ارسال کنیم.
از آن زم��ان تاکن��ون، میک��رون راه هایی برای تج��ارت با هوآوی یافته اس��ت. 
ای��ن شرکت اعالم کرده ارس��ال چندی��ن محصول به هوآوی را از س��ر گرفته که 

ممنوعیت های صادراتی را مشمول نمی شوند.
نیویورک تایمز نی��ز در گزارش این هفته  خود اعالم کرد اینتل نیز بعد از یافتن 
راه حلی قانونی که محصوالت خود را از برچس��ب »ساخت آمریکا« معاف می کند، 
ف��روش خود به هوآوی را از س��ر گرفته اس��ت. البته، اینت��ل از ارائه  توضیحات به 

سی ان ان بیزینس خودداری کرده است.
شرکت های چیپ سازی آمریکایی از این موضوع ترسیده اند که نتوانند با هوآوی 
همک��اری و ب��ازار را به تأمین کنندگان خارج��ی واگذار کنند. ع��الوه  بر این، اگر 
شرکت های آمریکایی به فروش به هوآوی مجاز نباشند، ممکن است اعتماد سایر 

مشتریان خارجی خود را نیز از دست دهند.
از دیدگاه ترایولو، تمامی شرکت های چینی که مدارهای پیچیده خود را براساس 
فناوری آمریکایی طراحی می کنند، باید برنامه  راهبردی 5 تا 10 سال آتی خود را 
بار دیگر بازبینی کنند. وی اذعان داشت این بدین معنا است که شرکت های چینی 

نباید از چیپ های آمریکایی در طراحی های خود استفاده کنند.
CNN/zoomit :منبع

هوآوی برای ورشکسته شدن بیش ازحد بزرگ شده است

یادداشـت

بنیانگذار شرکت Theranos که در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت می کرد قرار اس��ت 
تابس��تان آینده در دادگ��اه حاضر شود و اگر اتهامات مطرح ش��ده علیه وی ثابت شوند 

انتظار می رود که به 20 سال زندان و پرداخت میلیون ها دالر جریمه محکوم شود.
به گزارش دیجیاتو، الیزابت هولمز و رامش بالوانی رئیس س��ابق هیات مدیره شرکت 
ترانوس چندی پیش به خاطر 11 اتهام مختلف دستگیر شدند که براساس دو مورد از 
آنها ترانوس به دسیس��ه چینی برای کالهبرداری از س��رمایه گذاران، پزشکان و بیماران 

متهم شد.
طب��ق گزارشی که بلومبرگ در این باره منتشر کرده اس��ت تیم وکالی هولمز قصد 
دارن��د در دفاعیات خود اع��الم کنند که یکی از گزارشات نشریه وال اس��تریت ژورنال 

روی قانونگذاران فدرال و تصمیم گیری شان در رابطه با این پرونده اثر گذاشته است.

 20 سال زندان در انتظار موسس 
ترانوس



 بیس��ت و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، کشاورزی، ماشین آالت 
و صنایع وابس��ته با حضور 920 شرکت )760 داخلی و 160 خارجی از 20 کشور 

جهان( در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری تحلیلی ام ب��ی ای نیوز، این روی��داد با هدف معرفی 
تکنول��وژی روز و توانمندی ه��ای صنعتگ��ران داخلی و خارج��ی و افزایش زمینه 
همکاری های چندجانبه در راس��تای تحقق شعار سال )رونق تولید ملی( امسال با 
حمایت بیشتر و ب��ا حضور چشمگیر شرکت های داخلی در جهت حمایت از رونق 

تولید برگزار شده بود.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه مقامات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت 
و مع��دن و تجارت، برخی نمایدگان مجلس و... حض��ور داشتند که بیانگر اهمیت 

این رویداد است.
در جری��ان برپای��ی نمایشگاه گفت وگویی ب��ا مدیران و دس��ت اندرکاران برخی 
شرکت ه��ای حاضر در نمایشگاه داشتیم که آنچ��ه در ذیل می خوانید حاصل این 

گفت وگو است:
نامی نو: تولید و توزیع غذای آماده سالم

غریبی، مدیر برندین��گ و دیجیتال مارکتینگ شرکت نامی نو با تاکید بر اینکه 
نمایشگاه فرصتی اس��ت برای ایجاد ارتباط عاطفی بیشتر با مشتریان و درک بهتر 
دیدگاه هایی که نس��بت به این برند وجود دارد، می افزاید: با توجه به مشکالتی که 
تولید م��واد غذایی آماده مصرف دارد، لذا اس��تراتژی این شرکت مزیت رقابتی در 
زنجیره توزیع سراس��ر کشور ب��وده که به خوبی پوشش داده ش��ده که با توجه به 

اهمیت تاریخ مصرف مواد غذایی آماده مصرف مدنظر قرار دارد.
وی ایج��اد ارتباط با ثبات بین شرکت نامی نو و مخاطب��ان را مهمترین رویکرد 
فعالیت های مارکتینگی این مجموعه عنوان کرده و افزود: در شرایط فعلی برقراری 
ای��ن ارتباط در فضای دیجیتال قابل تحقق اس��ت که به ش��کل جدی مورد توجه 

قرار دارد.
پاکبان: سال سخت تولید و قدم در راه پیشرفت

اکبری، مدیرمارکتینگ شرکت پاکبان از سال سخت تولید گفت و افزود: در این 
شرایط س��خت اقتصادی تمام تالش مان این بود که قدم به قدم به س��مت توسعه 
تولی��د حرکت کنیم و با همت دس��ت اندرکاران مجموعه ای��ن موضوع تحقق پیدا 
کرد. او از اقدامات مارکتینگی که در فضای مجازی توسط بخش مرتبط انجام شده 
ب��ه عنوان نقطه عطف فعالیت های تبلیغی شان یاد ک��رده و تصریح کرد: با معرفی 
محصوالت جدید و حفظ کیفیت و حضور پررنگ س��هم خوبی از بازار را در اختیار 

داریم.

او می گوی��د: شعار برن��د ما )طبیعی همچون طبیعت( اس��ت که بیانگر کیفیت 
تولیدات مجموعه است که به شدت به آن پایبند هستیم و همین موضوع رمز حفظ 

و توسعه سهم بازارمان است.
تولید محصوالت جدید استراتژی متفاوت بودن و حضور در سبد خرید مشتری 
اس��ت که در این رابطه تولید شیر تتراتاپ با بس��ته بندی خاص و ماندگاری باال از 
جمله دیگر موارد اس��ت که این محصول در کشور برای نخس��تین بار تولید شده و 

حتی در خاورمیانه شرکت های محدودی امکان تولید آن را دارند.
وی معتقد اس��ت حضور در نمایشگاه امکان کس��ب هویت بهتری به شرکت ها 
می بخش��د و ارتباط با مشتریان و اعالم اینکه در همه شرایط کنارشان هس��تیم و 
پرقدرت به تولید و تکمیل زنجیره غذایی مورد نیاز جامعه ادامه می دهیم مهمترین 

پیام است.
سحرخیز: عیار زعفران ایرانی

سحرخیز 86 ساله در غرفه ای که عبور از کنارش طعم و عطر زعفران و محصوالت 
زعفرانی را تداعی می کرد میزبان بازدیدکنندگان بود.

دکتر فرزاد سحرخیز، مدیرعامل این مجموعه فعالیت های مارکتینگی یک سال 
اخیر را برمبنای توسعه محصوالت تازه برپایه زعفران برمبنای تحقیقات بازار عنوان 
کرده و همچنین تاکید بر توس��عه بازارهای بین المللی و بسته بندی به روز در حوزه 

صادرات محصول.
وی مهمتری��ن رویکرد حضور این برند کهنس��ال در نمایشگاه بیس��ت و ششم 
صنعت غذای کشور را رونمایی از محصوالت جدید و ارگانیک نظیر عسل زعفرانی، 
نوشیدنی ه��ای بر پایه زعفران و همچنین تجدی��د پیمان با مشتریان و نمایندگان 

فروش که در داخل و خارج فعالیت می کنند، عنوان کرد.
به اعتقاد او نمایشگاه فرصتی اس��ت برای دریافت بازخوردهای مشتریان و دیدار 

با آنها.
برتر: در روند توسعه ای قرار داریم

محص��والت غذای��ی برتر طی دو س��ال گذشت��ه و راه ان��دازی واحد 
مارکتین��گ فعالیت های تبلیغی و بازاریابی خود را به شکل متفاوت تر از 
گذشته پوشش داده و براساس گفته سبحانی مدیرمارکتینگ و تبلیغات 
برتر، تولید محصوالت تازه پیوسته ماهیت این مجموعه بوده که در حال 

حاضر نیز بر همان روند ادامه دارد.
وی اف��زود: به دالیل متع��دد مشکالت اقتصادی طی یک س��ال گذشته حضور 
شرکت ه��ای خارج��ی و داخلی در نمایشگاه بیس��ت و شش��م کمرنگ تر شده اما 
ظهور برندهای جدید و تولید محصوالت غذایی توس��ط آنها جای امیدواری اس��ت 

و نشان دهنده این موضوع که می توان از تهدیدها فرصت س��اخت، چنانچه صنایع 
غذایی برتر در این مسیر حرکت می کند و تالش دارد با برنامه ریزی روی فرصت هایی 

که شاید در شرایط قبلی وجود نداشته در روند توسعه شرکت گام بردارد.
هراز: سهم  گیری از بازار برمبنای استراتژی تنوع تولید، تغییر 

فرهنگ مصرف
هراز نامی شناخته شده در صنعت تولید لبنیات است که از سال 86 در این بازار 

فعالیت می کند.
تولید محصوالتی بر پایه انواع پنیر و جای دادن این محصول در همه وعده های 
غذای��ی مخاطبان از موضوعاتی اس��ت که شهریار دادگر قائم مق��ام مدیرعامل این 
مجموعه به آن تاکید دارد. همچنین تولید انواع ماست های طعم  دار برای نخستین بار 
در ایران براساس ذائقه مصرف  کننده ایرانی از دیگر اقداماتی است که در جهت تنوع 
تولید مدنظر قرار گرفته است. وی مهمترین اقدام مارکتینگی هراز را تالش در جهت 

تغییر رفتار مصرف مشتریان عنوان می کند.
او نوس��انات بازار را امری طبیعی می داند که باید از آن گذر کرد و در این شراط 
نی��ز با حفظ کیفیت تولیدات و همچنین پرس��نل شاغل در بخش های مختلف بر 

ادامه مسیر ثابت قدم بود.
ایجاد خانه پنیر ایران برای ارائه طعم های متفاوت پنیر و اس��تفاده از آن در همه 

وعده های غذایی و احداث رستوران های زنجیره ای از دیگر اقدامات بوده است.
بیژن: تولید محصول باکیفیت و به روز با تکنولوژی پیشرفته

»س��المت زندگی کنیم و از زندگی لذت ببریم«؛ این پیامی است که محصوالت 
غذایی بیژن بر آن تاکید دارد. س��ید محس��ن مرتضوی، مدیرکل فروش و بازاریابی 
صنای��ع غذای��ی بیژن شرک��ت در نمایشگاه ه��ای داخلی و خارج��ی و رونمایی از 
دستاوردهای دانش فنی در حوزه صنعت غذا را از اقدامات مارکتینگی این مجموعه 

عنوان می کند که برمبنای استراتژی درون سازمانی ایجاد شده است.
غرف��ه بزرگ بیژن در وس��ط س��الن 8 نمایشگاه و برگ��زاری میتینگ با حضور 
س��لبریتی ها از رویکرد شاد و جوانگرایانه این مجموعه که به گفته مدیرکل فروش 
و بازاریابی با تغییر جایگاه طی س��ال های اخیر صورت گرفته حکایت داشت. رنگ 
لوگوی قرمز در طراحی دکور، مبلمان و حتی پوشش پرسنل به کار رفته بود که به 

خوبی بیژن نوین را معرفی می کرد.
الزم به ذکر است بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، کشاورزی، 
ماشی��ن آالت و صنایع وابس��ته، از تاریخ 28 لغای��ت 31 خردادماه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
mbanews :منبع

بیشتر انس��ان ها در روزمره با شبکه های اجتماعی س��ر و کار دارند و یک عادت 
برای شان شده است چک کردن روزانه آن، عالوه بر اینستاگرام که در صدر جدول 
شبکه های اجتماعی اس��ت توییتر و لینکدین هم در رده دوم و یا س��وم قرار دارند، 
اما موضوع این سه شبکه اجتماعی کمی با هم تفاوت دارد به عنوان مثال لینکدین 
یک شبکه اجتماعی بر پایه بیزینس و یا کار افراد است که در آن به بحث راجع به 

این موضوعات می پردازند.
اما توییتر بیشتر یک شبکه اجتماعی است که افراد درباره موضوعاتی که در روز 
اتف��اق می افتد صحبت می کنند چه از لحاظ سیاس��ی، اجتماعی و یا شخصی، اما 
صحبتی که در این میان است این می باشد، که سرعت دیده شدن در توییتر خیلی 
بیشتر است حتی از لحاظ موقعیت شغلی و پیداکردن کار برای افراد تا در لینکدین و 
تا حاال پیش آمده که شخص به دنبال موقعیت شغلی در لینکدین بوده اما پیشنهاد 
کار برای آن در توییتر بیشتر دیده شده است فکر می کنم این مشکل شاید فقط در 

کشور ما اتفاق می افتد و کمی ماهیت شبکه های اجتماعی تغییر می کند.
اما با این حال توییتر یک شبکه اجتماعی الزم اس��ت برای هر فردی که حداقل 
تعامل را بتواند با دیگران برقرار کند و بیشترین تاثیر را در کار یا روابط خود ببیند 

در این مقاله قصد داریم نکاتی را به شما بگوییم تا در توییتر حرفه ای تر باشید.
ترند و جذاب باشید

س��عی کنید از موقعیت های روز و هشتگ های فعال بیشترین استفاده را بکنید 

تولید پست با توجه به ترندهای روز می تواند بهترین موقعیت باشد برای اینکه پست 
شما ری توییت شود تا بازخورد بیشتری داشته باشید این ترند ها می توانند هم یک 

موضوع خنده دار باشد یا یک موضوع جدی و اجتماعی.
بک لینک ها را دست  کم نگیرید

اگر وب سایت یا بالگی دارید حتما سعی کنید که لینک مطالب آن را با دوستان 
و کسانی که در توییتر با آنها آشنا شدید به اشتراک بگذارید تا بتوانید بک لینک های 

با کیفیت و قوی تر از توییتر برای خود ایجاد کنید.
زمانبندی داشته باشید

همیشه سعی کنید که بفهمید در چه ساعتی از روز بیشترین بازدید را می توانید 
دریاف��ت کنید تا برای پس��ت های خود زمانبندی الزم را داشت��ه باشید تا بتوانید 

بیشترین پاسخگویی را دریافت کنید.
متفاوت باشید

نگذارید محتوایی که درون توییتر شما استفاده می شود به صورت یکسان و مشابه 
باشد هر از چند گاهی این تفاوت را در پس��ت های خود ایجاد کنید به عنوان مثال 
از تصاویر گیف استفاده کنید یا محتوای متنی بگذارید یا می توانید از فرم پرسش و 

پاسخ خود توییتر استفاده کنید.
هوشمندانه به تولید محتوا بپردازید

شما می توانید با استفاده از توییتر آنالیتیکس به راحتی از عالیق مخاطبین صفحه 
توییت��ر خود باخبر شوید و محتوایی را در اختیار آنان بگذارید که آنها به آن عالقه 

دارند.

هشتگ ها را دست کم نگیرید
مثل همیشه هشتگ ها را دست کم نگیرید و برای هر پست خود از هشتگ هایی 
که به موضوع شما مربوط است استفاده کنید. این کار باعث می شود که پست شما 

توسط افراد دیگر ری توییت شود و بازدید بیشتری را دریافت کند.
اما هر شبکه اجتماعی قوانین و اصطالحات مخصوص به خودش را دارد که الزم 
است قبل از حرفه ای شدن در توییتر حداقل چند نمونه از آنها را بدانید برای همین 

در این جا جالب ترین این اصطالحات را برای شما توضیح می دهیم.
آواتار تخ��م مرغی: به آواتارهایی که در توییتر دارای عکس نیس��تند آواتارهای 
تخم مرغی می گویند به این دلیل که قبال توییتر برای کسانی که تازه وارد بودند و 
عکسی را برای پروفایل خود انتخاب نکرده بودند یک عکس تخم مرغ برای پروفایل 
آنها در نظر می گرفت. هل دادن به جلو: یعنی اینگه شما پس��ت های افراد دیگر را 
برای گرفتن الیک و کامنت و یا فالوور بیشتر ری توییت کنید تا بیشتر بازدید شوند.
توییت ه��ای هوایی: این نوع توییت ها بس��یار در توییتر رخ می دهند وقتی شما 
پاس��خ یک توییت را می دهید و یا از رفتار کسی انتقاد می کنید اما بدون منشن یا 

تگ کردن فرد خاصی .
ضدهوایی: وقتی شما توییت هوایی را به خود بگیرید و جواب توییت را بدهید اما 

بازم بدون منشن یا تگ کردن.
ژانر توییت: وقتی توییت ها درباره موضوع یا حادثه خاصی که به طور واقعی اتفاق 

افتاده است هستند معموال می گویند که فالن حادثه ژانر شده است.
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توییتر یا لینکدین؛ چگونه در توییتر حرفه ای باشیم؟

بیش از 100سوالی که باید هنگام طراحی 
وب سایت از خود بپرسید

ب��ه غیر از از س��ئوی داخل��ی )on-page( هیچ چی��ز به اندازه 
طراحی وب سایت و توسعه آن، عملکرد یک وب سایت را تحت تاثیر 
قرار نمی دهد. در واقع یک سایت حتی اگر سئوی داخلی فوق العاده 
عال��ی و لینک های قوی هم داشت��ه باشد، در بیشتر مواقع معماری 

کدگذاری شده ضعیفی دارد.
اصوال کس��ب و کارها زمانی ب��ه بازاریابان مراجع��ه می کنند که 
س��ایت طراحی و حتی کدنویس��ی شده اس��ت. آنگاه اکثرا مجبور 
خواهن��د بود هزاران و یا شاید میلیون ها تومان صرف این کنند که 
موتورهای جس��ت وجو مثل گوگل سایت شان را به آسانی پیدا کند 
و ت��ازه بعد از این می توانند شروع به بهینه  س��ازی، ارتقا و بازاریابی 

سایت نمایند.
مشکل اصلی این اس��ت که انجام کارهایی که باعث شود س��ایت 
به وس��یله موتورهای جست وجو مثل گوگل یا یاهو به آسانی یافت 
شود نباید به بعد از طراحی س��ایت موکول شود بلکه باید در حین 
طراح��ی و ایجاد وب س��ایت نیز به آن توجه ک��رد. این کار وظیفه 
یک توسعه  دهنده وب )Web Developer( است. آنها همه چیز 
را کدگ��ذاری می-کنند، پس به خاطر گل روی HTML و س��ایر 
زبان های برنامه  نویس��ی وب هم که شده این کار را به درستی و در 

زمان مناسب انجام دهید.
آنچه که مورد توجه اغلب طراحان وب سایت و مشتریان آنها است 
زیباتر شدن سایت یا اطمینان از این مساله است که سایت وظایفش 
را ب��ه درس��تی انجام دهد، ولی آنچه که از قل��م می اندازند و به آن 
توجه نمی کنند این اس��ت که پس از آن چه اتفاقی می  افتد. وقتی 
این مس��اله را با آنها در میان می گذارید می گویند ما وظایف مان را 

انجام دادیم بعد از آن دیگر به ما مربوط نمی شود!
طراحی وب سایت با »بازاریابی« آغاز می شود

متاسفانه این نوع از طراحی و ب سایت که گفتیم کوتاه نگرانه است 
و بسیاری از شرکت های ساخت وب سایت در ایران نیز اینگونه عمل 
می کنند. هر طراحی سایتی باید با بازاریابی آغاز شود. این بازاریابی 
اس��ت که مشخص می کند از نظر بصری چه چیز مناس��ب است و 
باید از چه عناصری استفاده کرد. این بازاریابی است که قالب سایت 
را تعیین می کند. این بازاریابی اس��ت که Navigation مناس��ب 
س��ایت را تعیین می کند. این بازاریابی اس��ت ک��ه اطمینان حاصل 
می کند که آیا طراحی بهترین قابلیت اس��تفاده را دارد یا به نیازها 
و الزام��ات مخاطب توج��ه می کند یا خیر. این بازاریابی اس��ت که 
در پایان آن س��ایت را به ماشین تولید درآمد کس��ب و کار تبدیل 

می کند. پس طراحی وب سایت با بازاریابی آغاز می شود.
در این مقاله س��عی کردیم تا لیس��تی از بیش از 100 پرس��ش 
برای تعیین دامنه فعالیت پروژه های توس��عه  و ایجاد وب س��ایت در 
اختیارت��ان ق��رار دهیم. فکر کردن به این س��واالت قبل از هر چیز 
باعث می  شود که هزینه  های تغییرات ناگهانی پروژه به حداقل  برسد 
و محصول نهایی کامال مطابق با خواسته  های شما به عنوان مشتری 

باشد.
این سواالت به ما اجازه می دهد که:

1. از کس��ب و کار خود درک مناس��بی پیدا کنیم و بفهمیم که 
مخاطبان مان چه کسانی هستند و به دنبال چه هستند.

2.  شعاری متناسب با نیازهای مشتریان بسازیم وب سایتی ایجاد 
کنیم که انتظارات آنان را برآورده سازد.

3. س��ایتی بس��ازیم که برای ورود به بازار آنالین آماده باشد و به 
ارزش های اساسی کسب و کار و چشم  انداز پایبند باشد.

بیش از 100 پرس��شی که باید قبل از طراحی و ایجاد وب سایت 
پرسید

ای��ن س��واالت در دو بخش اطالعات پیش از س��اخت س��ایت و 
همچنین دامنه و ویژگی های سایت آورده شده  اند:

اطالعات پیش از ساخت سایت
1. مخاطب��ان هدف ت��ان )Target Market( را مشخص کنید. 
منظور از مخاطبان هدف همان اشخاصی اس��ت که به احتمال زیاد 

به محصول یا خدمتی که ارائه می کنید عالقه نشان می دهند.
2. هدف وب سایت چیست؟ تعیین هدف مهم ترین و ابتدایی ترین 
مرحل��ه برای شروع هر کاری بوده و نقش��ه راه را برای ما مشخص 
می کند، شما ممکن اس��ت با ایجاد سایت به دنبال اهداف متنوعی 
چون افزایش س��هم بازار، افزایش فروش، ارتباط با مشتریان بالقوه، 

افزایش آگاهی از برند و … باشید.
3. ارزش های اساس��ی شرکت شما چیس��ت و چگون��ه آنها را به 

بازدیدکنندگان تان معرفی می  کنید؟
4. چه چیز شما را از رقبای تان متمایز می کند؟ این مزیت رقابتی 
می توان��د شامل مواردی مث��ل هزینه کمتر، تنوع بیشتر، س��رعت 

ارسال، توجه به مشتری، پرسنل متخصص و … باشد.
5. چ��را مردم باید به جای رقبای ت��ان با شما کار کنند؟ شناخت 
و توس��عه مزی��ت رقابتی به همراه شناس��ایی نقاط ضع��ف رقبا به 
مخاطبان ت��ان کمک می کن��د تا دلیلی برای انتخ��اب شما از میان 

هزاران رقیب فعال در این زمینه بدهد.
ادامه دارد ...
beloved. marketing :منبع
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 B2B ام��روزه فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی در اغلب کس��ب و کارهای
)تعامل کسب و کار با کسب و کار( رایج است. متاسفانه علی رغم گسترش این شیوه 
فروش هنوز هم فهم نادرستی از آن در میان اغلب برندها وجود دارد. در این مقاله 
ه��دف اصلی ما به اشتراک گذاری برخی از نک��ات مهم برای ارتقا و بهبود وضعیت 

استراتژی فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی است. 
شاید در نگاه نخس��ت هدف کلی این مقاله در ارتباط با پس��ت های دارای امکان 
خرید مس��تقیم در اینس��تاگرام باشد، با این حال هدف ما چنین نکته ای نیس��ت. 
در حقیق��ت، فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی به معنای فروش مس��تقیم در 
پلتفرم های اجتماعی نیست. در عوض ما باید در تالش برای فروش بیشتر از طریق 
پاس��خگویی به پرسش ها، یافتن فرصت های مناس��ب فروش  و به اشتراک گذاری 
محت��وای ارزشمند، جلب اعتماد کاربران و هدایت آنها به س��وی خرید از برندمان 
باشی��م. به این ترتیب فرآیند فروش در شبکه های اجتماعی بیشتر متوجه ترغیب 

مشتریان تا فروش مستقیم است. 
الگوی ف��روش مبتنی بر شبکه های اجتماعی جایگزین شیوه های س��رد تماس 
تبلیغاتی و ایمیل های بازاریابی شده است. به طور معمول میزان تعامل مشتریان با 
چنین ایده های قدیمی بسیار پایین است. به همین دلیل نیز اغلب برندها در حال 
س��رمایه گذاری بر روی س��ایر شیوه های بازاریابی هس��تند. نکته مهم در این میان 
آگاهی تیم شرکت ما از نحوه پیشبرد استراتژی فروش در شبکه های اجتماعی است. 

در غیر این صورت احتمال موفقیت ما به شدت کاهش خواهد یافت. 
چرا امروزه فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی امری حیاتی 

است؟
اگر مسئول های فروش برند شما برقراری تماس های سرد و تبلیغات مختل را تنها 
راهکار جلب نظر مشتریان تازه بدانند، آنگاه برند شما در مس��یر غلطی خواهد بود. 
خریدارهای عرصه B2B از کانال های مختلفی برای کسب اطالعات و جست وجوی 
داده های تازه اس��تفاده می کنند. در این میان سهم شبکه های اجتماعی 83درصد 
اس��ت. این امر به معنای اعتبار بس��یار باالی محت��وای پلتفرم های اجتماعی برای 
کاربران اس��ت. البته سهولت دسترسی به شبکه های اجتماعی از طریق گوشی های 
هوشمند نیز در تقویت این آمار تاثیرگذار است. بدون تردید هر برند هوشمندی به 
جای تولید محتوای ایمیلی به سراغ خلق پست های جذاب در شبکه های اجتماعی 
خواه��د رفت. چنین اقدامی شانس ما در راس��تای دریافت بازدید هرچه بیشتر را 
افزای��ش می دهد. یک نکته مهم دیگر در این می��ان مربوط به اهمیت گفت وگو با 
کاربران در شبکه های اجتماعی اس��ت. وقتی یک برند با مخاطب هدفش صحبت 
می کن��د، شانس تبدیل وی به مشتری افزای��ش می یابد. این امر به معنای افزایش 
سود و فروش محصوالت آن برند نیز هست. به عنوان یک جمع بندی کوتاه، اکنون 
باید به س��راغ شیوه های جذاب تر و مورد توجه خریدارها به منظور تعامل و فروش 
محصوالت رفت. فعالیت در شبکه های اجتماعی و تالش برای پیشبرد الگوی فروش 

مبتنی بر این پلتفرم ها گزینه منطقی خواهد بود. 
عالوه بر سطح باالی اس��تفاده خریدارهای عرصه B2B از شبکه های اجتماعی، 
اعتم��اد آنها به کارشناس های حرفه ای کس��ب و کاره��ای مختلف نیز در این فضا 
بسیار زیاد است. مزیت اصلی فعالیت در شبکه های اجتماعی امکان یافتن سلیقه و 

خواست اصلی مخاطب هدف و تالش برای پاسخگویی مناسب به آن است. این امر 
امکان شخصی سازی محتوای تولیدی برای کاربران را فراهم می کند. به این ترتیب 
دیگر خبری از تبلیغات و محتوای یکسان برای تمام مخاطب های هدف نخواهد بود. 
بدون تردید این شیوه نیازمند صرف زمان بیشتری است، با این حال نتیجه بخشی 
آن نیز در سطح بسیار باالتری خواهد بود. فعالیت در شبکه های اجتماعی و تولید 
محتوای ارزشمند از نظر برندسازی نیز دارای اهمیت است. به این ترتیب برند ما به 

جایگاه یک کارشناس حرفه ای در حوزه تخصصی اش ارتقا خواهد یافت. 
فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی چگونه است؟

فروش مبتنی بر پلتفرم های اجتماعی دارای چهار مرحله کلیدی است. در صورت 
رعایت این چهار نکته امکان دس��تیابی به موفقیت و فروش بیشتر نیز وجود دارد. 
نکت��ه مهم در این میان ضرورت پیگیری خالق مراحل ذیل اس��ت، چراکه مراحل 
مذکور به مانند یک فرآیند منسجم موجب موفقیت برندمان می شود. اجازه دهید 

به بررسی این مراحل بپردازیم.
1. تاسیس یک برند چشم نواز و ثابت قدم

ب��ه اشتراک گ��ذاری محتوای جذاب و کاربردی موجب ایج��اد تصویری واضح از 
برندمان در نگاه مخاطب می شود. این امر از نظر اطالع رسانی و جلب مشتریان تازه 
اهمیت دارد. در حقیقت مشتریان فعلی به مانند سفیرهای برند ما فعالیت خواهند 
کرد. همچنین در کنار این مرحله باید به فکر اطالع رس��انی و آموزش مشتریان در 

مورد پیشنهادهای فروش مان نیز باشیم. 
2. ایجاد اعتبار و اعتماد 

پاسخگویی به پرس��ش های کاربران در زمانی کوتاه، تهیه و ارائه اطالعات مفید، 
ارائه توصیه های کاربردی به مشتریان و به اشتراک گذاری محتوای آموزشی موجب 
ارتقای جایگاه برندمان می شود. این امر دو مزیت ویژه به همراه دارد. نخست اینکه 
اعتب��ار برندمان افزایش چشمگیری خواهد داش��ت، چراکه اقدام به تولید محتوای 
ارزشمند و پاسخ به پرسش های مشتریان در شبکه های اجتماعی می کند. از سوی 
دیگر با افزایش اعتبار یک برند میزان اعتماد مشتریان به آن نیز بیشتر خواهد شد. 
ای��ن امر در نهایت موجب نگ��اه مشتریان به برندمان به عنوان کارشناس تخصصی 

حوزه خود می شود. 
3. هدایت مناسب مشتریان

به محض اینکه ما برندمان را در جایگاه کارشناس حرفه ای کسب و کارش قرار 
دهیم، امکان پیگیری فرآیند فروش محصوالت به مشتریان وجود خواهد داشت. 
نکته مهم در این میان انتخاب گزینه های مناس��ب برای ترغیب مشتریان است. 
خوشبختان��ه امروزه شبکه ه��ای اجتماعی فرصت طالیی ب��رای یافتن مشتریان 
ه��دف در اختی��ار برندها قرار می دهد. ای��ن امر از طریق هدف گ��ذاری بر روی 
کاربران عالقه من��د به محصوالت مان صورت می گیرد. ب��دون تردید این فرآیند 
مس��تلزم جم��ع آوری اطالعات پیرامون مشتریان اس��ت. متاس��فانه همه برندها 
توانای��ی الزم برای پیگیری این هدف را ندارند. بنابراین شاید نیاز به همکاری با 
آژانس های بازاریابی و مشاورهای کس��ب و کار داشت��ه باشیم. این امر اطالعات 
مورد نیاز ما را فراهم خواهد کرد. مزیت همکاری با چنین آژانس هایی دستیابی 
ب��ه اطالعات دس��ت اول اس��ت. وقتی ما اطالع��ات مفیدی در م��ورد مشتریان 
هدف مان داشته باشیم، امکان فهم مشکالت آنها وجود خواهد داشت. در نتیجه 
برند ما فرصت کافی برای تولید محصولی به منظور رفع مشکالت آنها به دس��ت 
م��ی آورد. مشکل اصلی بس��یاری از برندها تولید محصوالت��ی ناهماهنگ با نیاز 

مشتریان است. به همین دلیل نیز محصوالت شان بسیار دیر به فروش می رود. 
4. توسعه مناسب برند در شبکه های اجتماعی

محت��وای ارزشمند، معن��ادار و شخصی س��ازی شده در ص��ورت بارگذاری در 
زمان مناس��ب به بازیابی رابطه مطلوب برندمان با مشتریان هدف کمک خواهد 
ک��رد. بدون تردید همه برنده��ا عالقه مند به ارائه بیشت��ری اطالعات ممکن به 
مشتریان شان هس��تند، با این حال در ای��ن میان یک نکته مهم باید مورد توجه 
ق��رار گیرد. به ط��ور معمول مشتریان در طول روز با خی��ل عظیمی از محتوای 
تبلیغاتی مواجه می شوند. اگر برند ما به دنبال ارائه اطالعات بس��یار به مشتریان 
باشد، احتمال نادید  ه انگاری محتوای مان از س��وی مشتریان باال خواهد رفت. به 
همی��ن دلی��ل باید مقدار مشخ��ص و قابل قبولی از اطالع��ات را در هر نوبت به 
مخاط��ب عرضه کنیم. فقط در این صورت اطالعات مندرج در محتوای مان مورد 

توجه مخاطب هدف قرار خواهد گرفت. 
محتوا، کلید برندمان در ارتباط با چشم انداز فروش

جمع آوری اطالعات و تالش برای تولید محتوای آموزشی از طریق همکاری با تیم 
بازاریابی و فروش شرکت تاثیر بسیار مطلوبی بر روی وضعیت برند ما خواهد داشت. 
البته در این میان مزیت اصلی این فرآیند تبدیل مشتریان به س��فیرهای برندمان 
است. به این ترتیب آنها محصوالت ما را به دوستان و آشناهای خود معرفی خواهند 
ک��رد. این امر تاثیرگذاری به مراتب بیشتری در مقایس��ه با هر کمپین بازاریابی یا 
تبلیغاتی دارد. نکته مهم در این میان فعالیت در پلتفرم های مورد عالقه مشتریان 
هدف مان است. متاسفانه برخی از برندها به دلیل حضور خیل عظیمی از کاربران در 
برخی از شبکه های اجتماعی اقدام به فعالیت در آنها می کنند، با این حال واقعیت 
جهت گی��ری غلط این برنده��ا را آشکار می کند. نکته مهم حض��ور در پلتفرم های 

اجتماعی مورد توجه مخاطب هدف برندمان است. 
داشت��ن محتوای بهتر شانس ارتباط ما با افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی 
و کارشناس ه��ای خبره را افزایش می دهد. به این ترتیب راهکار برندمان برای رفع 

مشکالت مشتریان امکان توسعه در مقیاس جهانی را نیز خواهد داشت. 
به نظرم یک برند باید در راستای ترغیب مسئولین فروش اش برای افزایش تعامل 
ب��ا مشتریان باشد. هرچه مشتریان عالقه بیشتری ب��ه گفت وگو با ما نشان دهند، 
شانس مان برای جلب نظرشان بیشتر خواهد شد. امروزه استفاده از کارمندان شرکت 
در راستای افزایش تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی و کمک به باورپذیری محتوای 

تولیدی برندمان در شبکه های اجتماعی راهکاری رایج و موثر محسوب می شود. 
جمع بندی

ف��روش مبتنی بر شبکه های اجتماعی راهکاری بس��یار عالی برای ایجاد هویت 
برندمان و استفاده از آن در راستای فعالیت نمایندگان فروش شرکت است. به طور 
معمول این امر از طریق تالش برای ترغیب مخاطب به گفت وگو با کارشناس های 
فروش م��ان در شبکه های اجتماعی تقویت می شود. نکته مهم در اینجا تالش برای 
ارتب��اط با مشتریان هدف به جای فروش صرف محصوالت اس��ت. فهم چالش های 
پیش روی مشتریان و تالش برای حل و فصل آنها اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب 
امکان تولید محتوای کاربردی و جذاب برای آنها به وجود می آید. در غیر این صورت 
بای��د هر لحظه آماده شکایت مشتریان به خاطر ارائه محتوای نامناس��ب باشیم. به 
عنوان کالم پایانی، همیشه راهبرد، محتوا و ابزار مناسب موجب موفقیت برندها در 

زمینه فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی خواهد شد. 
smarp :منبع

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)2( 

در مطلب پیشی��ن به پنج گام برای موفقی��ت در بازاریابی اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

6-امکان آزمایش و تهیه نسخه های کوچک تر را در دستور 
کار خود قرار دهید 

اگرچه ممکن اس��ت محصول شما امکانات و کیفیت فوق العاده ای 
را داشته باشد، با این حال تمامی افراد از قدرت خرید آن برخوردار 
نیس��تند. این امر نباید باعث شود تا افرادی که تمایل به اس��تفاده 
از برن��د شما را دارن��د، ناامید شوند. برای رفع ای��ن مشکل معرفی 
نس��خه های کوچک تر محص��والت که علی رغم ظاه��ری مشابه، از 
امکانات و قیمت کمتری برخوردار هس��تند، بهترین تصمیم ممکن 
خواه��د بود. با این حال شما می توانید از دیگر راهکارها نظیر خرید 
اقس��اطی و یا راهکارهای نوینی که به ذهن خودتان خطور می کند، 
برای افزایش بیشتر مشتریان خود، اس��تفاده کنید. در آخر فراموش 
نکنی��د که تاثیر مشاهده مس��تقیم و ک��ار با محصول، بس��یار باال 
بوده و به همین خاطر الزم اس��ت ت��ا شرایطی برای امتحان مجانی 

محصوالت خود را فراهم آورید. 
7-شکاف های موجود در بازار را شناسایی کنید 

تمامی شرکت های موفق، از یک تیم تحقیقاتی برخوردار هستند 
ت��ا بتوانند تمامی تحرکات بازار را به خوبی مورد ارزیابی قرار داده و 
آینده را پیش بینی کنند. این اطالعات به دست آمده به شما کمک 
خواه��د کرد تا بتوانید مشکالت و ضعف های موجود در بازار خود را 
شناسایی کرده و با ارائه راهکارهایی برای آنها، خود را در صدر اخبار 
و گفت وگوه��ا قرار دهید. بدون شک حتی ب��ا رفع یک نیاز موجود 
از م��ردم، شما می توانی��د به موفقیتی چشمگیر دس��ت پیدا کنید. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا هم��واره به دنبال یافتن مشکالت 
جامعه هدف خ��ود باشید. در این رابطه بررس��ی عملکرد برندهای 
رقی��ب و پیدا کردن نق��اط ضعف و قدرت آنها نیز می تواند به بهبود 
عملکرد شما کمک کرده و حتی به یک س��وژه برای بازاریابی بهتر 
تبدی��ل شود. مثال بارز این امر را می توان توس��ط دو ابر برند اپل و 
سامس��ونگ مشاهده کرد که هر یک در تبلیغات خود همواره تالش 
می کنند تا نقاط ضعف یکدیگر را به حالت تمسخر درآورده و راهکار 

خود را برای رفع آن نشان دهند. 
8-با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید 

ای��ن امر که مشتری را پس از خرید کام��ال رها کرده و به دنبال 
اف��راد جدیدی باشید، بزرگترین اشتباه ممک��ن خواهد بود. درواقع 
شما بای��د به دنبال ایجاد وفاداری در مشتری��ان خود باشید تا آنها 
همواره از برند شما اس��تفاده کرده و به صورت خودجوش به معرفی 
محص��والت بپردازند. برای این امر ضروری اس��ت تا ارتباط خود با 
مشتری��ان را حفظ کرده و همواره اهمیت آنه��ا برای خود را نشان 
دهی��د. برای مثال اعطای تخفیف-های ویژه برای خریدهای بعدی، 

از جمله اقدامات رایج در این رابطه محسوب می شود. 
9-از توییتر استفاده کنید 

امروزه صاحبان تمامی کسب وکارها از اهمیت شبکه های اجتماعی 
در رابط��ه با بازاریابی، به آگاهی کامل دس��ت پیدا کرده اند. در این 
رابطه توییتر از جمله شبکه های بس��یار جذابی اس��ت که میزان به 
اشتراک گذاری مطالب در آن بسیار باال است. به همین خاطر شانس 
دی��ده شدن شما در آن بس��یار زیاد خواهد ب��ود. آمارها نیز در این 
رابطه حاکی از میزان فروش مناس��ب برندها در این شبکه است، با 
این حال توییت کردن نیز دارای نکاتی است که الزم است تا قبل از 
شروع فعالیت، نسبت به تمامی آنها اطالعات کافی را داشته باشید.  

10-تمامی گواهینامه های موجود را دریافت کنید 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا مشتری شم��ا را برندی حرفه ای و 
باکیفیت تلقی کرده و راحت تر به اعتماد الزم برای خرید دست پیدا 
کند. علی رغم تصور عم��وم، دریافت این گواهینامه ها کار دشواری 
نب��وده و تنها نیازمند رعایت برخی موارد اس��ت، ب��ا این حال تاثیر 
آن برای شرکت شما معجزه آس��ا خواهد بود. در نهایت توجه داشته 
باشید که تمامی گواهینامه ها باید به خوبی در معرض دید مخاطب 

قرار گیرد. 
ادامه دارد...
creativeboom :منبع
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فردی که ادعا می کند ساتوشی ناکاموتو است 
در دادگاه حاضر شد

کریگ رایت، دانشمند اس��ترالیایی )بیوگراف��ی( که ادعا می کند 
همان خالق بیت کوین اس��ت اخیرا در دادگاه��ی در فلوریدا حاضر 
شد و در آن اعالم کرد که نمی تواند به دس��تور قاضی مبنی بر ارائه 
فهرس��تی از تمام��ی آدرس های اولیه بیت کوی��ن عمل کند و حتی 

احتماال دیگر امکان دسترسی به این سکه ها را ندارد.
رای��ت در ای��ن دادگاه ها از خ��ود در برابر اتهاماتی نظیر س��رقت 
بیت کوین و مالکیت معنوی شریکش به ارزش چندین میلیارد دالر 

دفاع می کند.
انتظار می رود در این دادرس��ی ها نهایتا مشخص شود که آیا آقای 
رای��ت همان س��اتوشی ناکاموتو اس��ت یا خیر که البت��ه در جامعه 
ارزهای دیجیتالی بسیاری نسبت به این مساله ابراز تردید کرده اند.
رایت ک��ه مرتبا در دادگاه اشک هایش را پ��اک می کرد به قاضی 
گفت که خود ناکاموتو است؛ همان اسم مستعاری که از سال 2009 
میالدی توسط خالق این توکن دیجیتالی استفاده شده است. او ادعا 
می کن��د با کمک شریکش به نام Dave Kleiman رد خود را در 

دنیای واقعی پاک می کرده تا مردم نتوانند او را پیدا کنند.
رای��ت در دفاعیات خود گفت که در س��ال 2010 میالدی و بعد 
از آنکه متوجه اس��تفاده فزاینده از این پول دیجیتالی برای تجارت 
م��واد مخدر و دیگر جرائم شد، تصمی��م گرفت کار روی بیت کوین 

را متوقف کند.
به همین خاطر از دیو خواستم که به من کمک کند. چون دوستم 
بود و می دانست من که هستم. او یک متخصص علوم قضایی بود و 
می خواس��تم تمام کارهایی که باید روی بیت کوین انجام دهم را از 

دید عموم پنهان کند.
نتیجه این پنهان کاری ها درآمدی چند میلیارد دالری برای رایت 
بود. با احتس��اب قیمت های امروز، او حاال احتماال 10 میلیارد دالر 
 Bitcoin بیت کوین دارد. نسخه دیگری از پول دیجیتالی که به نام
SV شناخت��ه می شود و تحت حمایت رایت اس��ت حاال 3.9میلیارد 
دالر ارزش دارد و اگر در جریان این دادرس��ی ها ادعای رایت مبنی 
بر اینکه خودش بیت کوین را توس��عه داده رد شود، ارزش این پول 

مجازی نیز به میزان چشمگیری سقوط می کند.
رایت می گوید در س��ال 2013 و قبل از آنکه Kleiman از دنیا 
ب��رود اطالع��ات ارزشمندی را در اختیارش ق��رار داده و حاال که او 
دیگر در این دنیا نیست دنبال کردن کیف پول های دیجیتالی حاوی 
بیت کوین بسیار دشوار است و شاید دیگر نتواند به سکه ها دسترسی 

پیدا کند.
این پول از نظر من و همس��رم خیلی زیاد اس��ت. ما همین حاال 
هم پول خوبی در آورده ایم و حاال نگران جرائمی هس��تیم که باقی 

بیت کوین ها در سراسر دنیا رقم می زنند.
رسیدگی به پرونده آقای رایت از اوایل سال قبل شروع شد؛ یعنی 
زمان��ی که خان��واده Kleiman شکایتی را علیه او تس��لیم دادگاه 
کردند و در آن مدعی شدند که رایت صدها هزار دالر بیت کوین آنها 
را س��رقت کرده و مالکیت معنوی کارهایی که این دو نفر در زمان 

حیات Kleiman انجام داده اند را در اختیار گرفته است.
براس��اس اطالعات مندرج در ای��ن پرونده Kleiman و رایت دو 
شریک تجاری بودند، اما بعد از آنکه Kleiman در سال 2013 به 
خاطر بیماری از دنیا رفت رایت با انجام چندین تراکنش دارایی های 
مشترک ش��ان را به حس��اب های خ��ود انتقال داد. رای��ت همه این 

اتهامات را رد کرده است.
در ادامه قاضی پرونده از رایت درخواست کرد که اسناد مربوط به 
دارایی های بیت کوین خود را ارائه دهد که او نیز در پاسخ اعالم کرد 
این کار بیش از اندازه دشوار اس��ت، اما این تنها یکی از پرونده هایی 
اس��ت که س��اتوشی ناکاموتوی احتمالی در آنها درگیر است. اوایل 
امس��ال او سه فرد را به اتهام افترا به دادگاه کشاند. آنها مدعی شده 

بودند که رایت دروغ می گوید و ناکاموتو معروف نیست.

رهبری
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برخ��ی بر ای��ن باورند که ن��وآوری، اه��رم اصلی موفقی��ت در زمینه 
کارآفرینی است. س��رمایه گذاران و کارآفرینان، منابع و پول ها را به طور 
یکسان اختصاص می دهند تا از بروز کمبودها و ناامیدی جلوگیری کنند. 
سرمایه گذاری مداوم بر روی نبوغ و اختالل، می تواند چالشی باورنکردنی 

را تحمیل کند.
کوین فال��ون، مدیرعامل Pivotal Innovation معتقد اس��ت که 
بس��یاری از مدیران اجرایی، از روش های نادرس��تی ب��ه نوآوری نزدیک 
می شون��د. فالون ک��ه یکی از اعضای YPO به شم��ار می رود، به عنوان 
مدیر ارشد اجرایی در دو س��ازمان داد و س��تد عموم��ی، نقطه مرکزی 
نوآوری بوده اس��ت و یک کارآفرین موفق محس��وب می شود. تجربه 30 
ساله او از جنرال الکتریک و RCA آغاز شد و به دنبال آن، تاسیس پنج 
س��رمایه گذاری تکنولوژی در رزومه او ثبت شد؛ تمام این موارد شرایطی 
را ب��رای او فراه��م کرد تا بتواند فرآیندهای تک��راری را برای نوآوری در 

شرکت های بزرگ، تشخیص داده و مدل سازی کند.
س��ابقه فالون نش��ان می دهد که چگون��ه نوآوری های او توانس��ت به 
 Pelion رشد س��ریع شرکت ها کمک کند. زمانی ک��ه فالون مدیرعاملی
Systems را ب��ه عهده داشت، توانس��ت درآمد را در عرض یک س��ال، 
 Mx logic ت��ا 700درصد افزایش ده��د. او در طول فعالیت خ��ود در
توانس��ت، درآمد شرکت را در عرض 15 ماه، تا 900درصد افزایش دهد؛ 
این شرکت، بعدها با قیمت 170 میلیون دالر به مک کافی فروخته شد. 
فال��ون در دوره ای ک��ه مدیریت ارشد اجرای��ی را در TAVA به عهده 
داشت، خط جدیدی از کس��ب و کار را ایجاد کرد که ارزش س��هامداران 

را تا 350درصد افزایش داد.
فالون معتقد اس��ت که فضای زیادی برای افزایش کارایی وجود دارد؛ 
حت��ی برای بهترین ن��وآوران. او همچنین به اتوماس��یون نیز باور دارد؛ 
بنابراین، پروس��ه  نوآوری را نیز در پلتف��رم SaaS، به صورت اتوماتیک 
درآورده ت��ا شرکت ه��ا بتوانن��د نوآوری ها را به شکل منظم��ی، به اجرا 
بگذارن��د. فال��ون باور دارد که رهب��ران برای بهبود پروس��ه ها و افزایش 
موفقیت، باید خود را از ایده های نوآورانه ای که توس��ط متخصصان، افراد 

آکادمیک و رسانه ها محبوب شده، رها کنند.
در ادام��ه  ب��ا باورهای غلطی آشنا می شوید که ب��ه عقیده فالون، باید 

هرچه سریع تر آنها را کنار بگذارید:
1. سخت ترین بخش ها در واقع همان ایده های جدید هستند

 Fortune فال��ون ماجرای یکی از جلس��ات خود با مدی��ران اجرایی
500 را تعری��ف می کند: »این ف��رد گفت که با من درباره ایده ها حرفی 
نزن! مشکل ما این اس��ت که بیش از حد ایده داریم؛ اما نمی توانیم آنها 
را به اجرا بگذاریم. من هم با این موضوع موافقم.« محدودیت های زمان 
و ان��رژی اعضای تیم شما، شرایطی پرفشارتر از نیاز به ایده جدید را به 
وجود می آورد. نوآوران بزرگ، پروسه های جدیدی را ایجاد می کنند که 
کشف، اختراع و تحول در ارزش کس��ب و کار جدید را شامل می شود. 
آنه��ا اهدافی را به وجود می آورند که موضع اجرایی و شفافیت بیشتری 
دارد. همین مس��اله باعث می شود که کارکنان، زمان و انرژی خود را به 

شکل مناسب تری برای رسیدن به مقاصد مهم تر، استفاده کنند.
2. بیشتر و سریع تر شکست بخورید

نوآوری خوب به این معناست که با شکست خوردن بیشتر و سریع تر، 

مشکلی نداشته باشید. فالون در این باره می گوید: »این افسانه ای است 
که توس��ط جریان اصلی سیلیکون ولی و پرورش تفکر سطحی به وجود 
آمده اس��ت.« چیزی که از همه بیشتر اهمیت دارد این اس��ت که تمام 
تجربیات باید به س��مت پیشبرد اهداف حرکت کند، نه اینکه در جهت 
مقاصد نامعلوم هدایت شوند. مهم ترین فاکتورهای رس��یدن به موفقیت 
در ن��وآوری این اس��ت که چگون��ه اهداف را برنامه ری��زی کنیم و دیگر 
اینکه، چگونه تجربیات آن را مدیریت کنیم. این همان چیزی است که 

به یادگیری و توسعه ارزش دانش منجر می شود.
3. از جوامع رقابتی دوری کنید و به دنبال بازار »اقیانوس آبی« باشید

فال��ون اذع��ان دارد ک��ه برخ��ی بازاره��ا، چالش برانگیزت��ر از دیگر 
بازارهاس��ت، ام��ا نمونه های زیادی نیز وج��ود دارد که در آن شرکت ها 
توانس��تند با اس��تفاده از نوآروی و ابعاد چندگانه، در بازارهای پررقابتی 
حض��ور داشته باشن��د که تحت هیچ شرایی به محصول هس��ته  ای آنها 
وابس��ته نبوده است. فالون به یک مثال اشاره کرده است: »کمپانی اپل 
را در نظ��ر بگیرید، زمان��ی که آنها در نوامبر س��ال 2001 وارد تجارت 
ل��وازم صوتی دیجیتال شدن��د، 50 شرکت دیگر نی��ز در زمینه فروش 
MP3 پلی��ر در آمریکا فعالیت می کرد. شاید فکر کنید که در آن زمان، 
آخری��ن چیزی که جهان به آن نیاز داشت، یک تولیدکننده MP3پلیر 
دیگ��ر بود؛ اما واقع اینطور اس��ت؟« کمپانی اپ��ل در آن بازار، بیشتر از 
س��ایر رقیبان توانست ارزش چشم انداز تجربه کاربری را درک کند؛ این 
کمپانی، اشکاالت موجود در خدمات را درک کرد و گرایشات تکنولوژی 
که می توانس��ت این اشک��االت را برای همیشه از می��ان بردارد را مورد 
توج��ه قرار داد. نرم افزار آنها، فروشگاه موس��یقی را کامال یکپارچه کرد. 
از نقطه نظر محصوالت هس��ته ای نیز توانست چالش های اندازه، حافظه 
و قیم��ت را از بین ببرد. برای شرکت ه��ای متمرکز که به دنبال اجرای 

پربازده هستند، فرصت  های زیادی در بازارهای پررقابت وجود دارد.
4. ما می خواهیم از آموزه های آکادمیک مایکل پورتر استفاده کنیم

»پورت��ر بار دیگر در لیس��ت 50 متفک��ر قرار گرفته اس��ت؟« فالون 
با افس��وس این پرس��ش را مطرح ک��رد و در ادامه اف��زود: »او احتماال 
بیشت��ر از ف��رد دیگری به تاریخ کس��ب و کار آمریکا آس��یب رس��انده 
اس��ت.« مدل نیروی پنج پورتر )رقابت، داوطلب، جایگزین، خریداران و 
تامین کننده ها(، همچنان در چرخه برنامه ریزی های اس��تراتژیک حضور 
دارد و ب��ه اعتقاد فالون، این یک اشتباه بزرگ اس��ت. فالون، رهبران را 
ترغی��ب می کند تا از لفظ های آکادمیک دوری کنند و ترجیحا به قلب، 
ذه��ن و روح مشتریان نف��وذ کنند. ارزش را از نقطه نظر مشتری، درک 

کنید و براساس آن برنامه ریزی کنید.
SWOT .5 را خودتان انجام دهید

 Strengths. Weaknesses. که از ترکیب لغ��ات SWOT لفظ
opportunities. threats )نق��اط ق��وت، نقاط ضع��ف، فرصت ها و 
تهدیدها( به وجود آمده، در دهه های بین 1960 تا 70، توسط محققان 
اس��تنفورد مطرح شد. این داده ها براس��اس بررس��ی های به عمل آمده 
از چندی��ن شرکت معتب��ر جمع آوری شد، اما متاس��فانه، بس��یاری از 
شرکت های معاصر، از این روال خارج هس��تند. »این موضوع، به تنظیم 
 SWOT اهداف مربوط می شد؛ سپس باید آنها را برمبنای تحلیل های
اصالح می کردند تا از بازده مناسب یا غیرقابل قبول آن مطلع شوند، اما 

در حال حاضر، در قالب س��ازی اس��تراتژی استفاده می شود که در واقع، 
مدیران اجرایی را از موضوع اصلی که تحویل ارزش به مشتریان اس��ت، 

گمراه می کند.«
نوآوران متوس��ط، دنیا را به شکل محدودکنن��ده ای می بینند که آنها را 
مجب��ور می کند تا از برنامه ریزی های اس��تراتژیک کالس��یک مثل تحلیل 
SWOT اس��تفاده کنند؛ که البته مخالفت فالون را به هم��راه دارد، او در 
این باره می گوید: »نوآوری این است که آینده دلپذیر را به زمان حال شما 
بیاورد. نوآوران بزرگ، از دریچه شرایط آینده ایده آل به جهان نگاه می کنند. 
توماس ادیس��ون، بزرگترین نوآور جهان، از تحلیل های SWOT استفاده 
نمی کرد. او با یک هدف واال کار خود را آغاز کرد و از طریق روش هایی که 
بهتر از سایر رقیبان بود، به آزمایش آنها پرداخت. او حتی سیاستی را برای 
خود تعیین کرده بود که در آن نباید از عملکرد رقیبان خود مطلع می شد.«

6. شرکت های س��طوح س��ازمانی باید ریشه ه��ای کارآفرینی خود را 
دوباره کشف کنند

گزارش��ی ک��ه توس��ط Kauffman Foundation  انج��ام شد، 
موض��وع خوبی را مطرح کرد: »دشمن را مالق��ات کرده ایم... او خود ما 
هس��تیم.« بیشتر شرکت های سرمایه گذاری، س��ال ها بود که پول خود 
را از دس��ت می دادن��د؛ »آنها از دهه 1990، عملک��رد خوبی را در بازار 
عموم��ی نداشته  ان��د و از س��ال 1997، بازگشت س��رمایه از مبلغ اولیه 
نیز کمت��ر بود.« به گفته فال��ون، اگر بیشتر ریس��ک های کارآفرینی با 
شکس��ت های مالی روبه رو شود، دیگر نمی ت��وان چیزی را ضمانت کرد: 
»نرخ شکست در جوامع کارآفرینی در مقایسه با نرخ شکست نوآوری در 
شرکت های بزرگ، بس��یار بیشتر است. مدیران اجرایی ترجیح می دهند 
که ارزش ه��ای باالتر را از شرکت هایی که نوآوری ه��ا را آزموده اند، یاد 
بگیرن��د. به ی��اد داشته باشید ک��ه برای ترفیع این ک��الس دارایی های 
مشکل، انرژی زیادی صرف شده اس��ت. مطالعه نوآوران موفق، مس��یر 

بهتری را در سرعت بخشیدن به عملکرد نوآورانه شما فراهم می کند.
7. گوگل را به عنوان الگوی نوآوری خود در نظر بگیرید

فالون س��وال جالبی را مطرح کرده اس��ت: »آیا گ��وگل لیاقت این را 
دارد ک��ه کانون توجه باشد؟« او در ادام��ه اضافه کرد: »من اینطور فکر 
نمی  کنم. با شکس��ت هایی مثل Google Barge و گوگل گلس، باید 
در نظر داشت ک��ه بازگشت نوآورانه گوگل چه خواهد بود.« بله، گوگل 
در می��ان غول ها نیز از همه عظیم تر اس��ت، اما برای اندازه گیری میزان 
ن��وآوری، معیارهای دیگری وج��ود دارد. فالون از رهبران می خواهد که 
 New Product Vitality Index از معیاره��ای جدیدت��ری مث��ل
اس��تفاده کنند؛ این معی��ار، د رآمد را برمبن��ای محصوالت جدیدی که 
طی پنج س��ال گذشته راه اندازی شده اند، اندازه گیری می کند. بسیاری 
از شرکت ه��ا از جمل��ه DuPont، Striker و 3M از همی��ن طریق، 
اندازه گیری می کنن��د. »برای مثال، 3M روی هزاران طرح نوآوری کار 
می کن��د که 30 پلتفرم جدید محصول را شام��ل می شود. عملکرد آنها 
در مح��دوده 35درص��د قرار دارد و اه��داف آنها در مقایس��ه با گوگل، 
تا 40درصد افزایش یافته اس��ت. 3M نوآوری سیس��تماتیک را به کار 
می بن��دد و گ��وگل نمی داند که ب��ا انبوه پولی ک��ه از طریق درآمدهای 

تبلیغاتی عایدشان می شود، چه کار کند.«
INC/ucan :منبع

7 باور غلط در زمینه نوآوری که رهبران برتر باید از آن دوری کنند

سه شنبه
10 تیر 1398
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اخبار

تبريز- ماهان فالح: حضرت آيت اهلل دکتر آل هاشم نماينده 
ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه محبوب تبريز در 
ديداری که به مناسبت هفته صرفه جويی در مصرف آب با 
دست اندرکاران، مديران و کارکنان شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستايی استان انجام گرفت، اظهار داشت: خدمت به 
جامعه بشری علي الخصوص خدمت به جامعه اسالمی در نزد 
خداوند اجر اخروی دارد مخصوصاً بعضی از خدمات هستند 
که جنبه حياتی داشته و خدمات شرکت های آب و فاضالب 

نيز از اين نوع می باشد.
نماينده ولي فقيه در اســتان با اشــاره به اهميت آب در زندگي 
جانــداران، گفت: آب بعنوان برکت خداوندی اســت که حيات می 
بخشد، حيات را حفظ می کند و بشر و زمين را پاکيزه نگه می دارد. 
آب در قرآن اهميتی عميق دارد، خداوند متعال در آيات متعددی از 
قرآن کريم، انســان را به تفکر در آب و شکرگزاری اين نعمت بزرگ 
امر فرموده اســت. امام جمعه محبوب تبريز متذکر شد: لفظ آب با 
معادل عربی آن »ماء« ۶۳ بار در قرآن آمده اســت، اين آيات اشاره 
دارنــد که عرش خداوند بر روی آب بوده و حيات همه جان داران به 
آب وابســته است و نيز از نقش  های گوناگون آن در زمين از احيای 
زمين، سرسبزی طبيعت، رويش گياهان، پيدايش مراتع، مزارع و باغ ها 
با درختان مختلف و انواع گوناگون ميوه  ها، ســخن رفته است. وی 
ادامه داد: در اين آيات نزول آب بر کوه های بلند و تأمين آب گوارای 
آشــاميدنی، ايجاد نهرها و رودهای بزرگ و تسخير آب درياها برای 
انسان نيز اشاره شده است. آياتی چند نيز از وجود آب در جهان آخرت 
از نعمت های بهشت، خبر داده شده است. وی خاطرنشان کرد: حيات 
تمامي موجودات زنده به آب وابسته است و انسان تا زماني که از اين 
نعمت خداوندي به وفور بهره مند است ارزش آنرا نمي داند ولي زماني 
که با قطعي و کمبود آب مواجه مي شــود آن موقع به ارزش واالي 
آن واقف مي شود. بنابراين زندگي تمام موجودات، نباتات، حيوان و 
انســان به آب وابسته بوده و براي آنها بعد حياتي داشته و بدون آن 
اصالً زندگي مقدور نيست. وی اضافه کرد: در قرآن کريم گاه نزول آب 
از آسمان از نشانه  های ربوبّيت مستمر الهی شناسانده شده که چگونه 
خدای حکيم، آب را با تدبير و تقدير حکيمانه، به اندازه بر زمين مرده 
می ريزد و با آن به زمين و اهل آن حيات می بخشد؛ در اين آيات تمام 

شگفتی هايی را که در آفرينش مخلوقات مختلف هست و رشد و نمو 
تمامی اين موجودات را به نزول آب وابسته دانسته است و اين خود 
از شگفتی های بزرگ جهان خلقت و از آيات الهی است. امام جمعه 
تبريز ضمن دعوت از مردم و شهروندان به صرفه جويی در مصرف آب، 
اظهار کرد: اگر بخواهيم شکر نعمت خداوند را در خصوص آب به جای 
آوريم اين همان صرفه جويی است. وی با اشاره به برخی استفاده های 
ناصحيح از آب شرب بهداشتی گفت: فرهنگ سازی در نحوه مصرف 
درســت آب بايد مورد توجه قرار گيرد تــا در کارهای روزمره که از 
آب استفاده می شود اسراف و هدرروی آن کاهش يابد. نماينده ولی 
فقيه در استان در ادامه با تاکيد بر توجه جدی مسئولين به احداث 
شبکه فاضالب در سطح استان گفت: اجرای طرح فاضالب، يک مقوله 
بسيار مهم و واجب است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ايران، تعدادی از شهرهای استان دارای شبکه فاضالب بوده که پساب 
تصفيه شده آنها برای احياء به درياچه اروميه انتقال داده خواهد شد 
و اميد اســت بزودی و با اقداماتی که انجام می شــود درياچه احياء 
شود. امام جمعه تبريز در پايان سخنان خود ضمن تاکيد بر اصالح 
شبکه آبرسانی برخی از محالت تبريز از مهندس ايمانلو مديرعامل و 
کليه کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی و کسانی 
که در رابطه با تامين آب فعاليت می کنند تشــکر و قدردانی کرد. 
پيش از ســخنان آيت اهلل دکتر آل هاشم، مهندس عليرضا ايمانلو 
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقي ضمن اشاره به 
دستورالعمل يکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستايی، گزارشی از فعاليتها و اقدامات انجام يافته را تشريح و بيان 
کرد. وی ادامه داد: ميزان توليد و تامين و توزيع آب در پيک مصرف 

در سطح استان حدودا 9 مترمکعب در ثانيه و در تبريز نيز در حدود 
5 مترمکعب در ثانيه می باشــد.  مهندس ايمانلو در ادامه به صرفه 
جويی 10 درصدی در مصرف آب توسط مشترکين و رعايت الگوی 
مصرف اشاره کرد  و از شهروندان در خواست کرد توصيه های شرکت 
آب و فاضالب استان را جدی بگيرند تا در خصوص آب مصرفی دچار 
مشکل نشوند. مهندس ايمانلو مديرعامل آب و فاضالب آذربايجان 
شــرقی با اشاره به اهميت و ضرورت اجرای طرح شبکه فاضالب در 
استان و دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی گفت: امروزه ايجاد شبکه 
فاضالب يکی از ضروري ترين تاسيسات مورد نياز جوامع بشری جهت 
رعايت بهداشت عمومی محسوب می گردد در اين راستا ۶5 درصد 
از جمعيت شهري استان و 80 درصد شهروندان تبريزی از پوشش 
تاسيسات جمع آوري و دفع فاضالب برخوردار می باشد که اميدواريم 
با تالش همکاران بتوانيم اين رقم را به 100 درصد برسانيم. مديرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی در خصوص اجرای مدول دوم 
تصفيه خانه فاضالب تبريز گفت: يکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم 
تصفيه خانه فاضالب کالنشهر تبريز استفاده از پساب توليدی بعنوان 
تامين کننده بخشی از آب مورد نياز احيای درياچه اروميه بوده که ان 
شااهلل در صورت اختصاص اعتبارات الزم و بموقع بتوانيم تا سال آينده 
قسمت مايع آنرا که تامين کننده بخشی از منابع آبی درياچه اروميه 
می باشد به بهره برداری برسانيم. مهندس ايمانلو در پايان با اشاره به 
انتقال آب ارس به تبريز گفت: با توجه به نياز روزافزون کالنشهر تبريز، 
تامين منابع جديد آبی برای اين شهر ضروری است و يکی از منابع 
پيش بينی شــده انتقال آب از طرح آبرسانی ارس به تبريز است که 

ضرورت دارد در اجرای آن تسريع شود.

ســاری – دهقان : پروژه گازرسانی به شهر آالشت استان 
مازندران و روستاهای همجوار آن، فراتر از يک طرح عمرانی 

است و تنها يک پروژه صرف زيرساختی نمی باشد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شــرکت گاز 
اســتان مازندران، "دکتر سيد علی اديانی" نماينده مردم قائمشهر، 
سوادکوه، جويبار و سيمرغ در مجلس شورای اسالمی طرح گاز رسانی 
به منطقه آالشــت که در ارتفاع ۲ هزار متری قــرار دارد را فراتر از 
يک طرح عمرانی توصيف کرد و گفت: گاز رســانی به آالشت مبين 
مردمی بودن نظام اسالمی اســت. وی روز سه شنبه در مراسم گاز 
رســانی به شهر آالشت افزود: اين طرح ثابت کرده است که خدمات 
دولتمردان، مجلس و مجموعه حاکميت به همه نقاط ايران به ويژه 
مناطق محروم رسيده است. عضو کميسيون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در حساب عقلی و منطقی رياضی نمی گنجد که بايد 
گاز رسانی به آالشت برسد چراکه اصالً اقتصادی نيست اما به دولت 
يازدهم و دوازدهم ممنون و دستمريزد بايد گفت. وی اظهار داشت: 

من بر دستان مديران و پيمانکاران شرکت ملی گاز ايران و مازندران 
بوســه می زنم و رســماً اعالم می کنم که گاز رسانی در ارتفاع ۲ و 
ســه هزارمتری شاهکار خدمت رسانی به مردم است. "دکتر عبداله 
رضيان" نماينده مردم قائمشهر سوادکوه جويبار و سيمرغ در مجلس 
شورای اسالمی در آيين افتتاح پروژه گازرسانی به شهر آالشت گفت: 
دولــت تدبير و اميد در رفع نيازهای مردم تالش خوبی را انجام داده 

است . دکتر رضيان افزود: هّمت و جهادی که در شرايط بسيار سخت 
صورت گرفت گازرســانی به مناطق محروم بود که بايد از وزير نفت 
تقدير و تشــکر کرد. "سعيد يزدانی" فرماندار سوادکوه نيز در آئين 
افتتاح گاز رسانی به شهر آالشت گفت: تعهد دولت تدبير و اميد به 
وعده های گاز رسانی در همه مناطق کشور از جمله مناطق کوهپايه 
ای آالشــت حيرت مردم را برانگيخت. يزدانی افزود: برخی ها اعتقاد 
داشتند که گاز رسانی به آالشــت يک رويا است اما دولت با هزينه 
سنگين خود به وعده خود عمل کرده است. وی آالشت را منطقه مهم 
گردشگری دانست و گفت: به طور يقين مهاجرت معکوس را خواهيم 
داشت و اشتغال در بخش گردشگری را شاهد خواهيم بود. گازرسانی 
به شــهر کوهپايه ای " آالشت " و هفت روستای همجوار با حضور 
معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملی گاز ايران٬ معاون گازرسانی 
شرکت گاز، اســتاندار مازندران و جمعی از مسووالن استان به بهره 
برداری رســيد. يادآور می شود برای گازرسانی به شهرآالشت و ۴0 
روستای همجوار بيش از 810 ميليارد ريال سرمايه گذاری شده است.

تبريز- ماهان فالح: استاندار آذربايجان شرقی با بيان اينکه 
توانمندسازی الزمه اش ايجاد فرصت شغلی و آموزش مهارت 
اســت، گفت: مردم مناطق حاشيه نشين را از لحاظ فکری 

توانمند کنيم.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه مشترک کارگروه تخصصی 
اجتماعی، فرهنگی و کارگــروه ارتقا وضعيت اجتماعی، فرهنگی و 
ســالمت ستاد بازآفرينی شهری اظهار داشت: در زمينه اولويت های 
اعتمادســاز دولت که وزير کشــور هم به آن تاکيد دارد، يکســری 
اولويت ها وجــود دارد که مديران هر بخش بايد روی آنها کار دقيق 
انجــام دهند. وی با بيان اينکــه در حوزه اجتماعی و فرهنگی رصد 
اجتماعی و فرهنگی نياز اســت، افزود: يک مرکز رصد فرهنگی بايد 
موضوعات آســيب های اجتماعی را رصد کرده و راه حل ارائه کند. 

استاندار آذربايجان شرقی با تاکيد بر مشارکت خيران و سمن ها در 
حل آسيب های اجتماعی گفت: همه مشکالت بايد در سايه مشارکت 
مردم حل شــود چون بدون همراهی مــردم انجام امور غيرممکن 
اســت. وی با بيان اينکه بحث توانمندســازی يک مقوله متفاوت از  

چيزی است که اکنون رخ می دهد، اظهار داشت: توانمندسازی بعد 
از عبور از مرحله ســاخت خانه های ارزان قيمت و اعطای تسهيالت 
اســت، همچنين بايد مردم مناطق حاشيه نشين را از نظر فکری و 
فرهنگی توانمند سازيم. پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت نبايد برای 
مردم خانه بســازد، بلکه اساس توانمندسازی ايجاد فرصت شغلی و 
آموزش مهارت های شــغلی و اجتماعی است.وی مهاجرت معکوس 
را در پيشــگيری از گسترش حاشيه نشينی موثر دانست و گفت: با 
جلوگيری از  حاشيه نشينی بســياری از آسيب های اجتماعی نيز 
کاهش می يابد. در اين جلسه، بدرشکوهی مديرکل امور اجتماعی 
اســتانداری آذربايجان شرقی، شــکری فرماندار مراغه و .. به تبيين 
عملکرد خود در ارتباط با ساماندهی حاشيه نشينی و رفع آسيب های 

اجتماعی پرداختند.

بوشهر- با ايجاد زيرساختهای مناسب ، توسعه و ارتقای 
صنعت گردشگری دريايی در استان بوشهر رقم خواهد خورد.
به گزارش روابط عمومی، ســياوش ارجمند زاده مديرکل بنادر و 
دريانوردی استان بوشهر در اينباره گفت: حمل و نقل دريايی از ديرباز 
بعنوان يکی از پرکاربرد ترين سيستم های جابجايی مسافر بشمار می 
آمده و امروزه نيز  در سطح بين المللی صنعت گردشگری دريايی از 
جايگاه ويژه ای برخوردار می باشــد. ارجمند زاده افزود: بدين منظور 
و در راســتای اجرايی کردن سياستهای ســازمان بنادر و دريانوردی 
در حوزه گردشــگری دريايی، اين اداره کل با انجام مطالعات الزم در 
اين خصوص ضمن فرهنگ سازی نسبت به ارتقای و شناخت کافی 
عموم از اين موهبت ، نســبت به جذب و تخصيص اعتبار الزم برای 
ايجاد زير ساختهای مورد نياز اقدام، و  همچنين امکان سرمايه گذاری 
بخش خصوصی را با همکاری ديگر نهادهای ذيربط فراهم نمود. وی 
عنــوان کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته در اين مقوله  ميتوان به 
بهسازی و احيائ پايانه مسافری دريايی بندر بوشهر ،توسعه خطوط 
مسافری و همچنين توجه به ارتقاع سطح کيفی شناورهای خدمات 
دهنده پرداخت که از سال گذشته با اقدامات اصالحی آغاز و در سال 

جديد نيز از موارد جدی اين اداره کل در حوزه گردشــگری دريايی 
می باشد. مديرکل بنادر و دريانوردی استان بوشهر در خصوص ديگر 
اقدامات  صورت گرفته در موضوع گردشگری دريايی در استان بوشهر 
،اضافه کرد: به کار گيری کارشناسان و بازرسان خبره و متخصص در 
جهت برنامه ريزی، توسعه و اجرای اهداف سازمان درراستای توسعه 
گردشــگری دريايی، بهسازی عالئم دريايی و کمک ناوبری محدوده 
آبهای ساحلی استان به جهت  ايمنی بيشتر در تردد شناورهای دريايی 
و قايقها ، تخصيص  اعتبار برای ايجاد اسکله های مسافری دريايی و 
گردشــگری در بنادر گناوه، ديلم و کنگان،  تخصيص اعتبار بمنظور 

ايجاد موج شــکن و اسکله شناور گردشگری  بندر بوشهر در راستای 
توسعه زيرساخت گردشگری و مسئوليتهای اجتماعی، پيگيری بجهت 
راه اندازی ســامانه خريد بليط الکترونيکی و اطالع رسانی اينترنتی 
فعاليت شناورهای گردشگری و مسافری در استان، باهدف تمرکز و 
نظارت موثر بر فعاليت های گردشگری دريايی، نصب تابلوهای تلفن 
تماس اضطرار دريايی )1550( در ورودی بنادر اســتان برای اطالع 
گردشگران / مسافران به جهت اعالم هرگونه اضطرار دريايی از طريق 
سريع ترين مسير ممکن،استقرار يک فروند جايروپلين و تيم پروازی 
به جهت پايشهای هوايی در فعاليت های گردشگری، بررسی آلودگی 
دريايی و نيز جســتجو و نجات دريايی بويژه در کرانه سواحل استان، 
برگزاری مانورهای متعدد  به جهت آمادگی و واکنش سريع و بموقع 
نيروهای اداره کل بنادر و دريانوردی در مقابله با اضطرارهای دريايی، راه 
اندازی کارگروه گردشگری و سرمايه گذاری در راستای بررسی طرح 
ها و همچنين اعطای تسهيالت 0% در راستای توسعه زيرساختهای 
گردشگری دريايی از طريق وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردی 
از ديگر اقدامات اين اداره کل در ســال گذشته بوده که بخش اعظم 

آن در اولويت های تعيين شده سال 98 اين اداره کل نيز می باشد.

به مناسبت هفته صرفه جويی در مصرف آب انجام گرفت؛

 دیدار مدیرعامل و کارکنان شرکت های آبفا و آبفار 
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان

نماينده مردم قائمشهر، سوادکوه، جويبار و سيمرغ در مجلس شورای اسالمی:

گازرسانی به آالشت؛ فراتر از يک طرح عمرانی

استاندار آذربايجان شرقی:

الزمه توانمندسازی حاشيه نشينان آموزش مهارت و ايجاد اشتغال است

توسعه و ارتقای گردشگری دريايی از اولويت های اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر

استاندار قم تاکيد کرد:
ضرورت تبيين دستورالعمل های استانی استاندارد سازی کاال و خدمات

قم- خبرنگار فرصت امروز- اســتاندار قم با اشــاره به اهميت برگزاری 
جلسات شورای عالی استاندارد در استان قم، بر لزوم تبيين دستورالعمل های استانی 
استاندارد سازی کاال و خدمات تاکيد کرد. به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر 
بهرام سرمست استاندار قم در ديدار با دکتر نيره پيروز بخت رييس سازمان استاندارد 
ايران به جايگاه مهم اين ســازمان در عرصه توليد محصوالت و ارائه خدمات در سطح 
ملی و بين المللی اشاره و اظهار کرد: سازمان استاندارد از جمله سازمانهايی است که در 
زمينه تبيين دستورالعمل و تکاليف قانونی در حوزه های مختلف ميتواند نقشی بسزا در افزايش کيفيت خدمات و کاال ها داشته باشد. 
سرمست توليد کاالی با کيفيت ايرانی را در استقبال خريداران خارجی و داخلی و رونق توليد موثر دانست و افزود: کيفيت محصوالت 
با رعايت استانداردهای ملی و بين المللی بدست می آيد و بايد بطور ويژه در اين زمينه کار شود. وی جايگاه حمايتی مديريت استان 
از ادارات مختلف را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: همکاری بخش های مختلف استان و تعامل در حوزه استاندارد کاالها و خدمات 
زمينه ساز توسعه و رونق توليد است. مقام عالی دولت در استان خاطر نشان کرد: برگزاری شورای عالی استاندارد با استفاده از اختيارات 

حاکميتی و هماهنگی مديريت استان نقش مهمی در تدوين دستورالعمل های استانی در اين حوزه خواهد داشت.

نبود زمين، مهم ترين مانع افزايش ظرفيت برق در کالنشهر اهواز
اهواز- شبنم قجاوند- با همراهی معاونت عمرانی استانداری خوزستان و مديران 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، از پروژه های شهری اين شرکت بازديد و مشکالت 
و موانع موجود در توسعه شبکه که مربوط به در اختيار نداشتن زمين مناسب است، 
مورد بررسی قرار گرفت. يکی از مشکالتی که در راه توسعه پست های برق شهری در 
شهرهای خوزستان خصوصا کالنشهر اهواز وجود دارد تخصيص ندادن زمين مورد نياز 
برای ايجاد پست های جديد يا وجود معارضين است. اين در حالی است که در قسمت 
های مختلف شهر تراکم سازی و بلند مرتبه سازی ساختمان در حال انجام است بدون اينکه متوليان شهری در نظر بگيرند که برای 
وارد کردن مصرف کننده جديد به شبکه برق، نياز به ظرفيت سازی جديد و در نظر گرفتن قطعه های زمين و هماهنگی های بين 
بخشی برای ايجاد پست های جديد برق است. همين همراهی نکردن ارگان های شهری در کالنشهر اهواز در ساليان گذشته باعث 
شده تا ظرفيت سازی های جديد در اهواز به کندی پيش برود و پست های اين شهر در فصل گرم با پرباری بعضا باالی 90 درصد 
همراه باشند و هر از گاهی خاموشی های ناخواسته ای ناشی از آسيب تاسيسات به وجود بيايد. در همين راستا و برای رفع اين مشکل، 
معاون عمرانی استانداری خوزستان به همراه نمايندگان مسکن و شهرسازی و مديران شرکت برق منطقه ای خوزستان از زمين های 
پيشــنهادی برای ايجاد پست های جديد در شهر اهواز بازديد و مسائل هر کدام را مورد بررسی قرار دادند.هدف از اين بازديد، هم 
افزايی ارگان های شهری و همکاری آنها با شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده تا بدين وسيله يکی از موانع جدی توسعه شبکه برق 

کالنشهر اهواز که مربوط به تخصيص ندادن زمين برای ايجاد ايستگاه برق جديد است، برطرف شود.

همدان برنده طرح تحوالت نظام سالمت غرب کشور
همدان - فاطمه صنيعی وحيد - رئيس دانشکاه علوم پزشکی همدان: با توجه به ماهيت 
گسترده و پيچيده ای که وزارت درمان و بهداشت دارد اگر بخواهد به عنوان متولی اصلی 
حوزه ســالمت به صورت صد در صد فعاليت های خود را انجام دهد ،25 درصد مربوط 
به وزارت بهداشت است و 75 درصد مابقی به ارتباطات برون سازمانی نيازمند است که 

ميتوان با کمک رسانه ها  دغدغه های حوزه سالمت را کاهش داد.
در ادامه افزود: بيماری های غير واگير دار  همچون فشار خون باال، بيماری های قلبی ،ديابت ، چاقی 
،بی تحرکی و در حال حاضر که بهداشت روان نيز اضافه شده است از دغدغه ها هستند  ،چرا که دغدغه های روانی که در جامعه 
ايجاد ميشود ميتواند بيشتر از بحران يک بيماری عارضه روانی در جامعه ايجاد کند . وی تاکيد کرد: "در طرح تحوالت نظام سالمت 
استان همدان در غرب کشور برنده واقعی بوده " که در اين راستا 500 پروژه عمرانی در مراحل انتهايی هستند تجهيزات پيشرفته ای 
وارد استان شده است و بنياد فرهنگی آموزشی فرشچيان به استان کمک های ارائه داده است. وی گفت : با تالش های انجام شده 
در طرح نظام سالمت ،زير ساخت های سالمت که مشکل داشتند در حد قابل قبولی کاهش يافت ، اما از دغدغه هايی که هنوز نيز 
مغفور است بحث بهداشت است ، زيرا برای کاهش ورودی بيمارستان ها بايد تمرکز بر بهداشت باشد اگر هر چند بيمارستان تخصصی 
ساخته شود و نتوانيم سيل بيماری را محار کنيم عمال قابل کنترل نخواهد بود . حيدری مقدم در خصوص بحث بسيج ملی کنترل 
فشار خون تشريح کرد:از ۲5 ارديبهشت تا 17 خرداد ماه مقدمات زير ساخت های کنترل فشار خون برای ۴0 ميليون نفر جمعيت 
کشور محيا می شود ، که جامعه هدف کليه افراد باالی ۳0 سال ،کليه مادران باردار و بيماران مزمن کليوی  برای اين برنامه در نظر 
گرفته شده است که در ابتدا ی طرح از نظر فشار خون مورد ارزيابی قرار می گيرند که يک ماه اول ، فاز عملی مقدماتی است و فاز 
دوم آن اجرايی است که در برنامه پيش بينی شده است که حداقل 50 درصد جمعيت پوشش داده شود که با گذشت 19 روز از 
اجرای برنامه از مرز 50 درصد عبور کرده است در انتها بيان کرد: کل هزينه بسيج ملی کنترل فشار خون ۴0 ميليون جامعه هدف 
، معادل دوازده  تخت i.c.u است ،يعنی اگر دوازده نفر به عارضه فشار خون ،سکته قلبی و مغزی مبتال نشوند اين طرح به موفقيت 

ميرسد چون در اقتصاد درمان از جمله کشورهايی هستيم که منابع نا محدود نداريم.

تجليل از آبفای استان اصفهان در نشست و نمايشگاه ملی سازگاری با کم آبی
اصفهان - قاسم اسد- در آخرين روز از نشست و نمايشگاه تخصصی سازگاری 
با کم آبی از مشارکت فعال آبفای استان اصفهان در برگزاری اين رويداد ملی تجليل 
شد. در اين نشست و نمايشگاه که روزهای سوم تا پنجم تيرماه جاری در وزارت نيرو 
برگزارشد، مديران و کارشناسان آبفای استان اصفهان با ثبت و ارسال 1۴ تجربه و مقاله 
موفق شدند رتبه دوم را در اين بخش به خود اختصاص دهند. شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان همچنين با اختصاص غرفه ای به مساحت ۶5 مترمربع، تجربيات و 

اقدامات خود را در زمينه سازگاری با کم آبی در سال 1۳97، به صورت بنر، بروشور، پوستر، فيلم و عکس به نمايش گذاشت.

ارتقاء درجه شهرداری گرگان از 10 به 11
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شــهردار گرگان از ارتقاء درجه شــهرداری گرگان از 10 بــه 11 خبر داد.به گزارش مرکز 
اطالع رســانی روابط عمومی شــهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود درباره ابالغ ارتقاء درجه شهرداری گرگان از 10 به 11 اظهار کرد: 
پس از 10 سال پيگيری های مختلف و در چند مقطع متفاوت که ارتقا درجه شهرداری گرگان از 10 به 11 به نتيجه نرسيده بود، 
خوشبختانه اين ارتقا درجه تصويب و ابالغ شد.وی ادامه داد: امسال از ابتدای سال پيگيری های مداوم و جدی را در اين راستا انجام 
داديم و در نهايت اين ارتقا درجه از سوی وزير کشور به شهرداری گرگان ابالغ شد.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری های 
کشور از درجه يک تا 1۲ رتبه بندی می شوند که 1۲ متعلق به چند شهرداری محدود در کشور است و تعدادی ازمراکز استان ها هم 
حائز درجه 11 هستند.دادبود بيان کرد: ارتقاء درجه کمک می کند شهرداری گرگان بتواند ساختار سازمانی جديدی را برای خودش 
تعريف کند و در حوزه مديريت شهری اتفاقات خوبی را در اين بخش رقم بزند.وی اضافه کرد: همچنين با اين ارتقاء درجه امکان 
بهره مندی بهتر اعتبارات و تسهيالت و حوزه های اجرايی در سطح ملی برای شهرداری گرگان قراهم خواهد بود.شهردار گرگان تصريح 
کرد: ما اميدواريم در اين ساختار سازمانی بتوانيم بخش هايی مثل گردشگری، توسعه سرمايه گذاری، فناوری و حوزه های اصلی که 

شهرداری با آن درگير هست را ارتقاء دهيم.

برگزاری جلسه هم انديشی با کارشناسان نرم افزار در مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلســه هم انديشی با کارشناســان نرم افزار مخابرات در سطح استان صبح امروز در سالن 
جلسات مرکز وليعصر)عج( برگزار شد .اين جلسه در راستای اولويت های سال 98 مخابرات منطقه گلستان و استفاده حداکثری از 
منابع وامکانات موجود در شرکت  برگزار گرديد .مهندس  غالمعلی شهمرادی مدير مخابرات منطقه گلستان استفاده بهينه از دانش 
کارکنان  وپتانسيل های  موجود در شرکت را از اولويت های اصلی خود برشمرد .وی توليد نرم افزارهای مورد نياز ،پيگيري و ارائه 
راهکارهاي مناسب جهت رفع مشکالت نرم افزاري و بهبود سيستم، مشاوره به واحد مربوطه جهت مکانيزه کردن فرايند ها ، آشنايي 
فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه،مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري  و... را از وظايف کارشناسان دانست .در 

پايان جلسه هر کدام از کارشناسان به بيان نظرات وپيشنهادات خود پرداختند.

بازديد فرماندار کميجان از پروژه آبرساني به شهر ميالجرد
اراک- مينو رستمی- فرماندارشهرستان کميجان از پروژه حفر و تجهيز يک حلقه چاه در شهر ميالجرد بازديد به عمل آرود 
به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس سيد مهرداد بني جمالي مدير امور آب وفاضالب شهرستان 
کميجان گفت : با توجه به نياز شهر ميالجرد به تامين آب شرب بيشتر ،اين امور پس از پيگيري هاي الزم اقدام  به حفر وتجهيز يک 
حلقه چاه جديد نمود. وي با اعالم اينکه اجراي اين پروژه تا کنون 5 / ۳ ميلياردريال هزينه از منابع داخلي شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي در برداشته افزود: طبق برآورد به عمل آمده براي اتمام پروژه نياز به صرف هزينه اي بالغ بر 5 / 1 ميليارد ريال  ديگر 
خواهد بود.   بني جمالي در پايان تصريح کرد : طي هفته هاي آينده آبرساني به مشترکين از  چاه جديد انجام خواهد شد و به مردم 
ميالجرد اين نويد را خواهيم داد که با رعايت فرهنگ صرفه جويي ومديريت در مصرف آب ديگر با مشکل کم آبي  مواجه نخواهند شد.
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رزرو مح��ل اقام��ت ارزان، رزرو ارزان تری��ن بلیت هواپیم��ا و طراحی تورهای 
گردشگری با س��لیقه  مس��افر، تنها بخشی از ایده های خالقانه   اس��تارت آپ های 

صنعت گردشگری است.
یکی از اهداف اصلی اس��تارت آپ ها این است که با ایده های خالقانه  خود، در 
صنایع مختلف اختالل ایجاد کرده و آنها را متحول کنند. صنعت گردشگری نیز 
یکی از صنایعی اس��ت که در سال های اخیر با پیدایش استارت آپ های مختلف، 

تحول های بزرگی را تجربه کرده است.
هدف مشترک تمامی اس��تارت آپ های صنعت گردشگری این است که تجربه  
بهتری را برای مس��افران رقم بزنند و هزینه های س��فر را تا جای ممکن کاهش 
دهند. خدمات مربوط  به رزرو محل اقامت، رزرو پرواز و حتی رزرو رس��توران و 
فعالیت های تفریحی در مقصد مورد نظر، تنها بخش کوچکی از خدماتی اس��ت 
که اس��تارت آپ های صنع��ت گردشگری ارائه می دهند. حتی بس��یاری از آنها با 
دریافت اطالعات کاربر و تحلیل داده های از پیش جمع آوری شده، تجربه سفری 

شخصی سازی شده را برای کاربر فراهم می کنند.
ایده های خالقانه  اس��تارت آپ ها تا جایی پیش رفته است که حتی برای رفتن 
به س��فر، نیازی به حمل چمدان توس��ط مسافر نیس��ت زیرا مسافران می توانند 
ب��ه کم��ک برخی شرکت ه��ا، چمدان های خ��ود را از چند روز قبل از س��فر به 
فرودگ��اه تحویل دهند. این اس��تارت آپ ها برای مشکالت س��فرهای طوالنی از 
جمل��ه جت لگ )اختالل س��اعت بدن( نی��ز راه حل هایی ارائه داده ان��د و با ارائه  
راهکارهای مناس��ب، کمک می کنند مس��افر در کمتری��ن زمان ممکن به حالت 
طبیعی بازگ��ردد. در ادامه  این مقاله  به معرفی بیشتر اس��تارت آپ های بزرگ و 

متحول کننده  صنعت گردشگری و توریسم می پردازیم.
)Airbnb( 1- استارت آپ ایربی ان بی

استارت آپ ایربی ان بی، یکی از استارت آپ های یونیکورن )استارت آپ با ارزش 
بی��ش از یک میلیارد دالر( اس��ت که در زمینه  اج��اره  مکان های اقامتی فعالیت 
می کند. ایربی ان بی مالک هیچ کدام از مکان های اقامتی نیست و درواقع به عنوان 
واس��طه ای عم��ل می کند که اجاره دهندگ��ان محل های اقامتی را به مس��افران 
معرفی می کند. مس��افران با ورود به وب س��ایت این اس��تارت آپ و انتخاب شهر 
مورد نظر می توانند فهرستی از محل های اقامتی، قیمت، امکانات و تصویر آنها را 

مشاهده کرده و برای تاریخ مورد نظر رزرو کنند.
درواق��ع ایربی ان بی امکانی را فراهم کرده تا مردم بتوانند خانه یا اتاق هایی که 
استفاده نمی کنند را با قیمتی مناسب به مسافران اجاره دهند و درآمدی از این 
راه داشته باشند. مس��افران نیز می توانند با پرداخت اجاره  کمتر نسبت به هزینه  

اقامت در هتل، در هزینه های سفر صرفه جویی کنند.
داستان راه اندازی اس��تارت آپ ایربی ان بی به سال 2008 و زمانی بازمی گردد 
که برایان چسکی و جو جبیا در پرداخت اجاره  آپارتمان خود در سانفرانسیسکو 
ب��ه مشکل برخورد ک��رده بودند و نمی توانس��تند هزین��ه آن را پرداخت کنند؛ 
درنتیجه تصمیم گرفتند اتاق زیر شیروانی خانه که به یک تخت بادی مجهز بود 
را به مس��افران اجاره دهند. آنها حتی برای راحتی مس��افران، صبحانه را نیز به 
امکانات مس��افرخانه  کوچک خود اضافه کردند. آنها همچنین از یکی از دوستان 
متخصص خود در حوزه  فناوری اطالعات دعوت به همکاری کردند و وب سایتی 
به نام AirBed & Breakfast راه اندازی کردند. اولین مس��افر آنها، تابس��تان 
سال 2008، هنگام برگزاری کنفرانس طراحان صنعتی آمریکا و زمانی پیدا شد 
که مسافران برای پیدا کردن محل مناسب برای اقامت مشکل پیدا کرده بودند.

یک س��ال بعد از ای��ن ماجرا، پاول گراهام، از بنیان گ��ذاران ایر بی ان بی دعوت 
کرد در جلس��ه  آموزشی شتابنده  خود، یعنی وای کامبیناتور )یکی از بزرگ ترین 
مراکز رشد استارت آپی دنیا( شرکت کنند و در ازای سهم کوچکی از شرکت، 20 
هزار دالر س��رمایه در اختیار آنها قرار داد. آنها که پیش از این دریافت س��رمایه، 
وب س��ایت خود را س��اخته بودند، تصمیم گرفتند با این پول به نیویورک بروند 
تا با تعدادی از کاربران مالقات کنند و وب س��ایت خود را توسعه دهند. آنها بعد 
از بازگشت از س��فر، مدل کس��ب وکار خود را برای ارائه به سرمایه گذاران آماده 

کردند. در آن زمان سایت 10 هزار کاربر و 2500 محل برای اجاره داشت.
مدت��ی بعد آنها نام وب س��ایت را به Airbnb تغییر دادن��د و انواع اقامتگاه ها 
ازجمله یک آپارتمان کامل یا خانه ویالیی، اتاق و... را در وب س��ایت خود اجاره 

می دادند.
ایربی ان بی در ژوئن س��ال 2012 اعالم کرد تا به آن زمان، 10 میلیون اقامت 
از طریق وب س��ایت این شرکت ثبت شده و نسبت به پنج ماه گذشته حدود دو 
برابر رشد داشته اس��ت. ایربی ان بی در همان س��ال در پاریس، میالن، بارسلونا، 

کپنهاگ، مسکو و سائوپائولو، شعبه های خود را افتتاح کرد. ایربی ان بی همچنین 
با خریدن اس��تارت آپ های فعال مشابه در این زمینه یا درواقع با خریدن رقبای 
خود، فعالیت های خود را گسترش داده است و امروزه به عنوان یکی از بهترین و 

بزرگ ترین استارت آپ های صنعت گردشگری شناخته می شود.
)Get Your Guide( 2- استارت آپ گت یورگاید

اس��تارت آپ گت یورگاید، یک مارکت پلیس )پلتفرمی که فروشندگان 
کااله��ای مختلف می توانند به صورت آنالین محصوالت شان را به فروش 
برس��انند( آنالین و وب س��ایت رزرو اینترنتی اس��ت که خدمات خود از 
جمله رزرو تور مسافرتی، بازدید از جاذبه های دیدنی و سایر فعالیت ها را 
در سراسر دنیا از طریق وب سایت و اپلیکیشن به کاربران ارائه می دهد. 
دفتر اصلی اس��تارت آپ در برلین آلمان است و در سایر نقاط دنیا مانند 

آمریکای شمالی و اروپا نیز شعبه دارد.
درواقع گت یورگاید، یک واس��طه اس��ت و این امکان را برای شرکت ها فراهم 
می کن��د که کلیه  خدمات خود را در معرض دید کارب��ران قرار دهند. شرکت ها 
خدم��ات خود از جمل��ه تورهای ی��ک روزه، تورهای چن��د روزه و فعالیت های 
ماجراجویان��ه را با نام خود در وب س��ایت گت یورگاید منتشر می کنند و کاربران 

عالقه مند آنها را ازطریق وب سایت یا اپلیکیشن رزرو می کنند.
ایده  راه اندازی استارت آپ به سال 2007 و زمانی بازمی گردد که جوهانس رک 
و تایو تایو، بنیان گذاران استارت آپ برای شرکت در یک کنفرانس دانش آموزشی 
به چین سفر کرده بودند. آنها در طول سفر متوجه شدند مسیریابی در یک شهر 
توریس��تی خارجی بسیار سخت است؛ به همین دلیل پلتفرمی طراحی کردند تا 
گردشگ��ران بتوانند با راهنماهای محلی در ارتباط باشند و از آنها کمک بگیرند. 
مدت��ی بعد پلتفرم آنها توس��عه پیدا ک��رد و به یک پلتف��رم اینترنتی برای رزرو 

فعالیت های گردشگری در شهرهای بزرگ دنیا تبدیل شد.
س��رمایه  ابتدایی این اس��تارت آپ به کمک مالی خویشاون��دان دو بنیان گذار 
اس��تارت آپ تأمین شد، زیرا ایده  اس��تارت آپ آنها جدید بود و س��رمایه گذاران 
اروپایی نمی توانس��تند آینده  اس��تارت آپ را پیش بینی کنند، اما سرمایه گذاران 
آمریکایی از این ایده اس��تقبال کردند زیرا رقیب��ی در بازار نداشت و ایده  خوبی 

به نظر می رسید.
مدل کس��ب وکار اس��تارت آپ گت یورگاید در ابتدا به این صورت بود که هیچ 
تور یا فعالیتی را با نام خود ارائه نمی داد و تنها به عنوان یک واسطه بین مشتری 
و ارائه دهن��ده  خدمات عمل می کرد و درصدی از درآم��د ارائه دهنده  خدمات را 
به عنوان س��ود خ��ود در نظر می گرف��ت، اما از س��ال 2018 تورهای اختصاصی 
خ��ود را نیز به کاربران ارائه می دهد. این اس��تارت آپ از زمان راه اندازی بیش از 
15 میلیون تور فروخته اس��ت و باتوجه به اطالعات به دس��ت آمده در این سال ها 
به خوب��ی می داند که یک تور گردشگری خوب چه ویژگی های باید داشته باشد. 
شرکت های��ی که ب��ا گت یورگاید همک��اری می کنند، بای��د فرآیندهای پذیرش 
مس��افر، س��اعت شروع تور و س��ایر عوامل را به دقت مدیری��ت کنند و در ازای 

ارائه خدمات باکیفیت، گت یورگاید مشتری های بیشتری برای آنها می فرستد.
مشتری ه��ا می توانن��د نظر خود و نق��اط ضعف و قوت خدماتی که اس��تفاده 
کرده اند را در سایت منتشر کنند و ارائه دهنده های خدماتی که به طور مکرر نقد 
منفی دریافت کنند، از وب س��ایت حذف خواهند شد. طبق گزارش کرانچ بیس، 
این اس��تارت آپ تابه حال بیش از 654 میلیون دالر س��رمایه جذب کرده و یکی 

دیگر از یونیکورن های صنعت گردشگری است.
)Traveloka( 3- استارت آپ تراِولُکا

تراولکا یک اس��تارت آپ یونیکورن اندونزیایی و یک موتور جست وجوی پرواز 
است که عمدتا مسیر و هواپیمایی های داخلی این کشور را پوشش می دهد. این 
استارت آپ عالوه بر رزرو پرواز، خدمات رزرو هتل، رزرو رستوران و اجاره  ماشین 
را نیز فراهم می کند و قصد دارد خدمات خود را در شش کشور دیگر گس��ترش 

دهد و مسیرهای جدیدی را به موتور جست وجوی خود اضافه کند.
ای��ده راه اندازی این اس��تارت آپ زمانی به ذهن فری اون��اردی، بنیان گذار آن 
رسید که همیشه برای رزرو هواپیما بین آمریکا و زادگاه خود در اندونزی مشکل 
داشت؛ تا اینکه درنهایت به اندونزی بازگشت و به همراه دو نفر دیگر، استارت آپ 

تراولکا را بنیان گذاری کرد.
تراولک��ا در آغاز، به عن��وان موتور جس��ت وجویی فعالیت می ک��رد که قیمت 
بلیت ه��ای خط��وط هواپیمایی را از س��ایت های مختلف جمع آوری و مقایس��ه 
می کرد. این استارت آپ در سال 2013 خدمات خود را گسترش داد و به محلی 
برای رزرو بلیت هواپیما تبدیل شد. یک س��ال بعد از این اتفاق، تراولکا خدمات 

رزرو اتاق هتل را نیز به سایت خود اضافه کرد.
)Away( 4- استارت آپ اِِوی

زمانی که صحبت از س��فر به میان می آید، یک��ی از دغدغه ها خریدن چمدان 
مناس��ب است و اس��تارت آپ اوی با تولید چمدان های زیبا، باکیفیت و کاربردی 
که با قیمت مناسب ارائه می دهد، این مشکل را حل کرده است. چمدان های این 
اس��تارت آپ، طراحی و ویژگی های منحصربه فردی دارند که بسیاری از مشکالت 

مسافران را حل کرده اند.
اس��تارت آپ اوی در س��ال 2015 توس��ط اس��تفانی کری و جنیف��ر رابیو در 
نیوی��ورک بنیان گ��ذاری شده و با دریاف��ت 181 میلیون دالر س��رمایه، یکی از 

سرمایه گذاری شده ترین استارت آپ هایی است که بنیان گذار خانم داشته اند.
اوی محصوالتی مرتبط با سفر تولید می کند که معروف ترین آنها چمدان هایی 
 ،YKK ب��ا بدنه ای محکم، ب��ادوام و ضد خش از جنس پل��ی کربنات، زیپ های
پدهای فشرده سازی برای افزایش فضا، قفل های تضمین شده، الیه  قابل جداسازی 
و شست وشو و چرخ هایی با قابلیت چرخش 360 است. این محصوالت درنتیجه 
نظرس��نجی و جمع آوری اطالعات از بیش از صدها مس��افر طراحی شده اند و در 
س��ه سایز کوچک، متوس��ط و بزرگ عرضه می شوند. استارت آپ اوی نیز یکی از 

استارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری است.
OYO 5- استارت آپ

OYO یک مجموعه هتل زنجیره ای اس��ت که تجربه  یک اقامت اس��تاندارد و 
بدون دردس��ر را برای مس��افر فراهم می کند. این استارت آپ هندی بزرگ ترین 
شرکت مهمان نوازی هند اس��ت که همکاری نزدیکی با همکاران خود در صنعت 
هتلداری دارد و همچنین با کنترل کامل تمامی خدمات هتل های خود، کیفیت 
سفر مس��افران را تضمین می کند. این استارت آپ در سال 2013 توسط ریتش 
آگ��اروال بنیان گذاری شد و اکن��ون یکی از اس��تارت آپ های یونیکورن صنعت 

گردشگری و مسافرت محسوب می شود.
اس��تارت آپ او وای او از زمان بنیان گذاری تابه ح��ال، خدمات خود را در بیش 
از 500 شه��ر در هند، چی��ن، مالزی، نپال، انگلیس، دوبی، عربس��تان صعودی، 
فیلیپی��ن، اندون��زی و ژاپن ارائ��ه می دهد و 450 هزار اتاق در سراس��ر جهان را 

مدیریت می کند.
داس��تان راه اندازی این استارت آپ به زمانی باز می گردد که آگاروال 18 ساله 
در سال 2012، وب سایتی را برای رزرو ارزان محل اقامت راه اندازی کرد و بعد از 
گذشت سه ماه، استارت آپ OYO را در سال 2013 بنیان گذاری کرد. مکانیزم 
رزرو و ثبت ن��ام اتاق ها دیجیتال اس��ت و این اس��تارت آپ اطالعات مشتری های 
خود را با دولت به اشتراک می گذارد و دولت می تواند اطالعات کامل مس��افران 

را در لحظه دریافت کند.
)KLOOK( 6- استارت آپ کلوک

کلوک یکی دیگر از اس��تارت آپ های یونیکورن صنعت گردشگری است که 
دفت��ر اصل��ی آن در هنگ کنگ واقع ش��ده و در 15 شهر بزرگ آس��یا شعبه 
دارد. این اس��تارت آپ امکان شخصی سازی برنامه های سفر را برای هر مسافر 
فراه��م می کن��د و بزرگ تری��ن پلتف��رم رزرو خدمات در آس��یا و بزرگ ترین 
پلتفرم خدمات داخل و خارج چین اس��ت. مسافران با استفاده از خدمات این 
اس��تارت آپ می توانند به آسانی در س��ریع ترین زمان به اطالعات جاذبه های 
دیدنی و خدمات مختلف در شهری که به آن س��فر کرده اند، دسترسی داشته 
باشن��د و آنها را رزرو کنند. به عنوان مثال تص��ور کنید در خیابان های فوکت 
تایلن��د مشغول قدم زدن هس��تید و به ج��ای مذاکره ب��ا آژانس های مختلف، 
اپلیکیش��ن خود را باز می کنی��د و خدمات مورد نظر را به طور مس��تقیم و با 

بهترین قیمت رزرو می کنید.
این اس��تارت آپ در س��ال 2017 اعالم کرد ماهانه حدود ی��ک میلیون رزرو 
ازطری��ق اپلیکیشن ثبت می شود که اکثر آنها در آس��یا اس��ت. کلوک روزانه به 
مسافران زیادی کمک می کند برنامه ی تفریحی مورد نظر خود را از بین 35 هزار 
فعالی��ت تفریحی ثبت شده در بی��ش از 180 مقصد گردشگری رزرو کنند. طبق 
اع��الم کرانچ بیس، اس��تارت آپ کلوک بیش از 521میلیون دالر س��رمایه جذب 

کرده است.
)Hopper( 7- استارت آپ هاپر

یکی از بزرگ ترین دغدغه های هر مس��افری این اس��ت که هزینه های س��فر 
را ت��ا ج��ای ممکن کاهش دهد و اس��تارت آپ هاپر دقیقا ب��رای رفع همین نیاز 
بنیان گ��ذاری ش��ده اس��ت. اپلیکیش��ن اس��تارت آپ هاپ��ر از داده حجیم برای 
پیش بینی و تحلیل قیمت بلیت هواپیما استفاده می کند. درواقع این استارت آپ 

مقص��د مورد نظ��ر کاربران را می گیرد و با اس��تفاده از تحلی��ل داده ها به کاربر 
می گوی��د که بهتر اس��ت برای خرید بلیت اقدام کنند ی��ا قیمت آن در روزهای 
آینده کاهش می یابد و بهتر اس��ت صبر کنند. زمانی ک��ه قیمت پرواز مورد نظر 
به پایین ترین حد ممکن برسد، اپلیکیشن این موضوع را به کاربر خبر می دهد.

اس��تارت آپ هاپر در س��ال 2007 توس��ط فردریک اللند، جوست آورکرک و 
سباس��تین رینولی��ل در مونترئال کانادا بنیان گذاری ش��د و یک شعبه  دیگر در 

بوستون آمریکا دارد.
اس��تارت آپ هاپر چندین سال ابزارها، تکنولوژی و الگوریتم های مختلف برای 
جمع آوری و مدیریت حجم زیادی از داده های مرتبط با س��فر را امتحان کرد و 
امروزه با تحلیل میلیاردها قیمت پرواز به صورت روزانه، مدل های پیش بینی ارائه 
می دهد که قادر است قیمت بلیت هواپیما به مقصد مورد نظر کاربر را پیش بینی 
کند. طبق اعالم کرانچ بیس، اس��تارت آپ هاپر بیش از 183 میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.
)Evaneos( 8- استارت آپ اوانئوس

یک��ی از رایج ترین انواع مس��افرت ها، مس��افرت با تورهای گردشگری اس��ت. 
اغل��ب تورها چند برنامه مختلف ب��رای مقاصد مختلف گردشگری ارائه می دهند 
و مس��افران مجبور هس��تند از میان آنها، بهترین توری که با شرایط آنها تطبیق 
دارد را انتخاب کنند. بسیاری از تورها امکان انتخاب هتل را به مسافر نمی دهند 
و تنه��ا در روزه��ای خاصی آنها را برگ��زار می کنند. همچنین اغل��ب تورها بازه  
زمانی مشخصی دارد و مس��افر برای اقامت بیشتر، مجبور اس��ت هزینه  بس��یار 
بیشتری پرداخت کند؛ اس��تارت آپ اوانئ��وس نیز قصد دارد دقیقا همین مشکل 

را برطرف کند.
اوانئ��وس یک پلتف��رم آنالین دارد که مس��افران به کم��ک آن می توانند تور 
مسافرتی را با سلیقه خودشان طراحی کنند. این استارت آپ با آژانس های محلی 
و متخصصان صنعت توریسم در ارتباط است و به مسافران کمک می کند بهترین 
و کم هزینه ترین تور مسافرتی را با سلیقه  خود طراحی و رزرو کنند. طبق گزارش 
کرانچ بیس، این اس��تارت آپ فرانسوی تابه حال 109 میلیون دالر سرمایه جذب 

کرده است.
)AirPortr( 9- استارت آپ ایرپورتر

ایرپورت��ر، ای��ده  جالب��ی برای ارائ��ه  خدمات ب��ه مس��افران دارد و قصد دارد 
مسافرت های هوایی را آسان تر و راحت تر کند. این استارت آپ که دفتر اصلی آن 
در لندن واقع شده اس��ت، همکاری نزدیکی با شرکت های هواپیمایی دارد تا در 

حمل چمدان های مسافران به فرودگاه کمک کند.
نحوه  کار استارت آپ به این صورت است که چمدان ها را از در منزل مسافران 
در هر کجای لندن تحویل می گیرد و به فرودگاه می برد تا دیگر نیاز نباشد مسافر 
هنگام رفتن به فرودگاه آنها را حمل کند. این اس��تارت آپ کار خود را با خطوط 
هواپیمایی بریتیش آغاز کرد و اکنون با خطوط هواپیمایی بزرگی مانند IAG و 
خطوط هواپیمایی آمریکا همکاری می کند. طبق گزارش کرانچ بیس، استارت آپ 

ایرپورتر تابه حال 12 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Timeshifter( 10- استارت آپ تایم شیفتر

یک��ی از بزرگ ترین مش��کالت پروازهای طوالنی، جت لگ ی��ا همان اختالل 
س��اعت بدن اس��ت که از عوارض آن می توان به بی خوابی و خستگی، سردرد و... 
اش��اره ک��رد. اغلب اوقات چندین روز زمان می برد ت��ا افرادی که دچار جت لگ 
می شوند، به حالت عادی بازگردند. اس��تارت آپ تایم شیفتر با اس��تفاده از نتیجه  
آخرین تحقیقات در حوزه  خواب و علوم اعصاب تالش می کند این مشکل را در 

حداقل زمان حل کند.
درواقع اس��تارت آپ تایم شیفتر با استفاده از یک تکنولوژی که برای بهبود 
وضعیت فضانوردان و ورزشکاران استفاده می شود، تمریناتی را ارائه می دهد 
تا بدن مسافر در کم ترین زمان به حالت طبیعی بازگردد. کاربران تایم شیفتر 
براس��اس الگوی خواب و مقصد خود، برنامه های شخصی سازی شده دریافت 
می کنن��د. به عنوان مثال، این اپلیکیشن به مس��افر پیشنهاد می دهد قبل از 
س��فر چه مواد غذایی مصرف کنند یا مس��افر را مجبور می کند در س��اعاتی 
ک��ه تمای��ل به خوابیدن دارد، بی��دار بماند یا از خوردن قه��وه اجتناب کند 
تا س��اعت بدن او با محلی که به آن مس��افرت ک��رده تطبیق پیدا کند. این 
اپلیکیشن تنظیمات مختلفی برای مسافران حرفه ای، ورزشکاران و مسافران 
مناس��بتی دارد و طبق گزارش کرانچ بیس تاکنون 5/1 میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.
zoomit :منبع

معرفی استارت آپ هایی که صنعت گردشگری را متحول کرده اند
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برخ��ی افراد با وجود تمام مشکالتی که در زندگی دارند، مثبت 
فک��ر می کنند و لذت بیشتری از داشته های شان می برند. برخالف 
تص��ور عموم مردم، مثبت اندیشی و لذت ب��ردن از زندگی ارتباط 
مستقیمی با مادیات و عوامل محیطی ندارد.  با ما همراه باشید تا 

به شما بگوییم چطور مثبت فکر کنید.
وقتی در زندگی احساس خوشبختی می کنید و از داشته های تان 
لذت می برید که بتوانید در هر موقعیتی با دید مثبت به مس��ائل 
بنگرید. طرز تفکر و نگرش شما فقط و فقط به خودتان بس��تگی 
دارد و هی��چ چیز دیگ��ری نمی تواند شما را مجب��ور کند بدبین 

باشید.
مثبت اندیشی به فرد کمک می کند وقتی در مس��یر سختی های 
زندگ��ی ق��رار می گیرد، با داشت��ن چشم انداز و نگ��رش مثبت از 

زندگی خود لذت ببرد.
در ای��ن مقاله، 25 تمرین مثب��ت فکر کردن را معرفی می کنیم 

که می تواند در هر شرایطی کمک کننده باشد.
افکار منفی را بشناسید

برای اینک��ه مثبت اندیش شوید، باید افکار منفی را شناس��ایی 
کنید. افکار منفی باعث می شود از دیدن جنبه های مثبت زندگی 

باز بمانید.
چهار ن��وع فکر منفی وجود دارد که ب��ا شناخت آنها می توانید 

برای همیشه از شرشان خالص شوید:
• فیلترسازی: اینکه تنها به جنبه منفی مسائل نگاه می کنید.

• شخصی س��ازی: خودتان را به خاط��ر اتفاقاتی که رخ می دهد 
سرزنش می کنید.

• فاجعه س��ازی: ی��ک اتفاق را بدت��ر از آنچه که هس��ت نشان 
می دهید.

• قطبی س��ازی: از نظر شما رویدادهای زندگی یا مثبت هستند 
یا منفی.

افکار منفی را از خود دور کنید
وقتی روحیه تان ضعیف اس��ت اجازه ندهید افکار، احساس��ات و 
باورهای منفی اذیت تان کند. حتی برای چند ساعت در روز افکار 
منف��ی را از خود دور کنید و تنه��ا روی جوانب مثبت زندگی تان 

متمرکز شوید.
روزتان را مثبت آغاز کنید

اف��راد منفی ب��اف روز خود را با فک��ر کردن ب��ه اینکه مشکلی 
پی��ش خواهد آمد، شروع می کنند. به جای آن، بهتر اس��ت روی 
جنبه های��ی از زندگی ت��ان که می تواند خوب پی��ش برود، تمرکز 

کنید.
سبک زندگی سالم داشته باشید

س��بک زندگی س��الم به معنای تغذیه و برنامه غذایی س��الم و 

رهایی از استرس است که به شما کمک می کند روحیه ای مثبت 
داشته باشید و از زندگی خود لذت بیشتری ببرید. برای مثال، سه 
بار ورزش کردن در هفته س��بب ایجاد روحیه ای مثبت تر خواهد 

شد.
مثبت های زندگی تان را با صدای بلند بگویید

اعتراف روزانه، افکار مثبتی هس��تند ک��ه با صدای بلند به زبان 
می آوری��د تا خودت��ان را تشویق کنید. این اعت��راف می تواند هر 
چی��زی باشد، مثال جمل��ه »من یک روز خ��وب در پیش خواهم 
داشت« تا نقل قول های موردعالقه تان. عالوه بر آن، می توانید یک 
تفک��ر مثبت درباره خودتان انتخاب کنید تا وقتی که افکار منفی 

ذهن تان را مخدوش کرد آن را با خود تکرار کنید.
ببینید چه چیزی را می توان تغییر داد

گاه��ی مشکالتی در زندگی به وجود می آی��د که باعث می شود 
منفی فکر کنید. راس��ل بیشاپ، روانشناس آموزشی کالیفرنیا در 
مقاله ای که برای وب س��ایت Huffington Post نوشت اظهار 
داشت، بخش هایی از زندگی تان را که دوس��ت دارید تغییر کنند، 

همانند یک شغل نامناسب، شناسایی کنید.
با افراد مثبت اندیش رفت و آمد کنید

حتما می دانید مثبت اندیشی مس��ری اس��ت، پس اطراف خود 
را پ��ر از دوس��تان و آشنایان��ی کنید که با دید مثبت به مس��ائل 
نگاه می کنند. داشتن افراد مثبت اندیش در اطراف خودتان کمک 
می کن��د حمایت و انرژی را که برای یک زندگی مثبت نیاز دارید 

به دست آورید.
خوش بگذرانید

تماش��ای ی��ک فیل��م کم��دی، خواندن ی��ک کت��اب لطیفه، 
خوشحالی ک��ردن، خندیدن و خوشگذرانی ک��ردن به شما کمک 
می کن��د نگرش مثبتی نس��بت به زندگی داشت��ه باشید و حس 

مثبت تری پیدا کنید.
کارهای مورد عالقه تان را انجام دهید

وقت��ی کارهایی را که دوس��ت دارید انجام می دهید، احس��اس 
ش��ادی و نشاط بیشت��ری خواهید داش��ت. این کاره��ا می تواند 
دنبال کردن یک س��رگرمی جدید باشد یا فروش محصول، در هر 
ص��ورت به دنبال چیزی بروید که همیشه دل تان می خواهد انجام 
دهی��د و از انجام آن احس��اس موفقیت کنید. هیچ گ��اه به موارد 

منفی و اینکه چگونه ممکن است شکست بخورید فکر نکنید.
شرایط را با دید دیگری ببینید

وقتی بحث مثبت اندیشی ب��ه میان می آید، نوع دیدگاه اهمیت 
دارد. با در نظر گرفتن یک وضعیت که قبال آن را منفی می دانستید 
و فک��ر کردن ب��ه اینکه چطور می توانید به ص��ورت مثبتی به آن 

برسید، یاد بگیرید نگرش سالم تری به زندگی داشته باشید.

افکارتان را در جهت مثبت سوق دهید
روانشناس��ان از هدای��ت افک��ار اس��تفاده زی��ادی می کنن��د. 
وقتی احس��اس ضعف ی��ا اضطراب دارید این ک��ار به شما کمک 
می کن��د کنترل افکارتان را به دس��ت بگیری��د. پس به یک اتفاق 
خوشحال کننده فکر کنید، تصویر ذهنی مثبتی برای خود بسازید، 
به اتفاقات بیرونی واکنش مثبت نشان دهید تا بتوانید احساسات 

منفی را تحت کنترل خود بگیرید.
اشتباهات گذشته را تجزیه و تحلیل کنید

مثبت اندیش��ی به معن��ای انکار اشتباهات تان نیس��ت. به جای 
اینکه اشتباهات گذشته را تجزیه و تحلیل کنید، کمی به خودتان 
زمان بدهید تا در آین��ده از انجام اشتباهات مشابه اجتناب کنید 

و نگرش مثبت تری نسبت به آینده و زندگی خود داشته باشید.
اعتماد به نفس تان را تقویت کنید

اغل��ب اوقات وقتی احس��اس ناامیدی و ناراحت��ی می کنیم، به 
ج��ای اینکه بابت کارهایی که تاکنون درس��ت انج��ام داده ایم به 
خودمان اعتماد کنیم، فق��ط روی اشتباهاتی که مرتکب شده ایم 
تمرکز می کنیم. حتی اگر برخی کارها را اشتباه انجام دادید، برای 
کارهایی که تاکن��ون به خوبی انجام داده اید ب��ه خودتان اعتماد 

کنید و با اعتماد به نفس بیشتر، از زندگی لذت ببرید.
خودتان را ببخشید

نباید خ��ود را مدام برای اشتباهات گذشته تان س��رزنش کنید 
زی��را ب��ا این کار چیزی درس��ت نمی ش��ود. به خودت��ان بگویید 

اشتباهات تان را بخشیده اید و آنها را رها کنید.
از گذشته عبرت بگیرید

گذشته، گذشته است و هر چقدر هم مرتکب اشتباه شده باشید، 
نمی توانی��د آن را تغییر دهید. هر وقت درباره  گذشته افکار منفی 
به سراغ تان آمد، آنها را با افکار مثبت درباره  آینده جایگزین کنید.

با افکار منفی مواجه شوید
گاهی بهترین ک��ار برای کنار آمدن ب��ا منفی های زندگی، این 
اس��ت که با آنها مواجه شوید. رس��یدن به ی��ک نتیجه یا حداقل 
تالش برای رس��یدن به آن س��بب می شود نسبت به هر موقعیتی 

احساس بهتری داشته باشید.
قدردان داشته های تان باشید

باید برای نعمت هایی که در زندگی داریم، شکرگزار باشیم. پس 
برای تم��ام چیزهایی که زندگی تان را بهتر و شادتر کرده اس��ت 

قدردان باشید تا انرژی مثبت بگیرید.
لبخند بزنید

گاهی یک لبخند نیاز است تا حس خوبی پیدا کنید. لبخند زدن 
را تمری��ن کنید تا وقتی که هیچ احساس��ی هم ندارید صورت تان 

شاد و بشاش باشد.

باور کنید توانایی تغییر دارید
برخی افراد به این خاطر که مورد قبول دیگران نیستند احساس 
بدی نس��بت به خودش��ان پیدا می کنند. بع��د از اینکه باور کنید 
می توانی��د این ویژگی ها را تغییر دهید راهی برای تغییردادن شان 

پیدا خواهید کرد.
باور کنید الیق چیزهای خوب هستید

ب��ه نظر شما شانس واقعیت دارد؟ اصال به شانس اعتقاد دارید؟ 
اگر ب��اور نداشته باشید در زندگی لیاقت چیزهای خوب را دارید، 
چیزهای خوب اصال س��ر راه تان قرار نمی گیرن��د. پس باور کنید 

الیق خوش شانسی هستید تا خوش شانس باشید.
مثبت اندیشی را تمرین کنید

برای مثبت فکر کردن، تنها تمرین کردن به نتیجه می رسد. هر 
چقدر مثبت اندیشی را بیشتر تقویت کنید، احتمال اینکه به دنبال 
مثبت فکر کردن بروید بیشتر اس��ت. مثبت فکر کردن را تنها در 
زمان هایی که روحیه تان ضعیف اس��ت تمرین نکنید. بلکه تمرین 
را به کار هر روز خود تبدیل کنید، چه وقت هایی که روحیه خوبی 

دارید و چه وقت هایی که اصال حوصله ندارید.
هرچه سریع تر شروع کنید

دوس��ت داری��د تغیی��ر مثبت��ی در زندگی تان ایج��اد کنید؟ از 
همی��ن حاال شروع کنید. به تعوی��ق انداختن هر کار فرصت برای 
بهانه تراش��ی فراه��م می کند پس در اولی��ن فرصت ممکن شروع 

کنید.
دست از بهانه تراشی بردارید

شم��ا می توانی��د میلیون ها بهان��ه برای انجام ن��دادن هر کاری 
بیاوری��د، حتی اگر انجام آن کار به نفع ت��ان باشد. پس بهانه های 
محدودکننده را دور بریزید و در مسیر خوشبختی حرکت کنید.

شرایط بد می گذرد
حت��ی اگ��ر با غم از دس��ت دادن یک��ی از عزیزان ت��ان زندگی 
می کنی��د، این باور را در خود ایجاد کنید که طی زمان احس��اس 
بهتری خواهید داشت. شاید همیشه برای فقدان آن عزیز ناراحت 
باشید، اما قطعا در گذر زمان تحمل این وضعیت برای تان آسان تر 
خواه��د شد. پس هر روز ب��ه خودتان ی��ادآوری کنید شرایط بد 

می گذرد.
زود تسلیم نشوید

تسلیم شدن راهی ساده برای رهایی از یک موقعیت دشوار است. 
هر چقدر هم احساس��ات منفی به سمت تان حمله کردند هرگز از 
دنبال کردن اهداف تان دس��ت نکشید. شعار تسلیم نشو را مدام به 
خود گوشزد کنید. اگر االن تسلیم نشوید و به دنبال چیزهایی که 

واقعا می خواهید بروید، در آینده از خودتان تشکر خواهید کرد.
livestrong/ucan :منبع
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101 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)3(

در مطالب پیشین به 15 ویژگی موفقیت در کار پرداختیم و حال آنها را ادامه می دهیم.
16-کاریزما

کاریزما را می توان به عنوان جذابیت فردی ای عنوان کرد که قابلیت تاثیرگذاری بر روی تعداد بی شماری از افراد را 
داشت��ه باشد. در این رابطه توجه داشته باشی��د که افراد کاریزماتیک، در هر جمعی درخشش خاصی داشته و همگان 
خواهان ارتباط برقرار کردن با آنها هستند. برای دستیابی به این مهارت توصیه می شود تا کتاب ها و مقاالت مرتبط با 
آن را مطالعه کرده و با تمرین خود را به این سطح نزدیک کنید. در آخر فراموش نکنید که به هر میزانی که کاریزمای 

شما بیشتر باشد، شانس نفوذ بر دیگران در شما افزایش پیدا خواهد کرد. 
17-عالقه به کار

هر فردی باید تنها کاری را انجام دهد که به آن تمایل دارد. اگرچه این امر بسیار دشوار به نظر می رسد، با این حال 
با نگاهی به افراد موفق جامعه نیز به این نکته پی خواهید برد که تمامی آنها نسبت به کار خود عالقه داشته و همین 

امر به محرکی برای پیشرفت آنها تبدیل شده است. 
18-هوش هیجانی

هوش هیجانی به توانایی درک و مدیریت احساس��ات خود و دیگران تلقی می شود که فواید بس��یاری را حتی برای 
زندگ��ی روزمره در پی خواهد داشت. این امر که افراد بدانند از چه احساس��اتی برخ��وردار بوده و اطرافیان آنها نیز به 
چه صورت هستند، باعث خواهد شد تا بتوانند به نحوی رفتار کنند که بر دیگران تاثیرگذار باشند. با توجه به این امر 
که هوش هیجانی مقوله ای نسبتا جدید محسوب می شود، الزم است تا در رابطه با آن مطالعه کافی را داشته باشید. 

19-کنترل احساسات 
با توجه به مطالب ارائه شده در رابطه با هوش هیجانی، شما می توانید احساسات خود را درک و یا حتی کنترل کنید، 
ب��ا این حال این امر نیازمند آرامش درونی و پرهیز از اقدامات عجوالنه دارد تا بتوانید در درازمدت تمامی احساس��ات 
خود را حتی در س��خت-ترین شرایط نیز به خوبی کنترل کنید. در این رابطه نویس��نده معرف چارلز سویندال عقیده 
دارد ک��ه در زندگ��ی تنها 10درصد وقای��ع بدون هیچ گونه دخالتی از جانب ما رخ می ده��د و باقی موارد کامال به نوع 
واکنش ما نس��بت به مس��ائل مختلف بستگی دارد. به همین خاطر با کنترل احساسات خود، می توانید جهانی متفاوت 

را مشاهده کنید. 
20-درک هزینه فرصت 

هزینه فرصت به این امر اشاره دارد که با پرداختن به یک کار، شما زمان انجام کاری دیگر را از دست خواهید داد. 
به همین خاطر نیز برای موفقیت الزم اس��ت تا نس��بت به درس��تی اقدامات خود آگاهی پیدا کرده و لیستی از بهترین 
اقدامات ممکن را برای خود تهیه کنید. در این رابطه این امر که خروجی های هر اقدام خود را به خوبی مشخص کرده 

و گزینه های موجود را با یکدیگر مقایسه کنید، به انتخاب بهتر شما کمک شایانی خواهد کرد. 
21-تواضع 

تواض��ع به شم��ا کمک خواهد کرد تا از تعصبات بی م��ورد فاصله گرفته و در صورت بروز اشتباه، به س��رعت به آن 
اعتراف کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا پیشرفت س��ریع تری را تجربه کنید و روحیه انتقادپذیری بیشتری 

را داشته باشید.  
22-نظم 

ب��دون در اختی��ار داشتن نظم، روند انجام کارها با مشکالت متعددی مواج��ه شده و این امر از شما انرژی زیادی را 
خواهد گرفت. به همین خاطر نیز الزم است تا در تمامی اقدامات خود نظم خوبی را داشته باشید. 

23-چشم انداز
چشم انداز به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید نس��بت به درس��تی اقدامات خود اطمینان حاصل کرده و برنامه ریزی 
بهتری را برای رس��یدن به اهداف خود داشته باشید. درواقع چشم انداز جایگاهی اس��ت که شما می خواهید در آینده 
آن را داشته باشید. بدون شک هنگامی که مقصد شما مشخص نباشد، نمی توانید نس��بت به درس��تی مسیر و سرعت 

حرکت خود اطمینان داشته باشید. 
ادامه دارد ...
/https://briandownard.com/leadership-skills-list :منبع
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ژاپنی ها برای افزایش بهره وری و عملکرد خود و در نهایت 
دس��تیابی به موفقی��ت بیشتر، از روش »کایزن« اس��تفاده 
می کنند. با اس��تفاده از این قان��ون می توانید در طول 10 
س��ال آینده، بیش از 1000درصد به عملکرد و بازده خود 
اضافه کنی��د.  قانون 1000درصد یا روش بهبود مس��تمر 
اگر  می گوید  ژاپنی ها 
ه��ر روز تنها یک دهم 
توانایی های  به  درصد 
بیفزایی��د،  خ��ود 
عملک��رد و بازده شما 
در ط��ول هفت��ه نیم 
درص��د بهت��ر خواهد 
در طول  پ��س  ش��د. 
پیشرفت  م��اه،  ی��ک 
خواهی��د  2درص��دی 
داشت و با بهره مندی 
از این قانون، در سال 
از  بهتر  26درصد  اول 
قب��ل می شوید. جالب 
اس��ت که ب��ا مطالعه، 
یادگیری و به دس��ت 
آوردن اطالعات جدید 
در طول هر هفته نیم 
توانمندی  ب��ه  درصد 
افزوده  بازدهی ت��ان  و 
شود؛ پ��س با این کار 
در طول 10 س��ال به 
1008درصدی  رش��د 
خواهید رس��ید. شاید 
برای تان س��ؤال پیش 
آی��د که آی��ا می توانم 
ب��ه چنی��ن پیشرفت 

چشمگی��ری برس��م؟ بله تاکنون هزاران نف��ر این راه را در 
پیش گرفته و به موفقیت رسیده اند.

در ادام��ه به شم��ا می گویی��م چطور در هف��ت قدم به 
پیشرفت 1000درصدی خواهید رسید.

قدم اول:
هر روز صبح در حوزه کاری خود 30 دقیقه تا یک س��اعت 
کتاب بخوانید. با این برنامه می توانید هفته ای یک کتاب، سالی 
50 کتاب و در طول 10 سال، 500 کتاب مطالعه کنید و به 
اطالعات خود در زمینه کاری تان بیفزایید. با این کار طی زمان 
به مطلع ترین، آگاه ترین و درنهایت پردرآمدترین فرد در زمینه 

تجارت خود تبدیل خواهید شد.
قدم دوم:

برای خودتان هدف های بزرگ تعیین کنید. بهتر اس��ت 
برای خود یک دفترچه ه��دف داشته باشید و اهداف خود 
را بازنویس��ی کنید. وقتی اهداف تان را هر صبح بازنویس��ی 
کنید، به ضمیر ناخودآگاه ت��ان می قبوالنید که باید به آنها 
برس��د. پس با این کار قدرت ذهنی تان فعال  شده و بهتر از 
قبل می توانید به اهداف خود دست یابید. با بازنویسی کردن 
اهداف در هر صبح، در طول 10سال به رشد 1000درصدی 

خواهید رسید و قطعاً به اهداف تان دست می یابید.
قدم سوم:

شب قبل برای روزتان برنامه ریزی کنید. باید اولویت های 
کاری خ��ود را مشخص ک��رده و برنامه ت��ان را روی کاغذ 
بنویس��ید. معموالً افراد موفق براس��اس یک برنامه مکتوب 
و تعیین شده کار می کنند و براساس آن فعالیت های روزانه 
خ��ود را در نظ��ر می گیرند. دلیل اصلی عم��ده موفقیت و 

شکست در تجارت، برنامه ریزی نکردن است.
قدم چهارم:

از زمان خود بهترین استفاده را ببرید. افراد موفق معموالً 
در بیشتر ساعات روز کارهای ارزشمند انجام می دهند، اما 
وقتی بیشتر زمان خود را صرف کارهای بی اهمیت و جزئی 
کنید نتیجه ای جز ناکامی و شکست نخواهید داشت. وقتی 

از زم��ان خود ب��ه بهترین شکل ممکن اس��تفاده کنید، در 
طول چند سال به درآمد بسیار بیشتری به نسبت یک فرد 

عادی دست خواهید یافت.
قدم پنجم:

در ترافیک و مس��افرت های طوالنی به نوارهای آموزشی 
گ��وش دهید ت��ا در خودرو مان��دن برای ت��ان اتالف وقت 
نباشد. بیشتر فروشندگان در طول یک س��ال بین 500 تا 
1000س��اعت را در خودرو سپری می کنند، پس چه بهتر 
که از این س��اعات طوالنی برای آموزش استفاده شود تا در 

نهایت به فردی مطلع و پردرآمد تبدیل شوید.
قدم ششم:

همواره بعد از هر تماس تلفنی دو سؤال از خود بپرسید.
»کدام کار درست است؟«

روی تمام  کارهای خود فکر کنید تا بتوانید در تماس های 
بعدی برای فروش، از روش بهتری بهره ببرید.

»کدام کار را می توانم به صورت متفاوتی انجام دهم؟«
روی تماس ه��ای خود با مشتری متمرکز شوید و از خود 
بپرس��ید کاری هس��ت که بتوانم آن را بهتر انجام دهم؟ با 
تمرکز روی کارهایی که درس��ت انجام داده اید و کارهایی 
ک��ه باید متفاوت انجام دهید، روی موارد مثبت تأکید و به 

منفی ها بی اعتنایی خواهید کرد.
قدم هفتم:

ه��ر مشتری را یک فرد میلی��ون دالری در نظر بگیرید، 
چراک��ه هر فردی خ��ود را بهترین انس��ان روی کره زمین 
می دان��د. وقت��ی با مشت��ری این گونه برخ��ورد کنید، او از 
معامل��ه با شم��ا اس��تقبال بیشتری می کن��د و می خواهد 

همواره با شما مراوده مالی داشته باشد.
پس درنهایت توصیه می کنیم برای زمان و درآمد خود ارزش 
قائل شوید. وقتی روی خود کار کنید و از تمام فرصت های تان 
بهره ببرید، درنهایت به ماهرترین و پردرآمدترین فرد در زمینه 

تجارت خود تبدیل خواهید شد.
ucan :منبع

چگونه می توانیم با قانون 1000درصد به موفقیت برسیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

مترجم: امیرآل علی


