
در حالي كه ظرفيت فعلي نيروگاه هاي تجديدپذير حدود ۷۶۰ 
مگاوات است، يكي از طرح هاي قابل افتتاح تا پايان سال جاري، 
به مدار آمدن ۲۷۸ مگاوات نيروگاه تجديدپذير است كه در قالب 
۲۸ پروژه در ۱۲ استان به ارزش ۳۱۷۴ ميليارد تومان اجرا خواهد 
شد؛ طرحي كه باعث مي شود نقش تجديدپذيرها در تامين انرژي 

كشور پررنگ تر شود. 
به گزارش ايسنا، اســتفاده از انرژي هاي تجديدپذير يا پاك در 
جهان، روز به روز در حال افزايش است و در همين راستا، قيمت 
پنل هاي خورشــيدي رو به كاهش و ظرفيت تامين انرژي از 
نور خورشيد شدت يافته اســت؛ به گونه اي كه طبق مطالعات 
صورت گرفته، پيش بيني مي شــود كه طي پنج ســال آينده، 
پنل هاي خورشيدي بيشتري در جهان نصب شود؛ تا جايي كه 
ظرفيت آن به يك تريليون وات خواهد رسيد. اين در شرايطي 
است كه يك تريليون وات انرژي مورد نياز يك سوم كل جمعيت 
آمريكاست، همچنين پيش بيني شده كه تا سال ۲۰۲۳ حدود 
۲۰ درصد كل پنل هاي خورشــيدي در جهان در كشورهاي 
آســيايي همچون چين، هند و ژاپن نصب خواهد شد. چين و 
ژاپن تا دو ســال آينده نيمي از تاسيســات پنل خورشيدي را 

راه اندازي خواهند كرد و آمريكاي شــمالي و اروپا تا ۲۰۲۳ در 
حدود ۲۸ درصد ســهم بازار پنل هاي خورشــيدي را به خود 
اختصاص خواهند داد.  طبق اين پيش بيني ها، ظرفيت پنل هاي 
خورشــيدي در خاورميانه از ۳ درصد كنوني به ۹ درصد كل 
جهان خواهد رسيد. دليل اصلي اين انتقال به انرژي خورشيدي، 
افزايش تقاضاي برق در جهان است و با توجه به اينكه پنل هاي 
خورشيدي قيمت هزينه هاي توليد برق را كاهش مي دهد، هر روز 
قيمت توليد برق از اين طريق رقابتي تر خواهد شد و راه اندازي 

نيروگاه هاي خورشيدي هر روز مقرون به صرفه تر مي شود. 

بررسي وضعيت تجديدپذيرها در ايران
در اين ميان، ايران كشور پرپتانســيلي از لحاظ انرژي هاي نو 
مانند انرژي هاي خورشيدي و بادي است. تخمين زده مي شود 
با شرايط فعلي بين ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات ظرفيت قابل نصب 
نيروگاه هاي بادي كه صرفه اقتصادي دارند، در ايران وجود داشته 
باشد. اين ظرفيت در مورد انرژي خورشيدي به مراتب باالتر است، 
چون نيروگاه هاي خورشيدي محدوديت  نيروگاه هاي بادي را 
ندارند و در بيشتر نقاط كشور قابليت نصب نيروگاه خورشيدي 

وجود دارد.  در اين راستا برنامه ريزي دولت براي تشويق و ترغيب 
سرمايه گذاران به ســرمايه گذاري در اين زمينه و از طرفي هم 
سياست گذاري براي توسعه است؛ يعني سياست فعلي دولت 
احداث مستقيم نيروگاه هاي خورشــيدي و بادي توسط خود 
دولت نيست، اما مواردي را به صورت پايلوت مانند نيروگاه هاي 
بادي منجيل و ديزباد نيشــابور و نيروگاه هاي خورشيدي در 

سمنان و يزد اجرا كرده است. 
روندي كه در دو ســال اخير در پيش گرفته شــده، به تعريف 
تعرفه هــاي جذابي براي خريد برق تضمينــي تجديدپذيرها 
منجر شده اســت كه اين امر باعث تســريع در توسعه احداث 
نيروگاه هاي تجديدپذيــر به ويژه نيروگاه هاي خورشــيدي 
فتولتاييك توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي شده و تاكنون 
ظرفيت قابل توجهي از نيروگاه هاي خورشيدي فتوولتاييك در 

ايران نصب شده است. 

به مدار آمدن ۳۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير
طبق آخرين آماري كه از سوي رضا اردكانيان، وزير نيرو، در اين 
حوزه ارائه شده است تا پايان امسال حدود ۳۰۰ مگاوات نيروگاه 

تجديدپذير جديد وارد مدار خواهد شد. به گفته وي، حدود ۸۰ 
درصد نيروگاه هاي تجديدپذير كشــور در مدت زمان فعاليت 
دولت تدبير و اميد وارد مدار شــده و اين روند همچنان توسعه 
پيدا خواهد كرد. وزير نيرو همچنين بر اينكه توجه به انرژي هاي 
نو جزو اولويت هاي برنامه دولت و وزارت نيروســت و اين روند 
همچنان توسعه پيدا خواهد كرد، تاكيد و تصريح كرده است: در 
حال حاضر ۱۱۵ نيروگاه تجديدپذير به ظرفيت ۷۵۰ مگاوات در 

كشور به بهره برداري رسيده است. 

راه اندازي ۱۰۰ هزار نيروگاه خورشيدي خانگي در 
مناطق محروم

در اين راستا داود طارمي، فرمانده مركز مقاومت بسيج وزارت 
نيرو، نيز با اشاره به برنامه مشترك وزارت نيرو و سازمان بسيج 
مستضعفان براي راه اندازي ۱۰۰ هزار نيروگاه خورشيدي خانگي 
در مناطق محروم كشور، گفت: براساس قانون بودجه سال ۹۸ 
مقرر شده است تا ۱۰۰ هزار نيروگاه خانگي پنج كيلوواتي در 
روستاها، حاشيه شهرها و مناطق محروم با اختصاص پنج هزار 
ميليارد تومان از محل سپرده هاي قرض الحسنه عملياتي شود. 

به گفته وي، اخيرا نيز با ابالغيــه بانك مركزي پنج بانك ملي، 
صادرات، ملت، سپه و تجارت موظف به اختصاص ۱۰۰ هزار وام  
۵۰ ميليوني با بازپرداخت ۶۰ ماهه و نرخ ۴ درصد براي راه اندازي 
نيروگاه هاي يادشده هســتند. پس از اين مرحله و اختصاص 
منابع، مجموعه بسيج نيز موظف اســت تا براساس تبصره ۱۶ 
قانون بودجه اين نيروگاه ها را در سراسر كشور به صورت رايگان 

نصب كند. 

جزئيات افتتاح پروژه هاي جديد
براســاس اين گزارش، همزمــان با هفته دولــت ۱۴ نيروگاه 
تجديدپذير در هفت اســتان به بهره برداري خواهد رسيد. اين 
طرح ها شــامل يك نيروگاه بادي و ۱۳ نيروگاه خورشيدي با 
مجموع ظرفيت حدود ۱۶۰ مگاوات اســت كه توسط بخش 
خصوصي اجرا شــده اند و به بهره برداري رســيده اند. اين ۱۴ 
نيروگاه در استان هاي آذربايجان شرقي، تهران، همدان، زنجان، 
يزد، كرمان و فــارس آماده بهره برداري اســت. براي تكميل و 
بهره برداري از اين طرح ها حدود ۴۴۵ ميليارد تومان به  صورت 

ريالي و ۱۰۷ ميليون يورو به  صورت ارزي هزينه شده است. 

توليــد جهانــي هواپيمــا تحت تاثيــر توقف 
توليــد و تحويــل هواپيماهــاي بوئينگ ۷۳۷ 
مكــس در ژوئيــه ۲۰۱۹ نســبت بــه مــدت 
 مشــابه ســال گذشــته با ۲۴ درصــد كاهش 

روبه رو شده است. 
به گزارش ايسنا، سال گذشته براي بوئينگ، يكي 
از بزرگ ترين و فعال ترين غول هاي تكنولوژي در 
جهان سال بسيار جنجال برانگيز و بحران آفريني 
بود؛ چراكه به فاصله كمتر از شش ماه، دو فروند 
هواپيمــاي بوئينگ ۷۳۷ مكس تنهــا دقايقي 
بعد از آغاز پرواز سقوط كردند كه به موجب آن 
تمامي خدمه پروازي و مسافران آن جان باختند. 
بعد از حادثه ناگوار سقوط اين دو فروند هواپيما 
تحقيقات بسياري براي يافتن علت حادثه صورت 

گرفت كه به نظر مي رسد تاكنون موفقيت آميز 
نبوده اســت؛ چراكه هواپيماهاي بوئينگ ۷۳۷ 
مكس هنوز مجوز پرواز را دريافت نكرده و در بالغ 
بر ۱۰۰ ايرالين و فرودگاه بين المللي زمين گير 

شده اند. 
حــاال به تازگي آمار و گزارش هاي منتشرشــده 
در گارديــن نشــان مي دهد كه توليــد جهاني 
هواپيمــا تحت تاثيــر توقف ســاخت و تحويل 
بوئينــگ ۷۳۷ در ژوئيــه ۲۰۱۹ ميــالدي ۸۸ 
فروند گزارش شــده كــه در مقايســه با مدت 
 مشابه سال گذشته شــاهد كاهش ۲۴ درصدي 

بوده است. 
بوئينگ بعد از دومين حادثه ســقوط هواپيماي 
۷۳۷ مكــس، علــت حادثــه را يــك نقــص 

نرم افــزاري اعالم كرد و در تالش بــود تا با ارائه 
يك به روزرســاني نرم افزاري آن را برطرف كند؛ 
امــا نتايج پژوهش هــاي متخصصان ســازمان 
هوانوردي فــدرال آمريكا نشــان مــي داد كه 
سيســتم اتوماتيكي كه در دماغه هواپيما براي 
جلوگيري باال رفتــن هواپيما بــه كار رفته، در 
شــرايط به خصوص كنترل هواپيما را از دستان 
خلبانان خارج كرده و موجب حركت ســريع رو 
پايين و در نهايت ســقوط آن شده است. همين 
امر موجب شد كه بالفاصله تمامي ايرالين هايي 
كه هواپيماي مذكور را در اختيار داشتند، پرواز 
آن را لغو كرده و اعالم كننــد كه تا اطالع ثانوي 
 مجوز پرواز براي اين نوع خاص از هواپيما صادر 

نخواهند كرد. 

مدير كل امور فنــاوری وزارت نفــت گفت: در 
سال جاری به دستور وزير نفت شورای حمايت 
از شركت های دانش بنيان شــكل گرفت و قرار 
اســت در اين شــورا فضای جديدی از كسب و 
 كارها در يك منطقــه جديدی به نام پارك نفت 

شكل گيرد.
عرفــان رياحی در تــور فنــاوری وزارت نفت و 
شــركت های تابعه كه در پارك علــم و فناوری 
خراسان برگزار شد، اظهار كرد: در حوزه معاونت 
مهندســی، پژوهش و فناوری چهــار اداره كل 
اصلی شــامل پژوهش و فناوری، تجاری سازی، 
دارايی های فيزيكی و نظام اجرايی وجود دارد كه 
وظيفه آن ها حمايت از شركت های دانش بنيان، 
حوزه های نوآوری، پژوهش و ساخت داخل است.

 وی افزود: در واقع سياست گذاری كليه مقررات 
و مواردی كه در حوزه شركت های دانش بنيان 
و شــركت های اجرايی قرار می گيــرد، در اين 
مجموعــه انجام می شــود. مشــكالتی كه طی 
چند سال اخير برای شــركت های دانش بنيان، 
كوچك، تجاری،   اســتارت آپی و شتاب دهنده 
 مطرح شــد، نبود تقاضای شــفاف حوزه وزارت

 نفت است.
مدير كل امور فناوری وزارت نفت خاطرنشــان 
كرد: در ســال جاری با دستور وزير نفت شورای 
حمايت از شركت های دانش بنيان شكل گرفت 
و قرار است در اين شورا فضای جديدی از كسب 
و كارها در يك منطقه جديدی به نام پارك نفت 

شكل گيرد.

رياحی تصريح كرد: بايد گفت پارك نفت رقيبی 
برای ديگر پارك ها نيست بلكه قرار است فضايی 
را ايجاد كند كه قوانين و مقررات در حوزه نفت 
 ســخت گيرانه رقم بخورد تا برای شركت های 

دانش بنيان تسهيل گری الزم اتفاق بيفتد.
وی بيان كــرد: اميدواريم كــه بتوانيم نوآوری 
و فناوری را بيشــتر در حوزه نفــت و گاز به كار 
گيريم. پارك نفت تنها نقطه اتصال برای پارك ها 
و سازمان هايی اســت كه در حوزه های نوآوری 
فعاليت می كنند تا از اين طريــق با وزارت نفت 
ارتباط داشــته باشــند. اميدواريم پارك علم و 
فناوری خراسان رضوی هم بتواند با پيگيری های 
الزم از قابليت هــا و توانمندی هــای پارك نفت 

استفاده كند.

رئيس جمهــوری روســيه از مقامات اين كشــور 
خواست درآمد شــهروندان و رشــد اقتصادي را 

افزايش دهند. 
به گزارش ايســنا، از زمان بحران مالي سال ۲۰۰۸ 
تاكنون به دليل كاهــش ارزش روبل و تحريم هاي 
غرب بر ضد روســيه بر ســر دخالت اين كشور در 
مسائل اوكراين، متوسط رشــد اقتصادي روسيه 
نســبت به دوران قبــل از ســال ۲۰۰۸ كاهش 
محسوسي داشته و از ۷ درصد در بازه زماني ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۰۸ به حدود تنها يك درصد تا پايان ماه اوت 

امسال رسيده است. 
در واكنش به اين كاهش رشد محسوس، والديمير 

پوتين به الويــرا نابيولينا، رئيــس بانك مركزي، 
ماكسيم اورشكين، وزير اقتصاد و آنتون سيلوانوف، 
وزير دارايي اين كشور دستور داده است تا شرايط را 
براي تقويت رشد اقتصادي و سطح درآمد مردم اين 
كشور فراهم كنند. وي همچنين آندري بولوسوف، 
دســتيار ويژه خود را مامور به همكاري با اعضاي 

دولت براي تحقق اين هدف كرده است. 
پوتين كه اكنون ۲۰ سال است در راس امور روسيه 
قرار دارد با اشاره به كاهش تورم اين كشور به ۴.۵ 
درصد به مردم وعده داد شــرايط زندگي آنها بهتر 
شود: هرچند كه تورم كم شده و سطح دستمزدها 
افزايش يافته اســت؛ اما ســرعت افزايش ميزان 

درآمدها راضي كننده نيست. البته اين مسائل نبايد 
مايه نگراني مردم شود. 

طبق آمارهاي بانك مركزي روسيه، درآمد واقعي 
قابل تصرف مردم اين كشــور در سال ۲۰۱۸ تنها 
۰.۱ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۷ بوده است. پوتين 
از رشد ۰.۷ درصدي اقتصاد روسيه در نيمه نخست 
سال جاري ميالدي نيز ابراز نارضايتي كرده و آن را 
ناكافي خوانده اســت.  انتظار مي رود بانك مركزي 
روسيه در نشست دو هفته ديگر خود، نرخ بهره را 
براي تقويت رشد اقتصادي كاهش دهد. پيش بيني 
مي شود رشــد اقتصادي امسال روسيه عددي بين 

يك تا ۱.۵ درصد باشد. 

آمــار اداره كل گمــرك چين نشــان داد واردات 
نفــت ايــن كشــور از ايــران در ژوئيه نســبت 
بــه مــدت مــاه پيــش از آن ۴.۷ درصد رشــد 
 كــرده و بــه ۹۲۶ هــزار و ۱۱۹ بشــكه در روز 

رسيده است. 
بر مبناي تن، صادرات نفت ايران به چين در ژوئيه 
نسبت به ماه پيش از آن ۸.۲ درصد رشد كرد و به 
۹۲۶ هزار و ۱۱۹ تن رسيد؛ اما در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته، ۷۱.۹ درصد كاهش نشان داد. 
آمار اداره كل گمرك چين به تن منتشر مي شود كه 
از سوي پايگاه خبري »اس .اند.پي گلوبال پالتس« 

به بشكه تبديل شده است. 

آمريكا نيز با صــادرات ۳۶۲ هزار و ۳۶۴ بشــكه 
در روز يــا ۱.۵۳ ميليون تن كه ۴۵ درصد رشــد 
ساالنه داشــت، در رتبه هشــتمين صادركننده 
بزرگ نفت بــه چين قرار گرفت. براي نخســتين 
 بار از ماه اوت ســال ۲۰۱۸ تاكنون بود كه آمريكا 
 در ميــان ۱۰ صادركننــده بزرگ نفــت به چين 

قرار گرفت. 
صادرات عربســتان ســعودي به چيــن در ژوئيه 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته ۱۱۵.۹ 
درصد رشــد كــرد و بــه ۶.۹۹ ميليــون تن يا 
۱.۶۵ ميليــون بشــكه در روز رســيد. در نتيجه 
اين كشــور بــراي نخســتين بار در هفــت ماه 

 گذشــته بزرگ ترين صادركننده نفــت به چين 
شد. 

براســاس گزارش پالتس، چين در فاصله ژانويه تا 
ژوئيه ۱۶۲.۲۷ ميليون تن نفت خام از اوپك وارد 
كرد كه ۱۰.۴ درصد رشد ساالنه داشت. صادرات 
نفت از خاورميانه و آمريكاي جنوبي طي اين مدت 
به ترتيب ۹ درصد و ۱۱.۳ درصد رشــد ســاالنه 

نشان داد. 
با اين حال حجــم تامين نفت چيــن از آمريكاي 
شــمالي در هفت ماه نخست امســال، بر مبناي 
ســاالنه ۵۹.۸ درصد كاهش پيدا كــرد و به ۴.۲ 

ميليون تن رسيد. 
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 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

دانشگاه   برای 
كارآفرين شدن  
ديوارهای خود 

را  جمع  كند

ظهور
 نشانه های
 حذف ارز
 ۴۲۰۰ تومانی

خوانساری   مطرح کرد

اميد  به 
خانه دار شدن

را  به  زير
۱۰ سال  می رسانيم
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وزیر راه و شهرسازی:

سرمقاله

زیان
خودروسازان

واقعيــت ايــن اســت كه 
مشكالت بازار خودرو بيش 
از آنكه به ســاختار حقوقی 
مربوط باشــد، به ساختار 
اقتصادی بر می گردد.  اقتصاد كشور ما دولتی است 
و دولت هر از چندگاهی با توجــه به انتظاری كه 
مردم و حتی نهادها دارند، مجبور به دخالت در بازار 

خودرو می شود...

  اميرحسن کاکايی، کارشناس 
بازار خودرو

متن کامل  د ر صفحه۲

۳

۲

تکامل   اكوسيستم   نوآوری  
با   زنان   دانشگاهی

۸۰ درصد بازار هند را در بخش 
فرآورده های نفتی از دست داديم

»کسب و کار« بررسی می کند

رونق  بورس با  افول  بازارهای موازی
صفحه۲

صفحه۳

تنظیم  بازار مواد غذایی  ماه  محرم
با  وجود    ادعاهای   مسئوالن،    برنج   ۶۵۰۰    و   مرغ   ۱2۵۰۰   تومانی   در   بازار    وجود   ندارد

»کسب و کار«  گزارش  می دهد

با برگزاری مراســمی با حضور  ســورنا ســتاری 
معاون علمــی و فناوری رئيس جمهــور و محمد 
مخبر رئيس ســتاد اجرايی فرمان امام )ره( مركز 
نوآوری بانوان افتتاح شــد و به بهره برداری رسيد. 
در اين مراسم حكيمه فری زاده مدير مركز نوآوری 
زنان دانشــگاه علم و صنعت، راه اندازی اين مركز 
را ماحصل فعاليت های ســه ســاله،  مطالعات و 
رويدادهای كارآفرينی ذكر كرد و افزود: ما به اين 
نتيجه رســيده ايم كه برای حضور بيشتر زنان در 
اكوسيستم نوآوری نيازمند طراحی زيرساخت های 
متناسب با زنان هســتيم. وی ادامه داد: با بررسی 
شتاب دهنده های جهانی نسبت به طراحی مدل 
بومی برای حضور زنــان كارآفرين در محيط های 

نوآورانه اقدام كرديم كه بر اين...

سخنگوی اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشيمی با طرح اين سوال كه علت ارائه يارانه 
به مازوت چيست، گفت: ۸۰ درصد بازار هند را در 
بخش فرآورده های نفتی از دست داديم. سيدحميد 
حســينی ســخنگوی اتحاديــه صادركنندگان 
فرآورده های نفت، گاز، پتروشيمی در نشست خبری 
در ارتباط با مقاصد صادراتی فعاالن اين اتحاديه گفت: 
عمده مقاصد صادراتی ما كشورهای همسايه بوده كه 
در اين بين عراق، افغانستان، بخشی از پاكستان و 
همچنين امارات متحده عربی با واسطه، فعال ترين 
مقاصد را تشكيل می دهند. وی افزود: در ارتباط با 
چين و هند، به عنوان مشتری های سنتی ايران بايد 
گفت كه به دليل تغييرات قيمت نفت و شرايط ويژه 

ای كه به دليل تحريم ها برای...

يادداشت

افزایش
جذابیت   بورس

 مجيد محمد عليزاده آرانی، کارشناس بازار سرمايه 
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اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
ظهور نشــانه های حــذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی
رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه 
در ماه های گذشته رخ داده نشان می دهد که 
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانــی کاهش یافته و این 
امید وجود دارد کــه در آینده نزدیک این ارز 
حذف شود.مسعود خوانســاری ، اظهار کرد: 
اتــاق بازرگانی و بخش خصوصــی همانطور 
که پیش از این بارها اعالم کرده، با توزیع ارز 
۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی با ارز چند نرخی 
مخالف اســت زیرا به نظر ما ارز چند نرخی 
فقط رانت و فساد را افزایش می دهد و کمکی 
به بهبــود اوضاع اقتصادی کشــور نمی کند.

به گفته وی، عملکرد ماه های گذشــته این 
نوع ارز در بازار نیز نشان داده که بستر فساد 
برای برخی رانت خواران فراهم شــده و برای 
عبور از چنین شــرایطی توقف توزیع این ارز 
از سوی دولت اهمیت زیادی دارد.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به نشانه های مثبتی 
که در عملکرد ارزی دولــت در ماه های اخیر 
دیده می شــود، تصریح کــرد: کاهش توزیع 
این نوع ارز و محدود شــدن کاالهایی که ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند، نشــانه های 
مثبتی از تغییر نگاه دولت در این زمینه است و 
امیدواریم با تداوم این روند به سمت حذف ارز 
دولتی حرکت کنیم.خوانساری با بیان اینکه 
اتاق بازرگانی مذاکرات خود با دولت را در این 
زمینه ادامه خواهد داد، گفت: ما در ماه های 
گذشــته هر جا فرصت بوده نظرات خود در 
این زمینه را ارائه کرده ایــم و از این پس نیز 
تالش می شود با انتقال نظر فعاالن اقتصادی 
به دولت، شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی 
کشور فراهم شــود.به گزارش ایسنا، مدرس 
خیابانی – قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی – اخیرا اعالم کرده 
که فعال دولت برنامه ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی ندارد اما تعداد کاالهایی که این ارز را 

دریافت می کنند، کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
ارتقای نظارت بر عملکرد شبکه 

بانکی 
رئیس کل بانک مرکزی، از مدیران و کارکنان 
معاونت نظارت این بانک خواســت که برای 
داشتن بانک هایی سالم، قانونمند، با استحکام 
مالی مناسب، تالش و اهتمام خود را مضاعف 
کنند. به گزارش مهــر، عبدالناصر همتی در 
دیدار بــا مدیران حوزه معاونــت نظارت این 
بانک با تشکر از اقدامات این حوزه و با تأکید 
بر ضرورت تقویت و ارتقای نظارت بر عملکرد 
شبکه بانکی کشور، بر لزوم افزایش حساسیت 
و دقت در بررسی صالحیت حرفه ای مدیران 
بانک ها تأکید کرد و افــزود: با توجه به نقش 
و مختصات ویژه بانک ها صرفــاً باید افرادی 
که از صالحیت های فردی و حرفه ای مکفی 
برخوردارند، در بانک ها مسئولیت یابند و هیچ 
گونه مسامحه ای در این زمینه نباید صورت 
پذیرد.رئیس کل بانک مرکــزی از مدیران و 
کارکنان معاونت نظارت این بانک خواســت 
که برای داشــتن بانک هایی سالم، قانونمند، 
با استحکام مالی مناسب و در خدمت تأمین 
مالی نظام اقتصادی کشور و همچنین حفظ 
و ارتقای اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی 

کشور، تالش و اهتمام خود را مضاعف کنند.
همتی نظارت و پیگیری فروش اموال مازاد و 
شرکت های غیربانکی بانک ها را از اولویت های 
کاری معاونت نظارت برشمرده و درخواست 
کرد در این زمینه از تمامی ابزارهای نظارتی 
و ضمانت اجراهای مقــرر در چارچوب قانون 
استفاده شــود.وی در ادامه تاکید کرد: آمار و 
مشــخصات و جزئیات مربوط به پرونده های 
تسهیالت با مبالغ کالن به صورت سیستمی 

مورد پایش مستمر بانک مرکزی قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم اتخاذ تدابیر 
الزم برای کنترل تسهیالت دهی بانک هایی 
که از کفایت سرمایه الزم برخوردار نیستند و 
یا دارای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی 
هستند و یا مطالبات غیرجاری بیش از حدود 
متعارف دارند، تأکید کــرد. بحث نظارت بر 
سقف سهامداری بانک ها، کنترل هزینه های 
تبلیغاتی بانک ها، استخراج شاخص های رتبه 
بندی بانک ها و همچنین ضرورت بهره مندی 
معاونت نظارت از داده ها و اطالعات بانک ها به 
صورت سیستمی از دیگر مواردی بود که مورد 

تأکید رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.

اخبار

گرچه ســهم دولت از دو 
صنعت بزرگ خودروسازی 
در کشــور بــه بیــش از 
۲۰ درصد نمی رســد اما 
عمــال تصمیم گیــری و 
سیاســت گذاری در این حــوزه در اختیار دولت 
اســت. مثل برکناری مدیرعامل ایران خودرو طی 

روزهای اخیر.
 بــه اعتقــاد کارشناســان دخالــت دولــت در 
مهم ترین بخش صنعت خــودرو، یعنی مدیریت 
آن، نشــان از این واقعیت دولتی بــودن صنعت 
خــودرو دارد.هــر از چندگاهــی دولت شــعار 
واگذاری صنعــت خودرو به بخــش خصوصی را 
می دهــد. در حالــی کــه مدیریــت دو صنعت 
 خودروســاز عمال توســط دولت عزل و یا انتخاب 

می شود. 
دو ماه پیش بــود که وزیر صنعت در مراســم روز 
ملی اصناف وعــده داد که دو خودروســاز بزرگ 

نهایتاً تا سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار شوند. 
در حالی که این وعده به ظاهر نشــدنی در حالی 
داده شــد که بازار خودرو در تالطــم قیمت های 
نجومی قــرار داشــت و این موضــوع جدی تر از 

هر مســئله دیگری بــود. به اعتقاد کارشناســان 
وعده های نشــدنی دولت در رابطــه با خصوصی 
ســازی؛ خیلی ها را از این موضــوع ناامید کرده 
است. بر همین اساس کارشناســان عقیده دارند 

اگر شعاری مبنی بر خصوصی سازی داده می شود، 
اول از همه باید از تعیین مدیریت خودروســازها 
شــروع شــود. به عبارتــی باید ســهم دولت در 
 نصــب و برکناری مدیــران خودروســاز به صفر 

برسد.
در حــال حاضر در ســایپا ۱۷ درصــد و در ایران 
خودرو ۱۵ درصد ســهم متعلق به دولت است. در 
حالی که عمال این صنعت دولتی اســت.هر چند 
به عقیده کارشناســان خصوصی ســازی صنعت 
 زیان ده خودرو به صالح نبوده و یا حداقل اولویت 

این روزها نیست.
 به عقیده کارشناســان در تیر ماه امســال برای 
عملکرد مالی ســال ۹۷ به جای ســود، زیان بین 
سهام داران این خودروسازان توزیع شد؛ بنابراین 
عقل بازار اجازه نمی دهد شــرکتی که ســود ده 
نیســت واگذار شــود. اگــر زمانی فرا برســد که 
شــرایط اقتصاد کالن اجازه دهد کــه وارد فرایند 
خصوصی ســازی شــویم باید به یک اجماع کلی 
 برسیم که با چه روشی به سمت  خصوصی سازی 

خودروسازی سازی حرکت کنیم.

در حالی رونق  بورس با خروج 
نقدینگــی از بازارها ی موازی    
قیمت  ارز وارد کانال ۱۰ هزار 
تومان و قیمت ســکه به زیر ۴ 
میلیون رسیده است که بورس 
رشد خود را ادامه می دهد. تداوم رشد بورس باعث شده 
که در جریان معامالت روز سه شنبه این بازار با ثبت رشد 
۳۵۹۷واحدی، به کانال ۲۷۸هزار واحد برسد. موضوعی که 
از دید کارشناسان حاکی از استقبال سرمایه گذاران از بازار 

سرمایه و ورود به آن است.
ابتدای امســال بود که کارشناســان پیش بینی کردند، 
قیمت ها در بازار ســکه و ارز رو به کاهش گذاشته و این 
مســئله به ســود بورس رقم خواهد خورد. بــه عبارتی 
کارشناسان بازار سرمایه گزینه بعدی سرمایه گذاران پس 
از بازار سکه، طال و ارز که ارتباط مستقیمی با هم دارند را، 
بورس می دانستند که در حال حاضر از زیان بازارهای موازی 
به نفع خود اســتفاده می کند. اما با فرض ورود سرمایه ها 
از بازارهای موازی به ســمت بازار سرمایه، این سرمایه ها 

در بورس ماندگاری خواهد داشــت؟ افــت و خیزهای 
بورس، سرمایه گذاری در این بازار را برای غیرحرفه ای ها 

ناخوشایند می کند. کارشناسان عقیده دارند، ورود به بازار 
سرمایه برای غیرحرفه ای ها باید از طریق سبدگردان ها و یا 

صندوق های سرمایه گذاری باشد.شاخص بورس در جریان 
معامالت بازار سرمایه.در جریان دادوستدهای بازار سرمایه 
تعداد ۴میلیارد و ۴۰۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
۱۷۳۴میلیارد تومان در ۴۲۰هزار نوبت مورد دادوســتد 
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۵۹۷واحدی در ارتفاع 

۲۷۸هزار و ۴6۹واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر رشد دماســنج بازار سهام در روز 
جاری به نام نمادهای گروه مپنا، معدنی و صنعتی گل گهر 
و فوالد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معامالتی 
مخابرات ایران، کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران و 
 بانک پاســارگاد با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص 
بورس شدند.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی 
را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت )وزنی 
ــ ارزشی( ۹66واحد، کل )هموزن( ۱۱۳۰واحد، قیمت 
)هموزن( ۷۵6واحد، آزاد شناور ۳۷۴6واحد و شاخص های 
بازار اول و دوم به ترتیب ۲۷۷۳و 66۰۳واحد رشد کردند.
بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله ۲۳۲۵میلیون ورقه به ارزش ۱۴۱۷میلیارد تومان 
در ۳۷۴هزار نوبت، آیفکس ۵۰ واحد رشد کرد و در ارتفاع 

۳۷۰۴واحد قرار گرفت.

مدیرعامل  جدید ایران  خودرو  معارفه  شد

تعویق  خصوصی  سازی  صنعت  خودرو

»کسب و کار« بررسی می کند

رونق  بورس با  افول  بازارهای موازی

وزیر راه و شهرسازی:
امید به خانه دار شدن را به زیر 

۱۰ سال می رسانیم
وزیر راه و شهرسازی در مراســم آغاز عملیات 
اجرایی ۱۱۰ هــزار واحد مســکونی گفت: در 
نظر داریم با ایجاد جریان پایدار تولید و عرضه 
مسکن، امید خانه دار شدن در شهرهای بزرگ 
را به کمتر از ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر 
از سه سال برســانیم.به گزارش ایسنا، محمد 
اسالمی در مراســم آغاز عملیات اجرایی ۱۱۰ 
هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تولید مسکن 
که با حضور رییس جمهور انجام شد، اظهار کرد: 
یکــی از برنامه های محوری مــورد تاکید مقام 
معظم رهبری و رییس جمهور محترم بحث رونق 
بخشیدن به تولید مسکن است و ما از بدو ورود 
به وزارت راه و شهرسازی این اراده را کردیم که 
تولید مسکن را برای جامعه هدف به یک جریان 
پایدار تبدیل کنیم.وی ادامه داد: ما قصد داریم 
امید به خانه دار شــدن را در شهرهای بزرگ به 
کمتر از ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر از سه 
سال برســانیم تا دغدغه مردم در این خصوص 
کاهش پیدا کند.وزیر راه و شهرســازی با بیان 
این که در برنامه های خــود دو موضوع را مورد 
لحاظ قرار داده ایم، اظهار کرد: اعتمادسازی بین 
سازندگان و دولت و همچنین اعتمادسازی بین 
مردم و سازندگان باید ایجاد شود و امیدواریم با 
ساخت خانه های باکیفیت و ایمن به این هدف 
برسیم.اســالمی با بیان این که امروز عملیات 
اجرایی ۱۱۰ هــزار واحد در قالــب ۴۰۰ هزار 
واحد مســکونی طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن به دســتور رییس جمهور آغاز می شود، 
گفت: از روز رونمایی )زمســتان سال ۱۳۹۷( 
ســعی کردیم نقاطی را انتخاب کنیم که هم از 
سرانه های خدماتی و زیرساخت های مناسبی 
برخوردار باشد و هم شاهد تقاضا در این مناطق 
باشیم.وی تصریح کرد: امروز عدد شروع شده ما 
به 6۷ هزار واحد رســیده که به طور نمادین در 
پنج استان آغاز می شود. حجم سرمایه  گذاری 
که امروز صورت می گیرد ۳۰ هزار میلیارد تومان 
اســت که ظرفیت ایجاد ۱۳۰ هزار شغل پایدار 
را فراهم می کند. همچنین با این طرح ســایر 
بخش ها نیز پای کار می آیند که به رونق تولید 

محقق می شود.
وزیر راه و شهرســازی درباره تسهیالت و منابع 
اختصاص یافته به این طرح اظهار کرد: سیستم 
بانکی ۲۰ درصد تسهیالتی که برای کسب وکار 
ارائه می کند را به بخش مسکن اختصاص خواهد 
داد. تســهیالتی را که بانک ها به بخش مسکن 
ارائه می دهند دارای کمترین ریسک بوده است.

اسالمی با بیان این که انتقال تسهیالت صندوق 
پس انداز یکم به طرح اقدام ملی امکان پذیر شده 
است، گفت: بانک مسکن طرح صندوق مسکن 
یکم را به اقدام ملی متصل کرده تا کســانی که 
با توجه به افزایش قیمت مسکن نمی توانند در 
شــهرهای بزرگ اقدام به خرید مسکن کنند از 

طرح اقدام ملی بهره مند شوند.

رحمانی:
دستور عدم افزایش قیمت خودروهای 

پیش فروش شده ابالغ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ دستورات 
الزم به خودروسازان در خصوص عدم افزایش 
قیمت خودروهای پیش فروش شده معوق خبر 
داد.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در حاشیه 
افتتاح همزمان ۳۳ طرح صنعتی در اســتان 
تهران که در هفته دولت انجام می شــود، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از تحریم ها 
با مشکالتی در زمینه تولید خودرو در کشور 
مواجه شدیم.وی ادامه داد: به دلیل تحریم ها 
در برخی مواقــع و برخی ثبت نام ها خودروی 
مناســب برای واگذاری به ثبت نام کنندگان 
نداریم.وزیر صنعت، معــدن و تجارت افزود: 
اما راه حل های متنوعی به ثبت نام کنندگان 
ارائــه دادیم و ۲ خودروســاز مطرح کشــور 
مقررشــده اســت، طبق برنامه ای مکتوب تا 
پایان سال جاری تعهدات خود را به روز کنند 
و ما از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان پیگیــر اجرای تعهدات آنها 
هستیم.رحمانی همچنین از ابالغ دستورات 
الزم به خودروسازان در خصوص عدم افزایش 
قیمت خودروهای پیش فروش شده معوق خبر 
داد و خاطرنشان کرد: ما باید سعی کنیم برای 
جلوگیری از دالل بازی، خودرو را به دســت 
مصرف کننده واقعی برســانیم که همین امر 
تأثیر مثبتی در کنترل قیمت خودرو خواهد 

داشت.

اخبار
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ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی با طرح این سوال که علت 
ارائه یارانه به مازوت چیست، گفت: ۸۰ درصد بازار 
هند را در بخش فرآورده های نفتی از دست دادیم.

ســیدحمید حســینی ســخنگوی اتحادیــه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز، پتروشیمی 
در نشســت خبری در ارتباط با مقاصد صادراتی 
فعاالن این اتحادیه گفت: عمده مقاصد صادراتی 
ما کشورهای همسایه بوده که در این بین عراق، 
افغانستان، بخشی از پاکستان و همچنین امارات 
متحده عربی با واســطه، فعال تریــن مقاصد را 

تشکیل می دهند.
اخبار اقتصادی- وی افــزود: در ارتباط با چین و 
هند، به عنوان مشتری های سنتی ایران باید گفت 
که به دلیل تغییرات قیمت نفت و شــرایط ویژه 
ای که به دلیل تحریم ها برای ایران ایجاد شــده 
است، هزینه های تولید برای این مقاصد افزایش 
پیدا کرده و می توان گفت بــه طور مثال در هند 
۷۰ تا ۸۰ درصد جایگاه خود را از دست داده ایم 

و شرایط کنونی را در این بازارها به سختی حفظ 
کرده ایم؛ البته بخشی از فرآورده های خود را نیز 
به کشــورهای CIF صادر می کنیم و در ارتباط 
با امارات نیز این کشور بیشــتر واسطه ای برای 
صادرات فرآورده های ما به خاور دور است.حسینی 
تأکید کرد: نکته ای که بــرای اتحادیه به عنوان 
فعاالن بخش خصوصی اهمیت ویــژه ای دارد، 
مقوله رگوالتوری است که به شدت آن را پیگیری 
می کنیم؛ اما متأسفانه اکنون این موضوع، نقش 

پررنگی در روند صادرات فرآورده ها ندارد.
به گفته این مقام مسئول، یکی از موضوعاتی که 
طی چهار ماه آینده تبدیل به چالش جدی خواهد 
شد، ســولفور باالی مازوت اســت؛ چرا که طبق 
استانداردهای بین المللی سولفور مازوت باید به 

زیر ۳.۵ درصد برسد.
حسینی با اشاره به ظرفیت محدود پاالیشگاهی 
کشورهای همســایه ایران یادآور شــد: عراق با 
وجود آنکه تولید کننده نفت اســت؛ اما ظرفیت 
پاالیشگاهی آن 6۰۰ هزار بشکه است و بسیاری از 

کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاالیشگاهی 
ندارند؛ ضمــن اینکه پاکســتان نیــز دارای دو 
پاالیشگاه اســت که ظرفیت چندانی ندارند. در 
عین حال، در ارتباط با امارات متحده عربی و قطر 

نیز، شرایط به همین شکل است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: کشورهای 
آفریقایی نیز ظرفیت پاالیشگاهی یا ندارند و یا این 
ظرفیت بسیار اندک است؛ این در حالی است که 
تمامی این کشورها نیازمند فرآورده های نفتی از 
جمله قیر هستند  وحتی باید گفت که در منطقه 
به جز ایران، عربســتان تنها تولید کننده روغن 

پایه است.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران تنها 
در بخش باالدســتی صنعت نفــت، امکان ورود 
دارد، توضیح داد: بازگشــت ســرمایه در بخش 
باالدستی صنعت نفت با سهولت بیشتر و ریسک 
کمتری انجام می شود؛ به همین دلیل است که 
عمده سود به زنجیره های ابتدایی فرآورده ها در 
بخش پاالیشی و پتروشیمی می رسند و به طور 

مثال عمده سود به تولید کنندگان متانول و اوره 
تعلق دارد و ســایر بخش های پائین دستی سود 
اندکی دارند.این عضو هیات مدیره اتحادیه صادر 
کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با 
بیان اینکه ایران تنها کشــوری نیست که در پی 
ایجاد ارزش افزوده برای فرآورده های نفتی خود 
است، اظهار داشت: کشورهای دیگر نیز در تالش 
هستند تا محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر تولید 
کنند؛ بنابراین وضعیت رقابت برای ایران دشوار 
می شود؛ این در حالی است که از جمله این سختی 
ها می توان به پاک کردن هر گونه ردی از صادرات 
محصوالت ایرانی اشاره کرد؛ به این معنا که چینی 
هایی که در آفریقا فعالیت می کنند به هیچ عنوان 
نمی خواهند اثری از شناسه های محصوالت ایرانی 
روی آن وجود داشته باشد؛ هرچند که ترجیح می 
دهند که از ایران خرید کنند که این امر هزینه های 
صادرات را به شــدت افزایش می دهد؛ چرا که ما 
باید محصوالت را به امارات منتقل کرده و هر گونه 

نشانه و اسناد مربوط به آن را حذف کنیم.
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سکه طرح  ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، در جریان معامالت سه شنبه ۵شهریور ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، نیم 
سکه ۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۸۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۳۱ دالر و ۷۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ 

عیار نیز ۴۰۶ هزار و ۲۹۶ تومان است.

زیان خودروسازان
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو

واقعیت این است که مشکالت بازار خودرو بیش از آنکه به ساختار حقوقی مربوط باشد، به ساختار اقتصادی بر می گردد.  اقتصاد کشور ما دولتی است و دولت هر از چندگاهی با توجه به انتظاری که مردم و حتی نهادها دارند، مجبور به دخالت 
در بازار خودرو می شود. وقتی از دولت انتظار داریم بازار خودرو را کنترل کند، دولت هم مجبور به دخالت در اموری است که از نظر اقتصادی غلط است. در کشورما ۲۸ شرکت خودروسازی وجود دارد که کامال خصوصی است و قیمت گذاری 
این خودروها شامل قیمت گذاری دستوری نبوده است. ولی گاها می بینیم با توجه به فضای عمومی، مجلس و دولت برای اینها دستور می فرستند و بابت گران فروشی به تعزیرات می روند. در حالی که مکانیزم بازار باید قیمت ها را تعیین کند. 
ازاینرو صرفا دخالت  دولت در بحث مدیریت نیست، بلکه دولت در امور شرکت های خصوصی  سازی شده نیز دخالت دارد. در حالی که از نظر ساختاری نباید دخالت کند. در حال حاضر ما وسط تالطم و جنگ اقتصادی بزرگ هستیم که طی 
آن زیان سنگینی به خودروسازان می رسد. در وضعیت فعلی اگر دولت مدیر عامل تعیین می کند، حداقل مسئولیت پذیری دولت است. منتهی  دولت باید این رفتارها را زودتر انجام می داد. بنابراین اگر دولت قصد خصوصی سازی دارد، اول 
باید از زیرمجموعه ها و شرکت های کوچک شروع کند و از سویی شرایط واگذاری را در نظر بگیرد. در حال حاضر شاهد زیان ۱۰ هزار میلیاردی خودروسازان صرفا به دلیل برخی برنامه ریزی های نادرست هستیم، در موضوع خودروسازی 

باید به این مقوله توجه داشت. رفتارهای دولت گاها خصوصی سازی را به عقب می اندازد و یا منافی خصوصی سازی  است.

افزایش جذابیت بورس
مجید محمد علیزاده آرانی، کارشناس بازار سرمایه 

رشدی که شاخص بورس طی روزهای گذشته داشته این سوال مهم را ایجاد می کند که آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟ پاسخ به این سوال تا حدودی سخت است. در حال حاضر بازارهای موازی مثل بازار ارز، مسکن و طال کشش و جذابیت الزم را 
ندارد و حتی بازار پول هم بازدهی کافی نداشته است . به همین دلیل نمی تواند فضای مناسبی را  برای سرمایه گذاری فراهم کند. به همین دلیل از آنجایی که بازارهای موازی نمی تواند  انتظار سرمایه گذاران را برآورده کند، سرمایه ها به سمت بورس 
هدایت شده است. لذا جذابیت بورس بیشتر شده و در حال حاضر  بیشتر تمایل به سمت بازار سرمایه است. از طرفی چون نرخ ارز در حال ثابت شدن است و در محدوده زمانی چند ماه آینده رشد هیجانی و شارپی نخواهیم داشت، لذا سرمایه گذارها 
ترجیح می دهند در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند. ضمن آنکه اگر از لحاظ ارزشی بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم، قیمت های سهام شرکت ها در مقابله با قیمت تمام شده تاریخی شرکت ها از جذابیت خوبی برخوردار است. البته دارایی 
شرکت ها مربوط به ۲۰ سال گذشته بوده . اگر ارزش ذاتی آن چند برابر رشد کرده اما قیمت سهم رشد نکرده است. لذا برای سرمایه گذاران این ارزش و ارزش ذاتی که برای سهام شناسایی می کنند، از جذابیت برخوردا ر است. کما اینکه سودآوری 
شرکت ها دوبرابر شده. اما قیمت سهم ها دوبرابر نشده است. پیش بینی این است که بازار روند طبیعی را طی کرده و شاخص استراحت کند. البته منظور ما از استراحت به معنی کاهش شاخص و یا درجا زدن آن نیست، منتهی تصور ما این است این 

کاهش موقتی است و با توجه به بهبود شرایط سیاسی نیز وضعیت بازار به رشد خود ادامه دهد.
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با برگزاری مراسمی با حضور  سورنا ستاری 
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور و 
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( مرکز نوآوری بانوان افتتاح شد و به 
بهره برداری رسید. در این مراسم حکیمه 
فری زاده مدیر مرکز نوآوری زنان دانشگاه علم و صنعت، راه اندازی 
این مرکز را ماحصل فعالیت های ســه ساله،  مطالعات و رویدادهای 
کارآفرینی ذکر کرد و افزود: ما به این نتیجه رسیده ایم که برای حضور 
بیشتر زنان در اکوسیستم نوآوری نیازمند طراحی زیرساخت های 
متناسب با زنان هستیم. وی ادامه داد: با بررسی شتاب دهنده های 
جهانی نسبت به طراحی مدل بومی برای حضور زنان کارآفرین در 
محیط های نوآورانه اقدام کردیم که بر این اساس اولین مرکز نوآوری 
زنان در این دانشگاه راه اندازی شــد. به گفته وی، شتاب دهنده این 
مرکز با حضور پنج تیم و سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون تومانی راه اندازی 
شده اســت. فری زاده اضافه کرد: عالوه بر آن ۵۰ میلیون تومان در 
قالب گرنت حمایتی برای تولید نمونه اولیه تیم های حاضر در این 
شتاب دهنده اختصاص داده شده است. رئیس مرکز نوآوری بانوان 
دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر اینکه این مرکز ظرفیت حمایت از ۲۰ 
تیم را دارد، خاطر نشان کرد: در مرحله پیش شتاب دهی ۵۰ میلیون 

تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.
وی ایجاد فضای کار برای مادر و نــوزاد و فضای نگهداری کودک را از 
جمله بخش های این مرکز نام برد و یادآور شد: عالوه بر آن فضای این 
مرکز را به گونه ای طراحی کردیم که زنان بتوانند با آسودگی بیشتر در 
آن فعالیت کنند و امیدواریم این مرکز نقطه شروعی برای حضور زنان 

خالق در عرصه های کسب و کار باشد و همچنین نقطه ای باشد که هیچ 
بانوی خالقی به دلیل نبود زیرساخت ها از محیط نوآوری دور نماند.

مشــاور بانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان 
اینکه مدیرعامل تنها ۱۰ درصد از کل شــرکت های دانش بنیان را 
زنان تشکیل می دهند، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده اکثریت 
زنان به دلیل توجه به هویت خانــه و خانواده، هویت اجتماعی خود 

را فراموش می کنند که بر این اساس نسبت به طراحی مدلی برای 
حضور بانوان متخصص در اکوسیســتم نوآوری اقدام کردیم. دکتر 
زینب حمیدزاده در مراسم افتتاح اولین مرکز نوآوری بانوان دانشگاه 
علم و صنعتلف راه اندازی این مرکز را نمونه موفقی از کار تیمی میان 
دو دستگاه دانست و افزود: امیدواریم که با اجرای این طرح سرمنشأ 
همکاری های بیشتر میان دستگاه ها باشیم. وی با بیان اینکه در ۴۰ 

سال اخیر میزان دانش آموختگان زن نسبت به آغاز انقالب ۱۷ برابر 
شده اســت، اظهار کرد:  در مقابل ۸۰ درصد از این زنان در مقاطع 
کارشناسی و باالتر هستند و میزان تحصیلکردگان زن با مرد برابر شده 
و حتی در برخی شهرهای کشور نسبت ۷۰ به ۳۰ را شاهد هستیم 
که اکثر فارغ التحصیالن را زنان تشکیل می دهند. حمیدزاده با بیان 
اینکه اما وقتی اکوسیستم نوآوری و فناوری را بررسی می کنیم، تنها 

شاهد حضور ۲۵ درصدی بانوان در مشاغلی چون عضو هیأت علمی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها خواهیم بود،  ادامه داد: همچنین در میان 
شرکت های دانش بنیان تنها ۱۰ درصد آن ها را شرکت هایی تشکیل 
می دهند که مدیرعامل آن ها زنان هستند. وی با تأکید بر اینکه این 
عدد از سال ۹۷ به ۱۲ درصد افزایش یافته است،  گفت: این عدد نسبت 
به میزان فارغ التحصیالن زن عدد قابل قبولی نیست، هر چند که در 
دانشگاه ها مقاومتی برای حضور زنان در اکوسیستم نوآوری صورت 
نمی گیرد. مشاور بانوان معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به 
مطالعات آسیب شناسی در خصوص حضور زنان در جامعه در ستاد 
اجرایی فرمان امام، یادآور شد: این مطالعات نشان داد که اکثریت زنان 
تحصیلکرده به دلیل توجه به هویت زنان در جامعه هویت اجتماعی 
خود را فرامــوش می کنند و الزم بود تا راهی پیــدا کنیم که بانوان 

متخصص بتوانند در جامعه هویت اجتماعی خود را حفظ کنند.
وی اضافه کرد: بر این اســاس مدلی برای حضور زنان در اکوسیستم 
نوآوری طراحی کردیم که این مدل در معاونت علمی با نام "توان افزایی 
بانوان خالق" در ســه محور در دســتور کار قرار گرفت. حمیدزاده 
الگوسازی، تقویت زیرساخت ها و توسعه شبکه را از جمله محورهای 
اجرای این برنامه نام برد و افزود: مدلی که برای راه اندازی مرکز نوآوری 
بانوان بوده، بر اساس دو فرمایش رهبری استخراج شده که یکی از این 
فرمایشات آن بود که به گفته ایشان مسئله مادری، همسری، خانه و 
خانواده جزو مسائل اساسی است و تأکیدات دوم ایشان نیز آن بود که 
در طرح هایی که برای حوزه زنان طراحی می شود، خود بانوان نیز باید 
حضور داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه ما این دو موضوع را سرلوحه 
کار خود قرار دادیم، خاطر نشان کرد: بر اساس این دو فرمایشات مقام 
معظم رهبری اقدام به طراحی مدلی برای راه اندازی مرکز نوآوری بانوان 
کردیم که امیدواریم دانشگاه علم و صنعت با اتکا بر توانمندی های زنان 

این مدل را در سایر دانشگاه ها اشاعه دهد.

مدیرعامل تنها 1۰ درصد  شركت های دانش بنیان زنان  هستند

تکامل  اکوسیستم  نوآوری  با  زنان  دانشگاهی

کاهش شکاف جنسیتی در مدیریت مشاغل
زهرا رهایی، عضو انجمن زنان کارآفرین ایران

امروز بخش بسیار زیادی از فعالیت های اقتصادی موفق در دست زنان تحصیلکرده و دانشگاهی است که روز به روز شاهد پیشرفت آنها نیز هستیم. استفاده از ظرفیت بسیار باالی زنان در فعالیت ها و سمت های اقتصادی می تواند کشور را از تک قطبی بودن در اداره آن خارج سازد و مسئولیت هایی را به زنان سپرده و شاهد توسعه آن باشد. زنان دانشگاهی 
در فعالیت های نوین امروزی نقش بسیار تاثیرگذاری خواهند داشت اگر امکان به کارگیری و استفاده از پتانسیل آنها در شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها فراهم شود. امروز برخی از این استارتاپ ها توسط بانوان اداره می شود و نقش آن ها در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. در دنیا دقت عمل بیشتر زنان در پست های مدیریتی ثابت شده و شاهد 
هستیم برای مقامات عالی کشورها از زنان استفاده شده است. البته این بدان معنا نیست که همین پتانسیل امروزی برای ادامه راه زنان درفعالیت های کشوری و مدیریتی کافی است بلکه  زنان در حین فعالیت خود باید مدام شایستگی خود را ثابت کنند و با تبعیض های روزمره در جامعه بجنگند. از سوی دیگر برخی سنگ اندازی ها وجود دارد که بخش زیادی 
از توان زنان را در هنگام فعالیت متوجه خود می کند و و موجب می شود رشد جایگاه زنان با انواع موانع روبرو شود. کسب و کارهای نوین با توجه به اینکه چند سال است وارد ایران شده اما موفقیت های خوبی کسب کرده اند و باید در این مسیر زنان دانشگاهی و تحصیلکرده که توانایی انجام وظایف مدیریتی را دارند وارد میدان شوند. باید شکاف جنسیتی به 
حداقل ممکن کاهش پیدا کند. البته بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص شکاف جنسیتی، میزان حضور زنان ایرانی در مقاطع مختلف آموزش عالی در کشور با مردان برابر است اما باز هم باید در راستای تحقق عالی این هدف کوشا بود. به طور کلی باید در راستای بسترسازی توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و استارتاپی با 

بنیان گذاری زنان تالش کنیم که قطعاً منجر به بهبود و تثبیت جایگاه زنان در اکوسیستم نوآوری و فناوری و افزایش نقش زنان در توسعه اقتصادی خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور بــا تاکید بر 
این که دانشگاه ها جدای از جامعه نیستند و باید محور 
همه حرکت های جامعه باشــند، گفت: جامعه باید 
محور کارآفرینی قرار گیرد و برای این امر الزم است 
تا دیوارهــای خود را جمع و رابطه خــود را با جامعه 
ساختارمند کند.دکتر سورنا ستاری در مراسم افتتاح 
اولین مرکز نوآوری بانوان در دانشگاه علم و صنعت، 
حرکت دانشگاه  علم و صنعت به سمت دانشگاه های 
نسل سوم را یک حرکت عظیم در میان دانشگاه های 
کشور دانست و یادآور شد: در این دانشگاه دو پروژه 
ملی در حال انجام اســت، ضمن آن کــه یک پروژه 
جدید را نیز امروز موافقت کردیم که در این دانشگاه 

اجرایی شود.
وی با تاکید بر ضرورت ســرمایه گذاری در نیروهای 
انسانی، خاطر نشان کرد: این که امروز بحث می شود 
که نفت خام به فروش برسد یا خیر، باید برای همیشه 
فراموش شــود؛ چرا که ارزش افزوده در خام فروشی 
نیست.ستاری، ارزش افزوده را در دانشی دانست که 
بر روی مواد خام اعمال می شود و ادامه داد: ما با  خام 
فروشی نمی توانیم کشور را نگه داریم.معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور با تاکید بر این که ما در بسیاری 
از معیارهای نیروی انســانی مانند نوآوری، در حوزه 
علم و فناوری در رتبه های سوم و چهارم جهانی قرار 
داریم، تصریح کرد: کم کشوری را می توان پیدا کرد که 
۴.۵ میلیون دانشجو داشته باشد و این امر زمانی اتفاق 
می افتد که اکوسیستم ایجاد شود و نیروی انسانی محور 
توسعه قرار گیرد. ستاری تاکید کرد: اگر می خواهیم 
دانشجویان کشور به خارج نروند، باید اکوسیستم های 
خالقیت و نوآوری را ایجاد کنیم و این همان هدفی 
اســت که ما در معاونت علمی آن را دنبال می کنیم.  
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر این 
که توجه به نیروی انسانی بحثی است که امروز حتی 
در دور افتاده ترین شهرهای کشور از آن سخن به میان 
می آید و تفکرات آنها به این سمت سوق یافته است، 

اضافه کرد: این که ریاست دانشگاه ها و سازمان های 
مختلف بر روی سرمایه گذاری بر نیروی انسانی تاکید  
دارد، بسیار مهم است؛ چرا که قیمت گذاری بر روی 

نیروی انسانی متخصص کار ساده ای نیست.
ســتاری اضافه کرد: دانشگاهی که نتواند کوچه پشتی 
خود را اصالح کند، قادر به اصالح کل جامعه نیســت و 
این که قرار باشد دانشگاه ها دیواری به دور خود بکشند 
و افــرادی در آن از صبح تا شــب درس بخوانند، دیگر 
دانشگاه نیستند؛ چرا که امروز دانشگاه جزوی از اقتصاد 
و زیست بوم یک کشور تلقی می شود و جدای از سیستم 
اقتصاد و جامعه نیست.وی تاکید کرد: بر این اساس ما 
باید به صورت بومی در دانشگاه ها زایش علم و فناوری 
داشته باشیم و باید به این امر باور داشته باشیم که جوانان 

می توانند بوم را تغییر دهند و کارآفرینی ایجاد کنند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان خاطر نشــان کرد: این که 
دانشجویی از روز اول تحصیل در پشت درهای اساتید 
بنشیند تا استخدام شود و یا به این فکر باشد که برای 
آینده خود نوآوری کند، دو برخورد متفاوت است و این 
که دانشجو می تواند کارآفرین باشد، باید به یک فرهنگ 
عمومی تبدیل شود که این امر نیز در دانشگاه ها رخ 
خواهد داد.وی با بیان این که باید اعتقاد داشته باشیم 
که دانشجویان می توانند از روز اول بر اساس ابتکارات 
خود کارآفرینی کنند و افرادی را به استخدام در آورند، 
اظهار کرد: این امر باید در فرهنگ جامعه جاری شود و 
همه به این سمت در حرکت باشند. ضمن آن که باید 
فرهنگی ایجاد کنیم که یک استاندار به اندازه ای که از 
کشف معدن گچ خوشحال می شود، از بازگشت جوانان 
به استان خود خوشحال شود. معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور با تاکید بر این که مــا باید به این دید 
برسیم که دانشگاه باید محور کارآفرینی و تولید باشد، 
اظهار کرد: دانشگاه ها باید برای آن که در هر حرکتی 
حضور داشته باشند، نقش آفرینی کند که برای این امر 
باید دیوارهای خود را جمع و رابطه خود را با جامعه 

ساختارمند کند.

رئیس اتحادیه سراجان با بیان اینکه افزایش هزینه های 
تولید و کاهش قدرت خرید، عامل اصلی کاهش تقاضا 
در بازار کیف است، گفت: بازار با کمبود کاال در زمینه 
کیف مدرسه مواجه نیست و قیمت محصوالت داخلی 
در زمینه کیف مدرســه ۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

محسن خردمند اظهار کرد: قیمت محصوالت تولید 
داخل نسبت به رشد تورم گران نشده اما بازار با رکود بی 
سابقه ای همراه شده و به نظر می رسد با توجه به نزدیکی 
به زمان گشایش مدارس بازار جان تازه ای بگیرد.رئیس 
اتحادیه سراجان خاطرنشــان کرد: یکی از معضالت 

فعلی صنف ســراجان برگزاری نمایشگاه های کیف و 
فروش تابستانه است که بدون هماهنگی با اتحادیه، 
این دست نمایشگاه ها برگزار می شود و بازار واحدهای 
صنفی را تخریب می کند. وی با تاکید بر اینکه برگزاری 
نمایشگاه های فروش بدون هماهنگی اصناف و اتحادیه، 
عرضه و تقاضای صنوف را تحت تاثیر قرار می دهد، ادامه 
داد: کاال به اندازه کافی در کشــور تولید شده و بازار با 
کمبود مواجه نیست و افزایش قیمت محصوالت نسبت 
به گذشته متاثر از افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و 

هزینه های جانبی تولید بوده است.

با فرارسیدن ماه محرم بازار 
اقالم اساسی شــامل برنج، 
گوشــت، مرغ و... با افزایش 
تقاضــا و در نتیجه نوســان 
قیمت روبرو می شود. در حال 
حاضر گرانی در بازار کاالهای اساسی وجود دارد و مردم 
در تامین نیازهای روزانه خود نیز  ناتوان شده اند. بنابراین 
به نظر می رسد ماه محرم امسال گرانترین ماه محرم در 
سالهای اخیر باشد. اما در این رابطه دبیر ستاد تنظیم بازار 
با بیان اینکه قیمت کاالهای اساسی ویژه محرم و صفر از 

سوی دولت تعیین شده است، گفت: قیمت برنج خارجی 
۶۵۰۰ تومان، شکر۳۲۵۰ تومان، مرغ ۱۲۵۰۰ و گوشت 
۵۵ هزار تومان است. عباس قبادی با تشریح جزئیات 
قیمت کاالهای اساســی قابل توزیع برای هیات های 
مذهبی در ایام محرم و صفر گفت: بر اســاس تصمیم 
دولت، نرخ مصوب هر کیلوگــرم برنج خارجی۶۵۰۰ 
تومان، شکر۳۲۵۰ تومان، مرغ ۱۲۵۰۰ تومان، گوشت 
گوساله وارداتی ۵۵ هزار تومان و روغن نباتی ۱۵درصد 
زیر قیمت بازار خواهد بود؛ این در حالی اســت که نرخ 
چای نیز از سوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان به زودی اعالم خواهد شد. 
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: سهمیه هیات های مذهبی 
بســته به جمعیت و نوع عملکرد آنها تعیین شــده و 

با تائید سازمان تبلیغات اســالمی اختصاص خواهد 
یافت. وی تصریح کرد: توزیع تمامی کاالهای اساسی 
برای هیات های مذهبی از طریق سامانه تعیین شده و 
پروسه کار، کامال شفاف است. به گفته قبادی، بر اساس 
مصوبات ستاد تنظیم بازار استان ها، سهمیه هر هیات 
متناسب با جمعیت تعیین خواهد شد. در جلسه ستاد 
تنظیم بازار، طرح ویژه تامیــن و تنظیم بازار کاالهای 
اساسی در ایام محرم و صفر برای تامین نیازهای مردم 
و هیئات مذهبی به تصویب رســید که بر اساس آن 
۱۰۰هزار تن کاالی اساسی در این ایام توزیع خواهد 
شد هک بر این اساس، با توجه به افزایش تقاضا در بازار 
مصوب شد تا از محل ذخایر موجود، برنج، شکر، روغن، 
چای، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع گردد. همچنین 

به دلیل پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و دانشجویان، 
ستاد تنظیم بازار مصوب کرده تا »نمایشگاه مهر« در ایام 
بازگشایی مدارس برگزار شود که در قالب آن دفاتر دانش 
آموزی و البسه مورد نیاز دانش آموزان عرضه خواهد 
شد؛ ضمن اینکه در این ایام با هماهنگی اتاق اصناف 
ایران و ســتادهای تنظیم بازار استان ها مقرر گردیده 
تا نمایشگاه مهر با تشخیص کارگروه ها و با همکاری و 
محوریت اصناف از ۱۵ شهریور تا ۱۰مهرماه در سراسر 
کشور برگزار شود. بر این اساس، با توجه به شرایط خاص 
هر استان، این نمایشــگاه ها برگزار شده و در قالب آن 
بازرسی و نظارت ویژه ای بر توزیع اقالم مورد نیاز دانش 
آموزان و دانشــجویان و نیز به صــورت کلی خانوارها 

صورت خواهد گرفت.

طرح  ویژه  تامین و  تنظیم   بازار كاالهای  اساسی  در  ایام   محرم  و  صفر  در  ستاد  تنظیم  بازار   به  تصویب  رسید

صدای  پای گران ترین  ماه محرم 

آتش زیر خاکستر موج جدید گرانی ها 
ابوذر کریمی، کارشناس تنظیم بازار

چای، برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ از جمله کاالهایی است که در ماه محرم مورد نیاز است و با توجه به اوضاع کنونی بازار نمی توان انتظار داشت همانند سال های گذشته این ماه سپری شود. گرانی صد  درصدی چای که یکی از 
اقالم اساسی هیات ها و مجالس عزاداری است شاید این اجازه را به مانند سال های گذشته برای استفاده از این کاال ندهد. در رابطه با برنج نیز همین طور است. برنج ایرانی در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار تومان در کیلو قیمت گذاری شده 

است و امکان استفاده از برنج ایرانی برای هیات ها و مجالس وجود ندارد و باید برنج وارداتی استفاده شود. 
به همین دلیل کیفیت ها کاهش پیدا می کند و اینجاست که متوجه می شویم گرانی ها بر این ماه تاثیرات خود را خواهد گذاشت. از طرفی دیگر مصرف برخی از کاالهای خوراکی در ماه محرم تا ۵۰ درصد افزایش می یابد بنابراین همراه با 
افزایش تقاضا قیمت مواد غذایی نیز بیشتر می شود. این وضعیت ممکن است در نگاه اول عادی به نظر برسد چراکه در سال های گذشته در مناسبت های خاص تا حدودی گرانی ها آشکار شدند اما در سال جاری با توجه به نوسانات ارزی و 
تاثیرات آن حتی بر کاالهای داخلی نمی توان همان گرانی سال های گذشته را انتظار داشت.البته برخی مسئوالن و متولیان بر ثابت ماندن قیمت ها تأکید دارند و با توجه به اخبار و گزارش هایی که منتشر می شود ظاهرا قرار است با اتخاذ 

برخی از تدابیر و تصمیمات، ثبات و آرامش در بازار ماه محرم حاکم باشد و کنترل و نظارت سازنده ای در این خصوص اجرایی و عملیاتی شود.
این در حالی است که ارز نیمایی و ارز آزاد هر کدام به شکلی توانستند بازار را متشنج کنند و امروز در بازار شاهد آتشی زیر خاکستر هستیم تا با ورود به ماه محرم و آغاز مراسم ها موج دیگری از گرانی را شاهد باشیم. اما راه حل کلی برای اینکه 

بتوان از افزایش قیمت ها و نوسانات افزایش قیمت های مایحتاج مردم جلوگیری کرد این است که راهبرد افزایش تولید و کنترل بازار در پیش گرفته شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

دانشگاه  برای کارآفرین شدن  دیوارهای خود را جمع کند

رئیس اتحادیه سراجان خبر داد

کیف مدرسه تولید داخل؛ ۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان
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مثال شما حسابدار هستيد، اگر 10 تا 100 كار به عنوان پروژه به شما 
بدهند از عهده آن بر مي آييد؛ به گونه اي كه براي شما مشكلي پيش 
نيايد؟ اگر شما آرايشگر هستيد و تعداد مشتريان شما از 10 نفر در 
روز به 100 نفر در روز افزايش يابد مي توانيد جوابگوي آنها باشيد؟ 
مگر شما طي روز چند ساعت كار مي توانيد انجام دهيد؟ حتي اگر 
پرسنل اضافي هم استخدام كنيد نهايتا از حجم يا تعداد مخصوصي 
به بعد ديگر نمي توانيد جوابگوي مشــتريان باشيد. آيا كسب و كار 
شما قابليت انعطاف پذيري براي رشــد را دارد؟ استارت آپ شما از 
نظر توسعه و درآمد كجاســت؟ آيا مي توان درآمد ميلياردي براي 

آن متصور بود؟
مقياس پذيري يا Scalability يكي از ويژگي هاي يك سيســتم 
است كه نشان مي دهد آن سيستم تا چه حد مي تواند در مقياس هاي 
بزرگ تر هم به شكل مشابه و پايدار فعاليت كند. )استارت آپ ها كسب 

و كار مقياس پذير هستند.( 

پيشرفت اســتارت آپ نوپا نيازمند تعامل بنگاه هاي 
اقتصادي با يكديگر است 

نقش صنعت و توليد در اشــتغال، رشــد اقتصادي و توسعه و پايان 
بخشيدن به مشكالت اقتصادي و اجتماعي كشور انكارناپذير است. 

با توجه به شرايط اقتصادي كشور، لزوم پشتيباني از كسب و كارهاي 
نوپا و توجه به ارتقاي جايگاه آنها، رســيدگي و رفع مشكالت پيش 
رو، همراهي و پيشــتيباني و همچنين سياســت گذاري و راهبري 
اين بخش مهم از صنعت كشــور از اهميت بسياري برخوردار است. 
رشــد روزافزون صنايع نوپا در اقتصاد كشور و توسعه استارت آپ ها 
عالوه بر كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، موجب استقرار سازمان ها  
و مشاغلي پويا، دانش مدار، چابك و همسو با تحوالت جهاني خواهد 
شد و در اين بين مي بايستي با توســعه و تكميل زيرساخت هاي 

واحدهــا در قانوني و فني به اســتقرار اين 
كشور كمك كنيم. در راه 
توسعه و پيشرفت كسب و 
كارهاي نوين و نوپا عالوه 
بر هميــاري و همكاري 

ديگر بخش هاي كشــور، 
همفكــري  و  مشــاركت 

صاحبان اين مشاغل با يكديگر 
با هدف ارائه و عرضه دستاوردهاي 

مثبت كســب و كارهــاي خود 
بســيار موثر و راهگشا خواهد 

بود. انتقال دانــش و تجربه هاي 
مثبت به ديگــر واحدها و افزايش 

سطح آگاهي صاحبان مشاغل، 
هم افزايي در ارائه راهكارهاي 
عبور از مشــكالت، از جمله 
ثمرات اين گونه مشاركت ها 

خواهد بود. 
ايجــاد ارتبــاط و تعامل 
ســازنده بــا مخاطبان و 
ديگــر عوامــل بيروني و 
موثــر بــر فعاليت هاي 

يك ســازمان يا بنگاه اقتصادي از جمله وظايفــي ابتدايي و اصلي 
واحدهاي روابط عمومي به شمار مي رود. در اين بين برخي از فعاالن 
روابط عمومي توانســته اند با به كارگيري اصولي شيوه ها و ابزارهاي 

نوين به بهترين شكل ممكن اين مهم را به سرانجام برسانند. 

چگونه ابزار نقشــه راه به موفقيت استارت آپ کمک 
می کند؟

تيم استارت آپ معموال رسيدن به يك مدل كسب و كار سودمند را 
هدف خود قرار می دهد. به طور طبيعی برای رسيدن به مدل كسب 
و كار مورد نظر، تيم استارت آپ يك برنامه در ذهن خود دارد؛ اما در 
واقعيت ِصرف داشتن يك مدل ذهنی و ايده نمی توان كسب كار را 
شروع كرد. پس به اين علت است كه هنگام شروع كار، تيم استارت آپ 
يك برنامه انعطاف پذير و جامع می خواهد. يك برنامه و مسير راهی كه 
بر اهداف كليدی تمركز كند و در عين حال جهت حركت درست را با 
توجه به همه ابهامات پيش رو نشان دهد تا اين گونه احتمال شكست 

تيم و عدم موفقيت به شدت كاهش يابد. 

نقشه راه  استارت آپ چيست؟
شايد در نگاه اول نقشه راه ، شبيه يك برنامه ريزی ساده برای كسب 
و كار نوپا به نظر برسد. اما نقشه راه ، يك ديدگاه بلندمدت است كه 
در آن تيم استارت آپ، كليات مسيری كه بايد طی كند را به تصوير 
می كشد. در واقع نقشه راه نوعی برنامه ريزی با انعطاف پذيری باال و 

در عين حال جامع اســت. اهداف اصلی و پروژه های مورد 
نياز برای رســيدن به آن اهداف و منابع مهم و 

بودجه بندی كلــی در طول زمان 
مشخص می شود. در 
يك نقشه راه كه يكی 

از بهترين ابزارها برای مديريت اســتارت آپ ها و كســب و كارهای 
نوپاســت، )چون اين مجموعه ها به علت ابهامات در كارها، نيازمند 
برنامه های منعطف هســتند.( موارد زير ديده می شود: هدف های 
اصلی استارت آپ )كه بايد در زمان و مكان های مشخص به آنها دست 
يافت(، پروژه های تيم استارت آپ برای رسيدن به اهداف )محصول، 
بازار، اجزای مدل كسب و كار نوپا و...(، منابع مورد نياز برای رسيدن 
برای انجام پروژه ها )نيروی انســانی مهم ترين منبع استارت آپ(، 

بازه های زمانی بين موارد باال و اولويت بندی هر يك از اين موارد.
در اصل يك نقشه راه، اهداف و استراتژی های عمده برای دستيابی 
به موفقيت يك مدل كسب و كار جديد را مصور می كند. يعنی مسير 
رشد آن را به صورت نمودار ميله ای در طول زمان، با يك تصوير نشان 
می دهد. اين گونه از سردرگمی تيم اســتارت آپ برای پياده سازی 
بخش های مختلف مدل كسب و كار جديد )كه استارت آپ نمی تواند 
برنامه ريــزی دقيقی به دليــل ابهامات زياد بــرای آن انجام دهد( 
جلوگيری می شود.در اين صورت شــما می توانيد با نقشه راه نشان 
دهيد كه هر تيم در زمان های مشــخص، بايد روی كدام پروژه كار 
كند. وضعيت پيشــرفت و زمان بندی كارها چگونه است؟ اين يك 
راه حل برای مديريت موثر بر اســتارت آپ و ارائــه تصوير لحظه ای 
شفاف از پياده سازی مدل كسب و كار جديد و همچنين موفقيت های 
به دســت آمده تيم هاســت. به محض اينكه 
كسب و كار شما رشد پيدا می كند، هدف 
كسب و كار شــما تغيير می يابد و 
نقشــه راه می تواند به خوبی 
آن را منعكــس كند. اين 
خاصيــت برنامه ريزی 
منعطف با ابزار نقشــه 
راه اســت. مخصوصا 
اين ابزار به مديريت 
صحيح منابع انسانی 
كمــك می كند كه 
باعث بيشتر شدن 
انگيــزه اعضــای 
می شــود  تيم هــا 
و عملكــرد آنهــا را 
بهبود می بخشــد. 
نقشه راه بايستی 
به منظــور كمك به 
توسعه بيشتر، در همه 
اهداف رشد كسب و كار، 

كامل باشد.
مهم ترين نكته در مديريت 
با كمك نقشــه راه اين است كه 
با تمركز بر مســائل كليدی و مهم كه 
بيشــترين تاثير را بر موفقيت استارت آپ دارد، 
بتوانيم عكس العمل های الزم را بهتر و ســريع تر انجام 
دهيم. در فضای رقابتی امروز ايــن توانمندی كه چابكی نام 
دارد مهم ترين عامل موفقيت كسب و كارها و پيشرو بودن شان است. 
البته خيلی مهم است كه مسائل كليدی كار خود را درست بشناسيم 

و توانايی مديريت صحيح هريك از آنها را نيز داشته باشيم.

ضرورت  انعطاف پذيري  استارت آپ ها   براي   رشد

بازاریابي به شيوه »گرگ وال استریت« 
)Wolf Wall Street style Marketing(

شايد فيلم »گرگ وال استريت« ساخته »مارتين 
اسكورسيزي« و با بازي »لئوناردو دي كاپريو« را 
ديده باشيد. در سكانس هاي پاياني فيلم، جردن 
بلفورت )لئوناردو دي كاپريو( در ســميناري كه 
همگي مديران فروش هســتند، خــودكاري از 
جيب در مي آورد و از حضار مي خواهد خودكار 
را به او بفروشــند. خودكار را به يك نفر مي دهد 
و شــخص مقابل شــروع مي كند بــه تعريف از 
آن. »چه خودكار جذاب و جالبــي و...« جردن 
مي گويد: قانع نشدم و خودكار را مي گيرد و به نفر 
بعدي مي دهد. نفر بعدي هم به توصيف خودكار 
مي پردازد. جردن خــودكار را از او هم مي گيرد 
و به نفر بعدي  مي دهد. اين در حالي اســت كه 
در ابتداي فيلم جردن از دوســت موادفروشش 
مي خواهد كه خودكار را به او بفروشد. دوستش 
از او شــماره اش را مي خواهد و جردن مي گويد 
خودكار ندارم. دوســتش مي گويــد: بفرماييد 
خودكار. اين يعني فــروش؛ يعني ايجاد نياز... با 
اين مثال مي خواهم بگويــم فروش يعني تغيير 
شــرايط از طريق مهارت هاي فروشنده. اين در 
حالي است كه بازاريابي، با شــرايط آن طور كه 
هست برخورد مي كند. به عبارت ساده تر فروش 
ترغيب است و بازاريابي آناليز اوضاع. اسكورسيزي 
ذهنيت بازاريابي را به خوبي نمايش مي دهد: هيچ 
كسي آن چيزي را كه شما مي فروشيد، نمي خرد، 
افراد آن چيزي را مي خرنــد كه براي آنها ارزش 
دارد؛ اما متاســفانه بازاريابان بخش اول جمله 
)هيچ كســي آن چيزي را كه شما مي فروشيد، 
نمي خــرد( را ناديده مي گيرند و ســعي فروش 
فشاري محصوالت را دارند. فروشــنده بايد در 
شناخت نياز خريدار متبحر باشد. او نبايد خريدار 
را متقاعد بــه خريد چيزي كند كــه نياز ندارد. 
زماني كه نياز شناســايي يا ايجاد شــد، درباره 
شرايط قرارداد صحبت ها ادامه پيدا مي كند. در 
بازاريابي بازارياب بايد پيشــنهادي ارائه كند كه 
نياز مشتري را در زمان و مكان مناسب و با زبان 
او پاسخگو باشــد. بنابراين اثربخش ترين شيوه 
بازاريابي، شناسايي و برآوردن نياز مشتري است 

و نه دستكاري نياز ها. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اهداف از نظر ميزان اهميــت و زماني که بايد 
محقق شــوند با هم فرق دارند. ما در اين مقاله 
روی اهداف بلندمدت تاکيد داريم زيرا در يک 
سازمان پيشــرفت و موفقيت يكی از اهداف 
بلندمدت است که مديران سازمان در پی آن 
هستند. طبقه بندي اهداف به ما کمک مي کند 
تا ميان اهداف توازن ايجاد کنيم. در ادامه انواع 

اهداف را به ترتيب اهميت توضيح مي دهيم. 
- اهداف حياتي 

- اهداف توانمندساز
- اهداف خوب 

 اهداف حياتي براي ادامه کار ما ضروري هستند. 
اين اهداف بايد براي تداوم درســت کارها يا 

حفظ مزيت رقابتي مورد توجــه قرار گيرند. 
اهداف توانمندساز شــرايط مطلوب تري براي 

کسب و کار خلق کرده يا فرصت جديدي 
را براي شرکت ايجاد مي کند. 

اين اهداف مهم هســتند؛ 
اما در بلندمدت شــرايط 
بهتــري را در ســازمان 
ايجاد مي کنند تا اينكه به 
توفيق کسب و کار در حال 

حاضر کمک کنند. اهداف 
ايجاد  بهبود هايــي  خوب 
مي کنند کــه باعث تقويت 

کســب و کار مي شوند. 

 اين اهداف به انجام سريع تر يا آسان تر کارها
 مربوط مي شوند. 

دي
ار

ن ه
ديگر اجازه ندهيد كه شكست هايتان شما را پايين نگه دارند، بلكه اجازه دهيد تا خشم ناشي دار

از آنها سوخت مورد نياز براي پيشرفت تان شود.
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توســعه كســب وكارهاي دانش بنيان در زمينه 
فناوري هاي مكان محور

با امضاي تفاهمنامه همكاري ميان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان 
نقشه برداري كشور، كسب وكارهاي دانش بنيان در زمينه اطالعات مكاني و مهندسي 
نقشه برداري در كشور توسعه مي يابد. تفاهمنامه اي ميان منوچهر منطقي دبير ستاد 
توسعه فناوري هاي فضايي و حمل و نقل پيشرفته معاونت علمي و فناوري و مسعود 
شفيعي رئيس سازمان نقشه برداري كشور به امضا رسيد كه مهم ترين هدف انعقاد اين 
تفاهمنامه، مشاركت و همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان 
نقشه برداري كشــور در حمايت و گسترش كســب وكارهاي دانش بنيان در زمينه 
تجهيزات سامانه هاي نقشه برداري و ژئوماتيك توسط فارغ التحصيالن، كارآفرينان، 
مراكز تحقيقاتي و صاحبان ايده است. شناسايي، صالحيت سنجي و معرفي شركت هاي 
دانش بنيان فعال در حوزه مكان محور، كمك به اخذ مجوزهاي مورد نياز، نظارت بر نحوه 
اجراي كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي و غيره؛ بخشي از تعهدات معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري در اين تفاهمنامه مشترك است. منوچهر منطقي در مراسم امضاي 
تفاهمنامه گفت: براي توسعه فناوري هاي مكان محور به اطالعات موجود در سازمان 
نقشه برداري نياز داريم. وي افزود: اكنون گروه هاي مختلفي در ستاد توسعه فناوري  
فضايي و حمل و نقل پيشرفته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري همچون خودرو، 
ريلي و هوايي شكل گرفته است و تمام اين گروه ها به دنبال هوشمند سازي خدمات خود 
هستند. وي افزود: هوشمندسازي در اين حوزه ها نيز بدون دسترسي به اطالعات دقيق 
مكاني امكان پذير نيست، بخش بزرگي از اين اطالعات دقيق در سازمان نقشه برداري 
متمركز است. به گفته منطقي، ستاد توسعه فناوري هاي فضايي و حمل و نقل پيشرفته 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در حوزه تامين تجهيزات، فناوري و خدمات 
مورد نياز در حوزه مكان محور به كمك  سازمان نقشه برداري نياز دارد. وي همچنين 
تصريح كرد: اطالعات مكان محور يكي از زيربناهاي مورد نياز براي توسعه حمل و نقل در 
كشور است، به همين دليل با كمك شركت هاي دانش بنيان به دنبال توسعه اين فناوري 
در كشور هستيم. همچنين مسعود شفيعي رئيس سازمان نقشه برداري كشور در اين 
مراسم گفت: سازمان نقشه برداري كشور به عنوان تنها متولي توليد نقشه نقشه برداري 

و اطالعات مكاني در بخش غيرنظامي در كشور است. 

لزوم سرعت در فعاليت فين تك ها
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد زمينه هاي الزم فراهم شود تا فعاليت فين تك ها 

با سرعت بيشتري در فضاي اقتصادي كشور گسترش يابد. 
فرهاد دژپســند در جلسه اي كه براي بررسي مسائل و مشــكالت فين تك ها برگزار 
شد، افزود: بايد زمينه هاي الزم فراهم شود تا فعاليت فين تك ها با سرعت بيشتري در 
فضاي اقتصادي كشور گسترش يابد. ضمن آنكه روند فعاليت و گسترش فين تك ها با 
چشم انداز هاي پيش بيني شــده، فاصله دارد. وي اضافه كرد: نهاد هاي اصلي از جمله 
بورس، بيمه و وزارت اقتصاد در گذشته كاركرد اصلي خود را براي گسترش فين تك ها 
به درستي انجام نداده اند. دژپسند گفت: ما بايد با تقسيم كار مشخص و تخصصي كردن 
امور، بهترين خدمات را براي گســترش اين فعاليت اقتصادي فراهم كنيم؛ بنابراين 

گزارش فين تك در واقع كاربرد نوآورانه فناوري در خدمات مالي است. 

انواع هوش مصنوعي و سطح توانایي هر كدام 
هوش مصنوعي به ســرعت در حال تحول اســت. فناوري هوش مصنوعي يكي از 
موضوعاتي است كه طي چند سال اخير باعث تغييرات بزرگي در زندگي انسان ها شده 
و بنابر گزارش ها در آينده هوش مصنوعي قرار است هسته اصلي همه چيزهايي باشد كه 
انسان ها با آن تعامل خواهند داشت. به گزارش ايسنا، ربات ها موجوداتي قابل برنامه ريزي 
هستند كه براي انجام يك سري كارها طراحي شده اند. شركت ماشين آالت بين المللي 
 )Project Debater( »طي »پروژه مناظره كننده )IBM( كسب وكار يا آي.بي.اِم
موفق به توسعه مناظره انسان و هوش مصنوعي با هدف كمك به تصميم گيرندگان در 
تصميم گيري آگاهانه تر شده است. بسته به نوع كارهايي كه توسط ربات هاي هوش 
مصنوعي انجام مي شود، هوش مصنوعي به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شود. هوش 
مصنوعي هنوز در مراحل ابتدايي خود است. در آينده، هوش مصنوعي قرار است كامال 
متفاوت از آنچه امروز است، عمل كند. براي آماده شدن براي آينده ما از اكنون مي بايست 
دانش خود درباره هوش مصنوعي را ارتقا داده و خودمان را براي چالش هايي كه پيش 

روي مان خواهد بود، آماده كنيم. 
هوش مصنوعي چيست؟

به گفته »االن تورينگ« )Alan Turing( هوش مصنوعي، علم و مهندسي ساخت 
ماشين هاي هوشمند به ويژه برنامه هاي رايانه اي هوشمند است.  انواع مختلف هوش 
مصنوعي به ميزان هوش جاسازي شده در ربات بســتگي دارد. بنابر اين موضوع، ما 

به وضوح مي توانيم هوش مصنوعي را به سه دسته طبقه بندي كنيم: 
 )ANI يا Artificial Narrow Intelligence( »۱. »هوش مصنوعي محدود
هوش مصنوعي محدود )ANI( كه با نام »هوش مصنوعي ضعيف« )Weak AI( نيز 
شناخته مي شود، نوعي از هوش مصنوعي است كه روي يك كار محدود متمركز و داراي 
توانايي هاي محدود و كمي است. اين تنها هوش مصنوعي موجود در حال حاضر است. 
هوش مصنوعي محدود يا ضعيف چيزي است كه بيشتر ما روزانه با آن تعامل داريم. 
دستيار گوگل، نرم افزار ترجمه گوگل، سيري، مايكروسافت كورتانا يا الكسا نمونه هايي 
از ماشين هاي هوشمند كه از پردازش زبان طبيعي )NLP( استفاده مي كنند، هستند. 
پردازش زبان هاي طبيعي يكي از زيرشاخه هاي بااهميت در حوزه گسترده علوم رايانه، 
هوش مصنوعي است كه به تعامل بين رايانه و زبان هاي )طبيعي( انساني مي پردازد، 

بنابراين پردازش زبان هاي طبيعي بر ارتباط انسان و رايانه، متمركز است. 
پردازش زبان طبيعي در ربات سخنگو يا چت بات ها )chatterbot( و ساير برنامه هاي 
مشابه استفاده مي شود. با درك گفتار و متن به زبان طبيعي، آنها مي توانند به صورت 
شخصي و طبيعي با انسان در تعامل باشند. امروزه سيستم هاي هوش مصنوعي در 
پزشكي براي تشخيص سرطان ها و ساير بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرند و در 

برخي موارد نيز دقت تشخيص آنها بسيار باالست. 
 )AGI يا Artificial general intelligence( ۲. هوش عمومي مصنوعي
وقتي درباره هوش عمومي مصنوعي صحبت مي كنيم، به نوعي هوش مصنوعي اشاره 
مي كنيم كه به اندازه يك انسان توانمند است. با اين حال، هوش عمومي مصنوعي هنوز 
يك فناوري نوظهور است. از آن جا كه مغز انسان الگويي براي ايجاد هوش عمومي است، 
به نظر مي رسد برخالف اين اتفاق، خيلي زود رخ مي دهد، زيرا فقدان دانش كاملي از 
عملكرد مغز انسان وجود دارد. با اين حال، انسان تمايل به ايجاد فناوري هايي دارد كه 
براي وجود انسان خطرناك هستند. هوش عمومي مصنوعي هوش ماشيني است كه 

مي تواند با موفقيت هر كار فكري  را كه يك انسان قادر به انجام آن باشد، اجرا كند. 
 )ASI يا Artificial Super Intelligence( ۳. سوپرهوش مصنوعي

»سوپر هوش مصنوعي« راهي براي آينده است. اين همان چيزي است كه پژوهشگران 
به آن معتقدند. براي رســيدن به اين نقطه و ناميدن ســوپر هوش مصنوعي، هوش 
مصنوعي بايد در همه چيز از انسان ها پيشي بگيرد. سوپر هوش مصنوعي هنگامي حاصل 
مي شود كه هوش مصنوعي از يك انسان توانايي بيشتري داشته باشد. اين نوع هوش 
مصنوعي قادر خواهد بود عملكرد خوبي در مواردي مانند هنر، تصميم گيري و روابط 
عاطفي داشته باشد. اين چيزها امروز بخشي از آنچه ماشين را از انسان متمايز مي كند، 
است. به عبارت ديگر او بايد بتواند كارهايي كه اكنون اعتقاد بر اين است كه تنها انسان 

از عهده آنها بر مي آيد را انجام دهد. 
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