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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
ما اگر در صنعت و در دانش پیشرفت کنیم، 
به سود دنیا و ملت های عقب افتاده و در 

درجه اول به سود دنیای اسالم است.
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طبق فرمایشات مقام معظم رهبری؛ سال 98، سال »رونق تولید« نامگذاری شده است. رهبر انقالب در 
سال های گذشته و در کالم خود بارها بر موضوع »رونق تولید« و توجه ویژه به »تولید ملی« تاکید کرده اند تا 

مشخص شود این موضوع دغدغه جدی ایشان می باشد.
رونق تولید به محرک هایی نیازمند است و بخش صنعت محرک اصلي رشد، موفقیت و نوآوري کشورها 
محسوب مي شود. این بخش عالوه بر ایجاد ارزش افزوده بیش از سایر بخش هاي اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال 
خواهد شد. ارزش افزوده، اشتغالزایي، تحریک نوآوري و پاسخگویي به نیازهاي مصرف کنندگان عوامل کلیدي 
رشد اقتصادي بلندمدت و پایدار هستند. جریان قوي نوآوري در زمینه مواد اولیه، فناوري اطالعات و فرآیندهاي 
تولید و ساخت، آفرینش فرصت هاي جدید براي طراحي و ساخت محصوالت و خدمات جدید ازجمله مواردي 

است که به واسطه بخش صنعت منجر به رشد اقتصادي کشور خواهد شد.
طي یک قرن اخیر، استراتژي هاي صنعتي مسیر توسعه اقتصادي کشورها را هموار کرده است. مهم ترین دلیل 
رشد اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي بسیاري از کشورها توسعه صنعتي آنها بوده است. وجود بخش 
صنعت به عنوان یکي از مراحل اساسي در توسعه ملي، افزایش درآمدها و تامین ماشین آالت، ابزار و مواد مورد 

نیاز براي ایجاد زیرساخت هاي مدرن و مسکن اهمیت این بخش را آشکار مي کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ راه قراردادن منویات رهبری در ابتدای سال اعالم کرد که تمرکز بر رونق 
تولید، نگاه ویژه به معادن، توجه به صنایع هایتک و دانش بنیان، توسعه همکاری های بین المللی با رویکرد 
دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید، توجه به مسئولیت های اجتماعی صنعت و برنامه ریزی 
ارتقای جایگاه این وزارتخانه به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برخی از محورهایی است که در 

سال جدید این وزارتخانه نسبت به آن اهتمام خواهد داشت.
رسانه نیز به نوبه خود تالش می کند تا سهمی در تحقق منویات رهبری در رشد اقتصادی کشور، رونق تولید و 
بویژه معرفی تولیدملی داشته باشد.  پیشرفت روز افزون دانش اقتصاد و مدیریت و حجم گسترده تالش هایی 
که در این راستا صورت می گیرد و گاه به دلیل اطالع رسانی نامناسب یا عدم بازتاب در رسانه های مکتوب و 
مجازی، متاسفانه مهجور می ماند )که به طور مثال در زمینه معرفی کارآفرینان شاهد این مهجوریت هستیم( 
ضرورت ارائه نتایج و دستاوردهای حاصل از تالش ها و افتخارآفرینی ها در این حوزه را ایجاب کرده است. در 
این راستا، رسانه ها بویژه رسانه های تخصصی صنعتی و اقتصادی، نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر 
و انعکاس اخبار و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان صنعتگران و کارآفرینان با مردم و سایر 

دستگاه ها داشته و دارند. 
ماهنامه سراسری اقتصادی- اجتماعی »اصفهان صنعت« مجله ای است صرفٌا اقتصادی و اجتماعی که 
تالش می کند با انعکاس اخبار و گزارش عملکرد دستگاه ها نقشی سازنده در این میان ایفا کند. مجالت در 
سطوح تخصصی امکان ارتباط میان تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و جامعه شناسان و صاحبنظران 
و عالقه مندان را فراهم می کنند. امید که »اصفهان صنعت« نیز در این زمینه بتواند یاریگر بخش صنعت و 

اقتصاد )به طور ویژه( باشد.
در اولین گام مطالب متنوعی را گردهم آورده ایم که قطعاً با تعامل و همکاری بیشتر و گسترده تر دست اندرکاران 
حوزه تولید و صنعت و همراهی مخاطبان، تالش خواهیم کرد تا هر گام ما، پیشرفت رو به جلو در رسیدن به 

افقی باشد که مدنظر داریم. 

سخن مدیرمسئول

مهندس الهه زین الدین
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یا  و  توسعه  در  را  نقش  باالترین  رهبری 
عقب ماندگی یک موسسه، یک خانواده و یا 
کشور دارد. سخت کوشی، هوشیاری، قدرت 
تشخیص باال، اعتماد به نفس و ریسک پذیری از 
ویژگی های بازر مدیران مبتکر و رهبران مقتدر 
اقتصادی است. امروزه مدیریت یکی از عوامل 
تولید محسوب می شود، تا جایی که آمریکا، ژاپن و 
کشورهای اروپایی روند تکامل شیوه های مدیریت 
در کشورهای یکدیگر را زیر ذره بین گذاشته و سعی 
می کنند از آخرین دستاوردها، تجارب و نظریات 
در عرصه مدیریت بهره گیری نمایند و از طریق 
سازماندهی خالق نهادهای اقتصادی- اجتماعی 
بر بحران ها فائق آیند لذا برای کشوری مانند ایران 
داشتن منابع طبیعی مناسب جهت دستیابی به 

توسعه راهی جز تدبیر مدیران خالق ندارد.
در همین راستا محسن حاج محمدی، مدیر 
روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در مصاحبه 
اختصاصی با ماهنامه اصفهان صنعت می گوید: 
46 درصد از ناکامي هاي بهبود مدیریت یک 

موضوع مدیریتي روز دنیاست که اصول و چارچوب 
مشخصي را براي دگرگون کردن و متحول نمودن 
سازمان ها از نظرساختار، گردش کار، شناسایي 
فرایندهاي اصلي و فرعي، فرهنگ سازمان و... ارائه 
مي دهد تا با استفاده از آنها بتوان سازمان ها را در 
دنیاي پرتالطم و نامطمئن امروز کارا و اثربخش 
نمود. امروزه با وجود پیدایش مکتب هاي مختلف 
مدیریتي و تحریر کتاب ها و مقاالت مختلف 
در این زمینه و همچنین تأثیر مدیریت علمي 
در انقالب صنعتي و فراصنعتي، هنوز مشاهده 
مي شود که بسیاري از مدیران بخش هاي مختلف، 
کارشناساني )مهندسان( هستند که در رشته فني 
خاصي تحصیل و تجربه دارند اما آگاهي الزم علم 
مدیریت را ندارند. این امر موجب تداخل وظیفه 
و گاه فعالیت نامربوط و عدم تخصصي شدن و 
آشفتگي امور شده است. این مسئله نشان دهنده 
عدم تعریف درست و شناخت صحیح از مدیر و 
مدیریت در جامعه است. به همین جهت مطالعات 
متعددي به بررسي و شناخت راهکارهاي مؤثر بر 

عملکرد مدیران پرداخته اند. 
مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران پنج 
عامل سبک مدیریت طرح ریزي و برنامه ریزي، 
اطالعات و ارتباط، مدیریت زمان و تفویض 
اختیار را تاثیر گذار و عامل بهبود مدیریت می داند 
و اظهار می دارد: در مطالعه اي با هدف بررسي 
میزان آشنایي مدیران سازمان هاي دولتي در 
یکی از استان ها با مهارت هاي سرپرستي و 
مدیریت و نقش آن در کارایي سازمان مشخص 
شد که مدیران سازمان هاي دولتي آن استان 
واجد مهارت هاي مدیریتي نیستند همچنین 
میزان کارایي سازمان هاي دولتي استان پایین 
رابطه مستقیمي بین مهارت هاي  مي باشد، 
مدیریتي در مدیران استان و کارایي سازمان هاي 
آنها وجود دارد و هر چه سطح مهارت هاي 
مدیریتي در مدیران استان افزایش یابد، میزان 

کارایي سازمان هاي آنها نیز افزایش مي یابد.
او با اشاره به اینکه بنظر می رسد عوامل مؤثر بر 
موفقیت مدیریت در شرکت هاي اقتصادی باید 

دکتر محسن حاج محمدی
مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران 
کارشناس ارشد مدیریت
دارای مدرک DBA روابط عمومی و مدرس دانشگاه

راه حل هاي ارتباطی؛

برای برون رفت از چالش های 
اقتصادی کشور
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از دو بعد اصلي مدیریت عملکردي در شرکت ها و 
مدیریت بازاریابي مورد بررسي قرار گیرد که البته 
هر کدام از دو بعد مذکور شامل چند بعد فرعي 
مي باشد ادامه می دهد: شیوه ارتباط اثربخش در 
بازاریابی در حوزه صنعت زماني محقق مي گردد 
که فرد بتواند با استفاده از کلمات و عالیم زبان 
بدن و سایرابزارهاي ارتباطي فرد مقابل را به 
هدف و مقصد خود به صورت آگاهانه سوق داده و 
نتیجه اي که مقصود نظر است را به دست آورد، مثال 
مشتري را قانع کند که خرید محصول تولیدی از 
این شرکت تعاونی کامال به صرفه و صالح اوست 
و مشتري نیز آن را خریداری نماید که شامل: 
شناخت خود- سازگاری با طبیعت ، شناخت 
طبیعت-کشف ابزارمندی و نهایتا تکنولوژي و 
شناخت ماهیت شناخت- کشف فلسفه می باشد.

این کارشناس ارشد مدیریت، ارتباط را به عنوان 
فرایندی قدرتمند، اولین دانشی می داند که انسان 
برای توسعه و پیشرفت خود و دستیابی به هدف 
متعالی اش یعنی رسیدن به کمال از آن بهره برده 
و از این منظر ارتباطات و شاخه های آن تاریخی به 

قدمت عمر بشر دارد.
حاج محمدی از رعایت پنج اصل مذاکره که 
شامل آماده بودن: قبل از اینکه روی صندلی 
خود بنشینید، مطمئن شوید که درباره نیازهای 
دو طرف و هریک از عوامل بیرونی که می توانند 
بر مذاکره شما تأثیر بگذارند اطالعاتی در اختیار 
دارید، متین بودن: مذاکره کنندگانی که عصبی 
می شوند و منفعالنه برخورد می کنند، نتیجه را 
می بازند. آن ها که خونسرد و متین هستند، پیروز 
می شوند، مشوق بودن: این مسئله در دو چیز 
خالصه می شود. بتوانید موقعیت خود را تشریح 
کنید و برای آن جلب حمایت کنید، مّصر بودن: 
نه به این معنا که باید برای رسیدن به یک هدف 
جدال کنید. مگر اینکه تنها چاره شما این باشد. 
مّصر بودن به معنای آن است که شما نباید با دیدن 
اولین عالئم مخالفت و مقاومت تسلیم شوید و 
صبور بودن: اصرار بر سریع تر به نتیجه رساندن 
مذاکرات می تواند موجب آن شود که شما بیش از 
حد سازش کنید و به موفقیت های ناچیزی دست 
یافت؛ نام برد و گفت: با رعایت موارد ذکر شده، 

می توان احتمال موفقیت مدیران در یک مذاکره 
را افزایش داد.

مدیر روابط عمومی اتاق تعاون ایران در کالم آخر 
به عنوان پیشنهاد می گوید : مدیران حوزه های 
اقتصادی از نظر آشنایي و به کارگیري شاخص هاي 
برنامه ریزي، هدایت، هماهنگي، تدوین استراتژي، 
تجزیه و تحلیل رقابت، آمیخته بازاریابي، تعیین 
بازار هدف، موضع یابي و تعیین رویه هاي کنترل 

نباید نقطه ضعف داشته باشند.
به همین جهت الزام شرکت ها به تهیه و ارائه 
برنامه اجرایي، ضابطه مند کردن انتخاب مدیران 
از طریق اعمال فرایند منطقي در گزینش و 
ارتقا، تشویق به اجراي سیستم هاي استاندارد 
مدیریتي، الزام مدیران به طي دوره هاي آموزشي 
کاربردي جهت آشنایي با الگوهاي هدایت و 
رهبري، سبب آشنایي بیشتر مدیران با مؤلفه هاي 
مدیریت عملکردي و بهبود مهارت هاي مدیریتي 
در این بعد جهت رهایی از چالش های اقتصادی 
در دوران حساس فعلی با مشتریان داخلی و 

بین المللی خواهد شد.
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بورس پرس: نتایج نظرسنجی 52 گروه تحلیلی 
بازار سهام با تمرکز بر سودآوری شرکت های 
بورسی، پیش بینی متغیر های کالن اقتصادی از 
جمله تورم، نرخ ارز در بازار آزاد، روند بازار سهام 

و صنایع بورسی ارائه شد.
پیــش بینـی ســود اجمــاع تحلیـل گــران 
)75 مشارکت کننده در قالب 52 نهاد مالی و 
صاحب  نظران مستقل برای تحلیل 82 شرکت 
بزرگ بازار سهام( حکایت از تداوم انتظارات 
صعودی از روند آتی سهام دارد. در این میان نتایج 
دوازدهمین گزارش اجماع، نشان دهنده وجود 
انتظارات قوی برای کسب سودآوری شرکت های 

سهامی در سال 98 است.
به این ترتیب با وجود افت نرخ دالر در بازار 
آزاد، کاهش قیمت ها در بورس کاال و ناپایداری 
و  مالی  نهاد   52 برآورد  بازارهای جهانی، 
صاحب نظر مستقل بازار نشان می دهد شرایط 
سودآوری شرکت های بزرگ بازار در سال جاری 
جذاب و قابل دفاع است. به نظر می رسد این 
موضوع، حمایت کننده اصلی بازار در کوتاه مدت 

خواهد بود.
نتظارات تحلیلگران از سودآوری  از این رو، ا
شرکت های بزرگ سهامی نسبت به پیش بینی 
قبلی مورد اجماع رشد 6.3 درصدی را تجربه 
کرده است. متوسط پیش بینی تحلیلگران از 
بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال 98 در 

مقایسه با تخمین پیشین تحلیلگران که مربوط 
به اردیبهشت ماه بود، رشد 22 درصدی را تجربه 

کرده و به 60 درصد ارتقا پیدا کرده است.
مقایسه این میزان بازدهی با رشد 41.8 درصدی 
شاخص کل از ابتدای سال تاکنون نشان دهنده 
انتظار تحلیلگران از ادامه رشد بورس در سال 
جاری است. همچنین مجموع داده های این 
گزارش که با کوشش مدیریت سرمایه  کیان 
پیش بینی  آخرین  رشد  از  شده  گردآوری 

تحلیلگران از سودآوری شرکت ها حکایت دارد.
در این راستا تحلیلگران پیش بینی کردند، سود 
خالص شرکت های مورد بررسی رشدی 6.3 
درصدی را نسبت به انتظارات قبلی تجربه کند. 
نکته قابل اهمیت اما اثرپذیری پیش بینی ها از جو 

مثبت حاکم بر معامالت سهام است.
شرایطی که سبب شده با وجود افزایش کلیت 
تخمین ها، اختالف میان پیش بینی ها افزایش 

پیدا کند و اختالف نظرها بیشتر باشد.
 تداوم رشد سهام در سال جاری

تحلیلگران بازدهی شاخص کل بورس طی 
سال 98 را در محافظه  کارانه ترین سناریوها 
20 درصد پیش بینی می کنند. با این حال سقف 
بازدهی 80 درصدی برای این بازار در سال جاری 
برآورد شده که بر این مبنا، می توان عنوان کرد 
خوشبینانه ترین تحلیل ها انتظار برای رشد 27 
درصدی شاخص کل را در ادامه سال عنوان 

می کنند. میانگین انتظارات از روند شاخص 
بورس در سال جاری نیز بر رشد 60درصدی 

متکی است.
 تعدیل دالر با اصالح سیاست های ارزی

آزاد  بازار در مورد قیمت دالر  تحلیلگران 
و نیمایی نیز پیش بینی ها را ارائه کرده اند. بر 
اساس برآوردهای موجود، اجماع محتاطانه تری 
درخصوص نرخ دالر در بازار آزاد نسبت به آخرین 
دوره اجماع در اردیبهشت 98 مشاهده می شود. 
به این ترتیب در حالی که در اردیبهشت ماه، 
تحلیلگران قیمت دالر آزاد را در انتهای سال 
98 بطور میانگین 17500تومان فرض کرده 
بودند در این دوره، انتظارات را به 14500 تومان 

کاهش داده اند.
به نظر می رسد این نرخ عمدتا به دلیل اصالح 
برخی سیاست های اثرگذار در بازار ارز تعدیل 
شده است. همچنین این کارشناسان انتظار 
دارند دالر در بازار آزاد سال 98 را بیشتر از 13 
هزار تومان به پایان ببرد. درخصوص دالر نیمایی 

اما پیش بینی ها متفاوت است.
بر اساس داده های موجود، میانگین انتظارات به 
رشد یک درصدی نرخ دالر نیمایی تاکید دارد. به 
این ترتیب در حالی که اردیبهشت ماه، تحلیلگران 
قیمت دالر در سامانه نیما را در انتهای سال 
جاری،11481 تومان برآورد می کردند در این 
دوره انتظارات را به 11646 تومان افزایش داده اند.

پیش بینی ۵۲ گروه از صنایع بورسی و تورم، 
نرخ ارز و آینده روند بازار سهام
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 نگاه محتاط به روند بازار جهانی و بورس 
کاال

نگاه محتاطانه تحلیلگران از روند آتی بازار 
جهانی در این گزارش اجماع قابل مشاهده است. 
انتظاراتی که البته عمدتا به داده های بیرونی 
استخراج شده درخصوص این بازار باز می گردد. 
در این راستا میانگین بهای نفت از 67 دالر در 
اجماع اردیبهشت ماه، با کاهش 8 درصدی 62 

دالر پیش بینی شده است.
نرخ دالری ال پی جی و متانول صادراتی نیز در 
این اجماع به ترتیب با کاهش 8 و 5 درصدی 
نسبت به برآورد اردیبهشت ماه مواجه شده 
است. میانگین قیمت ریالی کاالهای پایه برای 
شرکت های بورسی نیز در حدود 5 درصد نسبت 

به اردیبهشت ماه کاهش یافته است.
 نگاهی به پیش بینی برخی صنایع بورسی 

در سال ۹۸
بــه رغـم انتظــارات محتـاطـانه تر نسبت 
بـه نـرخ دالر و قیـمت کاالهای پایه، 
پیش بینی سودآوری شرکت های 
بزرگ بازار، نسبت به آخرین 
دوره گزارش در انتهای 
 6 .3 ردیبــهشت، ا
افزایش  درصد 

یافته است. بیشتر شدن احتمال تک نرخی شدن 
ارز )اثرگذار بر صنایع دارو و غذا(، لحاظ شدن 
سود تسعیر در برخی صنایع )تاثیرگذار بر صنایع 
متانول و ال پی جی( و افزایش نرخ با اهمیت در 
ماه های )سنگ آهن، روانکار و سیمان(، علت 
اصلی بهبود سودآوری شرکت های بزرگ در نظر 

گرفته شده است.
در این میان نگاهی جزیی تر به اجماع تحلیلگران 
از روند قیمتی صنایع بورسی در سال جاری 

جالب توجه است.
در  شرکت کننده  کارشناسان  تحلیل های 
پیش بینی مورد اجماع حاکی از کاهش میانگین 
یک درصدی تخمین جدید سودآوری 8 شرکت 
زیرمجموعه گروه فوالد نسبت به آخرین تخمین 

در اردیبهشت 98 است.
این نگاه را می توان به روند قیمتی در بورس کاال 
و همچنین رشد نرخ سنگ آهن نسبت داد. در 
عین حال برآوردها حاکی از این موضوع است 
که سنگ آهنی ها اگر افزایش نرخ مناسبی را اخذ 
نکنند با ضعف سودآوری به خصوص در سه ماه 

نخست مواجه می شوند.
در این میان، روند قیمتی در بورس کاال نیز در 
اجماع تحلیلگران بی تاثیر نبوده است. عالوه بر 
این، نگرانی از قیمت جهانی کاالها نیز از دیگر 

موضوعات تهدیدکننده سودآوری شرکت های 
فوالدی است. با این حال شرکت های زیرمجموعه 
گروه های سنگ آهن، روی و مس که مورد پرسش 
تحلیلگران در اجماع پیش رو قرار گرفته به 
ترتیب با رشد 5، 13 و 5 درصدی نسبت به اجماع 

پیشین )تیر 98( همراه شده است. 
چهار شرکت پاالیشی مورد بررسی در اجماع 
میانگین  درصدی   4 کاهش  با  تحلیلگران 
بطه  ند. در را نتظار مواجه شده ا سود مورد ا
با برآوردهای ارائه شده باید توجه داشت هر 
پیش بینی بر مفروضاتی استوار است که بدون 

لحاظ آنها، تحلیل فاقد اعتبار خواهد بود.
از جمله نکاتی که می تواند در سنجش اعتبار 
پیش بینی ها مورد استفاده قرار گیرد باید به 
دامنه پیش بینی شده برای سودآوری شرکت ها 
و همچنین تعداد مشارکت کنندگان توجه کرد.

به عبارتی تعداد اندک پیش بینی ها می تواند 
ریسک عدم وقوع یک پیش بینی را بیشتر 
کند. در عین حال گسترده بودن دامنه مورد 
ند از  نتظار برای سودآوری شرکت ها می توا ا
احتماالت پیش  رو  ز حد  ا گستردگی بیش 
خبر دهد. در این شرایط، بررسی های بیشتر 
و رصد دقیق  متغیرهای مرتبط ضروری به نظر 

می رسد.
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نمودار بانک جهانی نشان می دهد 

ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی 
مانند سنگاپور )580 میلیارد دالر(، عربستان )240 میلیارد 

دالر(، امارات )390 میلیارد دالر( و اندونزی )210 میلیارد دالر( هم 
بسیار عقب تر و ضعیف تر است، صادرات ایران تنها )110 میلیارد دالر( 
است و سنگاپور به یکی از موفق ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.

این در حالیست که چین با )2500 میلیارد دالر( رتبه نخست بزرگ ترین 
صادرکننده جهان را دارد و آمریکا با )2350 میلیارد دالر( رتبه دوم.

حیرت انگیز این که مساحت سنگاپور تنها 722 کیلومتر است یعنی نصف مساحت 
جزیره قشم ایران و جمعیت آن تنها 5 میلیون نفر است یعنی در حدود جمعیت 
استان خوزستان! اما میزان صادرات و تجارت آن تقریبا 5 برابر کل کشور 

بزرگ و پرجمعیت ایران است!
یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی اقتصاد ایران فقدان صادرات 

کاالی ایرانی به جهان است که مسئولین هم هیچ 
استراتژی و توجهی برای جبران این ضعف 

بزرگ اقتصادی ندارند.

مقایسه حیرت انگیز

صادرات سنگاپور و ایران
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11
به اعتقاد فعاالن اقتصادی بخش معدن ظرفیت 
باالیی در اقتصاد دارد و با توجه به شرایط کنونی 

کشور، باید از این فرصت استفاده کرد.
با توجه به اعمال تحریم های جدید برای سال 
جاری »اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، 
پروژه توسعه فعالیت های اکتشافی«، »پروژه 
احیا«، »فعال سازی و توسعه معادن کوچک  
مقیاس به تعداد 150 معدن، پروژه تکمیل 
زنجیره ارزش فلزات اساسی )فوالد، مس و 
آلومینیوم(« و »پروژه تجهیز و نوسازی معادن 

کشور« پیش بینی شده است.
دکتر سیدرضا عظیمی مجری طرح احیای 
معادن کوچک در خصوص اجرای این طرح 
می گوید: در تاریخ 96/11/24 توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، خانه معدن ایران با 
دو شرکت میدکو و گل گهر و انجمن سنگ آهن 
ایران در قالب دو تفاهم نامه  چهار جانبه به صورت 
مجزا امضاء گردید. پس از امضای تفاهم نامه ها 
ریاست وقت سازمان ایمیدرو پیاده سازی و 
برنامه ریزی اجرایی تفاهم نامه ها را به شرکت 
تهیه و تولید ابالغ نمود که به منظور یکسان سازی 
فرآیند و ساختار تصمیم گیری و اطالع رسانی به 
سازمان صمت استان ها وزیر محترم وقت جناب 
آقای شریعتمداری طی ابالغی شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی را به عنوان مجری طرح 

معرفی نمودند. 
این مجری توانمند در ادامه افزود: به منظور 
تسهیل فرآیند اداری و تصمیم گیری در تاریخ 
97/05/10 توسط وزیر محترم وقت جناب آقای 
شریعتمداری موضوع انعقاد تفاهم نامه های جدید 
و امضای آنها نیز به شرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران تفویض گردید.
عظیمی با تاکید بر نقش مهم این طرح می گوید: 
با توجه به اینکه بخش معدن یکی از فرصت های 
ایجاد اشتغال پایدار و مزیت موجود در کشور 
می باشد در اسفند ماه سال 1397 طرح احیاء، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به 
عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی در وزارت 

صمت مصوب گردید.
همچنین با توجه به نوع ساختار جدید طرح در 
قالب پروژه اقتصاد مقاومتی آقای دکتر رحمانی 
مقام عالی وزارت صمت به منظور ایجاد تمرکز و 
تدوین برنامه ریزی اجرایی در تاریخ 98/02/19 
طی حکمی موضوع مسئولیت اجرای پروژه را 
در قالب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر پیگیری و 
برنامه ریزی و پایش مستمر به دکتر غریب پور 

ریاست ایمیدرو ابالغ نمود. 
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار »اصفهان صنعت« 
مبنی بر اینکه چرا این طرح را می توان جزو 
طرح های مقاومتی دانست، می گوید: با توجه 
به شرایط تحریم های ظالمانه و منویات مقام 

معظم رهبری مبنی بر تقویت و تاکید بر توجه به 
معدن به عنوان یکی از فرصت های منابع طبیعی 
و ذخایر موجود در کشور و اهمیت این طرح در 
خصوص اتکای بر مزیت نسبی منطقه ای، ایجاد 
اشتغال پایدار و تاثیر پذیری کمتر از تحریم ها به 
عنوان یک فرصت در کشور موجب شد که آنرا 
به دلیل اهمیت موضوع جزو طرح های اقتصاد 
مقاومتی قرار دهند. بومی سازی و پراکندگی 
معادن کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته نیز 

مزید بر این توجه گردید. 
عظیمی  در  خصوص اینکه طرح چه معادنی بیشتر 
مورد توجه و نظر است ، اظهار می دارد: مبنای 
اصلی طرح برای معادنی است که دارای گواهی 
کشف، پروانه بهره برداری می باشند و غیرفعال و یا 
زیر ظرفیت بوده و نیز معادنی که به عنوان مزیت 

نسبی منطقه ای لحاظ شوند.
به لحاظ ماده معدنی در فاز اول معادن فلزی لحاظ 
گردیده بود که با توجه به تغییر شرایط طرح به 
اقتصاد مقاومتی و استقبال انجام شده، مواد معدنی 

غیر فلزی نیز به آن اضافه گردید. 
مجری طرح احیای معادن کوچک با عنوان اینکه 
این طرح به عنوان پایلوت در استان های خراسان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، زنجان و 
هرمزگان در سال 97 انجام شد و در سال جاری 
پایش برای مابقی استان ها در برنامه کاری قرار 

گرفته است به سخنان خود پایان داد.

مجری طرح احیای معادن کوچک:

بخش معدن از فرصت های ایجاد اشتغال 
پایدار و مزیت موجود در کشوراست

دکتر سیدرضا عظیمی
مجری طرح احیای معادن کوچک
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صنعت نمایشگاهی اصفهان در سال های اخیر 
رونق ویژه ای یافته است. طی سال های اخیر هم 
اعتماد بخش های مختلف به نمایشگاه بیشتر شده 
و هم فعاالن اقتصادی توانسته اند نتایج مثبتی 
از حضور در نمایشگاه دریافت کنند. این موضوع 
سبب می شود که اقتصاد استان به سمت رونق و 
توسعه گام بردارد. علی یارمحمدیان، مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان که در دو 
سال اخیر فعالیت های مطلوبی در توسعه صنعت 
نمایشگاهی اصفهان انجام داده، اعتقاد دارد که نیاز 
است با بهره گیری از اصول علمی، شرایط مطلوبی 
برای توسعه این صنعت و یاری فعاالن اقتصادی 
توسط نمایشگاه ایجاد شود. او از واقعیت هایی 
سخن می گوید که بر صنعت نمایشگاهی استان و 
کشور حاکم است و تاکید دارد باید در جهت اصالح 
رویکردها، تالش های اساسی صورت پذیرد. گفتگو 
با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان را در ادامه بخوانید.
  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان در سال ۹۸ چه برنامه هایی برای 
توسعه اقتصادی و همچنین حمایت از 

کسب و کارهای مختلف دارد؟
نمایشگاه اصفهان با بررسی همه جوانب، رفع 
نقاط تاریک تقویم و همچنین ایجاد روحیه 
سخت کوشی در میان کارکنان، 55 رویداد 
نمایشگاهی را برای سال 98 پیش بینی کرده است. 
این دیدگاه متاثر از این بوده که نمایشگاه نقش 
تاثیرگذاری در خروج بنگاه های اقتصادی و کسب 
و کارهای مختلف از رکود دارد. در طول فعالیت 
26 ساله شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، هیچ گاه تعداد رویدادهای نمایشگاهی این 
شرکت از تعداد مشخصی فراتر نرفته بود اما طی دو 
سال اخیر با برنامه ریزی های منسجم، موفق شدیم 
بر تعداد رویدادهای نمایشگاهی اصفهان بیفزاییم. 

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که 
بدانیم با تمامی تالش ها و برنامه ریزی های انجام 
شده، در سال گذشته 49 عنوان نمایشگاهی اجرا 
شده و در سال جاری نیز 55 عنوان نمایشگاهی 
پیش بینی شده که می تواند نقش تاثیرگذاری در 
رونق تولید و توسعه فروش کسب و کارها داشته 

باشد. 
  از صحبت های شما اینگونه استنباط 
می شود که توانسته اید رونق مطلوبی در 
صنعت نمایشگاهی اصفهان ایجاد کنید. 
آیا در استان های دیگر نیز چنین رونقی را 

شاهد بوده ایم؟
خیر؛ نمونه مشابه برخی نمایشگاه هایی که برای 
سال 98 در اصفهان برنامه ریزی شده اند، در دیگر 
استان ها و حتی نمایشگاه بین المللی تهران لغو و 
منتفی شده اند. وضعیت پرنوسان اقتصادی، تمایل 
شرکت ها و کسب  و کارها برای حفظ وضعیت 

ایده های مدیرعامل نمایشگاه اصفهان برای رونق بخش تولید

نمایشگاه؛ شکوفایی، رونق و ثروت را به دنبال دارد
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موجود و همچنین انصراف بنگاه های اقتصادی از 
اجرای برنامه های توسعه در فعالیت های خود سبب 
شده تا تمایل کمتری به حضور در نمایشگاه ها 
عناوین  از  بسیاری  بنابراین،  باشند؛  داشته 
نمایشگاهی در استان های دیگر پیش از برگزاری 
لغو و منتفی شده اند اما نمایشگاه اصفهان تالش 
کرده شرایطی برای فعاالن اقتصادی فراهم کند 
که بتوانند با هر وضعیتی در نمایشگاه حاضر شوند 

و محصوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند.
  آیا تالشی که شما برای توسعه صنعت 
نمایشگاهی در اصفهان انجام می دهید، 
به رونق کسب و کارها نیز می انجامد یا 
نمایشگاهی، صرفا جنبه ی  فعالیت های 

نمایشی دارند؟
با جدیت اعتقاد داریم که حضور در نمایشگاه ها، 
می تواند به توسعه و رونق کسب و کارها منجر 
شود و بر همین اساس تالش می کنیم نمایشگاه ها 
با حضور همه  و  بهترین شکل ممکن  به  را 
جانبه صاحبان کسب و کار از استان اصفهان و 
دیگر استان های کشور برگزار کنیم. از ابتدای 
سال 98 تا پایان تیرماه، هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان، 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و 
صنایع وابسته، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات خودرو، یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی، هفدهمین نمایشگاه 
نمایشگاه  سومین  چوب،  صنایع  بین المللی 
تخصصی مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت، 
یازدهمین نمایشگاه ملزومات، مواد اولیه ، خدمات 
و صنایع وابسته چاپ و بسته بندی، هفتمین 
نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش و هفتمین 
نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن از 
جمله نمایشگاه هایی بوده اند که برگزار شده اند و 
با برخورداری از کیفیت بسیار مطلوب، توانسته اند 
نیازهای مخاطبان این رویدادها را به خوبی پاسخ 
گویند. درباره تاثیر حضور شرکت ها در رویدادهای 
نمایشگاهی بر روند فروش محصوالت و یا انعقاد 
قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی نیز باید 
به این نکته اشاره کنم که حضور در رویدادهای 
نمایشگاهی همواره با اثرات درخور توجهی همراه 
بوده است؛ البته به شرط آنکه شرکت ها بتوانند از 
موقعیت های ایجاد شده در این رویدادها به نحو 
احسن استفاده کنند. حضور در یک نمایشگاه تنها 
به انعقاد قرار داد و یا فروش محصوالت محدود 

نمی شود، بلکه برقراری یک ارتباط کاری و یا 
رونمایی از یک محصول می تواند با نتایج فراوانی از 

حیث همکاری های آتی همراه باشد.
  نمایشگاه ها چگونه می توانند در رونق 

تولید تاثیر بگذارند؟
صنعت نمایشگاهی نه به عنوان راهکاری مقطعی 
و موقت، بلکه به عنوان سیاستی همیشگی و 
بنیادین، اقتصاد ایران را به ساحل شکوفایی 
و رونق و ثروت می رساند؛ به شرطی که همه 
عوامل یکپارچه و همسو در خدمت اجرای درست 
سیاست ها باشند. در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
و رونق تولید باید دریچه و نگرش جدیدی به 
روی صنعت نمایشگاهی کشور گشوده شود و 
به این صنعت نگاه حمایتی داشته باشیم. در 
همسایگی ما کشورهایی هستند که فقط ربع قرن 
فعالیت های نمایشگاهی دارند اما با اصالح نگرش 
خود در مدت کوتاهی از نمایشگاه داری سوله ای به 
نمایشگاه داری مدرن و هدفمند تبدیل شده اند. 
یک تغییر در نگرش  این کشورها، این بوده که 
به اهمیت »حمایت« پی برده اند تا آنجا که 80 تا 
100 درصد هزینه های مشارکت تولیدکنندگان و 
صنعتگران خود را در نمایشگاه های معتبر جهان 
تقبل می کنند و می پردازند؛ در حالی که ما در 
ایران به صادرات نفت و مواد معدنی خام اکتفا 
کردیم، آنها فناوری های پیشرفته جهان را وارد 
کشورشان کردند. من با صراحت و جدیت می گویم 
اگر تصمیم گرفته ایم بودجه کشور را از تسلط نفت 
برهانیم باید راهکارها و ابزار مناسب را به کار گیریم 
که صنعت نمایشگاهی یکی از کارسازترین و 

مهم ترین این ابزار است. 
  صنعت نمایشگاهی چگونه می تواند در 
توانمندسازی صنعت و معدن نقش آفرین 

باشد؟
اهمیت نمایشگاه های تجاری در رونق اقتصادی 
یک شهر یا کشور، موضوعی نیست که به راحتی 

قابل چشم پوشی باشد. به جرات می توان گفت 
نمایشگاه، روزنه امید را در دل فعاالن بخش های 
گوناگون حوزه اقتصادی ایجاد می کند. چرا که 
نمایشگاه ها، محلی برای عرضه فعالیت ها و 
به منصه ظهور رسیدن ایده های فعاالن اقتصادی 
است. پس می توان این گونه عنوان کرد که 
نمایشگاه، روزنه امیدبخش صنعت نیز به شمار 
می رود. براساس تعاریف موجود و همچنین 
تجربه های سال های گذشته، نمایشگاه یک 
پایگاه بزرگ برای تبادل اطالعات ، حرکت 
به سوی اقتصاد باز و رو به رشد ، جهش صادراتی ، 
نگاه مدبرانه به خواسته ها و عالقه  مندی های 
مشتریان و رصد مداوم سلیقه های آنها ، ارزیابی 
کارشناسانه بازارهای گوناگون و دستیابی به 
دانش و فناوری روز جهان و پدیده های نوین علم 
و صنعت و انتقال فناوری است. نمایشگاه، فضایی 
مناسب برای به نمایش گذاشتن توانمندی ها و 
قابلیت های فنی و آخرین دستاوردهای واحدهای 
تولیدی و خدماتی و نوعی ارتباط زنده و موثر با 
مصرف کننده ، مشتری و فعاالن گوناگون صنعت 
و قشرهای گوناگون مردم است. براساس این 
تعریف، حضور در نمایشگاه یکی از مهم ترین 
ابزارهای بازاریابی و شناخت بازارهای جدید و 
ارزیابی بازارهای موجود و نوعی خودارزیابی از 
وضعیت حضور هر مجموعه در بازارهای داخلی و 
خارجی است. یکی از مهم ترین دستاوردهای هر 
نمایشگاه، ارتباطات موثر و گسترده و پایداری 
است که در نمایشگاه ها شکل می گیرد و منجر 
به همکاری های گسترده و بلندمدت می شود 
و نیز تفاهم و گفت وگوی بین ملل و فرهنگ ها 
که عالوه بر کمک به رشد صادرات به رونق 
اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. 
نمایشگاه ها اکنون به ابزار بسیار مهمی برای 
و  داخلی  به مصرف کننده  تولیدات  نمایش 
خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای تولیدات 
بیشتر و پیشنهاد هایی به مصرف کنندگان و 
تاجران تبدیل شده است. همچنین به عنوان 
محل مناسبی برای تبادل اطالعات علمی، 
بازرگانی و تجاری و رقابت شرکت های گوناگون 
نقش کلیدی و مهمی دارند. همین موضوع باعث 
می شود تولیدکنندگان به نقاط ضعف تولیدات 
خود بیشتر پی ببرند و در رقابت با محصوالت 
شرکت های رقیب متوجه نواقص خود شده و در 

راستای رفع یا کمرنگ کردن آنها گام بردارند. 

اگر تصمیم گرفته ایم بودجه 
کشور را از تسلط نفت برهانیم 

باید راهکارها و ابزار مناسب 
را به کار گیریم که صنعت 

نمایشگاهی یکی از کارسازترین 
و مهم ترین این ابزار است
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شهرک های صنعتی
بستر مناسبی برای 

استقرار و شکوفایی 
بخش های تولیدی و 

صنعتی کشور

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، ضمن تبریک 21 مرداد روز حمایت 
از صنایع کوچک شهرک ها و نواحی صنعتی 
کشور را محمل مناسبی برای استقرار و شکوفایی 

بخش های تولیدی و صنعتی کشور دانست.
محمدجواد بگی طی مصاحبه ای با خبرنگار 
»اصفهان صنعت« اظهار داشت: شهرک های 
صنعتی استان اصفهان تاکنون با ایجاد بیش از 
130 هزار شغل و ارزش افزوده مناسب، سهم 
ویژه ای از اقتصاد صنعتی ترین استان کشور را 
برخوردار بوده و با حمایت مناسب از صنایع کوچک 
و متوسط استان می توان شاهد افزایش چشمگیر 
این اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و کمک به 
ارتقاء سطح معیشتی شهروندان در استان و کشور 

باشیم.
وی اصفهان را استان اول صنعتی و دوم معدنی 
کشور عنوان و تصریح کرد: دیار نصف جهان با 
برخورداری از 9800 واحد صنعتی از ظرفیت 
بسیار بی نظیری در بخش صنعت برخوردار است 
و عالوه بر این بیش از 43 درصد از اصناف اصفهان 
را واحدهای صنفی تولیدی تشکیل می دهند که 

همین امر نشان دهنده ظرفیت بی نظیر استان در 
بخش صنایع کوچک و متوسط است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، صنایع کوچک و متوسط را یکی از 
پایه های اصلی اشتغالزایی در بخش صنعت استان 
دانست و گفت: در نزدیک به چهار دهه گذشته، 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان با انعقاد بیش 
از 9200 قرارداد، 5800 واحد صنعتی فعال و 
اشتغالزایی بیش از130 هزار نفر مهم ترین میزبان 

صنایع کوچک و متوسط بوده است.
وی شکسته شدن رکورد 10 ساله این شرکت در 
حوزه واگذاری و تأمین منابع در سال 1397 را یکی 
از مهمترین افتخارات حاصل شده در سال گذشته 
عنوان کرد و افزود: به رغم وجود چالش های 
عظیم ارزی در سال گذشته با تشدید جنگ 
اقتصادی تحمیل شده بر کشور با خروج غیرقانونی 
و یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های 
غیرقانونی بر اقتصاد ایران، این شرکت در سال 
"حمایت از کاالي ایراني" موفق به شکستن رکورد 
حجم واگذاری های بیش از 10 سال گذشته در این 

استان شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
اصفهان افزود :عالوه بر این تاکنون حمایت های 
ویژه ای از صنایع کوچک و متوسط استان انجام 
دادیم که بیش از 10 درصد از منابع این شرکت 
جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط در 
قالب فن بازارها، مرکز مبادالت پیمانکاری 
فرعی )SPX(، کلینیک های خدمات مشاوره ای 
کسب و کار، تورهای صنعتی و تجاری، شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین 

آموزش هزینه شده است.
محمدجواد بگی خوشه های صنعتی و کسب و کار 
را یکی دیگر از ظرفیت های مناسب استان ارزیابی 
کرد و افزود: اصفهان با شناسایی 53 خوشه رتبه 
نخست خوشه های صنعتی کشور را داراست که 
تاکنون فعالیت 8 خوشه در استان خاتمه یافته و 

کارآفرینی و بهبود فضای 
کسب و کار مهم ترین راهکار 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد رونق در تولید و اشتغال است
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خوشه های لبنی گلپایگان و فرش دستبافت نائین 
نیز در حال پیاده سازی است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان با تاکید بر ضرورت توسعه تولید و 
ارزش  آفرینی در کشور به منظور بهبود سطح 
معیشت شهروندان و ایجاد اشتغال پایدار تصریح 
کرد: کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار 
مهمترین راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

و ایجاد رونق در تولید و اشتغال است.
محمد جواد بگی ایجاد نهضت خدمت رسانی و 
حمایت از توسعه صنعتی و فراصنعتی به ویژه در 
شهرکها و نواحی صنعتی استان را بستر مناسبی 
برای فعالیت و سرمایه گذاری کارآفرینان جوان 

دانست.
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز برخی از فعاالن 
اقتصادی، مسئوالن و مردم متوجه تحمیل جنگ 
اقتصادی برکشور نشده اند، گفت: در دوران جنگ 
تحمیلی آحاد جامعه به دلیل ملموس بودن 
تجاوز عراق به خاک کشور، متوجه جنگ بودند 
و برای موفقیت کشور در این جنگ نابرابر تالش 
و جانفشانی می کردند اما جنگ اقتصادی تحمیل 
شده بر کشور به صورت مناسب در جامعه میان 
سیاستگذاران،  فعاالن اقتصادی و عامه مردم 
درک نشده و به همین دلیل تالش های الزم برای 

پیروزی در این جنگ صورت نگرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان تسهیل قوانین و بهبود فضای کسب و کار 
کشور را در شرایط جنگ اقتصادی مهم دانست و 
افزود: در دوران جنگ نباید مثل دوران آرامش 
قوانین یکسان باشد بلکه باید در این شرایط سخت 
اقتصادی، قوانین تسهیل و شرایط الزم برای رونق 
تولید، خروج از رکود و رفع مشکالت اقتصادی 

فراهم شود.
وی توجه به معافیت های گمرکی، کاهش سود 
بانکی و اصالح نظام مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی 
در شرایط سخت اقتصادی را از جمله مصادیق 
بارز کمک دولت به صنعت برای خروج از رکود 
بیان کرد و افزود: بدیهی است اخذ مالیات های 
سنگین از تولیدکنندگان مغایر با سیاست های 

ایجاد رونق در تولید خواهد بود. محمد جواد بگی 
افزود: در شرایط فعلی که سرمایه گذار به سختی 
فعالیت می کند باید معافیت های مالیاتی و معافیت 
گمرکی برای صادرات محصول و واردات مواد اولیه 
قائل شویم تا سرمایه گذاران انگیزه بیشتری برای 

ایجاد رونق در تولید داشته باشند.
تـوسعــه صنعتـی منــاطـق محـروم و 
کم برخوردار استان از اولویت های اصلی 

این شرکت است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
و  محروم  مناطق  صنعتی  توسعه  اصفهان 
کم برخوردار استان به منظور اشتغالزایی و رفع 
محرومیت از این مناطق را از اولویت های این 
شرکت و گام مهمی در تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی، کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال 
مد نظر مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: به 
همین منظور برای تشویق سرمایه گذاری در این 

مناطق، مشوق های ویژه ای در نظر گرفتیم.
وی ایجاد بسترهای مناسب و زیر ساخت های الزم 
برای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی 
این مناطق را نیز گام  مهمی در توسعه صنعتی و 
اشتغالزایی در این مناطق ذکر کرد و افزود: کمبود 
آب یکی از چالش های اصلی مناطق شرق و شمال 
استان اصفهان است که خوشبختانه در سال های 
اخیر این شرکت گام های مهمی در جهت تامین 

آب مورد نیاز صنایع در این استان برداشته است.
پیشگامی شهرک های صنعتی درایجاد 
فضای سبز، حفظ محیط زیست و توسعه 

پایدار
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
اصفهان مشکالت زیست محیطی و ریزگردها را 
یکی از مهمترین چالش های امروز کشور عنوان 
کرد و گفت: شهرک های صنعتی باید همانند 
گذشته که در اغلب موارد صنعتی و تکنولوژیکی در 
کشور پیشرو و تاثیر گذار بوده، در ارتقای فرهنگ 
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشور نیز 

پیشگام باشد.
محمد جواد بگی با بیان اهمیت و ضرورت توجه به 
محیط زیست و ایجاد و توسعه فضای سبز، به ویژه 

در شهرکهای صنعتی افزود: در سال های گذشته 
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مهمترین دغدغه 
مدیران کشور و فعاالن اقتصادی در همه سطوح 
بوده است، اما امروزه محیط زیست و مشکالت 
ناشی از ریزگردها به چالش اصلی کشور و دغدغه 
دولتمردان و مردم تبدیل شده است که باید با 
توجه ویژه به حفظ محیط زیست و توسعه   های 

گیاهی کشور به مقابله با این چالش ها بپردازیم.
وی به اقدامات ویژه این شرکت جهت توسعه فضای 
سبز شهرکهای صنعتی استان علیرغم وجود بحران 
خشکسالی و کم آبی در سال های اخیر اشاره کرد و 
گفت: با توجه به مشکالت جدی کم آبی در استان، 
کاشت درختان مقاوم در برابر کم آبی، استفاده از 
آبیاری مدرن و ایجاد تصفیه خانه های فاضالب و 
استفاده از پسآب ها، سه اقدام اساسی این سازمان 
برای توسعه فضای سبز شهرکهای صنعتي بوده 

است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، گسترش تصفیه خانه های فاضالب 
شهری و صنعتی را از مهمترین سیاست های این 
شرکت جهت مقابله با بحران کم آبی استان عنوان 
کرد و افزود: تجربه موفق اجرای تصفیه خانه های 
فاضالب شهری و پسآب صنعتی در شهرک های 
صنعتی استان می تواند بعنوان یک الگوی موفق 

در همه شهرک های صنعتی کشور تبدیل گردد.
وی احداث تصفیه خانه های صنعتی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی را گام موثری برای کاهش 
آالیندگی زیست محیطی صنایع و همچنین تامین 
آب مورد نیاز صنعت و فضای سبز شهرک های 
صنعتی دانست و تصریح کرد: شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان عالوه بر احداث تصفیه 
خانه های صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی، 
انتقال فاضالب های شهری را به این تصفیه خانه ها 
در دستور کار دارد که با این اقدامات، از یکسو آب 
پایدار شهرک ها و نواحی صنعتی تامین خواهد شد 
و از سوی دیگر با جمع آوری فاضالب و پساب های 
شهری و صنعتی و همچنین توسعه فضای سبز 
شهرک های صنعتی، گام های ارزشمندی برای 

حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد.
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شهرک هاي صنعتي به دلیل نقش بسیار ارزنده و مهمي که در راسـتاي ایجـاد 
اشـتغال، تعـادل اقتصادي، استفاده از توانمندي ها و پتانسیل هاي استان ها 
و بهبود وضع صـادرات در یـک کشـور دارند، از اهمیت بسیاري برخوردار 
هستند  به همین سبب ارزیـابي عملکـرد شـهرک هاي صـنعتي شناسـایي 
نقـاط قـوت ضـعف آنهـا و ارائـه راهکارهاي الزم براي بهبود وضع مالي آن ها 

کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
در همین راستا، حسن کلباسی مدیرعامل شهرک صنعتی جی در مصاحبه 
اختصاصی با »اصفهان صنعت«، مالیات بر ارزش افزوده را معضل بزرگ 
تولیدکنندگان عنوان و اظهار داشت: قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف 
کننده نهایي دریافت شود اما از تولیدکنندگان نیز دریافت مي شود. مدیرعامل 
شهرک صنعتی جی با بیان اینکه این موضوع، مشکالت زیادي را ایجاد کرده 
است، افزود: اگر دولت نمي تواند این مشکل را حل کند، الاقل رقم آن را کاهش 
دهد. وي بخشي از تورم موجود را مربوط به این موضوع دانست و تصریح کرد: 
در دنیا اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد بطور توامان رایج نیست 
زیرا به بخش تولید فشار مضاعف وارد مي کند.  کلباسی با بیان اینکه هزینه هاي 
تولید بسیار افزایش یافته است، تاکید کرد: قوانین، دست و پاي مدیران پایین 
دستي را بسته است و در صورتي که قصد همکاري داشته باشند امکان آن 

وجود ندارد.
وي با بیان اینکه صنعتگران اصفهاني پس از تهران، تحت بیشترین فشارها در 
بخش دارایي هستند، گفت: برخي قوانین و ضوابط براي ممیزان امور مالیاتي 
در استان تعریف نشده و مسائلي را براي واحدهاي تولیدي ایجاد کرده که الزم 

است نگاه ویژه اي براي رفع آن به اصفهان شود.
این فعال صنعتي اضافه کرد: بسیاري از دستورالعمل هاي بانکي نیز مربوط به 
سال هاي پیش است و باید متناسب با شرایط رکود و تحریم ها، اصالح شود. 
وی با ابراز تاسف از تعطیلی 80 درصد واحد تولید اذعان داشت: تنها 20درصد 
واحد های تولیدی نیروی کار دارند و فعال هستند. کلباسی  با ذکر اینکه شهرک 
صنعتی جی قدیمی ترین منطقه صنعتی در ایران است، خواهان حل مشکالت 
مربوط به آب آشامیدني و شبکه برق این شهرک شد و گفت: نرده گذاری و 

آسفالت از موارد ضروري است و باید به آن رسیدگی شود.
مدیر عامل شهرک صنعتی جی با اشاره به سخنان رهبر معظم در خصوص 
اینکه رکود ربطی به تحریم ها ندارد تصریح کرد: پدیده تحریم به معنای موانع 
فعالیت در مسیر کسب و کار و ناشی از عوامل خارجی و داخلی است، به عنوان 
مثال در برخی موارد متعدد مقررات و دستورالعمل ها و بخش نامه ها جای خود 
را به تناقض می دهند و قوانین همدیگر را نقض می کنند عالوه براین، عدم 
اقدام به موقع نیز می تواند نوعی خودتحریمی محسوب شود. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: بنگاه ها و کسب و کارها در اثر تحریم ها برای تأمین مواد 
اولیه دچار مشکل می شوند و البته در این میان بنگاه های کوچک و متوسط 
آسیب بیشتری می بینند. کلباسی در خاتمه یادآور شد: پیامدهای انتخاب 
مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه، طوالنی شدن زمان، افزایش هزینه 
و ریسک های مالی سه اثر وضعی انتخاب مسیرهای جایگزین در مواجهه با 
تحریم هاست که امیدواریم بوسیله مدیریت بحران و برنامه ریزی دقیق برای 

تولید و اشتغال کاربردی گردد.

مدیر عامل شهرک صنعتی جی مطرح کرد:

مالیات بر ارزش افزوده 
بزرگترین معضل 

تولیدکنندگان
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وجود ذخایر عظیم سنگ در کشور، ایران را به یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان سنگ در جهان تبدیل 
کرده که دو هزار معدن سنگ در کشور به استخراج 
سنگ مشغول هستند و ایران بخش عمده ای از 

ذخایر سنگ تراورتن جهان را در اختیار دارد.
در حال حاضر بیش از شش هزار واحد فرآوری 
سنگ در کشور وجود دارد و می توان گفت وضعیت 
مطلوبی برای تولید و صادرات سنگ تزئینی در 
کشور فراهم است، اما این صنعت در حال حاضر 
با مشکالت بسیاری دست  و پنجه نرم می کند 
همچنین طی دهه های اخیر شاهد هستیم که 
برخی از کشورهای تولیدکننده سنگ در دنیا 
توانسته اند با اندیشیدن تمهیداتی، صادرات سنگ 
خود را به چندین برابر افزایش دهند، اما در کشور 
ما باوجود ظرفیت بزرگ صنعت سنگ، در سال های 
اخیر شاهد روند رو به افول آن بوده ایم اما متاسفانه 
برخی اقوال از واردات سنگ به کشور خبر می دهند 
که این مسئله هم نمکی دیگر بر زخم صنعت سنگ 
کشور است که بیش  از پیش این صنعت را به سوی 
افول می کشاند و با توجه به اینکه در حال حاضر 
نسبت به یک دهه قبل، تعداد معادن و کارخانه های 
فرآوری سنگ کشور به بیش از دو برابر افزایش یافته، 
اما شاهد هستیم که باوجود این افزایش، میزان 
صادرات ساالنه سنگ فرآوری شده نسبت به قبل 

تغییر چندانی را تجربه نکرده است.
مباحث ذکرشده نشان از وجود مشکالتی در حوزه 
صنعت سنگ کشور و لزوم حل این مشکالت دارد 
و اینکه بایستی راهکاری اصولی برای این صنعت 
گرفتار در مشکالت مختلف اندیشیده و اجرایی 
شود؛ حسین امیریوسفی رییس هیات امنا شهرک 
صنعتی محمودآباد در خصوص این موضوع اظهار 

می دارد: بر مبنای ارزیابی هایی که در چند سال 
اخیر صورت گرفته، آنچه به دست آمده این است 
که میزان صادرات صنعت سنگ کشور پایین بوده 
و قابل مقایسه با ظرفیت ها و پتانسیل های کشور در 
حوزه استخراج و فرآوری سنگ نیست و اگر مجموع 
واحدهای فرآوری سنگ در ایران ساالنه 26 میلیون 
دالر صادرات دارند، اما ظرفیت موجود برای صادرات 
بسیار بیشتر از این میزان است و می تواند 5 برابر 

صادرات نفت ارز آوری داشته باشد.
رییس هیات امنا شهرک صنعتی محمود آباد در 
ادامه می افزاید: چنانچه یک برنامه راهبردی بر 
مبنای از میان برداشتن مشکالت و موانع صنعت 
سنگ و افزایش تولید صادراتی و رقابت پذیر فراهم 
شود، این بخش ساالنه بیش از هفت میلیارد دالر 
برای کشور ارزآوری خواهد داشت که وضعیت 
کنونی صادرات سنگ مناسب کشوری که ناب ترین 
معادن سنگ دنیا ازجمله گرانیت و تراورتن را در 
اختیار دارد نیست و برای حل این مشکل نیازمند 
یک راهبرد و سیاست گذاری درست و اجرایی شدن 

برنامه ها هستیم.
امیریوسفی خاطرنشان می کند: در حال حاضر 
فعاالن صنعت سنگ در حوزه صادرات با مشکالت 
بسیاری مواجه هستند و موانع موجود موجب شده 
که نتوانیم از ظرفیت  عظیم سنگ کشور به نحو 
مطلوب بهره بگیریم، بنابراین در برخی مباحث 
مرتبط به این حوزه نیاز به بازنگری وجود دارد مانند 
دغدغه های صادرات که گریبان گیر تولید کننده 
است که چندی پیش در راستای حمایت از صنعت 
سنگ، سند چشم انداز صادرات این صنعت تدوین 
شد، اما در عمل رنگ اجرا به خود نگرفت و مشکلی 

از صنعت سنگ کشور رفع نکرد.

او با بیان اینکه باید به نحوی برنامه ریزی شود 
که واحدهای تولید سنگ کشور به سمت تولید 
صادراتی پیش روند و این امر نیز مستلزم همکاری ها 
و حمایت هایی از سوی دولت برای رونق بخشی 
به این واحدها است تا برای تولید رقابت پذیر 
آماده شوند می گوید: یکی از معضالت بزرگ 
تولیدکنندگان این بخش مالیات های سنگینی 
است که پرداخت می شود ولی در ازای آن هیچ 

خدماتی شامل حال این صنف نمی گردد. 
امیریوسفی در خصوص تجهیزات تولید این 
صنعت تصریح می کند: این محصوالت عمدتاً 
وارداتی بودند که افزایش قیمت و هزینه های 
تولید، سایه رونق و فعالیت را از سر واحدهای تولید 
و فرآوری سنگ برداشته و مشکالت بیشتری را 
برای این واحدها رقم  می زنند که خوشبختانه 
بنا به درخواست ما اکنون با همکاری دانشگاه 
صنعتی و شهرک علمی  تحقیقاتی توانسته ایم 
دستگاه های ایرانی تولید و با یک پنچم قیمت  به 

تولید کنندگان صنعت سنگ عرضه کنیم.
رییس هیات امنا شهرک صنعتی محمودآباد در 
پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه حل مشکالت 
موجود سبب می شود که واحدهای فرآوری سنگ 
به ارتقای کیفیت تولید و تولید رقابت پذیر برای 
حضور در بازار جهانی روی بیاورند، می گوید:به نظر 
می رسد صنعت سنگ کشور به عنوان بخشی که در 
صورت حمایت، می تواند در حوزه اقتصادی کشور 
درآمدزایی ساالنه سرشاری داشته باشد، هم اکنون 
با تأثیرپذیری از مشکالت اقتصادی و سایر موانع 
توان توسعه و رونق ندارد و قطعاً تصمیم گیری 
اصولی مبتنی بر رونق تولید و صادرات این بخش، 

می تواند راهگشا و کارساز باشد.

رئیس هیأت امنا شهرک صنعتی محمودآباد

صادرات سنگ می تواند پنـج برابر 
صادرات نفت ارزآوری داشته باشد
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در قرن بیست  و یکم، چین نظریه  توسعه  همه جانبه و هماهنگ بین انسان و 
طبیعت، شهر و روستا، شرق و غرب، و اقتصاد و جامعه را مطرح کرد و گام های 
مهمی را برای تحقق آن برداشت. الگوی برنامه ریزی توسعه در کشور چین 
سبب رشد چشمگیر اقتصادی در این کشور شده است و آن را به اقتصاد اول 

جهان تا سال 2050 تبدیل خواهد کرد.
توسعه دانش، پژوهش و فناوری

طی دهه های اخیر یکی از برنامه های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، 
تقویت و بومی سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان 
چینی اهمیت داشت که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه های 
آموزشی، پژوهشی و فناوری کردند. در واقع چینی ها مسئله ی »علم و 
فناوری« را موضوعی ملی لحاظ کرده، هرگز پیشرفت در این عرصه را معطل 
حضور بخش خصوصی نکرده اند. از جمله اقدامات مهِم حاکمیت چین برای 
توسعه و بومی سازی فناوری، ایجاد ده ها »منطقه ی ویژه ی فنون اقتصادی و 
علوم و فناوری های جدید« بوده  است. برنامه ی اصلی این شهرک ها، انتقال و 
بومی سازی فناوری های جدید در این کشور بوده  است. به همین جهت است 
که بیش از 60 درصد صادرات کشوری که 50 درصد مردم آن کشاورز هستند 

را محصوالت با فناوری باال تشکیل می دهد. 

الگوی تجارت خارجی مستقل
اگرچه در نگاه اول، یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی چین، باز شدن درهای 
این کشور به روی همسایگان و جهان دانسته می شود، اما واقعیت این است که 
حضور این کشور در عرصه ی بین المللی و جهانی حضوری کاماًل هوشمندانه، 

برنامه ریزی شده و به موقع بوده است.
چینی ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی )که 
پیشتر نام آن گات بود( ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه های 
پیش از آن، رشد قابل توجهی کرده تا حدی که هم اکنون این کشور به اولین 

صادرکننده ی بزرگ جهان تبدیل شده است.
از سوی دیگر، کشوری که می توانست با پذیرش سریع همه ی مالحظات 
سازمان تجارت جهانی و اعضای آن، ظرف مدت کوتاهی به عضویت سازمان 
درآید، تن به مذاکراتی ده ساله با کشورهای عضو WTO داد تا ورودش به 
سازمان تجارت جهانی، کمکی باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و نه صرفاً 
بازارگشایی برای کشورهای توسعه یافته. چینی ها طی همین سال ها نیز تالش 
کردند توان تولید داخلی )از جهت کیفیت و قیمت( را به نحوی ارتقا ببخشند 
که آزادی هایی که بعداً برای تجار خارجی ایجاد می شود، سبب تضعیف تولید 

ملی و تسخیر بازارهایش نشود. 

چگونه چیـــن

تبدیل به کارخانه دنیا شد؟
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دوری از اجرای 
کـــورکـــورانه 

سیـاست های بانـک جهـانی و صنـدوق 
بین المللی پول

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به طور خودکار، 
ساالنه برای کشورهای مختلف عضو یعنی تقریباً همه ی 
کشورهای جهان از جمله برای چین برنامه هایی را توصیه 
می کنند. اما پیشرفت چین در دهه های اخیر هرگز مبتنی 
بر برنامه های این نهاد ها نبوده است، بلکه ناشی از الگویی 
بومی بر مبنای ظرفیت های درونی و متناسب با فرهنگ 
و ساختار اقتصادی و اجتماعی اش بوده  است. به عنوان 
مثال چین هرگز سیاست »آزادسازی اقتصادی« اعم 

از تجارت خارجی کاماًل آزاد و آزاد گذاشتن قیمت ها را آن گونه که صندوق 
بین المللی پول می خواست اجرا نکرد. همچنین »خصوصی سازی« در سطح 
و گستره ی مدنظر این نهادها هرگز اجرا نشد و »حضور دولت در اقتصاد« 
به صورت حساب شده و البته بسیار فراتر از آنچه تئوری های غربی می گویند، 
تداوم یافت. برخالف توصیه ها مبنی بر اینکه مقدمه ی توسعه ی اقتصادی، 
آزادسازی اقتصادی است، شاهد آن هستیم که هم اکنون کشور چین با الگوی 
جدیدی از نظام اقتصادی تحت عنوان »اقتصاد سوسیالیستی بازار« که »دنگ 
شیائوپینگ« )معمار اصالحات چین( آن را سوسیالیسم با ویژگی های چینی 
نامید، داعیه ی قدرت اول جهان را در سر می پروراند. کشورهای امپریالیسم 
)سلطه گر( مسیر کشورهای در حال توسعه را به گونه ای ترسیم کرده بودند که 
از آن به نفع خود استفاده کنند و چین از جمله کشورهایی بود که در این مسیِر 
طراحی شده قرار نگرفت. کشورهای توسعه یافته علت اصلی توسعه نیافتگی 
کشورهای در حال توسعه را »کمبود سرمایه« معرفی کرده و خاطرنشان 
کردند که کمبود سرمایه و فقر ناشی از آن، کشورهای در حال توسعه را در ُدور 
باطل توسعه نیافتگی قرار می دهد و راه فرار از این ُدور باطل، از بین بردن کمبود 
سرمایه است. آن ها  علت کمبود سرمایه در این کشورها را »کشاورزی بودن« 
)سنتی بودن( آن ها  نامیدند و مدعی بودند تنها در صورتی مسیر توسعه طی 
خواهد شد که ساختار اقتصاد سنتی در این کشورها به اقتصاد مدرن تبدیل 

شود و هرچه سریع تر به سمت صنعتی شدن حرکت کنند. 
چین برخالف ایده ی توسعه طلبانه ی غـربی از طــریـق توجه به بخش 
کشاورزی سنتی رشد کرد؛ چین زیر بار تعدیل ساختاری نرفت؛ چین زیر بار 
اقتصاد باز نرفت؛ چین خودش انتخاب کرد که به اقتضای اقتصاد خود، چگونه و 
در چه مسیری قرار بگیرد. به عبارتی چین تا قبل از پیروزی کمونیسم، کشوری 

مبتنی بر کشاورزی 
سنتی بود که هم زمان، سلطه ی 
خارجی ها را در زمینه ی صنعتی شدن برون زا تجربه 
کرده بود. بعد از پیروزی دموکرات ها، کشاورزی جدی 
گرفته شد و مقیاس تولید در کشاورزی، به صورت واحدهای 
بزرگ تعریف شد تا امکان صنعتی شدن کشاورزی فراهم 
شود. لذا »خرده مالکی« جای خود را به »تعاونی های 
بزرگ« و »کشاورزی دسته جمعی« داد و این زمینه ای بود تا 
استفاده از فناوری در کشاورزی فراهم شود. اقداماتی از این 
دست، چین را قادر کرد که تولیدات کشاورزی را تا حدود 

بیش از نرخ افزایش جمعیت رشد دهد. 
چین پس از تجربه ی سلطه در بخش صنعت، صنعت را 
ملی اعالم کرد و برای ارتقای بخش صنعت، لزوم خصوصی سازی و سازوکار 
تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار را ضروری یافت و برای اصالح روند 
صنعتی شدن، به یکباره سیاست درهای باز و خصوصی سازی و مکانیسم باز 
را انجام نداد؛ بلکه اصالحات را ابتدا در حومه ی شهرها با تبدیل »بنگاه های 
اقتصادی بخش ها و روستاها« به »تعاونی ها و شرکت های خصوصی و انفرادی« 
آغاز کرد. بدین ترتیب برای بخش خصوصی، فضای فعالیت و توسعه ایجاد شد.
سپس این تجربه در شهرها و بدون ایجاد تغییرات در روابط مالکیت مؤسسات 
بزرگ دولتی به اجرا درآمد. در واقع بدون اقدام به خصوصی سازی بنگاه های 
بزرگ اقتصادی دولتی، با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت های خصوصی در 
مقیاس کوچک )از طریق بهبود محیط کسب وکار(، بار بخش های دولتی در 
تولید صنعتی به سرعت کاهش یافت. به عبارتی »اصالح تدریجی« علت اصلی 

موفقیت چین بود.
چین در روند اصالح تجارت خارجی نیز به یکباره درهای خویش را با کاهش 
تعرفه ها، حذف سهمیه بندی و پذیرفتن سرمایه های خارجی به صورت 
نامحدود و برداشتن کنترل ارز و... باز نکرد؛ بلکه با احتیاط فراوان و به صورت 
تدریجی به سوی آزاد سازی تجارت حرکت کرد و پس از گذشت بیش از دو 

دهه از آغاز اصالحات، هنوز فاصله ی زیادی با معیارهای اقتصاد آزاد دارد.
همچنین درباره ی جذب سرمایه های خارجی، به جای باز کردن همه ی شهرها 
به سوی سرمایه های خارجی که می توانست شوک عظیمی به اقتصاد ملی این 
کشور وارد کند، ابتدا سرمایه ها را به سوی چهار منطقه ی ویژه ی اقتصادی 
هدایت کرد و سپس 14 شهر ساحلی را به روی سرمایه گذاران باز کرد. در 
مرحله ی سوم و پس از کسب تجربیات و موفقیت ها، به تدریج شهرهای دیگر را 

نیز برای سرمایه گذاری خارجی آزاد اعالم کرد.

بیش از ۶۰ درصد صادرات 
کشوری که ۵۰ درصد مردم آن 

کشاورز هستند را محصوالت 
با فناوری باال تشکیل می دهد
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درس های اصالحات اقتصادی چین برای اقتصاد 20
ایران

در یک جمع بندی می توان گفت چین روشی را اتخاذ 
کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت. اگرچه 
از نسخه ی چین به عنوان نسخه ی متداول برای توسعه  
یاد نمی شود اما به نظر می رسد »کانالیزه دانستن مسیر 
توسعه در الگوهای ارائه شده« اشتباه متداولی است که 
برخی کشورها علی رغم انجام آن ، به دنبال دستیابی به 

نتیجه ی مطلوب هستند. جمهوری اسالمی فارغ از الگو قرار دادن یک کشور 
خاص، نیازمند آن است که ضمن اجماع اقتصاددانان بر الگویی متناسب 
با ظرفیت های بالقوه و بالفعل بومی کشور، در جهت توسعه ی اقتصادی 
خود برنامه ریزی کند. در واقع چین با »تکیه بر تولید ملی از طریق اتخاذ 
سیاست های تقویت کننده ی آن«، »بومی سازی صنایع و تکنولوژی و توسعه«، 
و »به روزرسانی فناوری«، بهره وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید . دومین راهبرد، 
تنظیم و بازبینی برنامه ها و نظامات آموزشی و پژوهشی کشور متناسب با 
نیاز بومی در حوزه ی فناوری کشور است. توسعه ی پارک های علم و فناوری 
و پژوهش محور شدن نظام علمی کشور، اصلی ترین گام در جهت نیل به این 

هدف است.
سومین مسئله  جالب در برنامه ی  توسعه ی چین، انجام اصالحات تدریجی 
است. عمده ی کشورهای موفق ضمن اولویت بندی در حوزه های مختلف، 
با تمرکز بر چند عامل مشخص توافقی و پایه، توسعه ی خود را شکل داده اند. 
در این الگو، ضمن توسعه ی بخشی در اقتصاد، با تمرکز بودجه و دستگاه ها 
بر بخش های مورد نظر، توان کافی برای خوداتکایی و رقابت در آن حوزه 
ایجاد می گردد. عمده ی برنامه های توسعه ی ایران با ارائه ی فهرست بزرگی 
از اولویت ها، در عمل اصل اولویت بندی را نادیده می گیرند. از سویی وجود 
حجم انبوهی از طرح های عمرانی و زیرساختی نیمه تمام که پس از تخصیص 

اعتبار و شروع در دولت های مختلف، باقی مانده است، در 
عمل هزینه ی زیادی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته است. 
چهارمین نکته  مهم در الگوی توسعه ی چین، ارتباط 
و تعامل همه جانبه با دنیا است. چین با تمرکز بر تولید 
ملی خود ضمن شروع مذاکرات ده ساله با سازمان تجارت 
جهانی، در یک برنامه ی زمانی مشخص، تولید خود را به 
حد مطلوبی رساند و عمالً با این برنامه، جلوی خام فروشی 
را گرفت. از طرفی چین با وارد کردن مردم در اقتصاد، با 
کارگاه های کوچک و متوسط، تولید و اشتغال را به سطح خوبی ارتقا داد و 

تبدیل به کارخانه ی دنیا شد.
کشور ایران هم به نظر می رسد در شرایط فعلی ضمن تعامل همه جانبه با 
همسایگان و دنیا، نیازمند تعیین برنامه ی توسعه ی صنعتی است تا از این طریق 
در حوزه هایی مشخص سرمایه گذاری کرده و به قطب اقتصادی در آن حوزه 
در سطح منطقه و جهان تبدیل گردد. پنجمین مسئله در الگوی چینی، وجود 
نگاه مدبرانه به نسخه های خارجی است. ایران نیز مانند چین باید نه کورکورانه 
و منفعالنه سیاست های نهادهای جهانی مانند تعدیل ساختاری یا برنامه های 
صندوق بین المللی پول)IMF( را بپذیرد و نه کاماًل آن ها  را رد کند؛ بلکه باید 
فعاالنه و متناسب با نیاز کشور، گام های مورد نیاز برای رسیدن به هدف و 
منافع ملی را تعریف نماید و در یک برنامه  زمانی واقع بینانه، در صورت نیاز از 
پیشنهادهای خارجی استفاده کند و اقتصاد ملی را فدای نسخه های بیگانه 
نکند. همچنین درباره ی جذب سرمایه های خارجی، به جای باز کردن همه ی 
شهرها به سوی سرمایه های خارجی که می توانست شوک عظیمی به اقتصاد 
ملی این کشور وارد کند، ابتدا سرمایه ها را به سوی چهار منطقه ی ویژه ی 
اقتصادی هدایت کرد و سپس 14 شهر ساحلی را به روی سرمایه گذاران باز 
کرد. در مرحله ی سوم و پس از کسب تجربیات و موفقیت ها، به تدریج شهرهای 

دیگر را نیز برای سرمایه گذاری خارجی آزاد اعالم کرد.

چین با وارد کردن مردم 
در اقتصاد، با کارگاه های 

کوچک و متوسط، تولید و اشتغال 
را به سطح خوبی ارتقا داد و 

تبدیل به کارخانه ی دنیا شد
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جهانی  سازمان  بارومتر  گزارش  تازه ترین 
گردشگری ملل متحد نشان می دهد که تعداد 
گردشگران ورودی بین ماه های ژانویه تا مارس 
2019 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 درصد 

رشد داشته است.
گزارش جدید بارومتر سازمان جهانی گردشگری 
UNWTO( نشان می دهد که  ملل  متحد )
گردشگری بین المللی در سه  ماه نخست سال 

2019 به رشدش ادامه می دهد.
هرچند نرخ رشد در مقایسه به دو سال اخیر 
آهسته تر است اما ثبت رشد 4 درصدی گردشگران 
ورودی در سطح جهانی در ماه های ژانویه تا مارس 
می تواند به عنوان عالمت مثبتی درنظر گرفته شود.
نتایج این گزارش که به تازگی منتشر شده است 
نشان می دهد که خاورمیانه با 8 درصد و آسیا 
– اقیانوسیه با 6 درصد رشد گردشگر ورودی، 
باالترین افزایش را در سه  ماهه نخست سال 2019 

تجربه کرده اند.
اروپا و آفریقا هریک 4 درصد رشد و قاره آمریکا 
با 3 درصد رشد گردشگران بین المللی ورودی 

همراه بوده اند.
زوراب پولولیکاشویلی، دبیرکل سازمان جهانی 
گردشگری ملل متحد در این خصوص می گوید: 
»گردشگری بین المللی در سطح جهانی با قدرت 
به عملکرد خودش ادامه می دهد و با اقتصاد مثبت، 
افزایش ظرفیت پرواز و تسهیالت در صدور ویزا 

تقویت می شود.«
براساس این گزارش، اروپا که به  عنوان بزرگ ترین 
منطقه گردشگری جهان شناخته می شود در 
ماه های ژانویه تا مارس 4 درصد رشد گردشگران 
ورودی ثبت کرده است که این  میان، مقصدهای 
مدیترانه و جنوب اروپا و همچنین اروپای مرکزی 
و شرقی با 5 رشد بیشترین گردشگران ورودی را 

جذب کرده اند.
آفریقا با بهبود روبه رشد منطقه آفریقای شمالی 
توانسته است 11 درصد رشد را در سه  ماه نخست 

سال جاری ثبت کند.
در قاره آمریکا، منطقه کاراییب با 17 درصد رشد 
توانسته نتایج ضعیف سال 2018 را که درپی 
طوفان های ایرما و ماریا به دست آمده بود جبران 

کند. نتایج منطقه آسیا و اقیانوسیه در ماه های 
ژانویه تا مارس به  طور متوسط 6 درصد افزایش 
را نشان می دهد که بیشترین رشد )9 درصد( در 
شمال   و شرق آسیا و به  خصوص در بازار چین ثبت 

شده است.
براساس داده های حاصل از بررسی وضعیت 
گردشگری در سطح جهانی در سه ماهه نخست 
سال 2019، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد 
پیش بینی می کند که گردشگری ورودی در سال 

2019 سه درصد رشد داشته باشد.
همچنین گزارش انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال 
جاری میالدی، ترافیک هوایی بین المللی هم 
همانند تعداد گردشگران ورودی 4 درصد رشد 

داشته است.
از سوی دیگر، داده های ForwardKeys نشان 
می دهد که در این بازه زمانی، میزان رزروهای 
شرکت های هواپیمایی برای پروازهای خروجی 
4 درصد رشد داشته است که این رقم هم با رشد 

گردشگران ورودی بین المللی هم راستا است.

گزارش جدید سازمان جهانی گردشگری

رشد ۴ درصدی گردشگران در سه ماهه نخست ۲۰۱۹
کدام مناطق بیشترین رشد گردشگری را داشتند؟
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از مناطق نمونه 
گردشگری 
استان اصفهان

وجود مکانی با چنین آب و هوایی در شرق اصفهان و در پایان جاده های   آبگرم ورتـون
گردشگری خاکــی بــه دور از بــاور اســت؛ کوهستانی سرســبز که به 
محض ورود سکوت و آرامش آن به یک باره ذهن را آرام می کند. آبگرم ورتون 
پهنه بی آب و علفی که امروز به واسطه اقدامات عمرانی کوروش عزیزیان به یکی 
از مناطق نمونه گردشگری استان مبدل گشته است. محلی که در آن تمامی 
امکانات تفریحی، درمانی و اقامتی فراهم شده و گردشگران می توانند مدت 
زمان 24 تا 48 ساعت را در آن به همراه خانواده در آرامش، امنیت و سکوتی 
دلپذیر سپری کنند. این منطقه گردشگری بیش از هر چیز به عنوان یک دهکده 
سالمت شــناخته می شود و تمامی فعالیت  هــای عمرانــی آن حــول همین 
محور انجام می شــود. زیرا هوایی پاک با چشــمه های آبگرم با خاصیت درمانی 
دارند و برخالف دیگر آبگرم های کشور می توان موهای سر و چشــم ها را نیز در 
آنها شستشو داد. به عبارت دیگــر می تــوان گفــت اینجا در 60 کیلومتری 
اصفهان جزیــره ای با آب و هوای پاک ایجاد شــده که در هر 4 فصل سال 
پذیرای گردشگران است. با امکاناتی همچون امکانات اقامتی، رستوران، 
چایخانــه، ســرویس های بهداشــتی و حمام، همچنین 12 حوضچه آبگرم و 
سالن های ماساژ در مجموعه ساخته شده که همزمان می توانند حدود 80 نفر را 
در یک سانس پشتیبانی کند. کوروش عزیزیان سرمایه گذار و مجری طرح این 
منطقه نمونه گردشگری با تأکید بر سالمت محور بودن این مجموعه از تفریحاتی 
چون کوهنوردی، غار نوردی در مناطق بکر منطقه، شترسواری، االغ سواری، 
موتورسواری، دوچرخه سواری کوهستان، زمین بازی کودکان و زمین های 
فوتبال ساحلی برای گردشگران می گوید. در واقــع فراهم بــودن ایــن 
امکانــات اقامتی و گردشگری سالمت باعث شــده بازدیدکنندگان بســیاری 
پایان هفته خود را در این محل سپری کنند. البته باید این را نیز گفت که 
جذابیت های آبگرم ورتون تنها در گردشگری سالمت خالصه نمی شــود و این 
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مجموعه به لحاظ تاریخی نیز آثاری غنی را درون خود جای داده است. آثاری که قدمت آنها به حدود 
700 سال پیش بازمی گردد. حوضچه آبگرم مراد با گنبدی سنگی از جمله آثار ثبتی بی نظیری است 
که مربوط به اواخر دوران ســلجوقیه و اوایل صفویه می شود. در پشت این حوضچه نیز اثری معروف 
به چهارطاقی است که به نظر می رسد به حوضچه مراد الحاق شده است. چهارطاقی نیز چهار حوض 
داشته که هرکدام از آنها خاصیت خود را داشته و راهرویی که این دو را به یکدیگر متصل می کرده است. 
وجه تسمیه حوضچه مراد همانگونه که از نامش پیداست، به این دلیل اســت که افراد با وارد شدن به 
آن مراد خود را می گرفته اند. همچنین مقبره طوقان ترک، طبیب گیاهان دارویــی و آبدرمانی نیز در 
این منطقه قرارگرفته است. طوقان ترک فردی بوده که در میان اهالی منطقه احترام زیادی داشته و 
آنها را درمان میکرده است. به همین دلیل پس از مرگ او را در همین مکان به خاک می سپارند و برای او 
مقبره ای می سازند. پیشــینه تاریخی و تأکید بر بحــث بوم گردی و گردشگری سالم، ازجمله عواملی 
هستند که باعث شده تمامی ساختار این منطقه گردشگری از اقامتگاه ها و ســرویس های خدماتی 
گرفته تا غذاهایی که در آن طبخ می شود به صورت سنتی باشند. به جز کالجــوش، انواع خورشــت ها، 
آش ها و... الخلی نیــز معروفترین غــذای این منطقه است که از گوشت، برنج شمال، باقالی و کره 
بومی درست می شــود. به این صورت که تمامی مواد آن را در کماج هــای یکنفره و دونفــره و 6 نفره 
مخلوط می کنند و در میان خاکستر می گذارند تا پخته شــود. به گفته عزیزیان این غذا به شدت مورد 
استقبال گردشــگران قرارگرفته و در حال تبدیل شدن به برندی برای این منطقه گردشگری است. او 
می گوید: فاز اول این طرح از اواخر سال 90 آغازشده است و مجبور شــده با قبول هزینه هــای اضافی 
برق را با ژنراتور، آب را با تانکــر و گاز مورد نیاز خود را با کپسول های گاز فراهم کند و همچنین با هزینه 
خود یک جــاده خاکی نیز احــداث کند که اکنون از مسافت ده کیلومتری 9کیلومتر آسفالت شده و 
اول جاده 1کیلومتر شن ریزی می باشد که هزینه های سرسام آوری را موجب گردیده است. هزینه هایی 
که می توانست صرف آبادی و پیشرفت هر چه بیشتر طرح شود. این در حالی است که به گفته عزیزیان 
گردشگران خارجی که تاکنون به این منطقه سفر داشته اند از دیدن چنیــن فضاهایی در ایــران 

فوق العاده شگفت زده شده اند و برایشان بسیار تازگی داشته است.
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طالی سـرخ ازان؛
 زینت بخش دستان
بانوی کارآفرین

اگر چه محل کشت طالی سرخ را مشهد می دانیم، اما لذت چیدن 
گل های خوشبوی زعفران در کویر بهانه ای شد تا هوش و نبوغ زنی 
از دیار میمه، حاصل دسترنج کشاورزان اصفهانی را نه تنها در کشور 
بلکه تا ترکیه نیز به رخ بکشاند. هستند زنانی که با ایده ها و خالقیت 
خود عالوه بر نقش مادری و همسر، در امور اقتصادی با کارآفرینی 
موجب اشتغال افراد بسیاری شده اند. به همین منظور بر آن شدیم تا 
به سراغ یکی از زنان موفق کشورمان برویم. این بانوی کارآفرین که 
امروز بیش از 3 هزار نیروی مشغول به کار را تحت پوشش خود دارد، 
در زمینه کشت زعفران در روستای »ازان« شهر میمه صاحب کسب  
و کاری بسیار گسترده است، تا آنجا که با تاسیس دفترش در شهر 
استانبول و عقد قرارداد با کشورهای اروپایی، به صادرات زعفران 

و محصوالت دیگر همچون صنایع دستی، حبوبات و... می پردازد.
»صغری جعفری ازان« که در سال 93 به عنوان یکی از کارآفرینان 
نمونه استان انتخاب شد و امروز به عنوان یکی از چهره های شاخص 
کارآفرینی و صادرات کشور شناخته می شود. او زنی است که 

»نمی شود« و »نمی توانم« برایش معنا ندارد.
وی درباره آغاز فعالیتش در زمینه کشت زعفران می گوید: بیشتر 
از 50 سال است که در روستای ازان از توابع شهرستان میمه در 
استان اصفهان، زعفران کشت می شود، اما تا چند سال قبل یکی 
از دغدغه ها و نگرانی های مردم این روستا و کشاورزان آن، نحوه 
بسته بندی این محصول ارزشمند بود که موجب بی توجهی بازار به 

محصوالت این روستا می شد.
وی ادامه می دهد: چون در دانشگاه در رشته بهداشت تحصیل کرده 
بودم و با ضرورت نحوه بسته بندی کاال به  عنوان یکی از عوامل بسیار 
مؤثر در میزان فروش آن آشنایی داشتم و می دانستم هر محصولی 
باید برند و شناسنامه داشته باشد تا بتواند در فروشگاه های معتبر 
نظر مشتری را به خود جلب کند، تصمیم گرفتم برای محصول 

زعفران روستای ازان شناسنامه تهیه کنم و این محصول را با نام و 
برند »کهرود ازان« به ثبت برسانم.

گفتنی است کهرود نام کوهی است که مانند شیر خفته بر بام 
روستای ازان قرار دارد و نمادی از این روستا است. آثار و ابنیه کاوش 
شده در این منطقه نشان از قدمت و زندگی انسان ها نزدیک به 12 
هزار سال پیش و مکانی برای حمل و نگه داری ذخایر جنگی در 
دوره هخامنشیان در اسپادان می باشد و این موضوع باعث انتخاب 
و ثبت برند زعفران به نام »کهرود ازان« بوده است. این کارآفرین 
اصفهانی درباره تعداد نیروهای تحت پوشش خود، می گوید: در حال 
حاضر با کاشت زعفران در روستاهای مختلف، به طور فصلی برای 
بیش از 3 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده ام و امیدوارم این تعداد روز 

به روز بیشتر شود.
این بانوی کارآفرین در پایان اضافه کرد: بی شک در این راه پرفراز و 
نشیب بدون حمایت بسیاری از ارگان ها و دوستان موفقیتی برایم 
حاصل نمی شد و در اینجا تشکر ویژه دارم از شورا، شهرداری و 
بخشداری میمه، فرمانداری شاهین شهر و میمه، استانداری، اداره 
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، جهاد کشاورزی، اتاق تعاون 
ایران و اتاق بازرگانی اصفهان همچنین صندوق کارآفرینی امید که 
حامی کارآفرینان در پیشبرد اهدافشان است، در این راه با حمایت از 
بحث کارآفرینی و تعاونی ها باعث پیشرفت و موفقیت بنده بوده اند. 
همچنین قدردانی ویژه از خانم دکتر فاطمه مسروری کارشناس 
اقتصاد اتاق تعاون ایران که پس از بازدید از فعالیت شرکت تعاونی 
ازان راجع به کشت زعفران، گل محمدی و گالبگیری از بنده به 
عنوان تعاونگر برتر در اجالس آسیا و اقیانوسیه دعوت نمودند و 
همچنین از جناب آقای دکتر عبداللهی و دکتر عظیمی مراتب 
تشکر را به جا می آورم که باعث دلگرمی و انگیزه برای ما کشاورزان 

شده اند.

صغـری 
جعفری ازان

زنی که 
»نمی شود« و 
»نمی توانم« 
برایش معنا 

ندارد
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اهم فعالیت های این بزرگ بانوی ایرانی به شرح ذیل است:
  گذراندن 18 جلسه آموزشی تحت نظارت اساتید دانشگاه مشهدو آشنایی با فوت وفن کشت زعفران و بازدید از کارخانه های بزرگ 

زعفران مشهد
  راه انداختن کارگاه بسته بندی زعفران، به ثبت قرارداد با کشاورزان و خریداران  با ارائه بهترین کیفیت

  ثبت نخستین برند زعفران استان اصفهان با نام کهرود ازان
  تا سال 95 موفق به زیر کشت بردن زعفران در بیش از800 هکتار زمین کشاورزی در مزارع کل استان اصفهان

  600 هکتار زمین زیر کشت زعفران توسط آموزش های اختصاصی و افتخاری ایشان به کشاورزان ، که به عنوان مدیر عامل شرکت 
تعاونی طالی سرخ ازان،  وظیفه ملی و شرعی خود دانسته است

  موفق به برداشت حدود 700 کیلوگرم زعفران که البته این میزان همچنان رو به افزایش است
  اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، با تغییر الگوی کشت، ایجاد مدیریت راهبردی در زمینه کم آبی و پدیده خشکسالی با 

توجه به پایین بودن سطح آب های زیرزمینی
  برگزاری دو جشنواره زعفران در روستای ازان

  تاسیس شرکت تعاونی طالی سرخ ازان از سال 90 به صورت رسمی با  بکارگیری نیروهای زبده و متخصص 
  خرید و صادرات محصول سالیانه زعفران برداشت شده کشاورزان استان توسط شرکت تعاونی طالی سرخ ازان با همکاری اتاق تعاون 

ایران و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
  آغاز به کشت مکانیزه با بهترین نوع پیاز زعفران برای کشت در هکتارهای باال به دلیل مقرون به صرفه بودن، در استان اصفهان از 

سال 93 
  ساخت کارخانه بسته بندی زعفران و داروهای گیاهی در بخش میمه

  ایجاد دفتر فعال در استانبول جهت صادرات محصوالتی مانند گالب، عرقیجات و صنایع دستی اصفهان به کشورهای اروپایی 
  عنوان تعاونی برتر سال گذشته در اجالس آسیا و اقیانوسیه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران، با حضور بیش از 

25 کشور جهان با همکاری اتاق تعاون ایران
  اقدامات موثر در زمینه جذب گردشگر و بازسازی و بهسازی میراث فرهنگی منطقه از جمله کاروانسرای عباسی با قدمت 400 سال، 

کاروانسرای بخش شرقی میمه و کاروانسرای سنگی 
  جذب سرمایه گذار جهت ایجاد دهکده گردشگری



13
98

اه 
د م

ردا
/ م

ول
ه ا

مار
 ش

ل/
 او

ال
س

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

26

صنایع دستی؛
تلفیق صنعت و هنر 
از دیرباز تا امروز

نیاکان  هنر  و  صنعت  بیانگر  صنایع دستي 
و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است. 
در روزگاران گذشته، صنایع دستي به عنوان 
پدیده اي تمام عیار در هر عهد حضور فعال داشته 
است. در ایامي که ماشین بوجود نیامده بود و 
حتي در دوراني که حضور آن به گستردگي امروز 
نبود این صنعت بود که حامي تمامي استعدادها 

و آفرینش هاي سازندگي بشر بود.
به  نگاه  با  امروز  که  است  دلیل  همین  به 
صنایع دستي هر قوم و قبیله اي مي توان دریافت 
آن قوم در چه مرحله اي از صنعتگري بوده است. 
استعداد و روحیه خالق و قدرت ابتکار صنعتگران 
و عالقه آنان به تولید آثار هنري و ذوقي موجب 
گردیده است که کشور ما از گذشته هاي بسیار 
دور تا زمان حال همواره در تولید محصوالت 
صنایع دستي موقعیتي ویژه و ممتاز داشته باشد 

و از شهرتي عالم گیر برخوردار گردد.
ایران شناسان  و  پژوهشگران  بررسي هاي 
نامدار همچون )پروفسور پوپ( و )گیرشمن( 
. و  . و »اشمید« و »هانري رنه دالماني« و .
تحلیل هاي دقیقي که آنان از صنایع دستي 
صنایع ایران کرده اند بیانگر ارزش هاي استثنائي 
و جایگاه خاص این هنر و صنعت اصیل و ارزنده 

کشورمان مي باشد.
در منابع و مآخذ خارجي نیز هرجا که سخن از 

صنایع دستي به میان آمده، واژه ي صنعت جزء 
الینفک آن بوده، چنان که در فرهنگ نامه 
بریتانیکا در تعریف صنایع دستي آمده است: 
صنایع دستي به آن گروه از صنایع گفته مي شود 
که مهارت، ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش 

اساسي دارد.
به شهادت تاریخ و آثار به جاي مانده از ادوار 
پیشین، هسته ي اصلي اغلب صنایع پیشرفته 
و مدرن امروزي نیز صنایع دستي بوده و در 
صورتي که تاریخچه ي صنایع گوناگون را در 
کشورمان و دیگر نقاط جهان بررسي کنیم، 
مشخص است که انواع منسوجات، فرآورده هاي 
فلزي، محصوالت سرامیکي و... که امروزه توسط 
کارخانجات متعدد و با دستگاه هاي مدرن و در 
مقیاس وسیع تولید مي شود، در ادوار گذشته 
به وسیله ي دستگاه هایي کاماًل ساده و ابتدایي 
و با دخالت کامل انسان و در واقع به صورت 
دستي تولید و عرضه مي شده است. هرچند که 
ثبات تکنیک و اتکاء فوق العاده به نیروي بدني 

صنعت گر، از مهم ترین خصوصیات صنایع دستي 
و روستایي است، با این حال انواع ابزار و روش 
تولید نیز در مدت طوالني ثابت نبوده و تا حدود 
زیادي از تحوالت فني و صنعتي تبعیت مي کند. 
صنایع دستی ایران؛ جزء سه کشور برتر دنیا
امسال به عنوان سال »رونق تولید« نام گرفته و 
یکی از حوزه هایی که ظرفیت باالیی را در بخش 
تولید دارد، صنایع دستی است. بر همین اساس 
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور؛ اخیرا در 
گفتگویی گستردگی و تنوع صنایع دستی ایران 

را جزء سه کشور برتر دنیا عنوان نمود.
پویا محمودیان اضافه کرد؛ 295 رشته در 
صنایع دستی کشور فعال است و 31 استان کشور 
ظرفیت های ویژه ای در تولید صنایع دستی دارند.
 97 289 میلیون دالر در سال  وی گفت: 
صادرات در حوزه صنایع دستی داشتیم؛ البته 
بدون احتساب فرش و زیورآالت و صادرات 
چمدانی و از سال 96 شاهد رشد برنامه ریزی 
شده ای در صادرات صنایع دستی بوده ایم. 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر 
این نظر است که صفر تا صد خانه ایرانی می تواند 
با صنایع دستی مزین شود و می  گوید این مهم در 

برنامه های امسال مورد توجه قرار گرفته است.

صنایع دستي به عنوان صنعت 
مستقل و ملّي و زمینه ساز 

توسعه ي صنعتي
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27 در سایه ی عنایت حضرت ولی عصر)عج( و پیرو بیانات  مقام معظم رهبری درخصوص تولید ملی، مجموعه 
خاتم کاری، مس و فیروزه کوبی هنر سپاهان با بهره گیری از کارکنان بومی منطقه اقدام به تولید و فروش محصوالت 

خود می نماید که تمام مراحل تولید محصوالت در مجموعه کارگاه های هنر سپاهان انجام می پذیرد.
استاد محمود خراطی مدیریت مجموعه هنر سپاهان را عهده دار می باشد. وی فعالیت خود را در سال 1372 نزد 
استادان بزرگ خاتم کاری آغاز کرد و در سال 1374 نخستین کارگاه از مجموعه ی هنر سپاهان را افتتاح و به مرور 
به تعداد کارگاه ها افزود. هم اکنون این مجموعه دارای 3 کارگاه می باشد که بیش از 350 نفر از جوانان خالق و ماهر 

منطقه را در محیطی با نشاط و صمیمی در خود جای داده است. 
این مجموعه به عنوان کارآفرین با راه  اندازی کارگاه خاتم کاری در زندان مرکزی اصفهان و آموزش روزانه آن به 

200 نفر از زندانیان باعث ایجاد اشتغالزایی در این زمینه در زندان شده است.
استاد خراطی با ایده پردازی و خالقیت محصوالت جدید و منحصر بفرد و زیبایی را در هنر خاتم، مس و فیروزه کوبی 

تولید کرده است.
مجموعه هنرسپاهان با تولید انبوه و برداشتن واسطه ها، محصوالت خودرا با باالترین کیفیت و نازلترین قیمت به 

دست مصرف کننده می رساند.
 این مجموعه آماده ی همکاری با کلیه ارگان ها، سازمان ها و نهادها و  نصب نماد سازمان مربوطه بر روی محصوالت 

می باشد. 
با امید اینکه هر ایرانی با حمایت از هنر و کاالی ایرانی ، برای آبادانی و سربلندی میهن عزیزمان تالش کند.

استاد محمود خراطی
مدیریت مجموعه کارگاه های 
هنر سپاهان

توسعه هنر در زندان اصفهان

با حمایت و کارآفرینی مجموعه هنر سپاهان
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براساس آمارهای منتشر شده در یوروستات، موسسه آمار اروپا واقع در 
لوکزامبورگ اروپایی ها روزانه به طور متوسط 25 دقیقه از زمان خود را صرف 

خرید کردن و دریافت خدمات شخصی می کنند.
بر اساس نظرسنجی هایی که بین سال های 2008 تا 2015 در 18 کشور اروپایی 
انجام شده است، زمانی که مردم اروپا صرف خرید کردن و دریافت خدمات 
شخصی مانند رفتن به آرایشگاه یا مراجعه به پزشک می کنند از 14 تا 35 دقیقه 

متغیر است.
آلمان، هلند، بریتانیا و بلژیک کشورهایی هستند که مردم آنها به طور میانگین 
روزانه 30 دقیقه یا بیشتر از زمان خود را صرف خرید کردن یا دریافت خدمات 
فردی می کنند. در مقابل مردم ترکیه، رومانی، صربستان و یونان به طور متوسط 

کمتر از 20 دقیقه از زمان خود را صرف این کارها می کنند. 
این بررسی بر روی افراد 15 تا 74 ساله صورت گرفته است. روزانه و به طور 
میانگین گروه سنی 15 تا 19 سال 13.4 دقیقه، گروه سنی 20 تا 24 سال 17.8 
دقیقه، گروه سنی 25 تا 44 سال 23.4 دقیقه، گروه سنی 45 تا 64 سال 28.4 
دقیقه و افراد باالی 65 سال 29.9 دقیقه از زمان خود را به خرید کردن یا دریافت 

خدمات شخصی اختصاص می دهند.
همچنین تفکیک میزان زمان صرف شده برای خرید کردن و دریافت خدمات 
شخصی نشان می دهد در همه کشورها نرخ مشارکت زنان در اغلب کشورها بیشتر 
از مردان است. این داده ها نشان می دهد زنان به طور متوسط 5 .5 دقیقه بیشتر از 

مردان زمان برای انجام این کارها سپری می کنند.

اروپـایی ها

روزانه چقدر از زمان خود را به

خـریـد کردن
اختصاص می دهند؟
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انرژی خورشیدی فتوولتائیک یک منبع انرژی برخوردار از سریع ترین نرخ رشد در جهان است و در حال حاضر چین، هند و آمریکا 
عمده نیروی خورشیدی جهانی را تولید می کنند.

البته خاورمیانه نیز در بخش نیروی خورشیدی قوی ظاهر شده و مزارع خورشیدی بزرگی در این منطقه در دست ساخت و توسعه 
هستند. پایگاه خبری دیجیتال ترندز در گزارشی به بررسی بزرگترین مزارع خورشیدی جهان پرداخته که عبارتند از:

1- پارک خورشیدی صحرای تنگر، بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان
موقعیت: چین

وسعت پایگاه: 43 کیلومترمربع
تولید: 1547 مگاوات

پارک خورشیدی صحرای تنگر معروف به »دیوار بزرگ« نیروی خورشیدی، بزرگترین 
مزرعه خورشیدی جهان است. این مزرعه خورشیدی که در صحرای تنگر واقع شده، 
تنها 3.25 درصد از زمین خشک این منطقه را اشغال کرده است. ممکن است این عدد 
بزرگ به نظر نرسد اما در واقع بیش از 10 برابر وسعت پارک مرکزی نیویورک است 
و قادر است 1.5 گیگاوات نیرو تولید کند و با ظرفیت تولید نیروی اکثر نیروگاه های 
هسته ای رقابت می کند. با فضای زیادی که برای توسعه وجود دارد، انتظار می رود تنگر 

در سال های آینده بزرگترین تولیدکننده نیروی خورشیدی بماند.

2- پارک خورشیدی بادال، بزرگترین مزرعه خورشیدی هند
موقعیت: هند

وسعت پایگاه: 40 کیلومترمربع
تولید: 1365 مگاوات

پارک خورشیدی بادال در حال حاضر 1365 مگاوات نیرو تولید می کند اما این 
تاسیسات به سرعت در حال گسترش بوده و قرار است 880 مگاوات نیروی بیشتر 
تا مارس سال 2019 تولید کند. این تاسیسات زمانی که سال آینده به ظرفیت تولید 
کامل برسد، مدعی عنوان بزرگترین تاسیسات خورشیدی در جهان خواهد بود و به 
هند کمک می کند به هدف خود برای تامین 17 درصدی از نیروی مورد نیازش از انرژی 

خورشیدی دست پیدا کند.

3- پارک خورشیدی سد النگ یانگشیا، نیروی آبی تجدیدپذیر با خورشید 
و هیدروالکتریک

موقعیت: دشت تبت چین
وسعت پایگاه: 27 کیلومترمربع

تولید: 850 مگاوات
پارک خورشیدی سد النگ یانگشیا در سال 2015 تکمیل شد و با سد هیدروالکتریک 
النگیانگشیا به ظرفیت 1280 مگاوات یکپارچه شد. این دو منبع تولید نیرو یکدیگر را 
کامل می کنند. نیروی خورشیدی به حفظ استفاده از آب از سوی سد کمک می کند 
و همزمان، سد هیدروالکترویکی تولید انرژی توسط سلول های خورشیدی را متوازن 

می کند.

بزرگترین مزارع خورشیدی جهان کدامند؟
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4- ویالنوئوا سوالر، بزرگترین مزرعه خورشیدی آمریکای شمالی و جنوبی
موقعیت: کواهویالی مکزیک

وسعت پایگاه: 24 کیلومترمربع
تولید: 828 مگاوات

تاسیسات نیروی خورشیدی ویالنوئوا به طور مستمر رو به رشد بوده است و شرکت انل 
گرین پاور مکزیک که بر نیروگاه های ویالنوئوا نظارت دارد، همچنان به ظرفیت تولید 
نیرو اضافه می کند و رسیدن به ظرفیت 1700 گیگاوات در سال پس از عملیاتی شدن 
کامل این تاسیسات را هدف گذاری کرده است. این تاسیسات بخشی از تعهد مکزیک 

برای تامین 35 درصد از برق خود از منابع پاک تا سال 2024 است.

5- نیروگاه خورشیدی کاموتی، بزرگترین مزرعه خورشید ایالت تامیل نادو
موقعیت: تامیل نادوی هند

وسعت پایگاه: 10 کیلومترمربع
تولید: 648 مگاوات

نیروگاه خورشیدی کاموتی ششمین مزرعه خورشیدی بزرگ جهان است که در ظرف 
مدت هشت ماه ساخته شد و در سپتامبر سال 2016 راه اندازی شد. 2.5 میلیون پنل 
خورشیدی در این تاسیسات به حد کافی نیرو برای تامین برق 750 هزار نفر فراهم 

می کند. این تاسیسات توسط ارتشی از ربات ها نظافت می شود.

6- مزرعه خورشیدی سوالر استار، بزرگترین مزرعه خورشید آمریکا
موقعیت: روزاموند کالیفرنیا

وسعت پایگاه: 13 کیلومترمربع
تولید: 580 مگاوات

سوالر استار، یکی از نیروگاه های قدیمی این فهرست است که ساخت آن در سال 2013 
آغاز و در سال 2015 تکمیل شد. این تاسیسات شامل 1.7 میلیون پنل خورشیدی است 
که می تواند نیرو را برای تامین برق حدود 255 هزار خانه فراهم کند. سوالر استار در 
کالیفرنیا واقع شده که در میان ایالت های آمریکا با ظرفیت حدود 23 گیگاوات انرژی 
خورشیدی، پیشتاز است و این مزرعه حدود 17 درصد از برق کالیفرنیا را تامین می کند.

7- پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم، بزرگترین مزرعه خورشیدی 
در دست ساخت

موقعیت: امارات متحده عربی
وسعت پایگاه: 77 کیلومترمربع

تولید: 5000 مگاوات تا سال2030
پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم برای آینده طرح های بزرگی دارد و تولید 
1000 مگاوات نیرو را تا سال 2020 و 5000 مگاوات را تا سال 2030 هدف گذاری 
کرده است. نه تنها این پارک، بزرگترین پارک خورشیدی جهان خواهد شد بلکه 
مرتفع ترین برج خورشیدی جهان را نیز خواهد داشت. این برح 260 متری، بخشی از 

فاز چهارم توسعه است و در 700 مگاوات تولید نیروی این نیروگاه سهیم خواهد بود.



حمید مهدوی
رئیس پارک علم و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

عضو هیات مدیره انجمن پارک های علمی کشور، دانش آموخته ممتاز 
مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی 
اصفهان و با تجربه 28 سال سابقه فعالیت اجرایی در حوزه مدیریت 

پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری و ترویج مدیریت کسب و کارهای 
دانش بنیان، مدیر برجسته پژوهشی کشور در دهمین جشنواره تجلیل 

از پژوهشگـران، راهبـری و هدایت بیش از 800 واحـد فنـاوری
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پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره 
می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ 
نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت ها و مؤسساتی است که متکی بر 

علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.
برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان 
دانش و فناوری در میان دانشگاه ها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکت های 
خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز 

رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می نماید.

طی مصاحبه اختصاصی با حمید مهدوی رئیس پارک علم و فناوری شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان بـه این مهم پرداخته شد.

مهدوی با ذکر اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اولین سازمان موسس 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور است؛ هدف از ایجاد این 
موسسه را حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت 
از علم راه اندازی شده می داند و می گوید: این شهرک فعالیت اجرایی خود 
را از سال 1380 به طور جدی با راه اندازی اولین مرکز رشد جامع در کشور 
و با هدف حمایت و هدایت شرکت های کوچک و نوپا که ایده های نوآورانه و 

رئیس پارک علم و فناوری شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان:

۱۷ درصد گردش مالی شرکت های 
دانش بنیان در اصفهان است
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فناورانه داشته و امکانات الزم جهت عملیاتی نمودن آن را ندارند، آغاز کرد 
و به عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه، محور توسعه اقتصاد 
مبتنی بر دانش و نهایتا تشویق دانش آموختگان دانشگاهی به تاسیس کسب 
و کارهای دانش بنیان در کشور ایفای نقش کرده است که در حال حاضر 
بیش از 500 شرکت و واحد فناور در سه پارک علم و فناوری شیخ بهایی، 
ابوریحان و غیاث الدین جمشید کاشانی و هشت مرکز رشد فناوری مشغول به 
فعالیت هستند که زمینه اشتغال بیش از 7هزار دانش آموختگان دانشگاهی و 

تجاری سازی بیش از 980 فناوری محوری در کشور شده اند.
عضو هیات مدیره انجمن پارک های علمی کشور در رابطه با اقداماتی که در 
راستای پیشتاز ماندن باید صورت گیرد، اظهار می دارد: تجربه و ظرفیتی 
که بواسطه تربیت نیروهای حرفه ای و کارآمد طی دو دهه فعالیت شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان احصاء شده است می تواند با هدف گذاری بر روی 
دستیابی به حداقل 7 تا 10 فناوری محوری و کلیدی که در سطح فناوری های 
روز دنیا محسوب شوند، تداوم یابد که این موضوع نه تنها پیشتازی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان را فراهم خواهد کرد بلکه می تواند منبعی موثر 
در رشد اقتصادی و اشتغال هم در سطح محلی و هم در سطح ملی باشد. از 
سوی دیگر برنامه ریزی برای توسعه کیفی فعالیت شرکت ها با هدف تثبیت 
و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی و تقویت توان صادرات محصوالت و 
خدمات، افزایش درآمد ارزی و پایداری اقتصاد دانش بنیان در عرصه ملی و 
بین المللی، نقش آفرینی در اکوسیستم نوآوری استان و الگوی مناسب برای 

سایر پارک های علم و فناوری کشور را موجب خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید براینکه 17 درصد گردش مالی شرکت های 
دانش بنیان در اصفهان است، ولی باز هم شاهد باالترین آمار مهاجرت 

نخبگان از اصفهان هستیم، اذعان می دارد: پیچیدگی های بروکراسی اداری 
و سخت گیری بیش از حد در اجرای قوانین در استان اصفهان زبان زد عام و 
خاص است. حفظ روحیه باالی طبقه خالق جامعه و نیروهای متعهد نظام، 
مستلزم همراهی همه اقشار و نهادها و سازمان های اداری است تا موجبات 
دلسردی صاحبان ایده و سرمایه نشوند و برعکس تسهیل گر و همراه باشند. 
گاهی اصالح فرآیندهای پر پیچ و خم اداری در اخذ مجوزها و طی مراحل 
اداری نه تنها کاهش فشارهای بیش از حد را به همراه خواهد داشت بلکه نوعی 
دلگرمی برای افرادی است که صادقانه تمام توان کاری و سرمایه های خود را 

وقف اعتالی نظام و کشور می کنند.
او نخستین رسالت پارک های علم و فناوری شناسایی و رفع نیازهای جامعه در 
تمامی عرصه های کاری دانسته و ایجاد بستر کار برای اشتغال دانش آموختگان 
دانشگاهی، تکیه بر توان داخل برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و در یک کالم 

رفاه عمومی را عنوان می کند.
مهدوی با تصریح بر اینکه تاریخ گواه این ادعاست که بارها میهن عزیزمان 
ایران، دستخوش حوادثی بوده که دشمنان این مرز و بوم تالش کرده اند تا 
آسیب های جدی به آن وارد کنند و تنها به لطف خدا و همت واالی ایرانی، 
کشور از تندباد حوادث به سالمت بیرون آمده است، اضافه کرد: امید آنکه 
در این برهه زمانی حساس، تک تک آحاد جامعه خادمانی دلسوز برای 
کشور باشیم و تالش کنیم تا با جلوگیری از اتالف سرمایه و زمان، حداکثر 
استفاده از ظرفیت های موجود در کشور به خصوص در حوزه بکارگیری 
توانمندی های متخصصان جوان داشته باشیم و امروز باید دست روی زانوی 
خود گذاشته و با هم و یکصدا یاعلی بگوییم که فردا شرمنده آیندگان ایران 

عزیز نباشیم.
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امروز، با توجه به تحریم های خصمانه دشمن، دولت دغدغه رونق تولید در 
کشور را دارد، چرا که مهمترین جایگزین برای رهایی از اقتصاد نفتی، صنعت 
و معدن است و برای رفع این مشکل، دولت باید پول و سرمایه های سرگردان 
را به سمت این حوزه ها هدایت کرده و شرایط شکوفایی حوزه های صنعت 

و معدن را فراهم نماید.
بنگاه های صنعتی امروز توانی برای تامین نقدینگی ندارند و متاسفانه، برخی 
از مسئوالن با تعویق در تصمیم گیری مناســب برای تسهیل قوانین، باعث 
تعلیق نیروهای شاغل در واحدها و بعضا تعطیلی کارخانه ها شده و از سوی 
دیگر نظام بانکی کشور با ایجاد فشــار به واحدهای تولیدی برای بازگشت 
دارایی های کنونی خود و سرمایه گذاری در بخش های خدماتی خسارت های 

جبران ناپذیری به چرخه تولید کشور وارد می کند.
الزم است مسیری برای تنظیم سیاست های بانکی در پیش گرفته شود که 
هم بانک ها بتوانند از اموال و دارایی خــود محافظت کنند و هم کارخانه ها 

بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
عبدالوهاب ســهل آبادی رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان طی گفتگویی، در خصوص اثر تحریم هــا بر روند فعالیت 
صنایع و اســتفاده بهینه از این موقعیت برای پیشــرفت و توسعه تولیدات 

داخلی می گوید: ما همیشــه در تحریم وجنگ بوده ایم؛ دشمنان هیچگاه 
نمی خواستند کشــور ما به ثبات برسد؛ در هشت ســال جنگ تحمیلی از 
مقدسات و اعتقادات خود، دفاع کردند و امروز این صنعت گران هستند که 
در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار گرفته و فداکارانه و دلسوزانه سنگرهای 
تولیدی را حفــظ کرده اند تاجایــی که حتی در چنین شــرایط اقتصادی 
نامطلوب هم شــاهد افتتاح واحدهای صنعتی و طرح های صنعتی خوب و 
کاربردی هستیم؛ صنعتگران و معدنکاران پای کار دفاع از انقالب هستند، 
اما انتظار دارند مسئوالن نیز پای کار رفع مشکالت تولید و اقتصاد بایستند.

رییس هیات مدیــره خانه صنعت در ادامه می افزایــد: جای رزمنده  ای که 
باید در میدان اقتصادی بجنگد، زندان نیســت، در جنــگ اقتصادی نباید 
تولیدکننده را به دلیل بدهی بانکی در زندان نگاه داشت همچنین درجنگ 
اقتصادی نباید سازمان تامین اجتماعی از ُمهرکردن دفترچه بیمه کارگرانی 
یک واحد تولیدی که موقتا توان پرداخت حق بیمه نداشته، خودداری کند.

تکریم تولیدکنندگان و تسهیل شــرایط فعالیت آنها، حمایت و استفاده از 
اندیشه و خالقیت جوانان، تقویت شرکت های دانش بنیان مهمترین راه های 
مقابله باتحریم هاســت. دولت باید با شناســایی ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود در کشور شرایط اســتفاده حداکثری از این امکانات را فراهم آورد. 

رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد:

تامین مالی و تهیه مواد اولیه
از مهمترین چالش های پیش رو تولیدکنندگان و صنعتگران
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همچنین با ایجاد مشوق های صادراتی راه را برای صادرات غیرنفتی تسهیل 
نماید.

این مقام مسئول با ذکر اینکه بخش خصوصی تا چه حد می تواند تدوین وارائه 
استراتژی صنعتی کشور را عهده دار باشــد اظهار می دارد: باید از کارشناسان 
بخش خصوصی در تصمیم گیری های کالن کشور و تدوین و تسهیل قوانین 

کار و تولید استفاده شود.
همانطــوری که پدر و مــادر فرزند خــود را بیشــتر از همه می شناســند، 
تولیدکنندگان ما نیز با شــناخت کامــل از نقاط قوت و ضعــف، تهدیدها و 
فرصت هایی که درحال حاضر در بخش کار و تولید کشور وجود دارد بهترین 

افراد برای تدوین و ارائه استراتژی صنعتی هستند.
نهادهای تصمیم گیرنده باید با ایجاد اتاق فکر و استفاده از تجربیات صنعتگران، 

برنامه های کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجرا نمایند.
وی ارتقا روابط ایران با دیگر کشــورها را در روند انتقــال دانش، تکنولوژی و 
تامین مواد اولیــه و فروش محصوالت صنعتی و معدنی تاثیر گذار دانســته و 
تصریح می کند : ارتباط با دیگر کشورها و استفاده از بازارهای بین المللی یکی 

از عوامل اصلی انتقال دانش است.
واحدهای تولیدی در تعامل با دیگر کشــورها می توانند بــه تکنولوژی های 
روز دنیا دسترسی پیدا کنند، ولی این کار مســتلزم ارتباطات مستمر است 

و زیرساخت های خاص خود را می طلبد. متاســفانه تغییرات ناگهانی قوانین 
صادرات و واردات، عدم ثبات قیمت ارز و شرایط خاص تحریم ها برنامه ریزی 
درازمــدت و بعضا کوتاه مدت بــرای ارتباط با شــرکت های خارجی را برای 
تولیدکنندگان سخت و حتی غیرممکن ســاخته است. امروز تولیدکنندگان 
زیادی می شناسیم که نتوانسته اند به تعهداتشان با طرف خارجی عمل کنند و 
ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شده اند که امیدواریم دولت با برنامه ریزی 

بهتر راه را برای صادرات و استفاده از امکانات بین المللی فراهم آورد.
سهل آبادی در تکمیل سخنان خود با توجه به پتانسیل هایی که در کشور وجود 
دارد می گوید: امیدوارم بتوانیم به اقتصادی پویاتر و فعال تر، بدون تکیه بر نفت 
دسترسی یابیم چرا که ما در حال حاضر از مزیت های ویژه ای در زمینه های 
معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، صنایع نســاجی، صنایع چوب وکاغذ، 
صنایع شــیمیایی، صنایع کانی های غیرفلزی، صنایع فلزات اساسی، صنایع 
ماشین آالت وتجهیزات فلزی، صنایع دستی و سنتی و... برخوردار است. امروز 
باید تولیدکنندگان و دولتمردان دست به دســت هم دهند تا سربلند از این 
جنگ اقتصادی خارج شویم. از یک سو دولت با ایجاد سیاست های بلند مدت 
در صادرات و تسهیل قوانین حوزه کار و تولید و از سوی دیگر واحدهای تولیدی 
با رعایت استانداردهای بین المللی تولیدات صنعتی و صادراتی نقش خود را 

بخوبی در این مسیر ایفا کنند.
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رمـوز موفقیت مدیران بـرتـر
یک رئیس خوب باید بتواند با رفتار و اصول مدیریتی خود 
روابط بین کارمندان و خود را طوری سازماندهی کند که 
تمام افراد با انگیزه در راستای اهداف شرکت تالش کنند.

آیا به خوبی با دیگران کار می کنید و راهنمای خوبی 
هستید؟ این دو ویژگی شاید از شما یک مدیر خوب بسازد، 
اما برای اینکه عنوان مدیر موفق به شما اطالق شود، باید 
از ویژگی های دیگری نیز برخوردار باشید. در تعیین اینکه 
آیا شما مدیر موفقی خواهید شد یا نه، عواملی نقش دارند.

خبر خوب این است که ویژگی های یک مدیر موفق، لزوما نباید ذاتی باشند 
و به صورت اکتسابی نیز می توان آنها را به دست آورد.

اگر در فکِر مدیریت هستید، این 25 ویژگِی مدیران موفق را به خاطر داشته 
باشید.

ویژگی های شخصی
برخورداری از ویژگی های شخصی به بهتر شدِن شما و تعامالت تان با دیگران 
کمک می کند و از شما مدیر موفقی می سازد که دیگران برای آن احترام 

قائلند و از پیروی کردن از او احساس رضایت می کنند.
  خودانگیزی

اگر مدیر از خودانگیزی برخوردار نباشد، نمی تواند به دیگران انگیزه بدهد. 
خودانگیزی یا به  عبارتی، توانایِی انگیزه دادن به خود و پذیرفتن وظایف، از 

ویژگی های شخصی یک مدیر موفق است.

  صداقت
کارمندان به مدیر موفق اعتماد می کنند، چون به صداقت 

او ایمان دارند.
یک مدیر موفق از حق  کارمندانش دفاع می کند، از قوانین 
سرپیچی نمی کند، به گفته هایش پایبند است و صداقت 

توشه ی راه اوست.
  قابلیت اعتماد

یک مدیر موفق باید قابل اعتماد باشد و رؤسا و زیردستانش بتوانند روی او 
حساب باز کنند.

»راستش را بخواهید، این اعتماد افراد است که به شما قدرت زیادی می دهد. 
جلب اعتماد دیگران قدرتمندتر از تمام تکنیک های مدیریتی است.«

  خوش  بینی
آیا شما با امید، چشم به راه آینده هستید؟ نگرش خوش بینانه ی یک مدیر، 
روحیه  ی کارمندانش را باال می برد، الهام بخش آنهاست و باعث می شود از 

کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.
  اعتماد به  نفس

شما باید بتوانید تصمیمات تان را با اعتمادبه نفس بگیرید و به دیگران نشان 
بدهید که قادر به تصمیم گیری های درست هستید. اعتمادبه نفس شما به 

نفع اطرافیان تان است و ناخودآگاه به آنها منتقل می شود.

ویژگی های  
یک مدیر موفق، 

لزوما نباید ذاتی باشند 
و به صورت اکتسابی نیز 

می توان آنها را به دست آورد
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  آرامش
یک مدیر موفق در مواجهه با سختی ها ناامید نمی شود و توانایِی آرام ماندن 

در شرایط بحرانی و انجام اقدامات الزم از خصوصیات چنین فردی است.
  انعطاف پذیری

میزان خاصی از انعطاف پذیری برای انطباق با موقعیت های مختلف، الزمه ی 
مقام مدیریت است.

ویژگی های کاری
برای یک مدیر موفق، داشتن هوش کسب  و کار مهم است. با اینکه نیاز 
نیست میزان هوش یک مدیر در حِد هوش یک معامله گر حرفه ای باشد، اما 

آشنایی با اصول و روال اساسی کسب و کار برای او مفید خواهد بود.
  دانش صنعت 

شما از صنعتی که در آن مشغول به کار هستید، چقدر آگاهی دارید؟ برای اینکه 
بتوانید پاسخ گوی پرسش ها باشید و کارهایتان را به نحو مؤثری انجام بدهید، 
باید از دانش صنعت برخوردار باشید. شاید کارگران نیازی به دانش صنعت 

نداشته باشند، اما یک مدیر موفق، تاحدودی از این دانش برخوردار است.
  آشنایی با زمان واگذاری

یک مدیر موفق می داند که می تواند برخی از وظایفش را به دیگران واگذار 
کند، همچنین می داند چه کسانی آن وظایف را با موفقیت انجام می دهند و 

در این راه از کمک گرفتن از این افراد، دریغ نمی کند.
  رویکرد سازمانی

برای اینکه مدیر موفقی باشید باید رویکرد سازمانی را سر لوحه ی کارتان قرار 
بدهید. روند پیشرفت پروژه ها، کارمندان و وظایف شان را پیگیری کنید تا در 

جریان اموری قرار بگیرید که باید در کسب وکارتان به آنها رسیدگی شود.
  مدیریت مقدماتی مالی

با مفاهیم مقدماتی مالی آشنایی داشته باشید تا بدانید چگونه مسائل مالی 
مربوط به پروژه ها را مدیریت کنید.

  سلسله  مراتِب کاری
شما باید سلسله  مراتب کارتان را بشناسید و از آن پیروی کنید. حتما 
وظایف تان را درک کنید و بدانید گزارش کارتان را باید به چه کسی بدهید. 
همچنین باید از نحوه ی تأثیر سازمان بر زیردستان خود آگاهی داشته باشید.

  مفاهیم حقوقی
نیاز نیست کارشناس مسائل حقوقی باشید، اما باید مفاهیم حقوقی در 
حیطه های آزار و اذیت کارمندان، روش های صحیح استخدام و اخراج، 

محرمانه بودن و مسائل دیگر را درک کنید.
ویژگی های ارتباطی

یک مدیر موفق باید بتواند به نحو مؤثری ارتباط برقرار کند. شاید از 
ویژگی های مختلفی که به ارتباطات مربوط می شوند، تعجب کنید. حتما 

توانایی خود را برای برقراری ارتباط تقویت کنید.
اگر می خواهید هم زمان با انجام وظایف مدیریتی  خود، به خوبی با دیگران 

ارتباط داشته باشید، سعی کنید از ویژگی های زیر برخوردار شوید:
  ارتباطات نوشتاری

یاد بگیرید در قالب  ایمیل، یادداشت و پیام تشکر، به نحو مؤثری با دیگران 
ارتباط برقرار کنید. طرِز نگارش یک مدیر موفق باید حرفه ای و بدون 

اشتباهات دستوری باشد.
  سخنرانی

سخنرانی کردن، اعالم رسمی خبرها و بیان دقیق ایده ها در مصاحبه ها یا 
خطاب به کارگران از ویژگی های یک مدیر موفق است.

  بازخورد سازنده
ارائه ی بازخورد های سازنده و مفید از دیگر ویژگی های یک مدیر موفق است.

  گوش دادن فعال
یکی از مهم ترین مهارت  های ارتباطی، گوش دادن است. حتما به 

صحبت های کارمندان، رؤسا و مشتریان خود به صورت فعال گوش بدهید.
  قاطعیت

هنگام دادِن دستورالعمل ها، در مورد کاری که باید انجام بشود و نتیجه ای 
که انتظار می رود، قاطعیت داشته باشید.

  آمادگی برای سخنرانی
از پیش به متن سخنرانی خود فکر و آن را تهیه کنید تا سخنرانِی روشن و 

دقیقی داشته باشید.
  خدمات مشتری

خدمات مشتری یک ویژگِی رابطه ای است. اگر می خواهید مدیر موفقی 
باشید، باید بتوانید با مشتریان خود رابطه ی خوبی برقرار کنید. سعی کنید 

آنها را درک کنید و خودتان را جای آنها بگذارید.
  میانجی

آیا می دانید چگونه صلح برقرار کنید؟ معموال یک مدیر موفق در 
موقعیت هایی قرار می گیرد که به واسطه ی آنها باید میان کارمندان، میان 
یک کارمند و مشتری یا میان یک عضو ارشد سازمان و یک کارمند، به عنوان 
میانجی عمل کند. این ویژگی را در خودتان تقویت کنید و تکنیک های حل 

اختالف را یاد بگیرید تا مدیر موفقی باشید.
  عضو تیم

آیا شما عضوی از یک تیم هستید؟ اگر می خواهید مدیر موفقی باشید، باید 
بتوانید به عنوان عضوی از یک تیم، مایل به کار کردن با دیگران باشید و به 

وظایف تان عمل کنید.
  احترام

اگر می خواهید به  عنوان مدیر، شما را محترم بشمارند، باید با دیگران 
محترمانه رفتار کنید. این کار به خود شما بستگی دارد که الگوی چنین 

رفتاری برای دیگران باشید.
  همکاری

نید ایده ها و  نید با تیم خود همکاری داشته باشید و بدا شما باید بتوا
شخصیت ها را چگونه با هم ادغام کنید.
  ارزش قائل شدن برای دیگران

یک مدیر موفق کاری می کند که کارمندانش احساس باارزش بودن کنند. 
کارمندان احتیاج دارند از سوی مدیر به کمک هایشان مهر تأیید زده شود تا 

احساس کنند وجودشان برای سازمان مفید است.
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                 دلیل داغ  شدن گوشی هوشمند چیست؟

حرارت بیش از حد گوشی پس از چند دقیقه استفاده، یکی از شایع ترین 
مشکالت تلفن های هوشمند امروزی است. در این مقاله به دالیل و راه حل های 

این اتفاق می پردازیم.
تلفن های هوشمند امروزی به دلیل ظرافت باال و ساختار پیچیده، دیگر مانند 
تلفن های کالسیک سرسخت و بادوام نیستند، نحوه رفتار روزمره با تلفن های 
هوشمند امروزی تا حد زیادی می تواند برروی سالمت، کیفیت و طول عمر 
آن ها تاثیرگذار باشد. البته کاربران مایل هستند تا با روش مورد نظر خود از 
تلفن های همراه استفاده کنند و انتظار دارند که مشکل یا ایرادی نیز در تلفن 
همراه به وجود نیاید، اما این انتظاری اشتباه و غلط است. به طور مثال مقدار 
حافظه یا حجم برنامه های موجود برروی گوشی به طور مستقیم با سرعت و 
روان بودن کار با آن در ارتباط است یا نحوه شارژ و مدیریت ظرفیت باتری در 
طوالنی مدت بر عمرباتری اثر می گذارد، به همین دلیل گاهی برخی مشکالت 
پیش آمده به آسانی قابل رفع هستند، اما برخی مشکالت براثر رفتار اشتباه 
طوالنی مدت با تلفن هوشمند به وجود آمده و جز با تعمیر دستگاه، راهی برای 

رهایی از آن نیست.
گرم شدن بیش از حد تلفن همراه دقیقا یکی از آن مشکالتی است که براثر 
استفاده نادرست از تلفن هوشمند به وجود می آید و با رعایت یک سری نکات 
برطرف می شود. این مورد یکی از رایج ترین مشکالت به وجود آمده در هنگام 
کار با تلفن هوشمند است که موجب نارضایتی کاربران می شود. دالیل زیادی 
برای داغ کردن گوشی وجود دارد، اما نکته اصلی آن است که بدانیم توانایی 
تلفن هوشمندی که در اختیار داریم چه مقدار است و توقع کارکرد بیش از حد 

را از دستگاه هوشمند خود نداشته باشیم.
این گزارش به طور خاص به دالیل موثر در گرم شدن گوشی و راه حل های رفع 

آن در تلفن های هوشمند اندرویدی می پردازد، چنین مشکلی در مدل های 
iOS همچون تلفن های اندرویدی رایج نیست و به همین دلیل تمرکز گزارش 
برروی تلفن های هوشمند اندرویدی است.آیا تلفن هوشمند شما واقعا داغ 

می کند؟
همانطور که گفته شد در تلفن های هوشمند امروزی سخت افزار ظریف و 
قطعات پیچیده بسیاری در یک فضای کوچک گرد هم آمده اند تا کاربران 
بتوانند از تلفن همراه استفاده کنند، چنین موردی به صورت عادی موجب 
می شود تا درهنگام استفاده طوالنی مدت با تلفن همراه، قطعات گرم شوند و 
کاربران نیز این گرما را احساس کنند، به همین جهت تعداد زیادی از کاربران، 
حساسیت بیش از حد به این مورد نشان می دهند، در حالی که گرمای تلفن 

هوشمندشان عادی است.
شاخص گرما بیش از حد به این شکل شناخته می شود: اگر به مدت 15 دقیقه 
یا بیشتر با حجم کاری باال با تلفن هوشمند خود کار می کنید گرم شدن آن 
عادی است، حجم کاری باال یعنی انجام بازی های ویدئویی، اتصال به اینترنت و 
استفاده از برنامه های پیام رسان یا سرویس های استریم و استفاده از برنامه های 
سنگین، در این حالت نباید حساسیتی به گرما به وجود آمده نشان دهیم. البته 
اگر گرما به حدی باشد که نتوان دستگاه اندرویدی را در دست گرفت یا آن که 
یک قسمتی از بدنه بیش از حد داغ شود، این مورد خطرناک است و عمر تلفن 
هوشمند را کاهش می دهد. همچنین اگر با استفاده کوتاه مدت از تلفن همراه 

نیز دستگاه گرم می شود، باید نگران طول عمر تلفن هوشمند خود باشید.
حال اگر فکر می کنید گرما تلفن هوشمند شما عادی نیست، باید منشاء اصلی 
این اتفاق را بشناسید. به طور عمومی تلفن های هوشمند به چند دلیل مشخص 
داغ می کنند، این دالیل شامل اتصال طوالنی مدت به اینترنت همراه، وای فای 
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یا استفاده از بلوتوث، سطح روشنایی بیش از حد نمایشگر، انجام مکرر بازی های 
اندرویدی و فعال بودن چندین برنامه در پس زمینه گوشی می شود. اما یادآور 
می شویم که قدرت تلفن هوشمند نیز در این موارد تاثیرگذار است، نباید از 
یک مدل پایین رده یا میان رده توقع کارکرد بیش از حد را داشت، در این صورت 
با ایجاد فشار بیش از حد برروی گوشی، دستگاه داغ شده و در مواردی حتی 
خاموش می شود، از طرفی انتظارات از مدل های باالرده و پرچمدار زیاد است و 
این مدل ها نیز نباید به آسانی داغ شوند. در هر صورت اگر فکر می کنید که تلفن 

هوشمند شما، بیش از حد گرم می شود، به موارد زیر توجه کنید.
دوربین، مهم ترین عامل داغی گوشی هوشمند

استفاده از دوربین تلفن های هوشمند، هر دو بخش سخت افزار و نرم افزار 
دستگاه را به طور همزمان و در حجم باال درگیر می کند، افزایش کیفیت 
تراشه های اختصاصی دوربین ها و استفاده از چند سنسور در تلفن هوشمند نیز 
موجب می شود تا هنگام استفاده از دوربین، اکثر منابع سیستم اشغال شوند. 
اگر پس از چند دقیقه استفاده از دوربین تلفن هوشمند گرم می شود، بهتر 
است کیفیت ثبت تصاویر را در تنظیمات دوربین کاهش دهید. این موضوع 
به خصوص برای ثبت ویدئو در دقایق طوالنی تاثیرگذاری بیشتری دارد. البته 
گرم شدن گوشی هنگام استفاده از دوربین درفضای آزاد و تابش مستقیم 
خورشید در روز های گرم، طبیعی است، در این حال باید برای ثبت تصاویر و 
ویدئو در سایه قرار گرفت تا تلفن هوشمند در معرض حرارت محیط قرار نگیرد.
به طور معمول استفاده از گوشی در فضای آزاد به دلیل سایه افتادن برروی 
نمایشگر کمی دشوار است، در این حال کاربران سطح روشنایی صفحه نمایش 
را زیاد می کنند تا بتوانند با تلفن خود کار کنند، این اتفاق در طوالنی مدت نیز 
موجب می شود تا فشار زیادی به گوشی وارد شود و حرارت دستگاه اندرویدی 

باال رود.
قاب چرمی محافظ گوشی، ایجاد گرما می کند

قاب یا کاور های پالستیکی و چرمی به دلیل وجود الیاف مصنوعی و ساختار 
نامطلوب، جلوی عبور و مرور هوا را می گیرد و موجب گرم شدن تلفن هوشمند 
می شوند، کاربران به طور معمول تلفن همراه خود را در داخل قاب یا کاور قرار 
داده و آن را در جیب یا کیف خود می گذارند، با این وجود تلفن هوشمند قبل 
از استفاده نیز گرم می شود و در هنگام استفاده زودتر از زمان معمول، حرارت 

آن باال می رود.
پاک سازی گوشی از بدافزارها

یکی دیگر از عوامل داغ شدن گوشی، بدافزار ها هستند، هر تلفن هوشمندی 
باید از یک آنتی ویروس یا برنامه محافظتی قدرتمند بهره ببرد، در این صورت 

هنگام اتصال به اینترنت یا انتقال فایل، از ویروسی شدن یا ورود بدافزار ها به 
تلفن هوشمند جلوگیری می شود. ویروس ها و بدافزارها، در پس زمینه گوشی 
اجرا شده و منابع دستگاه اندرویدی را اشغال می کنند و موجب کندی و 
سنگینی نرم افزار ها می شوند، با پاک سازی تلفن هوشمند می توان هم از داغ 

شدن و هم از کندی گوشی همراه جلوگیری کرد.
داغ شدن گوشی پس از شارژ

چندی پیش در مقاله ای به راه های افزایش عمرباتری اشاره کردیم، یکی از این 
روش ها عدم شارژ بیش از حد گوشی است، در آن مقاله گفته شد که دستگاه 
اندرویدی نباید بیش از 85 درصد شارژ شود، زیرا در این حالت به باتری فشار 
وارد شده و این خود از عوامل افزایش حرارت باتری و در نهایت تلفن هوشمند 
است. همچنین استفاده از گوشی در هنگام شارژ نیز هم به باتری و هم به تلفن 

آسیب می زند و موجب داغ شدن دستگاه اندرویدی می شود.
اما برخی مواقع تلفن هوشمند به روش درستی شارژ می شود و با این وجود 
بعد از شارژ باز هم حرارت گوشی باال است، در این حالت باید کابل شارژ مورد 
بررسی قرار بگیرد و درصورت خرابی، تعویض شود. برخی مواقع نیز ایراد از 
باتری دستگاه اندرویدی است، پیشنهاد می شود اگر با انجام روش های باال 
نتیجه نگرفته و باز هم گوشی بعد از شارژ داغ می شود، به عنوان آخرین اقدام، 

باتری گوشی را تعویض کنید.
اقدامات موثر در کاهش داغ شدن گوشی

تا کنون آنچه به طور کلی در ایجاد حرارت و گرما در تلفن های هوشمند موثر 
است، ذکر شد، اما راه حل هایی کارآمد برای جلوگیری از این مشکل وجود دارد 

که تا حد زیادی تاثیرگذار هستند، این راه حل ها شامل:
 عدم استفاده از قاب و کاور های پالستیکی و چرمی

 استفاده از حالت هواپیما برای حذف تمامی اتصاالت در مواقعی که با تلفن 
هوشمند کار نمی کنیم

 عدم استفاده از گوشی زیر تابش مستقیم نور خورشید
 کاهش سطح نور نمایشگر

 بستن برنامه هایی که در پس زمینه گوشی اجرا می شوند
 پاک سازی حافظه از فایل های زائد و استفاده از آنتی ویروس

 کاهش زمان اتصاالت بلوتوث، وای فای و جی پی اس
با رعایت موارد باال و انجام اقدامات توصیه شده، دیگر شاهد گرمای بیش از حد 
تلفن هوشمند نخواهید بود، البته دربرخی موارد گوشی همراه دچار نقص های فنی 
و سخت افزاری است و به همین دلیل حتی با رعایت تمامی موارد باز هم حرارت 
باالیی دارد، در این حالت بهتر است تلفن را به یک متخصص مجرب نشان دهید.
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رشد ۱۰۲ درصدی سود خالص فوالد مبارکه 
در سال ۹۷

مدیرعامل فوالد مبارکه در مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت فوالد مبارکه  که روز یکشنبه 30 
تیرماه سال 98 در محل سالن اجتماعات نگین 
نقش جهان برگزار شد، از رشد 102 درصدی 

سود خالص فوالد مبارکه در سال 97 خبر داد.
 در این مجمع که با حضور 84.88 درصد از 
سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت 
برگزار شد، عباس نعیمی به نمایندگی از سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
به سمت رئیس مجمع، سید محمد حسینی 
بهشتیان به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه 
ناظر مجمع و  با سمت  رفاه و خانم سیفی 
طهمورث جوانبخت با سمت دبیر مجمع به 

عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.
عظیمیان،  حمیدرضا  مهندس  ادامه،  در   
ئه  را مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، ضمن ا
گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت در سال مالی 

منتهی به 29 اسفندماه سال 1397، این سال را 
از منظر سودآوری، سالی درخشان از ابتدای 

بهره برداری شرکت تاکنون برشمرد.
 وی با اشاره به عملکرد شرکت در حوزه تولید 
افزود: در سال 1397 شرکت فوالد مبارکه با 
تولید بیش از 7 میلیون و 582 هزار تن، 45.7 
درصد از تولید فوالد کشور را به خود اختصاص 
داد. ضمن این که گروه فوالد مبارکه با تولید 
بیش از 9 میلیون تن فوالد خام بیش از 54 درصد 
از سهم بازار فوالدسازان بزرگ کشور را به خود 

اختصاص داده است.
او ادامه داد: به همت کارکنان زحمتکش شرکت 
و با اجرای موفق طرح های توسعه در سال 1397، 
فوالد مبارکه موفق به تولید بیش از 6 میلیون و 
343 هزار تن کالف گرم و یک میلیون و 555 
هزار تن کالف سرد شد که در کالف گرم رشد 
6 درصدی و در کالف سرد رشد 4 درصدی را 

شاهد بودیم. مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه 
به عملکرد درخشان شرکت در حوزه فروش 
اشاره کرد و افزود: طی سال 1397 فوالد مبارکه 
موفق به فروش بیش از 6 میلیون و 714 هزار تن 
انواع محصوالت فوالدی تخت شد که با رشد 
48 درصدی نسبت به سال 1396 درآمدی 
بالغ بر 23.410 میلیارد تومان برای شرکت به 

ارمغان آورد.
وی میزان فروش محصوالت در بازار داخلی در 
سال 1396 را حدود 5 میلیون و 695 هزار تن 
اعالم و اظهار کرد: فروش داخلی در سال 1397 
به 5 میلیون و 836 هزار تن افزایش یافت. در 
همین راستا با توجه به رسالت فوالد مبارکه 
در تأمین نیاز داخل با اولویت آن بر صادرات و 
افزایش سهم بازار داخلی، میزان صادرات شرکت 
از یک میلیون و 292 هزار تن به 878 هزار تن 

کاهش یافت.
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مهندس عظیمیان با اشاره به رشد بیش از 100 
درصدی سود خالص شرکت، خاطرنشان کرد: 
در سال 1397 سود عملیاتی شرکت بیش 
از 11.933 میلیارد تومان بود که نسبت به 
سال 1396، رشدی 77 درصدی داشته است. 
همچنین سود ناخالص شرکت رقمی بیش از 
10.952 میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال 
1396، رشدی 51 درصدی داشت و سود خالص 
شرکت با رشد بیش از 102 درصد، به 12.230 
میلیارد تومان رسید که از ابتدای بهره برداری 

شرکت تاکنون بی نظیر است.
او با تأکید بر این که عملکرد مطلوب شرکت 
در سال 1397 تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت 
در بازار سرمایه داشته است، افزود: حاصل این 
عملکرد درخشان از مجمع سال قبل تا مجمع 
فعلی بازدهی 112 درصدی برای سهامداران 
شرکت است. این در حالی است که با اجرای 
موفق افزایش سرمایه به میزان 73.33 درصد از 
محل سود انباشته که بزرگ ترین افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته در تاریخ بورس است، فوالد 
مبارکه به بزرگ ترین شرکت بازار سرمایه با 
ارزش بازار 558.6 هزار میلیارد ریال تبدیل شد.

وی در ادامه به عملکرد سه ماهه اول شرکت در 

سال 1398 اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه 
در سه ماهه اول سال 1398 موفق به فروش 
نواع محصوالت  یک میلیون و 953 هزار تن ا
شد که بیش از 9 هزار و 594 میلیارد تومان 
برای شرکت درآمد حاصل از فروش و رشد 
103 درصدی نسبت به سه ماهه اول سال قبل به 

ارمغان آورده است.
مدیرعامل فوالد مبارکۀ در بخش پایانی سخنان 
خود گفت: مهم ترین برنامه های شرکت در 
ز: برنامه ریزی مدون  ند ا سال جاری عبارت ا
برای برخورداری از منابع پایدار سنگ از طریق 
تملیک طرح های موجود و اکتشاف؛ تالش 
جهت بهره برداری و تسریع در اجرای کلیه 
طرح های مصوب در شرکت اصلی و شرکت های 
گروه به منظور افزایش سود و خلق ارزش افزوده 
ازجمله طرح خط نورد گرم 2؛ تأمین الکترود 
مصرفی موردنیاز به عنوان استراتژیک ترین ماده 
اولیه شرکت حداقل برای 3 سال؛ مشارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر خصوصا 
شرکت های معدنی و تأمین مالی از طریق افزایش 
سرمایه، انتشار اوراق بدهی و ورود شرکت های 

گروه به بازار سرمایه.
بنا بر این گزارش، مجمع عادی ساالنه شرکت 

فوالد مبارکه با تصویب موارد ذیل به کار خود 
خاتمه داد:

1- تصویب صورت های مالی گروه و شرکت اصلی 
مربوط به سال مالی منتهی به 1397/12/29

2- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس 
قانونی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال 

مالی منتهی به 1398/12/29
3- انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد، صمت و 
تعادل به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار شرکت 

برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
4- در ارتباط با تقسیم سود، مجمع با اکثریت 
آرا مقرر نمود مبلغ 3،900 میلیارد تومان )به 
ازای هر سهم 300 ریال( به سهامداران پرداخت 
و الباقی به سود انباشته دوره مالی بعد منتقل 

گردد.
5- اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت 

2 سال انتخاب شدند:
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی

شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان
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دانستنی هایی در مورد 
صنعت خودرو 

هرکسی که به دنیای خودرو و این صنعت جذابی که هرروز شاهد پیشرفت های جدیدی است عالقه داشته باشد، می تواند عاشق دانستنی هایی باشد که از 
همان ابتدای این صنعت تا به امروز، در دنیای خودروها وجود داشته اند. مواردی مانند اینکه، 75 درصد از خودروهایی که توسط رولز-رویس تولیدشده اند، 
به دلیل کیفیت فوق العاده باال و مهندسی بی نظیر، هم اکنون در جاده ها وجود داشته و از چرخه خارج نشده اند. دانستنی هایی که هریک، جذابیت های خاص 

خود را داشته و می توانند برای شما عزیزان نیز بسیار جالب باشند.
کارل بنز  خودرو را اختراع نکرد

آنچه کارل بنز انجام داد، گواهی تولد خودرویی در قالب یک پتنت ثبت اختراع بود. این خودرو، حاصل ترکیب بسیاری از اختراعاتی بود که توانست به 
شکل نهایی خود درآید. ترکیبی از خودروی با سوخت بخار نیکوالس- جوزف کوگونت در سال 1769 و همچنین اولین موتور احتراق داخلی جهان که 
به احتمال زیاد در سال 1807 توسط نیسفور نیپس )Nicephore Niepce( ساخته شده بود. پتنت کارل بنز با عنوان »خودرویی با سوخت گازی« بود که 

در سال 1886 ثبت شد.
خودروها، ۹۵ درصد از عمرشان پارک هستند

آن گونه که شما فکر نمی کنید، به صورت میانگین، خودروها در سراسر دنیا به خاطر وجود ترافیک های زیاد و مواردی از این قبیل، رانده نمی شوند. با گسترش 
حمل  و نقل عمومی در سراسر دنیا و البته وجود داشتن تعداد زیاد خودرو در هر کشوری، تنها به تعداد خودروهای پارک شده افزوده شده و خودروها، بیشترین 

سال های زندگی خود را به طور میانگین، در پارکینگ به سر می برند.
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آمریکایی ها، در یک سال، به طور میانگین 
۳۸ ساعت را در ترافیک می گذرانند

در شهرهای بزرگی مانند لس آنجلس و نیویورک، 
این عدد حتی به 60 ساعت در یک سال نیز 
می رسد. البته دلیل آن، وجود داشتن خودروهای 

بسیار زیاد در جاده ها نیست.
در واقع دلیل اصلی آن، تمرکز خودروها در 
فضاهای کوچک شهری و خارج شهری است. 
در شهرهای بزرگ، مشکل مردمی نیستند 
که خودرو می خرند بلکه نبود زیرساخت های 
حمل ونقل گسترده ای است که تا این حد تمرکز 

خودرویی را ایجاد می کند.
مخترع کروز کنترل یک فرد نابینا بود

از  او، مهندسی مکانیک  مدرک دانشگاهی 
دانشگاه پنسیلوانیا بود که بعد از اتمام تحصیل، 
روی توربین های بخار موجود در اژدرهای 

زیردریایی کار می کرد.
او سپس رئیس شرکت قطعه سازی خودرویی 
شد و هنـگامی کـه بـا وکیـل خـود در حـال 
رانندگی کردن بود و کم و زیاد کردن سرعت 
خودرو او را آزار می داد، ایده ساخت کروز کنترل 

به ذهنش رسید.
ولوو مخترع کمربند ایمنی سه نقطه ای 

بوده است
اگرچه شرکت سوئدی ولوو، هیچ گاه پتنت 
)Patent( اختراع خود را ثبت نکرد و نیز اجازه 
داد تا آن را به تولید برسانند اما این یک اختراع 
ساده و معمولی نبوده که بتوان به این سادگی ها 
از کنار آن گذشت. تخمین زده شده است که 
کمربند سه نقطه ای، در هر شش ثانیه، جان یک 
نفر را نجات داده است. اختراع بزرگی که تاکنون 

جان این همه انسان را از مرگ نجات داده است.
چرخ، حدود ۳,۵۰۰ سال قبل از میالد 

اختراع شده است
هنوز هیچ کس، داستان اختراع چرخ را نمی داند. 
بااین حال، چرخ های اولیه ای که اختراع شده 
بودند، برای حمل ونقل استفاده نشده و تنها برای 
کوزه گری مورداستفاده قرار می گرفتند. جالب 
است بدانید که شمع، فلوت و نوشیدنی های 

الکلی، همگی قبل از چرخ اختراع شده بودند.

صنعت  شانزدهمین  خودرو،  بازیافت 
بزرگ در ایاالت متحده است

صنعت جذاب و پردرآمدی که در کشور آمریکا با 
بازیافت خودروهای فرسوده و خارج کردن آن ها 
از حمل ونقل، عالوه بر مزایای زیست محیطی، 
چیزی حدود 85 میلیون بشکه نفت را با بازیافت 
12 میلیون دستگاه خودرو، در تولید خودروهای 

جدید، صرفه جویی کرده است.
یک خودرو، از حدود ۳۰,۰۰۰ قطعه مجزا 

تولید می شود
زمانی که به صورت کلی، به بخش هایی مانند 
موتور، سیستم تعلیق، سیستم انتقال قدرت، 
سیستم روغن کاری و سوخت رسانی، ترمز و دیگر 
موارد، نگاه می کنیم، می توانیم از اعجاز کنار هم 
قرار گرفتن این همه قطعات جدا در کنار یکدیگر 
و کار کردن به صورت یک مجموعه قدرتمند و 
مدرن، آگاه شویم. جالب است بدانید که در سال 
1985، عمر مفید خودروها به طور میانگین،8.4 
سال بوده که این عدد، امروزه به 11 سال رسیده 

است.
 ۲۵ هر خودرو به طور میانگین، شامل 

کیلوگرم سیم کشی مس است
سیستم های  به  روزبه روز  خودروها  هرچه 
الکترونیکی و برنامه نویسی وابسته تر می شود، 
نیاز به سیم ها نیز در آن ها بیشتر می شود. در 
یک خودروی لوکس، چیزی حدود 1.500 سیم 
مسی وجود دارد که طول آن ها درمجموع تا یک 
مایل )حدود 1.6 کیلومتر( نیز می رسد. در اواخر 
دهه 40 میالدی، خودروها به طور میانگین، تنها 
از 50 سیم مجزا به طول کلی 45 متر استفاده 

می کردند.
اتوبان های آلمان دارای محدودیت 

سرعت هستند
درحالی که خیلی از مردم، کشور پیشرفته آلمان 
را مثالی برای ضروری نبودن محدودیت های 
سرعت در جاده ها می دانند، این را باید گفت که در 
اتوبان های این کشور اروپایی، محدودیت سرعت 
وجود دارد. همچنین، هرساله تعداد جاده های 
طوالنی بدون محدودیت سرعت در این کشور نیز 

به دالیل ایمنی، در حال کاهش است.

اولین تصادف خودرویی در سال ۱۸۹۱ 
رخ داد

تنها نیاز نیست که برای تصادف کردن، سرعت 
باالیی داشته باشیم. جان ویلیام لمبرت، اولین 
خودروی بنزینی تک سیلندرجهان را ساخت 
و سپس، با آن دچار حادثه شد! سرعت او تنها 
8 کیلومتر بر ساعت بود که خودروی او به ریشه 
یک درخت برخورد کرد و از مسیر خود منحرف 

شد و آسیب دید.
احتمال مرگ دریک تصادف خودرویی، 

۱ در ۵,۰۰۰ است
شانس کشته شدن در یک هواپیما، به دلیل 
کوتاه تر بودن سفر ازنظر زمانی و داشتن خلبان ها 
و کادری حرفه ای، بسیار کمتر از خودرو است. 
خودروهایی که نه همه ی رانندگانی که آن ها را 
می رانند حرفه ای هستند و نه از امکانات ایمنی 
مدرنی که در هواپیما استفاده می شود، بهره 

می برند.
رادیو در خودروها، در شرف ممنوع 

شدن بود
هنگامی که اولین رادیوهای خودرویی اختراع 
شدند، بسیاری از ایالت های آمریکا، به دلیل 
اینکه این رادیوها می توانستند حواس راننده 
را پرت کنند، قصد داشتند که آن را غیرقانونی 
100 سال پس از آن،  اعالم کنند؛ اما اکنون،
این گوشی های همراه هستند که بیشترین 
حواس پرتی را در هنگام رانندگی برای رانندگان 

ایجاد می کنند.
بیشتر مردم، هر ۱۸ سال یک بار به طور 

میانگین یک تصادف را تجربه می کنند
بر اساس گفته های صنعت بیمه، هر شخصی در 
4 بار، یک حادثه رانندگی  طول زندگی خود،
را به طور میانگین تجربه خواهد کرد. البته هر 
یک تصادف در 18 سال، یک آمار بی اهمیت 
بوده و چندان درست نیست؛ زیرا همه می دانیم 
که دنیا به این صورت کارنکرده و نخواهد کرد؛ 
اما آن چیزی که درست است، افزایش یافتن 
تصادفات در هنگام رانندگی در شب، رانندگی 
در ساعت های شلوغی یا انجام دادن چندین کار 

در هنگام رانندگی است.
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پوالد مردان ذوب آهن اصفهان از دل هر تهدیدی 
فرصتی نو می آفرینند

با برنامه ریزی های انجام شده در ذوب آهن، طرح های تولیدی، توسعه ای، 
بهسازی و نوسازی این کارخانه بزرگ همزمان و هم سو با اهداف شرکت در 
حال اجراست. تقریبا هیچ جای ذوب آهن اصفهان را نمی توان یافت که شور 
تولید و اشتیاق توسعه و نوسازی در آن نمود نداشته باشد. گویی کارکنان 
توانمند و چاالک این شرکت هر مانع مرتفعی را به سخره می گیرند و از دل هر 
تهدیدی، فرصتی نو می آفرینند. بی گمان هیچ نوشته ای نمی تواند بیانگر تالش 
بی نظیر همکاران در جای جای شرکت باشد و هرگز زوایای این حماسه آفرینی 
در گستره صنعتی قابل ترسیم نیست. فرهنگ سازمانی خاصی در ذوب آهن 
اصفهان  نهادینه شده است، تعلق خاطر به ذوب آهن را می شود با جان و دل از 

کالم و تالش کارکنان آن دریافت.
به نظر می رسد بر اساس نقشه راه شرکت، هر کسی رسالت، وظیفه خود را 
در همراهی با سایرین در ذوب آهن اصفهان به خوبی می شناسد و به درستی 
به آن واقف است. این رویکرد عمومی همکاران باعث شده هیچگاه در تامین 
مواد و تجهیزات، مالی، نقشه های طراحی و ساخت، مدیریت پروژه ها فروش و 
صادرات و... عرصه را بر خود سخت و بحرانی نبینند. آری، اینجا ذوب آهن است 

جبهه اول صنعت و مادر با تجربه و دلسوز صنعت ایران زمین.
مهندس یزدی زاده، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با همراهی جمعی از 
مسئولین شرکت برای بررسی پیشرفت و مشکالت پروژه های مسیر سرباره 
کوره بلند شماره 3 و نوسازی سرندهای قسمت دانه بندی بخش تولیدات کک 

و مواد شیمیایی از این دو پروژه بازدید کردند.
پروژه های که با دستان پر توان و ذهن خالق کارکنان ذوب آهن اصفهان در 
حال اجرا می باشد در حاشیه این بازدید با تنی چند از همکاران قسمت سرندها 

گفتگو نمودیم که در پی می آید.
مهندس هوشیار صفاران سرپرست باتری واحد یک بخش تولیدات کک و 
مواد شیمیایی گفت: در این پروژه سرندهای یک طبقه جایگزین سرندهای 

دو طبقه قدیمی شد. 
مهندس صفاران افزود: تعویض سرندهای با کمترین توقف در ارسال کک به 

کوره بلند شماره 2 انجام شد.
وی با بیان این که پروژه تعویض سرند توسط نیروهای داخلی از قسمت 
مکانیک و برق تولیدات کک و مواد شیمیایی و مدیریت های نت مکانیک، 
نت راه ساختمان، ماشین آالت و... اجرا شد افزود: چهار عدد سرند به واسطه 
شرکت مهندسی بازرگانی پرنیان صنعت اطلس خریداری شد و با برنامه ریزی 

در کمترین زمان ممکن نصب و راه اندازی گردید.
مهندس صفاران تاکید کرد: کلیه اقدامات در تعویض و نصب این سرند اعم 

از اتوماسیون، مکانیک، ساختمانی و... توسط نیروهای ذوب آهنی انجام شد.
سرپرست باتری واحد یک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی به هزینه باالی 
تعمیر و نگهداری سرندهای قبلی اشاره کرد و اظهار داشت: با تعویض و نصب 
سرندهای جدید هزینه نگهداری این سرندها کاهش معنا داری خواهد یافت 
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ضمن این که چهار عدد نوار نقاله نیز حذف شده است.
حمید ابراهیمی مهندس ارشد مکانیک کک و زغال واحد یک و طراح این پروژه 
گفت: برای نگهداری سرندهای دو طبقه قبلی بالغ بر صد میلیون تومان در ماه 

باید هزینه می شد. 
وی افزود: سرندهای قبلی عالوه بر وزن زیاد و لرزش بیش از حد استاندارد با 

تجمع کک، کاهش ظرفیت سرند را به همراه داشت.
مهندس ابراهیمی هزینه ماهانه تعویض سرند را بالغ بر شصت میلیون تومان 
عنوان نمود و گفت: سرندهای جدید معایب سرندهای قبلی را ندارد و با داشتن 

سرند جایگزین توقفی در ارسال کک به کوره بلند را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: با بهره گیری از قابلیت های سرند جدید، کک بیشتری به کوره 

ارسال خواهد شد و راندمان تولید افزایش خواهد یافت.
مهندس حامد محمدی سرپرست تعمیرات و نگهداری مدیریت نت مکانیک 
گفت: با توجه به لزوم جلوگیری از توقف ارسال کک با کیفیت به کوره بلند 

سرندهایی با تکنولوژی جدید تامین و نصب گردید.
وی با بیان این که با بررسی و پیشنهاد مکانیک بخش تولیدات کک و مواد 
شیمیایی و نت مکانیک تعویض سرندها در دستور کار قرار گرفت، افزود: مطابق 

گراف تهیه شده، پروژه در سه دوره زمانی هفت، پنج و سه روزه اقدام شد.
مهندس محمدی با اشاره به عدم توقف ارسال کک به کوره بلند شماره دو در 
 ،K2 تعویض این سرند ها، گفت: مونتاژ سرندهای قدیمی، تعویض نوار نقاله

اصالح سازه کارگاه و نصب سرندهای جدید اقداماتی بود 
که در زمانی کمتر از گراف تعیین شده انجام شد.

اجرای این پروژه سرپرست تعمیرات و نگهداری نت مکانیک موفقیت در 
را حاصل برنامه ریزی و تالش شبانه روزی عنوان کرد و از حمایت های مهندس 

توالئیان و مهندس فرید مختاری قدردانی نمود.
دکتر رشید شادمان مدیرعامل شرکت مهندسی، بازرگانی پرنیان صنعت 
اطلس که در تامین تجهیزات مورد نیاز این پروژه با ذوب آهن مشارکت داشت، 
گفت: شرکت پرنیان صنعت اطلس بیش از 20 سال است که در عرصه تامین 

تجهیزات صنعتی فعالیت دارد. 
دکتر شادمان افزود: همکاری این شرکت با ذوب آهن اصفهان با پروژه تولید 
آهک آغاز شد. وی همکاری در تامین پروژه تعویض سرندهای کک سازی را 
تجربه دیگری در تعامل با ذوب آهن عنوان نمود و گفت: پس از تامین سرندها 
در تمام مراحل تعویض و نصب از توان نیروهای داخلی استفاده شد به نوعی 

می توان گفت ذوب آهنی ها سرندهای مذکور را بومی سازی کردند. 
دکتر شادمان با اذعان به قابلیت های همکاران در اجرای پروژه های گوناگون 

گفت: اجرای این پروژه صرفه جویی ریالی چشمگیری در بر دارد.
مدیرعامل شرکت پرنیان صنعت اطلس اظهار داشت: توانایی که از 
ذوب آهنی ها سراغ دارم، مطمئن هستم که از قابلیت های هر تکنولوژی به 

روزی، بهره می گیرند.
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دویچه وله با اشاره به حذف 4 صفر واحد پول ایران پاسخ داد؛

جراحی اقتصادی ایران چندسال به 
طول می انجامد؟

دولت ایران کلیات الیحه حذف 4 صفر از پول ملی را تصویب کرده که در این 
طرح واحد پول ایران را تومان تعریف کرد، طبق الیحه، 10 هزار ریال فعلی یک 

تومان جدید است. یک تومان جدید هم معادل 100 ریال خواهد بود.
پایگاه خبری دویچه وله آلمان در گزارشی به موضوع حذف چهار صفر از پول 
ملی ایران پرداخت و نوشت: سرانجام پس از مدت ها ابهام در مورد اصالحات 
در واحد پایه پول ایران، روز چهارشنبه نهم مرداد )31 ژوئیه( علی ربیعی، 
سخنگوی دولت، از تصویب کلیات الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در 

دولت دوازدهم خبر داد.
طبق مصوبه دولت، واحد پایه پول ایران از ریال به تومان تغییر خواهد یافت و 
یک تومان جدید هم معادل 100 ریال خواهد شد. بر اساس این الیحه، چهار 
صفر از ریال و سه صفر از تومان حذف شده و بدین ترتیب پس از تصویب الیحه 

مزبور توسط مجلس، 10 هزار ریال فعلی یک تومان جدید خواهد بود.
الیحه مصوب دولت باید برای نهایی شدن در مجلس شورای اسالمی نیز به 
تصویب رسیده و سپس در دستور کار قرار بگیرد. سخنگوی دولت گفت: سعی 

می کنیم الیحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم.
علی ربیعی با بیان اینکه اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی موجب 
افزایش کارایی پول ملی و هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه می شود، 
خاطرنشان کرد: »حذف چهار صفر از پول ملی باعث می شود تا حیثیت ظاهری 
پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی مراعات شود و مسکوکات که 
مدتی است حذف شده اند، وارد چرخه شوند. همچنین استهالک کاغذ نیز 

کاهش می یابد.
سخنگوی دولت همچنین ارتباط حذف چهار صفر از پول ملی با »تورم و قدرت 
خرید« را رد کرد و گفت: »با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش کارایی 

پول ملی هستیم.«
پیشینه طوالنی طرح

بحث حذف صفر از پول ملی ایران از دهه 80 و در زمان ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد از جمله به عنوان راهکاری برای مقابله با افزایش تورم 
عنوان شده بود. این بحث ها اما به دلیل بحران های ارزی و اجرای قانون 

هدفمندی یارانه ها که خود به تشدید تورم دامن زد، بی نتیجه ماند.
طرح مزبور چند بار نیز در دولت حسن روحانی مطرح شد، اما ولی اهلل سیف، 
رئیس سابق بانک مرکزی ایران، ضمن تأیید آن زمان اجرای چنین طرحی 
را به فراهم شدن شرایط از جمله »ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار« 

موکول کرده بود.
با قرار گرفتن عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی اما بحث »اصالح نظام 
پولی، تعریف واحد پول جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک« با 
جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت تا اینکه در نهایت به تصویب کلیات 
الیحه پیشنهادی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی در دولت 

دوازدهم انجامید.
حال قرار است جزئیات این طرح در دولت بررسی شده و به تصویب برسد. 
پس از آن نیز الیحه مزبور در صورت تأیید و تصویب مجلس شورای اسالمی، 
اجرایی خواهد شد. بر اساس طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت 
تصویب شد، واحد پایه پول ملی ایران دیگر ریال نبوده، بلکه به »تومان« تغییر 
خواهد یافت. هر »تومان جدید« نیز معادل 10 هزار ریال فعلی و 100 »ریال 

جدید« خواهد بود.
فرآیندی دو ساله

به گزارش اقتصادنیوز رییس بانک مرکزی ایران پیش تر درباره زمان الزم برای 
اجرای این طرح گفته بود: »یک فرایند زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد 

و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می کشد.«
عبدالناصر همتی همچنین درباره روند ورود اسکناس های جدید و حذف 
اسکناس های قدیمی نیز گفته بود که بعد از قانونی شدن، پول های جدید 
به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند 
و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد 
بود. با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش 
ابزارهای پرداخت نقد در تبادالت پولی داخلی و کاهش هزینه های چاپ و نشر 
اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال های آتی استمرار 
یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان در کوتاه مدت آثار روانی 

مثبتی به همراه خواهد داشت.
بانک مرکزی طول »دوره گذار« از ریال به تومان را 24 ماه پیشنهاد کرده که 
قرار است در این مدت اسکناس ها و سکه های قدیمی جمع آوری و جایگزین 
شوند. موضوع اصالح نظام پولی ایران موضوع جدیدی نیست. تورم شدید و 
کاهش ارزش پول ملی از مدت ها پیش اصالح نظام پولی در ایران را الزامی کرده 
بود. مهم ترین علت ضرورت اصالح نظام پولی ایران، کاهش ارزش واحد پول 
ایران در قیاس با ارز کشورهای دیگر و همچنین تورم اعالم می شود. به عنوان 
نمونه، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ایران از سال 1350 تا سال 
1397 افزایشی بیش از 2700 برابر داشته است. از وجود تورم مزمن و کاهش 
قدرت خرید واحد پول ایران به عنوان یکی از دیگر دالیل الزام اجرای اصالح 

نظام پولی ایران نام برده می شود.
مسئوالن ایران از افزایش حیثیت پول ملی، کاهش حجم اسکناس در گردش، 
تسهیل مبادالت پولی ساده روزمره و رفع دشواری های محاسباتی کنونی، 
بازگشت دوباره سکه به چرخه مبادالت اقتصادی، استفاده از نام رسمی واحد 
پول کشور، کاهش هزینه چاپ و امحای اسکناس و نیز کاهش هزینه های 
ناشی از استهالک باالی دستگاه های خودپرداز و پول شمار، به عنوان بخشی 
از پیامدهای مثبت حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پایه آن از ریال 

به تومان نام می برند.
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تب تند بیت کوین در اصفهان

بیت کوین قانونی شد

پس از کش و قوس های فراوان و بگیر و ببندهای چند وقت اخیر در زمینه 
مزارع استخراج بیت کوین باالخره دولت دستورالعمل و ضوابط این فعالیت 
نوظهور اقتصادی در ایران را تدوین و رسما به دو وزارت خانه ارتباطات و 

نیرو ابالغ کرد.
 در حالی که هر روز خبر کشف تازه ای از محل های استقرار دستگاه های 
استخراج ارز مجازی و توقیف و ضبط آن توسط پلیس منتشر می شود 
حاال سرمایه گذاران دراین بخش می توانند با خیال راحت به صورت قانونی 
فعالیت کنند هر چند با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه مصوب هیئت 
دولت، به نظر نمی رسد این کار همچنان مانند قبل صرفه اقتصادی باالیی 
داشته باشد به خصوص آنکه در بحث انرژی برق و گاز تعرفه های نسبتا 
باالیی برای متقاضیان به تصویب رسیده است، با این وجود با محاسبه نـرخ 
انرژی فروخته شده به ماینرها با تعرفه نیمایی به جای دالر آزاد و برداشتن 
محدودیت استقرار در اطراف شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان، می توان 

فهمید دولت با استخراج کنندگان ارز مجازی مدارا کرده است.
تب تند بیت کوین در اصفهان

گفته می شود اصفهان پس از تهـران بیشتـرین استقـرار دستگاه های 
بیت کوین در کشور را دارد. تنها طی 30 روز گذشته، میزان جست وجوی 
اینترنتی برای عباراتی مثل »دستگاه استخراج بیت کوین چیست«، »تبدیل 
بیت کوین به دالر«، »نحوه تولید بیت کوین«، »قیمت بیت کوین به روز« 
و »بیت کوین چگونه تولید می شود« به شکل ناگهانی افزایش پیدا کرده 
است. طی یک سال گذشته، ایرانی ها در گوگل مدام دنبال محاسبه سود 
بیت کوین و تخمین مدت زمان انجام این کار بوده اند. نکته قابل توجه این 
است که تب بیت کوین تقریبا به تمام کشور سرایت کرده است. بیشترین 
جست وجو در استان زنجان رخ می دهد و مقدار جست وجوها و کنجکاوی 
پیرامون بیت کوین در استان های اردبیل، هرمزگان، آذربایجان غربی، 
بوشهر، آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان شمالی، اصفهان، یزد، سمنان، 
قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه و مرکزی بیشتر از استان تهران است. تبریز 

و اصفهان هم جلوتر از پایتخت عمل می کنند.
رمز ارزها در کنار شهرهای بزرگ می مانند

نکته قابل توجه و شاید سخت ماجرا پس از تعیین تعرفه برق، الزام به پرداخت 
مالیات این واحدهاست. هزینه هایی که تا پیش از این وجود نداشت؛ اما از 
این پس تولید کنندگان هم باید مجوزها و نظارت ها را دریافت کنند و هم 
درآمدهای خود را به دلیل مالیات، شفاف سازند. نکته قابل توجه در مصوبه 

اخیر اینکه استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده 
رمزارزها )ماینینگ( شامل محدودیت محدوده )120( کیلومتری شهر تهران، 
)50( کیلومتری شهر اصفهان و )30( کیلومتری مراکز سایر استان ها نیست؛ 
دستورالعملی که بیشتر به دلیل نگرانی های زیست محیطی برای واحدهای 
صنعتی وضع شده؛ اما واحدهای استخراج بیت کوین از نظر دولت شامل 
واحدهای آالینده نیست، حتی اگر از انرژی های پاک نیز در واحدها استفاده 

شود، مشمول معافیت های ویژه ای هم خواهند شد.
بهای برق با تعرفه صادراتی

یکی از چالش های مطرح شده در بحث استخراج رمزارزها، تهیه انرژی آن 
است. در ماه های اخیر، خبرهای متعددی از استخراج غیرقانونی رمزارزها 
با بهره گیری از برق محصوالت کشاورزی و صنعتی منتشر می شد. پس از 
جنجال های اخیر در مورد میزان مصرف برق و افزایش پیک آن در اصفهان 
حتی سخنگوی شرکت توزیع برق استان مدعی شد باال رفتن مصرف برق در 
اصفهان بخشی به دلیل شیوع استفاده از دستگاه های بیت کوین در استان 
است. در بند چهارم این بخشنامه نحوه قیمت گذاری برق این رمزارزها 
مشخص شده است. براساس این بند، »تامین برق متقاضیان استخراج 
رمزارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه 
جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان 
استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( با قیمت 
متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو 

تعیین و اعالم می شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.«
آیا استخراج بیت کوین باز هم به صرفه خواهد بود؟

برخی ها معتقدند با توجه به نرخ های جدید، استخراج ارزهای دیجیتالی 
به صرفه نخواهد بود و این موضوع باعث افزایش رویکرد قاچاق می شود؛ اما 
محاسبات نشان می دهد که می توان در شرایط کنونی نیز به سود رسید. 
براساس گزارش ها قیمت هر کیلووات ساعت برق صادراتی 7 سنت است و 
با توجه به قیمت نرخ نیما )معادل 11500 تومان(، قیمت هر کیلووات برق 
840 تومان خواهد بود. اگر برای هر بیت کوین 72 هزار کیلووات ساعت برق 
مصرف شود، هزینه یک بیت کوین حدود 58 میلیون تومان خواهد شد.  در 
حال حاضر به طور متوسط هزینه استخراج هر بیت کوین در دنیا هفت هزار 
دالر است که این نرخ با توجه به دالر آزاد رقمی معادل 84 میلیون تومان 
خواهد بود و به نظر می رسد حتی با محاسبه برق جدید، این موضوع برای 

تولیدکننده داخلی سودآور خواهد بود.
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احداث سکوهای بارگیری فرآورده هاي 
سبک در شرکت پاالیش نفت اصفهان

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد: شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیري فرآورده هاي ویژه خود، اقدام به ساخت 18 سکوي 
بارگیري نموده که تاکنون دو سکوي بارگیري فرآورده هاي سبک به بهره برداري رسیده است.

حامد آرمان فر پیشرفت این پروژه را 95 درصد عنوان کرد و افزود: سکوها که با هدف بارگیري محصوالتي همچون لوب کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها، 
وکیوم باتوم )ته مانده برخ خالء( طراحي و ساخته شده، در زمیني به مساحت 1/5 هکتار و با هزینه اي بالغ بر 40 میلیارد تومان احداث گردیده است.

وی با اشاره به اینکه این سکوها به صورت دو نازله در 9 ردیف در نظر گرفته شده، اظهار داشت: 3 سکوي بارگیري وظیفه ارائه فرآورده هاي سبک )همچون 
انواع حالل ها( و 6 سکو وظیفه بارگیري فرآورده هاي سنگین )همچون وکیوم باتوم ، لوب کات و آیزوریسایکل( را برعهده دارد.

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان نهایي پروژه را شهریور ماه اعالم کرد و گفت: در نظر داریم با تالش بیشتر و بهره گیري از تیم تخصصي موجود، 
این زمان را کاهش داده و در زمان پیش از تاریخ پیش بیني شده کار را به اتمام برسانیم.

آرمان فر با اظهار این مطلب که به علت اختالف ارتفاع محل پمپ و سکوهای بارگیري، با هدف کاهش مصرف انرژي، بارگیري ها بدون در سرویس قرار گرفتن 
پمپ انجام مي گیرد، تصریح کرد: در صورت لزوم و نیاز به سرعت عمل مي توان با در سرویس قراردادن پمپ، زمان بارگیري را از 35 دقیقه به 20 دقیقه 
کاهش داد. وی ادامه داد: ایجاد خطوط انتقال برق، سیستم آتش نشاني، مخابرات، فیبر نوري و سیستم دیتا از سطح پاالیشگاه به سمت سکوها )شامل زیر 
ساخت حفاري براي عبور کابل تا محل سکوها و ...( از فعالیت هاي جانبي این پروژه محسوب مي شود که اکنون خطوط انتقال مرتبط با واحدهاي سوخت 
در حال نصب است. اتاق کنترل، اتاق دیزل، نیروگاه برق اضطراري سیستم آتش نشاني با تعبیه 6 مانیتور در جهت اطفاي حریق احتمالي، دوش هاي 
آتش نشاني به صورت آب و فوم و ...، تجهیزات دوربین مداربسته به منظور کنترل محوطه، بازوي سیستم پیجینگ براي اپراتور و بستن اضطراري واحد 

نیز طراحي شده است.
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خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب 
شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث شد

برای نخستین بار در ایران پروژه ملي زیست محیطي تصفیه و استفاده صنعتي از فاضالب شهري در شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف 
منابع )آب شرب( با ظرفیت 750 متر مکعب درساعت راه اندازي شد.

معاون مهندسی وتوسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این شرکت در جهت صیانت از منابع ملي و با توجه به بحران آب در استان اصفهان، به منظور 
مصرف بهینه از این مایه حیات، استفاده از پساب شهري را براي تولید آب صنعتي مورد نیاز، طراحي و اجرا نموده است.

سید مصطفی الهی گفت: بر اساس برنامه ریزي ها، انتقال و تصفیه پساب شاهین شهر با همکاري دو شرکت توانمند داخلي در سه مرحله ساخت ایستگاه 
پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این شرکت انجام گرفت. این پروژه ظرفیت تصفیه 

750 متر مکعب برساعت پساب شهري را دارد. 
وی با بیان اینکه این پروژه ظرف مدت 24 ماه و صرف هزینه اي بالغ بر100 میلیارد تومان در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان اجرایي شده، تصریح کرد: 
بر اساس اعالم واحد مهندسي پاالیشگاه، مشکل اساسي بر سر راه محقق شدن اهداف این طرح و طرح هاي مشابه در کشور، تغییر مشخصات پساب تحویلي 

است که انتظار مي رود استاندارد آن توسط اداره کل استاندارد و سازمان محیط زیست ابالغ شود و فروشندگان پساب نیز موظف به رعایت آن گردند.
گفتنی است در گذشته پساب مذکور برای مصارف غیر مجاز استفاده مي گردید و به طور حتم اجراي این طرح، ارزش بسیار عظیمي در بخش زیست 

محیطي محسوب مي شود.
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۵ کسب و کار پرسود 
۲۰۱۹ کدامند؟

بدون تردید انتخاب یک حوزه کسب و کار بسیار دشوار و 
چالش برانگیز است. به همین دلیل همه اهالی کسب و کار 
پیش از انتخاب زمینه فعالیت تازه شان باید به تحوالت و 

ترندهای موجود توجه کنند.
خبر خوش برای بسیاری از مردم امکان ورود به عرصه 
کارآفرینی به شیوه ای بسیار ساده تر از گذشته در سال جاری 
است. تمام آنچه ما نیاز داریم یک ایده سودآور کاری، برنامه 

و اهداف مشخص برای شروع است.
در اینجا پنج کسب و کار پرسود سال 2019 در زمینه های 

مختلف را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم.

کسب و کارهای مرتبط با 
گوشی های همراه

امروزه گوشی های هوشمند بیش از هر زمان دیگری 
مورد توجه مردم قرار دارد. تقریبا هر فردی از سنین پایین تا 

دوران کهنسالی دارای گوشی همراه است. به این ترتیب کسب 
و کارهای مرتبط با گوشی های همراه یکی از بهترین بازارها را در 
اختیار دارند. دامنه وسیع این کسب و کارها شامل تعمیر گوشی های 

همراه و فروش گوشی های هوشمند است.
شروع به فعالیت در زمینه گوشی های هوشمند بسیار ساده به 

نظر می رسد. فقط باید در مرحله نخست اقدام به یادگیری 
کارهای مهارت های موردنیاز کنیم. و  کسب 

مرتبط با کودکان
اکنون حوزه کسب و کارهای مرتبط با کودکان سهم قابل توجهی از 

بازار کسب و کار را به خود اختصاص داده است. با توجه به افزایش تقاضا برای 
خدمات پیرامون کودکان شروع فعالیت در این حوزه سودآور خواهد بود.

بدون تردید هر کسب و کاری برخی پیش نیازها را دارد. در اینجا نیز آگاهی از 
ویژگی های کودکان در سنین مختلف و موفقیت در زمینه رفع نگرانی های والدین 
نقش کلیدی بازی می کند. از دوران بارداری گرفته، تا تولد و پس از آن، همگی 
بیانگر بازار وسیع خدمات مرتبط با کودک است. در این زمینه به طور کلی دو 

الگوی کسب و کار وجود دارد. دسته نخست در زمینه کمک های بهداشتی 
است. دسته دوم نیز در زمینه سرگرمی کودکان است. با توجه به توانایی 

و مهارت های مان فعالیت در هر کدام از این دسته ها مفید و 
پرسود خواهد بود.

۱

۲
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جمع بندی
خوشبختانه اکنون گزینه های بسیار 
متنوعی در زمینه شروع کسب و کار 
وجود دارد. که حوزه های معرفی شده 
در سال جاری بدل به ترندهای پرسود 
شده اند. بنابراین ایده های جذابی برای 

شروع کسب و کار ما خواهند بود.

خدمات به اشتراک گذاری
همه مردم عالقه مند به مالکیت ابزارهای مختلف با 
پرداخت هزینه بسیار کمتر هستند. کسب و کارهای به 
اشتراک گذاری دقیقا با هدف رفع چنین نیازی وارد عرصه 

کسب و کار شده اند. به این ترتیب با استفاده از یک محصول 
امکان رفع نیاز شمار باالیی از مردم وجود دارد.

امروزه بسیاری از برندهای بزرگ در زمینه به اشتراک گذاری 
 Airbnb و DogVacay ،فعالیت دارند. شاید مشهورترین آنها اوبر

باشد. بدون تردید به اشتراک گذاری ابزارها فقط معطوف به 
حوزه حمل و نقل نیست، بنابراین با اندکی خالقیت و 

ایده پردازی امکان فعالیت سودمند در این زمینه 
فراهم خواهد شد.

کسب و کارهای مستقل
امروزه بسیاری از افراد به عنوان کارآفرین 

مستقل در حال فعالیت هستند. دامنه فعالیت در این 
زمینه ها به طور شگفت انگیزی گسترده است. نکته جالب 

در این میان افزایش جهت گیری کارآفرینان به سوی فعالیت 
مستقل است، بنابراین در صورت یافتن ایده مناسب فعالیت 
مستقل کامال منطقی خواهد بود. مزیت اصلی این نوع فعالیت 

امکان مدیریت کسب و کار به شیوه ای کامال شخصی است. 
به این ترتیب دیگر نیازی به پیروی از مدیران نخواهد 

بود، چراکه ما در حقیقت مدیر و رئیس کسب و 
کار کوچک مان خواهیم بود.

پلتفرم های آموزش آنالین
با توجه به افزایش موج ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی 

ورود کسب و کارهای اینترنتی به آن هیچ تعجبی ندارد. امروزه 
برخی از پلتفرم های آموزش آنالین بزرگ نظیر آکادمی خان، 

اوِدمی و لیندا در سراسر جهان فعالیت دارند. این پلتفرم ها 
معموال به مالقات ساده تر دانش آموزان و معلم ها برای 
برگزاری جلسات آموزشی به شیوه از راه دور کمک 

می کنند.
خوشبختانه امروزه در هر زمینه ای دوره های 

آموزشی وجود دارد. به همین خاطر با شناخت 
سلیقه غالب ساکنان یک منطقه به خوبی 

امکان فعالیت در این زمینه فراهم 
می شود.

3

۴

۵
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ترانوس، 

استارتاپ

۹ میلیارد دالری

و بزرگ ترین 

کالهبردار 

سیلیکون ولی

ترانوس استارتاپی 9 میلیارد دالری بود که توسط 
یک دانشجوی اخراجی  19 ساله استنفورد 
تاسیس شد. این استارتاپ در سال 2003  وعده 
دستگاهی کوچک برای آنالیز خون را داده بود که 
ماجراهایی جنجالی به پا کرد و سال گذشته منحل 

شد. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟
داستان موفقیت و شکست استارتاپ ها همواره 
برای خوانندگان جذاب بوده، مسیری که یک 
استارتاپ طی می کند تا به موفقیت برسد و یا 
با شکست رو به رو شود. تالش هایی که در این 
مسیر می شود همواره الهام بخش کارآفرینان و 

بنیانگذاران استارتاپ ها بوده است.
اما گاهی اوقات داستان استارتاپ ها منشاء الهام 
نیست، گاهی کارآفرینان نیز می توانند فریب کار 
 )Theranos( باشند. در این میان کمپانی ترانوس
که یک استارتاپ در حوزه پزشکی و سالمت است، 

پرچمدار فریب افکار عمومی است.
معرفی ترانوس

استارتاپ ترانوس در سال 2003 شروع به فعالیت 
کرد. بنیانگذار آن دانشجوی اخراجی دانشگاه 
 )Elizabeth Holmes( استنفورد الیزابت هلمز

بود. بانوی 
جــوانـی 

کــه از کــودکـی آرزوی 
میلیـاردر شدن داشت.

ترانوس وعده داده بود که دستگاه آنالیز خونی 
بسازد که بتواند فقط با دریافت چند قطره خون، 

صدها آزمایش خونی مختلف را انجام دهد.
در این راه ترانوس توانست مبلغ قابل توجهی 
سرمایه جذب کند، تیمی از مهندسان خبره جمع 
کند و هیأت مدیره بسیار قوی شامل کارمندان 
سابق شرکت اپل، سیاستمداران و افراد سرشناس 
در زمینه تکنولوژی تشکیل دهد. ترانوس در اوج 
خود، بیش از 9 میلیارد دالر ارزش گذاری شده بود.

الیزابت هلمز، استیو جابز بعدی
بسیاری از افراد، الیزابت را استیو جابز بعدی 
می دانستند. خود او نیز عالقه بسیار زیادی به 
این لقب داشت و حتی شبیه به استیو جابز لباس 
می پوشید. همچنین وی با تغییر تن صدای خود 
سعی داشت صدای خود را عمیق تر و تاثیرگذارتر 
جلوه دهد. اینکه همه الیزابت هلمز را استیو جابز 
بعدی بدانند برای وی مهم بود و روی این موضوع 

وسواس 
پیدا کرده بود. هملز 

رفتارهای کاری و شخصی استیو جابز را تکرار 
می کرد و هر از گاهی کارمندان ترانوس بریده ای از 
جراید را روی میز خود پیدا می کردند که الیزابت 

را استیو جابز بعدی معرفی کرده بود.
هنگامی که الیزابت فهمید که استیو جابز جلسات 
خود با تیم مارکتینگش را چهارشنبه ها برگزار 
میکرده، او نیز جلسات خود را چهارشنبه ها برگزار 
کرد و  با همان شرکت بازاریابی قرارداد بست که با 

استیو جابز همکاری داشتند.
همچنین وی چندین نفر از کارمندان سابق اپل 
را نیز استخدام کرد، اما پس از گذشت چند سال، 
همه آنها متوجه وجود ایراد بزرگ ترانوس شدند و 

این شرکت را ترک کردند.
مشکل ترانوس چه بود؟

مشکل اصلی ترانوس این بود که اصال محصولی که 
به نحوه صحیح کار کند نداشت، تحقیقات زیادی 
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انجام 
داد و 
ینه  هز
بسیــار 
الیی  بــا
ی  ا بـــر
تحقــــق 
ایــن آرزو 
انجام شد اما 
ایــن شرکت 
فقـط  و  فقـط 
یک پروتوتایپ 
ناقص داشت که 
چند  می توانست 
را  معمولی  تست 

ی  و ر خون انجام دهد. در بـر
حالی که وعده آن ها دستگاهی بود که صدها تست 
خونی مختلف را با نمونه خون بسیار کوچک و به 

سرعت انجام دهد.
این کار اصوال امکان پذیر نیست، چون اوال برای 
انجام هر تست، مقدار مشخصی خون انسان نیاز 
است و این کار با مقداری که ترانوس ادعا کرده بود، 
شدنی نبود. دوما هنگامی که سعی کنید قطعات 
مربوط به تست های مختلف را در کنار هم و با 
فاصله نزدیک از هم قرار دهید، گرما و امواج قطعات 

برروی عملکرد یکدیگر تاثیر میگذارند.
اما الیزابت استاد فریبکاری و قانع کردن دیگران 
بود، او به تمام سرمایه گذاران، اعضاء هیئت مدیره 

و شرکاء تجاری خود وعده های توخالی و آمار و 
ارقام اشتباه نشان می داد.

الیزابت توانست در حد یک سلبریتی در سطح 
جامعه ظاهر شود و عکس وی بر روی جلد اکثر 
مجالت اقتصادی از جمله فوربز و فورچون قرار 
 USA Today، :گیرد. رسانه های مختلف مانند
 NPR، Fox Business، CNBC، CNN،
CBS News و بسیاری رسانه های دیگر داستان 
موفقیت های این مدیرعامل جوان را پوشش دادند 
و همچنین باراک اوباما وی را به عنوان سفیر 

کارآفرینی جهانی انتخاب کرد.
وی به عنوان سخنران در یکی از برنامه های  
TED Talks شرکت کرد و سخنرانی انگیزشی 
و تاثیرگذاری در مورد موفقیت های کاری خود و 
اینکه چگونه قصد دارد دنیا را تغییر دهد، ارائه داد. 
تمام این ها در حالی بود که ترانوس هرگز حتی یک 
نمونه از محصول وعده داده خود را نتوانسته بود 
بسازد. آن ها آزمایشات را با دستگاه های معمولی 
آزمایش خون انجام می دادند و به نام دستگاه خود 

منتشر می کرد.
فضای سازمانی ترانوس

بنیانگذار ترانوس، برای دستیابی به موفقیت، از 
هیچ کاری فروگذار نبود، وی به راحتی اخالقیات 
را زیر پا می گذاشت و فقط به دستیابی به هدف 
فکر میکرد. تمام گزینه ها برای او روی میز 
بودند. اعضای هیأت مدیره خود را فریب می داد، 
به سرمایه گذاران اطالعات اشتباه می داد، با 
وعده های دروغین با خریداران دستگاه آزمایش 
خون قرارداد می بست و به تعهدات مربوط به 

قراردادهایش عمل نمی کرد.
در ترانوس دیکتاتوری مطلق حکم فرما بود. الیزابت 
و نامزدش سانی )Sunny(، ترانوس را با سیاست 
مشت آهنین اداره می کردند. اخراج کارمندان 
امری کامال طبیعی بود و گوش آنها بدهکار 
انتقادات و هشدارها نبود. هر کس از آن ها انتقاد 
می کرد و یا در مورد تبعات کارشان به آنها هشدار 

می داد، بالفاصله اخراج می شد.
سرنوشت نهایی ترانوس

دومینوی ترانوس از آنجایی شروع به فرو ریختن 
کرد که روزنامه نگار وال استریت ژورنال شروع 
به تحقیقات در مورد ترانوس کرد. با شروع این 
تحقیقات تعداد زیادی منبع ناشناس و کارمندان 
سابق ترانوس، اطالعات خود را در اختیار این 
روزنامه نگار قرار دادند. در ابتدا ترانوس تمام 
اتهامات را رد کرد و هر کس بر علیه آنها سخن 

می گفت، تهدید به شکایت قضایی می کرد.
اما در نهایت مقاله وال استریت ژورنال در تاریخ 15 
اکتبر 2015 منتشر شد و مثل بمب صدا کرد. متن 
گزارش در تمام سایت ها و مجله های اقتصادی و 
تکنولوژی منتشر شد. عملکرد ترانوس به سرعت 

زیر سوال رفت و تحقیقات وسیع تری شروع شد.
الیزابت باز هم سعی کرد تا با دروغ های زیبای خود 
قضیه را ختم به خیر کند، اما این بار با سایر دفعات 
فرق داشت. FDA )سازمان غذا و داروی آمریکا( 
وارد عمل شد و به صورت سرزده به آزمایشگاه 
ترانوس مراجعه کرد، پس از تحقیقات اولیه، معلوم 
شد دستگاه ترانوس فقط توانایی انجام 12 تست از 
250 تستی که ادعا کرده بود را دارد. همچنین در 
تحقیقات بیشتر مشخص شد که نتایج همین 12 

تست نیز دارای خطاهای فاحشی است.
سرمایه گذاران و شرکاء ترانوس، یکی پس از 
دیگری شروع به شکایت از آن کردند و درخواست 
خسارت های میلیون دالری از این شرکت کردند.

الیزابت حق رای خود در شرکتش را از دست داده، 
مجبور شد تا سهم خود در شرکت را واگذار کند 
و  تا 10 سال حق کار در هیچ شرکت عمومی را 
نداشته باشد. او و نامزدش سانی در حال حاضر با 
قید وثیقه 500 هزار دالری آزاد هستند و منتظر 
نتیجه نهایی دادگاه خود هستند. احتماال 20 سال 

زندان منتظر آن ها است.
ترانوس در سپتامبر 2018 به فعالیت خود پایان 

داد.
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