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کارت های ملی چگونه جایگزین کارت های بانکی می شوند؟

 عملیات بانکی
با کارت هوشمند ملی

از ابتدای دهه 90 بود که طرح کارت هوش��مند ملی کلید خورد و با وجود زمان بندی های چند باره قرار اس��ت 
تا پایان امس��ال تمام ش��هروندان ایرانی صاحب کارت هوشمند ملی  شوند. شاید برای بسیاری از ما تفاوت کارت 
هوشمند ملی با کارت الکترونیکی ملی تا چندی قبل هنوز ملموس و در دسترس نبود، اما حاال با ارتقای بانکداری 
دیجیتال می توان با کارت هوش��مند ملی، عملیات بانکی انجام داد و در تازه ترین رویداد، بانک ملی ایران هم به 
جمع بانک هایی پیوس��ت که با کارت هوش��مند ملی، خدمات بانکی ارائه می کنند. هوشمندس��ازی کارت ملی...

تعداد پرونده های خودرویی تاکنون به حدود 6200 پرونده رسیده است

هشدار وزیر دادگستری به خودروسازان
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زمان دقیق واگذاری استقالل و پرسپولیس هنوز مشخص نیست

الگوی واگذاری سرخابی ها مشابه رئال مادرید

کارآفرینان چگونه از مشکالت کسب وکار عبور می کنند؟
برندسازی با هوش مصنوعی و مشکالت آن

با انتخاب نادرست، مشتریان را به خود بدبین نکنید !
توسعه کسب وکار با مشارکت افراد تاثیرگذار

14 نکته موثر در برندسازی شخصی برای افزایش نفوذ
یادگیری ایده های بازاریابی از دل فیلم و سریال

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

دردسر جدید گوگل: میکروفن 
Nest مخفی دستگاه های امنیتی

4
فرصـت امروز: بـا اینکه بانک ها در سـال های گذشـته هم 

می توانسـتند سـپرده ارزی دریافت کنند، اما این 
مساله چندان با استقبال و توجه سپرده گذاران...

اگر سپرده ارزی دارید می توانید از خودپردازها دالر بگیرید

امکان برداشت دالر از 
خودپردازها فراهم شده است؟

یادداشت
مناسبت ها طال و سکه را 

گران کرده است

در چند روز گذشته دو عامل 
باع��ث افزایش قیمت س��که و 
طال ش��ده است. عامل نخست، 
افزای��ش قیم��ت ارز در ب��ازار 
کش��ور اس��ت و دومین عامل، 
افزایش تقاضا برای خرید سکه 

است.
به طور معم��ول در روزهای 
پایانی س��ال تقاضا برای خرید 
س��که در ب��ازار افزای��ش پیدا 
می کن��د و از س��وی دیگ��ر به 
دلی��ل فرا رس��یدن روز مادر و 
زن تقاضای دیگ��ری هم برای 
سکه در بازار ایجاد شده است. 
در مورد قیمت طال هم یکی از 
اصلی  ترین دالیل رش��د قیمت، 

افزایش نرخ ارز است.
ن��رخ ارز ه��م ب��ا توج��ه به 
نزدیک شدن به روزهای پایانی 
س��ال و تالش ب��رای خرید ارز 
بیشتر از س��وی مردم افزایش 
یافته که به طور مس��تقیم این 
افزایش خود را در قیمت سکه 
و طال هم نش��ان داده است. از 
دیگر دالیلی که نشان می دهد 
تقاضای س��که افزای��ش یافته، 
بزرگت��ر ش��دن حباب س��که 
تمام بهار آزادی اس��ت که وارد 

500ه��زار  مح��دوده 
4تومان شده است...

سه شنبه
7 اسفند
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»قوه قضاییه می گوید که از وزیر جوان دولت ش��کایت می کند، در حالی 
که وزیر، کار خودش را با قدرت انجام می دهد. او به نفع مردم کار می کند و 
به دستورات بی ربط اعتنا ندارد. یک نفر در قوه قضاییه می گوید از او شکایت 

می کند. خب شکایت کنید.«
این تازه ترین واکنش رئیس جمهور به ماجرای ش��کایت دادستان از وزیر 
ارتباطات اس��ت که روز دوش��نبه در جمع مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی بیان کرد. روحانی گفت: »ما وقتی جوان بودیم در دوران جنگ 
تا ۷۲ س��اعت به راحتی نمی خوابیدیم، ولی االن نمی توانیم. س��ن که باال 
می رود احتیاط و توجه به دس��تگاه های نظارت��ی و دادگاه به ذهن می آید، 
اما وقتی که جوان هس��تی اصاًل دادگاه را قبول نداری و می روی کار خود 
را انج��ام می دهی؛ وزیر جوان ما هم کار خودش را با قدرت انجام می دهد. 
این وزیر می شود نه اینکه کسی که حساب می کند که پس از پایان دولت 

به کجا می رود.«
به گزارش خبرآنالی��ن، رئیس جمهور، تولید برند و محصوالت باکیفیت 
را موجب اعتماد مردم دانس��ت و با تاکید بر اینکه اعتمادآفرینی در روابط 
میان کارگر و کارآفرین، از مهمترین ماموریت های وزارت تعاون است، گفت: 
کیفیت و قیمت مناسب، کاالی ایرانی را در رقابت با کاالی خارجی موفق 

می کند.
مهم ترین س��خنان روحان��ی در جمع مدیران وزارت تع��اون را در ادامه 

می خوانید.
* ایجاد برند برای یک محصول و اعتماد اجتماعی بس��یار مهم اس��ت، 
چراک��ه با معرفی یک برند اطمینان برای مردم به وجود می آید، باید برند و 
محصولی از نظر کیفیت، سالمت و قیمت ایجاد کنیم که وقت مردم تلف 

نشود و راحت کردن زندگی مردم و ایجاد اعتماد باید اساس کار شود.
* رقابت محصوالت ایرانی با خارجی ارزشمند است، اما این مهم تنها با 
گفتار حاصل نمی شود و باید در عمل کاری کرد که افراد جنس ایرانی را با 
توجه به کیفیت و قیمت آن ترجیح دهند، مبارزه با تحریم ها به معنای این 

است که کار با کیفیت انجام دهیم و نیازمندی به خارج رفع شود.
* کار و تالش، امنیت اجتماعی، اس��تحکام خانواده و س��المت روحی را 
به وجود می آورد و تمام مشکالت روحی و روانی به دلیل بیکاری است، یکی 
از مهم ترین افتخارات دولت طی این 5.5 سال بحث اشتغال زایی بود، اما این 
موضوع برای برخی مردم ملموس نیست چراکه اساس بیکاری کم نمی شود 

و خرمن بیکاری با وجود اشتغال زایی در این دولت همچنان وجود دارد.
* وزارت کار عمدت��اً ناظ��ر ب��ه کار و حامی کارگر اس��ت، اما می تواند با 
بهره گیری از ش��یوه های مختل��ف به اش��تغال زایی در جامعه کمک کند، 
دبیرخانه ش��ورای عالی اشتغال یکی از وظایف مهم این وزارتخانه است که 
می تواند از این طریق با نظارت و سیاس��ت گذاری ها به افزایش شاغلین در 
جامعه کمک کند. ظرفیت اش��تغال زایی در بخش خدمات نسبت به سایر 
بخش ها بیشتر اس��ت، االن در اقتصاد دانش بنیان و شرکت های فناورانه و 
نوپا، ۳00 هزار اشتغال ایجاد شده است که بنا داریم ساالنه تا حداقل ۱00 

هزار اشتغال اضافه شود و این حرکت بزرگی در جامعه ایجاد می کند.
* رقم باالی ۶0 هزار میلیارد تومانی درآمد ش��رکت های دانش بنیان در 
سال 9۶ نشان می دهد که نوع کار، آموزش کارگران، برنامه ریزی در بخش 
فنی و حرفه ای، انواع داروها، س��بک زندگی، نوع منازل و وس��ایل مردم در 
آینده فرق خواهد کرد و باید همه این تحوالت را در جامعه در نظر گرفت. 

باید پیشتاز و آینده نگر باشیم و نیازهای مردم را در نظر بگیریم.
* اکنون مردم در زندگی با مش��کالتی روبه رو هستند و ما باید مسائل و 

دغدغه های مردم را حل کنیم و اگر کس��ی بگوید، مردم مشکالتی ندارند، 
حرف نادرستی بر زبان آورده است، شرایط برای بخشی از جامعه که حقوق 
ثابت دریافت می کنند نسبت به سایر بخش ها سخت تر است و از وزارتخانه 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش های دولتی می خواهم تا نسبت به 

وضعیت بخشی که حقوق ثابت دریافت می کنند، فکر کنند.
* توان دولت محدود اس��ت اما دولت توانس��ته به طور متوسط دریافتی 
مستمری اقشار تحت فشار را بیش از ۴ برابر کند و البته قیمت اجناس به 
دو برابر افزایش یافته، اما پرداختی های دولت به اقشار تحت فشار نیز ۴ و 5 
برابر شده است. مردم باید بدانند دولت به عنوان خادم آنان با همه توان در 

مسیر کاهش مشکالت و معضالت زندگی مردم تالش می کند.
* بیش از 90درصد اقدامات در بخش مددکاری اجتماعی توسط بخش 
خصوص��ی و با حمایت دولت انجام می ش��ود، باید کار را به س��ازمان های 
مردم نهاد و خیرین واگ��ذار کرده و با ارائه کمک و امکانات از آنان حمایت 
کنیم. هر کاری که مردم انجام دهند، بهتر از بخش دولتی است، چراکه مردم 
به خاطر عشق و عالقه شخصی و حفظ انجام وظیفه و مسئولیت پذیری کار 

را به گونه ای متفاوت تر از بخش دولتی انجام می دهند.
* تأمین اجتماعی یکی دیگر از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است. تأمین اجتماعی همان امنیت اجتماعی به معنای ایجاد امنیت برای 

مردم در جامعه است.
* ایج��اد دفترچه های خدمات درمانی الکترونی��ک برای بیماران، کاری 
ارزشمند است. این دفترچه به بیمار امنیت می دهد و هنگامی که به پزشک 
ب��رای درمان و یا داروخانه برای تهیه دارو مراجعه می کند، می داند که این 
دفترچه او را یاری خواهد کرد. انجام امور از طریق شبکه الکترونیک بسیار 
مهم اس��ت و باید کاری کنیم که در آینده به حداقل کاغذ نیاز باش��د، کما 
اینکه براساس گزارش وزارت ارتباطات اگر قبض های کاغذی حذف شده و 
به صورت الکترونیکی صادر ش��ود، چند هزار میلیارد تومان صرفه جویی به 
دنبال خواهد داش��ت. اینکه ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی 
ق��رار دارند، کاری عظیم و بزرگ و موجب افزایش امنیت اجتماعی خواهد 

بود.
* ش��رکت های س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شس��تا( برای ارتقای 
امنیت اجتماعی در کشور ایجاد شده اند. این شرکت ها به وجود آمد تا یک 
بازنشس��ته بداند با سرمایه گذاری در آن می تواند عواید بیشتری را دریافت 
کند، اما اگر با وجود سرمایه گذاری عواید چندانی حاصل نشود، این موجب 

ضربه بزرگ به بیمه دهنده، بازنشسته و دولت است.
* براساس قولی که به مجلس شورای اسالمی و ملت ایران داده ام، سال 
آینده سال واگذاری بزرگ شرکت های متعلق به شستا است، البته می دانم 
که این حرکت برای برخی دش��وار اس��ت، اما باید محکم بایستیم و آن را 
ب��ه انجام برس��انیم، چراکه انجام این کار نظ��ر ۱00درصدی بنده و تأکید 

۱00درصدی مقام معظم رهبری است.
* رهبر معظم انقالب در دولت یازدهم بر این موضوع تأکید داش��تند و 
هنگامی که برای معرفی وزرای دولت دوازدهم خدمت ایشان رسیدم، یکی 

از نکات مهم ایشان این بود که دولت باید از کار اقتصادی دست بردارد.
* در اقتص��اد ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داریم، البته در اقتصاد 
ما یک بخش��ی تحت عنوان خصولتی وج��ود دارد که بدترین اقتصاد را به 
دنبال دارد، به ویژه آن دس��ته ای که مسئولیت های دیگر هم برعهده دارند، 
یعنی خودشان ناظر و یا ضابط قوه قضاییه هستند و دستگاهی دیگر را در 

اختیار دارند.

روحانی: وزیری که به نفع مردم کار می کند، به دستورات بی ربط اعتنا ندارد

واکنش رئیس جمهور به شکایت دادستان از وزیر ارتباطات

محمد کشتی آرای
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر



از ابت��دای ده��ه 90 بود که طرح کارت هوش��مند ملی کلید خورد و با 
وجود زمان بندی های چند باره قرار اس��ت تا پایان امسال تمام شهروندان 
ایرانی صاحب کارت هوش��مند ملی  شوند. شاید برای بسیاری از ما تفاوت 
کارت هوشمند ملی با کارت الکترونیکی ملی تا چندی قبل هنوز ملموس 
و در دسترس نبود، اما حاال با ارتقای بانکداری دیجیتال می توان با کارت 
هوش��مند ملی، عملیات بانکی انجام داد و در تازه ترین رویداد، بانک ملی 
ایران هم به جمع بانک هایی پیوس��ت که با کارت هوشمند ملی، خدمات 

بانکی ارائه می کنند.
هوشمندس��ازی کارت ملی در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و در 
کشورهاي فراواني اجرا شده است. در بین اروپایي ها، فرانسه در این زمینه 
پیش��تاز بوده و در میان کشورهاي آس��یایي هم مالزي و سنگاپور جلوتر 
از دیگر کش��ورها هستند. کشورهاي حوزه خلیج فارس هم همگي اجراي 
این طرح را ش��روع کرده اند؛ کارت هایی ک��ه کاربردهای چندگانه دارند و 
به دلیل ثبت هویت دارنده کارت دیگر در فضای مجازی قابل دس��تبرد و 

سوءاستفاده نیست. 
قدیمی ترین کارت هوش��مند در فرانسه و به سال ۱9۸۶ میالدی مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. در آن سال، ش��رکت مخابرات فرانسه برای اولین بار 
به جای س��که در تلفن های عمومی از کارت هوش��مند استفاده کرد و این 
اتفاق، بسیاری از مشکالت استفاده از تلفن های عمومی،  سوء استفاده ها و 
خرابکاری ها را از بین برد. سپس از اوایل دهه 90 میالدی به  مرور استفاده 
از کارت های هوشمند در دنیا رواج پیدا کرد و به تدریج کاربرد های جدیدی 
برای آن پیدا شد.  حاال این امکان در یکی دو سال اخیر در ایران هم فراهم 
ش��ده است تا از کارت هوشمند ملی به مثابه کارت بانکی بهره برد. دی ماه 
سال گذشته بود که بانک ملت از ارائه خدمات غیرحضوری از طریق کارت 
ملی هوش��مند رونمایی کرد و حاال در آخرین روزهای پایانی امسال بانک 

ملی ایران هم به این جرگه پیوست.
کارت هوشمند ملی در گذار از برنامه پنجم تا ششم توسعه

کارت ملی هوش��مند این قابلیت را دارد که اطالع��ات انواع کارت های 
هوش��مند موجود روی آن ق��رار بگیرد و پس از آن ش��هروندان تنها این 
کارت را به همراه داش��ته باشند. از همین روست که کارت هوشمند ملی 
را کلید ورود به دولت الکترونیک می دانند و آنطور که رئیس سازمان ثبت 
احوال کش��ور پیش از این گفته، کارت هوشمند ملی با افزودن تراشه های 
مختلف، برای هر شخص همانند یک کامپیوتر شخصی عمل خواهد کرد 
و به تدریج، امکانات مختلفی از جمله کارت بانکی، دفترچه بیمه و گذرنامه 

روی آن تعبیه می شود.
با اینکه هوشمندس��ازی کارت ملی در برنامه پنجم توسعه تعریف شده 
و براساس بند د ماده ۴۶ )مصوب ۱۳۸9( وزارت کشور مکلف شده بود با 
همکاری سازمان ثبت احوال و تا پایان این برنامه نسبت به تامین و صدور 
کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای عموم مردم اقدام کند، اما حاال که 
برنامه پنجم پایان یافته و تازه در س��ال دوم اجرای برنامه شش��م توسعه 

هستیم، این اتفاق در حال رقم خوردن است.
البت��ه طرح هوشمندس��ازی کارت مل��ی تنها برنامه ای نیس��ت که در 
خالل اجرای برنامه های چندس��اله توسعه در ایران به تعویق افتاده و یا به 
اهداف مورد نظر خود نرس��یده اس��ت؛ کما اینکه مقایسه اعداد و رقم های 
پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق شده در سال 9۷ نشان 
می دهد که برنامه شش��م فرس��نگ ها با واقعیت امروز اقتصاد و آنچه تا به 

اینجای سال بر اقتصاد ایران رفته است، فاصله دارد.
نکته جالب اینجاست که بود و نبود برنامه چندساله توسعه چندان هم 
محمل نظر اقتصاد ایران نیست و وقفه یک ساله میان برنامه پنجم و ششم 
توسعه نش��ان داد که بدون گوش��زد و اعتراض هیچ نهادی، دستگاه های 

اجرایی بدون برنامه پنج ساله هم به کار خود ادامه می دهند.
کارت ملی هوشمند عملیات بانکی انجام می دهد

ب��ا ورود بانک ه��ا ب��ه دوره ای جدید که از آن به عن��وان عصر بانکداری 
الکترونیک یاد می شود و فراگیر ش��دن استفاده از دستگاه های خودپرداز 
یا همان عابربانک ها )ATM(، شهروندان ایرانی کارت های مختلف بانکی 
دریافت کردند و براس��اس آخرین آمار بانک مرکزی، کار به جایی رسیده 

است که هر ایرانی در حال حاضر، صاحب پنج کارت بانکی است، بنابراین 
همین تعدد کارت های اعتباری س��بب ش��ده اس��ت تا بعد از طرح ادغام 
بانک ها و موسس��ات اعتباری از سوی بانک مرکزی این بار نوبت به اجرای 

طرح تجمیع کارت های بانکی برسد.
البته در کنار طرح تجمیع کارت های بانکی، مساله کارت های شهروندی 
نیز مهم اس��ت، چراکه این کارت ها در واق��ع، یک کیف پول الکترونیکی 
هس��تند که می توانند خدم��ات مختلف را در خود تجمی��ع کنند. حوزه 
خدمات دهی کارت های ش��هروندی بس��یار فراتر از کارت های اتوبوس یا 
متروی فعلی است. اهمیت این کارت ها عالوه بر سرعت بیشتر و عدم نیاز 
به پول کاغذی در پرداخت ها، در ارائه آمارها به سیاس��ت گذاران و مدیران 
هم هس��ت تا آنها با رصد میزان اس��تفاده از خدمات مختلف در س��اعات 

مختلف روز بتوانند برای خدمات رسانی بهتر برنامه ریزی کنند.
سیاه و سپید طرح تجمیع کارت ها در یک کارت

ای��ن روزه��ا کیف پول ش��هروندان ایرانی ممل��و از کارت های رنگارنگ 
هوشمند مانند کارت بانکی، گواهینامه، کارت پایان خدمت، کارت سوخت 
و انواع کارت های هوشمند شناسایی مربوط به اداره ها و سازمان های دولتی 
و ش��هری است. اطالعات بس��یاری از این کارت ها مشترک بوده و مربوط 
به مش��خصات فردی مالک کارت اس��ت، اما این کارت ها تنها کارت های 
هوش��مند موجود در سیستم اداری ایران نیست و براساس آمارها نزدیک 
به ۴0 کارت هوشمند در کشور وجود دارد. از آنجا که هر نهاد و سازمانی، 
کارت جداگانه ای  برای پرس��نل و کارکنان خود صادر می کند، صدور این 
کارت ها باعث ایجاد زحمت و هزینه برای مردم می ش��ود و از سوی دیگر، 
ایجاد زیرساخت های الزم برای عرضه کارت هوشمند، هزینه های میلیاردی 
برای آن نهاد و ارگان نیز به دنبال دارد، بنابراین همین امر موجب ش��ده 
است تا طرح تجمیع کارت های بانکی در یک کارت مطرح شده و از حدود 

دو سال قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
در حال حاضر براي توصیف ویژگي هاي کارت هاي هوشمند، از سه نوع 
خدمات نام برده مي ش��ود که شامل شناس��ایي، تصدیق هویت و امضاي 
دیجیتال اس��ت. به این ترتیب، با استفاده از کارت ملي هوشمند، مي توان 
در صورت ایجاد زیرساخت ها به صورت آنالین در انتخابات هم شرکت کرد 
و با اس��تفاده از این کارت همچنین فعالیت در فضاي مجازي نیز امنیت 

بیشتري پیدا مي کند.
در واقع، کارت  هوشمند ملی این امکان را فراهم می کند تا بتوان از آن 
به عنوان یک ابزار کار چندکاره اس��تفاده کرد و آن را جایگزین کارت های 
هوش��مند متعدد نمود. این کارت  همچنین از نظ��ر فنی، قابلیت ذخیره 
اپلیکیش��ن های مختلفی را در خود دارد و می تواند خدمات س��ازمان های 
مختل��ف را ب��دون تداخل در خود ذخی��ره کند، به گون��ه ای که می توان 
گواهینامه، پاسپورت و دیگر کارت های خدماتی و مخصوص پرداخت های 

خرد را در آن تجمیع کرد.
اطالعات بیومتریک چیست؟

بیومتریک، یک فناوري درست و حسابي براي جلوگیري از جعل هویت 
افراد اس��ت. اطالعات بیومتریک ب��ا اندازه گیري و ثبت دقیق خصوصیات 
بدن فرد همانند اثر انگش��ت و عنبیه چشم انجام مي شود که ویژگي هاي 
منحصر به فردی هستند. کارت هاي ملي هوشمند هم اطالعات بیومتریک 
هر شخص را در خود ذخیره دارند و عالوه بر آن، امضاي الکترونیک افراد 

نیز در این کارت ذخیره مي شود. 
با دریافت کارت هوش��مند ملي، کارت الکترونیکی ملي باطل مي شود، 
ام��ا در حال حاضر براي باطل کردن شناس��نامه ها برنامه اي وجود ندارد؛ 
گرچه بدیهي اس��ت که در آینده اي نزدیک، اطالعات شناسنامه اي هم در 
تراشه هاي کارت ملي هوشمند بارگذاري خواهند شد و عصر شناسنامه و 

سجل ها نیز در ایران به پایان خواهد رسید.
پاشنه آشیل طرح تجمیع کارت ها

با اینکه کارت  هوش��مند ملی به لحاظ فنی، در سطحی است که بتواند 
همه کارت ها را در خود جای دهد، اما برای تجمیع کارت ها این امر کافی 
نیست، زیرا از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و 
احراز هویت کاربران خود اس��تفاده می کند که روند طوالنی دارد. از سوی 
دیگر، هر کدام از این کارت های در دس��ت مردم، متعلق به یک س��ازمان 
یا ش��رکت خاص است و در حال حاضر، مدیریت یکپارچه ای که بتوان از 

طریق آن تجمیع کارت ها را انجام داد، در کشور وجود ندارد.

کارت های هوش��مند قابلیت پذیرش اپلیکیشن های مختلف و متنوعی 
را دارند که می توان از آنها برای هدف های خاصی اس��تفاده کرد، اما آنچه 
که مانع از تجمیع کارت ها در یک کارت واحد می ش��ود، بحث هماهنگی 
نهادها در کنترل یک کارت مخصوص است، چرا که بانک ها خود را ملزم 
به حراست و حفاظت از اعتبار و سپرده های افراد در نزد خود می دانند. در 
عین حال، مساله مهمتر در ارتباط با تجمیع این کارت ها قبل از هر چیز، 
قدرت ایجاد هماهنگی بین ارگان ه��ای صادرکننده  کارت ها اعم از کارت 
 پایان خدمت، کارت های بیمه درمانی، کارت شناس��ایی ملی، گواهینامه و 

سایر کارت های دیگر است.
بنابراین نکته منفی تجمیع کارت ها، زمانی خود را نشان می دهد که یک 
شهروند کارت خود را گم کند و آن وقت است که او همه چیز را به یکباره 
از دست می دهد. شهروندی که کارت خود را گم کرده است باید مجددا با 
تک تک سازمان هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می دهند تماس برقرار 
ک��رده و مراحل اداری را طی کند. در نتیجه، برای آنکه این ش��هروند در 
داالن تودرتو و پیچیده بوروکراسی ایرانی گرفتار نشود، نیاز است تا او تنها 

از طریق یک نهاد برای صدور دوباره کارت خود اقدام کند.
کوچ کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند

نکته منفی دیگر بحث تجمیع کارت ها به هزینه بسیار زیاد دستگاه های 
کارتخوان مخصوص کارت های هوشمند برمی گردد. اگر قرار باشد سیستم 
کارت های موجود در کش��ور به کارت های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید 
همه دس��تگاه های کارتخ��وان و مراکزی که پذیرنده کارت ها هس��تند، 
سیس��تم پذیرش خود را تغییر دهند که این امر هزینه بس��یار زیادی را 
می طلبد. از چندین و چند میلیون دس��تگاه کارتخوان موجود در کشور 
تنها نزدیک به  ۱00هزار دس��تگاه، قابلیت خوانش کارت های تراشه دار یا 
غیرتماس��ی را دارند که تعداد بس��یار کمی است و اگر بخواهیم به سمت 
اس��تفاده از کارت های هوش��مند برای تجمیع کارت ها برویم، باید هزینه 
زیادی برای ایجاد دوباره دس��تگاه های کارتخ��وان مخصوص کارت های 

هوشمند بپردازیم.
در واقع، کارت های استفاده شده در بانک ها مغناطیسی هستند که هم 
به لحاظ امنیت و هم به لحاظ س��طح خدماتی که ارائه می دهند، ضعیف 
هستند، در حالی که کارت های تراشه دار یا هوشمند هم به لحاظ امنیتی 
و هم خدماتی، ظرفیت پوش��ش بیش��تری را دارن��د و برای تجمیع چند 
خدمت در خود قابلیت بیش��تری را نسبت به کارت های مغناطیسی ارائه 
می دهند. با این حال، کارت هایی مانن��د گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان 
خدم��ت ی��ا کارت های دیگر را می ت��وان در کارت ملی تجمی��ع کرد، اما 
تجمی��ع کارت هایی مانند کارت های بانکی به دلیل مس��ائل خاص بانکی 
مثل ضرورت تعیین ذی نفع برای هر تراکنش خاص، کاری بسیار سخت و 

هزینه بردار به نظر می رسد.
موانع تجمیع کارت های بانکی در کارت هوشمند ملی

کارشناس��ان معتقدند که طرح تجمی��ع کارت های بانکی در یک کارت 
عالوه بر آنکه طرحی جذاب به نظر می رس��د، به همان نس��بت، پرهزینه 
و غیرعملی اس��ت، زیرا در کارت های هوشمند ملی از تکنولوژی تراشه ای 
اس��تفاده  شده است که دس��تگاه های کارتخوان فعلی توانایی خوانش آن 
را ندارن��د و تحقق این امر منوط به تغییر دس��تگاه های کارتخوان اعم از 
خودپرداز و پایانه های فروشگاهی است که عالوه بر هزینه باالی آن طبعا 
امری غیرمنطقی محسوب می شود. همچنین به دلیل ذی نفع بودن بانک ها 
در صدور کارت بانکی و از بین رفتن نفع حاصل از آن، طبیعی اس��ت که 

بانک ها چندان رغبتی برای پیوستن به این طرح ندارند.
به اعتقاد کارشناسان بانکی، مس��ئولیت بانک ها در حراست و حفاظت 
از اعتبار و سپرده های مشتریان بانکی و همچنین مسئله  هم افزایی شبکه 
بانک��ی و نهادهای مختلف ب��ا یکدیگر در تدوین قوانی��ن یکپارچه کننده 
ازجمل��ه موانع جدی در اجرای طرح تجمیع کارت ه��ای بانکی در کارت 
هوشمند ملی است. از س��وی دیگر، برای تجمیع کارت های بانکی، بانک 
مرکزی به عنوان تنظیم گر در این حوزه باید قوانینی را وضع و برقرار کند 
تا همه بانک ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک 
کارت قابلیت اتصال به چند حس��اب را داشته باشد، بنابراین برای تجمیع 
کارت های هوش��مند نیاز اس��ت برنامه جامعی با همکاری مشترک بانک 
مرکزی، وزارت ارتباطات، ش��هرداری ها، شرکت های دانش بنیان و صاحب 

نظران تدوین شود تا این پروژه بزرگ ملی به سرانجام برسد.

کارت های ملی چگونه جایگزین کارت های بانکی می شوند؟

عملیات بانکی با کارت هوشمند ملی
دریچــه

کاهش هزینه بانک ها با توسعه بانکداری الکترونیک
کارت ملی خود را جایگزین عابربانک کنید

این روزها ورود کارت های هوش��مند ملی برای اس��تفاده به جای 
کارت ه��ای عابربانک جدی تر ش��ده و با اقدام بانک ها در این زمینه 
مش��تریان می توانن��د از کارت های هوش��مند ملی ب��رای دریافت 
خدمات بانکی اس��تفاده کنند. به گزارش ایس��نا، از نیمه دوم سال 
گذش��ته بود که اس��تفاده از خدمات غیرحض��وری بانکی از طریق 
کارت هوش��مند ملی رس��ماً مطرح ش��د و در آن زمان بانک ملت 
و همچنی��ن بان��ک ملی برای این مهم اقدام کردند. بر این اس��اس 
با اجرای آزمایش��ی اس��تفاده از کارت های هوش��مند ملی به جای 
کارت های ملی به تدریج امکانات بیشتری به خدمات آن اضافه شد.
این در حالی اس��ت که چن��دی پیش همتی، رئی��س کل بانک 
مرک��زی بر اهمیت اس��تفاده از کارت های هوش��مند ملی به جای 
کارت ه��ای بانکی تاکید ک��رده و گفته بود ک��ه تبدیل کارت های 
مغناطیسی به کارت های هوشمند می تواند کمک مناسبی به نظام 
بانکی بوده و عالوه بر ارتقای س��طح امنیت، امکان پرداخت همراه 
ام��ن را فراهم آورد. همت��ی همچنین به این موضوع اش��اره کرده 
بود که تکنولوژی اس��تفاده از کارت هوشمند ملی در داخل کشور 
بومی سازی شده و می تواند تحوالتی در زمینه تجارت فراهم آورد.

اما ماجرای اس��تفاده از کارت ملی هوش��مند در شبکه بانکی از 
این قرار اس��ت که بانک ها با همکاری س��ازمان ثب��ت احوال اقدام 
به انتقال اطالعات بانکی روی تراش��ه کارت هوش��مند ملی کرده و 
قابلیت هایی را برای انجام خدمات بانکی در آن ایجاد می کنند. این 
در حالی است که انجام خدماتی نظیر واریز و برداشت پول، افتتاح 
حس��اب بانکی، انتقال وجه، افتتاح حس��اب، کلی��ه عملیات بانکی 
داخل ش��عبه، وصول چک و اموری از ای��ن قبیل از جمله خدماتی 
اس��ت که از طریق کارت های هوش��مند عملیاتی است که می تواند 
در آینده توس��عه بیش��تری پیدا کند. در این حالت کاربران شبکه 
بانکی می توانند بدون همراه داشتن داشتن عابربانک و با مراجعه به 
دستگاه های خودپرداز با کارت هوشمند ملی برای دریافت خدمات 
اقدام کنند. البته این به معنای جایگزینی رس��می کارت های ملی 
به جای عابربانک و حذف آن نیس��ت، اما به مرور مش��تریان شبکه 

بانکی می توانند این جایگزینی را انجام دهند.
اما در کنار اینکه از کارت های هوش��مند ملی می توان برای انجام 
خدمات بانکی اس��تفاده کرده و کار مشتریان را تا حد زیادی آسان 
می کن��د، مزیت هایی را برای بانک ها نیز به همراه خواهد داش��ت؛ 
به گون��ه ای که احراز هوی��ت الکترونیکی که یک��ی از دغدغه های 
نظام بانکی به ش��مار می رفت اکنون با توسعه استفاده از کارت های 
هوشمند ملی برای دریافت خدمات بانکی تا حد زیادی رفع خواهد 
ش��د چراکه کارت هوش��مند ملی برای احراز هوی��ت عالوه بر رمز 
از اث��ر انگش��ت فرد هم اس��تفاده می کند. همچنی��ن دیگر مزیتی 
ک��ه کارت هوش��مند ملی در ش��بکه بانکی ایجاد خواه��د کرد اثر 
آن کاه��ش هزینه های مالی بانک هاس��ت. این در حالی اس��ت که 
صدور کارت های عابربانک برای هر مش��تری هزینه بر بوده و به ویژه 
در ماه های اخیر با توجه ب��ه وضعیت تحریم ها و همچنین افزایش 
قیم��ت ارز، واردات کارت هایی که با آن عابربانک صادر می ش��ود، 
دچار مش��کالتی ش��د و همین امر هزینه بانک ه��ا را افزایش داده 
اس��ت، بنابراین استفاده از کارت های هوش��مند ملی تا حد زیادی 
می توان��د این موضوع را در بی��ن بانک ها حل و فصل کند. در حال 
حاضر حدود 90 میلیون کارت بانکی در ش��بکه بانکی صادر شده و 
در دست افراد قرار دارد که با توسعه استفاده از کارت های هوشمند 

ملی، کاربرد عابربانک ها تحت تأثیر قرار می گیرد.

مدیرعامل بانک ملی در رویداد »ملی شو 2«:
کارت ملی هوشمند تبدیل به کارت بانکی شد

مدیرعامل بانک ملی ایران در مراس��م رونمایی از دس��تاوردها و 
محص��والت نوین بانکی با عن��وان »ملی ش��و ۲« جزییات خدمات 

کارت های ملی هوشمند و سامانه سکوک را تشریح کرد.
محمدرضا حس��ین زاده با اش��اره به تولید کارت هوشمند ملی با 
همکاری س��ازمان ثبت اح��وال، گفت: امروز کارت ملی هوش��مند 
تبدیل به یک کارت بانکی ش��د که در سراس��ر کشور قابل استفاده 
خواهد بود. به گفته حس��ین زاده، کارت هوش��مند ملی برای احراز 
هویت عالوه بر رمز از اثرانگش��ت فرد هم اس��تفاده می کند و بانک 
ملی برای نخس��تین بار در کش��ور این خدمات را تولید کرده است. 
افتتاح حساب، انتقال وجه، کلیه عملیات بانکی داخل شعبه، وصول 
چک، دریافت پول نقد و... از جمله خدماتی اس��ت که این کارت ها 
ب��ه مردم ارائه می دهن��د. مدیرعامل بانک ملی ای��ران با بیان اینکه 
این کارت معضل تع��دد کارت های بانکی را حل می کند، ادامه داد: 
تمام��ی کارت های یک ف��رد می تواند از طریق همی��ن کارت مورد 
استفاده قرار بگیرد و این کار مشکالت تعدد کارت ها را حل می کند. 
س��امانه س��کوک نیز یکی از بهترین س��امانه هایی است که با توجه 
به کمب��ود منابع مالی در میان تولیدکنندگان ش��رایط خوبی برای 
استفاده کنندگان از آن ایجاد کرده و بسیاری از صنوف عالقه مندند 
به این س��امانه بپیوندند. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه این بستر 
می تواند تأمین مالی مناس��ب تری را برای زنجیره تولید و بنگاه های 
اقتص��ادی کش��ور ایجاد کند، اف��زود: کاهش هزین��ه تأمین مالی و 
کاهش دوران اس��تفاده از پول نقد با اس��تفاده از سامانه سکوک نیز 
می تواند ظرفیت بزرگی در اختیار زنجیره تولید قرار دهد. مدیرعامل 
بانک ملی ایران درباره اپلیکیش��ن ۶0 نیز گفت: این اپلیکیشن برای 
ایج��اد رمز اول و دوم یک بار مصرف آغاز به کار کرده اس��ت. فرهاد 
دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در این مراسم، تحوالت فناورانه بانک ملی 
ایران را مقدمه اقتصاد هوشمند دانست و گفت: رفاه ناشی از تزریق 
بودجه دولتی و فروش نفت در کشور مطلوب نیست، بلکه دستیابی 
به رفاهی جای افتخار دارد که ناشی از فعالیت های مبتنی بر دانش 
و تحول زا باش��د که بانک ملی ایران ب��ا قدمت و توانمندی باال و به 

عنوان یک بنگاه بزرگ باید این تحوالت را سرعت بخشد.
در این مراس��م، محصوالتی چ��ون »یکپارچه س��ازی پایانه های 
بانکی BTM«، »کیف پ��ول«، »پرداخت قبوض خدمات بدون در 
اختیار داشتن قبض«، »ویدئو بام«، »بام شرکتی«، »بام سازمانی«، 
»بام ارزی«، »ملی کارت ارزی«، »س��امانه هوش رقابتی«، »سامانه 
معماری هوشمند تراکنش های بانکی«، »پایگاه نقشه سرویس گرا« 

و »درگاه جامع مدیریت اطالعات بانکی« رونمایی شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
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وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمت های خود را متعارف 
و واقعی کنند.

در نشست خبری دیروز س��یدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری، آماری از 
میزان پرونده های خودرویی علیه شرکت های خودروسازی نیز ارائه شد و 
طبق گزارش س��ازمان تعزیرات، پرونده های خودرویی در سال 9۶ برابر با 
۸۶9 پرونده بوده که با احتساب امسال این تعداد تاکنون به ۶ هزار و ۱9۶ 

فقره رسیده است.
این رشد ۳5۲درصدی پرونده های مختومه و ۷۲ برابری محکومیت های 
ریالی تخلفات نش��ان می دهد که رس��یدگی به تخلفات خودروس��ازان با 
جدیت پیگیری می شود و خودروسازان بیش از ۳5۲ میلیارد تومان جریمه 
شده اند. همچنین در ۱۱ ماهه امسال و در رابطه با بیش از ۲۷00 شکایت 
از خودروسازان، فی المجلس رضایت هموطنان جلب شد و خودرو تحویل 

داده شد یا ما به التفاوت را دریافت کردند.
به گزارش خبرآنالین، وزیر دادگس��تری در نشست خبری خود درباره 
برخ��ورد س��ازمان تعزیرات با خودروس��ازان نیز توضیح داد. او با اش��اره 
به اینکه سیاس��ت های کلی دولت نس��بت به بحث خودرو سیاست های 
حمایتی اس��ت، گفت: دول��ت خود را مکلف می داند از خودروس��ازان، تا 
ح��د امکان حمایت کند تا اش��تغال در این بخش آس��یب نبیند. بخش 
عمده ای از این حمایت ها، توجه به حقوق مصرف کنندگان اس��ت. با همه 
محدودیت هایی که وجود دارد، توقع دولت پاس��خگویی خودروسازان به 

این کمک و مساعدت است.
آوایی با بیان اینکه پاسخگویی خودروسازان این است که تعهدات خود 
را به مردم با قیمت های متعارف و واقعی انجام  دهند، توضیح داد: واقعیت 
این است که خودرو مجموعه ای از ابزارهایی است که بسیاری از مواد خام 
و ابزار آن افزایش قیمت داش��ته است، ولی مهم این است که قیمت باید 
واقعی و منصفانه باش��د تا خودروس��ازان کارشان به ورشکستگی نکشد و 
م��ردم هم بیش از حق و انصاف پرداخت نکنند. جمع کردن این مس��ائل 

هم بسیار مهم است.

قراردادهای فروش خودرو شفاف شود
تعیین نشدن نرخ نهایی خودرو هنگام انعقاد قرارداد فروش با مردم، یکی 
از مواردی اس��ت که باعث ایجاد نارضایتی بین مش��تریان خودروسازی ها 
شده اس��ت، در این رابطه وزیر دادگستری درباره شفافیت در قراردادهای 
فروش خودرو هم به خودروس��ازان هش��دار داد و گفت: یکی از مهمترین 
کارها در خودروس��ازی ها، ش��فاف کردن قراردادهاست. سازمان تعزیرات 
پیشنهادی در این باره به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده اند تا قراردادها 
شفاف باشد و حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند. خودروسازان باید به 

سیاست تعدیل قیمت دولت توجه کنند و نرخ ها باید منطقی باشد.
آوایی ادامه داد: نگاه و تکلیف دولت و س��ازمان تعزیرات در این بخش، 
این است که به صنعت خودرو در امر تولید و اشتغال و همچنین مطالبات 
مردم کمک کند، طبعا وظیفه خودروسازان هم توجه به نرخ هاست و احیانا 
اگر دقت نش��ود و از موازین خارج شوند، حتما سازمان تعزیرات به وظیفه 
قانونی خ��ود عمل می کند. چون از طرف مجموعه حکومت، آنچه وظیفه 

دولت بوده است، از نظرهای مالی و حیثیتی انجام داده است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در موضوع خودرو، از همه شیوه هایی که فکر 
می کردیم به حال مردم موثر است، استفاده کردیم. تعدادی از مشکالت با 
مصالحه حل شد و ارجاع داده شد تا خودروسازان رضایت مشتریان را جلب 
کند. بخش��ی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده است. کارگروه های 
مختلفی هم در این باره تش��کیل شده اس��ت. چند روز پیش جلسه ای با 
حض��ور خودروس��ازان و مدیران تعزیرات برگزار ش��د و تالش کردیم کار 

متوازنی در این خصوص انجام شود.
او همچنین گفت: در ایام نوروز مقابله با گرانفروشی از ضرورت بیشتری 
برخوردار اس��ت. ش��رایط امس��ال هم تغییر کرده اس��ت و متناسب با آن 
اقدامات سازمان تعزیرات تغییر خواهد کرد. گشت های تعزیراتی از هفتم 
اس��فندماه آغاز به کار می کنند و تا ۱۶ فروردین 9۸ با 500 تیم گش��ت 
فعالیت دارند. هر یک ریال که به نرخ ها اضافه می شود، ما در دولت شرمنده 
می ش��ویم. مگر ما از وضعیت اقش��ار ضعیف خبردار نیستیم؟ واقعیت این 

اس��ت که جنگ اقتصادی تلفات دارد. ما می بینیم به عده ای فش��ار وارد 
می شود و ما عذرخواه مردم هستیم.

چند هزار پرونده علیه خودروسازان در راه است
همچنین رئیس س��ازمان تعزیرات در پاسخ به این سوال که چه کسی 
بای��د خودرو را قیمت گذاری کند و مبنای برخورد ش��ما با خودروس��ازان 
براساس چه قیمتی است، گفت: نمی توان گفت چه کسی می تواند قیمت 
بگذارد یا نه، آنچه مس��لم اس��ت تعیین تکلیف در موضوع قیمت خودرو 

حداقل معنایش این است که در اختیار کارگروه تنظیم بازار است.
انصاری ادامه داد: زمانی اختیار داده شد 5درصد یا ۲0درصد خودرو در 
حاشیه بازار فروخته شود و گرانی حاصل این است. همین االن پرونده های 

گرانفروشی در تعزیرات به واسطه قیمت های خودروهای قبلی است.
او افزود: مصوبه س��تاد تنظیم بازار و خودروسازان این است که تعهدات 
خودروس��ازان تا ۳0 دی ماه با نرخ قبلی و پس از آن حداکثر تا ۳0درصد 
داده ش��ود. حاال این تلقی نش��ود که وزارت صنعت خودسرانه دارد قیمت 
می گ��ذارد. وزارت صنعت اختیار فروش خودرو به حد 5 تا ۲0درصد را در 
حاش��یه بازار داشته باش��ند. پایه ورود تعزیرات به پرونده ها، بر این اساس 
اس��ت. رئیس س��ازمان تعزی��رات از ورود قریب الوقوع چند ه��زار پرونده 
جدید گرانفروش��ی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: 
سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان چند هزار پرونده شکایت را درباره 
خودروس��ازان آماده کرده اس��ت که در اختیار ما قرار می دهد و ما وظیفه 

داریم برخورد کنیم.
سخنگوی س��ازمان تعزیرات هم از مخالفات این س��ازمان با پروازهای 
چارتری اعالم کرد و گفت: آزادسازی قیمت بلیت نباید با رهاسازی اشتباه 
گرفته ش��ود. در پروازهای اربعین چون کف و س��قف نرخ بلیت مشخص 
بود، دس��ت س��ازمان تعزیرات در برخورد باز اس��ت. غیر از مسیر کیش و 
قشم که پرواز چارتری قانونی است، چارتر کردن هواپیما در بقیه مسیرها 
غیرقانونی اس��ت. پرواز چارتری، فروش اجباری محسوب می شود و با آن 

برخورد می کنیم.

تعداد پرونده های خودرویی تاکنون به حدود 6200 پرونده رسیده است

هشدار وزیر دادگستری به خودروسازان

عب��ور قیمت مس��کن از مت��ری ۱0 میلی��ون تومان که توس��ط دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن اعالم ش��ده حکایت از ضعف این تشکیالت 

برای ساماندهی به بازار دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، بهم��ن ماه ۱۳9۷ از س��وی دفتر اقتصاد مس��کن، 
زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم شد 
که قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین متری ۱0 میلیون و ۶۶ هزار 
تومان رس��یده که ۲.9درصد نس��بت به ماه قبل و ۸۶درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به بیان دیگر، مسکن هنوز با رشد 
قیمت ماهیانه مواجه اس��ت و به نظر می رس��د دستگاه های دولتی نقش 

بازدارنده ای در این شرایط ایفا نمی کنند.
یکی از تشکیالت دولتی که وظیفه ذاتی آن برنامه ریزی برای ایجاد تعادل 
در بازار مس��کن است، به نظر می رسد این وظیفه  خود را فراموش کرده و 
صرفاً به ارائه آمار از رشد روزافزون قیمت مسکن بسنده می کند. مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی طی سال های اخیر همواره تحلیل می کردند که با 
توجه به ۲.5 میلیون مس��کن خالی در کشور، عرضه به اندازه کافی وجود 
دارد و هر س��اله اعالم می کردند که رشد قیمت مسکن حدود نرخ تورم یا 
پایین تر از آن قرار می گیرد. برآوردهایی که می تواند از بررسی های آماری 
دفتر اقتصاد مسکن نشأت گرفته باشد. با این حال اوضاع آنطور که مدیران 
این دفتر انتظارش را داشتند پیش نرفت و از آذرماه سال ۱۳9۶ روند رشد 
افسارگسیخته قیمت مسکن آغاز ش��د تا نهایتاً به ۱0 میلیون و ۶۶ هزار 

تومان در بهمن ماه ۱۳9۷ رسید.
از 2.6 میلیون مسکن خالی تا 3.5 میلیون تقاضای مسکن

از جمله انتقاداتی که به این تش��کیالت دولتی می شود این است که آیا 
نباید در زمان مقتضی، هش��دارهای الزم را برای تولید و عرضه مس��کن 
به مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی ارائه می کرد؟ توهم آرامش در بازار 
مسکن با وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی در حالی وجود داشت که از سال 

۱۳95 که این آمار ارائه ش��د اغلب کارشناسان هشدار می دادند خانه های 
خالی که اکثراً لوکس و نیمه لوکس هستند نباید معیار برنامه ریزی باشد، 
چراکه از دس��ترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج است. حاال فعاالن 
حوزه ساخت و ساز، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن را بی توجهی 
به انباش��ت ۳.5 میلیون تقاضا در بازار مس��کن طی پنج سال اخیر عنوان 

می کنند.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه س��ازان استان تهران می گوید: ما از 
پنج سال قبل پیش بینی می کردیم که با رشد شدید مسکن مواجه شویم، 
چراکه طی این سال ها ۳.5 میلیون انباشت تقاضا ایجاد شد و طبیعی است 

که وقتی عرضه نسبت به تقاضا کمتر باشد، افزایش قیمت اتفاق می افتد.
افزایش ساخت و ساز در تهران با وجود گرانی مصالح

در شرایطی که پس از افزایش نرخ دالر، قیمت مصالح ساختمانی رشد 
چش��مگیری داش��ته، آمارهای اعالم ش��ده از مرکز آمار حاکی از افزایش 
۶.۳۱درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده 
برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار امسال نسبت 
به فصل بهار پارسال است. با توجه به کاهش 5۴درصدی معامالت، احتماالً 
نیمی از واحدهای آماده تولید به ۴90 هزار واحد خالی استان تهران افزوده 
خواهد ش��د. همچنین اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شده 

که می تواند به فاصله  زمانی، اثر منفی در تولید و عرضه مسکن بگذارد.
با این وجود به دلیل اتخاذ سیاس��ت های انقباضی در سال های گذشته، 
تولید مس��کن به اندازه کافی وجود ندارد. طبق برآورد طرح جامع مسکن 
باید س��الیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی احداث شود در حالی که 
محاس��بات جدید براساس پروانه های س��اختمانی، هم اکنون تولید حدود 

۳00 هزار واحد است.
سازندگان در حال ترک صنعت ساختمان هستند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان این هشدار که به دلیل 

فشار مالیاتی و ضعف قانون پیش فروش، فعاالن واقعی حوزه ساخت و ساز 
به زودی این بخش را ترک خواهند کرد، می گوید: حدود ۱۳ میلیون جوان 
در کشور داریم که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته اند. یعنی 
هم اکنون با 5 تا ۶ میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تأمین شود. از 
سوی دیگر گفته می شود ۲.5 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. 
در همه جای دنیا برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مازاد ۶ تا ۱0درصد را 
نگه می دارند. این ۲.5 میلیون نیز حدود ۱0درصد کل واحدهای مسکونی 
کشور را تشکیل می دهد که می توان آن را به عنوان تعادل بخشی در نظر 

گرفت و بر این اساس به 5 تا ۶ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.
در س��ال ۱۳95 عنوان می ش��د مدت انتظار خانه دار شدن در ایران ۱۲ 
سال است و تالش می شود تا سال ۱۴05 این عدد به هشت سال کاهش 
یابد. حاال بعد از دو س��ال یک کارش��ناس اقتصاد مسکن از رسیدن مدت 
انتظار خانه دار شدن به ۲5 سال سخن می گوید. سلمان خادم المله با بیان 
اینکه محاسبات جدید براساس قیمت های بهمن ماه ۱۳9۷ نشان می دهد 
مدت انتظار خانه دار ش��دن در ایران به حدود ۲5 سال رسیده است، بیان 
می کند: با توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت 

به افزایش مجدد قیمت مسکن واکنش خنثی نشان خواهد داد.
تالطم بازار مسکن این موضوع را به ذهن می رساند که برداشت خشک، 
س��طحی و اتکای صرف به آم��ار و ارقام نه تنها کمکی به خانه دار ش��دن 
مردم نکرده بلکه به ایجاد انحراف در مس��یر برنامه ریزی منجر شده است. 
چ��ه آنکه اگر ارائه آمار صرف، کمک��ی به اصل قضیه می کرد قاعدتاً نباید 
تعداد مس��تاجرها از ۲۶درصد در سال ۱۳90 به ۳۱درصد در سال ۱۳95 
می رس��ید. موضوع دیگر اینکه طی س��ال های ۱۳90 تا ۱۳95 که تعداد 
واحدهای خالی از س��کنه در کش��ور از ۱.۶ میلیون به ۲.5 میلیون واحد 
رسیده، نقش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن برای هدایت سرمایه گذاران 

چه بوده است؟

خانه »رویا« شد؛ برنامه ریزان خواب ماندند

انباشت 3.5 میلیونی تقاضای مسکن

بانکنامـــه

با حضور رئیس جمهور
مجمع عمومی بانک مرکزی امروز برگزار 

می شود
ساختمان الجوردی میرداماد امروز سه شنبه میزبان رئیس جمهوری 
است تا پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی برای بررسی و 
تصویب ترازنامه س��ال مالی ۱۳9۶ این بانک تشکیل شود. به گزارش 
ایرنا، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مجمع عمومی بانک مرکزی 
از ارکان این بانک به حس��اب می آید که رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور به همراه دو نف��ر از وزیران به 
انتخاب هیات وزیران، اعضای آن را تش��کیل می دهند و اعضای سایر 
ارکان بان��ک می توانند در جلس��ه ها و مذاکره ه��ای آن بدون حق رای 
شرکت کنند. در دولت دوازدهم وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت 
ب��ه عنوان وزی��ران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی از س��وی هیات 
وزیران انتخاب ش��ده اند که در جلسه امروز حضور می یابند. مهم ترین 
وظایف��ی که قانون برعهده مجمع عمومی نهاده، رس��یدگی و تصویب 
ترازنام��ه بانک مرکزی، تصمیم گیری درباره گزارش های هیات نظارت 
بانک مرکزی و تصمیم گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه آن است. 
از آنجا که رئیس جمهوری طبق قانون ریاس��ت مجمع عمومی بانک 
مرکزی را برعهده دارد، این جلس��ه ها حتم��ا باید با حضور وی برگزار 
شود. با اینکه طبق قانون، مجمع عمومی این بانک مرکزی باید تیرماه 
برگزار شود، اما تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسسه های 
اعتباری به دلیل ضرورت تطبیق با مقررات بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( از دالیل به تعویق افتادن برگزاری آن بوده است، ضمن آنکه 
نهایی ش��دن رقم دقی��ق بدهی دولت، ش��رکت های دولتی و نهادهای 
عمومی وابسته به دولت کاری زمانبر و نیازمند تعامل با دولت و سازمان 
برنامه و بودجه اس��ت که خود بر تدوین به موقع گزارش ترازنامه بانک 

مرکزی اثرگذار است.

در طلیعه پنجمین دهه انقالب اسالمی
 نخستین شعبه وحدت بانک انصار

در گلستان افتتاح شد
با حضور مدیرعامل بانک انصار، نماینده مردم اس��تان گلستان در 
مجلس خبرگان، فرمانده سپاه نینوا این استان، علمای اهل سنت و 
شیعه نخستین شعبه وحدت بانک انصار در این استان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بان��ک انصار، در طلیعه دهه پنجم انقالب 
اسالمی، این بانک در ادامه راهبرد کالن خود مبنی بر شفافیت و رعایت 
کامل موازین ش��رعی و با همکاری علمای شیعه و اهل سنت اقدام به 
راه اندازی شعب وحدت در استان گلستان کرد تا از این طریق مطابق با 
فتواهای شرعی علمای این حوزه و تطبیق آن با قوانین بانکی کشور فضا 
را برای دریافت تس��هیالت و خدمات بانکی برای هموطنان اهل سنت 
مخصوصا جوانان عزیز این استان والیتمدار فراهم کند. مدیرعامل بانک 
انصار در همایش گفتمان وحدت؛ بانکداری اسالمی و اقتصاد مقاومتی 
و آیین افتتاح شعبه وحدت گنبد کاووس، با اشاره به اینکه بانک انصار 
ی��ک بانک مردم پایه و ب��ا محوریت خدمت بی منت به همه مردم اعم 
از اقوام، مذاهب و اقش��ار مختلف است، گفت: توسعه خدمات به مردم 
بزرگوار اهل س��نت کشور یکی از محورهای س��ند تحول بانک انصار 
اس��ت. دکتر ابراهیمی انطباق نیازهای مردم با موازین شرعی و توسعه 
خدمات خود به اقش��ار مختلف مردم را رس��الت بانک انصار دانسته و 
در کنار شفافیت، خدمت رسانی، توسعه و تعمیق امور قرض الحسنه و 
عمق بخشی فنی بانک در کنار حفظ منافع سهامداران را از مولفه های 
راهبردی حرکت در مسیر ارتقای ویژگی های بانک انصار در تراز انقالب 
اس��المی برش��مرد. او با تاکید بر اینکه بانک انصار با راه اندازی قرارگاه 
محرومیت زدایی تاکنون توانسته خدمات بسیار خوبی را به مردم شریف 
ایران اسالمی اعطا کند، خاطرنشان کرد: ساخت مدارس، درمانگاه های 
کوچک، خانه های بهداشت، سیستم های آبرسانی، تامین جهیزیه و... در 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و راه اندازی صندوق های مردم پایه 
که در استان گلستان به صورت الگو در حال اجراست تنها گوشه ای از 

این خدمات بی منت به مردم است.

تمدید وام جعاله 20 میلیونی
جزییات بخشش سود و دیرکرد تسهیالت مسکن

یک مقام مس��ئول جزییات نحوه استفاده از طرح بخشودگی سود و 
جریمه دیرکرد تسهیالت زیر ۱00 میلیونی مسکن در صورت پرداخت 
یکجای اصل وام تا پایان سال را تشریح کرد. محمدعلی دهقان دهنوی، 
عضو هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن در گفت وگو با مهر درباره 
جزییات بخشودگی س��ود و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط معوقه 
تس��هیالت زیر ۱00 میلیون تومانی در صورت پرداخت یکجای وام تا 
پایان امس��ال گفت: موضوع بخش��ودگی جرایم دیرکرد یا سود وام ها 
در همه بانک ها، جاری اس��ت و یکی از روش های روتین بانک ها برای 
وصول مطالبات به شمار می رود. وقتی مطالبات بانک ها افزایش می یابد، 
طرح های تشویقی برای مشتریان و همچنین طرح های تشویقی برای 
کارکنان بانک ایجاد می ش��ود و ش��عبی که مطالبات معوقه را بیشتر 
وصول کنند، پاداش بیشتری می گیرند؛ این یک اتفاق طبیعی در همه 
بانک هاست. عضو هیات مدیره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: در 
کنار این طرح های تشویقی، موضوع تبصره ۳5 قانون بودجه را هم داریم 
ک��ه دولت اعالم کرده اگر مش��تریان بانک ها اقدام به پرداخت یکجای 
تسهیالت کنند، جرایم دیرکرد را بانک ها می بخشند و سود تسهیالت 
را نی��ز دولت پرداخت می کند. وی اعالم کرد: از این محل، بانک عامل 
بخش مسکن امکان بخش��ودگی س��ود و جریمه دیرکرد بازپرداخت 
اقس��اط تسهیالت را اجرا کرده و امس��ال از آن ظرفیت استفاده کرده 
است. به این صورت که اگر به عنوان نمونه، یکی از مشتریان بانک، ۴0 
میلیون تومان مطالبات معوق به بانک داشته باشد که نیمی از آن، اصل 
تس��هیالت و نیمی دیگر ش��امل ۱0 میلیون تومان سود و ۱0 میلیون 
تومان جریمه دیرکرد باشد، وام گیرنده در صورت پرداخت یکجای ۲0 
میلیون تومان اصل تسهیالت، می تواند از بخشودگی ۱0 میلیون تومانی 
جریمه دیرکرد از س��وی بانک برخوردار شده و دولت هم پرداخت ۱0 

میلیون تومان سود تسهیالت به بانک را برعهده بگیرد.
او درب��اره تمدید تس��هیالت جعاله ۲0 میلیون تومانی در س��ال 
آینده نیز گفت: این تس��هیالت تا پایان امس��ال تمدید ش��ده، ولی 
تمدید آن در س��ال آینده به منابع و مصارف بانک بستگی دارد، اما 

امیدواریم در سال آینده هم بتوانیم آن را تمدید کنیم.
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یادداشت

فرصت امروز: با اینکه بانک ها در سال های گذشته هم می توانستند سپرده 
ارزی دریافت کنند، اما این مساله چندان با استقبال و توجه سپرده گذاران 
روبه رو نشد و عمدتا مردم ترجیح دادند ارز های خود را در خانه ها نگهداری 
کنند. البته بانک ها در زمان تحویل سپرده های ارزی از پرداخت ارزی آن 
خ��ودداری کرده و به هر دلیلی معادل ریالی آن را به مش��تریان پرداخت 
می کردند، اما با بخش��نامه بانک مرکزی در ش��هریورماه امسال و شرایط 
ویژه ای که برای سپرده گذاری ارزی با تضمین بانک مرکزی به وجود آمد، 
اس��تقبال مردم از سپرده های ارزی رونق گرفت و به تدریج ارزهای خانگی 

از منازل خارج شد.
در حالی که بانک ها تا پیش از بخش��نامه بانک مرکزی در زمان تحویل 

س��پرده های ارزی به جای پرداخت ارزی، معادل ریالی آن را به مش��تریان 
پرداخت می کردند، حاال گویا ش��رایطی فراهم ش��ده اس��ت تا افرادی که 
سپرده ارزی در بانک ها دارند، بتوانند هر زمانی که می خواهند به ارز خود 

دسترسی داشته باشند و آن را از خودپردازها برداشت کنند.
فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد نیز به تازگی اعالم کرده که امکان برداشت 
ب��ه صورت ارزی از طریق خودپردازها فراهم ش��ده و وی آن را یک تحول 

اطمینان بخش دانسته است.
به گزارش ایسنا، این اشاره وزیر اقتصاد به این برمی گردد که افرادی که 
س��پرده ارزی در بانک ها دارند، بتوانند در زمان مورد نیاز به آن دسترسی 
داشته باشند. بر این اساس، از نظر مقررات این تضمین داده شده است که 
افراد بتوانند ضمن برخورداری از سود سپرده ارزی هر زمان که مایل باشند 

از طریق ابزارهای الکترونیکی آن را برداشت کنند.
این امکانی که مسئوالن اقتصادی و بانکی از آن صحبت می کنند می تواند 
در راستای جذب بیشتر سپرده های ارزی و مشوق هایی در این رابطه باشد. 
این در حالی است که از نیمه اول سال 9۷ موضوع سپرده گیری ارزی در 
بانک ها به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفت تا مردم که گفته می ش��ود 
حجم باالیی از ارز را در منازل نگه داش��ته اند آن را به بانک ها سپرده و در 

چرخه اقتصادی کشور قرار دهند.
بر همین اس��اس، بانک مرکزی به تدریج با تغییراتی در بخش��نامه های 
خود در مورد س��پرده گیری ارزی اعالم کرد که سپرده های آنها با تضمین 
بانک مرکزی برای بازپرداخت اصل و س��ود آن به طور ارزی انجام خواهد 
ش��د. شرایط در طرح سپرده گذاری ارزی نیز این گونه تعیین شد که سود 
س��پرده ارزی برای هر دالر ۴درصد، یورو ۳درصد و درهم امارات ۲درصد 

به طور ساالنه باشد.
هم اکنون این مساله که س��پرده گذاران ارزی در هر زمانی که بخواهند 
بتوانند ارز مورد نیازش��ان را از خودپردازها دریافت کنند، مش��وق دیگری 
برای س��پرده گذار ارزی در بانک ها به شمار می رود، اما با این وجود، بانک 
مرکزی تاکنون در این رابطه اطالع رسانی الزم را نداشته و مشخص نیست 
ک��ه آیا در حال حاضر چنین امکانی در خودپرداز حداقل برخی از بانک ها 

فراهم است یا اینکه قرار است در آینده ای نزدیک این امکان فراهم شود.
اما ورود ارز به خودپردازها ماجرای تازه ای نیس��ت و از حدود دو س��ال 
پی��ش، برخی بانک ها این امکان را در خودپردازهای مخصوص خود ایجاد 
کرده ان��د که افراد بتوانند ب��ا ارائه  ارز در مقابل آن ریال دریافت کنند و به 

نوعی خودپردازها فعالیتی در قالب صرافی انجام می دادند.

8 شرط بانک مرکزی برای سپرده گذاری ارزی
همچنین چندی پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد استقبال تدریجی 
مردم از س��پرده ارزی در بانک ها باعث ش��ده تا حجم سپرده ویژه ارزی از 
مرز ۱0 میلیون دالر بگذرد. البته آمادگی تدریجی بانک ها برای اجرای این 
طرح و اطالع رسانی ناکافی موجب شد این طرح با اندکی تاخیر عملیاتی 

شده و منابع آن رشد کند.
سوم شهریورماه امسال بود که بانک مرکزی بخشنامه ای به شبکه بانکی 
کش��ور ابالغ کرد که براساس آن بانک ها می توانند نسبت به سپرده گیری 
ارزی ب��ا تضمین بانک مرکزی اقدام کنند. براس��اس اعالم بانک مرکزی، 

هشت شرط برای تکمیل ترتیب سپرده گذاری ارزی تعیین شده است.
نخست، بانک مجاز است نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس 
به ارزهای یورو، درهم امارات و دالر از اش��خاص حقیقی و حقوقی بخش 
غیردولت��ی با تضمین بانک مرکزی اقدام و با انجام هماهنگی الزم با اداره 

بین الملل این بانک، نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
دوم، بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط بانک 

مرکزی تضمین می شود.
سوم، دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست 
تمدید )پیش از سررسید( و موافقت این بانک، دوره یادشده برای دوره  یک 

ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.
چهارم، نرخ سود سپرده گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و 

دالر به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد است.
پنجم، کارمزد عاملیت بانک س��ه دهم درصد نس��بت به حجم سپرده 

دریافتی در پایان دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله پرداخت می شود.
شش��م، در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و یا دریافت سود، 
به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانک باید 
نسبت به پرداخت اس��کناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را به اداره 
بین الملل این بانک جهت دریافت اصل و س��ود سپرده پرداختی منعکس 
کن��د. هفتم، بازپرداخت اصل و پرداخت س��ود س��پرده گذاری به صورت 
اس��کناس نزد این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اس��کناس و 

پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.
هش��تم، درصورت درخواس��ت ابطال س��پرده ارزی تودیع��ی پیش از 
سررس��ید، نرخ س��ود سالیانه مورد عمل برای س��پرده یورویی، درهمی و 
دالری ب��ه ترتیب یک، نیم و ۱.5درصد خواهد بود. به س��پرده های ارزی 

کمتر از یک ماه سودی تعلق نمی گیرد.

اگر سپرده ارزی دارید می توانید از خودپردازها دالر بگیرید

امکان برداشت دالر از خودپردازها فراهم شده است؟

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

محمد کشتی آرای
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر

مناسبت ها طال و سکه را گران کرده است

در چند روز گذشته دو عامل باعث افزایش قیمت سکه و طال شده است. 
عامل نخست، افزایش قیمت ارز در بازار کشور است و دومین عامل، افزایش 
تقاضا برای خرید سکه است. به طور معمول در روزهای پایانی سال تقاضا 
برای خرید س��که در بازار افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر به دلیل فرا 
رس��یدن روز مادر و زن تقاضای دیگری هم برای س��که در بازار ایجاد شده 
است. در مورد قیمت طال هم یکی از اصلی  ترین دالیل رشد قیمت، افزایش 
نرخ ارز است. نرخ ارز هم با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و 
تالش برای خرید ارز بیشتر از سوی مردم افزایش یافته که به طور مستقیم 
این افزایش خود را در قیمت سکه و طال هم نشان داده است. از دیگر دالیلی 
که نشان می دهد تقاضای سکه افزایش یافته، بزرگتر شدن حباب سکه تمام 
بهار آزادی است که وارد محدوده 500هزار تومان شده است. دیگر قطعات 
س��که هم مثل نیم سکه، ربع س��که و سکه گرمی حباب دارند که شاید با 
توجه به نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال این حباب بزرگتر شود، اما 
در نهایت باید گفت که قیمت ها تابعی از قیمت ارز و نرخ جهانی طالست. 
در روزهای افزایش معامله س��که مساله تشخیص سکه بانکی و غیربانکی 
هم بیشتر شنیده می شود. تشخیص اینکه چه سکه ای بانکی و چه سکه ای 
غیربانکی است، از افراد حرفه ای بر می آید، اما به مردم توصیه می کنم برای 
اینکه گرفتار چنین معضالتی نشوند، به مراکز متفرقه مراجعه نکنند و تنها 
از واحدهای مجاز سکه بخرند که نشانی، شماره تلفن و دیگر مشخصات آن 
روی بس��ته بندی سکه حک شده باشد. واحدهای مجاز از سوی اتحادیه به 
طور دائم کنترل و نظارت می ش��ود. با توجه به اینکه تشخیص سکه بانکی 
از غیربانکی یک مس��ئله حرفه ای اس��ت، تنها راه حل برای مردم، خرید از 
مراکز مجاز اس��ت تا اگر تمایل به فروش س��که داش��تند، دوباره به همان 

مراکز مراجعه کنند.

آخرین قیمت ها در بازار طال و سکه
ترمز افزایش قیمت سکه کشیده شد

معامله گران بازار طال روز دوشنبه در بازار تهران هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید را ۴ میلیون و ۶9۸ هزار تومان عرضه کردند که نسبت 

به روز قبل ۱۴۲ هزار تومان کاهش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، روز یکش��نبه بازار س��که و طال تحت تاثیر نوس��ان ارز 
قرار گرفت و نرخ س��که تمام تا ۴ میلی��ون و ۸50 هزار تومان فراتر رفت، 
اما روز دوش��نبه به دنبال تعدیل نرخ ارز، بهای مسکوکات نیز تعدیل شد. 
معامله گران هر قطعه سکه تمام طرح قدیم را ۴میلیون و ۶00 هزار تومان، 
هر نیم سکه را ۲ میلیون و 550 هزار تومان و هر ربع سکه را یک میلیون 
و ۶00 هزار تومان عرضه کردند. بهای هر قطعه س��که گرمی نیز به ۸۴0 

هزار تومان رسید.

سه شنبه
7 اسفند 1397

شماره 1269



فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بورس اوراق 
بهادار شد

در مجمعی که با حضور اکثریت ۷5درصدی سهامداران فوالد مبارکه رسمیت 
یافت، پس از انتخاب اعضای هیات رئیس��ه، مهن��دس عظیمیان، مدیرعامل 
ش��رکت به عنوان رئیس جلسه، خانم سیفی نماینده سازمان خصوصی سازی 
و آقای مولوی نماینده س��ازمان ایمیدرو به عنوان ناظر و طهمورث جوانبخت 
 سرپرست معاونت اقتصادی و مالی شرکت به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.

ب��ه گ��زارش خبرن��گار ف��والد، در ای��ن مجم��ع مهن��دس عظیمی��ان ب��ا 
ارائ��ه گ��زارش توجیه��ی افزای��ش س��رمایه ش��رکت، توضیح��ات کاملی 
گذش��ته  س��ال های  در  ش��رکت  س��رمایه  افزای��ش  رون��د  درخص��وص 
 و همچنی��ن مناب��ع و مص��ارف عم��ده س��رمایه ای ش��رکت بی��ان ک��رد.
وی سرمایه شرکت فوالد مبارکه اصفهان در زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار 
تهران در اسفندماه ۱۳۸5 را مبلغ ۱5،۸00 میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: پس  از 
 آن طی چهار مرحله، سرمایه فوالد مبارکه به ۷5،000 میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه میزان افزایش سرمایه جدید 55 هزار 
میلیارد ریال است، تصریح کرد: با احتساب افزایش سرمایه جدید، سرمایه شرکت 
به ۱۳0 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و شرکت فوالد مبارکه در میان 
 شرکت های بزرگ پذیرفته ش��ده در بورس در جایگاه اول قرار خواهد گرفت.
تأمین کل مبلغ افزایش س��رمایه از محل س��ود انباشته شرکت یکی دیگر از 
موارد مطرح ش��ده در این مجمع بود که مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن اعالم 
این خبر اظهار داش��ت: افزایش س��رمایه تا مبلغ تعیین ش��ده در چهار حوزه 
عم��ده از قرار ۳۶درصد بابت تکمیل س��رمایه در گ��ردش جهت برنامه های 
آت��ی، بازیافت مخارج س��رمایه های انجام ش��ده به منظ��ور تکمیل طرح های 
در دس��ت اجرا ب��ه میزان ۳۴درصد، بازیافت مخارج انجام ش��ده بابت تملک 
س��رمایه گذاری های بلندمدت به میزان ۱۶درصد و ۱۴درصد هم مش��ارکت 
 در افزایش س��رمایه شرکت های فرعی و وابسته س��رمایه گذاری خواهد شد.

 وی با تأکید بر اینکه افزایش ۷۳درصدی سرمایه، فرصت های مناسبی برای 
فوالد مبارکه فراهم خواهد کرد، گفت: ش��رکت با بهره گیری مناس��ب از این 
فرصت ها می تواند در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و همچنین تحقق 
مأموریت و رس��الت خود گام های مهمی بردارد. برخی از بهترین فرصت هایی 
 که افزایش س��رمایه در اختیار ش��رکت فوالد مبارکه قرار می دهد عبارتند از:
قابل توجه��ی  و  مناس��ب  س��ود  ک��ه   مالیات��ی  معافی��ت  از  اس��تفاده 
آورد؛ خواه��د  ارمغ��ان  ب��ه  ش��رکت  محت��رم  س��هامداران   ب��رای 
س��رمایه؛ افزای��ش  از  پ��س  س��هام  قیم��ت  ش��دن   ج��ذاب 
 تس��ریع در فرآیند ثب��ت افزایش س��رمایه و صدور برگه های جدید س��هام؛
 تأمین منابع مالی طرح های توس��عه در دس��ت تکمیل از محل سود انباشته.

ای��ن گزارش حاکی اس��ت پس از ارائه گ��زارش توجیهی مهندس عظیمیان 
و قرائت گزارش بازرس قانونی ش��رکت، پیش��نهاد افزایش س��رمایه شرکت 
از ۷5.000به ۱۳0.000 میلی��ارد ری��ال در نهایت با اکثری��ت آرای حاضران 
در جلس��ه به تصویب رسید و مقرر ش��د مراحل پایانی ثبت افزایش سرمایه 
 و صدور اوراق جدید س��هام تا پایان اس��فندماه س��ال جاری اجرایی ش��ود.

در ادامه، جلس��ه مجمع عادی به طور فوق العاده ش��رکت نیز با هدف افزایش 
۱00 میلیارد ریال به ۱50 میلیارد ریال  سقف کمک های بال
تشکیل شد. مهندس عظیمیان در این جلسه نیز با ارائه گزارشی از عملکرد 
گذش��ته شرکت در زمینه مسئولیت های اجتماعی و اشاره به نقش و وظیفه 
برجسته فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای صنعتی کشور در 
این حوزه، بر لزوم گسترش حیطه عملکرد شرکت در این زمینه تأکید کرد و 
 در نهایت این پیشنهاد نیز با اکثریت آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید.

نمودارهای زیر سهم حوزه های مختلف مصارف عمده افزایش سرمایه و روند 
تغییرات سرمایه را نشان می دهد.

خبرنامه

معاون وزیر کار با اشاره به زمان واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، 
تحقق این اتفاق در س��ال 9۸ را مستلزم اجرای پیش شرط هایی دانست و 
گفت اگر بنای جدی برای واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس وجود 
دارد هواداران هم باید در مدیریت و فرآیند واگذاری س��رخابی ها س��هیم 
باش��ند. محمد کبیری در گفت وگو با ایس��نا، درباره واگذاری دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس با الگوی تعاونی، گفت: موضوع واگذاری ها به شکل 
کالن ب��رای نظام و دولت بحث مهمی اس��ت که باید به درس��تی صورت 
گیرد. در مورد واگذاری استقالل و پرسپولیس معتقدم این کار یک عمل 
اقتصادی است و آثار اجتماعی خواهد داشت به همین دلیل دنبال کردن 

این طرح ظرافت خاصی دارد.
هواداران و مردم در واگذاری سرخابی ها سهم دارند

مع��اون امور تعاونی ه��ای وزارت کار با بیان اینکه ه��واداران و مردم در 
واگذاری س��رخابی ها س��هم دارند، ادامه داد: اگر بن��ا و ادعای جدی برای 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس وجود داشته باشد، باید فرآیندی 
طی شود که هواداران این دو باشگاه نیز در مدیریت و رصد مستمر باشگاه 
س��هیم باش��ند. از نظر ما بهترین الگوی واگذاری، تعاونی است که همه از 
مردم و پیشکس��وتان ت��ا نهادهای حقوقی که توانایی مال��ی دارند، در آن 

مشارکت کنند.
او با تش��ریح مزیت ها و پیامدهای مثبت واگذاری دو باش��گاه استقالل 
و پرس��پولیس گفت: در بح��ث واگذاری در قالب تعاون��ی معتقدم که دو 
اتفاق مثبت رخ خواهد داد: اتفاق اول اینکه از س��هم بخش دولتی کاسته 
و به بخش تعاون می رود. در واقع، قس��متی از افزایش سهم بخش تعاون 
در اقتص��اد بای��د از کیک دولت کنده و به کیک دیگر اضافه ش��ود. اتفاق 
دوم اینکه در واگذاری به بخش تعاونی چون مردم مشارکت و سهامداری 
مس��تقیم دارند، مدیریت این واگذاری ها ه��م پایدارتر خواهد بود و وقتی 
مردم در مدیریت یک بنگاه نقش و مشارکت مستقیم داشته و سهامدار آن 

باشند اتفاقاتی نظیر آنچه که در هفت تپه رخ داد را شاهد نخواهیم بود.
کبیری در ادامه درباره زمان واگذاری س��رخابی ها نیز گفت: بنا بر اعالم 
سخنگوی کمیس��یون تلفیق مجلس، این اتفاق در سال 9۸ خواهد افتاد 

و دولت قطعاً به س��مت واگذاری سرخابی ها خواهد رفت منتها باید نحوه 
اجرایی شدنش را ببینیم.

ب��ه گفته وی، زم��ان دقیق واگ��ذاری را باید وزارت ورزش و س��ازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کنند؛ با این حال چنانچه تصمیم واگذاری قطعی 
ش��ود، وزارت کار مقدم��ات الزم را به نحوی که مردم و ه��واداران در آن 

مشارکت داشته باشند، فراهم خواهد کرد.
معاون وزیر کار با اشاره به آماده بودن طرح واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس، گفت: الگویی که ما پیشنهاد کردیم، الگویی است که مطابق 
قانون برای ش��خصیت های حقیقی و حقوقی یک درصدی در نظر گرفته 
ش��ده است. س��هام غالب را یک شخص یا مجموعه نمی تواند داشته باشد 
ولی بلوک های مدیریتی س��هامی در آن دیده شده است که می تواند برای 
افزایش بهره وری مدیریت آن مجموعه استفاده شود و از آن ظرفیت مردم 
می توانند سهامداری کنند. مشابه این الگو هم در دنیا هست و باشگاه رئال 

مادرید هم اکنون به همین شکل اداره می شود.
کبیری متذکر ش��د: در هر حال ما بخش دولتی هستیم و نمی خواهیم 
با این نگاه باش��گاه ها واگذار شوند ولی باورمان این است که الگوی تعاونی 
پیشنهاد شده در راستای هدفی که اتاق تعاون دنبالش است الگوی بسیار 
مناسبی است ولی ضرورت هایی دارد که اگر دیده نشود، واگذاری باشگاه ها 
چه به صورت تعاونی چه به صورت خصوصی یا به افراد و شخصیت ها، آثار 

منفی جانبی دارد.
معاون امور تعاونی های وزارت کار در عین  حال بر لزوم ایجاد نظام درآمد 
هزینه باش��گاه ها تاکید و خاطرنش��ان کرد: این نظام تاکنون به این شکل 
بوده است که بابت چیزهایی که در کشور به رسمیت نشناختیم، باشگاه ها 
نتوانس��تند از آن کسب درآمد کنند و در این حالت ممکن است واگذاری 

باشگاه دچار مشکل شود.
پیش بینی نظام درآمد هزینه برای استقالل و پرسپولیس

کبیری تعیین نظام درآمد هزینه ای کارآمد را نیازمند مش��ارکت آحاد 
جامعه در آن دانس��ت و گفت: در چنین نظامی باید پیش شرط هایی مثل 
ح��ق پخش در صدا و س��یما و حق کپی رایت دیده ش��ود. اگر این موارد 

نباش��د واگذاری با مخاطره روبه رو می ش��ود، ولی اگر پیش شرط های الزم 
رعایت ش��ود، مردم می توانند باشگاه محبوب خود را مستقیم رصد کنند 
و عالقه من��دی خ��ود را به انحای مختلف در یک رف��ت و آمد اقتصادی و 

اجتماعی با باشگاه نشان بدهند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در صورتی که تصمیم واگذاری به شکل 
قطعی گرفته ش��ود و پیش ش��رط های الزم نظیر آنچه که قباًل اشاره شد، 
پیوس��ت این واگذاری دیده ش��ود، در آن صورت واگذاری س��رخابی ها با 

الگوی پیشنهادی ما بهترین حالتی است که تجربه خواهد شد.
گفتنی اس��ت مجلس شورای اس��المی در جریان بررسی الیحه بودجه 
س��ال 9۸، وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد با همکاری سازمان بورس 
و اوراق بهادار و س��ازمان خصوصی س��ازی تا پایان شهریورماه 9۸ شرایط 
پذیرش باشگاه پرسپولیس و استقالل در بازار پایه فرابورس را فراهم کند.

زمان دقیق واگذاری استقالل و پرسپولیس هنوز مشخص نیست

الگوی واگذاری سرخابی ها مشابه رئال مادرید
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برندهایی که از آب نگذشته اند!
اکثر مردم ایران با نام نساجی قائمشهر آشنا هستند اما این نام به 
اندازه بزرگی نامش نتوانسته در عرصه صنعت بزرگ بماند و سرش زیر 

سنگینی واردات عمده پارچه خم شده است.
نداشتن اطمینان به جنس داخلی نیز سبب شده سفارش دهندگان 
عمده پوش��اک پس از تحویل س��فارش خود، پیش از توزیع در بازار 

نشان های خارجی را به پوشاک تولید داخل برچسب بزنند.
پوش��اک، صنعتی س��ودآور با ارزش افزوده باال و اشتغال زایی مولد 
است که می تواند سهم صنعت نفت را در بسیاری از کشورهای نفتی 
از اقتصاد ناخالص داخلی به خود اختصاص دهد. اهمیت این صنعت 
در اقتصاد به حدی است که بسیاری از کشورها از سود سرشار فروش 
نفت و حتی منابع معدنی و طبیعی چشم پوشی کرده و روی تقویت 

تولید و بازار صادراتی صنعت پوشاک تمرکز کرده اند.
ترکیه که شاید بارها نام آن را به عنوان کشور در حال توسعه صنعت 
پوش��اک شنیده ایم، برای تحقق صادرات ۲50 میلیارد دالری تا سال 
۲0۲۳ برنامه ریزی کرده اس��ت که بخش مهمی از آن تاکنون محقق 
ش��ده است. حتی بنگالدش نیز روی این صنعت تمرکز ویژه ای کرده 
به گونه ای بیش از 9 میلیون نفر از جمعیت ۳0 میلیونی این کشور در 
صنعت نساجی مشغول به فعالیت هستند و برای شرکت های بزرگ 

آمریکایی و اروپایی تولید می کنند.
ارزش بازار مصرف پوشاک در دنیا بیش از هزار و ۲00 میلیارد دالر 
در سال ۲0۱۲ بوده که پیش بینی می شود این میزان در سال ۲0۲5 
به بیش از ۲ هزار میلیارد دالر برس��د. ۷5درصد این بازار پرس��ود در 
اختیار اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و ژاپن اس��ت و سهم ایران در بازار 

جهانی به 0.05درصد هم نمی رسد.
متاس��فانه برخالف بازارهای جهانی که هر س��ال سرانه مصرف را 
افزایش می دهند، اما در ایران ش��اهد کاهش س��رانه مصرف پوشاک 
هستیم به گونه ای که س��رانه مصرف ۲00 دالری هر ایرانی در سال 

9۳ به ۱۴۷ دالر در سال 9۶ رسیده است.

 گمرک گوشت های وارداتی را
زودتر ترخیص کند

گمرک موظف ش��د با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به 
ترخیص گوشت های وارداتی سریع تر اقدام کند.

به گزارش ایسنا، در زمینه واردات، ترخیص و توزیع گوشت، هیات 
وزی��ران مقرر کرده ک��ه وزارت صنعت، معدن تجارت باید به گونه ای 
تمهید و برنامه ریزی کند که گوشت های وارداتی با ارز رسمی ۴۲00 

تومانی به شکل مناسب تری بین مصرف کنندگان توزیع شود.
همچنین گمرک موظف شده با هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی 
نسبت به تسریع ترخیص گوشت های وارداتی از مبادی ورودی کشور 
اقدام کند. طبق آنچه گمرک اعالم کرده، هیات دولت ابالغ کرده که 
وزارت کش��ور باید خروج غیرقانونی دام از کشور را با جدیت مراقبت 
و کنترل کند. گفتنی اس��ت؛ روز گذشته مهدی میراشرفی - رئیس 
کل گمرک - اعالم کرد که ۷00 کانتیر گوش��ت در گمرک مانده که 
۳00 کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص دارد که پس از اخذ 
مجوزها، ترخیص خواهد شد. طبق گفته وی، در ۱۱ ماه امسال ۱۳۷ 
هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام 
زنده و مواد پروتئینی و مرغ است و میانگین ماهانه واردات ۱۲ هزار و 

500 تن گوشت بوده است.
البته میراش��رفی اظهار کرده که قب��ل از تحریم ها میانگین مدت 
زمانی که کاال از کش��تی پیاده و در گمرک اظهار می شد ۲0 روز بود 

اما هم اکنون این مدت به ۴0 روز افزایش پیدا کرده است.

قارچ ارزان شد
 تولید روزانه 600 تن قارچ در کشور

افش��ار از کاهش قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت هم اکنون هر 
کیلو قارچ با نرخ ۸ تا ۱0 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

محمدحس��ن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش قیمت قارچ در بازار 
خب��ر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ ۸ تا ۱0 هزار تومان 

در بازار عرضه می شود.
وی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را ۸ هزار و 900 تومان اعالم کرد 
و افزود: با توجه به آنکه ۷0درصد قارچ تولیدی درجه یک، ۲0درصد 
درجه دو و مابقی درجه س��ه است، بنابراین متوسط قیمت هر کیلو 
قارچ در بازار باید ۱۱ تا ۱۱ هزار و 500 تومان باشد تا جوابگوی هزینه 

تولید و سود معقول برای تولیدکنندگان باشد.
افش��ار تولید روزانه قارچ در کش��ور را ۶00 تن اعالم کرد و گفت: 
روزانه رقمی حدود ۳0 تن از قارچ تولیدی به بازار های هدف صادر و 

مابقی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از توزیع روزانه ۷0 تن 

عرضه قارچ در بورس کاال خبر داد.
وی ادامه داد: انجمن با راه اندازی صندوق خرید تضمینی قارچ، مازاد 
ق��ارچ تولیدی تولیدکنندگان را به منظور ثبات قیمت خریداری و به 

سمت صنایع تبدیلی هدایت می کند.
افش��ار از صادرات روزانه ۱۲ تن قارچ به روسیه خبر داد و افزود: با 
توجه به مش��کالت اتحادیه اروپا با روس��یه در صورت رفع مشکالت 
حم��ل و نقل این امکان وجود دارد ک��ه ۳0درصد قارچ تولیدی این 

بازار را تأمین کنیم.
این مقام مس��ئول در ادامه افزود: با توجه به مش��کالت روس��یه با 
اتحادیه اروپا می توان صادرات خوبی در زمینه قارچ به روسیه داشت، 
به طوری که با تامین ۱0درصد نیاز بازار روسیه، ساالنه رقمی معادل 

۴۸ هزارتن قارچ می توان به این بازار صادر کرد.
وی ن��رخ هر کیلو قارچ در بازار های جهانی را ۲.5 دالر اعالم کرد و 
گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و قیمت های جهانی، صادرات قارچ از 
ابت��دای مهر تاکنون ۷ میلیون و ۲00 هزار دالر برای صادرکنندگان 

درآمد ارزی در بر داشته است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد: 
با رفع مشکالت حمل و نقل و مشکالت مربوط به بازگشت پول این 
امکان وجود دارد که میزان صادرات روزانه قارچ به کشور های همسایه 

و روسیه را به ۶0 تن افزایش دهیم.

اخبـــار

یک اس��تاد اقتصاد دانش��گاه، ش��فافیت را اصل مهم در نظام اقتصادی 
خواند و خواهان مبارزه با طبقه رانتخوار در جریان تجاری کش��ور ش��د و 
گفت متاس��فانه برخی صادرکنندگان از موضوع شفافیت به دلیل به خطر 
افتادن منافع شخصی واهمه دارند. مهدی پازوکی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر جریان 
ارزی کشور باید با صادرکنندگان متخلفی که حاضر به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات نیس��تند برخورد کند، افزود: کش��ور در شرایط کنونی درگیر 
جنگ اقتصادی اس��ت و عدم بازگش��ت ارز به کش��ور به هیچ عنوان قابل 
پذیرش نیس��ت. این استاد دانش��گاه با بیان اینکه سیاست های تشویقی 
نهاده��ای حاکمیتی برای صادرکنندگان متعهد نیز روش مناس��بی برای 
ترغیب بازرگانان اس��ت، تاکی��د کرد: بازنگردان��دن ارز حاصل از صادرات 

و توجیه های��ی نظیر عدم آش��نایی طرف ه��ای خارجی با س��امانه نیما، 
نشان دهنده عدم تمایل این دسته از بازرگانان برای شفافیت در نظام مالی 

و پولی است و با منطق اقتصادی در تعارض است.
وی ب��ا بیان اینکه برخی به دلیل جایگاه ایجادش��ده در نظام اقتصادی 
خواهان اس��تفاده از رانت و عدم تمکین به قانون هستند، گفت: مجموعه 
حاکمیت موظف اس��ت جلوی این طبقه رانتخوار را بگیرد. این شامل قوه 
قضاییه، وزارت اطالعات و س��ایر ارگان های مرتبط می شود. حاکمیت باید 

به فکر برانداختن فساد نهادینه شده باشد.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین برای برپایی شفافیت در 
اقتصاد باید مجموعه حاکمیت و سیستم های نظارتی تمام توان خود را در 
این راستا به کار ببندد و باید توجه کرد که در این مسیر دیدگاه های سنتی 

نمی تواند در ریشه کنی عدم شفافیت موثر باشد و باید از امکانات روز مانند 
آی تی استفاده کنیم.

پازوکی همچنین مبارزه با پول های کثیف در سیس��تم اقتصادی کشور 
را وظیفه بانک مرکزی دانس��ت و گفت: برخی با پولش��ویی جریان سالم 
اقتصادی را بستری برای تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار می دهند 
و این عده قلیل با فرافکنی در صدد ایجاد مانع برای مبارزه با پدیده شوم 
پولشویی هستند البته مقام های مسئول نباید مرعوب این افراد شوند و الزم 

است با قاطعیت در مبارزه با پولشویی گام بردارند.
وی تاکی��د کرد: برخی از بازرگانان ضمن تخط��ی از مقررات و نظامات 
حاکم بر جریان ارزی کشور انتقادات ناصحیحی با عناوین مختلف متوجه 

نظام بانکی کشور می کنند.

منافع شخصی برخی بازرگانان؛ دلیل اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس انجمن جوجه یک روزه گفت با جوجه ریزی ۱۲0 و ۱۲۷ میلیون 
قطعه در دی و بهمن قطعاً مش��کلی در اسفند و فروردین وجود نخواهد 
داش��ت و اگر نهاده ها مثل ذرت، کنجاله س��ویا، دارو و واکسن به قیمت 
اعالمی تحویل تولیدکننده شود، قطعاً قیمت )مرغ( کاهش خواهد یافت.

غالمعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در شرایطی که در جنگ اقتصادی 
هستیم انتظار می رود بخش دولتی، بخش خصوصی را جدی گرفته و در 
تصمیمات مش��ارکت بدهد تا بتوانیم با کمترین هزینه به کمک هم این 

بحران را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: بخش دولتی به نظرات کارشناس��ی بخش خصوصی توجه 
نکرده و با تصمیمات مبتنی بر اطالعات ناقص و گاهی نادرست بخش را 
دچار س��ردرگمی و خسارات جبران ناپذیر می کنند و با اعالم قیمت های 

غیرعملیات��ی انتظارات م��ردم را افزایش داده و چال��ش و درگیری بین 
مسئولین نظارتی و تولیدکننده را سبب می شود.

وی تصریح کرد: با قیمت گذاری دستوری نمی توانیم کمکی به فعاالن 
اقتصادی و حفظ اشتغال و جلب رضایت مردم داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی مبانی 
قیمت گذاری براس��اس ذرت ۱۳000 ریال و کنجاله سویا ۲۴500 ریال 
ص��ورت می گیرد، تولیدکنندگان قادر به تهی��ه نهاده با قیمت های فوق 
نیستند و قطعاً قیمت فوق غیرعملیاتی و به ضرر تمام تولیدکنندگان اعم 

از تولیدکنندگان جوجه یک روزه و گوشت مرغ و تخم مرغ است.
وی گف��ت: قطعاً دس��تگاه های نظارتی حاضر ب��ه تعطیلی واحدهای 

تولیدی نیستند و در نهایت باید قیمت ها واقعی باشد تا اجرایی شود.
فارغی گفت: براس��اس کارگروه برنامه ریزی تولید میزان تولید جوجه 
ی��ک روزه از دی ماه به بعد به میزان حداقل ۱۴درصد نس��بت به س��ال 

گذشته افزایش پیدا کرده تا نگرانی از نظر تولید گوشت مرغ در اسفندماه 
و عید نوروز و ماه مبارک رمضان وجود نداشته باشد .

وی گف��ت: با جوجه ریزی ۱۲0 و ۱۲۷ میلی��ون قطعه جوجه در دی 
و بهمن قطعاً مش��کلی در اس��فند و فروردین وجود نخواهد داشت و اگر 
نهاده ها مثل ذرت، کنجاله س��ویا، دارو و واکسن به قیمت اعالمی تحویل 
تولیدکننده شود، قطعاً قیمت کاهش پیدا خواهد کرد، در غیر این صورت 

نگرانی از مازاد تولید و ضرر و زیان تولیدکنندگان باید داشته باشیم.
این مقام مسئول گفت: اگر جوجه ریزی فوق درست باشد چرا وضعیت 
بازار بیانگر کاهش تولید می باش��د؟ تولید جوجه یک روزه به تعدادی که 
اعالم شد اتفاق افتاده است ولی عوامل دیگری در کاهش تولید ماه های 
گذش��ته اتفاق افتاده که چندان ربطی به تولیدکنندگان ندارد، از جمله 
عدم تأمین نهاده و انتشار بیماری نیوکاسل در استان های شمالی و... که 

نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش فوالد مبارکه 
در صنعت فوالد کشور خاطرنشان کرد ایمیدرو و فوالد مبارکه ارتباط 
مؤث��ری دارند. موضوع��ات ایمیدرو و فوالد مبارک��ه بهخوبی در حال 
پیش��رفت اس��ت و در یک کالم باید گفت، ایمی��درو و فوالد مبارکه 

تعامل بسیار موثری دارند.
خداداد غریبپور در پاس��خ به این س��ؤال که ایمیدرو برای حمایت 
از فوالدس��ازان چه راهکارهایی در نظر دارد، اظهار کرد: با مش��ارکت 
صنعتگ��ران و واحده��ای بزرگ تولی��دی، بانک مرک��زی و گمرک، 
جلسههای متعددی برگزار کردهایم که خوشبختانه تسهیالتی ایجاد 

شده و همکاری خوبی هم از جانب بانک مرکزی شکل گرفته است.
وی درخصوص راهکارهای حمایتی از فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
تأمی��ن مواد اولیه یکی از مهمترین مس��ائل فوالد مبارکه اس��ت که 
خوش��بختانه با همکاری خوب ایمیدرو با این شرکت فوالدی این امر 
صورت پذیرفته و موضوعاتی همچون تس��هیالت گمرکی و همکاری 

بانک مرکزی نیز در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: سایر موضوعات مطرحشده و موردنیاز شرکت فوالد 
مبارکه با ایمیدرو داخلی، اس��ت که مدیران ف��والد مبارکه عزم خود 
را ج��زم کردهاند و پای کار ایس��تادهاند، اما باید در نظر داش��ت که 
بخشی از مسائل به س��ایر نهادهایی بازمیگردد که تصمیمات شان در 

این زمینه مؤثر است.
وی درخصوص ب�رگزاری بیس��ت و یکم�ین س��مپوزیوم فوالد نیز 
بیان کرد: این یک رویداد علمی اس��ت؛ یعنی صنعتگران نیازهای شان 
را مطرح میسازند و محققان مقاالت و دستاوردهای علمیشان را ارائه 
میکنند. آنچه مسلم است صنعت به نوسازی و استفاده از فناوری های 

روز نیازمند  است.
همچنین مهن��دس حمیدرض��ا عظیمیان در جری�����ان برگزاری 
بیس��ت و یکم�ین س��مپوزیوم فوالد اظهار کرد: بهطور حتم تشکیل 
این س��مپوزیومها برای تبادل اطالعات، گفتوگوهای فنی و مهندسی، 

مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادها بسیار مؤثر است.
وی با اش��اره به اینکه در مذاکرات چهره به چهره و نزدیک، زمینه 

بسیاری از اتفاقهای بعدی شکل میگیرد، افزود: در برنامههای جن��بی 
همای�����ش��ها و رویدادهایی نظیر سمپوزیومها، کارشناسان میتوانند 
ب��ا ارائه مقاالت علم��ی و تخصصی همگام با دان��ش روز و یافتههای 
علمی، از نزدیک آش��نا ش��وند و تجارب مؤثر را با یکدیگر به اشتراک 

بگذارند.
مدیرعام��ل ف��والد مبارکه با تأکید بر اینکه یک��ی از محورهای این 
س��مپوزیوم »اثرات رشد نامتوازن صنعت فوالد بر پایداری آن« بود و 
همی��ن امر یکی از دغدغههای صنعت فوالد اس��ت، گفت: با توجه به 
چالشهای مختلف اعم از تأمین مواد اولیه، مسئله آب، محیطزیست و 
تأمین تجهیزات خارجی بهتر اس��ت راه درست را با انضباط خاصی از 
ابتدا تا انتهای زنجیره فوالد پیگیری کنیم. البته فوالد مبارکه همواره 
سعی کرده سهم خود را در مطالعه و ایجاد طرحهای متوازن و همگن 
بهخوبی انجام دهد که اجرای طرحهای توس��عه در جنوب نیز مصداق 

همین امر است.
مهندس عظیمیان با اش��اره به اینکه ف��والد مبارکه در حال حاضر 
50درصد فوالد موردنیاز کشور را تولید میکند، گفت: متأسفانه در اثر 
تحریمها و محدودیتهای بینالمللی مشکالتی بر سر راه صادرات فوالد 
کشور ایجاد شده و برای رفع این مشکالت و چالشها تالشهای زیادی 

از مسیرهای مختلف در حال انجام است.
وی درخص��وص بازار س��رمایه و حضور فوالد مبارک��ه در این بازار 
بیان کرد: تولیدکنندگان فوالد ملزماند که براس��اس قیمت مکش��وفه 
در بورس، کاالی خود را به بازار عرضه کنند و این قیمت گذاری روند 
ش��فافی دارد و هر دو هفته یکبار در تاالر بورس فلزات کش��ف قیمت 

میشود.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه از فرصت 
افزایش سرمایه در سه بخش نورد، تأمین مواد اولیه و تولید محصوالت 
جدید بهرهمند خواهد ش��د، تصریح کرد: نورد، جریان دائمی و بدون 
وقفه تأمین مواد اولیه، محصوالت جدید و  مسئولیتهای اجتماعی به 
ما دیکته میکند که برنامهریزی درستی داشته باشیم و منابع خود را 

بهدرستی هزینه کنیم.

مهندس عظیمیان با اش��اره به اینکه بیتوجهی به رش��د متوازن در 
حوزه مواد و منابع معدنی، مواد اولیه و حاملهای انرژی  صنعت فوالد 
را با مش��کالتی در آینده روبهرو میکند، بیان کرد: فوالد مبارکه برای 
رش��د متوازن برنامهریزی مدونی دارد و خود را از نظرات کارشناسی 

در جامعه فوالد محروم نمیکند.
سرپرس��ت رواب��ط عمومی ف��والد مبارکه نیز درخص��وص اهمیت 
برگزاری چنین همایش��هایی گفت: س��مپوزیوم فوالد بهواقع آوردگاه 
محققان، اس��تادان و مدیران و کارشناسان صنعت فوالد کشور است؛ 
ای��ن عزیزان در ای��ن فرصت گردهم میآیند تا آخرین دس��تاوردهای 
تحقیقات��ی و تجربیات علمی و فنی خود را ارائ��ه کنند و در بهترین 

حالت با هم به اشتراک بگذارند.
ای��رج ترابی در همین خص��وص ادامه داد: بهج��رات میتوان گفت 
همایش بیس��تویکم در شرایط فعلی اقتصاد کشور از جایگاه و اهمیت 
خاصتری برخوردار اس��ت؛ چراکه انجام پژوهش و کارهای مطالعاتی 
در هم��ه حوزهها بهوی��ژه حوزه صنعت فوالد میتوان��د در  همافزایی 
دانش فنی و دستیابی به فناوریهای روز این صنعت مؤثر باشد. وی در 
ادامه به موضوع »اثرات رش��د نامتوازن صنعت فوالد بر پایداری آن« 
اشاره کرد و گفت: تأمین مواد اولیه، ساخت حداکثری مواد مصرفی و 
قطعات موردنیاز این صنعت در داخل کشور و همچنین توجه بیش از 
پیش صنایع به مسئولیتهای اجتماعی از موضوعاتی است که برگزاری 
چنین همایش��هایی میتواند در رش��د آنها مؤثر واقع شود. سرپرست 
روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: 
در ای��ن همایش دو روزه، مدیرعامل ف��والد مبارکه با حضور در پنل 
تخصصی س��مپوزیوم و مدیران و کارشناسان این گروه در حوزههای 
بومیس��ازی، خرید، فروش و بازاریابی، فناوری، نیروی انس��انی، بازار،  
توس��عه و اقتص��ادی و مالی  و با حضور مس��تمر در غرفه گروه فوالد 
مبارکه آخرین دس��تاوردهای علمی و فنی خود را با بازدیدکنندگان 
غرفه به اش��تراک گذاشتند و راهکارهای اس��تفاده حداکثری از سایر 
ظرفیتهای موجود در صنایع فوالد کشور را با سایر مدیران و صاحبان 

صنایع حاضر در سمپوزیوم مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

247 میلیون قطعه جوجه ریزی در 2 ماه اخیر انجام شد

 کاهش قیمت مرغ در راه است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه فوالد مبارکه در سمپوزیوم فوالد 97: 

ایمیدرو و فوالد مبارکه تعامل بسیار مؤثری دارند
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اخبار

بی تردی��د توج��ه و رویکرد دولت به انجام س��ه مؤلف��ه مهم منجر به 
شکس��تن حباب خودرو به خص��وص در گرانی پراید می ش��ود، با توجه 
ب��ه اینکه قیمت ها در دو دس��ته ارزش ماه��وی و واقعی قرار می گیرند، 
دول��ت باید برای رس��یدن به ارزش واقعی خودرو ب��ا پرداخت پول های 
قطعه س��ازان، تعدیل قیمت ها و تأمین مواداولیه خودروس��ازی از جمله 
داخل��ی یا خارجی در راه کاهش قیم��ت خودرو گام بردارد، هرچند که 
دول��ت با آغاز پرداخت ۴000 میلیارد بدهی به قطعه س��ازان در ابتدای 

راه قرار دارد.
به گزارش قدس آنالین، افزایش قیمت پراید در هفته های اخیر نشان 
از افزای��ش تقاضای واقعی نیس��ت، بلکه واهمه ای در برابر کاهش ارزش 
پول ملی اس��ت که بس��یاری را به صف خریداران پراید برای سودآوری 
بیش��تر و عدم کاهش ارزش پس اندازهای شان کش��انده است، بنابراین 
افزایش قیمت پراید نیز حبابی است که با مؤلفه های متعددی می شکند 

و منجر به کاهش قیمت می شود.

متأس��فانه دس��ت هایی در ب��ازار به دنبال بازارس��ازی پراید و س��ایر 
خودروهاس��ت. این تحلیل بنده اس��ت که عالوه بر مشکالت اقتصادی 
و س��وء مدیریت داخلی، دس��ت هایی در خارج از کشور به دنبال ایجاد 
بحران و ش��وک اقتصادی درون ایران است، به این معنا که مثاًل ممکن 
اس��ت سران کشور دش��منی چون عربستان س��عودی توانایی جنگ رو 
در روی نظامی با ایران را نداش��ته باش��ند، اما آنها با تزریق پول و ایجاد 
حباب قیمتی در بازار با گران خریدن کاالیی مثل خودرو حتی به قیمت 
ضرر خریدار، دامنه گرانی را گس��ترش داده و به افزایش التهاب گرانی 
دام��ن می زنند. قطعاً قیمت هایی که در بازار خودرو معامله می ش��ود به 
هیچ وجه باقیماندنی نیست، حباب هایی است که مانند افزایش دالر که 
تا مرز ۲0 هزار تومان باال رفت، می شکند و پایین می آید، انجام این مهم 
بسته به سیاست های دولت دارد؛ بازارسازی برخی افراد منجر به افزایش 
تقاضا شده در حالی که انتظار می رفت با افزایش عرضه آخر سال شاهد 
کاهش قیمت خودرو به خصوص در خودروی پراید باش��یم، قطعاً دولت 

در بازار آزاد هیچ گونه نظارتی ندارد و بیش از ۶0درصد ثبت نام کنندگان 
خودرو از به هم ریختگی ایجاد ش��ده سودهای کالنی به جیب می زنند، 
به نحوی که در شرایط کنونی سودهای ۲0 تا ۱50میلیونی در خرید و 
فروش خودروها دیده می شود در حالی که کارخانه ها سودآوری خاصی 

ندارند و شاید هم ضرر و زیان متحمل می شوند.
بی تردی��د توج��ه و رویکرد دولت به انجام س��ه مؤلف��ه مهم منجر به 
شکس��تن حباب خودرو به خص��وص در گرانی پراید می ش��ود، با توجه 
ب��ه اینکه قیمت ها در دو دس��ته ارزش ماه��وی و واقعی قرار می گیرند، 
دول��ت باید برای رس��یدن به ارزش واقعی خودرو ب��ا پرداخت پول های 
قطعه س��ازان، تعدیل قیمت ها و تأمین مواداولیه خودروس��ازی از جمله 
داخل��ی یا خارجی در راه کاهش قیم��ت خودرو گام بردارد، هرچند که 
دولت با آغاز پرداخت ۴000 میلیارد بدهی به قطعه سازان در ابتدای راه 
قرار دارد. بی ش��ک با حل دو مؤلفه اول، تأمین قطعات حتی در دوران 

تحریم نیز با دور زدن تحریم ها انجام شدنی است.

سودهای ۲۰ تا ۱۵۰میلیونی بازار خودرو عامل التهاب و گرانی خودرو است

یک کارش��ناس بازار خودرو با اشاره به  طرح های پیش فروش خودرو، گفت 
پیش فروش خودرو با این فرض که به کاهش قیمت های موجود در بازار کمک 
کند، عماًل بی تأثیر اس��ت. به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، 
فربد زاوه ب��ا بیان اینکه مدیریت دولتی منجر به وضعیت فعلی حاکم بر بازار 
خودرو ش��ده است، اظهار کرد: راهکار اساسی س��اماندهی بازار خودرو، تغییر 
پارادایم مدیریت دولت در صنعت خودرو است. به گفته این کارشناس صنعت 
خودرو، دولت باید در وهله اول رفتار خود را در برابر خودروسازان تغییر دهد 
و س��پس سیاس��ت های کالن خود را در زمینه تورم اصالح کن��د. وی افزود: 
آشفتگی حاکم در بازار خودرو را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد. از یک  
طرف این موضوع به کاهش تولید در مقایس��ه با سال های قبل برمی گردد؛ از 
طرف دیگر براس��اس یک ساختار منطقی، از  تورم متاثر شده است. هر زمان 
که تورم ش��تاب می گیرد به اصطالح پول داغ می شود و مردم تالش می کنند 
تا پول ش��ان را به کاال تبدیل کنند. زاوه ادامه داد: تقاضای مازاد هم منجر به 
افزایش قیمت می ش��ود که تنها مختص به بازارهای سرمایه ای مانند مسکن، 
طال یا خودرو نیس��ت. کمااینکه در حال حاضر بازار گوش��ت و مرغ هم دچار 

این مشکل شده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بخشی از مشکالت کاهش عرضه در 
بازار خودرو به تحریم ها برمی گردد، اما اصل مش��کل به تغییر در سیاست های 
تجاری کش��ور از ابتدای س��ال جاری و ورود بانک مرکزی به فرآیند تأمین ارز 
برمی گردد که نتیجه آن کند ش��دن این فرآیند در کشور و اتالف منابع ارزی 
است؛ به این معنا که منابع ارزی مصرف شد اما در مقابل کاالیی تولید نشده 
اس��ت. وی تصریح کرد: طی سال های اخیر هرچند راهکار خصوصی سازی در 
کش��ور برای پرهیز از مشکالت فعلی حتی در عالی ترین سطح مدیریت نظام 
در قال��ب اصل ۴۴ ابالغ ش��د، ول��ی انحراف در اجرای این اصل مش��کالت را 

پیچیده تر کرد. ورود خودروسازان و قطعه سازان به بازار سهام، نه تنها مشکالت 
را کم نکرد که شرکت های بزرگ خودروسازی را با بحران نقدینگی و زیان های 

شدید مواجه ساخت.
زاوه با انتقاد از مدیریت دولتی حاکم بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: مشکل 
اساس��ی بازار خودرو، نظارت بیش  از حد دولت در این بازار اس��ت. زمانی که 
گفته می ش��ود اگر وزیر وارد این بازار نشود، استیضاح خواهد شد چه معنایی 
جز دخالت بیش��تر دولت در بازار خودرو می دهد؟ درحالی که از سال ها پیش 
صاحب نظران این حوزه پیش بینی کرده بودند که مدیریت دولتی حاکم بر بازار 
خودرو، باالخره روزی کار دس��ت این صنعت خواهد داد و امروز می بینیم که 
این پیش بینی محقق شده است. به اعتقاد این کارشناس بازار خودرو، تا زمانی 
که دولت و بانک مرکزی مدیریت تأمین را واگذار نکنند، آشفتگی حاکم بر بازار 
خودرو همچنان ادامه خواهد داش��ت.  وی تأکید کرد: چندین سال است که 
درباره اصالح بازار خودرو صحبت می شود و در طول این سال ها تصور شده اگر 
پای نهادهای مختلف مانند سازمان حمایت، شورای رقابت و ... به این صنعت 
باز ش��ود، مشکل حل خواهد شد یا اگر سهام شرکت های خودروسازی واگذار 
ش��ود، خصوصی س��ازی در صنعت خودرو انجام  می شود در حالی که وضعیت 
بازار و صنعت خودرو نه با تغییر مالکیت، بلکه با تغییر پارادایم های مدیریتی 
دولت قابل تغییر است. زاوه با اشاره به  طرح های پیش فروش خودرو، خاطرنشان 
کرد: پیش فروش خودرو با این فرض که به کاهش قیمت های موجود در بازار 
کمک کند، عماًل بی تأثیر اس��ت؛ زیرا این اقدام فقط یکی از روش های فروش 

است و تاثیری در ایجاد تعادل در بازار ندارد.
براساس این گزارش، افزایش یک باره قیمت خودروهای تولیدی ظرف چند 
هفته گذشته باعث شده تا سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هشدار دهد 

اگر بازار خودرو ساماندهی نشود وزیر صنعت استیضاح می شود.

این روز ها خبر هایی در ارتباط با ورود یک کمپانی جدید به کشور ما 
و تولید خودرو توس��ط آن به گوش می رسد. این کمپانی هنوز نیامده 
برای خود اسم و رسمی دست و پا کرده و در حال حاضر افراد زیادی 
هس��تند که عالقه فراوانی به کنکاش در مورد این خودروس��از و نحوه 
حضور آن در صنعت خودروس��ازی ایران دارن��د. به گزارش برترین ها، 
ای��ن روز ه��ا خبر هایی در ارتباط با ورود یک کمپانی جدید به کش��ور 
م��ا و تولید خودرو توس��ط آن به گوش می رس��د. ای��ن کمپانی هنوز 
نیامده برای خود اسم و رسمی دست و پا کرده و در حال حاضر افراد 
زیادی هس��تند که عالقه فراوانی به کنکاش در مورد این خودروس��از 
و نحوه حضور آن در صنعت خودروس��ازی ایران دارند. اما خودروس��از 
مذک��ور یک کمپانی روس��ی بوده و به همین دلی��ل اغلب متخصصان 
و صاحب نظران صنعت خودروس��ازی کشور، نس��بت به ورود و تولید 
محصوالت این کمپانی روس��ی روی خوشی نشان نداده و اکثر نظرات 
در رابطه با کمپانی مذکور منفی اس��ت. خودروساز مورد بحث ما الدا 
نام دارد. این خودروس��از ک��ه پیش از برجام نی��ز خبر هایی در رابطه 
ب��ا حضور آن در ایران به گوش می رس��ید؛ مدعی ش��ده اس��ت که با 
خودروس��ازان ایرانی برای عرضه و تولید خ��ودرو در خاک ایران وارد 

مذاکره ش��ده و امیدوار اس��ت که به زودی فرآیند اولیه تولید و عرضه 
محصوالتش به ب��ازار ایران را آغاز کند. در حال حاضر براس��اس آمار 
منتشرش��ده؛ در س��ال ۲0۱۸ کمپانی الدا حدود ۳۸ هزار دستگاه از 
ان��واع خودرو های تولیدی خود را صادر کرده اس��ت. این آمار نش��ان 
از رش��د 5۷درصدی صادرات این کمپانی روس��ی دارد، اما نکته قابل 
توجه این اس��ت که محصوالت این کمپانی در مصر نیز مونتاژ شده و 
اکثر کش��ور های طرف معامله با این خودروساز روسی از نظر اقتصادی 
جایگاه مناس��بی ندارند و شاید ارزانی محصوالت الدا آنها را مجبور به 
واردات محصوالت الدا کرده است. الدا زیرمجموعه یک کمپانی بزرگ 
روس��ی به نام AvtoVAZ اس��ت و باید توجه داش��ت که بخشی از 
س��هام کمپانی الدا در اختیار گروه فرانسوی رنو است. این خودروساز 
روس��ی اولین بار با نام AvtoVAZ و با اس��تفاده از پلتفرم و امکانات 
فنی فیات ایتالیا اقدام به ساخت خودرو کرد و اولین محصول خود را با 
برند Zhiguli به بازار معرفی کرد. در همان ابتدا آنها به فکر صادرات 
محصوالت ش��ان افتادند و برای ورود به بازار های جهانی تالش کردند، 
اما نام Zhiguli چندان مناس��ب به نظر نمی رسید و مردم در تلفظ و 

خواندن آن دچار اشتباهات فراوانی شدند.

پیش فروش خودرو به  منظور کاهش قیمت ها عماًل بی تأثیر است

الدا و خودرو های احتمالی آن برای ایرانی ها؛ وایکینگ آمد!
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 خودرو به یک کاالی سرمایه ای
تبدیل شده است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اعالم 
کرد در جلسه روز گذشته وزیر صمت با اعضای کمیسیون صنایع 
مجلس، م��وارد متعددی از جمل��ه افزایش تولید خودروس��ازان، 
میزان تقاضای باال، کمک های صورت گرفته به بخش قطعه سازی، 
پرداختن به مس��اله س��رمایه در گردش و ارائه تسهیالت به بخش 
خودروس��ازی به منظ��ور افزایش تولی��د مطرح ش��د. رمضانعلی 
س��بحانی فر در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: در 
جلسه روز گذشته وزیر صمت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��المی، آقای رحمانی مباحث مختلفی را مطرح 
کردند. نماینده مردم س��بزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن 
تصری��ح کرد: از جمله م��واردی که آقای رحمانی در جلس��ه روز 
گذش��ته به آن پرداختند می توان به افزایش تولید خودروس��ازان، 
میزان تقاضای باال و نحوه واگذاری ها اش��اره کرد. همچنین آقای 
رحمان��ی ب��ه کمک  ه��ای صورت گرفته ب��ه بخش قطعه س��ازی و 
پرداختن به مس��اله س��رمایه در گردش و ارائه تسهیالت به بخش 
خودروس��ازی به منظور افزایش تولید اش��اره کردند، زیرا افزایش 

تولید باعث پاسخگویی بیشتر به بازار می شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: 
موض��وع مهم این اس��ت که در حال حاضر خ��ودرو به یک کاالی 
س��رمایه ای تبدیل ش��ده و نقدینگی مردم به سمت بازار ارز، سکه 
و خودرو جابه جا می ش��ود و این امر یک��ی از دالیل عمده افزایش 

قیمت خودرو است، لذا کنترل این مساله دشوار است.

کنترل قیمت خودرو در گرو تداوم عرضه از 
سوی خودروسازان

بازرس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اعالم کرد به 
دلی��ل عدم عرضه و کمبود خودرو، بازار خودروهای داخلی در چند 
روز گذشته بسیار آشفته و توام با افزایش قیمت بود و قیمت برخی 
از خودروه��ای داخلی و به تبع آن خودروهای خارجی تا ۱5درصد 
و بیش از آن افزایش یافت. نعمت اهلل کاش��انی نسب در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: بازار خودروهای ایرانی در چند 
روز اخیر به دلیل عدم وجود خودرو و کمبود در بازار بس��یار به هم 
ریخت��ه بود. وی اف��زود: قیمت خودرو در چند روز اخیر به ش��کل 
بی رویه ای افزایش یافت، ب��ه طوری که قیمت برخی از خودروهای 
داخلی تا ۱5درصد افزایش داش��ت و قیمت خودروهای خارجی نیز 
ب��ه تبع افزایش قیمت خودروهای داخلی ش��اید حتی بیش از این 
مقدار افزایش یافت. بازرس اتحادیه نمایش��گاهداران و فروشندگان 
خودرو افزود: هر دو ش��رکت س��ایپا و ایران خودرو اقدام به فروش 
ف��وری محصوالت با 5درصد زیر قیمت ب��ازار نموده اند. اگر خودرو 
به بازار عرضه ش��ود و این روند دارای تداوم باش��د حتما این امر در 

کنترل قیمت خودرو موثر خواهد بود.
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کسب و کارامـروز8

دبیر س��تاد توس��عه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازي 
معاونت علمي و فناوري ریاس��ت جمهوري گفت اس��تارتاپ هاي حوزه انرژي 
ب��ا ورود در پلتفرم ه��اي اقتصاد اش��تراکي مي توانند زمینه اش��تراک گذاري 

دارایي هاي انرژي خانگي و مصرف آن در راستاي 
بهینه س��ازي مصرف را فراهم کنند . به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، مهدي محمدي دبیر 
ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري در پنل تخصصي اس��تارتاپ ها راهکار 
جدید براي مش��کالت قدیم با اش��اره به مسائل 
موج��ود در زمینه مقررات حوزه انرژي کش��ور، 
گفت: ب��ه دلیل آنکه بازار و خدمات حوزه انرژي 
کشور در تصدي دولت است به شدت تحت تاثیر 
سرمایه گذاري و مقررات در بخش هاي آب و برق 
و نفت و گاز است.  وي افزود: تا دولت به موضوع 

ان��رژي ورود پیدا نکند و ش��رکت هاي بزرگ دولتي همچون توانیر،  ش��رکت 
گاز و نف��ت س��ازوکارهاي الزم براي ورود اس��تارتاپ ها را فراهم نکنند امکان 
حضور اس��تارتاپ ها در این حوزه بس��یار سخت خواهد بود. دبیر ستاد توسعه 

فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازي معاونت علمي و فناوري 
ریاس��ت جمهوري با تاکید به لزوم حضور اس��تارتاپ ها در حوزه هاي مختلف 
کش��ور، تصریح کرد:  قاعدتا ش��رکت هاي دولتي باید از خوابي که در روزهاي 
پیشرفت استارتاپ ها رفته اند،  بیرون بیایند و از 
ظرفیت هاي گسترده استارتاپ ها در حوزه هاي 
مختلف بهره ببرند. وي در تشریح زنجیره ارزش 
ناکارآم��دي در کش��ور،  توضی��ح داد: در حوزه 
انرژي کشور به دلیل وجود مشکالت تاریخي، 
یک زنجی��ره ارزش ناکارآمدي ش��کل گرفته 
اس��ت که باعث شده تا شرکت ها در کل حوزه 
زنجیره ارزش انرژي با بهره وري و کارایي پایین 
و نوآوري کم، خدمات خ��ود را ارائه کنند، که 
این روند بیش��تر به دلیل حضور پررنگ بخش 
دولتي به وجود آمده است. محمدي خاطرنشان 
کرد: براي از بین بردن ناکارآمدي هاي موجود 
در حوزه انرژي، باید سیس��تم هاي اس��تارتاپي 
انرژي را در چهار الیه تولید،  توزیع، بهینه سازي مصرف و سیستم هاي مدیریت 
انرژي فعال کرد و از ظرفیت آن بهره برد که البته هر کدام از این الیه ها نیازمند 

سیستم هاي حمایتي است.

»هم نت بانوان« توسط بنیاد نخبگان استان اصفهان و با همکاری موسسه آما 
و دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری ۱۴ الی ۱۶ اسفندماه ۱۳9۷ برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان 
اصفهان هم نت، رویداد کارآفرینی متمرکز بر حل 
مس��أله بوده که در هم نت بانوان تالش می شود 
قدرت بانوان در حل کارآفرینانه مسائل به نمایش 
گذاش��ته ش��ود، لذا مخاطبان این رویداد افراد 
تحصیلکرده ای هس��تند که احس��اس می کنند 
دانش آنه��ا می تواند مس��أله ای از جامعه ایرانی 
یا جهان��ی را در قالب یک تج��ارت مرتفع کند. 
رویداد هم نت بانوان به این معنا نیست که صرفاً 
بانوان می توانند در آن شرکت کنند و ورود برای 
مردان نیز آزاد است، اما تفاوت این رویداد در این 
اس��ت که صرفاً بانوان می توانند ایده های خود را 
طرح نمایند و مردان می توانند در کارگروهی به 

ایده پردازان یاری رس��انند. این رویداد محدود به مسائل حوزه بانوان نیست و 
دایره  مسائل آن باز است، اما به طور کلی هم نت برای نوآفرینانی صاحب مزیت 
اس��ت که خصوصیات زیر را داشته باشند: نخس��ت اینکه عالقه به راه اندازی 

تجارت دارند و صرفاً به دنبال حل مس��أله نباش��ند و دوم اینکه توان، زمان و 
انگیزه الزم برای راه اندازی یک تجارت را داشته باشند. مسأله های این هم نت 
در فیلدهای مختلف آب، محیط زیست، بایو، نانو و پزشکی مطرح شده که در 
سایت اطالع رسانی این رویداد درج شده است.

همچنین هم نت، دو پیش رویداد )اختیاری( 
به نام کندو دارد. در کندو یک مسأله عمومی را 
مبتنی بر تفکر طراحی اما به شکل جمعی حل 
می کنیم. رویداد کندو ب��ه عنوان پیش رویداد 
هم نت بانوان در تاریخ ۲5 بهمن ماه در دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان و ۲ اسفندماه در مرکز 
نوآوری و فناوری آما )تهران( برگزار می ش��ود. 

هزینه شرکت در کندو ۴0 هزار تومان است.
هدف این کارگاه ها، حل خالقانه مس��أله به 
شیوه تفکر طراحی اس��ت و روند آنها اینگونه 
است: آشنایی با تفکر طراحی، تجربه همدلی و 
ایده پردازی برای حل مسأله، بیان مسأله توسط 
افراد شرکت کننده، تشکیل گروه های کوچک حول مسأله ها، آشنایی با مفهوم 
رفتار مش��تری، طراحی بوم سفر مش��تری ایده پردازی برای حل مسأله، بیان 

راه حل ها به گروه های دیگر و آشنایی با تجربه های موفق تجاری بانوان.

»هم نت بانوان« با رویکرد کارآفرینانه برگزار می شوداستارتاپ ها زمینه ساز بهینه سازی مصرف انرژی می شوند 

کارآفرینی، ش��غلی سخت و پر مسئولیت اس��ت که هیجان های زیادی هم 
به همراه دارد، اما افراد ریسک پذیر باید به دنبال راه اندازی کسب و کار جدید 
بروند، زیرا در بیشتر مواقع کارآفرینی به شکست می انجامد. شکست کارآفرینان 
در راه  اندازی و توسعه  یک کسب و کار، اجتناب ناپذیر است، اما با رعایت برخی 

نکات می توان احتمال شکست را کاهش داد. 
افرادی که به دنبال راه اندازی یک استارتاپ جدید می روند، اهداف و رویاهای 
زیادی دارند. آنه��ا می خواهند محصوالت اختصاصی تولید کنند و میلیون ها 
مش��تری به دس��ت آورند، اما تمام کارآفرینان در این مسیر موفق نمی شوند. 

برای دستیابی به اهداف و رویاها 
مسیر سختی در پیش است و باید 

از خطرها گذر کرد:
کمال گرا نباشید

بعض��ی از کارآفرینان به دنبال 
باالترین حد کمال هستند و این 
رفتار سبب می شود از مسیر رشد 
و پیش��رفت باز بمانند. بهتر است 
هرچه زودتر کارتان را شروع کنید 
و به ارائه سرویس ها و خدمات تان 
بپردازی��د، قطعا در طول مس��یر 
فرصت��ی ب��رای بازاریابی و بهبود 

ایده های تان فراهم خواهد شد.
نظر دیگران را جویا شوید

ب��رای اینکه ببینید ایده ش��ما 
چقدر برای مش��تریان تان جذاب 
اس��ت، باید تحقیقات گسترده ای 
انجام دهید و بازخورد مخاطبان 
را بس��نجید. اگر ای��ده ای از نظر 
ش��ما خوب اس��ت، نباید انتظار 
داش��ته باش��ید برای دیگران هم 
جذاب باش��د. پس از منطقه  امن 
خود خارج شوید و در بین مردم 
و مش��تریان خود به نظرسنجی 

بپردازید.
پذیرای شکست باشید

شکس��ت ش��غلی نباید س��بب ناامیدی تان شود، شکس��ت خوردن در کار 
به معنای از دس��ت رفتن زندگی و تباه ش��دن شخصیت تان نیست. به دنبال 
تجربه های جدید باشید، از جای خود بلند شوید، مشورت کنید و راهکارهای 
جدید را امتحان کنید. شاید خیلی از ایده ها به نتیجه  مطلوب برسند و سبب 

پیشرفت تان شوند، پس خود را نبازید و امیدوار باشید.
ریسک پذیر باشید

نباید انتظار داشته باشید ارائه یک محصول یا خدمت سبب جذب مخاطبان 
ش��ود، چراکه مش��تریان هر روز با تبلیغ��ات و محصوالت متنوع��ی رو به رو 
می شوند. پس به جای اینکه از بازار رقابتی باز بمانید، به دنبال تأمین نیاز واقعی 
مشتریان تان باشید. ریسک پذیر و خالق باشید و محصولی را ارائه دهید که نیاز 

واقعی مخاطبان را برآورده می کند.
متعادل باشید

شاید بخواهید تمام کسانی که با شما موافق نیستند را از سر راه خود بردارید، 

پ��س فقط افرادی می مانند که تم��ام کارهای تان را تایید می کنند و این مانع 
پیشرفت و موفقیت تان می شود. گاهی نیاز است به منتقدان گوش دهید، زیرا 

ما را به تالش بیشتر وادار می کنند.
قوانین سخت وضع نکنید

فردی می تواند به عنوان کارآفرین موفق معرفی ش��ود که در هر ش��رایطی 
بهترین تصمیم را می گیرد و هدف مناس��بی برای خود در نظر دارد. گاهی در 
مسیر دستیابی به هدف اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ می دهد که نیاز است 

کمی انعطاف پذیری از خود نشان دهید.
سریع واکنش نشان ندهید

ه��ر ف��ردی ب��ا چالش ه��ا و 
مشکالتی مواجه می شود. باید به 
هر مشکلی واکنش سخت نشان 
ندهی��د. در این ش��رایط، صبور 
باش��ید، دید مثبتی ب��ه اتفاقات 
پیش روی تان داش��ته باش��ید و 

عقب نکشید.
مقایسه نکنید

اگر م��دام بخواهید خ��ود را با 
هم��کاران و رقبای تان مقایس��ه 
کنی��د، از مس��یر موفقی��ت دور 
خواهید مان��د. باید ب��ه این باور 
برس��ید امکانات هر ف��ردی و هر 
ش��غلی متفاوت اس��ت. بعضی ها 
خیل��ی زود پیش��رفت می کنند 
و ع��ده ای  هم آهس��ته به رش��د 
می رس��ند. پس دست از مقایسه 
کردن بردارید و بیش��تر روی کار 

خود متمرکز شوید.
گاهی شوخ طبعی الزم 

است
اگر کمی ش��وخی و هیجان را 
به کارتان اضافه کنید، از خستگی 
و افس��ردگی دور خواهید ش��د، 
ذهن تان باز می شود و خالقیت و 

نوآوری در کارهای تان نمود پیدا می کند.
تنهایی جلو نروید

بهتر است در مسیر کارآفرینی با افراد قابل اعتماد و متخصص در رابطه باشید 
تا بتوانید در مواقع لزوم از کمک آنها اس��تفاده کنید. بودن در کنار افرادی که 
می توانند صادقانه به شما کمک کنند بسیار مفید است و سبب می شود وظایف 

سخت را بهتر به انجام رسانید.
ساعات کاری مشخصی داشته باشید

کارآفرینان مس��ئولیت های زیادی دارند و باید بیشتر ساعات خود را به کار 
کردن اختصاص دهند، اما الزم اس��ت به زندگی ش��خصی خود هم رسیدگی 
کنند. پس سالمت جسم و روح خود را با تغذیه و خواب مناسب، استراحت و 
کمی تفریح تضمین کنید. بدین صورت می توانید ش��ادتر و پرانرژی تر زندگی 

کنید و مسیر موفقیت برای تان هموارتر خواهد شد.
inc/ucan :منبع 

چطور می توان از شکست در کارآفرینی اجتناب کرد؟

دریچــه

نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، روز دوش��نبه ش��ش اسفندماه 
س��ال 9۷ با حضور جمعی از مسئوالن کش��وری، مدیران شرکت ها و اساتید 

دانشگاه در سالن اجالس سران، برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار ایران، با داوری نتایج 
ارزیابی ها توس��ط کمیته داوران، همراه اول در س��ومین سال حضور خود در 
ای��ن جایزه، حائز امتیاز الزم ب��رای دریافت تندیس زرین، باالترین جایزه این 

دوره شد.
در ای��ن مراس��م محمدباق��ر محمدزاده مقدم، مدیرکل مال��ی همراه اول به 

نمایندگی از این اپراتور، تندیس زرین دوره نهم را دریافت کرد.

باالترین نشان جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران به همراه اول رسید

سه شنبه
7 اسفند 1397
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با برشمردن پیشرفت های چشمگیر 
صنعت فضایی ایران اعالم کرد اولین مرکز توس��عه کسب و کار مبتنی 
بر صنعت فضایی کش��ور به زودی در مازن��دران به بهره برداری خواهد 

رس��ید. »محمدج��واد آذری جهرم��ی« در 
افتتاحیه مدیر آزمایش��گاه مرجع سازگاری 
الکترومغناطیسی در محل پژوهشگاه فضایی 
ایران گفت: این سامانه با سرمایه ۲5میلیارد 
تومانی راه اندازی ش��د و اکنون به پیشرفت 
بس��یار زی��ادی رس��یده اس��ت.  وی گفت: 
آنچ��ه تاکنون برای تس��ت ماهواره ها وجود 
داش��ته، در مجموعه صاایران مورد استفاده 
قرار می گرفت که قابلیت انجام ش��ش تست 
را داش��ت اما این آزمایش��گاه جدید قابلیت 
انجام ۱5 نوع تس��ت در فضایی تمیز بدون 
نی��از به حم��ل و نقل ماهواره اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه افتتاح ای��ن مجموعه به تکمیل 

زنجیره صنعت فضایی کمک می کند، افزود: البته امروز سازمان فضایی 
و پژوهش��گاه، هدیه ای برای منجمان دارند که آن هم رادیو تلس��کوپ 
اس��ت که ان ش��اءهلل با س��رمایه گذاری مجموعه عباس آب��اد روی این 

دس��تاورد قطعا به نتیجه خواهد رسید. او افزود: آنچه اهمیت دارد این 
است که در تکمیل زنجیره فضایی کشور، گام هایی برداشته شده و نیاز 
است که این گام ها به شکل استوار پیش برود. گزارش های دریافتی به 
کمک صنعت فضایی و اطالعات ماهواره ها 
از س��طح زمین نش��ان داد که م��ا از نظر 
فنی، ب��ه مرحله کاربردی ک��ردن صنعت 
فضایی رس��یده ایم. وی گف��ت: می خواهم 
خبر خوبی با شما در میان بگذارم و اینکه 
اولین مرکز توس��عه کس��ب و کار مبتنی 
بر صنع��ت فضایی ب��ه زودی در مازندران 
ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید. وزیر جوان 
کابینه دوازدهم درخصوص تفاهم نامه های 
وزارت ارتباط��ات ب��ا دیگ��ر مجموعه ه��ا 
گفت: تفاهم نامه ای با س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی امضا کرده ایم و براس��اس آن 
طرح آمایش س��رزمینی در چهار اس��تان 
آغاز ش��ده اس��ت، انعقاد تفاهم نامه ای نیز با وزارت نیرو برای مدیریت 
آب در دس��تور کار قرار گرفته و چهارشنبه جلسه ای برای به سرانجام 

رسیدن و امضای آن برگزار می شود.

علی مرتضی بی رنگ، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی گفت اصلی ترین ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
تحقق اقتصاد دانش بنیان در کش��ور است که این کار را در محور های مختلف 

از جمله توس��عه فناوری های پیش��رفته، توسعه 
اکوسیس��تم کارآفرینی و حمایت از شرکت های 

دانش بنیان انجام می دهد.
وی همچنین تصریح کرد: در زمینه توس��عه 
فناوری های پیش��رفته در کش��ور دستاورد های 
خوب��ی داش��ته ایم، ب��ه نح��وی ک��ه در حوزه 
نانوتکنول��وژی از رتب��ه 5۸ به رتب��ه ۴ در دنیا 
رس��یدیم که این موضوع موفقیت بزرگی برای 
ایران اس��ت. در حال حاضر حدود ۲00 شرکت 
دانش بنیان در ایران در حوزه نانو فعال اس��ت و 
محصوالت نانوی ایران به حدود 50 کشور صادر 

می شود.
رئیس مرکز تعامالت عل��م و فناوری معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه عن��وان کرد: این موفقیت ها تنها 
محدود به حوزه نانو نیست بلکه در سایر حوزه های فناوری پیشرفته همچون 
بیوتکنولوژی هم ایران رش��د خوبی یافته اس��ت و در زمین��ه تولید دارو های 

بیوتکنولوژی جایگاه خوبی در جهان داریم.
بی رنگ ادامه داد: در زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی نیز معاونت علمی 
از راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها حمایت کرده و فضا را برای توسعه 
استارتاپ ها و شرکت های نوپا مهیا کرده است 
ک��ه یکی از موفق ترین برنامه ها تحت مدیریت 
مرکز شتاب دهی نوآوری پارک فناوری پردیس 

به پیش می رود.
وی با اش��اره به راه ان��دازی مراکز نوآوری در 
بیشتر دانشگاه های کش��ور با حمایت معاونت 
علم��ی، گف��ت: این مراک��ز به دانش��جویان و 
فارغ التحصیالن کمک می کند که شرکت های 

خود را راه اندازی کنند.
رئی��س مرکز تعام��الت بین الملل��ی علم و 
فن��اوری معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در بخش دیگری از س��خنان خود 
تصریح کرد: در حوزه حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان نیز معاونت علمی بیش از یکصد عنوان خدمت تخصصی را به بیش 
از ۴ هزار ش��رکت دانش بنیان ارائه می کند و برای رفع مش��کالت پیش روی 

آنها و نیز توسعه کسب و کار این شرکت ها در داخل و خارج تالش می کند.

ماموریت اصلی معاونت علمی، تحقق اقتصاد دانش بنیان استاولین مرکز توسعه کسب وکار مبتنی بر صنعت فضایی راه اندازی می شود

رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به بیش از ۱500میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این مجموع��ه گفت اعتماد دولت 
ب��ه بخش خصوص��ی، اتفاقات خوبی را رقم زده و باعث ش��ده بیش از 
۲۸0هزار متر مربع فضای پژوهشی توسط بخش خصوصی ایجاد شود 
و سرمایه گذاری در این بخش، بیش از هشت برابر آن چیزی است که 

در نظر داشتیم.
به گزارش ایرنا، پارک فناوری پردیس ۱۳س��ال قبل کار خود را در 
زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری کش��ور آغاز کرد و صبح روز شنبه، 

میزبان دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری و هیات همراه بود.
رئیس این مجموعه فناوری در حاش��یه بازدید دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهوری و هیات همراه )س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، محمود واعظ��ی رئیس دفتر رئی��س جمهوری و 
انوشیروان محس��نی بندپی اس��تاندار تهران( از نمایشگاه جدیدترین 
دس��تاوردهای علمی و فناوری و محصوالت ش��رکت های دانش بنیان 

کش��ور گفت: اکن��ون بیش از 
۲00 شرکت و چند هزار فناور 
در مجموع��ه پ��ارک فن��اوری 

پردیس مستقر هستند.
مه��دی صفاری نی��ا اف��زود: 
فضایی که در اینجا فراهم شده 
به خوبی م��ورد توجه ایرانیان 
خ��ارج از کش��ور اس��ت، ب��ه 
نحوی که بیش از ۲0درصد از 
)بنگاه های   SME شرکت های 
کوچ��ک و متوس��ط کس��ب و 
کار( حاض��ر در پارک فناوری، 
توس��ط کارآفرین��ان ایرانی که 
در گذش��ته خ��ارج از کش��ور 
زندگ��ی می کردن��د مدیری��ت 
می ش��ود، البته آنها به واسطه 
همین مس��اله اکنون به کشور 

خودشان بازگشته اند.
وی در ادامه گف��ت: در این 

مجموعه بیش از ۱500میلیارد تومان س��رمایه گذاری در حوزه بخش 
خصوصی انجام ش��ده و این نش��انه اعتماد دول��ت به بخش خصوصی 
است که اتفاقات خوبی را رقم زده است و باعث شده بیش از ۲۸0هزار 
مت��ر مربع فضای پژوهش��ی توس��ط بخ��ش خصوصی ایجاد ش��ود و 
س��رمایه گذاری در این بخش، بیش از هشت برابر آن چیزی است که 

در نظر داشتیم.
رئیس پارک فناوری پردیس بیان داش��ت: ما هر سال بیش از ۱00 
نوآوری جدید را در اینجا پوشش می دهیم و به همین واسطه بیش از 

۲5درصد اشتغال ایجاد می شود.
صفاری نیا خاطرنش��ان کرد: فاز اول پارک فناوری پردیس »پردیس 
ن��وآوری« اس��ت که ۲۸0هزار مت��ر مربع فضا دارد و اکن��ون به پایان 
رس��یده، اما فاز دوم ایجاد »مدرسه دانش« و »پردیس کارآفرینی« در 
شروع راه قرار دارد و یکی از کارهای اصلی این دو مجموعه، شناسایی 
تیم های قوی در دانش��گاه ها و تبدیل آنها به ش��رکت های دانش بنیان 

است. 
وی اف��زود: تیم هایی که در پارک فناوری پردیس ش��کل می گیرند 
ب��رای اینکه در س��طح بین المللی مطرح ش��وند، می توانند از امکانات 
و ش��رایط پارک فناوری پردیس اس��تفاده کنند، عالوه بر این در قالب 
طرحی با عنوان ش��بکه نوآوری ته��ران، ما تالش کردیم خدمات خود 

را توسعه بدهیم. 
صفاری نیا با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۶00شرکت و ۲5هزار نفر از 
خدمات پارک فناوری پردیس استفاده می کنند، گفت: سعی ما بر این 
است، کسی که وارد این فضا و اکوسیستم می شود هیچ گونه بن بستی 
نداشته باشد و اگر در اولین قدمش شکست خورد، فرصت های دیگری 
برایش وجود داش��ته باش��د، خدمات این چنینی به بی��ش از ۱۳هزار 
محصول��ی که ش��رکت های دانش بنی��ان و کامال بومی و تایید ش��ده، 
تعلق می گی��رد و برای آنها موقعیت تجاری ایجاد می ش��ود تا بتوانند 

محصول شان را مطرح کنند.
او اضاف��ه ک��رد: ب��ا وجود 
تمام اتفاقات و پیشرفت هایی 
ک��ه در این زمین��ه رخ داده، 
طب��ق آم��ار جهان��ی در ۲0 
در  دنی��ا  اول  اکوسیس��تم 
فعال جمهوری  نوآوری  حوزه 
اس��المی جایگاهی ندارد، ما 
بای��د در این زمین��ه بیش از 

گذشته تالش  کنیم.
فن��اوری  پ��ارک  رئی��س 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  پردی��س 
ب��زرگ  س��رمایه گذاری های 
اکوسیس��تم  در  جهان��ی 
ن��وآوری و فناوری دنیا گفت: 
در جمهوری  ما  داش��ته های 
اس��المی بیش از ۳۶ میلیون 
نی��روی ج��وان و ۱۴میلیون 
دانش آموخت��ه ای��ن حوزه و 
س��طح مهندسی باال و تجربه 

موفقی است که ما هم در حوزه راه اندازی پارک فناوری داشتیم.
وی تصری��ح ک��رد: اکنون این فضا مهیا ش��ده تا بتوانی��م در آینده 
ب��ه قط��ب فناوری در ناحیه و جهان تبدیل ش��ویم، ما برای رس��یدن 
به این هدف به زیرس��اخت های مناس��ب ش��هری، تاسیساتی و منابع، 
تس��هیل کسب و کار، استقرار واحدهای خدمات دهنده، ویزای فناوری 
و حمایت ه��ای مالی نیاز داری��م. صفاری نیا در پایان گفت: براس��اس 
تکالیفی که هیات امنای پارک برای ما مش��خص کرده، برنامه توسعه 
هزار هکتاری پارک را طراحی کرده ایم، نزدیک ۱0 سال است که این 
برنامه جلو می رود و امیدواریم به زودی این توس��عه فیزیکی رخ دهد. 
پیش بین��ی ما برای این هزار هکتار، گنجاندن ۱۱هزار ش��رکت در ۲0 
س��ال آینده، ایجاد 50 هزار نفر شغل فناورانه و نزدیک به یک میلیارد 
دالر صادرات اس��ت و آنچه در افق ۲0 ساله پیش بینی کردیم، فروش 
بی��ش از ۱55هزار میلیارد تومانی این ناحیه اس��ت و فکر می کنیم با 

ظرفیت هایی که به وجود آمده می توانیم در این کار موفق شویم.

گوگل، محصول امنیتی خانگی نسـت )Nest( خود را در حالی روانه  بازار کرده است که کاربران از وجود 
میکروفن جای گذاری شده در داخل دستگاه، بی خبر بوده اند.

به گزارش زومیت، شـنیدن اخبار بد در دنیای تکنولوژی چندان مرسـوم و همیشـگی نیسـت؛ در اوایل 
  Nest فوریه سـال جاری بود کـه گوگل اعالم کرد به روزرسـانی جدیدی را برای محصـول امنیتی خانگی
ارائه خواهد داد تا این دسـتگاه با دستیار گوگل سازگار شده و بتواند از قابلیت های بلندگوی هوشمند آن 

بهره مند شود.
چنیـن قابلیتـی در نـگاه اول کارآمد به نظر می رسـد. بااین حال، مـواردی اتفاق افتاد کـه نگرانی هایی 
درخصوص این محصول شـکل گرفت؛ زیرا معلوم شـد که گوگل، کاربران خود را از میکروفن تعبیه شده در 
این دستگاه باخبر نکرده است. بنا به گزارش بیزینس اینسایدر، عدم اطالع رسانی درخصوص این میکروفن 

ظاهرا نوعی اشتباه سهوی بوده است. سخنگوی گوگل در گفت وگویی عنوان کرد:
وجود میکروفن در داخل دستگاه به هیچ عنوان جنبه  محرمانه نداشته و باید در مشخصات فنی دستگاه 

اعالم می شده است. درواقع این خطایی است که از جانب ما رخ داده است.
 بااین حال، این پرسـش مطرح می شـود که وجود یک میکروفن به ظاهر مخفی چه مشـکالتی می تواند 
ایجاد کند؟ به نظر می رسـد که میکروفن این محصول در برقراری ارتباط با گوگل اسیستنت کارآمد باشد. 
سـخنگوی گوگل در توضیحات خود به این نکته اشـاره کرده اسـت که از این میکروفـن می توان برای به 

کارگیری قابلیت های امنیتی مانند تشخیص شکستن صدای شیشه استفاده کرد.
بااین حـال، به لطـف افزایش آگاهی و حساسـیت عموم نسـبت بـه موضوع حریم خصوصـی، وجود این 
میکروفن هـا می تواند نگرانی هایی ایجاد کند. به همین دلیل، با شـایع شـدن چنین اخباری شـرکت های 
فناوری مجبور می شوند تا به مشتریان خود اطمینان دهند که گفت وگوهای آنها را استراق سمع نمی کنند. 
در مقابل، هکرها هم به مردم ثابت می کنند که اسـپیکرهای هوشـمند قابل هک شدن هستند! در دسامبر 
2018، آمازون طی یک اشتباه، مکالمات ضبط شده  یک کاربر الکسا را به فرد دیگری ارسال کرد؛ این موارد 
نشان می دهد که شرکت های فناوری می توانند داده های صوتی کاربران خود را جمع آوری کنند و به راحتی 

در اختیار افراد دیگر قرار دهند و درنهایت اشتباه خود را با عنوان خطای انسانی پوشش دهند.
ازاین رو، افزودن میکروفن به دستگاه Nest بدون اطالع کاربر، می تواند به چنین بی اعتمادی هایی دامن 
بزند؛ حتی اگر شـرکت سـازنده از توجیه خطای انسـانی اسـتفاده کند، زیرا حق کاربران است که بدانند 
دسـتگاه آنها می تواند مکالمات آنها را در فضای خصوصی شـان ضبط کند. گوگل اعالم کرده است که این 
میکروفـن در حالـت پیش فرض فعال نیسـت، مگر آنکه کاربر اقدام به روشـن کردن آن کنـد. بااین حال، 

خاموش بودن میکروفن، آن را از دسترس هکرهای مخرب مصون نگه نخواهد داشت.
باتوجـه  به حجم بـاالی داده هایی که گـوگل جمع آوری می کند، جاسـازی یک میکروفـن چه کاربردی 
بـرای کاربـر دارد؟ بزرگ ترین دفاعی که شـرکت های فناوری اطالعـات در مورد جمـع آوری داده ها ارائه 
می دهنـد، اسـتناد به حق انتخاب کاربر اسـت؛ درواقع کاربـران تصمیم می گیرند که چـه اطالعاتی را در 
دسـترس شـرکت ها قرار دهند. درنهایت می  توان گفت که قصد گوگل از قرار دادن میکروفن در محصول 
خود، چندمنظوره سـاختن آن بوده است تا در صورت توسعه  فناوری، استفاده های مفیدتری داشته باشد. 
بااین حال، هنوز هم این اتهام به گوگل وارد است که کاربرانش باید از وجود میکروفن باخبر می بودند و این 

عدم اطالع رسانی نوعی خطا بوده است.

 سرمایه گذاری خصوصی در پارک فناوری پردیس
8 برابر میزان مورد انتظار است

دردسر جدید گوگل: میکروفن 
Nest مخفی دستگاه های امنیتی

یادداشـت

در مراس��می با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و شهردار 
قزوین، اولین باشگاه استارتاپ و کارآفرینی در قزوین راه اندازی شد.

اولین باش��گاه استارتاپ و کارآفرینی یکش��نبه شب با حضور محمدحسین 
ادب رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و علی صفری شهردار قزوین 
در مرک��ز جامع علمی کاربردی ش��هرداری راه اندازی ش��د و فعالیت خود را 

آغاز کرد.
این اس��تارتاپ فعالیت های خود را در حوزه مدیریت ش��هری متمرکز کرده 
اس��ت ت��ا فرآیند کارآفرینی از ای��ده تا محصول و تجاری س��ازی به جوانان و 

دانشجویان عالقه مند آموزش داده شود.

اولین باشگاه استارتاپ در قزوین 
راه اندازی شد



در زمان های قبل از ایجاد شبکه های اجتماعی حوزه  نفوذ یک متخصص 
محدود به افرادی بود که ش��خصاً می ش��ناختند و با آنها تعامل داش��تند. 
اکنون، هر کس��ی می تواند یک برند شخصی که با حساسیت و ریزه کاری 
طراحی  ش��ده اس��ت برای خود ایجاد کند و به یک صنعتگر بانفوذ تبدیل 
ش��ود، این کار ب��ه همراه تعداد زیادی از افرادی ک��ه تابه حال اصاًل آنها را 
نمی ش��ناختند انجام می شود. برندسازی ش��خصی می تواند کار سخت و 
دلهره آوری باشد و متداول ترین مشکل در این مسیر این است که ندانید از 
کجا باید شروع کنید. البته، این موضوع یک شبه اتفاق نمی افتد؛ ساختن 
اعتبار و افزایش مخاطب زمان می برد و به تالش مداوم نیاز دارد. در اینجا با 
۱۴ مورد از توصیه هایی که توسط متخصصین در زمینه  برندسازی شخصی 

ارائه شده است، آشنا می شویم. 
1. برای برندسازی شخصی می بایست یک منبع قابل اعتماد 

باشید
برای تبدیل ش��دن ب��ه یک منبع قابل اعتماد، الزم اس��ت که مقاالتی را 
منتش��ر کنید و در سخنرانی ها شرکت داشته باش��ید. برای افزایش نفوذ 
خود با س��ازمان هایی شریک ش��وید که با ارزش های شرکت شما سازگار 
هستند. مقاالت شما می تواند در وبالگ خودتان منتشر شود یا می توانید 
 Rosie Guagliardo..پست های وبالگی برای آن سازمان ها بنویس��ید

 InnerBrilliance Coaching
2.     ایجاد روابط با سازمان های بانفوذ در برندسازی شخصی 

مؤثر است
من لیس��تی از ۱00 ش��رکت بانفوذ بازاریابی در جهان را با هدف اینکه 
به یکی از آنها تبدیل ش��وم جمع آوری کردم و از یک ابزار لیست س��ازی 
ش��بکه های اجتماعی بانام com.brand۲۴ استفاده کردم تا مکالمات را 
پیگیری کنم و بدانم کدام یک مؤثرتر اس��ت و بیش��تر در مورد اینکه من 
چه کاری می توانم برای آنها بکنم فکر کردم. کتاب های آنها را تبلیغ کردم، 
محتوای آنها را به اش��تراک گذاشتم و در وبالگ های آنها نظردهی کردم. 

Ian Cleary. RazorSocial
3. درک ارزشی که برای دیگران ایجاد می کنید بسیار مهم است

باوجود تمام پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی که در دسترس هستند، 
تبلیغات و ارتقای برند شما بسیار آسان است. اما، قبل از اینکه این کار را 
انجام دهید، مطمئن باش��ید که درک درستی از ارزش و توانایی های خود 
دارید. مطمئن باشید که اگر خواهان افزایش نفوذ خود هستید، باید ارزش 
دیگ��ران را نی��ز افزایش دهید. ارتقای خود بدون ایجاد ارزش تأثیر ش��ما 
را به ص��ورت منفی تحت تأثیر قرار می دهد و نقطه ضعفی در برندس��ازی 
.Donald Hatter. Donald Hatter Inc .شخصی محسوب می شود

 4.آنچه را که بحث می کنید تمرین کنید
قانون کلیدی در برندسازی شخصی این است که پایدار و جذاب باشید 
و کاری را انجام دهید که از دیگران می خواهید انجام دهند. اگر یک برند 
ش��خصی عالی می سازید، هدف کلی ش��ما تقویت و سرعت بخشیدن به 

ارزش هایی است که نش��انگر برند شما هستند. دارایی فکری شما، کارت 
Courtney Feider. Courtney Feider. LLC .تبلیغاتی شماست
5.   برند خود را در گوگل جست وجو کنید تا ببینید مردم چه 

چیزی در مورد شما می دانند و می گویند
اینکه بدانید مش��تریان واقعی و بالقوه هنگامی ک��ه به صورت آنالین در 
مورد شما جس��ت وجو می کنند چه چیزی پیدا می کنند، مهم است و در 
برندسازی شخصی به شما کمک زیادی می کند. نام خود و شرکت خود را 
در گوگل بنویسید و آنچه که ظاهر می شود را بررسی کنید. از این اطالعات 
برای بیش��تر دیده شدن می توان استفاده کرد و برای نقاطی که باید زمان 
 Jill Hauwiller. .بیشتری روی آن صرف کرد، برنامه ریزی منظم داشت

LeadershipRefinery
6. در برندسازی شخصی از صدای واقعی خود استفاده کنید

شما نمی توانید برند خود را جعل کنید، اما گاهی اوقات تعجب آور است 
که افراد آن را بدون آنکه خودشان متوجه بشوند انجام می دهند. خواندن 
در مورد اینکه دیگران چه کاری انجام می دهند به ش��ما در مورد برندشان 
اطالعاتی می دهد. ش��ما هم باید اطالعات برند خود را آش��کار کنید. این 
مستلزم تالش زیادی است، بنابراین مربی استخدام کنید، از مشتریان و از 
افراد اطراف تان بپرس��ید. گاهی اوقات دیگران ارزش منحصربه فرد شما را 
بهتر از خودتان می بینند. واقعی ترین نوع از شما و آنچه که ارائه می دهید، 

.Maureen Cunningham. Up Until Now Inc چیست؟
7. نواقص خود را بپذیرید

ما افراد تأثیرگذار را، افرادی »کامل« و بدون عیب و نقص می بینیم. در 
مورد اینکه گاهی اوقات موانع، صدمات و از همه مهم تر، درس هایی که در 
مسیر پیشرفت کارتان یاد گرفته اید به اشتراک بگذارید، خجالت نکشید! 
اف��راد به خاطر این صداقت تان با ش��ما ارتباط خواهند گرفت. اگر ش��ما 
توانسته اید بر مشکالت غلبه کنید پس آنها هم می توانند. نشان دادن اینکه 
شما هم تماماً کامل نیستید، اعتمادسازی می کند و در برندسازی شخصی 
بس��یار حائز اهمیت است. مطمئن باشید با این کار می توانید هر کسی را 
 Deborah Goldstein. .که به شما اعتماد ندارد تحت تأثیر قرار دهید

DRIVENProfessionals
8. به کسانی که از شما پیروی می کنند وعده  »بازگشت 

سرمایه«شان را در مشارکت با شما بدهید
برند ش��ما نش��ان می دهد که چه کسی هس��تید و در تمام دنیا چگونه 
دیده می ش��وید. برای اینکه در این زمینه خوب عمل کنید، مهم ترین کار 
این اس��ت که برندتان وعده  بازگشت س��رمایه را به افرادی که با شما کار 
می کنند، می شناسند و یا تعامل دارند بدهد. در برندسازی شخصی بر ایجاد 
یک برند منحصربه فرد و مشخص که افراد فوراً بدانند چه چیزی به دست 
 Laura DeCarlo. .می آورند و براساس آن جذب می شوند تمرکز کنید

Career Directors International
9. برند خود را در زندگی روزمره زندگی کنید!

نمایش خوب هنگامی  که در مقابل مش��تریان یا کارکنان هستید آسان 
است، اما برندتان را وقتی که در معرض دید نیستید به خاطر داشته باشید. 
وقتی  که در رس��توران سفارش می دهید یا در فرودگاه در صف هستید و 

یا در س��وپرمارکت، چگونه واکنش نش��ان می دهید؟ شما در دیدار اول با 
اف��راد اولین برداش��ت را از خودتان در آنها ایج��اد می کنید. نمی دانید که 
چه کس��ی مش��تری آینده  ش��ما خواهد بود. پس در برندسازی شخصی 
 Joyel Crawford. Crawford .برداشت افراد از شما نیز مهم اس��ت

 .LeadershipStrategies. LLC
10.    به طور مداوم محتوای استراتژیک و مفید تولید کنید

محتوایی که به طور مداوم تحت سرپرس��تی که هم اس��تراتژیک و هم 
برای مخاطبان تان مفید است به شما نفوذ و تاثیر خاصی می دهد. امروزه، 
محتوای ویدئویی از طریق تبلیغات شبکه های اجتماعی توجه سریع تری 
را به برند شخصی شما می دهد و این در مورد تمام صنایع برای برندسازی 
 Kenneth Johnson. EastCoast .ش��خصی آنها ص��دق می کن��د

Executives
11.   برند خود را با سازمان کنونی تان هماهنگ کنید

از جای��ی که هم اکنون در آن کار می کنید ش��روع کنید. برای خبرنامه  
ش��رکت تان محتوا تولید کنید. برای نوش��تن برای یک نش��ریه  مرتبط با 
صنعت م��ورد نظر داوطلب ش��وید. برند خود را به س��مت جایی که کار 
می کنید هدایت کنید و باال ببرید. در جایی که می خواهید برند ش��خصی 
و حرفه ای تان به طور همزمان موفق ش��ود ارزش ایجاد کنید. به جای فکر 
کردن به ایده های پرزرق و برق خارج از کارتان، راه هایی پیدا کنید که برند 
 John M. O'Connor. .شخصی تان را با س��ازمان تان هماهنگ کنید

.Career Pro Inc
 12.   سعی کنید که در گروه خودتان شماره  یک باشید

بانفوذ بودن به این معنا است که در میان یک جمعیت، برجسته و متمایز 
باش��ید. برای برجس��ته و متمایز بودن در یک جمع باید متفاوت باشید و 
منحصربه فرد ش��ناخته شوید. بهترین راه برای رسیدن به این جایگاه این 
است که بر یک شاخه از بازار تسلط داشته باشید و خودتان را در باالترین 
رده از گروه برندسازی کنید. بسیاری از حرفه ای ها می خواهند تا برای همه  
مردم همه چیز باش��ند ولی درنهایت به یک کاالی عادی تبدیل می شوند. 
برای ش��ماره  یک شدن در یک دسته ش��ما باید تخصص داشته باشید و 

Daniel Ortiz. Latino Success Academy .بهترین باشید
13.    به عنوان یک شنونده شناخته شوید

در اوای��ل، مربی من به من یک درس ارزش��مند ی��اد داد که برای من 
س��ال ها طول کش��ید که در آن مهارت بیایم. اگر حرف بزنید پس گوش 
نمی دهی��د؛ اگر گوش ندهید یاد نمی گیری��د و اگر یاد نگیرید تنها زمان 
کم��ی وج��ود دارد که چی��زی بگویید و ب��ه احتمال زی��اد از گفتن آن 
پش��یمان می ش��وید. گوش دادن بیش��تر از دیگران چیزی است که برند 
را متمایز می کند و یکی از مهم ترین اصول برندس��ازی شخصی است که 
 Teri !با آن می توانید یک ش��نونده  خوب باش��ید تا یک سخنران خوب

Citterman. Talonn
14. همه چیز را از دیدگاه برندتان ببینید

اگر برندتان به درستی با این مفاهیم که چه کسی هستید، به چه کسی 
خدمت می کنید و چرا متفاوت هس��تید و س��بک تان چیست تعریف شده 

باشد، باید همه چیز را از یک دیدگاه ببینید و آن هم برند شماست. 

11 فیلم و سریالی که هر بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
باید تماشا کند)3(

یادگیری ایده های بازاریابی از دل فیلم و سریال

در دو شماره پیشین به شش مورد از فیلم هایی که هر بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی باید تماشا کند اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

7.  تو؛ اهمیت تامین امنیت در بازاریابی
سریال »تو« المان های جذاب بسیاری را یکجا در کنار هم دارد. به جز آدم های 
دروغگو، غیبت های دخترانه و قتل های عجیب و غریب چیز دیگری برای س��اخت 
مجموعه ای هیجان انگیز نیاز است؟ اگر هنوز هم نسبت به مشاهده این سریال تردید 
دارید، توصیه مشاهده تریلر آن است. مطمئنم پس از تماشای تریلر اصلی سریال 
بدل به طرفدار پر و پا قرصش خواهید شد.  داستان به طور کلی از دیدگاه جو )با 
بازی پن بدگلی( روایت می ش��ود. او یک کتاب فروش س��اده و صاحب آپارتمانی 
کامال معمولی در شهر نیویورک است. ماجرای هیجان انگیز سریال پس از ورود یک 
خانم میانسال به فروشگاه جو شروع می شود. پس از آنکه وی خود را به جو معرفی 
می کند، جو نام او را در گوگل جست وجو می کند. گونیور بک )با بازی الیزابت لیال( 
نام زن میانسال ماجراس��ت. جو با جست وجوی نام وی موفق به یافتن اکانت های 
توییتر، اینس��تاگرام و فیس بوک او می ش��ود.  تا اینجای کار من فقط به روایت ۱0 
دقیقه ابتدایی س��ریال پرداخته ام. پس از این جو در تالش برای جلب نظر گونیور 
برمی آید. از اینجا به بعد داس��تان تقریبا کلیشه ای به نظر می رسد: مردی که برای 
جلب نظر زن مورد عالقه اش دست به هر کاری می زند. اگرچه داستان کلی به نظر 
کلیشه ای می رسد، اما مخاطب دائما وادار به تفکر پیرامون امنیت حریم شخصی اش 
می شود. جو برای جلب نظر گونیور دست به سرقت گوشی همراه وی و حتی قتل 
نیز می زند. نکته جالب این فیلم نمایش ش��یوه های ساده هک اکانت های افراد در 
شبکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب زنگ خطر برای بسیاری از طرفدارهای 
ش��بکه های اجتماعی به صدا درمی آید.  نکته آموزنده این سریال برای بازاریاب ها 
توجه به امنیت کمپین هاس��ت. به ویژه برای برندهایی که در زمینه تامین امنیت 
سایت ها و سرورها فعالیت دارند، ناتوانی در تامین امنیت خودشان بسیار خنده دار 
خواهد بود. در هر صورت وقتی یک برند توان تامین امنیت خود را ندارد، انتظار ارائه 

خدمات امنیتی از آن بسیار خنده دار خواهد بود. 
8.  دایره؛ پشت پرده شبکه های اجتماعی

در این فیلم برگرفته از رمان ِدیو ایگر اِما واتس��ون در نقش مائی، کارمند جوان 
شرکتی فعال در زمینه IT تحت عنوان دایره، تحت مدیریت ایمون بیلی )با بازی 

تام هنکس( به تصویر کشیده می شود. 
ش��رکت دایره درست مانند فیسبوک است. آنها کارمندان و مردم را به عضویت 
در شبکه اجتماعی شان ترغیب می کنند. همچنین اصرار زیادی به اشتراک گذاری 
تمام جزییات زندگی ش��ان در این پلتفرم دارند. به همین دلیل مائی نیز شروع به 
اش��تراک گذاری تمام جزییات زندگی و اتفاقات طول روزش می کند. کار تا جایی 
پی��ش می رود که مائی حتی در طول روز نیز یک دوربین کوچک روی لباس خود 
نصب می کند. به این ترتیب تمام جزییات زندگی اش برای آنها به نمایش درمی آید. 
در این میان اطرافیان مائی از رفتارهای وی به شدت ناراحت می شوند. تمام ماجرا 
حول محور درگیری مائی با ش��بکه اجتماعی دایره می گذرد. داس��تان فیلم دایره 
مثال بسیار عالی پیرامون عدم اعتماد کاربران به شبکه های اجتماعی و شرکت های 
فعال در زمینه تکنولوژی است. همچنین فیلم اطالعات مناسبی در مورد تخلفات 
رایج ش��رکت های سازنده شبکه های اجتماعی ارائه می کند. به این ترتیب برندها و 
بازاریاب ها در تعامل با مخاطب باید به فکر تامین امنیت و احترام به حریم خصوص 

آنها باشند. در غیر این صورت با واکنش منفی کاربران مواجه خواهند شد. 
9.  باال روی ابرها؛ در ستایش شروع کسب وکار مستقل

در ای��ن فیلم کمدی رایان بینگمن )با بازی ج��ورج کلونی( به طور مداوم برای 
ش��غل مورد عالقه اش در س��فر است. در این میان رایان با مجموعه ای از کارمندان 
مالقات می کند که ترس زیادی از ش��روع کسب وکار مس��تقل دارند. وی در صدد 
تقویه انگیزه آنها به منظور ترک شغل شان و تالش برای راه اندازی کسب وکار مورد 
عالقه شان است. به طور کلی این فیلم در ستایش از آزادی عمل و پیگیری رویاهای 
افراد ساخته شده است. از نظر بازاریابی نیز تمرکز روی خالقیت افراد حائز اهمیت 
است، بنابراین اگر در زمینه بازاریابی فعالیت دارید، زمان تالش برای بهبود وضعیت 
برندتان از طریق افزودن خالقیت به آن فرا رسیده است. اگر هم به عنوان کارمند 
در یک شرکت مشغول به کار هستید، فیلم حاضر شما را ترغیی به راه اندازی برند 

شخصی تان می کند.
10.  آینه سیاه؛ انتقاد از دورویی در شبکه های اجتماعی

بسیاری از قسمت های سریال آینه سیاه در عین جذابیت و پس زمینه طنز دارای 
ماهیت تلخی نیز هس��ت. داستان اصلی س��ریال نگاهی انتقادی به تکنولوژی های 
مدرن مانند ش��بکه های اجتماعی دارد. جالب اینکه هر قسمت سریال به گونه ای 
مس��تقل ساخته شده است. بنابراین در مشاهده اش نیازی به رعایت ترتیب زمانی 
نیست.  در یکی از قسمت های مشهور این سریال از برنامه ای رونمایی می شود که در 
آن انسان ها به رفتار یکدیگر امتیاز می دهند )برنامه ای تقریبا ترکیبی از اینستاگرام 
و قابلیت امتیاز پنج س��تاره اوبر(. نکته جالب اینکه امتیازهای باال به افراد امکانات 
جالبی می دهد. برعکس، امتیاز پایین افراد را نسبت به انجام برخی امور منع می کند.  
به دلیل سازوکار سیستم مورد نظر همه افراد با هم خوب هستند. اگرچه در ضمیر 
هر یک از آنها نفرت نسبتا زیادی نسبت به دیگران وجود دارد. همانطور که مشاهده 
می کنیم، پس زمینه اصلی این قس��مت از سریال آینه سیاه روی دو رویی افراد در 
شبکه های اجتماعی تمرکز دارد. به عنوان یک بازاریاب مهم ترین درس این بخش 
تالش برای نمایش تصویری مطابق با واقعیت از برندهای طرف قراردادمان است. در 
غیر این صورت ما نیز به خیل عظیم دروغگوهای سریال آینه سیاه خواهیم پیوست. 

11.  فیر: بزرگترین جشنی که هیچ گاه اتفاق نیفتاد
این مستند از شبکه نت فلیکس دارای عنوان بسیار جذابی است. داستان مستند 
در مورد فس��تیوال موس��یقی طراحی شده از س��وی بیلی مک فارلند و جا رول 
است. این فستیوال قرار بود در شهر باهاما برگزار شود. شمار باالیی از بلیت ها نیز 
پیش فروش ش��د. تبلیغات این فستیوال نیز در شبکه های اجتماعی سر و صدای 
زیادی به پا کرد. سلبریتی هایی نظیر گیگی حدید و کندال جنر ویدئو تبلیغاتی آن 
را به اشتراک گذاشتند. به عالوه بسیاری از شخصیت های مشهور اعالم کردند در 
این مراسم حضور خواهند یافت.  نکته جالب این فیلم دروغگویی دست اندرکاران 
فس��تیوال به مخاطب است. بر این اس��اس پس از آنکه شرایط برگزاری فستیوال 
مهیا نشد، طراحان باز هم دست از تبلیغ بیش از اندازه برنداشتند. به این ترتیب 
یکی از بدترین شکست های دنیای موسیقی رقم خورد. در این میان اعتبار بسیاری 
از س��لبریتی ها و موسیقی دان ها به خطر افتاد. در هر صورت وقتی شمار باالیی از 
چهره های سرش��ناس از یک مراس��م حمایت می کنند، باید نسبت به عواقب آن 
نیز مطلع باشند.  نکته مهم مستند »بزرگترین جشنی که هیچ گاه اتفاق نیفتاد« 
برای بازاریاب ها کامال روش��ن است؛ پایبندی به وعده ها در شبکه های اجتماعی. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها برای جلب نظر مقطعی کاربران دس��ت به تبلیغات 
دروغین می زنند. مش��اهده این مس��تند به ما در زمینه احترام به مشتریان نکات 

زیادی را یاد خواهد داد.
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آیا آم��اده ایجاد تغییری اساس��ی در فرآیند فروش برندتان هس��تید؟ 
امروزه یکی از راهکارهای خالقانه و تاثیرگذار برای افزایش سرعت توسعه 
کس��ب وکارها اس��تفاده از کمپین های بازاریابی تاثیرگذاری اس��ت. بدون 
تردید برای بس��یاری از افراد تاثیر چنین الگویی از بازاریابی محل س��وال 
اس��ت. به منظور رفع این ابهام باید به شیوه کارکرد روش فوق اشاره کرد. 
شکی نیست که هر برندی عالقه بسیار زیادی به محصوالت خود دارد. با 
ای��ن حال عالقه مندی به محصوالت خودم��ان نکته ای متفاوت با عالقه و 
تمایل مشتریان بدان است. نقش افراد تاثیرگذار ترغیب مشتریان به خرید 
محصوالت مان است به این ترتیب الگوی بازاریابی تاثیرگذاری نقطه اتصال 

تالش های بازاریابی و تبلیغاتی برندها خواهد بود. 
نکته جالب در مورد افراد تاثیرگذار تفاوت شان با سلبریتی هاست. بدون 
تردید استفاده از سلبریتی های بسیار مشهور برای اهداف تبلیغاتی راهکار 
موثری محس��وب می ش��ود. با این حال یک فرد تاثیرگذار الزاما سلبریتی 
نیست. افراد تاثیرگذار به طور معمول در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. 
این دسته از افراد دارای سطح باالیی از تاثیرگذاری روی مخاطب های شان 
)هرچند اندک هم باشد( هس��تند. در این مقاله من به بررسی شیوه های 
اس��تفاده از ق��درت نف��وذ افراد تاثیرگ��ذار در مقیاس خرد برای توس��عه 

کسب وکارها خواهم پرداخت.
تاثیرگذارهای خرد در برابر تاثیرگذارهای کالن؟

درحال��ی که افراد تاثیرگذار در مقیاس خرد ب��ا فالوورهای کمتر از ۱0 
هزار نفر شناخته می ش��وند، میزان تاثیرگذاری شان درست به اندازه افراد 
تاثیرگذار کالن یا جهانی اس��ت. جالب اینکه برخی از کارشناس ها قدرت 
اقناع تاثیرگذاری های خرد را بسیار بیشتر از نمونه های کالن یا بین المللی 
ارزیابی می کنند )هنگامی که یک سلبریتی محصولی را تبلیغ می کند، آیا 
واقعا شمار بسیار زیادی از افراد به سراغ خرید محصول مورد نظر می روند؟( 
بدون تردید در زمینه مقایس��ه ش��مار فالوورها افراد تاثیرگذار خرد سطح 
فعالیت بسیار کوچکی دارند. با این حال مزیت اصلی آنها اعتماد و وفاداری 
مخاطب های ش��ان اس��ت. به این ترتیب میزان اعتماد میان فرد تاثیرگذار 
خرد و فالوورهایش بسیار بیشتر از سلبریتی هاست. از نظر اقتصادی، برندها 
سود بیشتری از همکاری با افراد تاثیرگذار خرد می برند. دلیل آن نیز واضح 
است. این دسته از افراد دارای فالوورهای کمتر )به معنای هزینه کمتر برای 
تبلیغات( و در عین حال اعتماد بیشتر کاربران )به معنای باورپذیری بیشتر 
تبلیغات( هستند. یک برند موفق به جای صرف هزینه باال برای همکاری 
با سلبریتی های مشهور به سراغ فعالیتی کم هزینه تر و پربازده خواهد رفت. 

چگونه افراد تاثیرگذار خرد را پیدا کنیم؟
هنگام��ی که ب��ه دنبال اف��راد تاثیرگذار خرد هس��تیم، باید به س��راغ 
پلتفرم های اجتماعی برویم. بر این اس��اس شبکه اجتماعی که بیشتر آنها 
فعالیت ش��ان را پیگیری می کنند، باید مورد نظرمان باشد. به عنوان مثال، 
اگر برند ما در زمینه فش��ن و مد فعالیت دارد، جس��ت وجوی اینستاگرام 
باید مد نظر باشد. با این حال در زمینه بازاریابی دیجیتالی بهترین پلتفرم 
لینکدین است. همانطور که مالحظه می شود، برای هر هدفی باید به سراغ 

شبکه اجتماعی متفاوتی رفت.
نکت��ه مهم درخصوص یافتن افراد تاثیرگذار خ��رد عدم توجه صرف به 
شمار فالوورهاست. اگرچه در مقام تعریف افراد تاثیرگذار خرد کمتر از ۱0 

هزار فالوور دارند، اما معیارهای مهم تری نیز برای شناسایی آنها وجود دارد. 
به معیارهای ذیل توجه کنید:

• تعامل: داش��تن ۱0 هزار فالوور همیشه به معنای شمار باالی مخاطب 
نیست. یک اکانت با بیش از ۱0 هزار فالوور نیز بدون تعامل سازنده از سوی 
کاربرانش هیچ ارزشی نخواهد داشت. به منظور فهم میزان تعامل کاربران 
با صفحه فرد مورد نظر به س��راغ آخرین پست های وی بروید. آیا کاربران 
پس��ت های وی را الیک می کنند؟ مقدار کامنت ها و ماهیت ش��ان چگونه 
اس��ت؟ متاسفانه امروزه بس��یاری از صفحه ها دارای فالوور تقلبی هستند. 
به این ترتیب اگرچه میزان باالیی از فالوور در اختیار آنهاس��ت، اما میزان 

مشارکت و تعامل کاربران بسیار پایین است. 
• نمودار مخاطب ها: این معیار اهمیت بس��یار باالیی دارد. چراکه دامنه 
و ن��وع مخاطب یک صفحه باید ب��ا مخاطب مورد نظر برندمان هماهنگی 
داشته باشد. اگر زمینه فعالیت فرد تاثیرگذار مورد نظرمان بسیار متفاوت 
از برندمان باشد، همکاری دوجانبه هیچ فایده ای نخواهد داشت. به عنوان 
مثال، اگر برند ما در زمینه تولید لوازم اصالح صورت آقایان فعالیت دارد، 
همکاری با فرد تاثیرگذاری که بیش��تر فالوورهایش خانم هس��تند، فقط 

اتالف هزینه و زمان خواهد بود. 
• ص��دای برن��د: منظور من در اینجا از صدای برند س��بک فعالیت افراد 
تاثیرگذار اس��ت. آیا آنها فعالیت بسیار پرهیجانی دارند؟ اگر اینگونه است، 
نوع فعالیت شان به برندتان شبیه است؟ اگر برند شما دارای ماهیت آرام و 

خودمانی است، باید به دنبال همکاری شبیه تر به خودمان باشیم.
به منظور موفقیت کمپی��ن بازاریابی تاثیرگذاری طرف قراردادمان باید 
ش��باهت باالیی به ما داشته باش��د. بهترین راهکار برای فهم شباهت آنها 
به برندمان توجه به معیارهای فوق اس��ت. همچنین شباهت میان فرآیند 

برندسازی و ارزش های اصلی شان نیز باید مد نظر قرار گیرد. 
اهمیت تاثیر اولیه

به محض اینکه فهرس��تی از افراد تاثیرگ��ذار هماهنگ با برندمان پیدا 
کردیم، زمان تالش برای برقراری ارتباط فرا می رس��د. خوشبختانه تماس 
با افراد تاثیرگذار دش��واری و پیچیدگی بس��یار کمتری نسبت به فرآیند 
برقراری ارتباط با س��لبریتی ها دارد. با این ح��ال ما همچنان نیاز به ارائه 
تاثیر اولیه قدرتمند داریم. به مانند هر رابطه اجتماعی در اینجا نیز دیدار و 

برخورد نخست اهمیت باالیی دارد. 
به طور کلی برای تاثیرگذاری اولیه مطلوب روی طرف مقابل دو راهکار 
وجود دارد. راه نخس��ت اختصاص زمان مناسب برای آشنایی با پست های 
فرد تاثیرگذار و تعامل با آنهاس��ت. به این ترتیب برند ما آشنایی مناسبی 
ب��ا جامعه هدف طرف قرارداد خود پی��دا می کند. راهکار دوم، رفتن بدون 
مقدمه به س��راغ اصل مطلب است. در اینجا به سادگی یک پیام یا ایمیل 

مبنی بر عالقه برندتان به همکاری دوجانبه ارسال کنید. 
نکت��ه مهم درخصوص اس��تفاده از هر ک��دام از دو روش صراحت بیان 
است. به این ترتیب باید بیان نکات مشترک به ساده ترین زبان ممکن مد 
نظر باشد. به این ترتیب دیدگاه مشترکی بین ما ایجاد خواهد شد. چنین 
دیدگاه مش��ترکی در عالقه مندی هرچه بیشتر کاربران افراد تاثیرگذار به 

برند و محصوالت ما نقش غیرقابل انکاری دارد. 
کار با یک فرد تاثیرگذار

بدون تردید هیچ فرد تاثیرگ��ذاری به صورت رایگان با برندها همکاری 
تبلیغاتی نمی کن��د. اگرچه اغلب برندها به طرف قراردادش��ان هدیه های 
رایگان نیز اهدا می کنند، اما باید پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان دستمزد 

را نی��ز مد نظر داش��ت.  مزیت اصل��ی همکاری با یک ف��رد تاثیرگذار در 
مقیاس خرد هزینه های اندک خواهد بود. به این ترتیب یک بازنشر توییت 
س��اده معادل ۱0 دالر قیمت دارد )البته برای ف��رد تاثیرگذاری با ۱000 
فالوور(. در عین حال به اش��تراک گذاری فایل ه��ای ویدئویی نرخ باالتری 
را طلب می کند.  کلید موفقیت در کمپین های تاثیرگذاری خالقیت افراد 
تاثیرگذار اس��ت. دلیل آن نیز کامال واضح است: آنها مخاطب شان را بهتر 
از ش��ما می شناس��ند. به این ترتیب بسیاری از برندها برای خلق کمپینی 
جذاب تر مس��ئولیت ساخت محتوای کمپین را نیز برعهده افراد تاثیرگذار 
قرار می دهند. وقتی برند ما به خوبی از سلیقه مخاطب آگاه باشد، توانایی 
بهتری در زمینه جلب توجه کاربران خواهد داش��ت. متاسفانه بسیاری از 
برندها زمان الزم یا بودجه کافی برای شناخت دقیق مخاطب شان را ندارند. 
به همین دلیل اس��تفاده از اطالعات و مهارت افراد تاثیرگذار در اینجا نیز 
راهگش��ا خواهد بود. در بس��یاری از مواقع افراد تاثیرگذار اقدام به ساخت 
ویدئ��و، پادکس��ت و گفت وگوهای مختلف با حمای��ت برندهای گوناگون 
می کنند. این کار برای هر دو طرف سودآور خواهد بود. از یکسو برندها به 
مخاطب تازه دست می یابد و از سوی دیگر افراد تاثیرگذار ساخت محتوای 

جدید را آزمایش خواهند کرد. 
خوشبختانه امروزه با پیش��رفت تکنولوژی امکان برگزاری کمپین های 
مختلفی برای برندها وجود دارد. در میان انبوه الگوها، بس��یاری از برندها 
به س��راغ برگزاری مس��ابقه می روند. دلیل این کار جذابیت مسابقه برای 
کاربران شبکه های اجتماعی است. همچنین برگزاری مسابقه معموال هزینه 

چندانی نیز طلب نمی کند. 
یک��ی دیگر از ش��یوه های جالب برای برگزاری کمپی��ن اهدا هدیه های 
کوچک به مخاطب های فرد تاثیرگذار مورد نظر است. به این ترتیب توجه 
طیف عظیمی از کاربران به محتوای برند ما جلب خواهد شد. نکته مهم در 
این میان عدم نیاز به اس��تفاده از هدیه های بسیار گران قیمت است. هدف 
اصلی در اینجا جلب توجه مخاطب و اهدای یک یادگاری است، بنابراین از 

ولخرجی بیش از اندازه پرهیز کنید. 
شیوه س��وم برگزاری کمپین مربوط به محتوای تبلیغاتی است. اگرچه 
این شیوه در صورتی که فرد مورد نظر محتوای تبلیغاتی زیاد را به اشتراک 
بگ��ذارد، پرخطر خواهد بود. چراکه کارب��ران توجه کمتری بدان خواهند 
کرد. وقت��ی در ابتدای متن از افراد تاثیرگذار صحب��ت کردم، تفاوت آنها 
با س��لبریتی ها را متذکر شوم. بر این اساس س��لبریتی ها ارتباط نزدیکی 
با مخاطب های خود ندارند. این درحالی اس��ت ک��ه افراد تاثیرگذار رابطه 
نزدیک و صمیمی با فالوورهای شان پیدا می کنند. یکی دیگر از ویژگی های 
منحص��ر به فرد افراد تاثیرگذار قب��ول همکاری تبلیغاتی به صورت اندک 
و همراه با گزینش دقیق اس��ت. وقتی ی��ک فرد تاثیرگذار به راحتی همه 
پیش��نهادهای همکاری تبلیغاتی را می پذیرد، پیامی بس��یار واضح برای 
برندها مخابره می کند: من دیگر فردی تاثیرگذار نیس��تم. شاید این جمله 
به نظر شما عجیب برسد. با این حال به موازات تبلیغات بیشتر میزان نفوذ 

افراد تاثیرگذار روی مخاطب های شان کاهش خواهد یافت. 
در پایان، تا زمانی که به صورت حرفه ای و در عین حال دوستانه با افراد 
تاثیرگ��ذار همکاری می کنید، موفقیت کمپین ت��ان تا حد زیادی تضمین 
خواهد ش��د. کلی��د موفقیت هر کمپینی تحلی��ل آن در حین برگزاری و 
پس از پایان اس��ت. ب��ه این ترتیب اطالعات ارزش��مندی در مورد میزان 

موفقیت مان به دست خواهیم آورد. 
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با انتخاب روش های نادرست، مشتریان را 
نسبت به خود بدبین نکنید !

نابسامانی های اقتصادی هر کشوری مردم را نسبت به آینده نگران 
می کند.

این مس��ئله در کشور ما نیز دیده می  ش��ود. در چنین شرایطی مردم 
ممکن اس��ت با هر تبلیغ یا قرعه کشی و جایزه ای ترغیب شوند که این 
روش را امتحان کنند تا با جایزه ای که به دست می آورند مشکالت مالی 
خود را یک ش��به برط��رف کنند. این مورد تاکنون به وفور دیده ش��ده 
است، به ویژه اگر پای جایزه گران قیمتی مانند خودرو یا چندین میلیون 
پول در میان باش��د مردم بیشتر وسوسه می شوند که در این قرعه کشی 

شرکت کنند.
همین انگیزه و رغبت مردم موجب ش��ده اس��ت برخی از ش��رکت ها 
ب��ه محض اینکه به فکر ب��اال بردن فروش خود می افتند به س��رعت به 
راه اندازی یک قرعه کشی و جایزه باشند، اما چند درصد احتمال دارد از 
میان هزاران یا میلیون ها انسان در قرعه کشی شما نیز برنده شوید؟ اگر به 
قانون احتماالت مراجعه کنیم خواهیم دید که این احتمال بسیار ضعیف 
است. اکثر افرادی که در این قرعه کشی ها شرکت می کنند معموالً هیچ 

جایزه ای را نمی برند.
پس اگر این قرعه کشی ها را چند بار شرکت کنند و هیچ جایزه ای نبرند 
کم کم نسبت به آن شرکت و محصوالتش بدبین می شوند. آنها نه تنها از 
آن محصول خریداری نمی کنند بلکه به دیگران نیز این احساس و فکر 
را خود منتقل می کنند و آنها را از خرید آن محصول منصرف می کنند. 
اگر به فکر این هس��تید که این احساس منفی و سرخوردگی را هیچ گاه 
در مش��تریان خود ایجاد نکنید پس بهتر اس��ت از ترفند قرعه کشی در 
موقعیت های مناس��ب استفاده کنید و مدام به فکر استفاده از این روش 
نباشید. بهتر است از روش های خالقانه دیگری برای افزایش فروش خود 

استفاده کنید.
یکی از این روش ها می تواند این باش��د که شما درصد هرچند اندکی 
از تخفی��ف روی تمامی محصوالت خود در نظر بگیرید. همان هزینه ای 
که قرار بود برای جایزه های گران قیمت در تعداد محدود یک یا دو عدد 
در نظر بگیرید، همان هزینه را برای تمامی محصوالت و مشتریان خود 
بدون شرکت در قرعه کشی و انتظار برای نتیجه گیری از شرکت شان در 
قرعه کش��ی در نظر بگیرید. با این کار نه تنها همه مشتریان شما از این 
امتیاز و فرصت می توانند به صورت مساوی بهره مند شوند بلکه به محض 
خرید از محصول شما شامل این امتیاز و فرصت مناسب می شوند و نیازی 

نیست شانس خود را امتحان کنند و در نهایت نیز ناامید شوند.
اگر چنین روش هایی را جایگزین قرعه کشی کنید می توانید احساس 
مثب��ت و خوبی را در ذهن تمامی مش��تریان خود ایج��اد کنید. ایجاد 
احس��اس بدبینی در مشتریان می تواند یکی از بدترین ضربه هایی باشد 
که خودتان با انتخاب روش های نامناسب برای فروش محصوالت تان به 
کس��ب و کار خود وارد می کنید. به ویژه هم اکنون که در آس��تانه شروع 
سال جدید هستیم و ممکن است کسب و کارها از این فرصت برای اینکه 
بتوانند فروش باالتری داش��ته باشند استفاده کنند. در حالی که یکی از 
نامناسب ترین زمان ها برای راه اندازی قرعه کشی دقیقاً همین زمان¬های 

حساس و ویژه است .
زیرا مردم به دلیل گران بودن کاالها و خرج زیادی که در آستانه سال 
جدید دارند وسوسه می شوند که در این قرعه کشی ها شرکت کنند، بلکه 
بتوانند بخش��ی از مخارج خود را به یکباره جبران کنند، اما این مسئله 
را در نظر نمی گیرند که چند درصد احتمال دارد که در این مسابقات یا 
قرعه کشی ها برنده شوند، بنابراین نه تنها به مقصود خود نمی رسند بلکه 
ممکن است به دلیل شرکت در قرعه کشی، بخشی از بودجه خود را صرف 
خرید این محصوالت کرده باش��ند و در نهایت به این نتیجه برسند که 
کار اشتباهی انجام داده اند و احساس منفی نسبت به شما و محصول تان 

پیدا می کنند.
از نظر مش��اوره بازاریاب��ی، رعایت کردن این م��وارد و در نظر گرفتن 
مش��تریان به عن��وان عنصر مهمی ک��ه موجب حیات ی��ا از بین رفتن 
کس��ب و کار شما می ش��ود موجب می شود مشتریان همیشه نسبت به 
ش��ما خوشبین باشند و این مسئله برای حیات کسب و کار شما بسیار 

ضروری است.
qmpmarketing :منبع
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برندسازی با هوش مصنوعی و مشکالت آن
درک نادرست انسان از هوش مصنوعی و تجربه  ناکافی وی در 
فعالیت های این حوزه، ازجمله برندسازی، یکی از مشکالت این 

فناوری محسوب می شود.
هوش مصنوعی یکی از نوآوری  های جدید و مهم بشر است. این 
فناوری نوظهور قابلیت هایی دارد که قطعا مانند آن را ندیده  اید. 
برخ��ی از قابلیت ه��ای هوش مصنوعی عبارت اس��ت از: ترجمه 
خودکار و گفت وگو با زبان اش��اره، کنترل رس��انه  ها، جست وجو 
در اینترنت، فیلترکردن رسانه  های اجتماعی، تشخیص پزشکی، 
ام��ور مربوط  به حمل  ونقل و تبلیغ��ات هدفمند. به احتمال زیاد، 
تمامی جنبه  های انس��انی و صنایع مختلف در آینده تحت تأثیر 
ه��وش مصنوعی ق��رار خواهند گرف��ت. این تأثی��رات می  تواند 
مثبت یا منفی در نظر گرفته ش��ود. مصرف  کنندگان روش  هایی 
برای تش��خیص می��زان و چگونگی اس��تفاده از هوش مصنوعی 
در ام��ور مختل��ف دارند. باوج��ود این، اگر ه��وش مصنوعی در 
فرآیند ایجاد برند به کار رفته باش��د، تشخیص این موضوع برای 
مصرف  کنندگان ساده نخواهد بود. اگر هوش مصنوعی به یکی از 
جنبه  های معنی  دار جامعه تبدیل ش��ود، مصرف  کنندگان ارزش 
فعالیت  ه��ا و تأثیرات هوش مصنوعی را باید تش��خیص دهند و 
درک کنن��د. همچنین، چگونگی تأثیرات هوش مصنوعی بر آن 

امور باید به واضح بیان شود.
برندسازی هوش مصنوعی

پرس��ش ابتدایی در ذهن ش��ما ممکن اس��ت این باشد: »چرا 
اساس��ا هوش مصنوعی باید برندس��ازی کند؟« اگر قرار اس��ت 
ه��وش مصنوعی به عنوان اب��زاری در پس زمینه  زندگی ما عمل 
کن��د؛ بنابراین، چه نی��ازی به اعالم وجود آن اس��ت؟ چرا باید 

چنین اطالعاتی به مصرف  کننده داده شود؟
خل��ق برن��د هم��واره عام��ل اصلی و مح��ور س��اخت فرآیند 
غیرش��خصی صنعتی و فناوری و س��ازمانی مرتبط با افراد بوده 
است؛ به ویژه در مواقعی که عملکرد میان شرکت  ها از نظر تولید 
محصوالت و ارائه  خدمات با رقبای ش��ان به میزان کمی متفاوت 
اس��ت. برندها چهره  های انس��انی هر صنعت و نیز سازوکار اولیه  
کس��ب- وکارها ب��رای ایجاد ظاهری متف��اوت و بی  همتا در نظر 
مصرف کنندگان هستند. هر برند موفقی خود را به واسطه  عالئم 
بص��ری ازقبیل لوگوها، فونت  ها، رنگ  ها و... به دیگر افراد معرفی 
می  کن��د. هر برند با ایجاد تجربه متفاوت در مقایس��ه  با س��ایر 
برندها محصول یا خدمت ارائه شده اش را برای مخاطب ملموس 
و فهم پذیر می  کنند. نرمی کفش، صدای موتور، نحوه  بسته شدن 
در، رنگ پوش��ش قرص، مکانیزم ورود به سیستم، تراشه پنهان 
در کامپیوت��ر، جنس ژاکت، صدای هش��دار مخصوص و هزاران 
نمونه  دیگر، همگی می  توانن��د عناصر معنی  دار تجربه  مرتبط با 

برند )عالمت تجاری( باشند.
طراحی درک ناپذیر

مانع اصلی برندس��ازی به وسیله  هوش مصنوعی این است که 
به گونه  ای مهندسی  شده که برای انسان درک ناپذیر است. هوش 
مصنوعی در بسیاری از مواقع، به منظور از  بین  بردن ناسازگاری 
و کاه��ش آگاهی افراد با فناوری به کار برده می  ش��ود. برخالف 
س��ایر عناصر برند مانند رنگ  ها، آرم  ها، متن  ها، صداها و سبک-
 های عکاس��ی، هوش مصنوعی زمانی در برندسازی موفق است 

که کامال برای انسان درک ناپذیر باشد.
تص��ور کنید برای صرف ش��ام به رس��توران مجللی می  روید. 
پیش خدمت کنار میز ش��ما می آید و توضیحاتی درباره  غذاهای 
مختلف و طعم  و عطرها آنها به ش��ما ارائه می  دهد. اکنون تصور 
کنید پیش خدمت مثال ما به هوش مصنوعی تبدیل ش��ود. این 
ه��وش مصنوعی چ��ه تجربه  ای از طعم یا عطر غ��ذا دارد که به 

شما ارائه کند؟
شغل پیش خدمت انسانی این است که درک کند، تجربه کند، 
آموزش ببیند و الهام بخش مشتریان رستوران باشد. تجربه  شام 
ب��ا هوش انس��انی پیش خدمت تمام آن چیزی اس��ت که هوش 
مصنوعی ندارد. به عبارتِ دیگر، تجربه  انسانی درک پذیر شخصی 
و آهسته اس��ت. چندی پیش نت فلیکس جشن بزرگی به  دلیل 
س��اخت موتور جس��ت وجوی مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار 
کرد که تخمین زده می  ش��ود هزینه  ای یک میلیارد دالری برای 
ای��ن مجموعه قدرتمند به  همراه داش��ته اس��ت. بااین حال، این 
موتور جس��ت وجو برای ما درک ناپذیر و ناتوان از برقراری تعامل 
مناس��ب با کاربران اس��ت. هر برنامه  ای ک��ه در صفحه  نمایش 
نت فلیکس می بینید، همان اس��ت که هوش مصنوعی برای شما 
تدارک دیده اس��ت. درباره  نت فلیکس، ه��وش مصنوعی موفق 
ش��ده افراد را به محتوای مربوط  به آنها هدایت کند. این همان 
دلیلی است که مردم برای خدمات دریافتی شان حاضرند هزینه 
پرداخ��ت کنند. با وجود در نظ��ر گرفتن رابط کاربری آن  که به 
بخ��ش ضروری محصول تبدیل ش��ده، به احتمال زیاد هیچ کس 
در آینده به خرید اش��تراک نت فلیک��س عالقه  مند نخواهد بود؛ 
چراکه افراد از سروکله زدن با رابط کاربری لذت می بردند. هوش 
مصنوعی نت فلیکس باارزش، اما درک ناپذیر اس��ت. اگر در زمان 
تماش��ای برنامه  های نت فلیکس، فردی )همان هوش مصنوعی( 
ارتباط ش��ما را قطع کند، شاید نیازمند دستیار صوتی هوشمند 
مایکروس��افت شوید. نباید فکر کرد تمامی برنامه  های مبتنی بر 
هوش مصنوعی مانند هوش مصنوعی نت فلیکس درک ناپذیرند. 
روشی که هوش مصنوعی نت فلیکس ازطریق آن تجربه  افراد را 
ش��کل می  دهد، به طور شگفت  انگیزی نامعمول است. این هوش 
مصنوعی به صورت درک نش��دنی طراحی ش��ده اس��ت؛ چراکه 
اکثر افراد از تماش��ای محتوای نامرتبط نمایش داده ش��ده  هوش 
مصنوع��ی نت فلیک��س ل��ذت می  برند. اگرچه ه��وش مصنوعی 
تبدیل به بخ��ش جدایی  ناپذیری از نت فلیکس ش��ده؛ اما برای 

تماشای تلویزیون و فیلم ضروری نیست.
درمقاب��ل نت فلیک��س باید ب��ه الگوریت��م مبتن��ی بر هوش 
مصنوع��ی یوتیوب اش��اره کنیم که افراد را در کش��ف محتوای 
دلخواه ش��ان راهنمایی می کند. بنابراین، می -توان گفت هوش 
مصنوعی یوتیوب را ما انس��ان ها می توانیم درک و تجربه کنیم. 
به همین دلیل محتوای موجود در یوتیوب ممکن است هرچیزی 
باش��د؛ اما در ش��بکه  ای مانند HBO، نوع برنامه کامال از پیش 

برنامه  ریزی و کنترل شده است.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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مواجهه با موقعیت های دشوار امری طبیعی در دنیای کسب وکار است. 
در هر صورت اوضاع همیشه آنطور که ما پیش بینی می کنیم، پیش نخواهد 
رف��ت. نکته مهم عدم ناامیدی اس��ت. در حقیقت، کارآفرینان هرگز نباید 
تس��لیم شوند. بهترین تصمیم در مواجهه با موقعیت های ناگوار و حوادث 
بد تالش برای فراموش��ی آنه��ا و جبران از طریق ت��الش و کار تاثیرگذار 
است. اگرچه فراموشی اتفاق های نامناسب و تمرکز روی آینده ایده بسیار 
مناسبی است، با این حال در چنین شرایطی باز هم باید به فکر اندازه گیری 
میزان خس��ارت به بار آمده، باشیم. توجه داشته باشید که حتی اگر پس 
از تغییر مسیر کسب وکارمان اوضاع بهتر نشد، دنیا به پایان نرسیده است. 
در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی اقدامات مناس��ب کارآفرینان به 
هنگام مواجهه با شرایط دشوار است. به همین دلیل در ادامه مقاله کنونی 
به بررسی شش اقدام برتر به هنگام مواجهه با مشکالت خواهم پرداخت. 

1. با خودتان مهربان باشید
نخستین گام برای بازیابی اعتماد به نفس و عادی سازی شرایط پذیرش 
یک حقیقت به ظاهر ساده است. اینکه اوضاع و شرایط قرار نیست همیشه 
براس��اس برنامه ریزی ما پیش برود. اگرچه بیان این مطلب بس��یار ساده 
اس��ت، اما بدون تردید در مرحله اجرا دش��واری های خ��اص خود را دارد. 
به همین خاط��ر اغلب کارآفرینان هرگز بدان توجه نمی کنند. رویه غالب 
در می��ان کارآفرینان تالش برای یافتن مقصر ماجراس��ت. به این ترتیب 
همیش��ه دیگران مقصر شکست ها عنوان می شوند. وقتی این حقیقت که 
آینده همیشه مبتنی بر برنامه ما نیست، به خوبی بپذیریم، آنگاه به جای 
تالش برای یافتن مقصر به اش��تباهات خود توجه خواهیم کرد. مهم ترین 
نتیجه پذیرش اش��تباهات سهولت در فرآیند یافتن ایرادهای مان است. به 
این ترتیب امکان پیشگیری از تکرار دوباره اشتباه ها وجود خواهد داشت. 

توجه داشته باشید که هر اقدامی هم که انجام دهیم، شکست و ماجرای 
تلخ پیش آمده جبران نمی ش��ود، بنابراین به جای اقدامات احساسی باید 

به دنبال یافتن علت های وقوع مشکل و راهکارهای پیشگیری از آن بود. 
بدون تردید تالش برای یافتن علت وقوع حوادث ناگوار نیازمند تمرکز و 
زمان زیادی است. با این حال به عنوان یک کارآفرین باید به کسب وکارمان 
نیز توجه داش��ته باشیم. به همین دلیل شاید زمان کافی برای ریشه یابی 
شکس��ت ها فراهم نباش��د. نکته مهم در این میان عدم عجله برای یافتن 
ریش��ه حوادث است. به جز در موارد بسیار حیاتی، شما زمان زیادی برای 
بررسی ابعاد مختلف رویداد مورد نظر دارید. به همین خاطر توصیه من در 

اینجا حفظ آرامش و پیشبرد امور به طور هماهنگ است.
2. بازنگری در استراتژی ها

هیچ گاه در دنیای کارآفرینی اجازه ندهید ایده های تان شما را کور کند. 
اگر یک استراتژی بارها و بارها شکست خورد، این به معنای عدم هماهنگی 
آن با شرایط کسب وکار و شرکت مان است. متاسفانه بسیاری از کارآفرینان 
مقاومت بسیار زیادی در برابر تغییر ایده های خود نشان می دهند. به همین 
خاطر در برابر تغییر آن دست به هرگونه استدالل توجیهی نیز خواهند زد. 
نکته مهم در این میان نگاه منصفانه به ایده های مان اس��ت. بر این اساس 
حتی استفاده از ایده های دیگران نیز چندان غیرمنطقی نخواهد بود. به هر 
حال شاید آنها برنامه بهتری را ارائه کنند. مقاومت در برابر ایده های جالب 

دیگران یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت بس��یاری از کسب وکارهای نوپا 
محسوب می شود. 

بدون تردید بازارهای مختلف به طور مداوم در حال تغییر هس��تند. به 
همین خاطر برنامه برندها پس از گذشت زمان مشخصی دیگر پاسخگوی 
تغییرات رخ داده نخواهد بود. به همین دلیل بازبینی استراتژی ها ضروری به 
نظر می رسد. در غیر این صورت احتمال تکرار حوادث ناگوار و شکست های 
متوالی وجود خواهد داشت. خوش��بختانه امروزه آژانس های متعددی در 
زمینه ارائه توصیه های کاربردی در زمینه های مختلف کسب وکار فعالیت 
دارند. در صورتی که بازنگری در استراتژی برندتان دشوار به نظر می رسد، 
به سراغ یکی از این آژانس ها بروید. البته این گزینه نیازمند بودجه مناسبی 
اس��ت. اگر از نظر مالی در شرایط نامناسبی هستید، خودتان دست به کار 
ش��وید. امروزه توسعه اینترنت دسترس��ی به سایت های مختلف در زمینه 
کس��ب وکار را بس��یار راحت کرده اس��ت. به این ترتیب خودتان بدل به 

کارشناسی خبره در زمینه کسب وکار خواهید شد.
3. خودتان را جمع و جور کنید و با اتفاق پیش آمده مبارزه کنید

برندهای موفق معموال جلوه قدرتمن��دی از خود به نمایش می  گذارند. 
اگر نگاهی کوتاه به جلوه برندهای بزرگ داش��ته باش��یم، همه آنها نمای 
بس��یار با اباهت و در عین حال تخصصی از خودش��ان نشان می دهند. به 
عنوان یک کارآفرین تحت هیچ شرایطی نباید اعتماد به نفس خودمان را 
از دست بدهیم. بسیاری از برندها نه به خاطر عملکرد بد، بلکه به دلیل از 
دست دادن اعتماد به نفس و اقتدارشان از عرصه کسب وکار محو می شوند. 
در زندگی ش��خصی بسیاری از افراد در مواجهه با مشکالت سخت تا چند 
ماه تحت فشار هستند. به طور معمول عبور از شرایط نامناسب در زندگی 
ش��خصی ش��ش ماه تا یک سال طول می کش��د. به طور مشابه، در زمینه 
کس��ب وکار نیز عبور از مشکالت نیازمند زمان اس��ت. به این ترتیب ایده 

عجیب و غریب بهبود اوضاع در کمترین زمان ممکن را دور بیندازید. 
بهتری��ن اقدام پ��س از مواجهه با رویدادی نامناس��ب تالش برای تهیه 
فهرس��ت مواردی اس��ت که ما موجب بروز ایراد در کارمان می ش��ود. به 
این ترتیب در حین فرآیند بهبود برندمان به خوبی علت شکس��ت را نیز 
خواهیم یافت. پس از آنکه فهرس��تی از علت های شکس��ت مان به عنوان 
کارآفری��ن )در موارد بزرگ تر، برندمان( را پیدا کردیم، نوبت به جایگزینی 
آنها می رس��د. در این مرحله باید به دنبال جایگزینی علت های شکست با 
رفتارهای هماهنگ تر باش��یم. به این ترتیب دست کم در آینده با مشکلی 

مشابه مواجه نخواهیم شد. 
4. نگاه متفاوت به موانع 

شاید شما اقدام به حل مشکالت پیش روی برندتان کرده باشید، اما به 
محض اقدام آنها ناپدید شده باشند. به طور معمول بسیاری از برندها با این 
مشکل مواجه هستند. بر این اساس به هنگام تالش برای حل ایراد به طور 
ناگهانی آن مسئله ناپدید می شود. با این حال پس از گذشت زمانی اندک 
دوباره نمایان خواهد شد. در چنین مواردی باید رویکردمان را تغییر دهیم. 
بهترین راهکار در اینجا کمک گرفتن از دوستان مان است. یک از دوستان 
خود را انتخاب کنید. س��پس دیدگاه تان نس��بت به مش��کالت را با او در 
میان بگذارید. اگر دیدگاه شما به نظر دوستان تان نامناسب و سطحی آمد، 
بی تردید باید به دنبال راهکاری تازه و کاربردی تر باش��ید. به طور معمول 
کمک گرفتن از همان دوستان برای دستیابی به رویکردی تازه بسیار موثر 
خواهد بود. در غیر این صورت، باید س��راغ گرفتن ایده از کارش��ناس های 

حرف��ه ای برویم. در اینجا باز هم باید بودجه مناس��بی را برای همکاری با 
آژانس های حوزه کسب وکار در اختیار داشته باشیم. خوشبختانه در اغلب 
موارد گفت وگو با دوس��تان یا کارمندان و فرآیند هم اندیش��ی مشکالت را 
رفع می کند، بنابراین گزینه همکاری با آژانس های کسب وکار را به عنوان 

راهکار آخر قرار دهید. 
بسیاری از برندها در طول حیات شان در شرایط هرج و مرج واقعی قرار 
گرفته اند. با این حال اعتماد به نفس باال و پیگیری راه حل های آزموده شده 
آنها را از شرایط دشوار نجات داده است. اگر کسب وکار ما شرایط مناسبی 
ندارد، یک یا چند دلیل آن را پدید آورده اند. بی ش��ک در چنین شرایطی 
یافتن ریشه مشکالت دش��وار خواهد بود. با این حال به مجرد یافتن آنها 

می توان دوباره برندمان را در شرایط مناسب قرار داد. 
5. به مفهوم شکست باور نداشته باشید

بدون تردید شکس��ت از آن دسته واژگان است که شایستگی حضور در 
لغت نامه زندگی ما را ندارد. اگر شما شکست را به عنوان پایین ترین نقطه 
ممکن )در هر موردی( در نظر بگیرید، به احتمال زیاد پایان کسب وکارتان 
با شکس��ت هم��راه خواهد ش��د. به همین دلی��ل به عقیده بس��یاری از 
کارآفرین ه��ای موفق باید به جای مفهوم شکس��ت از مفهوم فاصله مان تا 

موفقیت استفاده کرد. 
در حالی که استراتژی ها، پول، برنامه ها و معامالت جایگاه انکارناپذیری 
در ساختار موفقیت هر کسب وکاری دارد، به عنوان یک کارآفرین همیشه 
باید ذهن مان را روی دستیابی به اهداف تعیین شده مان قرار دهیم. به این 
ترتیب هیچ گاه شکس��ت و از دس��ت دادن چیزی در دامنه ذهنی ما قرار 

نخواهد گرفت.
6. به همان دیدگاه نخست تان بازگردید

هر چیزی در زمانی مش��خص ش��روع شده اس��ت. بدون تردید همه ما 
به هنگام ش��روع فعالیت به عنوان کارآفرین از دلیل حضورمان در دنیای 
کسب وکار آگاهی داش��ته ایم. به این ترتیب تمام تالش مان را برای بهبود 
ش��رایط انجام می دهیم. متاس��فانه در برخی از موارد افراد و برندها دلیل 
اصلی حضورشان در دنیای کس��ب وکار را فراموش می کنند. بدون تردید 
چنین اتفاقی اصال خبر خوبی نیست. به همین دلیل باید به دنبال بازیابی 
اهداف اولیه بود. بهترین اقدام در چنین موقعیت هایی تالش برای یادآوری 
علت حضورمان در دنیای کس��ب وکار بسیار مفید خواهد بود. این دیدگاه 
به بهترین شکل ممکن به ما در زمینه عبور از مشکالت پیش آمده کمک 

خواهد کرد. 
سخن پایانی

در پایان، آمادگی برای ش��رایط از این بدتر اهمیت دارد. به این ترتیب 
حتی در مواقعی که موفقیت را بسیار نزدیک حس می کنیم، بازهم آمادگی 
وقوع مش��کل خواهیم داشت. البته این به معنای خوشحالی از رخدادهای 
نامناسب نیست. بدون تردید همه کارآفرینان به دنبال پیروزی و دستیابی 
به اهداف شان هستند. با این حال وقتی آماده رویدادهای نامناسب باشیم، 

راهکارهای تعامل با شکست را نیز از قبل آماده خواهیم کرد. 
نکت��ه مه��م در دنیای کس��ب وکار پیگیری اه��داف و بازبین��ی مداوم 
برنامه های مان برای دستیابی به موفقیت است. به این ترتیب تا حد زیادی 
از اتفاق های ناگوار جلوگیری خواهد ش��د، اما باید به یاد داشت که دنیای 

کسب وکار همیشه قابل پیش بینی نیست. 
noobpreneur :منبع

بررسی راهکارهای عبور از شرایط دشوار

کارآفرینان چگونه از مشکالت کسب وکار عبور می کنند؟
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اخبار

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- دکتر رامین صادقی سرپرست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستای مبارزه با گرانفروشی 
،کم فروشی و احتکار گفت: برای مبارزه با گرانفروشی، اختفا و امتناع 
از ف��روش کاال، احتکار، صادر نکردن فاکت��ور، درج نکردن قیمت بر 
روی کاالها،  همچنین عرضه  کاال ازطریق سیس��تم خارج از شبکه 
و مبارزه با کاالی قاچاق اقداماتی  انجام  گرفته و برای تنظیم بازار با 
تخلفات برخورد جدی و قانونی می شود و هدف از اجرای این طرح، 
کنترل قیمت ها  در عرضه و تقاضای کاالی مصرفی در بازارمی باشد. 
سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان با بیان این که دستگاه 
های اجرایی در اجرای طرح مبارزه با گرانفروشی مشارکت دارند ادامه 
داد: طرح ویژه نظارت برس��طح عرضه و اصناف به منظور ایجاد ثبات 
نسبی وجلوگیری از افزایش بی رویه و خودسرانه قیمت ها در ایام پایانی 
س��ال 9۷ تشدید می شود. گش��ت های مشترکی در قالب  تیم های 
بازرسی به صورت شبانه روزی در قالب این طرح در استان فعال شده 
اس��ت. دکتر صادقی با تاکید بر نظارت و کنترل در تنظیم بازار برای 
تامین و توزیع کاال در اس��تان ادامه داد: در صورت مشاهده احتکار و 
نگهداری غیرقانونی کاال، انبار پلمپ و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات 
حکومتی ارجاع داده می شود که عالوه بر مجازات ، کاالهای انبار شده 
بر اساس نرخ مصوب در بازار به سرعت عرضه می شود و با متخلفان 
برخورد قانونی می ش��ود. سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت 

اس��تان در خصوص اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 9۸ گفت:  طرح 
نظارتی ویژه نوروز از بهمن ماه در اس��تان اردبیل آغاز ش��ده و تا ۱5 
فروردین ماه س��ال آینده ادامه دارد و با توجه به اهمیت ساماندهی و 
تنظیم بازار کاال و خدمات و تشدید برخورد با متخلفان و سودجویان، 
بازرس��ان سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان و اصناف بصورت 
منسجم و هماهنگ بر نحوه عملکرد ها نظارت خواهند کرد. صادقی 
باتوجه به کمبود بازرسان ناظر بر قیمت ها و فروش اضافه کرد: باتوجه 
ب��ه افزایش و تقاضای مردم برای خرید و باتوجه به کمبود بازرس��ان 
ناظر در س��طح شهر ش��هروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
صنفی اعم از گرانفروش��ی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم 
فروشی، حراج غیر قانونی موارد را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ واحد 

رسیدگی به شکایات مردمی در اردبیل و شهرستان های تابعه اطالع 
دهند. سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: 
این طرح نظارتی در سطح شهر تشدید می شود و ۲0 اکیپ سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هر اکیپ متشکل از ۲ بازرس، ۱0 اکیپ اتاق 
اصناف شهرستان اردبیل و اتاق اصناف شهرستان های تابعه و همچنین 
بازرسان اتحادیه در سطح عرضه و توزیع نظارت کامل و دقیقی خواهند 
داش��ت. دکترصادقی اردبیل با تجلیل از همراهی مردم با بازرس��ان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای شناسایی متخلفان، اظهار 
داشت: بسیاری از انبارهای کشف شده و تخلفات صورت گرفته، توسط 
مردم به بازرس��ان استان گزارش شده است که ادامه این همکاری در 
کنترل بهتر و س��ریعتر وضعیت بازار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. 
سرپرست سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه فروش بهاره در استان اردبیل گفت: نمایشگاه فروش بهاره در 
اردبیل و شهرستان ها با نظارت کامل سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان از ۱5 لغایت ۲5 اسفند ماه دایر می باشد که در این نمایشگاه ها 
دو محور، کیفیت کاال و سطح قیمت ها بسیار مهم و اساسی است. دکتر 
صادقی درخصوص میوه ش��ب عید استان اردبیل گفت: در خصوص 
تامین میوه ش��ب عید هیچگونه مشکل و کمبودی نداریم و همانند 
سال های گذش��ته در زمان های مشخص شده این میوه ها در اختیار 

مردم گذاشته می شود.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امـروز- به میزبان��ی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اس��تان بوش��هر ، همایش مدیران مالی س��ازمان بنادر و 
دریانوردی کشور در بندر کنگان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی، در 
ابتدای این همایش  سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اس��تان بوش��هر ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان  ، به بیان 
جایگاه مهم  اس��تان بوشهر از لحاظ خط ساحلی و نقش برجسته آن 
در درآمدزایی میان استان های ساحلی کشور پرداخت. ارجمند زاده در 
ادامه ضمن ارائه گزارش عملکرد این اداره کل به بیان نقش مهم بخش 
مال��ی در برنامه ریزی صحیح و دقیق پ��روژه های عمرانی پرداخت و  
افزود: استان بوشهر با  قدمتی چند هزار ساله در حوزه دریا و دریانوردی 
و دارابودن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس از موقعیت ویژه ای برخوردار 
است که میطلبد نسبت به پویایی و توسعه  بیش از پیش آن اهتمام 

ویژه انجام شود.  وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته و طرح های در 
دست اجرا  در بندر بوشهر و بنادر تابعه خاطر نشان کرد:بندر بوشهر و  
بنادر تابعه آن با ایجاد زیر ساخت هایی که در ادوار گذشته تا کنون در 

آن  صورت گرفته به نحو شایسته ای در حال انجام رسالتهای سازمانی 
و خدمت به مشتریان و مخاطبین خود میباشداز اینرو این تقاضا بیش 
از ه��ر زمان دیگر وجود دارد که موضوعات بنادر این اس��تان بصورت 
ویژه  مورد بررسی قرار گیرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
ضمن تقدیر از حمایت های مدیر عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی و 
تاکید وی نس��بت به پویایی هرچه بیشتر بنادر کشور،  اظهار داشت : 
این اداره کل در راستای انجام سیاستهای ابالغی از سوی سازمان بنادر 
و دریانوردی  از هیچ کوششی دریغ نکرده  و آماده هرگونه همکاری و 
همراهی با محققان ،مخترعان و صاحبان فن در حوزه دریا و دریانوردی 
میباشد. گفتنی است، این همایش با حضور مدیران کل ادارات حوزه 
مالی س��ازمان بنادر و دریانوردی  و همچنین  معاونین و روسای مالی 

بنادر سراسر کشور بمدت ۲ روز  در بندر کنگان برگزار شد.

بسمه تعالی
نامگذاري خجسته زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس 
برجسته تاریخ علم این سرزمین، خواجه نصیرالدین طوسی، 
به نام روز ملی مهندس بیانگر نقش واال و تعیین کننده این 
قشر در توسعه و پیشرفت کشور است. بدون شک مهندسین 
به عنوان پش��توانه و س��رمایه ارزش��مند علمي یک کشور 
محس��وب شده و ایران اسالمي در طول تاریخ با بهره مندي 
از توان تخصصي و اندیش��ه هاي س��ترگ و ایده هاي خالق 
مهندسان متعهد و ساعي خود، توانسته است مسیر سازندگي 
و رسیدن به خودکفایي و استقالل در عرصه هاي مختلف را 

طي نماید. روز مهندس روز ارج نهادن به نبوغ و اس��تعداد، 
خرد ، توان و اراده منحصر بفرد ایران و ایرانی ،روز پاسداشت 

خالقیت، ابتکار، نوآوری و ابداع در عرصه اندیش��ه و عمل و 
فرصت مناسبي براي تبیین نقش و جایگاه تخصص مهندسي 
براي آحاد جامعه است. فرصت را مغتنم شمرده، ضمن تقدیر 
و تش��کر از زحمات تالش گران عرصه مهندسی کشور، این 
روز پرافتخار را به همه مهندس��ان متعهد ایران اس��المی به 
ویژه خانواده بزرگ نظام مهندسی استان قم، تبریک گفته، 
توفیقات روزافزون آنان را در کمک به رشد و بالندگي میهن 

عزیز اسالمي از درگاه خداوند متعال خواستارم. 
بهرام سرمست 
استاندار قم

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو االبتر

فرا رس��یدن میالد با س��عادت دخت گرامی نبی مکرم اسالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت روز مادر و مقام و منزلت 
زن را به همه بانوان کشور به ویژه بانوان همکار در خانواده بزرگ 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تبریک عرض می نمایم، بدون 
ش��ک حضرت فاطمه زه��را )س( جلوه ی ب��ی بدیل از معجزه 
آفرینش خداوندی و سرش��ته در کالبد یک زن اس��ت، زنی که 
تجلی وجودی او در نظام هس��تی تمثیلی شایس��ته از تکامل و 

تعالی در تمامی عرصه های زندگی اس��ت. امید است با پیروی 
شایس��ته از آن حضرت اندیشه های متعالی ایشان را در زندگی 

خود جاری و ساری کنیم تا بتوانیم با قلبی آکنده از معنویت و 
اخالص بر مشکالت فائق آئیم و همه ما توفیق آن را داشته باشیم 
در تمام ش��ئون زندگی ادامه دهنده طریق متعالی آن حضرت 
باش��یم. اینجانب ضمن عرض تبریک مج��دد، امیدوارم همه ما 
توفیق بهره گیری از زالل معنویت حضرت صدیقه )س( را داشته 
باشیم و محیط کار و جامعه مان از عطر وجود آن بی بدیل خلقت 
معطر شود، سایه پر مهر شما بزرگواران سایبان کانون گرم خانواده 
تان باشد و در پناه الطاف بیکران خداوند متعال همواره سالمت 

و تندرست باشید.

اصفهان - قاسـم اسـد- مدیر روابط عمومی و رئیس آموزش 
همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم اختتامیه 
)پویش من حامی یک قطره آب در شهر ورزنه هستم ( ، خبر از کاهش 
مصرف سرانه آب در استان اصفهان داد و اعالم کرد: در سال گذشته 
سرانه مصرف آب خانگی در استان حدود ۱5۴ لیتر در شبانه روز بود 
این در حالیست که این رقم در ده ماهه سال جاری به  کمتر از۱۴۴ 
لیتر در شبانه روز کاهش یافت    سید اکبر بنی طباء گفت: کاهش 
سرانه آب شرب در استان  حاصل تالش همه جانبه  مردم و مسئوالن 
می باشد ولی همچنان انتظار می رود برای اینکه دغدغه کمبود منابع 
آبی برای  مردم و مس��ئوالن برطرف شود همه بهره برداران باید آب 
را  درست مصرف کنند وی ارتقاء سواد آبی را یکی از راههای مصرف 
صحیح آب برش��مرد و بیان داشت:در سال گذشته آبی  شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان برای تامین آب شرب مردم با کمبود ۳ هزار 

لیتر آب در ثانیه مواجه بود اما با اجرای  برنامه های فرهنگی در سطوح 
مختلف موفق به کاهش مصرف سرانه آب شد که این امر تاثیر بسزایی 
در تامین پایدار آب شرب مشترکین در فصل تابستان داشت. این امر 
در واقع بیانگر ارتقاءسواد آبی مردم می باشد بنی طباء کانون پرورشی  
فکری کودکان و نوجوانان را یکی از نهادهای موثر در ترویج فرهنگ 

صحیح آب دررده سنی  میان ۶ تا ۱5 دانست و عنوان کرد:کانون های 
پرورشی فکری کودکان ونوجوانان در سطح استان می توانند در قالب 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت آب وفاضالب برخی از فعالیتهای 
فرهنگی  خود را اختصاص به فرهنگ سازی  مصرف صحیح آب در 
بین کودکان و نوجوانان قرار دهند وی بیان کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان  در قالب تفاهم نامه ایی با اداره کل آموزش وپرورش 
و نیز بهزیستی فعالیتهایی پیرا.مون ترویج مصرف  درست آب مد نظر 
قرار داده اس��ت بنی طباءبه تاثیر یادگیری باال در سنین پایین اشاره 
کردو خاطرنشان ساخت:میزان یادگیری در سنین پایین  به مراتب 
بسیار بیشتر از رده های سنی دیگر است  بنابراین نهادهای آموزشی 
همانن��د ادارات آموزش وپرورش و کانون های پرورش��ی فکری باید 
برنامه های متنوع فرهنگی در راستای فرهنگ سازی صرف بهینه آب 

برای کودکان و نوجوانان در نظر گیرند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت آب 
منطقه ای اس��تان هرمزگان عنوان کرد: در راستای استفاده بهینه از 
روان آب ها و آب های س��طحی ۱00 نقطه در اس��تان برای احداث 
س��دهای تغذیه مصنوعی در نظر گرفته شده است. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان، دکتر هوشنگ مالیی در 
آیین افتتاحیه دو پروژه شبکه آبیاری و زهکشی میناب و طرح سد 
تغذیه مصنوعی دش��ت شمیل آشکارا که با حضور معاون آب و آبفا 
وزی��ر نیرو انجام ش��د بیان کرد: یکی از مهمترین درخواس��ت های 
مردم شهرس��تان میناب که به عنوان یکی از بزرگترین قطب های 
کش��اورزی استان است احداث آبش��یرنکن این شهرستان و کاهش 
انتقال آب منطقه به بندرعباس اس��ت. وی در ادامه افزود: به دنبال 
دو دهه خشکسالی در اس��تان،ایجاد شرایط بحرانی و خشک شدن 
برخی از باغات این منطقه توانس��تیم با تجهیز ۶0 حلقه چاه تامین 

آب اضطراری که از قبل حفر ش��ده بود مشکالت کشاورزان منطقه 
را کاهش دهیم. این مقام مسئول با اشاره ای دوباره به کاهش انتقال 
آب منطقه میناب به مرکز اس��تان گفت:از سیاست های وزارت نیرو 
در تامین آب بندرعباس اس��تفاده از صنعت شیرین سازی آب دریا 
برای صنعت و آبشرب در این شهرستان است. مدیر عامل شرکت آب 

منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: توانستیم باتبدیل کانال های آبی به 
لوله کش��ی از پرت آب ۳0 درصدی ۱۲ هزار دشت پایین دست سد 
استقالل میناب جلوگیری کنیم. مالیی درباره زهکشی و آبیاری سه 
هزار هکتار از اراضی تحت پوشش سدهای شمیل و نیان اظهار کرد: 
در این آیین فاز نخست این پروژه با حضور معاون وزیر نیرو و از طریق 
ویدیو کنفرانس با رییس جمهور به بهره برداری میرس��د و فاز دوم 
آن نیز که از یک ماه قبل آغاز ش��ده در آینده ای نزدیک  مورد بهره 
برداری قرار میگیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود یاداور شد: 
از ۱00 نقطه تعیین شده برای احداث سدهای تغذیه مصنوعی دشت 
ها هشت سد در منطقه میناب قرار دارد. مالیی عنوان کرد: کمک و 
تقویت توان کشاورزان در احداث گلخانه ها تاثیر بسزایی در استقالل ، 
بهره وری و ایجاد ارزش افزوده آنها دارد که امیدواریم با تمهیدات الزم 

این امر مورد اولویت قرار بگیرد.

سرپرست سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان اردبیل خبر داد :

طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار در استان اردبیل آغاز شد

همایش مدیران مالی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در استان بوشهر

پیام استاندار قم به مناسبت روز مهندس

پیام مدیرعامل بمناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن

 در ده ماهه سال 97 مصرف سرانه خانگی آب شرب  در استان  اصفهان 10 لیتر در شبانه روز کاهش یافت

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

پیش بینی 100 نقطه برای احداث سدهای تغذیه مصنوعی در استان هرمزگان

درخواست وزیر ارشاد  برای فراگیر شدن اقدام شهردار مشهد 
مشهد- صابر ابراهیم بای - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار متنی در توییتر خواست تا 
اقدام شهردار مشهد در راستای توجه به شهروندان دارای معلولیت در کشور فراگیر شود.  محمدرضا 
کالئی، شهردار مشهد دستور داد قبل از افتتاح میدان راه آهن مشهد، افراد دارای معلولیت از میدان 
بازدید کنند و تایید کنند که هیچ مشکلی برای استفاده از همه امکانات و عبور و مرور در میدان ندارند. 
با این اقدام ش��هردار مش��هد، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار مطلبی در 
توییتر این اقدام شهردار مشهد را ستایش کرد و خواستار فراگیر شدن آن شد.  سید عباس صالحی 
در توییتر خود نوشته است:"شهردار مشهد گفته است که قبل از افتتاح رسمی میدان راه آهن، توان  یاب ها بازدید و تایید کنند. این 
شیوه را فراگیر کنیم. در پروژه های دولتی، عمومی و بخش خصوصی. مطالبه ای که پس از نمایش رستم و سهراب، کاری از معلوالن 

 آسایشگاه کهریزک، برخی از آنان پیگیر بودند. "

کارگاه آموزشی یکاهای جدید اندازه گیری )NEW SI( در گرگان و علی آباد کتول
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راس��تای معرفی باز تعریف یکاهای جدید اندازه گیری، کارگاه آموزش��ی New SI  به 
همت اداره کل استاندارد  گلستان و همکاری مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران طی ۲ روز 
در گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، این کارگاه های آموزشی با حضور رئیس و معاون مرکز 
ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران در روزهای چهارشنبه، سی ام بهمن و پنج شنبه اول اسفند در 
دانش��گاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و نیز دانش��گاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول برگزار شد و مورد استقبال 
قرار گرفت.این کارگاه ها که مشارکت اساتید دانشگاه، دانشجویان رشته های علوم پایه، معلمین و مدرسین رشته های فیزیک و 
شیمی، کارشناسان و متخصصین امر اندازه شناسی، آسانسور و مدیران کنترل کیفیت استان را در پی داشت، تعاریف جدید یکاهای 
اندازه گیری را که از تاریخ ۲0 می ۲0۱9، مصادف با روز جهانی اندازه شناس��ی در تمام دنیا اجرایی می ش��ود، ارائه نمود. در این 
 دوره ها مدیرکل استاندارد گلستان ضمن خیر مقدم به مدعوین و اشاره ای اجمالی به ضرورت آموزش یکاهای جدید اندازه گیری 
)NEW SI( به ارائه توضیحات کوتاهی از فعالیت های اداره کل استاندارد گلستان، به ویژه حوزه اوزان و مقایس ها پرداخت.این دوره 
ها در گرگان و علی آباد حضور و استقبال روسای دانشگاه و معاونین دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه 

آزاد علی آباد کتول را نیز به همراه داشت.

مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان:
استاندارد گلستان، از مسئولیت اجتماعی و امیدورزی می گوید

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان از برگزاری دوره آموزشی استاندارد مسئولیت 
اجتماعی و مهارت های زندگی برای سالمندان و معلولین خبر داد.فرشته سلطانی در گفتگو با پایگاه خبری استاندارد گلستان گفت: 
پس از تالیف کتابم با موضوع استاندارد مسئولیت اجتماعی، دوره آموزشی مرتبط با بحث مسئولیت اجتماعی و مهارت های زندگی 
اجتماعی در نهادهای مختلفی نظیر زنان کشاورز، کارکنان دستگاه های اجرایی، تشکل های مردمی و نهادهای دولتی و غیر دولتی 
دیگر برگزار شد که یکی از این نهادهایی که این دوره آموزشی همچنان مستمراً در آنجا برگزار می گردد، کانون جهاندیدگان گرگان 
است.وی افزود: این کانون که بیش از ۱00 بانوی سالمند را ۲ روز در هفته، با هدف توانمندسازی، آموزش و تغییر و بهگشت رویکرد، 
گرد هم می آورد از سال گذشته تا کنون بارها متقاضی برگزاری دوره آموزشی مسئولیت اجتماعی برای سالمندان بوده است که این 

تقاضا از طرف اینجانب و اداره کل استاندارد گلستان، مشتاقانه پاسخ داده شده است.

رییس اداره حمل و نقل کاالی اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مازندران  خبر داد : 
رشد 17 درصدی حمل و نقل کاالی استان مازندران

ساری - دهقان - سید رحمت موسوی ، رییس اداره حمل و نقل کاالی اداره کل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان مازندران با اعالم این خبرگفت :  دریازده ماهه امسال  ۱۶میلیون و5۴۳ هزار و 
۸۷ تن کاال  از استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد ۱۸درصدي داشته است. وی در ادامه  تعداد بارنامه هاي مصرفي در این مدت را  یک میلیون  
و ۳0۶ هزار و  ۱5۸ فقره ذکر کرد که نسبت به سال قبل رشد ۱5درصدي داشته است. رییس اداره 
حمل و نقل کاالی  اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مازندران عمده کاال ي جابجا شده 
از استان در این مدت  را شن وماسه-  جو- ذرت دامي -گازوییل- سایر فرآورده هاي لبنیاتي - انواع بنزین-بنزین معمولي - سیمان 
-- جو خوراکی -مرکبات  عنوان نموده اس��ت. س��ید رحمت موسوي خاطر نشان کرد : در ۱۱ ماهه امسال کل ناوگان باري استان 
۱۳۸5۲ دستگاه بوده که نسبت به  سال گذشته رشد ۱۴درصد ی داشته و کل رانندگان باري استان ۱۷50۳ نفربوده که نسبت به 

سال گذشته رشد ۲درصدی داشته است.

آموزش فرهنگ رانندگی را باید از مدارس شروع کرد
کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج گفت: سازمان های مردم نهاد نقش به سزایی 
در ارتقاء فرهنگ ترافیکی، کاهش حوادث و افزایش ایمنی در رانندگی دارند. علی اصغر کمالی زاده در 
زمینه، اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین عبور و مرور در کشور ما تعریفی ندارد. 
وی ادامه داد: برای ترویج فرهنگ ترافیکی در جامعه، می توان از پتانسیل و ظرفیت های سازمان های 
مردم نهاد استفاده کرد چون این سازمان ها توانایی زیادی در جلب مشارکت های مردمی در موضوعات 
مختلف دارند. وی افزود: با توجه به اینکه فعالیت س��ازمان های مردم نهاد داوطلبانه بوده و نفعی در 
آن نیس��ت، اگر صادقانه انجام ش��ود، در بین عموم مردم تاثیر به س��زایی خواهد داشت. شهردار کرج ابراز کرد: بدون شک با جلب 
مشارکت های عمومی و اجرای طرح های موثر می توانیم برای کاهش تصادفات رانندگی و تعداد قربانیان این حوادث گام های موثری 
برداریم. این مسئول توضیح داد: باید به سمتی پیش برویم که همه شهروندان نه به خاطر ترس از جریمه شدن بلکه برای رعایت 
قانون و حفظ سالمت خود و بقیه درست رانندگی کنند و به حقوق دیگران احترام بگذارند. کمالی زاده تصریح کرد: ترویج فرهنگ 
رانندگی شاید در کوتاه مدت نتایج ملموسی نداشته باشد ولی طی سالهای آینده تغییرات محسوسی در کاهش آمار تصادفات شهری 

و جاده ای خواهد داشت.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان خبر داد:
پرداخت بیش از 36 میلیارد ریال هزینه درمان به بیمه شدگان تأمین 

اجتماعی استان سمنان
سمنان - حسـین بابامحمدی - :مدیر درمان تامین اجتماعی سمنان گفت : از 
ابتدای س��الجاری تا پایان آذر ماه، ۳۶ میلی��ارد و 5۲0 میلیون ریال بابت پرونده های 
خسارت های متفرقه به بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان سمنان پرداخت شده 
است.  سیدمجتبی اکرم اظهار داشت : از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه، ۳۶ میلیارد 
و 5۲0 میلیون ریال بابت پرونده های خسارت متفرقه به بیمه شدگان تامین اجتماعی 
در استان سمنان پرداخت شده است.  مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان افزود: 
این پرداختی بابت ۱590 مورد پرونده هزینه درمان بیمه شدگان استان در مراجعه به بخش های بستری و سرپایی غیرطرف قرارداد 
با سازمان طی نه ماه ابتدای سالجاری بوده که در مقایسه تعدادی در همین بازه زمانی در سال گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته 
است. وی اظهار داشت: تعداد پرونده های خسارت متفرقه پرداخت شده در نه ماه ابتدای سال گذشته ۱۶۷0 مورد بوده که بابت این 
پرونده ها ۳۱ میلیارد ریال به بیمه شدگان پرداخت شده است. اکرم اقدام اساسی سازمان تأمین اجتماعی در برونسپاری و  واگذاری 
فرآیند پذیرش پرونده های خسارت متفرقه به کارگزاری های رسمی را در راستای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: پرداخت 
هزینه درمان بیمه شدگان در مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد، امکان انتخاب محل و زمان درمان توسط خود بیمه شده را فراهم 
نموده و دفتر اسناد نیز موظف می باشد تمام یا بخشی از مبالغ پرداختی را طبق مستندات پرونده و البته با توجه به تعهدات سازمانی 

به بیمه شده عودت نماید. 

مهناز نوبری .آموزش همگانی آبفای گیالن یکدوره آموزش اطفاء حریق 
برای کارکنان آبفای گیالن برگزارشد

رشت- خبرنگار فرصت امروز- بنابه این گزارش ذوالفقار چگینی مدیر دفترHSE آبفای گیالن در این باره گفت: این 
دفتر با رویکرد پیشگیرانه ، اقدام به برگزاری دوره تئوری و عملی اطفاء حریق نمود. این کارگاه آموزشی که با هماهنگی اداره آموزش 

سازمان آتش نشانی رشت  و  مدیریت ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۱ در محل ستاد شرکت ، برگزار شد.
وی اضافه کرد: موضوعات مختلفی نظیر: شناسایی نقاط ضعف و رو به بهبود و همچنین نهادینه کردن استانداردهای تعریف شده 
و پایداری روش های مطمئن، ایمن و مطلوب در انجام امور و همچنین بررسی عملکرد همکاران در مواقع اضطراری  از مهمترین 
موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت. چگینی همچنین افزود: آنچه که مسلم است، فرهنگ HSE  باید  با تکیه بر آموزش 
گسترش داده شود تا با اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشت، ایمنی، محیط زیست، حوادث و مشکالت بطور نظام مند ارزیابی 
و به حداقل رسانده شوند.  در پایان ، همکاران ، با اجرای عملیات اطفاء حریق ، برای مدیریت  در شرایط اضطراری،  تجربیات  الزم 

را بدست آوردند.
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مایکل هان، مدیرعامل ش��رکت هان گروپ ال ال س��ی: 
»من هر روز منتظر هس��تم تا ببینم چ��ه اتفاق تازه ای در 
زندگ��ی ام رخ می دهد. تفاوت ن��دارد پروژه  جدید، طرح یا 
روابط با مش��تریان باشد، بلکه مسئله  مهم خلق ارزش های 
جدید و کمک به دیگران اس��ت و اینکه ببینم این مراحل، 
چط��ور روی چرخه  کس��ب و کار فعل��ی و بلندمدت ما اثر 
می گذارند. در این مس��یر، اطالع از داده ها و آمادگی برای 
اقدامات فوری، فاکتوری بسیار مهم است. این عادت سبب 
موفقیت من در زندگی حرفه ای و ش��غلی ام ش��ده است و 
توانس��ته ام از این طریق ارزش بیش��تری در نظر مشتریانم 
داشته باشم. عالوه بر آن، روابط پایدار و حرفه  زیادی ایجاد 

کرده ام که هر یک نکات بسیار خوبی به من آموخته اند.«
کمپانی هان گروپ ال ال س��ی در حوزه مشاوره  بهداشت 
و س��المت فعالیت داش��ته و در کالیفرنیا واقع ش��ده اس��ت. 
این ش��رکت در زمینه مش��اوره به سیس��تم های بهداشتی، 
بیمارس��تان ها، برنامه های بهداش��تی، امور مالی، برنامه ریزی 
استراتژیک، بازاریابی و روابط عمومی این صنعت فعالیت دارد.

با احساسی خوب، روزتان را شروع کنید
دیوید جانس��ون، مدیرعامل کمپانی فرایمنز برو، سازنده  
قهوه و س��ودا: »من می دانم اگر روزم را با یک عادت مفید 
آغ��از کنم، این حس خ��وب را در تمام ط��ول روز خواهم 
داش��ت، اما اگر صب��ح با ناامیدی و اس��ترس از رختخواب 

بلند ش��وید، تمام روزتان به همین صورت سپری می شود. 
از همان ابتدای صبح تمرکز کنید و اجازه ندهید هیچ چیز 
حواس تان را به جای دیگری ببرد. پس با این عادت، ظهر، 

بعدازظهر و عصر بهتری را تجربه خواهید کرد.«
مدیتیشن کنید

ریک اس��تیل، مؤس��س و مدیر بازاریابی س��لکت شاپ و 
نویس��نده  کتاب »۳0 روز تا تأسیس: خاطرات کارآفرینی که 
کسب و کاری یک میلیارد دالری ساخت«: مدیتیشن به من 
کمک می کند با ذهنیت بازتری زندگی کنم و دقیقا بدانم در 
طول روز چه می خواهم. تنها باید پنج دقیقه چش��مان تان را 
ببندید و آرام تنفس کنید. وقتی برای شنیدن صدای کائنات 

وقت بگذارید، قطعاً این صدا کمک تان خواهد کرد.«
مهربانی را تمرین کنید

رایان اسمیت، مدیرعامل کمپانی فوتسی، پلتفرم مبتنی 
ب��ر هوش مصنوع��ی برای تطبی��ق خریدهای مش��تریان: 
»بیش��تر هنجارهای رفتاری در کس��ب و کاره��ا، به دلیل 
وجود افراد خودخواهی است که تنها به دنبال خواسته های 
خودش��ان هستند. در مقابل افرادی که به روابط و خانواده 
خ��ود متعهدترند، رویکرد بهت��ری دارند. پس تمرین کنید 
هم ب��ا خودتان و هم با دیگران مهربان تر باش��ید. این کار 
بهترین س��رمایه گذاری روی س��المتی، ش��غل و جامعه ای 
اس��ت که در آن زندگی می کنید. پیشنهاد می کنیم بدون 

چشمداش��ت به دیگران محبت کنید و قدردان آنها باشید. 
مطمئن باشید این قدردانی به سمت خودتان برمی گردد.«

ذهن تان را از افکار منفی رها کنید
جنیس تیلور، مدیرعامل کمپانی مازو، رس��انه  اجتماعی 
مبتنی ب��ر امنیت، ارزش ها و خانواده: من هر روز س��اعت 
ش��ش صبح از خ��واب بیدار می ش��وم. یک فنج��ان قهوه 
می خ��ورم و به دنبال خبرنگاری م��ی روم. حتماً این جمله  
معروف را ش��نیده اید: »ورودی زباله، خروجی زباله« بدین 
معنا که اگر داده  بد و نامعتبری به سیستم دهیم، خروجی 
نامعتبری به دست خواهیم آورد. در طول روز افکار، ایده ها 
و انرژی ه��ای مختلفی را وارد ذهنمان می کنیم که ما را به 
س��مت های مختلفی می برند. در طول چند روز، این افکار 
روی هم انباش��ته می ش��وند و در نهایت به جایی می رسیم 

که روح و احساس مان متالشی می شود.
م��ن عادت دارم ه��ر روز صبح ذهن��م را آزاد کنم. تمام 
اف��کار منفی و آزاردهنده را بیرون می ریزم و تالش می کنم 
در لحظ��ه زندگی کنم. وقت��ی می توانم افکاری که با هدف 
اصلی زندگی ام تطابق دارند را انتخاب کنم که ذهن آرامی 
داشته باشم. وقتی می نویسم، مدیتیشن یا ورزش می کنم، 

روی روزهای بهتر و دستیابی به رؤیاهایم تمرکز دارم.«
ادامه دارد ...
inc/ucan :منبع: منبع

چند عادت ساده روزانه از زبان موفق ترین مدیران دنیا)2(

منتظر اتفاقات جدید باشید

بزرگ ترین موانع نوآوری در سازمان ها

به نظر می رس��د که واژه »نوآوری« مثل ماجرای س��حر و جادوی »هری پاتر« نباش��د که با گفتن جمله »نوآوری 
موجود باش!« بالفاصله ش��رکت ها نوآورتر، خالق تر و کارآفرین تر ش��وند، اما این س��خن می تواند از سوی مدیرعامل 
کسب وکارهای بزرگ به کارمندان القا شود. این جمله می تواند سر در یک مرکز نوآوری جدید در سیلیکون ولی قرار 

گیرد. حتی می توان ایجاد نوآوری را به عناوین شغلی کارکنان اضافه کرد.
ایجاد نوآوری در سازمان کار آسانی نیست. مسائل فرهنگی، استراتژیک، سیاسی و مالی  پیچیده ای وجود دارد. اگر 
مدیران اجرایی و رهبران س��ازمان بخواهند سازمان  ش��ان به جای مقاومت در برابر ایده های جدید، پذیرای آنها باشد، 

باید رویکرد مناسبی در مواجهه با این مسائل اتخاذ کنند.
در یک نظرس��نجی که در اوایل س��ال ۲0۱۸ در م��ورد رهبریت نوآوری صورت گرفت -این نظرس��نجی از منبع 
اینترنتی متعلق به تیم های نوآوری سازمانی انجام شد- و از آنها درباره رایج ترین موانع نوآوری در شرکت های بزرگ 
و درباره چیزهایی که نوآوری را تقویت می کنند، پرسیده شد. پاسخ های دریافتی از ۲۷0 نفر از رهبران شرکت ها در 

نقش های رهبر استراتژیک، نوآوری و تحقیق و توسعه، بسیار راهگشا بود.
ما از پاس��خ دهندگان نظرس��نجی دعوت کردیم تا عوامل بیش��تری را ذکر کنند. پنج مانع اول، توسط یک سوم از 

پاسخ دهندگان ذکر شده بودند.
طبق نظر پاسخ دهندگان، پنج مانع نوآوری در سازمان های بزرگ عبارتند از:

۱-سیاست ها، رقابت های تجاری و عدم هماهنگی و اتحاد ) 55درصد از پاسخ دهندگان(:
بعضی از واحدهای کس��ب وکار و واحدهای عملکردی معتقدند که در حال حاضر نوآوری های خودش��ان را دارند 

و هرگونه ابتکار جدیدی، در حاشیه نوآوری های آنها قرار می گیرد. آنها به طور بالقوه بر سر منابع رقابت می کنند.
هر زمان که ابتکاری نوآورانه صورت می گیرد، ممکن اس��ت این احس��اس برای بسیاری به وجود آید که به اصطالح 
»پا در کفش« آنها گذاش��ته و وارد حوزه فعالیت آنها ش��ده اید. به ویژه اگر کسب وکار اصلی تان موفقیت آمیز باشد و 

به خوبی انجام شود.
رهبران ارشد ممکن است قادر نباشند به همه بحث هایی از این دست خاتمه دهند، اما می توانند آنچه که گروه های 

نوآور انتظار دارند را شفاف و نحوه حمایت بخش های دیگر از تالش های  آنها را مشخص کنند.
۲-مسائل فرهنگی )۴5درصد از پاسخ دهندگان(:

فرهنگ در ش��رکت های بزرگ معموال بر پایه تعالی عملکردی و رش��د قابل پیش بینی بنا می ش��ود. کارکنانی که 
تالش می کنند با آزمون و خطا تغییراتی را در سازمان ایجاد کنند، به ندرت با آغوش باز از ایشان استقبال می شود.

مخصوصا وقتی که آنها در حال کار کردن روی ایده هایی هستند که می توانند کسب وکارهایی که به ثبات رسیده اند 
را دگرگون کنند.

تحت تأثیر قرار دادن فرهنگ در شرکت های ثبت شده، درست مثل این است که در موزه مجسمه های قدیمی قدم 
بزنید و بخواهید تلنگری کوچک به مجس��مه های س��نگ مرمر وارد کنید. مطمئنا هیچ کس ش��ما را تشویق به انجام 

چنین کاری نخواهد کرد. چنین حرکاتی از سوی شما می تواند واکنش های زیادی به دنبال داشته باشد.
در حقیقت فرهنگ س��ازمانی در بس��یاری از سازمان ها به گونه ای است که نسبت به پذیرش نوآوری مقاومت نشان 
می دهد. در برابر چنین رویکردی ایجاد مکان های جدیدی که کارکنان بتوانند برای کار درباره پروژه ها دور هم جمع 
ش��وند، می تواند سازنده باشد، بنابراین باید انواع تازه ای از انگیزه ها را شناسایی کنید، رفتارهایی که مورد تشویق تان 

هستند را تشخیص و پاداش دهید. همچنین ایده های جدید و استعداد های متنوعی را به شرکت تان بیاورید.
۳- فعالیت سازمان بدون توجه به نشانه هایی که برای آینده  کسب و کار حیاتی هستند )۴۲درصد از پاسخ دهندگان(:
چگونه شرکت شما با توجه به نشانه های تغییر کسب و کارش را هدایت می کند؟ تا چه اندازه مطابق با تغییرات به 
وجود آمده عمل می کند؟ در بیش��تر ش��رکت ها، آگاهی از ورود استارتاپ های مخرب به بخش آنها یا آگاهی از تغییر 

رفتارهای خرید مشتریان وجود دارد.
در مواجهه با تغییرات احتمالی چه سازوکارهایی برای ایجاد همکاری با فروشندگان خارجی یا استارتاپ های دیگر 

دارید؟ آیا از واحد کسب و کار یا واحد عملکردی پایلوت تست )آزمون در مقیاس کوچکتر( می گیرید؟
شرکت ها بیش از حد، منتظر برنامه های ساالنه استراتژیکی هستند که از بیرون آنها را احاطه می کند، پیش از آنکه 

خودشان به تغییرات پویای بازار توجه کنند.
۴- کمبود بودجه )۴۱درصد از پاسخ دهندگان(:

بس��یاری معتقدند در بسیاری از بزرگ ترین ش��رکت ها و در صنایعی مانند فناوری، محدودیت بودجه، نباید مانعی 
برای نوآوری محس��وب ش��ود. در طول دهه ها، این صنایع، وظایف گسترده تحقیق و توسعه را تعریف کردند و انتظار 

می رود ایده های جدیدی که این شرکت ها را توانمند می کند، ایجاد کنند.
این در  حالی ا ست که تقریبا ۴0درصد از پاسخ دهندگان گفتند؛ ساالنه برای فعالیت های نوآوری آنها بودجه کمتر 

از 5 میلیون دالر اختصاص داده شده است و ۲۳درصد هم زیر یک میلیون دالر بوده است.
در اغل��ب م��وارد، با این س��طح از بودجه، می توان تنه��ا تیم نوآوری کوچکی را ایجاد کرد که ممکن اس��ت بعضی 
از کاره��ای توس��عه مفهومی، جمع آوری اطالعات یا آم��وزش روش های نوآوری به کارکنان را انج��ام دهد، اما تأثیر 

گسترده ای بر شرکت ندارد.
5- نبودن استراتژی یا دیدگاه صحیح )۳۶درصد از پاسخ دهندگان(:

آیا کارکنان نس��بت به نوآوری هایی که می خواهند انجام دهند کامال روشن و توجیه اند؟ آیا آنها به دنبال ایده هایی 
جهت ساده س��ازی عملیات و خدمت  رسانی بهتر به مشتریان یا توسعه مدل های کسب و کاری جدید حول محصوالت 
فعلی ش��ان هستند؟ بدون داشتن استراتژی منسجم و چش��م اندازی روشن برای دستیابی به اهداف نوآورانه سازمان، 

تالش های نوآوری تنها به انزوا منجر می شود.
جالب توجه است، پاسخ دهندگان به نظرسنجی گفتند که کمترین اهمیت »عدم حمایت مدیرعامل« است؛ به نظر 
می رسد مدیرعامل چکشی برای از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه کارکنان هوشمند تیم نوآوری نداشته باشد.

اما راه حل چیست؟
شفاف کنید که چرا مدیریت نوآوری ضروری است. درک صحیح و انگیزه برای کارکنانی اتفاق می افتد که در ایجاد 
تغییرات مثبت نقش دارند. الزم است ارتباطات منظم و یک پل ارتباطی بین تیم های نوآور با واحدهای کسب و کار و 

واحدهای عملیاتی به عنوان شرکای کسب وکار وجود داشته باشد.
یکی از عوامل اصلی نوآوری که توسط بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تحقیق ما به آن اشاره شد، توانایی آزمایش، 
یادگیری و تکرار بود. واقعا در سازمان یا کسب و کار شما کارکنان چگونه می توانند ایده های جدیدشان را بیازمایند، 

نتایج را جمع آوری  و دوباره آزمون  کنند؟
در نهای��ت، تعهد بلندمدت برای ایجاد و تداوم نوآوری در س��ازمان ضروری اس��ت. هنگام��ی که مدیران اجرایی و 
رهبران کسب وکار درباره نوآوری صحبت می کنند، باید این مساله را روشن کنند؛ از حاال به بعد نوآوری بیشتر شبیه 
یک برنامه ورزش روزانه اس��ت که باید به صورت مداوم به آن توجه ش��ود؛ نه یک عبارت جادویی که با گفتنش بتوان 

نتایج فوری ایجاد کرد.
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