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کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری

9 پیشنهاد برای کاهش 
التهاب بازار مسکن

»مستاجران در حال ترک تهران هستند« این خبری است که چندی پیش از زبان نایب رئیس اتحادیه امالک 
شنیده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نیز به خوبی این موضوع را تایید می کند؛ چراکه بعضا دو برابر شدن 
نرخ اجاره بها و عدم توان پرداخت نرخ های باالی اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، مس��تاجران را ناگزیر 
به مهاجرت به ش��هرهای اقماری تهران کرده اس��ت. در واقع، افزایش نرخ اجاره بها و عدم توان پرداخت نرخ های 
باالی اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، این روزها مستاجران را ناگزیر به کوچ به محله های پایین تر یا...
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پیمان ایالن ماسک و بزرگان 
تکنولوژی برای عدم توسعه 

هوش مصنوعی مرگبار

2

گاهـی اوقـات آینـده خیلی سـریع می رسـد؛ مثـل تلفن  
هوشمند یا هدست  واقعیت مجازی. در باقی موارد وعده های 

معجزه آسـای تکنولوژی با کنـدی ناامیدکننده ای 
عملی می  شوند؛ مثل ماجرای درمان سرطان یا...

پیش بینی های مجله »وایرد« از آینده زندگی بشری

7کارت پستال از آینده

یادداشت

بحران بی همتا

فع��ال بخ��ش خصوصی یک 
عن��وان کل��ی اس��ت و فعاالن 
رش��ته های مختل��ف اقتصاد از 
بازرگان��ی ت��ا تولید را ش��امل 
می شود. شرایط هر یک از این 
رش��ته های اقتص��ادی متفاوت 
اس��ت. بنگاه  هایی داریم که در 
عرصه تجارت فق��ط در داخل 
کش��ور و بعضی دیگر فقط در 
بازاره��ای خارج��ی و دیگرانی 
با ه��ر دوی ای��ن بازاره��ا کار 
می کنند. در بحرانی که اکنون 
در آن ب��ه س��ر می بری��م، هر 
یک از این ش��اخه ها مشکالت 
خاص خ��ود را دارد. اش��تراک 
هم��ه ام��ا در این اس��ت که از 
برای  بحران صدم��ه می بینند. 
در  صادرکنن��ده  م��ن  مث��ال 
ارتب��اط با صادرات، بازگش��ت 
پ��ول و مش��کالت مرب��وط به 
تعهدات ارزی ک��ه دولت برایم 
ایج��اد ک��رده و ن��رخ بی ثبات 
از  متفاوت��ی  وضعی��ت  دالر 
نس��خه  دارم.  واردکنن��دگان 
یکسانی برای همه وجود ندارد 
اما اگر مجموعه رخدادهایی که 
به طور مش��ترک همه را تحت 

تاثیر ق��رار داده لحاظ 
3کنیم، به شرایط...

 رضی
حاجی آقامیری

 عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران
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شروع برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی

2 راهکار وزیر ارتباطات برای تثبیت بازار تلفن همراه
وزیر ارتباطات از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته 
آینده خبر داد و گف��ت: ترخیص تلفن های همراه از 
گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی، دو راهکار 
دولت ب��رای تثبیت بازار این کاالس��ت. محمدجواد 
آذری جهرمی اما در حالی از تثبیت بازار تلفن همراه 
در هفته آینده خبر داده که دو هفته پیش نیز وعده 
داده بود وضعیت بازار تلفن همراه به زودی به سامان 
می رس��د. اما این تنها خبر وزی��ر ارتباطات نبود و او 
دیروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران، از 
مردم بابت ارس��ال پیامک های تبلیغاتی عذرخواهی 
ک��رد و در عی��ن حال، از ش��روع برخ��ورد قضایی با 
ارس��ال کنندگان پیامک های تبلیغات��ی از این هفته 

خبر داد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، محمدج��واد آذری جهرمی روز 
چهارش��نبه در حاشیه هیات دولت گفت: برای ثبات 
بازار قرار ش��د بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه 
داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوش��ی 

توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، کمیته 
ثبت تلفن همراه متش��کل از وزارتخانه های مختلف 
درخص��وص چگونگ��ی عرضه این گوش��ی ها به بازار 
همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه 

اعالم آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی 
به نرخ ارز وابسته است که در این زمینه سه شنبه شب 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در تصمیم گیری برای 
این مسئله اعالم کردند که ارز مورد نیاز واردات برای 
گوش��ی های زیر 300 دالر به گروه دوم تعمیم شده 
و از طری��ق س��امانه نیما و برای گوش��ی های باالی 
300 دالر از گروه سوم کاالیی تامین شود؛ این اقدام 

تاحدودی وضعیت بازار را مشخص می کند.
آذری جهرم��ی عدم تثبیت ب��ازار موبایل را متاثر 
از طوالنی ش��دن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست 
و گفت: با تش��کیل جلس��ه معاونان به نظر می رسد 
از هفته آینده ش��رایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا 

شود. 
وی درب��اره واردات تلفن های هم��راه با تعرفه های 
باال نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست 
خب��ری خود اعالم کردند تعداد زی��ادی از این افراد 
بازداش��ت ش��ده و با ارائه اطالعات الزم به دس��تگاه 
قضایی، پرونده این افراد در دس��ت رسیدگی است و 
در کوتاه مدت و با جدیت دس��تگاه قضا نتایج خوبی 

حاصل خواهد شد. 
تهمت زدن به دولت به نفع مصلحت کشور نیست 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات در واکنش به 
ادعای رئی��س س��ازمان پدافند غیرعام��ل مبنی بر 
قرارداشتن س��رورهای »هات گرام و تلگرام طالیی« 

در طبقه نهم ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت 
واق��ع در می��دان ام��ام)ره( و اقدامات وزی��ر در رد 
این مس��اله تبلیغاتی اس��ت، گفت: »به طور طبیعی 
کس��ی ک��ه کار تبلیغات��ی انجام می دهد پاس��خش 
باید تبلیغاتی باش��د؛ گفت��ن اینکه در طبقه نهم این 
س��اختمان تجهیزاتی وجود دارد، ادعایی اس��ت که 
باعث می ش��ود مخاط��ب نهایی تص��ور کند صحبت 
ایش��ان با این جزئیات و ضریب دق��ت به طور قطع 
درس��ت اس��ت، درحالی که ایش��ان باید بگویند چرا 

چنین ادعایی را مطرح کرده اند.«
وی ادام��ه داد: »تصمیم گی��ری ب��رای فعالیت دو 
نس��خه یادش��ده )هات گ��رام و تلگ��رام طالیی( در 
زم��ان گذار در مرکز ملی گرفته ش��ده اس��ت؛ دو تا 
سه دس��تگاه در فرآیند کش��ور خالف تصمیم گیری 
مرجع قانونی مرک��ز ملی صحبت می کنند، مصاحبه 
می دهند و به دولت تهمت می زنند که این یک اقدام 

پینگ پنگی است که به مصلحت کشور نیست.«
آذری جهرم��ی اضاف��ه ک��رد: »وقتی م��ی گوییم 
امکانات��ی در اختیار اینها قرار نداده ایم روی حرفمان 
هس��تیم، زی��را بنای ما این اس��ت که م��ردم بدانند 
چیزی ب��رای پنهان ک��ردن نداری��م؛ در هر صورت 
تصمیم��ی بود که در مرکز ملی گرفته ش��ده که این 

دو نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.«
آغاز برخورد قضایی با ارسال کنندگان 

پیامک های تبلیغاتی
وزی��ر ارتباط��ات در ادامه با پ��وزش از مردم برای 
ارسال پیامک های تبلیغاتی که مزاحمت هایی ایجاد 
می کند، گفت: برای جلوگیری از ارس��ال پیامک های 

تبلیغاتی با تمام توان ورود کرده ایم.
وی افزود: با وجود همه تالش ها با ایجاد کانال ها، 
روال های توصیه ای و ایجاد س��امانه، نتایج حاصل از 

فعالیت ها رضایت بخش نبوده است. 
آذری جهرم��ی اظه��ار داش��ت: در ای��ن هفت��ه 
ب��ا تصمیم گی��ری ص��ورت گرفت��ه مق��رر ش��د ب��ا 
ارس��ال کنندگان پیامک های تبلیغاتی که با دریافت 
سودهای آنچنانی، برای مردم مزاحمت هایی را ایجاد 

می کنند برخورد قضایی صورت گیرد. 
وی اضافه کرد: تاکنون تالش داشتیم برای برخورد 
با ای��ن افراد در خارج از فض��ای قضایی ورود کنیم، 
اما این امر عملیاتی نش��د، بنابراین نخستین پرونده 
این دس��ت از متخلفان برای سازمان تنظیم مقررات 
ارسال ش��ده تا در دادس��را روند قانونی خود را طی 

کند.
آذری جهرم��ی گفت: همچنین ب��رای کاهش این 
مزاحمت ها اق��دام به افزایش موان��ع دیگری کردیم 
تا با باال ب��ردن هزینه این فعالیت ه��ا، بتوانیم تعداد 

پیامک های تبلیغاتی را کاهش دهیم.

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟
اولین قدم برای هدفمند کردن مصرف سوخت در کشور 
با سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین و به کارگیری کارت 
س��وخت، 11 سال پیش برداشته ش��د. قدمی که عمر آن 
حدود هشت سال بود و در خرداد 1394 با تک نرخی شدن 
بنزین کارت های س��وخت در ظاهر ابقا شدند، اما در باطن 
و به مرور زمان کارت های س��وخت شخصی تقریبا حذف 
شدند و در حال حاضر اکثر مردم با کارت سوخت جایگاه دار 

سوخت گیری می کنند.
به گزارش ایسنا، به موجب بند »و« و تبصره 13 قانون 
بودجه سال 1386 و برابر تصمیمات 30 خردادماه سال 
1386هیئت نمایندگان ویژه در تبصره 13 قانون مذکور، 
از س��اعت 24 پنجم تیرماه س��ال 1386س��همیه بندی 
بنزین برای کلیه وسایط نقلیه بنزین سوز، اعم از خودرو 
و موتورس��یکلت و صرفاً با اس��تفاده از کارت هوش��مند 

سوخت اعمال شد.
این اقدام تاثیر مثبتی روی مصرف بنزین داش��ت و در 
سال 138۵ میزان مصرف ۷3.660 بود که این میزان در 
س��ال 1386 با منفی 12 درصد رشد به 64.4۵0 رسید. 
این اتفاق ناشی از آغاز سهمیه بندی سوخت در ایران و 
صدور کارت هوشمند بود. میزان مصرف بنزین در کشور 
تا س��ال 1393 بین 64 ت��ا 69 میلیون لیتر باقی ماند و 

حتی در سال 1390 به ۵9 میلیون لیتر نیز رسید.
بنزین در سال 1394 تک نرخی و کارت های سوخت 
دیگر شارژ نشد و اکنون با گذشت حدود سه سال از تک 
نرخی شدن بنزین و درحالی که اکثریت قریب به اتفاق 
جامعه از کارت س��وخت جایگاه دار برای س��وخت گیری 
اس��تفاده می کنند. زمستان سال گذش��ته شرکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفتی اع��الم کرد طبق 
مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان 
س��وخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد.ضمن 
اعالم این خبر تاکید ش��د افرادی که فاقد کارت سوخت 
هس��تند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت 
ب��ه اخذ کارت س��وخت اق��دام کنند.البت��ه این موضوع 
ش��ائبه هایی را درمورد دو نرخی و س��همیه بندی شدن 
بنزین ایجاد کرد اما این امر تا کنون محقق نشده است.
هرچند علی رضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی در آخرین اظهارات 
خود اعالم کرد استفاده از کارت سوخت زمانی که بنزین 

تک نرخی ش��د مزیت چندانی برای مشتری نداشت، اما 
در مانیتورینگ مصرف کمک کرد. فعال موظف هس��تیم 
از کارت سوخت اس��تفاده کنیم. اینکه چه تصمیمی در 
مورد بنزین گرفته ش��ود، هنوز مشخص نیست و چیزی 

به ما ابالغ نشده است.
ب��ه گفته وی یکی از راهکارهای��ی که می تواند جلوی 

مصرف زیاد بنزین را بگیرد، سهمیه بندی بنزین است.
از سوی دیگر با استفاده مجدد از کارت سوخت می تواند 
تعداد شکایاتی که مربوط به تخلف جایگاه ها است را کاهش 
دهد.اکن��ون بیش از 21 میلیون کارت س��وخت در اختیار 
صاحبان خودروهاست، اما مشخص نیست چند نفر کارت 
خود را در اختیار دارند یا چند نفر آن را گم کرده اند. زمانی 
که مردم از کارت س��وخت خودشان استفاده کنند، میزان 
شکایات و اعتراض ها کاهش می یابد، زیرا فرد از صفر بودن 
حجم بنزین در ابتدای س��وخت گیری مطمئن اس��ت، اما 
استفاده از کارت سوخت جایگاه دار، گاهی اوقات ابهام هایی 
ب��ه دنب��ال دارد، بنابراین اس��تفاده از کارت های س��وخت 

شخصی باید در اولویت قرار گیرد.
با اس��تفاده از کارت های س��وخت ش��خصی می توان 
مقدار مصرف سوخت را با در نظر گرفتن جزئیاتی مانند 
مصرف س��وخت در انواع خودروها یا پراکندگی مناطق 
کم مصرف و پرمصرف بررس��ی ک��رد. این نوع اطالعات 

برای مدیریت مصرف سوخت کشور بسیار مهم است.
در این راس��تا، محمد ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا 
با تاکید بر اینکه س��امانه هوشمند سوخت بستری برای 
مدیریت مصرف اس��ت، اظهار کرد: اب��زاری به نام کارت 
هوش��مند س��وخت این ام��کان را به مدیری��ت مصرف 
س��وخت می دهد تا بر اس��اس میزان مصرف خودروها 
نظام هایی در کش��ور پیاده شود. برای مثال در سال 86 

بنزین چندنرخی به مردم ارائه شد.
وی با اشاره به میزان مصرف سوخت قبل از دو نرخی 
شدن قیمت س��وخت اظهار کرد: متوسط میزان مصرف 
س��وخت در س��ال 8۵ حدود ۷4 میلیون لیت��ر در روز 
بود که با اجرای س��همیه بندی س��وخت متوسط مصرف 
در س��ال اول اجرای طرح 13 درص��د کاهش یافت و تا 
پایان س��ال 86 ب��ه حدود 6۵ لیتر رس��ید. بنابراین این 
س��همیه بندی منجر ش��د روند افسارگس��یخته مصرف 

سوخت در کشور مهار شود.

این کارش��ناس صنایع پایین دس��تی نفت با اشاره به 
سیاس��ت وزارت نفت در س��ال های اخیر گفت: سیاست 
وزارت نفت این بود که س��امانه هوش��مند سوخت را در 
حاش��یه ببرد زیرا دولت در نظر داشت تکلیفی که قانون 
هدفمند کردن یارانه ها برگردنش گذاشته بود و طبق آن 
بای��د قیمت فرآورده های مای��ع را 90 درصد فوب خلیج 
فارس تعیین می کرد، انجام دهد و به همین دلیل نقش 

کارت سوخت در پروسه سوخت گیری کمرنگ تر شد.
ابراهیمی ادامه داد: با توجه به استراتژیک بودن بنزین 
و گازوئیل در ایران دولت نتوانس��ت تکلیف قانونی خود 
را اج��را کن��د و در حال حاضر علی رغ��م به مدار آمدن 
ف��از یک و دو پاالیش س��تاره خلیج فارس ب��ا توجه به 
شرایط اقتصادی کشور زمزمه های استفاده مجدد کارت 

هوشمند سوخت به گوش می رسد.
وی با بیان اینکه اس��تفاده از کارت س��وخت گزارش 
دقیقی از میزان مصرف ارائه می کند، گفت: الزم اس��ت 
در نظر داش��ته باش��یم مصرف بنزین در کشور به دالیل 
متع��دد ک��ه مهم تری��ن آن عدم فرهنگ س��ازی مصرف 
سوخت اس��ت، بس��یار باال بوده و طی س��ال های اخیر 
روند رو به رش��دی داش��ته اس��ت. باید توجه داشت که 
حتی با وجود اینکه پیش بینی ش��ده ب��ا به مدار آمدن 
فاز س��وم پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس ایران از واردات 
بنزین بی نیاز می ش��ود، بای��د گفت این موضوع طوالنی 
مدت نخواهد بود و ممکن اس��ت باز هم نیازمند واردات 

بنزین شویم.
این کارش��ناس صنایع پایین دستی نفت در ادامه در 
مورد اهمیت اس��تفاده از کارت سوخت توضیح داد: باید 
برای برنامه ریزی، اطالعات آماری دقیقی داش��ته باشیم 

تا بتوانیم مصرف سوخت را مدیریت کنیم.
ابراهیم��ی  در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که آی��ا الزام 
اس��تفاده مجدد از کارت س��وخت، زمینه ساز دو نرخی 
یا س��همیه بندی ک��ردن بنزین اس��ت یا خی��ر؟ گفت: 
وزارت نفت تاکید کرده اس��ت ک��ه دولت برنامه ای برای 
س��همیه بندی یا چند نرخی کردن س��وخت ن��دارد. اما 
زمانی که بس��تر آن ایجاد ش��ود، این امکان را در اختیار 
دولت قرار می دهد که در مواقع لزوم از این ابزار استفاده 
کند. باید گفت دولت در این زمینه دارد اقدام پیشگیرانه 

انجام می دهد.



گاه��ی اوقات آینده خیلی س��ریع می رس��د؛ مثل تلفن  هوش��مند یا 
هدست  واقعیت مجازی. در باقی موارد وعده های معجزه آسای تکنولوژی 
با کندی ناامیدکننده ای عملی می  ش��وند؛ مثل ماجرای درمان سرطان 
یا برنامه ریزی DNA انس��انی. مجله »وایرد« در ویژه نامه ای دس��ت به 
چند پیش بینی درباره زندگی بش��ر در آینده  دور و نزدیک زده اس��ت، 
پیش بینی ه��ا با تغیی��رات و وقایع��ی قریب الوقوع آغاز می ش��وند و در 
آینده ای دوردست تر به پایان می رسند. در گزارش مجله »وایرد« به نقل 

از »آینده نگر« می خوانیم:
1-حمالت سایبری شهرتان را خاموش می کند

در طول دهه های اخیر با نوع جدیدی از شخصیت منفی در فیلم های 
پلیسی آشنا شده ایم: هکرهایی که خط لوله های گاز را منفجر می کنند 
ی��ا نیروگاه های ب��رق را از کار می اندازند، اما تا همین چند س��ال پیش 
کس��ی این شخصیت ها و داس��تان ها را جدی نمی گرفت. خبر بد اینکه 
هکره��ا کم کم دارن��د از هالی��وود جل��و می زنند. فقط در طول س��ال 
گذشته پژوهشگران توانس��ته اند دو نرم افزار پرقدرت را کشف کنند که 
سیستم های کنترل صنعتی را هدف قرار داده بود. اولی که به هکرهای 
روس مرتبط بود توانس��ت یک س��وم برق پایتخت اوکراین را در س��ال 
2016 قطع کند. دومی که در س��ال 201۷ یک مرکز نفت و گاز را در 
عربس��تان سعودی از کار انداخت. اس��لحه دیجیتال در حمله عربستان 
این قابلیت را داشت که بدون سر و صدا سیستم های ایمنی را خاموش 
کند و هرج ومرجی مرگبار به وجود بیاورد. با گذشت حدود یک دهه از 
خرابکاری سازمان امنیت ملی آمریکا در یک مرکز اتمی ایران به کمک 
ویروس اس��تاکس نت، حاال باقی کشورها به رقابت تسلیحاتی دیجیتال 

پیوسته اند.
اتفاقات اخیر و چندین حمله هکری س��نتی تر دیگر به زیرس��اخت ها 
بخش��ی از یک جریان بزرگ تر اس��ت: گروه های هک��ری که با حمایت 
دولت ها سیس��تم های کنترل صنعتی کشور دیگر را هدف قرار می دهند 
در طول س��ال های اخیر به ش��دت قوی و زیاد ش��ده اند. رابرت ام. لی، 
تحلیلگر س��ابق سازمان امنیت ملی آمریکاو مدیرعامل شرکت امنیتی    
دراگس می گوید که س��ال گذشته ش��رکتش پنج گروه جدید هکر های 
دولتی را شناس��ایی کرده است که روی زیرساخت ها تمرکز دارند، یکی 
از آنها گروهی روس��ی است که به اعتقاد دولت آمریکا توانسته در چند 

 مرکز خدمات شهری نفوذ کند. 
خراب��کاری دیجیتال در سیس��تم های برق، آب رس��انی و تاسیس��ات 
پتروش��یمی دو هدف را دنبال می کند: هم س��یگنال های تهدیدکننده 
به کش��ور مقصد می رس��اند و هم ابزارهایی را امتح��ان می کند که در 
جنگ های احتمالی آینده به کار خواهند آمد. چندین کش��ور به شدت 
در حال رقابت بر سر تکنیک های هک هستند و بقیه هم تالش دارند به 
سرعت وارد این بازی شوند. به گفته لی »بازنده ها در این میان صاحبان 
زیرساخت های غیرنظامی هستند.« یک گروه بازنده دیگر هم داریم: هر 

کسی که از برق استفاده می کند.
ازجمله خطرناک ترین سالح های دیجیتال عبارتند از:

Industroyer: این بدافزار )Malware( احتماال روس��ی توانست 
یک سوم الکتریسیته شهر کیف را خاموش کند. ساختار قطعه قطعه این 
بدافزار به آن اجازه می دهد که به آس��انی با وضعیت دیگر کشورها خود 

را وفق بدهد و بتواند به چندین هدف هم زمان حمله کند.
Triton: این بدافزار برای از کار انداختن سیس��تم هایی طراحی شده 
که بر ش��رایط فیزیکی ساختمان های حس��اس نظارت می کنند. تریتان 
سال گذشته باعث ش��د عربستان سعودی یکی از تاسیسات نفت و گاز 

خود را تعطیل کند.
Dragonfly : هکرهای روس اخیرا به کمک این بدافزار توانس��تند 
ب��ه چندین نی��روگاه برق در آمریکا نفوذ کنند. نفوذ در ش��بکه آنچنان 
عمیق ب��ود که آنها توانس��تند از صفحه مانیت��ور کامپیوتر های کنترل 
سیس��تم، اسکرین ش��ات بگیرند. بنا به اعالم شرکت امنیتی سیمانتک، 
هکرها توانایی این را داش��تند که سوئیچ ها را خاموش و روشن کنند اما 

این کار را نکرده اند.
2-روبات ها مراکز خرید بزرگ را اشغال می کنند

 صنعت خرده فروشی در آمریکا در حال تجربه مرگی دردناک است و 
کسی نمی تواند جلویش را بگیرد. مال ها و فروشگاه های بزرگ در حومه 
شهرها خالی می شوند و چیزی جز پارکینگ های خالی و ساختمان های 

مخروبه از آنها به جا نمی ماند.
آنهایی که ورشکس��ته نشده اند البته نور امیدی دارند: تعطیلی فروشگاه، 

تبدیل آن به انبار و مراکز بسته بندی و ارسال کاالها. ما این روزها با موبایل و 
کامپیوتر خرید می کنیم و اصوال می خواهیم اجناس همان روز به دست مان 

برسد و این نیازمند انبارهای بزرگ و تدارکات است.
نکته اینجاس��ت که تعداد زیادی از فروشگاه های زنجیره ای به دنبال 
اس��تفاده از روبات ها در حوزه جمع آوری و بس��ته بندی کاالی ارس��الی 
هس��تند. آمازون همین حاال هم از روبات های نس��بتا قابل اطمینانی در 
انبارهایش اس��تفاده می کند و رقبا هم در حال آزمایش روبات های خود 
هستند. شرکت Boxed که استارتاپ در حوزه عمده فروشی به حساب 
می آید ماش��ین های روبات��ی خودمختاری دارد ک��ه در انبار می گردند، 
هروقت به کاالی مورد نیاز رس��یدند چراغ قرمزش��ان روشن می شود و 
اینجا یکی از کارکنان - انسان، نه روبات - جنس را درون محفظه ماشین 
پرتاب می کند. به گفته چیه هوانگ، مدیرعامل شرکت، »سیستم جدید 

باعث صرفه جویی خارق العاده ای در هزینه ها شده است.«
 3-ما احساسات مان را مثل عکس های مان به اشتراک خواهیم 

گذاشت
احتماال متوجه ش��ده اید که س��رویس های رایگان آنالی��ن - ایمیل، 
اینس��تاگرام یا فیس بوک - در اصل رایگان نیس��تند و این شرکت ها در 

اصل به جای پول از شما اطالعات شخصی تان را می گیرند.
ما بدون آنکه ش��رایط اس��تفاده نرم افزارها و خدم��ات را بخوانیم آن 
را می پذیریم و به ش��رکت ها اجازه می دهی��م عکس های مان، موقعیت 
مکانی م��ان و چیزهایی را که الیک می زنیم ببینند و در اختیار داش��ته 
باش��ند. آنه��ا در عوض به ما ایمیل مجانی، موس��یقی رای��گان و امکان 
جس��ت وجو در اینترن��ت را می دهند، اما این رای��گان بودن برای جهان 
گران تمام شده است: هکرها و شرکت های دیتا با جمع آوری و استفاده 
از همین اطالعات، با ارائه آگهی های هدف دار در ش��بکه های اجتماعی 

پیروزی ترامپ را تسهیل کردند.
نکته اینجاس��ت که اطالعاتی که به اش��تراک می گذاریم قرار اس��ت 
خصوصی تر هم بش��ود. سال هاست که ش��رکت ها تالش می کنند راهی 
ب��رای ورود ب��ه ذهن ما پی��دا کنند و ب��ه دنبال فهم بهت��ر حالت های 
چهره مان هستند. برای کامپیوتر آسان است که مثال لبخند را در عکس 
یا فیلم تش��خیص دهد اما فهم معنای این لبخند چیز آسانی نیست. با 
این حال پیش��رفت در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق ماشینی 
به ش��رکت ها کمک کرده بتوانند نش��انه های ریز تغیی��ر مود ما را بهتر 

متوجه بشوند.
ب��ه زودی در آینده، وقتی موبایل نو می خرید یا برنامه جدیدی نصب 
می کنید موقع پذیرفتن ش��رایط استفاده، احتماال می پذیرید که موبایل 
می توان��د حرکت ه��ای چهره تان را دنب��ال و احساس��ات تان را درک و 
ثبت کند. این از جهاتی به نفع مان خواهد بود. س��یری اپل و الکس��ای 
آمازون مکالمات بهتری را با ش��ما انج��ام خواهند داد و خرید به کمک 
موبایل بهتر و ش��خصی تر از قبل خواهد شد. آیا احتمال سوءاستفاده از 
احساس��ات شما وجود خواهد داش��ت؟ آیا حریم خصوصی تان بیشتر از 
گذشته نقض خواهد ش��د؟ بدون تردید. اما تجربه شبکه های اجتماعی 
نش��ان داده که این چیزها زیاد برای مردم مهم نیس��ت. ما مدت هاست 
اطالع��ات ش��خصی مان را تقدیم ش��بکه های اجتماع��ی کرده ایم. حاال 

احساسات مان را هم به آنها خواهیم داد.
4-ما ژن ها را ویرایش خواهیم کرد، اما نه آنطور که فکرش را می کنید

در مدت زم��ان کوتاه��ی که از معرف��ی تکنولوژی ویرای��ش ژنتیکی 
کریس��پر می گ��ذرد آنچ��ه توجه عموم را ب��ه خود جلب ک��رده قدرت 
احتمالی این تکنولوژی در درمان بیماری هاس��ت. دانشمندان متخصص 
کریس��پر تازه آزمایش روی نمونه های انس��انی را در حوزه های مقابله با 
س��رطان و کم خونی آغاز کرده اند. ام��ا در این حوزه ها راهی طوالنی در 
پیش داریم. در کوتاه مدت، کریس��پر در حوزه های دیگری زندگی ما را 
آسان تر خواهد کرد. مثال به زودی شاهد چیزی شبیه کیت های خانگی 
آزمای��ش بارداری خواهیم بود، به ای��ن ترتیب با تماس ادرار، آب دهان 
ی��ا قطره ای از خ��ون ما با این کیت، به ما خواه��د گفت که دچار فالن 
بیماری ویروس��ی شده ایم یا فالن جهش ژنتیکی احتمال سرطان را در 

ما افزایش داده است.
5- روبو- کامیون ها جاده ها را درمی نوردند

صنع��ت 6۷6 میلیارد دالری حمل و نقل جاده ای بار با بحرانی جدی 
دست و پنجه نرم می کند: کمبود راننده. این شغل، شغل جذابی نیست: 
راننده ها مجبورند هفته ها از خانه و خانواده دور باش��ند و س��اعت های 
طوالنی خس��ته کننده را در جاده بگذرانند. این باعث ش��ده پیدا کردن 

و حفظ راننده ها به ش��دت دشوار ش��ود. افزایش جمعیت و بهبود وضع 
اقتصاد آمریکا باعث ش��ده صنعت حمل و نق��ل فقط برای عقب نماندن 
از تقاضای بازار به ۵0 هزار راننده جدید نیاز داش��ته باشد. طبق برآورد 
انجمن کامیون داران آمریکا، تا س��ال 2026 ای��ن رقم به 1۷4هزار نفر 

خواهد رسید.
پس جای تعجب نیس��ت که خودروس��ازان سنتی مثل ولوو و دایملر، 
غول های تکنولوژیک مثل اوبر و وایمو و ایالن ماسک شرکت تسال همه 
به فک��ر کامیون های بدون راننده افتاده اند. هر کدام این ش��رکت ها راه 
متفاوتی را برای مس��یرهای ش��لوغ داخل و حومه شهر که هنوز نیاز به 
راننده انسانی هس��ت برگزیده اند، اما در ش��اهراه ها سفرهای آزمایشی 
آغاز ش��ده است. کامیون های بدون راننده در سرتاسر کلرادو بار نوشابه 
حمل کرده اند، در جنوب شرقی آمریکا محموله های یخچال را به مقصد 

رسانده اند و در فلوریدا به توفان زده ها آب رسانده اند.
 6- شما در واقعیت مجازی سر کار خواهید رفت

 دو تکنول��وژی واقعیت مج��ازی و واقعیت افزوده به آهس��تگی وارد 
مصارف صنعتی می شوند - از بخش فروش گرفته تا جراحی - اما هنوز 
تا زمانی که این تکنولوژی ها بتوانند کارمندان و کارکنان ش��رکت ها را 
از شر موس ها و مانیتورها خالص کنند راه درازی داریم. مسیر احتماال 

این گونه خواهد بود:
اول ش��ما می تواند از نرم افزارها و اپ های معمول در واقعیت مجازی 
اس��تفاده کنید. اپ هایی مثل Bigscreen و Virtual Desktop به 
ش��ما اجازه می دهند که با کامپیوتر خود در محیط واقعیت مجازی کار 
کنید. یعنی هدس��ت واقعیت مجازی روی صورت تان است و از کیبورد 
معمول خود اس��تفاده می کنید )اگر بتوانید بدون نگاه کردن به کیبورد 
تایپ کنید( یا از کیبورد مجازی در هوا اس��تفاده می کنید که این  یکی 
بسیار کند خواهد بود. شرکت Logitech در حال طراحی کیتی است 
ک��ه به کارب��ران اجازه می ده��د کیبوردهای واقعی ش��ان را در واقعیت 

مجازی دنبال کنند.
در ای��ن می��ان بخش��ی از هدس��ت های واقعی��ت مجازی بی س��یم 
خواهند ش��د. هدس��ت های بی س��یم بی نیاز به کامپیوتر امسال و سال 
آینده جایگزین کامپیوتر کاری ش��ما نخواهند ش��د، آنها بیش��تر شبیه 
اس��مارت فون های قوی خواهند بود و البته هر سال بر قدرت شان افزوده 
خواهد ش��د. همین حاال چیپس��ت های واقعیت مج��ازی کوالکوم این 
توانایی را دارند که حرکت چش��م شما را رصد و از اتاق  تان نقشه برداری 
کنن��د تا بتوانید در واقعیت مجازی اتاق تان راه بروید. هدس��ت  واقعیت 
H mixed-reality( مایکروسافت با نام - )ففزوده و واقعیت ترکیبی 
lolens همی��ن حاال هم بی نیاز به موبای��ل عمل می کند اگرچه میدان 

دیدش بسیار کوچک است.
پس حدود پنج سال طول می کشد که بتوانید مانیتور را دور بیندازید 
و هدست یا دستگاه پوشیدنی دیگری را جایگزینش کنید. ممکن است 
واقعیت مجازی باش��د یا واقعیت افزوده. یا ممکن است این دستگاه هر 
دو کار را انجام دهد. به هر حال باید آن را روی صورت تان بگذارید و اگر 

بخواهید در جلسه کاری شرکت کنید مجبورید آن را بردارید.
7-بالک چین اینترنت را از نو می سازد

 از دید آرمان گرایان اینترنت، بالک چین تکنولوژی مدهوش کننده ای 
است. بالک چین دقیقا چیست؟ یک نوع سیستم ثبت اطالعات. تفاوتش 
با سیس��تم های دیگر این اس��ت که اطالعات ذخیره شده روی آن میان 
همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شود و این یعنی با استفاده از 
رمزنگاری امکان حذف و دستکاری اطالعات ثبت شده تقریبا غیرممکن 

است.
واحده��ای پولی رمزنگاری ش��ده، مثل بیت کوین، ب��دون بالک چین 
امکان ادامه حیات ندارن��د، اما بالک چین به دلیل مهم تری مورد توجه 
فعاالن اینترنتی است. این سیستم به سرویس های آنالین اجازه می دهد 
که مالکیت پراکنده داش��ته باشند یعنی توس��ط مرجع مرکزی کنترل 
نش��وند. می خواهید از ش��ر اوبر خالص شوید؟ دس��ت کم سه گروه در 
حال ساخت اپ هم س��فری آنالین به کمک بالک چین هستند. دوست 
Ope -  ددارید از آمازون خرید کنید؟ یک بازار تمرکززدایی شده با نام
Bazaar تازه تاس��یس ش��ده اس��ت. می خواهید دیتا در جایی ذخیره 
کنید؟ می توانید به کمک سرویس Storj و بالک چین از فضای اضافی 
کامپیوتر دیگران اس��تفاده کنید. بشر در دنیای آنالین تاکنون با چنین 
راه رادیکالی روبه رو نش��ده است؛ راهی که می تواند غول های تکنولوژی 
را زمین گیر کند و شرکت هایی با مالکیت پراکنده را جایگزین آنها کند. 

پیش بینی های مجله »وایرد« از آینده زندگی بشری

7کارت پستال از آینده
دریچه

روایت »فوربس« از واکنش آمریکایی ها به سیاست تعرفه ای 
ترامپ

همه آمریکا مخالف ترامپ نیست
در ماه های اخیر تهدیدها و اقدامات تعرفه ای رئیس جمهور آمریکا 
از یک س��و و واکنش شرکای تجاری این کشور از سوی دیگر باعث 
ش��ده اس��ت تا برخی رس��انه های جهان بارها خطر بروز یک جنگ 
تجاری تمام عیار را هش��دار دهند. اگر نگرانی های نشریات معتبری 
مانند وال استریت ژورنال، فایننشال تایمز، اکونومیست و . . . درست 
باش��د و جنگ تج��اری رخ دهد، آنگاه همه طرفی��ن درگیر و البته 
س��ایر کشورهای جهان به ش��دت آس��یب خواهند دید، اما اگر آنها 
بیش از حد کش��مکش های اخی��ر را جدی گرفته باش��ند و کار به 
جنگ تجاری نکشد، شاید توافقنامه های تجاری جدیدی از دل این 
اتفاق��ات بیرون آیند که حتی به س��ود اقتصاد جهانی تمام ش��وند. 
شرکت ها و مؤسسات تجاری که اغلب مجبورند بلندمدت فکر کنند، 
رویکرد »بگذار ببینیم چه می ش��ود« را در پیش گرفته اند. در حال 
حاضر کمتر کس��ی متقاعد شده است که درگیری های تجاری بین 
واشنگتن و پکن تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ ادامه خواهد 
یاف��ت. از طرفی این احتمال وجود دارد که ترامپ تنها تا دو س��ال 
دیگر در اتاق بیضی کاخ سفید باقی بماند و پس از آن جای خود را 
به نفر بعدی –که احتماال رویکرد تجاری متفاوتی خواهد داش��ت- 
بده��د. برخی کش��اورزان آمریکایی از اینکه محصوالت ش��ان روی 
دست ش��ان باد کرده است، عصبانی هستند، اما شدت این عصبانیت 
هنوز به حدی نیست که دموکرات های رقیب ترامپ بتوانند بر امواج 
آن س��وار شوند. جان بیز، تحلیلگر شورای صادرات دانه سویا آمریکا 
در ای��ن خصوص می گوید: »من از لحاظ سیاس��ی درک می کنم که 
چرا چینی ها تصمیم گرفتند که بر واردات دانه سویا از آمریکا تعرفه 
وض��ع کنند، اما این یک تصمیم عجوالنه ب��ود زیرا آنها از این پس 
باید هزینه بیشتری را برای وارد کردن دانه سویا از برزیل بپردازند. 
نمی دانم که آیا این وضعیت میان مدت به زیان جمهوریخواهان تمام 
خواهد ش��د یا خیر. البته این شانس وجود دارد که قبل از انتخابات 

کنگره همه این مسائل حل وفصل شود.«
در حالی که برخی ش��رکت های غربی از قبل به دالیلی همچون 
تغییرات زنجیره تأمین، مس��ائل مالیاتی، تالش برای دس��تیابی به 
نیروی کار ارزان تر و . . . به دنبال فراهم ساختن مقدمات خروج از 
چین بوده اند، کشمکش های تعرفه ای اخیر باعث شده است که آنها 

در صدد سرعت بخشیدن به این فرآیند برآیند.
ناتان رزنیک، مدیرعامل اس��تارتاپ آمریکایی Sourcify در این 
رابطه می گوید: »با توجه به درگیری های تعرفه ای اخیر ش��رکت ها 
دیگ��ر برای تولی��د کردن محصوالت ش��ان در چین زیاد مش��تاق 
نیستند. خود ما در حال حاضر در هند، بنگالدش، ویتنام، فیلیپین 
و مکزیک خط تولید داریم. تولید کاالهایی مانند البس��ه، در خارج 
از چی��ن ارزان تر تمام می ش��ود زیرا در کش��ورهای دیگر می توان 
کارگران آش��نا به برش و دوخت به وفور پیدا کرد. با این تعرفه های 
جدیدی که در راه هس��تند، چرا بخش��ی از تولید خود را به خارج 
از چی��ن منتق��ل نکنیم؟ مدیران ش��رکت ها می گویند ترس از این 
تعرفه ها انگیزه خارجی ها را برای تولید در چین کاهش داده است.«

به نظر می رس��د در پش��ت پ��رده اتفاقات زی��ادی در حال وقوع 
باش��د. اف��راد خوش بین در آمری��کا معتقدند توافقات پش��ت پرده 
در نهایت به س��ود آمری��کا خواهد بود، ام��ا بدبین ها چنین نظری 
ندارند. کاپیتالیس��ت های جمهوریخواه کم کم دارند صبر خود را در 
براب��ر اقدامات حمایت گرایانه ترامپ –که مخالف آموزه های اقتصاد 
سرمایه داری است- از دست می دهند و سوسیالیست های دموکرات 
نمی دانن��د چه واکنش��ی از خود نش��ان دهند زیرا تحس��ین کردن 
اقدامات ترامپ، برای آنها صورت خوشی ندارد؛ آنها در مورد مسائل 
اقتصادی و تجاری س��کوت اختی��ار کرده اند، اما اگر ترامپ در برابر 

چین عقب نشینی کند، مسلما به او هجوم خواهند آورد.
قان��ون اساس��ی آمریکا به کنگره این کش��ور اج��ازه می دهد که 
مس��تقیما به مس��ئله تعرفه های تجاری ورود کند، اما بهره گیری از 
این اختیار قانونی در برابر رئیس جمهور مصمم و سرس��ختی مانند 
ترامپ اصال کار ساده ای نیست. س��ناتورهای برجسته دموکرات از 
جمله چاک ش��ومر )رهبر دموکرات های س��نا( و برنی س��ندرز، در 
قضی��ه چین طرفدار ترامپ هس��تند. در مقاب��ل، برخی نمایندگان 
جمهوریخ��واه که از اقتصاد آزاد طرفداری می کنند را ش��اید بتوان 
جزو مخالفان ترامپ در این قضیه دانست. در هر صورت طرفداران 
اقتص��اد آزاد در کنگره آمریکا فضای چندانی برای کوبیدن بر طبل 
آموزه ه��ای اقتصادی ندارند و می ت��وان گفت که ترامپ برای وضع 
تعرفه بر کاالهای وارداتی )خصوصا از چین(، عمال هیچ مانع قانونی 

جدی و غیرقابل عبوری در برابر خود نمی بیند.
ویلیام رینس��چ، مدیر حوزه کس��ب وکارهای بین المللی در مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی )CSIS( واشنگتن، در یادداشتی 
می نویسد: »آنها ادعا می کنند که همه از تصمیمات ترامپ ناراضی 
هس��تند، پس چرا اقدامی صورت نمی دهند؟ تنها کشاورزان که در 
کوتاه مدت بیش��ترین زی��ان را از این تصمیم��ات خواهند دید، در 
اعتراض��ات خود ثابت قدم بوده اند و حداقل توانس��ته اند تا به امروز 
جلوی خروج آمریکا از پیمان نفتا را بگیرند؛ هرچند به نظر نمی رسد 
آنه��ا در قضیه چین کاری از پیش ببرند. بس��یاری معتقدند ترامپ 
به درس��تی بر رفتارهای تجاری غیرمنصفانه چین دست گذاشته و 
خواستار اصالح آنها شده است، اما آنها درعین حال می گویند وضع 
تعرفه نمی تواند چاره کار باشد. بااین وجود کمتر کسی حاضر است 

بلند شود و بگوید که نباید چنین کاری را انجام داد.«
آیا تح��والت اخیر در نهای��ت منجر به پی��روزی دموکرات ها در 
انتخابات آتی کنگره آمریکا خواهد ش��د؟ هنوز برای اظهارنظر زود 
است، اما حداقل می توان گفت چرخش ایالت های غرب میانه –که 
چینی ها بر محصوالت کش��اورزی آنها تعرفه بس��ته اند- به س��مت 
دموکرات ها چندان هم محتمل نیس��ت. عوام��ل دیگری نیز وجود 
دارند که می توانند بر نتای��ج انتخابات تأثیر بگذارند؛ عواملی مانند 

شرایط کلی اقتصاد و نحوه حل وفصل مسئله مهاجران.
مونته پترسون، کشاورزی که در ایالت داکوتای شمالی آمریکا به 
کش��ت دانه سویا مشغول است، می گوید: »ارزیابی شخصی من این 
است که آمریکا و چین در آینده ای نزدیک به توافق می رسند، زیرا 
ش��رایط کنونی چیزی نیست که دو طرف خواستار ادامه آن باشند. 
س��پس تولید ما به طور غیرمنتظره افزای��ش خواهد یافت و ما قادر 
خواهیم بود صادرات بیش��تری داشته باش��یم. من هنوز هم هوادار 

ترامپ هستم.« 
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بحران بی همتا

فعال بخش خصوصی یک عنوان کلی اس��ت و فعاالن رش��ته های 
مختلف اقتصاد از بازرگانی تا تولید را شامل می شود. شرایط هر یک 
از این رش��ته های اقتصادی متفاوت اس��ت. بنگاه  هایی داریم که در 
عرصه تجارت فقط در داخل کشور و بعضی دیگر فقط در بازارهای 
خارجی و دیگرانی با ه��ر دوی این بازارها کار می کنند. در بحرانی 
که اکنون در آن به س��ر می بریم، هر یک از این ش��اخه ها مشکالت 
خاص خود را دارد. اشتراک همه اما در این است که از بحران صدمه 
می بینند. برای مثال من صادرکننده در ارتباط با صادرات، بازگشت 
پول و مشکالت مربوط به تعهدات ارزی که دولت برایم ایجاد کرده 

و نرخ بی ثبات دالر وضعیت متفاوتی از واردکنندگان دارم.
نسخه یکسانی برای همه وجود ندارد اما اگر مجموعه رخدادهایی 
ک��ه به طور مش��ترک همه را تحت تاثیر ق��رار داده لحاظ کنیم، به 
ش��رایط پیچیده ای می رس��یم که در آن نبای��د از  بخش خصوصی 
انتظار معجزه داش��ت. پیش از رس��یدن به وضعیت فعلی، با وجود 
مهار تورم رکود اقتص��اد ایران را آزار می داد. اکنون عالوه بر تجربه 
رک��ودی جدید، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال به مش��کالت 
فع��االن اقتص��ادی که در ب��ازار داخلی کار می کنند افزوده اس��ت. 
عالوه بر این با کاهش ارزش ریال امید به آینده این ش��رکت ها نیز 

خدشه دار شده است.
امروز بزرگ ترین مشکل صادرکنندگان عدم همکاری شرکت های 
خارجی با طرف ایرانی اس��ت. در مورد واردات هم مشکالت مربوط 
ب��ه ارتباطات بین المللی ش��رکت های ایرانی را به دردس��ر انداخته 
اس��ت. صرف نظر از اینکه بانک  ها اجازه فعالیت شرکت های خارجی 
به ایران را بدهند، بعضی از این شرکت ها از همکاری با ایران دوری 
می کنند. مش��کالت بانکی ب��ه طور ویژه ای در دس��ته دیگری قرار 
می گیرد، اما با فرض وجود مجوز بانکی، شرکت های خارجی رغبتی 
به همکاری نشان نمی دهند چرا که در مورد پیامدهای آن نگرانند.
هرچند تاریخ اقتصاد ایران پرفراز و نش��یب اس��ت و  بحران های 
متعددی دامنگیر اقتصاد ایران ش��ده، اما تحلیل دقیقی نیس��ت که 
بحران کنونی را مشابه با بحران های گذشته بدانیم. از نظر زمانی در 
ش��رایط متفاوتی قرار داریم، چراکه پیش از بروز بحران فعلی، یک 
دوره رکود بر اقتصاد مس��تولی شده بود. خرید و فروش نفت اکنون 
برای دولت مس��ئله شده است و حرف از  نفت در برابر کاال به میان 
آمده است. ارز در اختیار دولت کم است و فکر نمی کنم در گذشته 
مشکالت به این شکل درهم پیچیده و اقتصاد را درگیر کرده باشد. 
مقایس��ه بحران امروز با بحران های قبل خطاست. در گذشته تهدید 
به جنگ و حمله نظامی به ایران بود، اما اکنون جنگی به راه افتاده 
که مقابله با آن س��خت تر اس��ت. بخش خصوصی راه حل های عملی 
برای برون رفت از ش��رایط پیچیده امروز را به طور رسمی از طریق 
پارلم��ان این بخش به دول��ت ارائه کرده اس��ت و آن راه حل پایان 

منازعات و گفت وگوست.

رئیس جدید بیمه مرکزی انتخاب شد
6 مطالبه رئیس  جمهور از بیمه مرکزی ایران

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست رئیس  جمهور 
برگزار ش��د، به غالمرضا س��لیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه 
مرکزی ایران رأی اعتماد داد و از خدمات رئیس کل پیشین تقدیر 

کرد.
حس��ن روحانی در این جلسه رئیس کل جدید بیمه مرکزی را به 
گس��ترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی 
و غیرمترقبه و نیز بهره گیری از نیروهای جوان و خالق و تحول در 

این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، روحان��ی همچنین بیمه 
قدرتمند و قوی را بیمه   ای با بیش��ترین پوش��ش در زندگی روزمره 
م��ردم و بنگاه ه��ای اقتص��ادی دانس��ت و بر تالش ب��رای کاهش 
هزینه  های مردم از مس��یر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن 
تأکی��د کرد. تقویت آمادگ��ی بیمه  ها برای مقابله ب��ا تحریم و لزوم 
ارتباطات منطقه  ای و بین  المللی بیمه  ها برای حمایت از فعالیت  های 
اقتص��ادی و جریان بهینه امور، از دیگ��ر مطالبات رئیس  جمهور از 

بیمه مرکزی در این جلسه بود.
همچنین دولت به منظور تداوم اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی 
برای محصوالت ذرت و جو، افزایش شفافیت معامالت و کاهش بار 
مالی دولت، با عرض��ه محصوالت ذرت و جو در بورس کاالی ایران 
موافقت کرد. بر این اس��اس، س��ازمان برنامه و بودجه کشور موظف 
ش��د مابه التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصوالت 
فوق الذکر را ب��ه عالوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل 
اعتب��ارات مص��وب قانون بودجه س��ال 139۷ کل کش��ور تأمین و 

پرداخت نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، 
اصالح ضواب��ط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبارهای بخش 
خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها  و تقویت زیرساخت های مورد 
نیاز برای ورود محصوالت کشاورزی طبق سیاست های وزارت جهاد 

کشاورزی اقدام نماید.
هیات وزیران در ادامه، آیین نام��ه اجرایی دیگری از قانون بودجه 
س��ال 139۷ کل کش��ور مرب��وط به اختص��اص بخش��ی از منابع 
ش��رکت های سودده، بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت 
ب��رای توس��عه فناوری و ارتق��ای بهره  وری را بررس��ی و به تصویب 
رس��اند. به موجب این آیین  نامه، ش��رکت  ها، بانک ها و موسس��ات 
یادشده موظفند در پایان هر سه ماه معادل 2۵درصد از مبلغ منابع 
مربوط به این آیین  نامه را با هدف ارتقای عملکرد شرکت ها، بانک ها 
و موسس��ات در زمینه توس��عه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش 
بهره  وری، اصالح س��اختار، کاهش هزینه  های تولید و توسعه بازار و 
نیز هدفمند و کاربردی ش��دن پایان نامه  های دانشجویان کارشناسی 

ارشد و دکترا و پروژه های پسادکترا اختصاص دهند. 

»مستاجران در حال ترک تهران هستند« این خبری است که چندی 
پیش از زبان نایب رئیس اتحادیه امالک ش��نیده شد و البته گپ و گفت 
با مس��تاجران نیز ب��ه خوبی این موضوع را تایی��د می کند؛ چراکه بعضا 
دو برابر ش��دن نرخ اجاره بها و عدم ت��وان پرداخت نرخ های باالی اجاره 
به خصوص در مناطق جنوبی تهران، مستاجران را ناگزیر به مهاجرت به 
شهرهای اقماری تهران کرده است. در واقع، افزایش نرخ اجاره بها و عدم 
توان پرداخت نرخ های باالی اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، 
این روزها مستاجران را ناگزیر به کوچ به محله های پایین تر یا مهاجرت 

به شهرهای اقماری تهران کرده است.
به گزارش خبرآنالین و به اعتقاد کارشناس��ان بازار مسکن، با افزایش 
نرخ اجاره بها مس��تاجران از خیابان پاس��داران به سمت ونک می روند و 
س��اکنان ونک راهی میدان انقالب شده اند و اهالی انقالب به شوش نقل 
مکان کرده اند و به طور کلی شاهد گریز مستاجران از پایتخت به سمت 

حاشیه و شهرهای اقماری هستیم.
رشد اجاره بها ملموس شد

تازه تری��ن آم��ار بانک مرکزی از تحوالت اجاره بهای مس��کن نش��ان 
می دهد که در خردادماه امس��ال ش��اخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق ش��هری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

12.۵ و 10.4درصد رشد داشته است.
این در شرایطی است که مشاوران امالک معتقدند اصلی ترین شاخص 
اجاره بها، قیمت مس��کن اس��ت ک��ه در ماه های اخیر ح��دود ۵0درصد 
افزایش پیدا کرده و ش��کی نیست که باید اجاره بها نیز به همین میزان 
رشد کند، اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد 
س��ال 139۷. بر این اساس در حال حاضر مس��تاجران امکان پرداخت 

رقم های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک می گوید: هرچه به 
مردادماه نزدیک تر می ش��ویم، رشد اجاره بها ملموس تر می شود و خیلی 
از مس��تاجران به دلیل رقم های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار 
هس��تند که آیا می توانند خانه مورد نظر خ��ود را با قیمت متعادل پیدا 

کنند یا مجبور می شوند به افزایش قیمت مالکان تن دهند.
کاهش روند صاحب خانه شدن مردم

آخری��ن آمار اجاره نش��ینی در کش��ور ب��ه سرش��ماری های عمومی 
برمی گردد که نشان می دهد روند صاحب خانه شدن مردم طی 10 سال 
138۵ تا 139۵ کاهش��ی بوده است؛ به طوری که از تعداد مالکین طی 
10 سال حدود 8درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجران 

افزوده شده است.
واقعیت این اس��ت که افزایش تعداد مستاجران و آمار اجاره نشینی با 
کاهش قدرت خرید مردم رابطه ای مستقیم داشته که به میزان افزایش 
تعداد مستاجران می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید مردم هم روندی 

نزولی به خود گرفته است.
در ح��ال حاض��ر ۵4.6درصد م��ردم ای��ران صاحب خانه هس��تند و 
36.8درص��د مس��تاجر بوده و 8.6درصد هم جزو س��ایر تقس��یم بندی 
می ش��وند. بنابر تحلیل های انجام ش��ده، حدود 11 سال زمان می برد تا 
یک ایرانی دارای ش��غل و درآمد با پس انداز صاحب خانه شود. همچنین 

یک خانوار ایرانی 33.1درصد از درآمد خود را صرف مسکن می کند.
آنطور ک��ه حامد مظاهریان، معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و 
شهرسازی گفته، ۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و هر خانوار 
ایرانی برای تامین مس��کن خود به ط��ور میانگین 12 میلیون تومان در 

سال هزینه می کند.
در ای��ن میان، برخی تحلیل ها نش��ان می دهد در تهران ماهانه به طور 
متوس��ط 10 هزار خانوار اقدام به اجاره آپارتمان مسکونی می کنند که 
این حجم اجاره نش��ین به لحاظ نوع قرارداد در س��ه دسته قابل تفکیک 
هس��تند. دسته اول بخشی از مس��تاجرهای قدیمی هس��تند که برای 
ماندن در محل سکونت ش��ان، قرارداد س��ال گذشته را تمدید می کنند. 
دس��ته دوم بخش دیگر مس��تاجرهای باسابقه را تشکیل می دهد که در 
پایان قرارداد یک س��اله خود، به هر دلیل تصمیم به جابه جایی و اجاره 
آپارتمان جدید گرفته اند. دسته سوم نیز اجاره نشین های جدید هستند 

که عمدتا زوج های جوان و تازه، در این گروه قرار دارند.
کاهش تعداد قراردادهای اجاره در پایتخت

آماری که اخیرا رئیس اتحادیه مشاوران امالک از وضعیت قراردادهای 
اج��اره مطرح کرده، مبین تغییر رفتار مس��تاجران اس��ت؛ به طوری که 
تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 

4 هزار و 860 فقره کاهش داشته است.
به گفته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک، آمارها 
مربوط به خردادماه امس��ال نشان می دهد که تعداد قراردادهای اجاره و 
خرید و فروش مسکن در پایتخت کاهش داشته و همچنان شاهد روند 

نزولی آن در تهران بودیم.
خس��روی با اش��اره به آمار کاهش خرید و فروش مس��کن در تهران 
عنوان می کند: در این ماه 34 هزار و 688 قرارداد اجاره و مبایعه نامه در 
دفاتر مش��اوران امالک تهران به ثبت رس��ید که در مقایسه با خردادماه 

16درصد کاهش داشته است.
وی یادآور می ش��ود: در سومین ماه سال جاری در مجموع 1۷ هزار و 
121 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که در 

مقایسه با سال گذشته 9درصد کاهش نشان می دهد.
به گفته خسروی، در خردادماه پارسال در شهر تهران در مجموع 22 
هزار و 143 قرارداد اجاره ثبت ش��د که این تعداد قرارداد در خردادماه 
امس��ال ب��ه 1۷ه��زار و 283 فقره کاه��ش یافت که حاک��ی از کاهش 

22درصدی است.

چند پیشنهاد برای کاهش التهاب بازار مسکن
جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن 
داش��ت تا در روز 14 تیرماه راه حل های کنترل بازار مسکن را با حضور 
فعاالن این بخش بررسی کند. در این برنامه 9 پیشنهاد توسط وزارتخانه 
ارائه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند 
جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصالح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و 

انتظارات تورمی است که راه حل خاصی برای آن وجود ندارد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به 9 پیشنهاد 
وزارتخان��ه درب��اره رف��ع التهابات اخیر بازار مس��کن، می گوی��د: اولین 
پیش��نهاد ما عرضه بسته تش��ویقی مالیاتی برای افزایش تولید و عرضه 
مس��کن مطابق الگوی مص��رف در قالب خانه های اس��تیجاری یا ملکی 
است. این بس��ته می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، 

مالیات نقل و انتقاالت و مالیات بر اجاره باشد.
وی عنوان می کند: راه اندازی بازارگاه های الکترونیکی پیش��نهاد دیگر 
ما اس��ت. برای ایجاد ارتباط مس��تقیم بین عرضه کنندگان و متقاضیان 
مس��کن با ه��دف کاه��ش هزینه مبادل��ه، بان��ک مس��کن، بازارگاهی 
الکترونیک راه اندازی می کند. این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی 
بین سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پیش��نهاد س��وم ما انتقال 
ماموری��ت وصول مالیات در خانه های خالی از س��ازمان امور مالیاتی به 
ش��هرداری ها، تخصیص این مالیات ها به شهرداری ها و مصرف وجوه آن 
برای اجرای برنامه های مس��کن اجتماعی اس��ت، تصریح می کند: برای 
افزایش عرضه در بازار مس��کن براساس قانون مالیات های مستقیم مقرر 
شده دولت از خانه های خالی مالیات بگیرد. با توجه به امکان شناسایی 
بهت��ر این واحدها توس��ط ش��هرداری ها اخ��ذ این نوع مالیات توس��ط 
شهرداری ها آسان تر انجام می شود و معتقدیم بهتر است که این مالیات 

صرف هزینه های بازآفرینی و عرضه مسکن اجتماعی شود.
مظاهری��ان می گوید: تس��ریع در تصویب الیح��ه قانونی پیش فروش 
ساختمان برای تعادل بخشی به بازار مسکن از دیگر پیشنهادات ما برای 
تعادل بخش��ی به بازار اس��ت و یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف 

عرضه و تقاضای مسکن توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش است.
وی می افزای��د: قانون پیش فروش س��اختمان در س��ال89 به تصویب 
مجلس ش��ورای اسالمی رسیده و اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری 
از جرم بوده اس��ت. حال اینکه وظایف دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در 
ای��ن قانون با وظایف ذاتی آنها مغایر اس��ت و از ای��ن رو قانون اجرایی 
نش��ده، قانون جدی��دی در این خصوص تنظیم و ضروری اس��ت الیحه 
مربوط به س��رعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسالمی 

ارسال شود. 

کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری

9 پیشنهاد برای کاهش التهاب بازار مسکن

وزیر اقتصاد در صفحه اینس��تاگرام خود از س��ه اق��دام جدید وزارت 
اقتصاد خبر داد. به گفته او، گمرک در راس��تای دس��تور رئیس جمهور 
مانع از ترخیص 1۵۵خودروی ثبت سفارش ش��ده ب��ه روش غیرقانونی 
شده  است. وی همچنین اعالم کرد که خزانه داری را مکلف کرده جلوی 

ریخت وپاش های بیجا را بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، مس��عود کرباس��یان در صفحه 
اینس��تاگرام خود نوش��ت: قرار م��ا در وزارت اقتصاد ب��ا رهبری، رئیس 
 جمهور و مردم این اس��ت که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی 
را در رفتارهای قوه مجریه بیش��تر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان ها 
و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده اند. خوشبختانه 
در راستای دستور رئیس جمهور هم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته 

است که به برخی از آنها اشاره می کنم:
1 - گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش 
با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می کرده و می کند. برهمین اساس 
گمرک در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات 
کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده 

1 قان��ون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارزی، مانع از ترخیص 1۵۵ دس��تگاه 
خودرو شده  است. خوشبختانه س��امانه جامع هوشمند گمرکی امکانی 
را ایج��اد کرده ک��ه حتی پس از ترخیص کاال بازهم مس��یر انتقال این 
کاال به بازار قابل ردیابی اس��ت و امروز هم تمام این جزییات در اختیار 

دستگاه های نظارتی قرار گرفته  است.
2 - خواس��ته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک ها 
دس��ت از بنگاه��داری بردارن��د و همچنین در بازار مس��کن هم حضور 
نداشته  باشند. خوشبختانه پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب 
ش��د تا بانک ه��ا 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروش��ند. 
بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه 1300 میلیارد تومان 
از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده  است. بانک ها را ملزم به فروش 
تمام اموال مازادشان خواهیم کرد. کار بانک ارائه خدمات به مردم است 

نه خرید و فروش ملک.
3 - خزان��ه داری کل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و 
دس��تمزد کارکنان شاغل و بازنشس��ته بادقت و قاطعیت و با هماهنگی 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی در مقابل رش��د هزینه ه��ای جاری 

ایس��تادگی می کند. م��ا در خزانه امانت دار مردم هس��تیم و قطعا حتی 
ی��ک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد 
شد. عملیات خزانه داری کل در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی 
ب��ه صورت الکترونیکی درآمده به ط��وری که کلیه گزارش های دریافت 
و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق س��امانه های جدید و به روز ش��ده 
در خزانه انجام می ش��ود. به عالوه با دستور رئیس جمهور و در راستای 
ش��فافیت و تکریم حقوق ش��هروندی کلیه پرداخت های دولت به طور 
روزان��ه از طری��ق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت اس��ت. 
همچنین در راس��تای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و 
مزایای بیش از 2.۵میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان 
از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تراز 
عملیاتی را از ۵9درصد در س��ال 1392 به 24درصد در س��ال گذشته 

کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته  است.
وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد. ما خودمان 
را در خدمت بخش خصوصی و شهروندانی می دانیم که به کسب وکار در 

اقتصادی سالم و بدون فساد امیدوارند. 

مسعود کرباسیان از ممانعت گمرک برای ترخیص 155 خودروی ثبت سفارش شده خبر داد
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پای دالر 7500 تومانی به »نیما« باز شد
با وجود ابهاماتی که در رابطه با نرخ رقابتی ارز در سامانه نیما برای گروه سوم 
کاالیی وجود داش��ت، خبرها از این حکای��ت دارد که دالر تا ۷۵00 تومان در 

معامالت این سامانه قیمت خورده است.
به گزارش ایسنا، در سامانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( مجموع صادرکنندگان 
و واردکنندگان تعیین ش��ده می توانند ارز را مورد معامله قرار دهند؛ به طوری 
که صادرکنندگان، ارز ناش��ی از فروش خود را در سامانه به مشتریان خود که 
واردکنندگان هستند به فروش می رسانند که البته هر دو از کانال صرافی ها و 

بانک ها این کار را انجام می دهند.
در ابتدای راه اندازی س��امانه نیما )اواخر فروردین م��اه(، حدود 80درصد ارز 
ناش��ی از صادرات وارد سامانه ش��ده و واردکنندگان نیز بدون اولویت بندی ارز 
خود را با نرخ 4200 تومان تهیه می کردند، اما به مرور با توجه به رانت هایی که 
برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت س��فارش در این مورد انجام شد، 
مسئوالن تصمیم به اولویت بندی کاالهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند و از 

سویی بیش از 1000قلم کاال را از واردات ممنوع کردند.
بر این اس��اس گروه اول یعنی کاالهای اساسی و دارو و در مجموع کاالهای 
حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده و حدود 3800 تومان 
قیمت دارد و فاصله آن با دالر رسمی را دولت در قالب یارانه پرداخت می کند، 
اما گروه دوم که واردکنندگان مواد اولیه کارخانه ها و کاالهای ضروری هستند، 
ارز م��ورد نیاز خ��ود را از طریق صادرات کاالهای غیرنفتی تامین می کنند که 
در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی )21فروردین ماه( 4200 تومان بود و به 
حدود 43۵0تومان رسیده است. اما گروه سوم آن دسته از کاالهای غیرضروری 
هس��تند که ارز آن از محل 20درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد 

تامین می شود.
گروه سوم ماجرای خاص خود را داشتند؛ به طوری که از ابتدا قرار بود طبق 
ابالغی��ه معاون اول رئیس جمهوری ارز این بخ��ش از صادرکنندگان وارد بازار 
بورس شده و با ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی و برمبنای معادالت 
بازار مورد معامله قرار دهند، اما طولی نکش��ید که با رایزنی های انجام ش��ده از 
جمله اتاق بازرگانی ورود ارز این بخش  به  بورس منتفی و به سامانه نیما وارد 
شد، بنابراین اکنون تمام ارز صادرکنندگان در سامانه نیما گردش می کند. اما 
در شرایطی قیمت مشخص ش��ده برای معامالت در سامانه نیما اعالم نشد و 
اخبار از این حکایت داش��ت که احتماال با همان نرخ رسمی انجام می شود که 
تازه ترین اخبار دریافتی حاکی از آن اس��ت که دالری که در سامانه نیما برای 
گروه سوم مورد معامله قرار می گیرد تا حدود ۷۵00 تومان قیمت خورده است. 
البته یک نرخ رقابتی بوده و برمبنای بازار آزاد شکل می گیرد و می تواند حتی 

از این رقم نیز باالتر باشد.
هرچند که بانک مرکزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کدام تاکنون 
نرخ مورد معامله گروه سوم کاالیی در سامانه نیما را اعالم نکرده و در رابطه با 
آن توضیح نداده اند، اما در هر صورت این نرخ ۷۵00 تومان با نرخ 4300 تومان 
تفاوت قابل توجهی داشته و شنیده ها از این حکایت دارد که برخی واردکنندگان 
گروه سوم کاالیی رایزنی هایی را برای دور زدن دالر و دریافت ارز رسمی دارند. 
این در حالی است که در حال حاضر دالر در بازار آزاد تا بیش از 8000 تومان 
قیمت می خورد که تا نرخ 43۵0 تومان بازار رس��می تا 36۵0 تومان اختالف 
داشته و این اختالف قیمت در مدت گذشته موجب ایجاد تخلفاتی در دریافت 
ارز وارداتی شده است. معامالت ارزی برای گروه سوم کاالیی براساس دو روش 
انجام می ش��ود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت 
توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده 
از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کاالهای 
اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و 
اظهار کاال به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه 

13 تیرماه اجرایی شده است.
در روش دوم ک��ه خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در س��امانه نیماس��ت 
صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در س��امانه اقدام می کند و در 
طرف مقابل، صراف با توجه به درخواس��ت های خرید ارز موجود بابت واردات 
ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعالم شده اقدام می کند. 
پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده 
به متقاضی خرید ارز )واردکننده( برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم 

اقدام کند. 

خبرنــامه

پژوهش��کده پولی و بانک��ی بانک مرکزی از طراحی نخس��تین نمونه 
آزمایشگاهی ارز رمزنگاری شده خبر داد.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پول��ی و بانکی در مورد 
مباحثی که درخصوص ایجاد ارز رمزنگاری ش��ده ملی در کش��ور مطرح 
ش��ده، گفت: یکی از ضروریات در کش��ور حرکت به سمت ارز دیجیتال 
ملی اس��ت، ازاین رو پژوهش��کده پول��ی و بانکی بانک مرک��زی در این 
زمین��ه اقدامات��ی را انج��ام داده و حتی یک نمونه آزمایش��گاهی از ارز 

رمزنگاری شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.
به گزارش روابط عمومی پژوهش��کده پولی و بانکی، نیما امیرشکاری، 
ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی این ارز را به سفارش نهادی نساخته، 
از ای��ن  رو منتظ��ر یک س��فارش دهنده موثر در این بخش اس��ت. این 
پژوهش��کده به عنوان یک نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این 
بخش را به عهده دارد از این  رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت 
آزمایش��گاهی ارز رمزنگاری ش��ده ملی پیش رفته و معایب و مزایای آن 
را بررس��ی کرده است. در عین حال، پژوهشکده پولی و بانکی به منظور 
ارائه این ارز رمزنگاری ش��ده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر 

عقد تفاهم نامه به منظور ارائه این ارز به بازار است.
امیرش��کاری خاطرنش��ان کرد: واقعیت این اس��ت که در همین مدل 
آزمایش��گاهی به سوال هایی رس��یده ایم که باید در سطح استراتژیک و 
کالن جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئوالن کشور بخواهند بخشی 
از پایه پولی کشور را برمبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله 
که پش��توانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سوالی است که مسئوالن 

نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.
حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با ارزهای رمزنگاری شده

این پژوهش��گر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز 
بخواهد به س��مت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره ای جز ش��ناخت 
ارزه��ای رمزنگاری ش��ده و حرک��ت به س��مت آن نخواهد داش��ت زیرا 
هزینه های پول فیزیکی تا چند س��ال آینده بسیار باالتر از آن است که 

بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.
وی ادامه داد: از این  رو باید به س��مت بهره گیری از ارزهای دیجیتال 
که به مراتب هزینه هایی کمتر به خصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در 

اقتصاد دیجیتال رفت.
امیرش��کاری با بیان اینکه ارز رمزنگاری ش��ده در ادبیات امروز بیشتر 

یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه 
در گذش��ته تفکیک��ی اتفاق می افتاد و همچنین کارب��رد هر یک از این 

بازارها متفاوت بود.
وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می کردند که ش��امل بانک 
مرک��زی، بانک ها، س��پرده گذاران هس��تند به منظور تأمی��ن مالی اولیه 
پروژه ها و بازار کم ریسک سپرده گذاری، تسهیالت گیری و سرمایه گذاری 

در بانک ها را انتخاب می کردند.
این پژوهش��گر اقتصادی اذعان کرد: از ط��رف دیگر افرادی بودند که 
ریسک پذیری باالتری داش��تند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و 
دیگر بازارهای بورسی فعالیت می کردند و ریسک باال در سرمایه گذاری 
را به جان می خریدند. امیرش��کاری ادامه داد: بر این اس��اس بازار پول و 
سرمایه هر کدام ویژگی ها و قابلیت های خاص خود را داشت ولی با ورود 
ارزهای رمزنگاری ش��ده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز 
به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی 

آن به کاال و بازار سرمایه نزدیک تر است.
وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری ش��ده به جای 
خریدوفروش روزانه بیشتر به چش��م سرمایه گذاری نگاه می کردند زیرا 
تاکنون این نوع ارزها قابلیت های س��رمایه گذاری زیادی از خود نش��ان 

داده اند.
امیرشکاری خاطرنش��ان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری شده 
ی��ک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر 
دو بازار پول و س��رمایه قابل استفاده اس��ت، از این  رو در برخی مراکز و 
فروشگاه ها می توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کاال و خدمات 
اقدام و هم می توان مثل یک کاالی سرمایه ای در بازارهای بورسی روی 

آن سرمایه گذاری کرد.
این پژوهش��گر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث ش��د نهادها و افرادی 
که ماهیت محافظه کارانه داش��ته و در بازار پول فعال هس��تند ازجمله 
بان��ک مرکزی و نظام بانکی نس��بت به ارزهای رمزنگاری ش��ده ماهیت 
محافظه کارانه در پی��ش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای 
س��رمایه فعالیت می کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه گذاری به 

سمت آن رفتند.
امیرش��کاری خاطرنش��ان کرد: در ایران نیز فرابورس خیلی سریع به 
س��مت ارزهای رمزنگاری ش��ده رفت، اما بانک مرکزی به آن مالحظاتی 

نشان داد و درمجموع الزم است که مسئوالن کشور تمام جوانب ارزهای 
رمزنگاری ش��ده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان 

دهند.
وی ادام��ه داد: ای��ران نیز باید مانند کش��ورهای بزرگ و پیش��رفته 
دنیا به س��مت تعیی��ن چارچوب و نظام مند ک��ردن فعالیت ها در حوزه 
ارزهای رمزنگاری ش��ده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها 
فعالی��ت ارزهای رمزنگاری ش��ده را محدود و برخی آزاد گذاش��ته اند و 
همچنی��ن برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده اند. 

درصورتی که در ایران هنوز در این خصوص بالتکلیفی وجود دارد.
مواجهه با ارزهای رمزنگاری شده با یک سیاست مشخص

امیرشکاری با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست 
در مواجهه با ارزهای رمزنگاری شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید با 
مطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی 
کشورش��ان به��ره  گرفته ان��د از مزایا و معایب این ارزها مطلع ش��ویم و 
راهکار درس��تی به منظور بهره مندی از مزایا و جلوگیری از آس��یب های 

احتمالی آن در پیش بگیریم.
وی افزود: ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر به کشور وارد شده اند 
و خریدوفروش ه��ا نیز در این بخش ش��کل  گرفته، از این  رو باید با یک 

سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.
ایجاد کارگروه های تخصصی برای مواجهه با ارزهای رمزنگاری شده

امیرشکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره گیری از مزایای ارزهای 
رمزنگاری ش��ده اس��تفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین 
پژوهش��گران خبره در این حوزه اس��ت تا با ایجاد کارگروه ها تخصصی 
در الیه ه��ای باالتر و مطالع��ه روی فناوری های نوی��ن ازجمله ارزهای 
رمزنگاری ش��ده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسئوالن امر گزارش 

شود تا در مورد آن، تبادل نظر و تصمیم گیری شود.
وی ادام��ه داد: اینکه هیچ تصمیم در قب��ال فناوری های نوین گرفته 

نشود موضوع را با چالش های بیشتری همراه می کند.
امیرش��کاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می شود 
به طورقطع هم نکات مثبت و هم منفی دارد، از این  رو مش��خص نکردن 
سیاس��ت در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین 
چارچ��وب درخصوص آن، منجر به بهره گیری از مزایای آن در کش��ور 

می شود.

تولید نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگار در پژوهشکده پولی  و بانکی

گام های جدید بانک مرکزی برای تولید ارز دیجیتال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
پنجشنبه
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با حمایت بانک انصار 
هفتمین رویداد نوآوری و فناوری نمایشگاه 

اینوتکس 2018 برگزار شد
هفتمی��ن رویداد تخصصی بین المللی نوآوری و فناوری نمایش��گاه 
اینوتکس 2018 در حوزه تکنولوژی و نوآوری در ایران با حضور مرکز 
توسعه فناوری های مالی بانک انصار در محل نمایشگاه های تخصصی 
ش��هرداری تهران )بوس��تان گفت وگو( برگزار ش��د. به گزارش روابط 
عمومی بانک انصار، مرکز فناوری های نوین این بانک با هدف معرفی به 
عنوان یکی از بازیگران اکوسیستم نوآوری و حامی استارتاپ های حوزه 
فناوری های مالی )فین تک ها( اقدام به برپایی غرفه با حضور اس��تاندار 
محترم تهران، ریاست پارک فناوری، دبیر اجرایی نمایشگاه، اعضای نهاد 
ریاس��ت جمهوری، نراقیان مدیرکل اداره بازاریابی بانک انصار، اعضای 
هیات علمی دانش��گاه های تهران، امیرکبیر، عالمه طباطبائی و س��ایر 
اعضای سطح اول علمی و نوآوری کشور کرد.  گفتنی است این رویداد 
بزرگ ترین گردهمایی اس��تارتاپ ها، س��رمایه گذاران، شتاب دهنده ها، 
شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و شرکت های داخلی 
و خارجی ارائه کننده فناوری های نوین اس��ت که با هدف تبادل نظر و 

هم افزایی میان فعاالن حوزه نوآوری و فناوری برگزار می شود.

بانک مرکزی اعالم کرد
تعداد شعب داخلی شبکه بانکی کاهش یافت

تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه 139۷ 
نس��بت به پایان اس��فندماه 1396 برابر با 0.6درصد کاهش یافت. به 
گزارش بانک مرکزی، تعداد کل ش��عب داخل کش��ور شبکه بانکی در 
پایان خردادماه 139۷ به  20۵98 ش��عبه  رس��ید. بر این اساس و در 
پایان خردادماه 139۷، تعداد ش��عب بانک های دولتی 8681 ش��عبه 
)42.1درصد(، بانک های خصوصی ش��ده 6461 شعبه )31.4درصد( و 
بانک های خصوصی و موسس��ات اعتباری ۵4۵6 شعبه )26.۵درصد( 
است. همچنین تعداد کل شعب ریالی � ارزی شبکه بانکی کشور بالغ بر 
3۷8۷ شعبه، تعداد شعب شهری 19۷3۵ و شعب روستایی 863 شعبه 
اس��ت. براس��اس این گزارش، تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی 
تعداد 48 شعبه و تعداد باجه های بانکی کشور در پایان خردادماه 139۷ 
تعداد 22۷4 باجه است و 213 شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاری 
قرار دارند. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک ها و موسسات اعتباری 
به تفکیک اس��تانی در پایان خردادماه س��ال139۷ نیز نشان می دهد 
که اس��تان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به  ترتیب با 4049، 
1431 و 1318 ش��عبه دارای بیش��ترین تعداد شعب هستند. گزارش 
فصلی »اطالعات تعداد شعب بانک ها و موسسات اعتباری« توسط اداره 
اطالع��ات بانکی بان��ک مرکزی تهیه و در آن تعداد ش��عب  بانک ها و 

موسسات اعتباری به تفکیک گروه های بانکی و استانی اعالم می شود.

نماگربازارسهام

ش��اخص کل بورس تهران روز چهارش��نبه بعد از فراز و فرودهایی در 
نهایت چندان تغییری نس��بت به روز قبلش نداش��ت و تعداد زیادی از 

گروه ها با افت آرام قیمت ها مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران روز چهارش��نبه تا نیمه س��اعات معامالت با مقداری رشد همراه 
شد، اما در ادامه روند کاهشی را ادامه داد و نسبت به روز سه شنبه 4.1 
واحد افت کرد. بدین ترتیب نماگر اصلی بازار در تراز 10۷ هزار و ۷۷6 
واحدی به کار خود خاتمه داد. همچنین شاخص کل هم وزن با 36واحد 

افت تا رقم 18 هزار و 289 واحدی کاهش یافت.
در عین حال ش��اخص آزاد شناور با افت 1۵6 واحد به رقم 116 هزار 
و 664 و ش��اخص بازار اول پس از 11۵ واحد کاهش به رقم ۷۷ هزار و 
۷91 واحد رس��ید، اما ش��اخص بازار دوم ۵23 واحد رشد کرد و تا رقم 

222 هزار و 320 واحد افزایش یافت.
پتروش��یمی پارس، توسعه معادن و فلزات و معدنی و صنعتی گل گهر 
سه نمادی بودند که هر یک به ترتیب 132، ۵۵ و 46 واحد در نوسانات 
ش��اخص تاثیرگ��ذار بودند، اما در طرف مقابل مل��ی صنایع مس ایران، 
مخابرات ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان به ترتیب با 92، 63 و 3۵ 
واحد تاثیر کاهنده به روند کاهشی شاخص های بازار سرعت بخشیدند.

در گروه فلزات اساسی، بیشتر نمادها در آخرین قیمت معامله کاهش 
را تجربه کردند. همچنین در گروه خودرو با نوسان قیمتی عمدتا کمتر 

از 2درصد به سمت باال یا پایین روبه رو بودیم.
خودرویی ها ش��اهد معامله ۷69 میلیون س��هم به ارزش ۷9 میلیارد 
تومان بودند و فلزات اساس��ی ش��اهد معامله حدود ۷6 میلیون سهم به 

ارزش 21میلیارد تومان بود.
گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای نیز عمدتا با کاهش 
قیمت همراه بودند و بیش��تر نمادهای این گروه با کمتر از 2درصد افت 
قیمت مواجه شدند. در این گروه 3.۵ میلیون سهم به ارزش حدود یک 
میلیارد و 800 میلیون تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت که نش��ان از 

کاهش حجم و ارزش معامالت در این گروه است.
ارزش معام��الت بورس تهران ب��ه رقم 61۵ میلی��ارد تومان و حجم 
معامالت به بیش از 1.4 میلیارد س��هم و اوراق مالی رسید. آیفکس نیز 

1.1 واحد رش��د ک��رد و به رقم 1210 واحدی رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به رقم 203 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت رقم 

2۵3 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
تاثیر اصالح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها

عض��و هیأت مدیره س��ازمان بورس معتقد اس��ت: با توج��ه به اصالح 
دس��تورالعمل توقف و بازگشایی نمادها تعداد شرکت هایی که اطالعاتی 
ارائه نمی کردند، به شدت کاهش پیدا کرده و در عین  حال تاخیر کمتری 
در افشای اطالعات دیده می شود، ولی نباید انتظار داشت با اجرایی شدن 
این دستورالعمل نقدشوندگی بازار افزایش یابد. درنتیجه باید سعی کرد 

تا فرصت های جدیدی برای بهبود افشای اطالعات ایجاد شود.
حس��ن امی��ری در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره اصالح دس��تورالعمل 
بازگش��ایی و توقف نمادها اظهار کرد: ما در س��ال گذشته دستورالعمل 
توقف و بازگش��ایی نمادها را بازنگری کردیم. از جمله دستورالعمل هایی 
که بازنگری ش��د می توان به دس��تورالعمل پذیرش، افشا و معامالت نیز 
اش��اره کرد. آثار این موض��وع را در طول این چند م��اه دیدیم، چراکه 

سرعت بیشتری را در ارائه اطالعات ناشران مشاهده می کنیم.
وی ادامه داد: دس��تورالعمل جدید افش��ا باعث ش��ده تعداد نمادهای 
بس��ته ما کمتر شود و نمادهای بس��ته هرچه کمتر باشد روی نقدینگی 

اثر مثبت می گذارد.
عضو هیات مدیره س��ازمان بورس در پاسخ به اینکه آیا در طول هفت 
ماهی که دس��تورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها عملیاتی شده، 
ش��رکت ها به معنای واقعی کلمه صورت های مالی شان را سریع تر افشا 
می کنند، گفت: شفافیت حد ندارد. در نتیجه ما هر چقدر روی شفافیت 
کار کنی��م، نمی توانی��م بگوییم که آن مقدار کافی اس��ت. ما می توانیم 
فرصت ه��ای جدیدی ب��رای بهبود افش��ای اطالعات داش��ته باش��یم. 
بررس��ی های ما نش��ان می دهد که ش��رکت ها در دو شاخص مهم یکی 
عدم ارائه اطالع��ات و دیگری تاخیر در ارائه اطالعات خیلی بهبود پیدا 

کرده اند.
امیری اضافه کرد: شرکت هایی که اطالعاتی ارائه نمی کردند، به شدت 
کاه��ش پی��دا کردند و در عین ح��ال تاخیر خیلی کمتری در افش��ای 

اطالعات دیده می شود، اما طبیعتا این آمار به صفر نرسیده است.

وی در پاس��خ به اینکه با توجه به اینکه سهام شناور شرکت ها بیشتر 
نش��ده، عده ای معتقدند نقدش��وندگی چندان باال نرفته. نظر ش��ما در 
این مورد چیس��ت؟ گفت: ما نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم که یک 
دس��تورالعمل را تغییر دهیم و همه مش��کالت بازار س��رمایه حل شود. 
هر دس��تورالعملی یک هدف مشخص دارد. هدف ما این بود که سرعت 
ارائه اطالعات بیش��تر ش��ود. ما فرم های افشای اطالعات را به دو دسته 
الف و ب تقس��یم بندی کردیم و این فرم ها مکانیزه شدند و دیگر دست 
کارش��ناس نیس��تند. در نتیجه دیگر این کارش��ناس نیست که تصمیم 
می گیرد نماد باز یا بس��ته بماند. بلکه این اتفاقات به صورت سیس��تمی 

رخ می دهد. این موضوعات باعث بهبود عملکرد خواهند شد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: اما در مورد اینکه آیا تعداد 
سهام آزاد شناور خوب است یا خیر، باید بگویم که خوب نیست و هدف 
تغییر دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها نیز تغییر سهام آزاد شناور 
نبوده اس��ت. ما باید سهام آزاد ش��ناور را از طریق مکانیزم های دیگری 
افزایش دهیم. در بخش پذیرش باید س��ختگیری بیشتری داشته باشیم 

و این اتفاق تا حدودی رخ داده است.
امیری افزود: س��ابقا اینط��ور بود که تنزل ش��رکت ها به راحتی روی 
تابلو اتفاق نمی افتاد، ولی با اصالحی که االن روی دستورالعمل ها انجام 
شده، تنزل یا رشد شرکت ها روی تابلو سریع تر رخ می دهد. اگر شرکتی 
دو یا س��ه بند از دس��تورالعمل را رعایت نکند، امکان دارد به بازار پایه 
تنزل پیدا کند این موضوع باعث می ش��ود ش��رکت ها به دستورالعمل ها 

پایبندتر باشند.

 

تاثیر اصالح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها بر شرکت ها

شدت افت قیمت سهم ها کاهش یافت
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دام زنده در حال خروج از مرزهای کشور است
نرخ هر کیلو دام زنده سبک 22 هزار تومان

یک مقام مس��ئول از خروج دام از مرزهای غربی کش��ور خبر داد 
و گفت: با ادامه این روند نرخ گوش��ت با نوس��اناتی در بازار روبه رو 

خواهد شد. 
حس��ن شکوهی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار 
گوش��ت قرمز، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ 49 تا ۵0 هزار تومان و گوس��اله 3۵ تا 36 هزار تومان 

به مشتری عرضه می شود. 
وی ب��ا انتق��اد از خ��روج غیرقانونی دام زنده از کش��ور گفت: در 
هفته های اخیر دام سبک و سنگین از مرزهای غربی کشور در حال 
خروج اس��ت که اگر این روند ادامه یابد، نرخ گوشت با نوساناتی در 

بازار روبه رو خواهد شد. 
ش��کوهی ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، خروج 
غیرقانون��ی دام زن��ده تأثیر زیادی در التهاب بازار نداش��ته اس��ت، 
اما همواره از مس��ئوالن ذی رب��ط انتظار می رود ک��ه از قاچاق دام 
جلوگیری کنند تا در آستانه عید قربان با کمبود دام زنده و افزایش 

قیمت روبه رو نشویم. 
این مقام مس��ئول نرخ هر کیلو دام زنده س��بک را 22هزار و دام 

زنده سنگین را 1۷ هزار و ۵00 تا 18هزار تومان اعالم کرد. 
وی با تکذیب اظهار نظر برخی افراد مبنی بر آنکه امکان صادرات 
قانون��ی و غیرقانونی دام زن��ده به دلیل افزایش دم��ا و گرمای هوا 
وجود ن��دارد، بیان کرد: هم اکنون با کمبود عرضه دام زنده ناش��ی 
از خروج غیرقانونی آن در میادین روبه رو هس��تیم و این موضوع به 

هیچ عنوان صحت ندارد. 
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی شهرستان ری درباره وضعیت 
بازار دام زنده در آستانه عید قربان گفت: اگر از خروج غیرقانونی دام 
از کشور جلوگیری نشود، بی شک قیمت دام با نوسانات چشمگیری 
در بازار روبه رو خواهد ش��د، چراکه اتحادیه به غیر از اطالع رس��انی 

کاری از دستش برنمی آید. 

 50درصد تولید و تجارت کشور
در استان تهران است

اس��تاندار تهران گفت: اس��تان تهران در زمینه ص��ادرات، تولید، 
اش��تغال، تجارت و. . . س��هم ۵0درصدی در کشور دارد و اگر چرخ 
صنعت استان تهران به خوبی حرکت کند یعنی اینکه چرخ صنعت 

کشور به خوبی در مسیر پیشرفت قرار دارد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، محمدحس��ین مقیمی در مراس��م تقدیر از 
صادرکنن��دگان برگزیده اس��تان ته��ران اظهار کرد: بای��د مدیران 
اقتص��ادی بخش خصوصی کارهای خود را به خوبی س��امان دهند تا 
بتوانیم با پش��ت گرمی و اتحاد و همدلی از این مس��یر سخت عبور 

کنیم. 
وی اف��زود: در زمانی  که جنگ در دهه 60 به ما تحمیل ش��د ما 
صنعت پیش��رفته ای نداشتیم ولی اکنون با کار و تالش توانستیم به 

یک صنعت پیشرفته برسیم. 

اس��تاندار تهران گفت: اس��تان تهران در زمینه ص��ادرات، تولید، 
اش��تغال، تجارت و. . . سهم ۵0 درصدی در کشور دارد و اگر چرخ 
صنعت استان تهران به خوبی حرکت کند یعنی اینکه چرخ صنعت 

کشور به خوبی در مسیر پیشرفت قرار دارد. 
یداهلل صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به شاخص های انتخاب شده 
این واحدها از رش��د ناخالص ارزش افزوده تولیدی؛ ایجاد اشتغال و 
حفظ اشتغال موجود، استان تهران رشد 40درصدی واحدهای برتر 

را نسبت به سال گذشته داشته است. 
وی اف��زود: ای��ن واحدهای نمون��ه در بخش ه��ای صنایع فلزی، 
غذای��ی، نس��اجی، صنایع الکترونی��ک، صنایع ش��یمیایی، معدنی، 
اکتش��اف نمونه، معادن روباز، پیشکسوت معدنی، صنایع کوچک و 

خوشه های صنعتی فعالیت می کنند. 
صادقی گفت: در ش��رایط س��خت اقتصادی جامع��ه تولید کننده 
ایثارگرترین قش��ر هس��تند که با تمام مشکالت در مسیر اشتغال و 

تولید مشغول فعالیت هستند. 
تشکیل انجمن بانوان کارآفرین استان تهران

بنابرای��ن گزارش، در حاش��یه این  مراس��م آرزو حاجی آقازاده در 
جمع خبرنگاران از پیشنهاد تشکیل انجمن بانوان کارآفرین استان 
تهران خبر داد و گفت: تشکیل این انجمن می تواند به حضور بانوان 
متخصص در بخش های  مختلف تولیدی و ایجاد اش��تغال برای آنها 

کمک کند. 
جوان ترین کارآفرین منتخب اس��تان تهران افزود: هدف تشکیل 
این انجمن فراهم کردن زمینه حضور بیش��تر زنان در عرصه کار و 
فعالی��ت، جلب حمایت دولت از آنها و کم��ک به افزایش کارآمدی 

این زنان است. 
وی حمای��ت و رف��ع مش��کالت پی��ش روی تولی��د را عم��ل به 
اقتصاد مقاومتی دانس��ت و اظهار کرد: ش��ناخت مشکالت با کمک 
تولیدکنن��دگان، یافتن راه حل های عملی برای رفع آنها و حمایت از 
تولید توس��ط دولت و مجلس می تواند نیاز های کشور را مرتفع و ما 

را به خودکفایی نزدیک کند. 

اخبـــار

13 انجمن و اتحادیه با ارس��ال نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، از نمایندگان خواستند تا درخصوص الیحه افزایش مناطق آزاد، 
منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح دهند چراکه با توجه به 
وضعیت آش��فته و عدم مدیریت صحیح فعلی این مناطق، افزایش آنها، 
اوضاع کنونی را آش��فته تر کرده و تیر خالصی بر تولید داخلی و اقتصاد 

مقاومتی در سال حمایت از کاالی ایرانی خواهد بود. 
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، اعضای دبیرخانه مش��ترک 
تش��کل های صنعت��ی و صنفی پوش��اک با ارس��ال نام��ه ای گالیه آمیز 
به رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، خواس��تار ترجی��ح منافع ملی 

درخصوص الیحه افزایش مناطق آزاد شدند. 
اعضای این دبیرخانه شامل »انجمن صنایع پوشاک ایران«، »اتحادیه 
تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران«، »انجمن صنایع نس��اجی 
ایران«، »اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان کاالی کشباف، جوراب 
و کاموا«، »اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان«،  »اتحادیه خیاطان 
زنانه و مردانه«، »انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک استان البرز«، 
»انجمن صنایع همگن نس��اجی و پوش��اک اس��تان مازندران«،  »انجن 
طراحان لباس و پارچه ایران«، »انجمن نساجی استان قزوین«، »انجمن 

نساجی استان یزد«، »انجمن صنایع تخصصی صنایع نساجی آذربایجان 
شرقی« و »انجمن نساجی استان گیالن« هستند. 

در ای��ن نامه آمده اس��ت: احتراما همانگونه که مس��تحضرید، صنعت 
پوش��اک و زنجیره تأمین آن صدمات زی��ادی از ناحیه قاچاق و واردات 
بی رویه و غیرقانونی متحمل شده است که متأسفانه بخش قابل توجهی 
از این واردات از طری��ق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می پذیرد 
ک��ه نتیجه ای ج��ز تضعیف صنایع ملی و تولیدکنن��ده داخلی به همراه 
ن��دارد. این موضوع به طور قطع با فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری در 

راستای توسعه اقتصاد مقاومتی نیز در تناقض است. 
در ادام��ه این نامه با اش��اره به الیحه افزای��ش 8منطقه آزاد تجاری-
صنعت��ی و 13منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی عنوان ش��ده که مناط��ق آزاد 
تجاری-صنعت��ی دارای قواعدی خاص بوده و بیش از 10مورد امتیاز یا 
معافیت در این مناطق برقرار اس��ت. برخی از قواعد و امتیازات حاکم بر 
مناطق آزاد لطمات ش��دیدی را بر فضای رقابت س��الم اقتصادی کشور 
مخصوصا بر واحدهای تولیدی پوش��اک در سرزمین اصلی وارد می کند 
که »معافیت های 20 س��اله از پرداخت مالیات های مستقیم«، »معافیت 
دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده«، »معافیت از پرداخت حقوق 

ورودی«، »ف��روش کاال تحت رویه مس��افری«،  »عدم ال��زام به اجرای 
دستورالعمل ثبت نمایندگی« و »معافیت کاالهای تولیدشده« برخی از 
آنها به ش��مار می آیند.  در انتهای نامه نیز عنوان شده که شایسته است 
نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اس��المی به عن��وان مدافعان حقوق 
م��ردم و فعاالن بخش تولید کش��ور، منافع ملی را بر منافع بخش��ی یا 
اس��تانی ترجیح داده و عنایت بیشتری نسبت به مطرح شدن این الیحه 
در مجلس ش��ورای اس��المی مبذول داشته باشند. مس��لماً با توجه به 
وضعیت آش��فته و ع��دم مدیریت صحیح در مناط��ق آزاد، افزایش این 
مناطق، اوضاع کنونی را آش��فته تر کرده و بیم آن می رود با موافقت این 
الیحه در مجلس و با توجه به مدیریت س��لیقه ای و غیرپاس��خگوی این 
مناطق، تیر خالص به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در س��ال حمایت 

از کاالی ایرانی شلیک شود. 
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی، حدود دو سال پیش 
بود که دولت الیحه افزایش 8منطقه آزاد جدید جاسک، بوشهر، مهران، 
بانه-مریوان، اردبیل، اینچه برون، زابل و قصرشیرین را به مجلس شورای 
اس��المی پیش��نهاد کرد. قرار بود ای��ن الیحه در 1۵خرداد امس��ال در 

مجلس به رأی گذاشته شود اما تاکنون انجام نشده است. 

موافقت با الیحه افزایش مناطق آزاد، یعنی شلیک تیر خالص به تولید داخلی

 نمایندگان منافع ملی را بر منافع بخشی یا استانی ترجیح دهند

پدر داماد رئیس جمهور با اعالم اینکه از س��ال 134۵ کارت بازرگانی 
داش��ته، در تجارت میوه بوده و طی س��ال های اخیر نیز مطابق مقررات 
موجود، همیش��ه یک و نیم برابر واردات، صادرات میوه داش��ته اس��ت؛ 

توضیحاتی تکمیلی ارائه کرد. 
حس��ین بهشتی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: از سال 134۵ در 
می��دان میوه و تره بار تهران فعالی��ت دارم و از همان زمان دارای کارت 
بازرگانی نیز بوده ام. پس��رم پزشک متخصص اس��ت و بیش از 20سال 

است که در خارج از کشور زندگی و مشغول به حرفه پزشکی است. 
پدر داماد رئیس جمهور با اعالم اینکه واردکنندگان میوه می بایس��تی 
مجوزه��ای الزم را از وزارتخانه های س��ه گانه صنع��ت، معدن و تجارت، 
جهاد کش��اورزی و امور اقتصادی و دارایی کسب کنند و واردکنندگان 
م��وز هم از آن مس��تثنی نیس��تند، افزود: همانطور ک��ه دو هفته پیش 
هم اع��الم کردیم، براس��اس تصویب نامه هیأت وزی��ران واردات موز در 
ازای صادرات 1.۵برابری س��یب یا س��ایر اقالم و مقادیر مشخص ش��ده 
در تصویب نام��ه امکان پذیر اس��ت، لذا به طور مث��ال، ارز مورد نیاز برای 

واردات موز از ارز حاصل از 1.۵ برابر س��یب صادرش��ده تأمین می شود، 
ت��ا نه تنها بار ارزی بر کش��ور تحمی��ل نکند بلکه از باغ��داران و فروش 
محصوالت آنها نیز حمایت شود.  وی درباره فرآیند تخصیص و پرداخت 
ارز ب��رای واردات می��وه که اخیراً از س��وی بانک مرکزی و در راس��تای 
دستور رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی انجام شد، گفت: در فهرست 
منتشرش��ده توس��ط بانک مرکزی که مربوط به بازه زمانی 80 روزه )از 
21فروردین تا 9 تیر 139۷( اس��ت، از مجموع 36میلیون و 81 هزار و 
92۵ ی��ورو ارز تخصیص یافته برای واردات موز به ش��رکت های مختلف 
حدود 9درصد آن یعنی مبلغ 3 میلیون و 26۵ هزار و 2یورو به شرکت 
س��بز صنعت زیبادشت تخصیص یافته است. این در حالی  است که این 
شرکت در حال حاضر بیش از 40درصد صادرات سیب کشور را برعهده 
دارد و ارزآوری حاصل از آن به مراتب بیشتر از ارز دریافتی برای واردات 
موز اس��ت.  وی با اشاره به مصاحبه اخیر خود با یکی از روزنامه ها و در 
تکمیل آن، اظهار کرد: مبلغ 3میلیون و 26۵ هزار و 2 یورو که توس��ط 
بانک مرکزی اعالم ش��ده در حقیقت مبلغ تخصیص داده شده است نه 

پرداخت شده و تاکنون فقط 2 میلیون یورو به شرکت وی پرداخت شده 
و این درحالی است که معادل ریالی کل مبلغ را شرکت پیشاپیش واریز 
کرده است. ما نیز متعاقباً ارز دریافتی در هر مرحله را مطابق تعهد خود 
جهت واردات موز اس��تفاده کرده و در بازه زمانی مذکور 3800 تن موز 
را وارد کردیم که ش��ماره های ثبت اظهارنام��ه گمرکی آنها در گزارش 

شفاف سازی شرکت اعالم شده است. 
بهش��تی در پای��ان افزود: در پاس��خ به این س��وال خبرن��گار روزنامه 
ک��ه چندوقت یکب��ار رئیس جمه��ور را می بینی��د و ایش��ان چقدر در 
میهمانی های فامیلی ش��رکت می کنند، پاس��خ دادم که ایشان سه شب، 
سه ش��ب هم منزل خودشان نمی روند که این اصطالح، متداول و کنایه 
از سرشلوغ بودن است نه اینکه واقعاً رئیس جمهور سه شب پشت سرهم 

را منزل نروند. 
وی اضافه ک��رد: طبیعتاً برای همه روس��ای جمهور پیش می آید که 
برخی ش��ب ها را به علت فشردگی کار و جلسات، در محل کار بگذرانند 

و آقای روحانی نیز مستثنی نیستند. 

رئیس سازمان چای ایجاد زنجیره تولید چای و عرضه چای خشک 
در بورس کاال را به دلیل ش��فافیت عرضه و قیمت، دو سیاست جدید 

سازمان در راستای حمایت از چای ایرانی اعالم کرد. 
حبی��ب جهان س��از رئیس س��ازمان چ��ای در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از عرضه چای خش��ک در ب��ورس کاال خبر داد و 
گف��ت: اگرچه تعدادی از تأمین کنن��دگان برای عرضه چای در بورس 
کاال اعالم آمادگی کردند، اما به س��بب آنک��ه خرید و فروش نیازمند 
دس��تورالعمل های الزم است، بنابراین تا یک ماه آینده این امر صورت 

خواهد گرفت. 
وی ایج��اد زنجیره تولید چای و عرضه چای خش��ک در بورس کاال 

را به دلیل ش��فافیت عرضه و قیمت، دو سیاس��ت جدید س��ازمان در 
راستای حمایت از چای ایرانی اعالم کرد. 

جهان  ساز ادامه داد: با توجه به مشخص بودن قیمت چای در بورس 
کاال، عرض��ه ای��ن محصول در رونق ب��ازار داخل، رقاب��ت در خرید و 
جلوگیری از جوالن دالالن و واس��طه ها در بازار تأثیر بسزایی خواهد 

داشت. 
این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه چای تولیدی در فصل مناس��بی 
باید در بورس کاال عرضه ش��ود، افزود: بر این اس��اس باید حمایت و 
پشتیبانی های الزم از کارخانه های تولید چای و تولیدکنندگان فراهم 
ش��ود تا با عرضه به موقع محص��ول در بورس کاال، خریداران داخلی و 

خارجی بتوانند به امر خرید بپردازند. 
وی تش��کیل صندوق تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در 
صنعت چای را گام بلندی در راس��تای حمای��ت از تولید چای ایرانی 
دانس��ت و افزود: تاکنون 46 میلیارد تومان در این صندوق س��رمایه 

وجود دارد که در راستای حمایت از چایکاران بسیار موثر است. 
رئیس س��ازمان چای در پایان تصریح کرد: برای پیگیری راه اندازی 
عرضه چای در بورس کاال جلسه ای را با سازمان بورس برگزار کردیم 
و به دنبال آن هس��تیم تا بورس چای را در اس��تان گیالن راه اندازی 
کنیم که در صورت تحقق، این امر در ش��فافیت عرضه و قیمت برگ 

سبز چای تأثیر بسزایی خواهد داشت. 

با 2 میلیون یورو 3800 تن موز وارد کردیم

عرضه چای خشک در بورس کاال یک راه برای حمایت از تولید داخل

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

 2 مسیر حفظ ارتباط خارجی
خودروسازان با ایران

خودروسازان فرانسوی هنوز بسته های همکاری خود را با شرکای 
ایرانی پس از بازگش��ت تحریم های آمریکا، اعالم نکرده اند و این در 
ش��رایطی اس��ت که گفته می ش��ود ادامه همکاری ها )به هر شکل( 

منوط به توافق نهایی میان ایران و اتحادیه اروپا است. 
به گزارش پدال نیوز، هجدهم اردیبهشت ماه امسال بود که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت  متحده آمریکا رسما خروج این کشور 
را از برجام اعالم کرد تا این سند بین المللی خدشه دار شده و دست 
و پای شرکت های خارجی برای مشارکت با ایرانی ها سست شود. بر 
این اساس، قرار است از نیمه مرداد امسال، تحریم های آمریکا علیه 
خودروس��ازی ایران دوباره و به ش��کلی س��ختگیرانه تر از قبل فعال 
شوند. از همین رو، خودروس��ازان خارجی به خصوص فرانسوی ها، 
یا اعالم خروج کرده یا از کاهش س��طح فعالیت های خود در صنعت 
و ب��ازار خودروی ایران صحب��ت به میان آورده اند. بر این اس��اس، 
پژو-سیتروئن در بیانیه ای اعالم کرد به دلیل خروج آمریکا از برجام، 
فعالیت های خود را در ایران قطع می کند. رنو نیز اگرچه طبق گفته 
مدیرعامل این ش��رکت، به طور کامل از ایران خارج نخواهد ش��د، با 

این حال سطح فعالیت هایش را کاهش خواهد داد. 
 در این شرایط، مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان 
امیدوار به تداوم همکاری میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی حتی 
به صورت نصفه و نیمه هستند و وعده داده اند که شاید امکان ادامه 
مش��ارکت بین آنها وجود داشته باش��د. حدودا سه هفته پیش بود 
که محس��ن صالحی نیا، معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
رد خروج قطعی خودروس��ازان فرانس��وی از ایران، تأکید کرد پژو-
س��یتروئن و رنو به زودی بسته های پیش��نهادی خود را برای ادامه 
همکاری با ش��رکای ایران��ی در دوران تحریم اع��الم می کنند. این 
گفت��ه معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، روزن��ه امیدی را برای 
تداوم همکاری خودروس��ازان فرانسوی و شرکای ایرانی ایجاد کرد، 
چه آنکه گمان می رفت با توجه به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر 
س��ر حفظ برجام و تمایل پژو-سیتروئن و رنو برای ماندن، ریسمان 
مش��ارکت های خارجی صنعت خودروی کش��ور پاره نش��ود. در آن 
مقطع، خودروس��ازان فرانس��وی امیدوار بودند دولت ایاالت  متحده 
آمریکا با درخواست آنها برای معافیت از تحریم ها و در نتیجه، ادامه 
حضور در ایران موافقت کند، با این حال این تیر به س��نگ خورد و 
به هدف ننشس��ت. اواخر هفته گذش��ته بود که وزیر دارایی فرانسه 
اعالم کرد دولت آمریکا با درخواس��ت معافیت شرکت های فرانسوی 
به خصوص رنو و پژو-سیتروئن از تحریم های این کشور برای فعالیت 

در ایران، مخالفت کرده است. 
 با توجه به این موض��ع دولت آمریکا، عمال ادامه فعالیت طبیعی 
و بدون محدودیت خودروسازان فرانسوی در ایران، منتفی است، با 
این حال هنوز هم می توان مسیرها و راهکارهایی را برای حفظ نصفه 
و نیمه ارتباط خودروسازی ایران و فرانسوی ها در نظر گرفت. البته 
تردی��دی وجود ندارد که همه این مس��یرها، پر پیچ و خم و تمامی 
راهکارها، پرچالش هس��تند، با این ح��ال چاره ای جز چنگ زدن به 
آنها برای حصول نتایج حداقل در راستای حفظ خودروسازی کشور 
نیس��ت. پیش از آنکه به معرفی و بررسی مسیرها بپردازیم، باز هم 
باید ب��ر این نکته تأکید کرد که هرگونه ت��الش برای حفظ ارتباط 
خودروس��ازان ایرانی و فرانسوی، بستگی مستقیم به نتایج مذاکرات 

ایران و اتحادیه اروپا دارد. در واقع اگر دو طرف بر س��ر ادامه برجام 
به توافق برس��ند، آنگاه تازه می توان به مسیرها و راهکارهای حفظ 
ارتباطات خارجی خودروس��ازی کش��ور با ش��رکت های خودروساز 

فرانسوی فکر کرد. 
 از آنج��ا که ایران و اتحادیه اروپا رس��ما اع��الم کرده اند به دنبال 
حفظ برجام هس��تند و تالش ه��ا و مذاکراتی را نیز با یکدیگر انجام 
داده ان��د، فرض می کنیم دو طرف در نهایت بر س��ر ادامه برجام به 
توافق نهایی دس��ت پی��دا خواهند کرد. در این ش��رایط، دو راهکار 
کلی ب��رای ادامه همکاری ها وجود دارد که البته اجرایی ش��دن هر 
ی��ک از آنها منوط به رفع موانع و چالش های خاص خود اس��ت. بر 
این اساس، »حفظ ارتباطات خودروسازی ایران و فرانسه به واسطه 
پای کار آمدن بانک های اروپایی« و »ارتباط به واس��طه شرکت های 
خودروساز فرانسوی با شرکای ایرانی« دو مسیری به شمار می روند 
که پس از بازگش��ت تحریم های آمریکا علیه خودروس��ازی ایران از 

حدود سه هفته دیگر، می توان به آنها فکر کرد. 
مسیری خوش فرجام اما شاید ناممکن 

 ب��دون ش��ک در حال حاض��ر بهترین اتفاق برای خودروس��ازی 
ای��ران، موافقت برخی بانک ه��ای اروپایی مبنی بر عهده  دار ش��دن 
نقل و انتقال پول بین ایران و کش��ورهای اروپایی اس��ت؛ زیرا در این 
صورت، خودروسازان فرانسوی می توانند به شکلی البته محدودتر از 
دوران پسابرجام، فعالیت خود را در ایران ادامه دهند. مشکل بزرگی 
که تحریم های قریب الوقوع آمریکا ایجاد خواهد کرد، سخت ش��دن 
نقل و انتق��ال پ��ول میان ش��رکت های ایرانی و خارجی اس��ت و اگر 
چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود، مانع بزرگی از سر راه ادامه 
همکاری خودروس��ازان فرانس��وی و ایرانی  برداش��ته خواهد شد. با 
بازگش��ت تحریم ها، پژو-سیتروئن و رنو به عنوان اصلی ترین شرکای 
خودروسازی ایران، عمال با محدودیت های سختی برای دریافت پول 
)از ش��رکای ایرانی( بابت ارسال قطعات و همچنین تزریق نقدینگی 
بابت پیش��برد مشارکت ها مواجه می ش��وند. طبعا وقتی آنها نتوانند 
پول خ��ود را دریافت و س��رمایه نیز تزریق کنند، عمال مش��ارکت 
با خودروس��ازی ایران، دیگر معنایی نخواهد داش��ت و حتی تأمین 
قطعات خودروهای قدیمی ش��ان مانند پ��ژو 206 و 40۵ و تندر90 

نیز با موانع جدی روبه رو خواهد شد. 

پایگاه اینترنتی روزنامه فرانس��وی »چلنج« روز سه شنبه در گزارشی 
با اش��اره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام تأکید کرد که ش��رکت های 
خودروس��ازی پژو و رنو تمام تالش خود را به کار بسته اند تا تحریم های 

ترامپ را علیه ایران دور بزنند. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، آلن گابریل نویس��نده مقاله 
اف��زوده اس��ت: پس از خروج آمری��کا از توافق هس��ته ای 1+۵ با ایران، 
شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن بالفاصله اعالم کرد همکاری خود را 
با ایران قطع می کند، با این حال رنو حرف از کاهش میزان فعالیت خود 

زد، اما آیا چنین چیزی امکان دارد؟ 
ش��رکت های فرانسوی پژو و رنو به طور تاریخی رابطه خوبی با صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی ایران دارند و بیش از 40درصد بازار داغ خودروی 
این کشور را به خود اختصاص داده اند. شرکت های فرانسوی سود خوبی 
از بازار تشنه ایران نصیب شان می شود، اما دیکتاتوری آمریکا کار را برای 

آنها مشکل کرده است. 
ش��رکت پژو همچنان خودروی مدل 40۵ خ��ود را با قیمت تقریبی 
8000 ی��ورو در ایران به فروش می رس��اند. همچنین پژو 206 یکی از 
خودروهای جوان پس��ند در ایران اس��ت که در سال های گذشته فروش 

خوبی داشته است. 
جای تاس��ف دارد که شرکت های فرانسوی از چنین بازار خوبی قصد 
خ��روج دارند. بازاری که 40درصد فروش خ��ودروی خود را تنها به دو 
ش��رکت فرانس��وی تخصیص داده و چنین چیزی در جهان تقریباً نادر 

است. 
چلنج ادامه داده است: فقط در سال 201۷ شرکت ایران خودرو 443 
ه��زار دس��تگاه خودروی خود را ب��ا برند پژو به بازار ای��ران عرضه کرد. 
ش��رکت خودرو سازی رنو نیز در همین سال 162 هزار دستگاه در ایران 

فروخت که در مقایسه با سال 2016 رشد ۵0درصدی را شاهد بود. 
بعد از توافق هس��ته ای س��ال 201۵ بین تهران و 1+۵، ش��رکت های 
خودروسازی فرانس��ه در ایران فعالیت های خود را از سر گرفتند. حتی 
انتظار می رفت این همکاری ها در درازمدت به سرمایه گذاری های کالن 
میان شرکت های فرانسوی و ایرانی منجر شود، اما کارشکنی های ترامپ 

همه چیز را بهم ریخت. 
در همی��ن ارتب��اط، چن��دی پیش نیز پی ی��ر گاتاز، رئی��س انجمن 
کارفرمای��ان فرانس��ه گف��ت: خبر خروج پژو-س��یتروئن از ب��ازار خوب 
و پرظرفی��ت ایران برای این ش��رکت و مدیران آن بس��یار ب��د بود، اما 

متأسفانه انتخاب دیگری نداشتند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه مدیران گروه خودروس��ازی پژو - سیتروئن با 
تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تحریم ها علیه ایران مواجه ش��ده اند. اگر 
براساس آنچه واشنگتن خواسته عمل نکنند، مجازات های سختی پیش 

رو خواهند داشت. 
ایران تاکن��ون از نظر حجم معامالت باالتر از چی��ن، انگلیس، ایتالیا 
و آلمان نخس��تین بازار خارجی برای ش��رکت پژو-س��یتروئن محسوب 

 شده است. 
پژو-سیتروئن از شرکت هایی است که بالفاصله بعد از برجام و به تبع 
آن اعالم رفع محدودیت ها برای همکاری تجاری با تهران و بازگشت به 

بازار ایران اعالم آمادگی کرد. 
به گزارش ایرن��ا، ترامپ که از بهمن 139۵ به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا بر س��ر کار آمده اس��ت، ش��امگاه هجدهم اردیبهشت ماه امسال 

خروج از برجام را اعالم کرد. 
این اقدام از س��وی سایر امضاکنندگان این توافق محکوم شده و آنان 
اعالم کرده ان��د که به برجام وفادار می مانن��د. اتحادیه اروپا اعالم کرده 

است که از فعالیت شرکت های خود در ایران حمایت می کند. 

پژو و رنو تحریم ایران را دور می زنند؟

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گف��ت: در چند هفته اخیر 
تولی��د خودرو در کش��ور کاهش یافته ضمن آنک��ه درصد قابل توجهی 
از خودروه��ا نی��ز به دلیل کس��ری قطعه، ناقص تولید ش��ده و در کف 

کارخانه ها متوقف می شوند. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا نجفی منش، اظهار کرد: متأسفانه در کنار 
تمام مش��کالت داخلی و خارجی، انباش��ت قطعات و مواد اولیه وارداتی 

تولید قطعه در گمرک، جدیدترین مشکل صنعت قطعه سازی است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه قطعات و م��واد اولیه وارد گمرک ش��ده، اما این 
س��ازمان برای ترخیص آنها کد 14رقمی بانک مرکزی را طلب می کند، 
خاطرنشان کرد:  برای دریافت کد 14 رقمی به بانک مرکزی که مراجعه 
می کنیم می گویند کد وقتی صادر می ش��ود که تخصیص ارز مربوطه در 
س��امانه نیما صورت گرفته باشد که آن نیز با مشکالت و تأخیر فراوانی 

همراه است.  رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: بنابراین 
صنعت خودرو و قطعه س��ازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که به  رغم 
تأمی��ن قطعات و ورود آنها به گمرک، ام��کان ترخیص مواد اولیه برای 

استفاده در کارخانه های قطعه سازی و خودروسازی وجود ندارد. 
وی اف��زود: نتیجه این وضعیت این اس��ت که از یک س��و تیراژ تولید 
خودرو نزولی ش��ده و از س��وی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای 
تولیدی نیز به دلیل کس��ری قطعات، به صورت ناقص تولید ش��ده، در 
کف کارخانه های خودروس��ازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود 
ن��دارد. این وضعیت باعث کاهش عرضه و ملتهب ش��دن بازار خودرو از 
یک س��و و تشدید مشکالت مالی خودروس��ازان و قطعه سازان از سوی 

دیگر خواهد شد. 
نجفی منش با بیان اینکه امیدواریم با هم اندیشی سازمان های مرتبط 

به وی��ژه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، گمرک و بان��ک مرکزی، این 
مش��کل به زودی حل ش��ود، تصریح کرد: در ش��رایطی که آمریکا برای 
ضربه زدن به اقتصاد و اش��تغال ملی، تحریم صنعت خودرو را به عنوان 
اولین تحریم ها در نظر گرفته است، بروز چنین مشکالتی در داخل قابل 
قبول و پس��ندیده نیس��ت و هرچه زودتر باید حل شود وگرنه وضعیت 
نزول��ی تولید خودرو تش��دید و مش��کالت صنایع قطعه س��ازی افزایش 

خواهد یافت. 
در طول س��ال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با 
رون��دی صعودی همراه بود با این حال بررس��ی جدیدترین آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نش��ان می دهد 
ک��ه در خردادماه امس��ال تولید انواع خ��ودرو 19.6درصد کاهش یافته 

است. 

رئیس کان��ون انجمن های صنفی کارگری رانندگان س��واری و کرایه 
کش��ور با بیان اینک��ه انتظار داریم تاکس��ی های فرودگاهی از تخفیفات 
مرب��وط به ط��رح ترافیک ته��ران بهره مند ش��وند، گف��ت: یارانه بیمه 
رانندگان نیازمند مساعدت دولت است.   به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، اردش��یری اظهار کرد: مش��کل اصلی صنف رانندگان، امنیت 
ش��غلی اس��ت که رانندگان خودروه��ای با پالک س��فید و بدون مجوز 
مش��کالت زیادی را به وجود آورده اند. رانن��دگان صنف دارای دفترچه 
صالحیت، کارت هوش��مند و بیمه بوده و سرعت آنها در جاده مطمئنه 
اس��ت. به همین دلیل اس��ت که کمترین تصادفات را در بخش سواری 
کرایه ش��اهد هستیم.  وی با بیان اینکه بحث دیگری که بابت مشکالت 
رانندگان وجود دارد، بحث کمک به این ش��غل به عنوان مشاغل سخت 

و زیان آور اس��ت تا س��رمایه ای داشته باشد، تصریح کرد: در بخش بیمه 
منتظر مساعدت دولت هستیم تا در یارانه 13.۵درصد در سازمان تأمین 
 اجتماعی همکاری کند. سازمان تأمین  اجتماعی مربوط به همه جامعه 

کارگری است و کارگر حمل و نقل و بازنشسته فرقی ندارد. 
وی افزود: از جمله دیگر موارد که خواهان همراهی هستیم بحث طرح 
ترافیک در اس��تان تهران اس��ت که انتظار داریم رانندگان تاکسی های 
فرودگاهی هم که بخشی از رانندگان ناوگان عمومی و حرفه ای هستند 
از تخفیفات ویژه مثل س��ال های قبل از سوی شهرداری و واحد معاونت 
حم��ل و نقل ترافیک آن به��ره ببرند.  وی بیان اینک��ه ناوگان حمل و 
نقل ما فرس��وده اس��ت و باید ناوگانی داشته باش��یم که جدا از ایمن و 
استاندارد بودن، در شأن مردم و رانندگان باشد، اظهار کرد: با این حال 

تسهیالت داده شده و نوسازی ناوگان عمومی باید مقرون به صرفه باشد 
و امیدواریم با همراهی دولت بتوانیم تسهیالتی ارزان در اختیار بگیریم. 
رئیس کان��ون انجمن های صنفی کارگری رانندگان س��واری و کرایه 
کش��ور با تأکید وی��ژه روی ادامه جلس��ات ب��ا دیگر ارگان ه��ا و ادامه 
پیگیری ه��ا از وزارت راه و شهرس��ازی اظه��ار ک��رد: در این چند مدت 
جلس��ات خوبی را در س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای برگزار 
کردی��م که در چندین کارگروه بحث مطالب��ات رانندگان بود. بعضی از 

مصوبات عملی شد و انتظار داریم مابقی مصوبات هم اجرایی شود. 
اردش��یری ادامه داد: انتظار این اس��ت که بقیه وزارتخانه ها هم مثل 
وزارت راه و شهرسازی همراهی الزم را داشته باشند و از طریق دولت و 

مجلس همکاری های الزم صورت بگیرد. 

کاهش تولید خودرو به دلیل کسری قطعه

طرح ترافیک می خواهیم
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فرش��اد ترابی، عضو هیات  علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به لزوم اشاعه 
فرهنگ کارآفرینی در بین دانش��گاهیان، گفت: دانش آموختگان دانشگاهی 

فارغ از شرایط موجود باید در سودای کارآفرینی 
باشند. وی با اشاره به ضرورت ایجاد هسته های 
نخبگانی و پژوهشی هدفمند، افزود: حتی اگر 
شرایط استخدام دولتی نیز فراهم باشد، باز هم 
دانش��گاهیان برای اثرگذاری بیشتر، باید وارد 
حوزه های اشتغال زایی ش��وند. ترابی ادامه داد: 
دانشگاه در ارائه آموزش های صنعتی و کاربردی 
عملکرد خوبی نداش��ته است و به همین دلیل 
غالب دانشجویان کیفیت و کارایی الزم را برای 
حضور فعال در صنع��ت را ندارند. عضو هیات 
 علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار 
داش��ت: امروزه واحدهای درس��ی باید منطبق 
با نیازه��ای روز جامعه خاصه صنعت تعریف و 

تنظیم ش��وند تا افراد هم دانش و هم اعتمادبه نفس الزم را برای حضور در 
صنعت و جامعه پیدا کنند. در این روند، پروژه های تحقیقاتی و پژوهش��ی 
نیز مرتبط و محصول محور تعریف می شوند در نتیجه اثرگذاری دانشگاه در 

جامعه بومی نیز افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: باید به این نقطه رسید 
که تنه��ا راه  برون رفت از وضعیت فعلی، حضور در عرصه های کس��ب وکار 
نوآورانه و فناورانه و تش��کیل هسته های پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
اس��ت، با این ح��ال اما هنوز حتی اس��اتید 
دانش��گاهی نیز ش��ناخت کافی از مقتضیات 
و ش��رایط این قبیل اش��تغال ها ندارند. ترابی 
تصری��ح کرد: ام��وری مانند گم��رک، بیمه، 
صادرات و واردات، مالیات و نحوه شرکت داری، 
همگی از مسائل و چالش های بزرگ ورود به 
عرصه های کارآفرینی اس��ت که قطعا هر فرد 
باید با آنها آشنا باشد، گرچه نمی توان انتظار 
داشت یک متخصص به همه امور بخش تولید 
و تجاری سازی مسلط باشد. عضو هیات  علمی 
تأکید  دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی 
کرد: حضور ش��رکت هایی که به امور تولید و 
بازرگانی مس��لط باشند، در کنار شرکت های 
دانش بنیان یک الزام است. این شرکت ها می توانند با استقرار در مراکز رشد 
دانش��گاه و یا پارک های علم وفناوری، نیازهای شرکت های دانش بنیان را به 

خوبی و با باالترین درجه اطمینان پوشش دهند.

طاهرپ��ور گفت: ویژگی اس��تارتاپ های خالق و فرهنگی این اس��ت 
ک��ه می توانند تولید و تحلیل محتوا را با توانمندی داخلی و بر بس��تر 
اپلیکیش��ن های ایرانی بس��ازند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 

ملی نخب��گان، آوات طاهرپور، رئیس بنیاد 
نخبگان استان کرمانشاه در مراسم اختتامیه 
رویداد جهش استارتاپی، با اشاره به اهمیت 
این قبیل رویدادها در برنامه ریزی های بنیاد 
ملی نخبگان، گفت: ویژگی اس��تارتاپ های 
خالق و فرهنگی این اس��ت ک��ه می توانند 
تولید و تحلیل محتوا را با توانمندی داخلی 

و بر بستر اپلیکیشن های ایرانی بسازند.
نخب��گان  بنی��اد  اینک��ه   بی��ان  ب��ا  وی 
اس��تان کرمانش��اه از هر فعالیت��ی در جهت 
رش��د و ش��کوفایی رویداده��ای اس��تارتاپی  
حمای��ت می کن��د، اف��زود: ای��ن رویداده��ا 
زمینه ای ارزش��مند برای کس��ب فرصت ها و 

فرصت آفرینی هس��تند.  رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه بیان کرد: 
به اعتقاد برخی تاریخ نویس��ان و تحلیلگران علم، ورود نظریه سایبرنتیک 
ب��ا ابزار اجرای آن یعنی رایانه و بهره گیری از کد گذاری های صفر و یک 

ریاض��ی، به عرصه زندگی انس��ان امروز، به مرات��ب تأثیر گذارتر از ورود 
ماشین چاپ در قرن های پیشین بوده و منجر به جهش های حیرت انگیز 
در ماهیت زندگی، اقتصاد، علم و صنعت ش��ده اس��ت. طاهرپور تصریح 
کرد: شناخت ماهیت و عملکرد فناوری های 
نوی��ن، در مقوله های گوناگون نقش��ی مهم 
و کلی��دی دارد. واژه »س��یبرنتیک« از واژه 
Kybernetes به معنی »سکاندار« گرفته 
ش��ده اس��ت. نظریه عمومی سیبرنتیک که 
نس��ل های دس��تگاه های رایانه گذش��ته و 
حال ماش��ین و وس��یله اجرای اهداف این 
نظریه هس��تند، تالش می کند ش��یوه ای را 
ک��ه پدیده ها در حفظ خود از آن اس��تفاده 
می کنند ب��ا بهره گیری از ک��د گذاری های 
ریاضی تشریح کند. وی اضافه کرد: ماهیت 
بسیاری از استارتاپ ها در سال های اخیر به 
توانایی های این نظریه و رش��د جهش��ی در 
الکترونی��ک، ابزار رایانه ای و رس��انه بازمی گردد و این نظریه هر فعالیتی 
را به دو جزء اساس��ی »اطالعات« و »بازخورد« تقس��یم می کند و همه 

فرآیندها را ترکیبی از این دو می داند.

استارتاپ های  خالق و فرهنگی الزمۀ تولید محتوای بومی استدانش آموختگان سودای کارآفرینی داشته باشند

فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری یکی از نیازهای مبرم دنیای امروزی است؛ 
دنیایی که فناوری های جدید هر روزه با س��رعت باال به زندگی اضافه می ش��وند.   
فناوری در دنیای امروزی در حال ساختارشکنی در اغلب جنبه های زندگی مردم 
اس��ت و کسب وکار و تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست.  یکی از نتایج ورود 
انقالب دیجیتال به کسب وکارها، نیاز شدید و در حال پیشرفت به تخصص نیروی 
انس��انی است.  به عنوان مثال مطالعات لینکدین روی مهارت های مورد درخواست 
نشان می دهد که نیمی از پرطرفدارترین مهارت های امروزی، در سه سال گذشته 
حتی در لیست وجود نداشته اند.   در نتیجه، کنجکاوی فکری و توانایی یادگیری 
در کنار تمایل و توانایی رشد سریع و هماهنگ کردن مهارت ها، مزیت هایی کنونی 
برای افزایش شانس استخدام شدن هستند.  در این میان دانش کنونی افراد با آنچه 
در آینده یاد خواهند گرفت تفاوت دارد.  به عالوه امروزه دانستن پاسخ سوال های 
اهمیت کمتری نس��بت به توانایی پرسیدن س��وال های صحیح از اطرافیان دارد.  
در نتیجه ش��رکت های بزرگ مانند گوگل، امریکن اکس��پرس و بس��یاری دیگر، 
یادگیری را بخش مهمی از سیس��تم مدیریت اس��تعداد خود می دانند.  در نهایت 
نتایج تحقیقات و گزارش های متخصصان کسب وکار نشان می دهد که تاثیرگذاری 
یک کس��ب وکار، رابطه  مس��تقیمی با فرهن��گ یادگیری موج��ود در آن دارد.   با 
وجود اهمیت باالی یادگیری در س��ازمان ها، هنوز هم فرهنگ سازمانی مبتنی بر 
یادگیری، گستردگی الزم را در میان آنها ندارد.  طبق تعریف این فرهنگ از تفکر 
باز، تالش ش��خصی برای افزایش دانش و یادگیری همگانی در جهت ماموریت ها 
و اهداف س��ازمان پشتیبانی می کند.  تحقیقات نش��ان می دهد تنها 10درصد از 
کسب وکارهای کنونی به دنبال پیاده سازی چنین اصولی بوده اند و تنها 20درصد از 
کارمندان، رفتارهای مرتبط با یادگیری را در محل کار از خود نشان داده اند.  یک 
نتیجه  آماری دیگر نشان می دهد شرکت هایی که نیاز کارمندان شان به یادگیری 
را برطرف می کنند، 30درصد بیش��تر از دیگران شانس تبدیل شدن به بازیگران 
اصلی بازار را دارند.  در ادامه  این مقاله به بررسی چهار راهکار از زبان محققان مجله  
کس��ب وکار هاروراد می پردازیم که مسیر را برای پیاده سازی فرهنگ یادگیری در 

شرکت ها هموار می کنند.  
به یادگیری مداوم پاداش دهید

قطعا بدون در نظر گرفتن سیس��تم پاداش دهی رس��می و تشویق کارمندان، 
نمی توان انتظار تغییراتی اساس��ی در فرهنگ ش��رکت داشت.  به عالوه اگر جوایز 
و پاداش ها قابل توجه نباشند، تضمینی بر عملی بودن تغییرات نخواهیم داشت.  
متاسفانه حتی پس از اینکه مدیران به اهمیت یادگیری پی می برند، تنها به دنبال 
راه حل های کوتاه مدت هستند.  اتفاقا این راهکارها دشمن یادگیری مفید هستند.   
طبق تعریف، کارایی در زمانی که در حال یادگیری نیستیم به حداکثر می رسد.  در 
نتیجه وقتی از کارمندان خواسته شود حداکثر بازدهی، کارایی و بهترین نتایج را 
 Bersin  بروز دهند، زمان کافی برای یادگیری نخواهند داشت.  تحقیقات موسسه
از ۷00 س��ازمان نش��ان داد که کارمندان به صورت میانگی��ن تنها 24 دقیقه در 
هفته برای یادگیری اصولی وقت داشته اند.   در این میان باید به یاد داشته باشید 
که سیس��تم پاداش به یادگیری تنها به معنای جایزه دادن به افرادی که آموزش 
می بینند نیست.  این سیستم باید به گونه ای باشد که فضای تفکر خالق، به  چالش 
کشیدن مدیران و اظهارنظر آزادانه تقویت شود.  حتی اگر این تقویت سبب ایجاد 
اختالف نظر در میان افراد شود.  به هر حال اهمیت پاداش دادن خود را در تولید 

نوآوری توسط کارمندان نشان می دهد.  
بازخورد بامعنی و سازنده بدهید

در دورانی که اکثر س��ازمان ها، دخالت در رون��د کاری کارمندان را روی نقاط 
ق��وت و اهدف مفید متمرکز کرده و ضعف ها و کمبوده��ا را به بهانه ی پرداختن 
به فرصت ها نادیده می گیرند، اهمیت بازخورد منفی در حال از بین رفتن اس��ت.  

به هرح��ال وقتی از محدودیت های خود آگاه نباش��ید، به هیچ وجه در مس��یرتان 
پیش��رفت نخواهید کرد.  به عالوه توجه بیش از اندازه به پتانس��یل های شخصی 
و اعتماد به نفس بیش از حد نیز مانعی برای این پیشرفت هستند.   اگرچه یکی 
از بهترین راه ها برای بهبود کارایی کارمندان، اش��اره به ضعف ها و اشتباهات آنها 
اس��ت،  باز هم مدیران از گفت وگوهای دش��وار با آنها خ��ودداری کرده و بیش از 
بازخ��ورد منفی، بازخورد مثبت ارائه می دهند.  این نوع بازخورد خصوصا در بهبود 
کنج��کاوی و یادگیری کارمندان مضر اس��ت.  در واق��ع در فرآیند یادگیری برای 
تحریک کنجکاوی افراد باید نقطه  ضعف دانش��ی و نادانس��ته های آنها را یادآوری 
کرد؛ حتی اگر این یادآوری کمی ناراحت کننده باشد.   به یاد داشته باشید که مردم 
عموما از جهل و محدودیت های دانشی خود ناآگاه هستند.  این ناآگاهی خصوصا در 
زمینه هایی که فرد در آن تازه کار است خود را نشان می دهد.  در نتیجه راهنمایی 
و بازخورد به افراد مبتدی، نیاز حیاتی آنها است.  در نهایت به یاد داشته باشید که 
بازخورد منفی باید با روشی سازنده و ظریف ارائه شود.  قطعا افراد این بازخوردها را 

سخت تر از تعریف و تمجید می پذیرند.  
با مثال رهبری کنید

یکی دیگر از محرک های یادگیری کارمندان، کاری است که شما به عنوان مدیر 
ی��ا رهبر انجام می دهید.  مدل زنجیر ارزش رهبری نش��ان می دهد که رفتارهای 
عمومی و روتی��ن رهبران تاثیر زیادی روی رفتاره��ا و کارایی تیم های آنها دارد.  
به عالوه هرچه این مدیران رده های س��ازمانی باالتری داش��ته باشند، رفتارهای 
آنها تاثیر بیش��تری روی دیگر بخش های س��ازمان خواهد داش��ت.  در نتیجه اگر 
می خواهید حس کنجکاوی را بیش از پیش در تیم توسعه دهید یا یادگیری را در 
آن ب��ه جریان بندازی��د،  باید خودتان آن را انجام دهید.  به بیان دیگر، کاری را که 
خودتان انجام نمی دهید از کارمندان طلب نکنید.   به عنوان مثال اگر دوست دارید 
دیگران مطالعه کنند، خودتان مطالعه کنید و حتی عادت های مفید مطالعه ای خود 
را برای آنها تبلیغ کنید.  اگر می خواهید مهارت های جدید در سازمان جریان پیدا 
کند، خودتان نیز به دنبال یادگیری مهارت باشید و از منطقه امن خود خارج شوید.  

افراد کنجکاو استخدام کنید
مش��کالت بزرگ مدیریتی باعث می ش��وند که ما بیش از جذب افراد به آموزش و 
بهبود افراد موجود بپردازیم.  واقعیت این است که جلوگیری و پیش بینی رفتارها بسیار 
آسان تر از اصالح و تغییر آنهاست.  وقتی انتخاب خوبی داشته باشید، نیاز کمتری به 
آموزش و بهبود افراد خواهید داشت.  به عالوه وقتی افراد مناسب جذب شوند، آموزش 
آنها موثرتر خواهد بود، زیرا تقویت اس��تعداد آس��ان تر از تغییر مس��یر ناگهانی افراد 
است.   فراموش نکنید که کنجکاوی و یادگیری در یک مسیر هستند.  به بیان دیگر 
اگر افرادی ذاتا کنجکاو را اس��تخدام کنید و شغل آنها را با عالیق شان در یک مسیر 
قرار دهید، نگرانی تان از تمایل آنها برای یادگیری برطرف خواهد شد.  مطالعات علمی 
متعدد جزئیات زیادی را از صفات افراد که نشان دهنده  گرایش آنها به یادگیری حتی 
در بزرگسالی است، مشخص کرده اند.  به عالوه روش های علمی متعدد برای پیش بینی 
ای��ن خصوصیت ها در افراد وجود دارد.  به عنوان مثال ارزیابی های ش��خصی در مورد 
تمایل به انجام تجربه های جدید، تفکر بحرانی و هوشمندی، از این روش ها هستند.  در 
نهایت مطالعات طوالنی مدت نشان می دهد هم جهت بودن شغل پیشنهادی با عالیق 
و محرک های شخصی، تمایل به یادگیری و همچنین کارایی فرد را افزایش می دهد.   
در مجموع اگر می خواهید فرهنگ کنجکاوی و یادگیری را در شرکت جاری کنید، 
نیازی به برنامه های آموزشی رسمی داخل شرکت نخواهید داشت.  تقویت رفتارهای 
یادگیری مثبت، بازخورد دادن صحیح، جهت دهی با مش��خص کردن اهداف جذاب، 
نشان دادن کنجکاوی خودتان و استخدام افرادی با توانایی باال در یادگیری،  فرهنگ 

سازمانی مبتنی بر یادگیری را در تیم و سازمان شما ایجاد خواهد کرد.  
HBR/zoomit :منبع

بـه تازگی بـزرگان صنعت تکنولـوژی پیمانی امضـا کردند تا از توسـعه  هوش 
مصنوعـی مرگبـار جلوگیـری کننـد. بدیـن ترتیب ایالن ماسـک و سـه نفر از 
بنیانگـذاران DeepMind)زیـر شـاخه هـوش مصنوعی گوگل( متعهد شـدند 

سالح های خودکار مرگبار نخواهند ساخت.
بـه گزارش دیجیاتـو، این پیمان در واقع جدیدترین اقـدام محققان و مدیرانی 
است که با هم متحد شده و مخالف توسعه تکنولوژهای  نظامی این چنینی هستند.
بر اسـاس این تعهدنامه سـالح هایی که با اسـتفاده از هوش مصنوعی و بدون 
دخالت انسان، هدف های خود را انتخاب کرده و به آنها شلیک می کنند، تهدیدی 

جدی برای اخالقیات انسانی به شمار می روند.
بـزرگان صنعت تکنولوژی معتقدند که یک ماشـین هیچـگاه نباید برای پایان 
دادن به جان انسـانی دیگر تصمیم بگیرد و در صورت به کار گرفته شـدن چنین 
سیسـتمی، خطرات و بی ثباتی های زیادی برای ساکنان تمامی کشور ها به وجود 

خواهد آمد.
این تعهدنامه توسـط شـرکت Future of Life )آینده  زندگی( که موسسه ای 
تحقیقاتـی در زمینه کاهش خطر هوش مصنوعی برای انسـانیت فعالیت می کند، 
تهیـه و اخیـرا در کنفرانـس مشـترک بین المللی هـوش مصنوعی سـال 2018 

استکهلم نیز منتشر شده است.
موسسـه یاد شـده پیش از این نیز نامه هایی در این زمینـه تنظیم کرده بود تا 
آیین نامه های جدیدی برای تولید و توسـعه سـالح های خـودکار مرگبار تنظیم 

شود.
مکـس تگمارک، اسـتاد فیزیک دانشـگاه MIT و یکـی از امضاکنندگان این 
تعهدنامه در بیانیه ای راجع به تکنولوژی هوش مصنوعی مرگبار می گوید: رهبران 
صنعـت تکنولوژی موضع خود را از حرف زدن به عمـل  کردن تغییر داده اند و به 
صورت علنی اعالم می کنند با خواسـته  سیاستمداران مخالفند و محدودیت های 
زیادی در توسـعه هوش مصنوعی نظامـی در پیش خواهند گرفت. بدین دلیل که 
اسلحه هایی که به صورت خودکار جان انسان ها را می گیرند منزجرکننده هستند 

و باید همانند سالح های شیمیایی کنار گذاشته شوند.

 فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری را
با این رو ش ها ایجاد کنید

پیمان ایالن ماسک و بزرگان 
تکنولوژی برای عدم توسعه 

هوش مصنوعی مرگبار

رئیس بنیاد نخبگان لرستان با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای 
فعالیت های نخبگانی دانشجویان گفت: نقش حوزۀ فناوری در دانشگاه های استان 
باید تقویت ش��ود.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان؛ نشس��ت 
هم اندیشی رئیس بنیاد نخبگان لرستان با معاونان و مدیران دانشگاه های استان 
با تأکید بر آشنایی دانشگاه های با آیین نامه های جدید بنیاد ملی نخبگان، ثبت نام 
و اعطای جایزه های تحصیلی 98-9۷، توانمندس��ازی دانش��جویان و گس��ترش 
همکاری  های دوس��ویه برگزار ش��د.  در این نشس��ت، حمزه امیری، رئیس بنیاد 
نخبگان لرستان با اش��اره به لزوم برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای فعالیت های 
نخبگانی دانش��جویان در چهار حوزۀ آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ، گفت: 

نقش حوزۀ فناوری در دانشگاه های استان باید تقویت شود. 

رئیس بنیاد نخبگان لرستان:

دانشجو باید با محوریت کارآفرینی، 
آموزش ببیند

دریچــه

پنجشنبه
28 تیر 1397
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نوپاهای فناوری های همگرا عنوان فراخوانی اس��ت که توس��ط 
مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی منتشر شد.

به گ��زارش مرک��ز راهبردی 
فناوری ه��ای همگرای معاونت 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی 
جمه��وری، فراخ��وان نوپاهای 
اواس��ط  از  همگرا  فناوری های 
اردیبهش��ت ماه امسال، توسط 
مرک��ز راهب��ردی فناوری های 
علم��ی  معاون��ت  همگ��رای 
منتش��ر ش��د. در این فراخوان 
نوآوری  مراکز  ش��تابدهنده ها، 
و صندوق های س��رمایه گذاری 
ب��ه عن��وان حامی��ان توس��عه 
کس��ب وکار و فن��اوری حضور 
دارند و با محورهای گوناگونی 

را مبتن��ی ب��ر عالقه مندی آن ها به جذب اس��تارتاپ و س��رمایه 
گذاری بر روی آنها ارائه کرده اند. در س��وی دیگر اس��تارتاپ های 
ای��ن حوزه می توانند در زمینه این محورها طرح های خود را ارائه 

دهند. 
ب��ا توجه ب��ه ارتب��اط فناوری های همگ��را به حوزه ه��ای نانو، 
عل��وم  و  ارتباط��ات  زیس��ت، 
شناختی، س��تادهای مرتبط با 
ای��ن فناوری ها نیز ب��ه عنوان 
حامی فراخ��وان در این برنامه 
حض��ور دارن��د. از جمل��ه این 
س��تادها می ت��وان ب��ه س��تاد 
توس��عه فناوری نانو، زیس��ت 
فناوری، علوم ش��ناختی، مواد 
و س��اخت پیش��رفته، انرژی و 
س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 

دانش بنیان اشاره کرد.
پای��ان  ت��ا  فراخ��وان  ای��ن 
مردادماه 139۷ آماده پذیرش 
اس��تارتاپ های  طرح ه��ای 
عالقه من��د به فعالیت در این حوزه اس��ت. عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به وب س��ایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا در این 

فراخوان ثبت نام و طرح های نوآورانه خود را رسال کنند.

اس��تارتاپ دمو حوزه فناوری اطالعات در گردش��گری، با همکاری 
مرکز فن بازار ملی معاونت علمی برگزار می شود.

ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، 
به منظور تجاری س��ازی طرح های 
حوزه گردش��گری از طریق جذب 
س��رمایه گذار، فن بازار منطقه ای 
اس��تان فارس با هم��کاری مرکز 
ف��ن بازار ملی معاون��ت علمی در 
نظر دارد استارتاپ دموی فناوری 
اطالعات را در زمینه گردش��گری 

برگزار کند.
استارتاپ های  پذیرش  فراخوان 
ح��وزه گردش��گری ب��ا محوریت 
فناوری اطالعات در گردش��گری 

در دهمین رویداد ملی استارتاپ دمو اعالم شده است.
در این استارتاپ دمو که با حضور سرمایه گذاران و فعاالن این حوزه 
برگزار می ش��ود، تیم های حائز ش��رایط، پس از طی فرآیند ارزیابی و 

انتخ��اب، در روز برگزاری رویداد، طرح های خود را به صورت حضوری 
ب��رای س��رمایه گذاران معرفی می کنند و زمین��ه تعامل بین طرفین با 
فراهم  رودررو  برگزاری جلسات 

می شود.
عالقه مند  تیم ه��ای  تمام��ی 
ب��ه حضور و ارائه ط��رح در این 
اس��تارتاپ دمو، مقتضی اس��ت 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط حضور 
در اس��تارتاپ دم��و، نس��بت به 
تکمیل ف��رم ثبت نام و ارس��ال 
آن ب��ه همراه مس��تندات طرح 
 ب��ه آدرس پس��ت الکترونی��ک
fars@techmart.ir اقدام کنند.

اس��تارتاپ دمو حوزه فناوری 
ب��ا  اطالع��ات در گردش��گری، 
فرهنگ س��ازی  س��تاد  حمایت 
اقتصاد دانش بنی��ان معاونت علمی و همکاری فن ب��ازار ملی معاونت 
علمی تابستان 9۷ برگزار می شود. آخرین مهلت ثبت نام در این رویداد 

۵ تیرماه سال جاری اعالم شده است.

استارتاپ دمو حوزه فناوری اطالعات در گردشگری برگزار می شودحمایت از کسب وکارهای نوپای همگرا شتاب می گیرد

هر انس��انی در ط��ول زندگی خ��ود از فرصت های ش��غلی متنوعی 
برخوردار خواهد شد که این موضوع ضرورت انتخاب را تشدید می  کند.  
با این حال پیش��نهادها کامال براساس توانایی های شما خواهد بود، به 
همین دلیل در صورت��ی که بخواهید از موقعیت های بهتری برخوردار 
شوید، الزم است مهارت های خود را افزایش دهید و مطابق نیاز زمانه 
خ��ود را به روز کنید.  برای مثال مالک های انتخاب کارمندان در حال 
حاضر با پنج س��ال گذشته تفاوت هایی پیدا کرده و این موضوع بیانگر 
آن اس��ت که جهان در حال تغییر است.  تحت این شرایط تنها افرادی 
موف��ق خواهند بود که خود را با آن به خوبی همگام س��اخته باش��ند.  
در همین راس��تا و در ادامه به معرفی و بررس��ی ۵ مهارت ضروری که 
در آینده از جمله مالک های تعیین کننده کارمندان هس��تند، خواهیم 

پرداخت.
1- برندسازی

اگرچ��ه ای��ن موض��وع ب��ه عنوان 
یک مهارت ش��اید کم��ی عجیب به 
نظر برس��د، با این حال واقعیت این 
اس��ت که در راس��تای موفقیت الزم 
اس��ت خود نی��ز برنامه ای خ��ارج از 
اهداف شرکت داش��ته باشید. بسیار 
مهم اس��ت که در زمینه برندسازی 
ب��رای خود از توانایی کافی برخوردار 
باش��ید.  از جمل��ه مزیت ه��ای ای��ن 
موضوع می توان به کس��ب ش��هرت، 
اعتماد و س��اخت زیرس��ازهای مورد 
نیاز برای پیش��رفت و ترقی، اش��اره 
ک��رد.  در این رابطه جنیفر لیس��تر، 
معاون دانش��گاه پردیو معتقد اس��ت 
ک��ه در راس��تای برندس��ازی اینکه 
چه تصوری از خ��ود دارید، می تواند 
نخستین گام و راهنمای عمل بسیار 

خوبی محس��وب شود.  با این اقدام ش��ما قادر خواهید بود ایده آل های 
مدنظر را پیاده کنید.  

2- استفاده فراگیر از تکنولوژی
در واق��ع تکنولوژی ه��ا باعث می ش��ود تا انجام بس��یاری از کارها با 
سهولت بیش��تری امکان پذیر باش��د که نقطه پایانی را نمی توان برای 
آن متص��ور ش��د.  به همی��ن دلیل ضروری اس��ت تا ارتب��اط خوبی با 
فناوری های به روز داش��ته باش��ید.  این موضوع تنها منحصر به موارد 
مرتبط با کار خود نبوده و در راستای افزایش محدوده عملکردی خود 
بهتر است مواردی را که به آنها تمایل نیز دارید، مورد توجه قرار دهید.  
توجه داش��ته باش��ید که در چند س��ال آینده روبات ها رشد به مراتب 
بیش��تری خواهند داش��ت و ورود آنها به تمامی عرصه های کسب وکار 
امری غیر قابل اجتناب خواهد بود.  تحت این شرایط در صورتی که شما 
پیش زمینه های استفاده از آنها را داشته باشید، بدون شک از موقعیت 
به مراتب بهتری نسبت به سایر کارمندان خود برخوردار خواهید بود.  

3- ساخت تیم
ای��ن موضوع که تنها ب��ر پایه یک حرفه مه��ارت بخواهید در آینده 
موفقیتی را به دس��ت آورید، امری دشوار خواهد بود.  درواقع با تنوع و 
پدید آمدن شرکت های بیشتر، انجام بسیاری از کارها دشوار تر خواهد 
ش��د.  به همین خاطر پیش بینی می ش��ود که بس��یاری از افراد مجبور 
به انجام چندین فعالیت مختلف باش��ند.  تحت این شرایط بسیار مهم 
اس��ت که الزامات این موضوع را برای خود مهیا ساخته باشید.  درواقع 
انجام کارهای مختلف تنها زمانی میس��ر خواهد بود که شما تیم های 
قدرتمندی را در اختیار داشته باشید.  این موضوع از طریق ایجاد روابط 
دوستانه با افراد مختلف به خوبی قابل انجام است که در اصطالح به آن 
س��اخت تیم گفته می شود.  فراموش نکنید که فیس بوک نیز تقریبا به 
همین شکل و در نتیجه اجتماع چند دوست دانشگاهی شکل گرفت.

4- سازگاری با تغییرات 
جهان��ی که در آینده نزدیک تصور می ش��ود دنیای��ی پر از تغییرات 
گوناگون خواهد بود.  تحت این شرایط در صورتی که مهارت سازگاری 
با آنها را در خود تقویت نکنید، بدون شک با مشکل مواجه خواهید شد.  
این موضوع شما را در دستیابی به 
موقعیت ه��ای جدید کمک خواهد 
ک��رد.  اگرچه در ای��ن رابطه برخی 
معتقدن��د ک��ه این موض��وع کامال 
ذاتی است، با این حال واقعیت این 
است که تمامی مهارت ها اکتسابی 
ب��وده و ب��ا تمرین قابل دس��تیابی 
خواه��د ب��ود.  این مه��ارت امروزه 
نی��ز کامال کاربردی اس��ت.  درواقع 
افراد منعط��ف همواره از محبوبیت 
خاصی نزد مدی��ران بهره مندند که 
این موضوع باعث می شود تا مسیر 

رشد آنها آسان تر باشد.
5- مقاومت

بسیاری از افرادی که نمی توانند 
به موفقیت مدنظر خود دست پیدا 
کنند، با مش��کل کمب��ود مقاومت 
مواجه هستند.  درواقع شما باید با این واقعیت کنار بیایید که چیزهای 
خ��وب زمان بر خواهند بود.  با این ح��ال اگر در این رابطه عجله کنید، 
تمامی تالش های خود را بی اثر س��اخته و مسیر موفقیت را طوالنی تر 
خواهید ک��رد.  این موضوع در رابطه با م��ورد قبلی نیز صدق می کند.  
درواق��ع یکی از الزام��ات انعطاف پذیری این اس��ت که اف��راد توانایی 
مقاومت در برابر دشواری ها را داشته باشند.  این موضوع به شما کمک 
خواهد کرد تا بتوانید برای س��ایرین نیز الهام بخش باشید.  این موضوع 
خصوصا زمانی که بخواهید کس��ب وکاری را ب��رای خود ایجاد کنید، 
نوعی وجهه و اعتبار برای ش��مات محس��وب خواهد شد.  شرکت ها نیز 
اف��رادی را که توانایی حفظ راندمان خود در س��خت ترین ش��رایط را 
دارند، مورد توجه ویژه قرار خواهند داد.  بدون ش��ک آینده کسب وکار 
به علت مواردی نظیر افزایش تعداد ش��رکت ها، نیازمند افرادی خواهد 

بود که بتوانند مقاومت خوبی را از خود نشان دهند.  
fastcompany :منبع
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یادداشـت

طرح دوست علمی با محوریت کارآفرینی و خالقیت به همت بنیاد نخبگان 
اس��تان قزوین اجرا ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
طرح دوس��ت علمی با هدف شناس��ایی، حمایت و هدایت اس��تعدادهای برتر 
دانش آم��وزی در مناطق مح��روم و کم برخ��وردار با اس��تفاده از تزریق توان 
اجتماع نخبگانی، به همت بنیاد نخبگان اس��تان قزوین و با همکاری اداره کل 

آموزش و پرورش استان برگزار شد.
در نشست آموزشی این طرح که با محوریت »خالقیت و کارآفرینی« برگزار 
ش��د، کرمی، رئیس بیمارس��تان والیت قزوین در زمینه نیازمندی کش��ور به 
رشد و توس��عۀ رشته مهندسی پزشکی به نکاتی اشاره و بر لزوم گسترش این 

رشته تأکید کرد.

طرح دوست علمی کارآفرینی و 
خالقیت اجرا شد

به قلم: استفانی وزا نویسنده حوزه کارآفرینی
مترجم: امیر آل علی



این روزها بیش��تر در م��ورد گفت وگوه��ای برندمح��ور و منطبق بر 
بازاریاب��ی می ش��نویم و معموال می بینیم بازاریابانی ک��ه پیامدهای این 
مضامین را نادیده گرفته اند، مس��تقیما به س��مت اشتباهات برندسازی 

می روند که باعث از دست رفتن اهداف بازاریابی آنها خواهد شد. 
در ادامه 4 اش��تباه که کمپین برند ش��ما را نابود می کند و چند نظر 

برای چگونگی حل این مشکالت را بررسی می کنیم. 
 »همیشه« را، از »همیشه بر طبق بازاریابی« حذف کنید

ام��روزه اینکه بتوانید کنترل کنید که چگونه و کجا از طریق نام برند، 
بر مشتریان خود اثر بگذارید و با آنها تعامل داشته باشید، به طور کامل 
امکان پذیر نیست.  در گذشته این امکان وجود داشت که حداقل برخی 
از اث��رات متقاب��ل در مورد هدف برند  را تحت کنترل داش��ته باش��یم. 
ش��ما پیام خود را از طریق کانل های س��نتی مانند تلویزیون، یا با انجام 
برنامه توس��عه چهره به چهره معرفی می کردید و به صورت کلی قادر به 
هدایت گفت وگو از باال به پایین )ش��رکت به مش��تری( بودید. وب و در 
کل رس��انه های اجتماعی به طور اخص این پارادایم را تغییر داده است. 
امروزه، ش��اید 10درصد گفت وگوها توس��ط بازاریابان هدایت می شود و 
این در حالی است که باقی آن از پایین به باال و از طریق خود مشتریان 
شکل می گیرد.  بنابراین به این نتیجه می رسیم که گفت وگوهای مربوط 
به برند ش��ما الزم است برای انطباق با تعامالت مشتریان هدایت کننده، 
باز و پویا باش��د. تاکید بیش از حد بر »پیام« در صورتی که همس��و با 
مشتریان نباشد یا بدتر از آن، اگر منجر به مسخره شدن برند شما شود 

نتیجه عکس خواهد داشت. 
البته این به این معنی نیست که شما قادر به هدایت این گفت وگوها 
و تعامالت نخواهید بود. ش��ما می توانی��د در حد کوچکی این اثر گذاری 
را داش��ته باش��ید: مثال، وقتی گفت وگوهای غیر منتظره آنالین ش��کل 
می گیرند الزم است خودی نشان داده، ارزش آفرینی کنید، شفاف سازی 
کنید و حرف های مفید و هوشمندانه بزنید. در غیر این صورت برند خود 

را پایین خواهید کشید. 
تمرکز بر خرید فضای تبلیغاتی به جای رفتار خرید

خرید فضای تبلیغاتی یا AdBuy به معنی اس��تفاده از رسانه ها برای 
فروش محصول به شیوه ای که پیام برند را به مشتریان رسانده و امکان 
خریداری آن را نیز فراهم می کند، است. البته تاکید صرف بر آن اشتباه 

بزرگی است. 
وقتی به دنبال رزرو یک هتل هس��تید، نخس��تین مکانی که بررسی 
می کنید چیست؟ قطعا بهترین راه، بررسی تبلیغات هتل یا آژانس های 
مس��افرتی نیست. وب س��ایت هایی که ش��امل نظرات مش��تریان است 
می توان��د کمک بهتری به ما بکند. همچنی��ن می توانیم از ایده اکثریت 
مش��تریان آگاه ش��ویم. برخالف گذش��ته، فرآیند رفتار خرید مشتریان 

دیگر در درجه اول توس��ط تبلیغات پیش برده نمی ش��ود، بلکه توس��ط 
هدایت نام تجاری در سراسر فرآیند خرید پیش برده می شود. 

برای بسیاری از شرکت ها، این تغییر اساسا راهی را که برای ارائه برند 
خود به مشتری داشتند به چیز دیگری تبدیل کرد. نگاه منطقی گذشته 
ب��ر این باور ب��ود که »وقتی افراد از یک س��ایت زی��اد بازدید می کنند 
خوب اس��ت تبلیغات خود را در آن قرار دهیم«. اما این ایده مش��خصا 
دیگر کارکرد نخواهد داش��ت، نه فقط به این دلیل که بیش��تر مشتریان 
برنامه هایی برای بالک کردن تبلیغات دارند، بلکه از آن نظر که مشتریان 
دیگر بر آنچه در تبلیغات گفته می  شود به اندازه آنچه همساالن خود در 

مورد محصول در وب سایت  ها می گویند، توجه نمی کنند. 
بنابراین، تخصیص پول بیشتر روی این مشکل راه حل مناسبی نیست. 
برای حل این مشکل الزم است به رفتار خرید مشتریان به هنگام تعامل 
با برند، دسترس��ی داشته باش��ید و این بدان معنی اس��ت که عالوه بر 
مکانی که مشتریان از آن خرید می کنند به چرایی خرید و چگونگی آن 

نیز توجه و سعی کنیم آنها را بفهمیم. 

به چشم نزدن »عینک مشتری«
بازاریابانی که در حوزه ن��ام تجاری فعالیت می کنند باید تمرکز خود 
را بر فهمیدن این موضوع که مش��تریان چگونه و کجا با برند و ش��رکت 
در تعامل قرار می گیرند، بگذارند. درست مانند هر شخص دیگر، بر این 
اس��اس ما باید تمرکز خود را بر تجربه های متوالی و پیوس��ته مشتریان 
بگذاریم. این مورد به آن معنی است که برند خود را از طریقی استوار به 
مش��تریان معرفی کنیم و این مسیر از معرفی اولیه تا حمایت بلند مدت 

استوار و کارا باشد. 
مردم عادت داشتند تا یک محصول را از مسیر بازاریابی بخرند، سپس 
در زمانی که کاال را در دس��ت داش��تند یک بار برای پش��تیبانی تماس 
بگیرند. امروزه، مش��تریان در فرآیند تصمیم گیری برای خرید به دنبال 
ویدئو های پشتیبانی در ش��بکه های مختلف می گردند. به عبارت دیگر، 
سفارش خریدی که در آن مشتریان درگیر پیام برند شوند می تواند هر 

خصوصیتی را دارا باشد به جز قابل کنترل بودن. 
در بازاریابی سنتی ش��ما گروه »پشت صحنه« ای دارید که بر توسعه 
وب و آگاه��ی از برن��د تمرکز دارند و یک گ��روه »در صحنه« دارید که 
تمرکز آنها بر حمایت از محصوالت و ارتباط با مش��تری بلند مدت است. 
اما در دنیایی که تاکید آن بر، همیشه طبق بازاریابی رفتار کردن است، 
باید تعامل زیادی بین افراد در بخش های مختلف سازمان وجود داشته 
باش��د، و هر ش��خصی از درون س��ازمان که با برند در ارتباط است الزم 
است به رفتار واقعی مصرف کننده فکر کند. بنابراین اگر از دید مشتری 

نگاه نکنید مرتکب اشتباه شده اید. 
شکست در متقاعد کردن مقامات باال در مورد یک پارادایم جدید

فروش تجربه مش��تری از برند، به مش��تری دیگر تنها بخشی از نبرد 
است. شکست در فروش این رویکرد جدید در اتاق هیات مدیره می تواند 
بهتری��ن برنامه بازاریاب��ی را قبل از اینکه حتی فرصت درخش��ش پیدا 
کند به نابودی بکش��اند. افرادی که دارای مقامات باالیی در سازمان اند 
ب��ه دنبال دیدن اعداد هس��تند؛ مانن��د درصد گفت وگ��و در مورد کاال 
ی��ا اطالعات معمول دیگ��ر. عباراتی مانند »گفت وگ��و برند« و »عینک 

مشتری« از نظر آنها بی اهمیت جلوه می کند. 
اگر ش��ما برنامه ای برای وارد کردن محصول خود در زندگی مشتریان 
دارید، بنابراین باید راهی پیدا کنید که این ایده را به مدیران و مقامات 
باالیی س��ازمان بقبوالنید. همبس��تگی یک به یک که در روش س��نتی 
خری��د فضای تبلیغاتی جواب می داد ممکن اس��ت به س��ادگی در این 
پارادایم وجود نداش��ته باش��د. اما این بدان معنا نیست که نتیجه بزرگ 

نخواهد بود. 
فرآیند در حال اجرا

الزم اس��ت به صورت مداوم اینکه مش��تریان کجا و چگونه با برند در 
تعامل قرار می گیرند و کجا و چگونه تصمیم به خرید می گیرند را مورد 
بررس��ی و توجه قرار دهید و متوجه باشید چه نوع استراتژی در فرآیند 

خرید، منجر به مقدار فروش بیشتر در پایان راه می شود. 
عمل کردن در این مس��یر همواره عالمت س��وال های بسیاری حتی 
برای متخصصان این حوزه ایجاد کرده و این همان چیزی اس��ت که آن 

را هیجان انگیز می کند. 
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بهبود تاثیر تبلیغات اینترنتی به لطف 
الگوریتم یادگیری ماشین گوگل

ابزار جدید گوگل کمک زیادی به بازاریابان و متخصصان تبلیغات 
اینترنتی ب��رای افزایش تاثیرگذاری تبلیغ های خ��ود، خواهد کرد.  
گ��وگل به تازگی از عرضه ابزار های یادگیری ماش��ین جدیدی خبر 
داد که کمک زیادی به بازاریابان اینترنتی برای تولید تبلیغات های 
اینترنت��ی موثرتری، خواه��د کرد.  این اب��زار در رویداد اختصاصی 
Google Marketing رونمایی ش��د. جری دیس��کلر مدیر ارشد 
گوگل در تش��ریح این ابزار جدید اشاره کرد که پیشرفت و افزایش 
چشمگیر پیچیدگی های پتلفرم های مختلف و به خصوص موبایل ها، 
بس��یار س��ریع تر از توانایی ه��ای بازاریابان و متخصص��ان تبلیغات 
اینترنت��ی در توس��عه و طراحی تبلیغات نوآوران��ه و کمپین ها موثر 
بوده اس��ت. در همین راس��تا اب��زار جدید به کمک این دس��ته از 
کارب��ران خواهد آمد تا ن��کات قابل توجه��ی را در اختیار آنها قرار 
ده��د.  ارائه تبلیغات در زمان و مکان درس��ت ب��ا پیغامی واضح و 
تاثیر گذار، به حجم زیادی از تصاویر و المان های خالقانه دیگری در 
کن��ار مطالعات پیچیده و زمان بر برای اس��تفاده از کلید واژه صحیح 
نیاز دارد.  اما راه حل جدید گوگل برای حل مش��کالت متخصصان 
تبلیغات اینترنتی، به آنها در چهار بخش مختلف کمک خواهد کرد: 
تبلیغ��ات موث��ر بر پای��ه نتایج  جس��ت وجو: ب��ه لطفا اس��تفاده از 
الگوریتم ه��ای یادگی��ری ماش��ین ک��ه به تلفی��ق، یکسان س��ازی و 
بهینه سازی منابع تعریف ش��ده می پردازد، موثر ترین تبلیغات ممکن 
با توجه به جس��ت وجوی کارب��ران در بخش های مختلف، پیش��نهاد 
می ش��ود.  بهینه س��ازی تبلیغ��ات در یوتیوب: اس��تفاده از یادگیری 
ماش��ین ب��رای بهینه س��ازی تاثیر تبلیغات ه��ا در یوتی��وب با تنظیم 
خود کار مبلغ پیش��نهاد ها.  کمپین های محلی: اس��تفاده از یادگیری 
ماش��ین گوگل برای ترغیب تعداد بیشتری از مشتریان جهت حضور 
فیزیک��ی در فروش��گاه های مدنظر با بهینه س��ازی تبلیغات  مورد نظر 
در تمام پلتفرم های گوگل.  کمپین های خرید هوش��مند: اس��تفاده از 
الگوریتم های یادگیری ماشین برای بهینه سازی کمپین های فروش بر 
اس��اس معیار و اهداف تعیین شده توسط بازاریابان.  به گفته گوگل، 
شرکت ها و متخصصان تبلیغات اینترنتی که از ابزار جدید و هوشمند 
گوگل برای بهبود تبلیغ های خود اس��تفاده کرده اند، به طور میانگین 
1۵ درصد افزایش کلیک و تعامل کاربران اینترنتی را تجربه کرده اند. 
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 تبلیغات موزیکال
در صدر تبلیغات تلویزیونی در ایران

به بهانه پخش تبلیغات تلویزیونی و آگهی های موزیکال و اوج پخش 
در میان برنامه های مسابقات جام جهانی 2018 روسیه در تلویزیون از 
جمله پیام های بازرگانی برند فامیال به سبک زبان فامیالیی، روغن برند 
هایلی، برند لینا با جینگل خوشحالینا، برند اویال برای روغن ویتامین 
دی دار، ماس��ت س��ون کاله، برند شامانا، فرش ستاره کویر و … سعی 
کردیم به بررسی مفصلی در مورد تاریخچه برندآواها بپردازیم و استفاده 

برندها از این ابزار تبلیغاتی را مرور کنیم. 
بیش از 90 س��ال از ظهور نخس��تین زنگوله ی��ا جینگل تبلیغاتی 
Jingle می گ��ذرد و کم��اکان این نوع از تبلیغ��ات به دلیل ماندگاری 
آن در ذهن مخاطب از برترین متدهای تبلیغات و ابزارهای برندسازی 
است. در طول این سال ها جینگل های بسیاری از برندهای مختلف در 
ذهن مخاطبان ماندگار ش��ده اند و مخاط��ب آنها را بصورت ناخودآگاه 

با خود تکرار کرده  و حتی تبدیل به تیکه کالم ها در جامعه شده اند. 
اواسط قرن بیستم اوج استفاده از جینگل ها در تبلیغات مواد غذایی 
و سیگار محسوب می شد و این موضوع همچنان پررونق بود، به طوری 
ک��ه در اواخر قرن بیس��تم 12درصد از آگهی ه��ا را جینگل ها به خود 
اختصاص می دادند، ولی این آمار در سال های منتهی به دهه اول قرن 
21 به 3درصد کاهش یافت.  از طرفی تبلیغات موزیکال و جینگل های 
به یاد ماندنی زیادی در تبلیغات فارسی از جمله دلپذیر )می خوام ساالد 
درس��ت کنم(، صاای��ران )هر روز بهتر از دی��روز(، گلرنگ )گل از همه 
رنگ(، بوتان )انتخابی مطمئن( و اداره برق )هرگز نشه فراموش، المپ 
اضافه خاموش( داریم که تبدیل به جزیی از هویت برندهاشان شده اند. 
برخی از تبلیغات مانند »بستنی اش خوشمزه تره« برای میهن و آوای 
برند بس توس��ط ک��ودک در پایان تیزرهایش و »پاک ی��ادت نره« که 
تبدیل به تیکه کالم ش��ده بودند.  اما در چند س��ال اخیر جینگل ها و 
اشعارشان جای خود را به کپی برداری از یک موزیک مشهور یا موسیقی 
پاپ داده اند؛ در اصل در دوره ای که اس��تفاده از سبک آهنگسازی بسیار 
ساده تر شده است، جای سرودن اشعار ماندگار و آهنگ های خاطره انگیز 
مانند جینگل های به یادماندنی بس��یار خالی اس��ت.  از طرفی س��لیقه 
رسانه ای مخاطب بسیار تغییر کرده و تلویزیون و رادیو تنها راه ارتباطی 
با آنها نیست. در سال های نه چندان دور می توانستیم با ساخت تبلیغات 
موزی��کال و جینگل های نه چندان عالی و تنها با تعدد پخش از رادیو و 
تلویزیونی به اثربخشی قابل توجهی دست یابیم، اما امروز تبدیل کردن 
یک جینگل به یک تبلیغ اثربخش کار بسیار دشواری شده است.  امروزه 
برای اینکه جینگل برندتان مورد توجه مخاطب قرار گیرد رس��انه های 
دیگ��ری از جمله دیجیت��ال مارکتینگ، تبلیغات دیجیت��ال و بازاریابی 
ش��بکه های اجتماعی را باید مورد پوشش قرار دهد، اما از طرفی، تکرار 
تبلیغ ها از این نوع در شبکه های اجتماعی کامال متفاوت است. شاید این 
نوع تبلیغات در عصر حاضر از قدرت 100 ساله خود برخوردار نیستند و 
گویی دوره این ابزار رو به افول و حتی ممکن است با تعدد تکرار زیاد در 
رادیو و تلویزیون نیز امکان ماندگاری در ناخودآگاه ذهن مشتری نداشته 
باشند.  متاس��فانه درصد قابل توجهی از سفارشات تبلیغات تلویزیونی 
در ایران با اعمال نظر غیرعلمی کارفرما س��اخته می شوند و کافی است 
تبلیغی در بازار مورد اقبال قرار گیرد و از آن به بعد کارفرمایان تبلیغی 
با همان روش را س��فارش می دهند، بدین ترتیب  ترند ش��دن تبلیغات 
موزیکال اخیر را می توان معلول این موضوع دانست. این موضوع جدا از 
بحث آن دس��ته از کارفرمایانی هس��ت که یک نمونه تیزر خارجی را به 
پیمانکار نش��ان می دهند و عینا همان را برای محصول یا سرویس خود 
خواستار می شوند.  مهم ترین موضوع این است که ساخت یک جینگل 
اثرگذار و ماندگار در ذهن مخاطب کار بس��یار دش��واری است و همین 
موضوع باعث ش��ده است که دیگر شاهد ساخت جینگل هایی همچون 
»هر روز بهتر از دیروز«، »نشانه پاکیزگی«، »انتخابی مطمئن« و… که 

تبدیل به هویت برند شده اند در بازار تبلیغات نباشیم. 
imarketor :منبع
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چرا برندتان به رپرتاژ آگهی نیاز دارد
با رشد و توسعه شبکه های اجتماعی و فروش دیجیتالی، بسیاری 
از افراد رویای کس��ب رتبه های برتر در صفحه نتایج گوگل و رش��د 
ویروس��ی محتواه��ای خود را در ذه��ن می پرورانن��د. در حالی که 
دس��تیابی به چنین رویایی دور از دسترس نیست، اما چیزی بیشتر 
از بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی را می طلبد. به نظر می رس��د که 
اس��تراتژی های بازاریابی ش��بکه های اجتماعی روی موضوعات داغ 
بازاریاب��ی تاثیر می گذارند و توجه کمی به اس��تراتژی های بازاریابی 
امتح��ان پس داده اعطا می ش��ود. در نتیجه، بس��یاری از طرح های 

جدید بازاریابی با شکست روبه رو می شوند. 
ش��بکه های اجتماعی به تنهایی نمی توانند با یک برنامه بازاریابی 
یکپارچ��ه و هدفمند رقابت کنند، بنابراین مهم اس��ت که اطمینان 
حاصل کنید که برنامه کلی بازاریابی تان با اس��تراتژی های جدید و 
اس��تراتژی های امتحان پس داده در طول سالیان گذشته در تعادل 

است. 
اگر می خواهید نرخ تعامل، آگاهی از برند و فروش خود را افزایش 
بدهی��د، رپرت��اژ آگه��ی، چه آنالین و چ��ه آفالین، باید بخش��ی از 
اس��تراتژی تان باشد. یک رپرتاژ آگهی در تلویزیون، تبلیغ تلویزیونی 
نامیده می شود و در آن معموال اطالعاتی در مورد شرکت یا محصول 
به همراه یک CTA به نمایش در می آید. با استفاده از رپرتاژ آگهی 
می توانید به صورت هم زمان هم مشتریان بالقوه خود را آموزش داده 

و هم محصول تان را ترویج دهید. 
چرا برندتان باید از رپرتاژ آگهی استفاده کند؟ 

1-  رپرتاژ آگهی مقرون به صرفه است
تبلیغ��ات رادی��و و تلویزیون��ی به ش��دت هزینه ب��ر اس��ت و فقط 
ش��رکت های بزرگ با پش��توانه مالی خوب می توانند از آن استفاده 
کنند، بنابراین کسب وکارهای کوچک و سازمان های غیرانتفاعی که 
هن��وز منابع درآم��دی پایدار ندارند نمی توانن��د تبلیغات رادیویی و 
تلویزیونی را در دس��تور کار خود قرار دهند. اما با هزینه ای بس��یار 
کمتر از تبلیغات در رسانه های دیداری و شنیداری، می توانید رپرتاژ 
آگهی موردنظر خود را در چندین س��ایت معتبر و پربازدید به چاپ 
برس��انید. هزینه رپرتاژ آگهی بس��ته به سایت انتخاب شده و میزان 

بازدید و تعامل آن با مخاطبان متفاوت خواهد بود. 
2- رپرتاژ آگهی می تواند در دستیابی به بازار هدف 

کمک کننده باشد
اگر پلتفرم های ه��دف رپرتاژ های آگهی خود را درس��ت انتخاب 

کنید، می توانید مطمئن باش��ید که فقط ترافیک مرتبط به س��مت 
سایت ش��ما روانه می شود و کسانی به سمت شما می آیند که واقعا 
به محصوالت و س��رویس های تان عالقه مند هستند. برای مثال، اگر 
در زمینه فروش دکوراس��یون منزل فعال هس��تید، دادن رپرتاژ در 
س��ایت ها و وبالگ هایی با موضوع دکوراسیون می تواند مرتبط ترین 

ترافیک را برای تان ایجاد کند. 
3- همه چیز تحت کنترل شما است

برخالف تبلیغات سنتی، وقتی شما یک فضای رپرتاژ را خریداری 
می کنید درواقع کنترل تمام مواردی که قرار است در آن فضا منشر 
ش��ود در اختیار شما است. بس��یاری از ادیتورها معموال رپرتاژهای 
از پیش آماده ش��ده را در صورت داش��تن برخی پارامترهای خاص 
قبول می کنند. برخی از ادیتورها نیز ترجیح می دهند که خودش��ان 
اقدام به نوشتن رپرتاژ کنند. این شما هستید که باید انتخاب کنید 
و ببیند که کدام یک برای تان مناس��ب تر است. وقتی همه کارها به 
انجام رس��ید، ش��ما فقط هزینه فضای رپرتاژ را پرداخت می کنید و 
موارد مورد نظرتان در محتوا آورده می ش��ود. البته برخی س��ایت ها 
هزینه نوش��تن رپرتاژ را به صورت جداگانه دریافت می کنند و گاهی 
اوق��ات هم ممکن اس��ت برای انج��ام طراحی ه��ای گرافیکی پول 

بیشتری را از آگهی دهنده طلب کنند. 
4- رپرتاژ های آگهی دیده می شوند

تاثیر اس��تفاده از بنرهای تبلیغاتی در سال های اخیر کاهش یافته 
اس��ت و با توجه به اس��تفاده کاربران اینترنت از مسدودکننده های 
تبلیغات، این بنرها گاه حتی ش��انس به نمایش درآمدن نیز ندارند. 
همچنین بس��یاری از ای��ن بنرها ام��کان نمایش در دس��تگاه های 
موبای��ل را نیز ندارند. ام��ا رپرتاژ ها این گونه نیس��تند و هیچ برنامه 
مس��دودکننده تبلیغاتی نمی تواند آنها را از جلوی دید مخاطب محو 

کند و به خوبی در تمام دستگاه ها نمایش داده می شوند. 
در یک مجله چاپی، رپرتاژ ش��ما با س��ایر محتواها ادغام می شود. 
بهترین رپرتاژ ها سه فاکتور شخصی سازی شده، چند بعدی بودن و 

یک CTA را در خود دارند. 
5- رپرتاژ ها را می توان رهگیری کرد

یک��ی از مزیت های رپرتاژ این اس��ت که می ت��وان آن را رهگیری 
کرد و دقیقا دید که آیا این رپرتاژ توانس��ته به هدف از پیش تعیین 
ش��ده دس��ت یابد یا خیر. اگر رپرتاژ خود را در س��ایت ها منتش��ر 
می کنی��د، می توانید داده های مربوط به بازدید و تعامل مخاطبان با 
رپرتاژ را از س��ایت مربوطه دریافت کنی��د. اما اگر رپرتاژتان در یک 
مجله غیر آنالین به چاپ رس��یده است، ایجاد یک کوپن تخفیف یا 
گنجاندن آدرس س��ایت در محتوا می توان��د روش های خوبی برای 

رهگیری میزان اثرگذاری باشد. 
آیا ش��ما تاکنون برای کس��ب و کار خود از رپرتاژ آگهی اس��تفاده 

کرده اید؟ 
daartagency :منبع

در دنیای امروز شبکه های اجتماعی رواج زیادی پیدا کرده است. اگر 
می خواهید در کس��ب و کار خود به موفقیت برس��ید، از تاثیر شبکه های 

اجتماعی چشم پوشی نکنید. 
قطعا تاثیر مثبت فعالیت در شبکه های اجتماعی برای شما هم واضح 
و روش��ن اس��ت. اکنون اغلب افراد به این درک رس��یده اند شبکه های 
اجتماع��ی فقط ب��رای اش��تراک گذاری تصاویر و اطالعات ش��خصی و 
دنبال کردن پروفایل خانواده و دوس��تان نیس��ت، بلکه خیلی از افراد از 
رس��انه های اجتماعی کسب درآمد می کنند و کسب و کارهای بزرگ نیز 
به معرفی برن��د خود می پردازند. اگر تاکنون تنها در اوقات فراغت خود 
به سراغ این شبکه ها می رفتید، باید بگوییم کمی از مسیر را اشتباه رفته 

و از امتیازات فراوان این ابزارها غافل شده اید. 
 به تازگی آماری توس��ط یک موسس��ه آمریکایی منتش��ر شده که از 
اهمیت فوق العاده ش��بکه های اجتماعی در استخدام و روابط کاری پرده 
بر می دارد. البته این آمار مربوط به کشور آمریکاست، اما می توانیم آن را 
به کشور خودمان هم تعمیم دهیم. دنیای کسب و کار کشور ما به سوی 
مدرن شدن پیش می رود، اما روند تغییرات در این مدت کوتاه نشان از 
آن دارد شرکت های ایرانی نیز به مرور جذب نیروهای خود را با استفاده 

از شبکه های اجتماعی انجام می دهند. 
باید به این مس��ئله توجه داش��ته باش��ید که فعالیت در ش��بکه های 
اجتماع��ی فراتر از س��اخت پروفای��ل و رها کردن آن اس��ت. باید برای 
فعالیت نتیجه بخش در این ش��بکه ها، به طور مستمر فعالیت کنید. در 
ادامه به ش��ما می گوییم در ش��بکه های اجتماعی مختلف به چه صورت 

فعالیت کنید تا به میزان محبوبیت خود و برندتان بیفزایید. 
فیس بوک

اخیرا از محبوبیت این ش��بکه اجتماعی در کش��ورمان کاس��ته شده 
اس��ت، اما هنوز هم اف��راد زیادی از آن اس��تفاده می کنند و فعالیت در 
فیس بوک را مفید و نتیجه بخش می دانند. برای تاثیرگذاری بیش��تر در 

این شبکه اجتماعی، می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید: 

- اطالعات پروفایل خود را کامل کنید؛ 
- صفحه اختصاصی برای کسب و کارتان بسازید؛ 

- رزومه و فعالیت های خود را به اشتراک بگذارید؛ 
- با صفحات مرتبط ارتباط برقرار کنید؛ 

- مقاالت مرتبط با فعالیت تان را منتشر کنید؛ 
- در گروه های مهم فعالیت داشته باشید؛ 

- از تبلیغات فیس بوک برای معرفی بهتر کارتان استفاده کنید. 
توییتر

ای��ن ش��بکه اجتماعی کمی متف��اوت از دیگر شبکه هاس��ت و باید با 
آگاهی باال از آن اس��تفاده کرد. نحوه انتش��ار مطال��ب در توییتر خاص 
بوده و معموال شرکت ها از آن برای اشتراک گذاری سریع اخبار استفاده 
می کنن��د. قطع��ا می توانید با فعالیت مس��تمر و مفید در این ش��بکه، 
کس��ب و کار خود را رونق دهید. راهکارهای زیر برای موفقیت در توییتر 

پیشنهاد شده است: 
- با افرادی که دنبال می کنید، ارتباط موثری برقرار کنید؛ 

- اطالعات شخصی را توییت کنید؛ 
- محتوای موردعالقه تان را ریتوییت کنید؛ 

- سابقه کاری خود را تبلیغ کنید؛ 
- با افراد فعال در زمینه کاری تان صحبت کنید؛ 

- از جس��ت وجوی پیش��رفته توییتر ب��رای پیدا کردن اف��راد مرتبط 
استفاده کنید؛ 

- با ارس��ال پیام های مثب��ت و محترمانه، با افراد تاثیرگذار در صنعت 
ارتباط برقرار کنید. 

لینکدین
لینکدین در فضای مجازی ایران چندان ش��ناخته ش��ده نیس��ت، اما 
باز هم از پتانس��یل های باالیی برخوردار اس��ت. بیشتر شرکت های نوپا 
در لینکدین فعالیت چش��مگیری دارند و برای اس��تخدام نیرو به سراغ 
پروفایل های ش��خصی می روند. پس شما هم روی این شبکه اجتماعی 

تمرکز داشته باشید. 
- پروفایل تان را به طور مستمر آپدیت کنید؛ 

- افراد مرتبط با صنعت را به لینکدین فراخوانید؛ 
- پیام های هدفمند و واضح ارسال کنید؛ 

- افراد مفید را دنبال کنید و شبکه خود را گسترش دهید؛ 
- اخبار و مقاالت مرتبط را منتشر کنید؛ 

- اهداف کوتاه مدت و بلندمدت کاری را منتشر کنید؛ 
- در گروه های مرتبط با صنعت خود عضو شوید؛ 

- اگر صاحب کسب و کاری هستید، صفحه خود را به صورت حرفه ای بسازید. 
اینستاگرام

این ش��بکه اجتماعی با هدف اش��تراک گذاری تصاویر ساخته شد، اما 
اکنون بهتری��ن محل برای تبلیغ انواع کسب و کارهاس��ت. البته ماهیت 
اینس��تاگرام و صفحات آن کمی شخصی است، اما می توان از این شبکه 
برای ساخت برند شخصی یا شرکتی استفاده کرد. در ادامه نکاتی برای 

بهبود پروفایل اینستاگرام بیان می کنیم: 
- بهترین توضیحات بیوگرافی را بنویسید؛ 

- صفحه مخصوص کسب و کار بسازید؛ 
- از تبلیغات برای افزایش محبوبیت و گسترش برند استفاده کنید؛ 

- از قابلیت استوری برای انتشار اخبار سریع استفاده کنید؛ 
- از امکان ارسال پیام مستقیم برای گسترش شبکه کاری استفاده کنید. 
این نکات تنها تعداد محدودی از روش هایی اس��ت که می توانید برای 
افزایش محبوبیت برند خود در این ش��بکه اجتماعی اس��تفاده کنید. با 
داش��تن هر کسب و کاری می توانید بهترین شبکه اجتماعی را پیدا کنید 
و تمام تمرکزتان را روی این ش��بکه بگذارید. بسیار مهم است ارتباطات 
ایجاد ش��ده در ش��بکه های اجتماع��ی را وارد زندگ��ی واقعی تان کنید. 
پیشنهاد می کنیم با متخصصان در شبکه های اجتماعی دیدار حضوری 

داشته و بهترین نتیجه را از این مالقات ها به دست آورید. 
forbes/ucan :منبع 

اس��تراتژی مارکتینگ زیرمجموعه ای از استراتژی کسب وکار است و 
درگیر همان چهار بعد اس��تراتژی س��رمایه گذاری محصول - بازار، ارز 
پیشنهادی، دارایی ها و شایستگی ها و برنامه ها و استراتژی های کارکردی 
اس��ت، البته با قلمرویی محدودتر. این ابعاد عبارتند از تخصیص بودجه 
مارکتینگ میان بازارهای محصول، ارزش پیش��نهادی به مش��تری در 
هر بخش بازار، دارایی ها و شایس��تگی های مارکتینگ و اس��تراتژی های 

حوزه های کارکردی مارکتینگ. 
تصمیمات تخصیص بودجه مارکتینگ باید اولویت های استراتژیک را 
دنبال کنند، همین طور باید اثربخش��ی برنامه های مارکتینگ را مدنظر 
قرار دهند. اگر دو کس��ب وکار بااهمیت اس��تراتژیک برابر وجود داشته 
باش��ند که برنامه های مارکتینگ یکی از آنها اثربخش تر از دیگری است 
تخصی��ص بودجه مارکتینگ تحت تاثیر این مس��ئله قرار می گیرد. این 
امر بیانگر آن اس��ت که فرآین��دی برای انعکاس اثربخش��ی برنامه های 
مارکتینگ وجود دارد که میان س��یلوها مش��ترک است و این امر بیان 
اغلب ش��رکت ها چالش محس��وب می ش��ود. زمینه هایی وج��ود دارند 
که اس��تراتژی مارکتینگ در آنها با اس��تراتژی کس��ب وکار انطباق پیدا 
می کند، در س��ایر زمینه ها استراتژی مارکتینگ بر استراتژی کسب وکار 

تاثیر می گذارد یا فراتر از آن، پیش ران آن است؛ 

تصمیم سرمایه گذاری محصول – بازار تحت تاثیر قضاوت هایی درزمینه 
س��المت بازار محصول و وضعیت ش��ادابی رقی��ب در آن قرار می گیرد که 
واحد مارکتینگ به بهترین شکل قادر است به آن دست یابد. عالوه بر آن، 
استراتژی های بخش بندی مبتنی بر پژوهش مشتریان که بخش های بازار 
را شناسایی و اولویت بندی می کند به تصمیمات سرمایه گذاری کسب وکار 
مربوط می ش��ود.  ارزش پیشنهادی بیش��تر اوقات از استراتژی مارکتینگ 
ناش��ی می شود، زیرا به وسیله بینش تیم مارکتینگ و شرکای آن – که به 
مشتری نزدیک هستند – نسبت به مشتری شکل می گیرد. تیم مارکتینگ 
باید عهده دار و مس��ئول توس��عه ارزش پیشنهادی و انطباق آن با بازارهای 
محصوالت گوناگون و بستر متغیر بازار باشد تا اینکه بخواهد واحد سازمانی 
باش��د که تنها ارزش پیشنهادی دیکته شده توسط استراتژی کسب وکار را 
پیاده می کند. مارکتینگ باید صدای مشتریان در بحث های استراتژی باشد 
و اطمین��ان حاصل کند که ارزش پیش��نهادی مبتنی بر واقعیت ها و برای 

مشتریان بامعنا باشد. 
از آنجا که دارایی ها و شایستگی های مارکتینگ همواره زیرمجموعه ای 
مهم از دارایی ها و شایس��تگی های زیربنایی اس��تراتژی کس��ب وکار را 
تش��کیل می دهند، واحد مارکتینگ در شناسایی، ایجاد و اولویت بندی 
آنها نقش دارد. استراتژی مارکتینگ درگیر دارایی های مارکتینگ نظیر 

برند یا توزیع و شایستگی هایی نظیر تخصص در حمایت یا قابلیت معرفی 
محصوالت جدید است. در مقابل استراتژی کسب وکار دارایی هایی نظیر 
کارخانه، فناوری، شرکای همکار در برون سپاری و شایستگی هایی نظیر 

تحقیق و توسعه تخصص در تولید و لجستیک است. 
نهای��ت توانایی تیم مارکتینگ در موثر بودن در توس��عه و پیاده س��ازی 
اس��تراتژی های کارکردی اغلب برای موفقیت اس��تراتژی کسب وکار بسیار 
حیاتی است. استراتژی های مارکتینگ، استراتژی های کارکردی مارکتینگ 
نظیر برندسازی، تبلیغات، فناوری اجتماعی، رسانه، مراکز تماس، آموزش افراد 
تماس گیرنده با مشتریان و مانند اینها را به خدمت می گیرند. استراتژی های 
کس��ب وکار درگیر طیف گسترده تری از اس��تراتژی های کارکردی ازجمله 
تولید، مکان های کارخانه، استخدام مدیران اجرایی غیر مارکتینگ، برنامه های 
جبران خدمات و مانند آنها هستند. بنابراین واحد مارکتینگ یک شریک و 
اغلب کلیدی ترین شریک در توسعه و پیاده سازی استراتژی کسب وکار است. 
مفهوم سازی استراتژی مارکتینگ و استراتژی کسب وکار براساس این چهار 
بعد کمک می کند تا طبیعت این رابطه روش��ن شود. شرکت هایی که طی 
زمان قادر به کسب موفقیت هستند آنهایی اند که دریافته اند مارکتینگ باید 

صدای بلندی در استراتژی کسب وکار داشته باشد. 
hormond :منبع

نقش استراتژی های مارکتینگ در کسب وکار

ایستگاهبازاریابی
فعالیت در شبکه های اجتماعی، چطور باعث موفقیت کسب و کارمان می شود؟ 
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در این سلسله یادداشت، در مورد آن دسته از برنامه های تحول بحث 
می کنیم که در مورد مدیریت عملکرد فردی و گروهی اس��ت. مدیریت 
عملکرد )Performance Managemaent( ش��امل هدف گذاری، 
س��نجش عملکرد و سیس��تم های پاداش اس��ت که رفتار کاری اعضا را 
با راهبرد کسب و کار، مش��ارکت کارکنان و فناوری محیط کار متناسب 
می کن��د. هدف گذاری، تعامل می��ان مدیران و کارکن��ان را در تعریف 
مش��ترک رفتاره��ا و نتایج کاری اعض��ا توصیف می کن��د. تعیین انواع 
نتایج کاری مناس��ب برای اعضا می تواند روند طراحی کار را تقویت و از 
اهداف راهبردی س��ازمان حمایت کند. هدف گذاری می تواند وظایف و 
مسئولیت های شغل یا گروه کاری خاص را شفاف کند. اگر برای مشاغل 
هدف گذاری انجام ش��ود می تواند سبب تمرکز بر اهداف فردی و تقویت 
مش��ارکت فردی و نتایج کاری شود. اگر برای گروه ها هدف گذاری شود 
س��بب تمرکز بر اهداف گروهی و تقویت فعالیت های مش��ترک اعضا و 
نتایج کلی گروه خواهد شد. رویکرد مشهور و کالسیک در هدف گذاری 
 )Management by Objectives(  را مدیریت ب��ر مبنای ه��دف

می نامند. 
س��نجش عملکرد ش��امل گردآوری و توزیع داده ه��ای عملکرد برای 
رسیدن به نتایج کاری است. س��نجش عملکرد، نخستین برنامه تحول 
مدیریت منابع انس��انی برای ارائ��ه بازخورد عملکرد به افراد و گروه های 
کاری است. س��نجش عملکرد، فرآیند سیس��تماتیک بررسی مشترک 
موفقیت ها، نقاط قوت و ضعف کاری اس��ت. همچنین می تواند مشاوره 
ش��غلی را س��اده کند و اطالعاتی در مورد نقاط قوت و منابع انسانی در 

سازمان ارائه دهد تا عملکرد کارکنان به پاداش نزدیک شود. 
سیستم های پاداش با انگیزش و تقویت رفتارها و نتایج کاری مطلوب 
ارتباط دارد. این سیس��تم ها می تواند با دادن پاداش به رفتارهای مورد 
نی��از اج��رای طراح��ی کار خاص یا حمای��ت از راهبرد کس��ب وکار از 
هدف گذاری و سیستم های بازخورد پشتیبانی کند. سیستم های پاداش 
نیز ممکن اس��ت مثل هدف گذاری بر اهداف و مش��اغل فردی یا اهداف 
و کارکردهای گروهی تمرکز کند. از آنها می توان در طراحی سنتی کار 
استفاده کرد که مستلزم اشکال خارجی کنترل است یا در طراحی غنی 
شده خود نظم دهنده اس��تفاده کرد که مستلزم کنترل کارکنان بر کار 
خود است. امروزه در سازمان ها از سیستم های پاداش اثربخش و خالق 

مختلفی استفاده می شود. 
از قدی��م، برنامه های تحول مدیریت عملکرد توس��ط دپارتمان منابع 
انسانی سازمان اجرا می شود و مدیران این دپارتمان، آموزش خاصی در 
این سطوح دیده اند. به دلیل گستردگی و عمق دانش مورد نیاز، با انجام 
موفق این نوع برنامه ه��ای تحول، فعاالن در یک حوزه از کارکرد منابع 

انسانی مثل سنجش عملکرد یا پاداش متخصص می شوند. 
به تازگی تمایل به یکپارچه کردن مدیریت منابع انس��انی با توس��عه 
سازمانی، رشد چشمگیری داشته اس��ت. در بسیاری از سازمان ها مثل 
سیس��تم های ارتباط��ی AG، Caears، GTE، کلگی��ت- پالموالیو، 
جانسون اند جانس��ون و ریز سیستم های شرکت سان، توسعه سازمانی، 
واحد های مجزا از دپارتمان منابع انسانی است. از آنجا که فعاالن توسعه 
س��ازمان در طراحی سازمانی و مش��ارکت کارکنان درگیر شده اند، پی 
برده اند که برای افزایش تناس��ب این موارد ب��ا طراحی ها و فرآیندهای 
جدی��د تغییراتی در اعمال فردی الزم اس��ت. غالب��ا افراد متخصصی به 
کلید خوردن پروژه های توس��عه سازمان کمک می کنند. به عنوان مثال، 
یک ش��رکت بزرگ الکترونیکی، نقش متخصصان سیس��تم های پاداش 
خود را به گونه ای توسعه داد تا پروژه های طراحی کار را نیز کلید بزنند. 
افراد بخش سیس��تم های پاداش این س��ازمان که به طور مرسوم بعد از 
طراحی کار از فعاالن توس��عه سازمان مش��اوره می گرفتند از نقش دوم 
خود خش��نود ش��ده و تصمیم گرفتند فعالیت بیش��تری در این زمینه 
انجام دهند. در بسیاری از موارد فعاالن می کوشند تا در سطوح مربوطه 

تخصص پیدا کنند اما در عین حال بیش از پیش به توس��عه س��ازمان 
حساس شده و در آن به شایستگی هایی دست می یابند. به طور مشابه، 
فعاالن توسعه سازمان بر تحول برنامه ریزی شده تمرکز کرده و در عین 
حال معلومات خود را در مورد مدیریت منابع سازمانی افزایش می دهند. 
در ای��ن یادداش��ت می خواهی��م کار را با توصیف مدل��ی از مدیریت 
عملکرد آغاز کنیم. این مدل نحوه ارتباط هدف گذاری سنجش عملکرد 
و سیس��تم های پاداش و اینکه جدا کردن اینها از هم مش��کل اس��ت را 
نش��ان می دهد و در عین حل نش��ان می دهد که ه��ر عنصر چگونه از 
عنصر دیگر مجزا می ش��ود و پویایی خاص خود را دارد. س��پس هر یک 
از جنبه ه��ای مدیریت عملکرد توصیف و اث��رات آن بر عملکرد ارزیابی 

می شود. 
مدیری��ت عملک��رد، فرآیندی یکپارچه و ش��امل تعریف، بررس��ی و 
تقوی��ت رفتار ه��ا و نتایج کاری کارکنان اس��ت. س��ازمانی ک��ه فرآیند 
مدیریت عملکرد آنها تعریف ش��ده اس��ت اغلب این کار را بدون عنصر 
طراحی سازمانی انجام می دهند. طبق )شکل 1-الف( مدیریت عملکرد 
ش��امل فعالیت ه��ا و روش هایی برای هدف گذاری، س��نجش عملکرد و 
سیس��تم های پاداش اس��ت. این فعالیت ها بر عملک��رد فردی گروه های 

کاری اث��ر می گ��ذارد. هدف گ��ذاری، 
عملکرد مطلوب را مشخص و سنجش 
عملکرد نیز نتایج مطلوب را بررس��ی 
نیز  پ��اداش  سیس��تم های  می کن��د. 
توانمندس��ازها را فراه��م می کنند تا 
تکرار این نتایج مطلوب تضمین شود. 
از آنجا ک��ه مدیریت عملکرد در بافت 
سازمانی بزرگ تر رخ می دهد، حداقل 
سه عامل مبتنی بر بافت، تعیین کننده 
نوع اثر این فعالیت ها بر عملکرد کاری 
هس��تند ک��ه عبارتن��د از: 1. راهبرد 
کسب و کار، 2. فناوری محیط کار و 3. 
مشارکت کارکنان. عملکرد کاری باال 
زمان��ی رخ می دهد ک��ه هدف گذاری، 
سنجش عملکرد و سیستم های پاداش 

با این عوامل بافتی متناسب باشند. 
راهبرد کس��ب وکار، اهداف کیفی و کمی مورد نیاز س��ازمان را برای 
موفقیت در رقاب��ت تعریف می کند و مدیریت عملکرد، رفتارهای کاری 
اعضا را برای نیل به این اهداف کیفی و کمی، متمرکز، همسو و ارزیابی 
می کن��د. این امر تضمین می کند که رفتارهای کاری با راهبرد همس��و 

باشند. 
فن��اوری محیط کار نیز بر این تصمیم اث��ر می گذارد که فعالیت های 
مدیریت عملکرد براساس فرد باش��د یا گروه. اگر وابستگی فناورانه کم 
و کار برای مش��اغل فردی طراحی شود، هدف گذاری، سنجش عملکرد 
و سیس��تم های پاداش باید متمرکز بر رفتارهای کاری فردی باش��د. بر 
عکس، اگر وابستگی فناورانه باال و کار برای گروه ها طراحی شده باشد، 

مدیریت عملکرد باید متمرکز بر رفتارهای گروهی باشد. 
در نهایت، سطح مشارکت کارکنان یک سازمان باید ماهیت فعالیت های 
مدیریت عملکرد را تعریف کند. اگر سازمان به شدت بوروکراتیک و مشارکت 
در آن کم باش��د، هدف گذاری، سنجش عملکرد و سیستم های پاداش باید 
رس��می باشد و توس��ط مدیریت و کارکنان هدایت ش��ود. از دیگر سو در 
س��ازمان هایی با مش��ارکت باال، مدیریت عملکرد باید به شدت مشارکتی 
باشد و مدیریت کارکنان با هم به هدف گذاری، سنجش عملکرد و طراحی 
سیس��تم پاداش بپردازد. در سازمان هایی با مشارکت باال، کارکنان در همه 
فازهای مدیریت عملکرد مشارکت داشته و مشارکت زیادی نیز در طراحی 

و هدایت فعالیت ها دارند. 
هدف گذاری 

هدف گذاری یعنی مدیران و زیردس��تان مش��ترکا اهداف کارکنان را 
تدوین و شفاف کنند. در بعضی موارد مدیریت بر مبنای اهداف، این امر 

می تواند مشاوره و حمایت از کارکنان را نیز تسهیل کند. فرآیند تدوین 
اهداف چالشی به این معناست که بتوان سطح مشارکت و مشکل بودن 
اهداف را مدیریت کرد. وقتی اهداف مش��خص شدند، روش اندازه گیری 

آنها مشخصه مهمی از عملکرد اعضا خواهد بود. 
هدف گذاری می تواند به چند صورت بر عملکرد اثر داش��ته باشد و با 
متمرکز کردن رفتار اعضا در جهت اهداف و نه در جهات دیگر بر تفکر 
و عمل آنها اثر داش��ته باشد. اهداف س��بب تقویت رفتار و ایجاد انگیزه 
در کارکنان برای همس��و کردن تالش ها در جهت دس��تیابی به اهداف 
مش��کل می ش��ود و چنانچه اهداف، مش��کل اما قابل دسترسی باشند، 
هدف گذاری به مرور زمان س��بب پشتکار مناس��ب می شود. برنامه های 
 ،AT&T ،ت��ری ام  ،GE تح��ول هدف گذاری در س��ازمان هایی چون
Oxy- یونیور س��ال کارد و زیرمجموعه نفتی شرکت اکسیدنتال یعنی

USA اجرا شده است. 
مشخصه های هدف گذاری

تحقیق��ات قاب��ل مالحض��ه ای در م��ورد برنامه ه��ا و فعالیت ه��ای 
هدف گذاری انجام شده و این تحقیقات آشکار کرده که هدف گذاری در 
موارد فردی و گروهی، یکس��ان عم��ل می کند. این تحقیقات دو فرآیند 
عمده را مش��خص کرده که بر کسب 
نتای��ج مثبت اث��ر دارد: تعیین اهداف 
چالش��ی و شفاف س��ازی معیاره��ای 

اندازه گیری هدف. 
تعیین اهداف چالشی: 

نخستین عنصر هدف گذاری، تعیین 
اهدافی اس��ت که چالش آمیز و سخت 
اما در عین حال واقع بینانه تلقی شده 
و تعه��د باالیی برای رس��یدن به آنها 
وج��ود دارد. با تغییر میزان دش��واری 
ه��دف و س��طح مش��ارکت کارکنان 
در فرآین��د هدف گ��ذاری می توان در 
این کار موفق ش��د. افزایش دشواری 
اه��دف کارکنان که ب��ه اهداف کش 
آمده نیز معروف است می تواند سبب 
افزای��ش چالش هدف ش��ود و میزان 
تالش مورد نیاز برای دس��تیابی به آنها را افزایش دهد. به نظر می رسد 
اهداف مشکل تر، اگر امکان پذیر تر باشند سبب افزایش تالش و عملکرد 
می ش��وند. اگر اهداف در سطح بسیار باال و مشکلی باشند، ممکن است 
توان انگیزش افراد را سلب کرده و اگر کارکنان نتوانند به اهداف برسند 
از تالش باز می مانند. روش مهم افزایش میزان پذیرش اهداف چالشی، 
الگوگیری از بهترین فعالیت هاس��ت. اگر کارکنان ببینند که دیگر افراد، 
گروه ها یا سازمان ها به سطح عملکرد خاصی دست یافته اند، انگیزه آنها 

نیز برای نیل به این سطوح افزایش می یابد. 
جنبه دیگر تعیین اهداف چالش��ی، تغییر میزان مش��ارکت در فرآیند 
هدف گذاری است. مشارکت کارکنان در این امر می تواند سبب افزایش 
انگیزش و عملکرد شود، اما این امر تنها در مواردی رخ می دهد که این 
مش��ارکت سبب تعیین اهداف مشکل تر شود. فعاالن می توانند کارکنان 
را متقاعد کنند که اهداف قابل دسترس است و تعهد افراد را برای نیل 

به این اهداف افزایش دهند. 
هر س��ه فاکتور مبتنی بر بافت عنوان ش��ده، نق��ش مهمی در تعیین 
اهدف چالش��ی ایفا می کند. اول آنکه باید افق دید شفافی میان اهداف 
راهبردی کسب و کار و اهداف فردی و گروهی تدوین شده وجود داشته 
باش��د. وقتی گروه می کوشد به اهدافی برس��د که با راهبرد کسب و کار 
همس��و نیس��ت، در این صورت عملک��رد تنزل می یاب��د و اعضای تیم 
ممکن اس��ت دچار ترس و نگرانی ش��وند. دوم آنکه، مشارکت کارکنان 
در هدف گذاری زمانی می تواند اثربخش تر شود که خط مشی مشارکت 
کارکنان در س��ازمان از آن حمایت کند. در این ش��رایط، مشارکت در 
هدف گذاری، بیش��تر جنبه قانونی دارد و س��بب تعه��د ضروری نیل به 

اهداف چالش��ی می شود. س��وم آنکه، اگر وظایف دارای وابستگی باالیی 
باش��ند و کار برای گروه ها طراحی شده باش��د، هدف گذاری مشارکتی 

می تواند سبب افزایش تعهد شود. 
شفاف سازی معیارهای اندازه گیری اهداف:

دومین عنصر هدف گذاری، تعیین و شفاف س��ازی اهداف اس��ت. اگر 
اهداف مش��خصی برای کارکنان تعیین ش��ود و در مقایسه با وقتی که 
به س��ادگی به آنها گفته می ش��ود »بهترین تالش خود را بکنید« یا در 
مقایس��ه با وقتی که به آنها هیچ توصیه ای نمی ش��ود، عملکرد باالتری 
خواهند داش��ت. اهداف مشخص س��بب کاهش ابهام در مورد انتظارات 
ش��ده و جس��ت وجوها و تالش ها برای رفتارهای مناس��ب را متمرکز و 

هم جهت می کند. 
 برای شفاف سازی معیار های اهداف کالن باید عملیاتی را تعریف کرد. 
ممکن است گروهی از کارکنان توافق کنند بهره وری را ۵درصد افزایش 
دهند این هدفی چالش��ی و خاص اس��ت، اما روش ه��ای مختلفی برای 
اندازه گیری بهره وری وجود دارد و تعریف اهداف عملیاتی ضروری است 
تا تضمین ش��ود این معیار ها می توانند بر رفتار کارکنان و رفتار گروهی 
اثربخش باش��ند. ممکن است هدف بهره وری که توسط کارکنان بخش 

فروش تعیین می شود برای گروه تولیدی نامناسب باشد. 
شفاف س��ازی معیاره��ای اهداف، مس��تلزم این اس��ت ک��ه کارکنان 
و سرپرس��تان، در م��ورد منابع مورد نیاز نیل به اه��داف مذاکره کنند. 
مثال بای��د در مورد زمان، تجهیزات، مواد اولیه و کانال های دسترس��ی 
به اطالعات مذاکره کرد. اگر کارکنان منابع مناس��ب در اختیار نداشته 

باشند، شاید الزم باشد اهداف را اطالح و بازبینی کرد. 
عوام��ل بافتی نیز نقش مهمی در فرآیند شفاف س��ازی ایفا می کنند. 
ش��فافیت و خاص ب��ودن اهداف در م��واردی که فناوری ب��اال و کارها 
غیر قطعی و وابستگی شدید است می تواند مشکل باشد. افزایش مشارکت 
کارکنان در شفافیت معیار اهداف می تواند به کارکنان احساس مالکیت 
اهداف چالش��ی غیر خاص را بدهد. اگر خط مش��ی مشارکت کارکنان و 
طراحی کار با اهداف همس��و باش��د می توان آن را از طریق کارکنان و 
تیم ه��ای کاری مدیریت کرد. در نهایت، فرآیند تعیین و شفاف س��ازی 
اهدف زمانی به شدت مشکل می شود که راهبرد کسب و کار مبهم باشد. 
در این ش��رایط، تالش ب��رای توافق در مورد معیاره��ا و اهمیت اهداف 

می تواند سبب سردرگمی و مقاوت در برابر تغییر شود. 
براس��اس ویژگی های��ی ک��ه از فرآیند هدف گذاری ذکر ش��د، فعاالن 
توسعه سازمان رویکردهای خاصی برای هدف گذاری ارائه داده اند. موارد 

زیر، گام های کاربردی را نشان می دهد. 
عارضه یاب��ی: نخس��تین گام، عارضه یابی کامل ش��غل و گروه کاری، 
نیازهای کارکنان و س��ه عامل مبتنی بر بافت یعنی راهبرد کسب و کار، 
فناوری محیط کار و س��طح مشارکت کارکنان اس��ت. این عارضه یابی، 
اطالعات��ی در م��ورد ماهیت و دش��واری اهداف خاص، انواع و س��طوح 

مناسب مشارکت سیستم های پشتیبان مورد نیاز ارائه می دهد. 
 آماده س��ازی برای هدف گذاری: در این گام، مدیران و کارکنان برای 
مش��ارکت درهدف گذاری آماده می ش��وند و ای��ن کار از طریق افزایش 
تعامل و ارتباط میان آنها انجام می شود. در این گام، آموزش های رسمی 
روش های هدف گذاری نیز ارائه می ش��ود. برنامه های عملی خاص برای 

اجرای برنامه نیز تعیین می شود. 
هدف گذاری: در این گام، اهداف چالش��ی تعیین ش��ده و روش هایی 
ب��رای شفاف س��ازی معیارهای اندازه گیری هدف مش��خص می ش��وند. 
کارکن��ان در این فرآیند تا حدی مش��ارکت می کنن��د که عوامل بافتی 
از مشارکت پش��تیبانی کرده و اهدافی دشوار تر از آنچه توسط مدیریت 

تعیین شده است، مشخص شود. 
بازنگری: در این گام نهایی، فرآیند هدف گذاری بررس��ی می ش��ود تا 
بت��وان در صورت لزوم، اصالح��ات مورد نیاز را انج��ام داد. ویژگی های 
اهداف ارزیابی می شوند تا مشخص شود آیا اهداف، چالشی و توانمندساز 
اس��ت یا اهداف می تواند از راهبرد کس��ب و کار حمایت کرده و کارکنان 

می توانند بر آن تاثیر بگذارند. 

فرآیند های مدیریت عملکرد سازمانی- بخش اول

 طراحی مدل بهبود عملکرد سازمانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در نهایت، سطح مشارکت کارکنان یک سازمان باید ماهیت فعالیت های مدیریت عملکرد را تعریف کند. اگر سازمان به شدت 
ریت باید رسمی بوده و توسط مدیبوروکراتیک و مشارکت در آن کم باشد، هدفگذاری، سنجش عملکرد و سیستم های پاداش 

و کارکنان هدایت شود. از دیگر سو در سازمان هایی با مشارکت باال، مدیریت عملکرد باید به شدت مشارکتی بوده و مدیریت 
در  نکارکنان با هم به هدفگذاری، سنجش عملکرد و طراحی سیستم پاداش بپردازد. در سازمان هایی با مشارکت باال، کارکنا

 ارکت داشته و مشارکت زیادی نیز در طراحی و هدایت فعالیت ها دارند.زهای مدیریت عملکرد مشهمه فا
 هدف گذاری:

ای موارد مدیریت بر مبن هدف گذاری یعنی مدیران و زیردستان مشترکا اهداف کارکنان را تدوین و شفاف کنند. در بعضی
تسهیل کند. فرایند تدوین اهداف چالشی به این معناست که  نیزمشاوره و حمایت از کارکنان را این امر می تواند  اهداف،

بتوان سطح مشارکت و مشکل بودن اهداف را مدیریت کرد. وقتی اهداف مشخص شدند، روش اندازه گیری آنها مشخصه 
 مهمی  از عملکرد اعضا خواهد بود.

دن رفتار اعضا در جهت اهداف و نه در جهات هدفگذاری میتواند به چند صورت بر عملکرد اثر داشته باشد و با متمرکز کر
دیگر بر تفکر و عمل آنها اثر داشته باشد. اهداف سبب تقویت رفتار و ایجاد انگیزه در کارکنان برای همسو کردن تالش ها 
 در جهت دستیابی به اهداف مشکل می شود و چنانچه اهداف، مشکل اما قابل دسترسی باشند، هدفگذاری به مررو زمان سبب

، یونیور سال کارد و زیر AT&T، تری ام، GEپشتکار مناسب می شود. برنامه های تحول هدفگذاری در سازمان هایی چون 
 اجرا شده است. Oxy-USAمجموعه نفتی شرکت اکسید نتال یعنی 

  هدف گذاری
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ش��رکت های ام��روزی تنه��ا در بازاره��ای قدیمی کاال و س��رمایه با 
یکدیگ��ر رقاب��ت نمی کنند، بلکه برای ش��رح اهداف خ��ود و جلب نظر 

مصرف کنندگان، باید در بازار رقابتی دیگری نیز پیروز شوند.
سال 201۷، زمانی که س��خنرانی جک ما، بنیان گذار و رهبر شرکت 
علی بابا در مجمع جهانی اقتصاد شروع شد، تمام راهروها پر از رهبران و 
خبرنگاران کس��ب وکار بود. در واقع همه منتظر بودند تا ببینند او نتایج 
انتخابات سال 2016 آمریکا را چگونه ارزیابی می کند و در مورد ترامپ 
ک��ه به تازگی او را مالقات کرده بود، چ��ه می گوید. جک ما گفت: روند 
فعلی جهانی س��ازی خوب اس��ت، اما می تواند بهبود یابد. طی 30 سال 
گذشته، جهانی سازی تحت کنترل 60 هزار شرکت بوده، اما در 30 سال 

آینده می تواند 6 میلیون کسب وکار را پوشش دهد.
جک ما به جای پاس��خ دادن به س��ؤال اصلی، گفت وگو را تغییر داد. 
به عقیده  او مش��کل اصلی اخت��الف آمریکا و چین نب��ود، بلکه تفاوت 
چش��م انداز دو کش��ور در خصوص جهانی ش��دن بود. چند ماه بعد او با 
ه��دف پیش��برد برخی از سیاس��ت های تج��ارت الکترونی��ک که برای 
کس��ب وکارهای کوچک مفید بودند، مشارکت بی سابقه ای را با سازمان 
تجارت جهانی آغاز کرد. ممکن است هنوز نتوانیم در مورد روایت جک 
ما اظهارنظر قطعی کنیم، اما پاس��خ او نش��ان می ده��د که دیگر کافی 
نیس��ت در بازاره��ای قدیمی س��رمایه و کارگ��ر و کاال و خدمات پیروز 
رقابت ها باش��یم. حاال ش��رکت ها، دولت ها و دیگر بازیگران کس��ب وکار 
مجبورند بازارهای جدیدی ایجاد کنند که از ویژگی ها و قواعد عملیاتی 
متفاوتی برخوردارند و در این بازارها به رقابت و حتی همکاری بپردازند؛ 

بازارهایی برای روایت ها.
ش��اید رونق ارز رمزها، مقاله های سفید و آیکوها، مثال روشنی برای 
ای��ن قضیه باش��د. دارایی ها و ارزهای رمزنگاری ش��ده نظیر بیت کوین، 
اتری��وم و ریپ��ل، به عن��وان نوآوری ه��ای تکنولوژیکی مدرن ش��ناخته 
می شوند، اما روایت های مسری و فراگیر این دارایی ها، بیش از هر چیز 
دیگری ذهن مصرف کنندگان و س��رمایه گذاران را به خود مشغول کرده 
اس��ت. انرژی عظیم مورد نیاز برای استخراج بیت کوین، نشان می دهد 
که چگونه واقعیت های امروزی، از تأثیر روایت ها بر دنیای فیزیکی شکل 

می گیرند )و برعکس(.
اقتصاددان��ان رفت��اری، ک��ه دنیل کانم��ن و ریچارد تیلر نخس��تین 
پیش��گامان آنها بودن��د، اولین گروهی بودند که پ��ی بردند روایات، چه 
تأثیر و اهمیتی در تصمیم گیری های افراد دارند. آنها استدالل می کردند 
ک��ه »مغز آهس��ته« تحلیلی ما غالبا به »مغز س��ریع« حس��ی و بصری 
تبدیل می ش��ود. هنگامی که می خواهیم تصمیم گی��ری کنیم، به علت 
فقدان اطالعات یا پیچیدگی های بیش ازحد، محاس��بات منطقی را کنار 

می گذاریم و به میانبرهای ذهنی روی می آوریم.
اما روایت ها، صرفا میانبرهایی ذهنی از دنیای واقعی نیس��تند و بیش 
از آنچ��ه فک��ر می کنیم، در ش��کل دادن دنیای واقع��ی مؤثرند. روایات 
شرکت ها، تقاضای کاالها را افزایش می دهد، نیروی کار مستعد را جذب 
می کن��د و در حوزه  بانک��داری و بیوتکنولوژی، به صدور مجوزهای الزم 

منجر می ش��ود. در دنیای اقتصاد، روایت ه��ا الهام بخش ما در راه اندازی 
کس��ب وکارهای جدید هس��تند. گاهی نیز ما به واسطه  آنها، هزینه های 
تولیدی خود را کاهش می دهیم و محافظه کارانه اقدام می کنیم و برخی 
از ریسک ها را نمی پذیریم. بااین حال ما هنوز واقف نیستیم که شرکت ها 
چگونه برای آنکه روایت و ماجرای سرگذشت ش��ان بهتر ش��نیده شود، 
باهم رقابت می کنند. این رقابتی است که برنده بازارهای قدیمی واقعی 

و حتی عرصه های مدنی و سیاسی را مشخص می کند.
به نظر می رسد که ما  با یک پاردایم جدید استراتژی روبه رو هستیم. 
ام��روز برنده ش��دن در بازاره��ای قدیم��ی س��رمایه و کاال و خدمات، 
به طور فزاینده ای به این امر وابس��ته اس��ت که تا چه حد در بازار جدید 

روایت ه��ا موف��ق عمل کنی��م. بازاره��ای جدید، بر اس��اس محدودیت 
مناب��ع جدید، یعنی منابع ذهنی، ش��ناختی و هیجانی که رفتارهای ما 
را ش��کل می دهند، ساخته می ش��وند. بازیگران در بازار روایت ها، با هم 
رقاب��ت می کنند تا نیازهای روان ش��ناختی و عاطف��ی مصرف کنندگان، 
س��رمایه گذاران و دولت ها را تأمین کنن��د؛ نیازهایی که از دل بازارهای 

قدیمی حاصل شده اند.
ش��رکت ها و س��ازمان های بزرگی نظیر آمازون و علی بابا، نه تنها برای 
کسب سهم بیش��تری از بازار خرده فروشی و فین تک با یکدیگر رقابت 
می کنن��د، بلک��ه در قانع ک��ردن ذهنیت عمومی جامع��ه، در خصوص 
اینک��ه تکنولوژی چگونه به بش��ریت خدمت می کند نی��ز با هم رقابت 
دارند. به عنوان مثال، روایت ش��رکت آمازون این گونه ترجمه می شود که 
یک زنجی��ره  تأمین فوق العاده کارا که به کمک داده های بهینه س��ازی 
ش��ده عم��ل می کند، ب��ا هزینه ه��ای پایین ت��ر، ارزش بیش��تری برای 
مصرف کنندگان ایجاد می کند. از طرف دیگر، روایت علی بابا، سرگذشت 
پلتفرم��ی اس��ت که به ش��رکت های کوچک و متوس��ط کمک می کند 

دسترس��ی بیشتری به بازار داش��ته باشند؛ امری که به افزایش عرضه و 
کاهش نرخ بیکاری منجر می ش��ود. در کشورهایی مثل هند و سنگاپور 
که این دو شرکت رقیب اصلی یکدیگر محسوب می شوند، موفقیت آنها 
در جذب مصرف کنندگان، تأمین کنندگان و رگوالتورها، به همان اندازه 
که به پیروزی در بازارهای واقعی الکترونیکی بس��تگی دارد، به پیروزی 

در بازار روایت ها نیز وابسته است.
روایت ه��ای تأثیرگذار ب��ا دو ویژگی تعریف می ش��وند: آنها در درجه  
اول، بس��یار ماهرانه و مش��روح، از انگیزه ها و دالی��ل صحبت می کنند: 
اهدافی بزرگ و ارزشمند که به بازیگران کمک می کند از منفعت خواهی 
ش��خصی دست  بردارند و به دنبال رفع نیازهای همگانی باشند و هویت 

مش��ترکی را شکل دهند. به عنوان مثال اولین خط مقاله  سفید ساتوشی 
ناکاموت��و خالق بیت کوین، ش��رح می دهد که چگون��ه یک پول کامال 
توزیع ش��ده  الکترونیکی، به مردم کمک می کند بدون مراجعه کردن به 
مؤسس��ات مالی، پرداخت ها و تراکنش های مالی خود را به طور مستقیم 

با طرف مقابل انجام دهند.
ثانی��ا، روایات مؤث��ر، یک رابطه عل��ت و معلولی را به عن��وان مبنای 
فعالیت های خود مطرح می کنند. تولیدکنندگان اتومبیل های الکتریکی 
چینی و ش��رکت تسال، در بازار خرده فروشی رقیب یکدیگر هستند، اما 
در تبلیغ این ایده که وسایل نقلیه مسافربری برقی، بهترین راهکار برای 

کاهش نشر کربن هستند، با یکدیگر مشارکت می کنند.
روایت ه��ا با دنیای واقع��ی در تعامل اند. دنیایی ک��ه بازیگران آن در 
تصمیم گیری ه��ای خود، باوره��ای اصولی )چراه��ا( و  باورهای مثبت 
)چگونگ��ی( را باهم ترکی��ب می کنند. خروجی ای��ن تصمیمات به طور 
بالق��وه خ��ط س��یر روایت ه��ا را تغییر می ده��د. بنابرای��ن »روایت ها« 
به طورقطع با »داس��تان ها« متفاوت اند. داس��تان ها جامع و مس��تقل از 

عوامل بیرونی هس��تند، درحالی که روایت ها از پایان��ی باز برخوردارند. 
داستان ها، حساب های ذهنی تصمیمات »دیگران« هستند، درحالی که 
روایت ه��ا درباره  خود ما هس��تند. همان طور که جان هگل می نویس��د: 
نرخ صحت و دقت روایت ها، به گزینه هایی که ش��ما انتخاب می کنید و 
اقداماتی که انجام می دهید بس��تگی دارد. شما هستید که خروجی آنها 

را تعیین می کنید.
بااین حال این دو ویژگی ذکرشده، برای مقیاس پذیری روایت ها کافی 
نیس��تند. مقیاس پذیری روایت ها به اس��تراتژی نیاز دارد. به عنوان مثال 
روایت »پردازش ابری«، نخستین بار با مسائل حریم خصوصی و امنیت 
به چالش کشیده شد. اصطالح پردازش ابری در سال 1996 توسط نت 
سنتریک ابداع شد، شرکتی که مثل همتای خود سان میکروسیستمز، 
در دنیای کسب وکار شکس��ت خورد. اما بعدها زمانی که اریک اشمیت 
مدیرعامل گوگل این اصطالح را در یک کنفرانس تخصصی مطرح کرد، 
ایده ی آن دوباره اوج گرفت. خیلی زود مایکروس��افت، IBM، آمازون، 
علی بابا و شرکت های دیگر به روایت پردازش ابری پیوستند و به دنبال 
آن یک اکوسیس��تم جدید صنعتی با مفاهیمی گس��ترده ظهور کرد که 
س��ازمان ها و ش��رکت های زی��ادی را تحت تأثیر خود ق��رار داد. روایت 
پردازش ابری نشان می دهد که روایت ها زمانی به رشد و مقیاس پذیری 

می رسند که رهبران در شکل دهی آنها عالی عمل می کنند.
گرچ��ه بازار روایت ها، تحت اصول متفاوتی نس��بت بازارهای س��نتی 
عمل می کند، اما هردو با چالش های مشابهی روبه رو هستند )مثل عدم 
دسترس��ی به تعادل بهینه و تحریف های سیاس��ی(. به عالوه همان طور 
که در رس��وایی کمبریج آنالیتیکا ش��اهد بودیم، زیرساخت های ضعیف 
و تغییرات س��ریع تکنولوژیکی این چالش ها را تش��دید می کند. هر چه 
روایت ها از اهمیت بیش��تری برخوردار می ش��وند، وسوس��ه  استفاده از 
اطالعات ناهمگام، شبکه  متمرکز و ابزارها و فناوری هایی که احساسات 

و تمایالت مردم را منحرف می کنند، بیشتر می شود.
امروزه در زمانی که روایت های پوسیده  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
در حال محو ش��دن هس��تند، رقابت بر سر روایت های جدید از همیشه 
شدیدتر شده است. شرکت ها برای اینکه بتوانند اعتماد مردم را در حوزه  
فناوری های جدی��دی نظیر هوش مصنوع��ی، کالن داده، اتومبیل های 
خ��ودران و بیوتکنولوژی جلب کنند، به روایت های بس��یار مؤثر نیازی 
دارند. به همین دلیل هم باالترین س��طح اس��تراتژی را در ش��کل دهی 

روایات و بازارهای آن مشاهده می کنیم.
در ی��ک جامع��ه  اطالعات��ی، مناب��ع ذهن��ی از محدودیت بیش��تری 
برخوردارند و ازاین رو ارزش��مندتر از منابع مادی محسوب می شوند. به 
همین علت س��اخت روایاتی معنی دار که ش��یوه  فکر کردن، احس��اس 
کردن و عمل کردن ما را دوباره شکل دهد، مهم ترین چالش استراتژیک 
رهبری است. مس��ئولیت »مدیر ارش��د روایت«، به عهده  مدیرعامالن، 
کارآفرینان و سیاس��تمداران اس��ت. روایت ها در اولوی��ت همه  برنامه ها 

هستند و سایر اجزای استراتژی، از آنها پیروی می کنند.
WEFORUM/zoomit :منبع
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
توزیع برق استان قم گفت: خاموشی ها بر اساس میزان پیک مصرف در 
هر استان به صورت مقطعی و تا کاهش مصرف برق توسط مشترکین و 
توزیع عادالنه تولید و مصرف ادامه خواهد داشت . مهندس رضا مداحی 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قم 
دردیداربااصحاب رس��انه اعالم داش��ت : دلیل خاموشی های ناشی از 
مدیریت اضطراری بار در استان صورت گرفت، مداحی ضمن اشاره به 
رشد فزاینده مصرف برق در سطح استان قم تصریح کرد: شرکت برق 
استان قم با تعداد ۵4۷ هزار مشترک با پیک باری حدود ۷۵0 مگاوات 
در سال گذشته و با میانگین رشد ساالنه 10درصدی در بازه 10 ساله 
اخیر مواجه بوده است که این آمار به صورت متوسط اتفاق افتاده است 
و  این در حالی اس��ت که رشد کش��وری مصرف برق حدود 6 درصد 
است .معاون بهره برداری توزیع برق استان قم افزود:رشد مصرف برق 
در استان قم به میزان 4درصد از رشد متوسط کشوری فاصله دارد که 
نشان می دهد همشهریان عزیز باید در بحث مدیریت مصرف بیشتر 
توجه کنند تا در اس��تفاده از منابع انرژی برق و استفاده بهنیه از آن 
بتوانیم از خاموشی های احتمالی جلوگیری کنیم . وی تاکید کرد:با 
توج��ه به آماری که مراجع مربوطه در خصوص بارندگی ها اعالم می 

کنند 26 درصد کاهش منابع آب داشتیم که 9000 مگاوات از تولید 
۵۵ هزار مگاواتی برق کشور نیز از نیروگاه های برق آبی تامین می شد 
که امس��ال به دلیل کمبود آب ۵000 هزار مگاوات در شبکه کمبود 
داریم که صنعت برق در این مقطع به ویژه در زمان پیک بار با مشکل 
مواجه شده است و موجب فشار بیش از حد به صنعت برق و خاموشی 
های ادامه دار ش��ده است . مداحی ضمن اشاره به تعداد 80 درصدی 
مشترکین خانگی و 1.14 درصد مشترکین صنعتی خاطر نشان کرد: 
از نظر مصرف 33 درصد انرژی در بخش خانگی و 30 درصد در بخش 
صنعت مصرف میش��ود . وی اضافه کرد: پیک ش��بکه سراسری برق 

حدود ۵۷ هزار مگاوات است که استفاده بیش از آن منجر به خاموشی 
می ش��ود . معاون دیسپاچینگ توزیع برق استان قم در ادامه ضمن 
اشاره به اقداماتی که شرکت توزیع برق با توجه به بحران بوجود آمده 
انجام داده از افزایش دو برابری ظرفیت پاسخگویی سامانه 121 خبر 
داد و گفت: مقدار ورودی تماس ها را در مواقع خاموش��ی به صورت 
فزاینده ای افزایش می یابد. مداحی گفت: اکیپهای اجرایی و عملیاتی 
برق استان نیز از 8 اکیپ با  اضافه شدن دوازده اکیپ دیگر در مجموع 
به 20 اکیپ حوادث و اتفاقات رسیده است. معاون بهره برداری توزیع 
برق قم با اش��اره به برنامه هایی که برای جلوگیری از خاموش��ی ها و 
خسارات احتمالی به وسایل منزل می تواند ایجاد کند از مردم خواست 
در مواقع قطع برق همه وسایل را از مدار خارج کنند تا بار اضافه هنگام 
وصل برق موجب آس��یب بیشتر به صنعت برق استان و سایر وسایل 
مشترکان نشود . مداحی در ادامه در مورد میزان تولید برق خورشیدی 
گفت:ظرفیت تولید برق خورش��یدی در استان قم تاکنون به بیش از 
یک هزار و 22۵کیلووات  رس��یده است. وی در ادامه به میزان سهم 
خاموشی های هر شهر با توجه به پیک مصرف آن شهر خبر داد و از 
همه مشترکان خواس��ت با مدیریت مصرف برای عبور از این بحران 

بوجود آمده همکاری کنند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرحقوقی و امور قراردادهای 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعالم کرد که وضع 
قوانین برای حمایت از سرمایه گذاران و تحقق تولید ایرانی و اشتغال 
پایدار در دستورکار این سازمان قرارگرفته و گام های موثری به همین 
منظور برداشته شده است. فرهاد اصل ایرانی فام در نخستین همایش 
تخصصی سرگروه های حقوقی شرکت ها و شهرک های صنعتی کشور 
درشرکت  شهرک صنعتی استان البرز افزود: براین اساس موانع قانونی 
و بازدارنده تولید و سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی شناسایی 
می ش��وند. وی اضافه کرد: به همین منظور الزم است دستورالعمل 
های هیات حل اختالف و داوری و نیز کمیته وصول مطالبات با هدف 
حمایت از صنعتگران و س��رمایه گذاران ، بررسی قوانین و شناسایی 

مقررات حمایتی تس��هیل س��رمایه گذاری خارجی و افزایش میزان 
س��رمایه گذاری مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. سرپرست شرکت 

شهرک های صنعتی البرز نیز در این جلسه اظهار داشت: کارگروه های 
حقوقی در حقیقت بازوان و همیاران اجرایی و مشاوران حقوقی و امور 
قراردادهای سازمان هستند. محمد امین بزازی پوری فرشی، افزود: 
مشاوران حقوقی شرکت برای رفع موانع تولید و حمایت از صنعتگران 
و س��رمایه گذاران و بررس��ی قوانین و شناس��ایی مقررات حمایتی 
تسهیل سرمایه گذاری خارجی و افزایش میزان سرمایه گذاری بسیار 
تاثیر گذار بوده و هس��تند. وی در بخش دیگری از س��خنان خود بر 
شناسایی مش��کالت موجود در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و رفع 
آنها خبر داد و تاکید کرد: این ش��رکت تمام تالش خود را در جهت 
ایجاد زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی به کار گرفته و آماده 

پیگیری و رفع مشکالت صنعتگران است.

اصفهان - قاسم اسد- همایش فرصت ها و چالش های صنعتی 
طال و جواهر کشور به همت کمیته فلزات گرانبهای کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ،انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال وجواهرات 
و ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی با حضور فعاالن طال و جواهر 
کشور در سالن همایش��های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
شد. ابراهیم حبیب الهی مسوول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی 
اصفهان در ابتدای این همایش گفت:هدف از برگزاری این همایش با 
حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهرات کشور بررسی 
راهکارهای اجرایی برای حل مس��ایل این بخش اس��ت . وی تشکیل 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال،نقره و جواهرات اس��تان 
اصفهان و تشکیل میز طالی کشور در این استان را گامی موثر در حل 
مسایل این بخش برشمرد و گفت:برگزاری همایش،شرکت در نمایشگاه 
های داخلی و خارجی طال و جواهر و پیگیری مسایل و مشکالت اعضا از 

جمله فعالیت های این انجمن طی دو سال گذشته بوده است
صنعت طال و جواهر ایران به نیاز بازارهای جهان توجه کند

جیان لوگ��ی بارتن��ی )GianluigiBarretoni( تولیدکننده 
ماشین آالت طال و جواهر ایتالیا در این همایش گفت:بازار ایران یکی 
از بازاره��ای مهم تولید و فروش طال و جواهرات اس��ت که می تواند 

نقش مهمی در بازارهای بین المللی  داشته باشد. وی خواستار تمرکز 
تولیدکنندگان طال و جواهرات ایرانی به نیازهای بازارهای جهانی شد 
و گفت: نوآوری و استفاده از تکنولوژی های روز جواهر سازی می تواند 

سهم ایران در بازارهای جهانی طال و جواهر افزایش دهد.
نگاه منفی به صنعت طال و جواهر کشور آزار دهنده است

ابراهیم آیت محمدولیریی��س اتحادیه طال و جواهر تهران در این 
همایش گفت: مسایل و مش��کالت طال و جواهر سالهاست از سوی 
فعاالن این بخش همراه با راهکارهای اجرایی گفته ش��ده است ولی 
گوش شنوایی برای آن شنیدن نبوده است. وی مالیات بر ارزش افزوده 
را یک��ی از مهمترین عواملی تاثیرگذر بر رکود  صنعت طال و جواهر 
کش��ور برشمرد و گفت:نحوه محاسبه این مالیات بر اصل طال باعث 
تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی این بخش طی ۷ سال 

گذشته  شده است .

اراک - مینو رسـتمی - به گزارش رواب��ط عمومی و امور بین 
الملل، دوره آموزش��ی با عنوان "نح��وه پایش آالینده هاي خروجي 
دودکش ها مطابق با آخرین روش هاي استاندارد موجود" با حضور 
خانم دکتر انص��اری مدیرکل دفتر پایش فراگیر س��ازمان حفاظت 
محیط زیست کشور ، جناب آقای مهندس میرزایی مدیرکل محترم 
سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی و کارشناسان محیط 
زیس��ت، روسای ادارات نظارت و پایش و روس��ای ادارات آزمایشگاه 
های محیط زیس��ت سراسر کش��ور به میزبانی شرکت پتروشیمی 
شازند در محل سالن کنفرانس مجتمع برگزار گردید. در ابتدای این 
جلسه جناب آقای مهندس میرزایی با تشکر از جناب آقای مهندس 
ولدخانی مدیریت محترم عامل از پذیرش میزبانی این دوره آموزشی 

در س��خنانی به معرفی استان مرکزی پرداختند و گفتند این استان 
صنعتی ترین استان کشور است که قطب های صنعتی بزرگ کشور 
در نقاط مختلف استان مستقر و مشغول به فعالیت می باشند که یکی 
از شرکت های بزرگ و مهم استان و کشور شرکت پتروشیمی شازند 
است که متنوع ترین محصوالت پتروشیمی را تولید می کند و این 
شرکت با همکاری های متقابل با سازمان حفاظت محیط زیست و 
مجموعه اقدامات موثر زیست محیطی از لیست صنایع آالینده خارج 
شده اس��ت و به عنوان یکی از شاخص های زیست محیطی استان 
شناخته می شود و با توجه به فعالیت های ارزشمند زیست محیطی 
و تعامالتی که بین این ش��رکت و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
وجود دارد، این دوره آموزشی در اینجا برگزار می گردد.ایشان هدف 

از برگزاری این دوره آموزش��ی را هم افزایی بیشتر و آشنایی با نحوه 
پایش آالینده هاي خروجي دودکش ها مطابق با آخرین روش هاي 
استاندارد موجود عنوان کردند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
مرکزی در پایان صحبت های خود یادآورش��دند تمام فعالیت های 
سازمان حفاظت محیط زیست برابر قانون است و هدف همکاران ما 
تعامل با صنایع مختلف در جهت کاهش آلودگی و بهبود زندگی برای 
امروز و آیندگان است. در ادامه جناب آقای رجبی رئیس محترم روابط 
عمومی و امور بین الملل در س��خنانی ضمن خیرمقدم به میهمانان 
حاضر در جلسه و ابراز خرسندی از میزبانی شرکت پتروشیمی شازند 
از طرف مدیریت ش��رکت به ش��رکت کنندگان حاضر در این دوره 

آموزشی خیرمقدم عرض کردند.

اهواز- شـبنم قجاوند- جاده دسترسی روستاهای راهدار و 
کرایی با همت ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان 
م��ورد مرم��ت و بهس��ازی قرار گرف��ت . این اقدام در راس��تای 
توجهات وزارت نفت به مس��ئولیت های اجتماعی در مدت زمان 
6 م��اه و ب��ا صرف هزینه ای بالغ بر ۵00 میلیون تومان توس��ط 
مدیریت مهندس��ی و ساختمان این شرکت انجام شد . طی این 
اقدام عام المنفعه ، جاده مورد اس��تفاده روس��تاییان که بدلیل 
غیراستاندارد بودن در هنگام بارندگی قسمت های زیادی از آن 
دچار آبشس��تگی و تخریب قرار گرفته بود بطور اساس��ی مرمت 

و اص��الح گردید . انجام 2000 متر مکع��ب خاکبرداری و 900 
متر مکع��ب خاکریزی - اح��داث 2 دهانه پل کوچ��ک و دیوار 
حایل س��نگی ب��ه مقدار 1۷00 متر مکع��ب – اجرای ۷30 متر 
مکعب  الیه های اساس و زیر اساس – اجرای روکش آسفالت به 
مقدار4300 متر مربع و ضخامت 6 سانتی متر از جمله اقداماتی 
بود که برای اجرای این پروژه توس��ط شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان هزینه شد و موجب گردید تا راه دسترسی 
اهالی روس��تاهای راهدار و کرایی بطور اساسی مرمت و بازسازی 

شود . 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق استان قم؛

سبقت مصرف از تولید برق موجب خاموشی است

سرمایه گذاران مورد حمایت قانونی قرار می گیرند

در همایش فرصت ها و چالش های صنعتی طال و جواهر کشور مطرح شد؛

صنعت طال و جواهر ایران به نیاز بازارهای جهان توجه کند

شرکت پتروشیمی شازند میزبان دوره آموزشی کارشناسان محیط زیست سراسر کشور

ترمیم و بهسازی یک جاده روستایی با همت شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

 رشـت- مهناز نوبری- ماینده مردم شهرس��تان رشت در 
مجلس شورای اس��المی و مدیرکل پسماند استانداری گیالن از 
تصفی��ه خانه ب��زرگ آب گیالن بازدید و از نزدیک ش��اهد روند 
تصفیه آب و س��ختی های این حوزه بودند.در حاشیه این بازدید 
سید محس��ن حس��ینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت آبفای گیالن به تشریح 
برنامه های این ش��رکت در افق طرح 1400 پرداخت و افزود: به 
منظور ارتقاء خدمات آبرس��انی ، جمعیت برخوردار از آب شرب 
بهداش��تی از 9/99درصد به 99/98درصد افزایش خواهد یافت. 
وی با اشاره به اینکه طول شبکه توزیع آب استان بیش از ۵000 
کیلومتر اس��ت اظهار داش��ت: 13 باب تصفیه خانه در اس��تان، 
تأمین کننده آب ش��رب بهداشتی ش��هروندان است که باتوجه 

به قیمت تمام ش��ده یک مترمکعب آب به میزان 1000 تومان، 
مبلغ دریافتی از ش��هروندان برای هر مترمکعب 320 تومان می 
باش��د.مدیرعامل آبفای گیالن با برشمردن 8 طرح مهم آبرسانی 
اس��تان تصریح کرد: در ۵ طرح آبرس��انی به آس��تارا، تأمین آب 
شرب رشت ، آبرس��انی به شهرهای صومعه سرا، فومن و شفت، 
ایجاد و تکمیل تأسیسات آب شهرهای رشت و انزلی و همچنین 
آبرس��انی به ش��هرهای رش��ت و انزلی و خم��ام ، آبفای گیالن 
کارفرما بوده و 3 طرح دیگر را آب منطقه ای اجرا و به ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان گیالن تحویل خواه��د داد.وی همچنین 
افزود: برای 11 ش��هر استان نیز پروژه اجرای فاضالب بهداشتی 
داریم که مجموع آن 80٪ جمعیت اس��تان را تحت پوشش قرار 
خواهد داد که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری از آن 

2200 میلیارد تومان می باش��د.مدیرعامل آبفای گیالن کاهش 
بار آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهر رود شهر رشت ناشی از 
ورود فاضالب خانگی را هدف اصلی برای ساماندهی این رودخانه 
ه��ا عن��وان کرد و گفت: با اج��را و تکمیل این طرح که ش��امل 
10 پ��روژه م��ی باش��د از ورود بیش از ۵۷600 مت��ر مکعب در 
ش��بانه روز فاضالب معادل 60درصد فاضالب شهر رشت به این 
رودخانه ها جلوگیری خواهد شد.مهندس حسینی ضمن تقدیر 
و تش��کر از همکاری و حمایت مهندس جعفرزاده نماینده مردم 
شهرستان رش��ت در مجلس شورای اسالمی در جذب اعتبارات 
مورد نیاز ، خواس��تار گره گش��ایی در مس��یر خدمات رسانی با 
تأمی��ن بودجه و تخصیص اعتبارات الزم برای اجرای پروژه های 

آب و فاضالب شد.

مدیرعامل آبفای گیالن در بازدید نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن:

افزایش جمعیت برخوردار آب شرب بهداشتی در سال 1400به 99/98 درصد

برگزاری نخستین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 
سال 1397 با حضور دکتر علی اکبر صالحی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- نخستین نشست هیأت امنای دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین در سال 139۷ با حضور دکتر علی اکبر صالحی و اعضا، 
شامل: مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع، شوراها و هیات های امنا، مسوول 
پایش عملکرد و بودجه وزارت بهداش��ت و نماین��دگان معاونت های وزارت 
بهداشت، رئیس و معاونان دانشگاه، مدیران مالی و بودجه، مشاور اجرایی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه، روز 19 
تیر 139۷ در دبیرخانه هیأت امنای وزارت بهداشت برگزار شد. ددر این نشست، گزارش شاخص های عملکرد دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین توسط دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارایه شد و اعضای هیأت امنا و همچنین نمایندگان وزارت 
بهداشت، موارد مرتبط با شاخص های مربوط را مطرح و برای دانشگاه تکالیفی را تعیین کردند. در ادامه، گزارش عملکرد بودجه سال 

گذشته، گزارش اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه و پیشنهادهای مشترک و اختصاصی دانشگاه، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک علمی-تحقیقاتی شرکت گاز استان 
گلستان با دانشگاه آزاد واحد علی آباد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای همکاری های بیشتر در زمینه های پژوهشی و فناوری، شرکت گاز استان گلستان 
و دانشگاه آزاد واحد علی آباد ، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.به گزارش روابط عمومی ،مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان و دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم رییس دانشگاه آزاد علی آبادکتول طی نشست  صمیمانه ،دیدگاهها و   
نظرات پژوهشی خود را مطرح نموده و   تفاهم نامه همکاریهای مشترک علمی-پژوهشی را  امضا نمودند.مهندس رحیمی درهمین 
رابطه  اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای بهره گیری ازتجربیات و توانایی های تخصصی علمی ، تحقیقاتی و اجرایی متقابل در 
امر توسعه همکاری های دو جانبه، منعقد گردیده است که در طی آن دانشگاه مذکور  متعهد به ارائه خدمات مشاوره علمی، تخصصی 
و آزمایشگاهی مورد توافق طرفین و فراهم نمودن امکان حضور کارشناسان شرکت درکارگروه ها وکمیته ها و دوره های آموزشی 
مرتبط می باشد. وی همچنین اضافه کرد:هدف از این تفاهم نامه ، حمایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعات مشترک در 
راستای اولویت ها و نیازهای واحد تحقیق و توسعه شرکت ) R&D( و استفاده متقابل از پتانسیل های آموزشی ، ترویجی ، مطالعاتی 
، پژوهش��ی و اجرایی موجود می باش��د.در این جلسه دکتر اسفندیاری مقدم نیز  با اشاره به همکاریهای گذشته شرکت گاز استان 
گلستان با دانشگاه آزاد علی آباد کتول ، ضمن تشکر از حمایتهای شرکتهای گاز از موضوعات پژوهشی  اظهار امیدواری کردند که با 

امضای این تفاهم نامه سطح  همکاریهای طرفین  گسترش بیشتری خواهد یافت .

عقد تفاهم نامه بنیاد مسکن استان گلستان با بانک کشاورزی جهت 
استفاده متقاضیان خرید زمین از تسهیالت بانکی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آقای حس��ینی، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان خبر داد:بنا به گزارش روابط 
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آقای حسینی، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان از عقد تفاهم نامه با 
بانک کشاورزی جهت ارائه تسهیالت و کمک به متقاضیان خرید زمین از بنیاد مسکن خبر داد.ایشان ابراز داشتند: پیرو مصوبه کارگروه 
معاونت پشتیبانی در راستای حمایت از متقاضیان محترم اراضی روستایی و افزایش قدرت خرید آنان، تفاهم نامه مشترک بنیاد مسکن 
و بانک کشاورزی منعقد و با معرفی متقاضیان توسط بنیاد به بانک مذکور، امکان بهره مندی روستاییان محترم از تسهیالت بانکی این 

تفاهم نامه جهت تامین بخشی از بهای زمین تملکی فراهم گردیده است.

برگزاری هزار و 72 نفرساعت آموزش ویژه مدیران تیمهاي تعالي منطقه خلیج فارس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- هزارو۷2 نفرس��اعت آموزش  در منطقه 
خلیج فارس به مدت چهار روز برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، مدیر منطقه خلیج فارس در خصوص 
برگزاری این دوره ها گفت : دوره آش��نایی با مدل جایزه بهره وری و تعالی س��ازمانی 
ایران EFQM-ANQA با 448 نفرساعت آموزش و دوره خودارزیابی براساس مدل 
EFQM-ANQA با 624 نفرساعت آموزش از جمله دوره های برگزار شده در این 
منطقه بود. علیرضا عطار خاطرنشان کرد : آشنایی با فرآیند جایزه تعالی سازمانی ، ارتباط متقابل هشت مفهوم و نه معیار ، تشریح 
 EFQM-ANQA ومطالعه موردی ، منطق رادار ، آشنایی با فرآیند ارزیابی ، معرفی نهادهای EFQM-ANQA مدلهای نه گانه
و مقدمه ای بر تعالی سازمانی از جمله مباحث مطرح شده در این دوره های بود. گفتنی است ؛ این دوره های برگزارشده برای مدیران 

تیم های تعالی و همچنین کارکنان این منطقه بود.

مدیر آبفای قدس خبر داد :
منشوری جهت بهبود سطح کیفی خدمات  تنظیم شده است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- در اولین نشست بررسی مسایل و چالش ها، فرصت ها و 
تهدیدها، ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه حمل و نقل، محیط زیست و آب که به میزبانی شورای 
اسالمی شهرستان قدس که در سالن جلسات شورای قدس برگزار شد، نماینده مردم شهرستان های 
شهریار، قدس و مالرد، رییس شورای اسالمی استان تهران، مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب 
تهران، شهردار، اعضای شورای اسالمی و مدیر امور آبفای شهرستان قدس حضور داشتند. مدیر امور 
آبفای شهرستان قدس گفت : یکی از پر چالش ترین حوزه های خدماتی حوزه آب و فاضالب است که 
ما منشوری برای ارائه بهترین خدمات تنظیم کردیم که در مشی آن گام بر می داریم. بهزاد رضوانی ضمن تشریح عملکرد این امور 
طی سنوات گذشته افزود: این امور با در اختیار داشتن ۷ پیمانکار در زمینه فاضالب فعال است که در حدود ۵ کیلومتر توسعه شبکه 
فاضالب شهری اجرا شده است و تا کنون 2000 انشعابات فاضالب نصب شده است و افق طرح در زمینه نصب انشعابات ۵ هزار رشته 
خواهد رسید. وی در خصوص افزایش نرخ خرید فاضالب شهری یادآورشد: افزایش آب بها در نرخ خرید انشعاب فاضالب موضوعی 

است که توسط آبفای مهندسی کشور تصویب می شود و ما صرفا مجری آن هستیم.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور
روند فعلی بازار موبایل کسبه را به ورشکستگی می کشاند

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور با بیان اینکه وضعیت 
بازار موبایل شرایط آشفته ای دارد،گفت: ادامه این روند بازار موبایل را به نابودی می کشد و فروشندگان 
آن را به وشکستگی می کشاند. محمدمهدی غفوریان پیرنیا اظهار داشت: وضعیت صنف فروشندگان 
موبایل در وضعیت کنونی در کل کشور مناسب نیست. وی افزود: در حال حاضر وضعیت به حدی 
نامناسب است که اگر کسی بخواهد یک دستگاه گوشی تهیه کند امکان تهیه آن وجود ندارد و کسبه 
مغازه ها را بسته و به دنبال کار و زندگی خود رفته اند. رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور با 
بیان اینکه بازار تلفن همراه به شدت در رکود است،گفت: گوشی تلفن همراه در بازار موجود نیست و پیش بینی من این است که اگر 
وضعیت به همین صورت پیش برود نیمی از کسبه مغازه های خود را جمع می کنند و به ورشکستگی می افتند. غفوریان با بیان اینکه 
وضعیت در کل کشور به همین صورت رکود است، عنوان کرد: اجناسی که از محتکران کشف شده در بازار نیست و به بازار تزریق 
نمی شود و کمبود کاال در این حوزه وجود دارد. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی مرکز استان البرز با بیان اینکه نمایندگی های فروش 
تلفن همراه به صورت نمادین  چند عدد گوشی می فروشند و بعد از آن به مشتریان اعالم می کنند که تمام کردیم، تاکید کرد: این 
وضعیت با تزریق گوشی به بازار قابل مدیریت است. وی با بیان اینکه ادامه این روند بازار موبایل را به نابودی می کشد، افزود: وضعیت 
بازار  موبایل شرایط آشفته ای دارد و گوشی هایی که قرار بود به بازار عرضه شود باید نمودی داشته باشد که به نظر می رسد که اینگونه 
نیست. وی با بیان اینکه واردات گوشی تلفن همراه با ارز آزاد هم هنوز اجرایی نشده است،گفت: خطر ورشکستگی صنف موبایل در 

این بازار بی سر و سامان وجود دارد.

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
 برگزاری سمینار آموزشی درمانگران اعتیاد با موضوع " کانابیس" » گل و عوارض آن« 

سـاری – دهقان : به مناس��بت هفته مبارزه با مواد مخدر، همایش و کارگاه آموزش��ی یکروزه 
درمانگ��ران اعتیاد اس��تان مازندران با موض��وع " کانابیس" » گل و عوارض آن« در س��الن آیت اهلل 
کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد . دکتر سعدی عزیزی قائم مقام معاونت درمان  
دانشگاه در حوزه سالمت روان و اعتیاد  با بیان این که درمان اعتیاد باید براساس پروتکل هاي درماني 
انجام شود افزود : درمانگران همواره اطالعات خود را با دانش نوین و شیوه هاي جدید درمان اعتیاد 
انواع مخدرها و محرک ها بروزرساني کنند . دکتر عزیزی ضمن اظهار این مطلب که  دانشگاه بعنوان 
متولی اصلی درمان ، درمانگران اعتیاد  را شریکی مهم در  حوزه سالمت که تاثیرگذاری اساسي در 
کاهش آسیبهاي مرتبط به اعتیاد دارد محسوب مي کند ، اظهار امید واري کرد  با همت و تالش همه دست اندرکاران ، شاهد فرد ، 

خانواده و جامعه اي عاري از اعتیاد و با نشاط باشیم.
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تفکر نوآورانه ش��ما را از مس��یر معمول��ی و هرروزه خود 
خارج کرده و ایده های جدید را به ذهن تان سرازیر می کند. 
ایزاک آسیموف یکی از نویس��نده های مشهور آمریکایی 
اس��ت که کتابی مشهور به نام On Creativity در مورد 
پ��رورش خالقیت دارد. او در کتاب خود به این س��وال که 
افراد چگونه ایده های نوآورانه ارائه می دهند پرداخته است. 

پاسخ او قابل توجه است: 
یکی از راه های بررس��ی مشکالت این است که ایده های 
بزرگ گذش��ته را مرور کرده و مس��یر ش��کل گیری آنها را 

بفهمیم. 
در این مطلب به بررس��ی س��ه محصول ب��زرگ تاریخی 
پرداخته ایم که مسیر شکل گیری ایده های آنها، راهکارهایی 
ب��رای پرورش خالقیت و تفکر نوآورانه را فاش می کند. این 
نوآوری ه��ا عبارتند از ولکانش الس��تیک طبیعی، آیفون و 

مجیک وایت بورد. 
به دنبال منابع الهام بخش باشید

ایده های بزرگ تاریخی عموم��ا از دل حوادث و اتفاقات 
بیرون آمده اند. چارلز گودیر س��ال ها به تحقیق و بررس��ی 
الس��تیک طبیع��ی پرداخت و س��ختی ها و شکس��ت های 
متع��ددی را در این مس��یر تحم��ل کرد. او حت��ی تا مرز 

ورشکستگی هم پیش رفت. 
او در س��ال 1839 تصمیم گرفت نمونه هایی از الستیک 
طبیعی را در فروشگاهی در ماساچوست به فروش برساند. 
گودیر در جریان نش��ان دادن ویژگی های محصول، به طور 
اتفاقی مقداری صم��غ را به داخل یک اجاق بزرگ ریخت. 
این اتفاق باعث ش��د صمغ بر اثر حرارت سفت شود. گودیر 
تالش کرد تا صمغ س��فت شده را از اجاق بکند که متوجه 

خاصیت چرم مانند آن شد. 
اکثر مردم این اتفاق را یک بحران برای فروش محصوالت 
گودی��ر دیدند اما او از این حادث��ه درس هایی آموخت و از 
آن به بعد از حرارت برای بهبود خواص الس��تیک طبیعی 
اس��تفاده کرد. ای��ن فرآیند امروز به نام ولکانش ش��ناخته 
می ش��ود. گودیر که به مرز ورشکس��تگی رسیده بود تمام 
زمس��تان را به تحقیق در مورد حرارت بهینه برای ولکانش 
الس��تیک طبیعی پرداخ��ت. او در نهایت اعم��ال حرارت 
به وس��یله بخار در کنار اعمال فش��ار را ترکیبی عالی برای 
بهینه کردن خواص الس��تیک دانس��ت. این فرآیند امروزه 
برای ساخت محصوالتی همچون الستیک استفاده می شود. 
اگرچ��ه اتفاق اجاق نقطه عطفی در تکامل اختراع گودیر 
بود، اما آماده ب��ودن ذهن او و همچنین وقف تمام ذهن و 
تفکر برای رس��یدن به نتیجه عالی، باعث تالش های بعدی 

و نتیجه گیری نهایی شد. 
ایده های مشابه را ترکیب کنید

ایده ه��ای نوآوران��ه اغلب از ترکیب ایده ه��ای معروف یا 
محصوالتی متنوع به دس��ت می آیند. در مراس��م رونمایی 
از نخس��تین آیفون، اس��تیو جابز در س��ال 200۷ به روی 
صحنه رفت. در آن س��ال ها هنوز گوشی های کامال لمسی 
به بازار عرضه نش��ده بودند و مردم از دکمه برای ارتباط با 
این گجت ها اس��تفاده می کردند. به عالوه آنها برای گوش 
دادن ب��ه موس��یقی و مرور وب نیز از دو دس��تگاه مختلف 

استفاده می کردند. 
جابز که با ظاهری س��اده روی صحنه رفته بود، به حضار 
اعالم کرد که سه دستگاه را معرفی خواهد کرد: یک آی پد 
مجهز به صفحه نمایش لمس��ی، یک گوش��ی موبایل و یک 

دستگاه برای ارتباط با اینترنت. سپس او کمی با آیکن های 
iOS روی دس��تگاهش کار کرد و نشان داد که چگونه این 
اهداف در یک دستگاه اجرا می شوند. در واقع او و تیمش از 
سه ایده مجزا برای ساختن نخستین آیفون استفاده کردند. 

مشکلی را حل کنید
یکی دیگر از منابع تفکر نوآورانه، مش��کالت مردم است. 
وایت ب��ورد مثالی در این مورد اس��ت که ام��روزه به ابزاری 
حیاتی در اتاق های جلس��ات ش��رکت ها و مراکز آموزشی 
تبدیل ش��ده اس��ت. البت��ه وایت بوردها مش��کالت خاص 
خودش��ان را دارند. اغل��ب آنها قابل جابه جایی نیس��تند و 
مش��کل دیگر، کثیف ش��دن و خراب شدن سطح شان پس 

از مدتی استفاده است. 
نیل و الرا وس��ت وود در سال 2008 محصولی را با توجه 
به مشکالت گفته شده معرفی کردند. وایت بورد آنها مانند 
دفترچه ای بود که افراد می توانستند پس از نوشتن صفحه 
آن را بکنن��د. محصول آنها Magic Whiteboard  نام 
داش��ت و پس از کسب سرمایه 100 هزار پوندی، امروز به 
ش��رکتی ب��ا 20 نماینده فروش در سرتاس��ر جهان تبدیل 

شده است. 
در نهای��ت نکته مه��م در ن��وآوری، ایج��اد ارتباط بین 
ایده های مختلف اس��ت. این ارتباط را می توان بین گروه ها 
یا حتی تفکرات ذهنی ش��خص برقرار کرد. آس��یموف در 

جایی دیگر از کتابش می گوید: 
ب��رای خالقیت تنها به افراد حرف��ه ای و باتجربه در یک 
موض��وع نیاز نداریم. ما افرادی را می خواهیم که بتوانند دو 

موضوع و ایده هرچند بی ربط را به هم متصل کنند. 
FORBES/zoomit :منبع

تفکر نوآورانه را با این استراتژی ها پرورش دهید

برنده جام جهانی 2018: اپل
بسیاری از شرکت های بزرگ مشتاقانه در پی آن بودند تا در جام جهانی فوتبال فرصت هایی برای تبلیغ  
محصوالت ش��ان بیابند؛ رویدادی که میلیاردها مخاطب از سراس��ر جهان را به خود جذب می کند. اما در 

بحث تبلیغات، برنده جام جهانی 2018 شرکتی بوده که مبلغی برای آن نپرداخته: اپل. 
رویداد جام جهانی فوتبال 2014 بیش از 3 میلیارد نفر مخاطب داشت و انتظار فیفا امسال این بود که 

حدود 1.6 میلیارد دالر در رویداد 2018 به واسطه تبلیغات و بازاریابی کسب کند. 
اما چرا باید اپل را برنده این رویداد دانس��ت؟ کمپانی س��اکن کوپرتینو در جام جهانی روسیه در زمینه 
تبلیغ��ات راه��کار متفاوتی را پیش گرفته بود. به طوری که پیش از ش��روع هر مس��ابقه، در هواپیما، در 
بازگشت هواداران به کشورشان یا در هر جای دیگر، ایرپادهای اپل، هدفون های بیتز یا ایِربادهای بیسیم 

این کمپانی را در گوش بسیاری از این افراد می شد دید.
فیفا برای اینکه شرکت ها محصوالت خود را به بازیکنان ارائه دهند تا آنها در حین بازی های جام جهانی 
از این لوازم اس��تفاده کنند، قوانین محدود کننده ای را نظر گرفته. به همین دلیل اس��ت که بس��یاری از 
بازیکنان که هدفون های بیتز را به گوش شان زده بودند، بخش لوگو را با یک برچسب پوشانده بودند، زیرا 

اجازه تبلیغات غیرمستقیم داده نمی شود. اما در مورد هدفون های اپل ماجرا متفاوت است. 
در واقع این هدفون ها بدون اینکه هچ لوگویی روی خود داش��ته باشند، به واسطه طراحی متفاوت شان 
به راحتی قابل تشخیص هستند. حتی هدفون های بیتز که اکنون مالکیت برند آن در اختیار اپل است، با 

لوگوی پوشیده شده هم قابل شناسایی هستند. 
به این ترتیب می توان گفت اپل بدون اینکه قانونی را نقض کرده باش��د، موفق ش��ده محصوالت خود را 
تبلیغ کند؛ بدون پرداخت حتی یک دالر. البته مش��خص نش��ده که آیا کوپرتینویی ها هدفون های خود را 

به رایگان در بین بازیکنان پخش کرده اند یا خیر. 

2 عادت کوچک که زندگی من را محتول ساخت

خانم لورا وندرکام تا قبل از آن که به عنوان س��خنرانی جهانی مطرح ش��ود، در یک شرکت کار می کرده 
اس��ت. وی بیان می کند که با چه مش��کالتی در کار و زندگی شخصی خود مواجه بوده است. ریشه اصلی 
مشکل او در کمبود زمان برای رسیدگی به تمامی کارها خالصه می شد. با این حال وی در مقطعی شروع 
به تغییر اوضاع به نفع خود کرد که بس��یار س��ودمند واقع ش��د. در ادامه به بررس��ی تجربیات وی در این 

زمینه خواهیم پرداخت. 
1- زمان های مخفی شده را برای انجام مطالعات خود بیابید

ام��روزه افراد کمی را می توانی��د بیابید که باتوجه به دغدغه های روزانه خود تمایلی به مطالعه داش��ته 
باش��ند. با این حال در صورتی که خواهان پیش��رفت و آرامش در زندگی خود باش��ید، الزم است تا برای 
این موضوع زمانی را اختصاص دهید. با این حال پرسش��ی که در این بخش مطرح اس��ت اینکه چگونه بر 
معضل کمبود وقت خود غلبه کنیم؟  از جمله راهکارهای عملی در این رابطه این اس��ت که برنامه  روزانه 
خود را از مدت ها قبل مشخص کنید. با این کار شما قادر خواهید بود زمان  در دسترس خود را مشخص 
کنید. در گام بعد ضروری است تا اولویت بندی صورت داده و اقدامات ضروری را از موارد کم اهمیت جدا 
س��ازید. با این کار حتی امکان حذف برخی اقدامات روزانه نیز فراهم خواهد ش��د. گام دیگر این است که 
راهکار ه��ای کاه��ش زمان انجام هر فعالیت را بیابید، برای مثال خ��روج مکرر از دفتر کار برای صرف آب 
یا نوش��یدنی های دیگر را می توانید با نگه داش��تن آن در فالکس به خوب��ی مدیریت کنید. این امر زمان 
بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد. اگرچه مدت زمان این موارد ممکن است چندان زیاد نباشد، با 
این حال با نگاهی واقع بینانه به این امر پی خواهید برد که شما در طول روز با انواع اقدامات مشابه مورد 
مذکور مواجه هس��تید که حذف آنها در مجمع زمان قابل توجهی را در اختیار شما قرار خواهد داد. نکته 
دیگری که الزم است مورد توجه قرار دهید این است که شما تنها به استفاده از کتاب های چاپی محدود 
نیس��تید و از س��ایر روش های مطالعاتی نظیر کتاب های الکترونیکی یا صوتی نیز می توانید استفاده کنید. 
برای مثال زمان ناهار یا بازگش��ت به خانه از جمله موقعیت های طالیی برای این امر محس��وب می شوند. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که بهتر است نکات ارزشمند هر کتاب را در جایی یاددداشت یا ضبط کنید 

تا نیازی به مطالعه مجدد آن وجود نداشته باشد. 
2- استفاده از تکنولوژی را به عادت خود تبدیل کنید

امروزه جهان در مقطعی قرار دارد که روزانه چیزهای جدیدی معرفی می ش��وند که ممکن است چند مورد 
از آنها برای کار و زندگی شما کارساز باشد. برای مثال امروزه انواع اپلیکیشن، گجت و نرم افزارهایی وجود دارد 
که مدیریت زمان و انجام کارها را ساده تر می کنند. بااین حال در صورتی که از وجود این موارد اطالعی نداشته 
باشید، بدون شک محکوم به زجر کشیدن خواهید بود. به همین دلیل توصیه می شود تا همواره اخبار موجود 
در این زمینه را پیگیری کنید و از تغییر در زندگی خود واهمه نداشته باشید. نتایج آمارها و تحقیقات در رابطه با 
تاثیر آرامش روانی کارمندان در عملکرد آنها بیانگر آن است که افردی که از تکنولوژی های جدید برای کارهای 
خود استفاده می کنند، نه تنها عملکرد درخشان تری از خود نشان می دهند، بلکه قادر به مدیریت زمان بهتری 
fastcompany :هستند که این امر خود آرامش روانی خوبی را برای آنها به همراه خواهد داشت.      منبع
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