
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

فایل های نجومی ملک کنار رفت

 یخ بازار مسکن
آب شد

»خریدار در بازار مسکن نیست«، این جمله ای است که طی یک سال و نیم گذشته بارها از سوی مشاوران امالک شنیده می شد. 
این موضوع را حتی گزارش های رسمی نیز تایید می کرد، به طوری که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، خرید و فروش ملک در تابستان 
امس��ال نسبت به سال گذش��ته حدود 57درصد کاهش یافت. دلیل این افت معامالت مسکن، نشأت گرفته از کوچک شدن جیب 
خریداران و گرانی شدید قیمت مسکن بوده است، چنانکه در همین دوره زمانی، متوسط قیمت مسکن بیش از ۶۴درصد گران شده...

واکنش همتی به منتقدان بودجه ۹۹

 نگران تورم نباشید
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کارشناسان چه نگاهی درباره رمز دوم پویا دارند؟

بسیج نظام بانکی برای محافظت از خریدهای اینترنتی

10 راز تبدیل شدن به یک رهبر قابل اعتماد
3 تاثیر محیط زیست گرایی در کاهش هزینه های شرکت

بازاریابی دیجیتال با ترندهای برتر 
تبلیغات هدفمند برای فرار از شهرت منفی

بازاریابی سنتی برای کسب و کارهای کوچک
شرکت توماس کوک چگونه ورشکسته شد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس مخفیانه بابانوئل شد؛ 
 ارسال هدیه 36 کیلویی
به گیرنده خوش شانس

یادداشت
 دولت برای بهبود بازار مسکن

هیچ کاری نکند

ه��ر ن��وع اقدام��ی در  بخش 
تحلی��ل  نیازمن��د  مس��کن 
کارشناس��ی و علمی اس��ت، اما 
سال هاست که دولت ها در ایران 
بدون نگاه کارشناس��ی، به جای 
اینکه کار را از سر شروع کنند و 
به آخر برسانند، درگیر پیامدهای 
ناگواری هس��تند که ناش��ی از 
سوءمدیریت های  و  ناهماهنگی 
قبلی اس��ت. ب��ه ج��ای اینکه 
بگردند و ببینند مشکل از کجا 
بوده، به راه حل های کوتاه مدت 
روی آورده ان��د. به همین دلیل 
است که هرازچندگاهی اخباری 
درباره افزایش سقف وام مسکن 
و طرح های مختلف برای افزایش 

عرضه مسکن می شنویم.
ما در ایران کمبودی در بخش 
عرضه و نیازی به تولید مسکن 
نداری��م. دولت از مس��کن مهر، 
مس��کن اجتماعی، ط��رح ملی 
مس��کن و افزایش وام مس��کن 
می گوی��د درحالی که مس��ئله 
مسکن، مس��ئله عرضه نیست. 
مس��کن یک بخ��ش از اقتصاد 
کش��ور است که از اقتصاد کالن 
اثر می پذیری��د. در یک اقتصاد 
س��الم، هر بخش ه��ر زمان که 
به افزایش عرضه نیاز پیدا کند، 

خود را ترمیم می کند. 
3زمانی که تولیدکننده...
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فرصت امروز: این روزها آلودگی هوای پایتخت، شهروندان تهرانی را حسابی اذیت کرده و همه 
چشم ها به آسمان دوخته شده است تا شاید باران به کمک آسمان خاکستری تهران بیاید. در این 
میان، آلودگی های زیس��ت محیطی، نه تنها مسئله ایران بلکه مسئله اغلب کشورهای حال حاضر 
دنیاست و به همین خاطر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به سمت استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر رفته اند، به طوری که پیش بینی می شود با توجه به محدودیت های محیط 
زیس��تی و کاهش تولید کربن، همه کش��ورها به  تدریج به س��مت اقتصاد سبز بروند و انرژی های 
تجدیدپذیر تا س��ال 2050 میالدی، تمام دنیا را فرا بگیرند. البته کش��ورهای توسعه یافته جهان 
از چند دهه قبل، به س��رمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر روی آورده اند، چراکه رش��د 

انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی زیادی به حمایت دولت ها و سرمایه گذاری در این حوزه دارد.
البته بیشترین سهم انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق است و پیش بینی می شود انرژی های 
تجدیدپذیر، رش��د 90درصدی در تأمین تقاضای برق داش��ته باش��ند. نکته مهم در مورد انرژی 
برق آبی، کاهش روند رشد تولید برق با استفاده از این تکنولوژی در آینده است. دلیل این مسئله، 
استفاده حداکثری از ظرفیت های آبی در کشورهاست. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، انرژی 
الکتریکی تا سال 2050 به بزرگ ترین حامل انرژی در بخش مصرف نهایی تبدیل  شده و ۴5درصد 
از کل تقاضای جهانی انرژی را به خود اختصاص می دهد، یعنی تولید انرژی الکتریکی با رش��دی 
برابر 1۶درصد از 25 هزار تراس��اعت در س��ال 201۶ به ۶۶ هزار تراساعت در سال 2050 خواهد 
رسید. این بدان معناست که تا سال 2050 میالدی، انرژی تجدیدپذیر بیش از دوسوم کل انرژی 
الکتریکی تولیدی در جهان را به خود اختصاص خواهد داد و از این میان، سهم انرژی خورشیدی 

۴0درصد و سهم انرژی بادی 29درصد خواهد بود. 
در همی��ن زمینه، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، چن��دی قبل در یک گزارش تحلیلی، 
تجربه پنج کش��ور سوئد، نروژ، کاستاریکا، آلمان و دانمارک در زمینه اقتصاد سبز و توسعه انرژی 

تجدیدپذیر را بررسی کرد.
* س��وئد: براس��اس شاخص اقتصاد سبز جهانی در سال 201۴ س��وئد رتبه نخست را از لحاظ 
داشتن بهترین عملکرد در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. سوئد درحال حاضر، 
باالترین نس��بت اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در اتحادیه اروپ��ا دارد؛ به طوری که بیش از 
۴5درصد از عرضه انرژی در سوئد از انرژی های تجدیدپذیر و با تکیه بر انرژی برق آبی و سوخت های 
زیستی )زیست سوخت( است. بیش از 12درصد تولید برق از نیروگاه های تولید همزمان و 2درصد 
از نیروگاه های بادی تامین می شود. از سال 201۳ سوئد با معافیت مالیاتی بر چربی ها و روغن های 
گیاهی و حیوانی هیدروژنه تا 15درصد به ازای حجم س��وخت دیزل به تشویق استفاده از زیست 
س��وخت های نس��ل دوم کمک کرد و در آغاز س��ال 201۴ با تعیین میزان س��هم اتانول و اسید 
چرب متیل استرها در بنزین و گازوئیل، شرایط پایداری را برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
زیست س��وخت فراهم و به ترویج اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر کمک کرد. دولت س��وئد در 
س��ال های 2011 تا 201۴ در فناوری های زیس��ت محیطی س��رمایه گذاری کرد و به این ترتیب، 
از تعهد همکاری با کش��ورهای چین، هند و روسیه در زمینه فناوری های زیست محیطی حمایت 

کرده است.
* نروژ: این کش��ور در راستای توس��عه پایدار، اهداف بلندپروازانه ای را درخصوص سیاست های 
زیست محیطی تعیین کرده است. پشتوانه این اهداف چارچوب تحلیلی قوی در مسائل زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی است که بر مدیریت سرمایه های انسانی، طبیعی، تولیدی و مالی تمرکز دارد. 
انجام اقداماتی نظیر ساده س��ازی مقررات، تمرکززدایی از مسئولیت های زیست محیطی و استفاده 
هوشمندانه از ابزارهای اقتصادی در عملکرد موفقیت آمیز بسیاری از سیاست های زیست محیطی نروژ 
اثرگذار بوده است. همچنین الزام تمام پروژه ها به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی و اطالع رسانی 
بهتر به افراد متاثر از این پروژه ها، توجه ویژه به مس��ائلی نظیر آلودگی هوا، زیرس��اخت های آب و 
فاضالب و مدیریت رودخانه ها از اهم اقدامات زیس��ت محیطی کش��ور نروژ به  ش��مار می آیند. نروژ 
همچنین به  عنوان یکی از پیش��گامان در تامین مالی طرح های مرتبط با آب وهوای پاک در جهان 
محسوب می ش��ود. جالب است که نروژ به کش��ورهای درحال توسعه جهت کاهش جنگل زدایی، 

گسترش انرژی های تجدیدپذیر و انطباق با تغییرات آب وهوایی کمک می کند.
* کاستاریکا: این کشور دارای رتبه سوم از نظر بهترین عملکرد در شاخص اقتصاد سبز جهانی 

در سال 201۴ است که متعهد شده تا سال 2021 به کشوری بدون کربن تبدیل شود. این کشور 
درخصوص افزایش کاربرد انرژی های تجدیدپذیر مش��وق های جدیدی برای ساخت نیروگاه های 
انرژی تجدیدپذیر هفت مگاواتی یا بزرگ تر ارائه می دهد که از جمله آنها می توان به واردات مواد 
الزم ب��دون پرداخت عوارض گمرکی، معافیت از پرداخت مالیات عملیاتی برای دوره ای از زمان و 
ام��کان ارائه گواهی اعتبار جبران کربن با ارزش قابل توجه برای افزایش جذابیت س��رمایه گذاری 
اشاره کرد. انجام این اقدامات باعث تامین بیش از 90درصد از برق کاستاریکا از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر مانند برق آبی، زمین گرمایی و نیروی باد شده است. کاستاریکا به صنعت تولید زیست 
سوخت نیز مشوق های مالیاتی پرداخت می کند. با عرضه زیاد روغن پالم انتظار می رود تولید زیست 

دیزل، به زیست سوخت پیشرو در این کشور تبدیل شود.
* آلمان: براس��اس شاخص عملکرد اقتصاد س��بز جهانی در سال 201۴، آلمان در رتبه چهارم 
قرار دارد. این کشور یکی از پیشگامان پیشبرد سیاست های حمایتی انرژی تجدیدپذیر است. قانون 
منابع انرژی تجدیدپذیر که برای اولین بار در سال 2000 در آلمان اجرایی شد از عوامل موفقیت 
این کش��ور در حوزه محیط زیست اس��ت. در چارچوب این قانون، سیاس��ت تشویق نیروگاه های 
تولید همزمان، سیستم تبادل نشر محدود، اصالح مالیات انرژی و... لحاظ شده است. وضع قانون 
انرژی تجدیدپذیر و تدوین تعرفه تشویقی برای انژری های بادی، خورشیدی، آبی، زمین گرمایی و 
زیست توده در این قانون، در تشکیل سهم 29درصدی مصرف خالص برق از انرژی های تجدیدپذیر 
موثر بوده است. با وجود این، آلمان با هدف ایجاد انگیزه در دسترسی و گسترش شبکه های برق، 
انرژی بادی دریایی و فناوری هایی برای مدیریت اوج مصرف و ذخیره سازی برق درحال تجدیدنظر 
در قانون منابع انرژی تجدیدپذیر است. قیمت گذاری انرژی از طریق مالیات و سایر ابزارهای مالی از 
جایگاه مهمی در ترکیب سیاست انرژی آلمان برخوردار است. مجلس آلمان در سال 1999 قانون 
اصالحات مالیاتی زیست محیطی را ارائه کرد که باعث افزایش تدریجی نرخ های مالیات بر نفت و 
گاز و وضع مالیات جدیدی بر برق ش��د. آلمان در صادرات فناوری های سبز نیز از موقعیت خوبی 
برخوردار اس��ت. براساس برآورد انجمن انرژی خورشیدی آلمان، صادرات فتوولتائیک از 1۴درصد 
تولید در سال 200۴ به 55درصد در سال 2011 و ۶5درصد در سال 201۳ افزایش یافته و برای 

سال 2020 نیز صادرات ۸0درصدی هدف گذاری شده است.
* دانمارک: این کشور یکی از پیشگامان به  کارگیری سیاست های مناسب در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر، کارایی انرژی و تغییرات آب وهوایی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
و توس��عه )OECD( به  ش��مار می رود؛ به گونه ای  که این کش��ور از نظر ش��اخص اقتصاد س��بز 
جهانی)GGEI( در س��ال 201۴ رتبه پنجم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده 
اس��ت. وضع قوانین مناسب مالیاتی در زمینه محیط زیست از عوامل موثر در جایگاه مناسب این 
کشور در اقتصاد سبز است؛ به طوری که دانمارک در سال 1992 بعد از سوئد دومین کشوری بود که 
مالیات بر کربن را بر برخی از انواع انرژی مصرفی خانوارها و صنایع وضع و در سال 2012 بیشترین 
مالیات بر انرژی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا اخذ کرد. نرخ مالیات بر کربن در دانمارک برای 
مصارف مختلف، متفاوت است؛ به گونه ای که بخش خانگی بیشترین مالیات را می پردازند و صنایع 
انرژی بر به منظور تسهیل در رقابت، عالوه بر برخورداری از تخفیف های مالیاتی، کمترین مالیات بر 
کربن را پرداخت می کنند. این کشور به منظور توسعه نوآوری های زیست محیطی، درآمد حاصل از 

مالیات بر کربن را به پرداخت یارانه در این حوزه اختصاص داده است.
دانمارک در سال 2001 سیستم تبادل نشر محدود برای تولید برق را معرفی کرد که براساس 
آن متناس��ب با میزان انتشار آالینده ها در گذشته توس��ط بنگاه ها، مجوزهای رایگانی به بنگاه ها 
تخصیص داده ش��د. سیستم تبادل نش��ر محدود دانمارک در سال 200۳ توسعه یافت و در سال 
2005 با طرح مبادله انتش��ار اتحادیه اروپا جایگزین ش��د. دانمارک در راستای هدف حذف کامل 
س��وخت های فسیلی تا سال 2050 و عرضه کل برق از انرژی های تجدیدپذیر نیز اقدام به تبدیل 
سیس��تم برق خودروها کرد. به طور کلی، از مهم ترین اقدامات اتخاذش��ده در دانمارک برای بهبود 
عملکرد در حوزه اقتصاد سبز می توان به مواردی مانند ارزیابی اثرات زیست محیطی و توجه به آن 
در تصمیم گیری های سیاستی در همه بخش ها، تامین بودجه برای استفاده از فناوری های جدید، 
ارائه اطالعات به مصرف کنندگان نسبت به چگونگی اثرگذاری انتخاب های شان بر محیط و تنظیم 

کاربرد منابع و تعدیل آلودگی ها از طریق ابزارهای قیمتی و مالیاتی اشاره کرد.

تا سال 2050 میالدی، انرژی های تجدیدپذیر، دنیا را فرا می گیرند

گذار به اقتصاد سبز
دکتر مجید قاسمی در »چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری« مطرح کرد

ایجاد 450 هزار فرصت شغلی و 113 هزار اشتغال مستقیم
توسط »گروه مالی پاسارگاد«

مدیرعامل بانک  پاسارگاد در »چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری« از ایجاد ۴50 هزار فرصت شغلی 
و 11۳ هزار اشتغال مستقیم توسط گروه مالی پاسارگاد خبر داد.

ب��ه گزارش خبرگزاری فارس، دکتر مجید قاس��می در »چهاردهمین کنفرانس مل��ی کیفیت و بهره وری« که 
بیست و هفتم آذرماه در دانشگاه خاتم برگزار شد، به تعریف آژانس بهره وری اروپا از بهره وری اشاره کرد و گفت: 
آژان��س به��ره وری اروپا، بهره وری را یک دیدگاه فکری می داند و به اعتقاد بنده، بهره  وری یک امر س��خت افزاری 
نیس��ت که با یک ماش��ین مدرن بتوان آن را انجام داد؛ بهره وری یک امر مغزافزاری و حتی باالتر از آن یک امر 

قلب افزاری است که اگر با هم آمیخته شوند سخت افزار نیز به دست می آید.
او با اش��اره به تعریف جالب ژاپن از بهره  وری گفت: به حداکثر رس��اندن اس��تفاده از منابع به صورت علمی و با 
تکیه بر کاهش حجم تولید، گس��ترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود 

معیارهای زندگی، نگاه متفاوت از مفهوم بهره وری است.
 قاسمی ترکیب تعریف سه موضوع سرمایه های انسانی، ارتباطی و سازمانی را در تولید بهره وری قابل اتکا مؤثر 

عنوان کرد.
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد با اش��اره به رتبه 99 ایران در شاخص جهانی رقابت در سطح بهره  وری، به وضعیت 
نامناس��ب آماری در بخش بهره وری پرداخت و  گفت: در بانک  پاسارگاد مهم ترین سرمایه ما سرمایه انسانی است 
و آنچه در ترازنامه به آن اش��اره شده، سرمایه نیس��ت بلکه دست مایه است، در بانک پاسارگاد بیشترین توجه به 
آموزش و نظام پایش سالمت سرمایه انسانی وجود دارد، فعالیت های دانش بنیان، توسعه فناوری محوریت، بهبود 

روش ها و فرآیندها و تعمیم فرهنگ سازمانی در مسیر بهره  وری بانک مورد توجه است.
وی به س��رمایه  انس��انی ۳۸00 نفری بانک  پاس��ارگاد اش��اره و ابراز داش��ت: 90درصد وقت همکاران ما مفید، 

مثمرثمر و مولد است و فقط حدود 10درصد، صرف نماز، ناهار و استراحت می شود.
 قاس��می با اش��اره به ایجاد 11۳ هزار نفر اشتغال مستقیم و ۴50 هزار فرصت شغلی در گروه مالی پاسارگاد به 
فعالیت و اقدامات برخی از این ش��رکت ها اش��اره کرد. او با اشاره به فعالیت شرکت میدکو با 15 هزار نفر اشتغال 
مستقیم و بالغ بر 150 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم افزود: میدکو یکی از هلدینگ های گروه مالی پاسارگاد است 
که با 5 میلیارد دالر س��رمایه گذار در حال اجرای ۳5 پروژه اس��ت که مراحل بهره برداری را با توجه به تکنولوژی، 

دانش بنیانی، نوآوری و فناوری را سپری می کند.
وی س��پس به ش��رکت بابک مس کرمان با ظرفیت 50 هزار تن تولید مس کاتد نیز اش��اره کرد و افزود: این 
طرح براساس یک پتنت و نوآوری بدیع یک کشور غربی اجرا شده که توسط ما خریداری شده است؛  از آنجا که 
این طرح نیاز به سرمایه گذاری بسیار سنگینی داشت، صاحب پتنت جرأت یا توانایی این ریسک باال را نداشت.

وی افزود: ما این تکنولوژی را خریداری کردیم با این ش��رط که در صورتی که موفق به اجرای آن ش��دیم و در 
منطقه منا کسی متقاضی این تکنولوژی بود، با اجازه ما این کار انجام شود.

به گفته قاسمی، این تکنولوژی، بایولیچینگ است، به این معنا که با تزریق باکتری در 1۸ راکتور بسیار بزرگ 
و تولید مس، در عمل کار دو کارخانه بزرگ در مجتمع مس انجام می ش��ود و قیمت تمام ش��ده به این دلیل ۴0 
ت��ا 50درصد نس��بت به صنعت دیگری که این خاصیت را ندارد، کاه��ش می یابد و محصول نیز با کیفیت بهتری 
ارائه می شود. مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به تعهد ساخت 7 هزار تخت بیمارستانی و هفت شهرک سالمت 
با پیش��رفته ترین تجهیزات س��المت ادامه داد: دو میدان نفتی که در خوزستان اخیرا شناخته  شد توسط شرکت 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد در حال اکتشاف و استخراج هستند؛ این ش��رکت، اولین شرکت تمام ایرانی است که 
توانس��ته است در بحث اکتشاف و اس��تخراج، در تورنمنت بین المللی از همه رقبا جلو بیفتد و انجام این پروژه را 
برعهده بگیرد. وی در پایان به اش��تغال ۸7 هزار نفر در ش��رکت بیمه  پاسارگاد اش��اره کرد و گفت: از این تعداد 
1100 نفر در حال اداره ش��عبه های این ش��رکت هس��تند و بقیه در حدود ۸۶ هزار نفر به عنوان نمایندگی ها و 
بازاریابان مشغول هستند؛ این همان بهره وری است. شرکت بیمه پاسارگاد در بخش های بیمه عمر و تأمین آتیه 
از تمام ش��رکت های بیمه ای در کش��ور موفق تر است. قاس��می اضافه کرد: ۴100 نفر از بهترین جوانان کشور در 
ش��رکت فناپ مشغول به کار هس��تند، این شرکت بزرگ ترین شرکت آی سی تی کشور است که کربنکینگ بانک  
پاسارگاد را تولید کرده و به پنج بانک دیگر کشور نیز خدمات ارائه می دهد؛ بانک سپه نیز طی یک ارزیابی بسیار 
دقیق بین ش��رکت های داخلی و خارجی، در نهایت ش��رکت فناپ را برای تولید کربنکینگ خود انتخاب کرد، در 
حال حاضر هم که پنج بانک در این بانک در حال ادغام شدن هستند، مسئولیت ادغام و تأمین کربنکینگ جامع 
برعهده فناپ اس��ت، امنیت زیاد در بانکداری الکترونیک بانک  پاس��ارگاد، جلوگیری از حمله های س��ایبری، ارائه 
خدمات مختلف مانند ارائه خدمات رمز پویا به س��هولت، نمونه هایی از مزیت های بانک  پاس��ارگاد به دلیل وجود 

زیرساخت بسیار قوی ارائه شده از سوی فناپ است.
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و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت



به گفته مجمع جهانی اقتصاد، دنیا تا 99 س��ال و نیم دیگر با شکاف 
جنس��یتی خداحافظی می کند. مجمع جهانی اقتصاد، این یافته مهم را 
از بررسی شاخص شکاف جنسیتی در 15۳ کشور جهان به دست آورده 
است. براساس تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، فاصله جنسیتی 
در سال 2019 میالدی نسبت به سال 201۸ اندکی کاهش یافته است، 
اما برای رسیدن به برابری کامل و با فرض حفظ سرعت فعلی، به 99.5 

سال زمان نیاز دارد. 
از میان چهار زیرش��اخص شکاف جنس��یتی نیز شکاف توانمندسازی 
سیاس��ی، بیشترین نابرابری جنس��یتی را در کشورهای جهان داشته و 
پس از آن، زیرش��اخص فرصت ها و مش��ارکت اقتصادی قرار دارد. ایران 
در این گزارش، رتبه 1۴۸ را از میان 15۳ کش��ور جهان به دست آورده 
که نس��بت به س��ال گذشته، ش��ش رتبه بدتر شده اس��ت. ایران در دو 
زیرش��اخص بهداش��ت و بقا و دس��تیابی به امکانات آموزشی، کمترین 
شکاف جنس��یتی را داشته و در دو زیرش��اخص توانمندسازی سیاسی 

و فرصت ها و مشارکت اقتصادی، بیشترین شکاف جنسیتی را دارد. 
از شکاف جنسیتی تا پولداران بیکار در ایران

ایران در حالی در س��ال 2019 به رتبه 1۴۸ جهان در زمینه ش��کاف 
جنسیتی رس��یده است که سال گذش��ته در رتبه 1۴2 جهان ایستاده 
ب��ود. در میان کش��ورهای منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا نیز اگرچه 
ایران جزو 10 کش��ور نخست برابری جنسیتی قرار ندارد، اما در جایگاه 
ش��انزدهم و قبل از کش��ورهای س��وریه، عراق و یمن قرار گرفته است. 
ایران در دو زیرش��اخص دستیابی به بهداشت و بقا و همینطور امکانات 
آموزش��ی بهترین عملکرد را داش��ته و در دو زیرشاخص توانمندسازی 
سیاس��ی و فرصت ها و مش��ارکت اقتصادی حائز بدتری��ن عملکرد بوده 
اس��ت. بررس��ی گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنین نش��ان می دهد 
ایران در زیرشاخص بهداش��ت و بقا از متوسط جهان، امتیاز باالتری به 
دس��ت آورده و در زیرش��اخص های توانمندسازی سیاسی و فرصت ها و 

مشارکت اقتصادی از متوسط جهان، امتیاز پایین تری دارد. 
به نظر می رس��د اگرچه بیشترین شکاف جنسیتی ایران در مولفه های 
مربوط به توانمندس��ازی سیاسی اس��ت، اما اغلب کشورهای جهان نیز 
در ای��ن مولفه عملکرد ضعیفی داش��ته اند. در این می��ان، آنچه گلوگاه 
اصلی شکاف جنسیتی در ایران به شمار می رود و در مقایسه با متوسط 
جه��ان، ضعیف ترین عملکرد را داش��ته، مولفه »نرخ مش��ارکت نیروی 
کار« ب��وده اس��ت. به عبارت دیگر، نرخ پایین مش��ارکت اقتصادی زنان 
در مقایس��ه با مردان از جمله مهمترین موضوعاتی اس��ت که منجر به 
ش��کاف باالی جنسیتی در ایران شده اس��ت. به غیر از پایین بودن نرخ 
مش��ارکت اقتصادی زنان، آمارهای س��ال 1۳97 نیز نش��ان می دهد از 
مجم��وع ۳0 میلیون نفر جمعی��ت زن باالی 15 س��ال در ایران، فقط 
5 میلیون نفر فعال )ش��اغل یا در جس��ت وجوی ش��غل( هستند و بقیه 
یعنی 25 میلیون نفر دیگر به دالیل متعددی از نظر اقتصادی غیرفعال 

هستند که ۸۳درصد آنها را زنان خانه دار تشکیل می دهند.
این مس��ئله البته در مردان نیز به چش��م می خورد و منجر به بروز و 
ظهور پدیده ای با عنوان »بیکاران پولدار« یا »پولداران بیکار« در جامعه 
ایرانی ش��ده است. از آنجا که بخش بزرگی از این جمعیت از تحصیالت 
عالی نیز برخوردارند، دالیل عدم اش��تغال آنها به رغم توان ایجاد ارزش 
افزوده، نیاز به بررسی دقیق جامعه شناسان ایرانی دارد. بررسی ها نشان 
می ده��د می��زان جمعیت افراد »دارای درآمد بدون کار« در س��ال های 
گذشته به نحو جالبی در ایران افزایش یافته است. این افراد که در قالب 
جمعیت غیرفعال دس��ته بندی می شوند، افرادی هستند که بدون اینکه 
کاری انجام دهند یا داش��ته باشند، درآمد دارند و گاه درآمدی که آنها 

به دست می آورند از درآمد شاغالن هم باالتر است.
عمق شکاف جنسیتی به روایت مجمع جهانی اقتصاد

برابری جنس��یتی تاثیر زیادی بر رشد و پیشرفت اقتصادها دارد. این 
گزاره بدان معناس��ت که در کشورهای توسعه یافته، نیمی از استعدادها 
از روند ایجاد ارزش افزوده در جامعه کنار نمی روند. چند سالی است که 
مجمع جهانی اقتصاد، شاخص شکاف جنسیتی را در کشورهای مختلف 
جهان بررس��ی و اندازه گیری می کند. شاخص شکاف جنسیتی از چهار 
زیرش��اخص تشکیل شده و کشورهای مختلف را بر حسب نابرابری های 
جنس��یتی طبقه بندی می کند. این ش��اخص به منظ��ور آگاهی جامعه 
جهانی در مورد چالش هایی که ش��کاف های جنس��یتی ایجاد می کنند، 
طراحی ش��ده اس��ت. رتبه بندی این ش��اخص، ابزار مؤثری برای محک 

پیش��رفت کشورها به حساب می آید. گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد 
نش��ان می دهد که با سرعت پیش��رفت کنونی، برابری جنسیتی تا یک 

قرن دیگر نیز در جهان اتفاق نخواهد افتاد.
در ادام��ه گزارش حاضر، مهمترین یافته های مجمع جهانی اقتصاد از 

شکاف جنسیتی را می خوانید.
* شکاف جنسیتی جهانی نس��بت به سال گذشته اندکی بسته شده 
اس��ت، اما برای رس��یدن به برابری کامل با فرض حفظ س��رعت فعلی، 
هن��وز هم به 99.5 س��ال زمان نیاز اس��ت. مطابق نتای��ج این گزارش، 
همبستگی ش��دید بین شکاف جنسیتی یک کشور و عملکرد اقتصادی 
آن وجود دارد و سیاس��ت گذاران باید توجه داشته باشند که کشورهایی 
که می خواهند رقابت پذیری خود را حفظ کنند، باید برابری جنسیتی را 
به بخشی مهم در توسعه سرمایه انسانی ملت خود تبدیل کنند، به ویژه 
یادگیری بین کشورها و همکاری های عمومی و خصوصی درون کشورها 

از عناصر اساسی برای بستن شکاف جنسیتی خواهند بود.
* در سطح جهانی، میانگین شکاف جنسیتی بسته شده برای رسیدن 
به برابری جنسیتی ۶.۶۸درصد بوده که نسبت به سال قبل )۶۸درصد( 
حدود 0.۶درصد بهبود داش��ته اس��ت. تا به امروز همچنان یک شکاف 
جنس��یتی ۳1.۴درصدی وجود دارد که هنوز در س��طح جهانی بس��ته 
نش��ده اس��ت. افزایش مثبت در میانگین نمره جهانی نش��اندهنده آن 
است که اغلب کشورها به سمت برابری جنسیت )البته با سرعتی کند( 
حرکت کرده اند؛ در واقع، 101 کش��ور از 1۴9 کش��وری که در س��ال 
گذش��ته و امس��ال مورد بررس��ی قرار گرفته اند، نمرات خود را در این 

شاخص بهبود داده اند.
* به طور متوسط، در میان چهار زیرشاخص شکاف جنسیتی جهانی، 
ش��کاف توانمندس��ازی سیاسی علی رغم بیشترین پیش��رفت و عملکرد 
مثبت، همچنان بیش��ترین نابرابری جنس��یتی را داش��ته و طبق نتایج 
گزارش، تا س��ال 2020 تنها 2۴.7درصد از شکاف جهانی توانمندسازی 
سیاس��ی بسته می شود. دومین ش��کاف مربوط به زیرشاخص فرصت و 
مش��ارکت اقتصادی اس��ت که تاکنون 57.۸درصد از این فاصله بس��ته 
شده است، اما میزان پیشرفت در بستن دو شکاف دستیابی به امکانات 
آموزشی و بهداشت و بقا نسبت به سایر زیرشاخص ها بیشتر بوده است، 
ب��ه طوری که این دو زیرش��اخص تا به امروز ب��ه ترتیب 9۶.1درصد و 
95.7درصد از متوس��ط شکاف خود را بسته و هر دو نسبت به عملکرد 

سال قبل خود بهبود یافته اند.
* باتوجه به زیرش��اخص توانمندسازی سیاسی، 10۸ کشور از 1۴9 
کشور مورد بررسی، نمره کلی خود را در سال جاری و سال قبل بهبود 
بخش��یده اند که این بهب��ود عمدتاً به دلیل افزایش قاب��ل توجه تعداد 
زنان در پارلمان کش��ورها در مقایسه با آخرین ارزیابی بوده است. نکته 
قابل توجه این اس��ت که در برخی از کش��ورها مانند لتونی، اس��پانیا و 
تایلند، تعداد زنان در پارلمان به طور قابل توجهی افزایش یافته اس��ت. 
ب��ا این وجود، تاکنون فق��ط 25درصد از مجموع کرس��ی پارلمانی در 
جهان توس��ط زنان اش��غال ش��ده و تنها 21درصد از وزیران جهان را 
زنان تش��کیل می دهند و در برخی کشورها، زنان به هیچ وجه نماینده 
نیستند. عالوه بر این، در طول 50 سال گذشته، در ۸5 کشور از 15۳ 

کشور مورد مطالعه، رئیس دولت هیچ وقت زن نبوده است.
* به موازات افزایش نمایندگی زنان در بین رهبران سیاس��ی، تعداد 
زنان در نقش های مدیر ارش��د در زیرش��اخص فرصت ها و مش��ارکت 
اقتصادی نیز افزایش یافته اس��ت. در سطح جهان، ۳۶درصد از مدیران 
ارشد بخش خصوصی و مقامات بخش دولتی را زنان تشکیل می دهند، 
یعنی 2درصد باالتر  از رقم سال گذشته. با وجود این پیشرفت، شکاف 
موجود در این زیرشاخص همچنان قابل مالحظه است؛ زیرا تنها تعداد 
معدودی از کشورها در حال نزدیک شدن به برابری جنسیتی هستند.

*روند برابری دستمزد طی سال های 200۸ تا 2019 در جهان نشان 
می دهد برابری دستمزد برای یک کار مشابه در کشورهای با درآمد باال 
در این سال ها افزایش یافته؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه 

این مولفه با کاهش مواجه شده است.
* برخالف پیشرفت آهسته اما مثبت کشورها، مشارکت زنان در بازار 
کار مورد غفلت واقع ش��ده و نابرابری های مالی به طور متوس��ط، کمی 
بیش��تر شده که این عوامل، زیرشاخص فرصت و مشارکت اقتصادی را 
نس��بت به س��ال قبل کمی تضعیف کرده اس��ت. به طور متوسط، تنها 
55درص��د از زنان بزرگس��ال در بازار کار مش��ارکت دارن��د )در مقابل 
7۸درصد از مردان( و الزم است بیش از ۴0درصد از شکاف دستمزدی 
)نس��بت دس��تمزد یک زن به یک مرد در موقعیت مش��ابه( و بیش از 
50درصد از ش��کاف درآمدی )نس��بت کل درآمد حاصل از دستمزد و 

غیردس��تمزدی زنان به مردان( بسته شود. عالوه بر این، در بسیاری از 
کشورها، زنان از دسترسی به اعتبار، زمین یا منافع مالی به میزان قابل 
توجهی محروم هس��تند و این امر مانع از ایجاد فرصت برای شروع یک 

کار و ایجاد درآمد با مدیریت دارایی ها برای آنها می شود.
* ش��کاف های دس��تیابی ب��ه امکان��ات آموزش��ی به طور متوس��ط 
نس��بتاً اندک اس��ت، اما هنوز هم کش��ورهایی وجود دارند که در آنها 
سرمایه گذاری در استعداد زنان کافی نیست. باوجود آنکه در ۳5 کشور 
برابری جنس��یتی در آموزش حاصل شده است، در برخی از کشورهای 
در حال توس��عه هنوز بیش از 20درصد ش��کاف آموزش��ی وجود دارد. 
10درصد دختران بین 15 تا 2۴ سال در جهان بی سواد هستند که در 
کش��ورهای درحال توسعه بیشتر متمرکز شده اند. حتی در کشورهایی 
که دس��تیابی به امکانات آموزشی نسبتاً زیاد اس��ت، مهارت های زنان 
همیشه مطابق با مهارت های الزم برای کسب موفقیت در آینده نیست. 
همچنین برای اش��تغال زنان در مش��اغل پویاتر و با تقاضای بیش��تر، 

همچنان موانعی وجود دارد.
* مطابق نتایج منطقه ای گزارش، س��هم زنانی که در جهان از سوی 
ش��ریک خود مورد آزار جس��می ق��رار گرفته اند و یا زنان��ی که دچار 
خش��ونت های جنس��ی ش��ده اند، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
دارای بیش��ترین سهم )۴5درصد( و در اروپای شرقی و آسیای مرکزی 
دارای کمترین س��هم )19درصد( بوده اس��ت. این سهم برای جهان به 

طور متوسط ۳1درصد عنوان شده است.
* پیش بینی آینده براس��اس بررس��ی روندهای فعلی، نشان می دهد 
که ش��کاف جهانی جنسیتی در میان 107 کشور مورد بررسی به طور 
متوسط طی 99.5 سال، بسته خواهد شد. عدم پیشرفت در بسته شدن 
ش��کاف زیرش��اخص فرصت ها و مش��ارکت اقتصادی، منجر به افزایش 
زمان الزم برای بس��تن ش��کاف ش��اخص شده اس��ت. به نظر می رسد 
با س��رعتی ک��ه در دوره 200۶ تا 2020 میالدی در این زیرش��اخص 
تجربه ش��ده، 257 سال طول خواهد کش��ید تا این شکاف بسته شود. 
درخصوص زیرش��اخص توانمندسازی سیاس��ی، با وجود آنکه تحوالت 
امس��ال، سرعت پیشرفت به سمت برابری را تسریع کرده، اما هنوز هم 
بسته شدن شکاف جنس��یتی این زیرشاخص 9۴.5 سال طول خواهد 
کش��ید. حوزه سوم شکاف جنسیتی، زیرش��اخص دستیابی به امکانات 
آموزش��ی است که این ش��کاف عمدتاً به لطف پیش��رفت در برخی از 
کشورهای در حال توسعه در طول 12 سال آینده بسته می شود و این 
زیرشاخص نسبت به سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

* ایس��لند برای یازدهمین بار پیاپی، بهترین کش��ور از منظر برابری 
جنس��یتی در جهان شده است. این کش��ور تقریبا ۸۸درصد از شکاف 
جنس��یتی خود را بس��ته اس��ت. پس از آن نروژ با ۸۴.2درصد برابری 
جنسیتی رتبه دوم، فنالند با ۸۳.2درصد رتبه سوم و سوئد با ۸2درصد 
براب��ری جنس��یتی رتبه چه��ارم را از آن خ��ود کرده ان��د. نیکاراگوئه، 

نیوزیلند، ایرلند و اسپانیا، دیگر کشورهای برتر این فهرست هستند.
*پنج کشور با بیش��ترین بهبود در شاخص شکاف جنسیتی جهانی 
ش��امل اتیوپ��ی، اس��پانیا، مال��ی، آلبانی و مکزیک اس��ت که ش��کاف 
جنس��یتی آنها بیش از ۳.۴ واحد درصد بهبود یافته اس��ت و همه آنها 
س��هم قابل توجهی در حضور زنان در موسس��ات سیاسی داشته اند. در 
میان کش��ورهای مورد بررسی، بیش��ترین بهبود در زیرشاخص فرصت 
و مش��ارکت اقتصادی متعلق ب��ه مالی، نیجریه، س��یرالئون و اندونزی 
بوده که عملکرد خود را پنج واحد درصد یا بیش��تر بهبود بخشیده اند. 
همچنین در میان 15۳ کش��ور مورد بررسی، چهار کشور جدید شامل 

ترینیداد و توباگو، زامبیا، واناتو و پاپوآ گینه نو اضافه شده اند.
* به طور متوس��ط، در هش��ت منطقه ارزیابی ش��ده در این گزارش، 
ش��کاف جنسیتی جهانی بین ۶0.5درصد )میانگین نمره در خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا( و 7۶.7درصد )میانگین نمره در اروپای غربی( بس��ته 
شده است. شکاف جنسیتی بسته شده در آمریکای شمالی 72.9درصد 
و در آمری��کای التین 72.2درصد و اروپای ش��رقی و آس��یای مرکزی 
71.۳درص��د بوده اس��ت. پس از آنها، آس��یای ش��رقی و اقیانوس آرام 
۶۸.5درص��د، جنوب صح��رای آفریق��ا ۶۸.2درصد و آس��یای جنوبی 

۶۶.1درصد هستند.
*با س��رعت فعلی، مدت زمان بسته شدن شکاف جنسیتی در اروپای 
غربی5۴ س��ال، در آمریکای التین 59 س��ال، در جنوب آس��یا 71.5 
سال، در کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا 95 سال، در اروپای شرقی 
و آس��یای میانه107 س��ال، در خاورمیانه و شمال آفریقا 1۴0 سال، در 
آمریکای ش��مالی 151 سال و در شرق آسیا و اقیانوس آرام 1۶۳ سال 

است.

شکاف جنسیتی تا ۹۹ سال و نیم دیگر در جهان به پایان می رسد

گلوگاه شکاف جنسیتی در ایران
نگاه

در دنیای کامپیوترها و روبات    ها، کدام مهارت ها باقی 
می مانند؟

مهارت های نابودنشدنی
دورنم��ای کار ب��رای تعداد زی��ادی از مردم جهان تیره و تار اس��ت. یک 
تحقیق جدید موسس��ه فورس��تر پیش بینی می کند که 10درصد مش��اغل 
آمری��کا همین امس��ال ماش��ینی می ش��وند. گ��زارش دیگری از موسس��ه 
مک کین��زی تخمین زده که نزدیک به نیمی از ش��غل های آمریکا طی دهه 

آینده بازی را به اتوماسیون خواهند باخت.
در همین زمینه، اس��تفن کازلین، استاد سابق روان شناسی در هاروارد و 
مدیرعامل دانش��گاه آنالین فاندری کالج در یادداش��تی در هاروارد بیزینس 
ریویو، این س��وال را مطرح کرده اس��ت که آیا در دنیایی که کامپیوترها و 
روبات    ها به س��رعت مشاغل را از چنگ انس��ان ها درمی آورند، مهارت هایی 

وجود دارند که جان سالم به  در ببرند؟
مش��اغلی که موج اتوماس��یون آنها را درمی نوردد آنهایی هستند که نیاز 
ب��ه فعالیت های تکراری و روتین دارند و این طیف گس��ترده ای از کارها را 
شامل می شود. از خواندن عکس های اشعه ایکس بیماران )رادیولوژیست ها 
به زودی نقش  های به شدت محدودتری خواهند داشت( تا رانندگی کامیون 
یا پرکردن انبارها. مقاالت زیادی درباره مشاغلی که در معرض انقراض قرار 
گرفته اند منتشر ش��ده اما شاید بهتر این باشد که بررسی کنیم در مشاغل 
باقی مانده کدام بخش ها ماش��ینی خواهند ش��د و ک��دام بخش ها همچنان 

توسط انسان ها انجام خواهند گرفت.
مثال می توانیم ش��غل پزشکی را بررس��ی کنیم. کامال مشخص است که 
روند تش��خیص بیماری خیلی زود توسط ماش��ین ها انجام خواهد شد. )در 
اصل ماش��ین ها این کار را بهتر از انسان انجام می دهند.( یادگیری ماشینی 
اص��وال وقتی دیتای فراوانی برای یادگیری و امتحان وجود دارد بهتر جواب 
می ده��د و این در مورد طیف گس��ترده بیماران و بیماری ها صدق می کند. 
فرض کنید یک پزش��ک به تنهایی بخواهد با توجه به دانسته های شخصی 
خود بیماری ش��ما را تشخیص دهد. این را مقایسه کنید با هوش مصنوعی 
قدرتمن��دی که اطالع��ات مربوط به صدها هزار بیم��ار را در اختیار دارد و 
در کس��ری از ثانیه می تواند عالئم ش��ما را با آنها مقایسه کند. شما ترجیح 
می دهید اینجا یک انس��ان بیماری تان را تش��خیص دهد یا ماش��ین؟ البته 
ماش��ین ها همیشه کارایی ندارند. مثال ماش��ین نمی تواند کنار خانواده شما 
بنش��یند و گزینه های ش��ما در درمان را با آنها در می��ان بگذارد. به همین 

خاطر این بخش از پزشکی قرار نیست در آینده نزدیک ماشینی شود.
حاال بیایید ش��غلی کامال متفاوت را بررس��ی کنیم: باریس��تا یا قهوه چی. 
اس��تارت آپ    کاف��ه X در سان فرانسیس��کو بازوه��ای صنعت��ی روباتیک را 
جایگزین باریس��تاها کرده اس��ت. بازوها موقع درس��ت ک��ردن انواع قهوه، 
مش��تریان را با ح��رکات عجیب و غریب خود س��رگرم می کند. البته حتی 
کافه X هم یک انسان را استخدام کرده که به مشتری ها نشان  دهد چطور 
از تکنولوژی برای س��فارش دادن نوشیدنی استفاده کنند. وظیفه دیگر این 
شخص، حل مشکالتی اس��ت که ممکن است باریستاهای غیرانسانی پیش 
بیاورند یا برای ش��ان پیش بیاید. نکته اینجاست که هر چقدر باریستاها در 
دنیای آینده بدش��انس اند متصدیان بار اوضاع شان فرق می کند، چرا؟ چون 
کس��ی انتظار ندارد با یک باریستا حرف بزند، اما افراد خیلی اوقات با بارَمن 
گرم می گیرند. پس کال گروهی از مش��اغل را )مثل پزشکی( می توان به دو 
بخش تقسیم کرد: کار تکراری و روتین )تشخیص بیماری با توجه به عالئم( 
و کار تعاملی ت��ر و غیرقابل پیش بینی تر گوش دادن و حرف زدن با مش��تری 

)در اینجا بیمار(
بعد از بررسی تعداد فراوانی حرفه متفاوت، به دو شکل مهارت غیرروتین 
رس��یدم که در تعداد زیادی از مشاغل دیده می شوند و امکان ماشینی شدن 

آنها پایین است:
مهارت نابودنشدنی اول، مربوط به احساسات انسانی است. احساس 
نقشی مهم در مناسبات انسانی بازی می کند. )آن پزشکی که قرار است 
با خانواده بیمار حرف بزند اینجا باید احساسات بیمار و خانواده اش را 
در نظر بگیرد و بعد سخن بگوید.( احساس در تمام شکل های ارتباطات 
غیرکالمی نقش دارد و بدون آن همدلی بی معناست. اما از این مهم تر، 
احساس��ات به ما کمک می کنند دست به اولویت بندی بزنیم: مثال به 
ما کمک می کنند تصمیم بگیریم که همین حاال چه کاری باید انجام 
بدهیم و کدام کار را می توانیم به آخر ش��ب موکول کنیم. احساسات 
نه فقط پیچیده و ظریف هس��تند، که روی تع��داد زیادی از روندهای 
تصمیم گی��ری ما تاثی��ر می گذارند. تاکنون عل��م در تالش برای فهم 
عملکرد احساس��ات بش��ر با چالش روبه رو بوده و به همین خاطر وارد 

کردن آن در سیستم های ماشینی بسیار دشوار بوده است.
مهارت دوم در نظر گرفتن ش��رایط و زمینه چیزهاست. انسان ها به 
راحتی موقع تصمیم گیری ها و تعامل با دیگران، زمینه )context( را 
درک می کنند. قدرت درک زمینه جالب است چون هیچ وقت تمامی 
ندارد، هر اتفاق تازه ای که می افتد زمینه عوض می ش��ود. عالوه بر این 
عوض ش��دن زمینه )مثال انتخاب یک رئیس جمهور تک رو( می تواند 
نه فقط ش��کل تعامل فاکتورهای پیشین را تغییر دهد که فاکتورهای 
جدی��دی را وارد عرص��ه کند و س��اختارها را به ط��ور بنیادین عوض 
کند. این مشکل یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی است که بر پایه 
اطالعاتی دس��ت به عمل می زند که در زمینه متفاوتی تولید شده اند. 
یک پزشک به راحتی می تواند موقع صحبت با خانواده بیمار - و توجه 
به واکنش های آنها - زمینه را به طور مداوم در نظر داش��ته باش��د، اما 
روبات    نه. توانایی ما در مدیریت و اس��تفاده از احساس��ات و همچنین 
توجه و فهم زمینه، دو عنصر اساس��ی در تفک��ر نقادانه، حل خالقانه 
مسائل، ارتباطات موثر و قضاوت هوشمندانه تر است. تجربیات سال های 
اخیر نشان  داده که ماشین ها هنوز نمی توانند این شکل از مهارت های 
انس��انی را تقلید کنند و معلوم نیست چه زمانی می توانند در این راه 
موفق شوند. در واقع، اینها مهارت هایی است که همین حاال کارفرماها 
در صنایع مختلف به طور مرتب دنبال آن  هستند؛ چیزی که می توان از 
آن به عنوان مهارت های نرم تعبیر کرد. مثال در یک نظرسنجی موسسه 
Hart حدود 9۳درصد کافرماها گفته اند که »توانایی کاندیدای جویای 
کار در تفکر نقادانه، ارتباط گیری و حل مسائل پیچیده مهم تر از مدرک 
دانشگاهی اوست.« کارفرماها گفته اند که به دنبال کاندیداهایی با دیگر 
»مهارت های نرم« هستند، مثل توانایی یادگیری حین کار و کار کردن 

بهتر با دیگران.
همه اینها نش��ان می دهد که سیس��تم های آموزشی کنونی نه فقط 
باید روی نحوه تعامل با تکنولوژی )مثل آموزش برنامه نویسی( تمرکز 
کنند که بای��د بتوانند چیزهایی را به افراد ی��اد بدهند که تکنولوژی 
فعال نمی تواند انجام دهد. ش��اید مهارت های نرم کلمه اشتباهی برای 
این موضوع باشد اینها سخت ترین مهارت ها برای فهم و ماشینی شدن 
هستند. اینها مهارت هایی هستند که به انسان ها کمک می کنند جنگ 

را به روبات    ها نبازند.
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»خریدار در بازار مسکن نیست«، این جمله ای است که طی یک سال و نیم گذشته 
بارها از سوی مشاوران امالک شنیده می شد. این موضوع را حتی گزارش های رسمی 
نیز تایید می کرد، به طوری که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، خرید و فروش ملک 
در تابس��تان امسال نسبت به سال گذشته حدود 57درصد کاهش یافت. دلیل این 
افت معامالت مسکن، نشأت گرفته از کوچک شدن جیب خریداران و گرانی شدید 
قیمت مسکن بوده است، چنانکه در همین دوره زمانی، متوسط قیمت مسکن بیش 
از ۶۴درصد گران شده است. در این میان، فعاالن بازار مسکن اعتقاد دارند با کاهش 
فایل های نجومی در دفاتر امالک، ش��اهد گرم شدن بازار هستیم؛ به طوری که در 

نیمه اول آذرماه تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده است.
به گزارش خبرآنالین، به اعتقاد بنگاه داران، رکود بازار مسکن طی 25 سال اخیر 
بی س��ابقه بوده است. فعاالن بازار مس��کن در این مدت بارها از نبود خریدار سخن 
می گفتند. بنا به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرج، بازار اصال در وضعیت 
مناسبی قرار نداشته و عمال در رکود بوده؛ به طوری که حتی سازندگان هم  دست 
از کار کشیدند، چراکه قیمت مصالح نیز افزایشی بوده است. به باور او، قیمت ها به 
حدی بی رویه رش��د داشته است و در شرایط کنونی بس��یاری از مردم توان خرید 

مسکن ندارند و با اجاره نشینی مجبور به جابه جایی های مداوم هستند.
بازار مسکن اندکی تکان خورد

بازار ساکت مسکن در ماه های گذشته تا جایی پیش رفت که بنا به گفته فعاالن 
ب��ازار، روند صعودی قیمت ه��ا را نزولی کرد. بنا به گفته رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک، دیگر کسی نمی تواند قیمت نجومی برای واحد خود تعیین کند؛ قیمت های 
قطعی حدود 7درصد و قیمت های پیشنهادی حدود ۴0درصد کاهش یافته است و 

عمده همکاران ما از کار کردن بر روی فایل های نجومی خودداری می کنند.
مصطفی قلی خسروی با ذکر این نکته که توهم های قیمتی فروکش کرده، گفته 
اس��ت: بازار مسکن ظرفیت مشخصی دارد؛ جهش حدود 200درصدی قیمت ها در 
دو سال گذشته توان متقاضیان را پایین آورده و به همین دلیل متغیرهایی که اخیرا 

در اقتصاد کشور پدید آمده نتوانسته بر بازار مسکن تاثیر بگذارد.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز اعتقاد دارد: در نیمه اول 
سال بازار مسکن با رکود تورمی روبه رو بود، به این معنا که هرچند حجم معامالت 

بس��یار اندک بود، اما قیمت ها همچنان با افزایش روبه رو می ش��د، اما در پاییز سال 
جاری ورق برگشت و قیمت ها ریزشی آشکار را تجربه می کنند. به این معنا که در 
برخ��ی مناطق تا ۳0درصد و در برخی مناطق تا ۴0درصد قیمت ها پایین آمده اما 

همچنان حجم معامالت اندک است.
ب��ه گفته وی، این ریزش قیمت با کاهش تفاوتی جدی دارد. قیمت مس��کن در 
س��ال گذش��ته افزایش��ی چهار برابر نرخ تورم را تجربه کرد، در نتیجه بس��یاری از 
خریداران واقعی و متقاضیان مسکن از این بازار خارج شدند و سرمایه گذاران بودند 
ک��ه افزایش قیمت را رقم زدند. به ای��ن ترتیب ریزش قیمت ها تحت تاثیر افزایش 
عرضه و توازن میان عرضه و تقاضا رخ نداده اس��ت و رکود ناش��ی از کاهش شدید 

قدرت خرید مردم است.
خروج بازار مسکن از حالت انجماد

با وجود چنین ش��رایطی، اما تازه ترین گزارش ها از خروج بازار مس��کن از حالت 
انجماد و گرم ش��دن نس��بی بازار در فصول سرد سال حکایت دارد. به نظر می رسد 
شکس��تن یخ رکود در آخرین م��اه پاییز این نمایه را ارس��ال می کند که قیمت ها 
متناسب با توان خریداران به کف رسیده و طرف تقاضا با قیمت های فعلی کنار آمده 
است. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار 
مسکن به درک مشترک رسیده اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده اند که 
ظرفیتی برای رش��د قیمت وجود ندارد. خریداران نیز می دانند که نمی توان انتظار 

ریزش شدید قیمت را داشت.
در حال حاضر آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
حکایت از رشد بیش از 1۳7درصدی معامالت در آذرماه امسال نسبت به ماه گذشته 
دارد. براساس این گزارش، تعداد کل مبایعات ثبت شده در آذرماه سال جاری 9 هزار 
و ۶۶۴ بوده که نس��بت به آمار ۴ هزار و ۶۸ ماه گذشته رشد بیش از 1۳7درصدی 
را تجربه کرده است. همچنین آمار آذرماه حاکی است که در منطقه 5 شهر تهران، 
دارای بیش��ترین میزان خرید و فروش مس��کن و منطقه 19 نی��ز دارای کمترین 

معامالت در این دوره زمانی بوده است.
اما افزایش تعداد معامالت مس��کن در حالی اس��ت که در آذرماه امس��ال قیمت 
مس��کن حدود 7درصد باال رفت. میانگین قیمت مس��کن در آخرین ماه پاییز 1۳ 

میلیون و ۴7۴ هزار تومان اعالم ش��د؛ این در حالی اس��ت که این رقم در آبان ماه 
12 میلیون و ۶17 هزار تومان بود. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک، دلیل گرم شدن بازار را چنین عنوان کرده است: با کاهش فایل های نجومی 
در دفاتر امالک، ش��اهد گرم شدن بازار هس��تیم؛ به طوری که در نیمه اول آذرماه 
تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده و با توجه به پیشران بودن بخش 

مسکن در رونق دهی به اقتصاد، این خبر خوبی برای کشور محسوب می شود.
همچنین حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت آتی 
بازار مس��کن گفته است: بررسی ها نشان می دهد ریزش قیمت ها تا نیمه اول سال 
آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش 15درصدی قیمت ها جا دارد و این 

احتمال هست که بین 10 تا 15درصد دیگر نیز کاهش یابند.
جهش قیمت مسکن اتفاق نمی افتد

در این میان، یک کارش��ناس اقتصاد مسکن معتقد است؛ معامالت تا پایان سال 
روند صعودی خواهد داش��ت و نوس��انات قیمت در حد 1 تا 2درصد است. به گفته 
بیت اهلل ستاریان، روند افزایش معامالت مسکن تا پایان سال ادامه می یابد و با وجود 
اینکه پیش بینی می کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود، تغییر نرخ بنزین 

احتماال از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.
او درباره پیش بینی بازار مسکن در ماه های آینده تصریح کرده است؛ ریزنوسانات 
ماهانه طبیعی است، اما جهش قیمت اتفاق نمی افتد. البته افزایش 1 تا 2درصدی 
قیمت برای بخش مس��کن مفید اس��ت چراکه بازده و انگیزه سرمایه گذاری را باال 

می برد.
در همین حال، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیش بینی 
از آینده بازار مس��کن گفته است: اگر مس��کن را به شکل جداگانه از سایر حوزه ها 
بررس��ی کنیم، به یک نتیجه مشخص می رس��یم، اما تحوالت بازار مسکن همیشه 
تحت تاثیر بازارهای ثانویه قرار دارد و همواره در سال های گذشته این گونه بوده است.
به اعتقاد وی، در حال حاضر برای گران ش��دن مس��کن هیچ دلیل فنی و علمی 
نداریم، ولی اگر تحت تاثیر بازارهای دیگر قرار گیرد، بحث جداگانه ای اس��ت. با این 
حال برآورد این است که مسکن از ثبات برخوردار خواهد بود تا پایان سال بتوانیم 

برنامه های جدید را برای کنترل آن ارائه کنیم.

فایل های نجومی ملک کنار رفت

یخ بازار مسکن آب شد
یادداشت

 دولت برای بهبود بازار مسکن
هیچ کاری نکند

هر نوع اقدامی در  بخش مسکن نیازمند تحلیل کارشناسی و علمی 
اس��ت، اما سال هاس��ت که دولت ها در ایران بدون نگاه کارشناسی، به 
جای اینکه کار را از سر شروع کنند و به آخر برسانند، درگیر پیامدهای 
ناگواری هستند که ناشی از ناهماهنگی و سوءمدیریت های قبلی است. 
ب��ه جای اینکه بگردند و ببینند مش��کل از کجا ب��وده، به راه حل های 
کوتاه م��دت روی آورده اند. به همین دلیل اس��ت ک��ه هرازچندگاهی 
اخباری درباره افزایش س��قف وام مس��کن و طرح ه��ای مختلف برای 

افزایش عرضه مسکن می شنویم.
م��ا در ای��ران کمبودی در بخ��ش عرضه و نیازی به تولید مس��کن 
نداریم. دولت از مس��کن مهر، مس��کن اجتماعی، طرح ملی مسکن و 
افزایش وام مسکن می گوید درحالی که مسئله مسکن، مسئله عرضه 
نیست. مسکن یک بخش از اقتصاد کشور است که از اقتصاد کالن اثر 
می پذیرید. در یک اقتصاد سالم، هر بخش هر زمان که به افزایش عرضه 
نیاز پیدا کند، خود را ترمیم می کند. زمانی که تولیدکننده بداند ساخت 
مسکن سود دارد، مسکن می سازد. درواقع زمانی که اقتصاد کالن روند 
طبیعی خود را طی می کند، برای خانه دار شدن مردم نیازی به دخالِت 

شتاب زده دولت ها نیست.
افزایش سقف وام مسکن هیچ کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند. 
وام مس��کن در هیچ دوره ای برای خرید مسکن کافی نبوده و همیشه 
از نرخ تورم عقب تر بوده اس��ت. بهره وام مس��کن طاقت فرساست و هر 
زمان که خبر افزایش آن منتشر شده، جوی برای رشد قیمت ها ایجاد 

شده است.
اکنون دولت در ش��رایطی از افزایش وام مسکن می گوید بنگاه ها در 
بسیاری از مناطق پایتخت هیچ ملک زیر یک میلیارد تومانی را به مردم 
نشان نمی دهند، درحالی که بخش عمده متقاضیان مسکن، زوج های 
جوانی  هستند که زندگی خود را تازه آغاز کرده اند. دولت در این شرایط 
می گوید سقف وام مسکن را افزایش می دهیم، آن هم وامی که اقساط 
آن کمتر از یک میلیون و  500 هزار تومان نیست و اگر یک زوج 100 

میلیون تومان وام بگیرد باید 250 میلیون تومان به بانک بازگرداند.
مالیات ستانی از خانه های خالی از دیگر راهکارهای دولت برای بهبود 
بازار اس��ت که طی سال ها تکرار شده اما هیچ وقت عملی نمی شود. از 
دهه های 70 و ۸0 خورشیدی به این سو، درحالی که کسب وکارهای 
معقول به ۳0 تا 50درصد س��ود می رس��د، س��ود بازار مسکن 100 تا 
200درصد اس��ت. طی ۳0 سال گذشته مسکن تبدیل به یک کاالی 
س��ودآور ش��ده و همین زمین��ه ورود پول های کثیف و ش��کل گیری 
رانت ه��ای اداری و اطالعاتی را فراهم کرده اس��ت. پیامد چنین رانتی  
ش��کل گیری واحدهای لوکس و الکچری در مناطق شمال شهر است 
که فروش آن برای س��ازنده صرف ندارد و حتی اگر کسی بتواند آن را 
بخرد، یک نفر از دهک های باالی جامعه اس��ت و دردی از متقاضیان 

انبوه مسکن دوا نمی شود.
پولی که در این سال ها باید برای ساخت چند واحد با متراژهای ۶0، 
70  و 100 متر در مناطق متوسط و پایین شهر و امکانات ایمن هزینه 
می شد، صرف ساخت خانه های 200 تا ۳00 مترِی لوکس و الکچری 
شده است که اگر خالی هم بماند، کسی قدرت مالیات ستانی از سازنده 
و صاحب آن را ندارد. پولی که باید صرف از بین رفتن خانه های ریزدانه 
در بافت های فرسوده و ایجاد خانه های ایمن می شد، در مناطق شمال 
شهر صرف ساخت برج باغ و از بین بردن بافت طبیعی شهر شده است 
و اگر بخواهید از صاحب این برج ها مالیات بگیرید می بینید که به مراکز 

قدرت وصل است و نمی شود کاری کرد.
در بعضی مناطق تهران خانه هایی س��اخته ش��ده ک��ه تنها هزینه 
کاشی کاری آن 2میلیارد است. سال هاست که به سازندگان این واحدها 
پر و بال داده ش��ده اس��ت. در هیچ یک از قوانین ساخت و ساز مسکن 
قطع درخت برای ساخت مسکن مجاز نبوده و اگر کسی برج باغ ساخته 

یعنی قانون را دور زده است.  
دولت اکنون از طرح ملی مسکن و رئیس جمهور از تسهیل شرایط 
صدور مجوز برای س��ازندگان در بافت فرسوده می گوید اما هنوز برای 
س��اخت خانه در کوچه س��ه متری در محله های فرسوده شهر مجوز 
س��اخت و ساز صادر می شود. س��اماندهی بافت فرسوده بدون در نظر 
گرفتن مسائل جانبی آن ممکن نیست درحالی که ترمیم آن یک تیر 
و چند نش��ان است. ترمیم بافت فرسوده فهرستی طوالنی از مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی ش��هر را حل می کند اما دولت ها مشغول ساخت 
خانه در بیابان های بدون امکانات شده اند و از افزایش وام و راهکارهای 

این چنین می گویند.
راهکار نهایی برای حل معضالت مس��کن این اس��ت که دولت هیچ 
کاری برای ساماندهی آن انجام ندهد و انرژی خود را برای سامان بخشی 
ب��ه اقتصاد کالن کش��ور صرف کند. مس��کن یک بخ��ش مثل دیگر 
بخش های اقتصاد است که در زمان سالمت اقتصاد کالن، روند طبیعی 
خود را طی می کند. در زمانی که اقتصاد سالم شد، اگر دولت ها دیدند 
که کسی سوءاستفاده کرده یا خالف می کند، با او برخورد کنند اما در 
ش��رایط کنونی که اقتصاد کالن درگیر هزاران مش��کل است، هر نوع 
دستکاری بخش مسکن یا بگیر و ببند، نتیجه ای غیر از فربه شدن یک 
بخش از مناطق شهر با خانه های لوکس و بی سرپناهی بخش دیگری از 
جامعه و مستأجری های عجیب و غریب مردم در مناطق متوسط شهر 

ندارد. دولت به واقع هیچ کاری نکند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

علیرضا سرحدی 
کارشناس بازار مسکن

در حالی که سه ش��نبه شب هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف 
تسهیالت خرید و ساخت مسکن در تهران برای متقاضیان فردی تا 100 و زوجین 
ت��ا 200 میلیون تومان و همچنین وام جعاله تعمیرات مس��کن نیز تا ۴0 میلیون 
تومان موافقت کرده، در نخس��تین روز این هفته، معامالت اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن با نماد »تسه« با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه شده 
و در چند نماد معامالتی، رش��د تا 5درصد را تجربه کرده است؛ این در حالی است 
که نوسانات قیمتی اوراق تسهیالت مسکن در هفته های اخیر، همواره کمتر از یک 
درصد بوده است. در واقع، تصویب افزایش سقف وام مسکن به 2۴0 میلیون تومان 
در هفته گذشته، سبب شد تا قیمت اوراق تسهیالت نیز در نخستین روز معامالت 

این هفته به ۴5 هزار تومان برسد.
به گزارش مهر، با وجود افزایش س��قف وام مس��کن، اما محدودیت خرید اوراق 
تس��هیالت مسکن همچنان تا سقف تس��هیالت 1۴0 میلیون تومانی بوده و هنوز 
محدودیت های جدید برای خرید اوراق تسهیالت مسکن از سوی نهاد ناظر بر بازار 
س��رمایه )سازمان بورس و اوراق بهادار( اعالم نشده است تا متقاضیان بتوانند برای 

دریافت تسهیالت 2۴0 میلیون تومانی اقدام به خرید اوراق مربوطه کنند.
گران ترین برگه در معامالت روز ش��نبه هفتم دی ماه اوراق تس��هیالت مس��کن 

که به طور کامل س��بزپوش ش��ده بود، مربوط به اوراق تس��هیالت مسکن صادره 
در فروردی��ن9 بود که به قیمت ۴۴ هزار و ۸00 تومان به فروش رس��ید؛ این نماد 
معامالتی )تس��ه 9701( با رشد 5درصدی قیمت نس��بت به معامالت آخرین روز 
کاری هفته گذش��ته که با قیمت ۴1 هزار تومان تثبیت ش��ده بود، توانست رکورد 

افزایش قیمت را به خود اختصاص دهد.
ارزان تری��ن برگه ها نیز مربوط به نماد معامالتی تس��ه 9۶10 )اوراق تس��هیالت 
مس��کن ص��ادره در دی ماه 9۶( با قیمت ۳9 ه��زار و 700 تومان بود که این نماد 
نیز با افزایش ۳.75درصدی نسبت به معامالت هفته گذشته، روبه رو شده است. به 
خصوص اینکه این نماد معامالتی در آخرین روزهای اعتبار خود قرار دارد و معموالً 
نمادهایی که تاریخ انقضای آنها نزدیک تر اس��ت، به دلیل استقبال کمتر، از قیمت 

پایین تری برخوردار هستند.
سایر نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت مسکن نیز در معامالت دیروز فرابورس، 
در دامن��ه قیمت��ی ۴1 تا ۴۴ ه��زار تومان در حال خرید و فروش اس��ت و با توجه 
به اینکه بانک مس��کن اعالم کرده به زودی آیین نامه وام جدید مس��کن به ش��عب 
این بانک در سراس��ر کشور ابالغ خواهد ش��د، احتمال افزایش قیمت این اوراق در 
روزهای جدید نیز وجود دارد که به نظر می رس��د نهاد ناظر بازار س��رمایه نیز باید 

محدودیت های جدید خرید و فروش این ابزار نوین را اعالم کند. بیش��ترین میزان 
خرید و فروش برگه های حق تقدم تس��هیالت مس��کن، مرب��وط به نماد معامالتی 
تس��ه 970۳ )اوراق تس��هیالت مسکن صادره در خرداد س��ال گذشته( با 21 هزار 
برگه و پس از آن به نماد معامالتی تس��ه 9۸0۶ )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
ش��هریور امسال( با حدود 20 هزار برگه بوده اس��ت؛ ضمن اینکه رتبه سوم نیز به 
نماد معامالتی تسه 9۸09 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در آذر امسال( با حدود 
19 ه��زار برگه اختصاص یاف��ت. همچنین در چند نماد دیگ��ر نیز حجم خرید و 
فروش برگه های تسهیالت مسکن بین ۳ تا 9 هزار ورقه در جریان بوده است. حاال 
ب��ا در نظر گرفتن میانگین قیمتی ۴۳ هزار تومان برای هر برگه، متقاضی دریافت 
تسهیالت 2۴0 میلیون تومانی خرید مسکن )وام مسکن ترکیبی )جعاله + خرید( 
زوجین در تهران( باید ۴۸0 برگه از بازار سرمایه خریداری کرده و به طور متوسط 
مجموعاً 20میلیون و ۶۴0 هزار تومان بابت خرید اوراق تس��هیالت هزینه کند. از 
سوی دیگر با توجه به اینکه براساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، 1۳ میلیون 
و ۴7۴ هزار تومان است، با وام جدید مسکن، زوجین می توانند تنها حدود 1۸ متر 

مربع از یک واحد مسکونی 50متری معادل ۳5.۶درصد از آن را خریداری کنند.

بازار مسکن شهر تهران در آذرماه به نوعی دچار شوک شد که معامالت و قیمت 
به طرز محسوس��ی افزایش پیدا کرد؛ آن هم در شرایطی که بازار چهار ماه متوالی 
در آرامش به سر می برد و معامالت به رکود تاریخی رسیده بود و نرخ ها ۶.۶درصد 
کاه��ش یافته  بود؛ به یکباره در آذرماه ش��اهد افزایش 1۳7درصدی ماهیانه تعداد 
معامالت و رش��د ۶.۸درصدی قیمت بودیم. میانگین قیمت مسکن در تهران از 12 
میلیون و ۶10 هزار تومان در هر متر  مربع به 1۳ میلیون و ۴7۴ هزار تومان، یعنی 

افزایش حدود ۸00 هزار تومان رسید.
به گزارش ایس��نا، کارشناس��ان عوامل مختلف��ی را در رونق بازار مس��کن موثر 

می دانند؛ پارامترهایی همچون انباش��ت تقاضای موثر ط��ی چهار ماه اخیر، تغییر 
قیمت بنزین، افزایش نرخ ارز، ورود به بازه زمانی پرتعداد معامالت در ماه های آخر 
سال و پایان ماه صفر را محرک های اصلی بازار مسکن می دانند. در این میان، مهدی 
روانشادنیا معتقد است که این عوامل هم افزا باعث رشد معامالت و قیمت مسکن در 

آذرماه شده و احتماال نمی تواند در ماه های آینده ادامه پیدا کند.
او با بیان اینکه میانگین قیمت اس��فند 97 و اردیبهش��ت 9۸ مالک نسبی برای 
ارزیابی بازار مسکن محسوب می شود، گفت: زمانی که در شهریورماه تعداد معامالت 
و قیمت  به کف رس��ید، تحلیل این بود که تعداد معامالت نمی تواند در آن س��طح  

باق��ی بماند. به ه��ر ترتیب ما نزدیک به ۴میلیون واحد مس��کونی در تهران داریم 
و ۴000 فقره معامله تناس��بی با تعداد  واحده��ای موجود ندارد. معموال معامالت 
مسکن در تهران حدود 10 هزار فقره در ماه است که در آذرماه تقریبا به این تعداد 
رس��ید. به گفته وی، به نظر می رسد همین شرایط را در تعداد معامالت با مقداری 
کم و زیاد در سه ماهه آخر سال داشته باشیم، اما بعید است که قیمت به اندازه ای 
که در آذرماه رشد کرد، افزایش پیدا کند. ادعا نمی کنم که قیمت ها پایین می آید اما 
پیش بینی این است که این شوک در ماه های آینده به تدریج فروکش خواهد کرد و 

نرخ رشد قیمت متعادل می شود.

وام مسکن 240 میلیونی، قیمت اوراق تسهیالت را تکان داد

افزایش قیمت اوراق تسه

علت رونق بازار مسکن چه بوده است؟

قیمت متعادل می شود
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واکنش همتی به منتقدان بودجه ۹۹
 نگران تورم نباشید

رئیس کل بانک مرکزی از سیاس��ت های جدی��د این بانک برای 
کنت��رل تورم خب��ر داد و اعالم کرد بانک مرکزی، ضمن اس��تمرار 
مدیریت اضافه برداش��ت بانک ها، با به کارگی��ری عملیات بازار باز، 
تالش  می کند تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه ای مدیریت کند 

که نرخ تورم کاهشی باشد.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت 
اینس��تاگرامی نوشت: »این روزها، با اس��تناد به الیحه بودجه 99، 
فض��ای تبلیغاتی مملو از مطالب و ش��ایعات در مورد بانک ها، روند 
تورم، نرخ ارز ... اس��ت. این فضاس��ازی ها، به ط��ور مرتب و روزانه 

امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.
ف��ارغ از اهداف گویندگان اینگونه مطالب، واقعیت این اس��ت که 
در اوج تحریم و فش��ار حداکثری و علی رغ��م تأثیر مقطعی اصالح 
قیم��ت بنزین بر ش��اخص تورم، بانک مرکزی تدابی��ر الزم را برای 
تداوم کنترل و مهار تورم انجام داده است. برای سال آینده، ازجمله 
مهمترین برنامه ها، مجوزهایی اس��ت که در الیحه بودجه 99 آمده 
اس��ت و به این ترتیب خرید و فروش اوراق خزانه نقش کلیدی در 

کنترل نقدینگی و سیاست پولی پیدا کرده است.
در این راس��تا، بان��ک مرکزی، ضم��ن اس��تمرار مدیریت موفق 
اضافه برداشت بانک ها، با به کارگیری عملیات بازار باز، تالش خواهد 
کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه ای مدیریت کند که نرخ 
تورم در مدار کاهش��ی موردنظر قرار بگیرد. بانک ها باید، خود را با 
ش��رایط جدید سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه خودشان را نیز 

برمبنای آن سامان بدهند.
اثرات این برنامه ها، خود را در کنترل تورم و رونق بخش غیرنفتی 
نش��ان خواهد داد. مردم عزیز اطمینان داش��ته باشند که علی رغم 
همه س��ختی های ای��ن  روزهای اقتصاد کش��ور و نامالیمات یک ماه 
اخیر، بانک مرکزی، اقدامات ثبات ساز خود را با قدرت ادامه خواهد 
داد و ه��دف اصلی، که همان کنترل و کاه��ش نرخ تورم و تقویت 

رشد اقتصادی است، به یاری خدا و یاری مردم تحقق می یابد.«

کارمندان ناآشنا با رمزهای پویا
چالش جدید مشتریان بانکی

از نظر مردم، راحت ترین و مطمئن ترین راه برای دریافت اطالعات 
و راهنمایی برای فعال س��ازی رمزهای دوم پویا، مراجعه به ش��عب 
بانکی و کس��ب راهنمایی از کارمندان بانک هاس��ت، غافل از اینکه 
برخی از کارمندان بانک ها نس��بت به ای��ن موضوع بی اطالع بوده و 

حتی با راهنمایی اشتباه مشتریان را به دردسر می اندازند.
به گ��زارش ایرنا، از بیش��ترین انتقادات مردمی نس��بت به نحوه 
اجرای طرح اس��تفاده از رمزه��ای پویا مربوط به چگونگی همکاری 
و برخ��ورد کارکنان بانک ه��ا در زمان معرفی س��امانه های دریافت 

رمزهای پویا و ارائه مشورت به مشتریان است.
در زمان مراجعه خبرنگار ایرنا به ش��عب بانکی، مشخص می شود 
که کارکنان بانک ها و حتی در برخی موارد، مدیران ش��عب از ارائه 
اطالعات کافی برای راهنمایی مشتریان خودداری می کنند یا اینکه 
اطالع��ات کافی در این باره ندارند. در ابتدا قرار بود که این طرح از 
ابتدای دی ماه اجباری شود، اما با هدف فراهم کردن زیرساخت ها، 

استفاده اجباری از آن تا یک ماه تمدید شد.
براس��اس این طرح، رمزهای دوم ایس��تا یا ثابت به تدریج از کار 
افتاده و رمزهای پویا جایگزین آنها می ش��وند؛ رمزهای دوم ایستا یا 
ثابت تا زمانی که توس��ط صاحب کارت بانکی تغییر نکنند در همه 
تراکنش ها قابل اس��تفاده هس��تند، اما رمزهای پویا فقط برای یک 
تراکنش مورد اس��تفاده قرار می گیرند. برخی از مراجعه کنندگان به 
بانک ها شاکی هستند که در زمان سوال از کارمندان بانک ها درباره 
راه اندازی رمزهای پویا متوجه می شوند که خود کارمندان بانک ها، 
با نحوه کار این رمزها آش��نا نیستند. حتی در مواردی که مشتریان 
این مس��اله را به روسای ش��عب انعکاس می دهند، متوجه می شوند 
که رئیس آن ش��عبه بانکی نیز موض��وع راه اندازی اجباری رمزهای 
پویا را جدی نگرفته اند و آش��نایی کاملی با س��ازوکار راه اندازی این 

رمزها ندارند.
مردم��ی که در نصب و راه اندازی س��امانه دریاف��ت رمزهای پویا 
دچار مش��کل هستند، معموال برای دریافت اطالعات و راهنمایی به 
شعب بانکی مراجعه می کنند، اما برخی از کارمندان بانک ها نسبت 
به ای��ن موضوع بی اطالع ب��وده و حتی با راهنمایی اش��تباه امکان 
دارد که مش��تریان را دچار مش��کل کنند. عبدالمحمدی، مشتری 
یک بانک بزرگ دولتی در این باره گفت: برای استفاده از پیامک به 
 ussd جای اپلیکیشن، کارمند بانک به من پیشنهاد داد که سامانه
)ستاره مربع( را برای دریافت رمز دوم یک بار مصرف فعال کنم که 
چنین نیز کردم. وی ادامه داد: ساعت 10 شب ناچار به انتقال پول 
ضروری به حس��اب بانکی دیگری ش��ده و اقدام به دریافت رمز پویا 
از طری��ق ussd کردم، اما با وجود تک��رار فراوان، این امکان فراهم 
نش��ده و نتوانس��تم که رمز دوم پویا را دریافت و به تبع آن پول را 

منتقل کنم.
 ،ussd وی یادآور شد: به دلیل فعال کردن رمز دوم پویا از طریق
رمز دوم ایس��تای من نیز غیرفعال ش��ده بود، بنابراین تا صبح فردا 

باید منتظر می ماندم.
این مشتری بانکی افزود: صبح روز بعد که به شعبه بانک مراجعه 
کرده و این مشکل را به همان کارمند بانک توضیح دادم، وی پاسخ 
داد که دریافت رمز پویا از طریق ussd فعال دارای چنین مش��کلی 
اس��ت باید صبر کنید تا در روزهای بعد این مش��کل برطرف شود. 
این مش��تری بانکی، اضافه کرد: ای��ن کارمند اگر همان ابتدا به من 
می گفت که ussd دارای چنین مش��کلی است، هیچ گاه آن را فعال 

نکرده و دچار مشکل نمی شدم.
پیگیری ها نش��ان می دهد که بانک مرکزی چندین بار به مدیران 
همه بانک ها برای توجیه روسا و کارمندان شعب بانکی درباره نحوه 
فعال سازی رمزهای پویا تذکر داده، اما برخی بانک ها و شعب نسبت 
به این موضوع کم توجه هس��تند. با توجه به حجم باالی فیشینگ 
وکالهبرداری های اینترنتی، طرح اس��تفاده اجباری از رمزهای دوم 
یک بار مصرف )پویا( در دس��تور کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته 

که به تدریج اجرایی می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: چند وقتی اس��ت که »رمز پویا« در ادبیات بانکی ایران، 
بس��امد باالی��ی پیدا کرده و روز و هفته ای نیس��ت که مش��تریان نظام 
بانکی، این واژه را به  صورت مس��تمر در رس��انه ها نش��نوند. سوال این 
اس��ت که چرا بانک مرک��زی در ماه های اخیر به طور ج��دی بر اجرای 
ط��رح رمز پویا تاکید دارد و این رمز چه مزایایی در خریدهای اینترنتی 
برای ش��هروندان ایرانی ایجاد می کند؟ پاس��خ این سوال در فیشینگ و 
رش��د ۴00 درصدی جرائم در حوزه برداشت های اینترنتی غیرمجاز در 
س��ال 9۸ نسبت به سال گذشته است. به همین خاطر، بانک مرکزی با 
ابالغ بخش��نامه »الزام بهره گیری از رمز دوم پویا در تراکنش های بدون 
حض��ور کارت« در صدد رفع این مش��کل و ارتقای امنیت تراکنش های 
بانکی برآمده است. در همین زمینه، میزگردی با عنوان »رمز دوم پویا، 
بیم ها و امیدها« با حضور محمد گرکانی نژاد عضو هیات مدیره شاپرک، 
س��ید جعفری صدری مدیر فناوری اطالعات بان��ک صادرات، علی رضا 
اطهری فرد کارشناس ارش��د حوزه امنیت و مهدی عبادی مدیر انجمن 

فین تک برگزار شد. گزارش این میزگرد را به نقل از ایبنا می خوانید.
رمز دوم پویا از نگاه محمد گرکانی نژاد

بخش��نامه رمز یک بار مصرف در تابس��تان س��ال 97 به شبکه بانکی 
اب��الغ و یک مهلت به  صورت مرحله ای برای ایجاد زیرس��اخت آن برای 
بانک ها در نظر گرفته ش��د و از آذرماه س��ال 97 اگر این زیرساخت در 
بانکی فراهم نبود؛ مسئولیت هر سوءاستفاده ای که از این مسیر برعهده 
بانک گذاش��ته ش��د البته قرار بود از اول خرداد سال 9۸ نیز بهره گیری 
از رمز دوم یک بار مصرف برای تمام مشتریان شبکه بانکی الزامی شود، 
اما براس��اس مس��تندات بانک مرکزی همه بانک ها به سمت اپلیکیشن 
رفتن��د و رمز دوم پویا را با ابزار اپلیکیش��ن های موبایل��ی پیاده کردند 
و به دلیل اینکه تمام مردم کش��ور از گوش��ی های هوش��مند برخوردار 
نبودند در آخرین روزهای اجرایی ش��دن این طرح از الزام قطعی خارج 
و اختیاری شد. همچنین قرار شد اجرای این طرح با معافیت هایی مثل 
بهره برداری از رمز دوم پویا برای تراکنش باالی 500 هزار تومان همراه 
و حذف کامل رمز دوم ایس��تا برای تمام تراکنش ها کنار گذاش��ته شد، 
اما در عمل ش��بکه بانکی این بخشنامه را نادیده انگاشت تا اینکه بانک 
مرک��زی راهکار را بر این دید که برای تس��هیل تجربه کاربری از طرق 
س��امانه هریم )هدایت رمز یک بار مصرف( وارد ش��ود و با به روز رسانی 
دس��تورالعمل رمز دوم یک ب��ار مصرف یک مهلتی را ب��رای اجرای این 
طرح در نظر گرفت تا بانک ها بتوانند زیرساخت اتصال به هریم را آماده 
کنند و به این سامانه وصل شوند و تا 15 دی ماه به بانک ها فرصت داده 
ش��د تا به  صورت مرحله از 15 تا پایان دی ماه براس��اس آمادگی به این 
س��امانه متصل شود و قرار شد از اول بهمن ماه رمز دوم ایستا به  صورت 

کامل حذف شود.
طرح رمز پویا از نگاه سید جعفری صدری

جواب به این س��ؤال که چرا بخش��نامه بانک مرکزی درخصوص رمز 
پویا در س��ال 97 جدی گرفته نشد یا اگر جدی گرفته شد چرا اجرایی 
نشد، این است که زیرساخت بانک ها برای اجرای این طرح در آن زمان 
حداق��ل در اکثر بانک های بزرگ هنوز آماده نبود؛ وقتی نگاه عمیق تری 
به این موضوع شود، درمی یابید که سلوشن اصلی این طرح که برمبنای 
اپلیکیش��ن های موبایلی ش��کل گرفته بود ناکافی و برای بهره گیری کل 
مش��تریان ش��بکه بانکی از این ابزار امنیتی از جامعیت برخوردار نبود. 
بهره گیری از رمز دوم ایس��تا در یک بازه 10 س��اله در کش��ور جاافتاده 
به گونه ای که افراد بازنشسته و مسن هم اکنون با این مفهوم آشنا شده و 
از آن استفاده می کنند و حال که قرار است یک مفهوم جدید جایگزین 
آن ش��ود باید از ابزار اپلیکیش��ن های موبایلی استفاده شود که بر فرض 
اینکه همه از گوش��ی های هوش��مند برخوردار هستند؛ موضوع نصب و 
راه اندازی اپ های موبایلی برای بازنشستگان که به طورمعمول سالخورده 
هستند و حجم زیادی از مشتریان بانک های بزرگ را به خود اختصاص 
می دهند، آسان نیست. بازنشستگان هنوز از تلفن بانک استفاده می کنند 
و طرح قبلی حجم بزرگی از مش��تریان شبکه بانکی در نحوه استفاده از 
این ابزار برای بهره گیری از رمز دوم یک بار مصرف را نادیده گرفته بود. 
ازاین رو بانک ها از بانک مرکزی خواس��تند تا تغییراتی در این بخشنامه 
اعمال ش��ود و بان��ک مرکزی نیز مدل را به س��متی برد ک��ه عالوه بر 
اپلیکیش��ن های موبایلی، رمز دوم پویا از کانال های دیگر ازجمله کانال 
USSD و پیامک به مردم ارائه ش��ود که ب��ه عقیده من راهکار منطقی 
و درس��تی به منظور پوش��ش تمام آحاد جامعه اس��ت. افزون بر این، در 

اطالعیه بانک مرکزی برای بهره گیری از رمز دوم پویا برای مبالغ باالی 
500 ه��زار تومان باز بار مس��ئولیت اتفاقاتی که ممکن اس��ت رخ دهد 
برعهده بانک ها گذاشته  شده بود که این امر به یک عامل بازدارنده برای 

اجرای این طرح در بانک ها تبدیل شد.
بهترین راه��کار به منظور کاهش تخلفات بهره گیری از سیس��تم های 
مدیریت فراد )fraud management( اس��ت که در ایران جای این 
سیس��تم ها خالی اس��ت و به عقیده من در ش��بکه بانکی کشور سرعت 
تبادل پول آنقدر سریع شده که با واریز آنی وجوه انتظارات مشتریان به 
 قدری باال رفته که انتظار دارند تمام نقل و انتقاالت وجوه شان به  صورت 
آنی انجام ش��ود؛ این در حالی است که اگر از ابتدا نقل و انتقاالت مالی 
در کشور با سرعت کمتر و با یک وقفه انجام می شد امکان بیشتری برای 
ش��کل گیری سیس��تم های fraud management در کش��ور وجود 
داشت و می شد نقل و انتقاالت مشتریان شبکه بانکی را به شیوه بهتری 
رصد کرد تا این آزادی به مشتریان داده شود که تراکنش های خود را با 
س��هولت انجام دهند و در مرحله بعد با سیستم های فراد، تراکنش های 
پرخطر مش��تری شناس��ایی و برای پردازش چنین تراکنشی از مشتری 
تاییدیه مجدد گرفته ش��ود که این روند جلوی بس��یاری از تخلفات را 
می گرفت. محدودسازی یک روش برای کاهش تخلفات است اما با توجه 
به فضای ش��بکه پرداخت کش��ور اکنون راه بهتری به جز الزام مشتریان 
ب��ه بهره گیری از رمز دوم یک ب��ار مصرف وجود ندارد، اما باید به  تدریج 
به س��مت بهره گیری از سیستم های fraud management حرکت 

کنیم تا مشتریان از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند.
زمان بندی رمز پویا از نگاه علی رضا اطهری فرد

ما در ابتدای مس��یری قرار داریم که در این مسیر قرار است وضعیت 
احراز هویت مشتریان ش��بکه بانکی در پرداخت های غیرحضوری ارتقا 
یافته و تقویت ش��ود. درواقع طرح فعلی که به عنوان پویاسازی رمز دوم 
کارت های بانکی مطرح است، اولین گام در این مسیر بوده و به طور قطع 
در گام های بعدی باید در صدد تکمیل گام اول برآییم به نحوی که ضمن 
ایجاد تجربه کاربری بهتر برای مشتریان، سطح محافظت از ایشان را در 
برابر فعالیت های متقلبانه افزایش داده و کسب وکارهای موجود را نیز از 

مزایای محیط امن ایجادشده بهره مند کنیم.
در ای��ن گام رمزه��ای دوم کارت های بانک��ی دارای دو ویژگی یک بار 
مصرف بودن و طول عمر کوتاه خواهند شد و در اقدامی مشترک، شبکه 
صادرکنندگ��ی و پذیرندگی رمزهای دوم کارت های بانکی، از 10دی ماه 
به ص��ورت مرحله ای این طرح را عملیات��ی خواهند کرد، به نحوی که در 
هر مرحله بانک ها و مؤسس��ات اعتباری بیش��تری ب��ه این طرح اضافه 

خواهند شد.
اطهری ف��رد: ه��دف از اج��رای مرحل��ه ای طرح، آش��نایی تدریجی 
مش��تریان با رون��د تغییرات و  جلوگیری از مواجه��ه یکباره دارندگان 
کارت های بانکی با تغییرات ایجادش��ده در ابزارهای پذیرنده رمز دوم 
بوده اس��ت؛ به عالوه تا پایان دی م��اه صادرکنندگان کارت های بانکی 
می توانند رمزهای ثابت و پویا را هم زمان بپذیرند؛ لذا با توجه به اینکه 
بس��یاری از مش��تریان از چندین کارت بانکی در پرداخت های روزمره 
خود استفاده می کنند، اجرای مرحله ای طرح، فرصت انطباق تدریجی 
مش��تریان با تغییرات اعمال ش��ده را فراهم می کند. مرحله ای ش��دن 
این طرح می تواند ریس��ک اجرایی ش��دن آن را کاهش دهد و براساس 
برنامه ری��زی فعلی، درنهایت تا پایان دی ماه رفتار تمام بانک ها در این 

بخش یکسان خواهد شد.
البت��ه به نظر می آید این تصمیم از یک س��و مبتنی بر میزان آمادگی 
صادرکنن��دگان کارت ه��ای بانک��ی و از س��وی دیگر با توجه به رش��د 
روزافزون سوءاس��تفاده از ثابت بودن رمزهای دوم در انواع تراکنش ها و 
حتی تراکنش های کم مقدار اخذشده است. از ابتدا پیشنهادهایی مبنی 
ب��ر اعمال معافی��ت برای برخی از انواع تراکنش ها و یا س��قفی از مبالغ 
وجود داشت، اما فراهم سازی امکان اعمال این معافیت ها برای برخی از 
بانک ها نمی توانس��ت به سرعت انجام پذیرد و البته ایجاد هرگونه استثنا 
نیز می توانس��ت ریس��ک هایی را باقی گذارد. به عالوه باید توجه داشت 
که از منظر کاربری نیز اعمال اس��تثنائات می تواند تا حدی سردرگمی 
مش��تریان را به همراه داشته باش��د، بااین وجود کماکان احتمال اعمال 
برخ��ی معافیت ه��ا در این خصوص وجود دارد ولی ت��ا امروز تصمیم بر 
این بوده که تمامی انواع تراکنش های بدون حضور کارت مش��مول این 
طرح باش��ند. به هرحال برای مواجهه با روند رو به رشد جرائم مرتبط با 

برداشت های اینترنتی غیرمجاز در حداقل زمان ممکن، الزم بود که یکی 
از پارامترهای احراز هویت مش��تریان در تراکنش های غیرحضوری پویا 
ش��ود. دراین بین بانک ها از مدت ها پیش در برخی از خدمات اینترنتی 
خود از رمزها یا گذرواژه های پویا استفاده می کردند و هم زمان مشتریان 
نی��ز با نحوه به کارگیری این نوع از رمزها یا کدهایی که برای ایش��ان از 
طریق پیامک ارس��ال می شد، آشنا شده بودند. ازاین رو با توجه به اینکه 
هم مردم آمادگی پذیرش بیشتری داشتند و هم بانک ها آمادگی اجرای 
این طرح را برای رمزهای دوم بیش��تر از CVV2 داش��تند لذا رمز دوم 

برای پویاسازی انتخاب شد.
چشم انداز رمز پویا از نگاه مهدی عبادی

عبادی: 5۳ میلیون گوش��ی هوشمند به نسبت جمعیت ۸0 میلیونی 
کشور وجود دارد؛ ازاین رو نفوذ آن در کشور بسیار زیاد است. به اعتقاد 
م��ن در اتفاقاتی که در رمز دوم پویا رخ داده کمترین ایراد متوجه بانک 
مرک��زی و بیش��ترین ایراد معط��وف به بانک ه��ا علی الخصوص مدیران 
فناوری بانک ها اس��ت. ب��ه عقیده من بانک ها در این بخش به درس��تی 
ب��ه وظایف خود عم��ل نکرده و بانک مرکزی هیچ وق��ت جرایم الزم در 
این خصوص را به بانک ها تحمیل نکرده است؛ بدین معنا که اگر کارت 
مش��تریان بانکی با یک اس��کیمر کپی می شود بانک ها هیچ گاه به دلیل 
عدم اس��تفاده از چیپ در کارت های خود پاس��خگو نبوده اند. همچنین 
درخص��وص رم��ز دوم پویا قب��ل از اینکه این موضوع ب��ه دغدغه بانک 
مرکزی تبدیل ش��ود؛ باید ب��ه دغدغه مدیران فن��اوری بانک ها تبدیل 
 ۳D می ش��د. سؤال اصلی این اس��ت که چرا بانک های کشور به سمت
Secure حرک��ت نکرده اند و تصور می کنند هر ابزاری را باید در اختیار 
 direct هم��گان قرار دهند؛ مث��ل کاری که بانک ه��ا اآلن درخصوص
debit )برداش��ت مس��تقیم( و انتق��ال کارت ب��ه کارت در حال انجام 
هستند. من حامی طرح الزام بهره گیری از رمز دوم پویا هستم؛ زیرا این 
کار باید در کشور اجرایی شود به شرطی که بانک مرکزی برنامه بهبود 

برای این روند را نیز در دستور کار داشته باشد.
من همچنین مخالف سقف بندی مبالغ در این طرح هستم زیرا در این 
مدل چالش فیش��ینگ و به س��رقت رفتن اطالعات قابل حل نبوده و به 
قوت خود پابرجا است، اما موافق اختیاری بودن استفاده از رمز دوم پویا 
هستم بدین معنا که اگر مشتریان شبکه بانکی یک مکانیسم سخت تری 
را برای تراکنش CNP می پذیرند در عوض از امنیت بیشتری برخوردار 
هس��تند و در این روند اگر مش��کلی رخ دهد بانک پاس��خگو است و یا 
این مهم را نپذیرفته اند و خود مس��ئول مشکالت خواهند بود. در شبکه 
بانکی و پرداخت کش��ور هنوز سیس��تم مدیریت تقلب نداریم؛ ازاین رو 
تراکنش های فیک از سوی بانک ها و شرکت های پرداخت قابل شناسایی 
نیس��تند و حتی یک س��ناریو از پیش تعریف شده برای تشخیص تقلب 
را نیز پیاده س��ازی نکرده ایم. اس��اس ۳D Secure این است که احراز 
هویت را دومرحله ای کنیم و به نظر می رسید با CVV2 می شد این کار 
را عملی کرد و آن چیزی را که در ذهن مشتری بود را نیز تغییر نداد.

اف��زون بر ای��ن، ش��رکت های اس��تارت آپی به  ش��دت بر پای��ه دیتا 
 A/B رفت��ار می کنند، ازاین رو ب��رای ارائه تجربه کارب��ری بهتر همواره
TESTING انج��ام می دهن��د ت��ا ریزش ها را در این رون��د به حداقل 
برسانند. براساس بررسی های شخصی انجام شده به این نتیجه رسیده ایم 
ک��ه اگر فیلد رمز دوم را به آخرین گزین��ه انتقال دهیم، تجربه کاربری 
بهینه ت��ری ایجاد می ش��ود. همچنین اگر کپچا حذف ش��ود نیز تجربه 
کاربری بهینه تر خواهد ش��د. عدم تکمیل فرآین��د خرید در درگاه های 
پرداخت به ص��ورت میانگین علت 9 تا 2۳درص��د تراکنش های ناموفق 
اس��ت؛ زیرا بس��یاری از کاربران فراموش می کنند دکمه فرآیند تکمیل 
خری��د را بزنن��د. درصورتی که اگر زمان این مهم کوت��اه و به یک ثانیه 
برس��د، خیلی س��ریع و قبل از ت��رک کاربر از صفحه ای��ن فرآیند طی 
می شود و با حذف مرحله تکمیل فرآیند خرید نیز می توانیم یک مرحله 
پرداخت آنالین را ساده تر کنیم. شرکت های PSP به طور قطع می توانند 
تجربه کاربری در درگاه های IPG را بهبود دهند که این موضوع ریزش 
تراکنش ها را کاهش خواهد داد. به عقیده من آموزش و فرهنگ س��ازی 
برای بهره گیری از رمز دوم پویا با ارسال پیامک عملیاتی نیست و بدین 
منظور به عنوان مثال می ش��د دکمه درخواس��ت رمز دوم پویا به صورت 
نمایش��ی هم که ش��ده در منوی اپلیکیش��ن های پرداخت و درگاه های 
پرداخت اضافه ش��ود تا زمان راه اندازی نهایی کاربر از نحوه اجرایی آن 

آگاه شود.

کارشناسان چه نگاهی درباره رمز دوم پویا دارند؟

بسیج نظام بانکی برای محافظت از خریدهای اینترنتی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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وضعیت بازارهای مالی در آغاز هفته دوم زمستان
بورس بر مدار رشد

در نخستین روز از هفته دوم زمستان، قیمت دالر در صرافی های بانکی در کانال 
12 هزار تومان باقی ماند، سکه گران شد و شاخص کل بازار سرمایه با رشد ۶ هزار 
و 5۴۳ واحدی تا کانال ۳۶7 هزار واحد ارتفاع گرفت. روند صعودی بورس تهران 
در نخستین روز هفته مجددا از سر گرفته شد و شاخص این بازار با ۶5۴۳ واحد 
رش��د به رقم ۳۶7 هزار و ۶۳1 واحد رسید. همچنین تعداد و ارزش معامالت در 
بازار نسبت به روز چهارشنبه گذشته افزایش یافت. به گزارش ایسنا، چراغ بورس 
که در روز چهارش��نبه هفته گذشته قرمز شده بود، مجددا در روز شنبه به رنگ 
س��بز درآمد و هم ش��اخص کل و هم شاخص کل با معیار هم وزن با رشد مواجه 
بودند؛ به طوری که ش��اخص کل ۶5۴۳ واحد رشد داشت و شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز با 2۸۶7 واحد رش��د رقم 117 هزار و 1۶5 واحد را به ثبت رس��اند. 
معامله گران ۶1۴ هزار معامله انجام دادند که ۳0 هزار و 7۳1 میلیارد تومان ارزش 
داشت، این رقم نسبت به روز چهارشنبه گذشته با افزایش همراه شد. گروه مپنا، 
سرمایه گذاری غدیر، بانک ملت، پاالیش نفت بندرعباس، فوالد مبارکه اصفهان، 
گس��ترش نفت و گاز پارس��یان و ملی صنایع مس ایران نس��بت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را در صعودی شدن بازار داشتند. نمادهای پربیننده بورس 
هم ش��امل بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، سایپا،  فوالد مبارکه اصفهان، 
معدن��ی و صنعتی چادرملو و ماشین س��ازی اراک بودند. همچنین فرابورس نیز 
همسو با بورس با رشد مواجه بود و شاخص کل این بازار با 111 واحد رشد رقم 
۴77۴ واحد را ثبت کرد. معامله گران در فرابورس ۳00 هزار معامله به ارزش 1۴ 
هزار و 11۳ میلیارد تومان انجام دادند که نس��بت به چهارش��نبه گذشته با رشد 
مواجه بود. پتروشیمی مارون، سنگ آهن گهر زمین، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم، بیمه کوثر، صنایع ماشین های اداری ایران و پاالیش 
نفت ش��یراز نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در فرابورس داشتند. 
همچنی��ن س��هامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، س. توس��عه و 
عمران استان کرمان، فرابورس ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، توسعه 
مول��د نیروگاهی جهرم و توزیع دارو پخ��ش ازجمله نمادهای پربیننده فرابورس 
بودند. اما قیمت فروش دالر در نخس��تین روز این هفته در بازار آزاد به 1۳ هزار 
و 200 و ن��رخ خرید ب��ه 1۳ هزار و 100 تومان رس��ید. صرافی ملی، نرخ خرید 
اسکناس سبز و آبی آمریکایی را 12 هزار و ۸70 و نرخ فروش را 12 هزار و 970 
اعالم کرد. ش��بکه اطالع رسانی طال، س��که و ارز هم نرخ دالر را 12 هزار و 970 
تومان اعالم کرد که قیمت آن نسبت به هفته گذشته پایین تر است. نرخ یورو در 
بازار آزاد براساس اعالم صرافی ملی 1۴ هزار و 250 است. تحلیلگران پیش بینی 
می کنند با توجه به افزایش معامالت فیزیکی طال در موسسات مالی خارجی در 
پایان سال جاری میالدی، رشد قیمت سکه و طال با توجه به افزایش نرخ هر انس 
طال در بازارهای جهانی رش��د کند. قیمت سکه امامی نیز دیروز در ساعت 15 با 
بیش از ۴ هزار تومان افزایش به ۴ میلیون و ۶09 تمان رسید و سکه بهار آزادی 
هم ۴ میلیون و ۶1۴ تومان معامله ش��د. نرخ نیم سکه 2 میلیون و ۳۶۸ تومان، 
ربع سکه یک میلیون و ۴59 تومان و سکه گرمی هم 920 هزار تومان معامله شد. 
در معامالت تک فروش��ی، س��که امامی ۴ میلیون و ۶17 تومان، سکه بهار آزادی 

۴ میلیون و ۶21 تومان و نیم سکه 2 میلیون و ۳71 هزار تومان معامله شد.

دریچه

بازار سهام بعد از یک رالی صعودی هشت  ماهه از اسفندماه سال 
گذش��ته تا مهرماه امس��ال، اما در آبان ماه رشد منفی را تجربه کرد. 
البت��ه میزان کاهش ارزش بازار در این م��اه تنها معادل 1.1 درصد 
ب��ود و این رقم بیش از آنکه بیانگر تغییر روند بازار باش��د، می تواند 
نش��انگر اصالح و آماده ش��دن برای دور جدیدی از رشد بازار سهام 

طی ماه های آتی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، ش��رایط کلی اقتصاد ایران 
و متغیره��ای کالن نظی��ر ن��رخ ت��ورم و ن��رخ ارز در ماه های آتی، 
تعیین کننده جهت حرکت بازار خواهند بود. در این میان، بررسی ها 
نش��ان می ده��د ارزش دالری بازار نیز متاث��ر از افت مختصر ارزش 
ریالی و افزایش نس��بی ن��رخ ارز در آبان ماه با کاهش مواجه ش��د. 
ارزش بورس تهران معادل 9۶میلیارد دالر است که این رقم معادل 
س��طوح ارزش دالری بازار در س��ال های 95 و 9۶ اس��ت لذا باقی 
ماندن ارزش بازار در س��طوح فعلی یا حتی افزایش آن طی ماه های 

آتی محتمل  خواهد بود.
محاسبه نس��بت قیمت به درآمد به تفکیک گروه های بزرگ بازار 
در ماه های اخیر نشان می دهد که این نسبت برای گروه های بزرگ 
یعنی کاالهای پایه، انرژی و خدمات در س��طوح بس��یار پایین قرار 
دارد و این مس��اله، پتانس��یل باالی این گروه ها برای رش��د بیشتر 
را نش��ان می دهد. ش��ایان ذکر اس��ت که این س��ه گروه، مجموعا 
۸2درص��د از ارزش بازار را در اختیار دارند و به این ترتیب می توان 
گفت که ش��رایط س��ودآوری بیش از چهار-پنجم از بازار در شرایط 
مناس��بی قرار دارد، با این وجود باید توجه داشت که چالش بزرگ 
این گروه ها که غالبا وابس��تگی زیادی به صادرات دارند، مشکالت و 

محدودیت های مربوط به صادرات و انتقال درآمدهای ارزی است.
بررسی شاخص قیمت کاالهای پایه نشان می دهد که در ماه های 
اخیر، روند این شاخص تقریبا ثابت بوده است و به نظر می رسد که 
این مس��اله مهمترین دلیل کندشدن روند صعودی قیمت سهام در 
گروه های بزرگ بازار بوده اس��ت. با توجه به آنکه قیمت های جهانی 
کااله��ای پایه در حال حاضر در محدوده  کف های قیمتی قرار دارد، 
به نظر می رس��د که احتمال افزایش قیمت باالتر از احتمال کاهش 
قیمت است، بنابراین می توان انتظار داشت که رشد تدریجی قیمت 
کاالهای پایه، رشد ش��اخص قیمتی کاالهای پایه و در نهایت رشد 
آرام گروه های بزرگ بازار سهام، محتمل ترین سناریو بورس در سال 

جاری و سال آتی باشد.
بررس��ی تفکیکی رشد صنایع در آبان ماه نشان می دهد که در این 
ماه 11 صنعت )از مجموع ۳9 صنعت( رشد منفی داشته اند و مابقی 
صنایع رش��د مثب��ت را تجربه کرده اند، با این وج��ود به دلیل آنکه 
رش��دهای منفی غالبا مربوط به صنایع بزرگ بوده، برآیند تغییرات 
بازار کاهشی بوده است. محاسبه سهم در رشد صنایع نشان می دهد 

که در آبان ماه بیشترین سهم در رشد مثبت مربوط به گروه خودرو 
ب��وده و ارزش ب��ازار این گروه در آبان ماه بی��ش از 7درصد افزایش 
یافته که رقمی قابل مالحظه اس��ت. در مورد دالیل احتمالی رش��د 
این گروه به نظر می رسد که با توجه به افزایش قابل مالحظه شکاف 
میان قیمت کارخانه و بازار محصوالت خودروسازان در دو ماه اخیر 
از یکس��و و عدم پوش��ش قیمت تمام ش��ده محصوالت با نرخ های 
فعلی فروش از س��وی دیگر، فع��االن بازار اعطای مجوز افزایش نرخ 
به خودروس��ازان را محتمل دانس��ته اند و به این ترتیب تقاضا برای 
این گروه افزایش یافته اس��ت. ش��ایان ذکر است انتشار صورت های 
مالی شش ماهه خودروسازان در سال 1۳9۸ نشان می دهد که زیان 
عملیاتی )اختالف فروش و بهای تمام شده( دو شرکت ایران خودرو 
و سایپا در نیمه اول سال به رقم ۳5 هزار میلیارد ریال رسیده است 
که با احتساب سایر موارد نظیر هزینه های اداری، عمومی و فروش، 
رقم زیان حاصل از عملکرد دو شرکت به 90 هزار میلیارد ریال بالغ 
می شود. به بیان دیگر، نتیجه مالی عملیات تولید این دو شرکت در 
شش ماهه نخست سال زیانی معادل 90 میلیارد ریال بوده است که 

این رقم به زیان انباشته پیشین آنها اضافه خواهد شد.
در مورد اثرات اختالل اینترنت بر کاهش میزان معامالت س��هام، 
بررسی سهم معامالت آنالین از مجموع معامالت نشان می دهد که 
در آبان ماه سهم این معامالت با کاهش مواجه نشده است. محاسبه 
هزینه های ناشی از قطعی کامل اینترنت )بلک اوت( توسط موسسه 
نت بالکس)netblocks( نشان می دهد که هزینه قطع شدن کامل 
اینترنت در ایران به صورت روزانه معادل ۶1 میلیون دالر اس��ت که 
ای��ن رقم در مقایس��ه با رقبای منطقه ای نظیر امارات، عربس��تان و 
ترکیه بس��یار کمتر است. به نظر می رسد که پایین بودن ارتباطات 
بین الملل��ی در اقتصاد ای��ران، پایین بودن می��زان ارتباطات آنالین 
در رواب��ط کس��ب وکارها )B2B( و مواردی از این دس��ت، از جمله 
دالیل هزینه نسبتا پایین قطع شدن اینترنت در ایران در مقایسه با 
سایر کشورهاس��ت. به نظر می رسد که توسعه هر یک از این موارد  

می تواند اثرات قابل مالحظه ای بر رشد اقتصاد ایران داشته باشد.
در م��ورد ش��رایط س��ودآوری بازار، مجموع س��ود محقق ش��ده 
ش��رکت ها تا پایان آبان ماه به بیش از 1100 میلیارد ریال رس��یده 
است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 119درصد 
رشد را نش��ان می دهد. با در نظر گرفتن برخی شرایط و مفروضات 
برای قیمت کاالهای پایه و نرخ ارز، انتظار می رود که مجموع س��ود 
محقق شده تا پایان سال جاری به محدوده 1250 هزار میلیارد ریال 
بالغ شود. به عنوان یک برآورد اولیه، برای سال آینده نیز ارقامی در 

همین محدوده می توان متصور بود.
با وجود رشد محسوس میزان سود بنگاه ها در سال جاری و عبور 
آن از محدوده 1000 هزار میلیارد ریال، باید توجه داش��ت که این 

ارقام تا حد زیادی ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ تورم هستند و ارتباط 
زیادی با عملکرد واقعی بنگاه ها ندارند. محاس��به و مقایسه مجموع 
س��ود حقیقی ساالنه بنگاه ها نش��ان می دهد که هنوز هم بیشترین 
رقم ثبت شده مربوط به سال 1۳9۳ است و عبور از این سطح برای 

سال جاری احتمال کمی دارد.

متغیرهای کالن اقتصاد ایران نشان می دهند

ادامه رشد آرام بازار سهام
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تولید روزانه 500 تن قارچ در کشور
 50درصد قارچ تولیدی به عراق صادر می شود

افش��ار از تولی��د روزانه 500 تن قارچ در کش��ور خب��ر داد و گفت 
پیش بینی می شود تا پایان سال تولید قارچ به ۶00 تن در روز برسد.

محمدحسن افش��ار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار 
قارچ اظهار کرد: با توجه به مسئله آلودگی محیط زیست و هوای ناسالم 
تهران طی هفته گذشته قیمت قارچ در بازار با روند نزولی مواجه شد 
چراکه بنابر هش��دار های سازمان هواشناسی بسیاری از افراد از رفت و 
آم��د در کوچه و معابر خودداری کردند که این امر تاثیر منفی بر بازار 
گذاشت. وی افزود: هم اکنون هر کیلو قارچ به طور متوسط با نرخ 11 
تا 12 هزار تومان در بورس داد و س��تد می شود که با قیمت تمام شده 

تفاوت چندانی ندارد.
افش��ار درباره آینده بازار قارچ گفت: با توجه به آنکه عوامل متعددی 
همچ��ون ه��وا و صادرات در قیمت دخیل اس��ت از ای��ن رو نمی توان 

پیش بینی دقیقی نسبت به این موضوع داشت.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه صادرات قارچ کماکان در حال 
انجام اس��ت، بیان کرد: در حال حاضر تقاضا از س��وی بازار عراق برای 
صادرات کاهش یافته که با اس��تمرار این روند تا پایان سال پیش بینی 

می شود روزانه تنها 20 تن قارچ به این کشور صادر شود.
پیش بینی صادرات ۳0 هزار تن قارچ تا پایان سال

 رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آخرین وضعیت 
صادرات قارچ گفت: روزانه ۸ تا 10 تن قارچ به کشور های حوزه خلیج 
فارس و مقداری به روس��یه و کشور های CIS صادر می شود که با این 
وجود پیش بینی می ش��ود مجموع صادرات تا پایان سال به حدود ۳0 
هزار تن برس��د. به گفته افشار با وجود آنکه 50درصد قارچ تولیدی به 
کشور عراق صادر می ش��ود از این رو ناآرامی های ماه های گذشته این 

کشور تا حدودی بر افت صادرات تاثیر گذاشت.
او ب��ا تاکید بر ضرورت صادرات س��الیانه ۳0 تا 50 هزار تن قارچ به 
بازار ه��ای هدف بیان کرد: اگرچه در ش��رایط فعلی صادرات به صورت 
دست و پا گریخته به کشور های همسایه و حوزه خلیج فارس در حال 
انجام اس��ت، اما بهترین بازار صادراتی ایران عراق به شمار می رود که 
حدود 50درصد قارچ تولیدی به این کش��ور صادر می ش��ود. افشار در 
پایان تولید روزانه قارچ در کشور را 500 تن اعالم کرد و گفت: با توجه 
به شرایط کنونی تقاضا پیش بینی می شود که تولید روزانه قارچ تا پایان 
سال به ۶00 تن در روز برسد چراکه با خنک شدن هوا و کاهش تولید 

سبزی و صیفی مصرف قارچ در کشور افزایش می یابد.

حجم مبادالت ایران و ترکیه از مرز 6 میلیارد 
دالر گذشت

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت حجم مبادالت ما 
با ترکیه، در سال 2010، یک میلیارد دالر بوده که با رشد 5 میلیاردی 
هم اکنون ۶ میلیارد دالر اس��ت. مهراد س��عادت، رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و ترکیه درباره وضعیت حجم مبادالت تجاری بین ایران 
و ترکیه اظهار کرد: طی هشت ماهه امسال، حجم مبادالت بین ایران 
و ترکیه به ۶ میلیارد دالر رس��یده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و ترکیه با اش��اره به اینکه حجم مبادالت ما با ترکیه، در س��ال 
2010، یک میلیارد دالر بوده است، افزود: امیدواریم که روند این حجم 

مبادالت افزایش پیدا کند.
س��عادت در ادامه بیان کرد: می توان گفت تنها کشوری که تبادالت 
تجاری خوبی با ایران داش��ته،  ترکیه اس��ت در صورت��ی که در زمان 
تحریم ها،  متاس��فانه بسیاری از کش��ور ها حتی جواب ایمیل ما را هم 
نمی دادند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه 
حج��م تجارت ما در س��ال 2019، حدود 9 میلیارد دالر بوده اس��ت، 
گف��ت: ما به عنوان اتاق مش��ترک ایران و ترکیه، تم��ام تالش خود را 
می کنیم که  موانع و مش��کالت بر سر راه تجارت بازرگانان را برداریم. 
خوشبختانه جلسات خوبی هم داشتیم و پیگیری هایی هم درخصوص 
مشکالت سرمایه گذاران ترکیه و بازرگانان ایرانی که در ترکیه تجارت 
دارند صورت گرفته است. سعادت در پایان از هدف گذاری ۳0 میلیارد 
دالری تجارت ایران و ترکیه خبر داد و گفت: هم اکنون تالش های خود 
را در ای��ن زمینه انجام می دهیم و س��عی کرده ایم که در اجالس های 

مختلف شرکت کنیم که به هدف خود دست یابیم.

جزییات واردات پوشاک در مناطق  آزاد 
هفتگانه

یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد با ارائه توضیحاتی در 
رابطه با جزییات و نحوه واردات پوش��اک در این مناطق تاکید کرد که 
این واردات براس��اس مصوبه »کمیته تعیین فهرست و سهمیه کاالی 
همراه مسافر« در سال گذشته انجام می شود که با انجام ثبت سفارش و 
به طور محدود است. به گزارش ایسنا، بعد از ممنوعیت واردات پوشاک 
از س��ال گذشته،   اخیرا شهریاری-نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک- اعالم کرد که با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک 
عمال در چند ماه گذش��ته واردات ای��ن کاال از مناطق آزاد نیز متوقف 
شده بود، اما به نظر می رسد در چهار هفته گذشته قید ثبت سفارش 
از واردات پوشاک در مناطق آزاد برداشته شده و واردات پوشاک از این 
مناطق از س��ر گرفته شده اس��ت. به دنبال طرح این موضوع، پرس و 
جوی ماجرا واردات پوشاک از مناطق آزاد از ناصر خرمالی -مدیر توسعه 
ص��ادرات، گم��رک و ارزش افزوده مناطق آزاد- ب��ا توضیحاتی در این 
رابطه همراه بود. وی گفت: براس��اس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی ورود هرگونه کاال به استثنای کاالی ممنوعه شرعی 
با پرداخت عوارض مربوطه به محدوده  این مناطق بالمانع است. مدیر 
توس��عه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد در همین رابطه با 
اشاره به جریان کاالی همراه مسافر گفت: در فروردین ماه سال گذشته 
و با تصویب هیات وزیران کمیته تعیین فهرست و سهمیه کاالی همراه 
مس��افر با نمایندگان  برخی دس��تگاه ها از جمله بانک مرکزی، وزارت 
صمت، گمرک و شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد که واردات این 
دس��ته از کاالها که پوشاک نیز جزوی از آن است براساس تصمیمات 
این کمیته تعیین فهرست و سهمیه آن مشخص می شود؛ به طوری که 
مصوبات ساالنه و متناسب با فهرست کاالی همراه مجاز قابل ورود به 

سرزمین اصلی، به مقاصد مناطق آزاد هفتگانه کشور تعیین می شود.

اخبـــار

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توس��عه صنعت اس��باب بازی 
به عنوان یک راهکاری برای مقابله با تحریم ها گفت در ش��رایط کنونی باید از هر 

فرصتی برای مقابله عزتمندانه با تحریم استفاده کرد.
به گزارش ایس��نا، محمد نهاوندیان روز ش��نبه در افتتاحیه پنجمین جشنواره 
ملی اس��باب بازی با اش��اره به ضرورت حمایت جدی از صنعت اسباب بازی گفت: 
صنعت اس��باب بازی باید جدی گرفته ش��ود، چون یک راه مناسب برای مقابله با 
تحریم هاست. واضح اس��ت که در چنین شرایط اقتصادی باید از هر فرصتی برای 

مقابله ای عزتمندانه با تحریم و شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور استفاده کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت سیس��تم بانکی کش��ور از صنعت اس��باب بازی 
اظهار کرد: در س��الی که گذشت چین رکورد فروش ۳میلیارد دالری در ماه را در 
حوزه اسباب بازی زده است. در شرایط کنونی درآمد حاصل از صادرات اسباب بازی 
در چین بیش��تر از صادرات نفت در کش��ور ماس��ت، بنابراین الزم اس��ت از حوزه 

اسباب بازی حمایت شود.
معاون اقتص��ادی رئیس جمهور تاکید کرد: بانک ها باید حمایت ویژه از صنعت 
اسباب بازی داش��ته باش��ند. همچنین می توان از تبصره 1۸ که مربوط طرح های 
اشتغال زایی است در حوزه اسباب بازی  نیز استفاده کرد. از سوی دیگر می توان از 
صندوق کارآفرینی، صندوق شکوفایی و نوآوری و بانک توسعه صادرات اختصاص 

ویژه ای برای صنعت اسباب بازی داشت.
نهاوندیان با اش��اره به ض��رورت رقابت تولیدکنندگان ایران��ی با تولیدکنندگان 
خارجی در حوزه اس��باب بازی گفت: حتما باید تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
ایرانی در نمایش��گاه های بین المللی حضور داش��ته باشند. همچنین برندسازی در 

حوزه اسباب بازی باید مورد اهتمام قرار گیرد.
وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر ض��رورت تقویت تش��کل صنف اس��باب بازی گفت: 
تولیدکنندگان و فعاالن حوزه اس��باب بازی باید در تعام��ل با هم قرار گیرند و در 
ص��ورت نیاز باید جلس��اتی در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تش��کیل ش��ود. صنف 

اسباب بازی حتما باید سخنگو و متولی داشته باشد.
نهاوندیان همچنین با اشاره به ارزش مالی باالی بازی های رایانه ای گفت: شنیده 
می ش��ود که در ح��وزه بازی های رایان��ه ای رقم های عجیب و غری��ب وجود دارد، 

بنابراین می توانیم در کنار حوزه اسباب بازی بازی های رایانه ای را جدی بگیریم.
مع��اون  اقتص��ادی رئیس جمهور با اش��اره به ش��عار پنجمین جش��نواره ملی 
اس��باب بازی گفت: برای این جشنواره شعار تمرین زندگی انتخاب شده است. این 
یک عنوان عمیق اس��ت، چون باید بازی را تمرین زندگی بدانیم و به عنوان محور 
جدی در برنامه های آموزشی و پرورشی به آن بپردازیم. این شعار باعث می شود که 

فاصله بین فضاهای ذهنی با واقعیت ها کاهش یابد.
نهاوندی��ان با بیان اینکه نباید بازی را صرفا بازی بش��ماریم بلک��ه باید بازی را 
امری جدی بدانیم، گفت: بازی در تربیت نس��ل آینده نقش مهمی دارد و باید در 
برنامه ریزی ه��ا مورد اهتمام قرار گیرد. از جمل��ه مولفه های موردنیاز برای جامعه، 
تمرین عقالنیت، تصمیم گیری، توجه به معیارهای تصمیم گیری، انتخاب، آموزش 
کار جمعی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی است که کودکان می توانند این مفاهیم 

را در عین بازی یاد بگیرند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه می توان بسیاری از کاستی های 
فرهنگی را از طریق بازی ها جبران کرد، گفت: باید تمرین تحمل یکدیگر، تمرین 

انتخاب و تمرین اخالق عملی از طریق بازی به کودکان یاد بدهیم. دقت داش��ته 
باشیم که تمرین اخالق عملی صرفا با خطابه ها و توصیه  به دست نمی آید.

وی ادام��ه داد: ک��ودکان از طریق اس��باب بازی خرید و ف��روش و معامله را یاد 
می گیرن��د که یک تمرین اقتصادی بزرگ برای آنها اس��ت. اما باید دقت کنیم که 
آی��ا درون این بازی ها آموزش اندیش��ه اخالق عملی نیز وج��ود دارد آیا کودکان 
تفاوت درآمد حالل و حرام را یاد می گیرند؟ اگر آموزش اخالق عملی در تجارت و 
اقتصاد به کودکان داده نشود ممکن است اینها در بزرگسالی وقتی در فرصت های 
اقتصادی با س��ود کالن مواجهه می ش��وند لغزش اخالقی داش��ته باشند بنابراین 
اس��باب بازی فرصتی است که به واقعیت های جدی زندگی در یک بستر غیرجدی 
می پردازد. نهاوندیان در ادامه سخنرانی با اشاره به رابطه دوسویه فرهنگ و اقتصاد 
گفت: در اقتصاد پارادایم سه گانه ساختار، رفتار و عملکرد وجود دارد. بدین ترتیب 
که عملکرد اقتصادها نتیجه س��اختارها و رفتارها اس��ت. نوع س��اختار اقتصاد در 
عملکرد تاثیر می گذارد همچنین رفتارهای فعاالن اقتصادی، سیاس��ت گذاری ها و 

فضای حقوقی کسب و کار  عملکرد اقتصادی را رقم می زند.
وی ادامه داد: بازی و اس��باب بازی امکان مناس��بی برای شکل گیری رفتارهای 
اقتص��ادی اس��ت. می توانیم از طری��ق بازی مفاهیم ت��الش، تع��اون، رویکرد راه 
حل گرایان��ه، رویکرد ارائه راه��کار و نگاه بلندمدت و همچنین مثبتگرا و امیدواری 

را به کودکان یاد داد.
نهاوندیان با بیان اینکه رشد و رفاه جامعه عامل اصلی برای مقابله با فساد است، 
تصریح کرد: نباید به رشد اقتصادی منفی نگاه کنیم، چون الزمه اعتالی روحی و 

فرهنگی جامعه، رشد اقتصادی است.

درآمد صادرات اسباب بازی چین از درآمد نفتی ایران بیشتر است

از 15 دی ماه اگر گروه های کاالیی تعیین شده در بخش لوازم خانگی 
در س��طح بازار دارای شناسه کاال نباشند، قاچاق تلقی می شوند. این بار 

تولیدکنندگان نسبت به ثمر دادن این طرح امیدوار هستند.
به گزارش ایس��نا، بعد از سه س��ال انتظار باالخره قرار است آیین نامه 
شناس��ه و رهگیری کاال موضوع ماده 1۳ قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در بخ��ش لوازم خانگی اجرا ش��ود، به طوری ک��ه طبق اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( »تمامی تولیدکنندگان و تش��کل های 
صنعتی ل��وازم خانگی تولید داخل تا 15 دی ماه فرصت دارند که برای 
هش��ت گروه کاالیی خ��ود فرآیند ثبت و اخذ شناس��ه را انجام دهند و 
برای کاالهای خود شناسه دریافت کنند و بعد از 15 دی ماه اگر کاالیی 
دارای شناسه کاال نباشد در سطح بازار کاالی قاچاق تلقی خواهد شد.«

این هشت گروه کاالیی شامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین 
لباسش��ویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج اس��ت ک��ه البته طبق اعالم 
وزارت صمت در قدم های بعدی اجرای آیین نامه شناسه و رهگیری کاال 

تمامی اقالم لوازم خانگی را شامل می شود.
 آیین نامه اجرایی شناس��ه های کاال و رهگیری کاال موضوع ماده )1۳( 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اواخر شهریورماه 1۳95 از سوی اسحاق 
جهانگی��ری، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابالغ ش��د. ماده 20 
این آیین نامه مس��ئولیت اجرای آن  را به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محول کرده و طبق ماده 12 آن وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
موظف است »امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی 
را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های رهگیری 

را در سطح تمامی کاالهای مشمول، تضمین کند.«
با این وجود این طرح، حداقل در بخش لوازم خانگی، تاکنون به اجرا درنیامده 
بود، اما به نظر می رس��د افزایش قاچ��اق کاال در پی ممنوعیت واردات و افزایش 
چش��مگیر قیمت ها در بازار لوازم خانگی باعث شد که باالخره  آیین نامه اجرایی 

شناسه های کاال و رهگیری کاال در بخش لوازم خانگی اجرا شود.
البت��ه پیش از آیین نامه شناس��ه و رهگیری کاال، طرح ش��بنم و ایران کد در 

راس��تای تفکیک کاالی قاچاق و غیرقاچاق مطرح شده بود که به دلیل گسترش 
کدهای جعلی در مرحله اجرا متوقف شد.

در ای��ن رابط��ه محمدرض��ا غزن��وی، س��خنگوی انجم��ن صنف��ی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، اظهار کرد: به نظر می رسد این بار ایرادات 
طرح های قبلی مبارزه با قاچاق همچون »ایران کد« و »شبنم« بررسی 

و برطرف شده است.
وی همچنین با بیان اینکه قاچاق لوازم خانگی برای این صنعت بسیار 
مشکل ساز شده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم، تولیدکنندگان 

و فروشندگان اجرای آیین نامه شناسه و رهگیری کاال به ثمر برسد.
به گفته س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنن��دگان لوازم خانگی، با اجرای این 
ط��رح مردم هنگام خرید می توانند شناس��ه را از محلی که مش��خص می ش��ود 

استعالم کنند و پاسخ را در همان زمان دریافت کنند.
وی اف��زود: دس��تگاه های نظارتی ه��م در بازار نظارت می کنن��د و اگر کاالیی 

شناسه نداشته باشد، مشخص می شود که این کاال قاچاق بوده است.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت تولید سیمان طی هشت 
ماهه امس��ال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 11درصد رشد داشته 

است.
عبدالرضا ش��یخان، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضعیت بازار س��یمان اظهار کرد: بازار سیمان طی هشت ماهه امسال، 
روند رو به رشدی داشته و تولید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

11درصد افزایش یافته است.
او با بیان اینکه صادرات هم طی هش��ت ماهه امسال، نسبت به مدت 

مشابه سال گذش��ته، 5درصد رشد داشته است، تصریح کرد: امیدواریم 
که روند رش��د صادرات بیشتر شود. ش��یخان در ادامه یادآوری کرد: به 
نظر می رس��د که از آذرماه، بازار سیمان افت کرده است که دلیل آن را 

می توان شرایط آب و هوایی و کاهش ساخت و ساز دانست.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان با بی��ان اینکه فعاالن بخش 
سیمان در تالشند تا یک نرخ منطقی برای این محصول به دست آورند، 
افزود: اگر ای��ن مهم، صورت گیرد به طور قطع، هم برای تولیدکننده و 

هم مصرف کننده، صرفه اقتصادی دارد.

ش��یخان با تاکید بر اینکه سیمان، در کشور دارای مزیت است، افزود: 
با رش��د تولید س��یمان هم می توانیم ارزآوری داش��ته باشیم و هم مانع 

خروج ارز به واسطه واردات شویم.
او تاکی��د کرد: صنعت س��یمان از صنایع کلیدی و پیش نیاز توس��عه 
اقتصادی اس��ت به نحوی که کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه با 
احداث کارخانه های متعدد، سیمان موردنیاز برنامه های توسعه ای خود 
را تولید می کنند. به طور کلی، سرانه مصرف سیمان در هر کشور رابطه 

مستقیم با نرخ رشد اقتصادی کشور دارد.

خداحافظی با لوازم خانگی قاچاق

تولید سیمان طی 8 ماهه امسال، 11درصد رشد داشته است

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

امکان سوخت گیری با قیمت آزاد و 
غیرسهمیه ای برای کارت های سوخت شخصی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد، در صورت اتمام 
س��همیه س��وخت ماهانه و یا ذخیره ش��ده در کارت های س��وخت 
ش��خصی، امکان س��وخت گیری با قیمت آزاد و غیرسهمیه ای برای 

کارت های سوخت شخصی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، ش��رکت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی اعالم کرد به اطالع عموم 
هموطنان عزیز می رساند، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و 
یا ذخیره ش��ده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوختگیری با 
قیمت آزاد و غیرس��همیه ای برای کارت های سوخت شخصی وجود 
دارد. لذا اس��تفاده از کارت های آزاد موج��ود در جایگاه ها اختیاری 
ب��وده و هموطن��ان عزیز همچن��ان می توانند برای ن��رخ آزاد نیز از 

کارت های شخصی خود استفاده کنند.

بازار رقابتی زمینه تولید خودروهای 
کم مصرف را ایجاد می کند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اعالم 
می کند که الزمه حرکت به س��مت تولید خودروهای کم مصرف در 

کشور، رقابتی شدن بازار خودرو است.
حمی��د گرماب��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار پارلمان��ی خبرخودرو، 
درخصوص راهکارهای الزم برای سوق خودروسازان به سمت تولید 
خودروهای کم مصرف اظهار داشت: یکی از راه های اصلی برای سوق 
خودروسازی کشور به س��مت تولید خودروهای کم مصرف، رقابتی 
شدن بازار خودرو است؛ اگر بازار خودرو رقابتی نباشد و خودروساز 
بتواند تولیدات خود را به مشتریان بسیاری که حتی در صف انتظار 

می مانند بفروشد این امر محقق نخواهد شد.
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی افزود: 
فضای خودروس��ازی کش��ور باید رقابتی شود و الزم است به میزان 
کنترل ش��ده و محدود و با تعرفه ه��ای پایین تر، خودروهای برقی و 
هیبریدی اجازه ورود به کش��ور را داش��ته باش��ند، البته دولت باید 
بس��تر الزم برای این امر را آماده کند تا در کنار بازار رقابتی، فضای 

بهتری در خودروسازی کشور به وجود آید.
گرماب��ی درخصوص تداوم ممنوعیت واردات خ��ودرو با توجه به 
الیحه بودجه س��ال 99 گفت: به دلی��ل تحریم ها و وضعیت خاص 
اقتصادی، ش��رایط فعلی تا حدی دشوار اس��ت و شاید اکنون زمان 
مناسبی برای واردات خودرو نباشد، بنابراین بهتر است صبر داشته 
باشیم تا بس��تر اقتصادی مناسب فراهم شود و پس از آن به سمت 

واردات خودرو حرکت کنیم.

خودروسازان ملزم به اجرای تعهدات 
قبلی شان تا پایان سال شدند

 خودروس��ازان در حال��ی پیش ف��روش خودرو های خ��ود را آغاز 
کرده ان��د که بس��یاری از مصرف کنندگان معتقدن��د که ظرفیت ها 

ثانیه ای تکمیل و حقوق آنها ضایع می شود.
ب��ه گزارش جوان آنالین،  ب��ازار خودرو همچون بازار س��که، ارز، 
واردات و قاچاق تلفن های همراه یکی از موضوعاتی بود که درصدی 
از پرونده های دادگاه های ویژه مبارزه با مفاس��د اقتصادی را تشکیل 
می داد. اغلب پرونده هایی که به دادگاه های ویژه ارسال شد در رابطه 
با پیش فروش ها و کالهبرداری هایی بود که برخی از ش��رکت ها در 
رابطه با تعهدات خود انجام می دادند. از س��وی دیگر، اما بسیاری از 
مردم هم از نمایندگی های رس��می ایران خودرو و س��ایپا مطالباتی 
داش��تند چراکه معتقد بودند این دو شرکت بزرگ خودروسازی در 
انج��ام تعهدات خود نس��بت به حقوق مصرف کنن��ده کوتاهی هایی 
داش��ته اس��ت. اگرچه قیمت خودرو در یک س��ال اخیر جهش به 
یکباره و چش��مگیری داشت، اما با ورود دادستانی، تعزیرات و سایر 
مس��ئوالن و پ��س از فروکش کردن التهابات ب��ازار خودرو، موضوع 

تنظیم بازار خودرو مجدد از سر گرفته شد.
در رابطه ب��ا توزیع خودرو های تنظیم بازار، یکی از ش��رکت های 
ب��زرگ خودروس��ازی در هفته ه��ای گذش��ته مج��دد پیش فروش 
خودرو های خود را از س��ر گرفته اس��ت. اگرچه این ش��رکت طرح 
تحویل فوری را هم در برنامه های خود اعالم کرده است، اما بسیاری 
از مصرف کنندگان و مردم عادی معتقدند که این نحوه فروش هیچ 
کمکی به تنظیم ب��ازار خودرو و فاصله گرفتن از قیمت های حبابی 
ب��ازار خودرو ندارد. در این رابط��ه برخی از متقاضیان می گویند که 
اگرچ��ه از همان ابتدای اعالم آغاز س��اعت اجرای طرح پیش فروش 
پای کار نشس��ته اند، اما موفق به ثبت نام نهایی نشده و برخی ها هم 

می گویند که سایت برای آنها باز نشده است.
با توجه به اینکه 2درصد از پرونده های س��ازمان تعزیرات مربوط 
به خودرو اس��ت به س��راغ س��ید یاسر رایگانی س��خنگوی سازمان 
تعزیرات رفتیم. وی در پاس��خ به این س��وال که بس��یاری از مردم 
معتقدند این گونه پیش فروش خودرو ها کمکی به تنظیم بازار ندارد 
چراکه بسیاری از مصرف کنندگان نمی توانند ثبت نام کنند و حقوق 
آنها ضایع می ش��ود، آیا تعزیرات به این موضوع ورود کرده اس��ت؟ 
گفت: امیدواریم که این فروش ها در اختیار همه بتواند قرار گیرد و 

مصرف کنندگان واقعی نیازشان برطرف شود.
سخنگوی تعزیرات ادامه داد: متاسفانه مسئوالن مربوطه می گویند 
ظرفیت تولید محدود اس��ت و ما مجبوریم با همین ظرفیت، تعداد 
محدودی خودرو در اختیار مصرف کننده قرار بدهیم و با احتس��اب 
این تعداد، ثبت نام ها انجام می ش��ود. رایگانی در پاسخ به این سوال 
که بس��یاری از مردم معتقدند که اصاًل خودرو های اعالمی در قالب 
ط��رح پیش فروش وجود خارجی ندارد و تنها یک ش��وی تبلیغاتی 
اس��ت، گفت: ثبت نام ها محدود انجام می شود و خودرو های اعالمی 

هم وجود خارجی دارد، اما تعداد آنها بسیار محدود است.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات اظهار داشت: چند روز پیش 
با مس��ئوالن ایران خودرو جلس��ه داش��تیم و آن چیزی که دغدغه 
و هدف ما اس��ت این اس��ت ک��ه انجام تعهدات قبل خودروس��ازان 
به درس��تی انجام ش��ود. وی در رابطه با نتیجه این جلس��ات گفت: 
خودروس��ازان ملزم ش��دند تا پایان س��ال همه تعهدات قبل شان را 

به روز کنند تا فروش هم در سال آینده راحت تر انجام شود.

خودروس��ازان بزرگ جهان از حضور در نمایش��گاه های خودرو اهداف بسیاری را 
دنبال می کنند که یکی از مهمترین این اهداف را می توان فرصت گفت و گوی رو 

در رو با مشتریان، برشمرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، درست است که امروزه خودروسازان 
با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مختلف ارتباط بسیار نزدیک تری با 
مشتریان خود نسبت به دو دهه پیش دارند، اما این امکانات هیچ گاه موجب نشده 
اس��ت تا امکان حضور و دیدار رو در رو با مش��تریان با استفاده از فرصت حضور در 

نمایشگاه های خودرو را از دست بدهند.
 اص��ال به عبارت��ی می توانیم ادعا کنیم با پیش��رفت های دنیای ام��روز، یکی از 
اصلی ترین کاربردهای نمایشگاه های خودرو در سراسر جهان از جمله ایران همین 
فرصتی اس��ت که برای دیدار و گفت و گوی مس��تقیم بین بخش های مختلف یک 

شرکت خودروسازی و بازدیدکنندگان می تواند فراهم سازد.
 همین فرصت اس��ت که مدیران ارشد بزرگ ترین خودروسازان جهان را به پای 
ثابت حضور در غرفه های نمایشگاهی جهان تبدیل می کند همان گونه که بارها در 
اخبار مرتبط با نمایش��گاه های جهانی خودرو دیده و ش��نیده ایم که شخصی مانند 
کوروش منصوری به عنوان مالک ش��رکت مشهور تیونینگ منصوری در غرفه این 
ش��رکت حاضر می ش��ود و به گفت و گوی چهره به چهره با مشتریان و خبرنگاران 

می پردازد.  یقینا فرصت های اینچنینی برای گفت و گو با مش��تریان، تنها در زمان 
برگزاری نمایش��گاه های خودرو فراهم اس��ت چراکه در زمان هایی غیر از تایم های 
نمایش��گاهی یک مدیر پرمشغله خودروسازی مگر چقدر زمان می تواند به دیدار با 

افراد عادی اختصاص دهد.
همین اس��ت که خودروس��ازان از ابتدای س��ال، برنامه های خود برای حضور در 
هر نمایش��گاه و کارگاه هایی که قرار اس��ت با حضور مدیران آن شرکت برگزار شود 
را تدوین می کنند تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح بیش��ترین بهره برداری را از زمان 

برگزاری نمایشگاه های خودرو داشته باشند.
 این اتفاق هرچند در ایران به ش��کل و ش��مایل نمایش��گاه های بین المللی روی 
نمی دهد و مدیران عامل خودروسازی ها صرفا در روز نخست که ویژه خبرنگاران و 
متخصصان اس��ت حضور پیدا می کنند و در آن روز هم س��عی می کنند تا کمترین 
گفت و گویی را با حاضران داش��ته باش��ند، اما در س��ال های اخیر و نمایشگاه های 

بزرگی مانند مشهد و تهران، اتفاقات مثبتی در این حوزه روی داده است.
 گویاتری��ن مثال از اتفاقات خوش��ایند و مثبت این حوزه، نمایش��گاه 
خ��ودروی تهران 97 با آن ش��رایط ویژه و امنیتی اس��ت. امنیتی از آن 
نظر که برخی نهادهای مسئول در حوزه امنیت پایتخت با توجه به جو 
آن روزه��ای بازار و صنعت خودرو انتظار اتفاقاتی را داش��تند که به هر 

روی با سعه صدر و برنامه ریزی برگزارکنندگان نمایشگاه و شرکت های 
خودروسازی به بهترین نحو ممکن مدیریت شد.

 ش��رایط خطیر نمایشگاه سال 97 تهران به لطف حضور مدیران ارشد و گفت و 
گوی چهره به چهره با مشتریان معترض که در نمایشگاه حاضر شده بودند، مدیریت 
ش��د و همگان دیدیم که آن جمع کثیر از معترضان بدون ایجاد کمترین مش��کل 
امنیتی به اعتراض پرداختند و در این س��وی میدان، مدیران ارش��د و تصمیم گیر 
در خودروس��ازان توانستند با شنیدن درخواست های آنان به برنامه ریزی جهت رفع 

مشکالت بپردازند.
 تمام اتفاقات آن س��ال به لطف برگزاری نمایش��گاه خودروی تهران روی داد که 
امسال نیز در بهمن ماه قرار است میزبان خودروسازان و بازدیدکنندگان باشد با این 

تفاوت که امروز از شرایط بحرانی سال گذشته عبور کرده ایم.
 امیدواریم در نمایش��گاه خودروی تهران امس��ال، مدیران ارش��د ش��رکت های 
خودروس��ازی فرصت این دیدار را غنیمت ش��مارند و وقت بیشتری برای شنیدن 

حرف مشتریان و فعاالن بازار و صنعت خودرو اختصاص دهند.
 یادآور می ش��ود که قرار است چهارمین نمایشگاه خودرو، قطعات، لوازم یدکی و 
خدمات پس از فروش تهران، 2۴ تا 27 بهمن ماه امس��ال در مجموعه نمایشگاهی 

شهر آفتاب از ساعت 10 تا 17 میزبان عالقه  مندان و شرکت کنندگان باشد.

فرصتی برای تجدید دیدار رو در روی خودروسازان با مشتریان

پ��س از اصالح قیمت بنزین با وجود اعالم های مکرر مس��ئوالن مبنی بر عدم 
افزای��ش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی، هم��ه وعده های آنها در حد حرف 

ماند و به عمل نرسید.
به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو« به نقل از مهر،  بنا بر اطالعیه ش��رکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی طرح اصالح و س��همیه بن��دی بنزین برای تمام 
وس��ایل نقلیه بنزین س��وز از ساعت صفر 2۴ آبان ماه س��ال جاری آغاز و بر این 
اس��اس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 1.500 تومان و بنزین آزاد ۳.000 هزار 

تومان شد.
با وجود اینکه همه مس��ئوالن پس از اعالم ای��ن خبر با قاطعیت اعالم کردند 
که اصالح قیمت بنزین روی سایر خدمات و محصوالت تأثیری ندارد و قیمت ها 
کنترل می شود اما رصد بازار و حتی کرایه های حمل و نقل تاکنون چنین ادعایی 

را ثابت نمی کند.
البته ش��رایط در اس��تان پهناور سیستان و بلوچس��تان که بیش از 11درصد 
وس��عت ایران را به خود اختصاص داده است و بسیاری از زیرساخت ها در حوزه 
حمل و نقل عمومی هنوز در آن ایجاد و یا تکمیل نشده بسیار متفاوت تر است.

در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان برای رفت��ن از ش��مالی ترین نقطه آن به 
جنوبی ترین نقطه باید بیش از 900 کیلومتر راه را پیمود.

در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان برای رفت��ن از ش��مالی ترین نقطه آن به 
جنوبی ترین نقطه باید بیش از 900 کیلومتر راه را پیمود در ش��رایطی که مردم 
بس��یاری از روس��تاها و حتی ش��هرها از حداقل امکانات بی بهره هستند و برای 

بسیاری از کارهای شان از جمله درمان باید به مرکز استان سفر کنند.
البته مردم سیستان و بلوچستان به هیچ عنوان با موضوع سهمیه بندی بنزین 
غریبه نیستند زیرا سال هاست که به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت بنزین در 
این استان مرزی سهمیه بندی است اما حاال با کاهش سهمیه بنزین و با توجه به 
اینکه زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل عمومی وجود ندارد و با توجه به 
اینکه مس��ئوالن هم درخصوص عدم افزایش قیمت ها به قول خودشان به خوبی 

عمل نکردند مشکالت چند بار شده است.
قیمت کرایه ها در شهر زاهدان افزایش داشته است

یکی از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قیمت 
حمل و نقل در این شهر پس از افزایش قیمت بنزین افزایش چشمگیری داشته 

اس��ت. ابوالفضل طاهری با اش��اره به اینکه نظارت مناس��بی در خصوص کرایه 
خودروهای شخصی در شهر زاهدان وجود ندارد، افزود: متأسفانه در شهر زاهدان 

به جز چند مسیر به هیچ عنوان تاکسی خطی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از همین رو به دلیل اینکه تاکس��ی خطی وجود ندارد ما مجبور 

هستیم که مسیرها را به صورت تاکسی دربست طی کنیم.
این ش��هروند زاهدانی گفت: به همین دلیل در بسیاری از موارد چون تاکسی 
پیدا نمی کنیم مجبور هس��تیم از خودروهای ش��خصی اس��تفاده کنیم که هیچ 

نظارتی بر قیمت آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: ممکن اس��ت قیمت کرایه تاکسی ها زیاد افزایش پیدا نکرده 
باش��د اما چون تاکس��ی در شهر کم اس��ت ما برای طی کردن برخی از مسیرها 

دو تا سه برابر کرایه بیشتر به خودروهای مسافربر شخصی پرداخت می کنیم.
وی بیان داش��ت: البته قیمت تاکسی های اینترنتی هم نسبت به قبل از طرح 

سهمیه بندی مقداری افزایش داشته است.
موضوع س��همیه بندی بنزین آنقدر برای مردم اس��تان سیس��تان و بلوچستان 

مشکالت ایجاد کرده که مسئوالن هم نسبت به آن واکنش نشان دادند.

غالمعل��ی جعفرزاده نماینده مجلس در مورد احتمال تک ترخی ش��دن قیمت 
بنزین در بودجه 99 گفت مجلس در سال 9۸ به خاطر تایید حکم حکومتی در 
مورد بنزین نمی توانست ورود پیدا کند اما در سال 99 با چند شرط می تواند به 
موضوع بنزین ورود داش��ته باشد. اصل 75 قانون اساسی می گوید ما حق نداریم 
یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی توانیم هزینه آن را افزایش 
دهی��م در واقع درآمد را می توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می توانیم کاهش 

دهیم ولی عکس آن را نمی توانیم عمل کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه  ادامه داد:  دولت مدعی اس��ت از حی��ث افزایش قیمت بنزین ۳1هزار 
میلی��ارد درآم��د دارد اگر فرمولی ما در مجلس تهیه کنی��م که ۳1هزار میلیارد 
تومان به اضافه یک ریال بیش��تر ش��ود و درآمد دولت تامین شود آقایان دولت 

نمی توانن��د اعتراض کنند. در ح��ال حاضر از محل افزایش قیمت بنزین ۳1هزار 
میلیارد ریال درآمد کس��ب می ش��ود که م��ا این عدد را ب��ا فرمولی که طراحی 

کرده ایم به دولت می دهیم.
نماینده رش��ت در مجل��س افزود: ما در محاس��بات مان گفته ای��م اگر بنزین 
تک نرخی بخواهیم داشته باشیم باید بین هزار و 700تومان تا 2 هزار تومان یک 
نرخ را ثابت کنی��م و 100درصد با این قیمت، عدد۳1هزار میلیارد تومان دولت 
نیز تامین می شود، برآوردهای ما می گوید اگر قیمت بنزین را حتی 2 هزار تومان 

تعیین کنیم چیزی بالغ بر ۴0 هزار تومان درآمد حاصل می شود.
جعفرزاده تاکید کرد: ما طبق اصل 75نمی توانیم درآمد دولت را کاهش دهیم 
و بای��د آن را افزای��ش دهیم پس باید  مصوبه ای در کمیس��یون تلفیق و صحن 
علنی در الیحه بودجه 99داشته باشیم که ۳1هزار میلیارد تومان از محل اصالح 

قیمت بنزین تامین شود.
وی اضافه کرد: ما در کمیسیون برنامه و بودجه به اتفاق دیگر خبرگان مجلس 
کار کارشناس��ی حرفه ای در این زمینه انجام داده اند که در عین حال که مغایر 
اصل 75نباشد، اصل 51 و 52 را نیز خدشه دار نکند و جلوی رانت و فساد را هم 

بگیرد درآمد دولت تامین و رضایت مردم هم جلب شود.
ای��ن نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد: با بنزین تک نرخ��ی یعنی نرخی ثابت 
بین هزار و 700 تومان تا 2 هزار تومان هم اصل 75 رعایت می ش��ود، هم مردم 
رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فس��اد هم 
گرفته می ش��ود. قرار است  این پیشنهاد در کمیس��یون تلفیق و صحن مجلس 
مطرح ش��ود و عقالنی این اس��ت که کمیس��یون با آن موافقت کند، دولت  نیز 

دلیلی برای مخالفت ندارد مگر اینکه بخواهد مردم را اذیت کند.

قیمت هایی که با بنزین افزایش پیدا کرد و مسئوالنی که نظارت ندارند

تک نرخی کردن بنزین در دستور کار مجلس

با بنزین هزار و ۷00 تومانی هم مردم راضی هستند هم دولت

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
8 دی 1398

شماره 1461



کسب و کارامـروز8

ای��ن گفته که مناطق کم برخوردار کش��ور با تکیه بر »داش��ته ها« و »ذخایر 
طبیعی« خود و با اس��تفاده از ابزار ش��رکت های خالق می توانند به درآمدزایی 
برس��ند، کلیشه نیس��ت و ریش��ه در واقعیت دارد. چند جوان اهل سیستان و 

بلوچستان با اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی، 
کویرگردهای��ی از ده ها کش��ور جه��ان را به این 

استان دعوت کرده اند.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادریس 
حسن پور، مدیر ش��رکت خالق گردشگری کویر 
ادیت��ال در این   باره اظهار ک��رد: کویر لوت واقعاً 
سحرانگیز است و با توجه به اینکه بخش عمده ای 
از این کویر در اس��تان سیستان و بلوچستان قرار 
دارد، با خود فکر کردی��م که چرا از این ظرفیت 
طبیعی بهره مند نشویم. با توجه به اینکه تاکنون 
به آن صورت برای مواردی مانند آفرودسواری از 
این قس��مت از کویر لوت اس��تفاده ای نشده بود، 

طبیعتاً کار، چندان راحت نبود.
مدیر این ش��رکت خالق در ادامه با اش��اره به چالش های توسعه کار، افزود: 
در ابتدا این شرکت گردشگری را به عنوان شرکت خالق، هویت بخشی کردیم 

و ب��رای اس��تقرار در مرکز ن��وآوری صنایع خالق پارک علم و فناوری اس��تان 
سیستان و بلوچستان نیز درخواست دادیم.

وی ادامه داد: خوش��بختانه این قبیل مشاغل اشتغال زایی بسیار خوبی برای 
استان به همراه دارد. بیش از 15 نفر از جوانان 
محل��ی را برای اموری مانن��د جمع آوری هیزم، 
تهی��ه غذا، حراس��ت و نگهبانی و ... اس��تخدام 

کردیم.
به گفته این فعال کارآفرین، عالوه بر این یک 
تیم 15 نفره نیز به صورت ثابت مس��ائلی مانند 

تور لیدری و نظایر این را عهده دار هستند.
گردش��گران معم��والً از روس��تاهای اطراف، 
محصوالت��ی مانن��د صنایع دس��تی خریداری 
می کنن��د که کم��ک خوبی ب��رای اقتصادهای 
کوچ��ک محلی اس��ت. وی با بی��ان این مطلب 
گف��ت: در روزهای اول، توره��ای کویرگردی را 
با 50 نفر ش��روع کردیم، اما به دلیل اس��تقبال 
صورت گرفته، اکنون ظرفیت پاس��خگویی به همه تقاضاها را نداریم، به وسیله 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی، توانسته ایم جاذبه های گردشگری استان را به 

عالقه مندانی از سراسر جهان معرفی کنیم.

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان اصفهان با اش��اره به اینک��ه بهبود فرهنگ کار، 
مهم ترین راه برای رسیدن به محیط کاری مطلوب با بهره وری باال است، گفت 

استفاده از نخبگان در تدوین راه های رسیدن به این مهم ضروری است.
منصور شریعتی در نشست شورای هماهنگی 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی اس��تان با اشاره به 
مهم ترین تفاوت بین مستعدبرتر با نخبه، گفت: 
براس��اس تعاریف بنیاد مل��ی نخبگان، نخبه به 
فرد برجس��ته و کارآمدی اطالق می ش��ود که 
اثرگذاری وی در تولید و گس��ترش علم و هنر 
و فن��اوری و فرهنگ س��ازی و مدیریت کش��ور 

محسوس باشد.
وی افزود: »اس��تعداد برتر« به فردی اطالق 
می ش��ود که به  صورت بالقوه نخب��ه بوده ولی 
هن��وز زمینه های الزم برای شناس��ایی کامل و 
یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.

شریعتی در ادامه با مقایسه بین نیروی انسانی 
ش��اغل در دانش��گاه های دولت��ی و خصوصی کش��ور، گفت: در دانش��گاه های 
غیردولت��ی با یک س��وم نیروی دانش��گاه های دولتی به  تمام��ی وظایف محوله 
رس��یدگی می کنند و این نش��ان دهنده بهره وری بس��یار باالتر بخش خصوصی 

در مقایس��ه با بخش دولتی است. ش��ریعتی ضمن برشمردن نقش پژوهش در 
اس��تخدام نیروی کار، بر لزوم  افزایش  فرهن��گ کار در محیط کاری در ایران 
تاکید کرد و اظهار داش��ت: سیستم ها و ادارات موجود در کشور و شرکت های 
خصوصی باید نخبه خواه باشند و تمام تالش 
خود را برای بهره من��دی از توان نخبگانی به 
کار گیرند. وی با اش��اره به تس��هیالت شهید 
تهرانی مق��دم در بنیاد ملی نخب��گان، گفت: 
این تس��هیالت در زمینه جذب و به کارگیری 
مس��تعدان برتر در ش��رکت های دانش بنی��ان 
است که بنیاد ملی نخبگان بخشی از حقوق و 
مزایای این افراد را تا دو سال متقبل می شود؛ 
امیدواری��م این ط��رح از طرف ش��رکت های 
خصوصی و دانش بنیان با اس��تقبال مواجه و 
این امر به نهادینه نشدن  فرهنگ نخبه گماری 
کم��ک کن��د. رئیس بنی��اد نخبگان اس��تان 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه نقش محی��ط کار در 
بهره وری نیروی ش��اغل، گفت: براس��اس پژوهش ها ۳0 تا ۴0درصد بهره وری 
مرب��وط ب��ه مهارت ها و تخصص نی��روی کار و مابقی مربوط ب��ه فضای کاری، 

مدیریت کارمندان و دیگر شاخصه های حاکم بر محیط کار است.

نقش اصالح فرهنگ کار در افزایش بهره وریکسب وکار کویرنشینان رونق گرفت

۴0 س��ال از تولید نخس��تین بازی رایانه ای و عرضه آن به بازارهای 
بین الملل��ی می گ��ذرد. با اس��تقبال از این بازی ها، صنع��ت بازی های 
رایان��ه ای به یک��ی از پرطرفدارترین و پرس��ودترین صنایع دیجیتالی 
تبدیل ش��ده اس��ت.  در این بازی ها کاربران در تعامل با یک نمایشگر 
پویا برای رس��یدن به ی��ک هدف نهایی در مدت زم��ان محدود تالش 
می کنند ؛هدفی که تحقق آن منوط به صرف منابع شناختی و انعطاف 

حرکتی، به ویژه در ناحیه دست ها و انگشتان است.
رواج بازی های رایانه ای باعث ش��ده اس��ت پژوهش��گران مختلف به 
مطالعه تأثیر این نوع بازی ها بر کاربران آن بپردازند. یکی از مهمترین 
رویکردهای مطالعاتی که از ابتدای تولید بازی های رایانه ای مطرح شد 
و همچنان با ش��دت ادامه دارد، رویکرد ش��ناختی، یعنی مطالعه تأثیر 

بازی های رایانه ای بر کارکردهای شناختی انسان است.
از س��وی دیگر، عالقه ک��ودکان به بازی های رایانه ای موجب ش��ده 
محققان و طراحان نظام های آموزشی به استفاده از بازی های رایانه ای 
برای آموزش و بازی ها و تمرین های تقویت کننده کارکردهای شناختی 
بپردازن��د. قوت بازی های رایانه ای در درگیر کردن کاربران اس��ت و از 
مفاهیمی چ��ون بازی نمایی، به عنوان مولفه های��ی برای درگیرکردن 

کاربران استفاده می شود.
 بازی های ش��ناختی نمونه ای از بازی های جدی محس��وب می شود، 
زیرا برای هدفی فراتر از س��رگرمی، یعنی بهبود مولفه های ش��ناختی 
طراحی ش��ده اند و این به دلیل قابلیت بازی ها در جلب توجه بازیکن 
و درگیرس��اختن اوس��ت. طبیعتاً در این میان سواالتی به ذهن خطور 

می کند که در این گزارش به برخی از آنها پاسخ می دهیم.
 کدام مولفه های شناختی توسط بازی های شناختی قابل 

فعال سازی و بهبود است
تمام مولفه های شناختی را می توان در بازی ها درگیر و انتظار بهبود 
آنها را داشت. مولفه های شناختی که در حال حاضر مورد توجه جدی 
ق��رار گرفته اند عبارتند از: حافظه کاری، تمرک��ز و توجه، کارکردهای 
اجرایی، شناخت بصری- فضایی، هماهنگی و کنترل حرکتی، تصمیم 
گی��ری و قضاوت، ش��ناخت اجتماع��ی و هیجانات. البته با پیش��رفت 
فناوری واقعیت مجازی و گسترش امکانات آن، امکان تولید بازی های 
ش��ناختی واقعی تر، همچون واقعیت افزود  که بتواند به طور طبیعی تر 

مولفه های شناختی را درگیر کند، وجود دارد.
 تفاوت بازی های شناختی با بازی های عادی چیست

به گفت��ه هادی مرادی عضو هیأت علمی دانش��کده فنی دانش��گاه 
تهران، بازی های ش��ناختی ب��ه گونه ای طراحی می ش��ود که بر روی 
یک یا چند مولفه مش��خص شناختی تمرکز کنند. در مقابل بازی های 
عادی که به طور طبیعی درگیر بعضی از مولفه های شناختی می شود، 
تمرکزی بر روی مولفه ش��ناختی خاصی ندارد. ب��رای درک بهتر این 
تفاوت می توان به تفاوت بین ورزش هایی که با هدف فیزیوتراپی تجویز 
می ش��ود و ورزش های��ی که فرد داوطلبانه ب��رای تفریح انجام می دهد 

توجه کرد.
در فیزیوتراپی تمرکز ورزش بر روی یک یا چند عضله خاص است تا 
آن عضله یا عضالت ترمیم یا تقویت ش��ود. در مقابل، در ورزشی مانند 
فوتبال، در عین فعال بودن عضالت بازیکن، بر یک عضله خاص تمرکز 
نیس��ت، بلکه فعالیتی عمومی است. به همین علت بازیکن آسیب دیده 

فوتبال، از بازی منع می شود و باید به فیزیوتراپی بپردازد.

 از سوی دیگر، تمامی ورزشکاران حرفه ای، جدای از تمرینات ورزش 
تخصصی خود، به بدنس��ازی نی��ز می پردازند تا عضالت آنها به صورت 
متمرکز تقویت شود. همین تفاوت بین بازی های  شناختی و بازی های 
رایانه ای معمولی وجود دارد. در بازی های رایانه ای معمولی مولفه های 
ش��ناختی چون حافظه کاری و توجه درگیرند، بنابراین تمرکز بر روی 
آنها نیست و بعضاً می توان بدون درگیری جدی آنها بازی را ادامه داد. 
به همین خاطر در بازی های معمولی، کاربر ممکن اس��ت ساعت ها در 
حال بازی باش��د، بدون آنکه احساس خستگی کند بنابراین بازی های 
شناختی می توانند بسیار انرژی بر بوده، باعث خستگی مغز انسان شوند 
و توصیه می ش��ود این بازی ها در بازه زمانی محدود به کار رود و ادامه 

بیش از حد آنها توصیه نمی شود.
 مقبولیت بازی های شناختی در برابر بازی های معمولی رایانه ای 

چگونه است
میزان پذیرش بازی های رایانه ای ش��ناختی در تعداد بسیار کمی از 
مطالعات مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت، برای مثال در تحقیقی که 
درباره یکی از بازی های مبارزه ای تولیدی شرکت نینتندو، به نام ماریو 
در مورد جمعیت سالمندان انجام گرفت، پرسشنامه ای مبنی بر میزان 
مقبولی��ت این بازی به افراد داده ش��د. تحلیل نتایج این پرسش��نامه 
نش��ان داد که بازی ماری��و از دیدگاه افراد مزبور لذت بخش نیس��ت و 
نمی توان��د تغییراتی را در کارکرد مغز آنه��ا به وجود آورد.  در مطالعه 
دیگری که با اس��تفاده از بازی های ش��رکت لوماسیتی با هدف بهبود 
کارکردهای ش��ناختی و به عنوان بخش��ی از برنامه بازتوانی شناختی 
کودکان س��رطانی، صورت گرفت، می��زان مقبولیت آن ۸1درصد  بود 
که رقم قابل مالحظه ای اس��ت.  پژوهش دیگری نیز درخصوص میزان 
پذیرش و رضایت کاربران یک بازی تقویت ش��ناختی بر روی بیماران 
سرطانی انجام گرفته است و در آن دو روش آموزش راهبردهای بهبود 
حافظه و بهبود س��رعت پردازش اطالعات مقایس��ه شده است. نتیجه 
این مقایسه یکسان بودن میزان رضایت و پذیرش هر دو روش از سوی 
بیماران بود.   با توجه به بررس��ی های صورت گرفته، می توان گفت که 
درباره پذیرش و مقبولیت بازی های شناختی از نظر کاربران تحقیقات 
کمی انجام ش��ده اس��ت و ضروری است مطالعات بیشتری انجام شود. 
اهمیت این نوع مطالعات برای این است که می تواند ضمن ترویج این 
بازی ه��ا در زندگی روزانه مردم همچون یک فعالیت س��رگرم کننده، 
طراحان این بازی ها را در تولید بازی های جذاب تر که مورد اس��تقبال 
کاربران قرار گیرد، یاری کند. می توان انتظار داش��ت که س��یر تکامل 
این نوع بازی ها منجر به طراحی بازی های ش��ناختی شود که همانند 
بازی های اتومبیلرانی پرطرفدار باشد. استفاده از مولفه های بازی نمایی، 
همچون کارگروهی، شخصی سازی، حل مسئله، برد و باخت و اکتشاف 

می تواند به جذابیت بازی های شناختی کمک کند.
بازی های شناختی برای چه رده سنی مناسب است

با توجه به اینکه بازی های شناختی با تمرکز روی تقویت مولفه های 
شناختی طراحی و ساخته می شود، استفاده از این بازی ها برای تمامی 
س��نین و گروه ها قابل توصیه اس��ت. پ��س با توجه به نی��از کودکان، 
نوجوانان، س��المندان و بیماران اس��تثنایی همچون کودکان مبتال به  
ADHD ، ب��ه تقویت مولفه های ش��ناختی خود، این بازی ها بیش��تر 

برای این دسته از افراد به کار می رود.
isti :منبع

یکـی از کاربران سـایت Reddit به مناسـبت تعطیالت سـال نو میـالدی، هدیه ای 36 
کیلویی از بیل گیتس دریافت کرد.

»شـلبی«، گیرنده خوش شـانس این بسـته در سـایت تبادل هدیه کریسمس که توسط 
سایت ردیت تدارک دیده می شود، ثبت نام کرد و اواخر ماه دسامبر بسته ای 36 کیلوگرمی 

از طرف فردی با نام کاربری »thisisbillgates« دریافت کرد.
بـه گزارش دیجیاتو به نقل از بیزینس اینسـایدر، شـلبی با انتشـار پسـتی در سـایت 
RedditGifts گفـت کـه کمک گیتس به انجمـن قلب آمریـکا )AHA( از طرف مادرش 
که اوایل سـال جاری میالدی فوت کرده، ارزشـمندترین هدیه ای بـوده که از هم بنیانگذار 

مایکروسافت دریافت کرده است.
بسـته ارسـالی از طرف گیتس آنقدر بزرگ بود که درون ماشین شلبی جای نگرفت و او 
و همسـرش مجبور شدند بسـته را در محل اداره پسـت باز کنند. درون بسته یک پوستر 
با دسـت نوشـته گیتس و چندین هدیه که با دقت براساس عالقه مندی های شلبی انتخاب 

شده بودند، قرار داشتند.
لیسـت تمام هدایایی که بیل گیتس برای شـلبی ارسال کرده اسـت را در ادامه مالحظه 

می کنید:
• پنج کتاب پیشنهادی گیتس برای مطالعه در سال 201۹

• کاله بابانوئل با تم هری پاتر
 The کاراکتر لینـک در بازی Hylian Shield یـک جفت گوشـواره با الهـام از سـپر •

Legend of Zelda
Legend of Zelda لحاف دست دوز •

• هماویز با پشه بند
• چندین نوع شکالت

• هفت بسته بیسکوییت اوریو در طعم های مختلف
• اسباب بازی های گربه

بیل گیتس مخفیانه بابانوئل شد؛ ارسال هدیه 36 کیلویی به گیرنده خوش شانس

هدفی فراتر از سرگرمی

دریچــه

دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان 
اینکه بس��ته های حمایتی و تشویقی در حوزه زیست فناوری دریا تهیه شده است، گفت 

تالش می کنیم کسب وکارهای جدیدی در این حوزه راه اندازی کنیم.
یکی از اقدامات ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای توسعه فناوری های زیستی حوزه دریا، تشکیل کارگروهی در این حوزه بود. در این 
کارگروه، خدمات رسانی به صنایع مختلف و رفاه انسانی با تاکید بر حفظ محیط زیست 

دریایی و توسعه پایدار منابع دریایی مدنظر قرار گرفته است.
تعیین اولویت ها و برنامه های مرتبط با توس��عه زیس��ت فناوری دریا در برنامه ششم 
توسعه و تدوین نقشه راه توسعه حوزه زیست فناوری دریا از مهم ترین اولویت هایی است 

که در این کارگروه بر آن تاکید شده است.

کسب وکارهای جدید زیستی دریایی 
به میدان می آیند

یکشنبه
8 دی 1398

شماره 1461
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رئی��س بنیاد نخبگان اس��تان خراس��ان جنوبی گفت تاریخ به دس��ت افراد 
هدفمند و بزرگ ساخته می شود و این افراد هستند که تاریخ را رقم می زنند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، مراس��م تجلیل و تکریم 
از مق��ام علمی دکت��ر علی محمد ولوی؛ اس��تاد 
تاریخ دانشگاه الزهرا)س( به همت بنیاد نخبگان 
خراس��ان جنوبی و با حضور جمعی از سرآمدان، 
دانش��گاهیان و فرهیختگان اس��تان در دانشگاه 
بیرجند برگزار شد. در این مراسم، سید سعیدرضا 
احم��دی زاده الگوس��ازی، برندس��ازی و معرفی 
مش��اهیر و تبیی��ن آثار و روش و منش اس��اتید 
ش��امخ را از مهمترین اهداف برگزاری برنامه های 
تکریم دانس��ت. وی با بی��ان اینکه اخالق مداری، 
آزادگ��ی، مردانگی و جوانمردی اس��تاد ولوی از 
ویژگی های ش��خصیتی این استاد برجسته است، 
افزود: دانش��جوپروری و عزم راسخ در اشاعه علم 
تاریخ و تأسیس انجمن های متعدد علمی از جمله 

انجمن ایرانی تاریخ و نش��ریات متعدد از اقدامات ش��اخص این استاد برجسته 
است. احمدی زاده با اشاره به اینکه تاریخ یعنی آینده تغییر و تحول، ادامه داد: 
تاریخ به دس��ت افراد هدفمند و بزرگ س��اخته می شود و این افراد هستند که 

تاریخ را رقم می زنند. رئیس بنیاد نخبگان اس��تان خراس��ان جنوبی با اشاره به 
س��خن بزرگان درباره اهمیت شناخت تاریخ، گفت: مارکوس گارودی می گوید 
» مردمانی بدون ش��ناخت فرهنگ و اصالت و تاریخ گذشته خود مثل درختی 
بدون ریش��ه هس��تند« و یا ژنرال دوگل معتقد 
بود »ملت ها به تاریخ خود زنده اند.« ش��یلر نیز 
در جایی نوشته است »تاریخ به ما می آموزد که 
از گذشته چه درسی برای آینده بگیریم.« تمام 
این موارد حاکی از اهمیت علم تاریخ است. وی 
اظهار داشت: تاریخ تکرار آینده است و ملتی که 
تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار است. تاریخ 
با فداکاری رش��د می کند؛ یک نس��ل باید برای 
رفاه نس��ل پس از خود ف��داکاری کند. اهمیت 
تاریخ در آینده یک جامعه سبب می شود بعضی 
کشورهای جدیدالتاسیس به دنبال تاریخ سازی 
و هویت س��ازی برای خود باش��ند تا قهرمانان و 
اسطوره های خود را به عنوان الگو برای مردم و 
جهان معرفی کنند؛ مانند جمهوری آذربایجان که نظامی گنجوی را از آن خود 
می داند یا ازبکس��تان که مدعی ابن سینا اس��ت و یا ترکیه که موالنا را شاعری 

تُرک بیان معرفی می کند.

ب��رای تبیی��ن اهداف و چش��م اندازهای برگ��زاری پنجمین جش��نواره ملی 
اس��باب بازی، نشس��ت خبری ای��ن رویداد با حض��ور رئیس، دبی��ر و مدیران 

بخش های مختلف جشنواره ملی اسباب بازی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، حوزه بازی و اسباب بازی به دلیل نقش 
کلیدی که در ترویج فرهنگ ایرانی اس��المی در 
میان کودکان و نسل آینده ساز دارد، مورد توجه 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ق��رار دارد. 
نمایش��گاه ترویجی بازی و اس��باب بازی از جمله 

رویدادهای ترویجی در این حوزه است.
برای تبیین اهداف و چش��م اندازهای برگزاری 
پنجمین جش��نواره ملی اس��باب بازی، نشس��ت 
خبری این رویداد با حضور رئیس، دبیر و مدیران 
بخش های مختلف جش��نواره ملی اس��باب بازی 
برگزار ش��د. سیدامیر آقایی، مدیر بخش ترویجی 

بازی و اس��باب بازی و دبیر کارگروه رس��انه و محتوای دیجیتال س��تاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز، در این نشست اظهار کرد: با توسعه فناوری و تاثیر 
روزافزون آن بر رشد کودکان و نوجوانان، به کارگیری روش های آموزشی نوین، 

گیرا و ماندگار، اهمیت بس��زایی در تعلیم و تربیت یافته اس��ت. این کارشناس 
حوزه فناوری های نرم و هویت س��از گفت: یکی از مناس��ب ترین و پربازده ترین 
روش های آموزشی و تربیتی، آموزش بازی محور است. با توجه به تأثیر شگرفی 
که روش های آموزش��ی و تربیتی بازی محور بر 
تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دارد، س��تاد 
توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با همکاری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اقدام 
ب��ه برگزاری دومین نمایش��گاه ترویجی بازی و 

اسباب بازی کرده است.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه نقش ویژه آموزش 
با اس��تفاده از ابزارک های بازی و اس��باب بازی 
اظه��ار کرد: با نگاه ویژه به آموزش بازی محور و 
ایجاد بستر مناسب برای فعالین این حوزه، 27 
مجموع��ه منتخب فعال محص��والت خود را به 
صورت تجربه ب��ازی در غرفه ها به عالقه مندان 
عرضه می کنند. این 27 مجموعه منتخب بازی ها و اس��اب بازی های منتخب را 
در حوزه هایی مانند: »روباتیک«، »س��المت«، »هوافضا«، »منطقی و ریاضی«، 

»باغبانی«، »ایمنی« و ... را محتواسازی کرده اند.

شرکت  های خالق در نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی حضور می یابندتاریخ به دست افراد هدفمند و بزرگ ساخته می شود

نوآوری ه��ای مختلف بازار موبایل در س��ال 2019 به اوج خود 
رس��ید. با کمک فناوری ه��ای جدید از جمل��ه 5G موبایل هایی 
س��اخته و رونمایی ش��دند که به طور حتم نقط��ه عطفی در این 

صنعت به حساب می آیند.
ب��ه گزارش مه��ر، 2019 میالدی س��الی از پ��ر از نوآوری های 
مختل��ف در ب��ازار موبایل بود. به گفته کارشناس��ان بس��یاری از 
فناوری های عرضه شده در سال جاری میالدی در حقیقت بنیانی 
برای نوآوری هایی هس��تند که در سال های آینده عرضه می شوند. 
در ای��ن گ��زارش به برخ��ی از نوآورانه ترین موبایل ه��ا در 2019 

میالدی اشاره می کنیم.
این موبایل ها به نوبه خود بسیار نوآورانه هستند و مسیر را برای 

تولید دستگاه هایی نوین و جالب را هموار می کنند:
سامسونگ گلکسی فولد

طرفداران و کارشناس��ان بازار از مدت ها قب��ل منتظر رونمایی 
موبایل گلکس��ی فولد سامس��ونگ با نمایش��گر تاش��و بودند. این 
دستگاه در 2019 برای فروش عرضه شد. البته عرضه این دستگاه 
برای فروش چندان س��اده نبود، نمایش��گر این موبایل اختالالتی 
داش��ت. اما به هرحال نس��خه ارتقایافته آن در بازار جهانی عرضه 
شد. نمایش��گر موبایل یک پنل OLED تاشو است که در حالت 
ب��از به یک تبلت 7.۳ اینچی تبدیل می ش��ود. ل��والی این موبایل 
بس��یار دقیق طراحی ش��ده و دارای شش دوربین است. پشت آن 
س��ه دوربین نصب شده، دو دوربین س��لفی نیز در دستگاه وجود 
دارد. همچنین یک دوربین باالی نمایشگر خارجی دستگاه وجود 

دارد. یک نسخه گلکسی فولد با فناوری 5G همخوانی دارد.
هوآوی میت ایکس

ع��الوه بر سامس��ونگ، ه��وآوی نیز از نخس��تین موبایل تاش��و 
خ��ود به نام » ه��وآوی میت ایکس« رونمایی کرد. این دس��تگاه 
برخالف گلکس��ی فولد در بازار جهانی عرضه نشد و فقط منحصر 
به بازار چین اس��ت. البته احتماال نسخه ارتقایافته آن سال آینده 
در سراس��ر جهان عرضه می ش��ود. یک ویژگ��ی متمایز دیگر این 
دس��تگاه نسبت به گلکس��ی فولد، وجود نمایشگر تاشوی خارجی 
اس��ت. این بدان معنا اس��ت که هنگام تاش��دن موبایل دو پنل به 
وجود می آید. هنگام باز شدن دستگاه، یک نمایشگر هشت اینچی 
در اختیار کاربر قرار می گی��رد. این موبایل دارای تنظیمات چهار 
دوربینی اس��ت که دو دوربین در پشت و دو دوربین در جلوی آن 

نصب شده اند.
هوآوی پی 30 پرو

موبای��ل هوآوی پی ۳0 پرو به دلی��ل تنظیمات جالب و متمایز 
دوربین های��ش، از نوآورانه تری��ن موبایل ه��ای 2019 میالدی به 
حساب می آید. عملکرد دوربین دستگاه در نور اندک بسیار خوب 
اس��ت و حسگرRYYBدر آن به کار رفته که البته سبب می شود 
هال��ه ای زردرنگ در تصاویر به وجود بیاید، اما عملکرد دوربین را 
در ن��ور کم ارتقا می ده��د. همچنین هوآوی پی ۳0 پرو دارای لنز 
تله فوتو با زوم اپتیکال پنج برابری و زوم هیبرید 10 برابری است.

شیائومی می میکس آلفا
این دس��تگاه نخستین موبایل جهان با نمایشگری است که دور 
دستگاه می پیچد. از هر زاویه ای به این موبایل نگاه کنیم، نمایشگر 
آن قابل مش��اهده است و زیر دورتا دور دستگاه را پوشانده است. 
قطر پنل نمایش��گر 7.92 اینچ اس��ت. ش��یائومی می میکس آلفا 

همچنین نخس��تین موبایل��ی بود که دوربین 10۸ مگاپیکس��لی 
داشت. البته این موبایل کمی گرانقیمت است و با برچسب 2500 

یورویی شاید همه قدرت خرید آن را نداشته باشند.
نوبیا آلفا

این دس��تگاه در کنگره جهانی موبایل 2019 رونمایی شد. نوبیا 
آلفا موبایلی است که دور مچ دست می پیچد. این نخستین ساعت 
هوشمند با نمایشگر تاشو است که می توان از آن به عنوان موبایل 
 OLED نیز اس��تفاده کرد. دس��تگاه مذکور دارای یک نمایشگر
چهار اینچی انعطاف پذیر با وضوح 9۶0 در 192 پیکس��ل اس��ت. 
 ۴G و اینترنت eSIM ای��ن دس��تگاه دارای دوربینی اس��ت و از
پش��تیبانی می کند. در ساعت هوش��مند/ موبایل مذکور از تراشه 
اس��نپ دراگون Wear2100 اس��تفاده شده که با یک گیگابایت 

RAM و هشت گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی می شود.
این موبایل هوشمند به وای فای و بلوتوث نیز مجهز است.

موتوروال ریزر 201۹
گوش��ی جدید موتوروال در حقیقت احیای یک موبایل محبوب 
این برند اس��ت که در زمان عرضه به موفقیت زیادی دست یافت. 
موتوروال ریزر2019 مانند نس��خه قدیمی طراحی صدفی ش��کل 
دارد. نکته متمایز نمایش��گر تاش��و آن است. این دستگاه برخالف 
گلکس��ی فولد و میت ایکس پس از باز شدن به یک تبلت تبدیل 
نمی شود. نمایش��گر داخلی آن ۶.2 اینچی است و به همین دلیل 
بسیار جمع و جور است. این موبایل در حالت تاشده را می توان به 

راحتی در جیب جای داد.
پالم

چند سال قبل شرکت پالم یکی از برترین تولیدکنندگان موبایل 
بود. اکنون بس��یاری از افراد حتی نمی دانند پالم چه برندی است. 
با این وجود این ش��رکت دس��تگاه نوآورانه جدیدی به بازار عرضه 
کرده است. دستگاه جدید یک موبایل ۳.۳ اینچی است که قابلیت 
یکپارچه س��ازی آن با موبایلی بزرگ تر وجود دارد. کاربر می تواند 
با اس��تفاده از آن تماس بگیرد و پیامک ارس��ال کند. عالوه بر آن 
موبایل جدید پالم از eSIM و LTE پش��تیبانی می کند. موبایل 

مذکور حتی ضد آب است و گواهینامه IP۶۸ را نیز دارد.
انرجایزر پاور مکس پی 18کی پاپ

این دس��تگاه بیشتر ش��بیه یک آجر است. موبایل مذکور دارای 
باتری بزرگ 1۸ هزار میلی آمپری است که یک بار شارژ آن برای 
چهار روز گوش کردن به موس��یقی و دو روز تماشای ویدئو کافی 
اس��ت. این موبایل با تنظیمات دوربین دو تایی پاپ آپ ارائه شده 

و می توان از آن به عنوان پاور بانک نیز استفاده کرد.
البت��ه نکته جالب آن ضخامت 1۸ میلیمتری دس��تگاه اس��ت. 
برنام��ه انرجای��زر برای جمع آوری س��رمایه و تولی��د تجاری این 
موبایل شکس��ت خورد و این ش��رکت فقط توانست 15 هزار دالر 

جمع آوری کند.
موبایل سرفیس دو

مایکروس��افت با این دس��تگاه به ب��ازار موبایل بازگش��ت. البته 
دس��تگاه Surface Duo در 2020 رونمایی می شود اما شرکت 
از هم اکنون مش��خصات آن را اعالم کرده اس��ت. سرفیس دو یک 
موبایل تاشو با دونمایشگر جداگانه است که به کاربر اجازه می دهد 
همزمان در هر نمایش��گر از اپلیکیشن هایی مختلف استفاده کند. 

دستگاه مذکور مجهز به اندروید است.

شده بودند، قرار داشتند.
لیسـت تمام هدایایی که بیل گیتس برای شـلبی ارسال کرده اسـت را در ادامه مالحظه 

می کنید:
• پنج کتاب پیشنهادی گیتس برای مطالعه در سال 201۹

• کاله بابانوئل با تم هری پاتر
 The کاراکتر لینـک در بازی Hylian Shield یـک جفت گوشـواره با الهـام از سـپر •

Legend of Zelda
Legend of Zelda لحاف دست دوز •

• هماویز با پشه بند
• چندین نوع شکالت

• هفت بسته بیسکوییت اوریو در طعم های مختلف
• اسباب بازی های گربه

• یک بازی فکری با تم گربه
• هشت کتاب با جلد گالینگور

• نسخه خطی کتاب »گتسبی بزرگ«
• یک شمع با نوشته ای از »گتسبی بزرگ«

 R2D2 مخصوص بزرگساالن؛ یکی قعله هاگوارتز و دیگری شخصیت LEGO دو بسته •
از جنگ ستارگان )شلبی گفت هر دو بسته را دارد.(

• چندیـن یادبود از سـریال Twin Peaks از جمله تیشـرت، هودی، ژاکتی که توسـط 
کادر صحنه پوشـیده می شـده، کتابی از »Jonathan Sanger« کارگردان سریال و چند 

فیلمنامه از فصل دوم.
گیتس بیش از شـش سـال اسـت که در برنامه بابانوئل مخفی )Secret Santa( سـایت 
ردیت شـرکت می کند و هدایا را براساس پرسشـنامه ای که کاربران پر کرده اند، برای آنها 

می فرستد.

بیل گیتس مخفیانه بابانوئل شد؛ ارسال هدیه 36 کیلویی به گیرنده خوش شانس

اوج نوآوری های بازار موبایل در سال 201۹

یادداشـت

امروز س��هم بخش خصوصی در حوزه آزمایش��گاهی افزایش قابل توجهی یافته است 
که این موضوع را باید به فال نیک بگیریم.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدا فعالیت خود را با عضوگیری 
از مراکز و س��ازمان های دولتی آغاز کرد و طی این س��ال ها توانست تعداد اعضای خود 

را افزایش دهد.
رضا اس��دی فرد، مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان این مطلب که حضور بخش خصوصی در شبکه یکی 
از اتفاقات خوب چند س��ال اخیر در حوزه آزمایش��گاهی اس��ت، بیان کرد: این موضوع 

نشاندهنده عملکرد رو به رشد شرکت ها و آزمایشگاه های خصوصی است.

 افزایش اقبال بخش خصوصی
به صنعت آزمایشگاهی



ما در آس��تانه ورود به دهه تازه ای هس��تیم. این امر نی��از به ارزیابی 
نح��وه فعالیت برندها و تیم ه��ای بازاریابی در دهه گذش��ته را افزایش 
می دهد. ان��واع مختلف فناوری در حوزه های گوناگون تغییرات بس��یار 
زیادی یافته اند، بنابراین مشاهده تاثیر چنین فناوری هایی بر روی حوزه 
بازاریابی دیجیتال اهمیت بس��یار زیادی خواهد داشت. امروزه استفاده 
از فناوری های تازه در فرآیند کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
بسیاری از برندها متکی به اس��تفاده مداوم از فناوری های تازه هستند. 
ای��ن امر تفاوت آنها با دیگر برندها را رقم می زند. ش��اید حوزه بازاریابی 
دیجیتال بیش��ترین پیوند را با فناوری های جدید داش��ته باش��د. نکته 
جالب اینکه الگوی فوق در اثر توس��عه فناوری های دیجیتال در س��طح 
جهان معرفی شد بنابراین پیوند نزدیک آن با فناوری های نوین طبیعی 

خواهد بود. 
بازاریاب ها ب��ه منظور ارائه خدمات باکیفی��ت در طول زمان نیازمند 
آگاهی از آخرین تغییرات حوزه تخصصی ش��ان هستند. دستیابی به این 
ه��دف در حوزه بازاریاب��ی دیجیتال پیچیده تر از س��ایر حوزه ها خواهد 
ب��ود. هیچ حوزه ای به اندازه بازاریابی محتوایی در طول س��ال های اخیر 
دس��تخوش تغییر و تحول نشده اس��ت. وقوع تغییرات گسترده در این 
حوزه بس��یاری از بازاریاب ها و برندها را نس��بت ب��ه عدم حضور در آن 
متقاعد کرده اس��ت. بی تردید نگرانی های بازاریاب ها نسبت به دشواری 
فعالیت در دنیای بازاریابی دیجیتال تا حدودی درس��ت اس��ت. امروزه 
به طور کلی پیش بینی آینده حوزه کس��ب و کار امر دشواری محسوب 

می شود. این نکته درباره الگوی بازاریابی دیجیتال نیز صادق است. 
بسیاری از کارشناس ها دهه آینده را بسیار ترسناک ارزیابی می کنند. 
این امر موجب ش��ک و تردیدهای بس��یاری در میان کارآفرینان ش��ده 
اس��ت. ایده من در این زمین��ه همراه با نگرانی بیش از حد نس��بت به 
آینده حوزه بازاریابی نیست. تا همین یک دهه پیش فرض اینکه هوش 
مصنوعی، جس��ت و جوی صوتی خودکار و بازاریابی داده محور بخش��ی 
از زندگی روزمره ما ش��ود، بعید به نظر می رسید. جالب اینکه اکنون هر 
سه مورد فوق بخش جدایی ناپذیر زندگی ما را تشکیل می دهد بنابراین 
واکنش ما در برابر تغییرات احتمالی در دهه آینده باید همراه با نگرش 
مثبت باش��د. نوآوری های تازه حوزه فناوری کار ما به عنوان بازاریاب ها 
را ساده خواهد کرد. البته چالش اصلی در این میان ورود طیف وسیعی 
از اف��راد به حوزه بازاریابی در پی س��هولت فعالیت در این بخش اس��ت 

بنابراین ما با شرایط پیچیده ای مواجه خواهیم بود.
راهکار مناس��ب برای بازاریاب ها به منظور تولید محتوای جذاب برای 
مخاطب آگاهی از ترندهای احتمالی در دهه پیش رو اس��ت. بی ش��ک 
پیش بین��ی دقیق ترنده��ای دهه پیش رو امر دش��واری خواهد بود. به 
همین خاطر در این مقاله هدف اصلی پیش بینی ترندهای احتمالی سال 
2020 براساس داده های موجود و نحوه رفتار مخاطب در قبال محتوای 

بازاریابی دیجیتال در دهه گذشته است. 
اهمیت تجربه مشتریان

در طول دهه گذشته بسیاری از مردم به گوشی های هوشمند و سایر 
دس��تگاه های ارتباطی نسل جدید دسترسی پیدا کردند. این امر به طور 
قابل توجهی سرنوش��ت بازاریابی دیجیت��ال را دگرگون کرد. در ابتدای 
ده��ه کنونی هنوز بازاریاب��ی دیجیتال گزینه ای مهم ب��رای بازاریاب ها 
محسوب نمی شد. فراتر از این، بازاریاب ها حتی به بازاریابی دیجیتال به 

چشم الگویی دارای آینده روشن نیز نمی نگریستند. 
امروزه با افزایش چش��مگیر س��طح دسترس��ی مردم به دستگاه های 
هوش��مند نادرس��تی پیش بینی اغلب بازاریاب ها در ابتدای دهه آشکار 
ش��ده است. نکته اساس��ی در این بخش ادامه روند رو به رشد بازاریابی 
دیجیتال اس��ت، بنابراین اگر تا به حال از این الگو اس��تفاده نکرده ایم، 
س��ال آینده آخرین فرصت ما خواهد بود. در غیر این صورت به سرعت 

عرصه را به دیگر رقبا واگذار خواهیم کرد. 
تف��اوت اصلی بازاریابی دیجیتال با س��ایر الگوه��ای رقیب در اهمیت 
فوق العاده تجربه مش��تریان اس��ت. کمپین های دیجیت��ال باید توانایی 
جلب نظر مخاطب به ش��یوه ای تعاملی را داش��ته باشند. این امر بدون 
ارائ��ه تجربه ای جذاب و هیجان انگیز ب��ه مخاطب هدف صورت نخواهد 
گرفت. ایراد کنونی بسیاری از کمپین های بازاریابی کنونی بی توجهی به 
این نکته مهم اس��ت. به این ترتیب کمپین ما بدون دریافت بازخوردی 

مناسب در کنار سایر نمونه های کلیشه ای قرار خواهد گرفت. 
خوشبختانه امروزه بسیاری از برندها در زمینه تولید ابزارهای کمکی 
برای بازاریاب ها فعالیت دارند. شاید بسیاری از ابزارها نظیر دستگاه های 
هوش��مند پیش��رفته تر، هدس��ت های دارای فناوری واقعیت مجازی و 
افزوده و ش��بکه های اجتماعی به طور مس��تقیم با هدف سهولت هرچه 
بیش��تر فعالیت بازاریاب ها طراحی نشده باش��ند، اما تاثیر انکارناپذیری 
ب��ر روی فعالیت تیم های بازاریابی خواهند داش��ت. نکته مهم در اینجا 
استفاده درس��ت از فناوری های نوین برای توسعه هرچه بیشتر کیفیت 

تجربه مشتریان از کمپین های برندمان است. 
طراحی محتوای مینیمال )ساده(

یکی از وسوس��ه های همیش��گی برای بازاریاب ها استفاده از الگوهای 
بسیار پیچیده به منظور تولید محتواست. این امر مبتنی بر فرض تمایل 
بیش��تر مخاطب به مشاهده محتوای پیچیده و ش��لوغ است. شاید این 
الگو در دهه های گذش��ته طرفدارهای خاص خود را داش��ت، اما اکنون 
ماج��را به طور کامل فرق کرده اس��ت. امروزه مخاط��ب تمایل چندانی 
به مش��اهده محتوای پیچیده ندارد. دلیل این ام��ر تغییر رویکرد مردم 
نسبت به مشاهده محتوای بازاریابی است. در گذشته هدف اصلی مردم 
از مش��اهده کمپین های بازاریابی اندکی س��رگرمی و سپس آشنایی به 
محص��والت تازه بود. ای��ن امر در دهه کنونی به ط��ور کلی تفاوت پیدا 
کرده است. به این ترتیب دیگر کمتر فردی به دنبال سرگرمی از طریق 

مشاهده محتوای بازاریابی است. 
نتیج��ه منطقی تغییر رویکرد مخاطب نس��بت به محت��وای بازاریابی 
ض��رورت تغییر جهت گیری برندها و تیم های بازاریابی اس��ت. اگر ما در 
ش��رایط کنونی به الگوی سابق تکیه کنیم، نتیجه مناسبی در انتظارمان 
نخواه��د بود. اس��تفاده از طرح های مینیمال )س��اده( ب��رای بازاریابی 
بهترین راهکار پیش روی برندها محس��وب می ش��ود. این انتخاب ریشه 
در جهت گیری تازه مش��تریان در تعامل ب��ا محتوای بازاریابی دیجیتال 
دارد. ام��روزه هدف اصلی مخاطب از مش��اهده محت��وای دیجیتال رفع 
نیازهایش است. نیاز مشتریان برخواسته از مشکالت روزمره زندگی شان 
است بنابراین برند ما باید آشنایی کاملی با مشکالت مخاطب به منظور 

افزایش تاثیرگذاری محتوای بازاریابی اش داشته باشد. 
مزی��ت اصل��ی الگ��وی بازاریابی مینیم��ال امکان انتق��ال پیام اصلی 
کمپین ها به ساده ترین شیوه ممکن است. یکی از ایرادهای اصلی برندها 
در زمینه بازاریابی دیجیتال تالش برای بیان پیام اصلی در قالبی بسیار 
پیچیده و اغلب غیرمس��تقیم اس��ت. با توجه به کاهش تمایل مخاطب 
نس��بت به مش��اهده محتوای پیچیده باید اس��تفاده از الگوی بازاریابی 

مینیمال در دستور کار تمام برندها قرار گیرد. 
 )UGC( ضرورت استفاده از محتوای تولیدی کاربران

مخاطب هدف برندها در دهه آینده حساس��یت بس��یار زیادی نسبت 
ب��ه پیام  برندها در کمپین های بازاریابی خواهد داش��ت. این امر به طور 
قابل توجهی انگیزه آنها ب��رای واکنش در برابر محتوای تولیدی برندها 
را افزایش می دهد. یکی از راهکارهای به نس��بت تازه برای جلب توجه 
مخاط��ب به کمپین بازاریابی برندها اس��تفاده از محتوای تولید کاربران 
)UGC( اس��ت. مزیت این ش��یوه ع��الوه بر کاه��ش هزینه های تولید 
محت��وا، امکان تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب اس��ت. کاربران در 
فضای دیجیتال میزان اعتماد بس��یار اندکی ب��ه ادعاهای برندها دارند. 
این امر ریش��ه در فعالیت نامناس��ب و دروغ پردازی ه��ای مداوم برخی 
از برنده��ا دارد. در این میان اس��تفاده از محتوای تولی��دی کاربران به 
عن��وان راه��کاری جایگزین برای جلب نظر س��ایر گروه های هدف ایده 
مناسبی محسوب می شود. امروزه دامنه وسیعی از مخاطب هدف برندها 
به ادعاهای ش��خصیت های حقیقی )اغلب مش��تریانی مانند خودشان( 
بیش��تر از صحبت های برندها و کارمندان ش��ان توج��ه دارند. به همین 
خاطر ما باید در زمینه توید محتوای بازاریابی و نحوه استفاده از آنها نیز 

نگرش مان را تغییر دهیم. 
کاربرد هدست های واقعیت مجازی و افزوده

نح��وه تعامل ما با مخاطب هدف اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. امروزه 
مخاطب هدف دیگر به دنبال مش��اهده محت��وای بازاریابی به الگوهای 
س��نتی نیس��ت. پیش��رفت فناوری بر روی انتظارات مردم از برندها نیز 
تاثیر گذاشته اس��ت بنابراین ما باید پاسخ مناسبی به انتظارات فزاینده 
مخاط��ب دهیم. متاس��فانه برخی از برنده��ا در پی ناتوان��ی در زمینه 
پاس��خگویی مناس��ب به نیازهای تازه مخاطب ه��دف از صحنه رقابت 

حذف می شوند.
 AR یک��ی از ترندهای نوی��ن در عرصه بازاریابی اس��تفاده از فناوری
)واقعیت افزوده( و VR )واقعیت مجازی( اس��ت. ش��اید در نگاه نخست 
این امر عجیب به نظر برس��د. به هر حال هنوز هم بس��یاری از مردم در 
سراسر جهان به هدست های واقعیت مجازی و افزوده دسترسی ندارند. 
ب��ه همین خاط��ر فرآیند بازاریابی با اس��تفاده از آنها همراه با ریس��ک  

ظاهری بسیار زیادی خواهد بود. 
نکت��ه مهم در اینجا موض��وع بحث ما برای بازاریابی در س��ال آینده 
اس��ت. اگرچه در طول چند س��ال اخیر امکانات فراوانی به هدست های 
هوش��مند اضافه شده، اما هنور جای کار زیادی باقی است. خوشبختانه 
رویکرد کلی اهالی دنیای کس��ب و کار نسبت به استفاده از هدست های 
هوش��مند مثبت است. به عالوه کاربرد وس��یع این فناوری انگیزه مردم 
برای خریدش��ان را افزایش داده اس��ت، با این حساب سرمایه گذاری بر 
روی ح��وزه بازاریابی مبتنی بر فناوری واقعی��ت مجازی و افزوده اقدام 

کامال منطقی خواهد بود. 
بدون تردید حوزه بازاریابی در دهه قبل دس��تخوش تغییرات بس��یار 
زیادی شده است. این امر بر روی آینده پیش رو نیز تاثیر دارد. توجه به 
ترندهای مورد بحث در این مقاله گام مهمی در راستای بهبود وضعیت 
بازاریابی برندها محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان تالش برای 
یافتن ترندهای هرچه بیشتر است. اگر ما به تعداد مشخصی از توصیه ها 
اکتف��ا کنیم، به زودی ش��یوه های نوین بازاریابی م��ان قدیمی و از رده 
خارج خواهد شد. این امر بیانگر ماهیت پویا و همواره در تغییر بازاریابی 

دیجیتال است. 
entrepreneur :منبع

کمپین تبلیغاتی چیز ایت در توییتر با حال 
و هوای فوتبالی

ش��رکت کل��وگ به عنوان یک��ی از غول های عرصه م��واد غذایی 
صاح��ب امتی��از بس��یاری از برنده��ای محب��وب اس��ت. یک��ی از 
زیرش��اخه های موفق این برند چیز ایت اس��ت. ای��ن برند در زمینه 
تولید انواع اسنک و میان وعده خوشمزه فعالیت دارد. مخاطب هدف 
این برند به طور طبیعی نس��ل جوان است بنابراین مشاهده طراحی 
کمپین های مختلف با حال و هوای مس��ابقات ورزشی برای جوانان 

از سوی این برند جای تعجب ندارد. 
برگزاری مس��ابقه های جذاب در ش��بکه های اجتماعی استراتژی 
تاثیرگذاری محس��وب می شود. امروزه بس��یاری از برندها در تالش 
برای جلب نظر مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از این اس��تراتژی 
می کنند. یکی از نیازهای اصلی برای راه اندازی مسابقه در شبکه های 
اجتماعی، عالوه بر راه اندازی حساب رسمی برای برندمان، استفاده 
از ایده ای جذاب اس��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها ایده مناسبی 
برای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی ندارند. بنابراین کمپین ها و 

مسابقات آنها با کمترین توجهی مواجه نمی شود.
براس��اس گزارش موسس��ه PR News برند چیز ایت به تازگی 
حمایت مالی از مسابقات فوتبال دانشگاهی برای ایام تعطیالت سال 
نو را برعهده گرفته اس��ت. این امر به معنای حضور گس��ترده برند 
چیز ایت در رویدادی هم برای نسل جوان است. استراتژی خالقانه 
مس��ئوالن این برند برای بازاریابی و تبلیغات در س��ال جدید فقط 
معطوف به حمایت مالی از مس��ابقات فوتبال دانشگاهی نیست. آنها 
به فکر راه اندازی یک مس��ابقه ج��ذاب آنالین پیرامون این رقابت ها 

نیز هستند. 
اس��تراتژی اصلی چیز ایت برای جلب تعامل تماشاگران مسابقات 
فوتبال درخواست برای ارسال تصایر و ویدئوهای مربوط به مسابقات 
به اکانت رسمی برند در توییتر است. همچنین با استفاده از هشتگ 
رسمی چیز ایت امکان بارگذاری محتوا وجود خواهد داشت. جایزه 
این مس��ابقه آنالین نیز در نوع خود جالب توجه است. جذاب ترین 
محتوای ارس��الی از س��وی کاربران به انتخاب مجموع طرفدارهای 
برند چیز ایت و کارشناس های رسمی شرکت برنده جایزه یک سال 
اس��تفاده رایگان از اس��نک های چیز ایت می شود. بدون شک نسل 
جوان و عالقه مند به اس��تفاده از اس��نک هنگام مشاهده مسابقات 

ورزشی از این کمپین استقبال بسیار زیادی خواهد کرد.
گاهی اوق��ات ایده های بازاریابی و تبلیغ��ات نیازی به بیان نکات 
عجی��ب و غری��ب یا اس��تفاده از جایزه های گران قیم��ت ندارد. اگر 
ما ایده جذابی برای جلب حمایت مخاطب داش��ته باش��یم، بس��یار 
جلوتر از س��ایر رقبا خواهیم بود. مزیت اصلی چیز ایت در مس��ابقه 
توییتری اش حمایت رس��می از رقابت های فوتبال بین دانش��گاهی 
است. به همین خاطر شمار باالیی از کاربران توییتر در این کمپین 

حضور فعال خواهند داشت. 
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کوکاکوال و تالش برای حفظ سالمت مشتریان
تبلیغات هدفمند برای فرار از شهرت منفی

برند کوکاکوال در طول س��ال های گذشته اس��تراتژی بازاریابی و 
تبلیغات��ی جذابی را دنبال کرده اس��ت. آنها در اغل��ب رویدادهای 
ورزش��ی مه��م حض��وری فع��ال داش��ته اند. یک��ی از بزرگ تری��ن 
همکاری های این برند با س��ازمان جهانی المپیک در زمان برگزاری 
مسابقات المپیک 201۶ بود. این کمپین با هدف گذاری اختصاصی 
ب��ر روی نس��ل جوان )Z( و مادره��ای آنها انجام ش��ده بود. هدف 
اصلی ترغیب این نس��ل به استفاده بیش��تر از محصوالت کوکاکوال 
عنوان شده است. امروزه بسیاری از مردم نسبت به مواد اولیه مورد 
اس��تفاده در نوش��ابه های گازدار تردیدهای زیادی دارند. همین امر 
موج��ب کاهش تمایل آنها به اس��تفاده از چنین محصوالتی ش��ده 

است. 
براساس گزارش مجله بین المللی پژوهش های محیطی و سالمت 
عمومی در هفته گذش��ته برند کوکاکوال یکی از ش��رکت های برتر 
در زمینه ش��هرت منفی در حوزه سالمت ارزیابی  شد. در کنار این 
امر باید به گ��زارش این مجله از افزایش 1۸05درصدی اضافه وزن 
در نس��ل جوان بین 2 تا 19 س��ال در حد فاصل س��ال های 2015 
و 201۶ اش��اره کرد. بخش قابل توجهی از ای��ن امر به دلیل رژیم 
غذایی ناسالم نسل جوان است. به همین خاطر بسیاری از برندهای 
فعال در حوزه تنقالت به تهدیدهای جدی در زمینه کاهش فروش 

جهانی مواجه اند. 
واکنش اصلی مس��ئوالن کوکاکوال نس��بت به افزایش فش��ارهای 
جهانی بر روی این برند شامل تالش برای تولید محصوالت سالم تر 
اس��ت. بر این اساس نوشابه های این برند به عنوان محصوالت اصلی 
از میزان ش��کر کمتر تشکیل خواهد شد. کمپین »حرکت به سوی 
شادکامی« نیز در همین راستا طراحی و اجرا شده است. مسئوالن 
 Z کوکاک��وال به خوبی از اهمیت زندگی س��الم برای والدین نس��ل
آگاه��ی دارن��د. به همین خاطر در راس��تای تداوم حض��ور در بازار 
خوراک��ی و تنقالت کاه��ش مواد اولیه مضر در محصوالت ش��ان را 

اجتناب ناپذیر می دانند. 
گزارش رس��می کوکاکوال در مورد اق��دام برای کاهش مواد اولیه 
مضر در محصوالتش از اجرای اقدامات موثر از س��ال 201۶ حکایت 
دارد. به این ترتیب اس��تراتژی کوکاک��وال کاهش گام به گام میزان 
مواد اولیه مضر و ش��کر فراوان در محصوالتش اس��ت. شاید در نگاه 
نخس��ت این اقدام فق��ط منحصر به برن��د کوکاکوال باش��د، اما در 
مقیاس��ی جهانی برندهای فعال در صنعت خوراکی با بحران مواجه 
ش��ده اند. موضوع سالمت مش��تریان باید در دستور کار برندها قرار 
گیرد. در غیر این صورت به س��رعت ش��هرت منفی در زمینه تولید 

محصوالت مضر و چاق کننده پیدا خواهند کرد. 
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ما در عصر گوش��ی های هوش��مند زندگی می کنیم. فناوری هوشمند 
فقط بر روی نحوه تعامل ما با دیگر افراد در فضای آنالین تاثیر نگذاشته 
اس��ت. اگر نگاهی به لوازم موجود در خانه های مان بیندازیم، بسیاری از 
آنها با اس��تفاده از فناوری های جدید و هوش مصنوعی کار می کند. هر 
آنچه در اطراف ما وجود دارد، روز به روز هوش��مندتر می ش��ود بنابراین 
مش��اهده تاثیر ای��ن تغییرات در حوزه کس��ب و کار و بازاریابی طبیعی 
خواه��د ب��ود. بازاریاب ها به منظ��ور جلب نظر مخاطب هدف همیش��ه 
نیازمند اس��تفاده از فناوری های مدرن هس��تند. با نگاهی به سیر تحول 
کمپین های بازاریابی در طول دو دهه اخیر بسیاری از نکات جالب برای 
ما مش��خص خواهد ش��د. اینکه در طول مدت زمانی کوتاه شمار باالیی 
از ترندها و فناوری ها در بازاریابی مورد اس��تفاده قرار گرفته است، ذهن 
هر فردی را درگیر خواهد ک��رد. نکته جالب اینکه فناوری های مختلف 
در طول مدت زمانی کوتاه در بازاریابی داوم داش��ته اند. در واقع ما شاهد 

ظهور و افول مداوم کاربرد فناوری ها در حوزه کسب و کار بوده ایم. 
ب��دون تردی��د تمرکز ب��ر روی مزیت ه��ای فناوری ه��ای نوین برای 
بازاریاب ها اهمیت بس��یار زیادی دارد. این امر به آنها امکان برنامه ریزی 
ب��رای تعامل بهتر با مخاطب را می دهد. یکی از اش��تباهات رایج برندها 
در زمینه بازاریابی تالش برای یافتن شیوه های تازه است. معنای اصلی 
در این بخش عدم نیاز به یافتن راهکارهای بازاریابی نیس��ت. به عبارت 
دقیق، اگر ما در تالش برای بازاریابی با اس��تفاده از تکنیک های س��نتی 
مشکلی نداریم، نباید بی دلیل دست به تغییر شیوه های کاربردی بزنیم. 
امروزه تمایل ش��دیدی در میان بازاریاب ها برای استفاده از تکنیک های 
هرچ��ه جدیدتر بازاریابی بدون توجه به نیاز اصلی شرکت ش��ان اس��ت. 
این امر در اغلب موارد موجب نابودی ش��هرت مطلوب برندها در زمینه 

بازاریابی می شود. 
نکته مهم درخصوص اس��تفاده از تکنیک ه��ای قدیمی بازاریابی عدم 
مطلوبیت کامل آنهاس��ت. اگرچ��ه ما نباید بدون دلیل اق��دام به تغییر 
الگوی بازاریابی برندمان کنیم، اما وفاداری به یک الگوی بس��یار قدیمی 
نی��ز ای��ده چندان جالبی به نظر نمی رس��د. راهکار میان��ه در این بحث 
ترکیب تکنیک های س��نتی و مدرن بازاریابی اس��ت. ب��ه این ترتیب ما 
توانایی جلب نظر مخاطب هدف به شیوه ای جذاب و تعاملی را خواهیم 

داشت. 
اگر ش��ما به تازگی کسب و کار کوچکی راه اندازی کرده اید، بی تردید 
با مش��کالت مالی بسیار زیادی مواجه هس��تید. اغلب کسب و کارهای 
کوچک در گام های ابتدایی با مش��کالت بس��یار زیادی دس��ت و پنجه 
نرم می کنند. این امر دامنه گزینه های در دس��ترس آنها برای بازاریابی 
را به ش��دت محدود می کند. وقتی بودجه برند ما بس��یار محدود باشد، 
سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی همراه با تردیدهای زیادی خواهد 
ب��ود. در این ش��رایط اغلب برنده��ا به دنبال ش��یوه هایی مطمئن برای 
س��رمایه گذاری و مش��اهده تاثیر عینی فرآیند بازاریابی بر روی کس��ب 

و کارشان هستند. 
یک��ی از نیازهای اصل��ی در زمینه بازاریابی اس��تفاده از تیم بازاریابی 
حرفه ای اس��ت. در اینجا برندهای کوچک بازهم مش��کل مالی خواهند 
داش��ت. همکاری با افراد حرفه ای در زمینه های مختلف بدون بودجه ای 
کالن امکان پذیر نیست. این امر در نگاه نخست شکست کسب و کارهای 
کوچ��ک در رقابت با برنده��ای بزرگ تر را قطعی خواهد کرد. نکته مهم 
در این میان امکان مدیریت بخش بازاریابی کس��ب و کار با اس��تفاده از 
راهکاره��ای کم هزینه تر اس��ت. یکی از ایده های مناس��ب در این میان 
اس��تفاده از تکنیک های حرفه ای برای افزایش توانایی اعضای ش��رکت 
اس��ت. به این ترتیب بدون نیاز به همکاری یا اس��تخدام کارشناس های 
حرف��ه ای امکان مدیریت بهینه بخش بازاریابی کس��ب و کارمان فراهم 
خواهد ش��د. این گزینه صرفه جویی مالی بسیار بیشتری برای برندها به 
ارمغان می آورد. به این ترتیب ما دیگر مش��کلی در زمینه مدیریت مالی 

کسب و کارمان نخواهیم داشت. 
اکن��ون اج��ازه دهی��د به س��راغ برخ��ی از تکنیک ه��ای کم هزینه و 
س��اده بازاریابی س��نتی برویم. این تکنیک ها در عین سادگی و حضور 

طوالنی مدت در حوزه بازاریابی هنوز تاثیرگذاری بسیار باالیی دارند. 
1. استفاده از بوروشور و دفترچه های راهنما

یکی از تکنیک های سنتی بازاریابی استفاده از بروشور و دفترچه های 

راهنماست. هزینه های طراحی دفترچه راهنما بسیار اندک ارزیابی شده 
است. این امر امکان بیان نکات مهم پیرامون محصوالت و نحوه فعالیت 
برند را به ش��رکت ها خواهد داد. مزیت این شیوه افزایش عالقه مخاطب 
به مطالعه بوروش��ور و دفترچه ه��ای فیزیکی در مقایس��ه با نمونه های 

دیجیتال است بنابراین برند ما باید در این حوزه سرمایه گذاری کند. 
ب��دون تردی��د طراح��ی بوروش��ور و دفترچ��ه راهنما با اس��تفاده از 
فناوری های مدرن در دس��ترس کنونی بسیار ساده تر شده است. امروزه 
حتی امکان اس��تفاده از برخی نرم افزارهای پیش��رفته به منظور انتخاب 
قالب های پیش فرض برای دفترچه راهنمای برندمان وجود دارد، با این 
حس��اب هزینه های بازاریابی برای برند ما به ش��دت کاهش یافته است. 
توزیع دفترچه های راهنما و بروش��ورهای تبلیغاتی در محل هایی نظیر 
کافه، کتابخانه و س��الن همایش ها مناس��ب خواهد بود. مردم در چنین 
فضاهای��ی به طور معمول تمایل بیش��تری به مطالع��ه چنین محتوایی 

خواهند داشت. 
2. بازاریابی مبتنی بر مشتریان

ش��اید تکینم مورد بحث در این بخش بسیار عجیب و رویایی به نظر 
برس��د، اما از مدت ه��ای پیش در دنیای بازاریاب��ی تاثیر خاصی خود را 
داش��ه اس��ت. امرزوه مش��تریان هنور هم عالقه مند به صحبت درباره 
برندهای مختلف هستند. این امر به طور ویژه درباره برندهای موفق در 
زمین��ه تولید محصوالت با کیفیت و تعامل منطقی با مش��تریان صحت 
دارد. بنابراین با س��رمایه گذاری بر روی تعام��ل با مخاطب هدف اکان 
تبدیل آنها به س��فیرهای برندمان وجود خواهد داش��ت. وقتی مشتریا 
ما درب��اره برندمان صحب��ت می کنند، تاثیر گذاری حرف های ش��ان به 
مراتب بیش��تر از م��ا خواهد بود. این امر یک اصل روانش��ناختی معتبر 
اس��ت. امروزه مردم صحبت ه��ا و ادعاهای یکدیگر را بس��یار راحت تر 
از حرف های ش��رکت ها باور می کنند. بنابراین س��رمایه گذاری بر روی 
الگوی مورد بحث در این بخش کامال مطقی و نتیجه بخش خواهد بود. 

3. همکاری با رسانه های محلی
حضور فعال در رسانه ها و خبرگزاری های مختلف اهمیت زیادی برای 
افزایش ش��هرت برندمان دارد. بس��یاری از کارآفرین��ان و مدیران عامل  
برنده��ا در ط��ول دهه ه��ای متمادی به عن��وان نویس��نده افتخاری یا 
س��رمقاله نویس در روزنامه های مختلف فعالیت داشته اند. تعامل نزدیک 
با رس��انه های محلی نظیر کانال های رادیوی��ی، تلویزیون و روزنامه های 

تخصصی امکان بازاریابی رایگان در اختیار ما قرار می دهد. 
نحوه تعامل ما با رس��انه های محلی باید براساس نفع دوطرفه سامان 
یابد. در این تعامل ما به دنبال معرفی برندمان به مخاطب هس��تیم. در 
طرف مقابل رس��انه های محلی نیز قصد استفاده از مطالب تخصصی ما 
به صورت رایگان را دارند. مزیت ها و منافع دو طرف همیشه باید مدنظر 
قرار داش��ته باش��د. در غیر این صورت فرآیند هم��کاری میان برندها و 

رسانه ای محلی پیچیده خواهد شد. 
گاهی اوق��ات تنظیم قرار قبل��ی برای مصاحب��ه اختصاصی با برخی 
از رس��انه ها نیز ایده مناسبی محسوب می ش��ود. هدف اصلی در چنین 
موقعیت هایی بیان داستان کسب و کارمان خواهد بود. به این ترتیب ما 
فرصت بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهیم داشت. 

4. تبلیغات در مطبوعات چاپی
ده��ه ۸0 و 90 میالدی عص��ر طالیی مطبوعات چاپی ب��ود. در این 
زمان بس��یاری از مردم به طور روزانه مجالت س��ایر نشریات مختلف را 
مطالع��ه می کردند. ای��ن امر موجب افزایش تمای��ل برندها به همکاری 
تبلیغات��ی با مطبوعات ش��ده بود. درآمد بس��یاری از روزنامه ها در دهه 
۸0 و 90 براس��اس دریاف��ت آگهی ه��ای تبلیغاتی بود. ب��ه این ترتیب 
مخاط��ب امکان خرید روزنامه با قیمت بس��یار پایین را داش��ت. امروزه 
با پیش��رفت فناوری های مدرن بس��یاری از روزنامه ها دیگر پیشنهادات 
تبلیغاتی زیادی دریافت نمی کنند. البته این امر به معنای شکست کامل 
روزنامه ها در زمینه جلب نظر مخاطب نیس��ت. امروزه بسیار مطبوعات 
چاپی به س��راغ فعالی��ت در قالب دیجیتال رفته ان��د. نکته جالب اینکه 
برخی از مجالت قدیمی و معتبر دیگر نسخه چاپی عرضه نمی کنند. به 

این ترتیب ما با نمونه تازه ای از روزنامه ها مواجه هستیم. 
براس��اس نوع کسب و کار هر ش��رکت امکان همکاری با روزنامه ها و 
س��ایر مطبوعات چاپی وجود دارد. البته شاید برخی از مطبوعات چاپی 
ب��ه الگ��وی دیجیتال تغییر حالت داده باش��د. نکته مه��م در این میان 
همکاری دوباره با مطبوعات س��نتی برای توس��عه کس��ب و کار است. 
درج آگهی های تبلیغاتی به ش��یوه های جذاب و تعاملی در روزنامه های 

محلی و ملی ایده مناس��بی برای توسعه کسب و کار محسوب می شود. 
به این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری بر روی دامنه وس��یعی از مشتریان 

را خواهیم داشت. 
5. اعطای هدیه های کوچک و کاربردی

همه م��ا تجربه حضور در نمایش��گاه های تخصصی را داش��ته ایم. در 
این نمایش��گاه ها برخ��ی از برندها اقدام به اعط��ای برخی از هدیه های 
کوچک به بازدیدکنندگان می کنند. شاید این تکنیک در دنیای کنونی 
بی��ش از اندازه قدیمی به نظر برس��د، اما هنوز هم هدیه های کوچک بر 
روی مخاط��ب تاثیر قابل توجه��ی دارد. نکته مهم در این میان انتخاب 
محص��والت کوچ��ک، ارزان و و در عین حال کارب��ردی به عنوان هدیه 
اس��ت. گزینه های��ی مانند خودکار، لی��وان، کیف، کوله پش��تی و مداد 
جالب ترین نمونه ها در این زمینه محس��وب می ش��ود. به این ترتیب ما 
ب��ا هزینه ای اندک امکان جلب نظر مخاط��ب و ماندگاری در ذهن وی 

را خواهیم داشت. 
6. کارت کسب و کار

چاپ کارت های کوچک و درج مش��خصات برندمان بر روی آن هنوز 
هم ایده جذابی محس��وب می شود. بسیاری از افراد در زندگی روزمره با 
برندهای بسیار زیادی مواجه می شوند. استراتژی اغلب افراد اخذ کارت 
هر برند و س��پس تماس با آنها در موقعیتی مناسب است. حال اگر برند 
ما کارت مخصوص نداش��ته باشد، به س��رعت از ذهن مخاطب فراموش 
خواهد ش��د. اگرچه در طول س��ال های اخیر گزینه های متعددی برای 
بازاریابی و تبلیغات معرفی ش��ده است، اما هیچ کدام توان رقابت با ایده 

ساده و تاثیرگذار کارت کسب و کار را ندارد. 
۷. ارائه کوپن

مش��تریان همیش��ه عالقه من��د به اس��تفاده از تخفیف ه��ای مختلف 
هس��تند. ای��ن امر هنوز هم به ش��کل های مختلف جزئی از اس��تراتژی 
بازاریابی اصلی برندها محس��وب می ش��ود. ارائه تخفیف های مختلف در 
مناس��بت های گوناگون هنوز هم بخش عمده ای از استراتژی غول های 
بزرگ خرده فروش��ی را شکل می دهد. الگوی سنی این روش شامل ارائه 
کوپن های تخفیف اس��ت. به این ترتیب مشتریان با ارائه آن کوپن ها به 

هنگام خرید امکان بهره مندی از تخفیف را خواهند داشت. 
بدون تردید در دنیای آنالین اس��تفاده از کوپن به عنوان اس��تراتژی 
بازاریابی عجیب به نظر می رسد. نکته مهم در اینجا تداوم عالقه بسیاری 
از مشتریان نس��بت به خرید حضوری از فروشگاه های مختلف است. به 
ای��ن ترتیب م��ا همچنان باید بر روی حوزه بازاریابی براس��اس کوپن ها 
سرمایه گذاری کنیم. ایده مناسب در این میان انتشار کوپن ها به صورت 
الکترونیکی است. به این ترتیب دیگر نیازی به چاپ کوپن نیز نخواهیم 

داشت. 
8. مسابقه و قرعه کشی برای محصوالت رایگان

ارائه تخفیف های مختلف به مش��تریان ایده جذابی محسوب می شود، 
با این حال هیچ چیز به اندازه بهره مندی از محصوالت به صورت رایگان 
برای افراد جذاب نیست. بهره مندی رایگان از محصوالت مختلف انگیزه 
افراد برای تعامل بیش��تر با برند موردنظ��ر را افزایش می دهد. بی تردید 
ارائ��ه برخ��ی از محصوالت م��ان به مش��تریان در قالب هدی��ه نیازمند 
اس��تراتژی دقیقی اس��ت. در غیر این صورت ما علی رغم هزینه فراوان 

نتیجه چندان مطلوبی به دست نخواهیم آورد. 
ایده من در این بخش ساماندهی مسابقه های ویژه در شبکه های اجتماعی 
و اعطای برخی از محصوالت مان به صورت رایگان به برندگان مسابقه است. 
ایده قرعه کشی میان مشتریان وفادار برندمان نیز جذابیت خاصی خواهد 
داش��ت. در هر صورت ما باید احس��اس ویژه ای به مش��تریان برندمان در 
صورت برنده شدن محصوالت بدهیم. این امر نه تنها بر روی مشتریان برنده، 

بلکه روی تمام مخاطبان هدف برندمان تاثیر خواهد داشت. 
جمع بندی

اگرچه بازاریابی آنالین مزیت های بس��یار زیادی دارد، اما تکیه صرف بر 
روی آن موجب از دس��ت رفتن موقعیت های بس��یار زیادی برای برند ما 
خواهد شد. ایده اصلی این مقاله امکان ترکیب الگوی بازاریابی دیجیتال با 
برخی ایده های سنتی بود. به این ترتیب برند ما توانایی جلب نظر مخاطب 
به ش��یوه ای ترکیبی را خواهد داش��ت. امروزه در دنیای بازاریابی استفاده 
ترکیبی از ایده های مختلف چندان نامناس��ب نخواهد بود، بنابراین ما نیز 
مانند بسیاری از برندهای بزرگ باید از ترکیب ایده های بازاریابی مختلف 

برای توسعه کسب وکار کوچک مان استفاده کنیم. 
noobpreneur :منبع

 شرکت توماس کوک چگونه ورشکسته شد

بدون ش��ک توماس کوک یکی از مهم تری��ن افراد در زمینه رواج 
صنعت گردش��گری محس��وب می ش��ود. درواقع تالش های او برای 
امکان س��فر برای هم��گان بوده و به همین خاط��ر او را می توان به 
نوعی هنری فورد صنعت گردش��گری به حس��اب آورد. وی موسس 
اولین ش��رکت  ارائه دهنده خدمات گردشگری و مسافرتی در جهان 
بوده و انقالبی را در این عرصه ایجاد کرده است، با این حال شرکت 
او پس از 17۸س��ال فعالیت اعالم ورشکس��تگی کرد تا میراث وی 
کامال نابود ش��ود. درواقع تالش ها برای دریافت وام 250 میلیونی از 
دولت انگلس��تان نیز با مخالفت جدی مواجه شده و همه چیز دست 
به دست هم داد تا این برند برای همیشه به فعالیت خود پایان دهد. 
درواقع از میان رفتن یکی از باسابقه ترین برندهای جهان، به دلیلی 

تبدیل شده است تا نگاهی به دالیل این موضع بیندازیم.
1-اینترنت

این شرکت همچنان بر روی سنت های خود تاکید داشته است، با 
این حال همه گیر شدن تکنولوژی تمامی برندهای قدیمی را تهدید 
کرده است.  درواقع جهان به سرعت در حال تغییر است و اینترنت 
ضرورتی برای تمامی کس��ب وکارها اس��ت. به همین خاطر نیز عدم 
توجه درس��ت به این موضوع و ظهور برندهای جدید، زمینه را برای 
ناب��ودی این برند مهیا کرد. درواقع ب��ا ظهور یک انقالب جدید، هر 
ش��رکت قدیم��ی باید در تالش برای به روز ک��ردن و انطباق خود با 
شرایط جهانی باشد که بدون شک مدیران این شرکت کامال ناموفق 

عمل کرده اند. 
2-ایربی ان بی

واقعیت این است که نوع گردشگر نسبت به چندین سال گذشته 
بس��یار متفاوت ش��ده اس��ت. به همین خاطر دیگر صرفا پروازهای 
لوک��س و اقامت در بهترین هتل  ها مورد توجه نبوده و گردش��گران 
تمایل دارند تا ارتباط خود با جوامع محلی را به باالترین حد ممکن 
برس��انند. همین امر نیز باعث می ش��ود تا اقامتگاه های بوم گردی و 
س��کونت در منزل افراد کامال محبوب ش��ده باشد. همچنین میزان 
اش��تیاق ها به پکیج های س��فر کاهش پیدا کرده و این امر موضوعی 
اس��ت که اگر سایر برندهای فعال در زمینه گردشگری به آن توجه 
نداش��ته باش��ند، بدون شک سرنوش��تی نظیر برند توماس کوک را 

تجربه خواهند کرد. 
3-عدم درس گرفتن از گذشته 

در س��ال 2011 نیز این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رفت، با 
این حال با تالش های صورت گرفته این ش��رکت موفق ش��د تا خود 
را از ش��رایط بحرانی دور سازد، با این حال دالیل بروز این اتفاق به 
درستی توس��ط مدیران این شرکت مورد بررسی قرار نگرفت و این 

امر باعث شد تا زخمی کهنه در نهایت جان این شرکت را بگیرد. 
4-برگزیت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اقدامی است که به برگزیت مشهور 
شده است. ریشه مطرح شدن این اقدام در سال 2015 توسط دیوید 
کامرون رقم خورد تا مانعی برای ورود آس��ان مهاجران فقیر اروپایی 
ش��کل گیرد، با این حال ای��ن دلیل را تنها علت مطرح ش��دن این 
موضوع نباید دانس��ت. توجه داشته باشید که الزام گردشگری وجود 
امنیت است، مسئله برگزیت تاثیر بسیار منفی ای را بر روی این برند 
انگلیس��ی داشته و ناامنی های ترکیه نیز به بدتر شدن اوضاع افزود. 
به همین خاطر این شرکت نه تنها موفق نشد تا بخشی از بدهی های 
قبل��ی خود را پرداخت کند، بلکه ب��ا بدهی های جدیدی نیز مواجه 
شد. همچنین دالیلی دیگر نظیر گرمای بی سابقه انگلستان را نیز به 
عنوان یکی از دالیل برشمرده اند. با این حال می توان آن را به اندازه 

مسئله برگزیت مهم تلقی کرد. 
در نهایت س��قوط برندی که به عنوان امپراتور صنعت گردشگری 
معرفی می شد، این پیام را برای تمامی برندها در سرتاسر جهان در 
پی دارد که حتی ممکن اس��ت آسمان نیز به زمین برخورد کند. به 
همین خاطر هیچ چیز به اندازه ش��ناخت زمان درست تغییر، نمی-

تواند ضامن بقای شما باشد. 
theguardian :منبع

ایستگاهبازاریابی آیا شیوه های بازاریابی سنتی هنور تاثیرگذار هستند؟

بازاریابی سنتی برای کسب و کارهای کوچک

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
  ترجمه: علی آل علی    

به قلم: سیمون گودلی خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
8 دی 1398

شماره 1461



چگونه حمایت از محیط زیست باعث کاهش هزینه های 
شرکت خواهد شد

3 تاثیر محیط زیست گرایی در کاهش 
هزینه های شرکت

بسیاری از مدیران تصور می کنند که حمایت از محیط زیست تنها 
هزینه های س��نگینی را برای شرکت به همراه خواهد داشت، با این 
ح��ال با نگاهی به بهترین برندهای جه��ان، متوجه این امر خواهید 
ش��د که آنها در این زمینه کامال فعال بوده و ابدا با مش��کلی مواجه 
نش��ده اند. درواقع ای��ن اقدام نه تنها وجهه ش��رکت را بهبود خواهد 
بخش��ید و یک اقدام تبلیغاتی نیز محس��وب می شود، بلکه منجر به 
کاهش هزینه ها در بخش های مختلف خواهد ش��د. در همین راستا 
به بررسی سه تاثیر محیط زیست گرایی در کاهش هزینه های شرکت 

خواهیم پرداخت.
1-استفاده کمتر از کاغذ 

برای این امر که در دس��ته ش��رکت های حامی محیط زیست قرار 
گیرید، الزم اس��ت تا یکس��ری اصول را رعایت کنید که کاهش و یا 
قطع استفاده از کاغذ از جمله آنها محسوب می شود. درواقع اگرچه 
اس��تفاده از آن به عادت کاری بس��یاری از افراد تبدیل شده است، 
با این حال تجربه اثبات کرده اس��ت که ش��ما تنها به یک ماه زمان 
ب��رای ایجاد عادتی جدید نیاز خواهید داش��ت. به همین خاطر نیز 
می توانی��د از امروز قوانین مش��خصی را در این زمینه ایجاد کرده و 
هیچ کاغذی را در ش��رکت مورد استفاده قرار ندهید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا افراد به سمت اقدامات جایگزین نظیر استفاده بیشتر 
از ایمی��ل و دفترچه های تلفن های همراه خ��ود روی بیاورند. بدون 
ش��ک این امر بخش��ی از هزینه های ش��رکت را کاهش خواهد داد. 
در نهایت توجه داشته باش��ید که دولت های مخالف و سازمان های 
متعدد از چنین ش��رکت هایی حمایت های الزم را نیز به عمل می-

آورند که این امر به معنای افزایش بودجه شما خواهد بود. 
2-امکان استفاده مجدد و کاهش هزینه ها

این امر که از بس��یاری از امکانات ش��رکت بتوان ب��رای چند بار 
اس��تفاده ک��رد، از دیگر مزیت های تبدیل ش��دن به یک برند س��بز 
محسوب می ش��ود. برای مثال ایجاد سیس��تم تصفیه آب مصرفی، 
یکی از این موارد محس��وب می ش��ود. خوش��بختانه در حال حاضر 
ان��واع وام ه��ا برای ایج��اد چنین امکانات��ی وج��ود دارد. همچنین 
ش��ما می توانید با روی آوردن به انرژی ه��ای جایگزین نظیر انرژی 
خورش��ید، بس��یاری از هزینه های خود در این رابطه را با کاهش��ی 
چشمگیر مواجه سازید. همچنین شما می توانید در بسته بندی های 
خ��ود نیز به قابل بازیافت بودن و یا اس��تفاده مج��دد از آنها توجه 
داش��ته باش��ید تا از حج��م زباله ه��ای تولیدی و آس��یب های رایج 
ب��ه طبیعت جلوگیری ش��ود. برای این امر ش��ما می توانید حتی با 
س��ازمان های مختلف نظیر ش��هرداری ها نیز همکاری داش��ته و از 
کمک آنها اس��تفاده کنید. درواقع به علت ارزش��مند بودن حفاظت 
از محیط زیس��ت، حتی ممکن است س��ازمان های جهانی به کمک 
ش��ما بیایند. همچنین ش��ما می توانید با ایجاد قوانین عدم استفاده 
از پالس��تیک نظیر لیوان های پالس��تیکی و الزام آوردن لیوان های 
ش��خصی، دیگر نیازی به تهیه این موارد نداشته باشید. درواقع کار 
در این زمینه بس��یار متنوع بوده و با مش��ورت از افراد توانا در این 
حوزه، می توان بس��یاری از اقدامات کوچک و بزرگ را انجام داد که 
در نهایت انقالبی را در بودجه شرکت ایجاد خواهد کرد. برای مثال 
اس��تفاده از المپ های LED به علت مصرف به مراتب کمتر و عمر 
باال می تواند انتخابی فوق العاده محس��وب شود. در حال حاضر حتی 
برنده��ای فعال در این زمینه از کمک ه��ای مالی مردم مختلف نیز 

برخوردار می شوند. 
3-کاهش هزینه های حمل و نقل

در ح��ال حاضر بس��یاری از کارمندان با خودروهای ش��خصی به 
مح��ل کار خود می آیند که این امر باعث می ش��ود تا نیاز به ایجاد 
یک پارکینگ کامال ضروری باش��د، با این حال با پیوس��تن به گروه 
برندهای سبز، مفاهیمی نظیر کارپولینگ یا سفر اشتراکی، استفاده 
از وس��ایل نقلیه، جا به جایی کم کربن نظیر اس��تفاده از دوچرخه و 
موتوره��ای برقی مطرح خواهد ش��د. این امر نه تنه��ا به بهبود آب 
و ه��وا، میزان ترافیک و س��المت کارمندان و م��ردم منجر خواهد 
ش��د، بلکه دیگ��ر نیازی به ایجاد س��رویس و اختصاص مکانی برای 
پارکینگ وجود نخواهد داش��ت که این ام��ر به معنای امکان خرید 
مکانی ارزان قیمت تر خواهد بود. با این حال توجه داش��ته باشید که 
حتی مدیران ش��رکت نیز باید خود را متعهد ب��ه رعایت این موارد 
کن��د. در غیر این صورت نتیجه الزم را به همراه نداش��ته و ممکن 

است برند شما متهم به دروغگویی و فریب مردم شود. 
4-صرفه جویی در زمان 

هنگامی که ش��ما خ��ود را به عنوان یک برند س��بز مطرح کنید. 
دیگر رفت و آمد نیز کاهش پیدا کرده و استفاده از شیوه هایی نظیر 
وبینار مطرح خواهد ش��د. این امر بدون ش��ک منجر به صرفه جویی 
در زم��ان و امکان پرداخت��ن به کارهای دیگر می ش��ود که مزیتی 

بزرگ خواهد بود. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که توجه به اقدامات انجام شده از 
سوی برندهای دیگر، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما 
باش��د، با این حال وجود یک مش��اور متخصص، باعث خواهد شد تا 
اقدامات ش��ما به معنای واقعی به بهبود محیط زیس��ت کمک کند. 
درواقع یک اقدام سنجیده نش��ده ممکن اس��ت تنه��ا در کوتاه مدت 

سودمند باشد و پس از مدتی نتایج کامال معکوسی را به بار آورد. 
entrepreneur :منبع
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یکی از مش��کالت بسیار بزرگ مدیران این اس��ت که تصور می کنند 
اش��تباهات تنها برای غیرحرفه ای ها بوده و آنها تا ابد در همین س��طح 
باقی خواهند ماند، با این حال درست به مانند نابودی برندهای باسابقه 
و مطرح جهانی، مدیران نیز ممکن است سرنوشتی تلخ را داشته باشند، 
ب��ا این حال این امر به معنای عدم امکان متوقف کردن این اتفاق نبوده 
و هم��واره راهکاری برای رفع تهدیدها وجود دارد، با این حال آگاهی از 
رو ش های مهم در این رابطه، مهم ترین گام محس��وب می شود. فراموش 
نکنید که ش��ما در ابتدای کار خود، تالش زیادی را برای کسب اعتماد 
تیم ش��رکت انجام داده اید. حال نباید اجازه دهید که نتیجه تالش های 
ش��ما به راحتی از دس��ت برود. در همین راس��تا به بررسی 10 اقدامی 
که باعث حفظ اعتماد کارمندان و کاهش ریس��ک مواجهه با مش��کالت 

می شود، خواهیم پرداخت. 
1-اعتماد را به یک اصل در شرکت خود تبدیل کنید 

برای رس��یدن به موفقیت ش��ما به کار تیمی نیاز خواهید داشت که 
ای��ن ام��ر تنها زمانی اتفاق خواه��د افتاد که اف��راد هماهنگی الزم را با 
یکدیگر داش��ته باشند. برای رس��یدن به این هدف، اعتماد متقابل رمز 
کار محسوب می شود. به همین خاطر نیز شما باید زمان اعتماد افراد به 
یکدیگ��ر را تا حد امکان کوتاه کرده و خودتان به نحوی رفتار کنید که 
نوعی فرهنگ در این زمینه شکل گیرد. برای مثال این امر که کارمندان 
به راحتی بتوانند به یکدیگر اعتماد کرده و به دور از هیچ گونه رقابتی با 
یکدیگر به فعالیت بپردازند. بدون ش��ک تنها از دل شیوه مدیریت شما 
بی��رون خواهد آمد. به همین خاطر در ابتدا نش��ان دهید که به تمامی 
کارمندان خود اعتماد دارید. این امر باعث خواهد ش��د تا کارمندان نیز 
از شما الگو گرفته و رفتارهای مشابهی را نشان دهند. برای مثال این امر 
که از تیم خود کمک بخواهید، از آنها مشورت بگیرید و برخی از وضایف 
خود را برعهده آنها قرار دهید. خود بهترین سیاست ممکن خواهد بود. 

2-نسبت به تغییرات واکنش خوبی را داشته باشید 
در دنیای امروز همه چیز با س��رعتی باورنکردنی در حال تغییر است. 
تحت این ش��رایط اگر از قدرت پذیرش باالیی برخوردار نباش��ید بدون 
ش��ک بازنده خواهید بود. در این رابطه فراموش نکنید که صرفا مسئله 
رقابت با س��ایر برندها مطرح نبوده و این امر که به باالترین سطح خود 
دس��ت پیدا نکنید نیز شکس��تی حتی بزرگ تر از حالت اول محس��وب 
می ش��ود. همچنین فراموش نکنید که کارمندان ش��ما ممکن است به 
علت درگیر بودن بیشتر با بخش��ی از کارها، نظرات نتیجه بخش تری را 
داش��ته باشند. به همین خاطر الزم است تا شرایطی را فراهم آورید که 
همگان بتوانند ایده  های خود را مطرح کرده و با شما برای اجرایی کردن 
آن همکاری کنند. این امر باعث خواهد شد تا در نهایت تفکر خالق در 
بین کارمندان ش��ما ش��کل گرفته و زمینه برای شناسایی استعدادها و 

ارتقای شغلی به شیوه ای مناسب تر شکل گیرد. 

3-برای یادگیری مداوم و مفید برنامه ریزی داشته باشید 
این امر که سطح دانش افراد در مقطعی متوقف شود، باعث خواهد شد 
تا کارمندان عمال ظرفیت پیش��رفت را نداشته باشند. تحت این شرایط 
با توجه به این امر که بازوهای اجرایی ش��رکت محس��وب می شوند در 
نهایت ش��رکت را به سمت نابودی پیش خواهد برد. خوشبختانه امروزه 
روش های آموزش��ی بس��یار متنوع شده است. این امر ش��رایط را برای 
اجرایی کردن دوره های آموزش��ی برای تمامی کارمندان، مهیا س��اخته 
اس��ت، با این حال توجه داشته باشید که یکس��ری دانش های عمومی 
وج��ود دارد که برای تمامی کارمندان مفید خواهد بود. با این حال باید 
برای افزایش دانش و مهارت مخصوص به هر بخش نیز برنامه ای داشته 
باش��ید. این امر در حالی است که باید به وضعیت خود نیز توجه داشته 
باش��ید و ضرورت یادگیری را صرفا برای س��ایرین تلقی نکنید. در این 
رابطه فراموش نکنید که س��رعت رشد علم بسیار زیاد شده است و این 
امر باعث خواهد ش��د تا هر ساله در یک زمینه مشخص نظیر روش های 
مدیریتی تغییرات و روش  ه��ای نوینی پدید آید. به همین خاطر راضی 
بودن به س��طح فعلی، ابدا هوش��مندانه نخواهد بود. در نهایت توجه به 
اقدامات س��ایر برندها خصوصا برندها موفق جهانی، به ش��ما برای نحوه 

اجرایی کردن این خواسته، کمک خواهد کرد. 
4-قوانین مشخصی داشته باشید 

هیچ چیز به اندازه قانون نمی تواند به بهبود ش��رکت شما کمک کند. 
برای مثال اگرچه بس��یاری از شرکت ها س��اعت مشخصی را برای ورود 
کارمن��دان خ��ود تعیین می کنند، ب��ا این حال به علت نب��ود نظارت و 
جریمه، شاهد این امر هستیم که تقریبا هیچ یک از کارمندان دقیقا در 
سر س��اعت و حتی قبل از آن در شرکت حضور ندارند. به همین خاطر 
ش��ما باید حتی برای کوچک ترین موارد شرکت، قوانین مشخص همراه 
با نظرات و جریمه داش��ته باش��ید. با این اقدام پس از مدتی مش��اهده 
خواهید کرد که نه تنها شرکت رشدی فوق العاده را پیدا کرده است بلکه 
در کمال تعجب رضایت کارمندان  از شما نیز افزایش پیدا کرده و وجهه 
یک مدیر قدرتمند در شما به وجود آمده است. درواقع قوانین مشخص، 
امکان تبعیض را کامال از بین خواهد برد و افراد مش��اهده خواهند کرد 

که کارمندان بی نظم با سایرین یکسان تلقی نمی شوند. 
5-در دسترس باشید

این امر که کارمندان در کمترین زمان ممکن بتوانند با شما به صورت 
مس��تقیم ارتباط برقرار کنند نه تنها سرعت کارها را افزایش خواهد داد 
بلکه باعث رضایت بیش��تر کارمندان نیز خواهد شد. درواقع در بسیاری 
از شرکت ها مدیران به افرادی صرفا پشت میز نشین تبدیل شده اند که 
کمتری��ن ارتباط را با کارمندان خود ندارند. همین امر نیز پس از مدتی 
انواع مش��کالت را ب��ه وجود خواهد آورد. به همین خاطر الزامی اس��ت 
ش��ماره خود را در اختیار تمامی کارمندان قرار داده و به آنها اطمینان 
دهید که حتی اعتراضات، منجر به از دس��ت رفتن موقعیت شغلی آنها 
نخواهد ش��د، با این حال در این رابطه به نحوی رفتار کنید که افراد با 
بروز کوچک ترین مش��کل به ش��ما مراجعه نکرده و به افرادی که دائما 

گله دارند، تبدیل نشوند. برای بهبود ارتباط خود با کارمندان، حتی هم 
میز ش��دن در هنگام صرف غذا و انجام بازی های تیمی کامال س��ودمند 

خواهد بود. 
6-تصمیمات احساسی را کنار بگذارید 

مدیر ش��رکت باید فردی باشد که خود را دچار تنش نکرده و با حفظ 
خونس��ردی زمانی را برای فکر کردن به موضوع ایجاد کند. درواقع هیچ 
دلیلی وجود ندارد که پس از وقوع یک اتفاق شما همان لحظه واکنشی 
را از خود نشان دهید. این آرامش شما در بسیاری از موارد از بدتر شدن 
اوضاع جلوگیری کرده و تفاوت شما با سایرین را به اثبات خواهد رساند. 

۷-بازخوردها را مورد توجه جدی قرار دهید 
ای��ن امر که به واکنش ها نس��بت به تمام��ی تصمیمات خود توجه 
داش��ته باشید، باعث خواهد ش��د تا تصمیمات آتی، نتیجه بهتری را 
در پی داشته باش��د. همچنین این اقدام، امکان رفع سریع نواقص را 
به وجود خواهد آورد، با این حال توجه داش��ته باش��ید که به صورت 
طبیعی، کارمندان تمایل کمی به انتقاد از شما دارند. به همین خاطر 
ش��ما باید افرادی را در بین کارمندان داش��ته باش��ید که اخبار را به 
شما منتقل کنند، با این حال این امر باید بدون ذکر نام افراد صورت 
گی��رد. درواق��ع هدف تنها آگاه��ی از نظرات اف��راد و میزان رضایت 

موجود است. 
8-ریسک پذیر باشید 

تقریبا هیچ اقدام بزرگی بدون پذیرش ریسک امکان پذیر نخواهد بود. 
به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا از این روحیه برخوردار باش��ید. با 
توجه به اصلی که در موارد گذشته نیز عنوان شد، این روحیه در نهایت 
به سایر کارمندان نیز منتقل شده و باعث می شود تا تیم شکست ناپذیر 

را داشته باشید. 
۹-ارتباط خود با کارمندان را افزایش دهید 

هی��چ مانعی وجود ندارد که ش��ما ب��ا کارمندان خ��ود ارتباط کامال 
دوس��تانه ای را داشته باش��ید. درواقع امروزه مفهوم تبدیل تیم شرکت 
به خانواده مطرح است که باعث شده است تا مدیران مختلف، به دنبال 
بهب��ود رابطه خود با تمامی کارمندان باش��ند. بدون ش��ک با توجه به 
روحی��ه و امکانات موج��ود، راهکارهایی را برای رس��یدن به این هدف 

پیدا خواهید کرد. 
10-همواره اهدافی را برای تیم خود مشخص کنید

این امر که اهدافی در ش��رکت وجود داشته باش��د، به کار افراد معنا 
خواهد بخش��ید. در این رابطه فراموش نکنید که برنامه ریزی ش��ما باید 
کامال بلندمدت باش��د. برای مثال با پایان یافتن یک اقدام، باید س��ریعا 
هدفی دیگر را مش��خص کنید. این امر تمام��ی کارمندان را به این باور 
خواهد رساند که شما دقیقا می  دانید که شرکت در چه مسیری باید گام 
بردارد. با این حال نکته طالیی در تعیین اهداف این است که الزم است 
که به انعطاف پذیر بودن نیز توجه داش��ته باش��ید. در غیر این صورت با 

بروز نخستین مشکالت، همه چیز از دست خواهد رفت. 
business2community :منبع
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دومین جلسه کمیته فرهنگی هنری کنگره ملی شهدای قم برگزار شد
قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی: کنگره ملی شهدای استان قم، یک رویداد 
مهم فرهنگی است که می تواند منشأ خدمات ارزنده فرهنگی برای جامعه به ویژه نسل جوان باشد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان قم، دومین جلسه کمیته فرهنگی هنری کنگره ملی شهدای استان 
قم، به ریاســت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی و با حضور نمایندگان دســتگاه های عضو این کمیته برگزار شد. 
حسینی کاشانی ضمن یادآوری وظایف این کمیته که از سوی استاندار و رئیس کنگره ملی شهدای استان اباغ شده 
است گفت: کنگره ملی شهدای استان قم، یک رویداد مهم فرهنگی است که می تواند منشأ خدمات ارزنده فرهنگی 
برای جامعه به ویژه نسل جوان باشد. وی گفت: برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان، الزم است همه دستگاه های 
فرهنگی استان به صورت جهادی و عاشقانه وارد عرصه شوند و از تمام توان مجموعه خود برای برگزاری شایسته این کنگره استفاده کنند، لذا برای غنای هر چه بیشتر 
فعالیت های کمیته فرهنگی برای ادای دین به شهدای عزیز، دست نیاز به سوی همه فرهیختگان و هنرمندان و اصحاب رسانه در استان قم دراز می کنیم و امیدواریم 
با کمک همه هنرمندان عزیز بتوانیم در این عرصه به نحو شایسته انجام وظیفه نماییم. رئیس کمیته فرهنگی هنری کنگره ملی شهدای استان تأکید کرد: امیدواریم 
با همت نهادهای دولتی و غیردولتی عضو این کمیته و به یاری همه دلسوزان و هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه در استان قم، این کمیته بتواند تا یکسال آینده 
خروجی مناسب و متنوعی در بخش های گوناگون فرهنگی و هنری که توسط مسئولین کارگروه های ۹گانه این کمیته احصاء شده است، داشته و به جامعه ارائه نماید.  
در ادامه این نشست نمایندگان برخی از دستگاه های عضو کمیته، پیشنهادهای دستگاه متبوع خود را برای انجام بخشی از برنامه های فرهنگی و هنری پیش بینی شده 

مطرح کردند و مقرر شد موضوعات مطروحه توسط دبیر کمیته فرهنگی، هنری پیگیری و دنبال شود.

یکی از کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم،فناور برگزیده بنیاد ملی نخبگان استان شد 
  ایالم-هــدی منصوری-" یداله توان " از کارکنان شــرکت پاالیش گاز ایام، فنــاور برگزیده بنیاد 
نخبگان اســتان شــد.  به گزارش روابط عمومی، "یداله توان" از همکاران شرکت پاالیش گاز ایام، فناور 
برگزیده بنیاد نخبگان اســتان ایام ،جوان برتر اســتان در زمینه اختراع و ابتکار، کارگر نمونه استان، ثبت 
اختراع برتر منطقه ای، تحت پوشــش بنیاد ملی نخبگان ، داور برجســته بین المللی، عضو اصلی و مدیر 
 ISI ، فرآیند شرکت دانش بنیان، تالیف چندین کتاب فارسی و انگلیسی و انتشار ده ها مقاله بین المللی

و غیره از سوابق علمی این همکار می باشد.

باحضورشهردارشاهرودبرگزارشد؛
با ابتکار شهرداری شاهرود اولین نشست هم اندیشی مجمع خیرین 

مدیریت شهری درشاهرود
شاهرود - حسین بابامحمدی: شهردارشاهرود در اولین نشست هم اندیشی  مجمع خیرین مدیریت شهری 
که در شاهرود تشکیل شد،گفت:  بستر تشکیل مجمع خیرین مدیریت شهری راآماده کرده ایم تابااین رویکرد 
یک نهادمردمی قانونمند ودارای اساسنامه همانندمجمع خیرین مدرسه سازو... و درآن این قابلیت رامهیا کنیم 
که هرکدام ازعزیزان شهروند درحوزه ای ازشهر که تمایل داشته باشند بتوانند اثری رابه نام خود ویا عزیزانشان به 
یادگار بگذارند. مهندس محسن احمدی بیان داشت: فضای شهری، مناسب ترین بستر برای مشارکتهای مردمی 
یا  سرمایه گذاری است. شهردارشاهرود ضمن بیان این مطلب که تشکیل مجمع خیرین مدیریت شهری می 
تواند نقش مهمی در مشارکت مردمی و توسعه  فعالیت های شهری داشته باشد، ابراز داشت: این اقدام بزرگ 
باعث بکارگیری توان بخش خصوصی در سیستم مدیریت شهری شده و در این راستا توسعه شهری را به همراه خواهد داشت. شهردارشاهرود با اشاره به اینکه 
زیر ساخت های شاهرود آماده برای هرنوع سرمایه گذاری ویا مشارکت مردمی است ودرحوزه شهرداری این امربسیارگسترده تر است به نحوی که  شهروندان 
می توانند با نام خود از نصب چند نیمکت ساده درمعابر تا خودرو یا تجهیزات آتش نشانی، خودرو برای ناوگان حمل ونقل شهری، نصب ستهای وسایل بازی 
کودکان در پارکها ،وسایل ورزشی ، تا اهدا زمین برای احداث پارک و یا ساختمان برای امور فرهنگی و... رابه شهروندان اهدا نمایند. باارائه هر خدمت درحوزه 
مدیریت شهری توسط خیرین ، نام ونشان عزیزان خیردرکنار آن مورد بر روی لوحی ثبت  شده  و به یادگار خواهد ماند. مهندس احمدی با بیان اینکه ما آمده 
ایم که در روزهای سخت کار انجام دهیم وامروزه ورود سرمایه های اجتماعی و مشارکت های مردمی به حوزه مدیریت شهری و همچنین استفاده از پتانسیل 
های مادی و معنوی و ظرفیت خیرین در عرصه های شهری جزءبرنامه هایی است که در حوزه مدیریت شهری دنبال می شود. شایان ذکر است مراحل تشکیل 
هیئت موسس و هیئت امنا و هیئت مدیره و تصویب اساسنامه مجمع توسط اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شاهرودی دنبال می شود.

برگزاري رزمایش پدافندي در بندر شهید رجایي
بندرعباس – کیوان حسین پور: رزمایش پدافندي با هدف ارزیابي بندر شهید رجایي در مواجهه با حوادث 
غیرمترقبه در شرایط طبیعي و انسان ساخت و استمرار خدمات بهینه ایمن واستاندارد در بزرگترین بندر بازرگانی 
ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، رزمایش پدافندي در بندر شهید 
رجایي به عنوان یکي از نقاط اســتراتژیک کشور با حضور "محسن ساساني" معاون زیر بنایي سازمان پدافند غیر 
عامل کشور، "محسن زینلي تختي" مدیر کل پدافند غیر عامل استانداري هرمزگان، "چنگیز جواد پور" مدیر کل 
پدافند غیر عامل  و HSE سازمان بنادر و دریانوردي و جمعي از مسئوالن دستگاه هاي دولتي و شرکتهاي بخش 
خصوصي امروز چهارم دي ماه برگزار شد. در این رزمایش یکروزه که در چند منطقه از بندر شهید رجایي به عنوان 
یکي از شــریان هاي حیاتي کشــور و اصلي ترین مبدا ورود وخروج کاال برگزار شد، تمهیدات پیش بیني شده در مواجهه با مخاطرات در شرایط طبیعي و انسان 
ساخت به شکل میداني ارزیابي و شناخت عوامل بازدارنده، تقویت نقاط تاب آور و تداوم عملیات در شرایط حساس با رعایت اصول و الزامات پدافندي، مورد پایش 
قرار گرفت. در این رزمایش، مجموعه های اقتصادی همجوار مجتمع بندري شهید رجایي نیز مشارکت داشته و با بهره گیري از یک سناریوي نظام مند، ظرفیتها 
و ادوات موجود را با هدف هم افزایي بیشتر در رویارویي با مخاطره احتمالي مورد آزمون قرارداده و آمادگي خود را در راستاي صیانت از زیر ساختهاي استراتژیک 
بنگاه هاي اقتصادي و تولیدي همچنین پشتیباني ارتباطي و مواصاتي مورد بررسي قرار دادند. شایان ذکر است، در نشست ارزیابي این رزمایش، لزوم تقویت نقاط 

قوت و رفع نقاط ضعف مورد تاکید قرار گرفت و دستورالعملي به منظور استفاده در برنامه هاي پیش رو، تدوین شد.

افتتاح 24 پارکینگ عمومی در گرگان و نوسازی 4 دستگاه اتوبوس در هفته حمل و نقل
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری گرگان از افتتاح بیست و چهارمین پارکینگ عمومی توسط 
شهرداری گرگان خبر داد و گفت: در هفته حمل و نقل چهار دستگاه اتوبوس شهری نوسازی و به چرخه خدمت بازگردانده شد.مهدی کمال غریبی در گفتگو با 
خبرنگار مرکز اطاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان با اشاره به اقدامات انجام شده در هفته حمل و نقل اظهارکرد: یکی از سیاست های شهرداری گرگان 
مشارکت شهروندان در ایجاد پارکینگ های عمومی در سطح شهر است.وی ادامه داد: در همین راستا زمین های بااستفاده ای که در سطح شهر رها شده را 
شناسایی کرده و برای ایجاد پارکینگ عمومی با مالکان وارد مذاکره شده ایم.سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان تصریح کرد: در هفته 
حمل و نقل  بیست و چهارمین پارکینگ عمومی با مشارکت شهروندان در خیابان شهدا نبش الله هشتم به متراژ یک هزار و 200 مترمربع با حضور شهردار 
گرگان به بهره برداری رسید.کمالغریبی به بخش دیگری از اقدامات این سازمان در هفته حمل و نقل اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه تهیه بلیط الکترونیکی 
در پایانه مسافربری انقاب با 2 میلیارد ریال اعتبار و با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از دیگر اقدامات انجام شده در این ایام بود.

به گفته وی با راه اندازی این وب کیوسک ها دست واسطه ها از قیمت بلیط برای سفرهای برون شهری کوتاه می شود و در عین حال این امکان را به مسافران 
می دهد نوع وسیله نقلیه، محل صندلی، تاریخ و ساعت حرکت، شرکت مسافربری را خود انتخاب کنند.سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
گرگان به ساخت دو دفتر مسافربری در ترمینال خودروهای سواری شرق گرگان اشاره کرد و گفت: این دفاتر قبا داخل پایانه قرار داشت اما برای خدمات دهی 

راحت تر به شهروندان آنها را با صرف ۹00 میلیون ریال اعتبار و در مدت 45 روز به حاشیه خیابان اصلی انتقال دادیم.

شرکت آلومینیوم صنعت بهاران نیاز عمده بازار همدان را تامین میکند
همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آلومینیوم صنعت بهاران گفت: این شرکت در سال 
13۹5 با سرمایه حدودا 30 میلیارد ریال شروع به کار کرد. ابوالقاسم خاکساری مهر درباره اشتغال زایی شرکت 
افزود: بعد از تأسیس شرکت11 نفر مشغول به کار شدند و در طی سه سال فعالیت اشتغال زایی شرکت به 45 نفر 
افزایش پیدا کرده است.  وی زمینه فعالیت شرکت را در حوزه کشاورزی، ساختمانی و صنعتی بیان کرد و گفت: 
در بخش کشاورزی تجهیزات آبیاری بارانی، در بخش ساختمانی پروفیل، دو جداره و کرکره های آلومینیومی و 
در بخش صنعت قطعات آلومینیوم صنعتی را تولید میکنیم.   خاکساری مهر بیان کرد: ظرفیت تولید بر اساس 
تقاضای موجود در بازار داخل و خارج از کشــور اســت. در پایان وی افزود: شــرکت محصوالت خود را به تمام 

کشور صادر میکند از جمله تهران استانهای شمالی، جنوبی و غرب کشور و در زمینه صادرات در حال حاضر محصولتش صرفا به کشور عراق صادر میکند.

یک هزار و ۱۵۹ نفر در دوره انتقال استان مرکزی تحت آموزش قرار گرفتند
اراک – مینو رستمی : معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سواد آموزی در اراک گفت: 
یک هزار و 15۹ نفر امسال در دوره انتقال سازمان سوادآموزی در این استان تحت آموزش قرار گرفتند و از خدمات آن بهره مند شدند. به گزارش اداره اطاع رسانی 
و روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان مرکزی »حسین میرزایی« به مناسبت آغاز هفته سواد آموزی، روز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه افزود: سهمیه دوره 
انتقال استان مرکزی امسال آموزش یک هزار و 130 نفر بود که تاکنون 102 و پنج دهم درصد حجم اباغی در استان محقق شده است. وی، حجم اباغی آموزش 
سوادآموزان در دوره تحکیم سازمان سوادآموزی در استان مرکزی را یک هزار و ۹50 نفر عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۹۶5نفر در این دوره تحت آموزش 
قرار گرفته اند. معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش اســتان مرکزی خاطرنشان کرد: باوجود افزایش سه برابری حجم اباغی  استان مرکزی در دوره های مختلف 
ســواد آموزی و تحکیم نســبت به سال گذشته؛ تمامی تعهدات تاکنون محقق شده است. میرزایی ادامه داد: حجم اباغی دوره سوادآموزی ایرانی به این استان در 
سال جاری 2 هزار و 21۹ است که تاکنون یک هزار و 30۹ نفر معادل 5۹ درصد از مجموع حجم اباغی استان محقق شده و با توجه به مهلت ثبت نام افراد در 
این دوره تاپایان دی ماه، امید است بقیه این تعهد عملیاتی شود. وی حجم اباغی سوادآموزی اتباع استان مرکزی در سال جاری را 44۷ نفر، کمیساریای عالی  
پناهندگان سازمان ملل در دوره سواد آموزی استان را 1۹ و دوره انتقال را ۶0 عنوان کرد و گفت: تا کنون 100 حجم اباغی استان در این زمینه محقق شده است
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: این شرکت همسو با 
انجام وظایف ذاتی توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی را 
در اولویت نخست کار خود دارد. مهندس سید عبداله موسوی 
با اشــاره به دستور وزیر نفت مبنی بر بسیج امکانات صنعت 
نفت برای ارایه خدمات به مردم در معرض سیاب در استان 
خوزســتان، افزود: این شرکت به عنوان یکی از اعضای ستاد 
بحران اســتان تاش کرده تا حسب نیاز در کوتاهترین زمان 
ممکن نسبت به امداد رسانی به مناطق درگیر با سیاب اقدام 
نماید. وی گفت: در جریان بارندگی سیل آسای که برابر اعام 
سازمان هواشناسی ظرف دو تا سه ساعت میزان بارندگی به 
حدود یکصد میلیمتر رسید و بیشتر مناطق استان را تحت 
تاثیر قرار داد و با توجه به محدودیت شبکه فاضاب کانشهر 
اهواز و کــوت عبدا... مرکز  شهرســتان کارون موجب بروز 
مشکات عدیده ای برای ساکنان این شهرها گردید، شرکت 
ملی حفاری ایران در پی تماس استاندار بافاصله وارد عمل 
شد. موسوی با بیان اینکه در این ارتباط شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و شرکت نفت و گاز اروندان نیز هرکدام به نوبه 
خود بخش هایی از شهرها را زیر پوشش خدمات قرار دادند، 
اظهار کرد: ملی حفاری در اولین گام دو دستگاه پمپ فشار 
قوی )پمپ تراک( به کوت عبداهلل انتقال و با کمک اهالی با 
ایجاد 500 متر شــبکه فوالدی کار جمع آوری و پمپاژ آب 
های سطحی به رودخانه کارون را آغاز کرد. مدیرعامل شرکت 

ملی حفاری ایران که از ســوی استاندار خوزستان مدیریت 
مقابله با پیامدهای ســیاب در شهرستان کارون را برعهده 
دارد، افزود: این شرکت به موازات حضور چند دستگاه اجرایی 
دیگر که برای هر کدام وظیفه ای تعریف شــد، با اعزام بالغ 
بر 50 نفر از کارکنان عملیاتی و پشــتیبانی و شماری پمپ 
های سنگین و رودخانه ای )کف کش( یک تیم پزشکی  در 

مدت زمان هفت روز کار شــبانه روزی، موفق به جمع آوری 
افزون بر 22 میلیون لیتر آب های ســطحی از خیابان ها و 
معابر که زندگی و تردد مــردم را مختل کرده بود، گردید و 
باعث رضایتمندی ساکنان منطقه شد. وی با اشاره به نقش 
موثر شرکت ملی حفاری در ارایه خدمات به مناطق شهری 
و روستایی اهواز و شهرســتان کارون خاصه نقاط مسکونی 
واقع در کرانه رودخانه های کارون، دز و کرخه در اواخر سال 
گذشــته و فروردین ماه امسال، گفت: همانگونه که مهندس 
بیژن زنگنه وزیر نفت تاکید نمودند این بار نیز تمامی امکانات 
شــرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران در استان 
خوزستان از جمله شرکت ملی حفاری ایران باید در راستای 
امداد رســانی و رضایتمندی مردم و کاهش مشــکات آنان 
بکارگیری شود و نهایت تاش برای شتاب بخشیدن به رفع 
مشکات ناشی از پدیده سیاب های مّخرب  صورت پذیرد. 
موسوی به حضور مهندس محسن پاکنژاد معاون وزیر نفت در 
نظارت بر منابع هیدروکربوری به عنوان نماینده وزیر و معاون 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و شماری از 
مدیران ارشــد آن شــرکت در اهواز در دو روز گذشته برای 
پیگیری و نظارت موثر بر اقدامات شــرکت های ملی مناطق 
نفتخیــز جنوب، ملی حفاری و نفت و گاز اروندان اشــاره و 
اظهار کرد: این شرکت به طور برخط با استاندار و ستاد بحران 
استان در ارتباط و برای حضور فعال در عرصه انجام وظایف و 

مسئولیت های اجتماعی آمادگی کامل را دارد.

تبریز - فالح: مدیــرکل امور اجتماعــی و فرهنگی 
استانداری آذربایجان شرقی گفت: سازمان های مردم نهاد 
فرصت هســتند و نــه تهدید و نقش این ســازمان ها در 
ســال های اخیر در حل معضات اجتماعــی و فرهنگی 
قابل توجه بوده است. بدر شکوهی در نشست هم اندیشی 
اعضای شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد 
و مجمع سمن های جوان استان، با اشاره به نقش جوانان 
در انقاب اســامی، گفت: بیشترین شهدای دفاع مقدس 
از جوانان اســت و اگر امروز هم می خواهیم مشکات را از 
میان برداریم، چاره دیگری به جز توجه به جوانان نداریم.

وی تاکیــد کرد: دلســردی جوانان ناشــی از عملکرد 
برخــی مدیران اســت و ســمن های جوانــان باید نقطه 

اتصال حاکمیت با اقشــار جوان باشند. شکوهی با اشاره 
بــه تاریخچه فعالیت ســمن ها در اســتان، گفت: تعداد 
ســازمان های مردم نهاد در آذربایجان شــرقی قابل قبول 

اســت و ما باید به دنبال کیفی ســازی فعالیت آنها باشیم 
که همه دستگاه ها باید در این زمینه هم افزایی کنند. وی، 
روحیه صبر و پشــتکار را الزمه پیشرفت سمن های فعال 
در حوزه جوانان دانست و گفت: شبکه سازی در سمن ها 

باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان 
شــرقی در پایان به انتخابات مجلس شــورای اســامی 
اشــاره کرد و خواهان ایفای نقش موثر سمن های جوانان 
در مشــارکت آگاهانه مردم در انتخابات شد. نمایندگان 
ســازمان های مردم نهاد در شورای توســعه و حمایت از 
تشکل های مردم نهاد و اعضای سمن های جوان استان نیز 

به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

اصفهان- قاسم اسد : در ارزیابی که وزارت نیرو در هفته پژوهش اعام نمود 
شــرکت توزیع برق اصفهان در بین تمام شرکت های توزیع برق کشور در عرصه 
پژوهش و فن آوری رتبه اول را از آن خود نمود که در این راســتا باب گفتگو را با 

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان باز نمودیم .
مهندس حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شــرکت در این باره گفت :پروژه های 
تحقیقاتی و پژوهشــی توانسته فرایندهای خدمت رسانی و برق رسانی با کیفت را 
ارتقا بخشــد و مسیر استراتژی شرکت را با سرعت بیشتر هدایت کند به طورقطع 
نگاه پژوهش محور می تواند چشــم انداز شرکت را با کیفیت بهتری به سرمنزل 

مقصود برساند 
وی در ادامه گفت : ارتباط صنعت با دانشگاه مسیر پیشرفت ما را بیش از پیش 
می نماید به طوری که با داشتن دانشگاههای اصفهان ، دانشگاه صنعتی و بسیاری 
از دانشگاههای آزاد اسامی  می توانیم این ارتباط را در سطح وسیعتر ایجاد کنیم و 
با تفاهم نامه هایی که ایجاد و امضا شده اشت به ارتقا هر چه بیشتر سازمان همت 

گماریم.   مهندس حبیب ا....مظاهری مدیر دفتر تحقیقات در ادامه گفت : در توسعه 
همه جانبه برکسی پوشیده نیست، تحقیق و پژوهش شاهراه ورود به خودکفایی و 

استقال همه جانبه است .
 وی تصریــح کرد :فعالیتهاي تحقیق و پژوهش موجب فن آوري و نوآوري مي 
گردد و توانمندی های کارکنان یک مجموعه را به نمایش می گذارد  خوشبختانه 

دســتاوردهاي پژوهشي در صنعت برق اصفهان ستودنی است و در تمام حوزه ها 
همکاران حضور داشته اند.  وی تصریح کرد :دریافت این لوح حاصل رهنمودهای 
مدیرعامل و تاش تمام همکاران بوده است که در نهایت شرکت توزیع برق اصفهان 
با کسب ۷4/4 درصد از امتیازات ساخص های ارزیابی جایگاه اول را از آن خود کرد. 
وی به شــاخص های ارزیابی اشــاره کرد و گفت: در بخش تعریف اولویت های 
تحقیقاتی 11 مورد اولویت به تصویب وزارت نیرورسید ، در بخش انتشار و حمایت 
از دانش تحقیقات تعداد 3۶ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی پذیرفته و 
یک عنوان کتاب جهت تالیف ،تصویب نموده اســت که نتیجه آن کسب رتبه دوم 

کنفرانس سیرد منطقه ای بوده است .
وی خاطر نشــان کرد :در سال گذشته کمیته تحقیقات 1۶ جلسه کاربردی در 
خصوص تصویب فعالیتهای علمی و پژوهشــی برگــزار نمود و در عملکرد مالی با 
جذب 100 درصدی بودجه تحقیقات در سال ۹۷ رشد داشته که این میزان رشد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53 درصد بوده است .

ساری – دهقان : نشست هم اندیشی دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر و 
شــرکت توزیع نیروی برق مازندران با حضور دکتر خانی مدیر کل و دکتر وارسته 
معاون دفتر تامین منابع توانیر و مدیرعامل و معاونین و اعضای کمیته تامین منابع 

مالی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ساری برگزار شد .
به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
در این نشست صمیمی ضمن تشــکر ، حضور گرم مدیرکل و معاون دفتر تامین 
منابع مالی شرکت توانیر در مازندران را فرصت مغتنمی برای شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران دانست. مهندس رضا غفاری به بیان کلی شرایط مالی شرکت اشاره و 
یادآور شد : با توجه به اوضاع مالی و شرایط بودجه ای در ابتدای فعالیت خود بعنوان 
مدیرعامل این شرکت حسب ضرورت، کمیته تامین منابع مالی را با هدف پیگیری 
تامین و خلق منابع مورد نیاز، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری تشکیل داده ایم.

مدیرکل دفتر تامین منابع مالی شــرکت توانیر نیز با بیان اینکه برای اولین بار 
در شرکت توزیع برق مازندران حضور یافته ، گفت : تشکیل کمیته حرکت بسیار 
خوبی اســت. دکتر خانی افزود : اصوال" بحث منابع مالی در واقع بحث استفاده از 
فرصت هاســت. استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر تهاتر، اوراق تسویه .. از جمله 

وظایف این کمیته اســت. ایشــان افزودند : در واقع کارکرد اصلی این کمیته باید 
ایجاد راهبرد برای جهت گیری مالی شــرکت باشــد . مدیرکل دفتر تامین منابع 
مالی توانیر خاطرنشان کرد : یکی از راهکارهای مدیریت نقدینگی بویژه در بخش 
قراردادهای خرید تجهیزات ، تعداد قراردادهاست که باید تا حد امکان کاهش داده 
شــود ولی در زمان بندی تحویل کاال به نحوی دیده شــود تا با ورودی نقدینگی 

شرکت تناسب داشته باشد .
خانی یادآور شد : یکی از پروژه هایی که به لحاظ تامین منابع ، خود تامین هست 

پروژه های تبدیل سیم به کابل می باشد که توصیه می شود در مقیاس بزرگتری 
مثا در سطح امورهایی که مشکل فرسودگی شبکه یا سرقت شبکه یا آمار قطعی 

های باال دارند برنامه ریزی و اجرا گردد.
مدیرکل دفتر تامین منابع مالی توانیر بیان داشــت : هدف سیاست های خرید 
منطقه ای توانیر در بخش تامین کاال ، کمک به شــرکتها جهت تسریع در اجرای 
طرح ها و بهبود شــاخص های عملکردی است و ضروری است کاالها بافاصله در 

شبکه نصب شوند نه اینکه صرفا" به موجودی کاال در انبار تبدیل شود .
وی تاکید کرد: شرکتها بجای واژه صرفه جویی ، واژه هوشمندی در هزینه کرد 
را مدنظــر قرار دهند .  به گفته وی : حوزه کاری دفتر تامین منابع مالی در توانیر 
هم نوپاست . با این حال عملکرد شرکت های توزیع بویژه شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران  در این بخش قابل توجه بوده است . معاون دفتر تامین منابع توانیر نیز در 
این نشست هم اندیشی به شرح وظایف این دفتر پرداخت و تهاتر بدهی های بانکی 
بر تهاتر دریافت محصول با طلب ، اخذ تسهیات بانکی و پیگیری اجرای ماده 12 
قانون رفع موانع تولید ، تامین کاال با خریدهای منطقه ای را از جمله وظایف دفتر 

تامین منابع مالی توانیر برشمرد .

تبریز – ماهان فالح: معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار و  جانشین استاندار در شورای 
فنی اســتان آذربایجان شرقی بمنظور کسب 
رتبه سوم توسط شرکت آب و فاضاب استان 
آذربایجان شرقی در سال ۹۷ از مدیرعامل این 
شــرکت با اهدای لــوح قدردانی کرد. رحمتی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین 
استاندار در شورای فنی آذربایجان شرقی با اعطاء 
لوح سپاس به مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان بخاطر کسب رتبه 

ســوم در فرآیند ارزیابی عملکــرد پروژه های 
منتخب استانی و ملی سال ۹۷، با اهدای لوح 
تشکر و قدردانی کرد. در قسمتی از این لوح آمده 
است : "جناب آقای مهندس ایمانلو مدیرعامل 
محترم شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان 
شــرقی؛ خدمت در نظام مقــدس جمهوری 
اســامی ایران لوح افتخاری زرین و پشــتوانه 
معنوی گران سنگی است که موجب مباهات 
خدمتگزاران بوده و باعث ســربلندی آنان در 
پیشگاه خداوند متعال خواهد بود. نظر به اینکه 

در فرایند ارزیابی عملکرد پروژه های منتخب 
عمرانی استانی و ملی سال 13۹۷ حائز رتبه سوم 
شــده اید به رسم یادبود و تشکر از جنابعالی و 
همکاران محترم این لوح تقدیم حضور می گردد. 
امید است با اتکال به خداوند متعال بیش از پیش 
در انجام امور محوله و خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران موفق و موید باشید .
جواد رحمتی معاون  امور عمرانی استاندار 
و جانشین استاندار در شورای فنی استان 
آذربایجان شرقی"

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

همسو با انجام وظایف ذاتی توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی 
اولویت نخست کار شرکت است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

سازمان های مردم نهاد نقش قابل توجهی در حل معضالت اجتماعی و فرهنگی دارند

شکل واقعی خالقیت و نوآوری در سایه پژوهش و تحقیقات

شرکت توزیع برق اصفهان رتبه اول  پژوهش و فن آوری  در ارزیابی وزارت نیرو 

نشست هم اندیشی دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر و شرکت توزیع برق مازندران

در فرآیند ارزیابی عملکرد پروژه های منتخب عمرانی استانی و ملی؛ 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی حائز رتبه سوم شد و لوح تقدیر گرفت
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تع��ارض و اختالف نظر در مح��ل کار امری طبیع��ی و اجتناب ناپذیر 
اس��ت، زیرا افراد با ش��رایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت در 

کنار یکدیگر قرار می گیرند و زمان می گذرانند. 
کاماًل طبیعی اس��ت که تمام اعضای یک ش��رکت، نظ��رات متفاوتی 
درباره  مس��ائل مختلف داشته باش��ند، اما اگر این اختالف نظرها به طور 
صحیح��ی از س��وی مدیران س��ازمان ها مدیریت نش��ود، در نتیجه  این 

سوءمدیریت، سازمان با بحران های مختلفی روبه رو خواهد شد.
رهبران و مدیران سازمان باید نقش های گوناگونی را ایفا کرده و بتوانند 
کارکردهای متنوع فرهنگی را مدیریت کنند. کاماًل مشخص است که تنوع 
فرهنگی و اختالف نظر در سازمان ها می تواند باعث بروز ناسازگاری کاری و 
ایجاد کشمکش بین اعضای تیم شود. البته اگر تفاوت فرهنگی در سازمان 
شناخته شده و به صورت موفقیت آمیزی مدیریت شود، می تواند باعث ایجاد 
مزیت های رقابتی قابل توجهی شود. پس یکی از مهم ترین و پرچالش ترین 

وظیفه  رهبری، حل اختالفات و تعارض ها در محیط کار است.
راهکارهای واحدی برای مدیریت تعارض های محل کار وجود ندارد

این نکته را در نظر بگیرید که اس��تراتژی هر رهبر نس��بت به مسئله 
مدیری��ت تع��ارض در س��ازمان باید منحصربه ف��رد باش��د و نمی توان 

استراتژی یکسانی را برای مدیریت تعارض به کار گرفت.
در هیچ جا نمی توان دو تیم کاری با س��بک رهبری مشابه پیدا کرد. 
این بدین معناست که استراتژی مدیران در مواجهه با مسائل سازمانی و 
مدیریت تعارض باید متفاوت از یکدیگر باشد، اگرچه راهکارهای یکسان 

و کارآمدی در این باره وجود ندارد.
اکن��ون قصد داریم راه حل های مش��ترکی را برای مدیریت تعارضات 

محیط کار معرفی کنیم:
با چشم پوشی از مشکالت، یک محیط مثبت کاذب ایجاد نکنید

گاه��ی مس��ئوالن و افراد دارای قدرت در س��ازمان ها تالش می کنند 
تنش ها را نادیده بگیرند و هر طور که شده، هماهنگی و فضای مثبت در 
سازمان به وجود آورند؛ اگرچه گاهی این فضا غیرواقعی و کاذب است.

حتی ممکن اس��ت یک مدیر س��طح پایین تر بخواهد برای اینکه نگاه 
مدیر باالدستی نسبت به او عوض نشود، به گونه ای رفتار کند که گویی 
همه چیز رو به روال است و هیچ مشکلی وجود ندارد. این به این دلیل 

است که ممکن است به این موضوع فکر کند که مدیران ارشد از ایجاد 
فضای تعارض در س��ازمان متنفرند و ممکن اس��ت آنها را به خاطر بروز 

اختالفات و تنش ها توبیخ کنند.
این در حالی اس��ت که تع��ارض، مهم ترین و بدیهی ترین وجه زندگی 
ش��خصی و حرفه ای هر انسانی اس��ت و با انکار صورت مسئله، نمی توان 
واقعیت موجود را نادیده گرفت. پنهان کردن اختالفات و چشم پوش��ی 
از مشکالت تنها باعث ایجاد بی اعتمادی شده و فرهنگ سازمانی را زیر 
سؤال می برد؛ در حالی که قبول تعارض و کنترل درست آن می تواند به 

پیشرفت و سازندگی کسب  و کارتان کمک کند.
دس��ت وپنجه نرم کردن با تقابل های بالقوه و همسو ساختن تعارضات 
ب��رای اهداف س��ازنده  س��ازمان، از وظایف رهبری به حس��اب می آید. 
اجتناب از مواجهه با تنش ه��ای موجود در محیط کار و جانبداری های 
بی اس��اس، می تواند سبب ایجاد بی اعتمادی در سازمان شود و پایه های 
اطمینان متقابل را میان کارمندان و مدیران باالدس��تی سست کند. در 
حالی که، ایجاد فضایی ش��فاف، پیش نیاز مدیریت تعارض است؛ فضایی 
که تمام اعضای س��ازمان بتوانند بدون هی��چ نگرانی از عواقب اقدامات 

خود، از درگیری ها و اختالفات شان در سازمان پرده بردارند.
برای ورود به مسئله، وقت شناس باشید

زم��ان اصلی ترین عام��ل تعیین کننده در حل اختالف��ات و تعارضات 
محیط کار است. حتماً در مقام یک مدیر شاهد مشاجره دو همکار خود 
درباره موضوعی بی اهمیت بوده اید. شاید اختالف و جروبحث آنها بر سر 
پروژه ای باشد که هر دو به  طور مشترک روی آن کار می کنند. مدیران 
کم تجربه و ناشی در این مواقع بدون هیچ تدبیری وارد مسئله می شوند 
و در مش��اجره آنها مداخله می کنند. در حالی که، در نظر گرفتن زمان 

مناسب برای ورود به مسئله، بسیار اهمیت دارد.
این احتمال وجود دارد که با ورود زودهنگام به مس��ئله نه تنها کمکی 
به رفع آن نکنید بلکه باعث دنباله دارتر ش��دن اختالف نیز ش��وید. پس 
رهبر س��ازمان باید قبل از ورود به مس��ئله برای حل تعارضات موجود، 
اوضاع را در نظر گرفته و ش��رایط را به خوبی بس��نجد. با توجه به اینکه 
اعضای تیم خود را می شناس��ید، آیا ادامه دار ش��دن اختالف بین آنها و 
عدم دخالت ش��ما می تواند به توانمندی بیشتر آنها و کسب مهارت  های 

حل تعارض کمک کند؟ آیا بهتر است زودتر وارد مسئله شوید؟
زمان مناس��ب برای مداخله مدیر ربطی به محتوای اختالف ندارد، بلکه 
ش��کل تعارض در این زمینه تعیین کننده است و مشخص می کند که چه 
زمانی باید به مس��ئله ورود کنید. رهبران باید بتوانند ریشه های هیجانی و 
احساسی دخیل در اختالفات محل کار را شناسایی کنند. همچنین، توانایی 
کنترل و تسلط بر احساسات خود نیز موضوع بسیار مهمی است. احساسات 
برای اختالف نظر همانند هوا برای آتش است که آن را از کنترل تان خارج 

می کند؛ پس نگذارید احساسات شما آتش اختالفات را فراگیرتر کند.
اگر فرهنگ سازمان در معرض خطر بود، دست به اقدام بزنید

برخی مواق��ع پیش می آید که مداخله رهب��ران در حل آنها ضروری 
اس��ت، از جمله بروز تعارضات فرهنگی و ارتکاب به خطاهای مخرب و 
گس��ترده. گاهی برخی کارکنان سر به مخالفت می گذارند و به گونه ای 
رفتار می کنند که ممکن اس��ت اقدامات شان خالف میل شما باشد. در 
این مواقع شرایطی به وجود می آید که احساس می شود زودتر باید وارد 
عمل شوید و با دخالت بجا، قضیه را ختم به خیر کنید، اما این نکته را 
در نظر بگیرید که ممکن اس��ت این افراد تنها به اعمال تغییرات جزئی 

در روش کار خود و تمایز در برنامه های شان نیاز داشته باشند.
در ای��ن مواق��ع، ممکن اس��ت دخالت بی ج��ا تنها آت��ش اختالف را 
ش��عله ورتر کند. باید ببینید آیا تفاوت ه��ای فرهنگی منجر به بهره وری 
پایین و کاهش کیفیت کار ش��ده اس��ت؟ اگر پاسخ منفی است، پس به 
جای دخالت از دِر صلح وارد شوید و استراتژی مالیم را در پیش بگیرید.
در برخ��ی مواقع، زمان مناس��ب برای مداخله مدیر وقتی اس��ت که 
تخلف��ی علنی صورت بگیرد و فرهنگ س��ازمان را زیر س��ؤال ببرد. در 
این ش��رایط باید با اتخاذ تدابیر الزم، مس��ئولیت امور را ش��خصاً قبول 
کنی��م؛ زیرا متهم کردن دیگران و مقصر جلوه دادن آنها، نه تنها جایگاه 
رهبری را به افول می کش��اند و فرهنگ سازمانی را متزلزل می کند، بلکه 
برای تمام اعضای س��ازمان نیز ناخوشایند است. عدم قبول مسئولیت ها 
و مدیری��ت ضعیف، تعارض برانگیز بوده و باع��ث بروز نارضایتی در بین 

کارمندان می شود.
نقاط ضعف خود را بپذیرید تا بتوانید اختالفات را مدیریت کنید

س��اختار سازمانی سلس��له مراتبی و انعطاف ناپذیر، نبود امکانات الزم، 

سیس��تم ارتباطی نامناس��ب، س��وءمدیریت و عدم پذیرش نقاط ضعف 
از س��وی مدیر س��ازمان، س��بب متالطم ش��دن اکوسیس��تم کاری و 
مستعدشدن فضا نس��بت به تنش ها، تعارضات و ناسازگاری ها می شود. 
حل تعارضات می تواند برای رهبری س��خت و غیرقابل تحمل باشد و به 
نظر برسد که در این شرایط نمی توان خود را از وضع موجود رها کرد.

بهتری��ن کاری ک��ه باید در این وض��ع انجام دهید و ب��ا کارکنان تان 
کنار بیایید، این اس��ت که نقاط ضعف خود را بشناسید و آن را تصدیق 
کنید. اگر ش��ما یک رهبرید، بدین معنا است که نقاط ضعفی هم دارید 
و قطعاً ش��ما قدرت خارق العاده ندارید. بلکه فردی عادی با مهارت های 
خاص هس��تید که اکنون رهبری یک سازمان را عهده دار شده اید. پس 
وظیفه شماست که گوش شنوا داشته باشید و به حرف زیردستان خود 
گوش کنید، دغدغه های ش��ان را حل وفصل ک��رده و تغییرات الزم را به 

وجود آورید.
در دنی��ای امروز، غرور جایی در س��ازمان ن��دارد. همه ما بدون توجه 
به جایگاه ش��غلی و اجتماعی مان آس��یب پذیر هستیم و پذیرش همین 
مس��ئله س��بب می ش��ود تا هیچ مانعی نتواند جلوی راه م��ان را بگیرد. 
پس پذی��رش نقاط ضعف و تالش برای بهبود آنها می تواند در مدیریت 

تعارض مفید واقع شود.
به کارمندان تان کمک کنید تا ظرفیت های خود را شکوفا کنند

وجه تمایز مدیران موفق و مدیران ناموفق، ناشی از میزان توانایی آنها 
در شناسایی نقاط قوت و ضعف کارمندان و فراهم کردن محیطی برای 

شکوفایی استعدادهای شان است.
رهبری به معنای کمک به افراد برای دس��تیابی به بیشترین توانایی های 
بالقوه ش��ان است؛ بدون توجه به ضعف هایی که دارند و چالش هایی که در 
آینده پیش رو خواهند داشت. شکوفاسازی توانایی های درونی، بروز اختالف 
را به صفر می رساند زیرا این نوع نیروی انسانی به بلوغ درونی رسیده و سعی 
می کند با روش درست، به مدیریت ارتباطات خود بپردازد. پس به عنوان یک 
مدیر بکوشید برقراری ارتباط را در سازمان تان تسهیل بخشید، کارمندان 
را از برنامه های جدید مطلع کرده، جلوی شایعه پراکنی را بگیرید و به رشد 

محتوایی کارمندان تان کمک کنید.
ucan :منبع

مدیران موفق چگونه اختالفات محیط کار را حل و فصل می کنند؟
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6 نکته ای که در رابطه با شکست این روزهای اسنپ چت باید مورد 
توجه قرار داد

شبکه اجتماعی اسنپ چت پس از شروع فعالیت خود در مدت زمانی بسیار کوتاه موفق شد تا انقالبی را در این عرصه ایجاد 
کرده و به رقیب قدرتمندی برای برندهای دیگر نظیر فیس بوک و اینستاگرام درآید، با این حال اوضاع برای موسس آن آقای 
ایوان اش��پیگل چندان جالب به نظر نمی رس��د و این شرکت با افت شدید کاربر و نارضایتی های گسترده مواجه است، با این 
حال چه چیزی باعث ش��ده اس��ت تا این برنامه محبوب به چنین شرایطی دست پیدا کند؟  همه چیز را باید به سال 2017 
مرتبط دانست. عرضه نسخه جدید این برنامه با اعتراض کاربران همراه بود. درواقع اسنپ چت توجه به برندهای تجاری را در 
دستور کار خود قرار داد. این امر باعث شد تا این برنامه که تا قبل بخش بزرگی از سرگرمی افراد را تشکیل می داد، به ناگهان 
به یک بیلبورد تبلیغاتی تبدیل شود. بدون شک هیچ کاربری تمایل ندارد که همواره تبلیغات مختلف را خصوصا در یک شبکه 
اجتماعی مشاهده کند. این اعتراض ها حتی به سلبریتی ها نیز سرایت کرد. برای مثال کایلی جنر در صفحه توییتر خود اعالم 
کرد که حساب کاربری خود در اسنپ چت را به علت مشکالت موجود حذف کرده است. همین یک توییت ساده، باعث شد تا 
ارزش سهام این شرکت با افتی شدید مواجه شود، با این حال اگرچه کایلی جنر اولین معترض به این داستان محسوب می شد، 
با این حال آخرین آنها نبود. برای مثال خواننده مشهور ریحانا نیز پس از تبلیغ یک بازی که در آن به ماجرای کتک خوردن او 
از نامزد سابق کریس براون پرداخته بود و آن را به نوعی تمسخر کرد، با اعتراض شدید این خواننده همراه شد که این امر نیز 
سقوط سهام سنگینی را برای این شرکت به وجود آورد. همین مشکالت باعث شده است تا توجه مدیران ارشد این شرکت، بر 
روی رفع مشکالت موجود باشد که این امر به معنای عدم بروز نوآوری محسوب می شود. این امر در حالی است که اینستاگرام، 
گام های بلندی را برای افزایش رضایت مخاطبان خود برداش��ته و فاصله خود را با این برند بس��یار زیاد کرده است. همچنین 
ظهور برندهایی نظیر تیک تاک، باعث شده است تا اسنپ چت با معضل از دست دادن جایگاه خود در بازار مواجه شود. با توجه 
به این امر که هنوز راهکار جدی ای برای رفع مش��کالت ارائه نش��ده است، پیش بینی می شود که در سال 2020 حتی شاهد 
فروش این برنامه به برندهایی نظیر فیس بوک باشیم. بدون شک در دل هر شکستی، نکات بسیار مهمی وجود دارد که توجه 

به آنها باعث خواهد شد تا در کسب وکار خود پیشرفت کنید. در همین راستا به بررسی شش درس مهم خواهیم پرداخت. 
1-هرگز نوآوری خود را متوقف نکنید 

بدون شک با یک ورود قدرتمند، انتظارات از شما بسیار زیاد خواهد شد. تحت این شرایط شما نباید کاربران خود را ناامید 
سازید. در این رابطه فراموش نکنید که اقدام نکردن شما با توجه به وجود رقبای قدرتمند در تمامی عرصه های کاری، عمال 
همه چیز را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگرچه به دست آوردن مخاطب امری ساده محسوب نمی شود، با این حال هر اتفاقی 
می تواند دلیلی برای ریزش آنها باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا همواره چیز جدیدی را برای ارائه به مخاطبان خود 
داشته باشید. برای مثال فرض کنید که اینستاگرام همچنان به مانند نسخه یک سال پیش خود به کار ادامه می داد. بدون 
شک این سیاست باعث می شد تا امروزه دیگر نامی از این شبکه وجود نداشته باشد. به همین خاطر شما باید دقیقا برای چند 
سال آینده خود برنامه های جدیدی را داشته باشید تا تکراری شدن به امری غیرممکن تبدیل شود. در نهایت فراموش نکنید 
که مخاطب هیچ گونه احساس وابستگی به شما را نخواهد داشت. به همین خاطر عدم فعالیت برای راضی نگه داشتن آنها، به 
معنای نابودی خواهد بود. یک آمار جالب وجود دارد که نشان می دهد تنها 12درصد از لیست 500 برند ارزشمند سال 1995 
توسط مجله فورچون در حال حاضر نیز مشغول به فعالیت هستند. به همین خاطر همواره باید خطر نابودی را احساس کنید.  

2-امکان کپی برداری را نابود سازید 
اگرچه اس��نپ چت با ایده هایی جدید وارد عرصه ش��بکه های اجتماعی شد، با این حال به علت عدم پیگیری مدیران این 
شرکت، طرح های آنها با بهبودهایی مورد استفاده سایر برندها قرار گرفت. همین امر نیز باعث شد تا به مرور زمان دیگر هیچ 
مزیت رقابتی ای برای این شبکه وجود نداشته باشد. در نهایت الزم است تا از ایده های جدید خود حمایت های الزم را انجام 
دهید تا به سرعت در بین افراد محبوب شود. تحت این شرایط حتی کپی برداری از آنها با نتیجه الزم همراه نخواهد بود. برای 
مثال اسنپ چت هیچ گاه بر روی قابلیت های جدید خود مانور نداده و از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده نکرده است. 

این امر در حالی است که سایر شبکه ها حتی از اقدامات کپی خود بیشترین استفاده تبلیغاتی را داشته اند. 
3-ضرورت آزمایش محصوالت را فراموش نکنید 

عینک های اسنپ چت که امکان عکس و فیلم برداری را فراهم کرده است اگرچه تصور می شد به ابزاری فوق العاده محبوب 
تبدیل شود، با این حال آمارها کامال خالف این موضوع را به اثبات می رساند. همین امر نیز باعث شده است تا این شرکت 
مجبور به بازنگری دالیل این موضوع و جمع آوری عینک های خود باشد. درواقع راز عدم موفقیت این عینک را باید در عدم 
آزمایش محصول دانست. درواقع برای بسیاری از افراد یکسان بودن طرح عینک ها باعث می شود تا چندان جذب محصول 
نش��وند. درواقع هیچ فردی تمایل ندارد تا از این عینک های آفتابی، به صورت مداوم اس��تفاده کند. این امر در حالی اس��ت 
که اسنپ چت می توانست با هزینه ای کمتر دستگاهی را تولید کند که به بدنه تمامی عینک ها متصل می شد، با این حال 
حتی این طرح نیز باید مورد آزمایش قرار می گرفت تا از کاربر پسند بودن آن اطمینان حاصل شود. این امر درست اقدامی 
است که مدیران شرکت آن را در دستور کار خود قرار ندادند. درواقع تصورها بر این بوده است که به علت محبوبیت باالی 
اس��نپ چت هر اقدامی حتما با استقبال همراه خواهد ش��د. برای مثال اینستاگرام برای اطمینان از کاربرپسند بودن حذف 
قابلیت الیک، مدت ها اس��ت که آن را در کش��ورهای مختلف مورد آزمایش قرار داده اس��ت تا نسبت به عدم بروز نارضایتی 

گسترده، اطمینان حاصل کند.
4-به همه مخاطبان توجه داشته باشید 

یکی دیگر از دالیل شکست اسنپ چت، عدم توجه به تفاوت های مخاطبان در جوامع مختلف است. درواقع این برنامه به 
سرعت به برندی جهانی تبدیل شد با این حال برنامه ای درست برای آن در اختیار نداشته است. همین امر نیز باعث شد تا 
زمینه نارضایتی بسیاری شکل گیرد. برای مثال در تبلیغات رسمی این شرکت، تنها کاربران آمریکایی را مشاهده می کنید. 
همین یک اقدام به اندازه کافی دلیلی برای بروز نارضایتی خواهد بود. درواقع اگرچه این امر یک سیاست درست است که 
در ابتدای کار خود، بازار هدف مشخصی را داشته باشید، با این حال پس از حدود 10 سال از شروع این برنامه، دیگر عدم 
وجود پتانسیل و اقدامات الزم برای جهانی شدن به معنای واقعی، ابدا جالب نخواهد بود. به همین خاطر قبل از رشدکردن و 

جهانی شدن، الزم است تا نسبت به تغییرات ضروری آگاهی پیدا کنید. 
5-به مسئله رقابت توجه داشته باشید 

اگرچه ایده های این شبکه بارها مورد استفاده سایر رقبا قرار گرفت، با این حال مشابه این اقدام را از سوی مدیران اسنپ 
چت تا به امروز شاهد نبوده ایم. درواقع هر برندی باید به مسئله رقابت توجه داشته باشد و خود را برای آن کامال آماده نگه 

دارد، با این حال مدیران این شرکت، صرفا بر روی خود تمرکز داشته اند که بدون شک نتیجه  بخش نبوده است. 
6-تنها به خود محدود نباشید 

فیس بوک پس از مشاهده رشد سریع اینستاگرام و کاهش کاربران خود، اقدام به خرید این شبکه کرد. اگرچه قیمت باالی 
این معامله باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران این اقدام را یک شکست بزرگ تلقی کنند، با این حال میزان سود فیس بوک 
از این معامله در حال حاضر، چندین برابر قیمتی است که برای خرید آن پرداخت شد. این روند با خرید واتس اپ نیز ادامه 
پیدا کرد، با این حال اسنپ چت با مشاهده نخستین نشانه های شکست و ظهور شبکه های اجتماعی جدید، اگرچه می  توانست 
از تجربه فیس بوک استفاده کند، با این حال همه چیز را صرفا در درون شرکت خود می خواست. همین امر نیز باعث شده 
business2community :است تا تحلیلگران بر این باور باشند که 2020 سال پایانی این برنامه خواهد بود.          منبع
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