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کوپنی که شماره اش هنوز اعالم نشده است

اما و اگرهای 
احیای کوپنیسم

فرصت امروز: مجلس در بررس��ی بودجه س��ال آینده طرح »کاالبرگ های الکترونیک« را تصویب کرد که نوعی 
یارانه غیرمستقیم و کاالیی محسوب می شود، اما این طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده 
که تنها چند روز تا پایان س��ال و آغاز س��ال جدید مانده اس��ت و دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه 
واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که بازگشت کوپن به گفته اقتصاددانان، رخدادی هولناک نیست...

مقایسه کارنامه یک ساله مسکن ارز و سکه نشان می دهد

رشد مسکن پایین تر از بازارهای رقیب
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وضعیت بازار تلفن همراه در سال آینده بهتر می شود؟

بیم و امید بازار موبایل

7 توسعه دهنده برتر سایت در سال 2019
رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان

اکثر شرکت ها پس از رشد نوآوری را متوقف می کنند
بهبود ارتباط با مشتری از طریق رسانه های اجتماعی
هر آنچه در مورد برندسازی کارفرمایی باید بدانیم

چگونه جایگاه برند را در ذهن مشتریان پیدا کنید؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سیستم عامل جایگزین 
هوآوی برای اندروید همین 

حاال آماده است

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

7
تغییر مرجع و فرمول قیمت گذاری بی تردید یکی از مهم ترین 

اتفاقات سـال 97 در حوزه خودرو است. این اتفاق 
در شرایطی به وقوع پیوست که خودروسازان...

کارشناسان پیش بینی کردند

 مبنای قیمت گذاری خودرو
در سال آینده

سرمقاله
سرنوشت مصرف کننده در 

اقتصاد ایران طی  سال 1397

در حال��ی ک��ه س��ال  1397 
روزه��ای پایانی خود را س��پری 
می کن��د نگاه��ی به ش��رایط و 
حق��وق  از  حمای��ت  وضعی��ت 
اقتص��اد  در  مصرف کنن��دگان 
ای��ران نش��ان می ده��د ک��ه در 
ای��ن بازه زمان��ی موضوع حقوق 
ب��ه  نس��بت  مصرف کنن��دگان 
س��ال گذشته و س��ال های قبل 
نگران کننده تری  آن ش��رایط  از 
را تجرب��ه ک��رده اس��ت. در این 
سال آس��یب های ناشی از فضای 
تحریم ها و عوارض آن بیش��تر از 
اجرای تحریم ها فضای اقتصادی 
کش��ور را ملتهب ک��رد، چراکه 
فضای فک��ری جامعه و خصوصا 
حرکت جریان مخ��ل اقتصادی 
در نابس��امانی ب��ازار باعث ش��د 
ت��ا هفدهمین ق��درت اقتصادی 
جهان)ای��ران(، ارزش پ��ول ملی 
ب��ه مراتب ضعیف تر از بس��یاری 
از کش��ورهای کمتر توسعه یافته 
را تجرب��ه کند. کاه��ش قدرت 
پول ملی و ناتوانی اقتصاد کشور 
در مواجه��ه با ارزهای دیگر روند 
تب��ادالت اقتصادی کش��ور را با 
اخالل مواجه ک��رد؛ اخاللی که 
بنابر قول بسیاری از کارشناسان 
آس��یب آن از داخل ب��ه مراتب 
وسیع تر از آسیب خارجی آن بود.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه 
سیاس��ت های اقتص��ادی متاثر از این فضای س��نگین اقتصادی بی��ش از آنکه دامان 
جری��ان تولید و توزی��ع را بگیرد به زیان مصرف کننده تمام ش��د، چ��را که بنگاه های 
اقتصادی به منظور جلوگیری از آس��یب های ای��ن موضوع از طریق اتخاذ تدابیر متنوع 
مانند افزایش قیمت، کاهش عرضه و افزایش صادرات و... تا حدودی از میزان خسارت 
وارده جلوگی��ری کردند ولی مصرف کننده بی دفاع با درآم��د ثابت مجبور بود با همان 
درآمدهای قبلی پرداخت های بس��یار بیشتری از گذش��ته را برای تامین مایحتاج خود 
داش��ته باشد نتیجه این امر کوچک شدن س��فره مردم و تحمیل هزینه های غیرواقعی 
ب��ر دوش آنه��ا بود. اقدامات دیرهنگام دولت در پیش بین��ی و تدبیر بحران به خصوص 
در مدیری��ت اف��کار عمومی و ایجاد احس��اس امنیت در مردم هم باعث ش��د تا منابع 
زیادت��ری هدر رود. مدیریت غیرموثر بازار به س��بب فعالیت ه��ای منفصل، جزیره ای و 
بعضاً غیرکارشناسانه وضع قوانین و مقررات غیرموثر یا مخرب و .... عماًل در تدبیر امور 

موفقیت زیادی را به همراه نیاورد. 
رش��د و توس��عه جریان های فرصت طلبانه از س��وی برخی افراد بنگاه های خصوصی 
و حت��ی خصولتی  از طریق ایجاد رفتارهای غیراقتصادی، عدم تزریق موثر ارز ناش��ی 
از صادرات کاالها و صنایع پتروش��یمی به بازار کش��ور انجام فعالیت های س��وداگرایانه 
واس��طه گری و داللی برای کسب درآمدهای نامشروع و بادآورده بر این مشکالت افزود 
و البت��ه ده ها علل و عوامل دیگ��ر که برخی در فعالیت ه��ای غیراقتصادی بانک ها نیز 
می توان نشانه هایی از آن را پیدا کرد مصرف کننده را به جایی رساند در تامین مایحتاج 

خود هم حریص شود و هم ناتوان.
جریان مصرف در س��ال 1397 به س��بب فضای ملتهب ایجادشده دو واکنش عمدتا 
مخرب را از خود نشان داد اول اینکه برای جلوگیری از افت سرمایه به سمت خریدهای 
غیرواقعی هدایت شد. نتیجه این هجمه محدودیت عرضه و افزایش غیرقابل باور تقاضا 
بود و همین عامل موجب حرکت بیشتر روند تورمی شد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا 
نظم نس��بی بازار را برهم زد. از س��وی دیگر عدم مدیریت افکار عمومی به س��بب عدم 
وجود یک تشکل مشروع و قدرتمند حامی حقوق مصرف کنندگان آنها را در مواجهه با 
تبلیغات مخرب بیگانه قرار داده و جامعه مصرف کننده احساس بسیار ناایمنی از آینده 
را احساس کردند همین سرخوردگی  ها و نگرانی ها بی ثباتی بازار را بیشتر کرد و مردم 
به س��مت تبدیل پول به کاال، ارز یا مس��کن متمایل گردیدند این هجمه نه تنها کمک 
جدی به حفظ قدرت پولی جامعه نکرد بلکه بر مصائب وارده بر مصرف کننده نیز دامن 
زد. کاهش عرضه ایجادش��ده ناش��ی از افزایش تقاضای غیرواقعی موجب کمبودهایی 
در این حوزه ها ش��د؛ س��رریز این موضوع،  بازارهای دیگر مانند مسکن را هم با بحران 
افزای��ش قیم��ت غیرواقعی مواجه کرد ک��ه این افزایش بحران الزام��اً به کاهش عرضه 
ی��ا افزایش تقاضا منجر نش��د و فق��ط موجب افزایش قیمت ش��د و در این فضا بازهم 
مصرف کننده به س��مت یک فعالیت مخرب دیگر رهنمون ش��د. بسیاری از محصوالت 
و ل��وازم خانگی با افزایش تقاضاهای نامتعارف و احتکار مواجه ش��د در حالی که میزان 
تقاضای واقعی و غیرواقعی محس��وس نبود ولی موج سواری برخی افراد سودجو زمینه 

تشدید احساس کمبود واقعی را در جامعه تلقین می نمود.
بازی موش و گربه افزایش قیمت هر روز بخش��ی از اقتصاد کشور را هدف می گرفت 
و البت��ه تدابیر دولت تدبیر و امید هم موثر واقع نمیش��د، چراکه سیاس��ت های اجرای 
الزم در این حوزه یکپارچه همزمان و هم راس��تا نب��ود و نتیجه امر عبارت بود از عالج 

واقعه بعد از وقوع. 
البت��ه در این موضوع نق��ش نهادهای نظارتی و کنترلی مانند س��ازمان های صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می توانس��ت مهم 
و قابل توجه باش��د، ولی این نقش نیز به چند دلیل بازده مورد انتظار را نداش��ت. اول 
اینکه ناکارآمدی دیگر اجزای زنجیره تولید تا مصرف فرآیند نظارت را غیرموثر نش��ان 
می داد. به عنوان نمونه ش��بکه توزیع گوش��ت به شکل مناس��ب و مطلوبی به رغم همه 
تالش های تامین آن نمی توانس��ت موثر واقع ش��ود. دوم اینکه سرنوش��ت بس��یاری از 
مولفه های مترتب بر جریان نابسامانی بازار در بخش ها و حوزه های دیگر تعیین می شد 
و عماًل برای حوزه نظارت برنامه ای پیش بینی نش��ده بود. البته مش��کالت و آسیب های 
نهادهای نظارتی و عدم امعان نظر ویژه به این نهادها طی 10سال گذشته موجب شده 
بود تا در سیاس��ت ها و برنامه ریزی های کالن جایگاه و نقش��ی برای آنها دیده نشود لذا 
فعالیت هایی انجام شده در حوزه نظارت نمی توانست با انتظارات مطابقت داشته باشد. 
تش��کل های حامی حقوق مصرف کنندگان با وجود عده فراوان در س��طح کشور هم 
نمی توانس��تند خأل ناش��ی از نارس��ایی در مدیریت افکار عمومی را بازی کنند چرا که 
به نظر می رس��ید این تش��کل ها طی مدت زمان فعالیت نه از طرف دولت و نه مردم و 
حتی از سوی اعضای انجمن ها جدی گرفته نشده بودند. البته در این جریان هم ورود 
محسوسی نکردند. نقشی که در اقتصادهای توسعه یافته از سوی این تشکل ها بی بدیل 

ارزیابی می شود. 
به نظر می رسید دولت الزم بود بیش از اینکه در ورود غیرموثر در حوزه ها بحران خیز 
ورود کند با اس��تفاده از خرد جمعی ضمن طراحی یک برنامه و سیاس��ت جامع برای 
مقابله با بحران ها با مدیریت افکار عمومی  اعتماد جامعه را به برنامه ها و سیاست های 
خ��ود جلب کند؛ عدم مدیریت افکار عمومی و پراکندگ��ی فعالیت های ترمیمی دولت 
عماًل نتوانست موجب حل مشکالت شود. البته زحمات و تالش های شبانه روزی برخی 
افراد و حتی نهادها در ایجاد آرامش بازار خصوصا ورود دس��تگاه قضایی و دادس��تانی 
کل کش��ور به موضوع و تش��کیل پروندها و برخورد سریع و قاطع با برخی اخاللگران و 
دانه درش��ت ها موجب شد تا سرعت فعالیت برخی افراد سودجو کاهش یابد ولی حجم 
نگرانی و ناایمنی نس��بت به اقدامات انجام شده، ضرورت اقدامات بیشتری را می طلبید 
و الزام انجام یک فعالیت ریشه ای در جلوگیری از اخالل در نظام بازار و تضییع حقوق 

مصرف کنندگان را می طلبد. 
به هرحال نتیجه این همه اتفاق های ریز و درش��ت طی س��ال 1397 باعث ش��د تا 
حقوق مصرف کننده و چالش های آن در اقتصاد ایران بیش از گذشته خود را نشان دهد 
و ض��رورت بیش از پیش اتخاذ یک راهکار عملی را برای نهادینه ش��دن آن در جامعه 
را اجتناب ناپذیر س��ازد. بی شک نوسانات بازار کشور و التهابات عارضی  آن می تواند هر 
اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند، ولی اتخاذ تدابیر الزم در پیش بینی و مدیریت 
بحران توس��ط نهاده��ای نظارتی و کنترلی ت��ا حدود زیادی می توان��د هزینه های این 

التهابات را کاهش دهد.
توجه به سرنوش��ت حقوق مصرف کنندگان در س��ال 1397 و آسیب شناسی مصائب 
وارده بر این حقوق می تواند راهبردی باش��د برای حل مشکالت ریشه ای اقتصاد ایران 
و برون رفت از دور باطل قبض و بسط این حقوق در شرایط مختلف اقتصادی. بی شک 
ع��دم توج��ه جدی تر به ای��ن حقوق و تالش برای اس��تیفای آنه��ا در چارچوب قانون 

نمی تواند اجرای سیاست های توسعه ای را با موفقیت مناسب همراه سازد.  

مذاکرات کارشناسی ایران و اروپا بر سر اینستکسسرنوشت مصرف کننده در اقتصاد ایران طی  سال 1397
مذاکرات هیأت کارشناسی ایران با نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس و نیز اتحادیه اروپایی درباره عملیاتی کردن هرچه 
سریع تر اس پی وی از صبح سه شنبه آغاز شد. به گزارش ایسنا، در این نشست آخرین وضعیت اینستکس و نهاد متناظر آن در ایران، 
نحوه تعامل و همکاری این دو نهاد، نحوه استفاده فعاالن اقتصادی و تجاری از این مکانیزم، مروری بر گام های بعدی با هدف گسترش 
حوزه فعالیت اینستکس به سایر حوزه های تجاری و دیگر موضوعات مرتبط به این فرآیند با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و 
سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط از کشورمان با نمایندگان بخش های سیاسی و اقتصادی طرف اروپایی و نیز مدیر اینستکس 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.  در هیأت ایرانی غیر از بخش های مختلف وزارت امور خارجه، نمایندگان تعداد زیادی از دستگاه های 
دولت��ی مرتب��ط حضور دارن��د؛ از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، وزارت نفت، وزارت اقتص��اد و دارایی، وزارت 
جهاد کش��اورزی، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و ایران ایر. همچنین نشست های فرعی تخصصی میان برخی دستگاه ها )به ویژه در حوزه بانکی( با 
نمایندگانی از هیأت های طرف مقابل برگزار شده یا در حال برگزاری است. در این جلسات، انتظارات طرف ایرانی مشخصاً از اینستکس 
در حوزه های تخصصی به تفصیل برای طرف مقابل تش��ریح ش��ده و طرفین بر روی راهکارهای ممکن برای رفع مش��کالت ناشی از 
تحریم های آمریکا در این حوزه به بحث های فنی و کارشناس��ی می پردازند. این دور از نشس��ت ها بر موضوع مشخص نحوه عملیاتی 
کردن اس پی وی اروپایی موسوم به اینستکس و چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در شرف تأسیس است متمرکز است 
و طبعاً بررسی میزان پیشرفت کار و گام های بعدی در حوزه سایر تعهداتی که گروه چهار به عالوه یک برای جبران اثرات تحریم های 
غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان داده اند و آخرین بار هفته گذشته در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بدان پرداخته شد، به 
نحو مقتضی مورد پیگیری قرار داشته و خواهد داشت. رئیس تازه منصوب شده اینستکس با استقبال رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک 
سه کشور اروپایی وارد تهران شد. سفارتخانه های انگلیس و فرانسه سفر هیأت اروپایی به تهران و دیدار با مقامات کشورمان را »قدمی 
مهم جهت گفت وگو با همتایان ایرانی درخصوص نحوه اجرای ساز و کار تجاری ایران و اتحادیه اروپا دانستند.« سفارت انگلیس در 
تهران، در حساب توئیتری خود با توجه به سفر مدیر اینستکس به تهران، نوشت: »استقبال از رئیس تازه منصوب شده اینستکس در 
سفر به تهران توسط نمایندگی های دیپلماتیک سه کشور اروپایی...قدمی مهم جهت گفت وگو با همتایان ایرانی درخصوص نحوه اجرای 
س��از و کار تجاری ایران و اتحادیه اروپا!« همچنین پر فیش��ر، مدیر سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا )اینستکس( روز 
دوشنبه با برخی از فعاالن بخش خصوصی در سفارت آلمان در تهران دیدار و گفت وگو کرد. نشست کارشناسی میان هیأت های ایران 

و سه کشور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا در ادامه نشست های قبلی کارشناسی در بروکسل و وین برگزار می شود.

ماجرای موافقت با خرید 28 هواپیمای ایرباس و ATR چیست؟
موافق��ت ش��ورای اقتصاد در س��ال 1397مبنی بر س��رمایه گذاری از محل منابع داخلی هم��ا برای خرید ۲0 
فروند هواپیمای ای تی آر، س��ه فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای ایرباس دس��ت دوم به منظور خرید 
هواپیماهای جدید نیست و در جهت تکمیل فرآیند خرید هواپیماهایی است که پیش از این خریداری شده است.
به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال 1397 که روز گذشته برگزار شد، با درخواست وزارت راه 
و شهرسازی مبنی بر سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( برای خرید 
۲۸ فروند هواپیما موافقت شد، مسأله ای که به اشتباه تصوری را پیش آورد که این موافقت جهت خرید هواپیماهای 
جدید است، در حالی که موافقت این شورا در ارتباط با خرید هواپیماهای قدیمی خریداری شده بود. قرارداد هواپیماهای 
مذکور در مجموع شامل ۲۸ فروند هواپیما می شد که ۲0 فروند آن هواپیماهای ATR بودند که از این تعداد 13مورد 
آن خریداری شد. عالوه بر این دو فروند هواپیمای نو ایرباس 330، یک فروند هواپیمای نو ایرباس 3۲1 توسط ایران 
ایر خریداری شد و از پنج فروند ایرباس دست دوم نیز سه فروند هواپیمای دسته دوم توسط ایران ایر و دو فروند نیز 
توسط هواپیمایی معراج خریداری شد. به دلیل جلوگیری از مشکالتی که احتمال داشت طوالنی شدن مراحل اداری 
پیش آورد، در آن زمان از منابع مالی در نظر گرفته شده، هواپیماهای مربوطه خریداری شد، چرا که اگر فرصت از دست 
می رفت این احتمال قوت می گرفت که نتوان هواپیماهای مورد نظر را خریداری کرد. بنابراین اعتبارات الزم فراهم و 
تعدادی از هواپیماهای مذکور براس��اس قراردادهای منعقدش��ده به کشور وارد شد و در ارتباط با موافقت اخیر شورای 
اقتصاد مبنی بر سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران نیز باید خاطرنشان کرد 
که این موافقت در راستای تکمیل فرآیندهای اداری مربوطه در دستور کار قرار گرفت و موافقتی با خرید هواپیماهای 
جدید صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، پس از امضای برجام اداره خزانه داری آمریکا سه مجوز اوفک را برای سه 
کارخانه س��ازنده هواپیما صادر کرد و قرار بر این ش��د تا ایرباس 100 فروند هواپیما، ATR ۴0 فروند هواپیما که ۲0 
فروند آن آپش��نال بود و بوئینگ ۸0 فروند هواپیما را به ما تحویل دهد و قراردادهای ایرباس و بوئینگ 10 س��اله بود. 
در س��ال ۲01۶ و ۲017 میالدی س��ه فروند هواپیمای ATR تحویل داده ش��د و تا پایان سال ۲017، هشت فروند 
هواپیمای ATR تحویل گرفتیم و قرار بود در مورد هواپیمایی بوئینگ در سال ۲019 نیز تعداد مورد نظر ساخته و 

تحویل داده شود.



ارزیابی رش��د یک ساله س��ه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و ارز در 10 
ماهه نخست سال 97 نشان می دهد که مسکن از دو بازار دیگر جا مانده و 
با وجود رشد ۸0درصدی قیمت در 10 ماهه امسال دقیقاً به همین میزان 

از سکه و ارز عقب مانده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، قیمت مس��کن از فروردی��ن 139۵ یعن��ی زمانی 
که آرامش نس��بی بر اقتصاد ای��ران حاکم بود تا بهمن ماه 1397 رش��د 
1۴9درصدی قیمت را به ثبت رسانده است. فروردین ماه 139۵ میانگین 
قیمت هر متر مربع مسکن ش��هر تهران 3میلیون و 990 هزار تومان بود 
ک��ه فروردین م��اه 1397 به متری ۵میلی��ون و ۵30 هزار تومان و بهمن 
ماه 1397 به 9 میلیون و970 هزار تومان رس��ید. بررس��ی قیمت مسکن 
از فروردین 1397 تا بهمن ماه همین س��ال افزایش ۸0درصدی را نشان 
می دهد. این رقم دقیقاً ۸۴درصد پایین تر از بازارهای س��که و ارز به ثبت 
رسیده که کارشناسان علت آن را نبود ظرفیت بازار مسکن عنوان می کنند. 
توان طرف تقاضای مس��کن بس��یار پایین تر از قیمت های فعلی اس��ت. از 
سوی دیگر مسکن کاالیی درشت محسوب می شود و برای خرید آن باید 
رقم های س��نگین هزینه کرد؛ ویژگی که پاش��نه آشیل این کاال نسبت به 

سکه و ارز بوده است.
قیم��ت دالر نیز از فروردین ماه 139۵ تا 19 اس��فندماه 1397 رش��د 
۲7۴درصدی را به ثبت رس��انده اس��ت. دالر همچنین از فروردین امسال 
تا 19 اس��فندماه 1۶۴درصد رش��د داشته که دقیقاً با رشد یک ساله سکه 
برابری می کند، با این حال در میانگین س��ه س��اله، پایین تر از س��که قرار 
گرفت��ه اس��ت. دالر در فروردی��ن 139۵ بالغ بر 3,۵00 ه��زار تومان بود، 
فروردین 139۶ به 3,۸00 هزار تومان رسید، فروردین 1397 نیز ۴,9۵0 
تومان قیمت داش��ت و 19 اس��فند 1397 بالغ بر 13 هزار و 100 تومان 

خرید و فروش ش��د. اما باالترین میزان رش��د طی س��ه سال اخیر مربوط 
به س��که بهار آزادی بوده که افزایش 3۴0درص��دی قیمت را از فروردین 
139۵ تاکنون از آن خود کرده اس��ت. قیمت این فلز گرانبها در فروردین 
ماه 139۵ یک میلیون و۲1 هزار تومان بوده که در فروردین 139۶ به یک 
میلی��ون و 197 هزار توم��ان، فروردین 1397 به یک میلیون و 703 هزار 
تومان و 19 اسفندماه 1397 به ۴میلیون و ۵00 هزار تومان رسیده است. 
این ارقام حاکی از آن است که سکه طی یک سال اخیر 1۶۴درصد و سه 

سال گذشته 3۴0درصد رشد یافته است.
در مقایس��ه کالن می توان گفت بازار مسکن حال و روز چندان خوشی 
نسبت به سکه و ارز تجربه نمی کند. از یک سو با انباشت تقاضا در بخش 
کوچک متراژ و از س��وی دیگر با مازاد عرضه در بخش بزرگ متراژ مواجه 
است. در این ش��رایط به دلیل رشد ۸0درصدی قیمت طی 10 ماه اخیر، 
مشتریان واقعی خود را از دست داده و معامالت شهر تهران در بهمن ماه 
امسال به 9300 فقره رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴9درصد 
کاهش نشان می دهد. در بازه 11 ماهه نیز کاهش 3۲درصد به ثبت رسیده 
اس��ت. اواخر سال گذشته نیز رشد مسکن حدوداً نصف دو بازار رقیب بود 
و پیش بینی بعضی کارشناسان مبنی بر اینکه قیمت مسکن با سکه و ارز 
همتراز می شود درست از کار درنیامد. البته غالب پیش بینی ها این بود که 
نمی توان انتظار داش��ت قیمت مسکن با رشد ارز و طال همسان شود؛ چرا 
که هم اکنون نیز دچار حباب قیمت ش��ده و از این پس وارد دوره رکودی 

خواهد شد.
اما برآیند س��ه پیش بینی از سوی س��ه کارشناس بازار مسکن حاکی از 
آن اس��ت که قیمت مسکن در س��ال 139۸ حدود نرخ تورم خواهد بود و 

جهش نخواهد داشت.

مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مش��اوران ام��الک درخصوص 
وضعیت بازار مس��کن در س��ال 139۸ می گوید: بعد از انقالب اسالمی در 
س��ال های 13۶۸، 13۸۶، 1391 و 1397 با جهش قیمت مسکن مواجه 
بودیم که چهار مؤلفه اصلی بورس، طال، حامل انرژی و ارز باعث این اتفاق 
ش��د. هم اکنون که توان متقاضیان پایین آمده جهش قیمتی مطلقاً اتفاق 
نمی افتد. با افزایش نرخ تورم می توان رشد قیمت مسکن را پیش بینی کرد 

اما در سال 139۸ پایین تر از نرخ تورم خواهد بود.
همچنین س��لمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مس��کن، واکنش بازار 
مس��کن نسبت به افزایش قیمت را خنثی می داند و معتقد است: با توجه 
به اینکه اقتصاد ما تحت تأثیر تحریم ها قرار دارد اگر شرایط سخت تر شود 
ممکن اس��ت قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کند ولی هر چقدر قیمت 
باال برود رابطه معکوس با حجم معامالت پیدا می کند و خرید و فروش از 
این مقدار هم کمتر خواهد شد، لذا با توجه به اینکه در هر بخشی قیمت، 
محصول عرضه و تقاضا اس��ت بعید می دانم قیمت مس��کن در سال آینده 

باالتر از نرخ تورم برود.
محمدمهدی مافی، کارش��ناس بازار مس��کن نیز معتقد اس��ت که اگر 
سیاست های الزم برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در بخش ساخت 
و س��از اتخاذ ش��ود، می توان روند رشد قیمت مس��کن را کنترل کرد؛ او 
همچنین بازار مسکن را ماهیتاً تابع عرضه و تقاضا می داند و می گوید اگر 
سرمایه ها به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک دهم تقاضا است. وی 
می گوید: ابتدا باید از نظر سیاس��ی تا حد ممکن ذهنیت بحران در اذهان 
مردم آرام شود. ما طی دهه های اخیر بحران های بزرگ تر از شرایط کنونی 
را هم پشت سر گذاشته ایم، لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که قطعاً از 

این برهه هم عبور می کنیم.

مقایسه کارنامه یک ساله مسکن، ارز و سکه نشان می دهد

رشد مسکن پایین تر از بازارهای رقیب

بازار مسکن در سخت ترین وضعیت سال های اخیر خود به سر می برد؛ 
بازاری که از یک سو با افزایش جهشی قیمت در یک سال گذشته روبه 
رو بوده و از س��وی دیگر به دالیل مختلف، انبوه سازان رغبتی به تولید 
واحد نوساز ندارند و این کمبود مسکن، به نوبه خود در کنار سایر عوامل 
اقتصادی خرد و کالن کشور بر گرانی این بخش دامن زده است. این در 
حالی است که در کشور ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی و ۲.3 میلیون 

واحد دوم و شبه خالی داریم.
به گزارش مهر، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند با توجه به کاهش 
قدرت خرید خانوارها در پی جهش قیمت مسکن در سال جاری، سال 

آینده عدم رشد قیمت و رکود غیرتورمی مسکن را شاهد خواهیم بود.
ط��ی مدت اخیر، نوس��انات ارزی، تغییرات قیمتی در بازار س��رمایه، 
قیمت س��که و طال و حتی در آخرین افزایش قیمتی که در بهمن ماه 
در بازار مس��کن رخ داد، نوسانات قیمت خودرو بر وضعیت بازار مسکن 
مؤثر بودند. هرچند نوسانات بازارهای ارز و سکه در ماه های پایانی سال 
تا حدود زیادی کنترل شد و دیگر شاهد جهش های قیمتی در این دو 
بازار نبودیم، اما با توجه به اینکه بازار مس��کن به طور کلی بازاری است 
که تغییرات در سایر بخش های اقتصادی با کمی تأخیر در آن تأثیرگذار 
اس��ت، از همین رو افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال هم ادامه 
داش��ت که البته ش��تاب افزایش آن نسبت به نیمه نخست سال بسیار 

کمتر بود.
اتفاقات پیچیده ای که در بازار مسکن و سایر بازارهای موازی در سال 
جاری رخ داد، امکان پیش بینی وضعیت بازار مس��کن در سال آینده را 
بسیار سخت کرده است؛ با این حال با توجه به اینکه افزایش جهش گونه 
قیمت در بخش مس��کن با عدم افزایش تس��هیالت خرید و همچنین 
درآمد خانوارها همراه شد، منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها 
و همچنین افزایش زمان خانه دار شدن آنها شده است و بر این اساس، 
احتمال بروز رکود دیگری در بخش مس��کن پیش بینی می شود اما این 

بار، رکود غیرتورمی در انتظار خواهد بود.
اکثر کارشناسان معتقدند که س��ال آینده بازار مسکن شاهد جهش 
قیمت��ی نخواهد بود و اگر افزایش قیمتی هم رخ بدهد، پایین تر از نرخ 

تورم عمومی خواهد بود.
انباشت تقاضای مسکن تا ۴ میلیون واحد

اگرچه در طرح جامع مس��کن بر لزوم احداث ساالنه 900 هزار واحد 
مس��کونی در کشور تأکید ش��ده بود، اما وزیر س��ابق راه و شهرسازی 
با این توجی��ه که باید ابتدا واحدهای خالی بازارپذیر ش��وند، از بخش 
عرضه مسکن حمایت نکرد که در نتیجه آن براساس اعالم سید مازیار 
حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کل تولیدات 
مس��کن در س��ال جاری به کمتر از ۲70 هزار واحد رسید و بنابر آنچه 
احمد خرم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران به خبرنگار مهر گفته، 

با انباشت 3.۵ تا ۴ میلیون واحدی مسکن در کشور روبه رو شده ایم.
دوره جدید وزارت راه و شهرس��ازی نیز با ش��عار حمایت از عرضه و 
تولید مس��کن وارد فعالیت ش��د که در حال حاضر در چند کالنش��هر 
کلنگ احداث واحدهای مس��کونی مصرفی و زی��ر 100 متر مربعی به 
زمین زده ش��ده و در جدیدترین اقدام، ش��ورای پول و اعتبار با افزایش 
سقف انتقال تسهیالت ساخت مسکن به خریداران دست اول واحدهای 
مس��کونی نوس��از زیر 100 متری تا 100 میلیون تومان موافقت کرده 
اس��ت که می تواند در افزایش تمایل انبوه س��ازان به بازگشت به عرصه 

تولید مسکن مؤثر باشد.
ضمن آنکه محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، از آغاز س��اخت مسکن و نوسازی بافت های 
فرس��وده از بهار 9۸ خبر داده بود ک��ه می تواند رونق دیگری در بخش 
مس��کن به خصوص تهران و کالنشهرها ایجاد کند؛ این در حالی است 
که در بافت های فرسوده مشکلی از نظر تأمین زیرساخت های آب، برق، 
گاز، حمل و نقل درون شهری و تا حدودی فاضالب شهری وجود ندارد 
که هم هزینه تمام ش��ده س��اخت و س��از را کاهش می دهد و هم زمان 
کمتری برای تکمیل واحدهای مسکونی و اسکان خانوارها دربرمی گیرد.

سال آینده جهش قیمت مسکن نداریم
نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازار مسکن 
در س��ال آینده با تأکید بر اینکه جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، 
اف��زود: در حال گذار از دوران رونق بازار مس��کن )افزایش قیمت ها( به 
دوران رکود )س��کون قیمتی مسکن( هستیم، اما اینکه چنین دوره ای 
چه مدت طول بکش��د، مشخص نیست ولی دیگر شاهد جهش قیمتی 

نخواهیم بود.
وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف 
رش��د قیمت مسکن خواهیم بود البته با افزایش ساخت و ساز حداکثر 
100 هزار واحد مسکونی، نمی توان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه 
باید به مرز س��اخت یک تا دو میلیون واحد مسکونی در دو سال آینده 

برسیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به اینکه سال آینده از نظر 
اقتصاد کالن متأثر از تش��دید تحریم ها ممکن است با مشکالتی مواجه 
ش��ویم، لذا برنامه ریزی، بودجه ریزی و اج��رای صحیح مواد و بندهای 
قان��ون بودجه که متناس��ب با این ش��رایط باش��د، در کاهش التهابات 

بازارهای موازی از جمله بازار مسکن تأثیر باالیی دارد.
احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده کمتر از تورم عمومی

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز در نشست 
خبری دو هفته قبل درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال 9۸ با بیان 
اینک��ه مطلقاً جهش قیمتی نداریم، افزود: در ۴ دهه اخیر ۴ بار جهش 
قیمت مسکن در کشور رخ داد که در سال های ۶۸، ۸۶، 91 و 97 بود. 

در ای��ن ۴ بار، عواملی چون ارزش بازار بورس، قیمت حامل های انرژی، 
افزایش قیمت ارز و تغییرات قیمت طال و سکه بر افزایش قیمت مسکن 

تأثیر گذاشتند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در س��ال 91 با س��ه برابر شدن قیمت 
دالر قیمت مس��کن نیز در برخی نقاط تهران از جمله شهرک غرب از 
700 میلیون به ۲میلیارد و 100 میلون تومان هم رس��ید، اما به مرور 
زمان شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بودیم. در جهش قیمتی هم که 
این دوره در بازار مس��کن رخ داد، مانند دوره قبل عامل اصلی، افزایش 
قیمت ارز بوده اس��ت بنابراین با گذشت زمان شاهد ثبات قیمت ها در 

بازار مسکن خواهیم بود.
وی یادآور شد: همواره رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم عمومی بوده 
اس��ت و سال آینده نیز بیشتر از نرخ تورم رشد قیمت مسکن نخواهیم 

داشت.
نوسازی بافت فرسوده به کاهش قیمت مسکن می انجامد

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران با بیان 
اینکه تا زمانی که دولت از تولید و عرضه مسکن حمایت نکند، به نظر 
می رسد بازار مسکن نتواند از وضعیت کنونی رهایی یابد، اظهار داشت: 
البته مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که امکان انتقال تسهیالت ساخت 
مس��کن به خریدار را تا س��قف 100 میلیون تومان فراهم کرده اس��ت 

می تواند کمک مناسبی به بخش مسکن باشد.
وی افزود: یکی از خواسته های انبوه سازان در سال های اخیر، تحریک 
سمت عرضه به جای تقاضا بود که هم سبب افزایش قیمت مسکن شد 
و هم در زمان گرانی مس��کن نتوانست قدرت خرید خانوارها را پوشش 
دهد؛ این در حالی است که با تحریک سمت عرضه، بازار می تواند خود 

را به صورت متعادل نگه دارد.
رهبر با تأکید بر اینکه ساالنه نیاز به یک میلیون واحد مسکونی ارزان 
قیمت یا مسکن اقشار متوسط به پایین داریم، گفت: در چند سال اخیر 
با کاهش شدید ساخت و ساز و تولید مسکن مواجه بودیم که انباشت 

3.۵ میلیون تقاضا برای واحد مسکونی را در پی داشت.
وی تصریح کرد: باید نوس��ازی بافت های فرسوده به دلیل مشکالت و 
پیچیدگی های آن جدی گرفته شود. مهمترین مشکلی که انبوه سازان 
در ح��ال حاضر در بافت های فرس��وده دارند، بحث تملک ریزدانه ها در 
بافت فرسوده است تا بتوانند با توجه به وضعیت همان بافت مثاًل بافت 

تاریخی، میانی یا فرسوده، نوسازی انجام شود.
این انبوه س��از ادامه داد: روش هایی که در گذشته در زمینه نوسازی 
بافت فرس��وده اجرا می ش��د، چندان پذیرفته نیس��ت و بای��د با ورود 
انبوه س��ازان حرفه ای به این بخش، از روش های نوین س��اخت و ساز و 
فناوری های صنعتی س��ازی به جای واگذاری نوسازی هر واحد به خود 

مالک، وضعیت بافت های درون شهری را ارتقا داد.

پیش بینی تحوالت بازار مسکن در سال 98

بازار مسکن سال آینده رکورد می شکند؟

دریچــه

از تک نرخی کردن ارز تا شفاف سازی ادغام بانک ها
پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره 

یارانه ارزی
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به درخواست بخش خصوصی 
ب��رای تک نرخی ش��دن ارز، گف��ت امیدواری��م 1۴ میلی��ارد دالر 
تخصیص یافته به کاالهای اساس��ی به شکل یارانه مستقیم به مردم 
داده شود. مسعود خوانس��اری صبح سه شنبه در چهل و هشتمین 
و آخرین جلس��ه هیات نمایندگان دور هش��تم ات��اق تهران گفت: 
ارز چند نرخی دولتی، نیما، س��نا و آزاد باعث ایجاد فس��اد و رانت 
می ش��ود و بار دیگر از دولت و بانک مرکزی می خواهیم نرخ ارز را 
تک نرخی کنند. گزارش��ات نش��ان می دهد با وج��ود تخصیص ارز 
۴۲00 تومانی به کاالهای اساس��ی اما ش��اهد تورم 3۵درصدی در 
ای��ن کاالها بوده ای��م. به همین خاطر امیدوار هس��تیم 1۴ میلیارد 
دالر تخصیص یافته به کاالهای اساس��ی به شکل یارانه مستقیم به 

مردم داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین خواس��تار واقعی سازی نرخ 
حامل ه��ای انرژی ب��رای جلوگیری از مصرف بیش از اندازه ش��د و 
گفت: شبهاتی درباره ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در 
بانک س��په وجود دارد مبنی بر اینکه ای��ن بانک ها زیان ده بوده اند. 
از بان��ک مرکزی می خواهیم به طور ش��فاف اع��الم کند که آیا این 
بانک ها زیان ده بوده اند یا نه؟ آیا قرار است از پول مردم ضرر و زیان 
آنها جبران ش��ود؟ خوانساری س��پس به موضوع پرداخت 30 هزار 
میلیارد تومان از س��وی دولت به خودروسازان برای تولید خودروی 
ارزان اش��اره ک��رد و گفت: به عنوان بخ��ش خصوصی می خواهیم 

بدانیم از چه محلی این مبلغ قرار است پرداخت شود.
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، در این بخش از س��خنان خوانس��اری، 
محمدرض��ا نجفی منش؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس 
انجمن قطعه سازان در واکنش به اعالم رقم 30 هزار میلیارد تومانی 
کمک دولت به خودروس��ازان گفت که این رقم شامل همه صنایع 

می شود و فقط مختص خودروسازان نیست.
رئیس اتاق تهران در ادامه س��خنان خود به برگزاری نهمین دوره 
انتخابات اتاق بازرگانی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این انتخابات 
با نظم و آرامش باال برگزار ش��د و رای باال به افراد هم از نظر سقف 

رای و کف رای منحصر به فرد بود.
خوانس��اری ادامه داد: انتخاب آگاهانه از ویژگی های این دوره از 
انتخابات بود. با وجود آنکه در ش��ش ماهه نخس��ت امسال، بحران 
ارزی داش��تیم و بخش��نامه های متعددی صادر ش��د ول��ی با تمام 
مشکالت، فعاالن بخش خصوصی، حساب دولت و نمایندگان خود 
را جدا کردند. وی ادامه داد: در مهرماه امسال به این نتیجه رسیده 
بودیم که اگرچه ۸0درصد فعاالن از وضعیت اقتصادی ناامید بودند 
ول��ی به دلیل عملک��رد خوب نمایندگان در اتاق ب��ار دیگر به پای 
صندوق ها خواهند آمد. همچنین پدرام س��لطانی در آخرین جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در س��ال 97 ضمن تشکر از 
اعضا و هیات رئیس��ه اتاق گفت: ما تالش مان را برای تحقق برنامه ها 
و انجام اصالحات الزم اتاق انجام دادیم و با توجه به اینکه در دوره 
بعد حضور ندارم از بدنه اجرایی و هیات رئیس��ه و نمایندگان تشکر 
می کن��م. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به توس��عه همکاری با 
س��ایر کش��ورها تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی کش��ور بر این 
باور اس��ت که ما نمی توانیم به رشد اقتصادی نائل شویم مگر اینکه 

بتوانیم با دنیا کار کنیم، البته چاره ای هم جز این کار نداریم.
وی اضاف��ه کرد: م��ا می دانیم که برخی کش��ورها نگاه مثبتی به 
م��ا ندارند و همچنین دایه مهربان تر از م��ادر در دنیا نداریم، حتی 
می دانیم دش��منانی هم داریم اما با دش��من هم باید یک روز مدارا 
ک��رد زیرا نباید اجازه دهیم فش��ار تخاصم گونه جهانی ما را محدود 

کند.
سلطانی افزود: امیدوارم اتاق تهران در دوره نهم، گفتمان اصالح 
حکمرانی اقتصادی و حتی عمومی را راه اندازی کند چرا که باتوجه 
به ش��رایط س��خت کنون��ی، ب��اور دارم االن بهترین ش��رایط برای 

راه اندازی یک گفتمان عمومی در کشور است.
عض��و اتاق تهران خاطرنش��ان کرد: کس��ی به این کش��ور کمک 
می کند که مش��کالت موجود را بیان کند، با پنهان کردن مشکالت 
س��ودی عاید ما نمی شود، بنابراین بهتر است حرف های مان را یکی 

کنیم تا بتوانیم از این پیچ تند اقتصادی عبور کنیم.
همچنین فریال مس��توفی نیز در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی تهران در س��خنانی درباره آزادی اقتص��ادی که با کمک 
موسسه فریزر تهیه شده بود، گفت: ایران رتبه ضعیفی در گزارشات 

موسسات بین المللی داشت.
وی با ی��ادآوری نحوه دعوت مرکز س��رمایه گذاری اتاق تهران از 
موسس��ه فریزر برای حضور در ایران گفت: ما همایش��ی یک روزه 
را با حضور نمایندگان فریزر در تهران داش��تیم و تیمی کارشناسی 
را ب��رای مصاحب��ه با صاحب نظ��ران انجام داده و می��زان موفقیت 

کشورهای دیگر را بررسی کردیم.
همچنین در نشس��ت اتاق ایران؛ رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
خارجی اتاق ایران نیز اظهار داشت: آزادی اقتصادی ایران در طول 
۴0سال گذش��ته همواره در گزارش��ات فریزر همواره بررسی شده 
اس��ت. اولین موضوع برای بهبود جایگاه ایران تناسب سطح آزادی 
با مسائل اقتصادی است و دومین موضوع ثبات در میزان آزادسازی 

اقتصادی است که در ایران مورد دوم وجود نداشته است.
مس��توفی با بیان اینکه سیاس��ت های پولی و سیاست های مالی 
در ایران با هم تناس��بی نداش��ته اند، اظهار داش��ت: از سال 139۲ 
دول��ت تالش کرد از بانک مرکزی اس��تقراض نکند اما به جای آن 
ش��رکت های دولتی به بانک ها بدهکار ش��دند و بانک ها نیز از بانک 
مرکزی اضافه برداش��ت داش��تند که خود باعث افزایش تورم و باال 

رفتن پایه پولی شد.
رئیس مرکز س��رمایه گذاری اتاق تهران ادام��ه داد: یکی دیگر از 
مس��ائلی که باعث افزایش تورم در کش��ور ش��د، برداشت دولت از 
منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول موسسات اعتباری غیرمجاز 

بود.
وی ب��ه موضوع اندازه دولت اش��اره کرد و گف��ت: از آنجایی که 
شفافیت مالیاتی نداریم و فرار مالیاتی باالست، فشار مالیاتی بر سر 
بنگاه هایی اس��ت که شفافیت باالیی دارند. بنگاه داری بانک ها، نرخ 
بهره، قوانین کار از جمله چالش هایی هستند که باید برای برطرف 

کردن آنها تالش کنیم تا شاخص آزادی اقتصادی باال برود.
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قیم��ت کاالهای دیجیت��ال و به خصوص گوش��ی های هم��راه ارتباط 
تنگاتنگی با نرخ ارز دارد و نسبت به نوسانات ارزی حساس است. در سال 
گذشته قیمت این محصوالت با افزایش قابل توجهی مواجه شد و مشکالت 
عدیده ای را برای مشتریان و فروشندگان این کاالها به وجود آورد. هرچند 
دول��ت با راهکارهایی چون معرفی ش��رکت های واردکننده متخلف که با 
ارز دولت��ی موبای��ل وارد اما ب��ا ارز آزاد اقدام به ف��روش کرده اند و اجرای 
طرح رجیستری تالش کرد تا به نابسامانی های این بازار پایان دهد، اما با 
این وجود هنوز دغدغه های بس��یاری در این زمینه وجود دارد که نظارت 

بیشتری را از طرف مسئوالن می طلبد.
بازار جهانی موبایل همچنان در رکود 

به گزارش ایرنا، بازارهای جهانی موبایل نیز همانند وضعیت این کاال در 
ایران در چند سال گذشته روزهای سختی را پشت سر می گذارد، بسیاری 
از ش��رکت های تولیدکننده گوشی های هوشمند نیز با انتشار گزارش های 
مالی خود به صورت فصلی و س��الیانه، اع��الم کرده اند که گرفتار کاهش 
قابل توجهی در میزان فروش، درآمدزایی و س��ودآوری شده اند. به همین 
دلیل نیز بسیاری از آنها تمرکز خود را از روی توسعه و تولید گوشی های 
هوشمند به صورت محض و اختصاصی به سمت و سوی دیگر گجت های 
)وسایل الکترونیکی یا مکانیکی کوچک( هوشمند نظیر »ساعت هوشمند« 

سوق داده اند. 
بر پایه گزارش ها، علت این روند نزولی در فروش گوشی های هوشمند را 
تنش های تجاری، تحریم های اقتصادی علیه برخی کشورهای تأثیرگذار و 
کشمکش های ژئوپلیتیکی عنوان کرده اند. این روند نزولی حداقل تا سال 

۲0۲3 میالدی همچنان ادامه و تداوم خواهد یافت.
قیمت  موبایل باز هم کاهش می یابد 

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره وضعیت 
بازار موبایل و احتمال کاهش قیمت ها در آستانه سال نو می گوید: اکنون 
با توجه به حل مش��کل رجیستری و بازگش��ت به شرایط قبلی قیمت ها 
۲0 تا 30درصد افت داش��تند و اکنون با ورود گوشی های مصادره ای این 
ش��یب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت. وی درخصوص وضعیت 
گوشی های مصادره شده و تزریق آن به بازار گفت: مطابق قانون حمایت از 
مصرف کننده قرار بود این گوشی ها وارد بازار شوند و با قیمت ارز نیمایی در 
اختیار مصرف کننده قرار بگیرند. در جلسه ای که با معاون سازمان حمایت 
داشتیم از ایشان درخواست کردیم هرچه سریع تر روال قانونی طی شود و 
در یک چارچوب مشخص با توجه به وضعیت بازار شب عید این گوشی ها 

وارد بازار شوند. 
مردم نگران تعمیرات گوشی های تلفن همراه خود نباشند 

رئیس اتحادیه دس��تگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اعالم راه اندازی 
ttu. مجدد س��ایت این اتحادیه گفت: س��ایت اتحادیه مخابرات به آدرس

ir در تهران فعال ش��ده است و مردم می توانند با مراجعه به این سایت به 
تعمی��رکاران تحت نظارت اتحادیه مخاب��رات و لوازم جانبی موبایل رجوع 
کنند و از سپردن گوشی های خود به افراد متفرقه که تحت نظارت اتحادیه 

نیستند، خودداری کنند.

مهدی محبی ضمن آرام دانس��تن بازار موبایل درب��اره خدمات پس از 
فروش گوش��ی تلفن همراه بیان داش��ت: در صورتی که شرکت فروشنده 
گوش��ی همراه در ارائه خدمات و زمان تحویل و خدمات پس از فروش با 
مشکلی روبه رو شود ضمن مراجعه به اتحادیه صنف دستگاه  های مخابراتی 
و ارتباطی و لوازم جانبی شهرس��تان تهران، مش��کل خ��ود را مطرح و در 

کمترین زمان کارشناسان در مورد آن اظهار نظر می کنند.
او در پاسخ به چرایی افزایش قیمت قطعات جانبی تلفن همراه افزود: به 
دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده تمام قطعات گوشی تلفن همراه نیز 
به دلیل وابس��تگی به قیمت دالر با افزایش روبه رو شده است. وی درباره 
اینکه چرا با کاهش نرخ دالر، قیمت گوش��ی های تلفن همراه، آنچنان که 
باید پایین نیامد، گفت: وقتی عرضه و تقاضا در بازار یکسان نباشد، قیمت 
موبایل کاهش نمی یابد. با توجه به اینکه خرید قطعه از کش��ور همس��ایه 
زمان بر اس��ت، خریداران به محض افزایش قیمت ارز قیمت نهایی قطعات 
را برپایه قیمت خریداری شده محاسبه می کنند و از طرفی با پایین آمدن 
قیمت ارز و به دلیل رقابتی که میان فروش��ندگان قطعات گوش��ی تلفن 
همراه وجود دارد به طور حتم با کاهش نس��بی قیمت ها رو به رو خواهیم 

بود. 
وضعیت بازار موبایل در سال آینده بدتر خواهد شد 

همچنین یک کارش��ناس IT ش��رایط بازار تلفن هم��راه را نامطلوب و 
با نوس��ان توصیف کرد و یادآور شد: مصرف س��الیانه گوشی در کشور ما 
حدود 10 میلیون گوشی است که آمارهای رسمی از آن حکایت دارد که 
از ابتدای تابستان امس��ال واردات رسمی گوشی تلفن همراه وجود ندارد. 
همین نابس��امانی، بی نظمی و برهم خوردن قاعده عرضه و تقاضا س��بب 
افزایش دوباره و چندباره بهای تمام ش��ده گوش��ی تلفن همراه شده است 
 IT و به نظر می رس��د در 139۸ ش��اهد سال بدتری در عرصه محصوالت

در کشور باشیم.
او درب��اره دالیل این نابس��امانی و افزایش قیمت ها گفت: بازار دیجیتال 
نیز به دلیل وابستگی به قیمت بازار ارز مانند بسیاری از بازارهای داخلی با 
مشکالت افزایش قیمت روبه رو شد. دالر از حدود 3هزار تومان به نزدیک 
1۶ هزار تومان رسید و این رشد سبب افزایش حدود پنج برابری کاالهای 
دیجیتال شد چنان که یک گوشی 3 میلیونی قبل از افزایش قیمت ها در 
حال حاضر حدود 1۵ میلیون قیمت دارد که این امر سبب کاهش قدرت 
خرید مردم شده است و این موضوع به طور قطع در روند و وضعیت بازار 
تاثیر بسزایی دارد و به آشفتگی این بازار دامن زد. مشکل دیگر بازار موبایل 
بحث عدم تثبیت قیمت ارز اس��ت به طوری که خیلی از فروش��ندگان به 
دلی��ل عدم ثبات ارز تمایلی به ف��روش محصوالت ندارند و احتکار یا انبار 

محصوالت را به صرفه تر می دانند. 
این کارشناس IT همچنین مشکل گارانتی و خدمات پس از فروش را 
یکی دیگر از معضالت و آسیب های بازار موبایل عنوان کرد و بیان داشت: با 
ادامه روند افزایش قیمت ها و قطعات حدود ۸0درصد شرکت های گارانتی 
منحل ش��د. دلیل گارانتی نبودن کاالها این اس��ت که اجناس از مجرای 
قانونی و اصیل خود وارد نشده اند و فروشنده ها نیز آنها را با قیمت کمتر و 

بدون گارانتی به فروش می رسانند و گاهی شاهد این هستیم که خریداران 
نیز به خاطر همین تخفیف حداقلی راضی تر هم هستند. 

وی همچنان درباره در دسترس نبودن قطعات جانبی تلفن همراه گفت: 
بازار از اجناس بی کیفیت و جعلی تولید چین اش��باع شده است که قابل 
قیاس با برند اصلی نیستند، دلیل این عدم موجودی نیز عدم واردات این 

قطعات به دلیل افزایش قیمت ارز است.
گزارش میدانی از بازار گوشی تلفن همراه

یکی از فروشندگان بازار چهارسو درخصوص راهکار معرفی شرکت های 
واردکننده گوش��ی همراه متخلف به وسیله وزیر ارتباطات می گوید: البته 
وزیر ارتباطات با انتشار این فهرست حسن نیت و عدالتخواهی خود را نشان 
داد و تخلفات این افراد را برمال کرد، اما در نهایت س��ودی برای مشتریان 
نداشت؛ چرا که از آن زمان به بعد همه گوشی های وارداتی احتکار و توقیف 
ش��دند و قیمت گوش��ی نه  تنها کاهش نیافت بلکه هر روز شاهد افزایش 
آن هم هس��تیم تا آنج��ا که یک آیفون یک ه��زار دالری با قیمت حدود 

13میلیون تومان به فروش می رسد.
برخالف رکود در فروشگاه های فروش گوشی همراه در بازار چهارسو اما 
مغازه های مختص فروش لوازم جانبی رونق بیش��تری داشت. فروشندگان 
لوازم جانبی با وجود آنکه، وضعیت را نسبت به چند ماه پیش، بدتر ارزیابی 
می کنند اما معتقدند که قاب و لوازم جانبی معموال مشتری دارد، هرچند 
قیم��ت این اجناس هم باال رفته اس��ت، مردم قدرت خری��د این لوازم را 

هنوز دارند.
فروش��ندگان پاساژ عالءالدین که روزی وقت پاسخ دادن به مشتریان را 
نداش��تند، این روزها از کم بودن مش��تری گالیه می کنند و غیر از گرانی 
و کس��اد حرف دیگ��ری ندارند. یکی از فروش��نده ها می گف��ت که روزی 
یک دس��تگاه گوش��ی هم فروش نداریم و در پرداخت اجاره مغازه نیز به 
مشکل برخورده ایم، اما طبقه ای از این پاساژ که به تعمیر گوشی، قطعات 
جانبی و فروش گوش��ی های دس��ت دوم اختصاص دارد، وضعیت بهتری 
دارد. مغازه داران این بخش درباره اقبال مردم می گویند: این روزها بیشتر 
افراد به  جای تعویض گوشی  های شان اقدام به تعمیر آن می  کنند و بیشتر 
تعمیرات در زمینه  تعویض قاب و نمایش��گر گوشی صورت می گیرد. البته 
این افراد می گفتند، حتی تعویض »صفحه  نمایش« این روزها کمتر صورت 
می گیرد؛ چرا که این قطعه نسبت به قبل بسیار گران شده است و بیشتر 
افراد به همان نمایش��گر شکسته بس��نده می کنند و منتظر تغییر اوضاع 

هستند. 
عمده فروشان گوشی تلفن همراه در این پاساژ نیز وضعیت مطلوبی ندارند 
و برخی از فروشگاه ها بسته  یا خالی از جنس شده  اند. از هر فروشنده ای که 
درباره  قیمت ها و فروش س��وال می شد از وضعیت موجود شکایت داشت. 
یکی از آنها می گفت که گوش��ی ندارد و بیش��تر تک فروشی می کند. آنها 
می گفتند که بیشتر گوشی ها احتکار شده اند، چون قیمت گذاری مشخص 
نیس��ت. وقتی علت خالی ش��دن برخی از مغازه ها را جویا ش��دیم، هزینه  
باالی اجاره ها و نبود جنس در بازار را دلیل تعطیل ش��دن این فروشگاه ها 

عنوان کردند.

وضعیت بازار تلفن همراه در سال آینده بهتر می شود؟

بیم و امید بازار موبایل

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی کشور گفت مردم عامل تعیین کننده 
بازارهایی هستند که در حال فتح شدن اند. برخی می گویند با فیلتر کردن 
به بخش داخل کمک می کنیم، در حالی که عمر این کارکرد محدود است 
و هزینه اش باالس��ت و مردم آن را می پردازند. به گزارش ایسنا، ابوالحسن 
فیروزآبادی در همایش س��الیانه س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور با 
بی��ان اینکه برای نقش آفرین��ی در اقتصاد پلتفرمی فقط دولت و حکومت 
تصمیم گیرنده نیستند، افزود: اقتصاد پلتفرمی چالش سرنوشت ساز ما در 
اقتص��اد، فضای مجازی آینده دنیاس��ت که برای بازیگ��ری در آن فرصت 
زیادی نداری��م. تمامی مردم باید برای نقش آفرین��ی در اقتصاد پلتفرمی 
تصمیم گرفته و تالش کنند و اگر مردم، تکنولوژیس��ت ها، جامعه مدنی و 
بخش خصوصی در کنار حکومت که نماینده آنهاست، حامی این تصمیم 
نباش��ند، این استراتژی محکوم به شکس��ت خواهد بود. رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی کش��ور با اشاره به مسدودسازی برنامه های ایرانی روی اپل، 

گفت: حذف برنامه های ایرانی، اکانت ها و حس��اب های کاربری مان توسط 
پلتفرم ها یک تجربه است که به طور قطع به ایران محدود نمی شود و نوعی 
ابزار سیطره بر ملت هاست. ما برای اینکه نقش بیشتری در این بازار داشته 
باشیم، باید بازارگشایی کنیم. فیروزآبادی گفت: شورای عالی و مرکز ملی 
فضای مجازی کشور معتقد است که اگر بتوانیم هرچه بیشتر پلتفرم ارائه 
دهیم و این پلتفرم ها را نه تنها در ایران که در کشورهای منطقه و بازارهای 
جهانی گسترش دهیم، می توانیم در جامعه پلتفرمی آینده، نقش بیشتری 
داشته باشیم، اما اگر تسلیم شویم نه تنها بازنده سیاسی خواهیم بود، بلکه 

بازار و بسیاری از ارزش ها را نیز باید واگذار کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه تنظیم رابطه دولت 
با بخش خصوصی به دلیل کارکرد متفاوت آنها تالش مضاعفی می طلبد، 
افزود: در ایران به دلیل ناهماهنگی سرعت قانون گذاری با تحوالت جهانی، 
همگرا ش��دن در این تحول جهانی کار س��نگینی می طلبد و البته اقتصاد 

فضای مجازی حوزه ناشناخته ای است که از طریق گفت وگو و تقسیم کار 
می توان به آن دست یافت.

فیروزآبادی با بیان اینکه بخش خصوصی به ش��دت ضربه پذیر اس��ت و 
می تواند با یک تصمیم محدودس��ازی صادرات، مسدودس��ازی و یا فیلتر 
مورد تعرض قرار گیرد، گفت: دولت باید به عنوان یک ش��ریک قوی و نه 

تحمیل کننده ضابطه ها با این بخش مشارکت کند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه اقتص��اد دیجیت��ال در دنیا جایگزی��ن اقتصاد 
الکترونیکی شده است، گفت: اگر ما تمرکز خود را در اقتصاد دیجیتال قرار 
دهی��م نوآوری های ما در این حوزه نوعی پیروی و محدودیت در مدل ها و 
پارادایم های جهانی این فضا همچون شهر هوشمند، اینترنت اشیا، اقتصاد 
دولت گری��ز و پول های مجازی اس��ت و ما در اقتصاد دیجیتال معطوف به 
ایران و بازارهای داخل می شویم و در این بازی رقابتی بسیار فشرده بازنده 

خواهیم شد در حالی که باید نگاه ما فتح بازارهای جهانی باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور:

حذف اپلیکیشن ها از آیفون محدود به ایران نیست

ارتباطات

بسته های بلندمدت اینترنت برگشت
 وزیر ارتباطات: روزانه 70 هزار آیفون

خاموش می شود
فرصت امروز: اپراتورهای تلفن همراه مدتی قبل با ارسال پیامکی 
به مشترکان خود اعالم کرده بودند که بسته های بلندمدت اینترنت 
در س��ال جدید حذف خواهند ش��د؛ در این پیامک ها آمده بود که 
»مش��ترک گرامی بسته رزرو شما به دلیل تغییر بسته های اینترنت 
از تاری��خ ۲0 اس��فندماه ام��کان تجدید ندارد و با بس��ته های دیگر 
جایگزین خواهد ش��د.« این اتفاق موجب شد بس��یاری از کاربران 
تلفن همراه این تصمیم را به حس��اب کاربری توئیتر وزیر ارتباطات 
گ��زارش بدهند؛ پس از آن ب��ود که محمدج��واد آذری جهرمی با 
هشتگ »گزارش به مردم« در توئیتر خود نوشت: گزارشی مبنی بر 
حذف بس��ته های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه 
دریافت کردم. بررسی هایی که در این خصوص انجام شد، حاکی از 
صحت گزارش بود. امش��ب دستور داده شد که ظرف ۴۸ساعت این 
بسته ها بازگردانده شوند. اپراتورها بهتر است به جای افزایش تعرفه، 
همچنان سیاس��ت مدیریت هزینه های م��ازاد را پیگیری کنند.« بر 
این اس��اس و با گذشت کمتر از ۴۸ساعت از دستور وزیر ارتباطات، 
پیامک هایی به تلفن های همراه مش��ترکان مخابره ش��د که خبر از 
بازگش��ت بسته های اینترنت به روال قبلی خود می دهد. از بین سه 
اپراتور بزرگ کش��ور، تنها اپراتور رایتل بود که در مدت زمان و نوع 
بس��ته های خود تغییری ایجاد نکرده بود. وزیر ارتباطات همچنین 
روز سه شنبه در حاشیه جلسه سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کش��ور درباره تغییرات بسته های بلندمدت اپراتورهای همراه گفت: 
 ICT درس��ت اس��ت که ما تعرفه را دادیم اما باید به س��هم هزینه
در س��بد خانوار نگاه کنیم. ما وظیفه توس��عه بازار ICT را داریم، 
افزای��ش تعرفه چه در قالب قانون و چه فراقانونی که نباید توس��ط 
اپراتورها انجام شود، اگر این تعادل را به هم بزند، نتیجه اش کاهش 
اندازه  بازار و افزایش مش��کالت برای مردم اس��ت. بعد از تالطمات 
اقتص��ادی و افزایش نرخ ارز، اپراتورها ش��روع به حذف بس��ته ها یا 
افزایش نرخ بس��ته ها کردند، نتیجه این شد که سهم ICT در سبد 
خانوار ش��روع به رشد کردن کرد و این چیزی است که ما روی آن 
حساس��یم. او در پاس��خ به سوالی درباره  دلیل دس��تور به بازگشت 
بسته های اینترنت بلندمدت اپراتورها توضیح داد: در جلسه ای که با 
اپراتورها داشتیم هماهنگی شد که اپراتورها به جای افزایش تعرفه 
مدیریت هزینه را در پیش بگیرند. در تالطم اقتصادی ما نباید صرفاً 
هزینه را از جیب مردم برداریم، هزینه تبلیغات شان را کاهش دهند، 
اقتصاد اش��تراکی را ترویج دهند، 10 قلم اس��تخراج شد که حجم 
صرفه جوی��ی در اپراتورها رخ می داد. ما توافق کردیم دیگر تغییری 
نباشد که فرآیند صرفه جویی های اقتصادی را ببینیم و بعد تصمیم 
بگیریم. آذری جهرمی همچنین با اش��اره به حذف اپلیکیش��ن های 
ایرانی از گوش��ی های آیفون گفت: پس از ای��ن اتفاقات، روزانه 70 
هزار گوشی آیفون در شبکه خاموش می شود و اپل در حال از دست 

دادن بازار خود در ایران است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد
فارسی، محبوب ترین زبان خاورمیانه در وب

مع��اون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کش��ور ب��ا بیان اینکه 
در س��ال ۲017، زبان فارس��ی به یازدهمین زبان پرکاربرد در وب 
رس��یده، گفت این رش��د در حالی اس��ت که زبان فارسی در حال 
حاض��ر یک رتبه باالتر از زبان ترکی و پنج رتبه باالتر از زبان عربی 
ق��رار دارد و محبوب تری��ن زبان منطقه غرب آس��یا و خاورمیانه در 
ش��بکه جهانی وب محسوب می ش��ود. امیر خوراکیان در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره اهمیت توجه به تولید محت��وای باکیفیت به زبان 
فارسی در وب گفت: در میان ۴میلیارد صفحه فارسی شناسایی شده 
توسط جست وجوگر پارس��ی جو، نزدیک به ۲۵درصد آن، ارزشمند 
بوده و بقیه صفحات تکراری یا اس��پم اس��ت و این موضوع نش��ان 
می ده��د کیفیت تولید محتوا به زبان فارس��ی در فضای مجازی در 
حد مطلوب نیس��ت. او با بیان اینکه س��هم زبان انگلیس��ی در وب 
بیش از هر زبان دیگری اس��ت، تاکید کرد: زبان انگلیسی به تنهایی 
۵1.۲درص��د از محت��وای وب را در اختیار دارد ولی این س��هم در 
س��ال ۲011، ۵7درصد بوده و این کاهش نش��ان دهنده این است 
که کش��ورها برای گس��ترش زبان خود در فضای مجازی در تالش 
هس��تند. معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، ادامه داد: سهم 
زبان عربی در س��ال های اخیر کاهش یافته اس��ت. از طرفی رش��د 
زبان روس��ی بیش از هر زبان دیگری چش��مگیر اس��ت تا جایی که 
توانس��ته برتری قابل توجهی نس��بت به س��ایر زبان های قدرتمند 
همچ��ون آلمانی و فرانس��وی به دس��ت آورد. خوراکیان اعالم کرد: 
در رشد زبان عربی در فضای مجازی، آمریکا نقش بسزایی داشته و 
تولید وردنت عربی که منبع زبانی الزم و زیرس��اخت پردازش خط 
و زبان عربی است، با سرمایه گذاری آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
 DARPA انجام شده است. این در حالی است که شرکت )CIA(
وابسته به وزارت دفاع آمریکا روی پردازش چهار زبان دنیا که یکی 
از آنها فارسی است، با اهداف جاسوسی سرمایه گذاری کرده و قابل 
توجه اینکه تنها منبع زبانی با دقت بس��یار خوب در زمینه پردازش 

زبان استعاره ای فارسی توسط این شرکت تولید شده است.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه سهم ایران 
از بازار 3۴0 میلیارد دالری حوزه پردازش خط و زبان بس��یار ناچیز 
است، تصریح کرد: تعداد محدودی شرکت نسبتاً موفق در این حوزه 
داریم و عالوه بر آن وضعی��ت محصوالت بومی حوزه پردازش خط 
و زبان فارس��ی مطلوب نیس��ت، بنابراین بای��د در این حوزه تالش 
بیشتری صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه فناوری های جدید مثل 
داده های بزرگ و اینترنت اشیا بدون پردازش خط و زبان نمی توانند 
کار کنند، افزود: شناخت عالیق، تفکر و پیش بینی الگوهای جامعه 
نیاز به پردازش محتوای تولیدشده توسط کاربران در فضای مجازی 

دارد و برای تولید محتوا نیاز به پردازش خط و زبان است.
مع��اون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: نکته بس��یار 
مهم��ی ک��ه در آینده محت��وا وجود دارد این اس��ت ک��ه در آینده 
نزدیک، تولید محتواها توسط ماشین ها انجام خواهد شد و از طریق 
محتواه��ای ماش��ینی مثل کامنت ها و پس��ت ها، تفک��ر و نگرش ها 
مهندس��ی می ش��ود و برای تولید محتوا توسط ماشین ها دسترسی 

به ابزارهای پردازشی خط و زبان ضرورت دارد.
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افتخاری دیگر برای ایران توسط گروه مالی پاسارگاد
تولید انبوه کاتد مس برای اولین بار در جهان

 تولی��د کات��د مس به روش تانک بایولیچین��گ، در مجتمع بابک مس 
ایرانیان از ش��رکت های زیرمجموعه هلدینگ میدکو، ب��رای اولین بار در 
جهان، با حمایت بانک   پاس��ارگاد آغاز شد. به گزارش روابط  عمومی بانک  
پاسارگاد، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و دست اندرکاران پروژه، 
بهره برداری از پروژه تولید کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ، برای اولین 
بار در دنیا، آغاز شد. مدیرعامل بانک  پاسارگاد، بهره برداری از این طرح مهم 
و ملی را تقدیم به ملت ش��ریف ایران کرد و برای عوامل و دست اندرکاران 
آن آرزوی موفقیت کرد. همچنین دکتر پورمند مدیرعامل شرکت میدکو، 
این موفقیت را که برای اولین بار در دنیا توسط نیروهای متخصص میدکو، 
در مجتمع بابک مس ایرانیان عملی شده  است تبریک گفت و اظهار داشت: 
این مهم یک تغییر بزرگ تکنولوژیک در س��طح جهان و در صنعت مس 

است که با حمایت های ویژه دکتر قاسمی به انجام رسیده  است.
گفتنی است مجتمع بابک مس با ظرفیت تولید ۵0 هزار تن کاتد مس و 
1۲ هزار تن لوله مسی در سال فعالیت می کند. در روش تانک بایولیچینگ 
با استفاده از نوع خاصی از باکتری های غیرمضر محصول نهایی استحصال 
می ش��ود. دانش این تکنولوژی سازگار با محیط زیست توسط متخصصین 
ایرانی طی پنج سال پژوهش و تالش مستمر ایجاد و راه اندازی شده  است. 
از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ می توان به حذف کوره های ذوب 
و در نتیج��ه کاهش قابل مالحظه آالیندگ��ی و همچنین صرفه جویی در 
مص��رف آب و منابع انرژی در راس��تای حمایت از محیط زیس��ت و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد. به دنبال کسب این موفقیت ارزشمند 
توسط شرکت میدکو، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران طی پیامی، 
این موفقیت را به شرکت میدکو تبریک گفت. در پیام مهندس محمدرضا 
بنی اسدی راد خطاب به دکتر پورمند آمده  است: »خداوند بزرگ را شاکریم 
ک��ه با مدیریت و درایت حضرتعال��ی و همت همکاران تان در آن مجموعه 
بزرگ صنعتی، طرح بومی تولید کاتد مس به روش بایولیچینگ در مجتمع 
باب��ک  مس ایرانیان از ش��رکت های زیرمجموع��ه هلدینگ میدکو به ثمر 
نشسته است. بی تردید، بهره گیری این پروژه از دانش و توان متخصصان  ، 
بدون اتکا به تکنولوژی خارجی، حکایتگر این حقیقت روشن است که ایران 
عزیز ما با اعتماد به سرمایه های عظیم خود و توانایی فرزندان سخت کوش 
این مرز و بوم، می تواند در راه بومی س��ازی و در مس��یر پیشرفت و تعالی 
گام هایی بلند بردارد. اینجانب، بهره ب��رداری از این طرح مهم را که عالوه 
بر نتایج چشمگیر در عرصه تولید ملی، ثمرات زیست محیطی بزرگی نیز 
در پی دارد، به ش��ما و همه دس��ت اندرکاران این پروژه تبریک می گویم و 

بهروزی و توفیق روزافزون تان را از درگاه خداوند منان آرزومندم.«

با اپلیکیشن کیف پول همراه پاسارگاد »کیپاد«
عوارض آزادراه ها را به طور آنالین پرداخت کنید

کیپاد )کیف پول همراه پاس��ارگاد( به همت بانک  پاس��ارگاد و توس��ط 
شرکت پرداخت  الکترونیک پاسارگاد طراحی شده  است و هدف آن توسعه  
را هکارهای پرداخت  الکترونیک از طریق تلفن  همراه هوش��مند است. این 
اپلیکیشن یکی از پیش��گامان فناوری پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، با برچیده شدن باجه های 
دریافت نقدی عوارض آزادراه ها، پرداخت عوارض گذر از اتوبان ها آس��ان تر 
و سریع تر خواهد ش��د. شیوه  سنتی پرداخت عوارض آزادراه های کشور در 
سال های گذشته با ایجاد مسیرهای پرداخت  الکترونیک، دستخوش تغییر 
شد اما بنا بر اعالم سید حسین میرشفیع، معاون ساخت آزادراه های شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، به زودی باجه های دریافت 
نقدی در ابتدا یا انتهای آزادراه ها به طور کل برچیده می ش��وند و پرداخت 
ع��وارض صرفاً به صورت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود. بر این اس��اس، 
تا پایان س��ال 1397 پرداخت الکترونیک به صورت محدود و با استفاده از 
برچس��ب الکترونیک و یا واریز اینترنتی ع��وارض ممکن و پرداخت نقدی 
نیز کماکان میس��ر اس��ت، اما از ابتدای س��ال 139۸ عماًل ش��یوه آنالین 
اصلی تری��ن راه پرداخت ع��وارض آزادراه ها خواهد ب��ود. البته هم اکنون، با 
عرضه  اپلیکیش��ن های پرداخت الکترونیک از طریق تلفن همراه هوشمند، 
دیگ��ر نیازی به خرید برچس��ب و ش��ارژ آن در آزادراه ه��ای منتخب نیز 
نخواهد بود. زهرا میرحس��ینی، معاون فن��اوری اطالعات و ارتباطات بانک 
 پاسارگاد، با اشاره به قابلیت های کیپاد گفت: »اپلیکیشن کیپاد کیف پولی 
الکترونیکی است که قابلیت های متعددی را در حوزه پرداخت برای کاربران 
فراهم می کند. از جمله مهم ترین این قابلیت ها پرداخت الکترونیک عوارض 
آزادراهی، پرداخت مبتنی بر کد تصویری یا QR Code و شارژ کارت های 
شهروندی )در حال حاضر من کارت مشهد مقدس( است. همچنین به زودی 
قابلیت های دیگری به این محصول اضافه خواهد شد و کیپاد را به کیف پولی 
تمام خدمت برای رفع تمامی نیازهای پرداختی روزمره کاربران بدل خواهد 
کرد.« براس��اس این خبر، استفاده از اپلیکیشن کیپاد منحصر به مشتریان 
بانک  پاسارگاد نبوده و همه افراد با داشتن کارت بانکی و رمز دوم )اینترنتی( 
از هر یک از بانک های سراس��ر کشور، می توانند از خدمات الکترونیک این 
اپلیکیشن بهره مند شوند.  مالکان خودروهایی که قصد عبور از آزادراه های 
مجهز به سامانه پرداخت  الکترونیکی عوارض آزادراهی را دارند، می توانند با 
نصب اپلیکیشن کیپاد، ضمن ثبت شماره پالک خودرو یا خودروهای خود 
و انتخاب آزادراه های عبوری، نسبت به پرداخت عوارض آزادراه ها اقدام کرده 

و با خیالی آسوده از گذرگاه های الکترونیکی عبور کنند.

بانکنامه

فرصت امروز: مجلس در بررسی بودجه سال آینده طرح »کاالبرگ های 
الکترونیک« را تصویب کرد که نوعی یارانه غیرمستقیم و کاالیی محسوب 
می ش��ود، اما این طرح در حالی از س��وی نماین��دگان مجلس به تصویب 
رس��یده که تنها چند روز تا پایان س��ال و آغاز س��ال جدید مانده است و 

دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی نشان نداده است.
این در حالی اس��ت که بازگش��ت کوپن به گفته اقتصاددانان، رخدادی 
هولناک نیست و هم اکنون استفاده از کوپن در برخی از کشورها همچون 
آمریکا رواج دارد، ولی آنچه موجب نگرانی می ش��ود ، رانتخواری کوپنی و 

رسوخ محتمل دالالن و رانتخواران به نظام کوپنی است.
این مصوبه مجلس در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از 
توزیع یارانه در اقتصاد ایران خواهد شد که احتماالً بی شباهت با صف های 
کوپنی در دوران جنگ نیس��ت، با ای��ن حال، هنوز هیچ جزییاتی از نحوه 
اجرای طرح »کاالبرگ های الکترونیک« توسط مجلسی ها یا دولت منتشر 

نشده است.
بازگشت کوپن مشکالت را حل می کند؟

در همین زمینه، علی مزیکی اقتصاددان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
نامشخص بودن جزییات توزیع طرح »کاالبرگ های الکترونیک« یا همان 
کوپن گفت: اینگونه راهکارها احتماالً توس��ط افرادی مطرح می ش��ود که 
چندان در حوزه های اقتصادی مطالعه ای ندارند و تصور می کنند که چون 
ط��رح کوپن در یک زمانی در دوران جنگ کارآمد بوده حاال هم به همان 

نسبت کارآمد است.
به گفته مزیکی، طرحی مانند ط��رح کاالبرگ های الکترونیک در زمان 
تس��لیم بودجه توسط دولت به مجلس اساس��اً مطرح نبود و این طرح را 
مجلس در جریان بررس��ی جزییات بودجه سال آینده به جای یارانه های 

ارزی برای واردات پیشنهاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه طرح هایی مانند »کاالبرگ های الکترونیک« نیاز به 
مطالعات عمیق تری دارند، ادامه داد: نمی توان به صورت یک ش��به حکم 
داد که کوپن دوباره برگردد. به نظر نمی رسد این شیوه براساس راهکارهای 

علمی بنا شده باشد.
ای��ن اقتصاددان با بی��ان اینکه طرحی مانند کوپ��ن می تواند در برخی 
حوزه ها یا برای کاالهای خاصی راهگشا باشد، گفت: کوپنی کردن در واقع 
یعنی تخصیص کاالهایی خاص برای اقشاری خاص، اما مسأله ای که وجود 
دارد این است که قرار است این کوپن ها به چه کسی تعلق بگیرد؟ و چگونه 

قرار است بفهمیم که چه کسانی نیازمندتر هستند؟
مزیکی با بیان اینکه در همه کتاب های اقتصادی آمده اس��ت که طرح 
کوپن طرحی ناکارآمد اس��ت، گفت: اساس��اً در مواقعی به کوپن مراجعه 
می ش��ود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیس��ت یا مثاًل می خواهند 
کاالی��ی خاص به ان��دازه ای خاص در اختیار گروهی خ��اص مانند فقرا یا 

معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کاال را مصرف کنند و آن را صرف 
خرید مواد مخدر یا اقالم دیگری نکنند.

نظام کوپنیسم در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا 
وحید ش��قاقی شهری نیز در گفت وگو با ایرنا، درباره برگشت کاالبرگ 
به اقتصاد خانوار و اس��تفاده از آن برای تامین کاالهای اساسی گفت: نظام 
کوپن��ی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم وج��ود دارد به طوری که دولت 

آمریکا به ۴9 میلیون نفر از مردم خود کوپن تامین غذا ارائه می دهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کشور آمریکا که نماد لیبرال دموکراسی 
و س��رمایه داری آزاد اس��ت هم کوپن رایج اس��ت، ادامه داد:  در آزادترین 
اقتصادهای دنیا هم برای کاهش ش��کاف طبقاتی و کاهش شکاف شمال- 
جنوب از این نوع اقدامات برای توسعه رفاه در بین مردم کشورشان استفاده 

می کنند.
به گفته ش��قاقی، نوع و قالب این اقدامات با یکدیگر متفاوت اس��ت اما 
در نهایت هدف دولت ها حمایت از مردم اس��ت و در لیبرال ترین اقتصادها 
هم رگه هایی از رفتارهای سوسیالیستی دیده می شود چراکه در تمام دنیا 

الگوی فقرزدایی در حال پیاده سازی است.
او با تاکید بر اینکه عده ای احیای کوپنیس��م در اقتصاد ایران را تعبیری 
از برگش��ت به دوران جنگ می دانند، افزود: این نوع اظهارات مغلطه گری 
اس��ت. این اقدام را می توانس��تیم در سال های گذشته هم انجام دهیم که 
سیاست یارانه را به اجرا گذاشتیم؛ ایده درستی که درست به اجرا درنیامد.
وی با بیان اینکه در بس��یاری از کش��ورها با استفاده از مالیات بر ثروت، 

برنامه های توس��عه رفاه و حمایت از مردم را به اجرا گذاشته اند، ادامه داد: 
در این ش��رایط اقتصادی باید از ه��ر روش کارآمدی برای تامین کاالهای 
اساسی استفاده کرد و به کاربردن عناوینی مانند برگشت به عقب جز ایجاد 

دلسردی بین مردم، مفهوم دیگری ندارد.
به گفته این کارش��ناس اقتصادی، مهم ترین موضوع در اجرایی ش��دن 
کاالبرگ نظارت و پایش اس��ت که با ورود دالالن و واسطه گران، کاالهای 

یارانه دار وارد بازار آزاد نشود.
شقاقی ادامه داد: شاهد این بودیم که بسیاری از منابع موجود ارز ۴۲00 
تومانی صرف تامین کاالهای اساسی نش��د و ورود دالالن باعث هدررفت 
ارز۴۲00 تومانی شد. ورود دالالن باعث شد کاالهایی که دولت برای تامین 
آنه��ا ارز ۴۲00 تومانی اختصاص داده بود چیزی حدود ۵0 تا 1۲0درصد 
افزایش قیمت داشته باشند، بنابراین نباید اجازه دهیم این رانت خواری ها 
در نظام کوپنیسم تکرار شود چراکه موجب خنثی شدن آثار و مزیت های 

این طرح خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه کاالبرگ باید شرکت های بازرگانی فعال 
ش��وند، افزود: این برنامه باید مبتنی بر اطالعات کارت های هوشمند ملی 
خانواده ها باشد و از طریق فروشگاه های زنجیره ای دولتی باید به اجرا برسد 

تا انحراف را به حداقل برساند. 
نگرانی از رانتخواری کوپنی 

به گزارش ایرنا، در همان روزهای اول جهش قیمت ارز، دولت سیاست 
اختص��اص ارز ترجیحی یا دولتی )۴۲00 تومانی ( را برای تامین کاالهای 
اساسی در پیش گرفت تا این کاالهای پرمصرف دچار جهش قیمت نشوند 
و بتواند از طریق نوس��ان قیمتی در بازار کاالهای اساس��ی را کاهش دهد. 
هرچند که ارز قابل توجهی هم برای این امر در اختیار دستگاه های مختلف 
و فعاالن اقتصادی قرار گرفت، اما طبق گفته مسئوالن، ۵0درصد این منابع 
در مس��یر درست مصرف نشدند و حتی این کاالهایی که شامل تخصیص 

ارز دولتی بودند بیش از ۵0درصد افزایش قیمت داشتند. 
در تم��ام پروژه و طرح ه��ای یارانه دار آنچه که از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت، مسدود کردن مسیرهای ویژه رانت خواران است تا امکان 
سوء استفاده از شرایط به وجود آمده را نداشته باشند. تجربه هم نشان داده 
است که همواره بخشی از این منابع از مسیر پیش بینی شده منحرف شده 

و کاالهای یارانه دار هم سر از بازار آزاد درآورده اند.
 در جریان احیای کاالبرگ هم این نگرانی وجود دارد که کاالهای کوپنی 
وارد بازار آزاد شوند و علی رغم هزینه های قابل توجه دولت برای اجرای این 
طرح، باز هم مردم با مش��کل تامین کاالهای مورد نیاز مواجه شوند. باید 
دید دستگاه های نظارتی عریض و طویل در کشور که در یک سال گذشته 
با تحوالت اقتصادی اخیر کارنامه موفقی نداشتند این بار چگونه این نگرانی 

را برطرف می سازند.

کوپنی که شماره اش هنوز اعالم نشده است

اما و اگرهای احیای کوپنیسم

رئیس مرکز فناوری اطالعات بیمه مرکزی با بیان اینکه صدور کد یکتا 
توسط شرکت های بیمه ضروری است، گفت که دارندگان بیمه نامه شخص 
ثالث با داش��تن این کد می توانند بدون نیاز به ارائه  کاغذی بیمه نامه، امور 

خود را در سازمان های مختلف انجام دهند.
به گزارش ایس��نا، قاس��م نعمتی، رئیس مرکز فن��اوری اطالعات بیمه 
مرکزی در نشس��ت خبری با بیان اینکه شرکت های بیمه موظف هستند 
ت��ا کد یکتا را برای بیمه نامه های ش��خص ثالث منتش��ر کند، اظهار کرد: 
نداشتن کد یکتا ضرورتاً به معنای این نیست که بیمه نامه معتبر نیست، اما 
زمانی که این کد برای یک خودرو صادر می شود دیگر نیاز به ارائه  کاغذی 
بیمه نامه نیس��ت. برای مثال نیروی انتظامی می تواند تنها از طریق پالک 
خودرو نس��بت به داشتن بیمه نامه ش��خص ثالث خودرو اطمینان حاصل 

کند. بر این اساس هیچ سازمان دیگری لزومی ندارد از بیمه گذار بیمه نامه 
کاغذی درخواست کند.

نعمتی با بیان اینکه به دلیل ماهیت کار کد یکتا اساس��اً تخلفی در آن 
ممکن نیست، اظهار کرد: از طریق این کد و سامانه سنهاب یک استاندارد 
داده ای ایجاد می ش��ود که هر چیزی غیر از این استاندارد پذیرش نخواهد 
شد، هرچند ممکن است تخلف هایی نیز از بیرون این سامانه صورت بگیرد 

که با سیستم های مکانیزه قابل تشخیص نباشد.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال 1397 حدود ۲1 میلی��ون و ۲00 هزار کد 
یکتا در سامانه سنهاب صادر شده است در توضیح این کد، گفت: این یک 
کد 11 رقمی اس��ت که از طریق بارکد در س��امانه سنهاب قابل پیگیری 
برای کس��ب جزییات بیشتر است. قصد داریم تا در سال آینده برای سایر 

بیمه نامه های صادرشده مانند بیمه عمر، آتش سوزی و درمان هم این کد 
را صادر کنیم.

رئی��س مرکز فن��اوری اطالع��ات بیمه مرکزی با اش��اره ب��ه ضرورت 
استانداردس��ازی داده ها در صنعت بیمه اظه��ار کرد که تنها از این طریق 
است که می توان امکان تعامل و تبادل اطالعات را در صنعت بیمه فراهم 
کرد ضمن اینکه این اطالعات استانداردش��ده می توانند در تصمیم گیری 

برنامه ریزان نیز مؤثر باشد.
گفتنی است سامانه س��نهاب از اواخر سال 1390 توسط بیمه مرکزی 
راه اندازی ش��د تا از یک ط��رف بتواند اطالع��ات الزم را از بیرون از بیمه 
مرکزی و از سوی دیگر اطالعات بیمه ای را از درون بیمه مرکزی یکپارچه 

کرده تا بر آن اساس نظارت خود را بر صنعت بیمه تقویت کند.

هر س��ال از نیمه اسفندماه، کشور رنگ و بوی سال نو به خود می گیرد 
و در این میان اس��کناس های نو طرفدار زیادی پیدا می کند و مردم برای 
عیدی دادن اسکناس نو تهیه می کنند. امسال هم بانک مرکزی برای خرید 
اسکناس نو برخی شعب بانک ها را معرفی کرده، اما بسته های اسکناس نو با 
قیمت های باالتر در بازار آزاد نیز به فروش می رسند. به گزارش ایسنا،  بازار 
آزاد اسکناس نو نیز همیشه در خیابان فردوسی در روزهای پایانی سال داغ 
بوده است، با این تفاوت که مردم اسکناس را از بانک ها با قیمت واقعی خود 
دریافت می کنند و برای خرید اس��کناس نو از بازار آزاد باید رقم بیشتری 
پرداخت کنند. در همین راستا، بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته شعب 
توزیع کننده اسکناس نو را معرفی کرد که مردم می توانند برای خرید این 

اسکناس ها به این شعب مراجعه کنند.
براس��اس این گزارش، فروش اسکناس نو در شعب معرفی شده از سوی 
بانک مرکزی از چهارش��نبه )۲۲ اس��فند( تا دوش��نبه )۲7 اسفند( انجام 
می ش��ود که ش��عب منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، 

س��په، گردشگری، پست بانک، س��ینا، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد و 
س��رمایه در سطح استان تهران نس��بت به توزیع اسکناس نو شامل 100 
برگ اس��کناس ۲0 هزار ریالی و 100 برگ اسکناس ۵0 هزار ریالی برای 

هر مراجعه کننده اقدام می کنند.
طبق اعالم بانک مرکزی، در س��ایر اس��تان ها، ناظران پولی با همکاری 
شعب بانک های منتخب نسبت به توزیع عمومی اسکناس نو اقدام خواهند 
کرد که اطالع رس��انی در این خص��وص از طریق روابط عمومی بانک های 
تعیین ش��ده، انجام می شود، اما تنوع اس��کناس های ارائه شده در بازار آزاد 

بیشتر از اسکناس هایی است که در شعب بانک ها توزیع می شود.
اما در بازار آزاد فروش اسکناس نو، هر بسته 100 برگی اسکناس ۵00 
تومان��ی که رقم واقعی آن ۵0 هزار تومان می ش��ود، در بازار آزاد 7۵ هزار 
تومان و هر بس��ته 100 برگی اس��کناس 1000 تومانی که رقم واقعی آن 
100 هزار تومان اس��ت، 1۲۵ هزار تومان به فروش می رسد، اما بسته های 
100 برگی اس��کناس نوی ۲000 تومانی 30 هزار تومان بیشتر از قیمت 

واقعی یعنی ۲30 هزار تومان فروخته می شود.
جال��ب اینکه بیش��ترین اختالف قیم��ت واقعی و فروش در ب��ازار آزاد 
اس��کناس نو، مربوط به اسکناس ۵000 تومانی است که قیمت واقعی هر 
بس��ته 100 برگ��ی از آن ۸0 ه��زار تومان کمتر از قیمتی اس��ت که باید 
برای خرید این بس��ته 100 تایی پرداخت کند؛ در واقع بسته 100 برگی 
اس��کناس ن��وی ۵000 تومانی در بازار آزاد ۵۸0 هزار تومان به مش��تری 

فروخته می شود.
بس��ته اسکناس 10 هزار تومانی نو نیز ۶0 هزار تومان برای فروشنده ها 
س��ود دارد، یعنی یک بس��ته 100 برگی 10 ه��زار تومانی با قیمت یک 

میلیون و ۶0 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
اکنون مردم می توانند تا روز دوشنبه هفته آینده برای خرید یک بسته 
100 برگی اس��کناس ۲000 و ۵000 تومانی به شعب بانک های منتخب 
مراجعه کرده و در صورتی که بیش از آن مقدار یا اس��کناس دیگری نیاز 

داشتند از طریق بازار آزاد آن را تهیه کنند.

صدور کد یکتا برای بیمه نامه های شخص ثالث ضروری شد

اسکناس نو در بازار آزاد چند؟
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بورس ایران به مرجع بین المللی تعیین قیمت 

زعفران تبدیل می شود
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گف��ت بورس کاال می تواند با 
تکمیل ابزارهای مالی و معامالتی محصول زعفران، به مرجع تعیین 

قیمت بین المللی طالی سرخ تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، با هدف ش��فاف ک��ردن معامالت مواد و کاالهای 
پای��ه از جمله محصوالت کش��اورزی و همچنین بسترس��ازی برای 
ص��ادرات منس��جم آنه��ا، روند ورود ای��ن محصوالت ب��ه بورس و 
راه اندازی ابزارهای جدید مالی رو به افزایش است. از مزایای عرضه 
محصوالت در بورس، کنار گذاشتن دالالن و واسطه هاست که باعث 

می شود سود اصلی عاید کشاورزان و تولیدکنندگان شود.
در س��ال های گذش��ته ش��اهد آن بودیم که عمده س��ود حاصل 
از تولید زعفران به واس��طه ها می رس��د، اما از س��ال جاری با رونق 
معام��الت زعفران در بورس کاال به ش��یوه نقدی، گواهی س��پرده 
کاالیی و قراردادهای آتی ش��اهد بهبود ش��رایط کش��اورزان و بازار 

زعفران کشور هستیم.
ب��ه گفته فعاالن ب��ازار زعفران، ب��ا وجود اینکه زم��ان زیادی از 
عرضه های فیزیکی، معامالت گواهی س��پرده کاالیی و قراردادهای 
آت��ی زعف��ران در ب��ورس کاال نمی گ��ذرد، ام��ا میزان س��ودآوری 

زعفران کاران به مراتب باالتر از سال های گذشته است.
از آغاز عرضه زعفران در بورس کاال تاکنون ۶۶ تن از این محصول 
به ش��کل فیزیکی و ۲7 تن در بازار گواهی س��پرده خرید و فروش 

شده است.
قراردادهای آتی زعفران برای نخس��تین بار در خرداد سال 97 در 
بورس کاالی ایران راه اندازی و قراردادهای آپش��ن زعفران )اختیار 

معامله( نیز از 1۲ اسفند امسال آغاز شد.
راه اندازی قراردادهای آپش��ن )اختیار معامله(، از یکس��و ریسک 
معام��الت را برای خریداران و فروش��ندگان داخلی کاهش می دهد 
و از س��وی دیگ��ر به عنوان مرجعی ب��رای قیمت گذاری محصوالت 
صادراتی به ش��مار می رود؛ به ط��وری که بازارهای جهانی از قیمت 
اعالم ش��ده در بورس ایران به عنوان مبنای قیمت گذاری اس��تفاده 
خواهند کرد. آپش��ن به نسبت قراردادهای آتی، ریسک کمتر و نیاز 
به س��رمایه در گردش پایین تری دارد و از همه مهم تر، این قرارداد 

مبنایی برای بیمه قیمت زعفران در آینده است.
در همی��ن زمین��ه، محمدرض��ا پورابراهیم��ی درب��اره راه اندازی 
معامالت آپش��ن )اختیار معامل��ه( زعفران در ب��ورس کاالی ایران 
گف��ت: به کارگیری ابزارهای مش��تقه از جمل��ه قراردادهای آتی و 
آپش��ن زعفران در بورس کاال، هم به افزایش قدرت تولیدکنندگان 
کمک می کند و هم در بخش تجاری، ش��رایطی را فراهم می س��ازد 
که تعهدات خارج از کش��ور در حوزه صادرات به نحو مطلوب پاسخ 

داده شود.
وی با بیان اینکه بورس کاال به عنوان یک بس��تر معامالتی شفاف 
و قانونمن��د که به منظ��ور ایجاد عدالت و ش��فافیت به وجود آمده 
و منعکس کنن��ده بخش واقعی اقتصاد اس��ت، گفت: بحث پوش��ش 
ریس��ک از مزیت هایی اس��ت ک��ه همیش��ه در حوزه اس��تفاده از 
ابزارهای مش��تقه )آتی( مطرح بوده که در این رابطه ابزار معامالتی 

قراردادهای آپشن یکی از ظرفیت های مهم در این بخش است.
پورابراهیمی تاکید کرد: توس��عه ابزارهای مش��تقه روی زعفران 
باعث پوشش ریس��ک های موجود در معامالت سنتی خواهد شد و 

نیز ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد.
وی اضاف��ه ک��رد: در کنار حفظ مناف��ع تولیدکنندگان، به کمک 
این اب��زار، تعهدات صادرکنندگان در حوزه بازارهای خارجی نیز به 

موقع ایفا می شود.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بی��ان اینکه ابزار معامالتی 
آپش��ن یک اب��زار چند وجهی اس��ت، اظه��ار کرد: راه ان��دازی این 
معام��الت در بورس کاال روی محصول انحصاری و صادراتی زعفران 
یک اتفاق حائز اهمیت و مثبت است که به ایجاد تعادل قیمت ها در 

بازار این محصول کمک می کند. 
وی افزود: راه اندازی این ابزار در بازار مشتقه بورس کاال بخشی از 
نوس��ان ها را پوشش داده و کاهش نوسانات قیمتی را به همراه دارد 

تا قیمت محصول بیمه شود.
ب��ه گفته پورابراهیمی قراردادهای آپش��ن، معامالت زعفران را از 
ریسک نوسان قیمت ها به خصوص در فصل برداشت خارج می کند 
و با پوش��ش ریس��ک در بخش های مختلف بازار، این محصول را به 

تعادل خواهد رساند.
وی درخصوص تکمیل زنجی��ره ابزارهای مالی زعفران در بورس 
کاال اظهار کرد: گس��تره ابزارهای مالی ب��ورس کاال هرچه افزایش 
پیدا می کند به تعادل بخش��ی منطقی تر بازار کمک کرده و می تواند 
بخش��ی از ریس��ک هایی را که پی��ش از این به واس��طه عدم وجود 

ابزارهای مالی بوده، به طور کامل پوشش دهد.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی درباره بین المللی ش��دن 
معام��الت زعفران در بورس کاالی ایران گفت: هر زمان که زنجیره 
ابزارهای معامالتی محصوالت تکمیل شود، به دلیل آنکه کارآمدی، 
پوش��ش ریسک و تعادل بخش��ی منطقی را برای آن بازار به ارمغان 
م��ی آورد، می تواند آن ب��ازار را به عنوان مرج��ع قیمتی بین المللی 
آن محص��ول تبدیل کند. پورابراهیم��ی افزود: بورس کاال با تکمیل 
ابزاره��ای مالی روی محص��ول زعفران می تواند ب��ه مرجع قیمتی 
بین المللی طالی سرخ تبدیل شده و به عنوان محور اصلی معامالت 
خارج از کش��ور نیز معرفی ش��ود. وی با بیان اینکه در این ش��رایط 
دیگر کش��ورها از چنین بازاری، ثبات بیش��تر قیمت ها را استنباط 
خواهند کرد، گفت: بنابراین تکمیل زنجیره ابزارهای مالی در بورس 
کاال می توان��د ب��ه جایگاه و نقش این ب��ورس در تعیین قیمت های 

جهانی محصوالت انحصاری مثل زعفران کمک بزرگی ارائه کند.
گفتنی اس��ت ب��ازار آپش��ن ش��امل معامالتی دوطرفه اس��ت و 
س��رمایه گذاران در هر دو حالت خری��د و فروش می توانند موقعیت 
خرید و یا فروش اتخاذ کنند؛ در این میان اتخاذ موقعیت خرید در 
بازار معامالت آپشن ریسک پایین تری را برای سرمایه گذار به همراه 
دارد ب��ه طوری که س��رمایه گذاران می توانند با قبول یک ریس��ک 
مش��خص و حداقلی وارد این بازار ش��وند و در مقابل سود باالیی به 
دست آورند. در قرارداد آپشن هم مصرف کنندگان و صادرکنندگان 
زعفران و هم کش��اورزان به عنوان تولیدکنندگان زعفران می توانند 
ریس��ک های خودشان را پوشش دهند و به عبارتی این قرارداد یک 

بازی دو سر برد برای فعاالن بازار زعفران است.

بورسکـــاال

دیروز در حالی ش��اخص کل بورس با رشد و شاخص فرابورس با افت 
مواجه شد که فعاالن بازار س��رمایه امروز چهارشنبه شاهد عرضه اولیه 
سه شرکت جدید خواهند بود، به طوری که یک شرکت جدید در بورس 
و دو ش��رکت جدید در فرابورس عرضه اولیه خواهند ش��د. این موضوع 
هرچند که ش��اید بتواند مق��داری نقدینگی جدید به بازار بیاورد، اما در 
طرف مقابل باعث می ش��ود که بس��یاری از معامله گران برای شرکت در 
عرضه های اولیه مقداری از پرتفوی خود را عرضه کنند و حجم عرضه ها 

نسبتاً باال رود.
به گزارش ایس��نا، روز سه ش��نبه ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۵3۸ واحد رش��د ک��رد و به رقم 1۶7 هزار و 

909 واحدی رس��ید. شاخص کل هم وزن نیز با ۸۴ واحد رشد رقم 31 
هزار و ۴07 واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با ۸00 واحد 
افزایش تا رقم 1۸۸ هزار و ۴۲۶ واحدی باال رفت و ش��اخص بازار اول و 

دوم هر کدام به ترتیب 3۴1 و 1330 واحد رشد کردند.
دی��روز برای چندمین روز پیاپی ف��والد مبارکه اصفهان و ملی صنایع 
مس ایران تاثیرگذارترین نمادها روی ش��اخص های بازار سرمایه بودند. 
ارزش معام��الت ای��ن دو نماد مجموعاً ب��ه 33 میلیارد تومان رس��ید. 
همچنی��ن س��رمایه گذاری نف��ت، گاز و پتروش��یمی تأمی��ن و پاالیش 
نف��ت تهران هر کدام ب��ه ترتیب 119 و ۵۵ واحد تأثیر افزایش��ی روی 
شاخص های بازار سرمایه داشتند، اما در طرف مقابل پتروشیمی مبین، 

گروه مپنا، پتروش��یمی پردیس و توس��عه معادن و فل��زات هر کدام به 
ترتی��ب ۴۶، 39، ۲۶ و ۲3 واح��د در ش��اخص های بازار س��رمایه تأثیر 

کاهشی داشتند.
در گروه فلزات اساسی شاهد نوسان قیمت کمتر از ۲درصد در بیشتر 
س��هم ها بودیم. در گروه استخراج کانه های فلزی نیز به جز در سه نماد 

مابقی کمتر از ۲درصد نوسان قیمت را شاهد بودند.
در گروه خودرو و س��اخت قطعات بیش��تر س��هم ها با کاهش قیمت 
روبه رو ش��دند. در این گروه ارزش معامالت به ۲۵ میلیارد تومان رسید 
و حج��م کل معام��الت این گروه ب��ه ۲03 میلیون س��هم و اوراق مالی 
دس��ت یافت. اما بانک ها همچنان پیش��تاز معامالت هستند و بیشترین 
ارزش معام��الت را به خود اختصاص داده اند، به طوری که در این گروه 
۵03میلیون س��هم به ارزش بیش از 9۵ میلیارد تومان مورد دادوس��تد 

قرار گرفت.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم ۶۵0 میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناش��ی از دست به دست شدن 1.7 میلیارد سهم و اوراق مالی 
بود. همچنین تعداد معامالت این بازار به رقم 1۵0 هزار و 7۲۵ رسید.

در فرابورس ایران نیز ش��اخص کل ۶.17 واحد کاهش یافت و در تراز 
۲090 نشس��ت. ارزش معام��الت فرابورس ایران به رق��م ۴93 میلیارد 
تومان رس��ید که این عدد ناشی از دس��ت به دست شدن بیش از ۶۴۲ 
میلی��ون س��هم و اوراق مالی ب��ود. همچنین تعداد معام��الت این بازار 

مجموعاً به عدد 103 هزار و 1۸۴ رسید.
آغاز عرضه 20 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت از 22 اسفند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از عرضه ۲0 هزار میلیارد ریال اوراق 
منفعت این شرکت با هدف تامین بخشی از منابع مالی طرح نگهداشت 
و افزای��ش تولید نف��ت خبر داد و گفت: ای��ن اوراق در دو مقطع زمانی 

چهارشنبه ۲۲ اسفند و شنبه ۲۵ اسفند در فرابورس انجام می شود.
مس��عود کرباسیان با بیان اینکه اوراق منفعت از سوی شرکت توسعه 
نفت و گاز صبا اروند و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود، 
گفت: این اوراق با نرخ اس��می 19درصد س��االنه و سررس��ید سه ساله 
عرضه می شود؛ پرداخت سود آن نیز هر شش ماه یکبار صورت می گیرد.
به گفته وی، با توجه به ظرفیت های بازار سرمایه و استقبال از عرضه 
اوراق منفعت، پیش بینی می ش��ود در س��ال آینده نیز شرکت ملی نفت 
ایران مس��یر تأمین س��رمایه از محل فروش اوراق منفعت را ادامه دهد. 
عالوه بر اوراق منفعت، ش��رکت ملی نفت ایران برای س��ال آینده سایر 
ابزارهای تأمین مالی برای تأمین سرمایه پروژه های نفتی و گازی را نیز 
در دس��تور کار دارد. معاون وزیر نفت با اش��اره به اینکه طبق برنامه در 
مجموع تا پایان سال، 30 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت منتشر خواهد 
ش��د، افزود: بهمن ماه امس��ال 10 هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه 
ش��د و ۲۲ اسفند نیز ۲0 هزار میلیارد ریال باقیمانده عرضه خواهد شد 
تا برنامه اعالم ش��ده در زمینه تأمین س��رمایه پروژه ه��ا از محل فروش 
ای��ن اوراق عملی ش��ود. در این راس��تا، پیش از ای��ن منصوریان، مدیر 
س��رمایه گذاری و کسب وکار ش��رکت ملی نفت ایران در این مورد اعالم 
ک��رده بود: این عرضه با پیگیری های مس��تمر ش��رکت ملی نفت ایران 
و همکاری و تعامل س��ازمان بورس و اوراق بهادار فراهم ش��ده اس��ت و 
می تواند یک��ی از گزینه های قابل اتکا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز 

در اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت باشد.
به گفته وی، ضمانت اصلی بازگش��ت اصل و فرع این اوراق، منافع و 
عوائد محصول اس��ت که براساس قوانین و مصوبات مربوطه، بازپرداخت 
از محل بخشی از این عوائد صورت می گیرد؛ عالوه بر این، شرکت ملی 
نف��ت ایران ضامن اوراق خواهد بود. براس��اس این گ��زارش، عرضه 10 
هزار میلیارد ریال اوراق منفعت ش��رکت ملی نفت که معاون توس��عه و 
مهندس��ی ش��رکت ملی نفت ایران از آن خبر داده بود، با هدف تأمین 
بخش��ی از منابع مالی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، از سیزدهم 

بهمن ماه، هم زمان با ایام دهه مبارک فجر در فرابورس آغاز شد.
به گزارش ایس��نا، رضا دهقان در مراس��م امض��ای قراردادهای طرح 
نگهداش��ت و افزایش تولی��د نفت، با بیان اینکه در مس��یر تأمین مالی 
طرح نگهداش��ت و افزایش توان تولید نفت در میدان های نفتی در حال 
بهره برداری، تا پایان امس��ال 30 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت منتشر 
می شود، گفته بود:۸0 درصد تأمین مالی هر یک از بسته های قراردادی 
ای��ن ط��رح، از طریق SPV )صباارون��د( که ق��رارداد آن به صورت بیع 
متقابل با ش��رکت ملی نفت ایران امضا شده، تأمین می شود و ۲0درصد 

آن باید از طرف پیمانکاران طرف قرارداد تأمین شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت از عرضه 20 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت از 22 اسفندماه خبر داد

بازار سهام منتظر عرضه های اولیه پی درپی

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
22 اسفند 1397

شماره 1280



ایران و عراق به 22 توافق مهم در زمینه  
تجاری و صنعتی دست یافتند

همزمان با سفر رئیس جمهور به عراق، دو کشور در زمینه همکاری 
مشترک در ۲۲ عرصه گوناگون صنعتی و تجاری به توافق رسیدند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت که با هدف رایزنی با مقامات عراقی و توس��عه 
مناسبات تجاری و اقتصادی همزمان با روحانی رئیس جمهور به عراق سفر 
کرده است در ادامه تالش های خود برای توسعه همکاری های صنعتی، 
تجاری و اقتصادی با کشور های همس��ایه و تکمیل مذاکرات و امضای 
تفاهم نامه گسترش همکاری ها در حاشیه نشست مشترک هیأت های 
عالی رتبه ایران و عراق در کاخ نخست وزیری این کشور با وزرای تجارت 
و صنعت عراق رایزنی و گفت وگو کرد. دیپلماسی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در عراق و مذاکرات مثبت وی با همتایان عراقی خود در نهایت 
به ۲۲ توافق مهم در زمینه های گوناگون تجاری و صنعتی منجر شد که 
می تواند عالوه بر توسعه بیش از پیش روابط و همکاری های تهران-بغداد 
در این بخش، گامی مهم و تاثیرگذار در روند افزایش تعامالت فی مابین، 
توسعه تجارت میان ایران و عراق و افزایش اشتغال زایی برای جوانان در 

حوزه های مختلف مرتبط با این توافقات قلمداد کند.

برقراری کشیک گمرکات در روزهای تعطیل 
پایانی سال 97

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��یک های نوروزی 
گمرکات کش��ور در ایام نوروز را اعالم کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، به نقل از  گمرک ایران، کشیک های نوروزی گمرکات کشور با هدف 
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماش��ین آالت خط تولید و ترخیص 
کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم در ایام تعطیالت نوروزی برقرار است. 
در بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است: 
الزم اس��ت همکاران در گمرکات اجرایی در جهت تسریع در تشریفات 
امور گمرکی کاالهای وارداتی به خصوص کاالهای اساس��ی، مواد اولیه و 
ماش��ین آالت خط تولید واحدهای تولیدی و دارو ضمن افزایش ساعات 
کاری ایام پایانی س��ال و برقراری ایام کشیک در روزهای تعطیل پایانی 
سال 97 و در روزهای نوروز سال 9۸ نسبت به ارائه خدمات به مراجعان 
اق��دام کنند. بدین منظور همکاران مرکز واردات به منظور هماهنگی و 

پاسخگویی به سواالت همکاران آمادگی الزم را دارند.

دولت در قیمت تضمینی گندم تجدیدنظر کند
رئیس کمیس��یون کش��اورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی اتاق 
بازرگانی بیرجند گفت دول��ت در قیمت تضمینی گندم تجدیدنظر 
کند؛ این قیمت نسبت به دیگر کشورها کمتر است و تقاضا داریم در 
این خصوص تجدیدنظر شود. به گزارش ایسنا، سید حسین خیریه، 
شب گذشته در نشست فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
خراسان جنوبی دارای محصوالت استراتژیک عناب، زعفران و زرشک 

بوده و یکی از مشکالت اصلی برای تولید این محصوالت آب است.
وی ب��ا بیان اینکه برای تولید بیش��تر نیاز به اج��ازه گرفتن برای 
برداش��ت از آب های منطقه مرزی هس��تیم، گفت: خراسان جنوبی 
به رغم خشکسالی های پیاپی مقام دوم بخش کشاورزی در کشور را به 
خود اختصاص داده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی 
و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند افزود: پروژه باروری ابرها آماده 

است و نیاز به اعتبار دارد تا استان را از خشکسالی نجات دهد.
خیریه تصریح کرد: دولت در قیمت تضمینی گندم تجدیدنظر کند؛ 
این قیمت نس��بت به دیگر کشورها کمتر است و تقاضا داریم در این 
خصوص تجدید نظر شود. وی ادامه داد: خراسان جنوبی در بخش دام 
و طیور نیز ویژگی خاصی دارد و ۵۴ هزار تن گوشت قرمز و 13 هزار 
تن تخم مرغ را تولید می کند و بین 70 تا 7۵درصد از تولیدات گوشت 

سفید و دان دام و طیور در استان مازاد است.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی اتاق 
بازرگانی بیرجند خاطرنش��ان کرد: در اس��تان 1۴ کارخانه دام وجود 
دارد ک��ه 3۶ هزار تن محصول در اس��تان تولید می کنند و به دنبال 

رقابت با بازارهای چین و افغانستان هستیم.

صندوق ضمانت صادرات تنها راه جایگزین ال 
سی است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت به خاطر مشکالت 
فعلی بانکی کش��ور تنه��ا و بهترین راه جایگزین ال س��ی، خدمات 
صندوق صادرات ایران است و بسیاری از فعاالن تجاری کشور اطالعی 

از خدماتی که این صندوق ارائه می دهد ندارند.
به گزارش تسنیم، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 
ایران در نشست خبری اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی به دنبال ارتقای 
تاب آوری اقتصاد کشور هستیم؛ در این شرایط که فروش نفت کشور با 
آسیب مواجه شده است باید بتوانیم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم 

تا از این طریق از آسیب های فروش نفت کشور بکاهیم.
وی ب��ا بیان اینکه صادرات پیش��ران اقتصاد مقاومتی به حس��اب 
می آی��د، گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی نی��ز باید از صادرات 
حمای��ت کرد تا از این طریق بتوان موض��وع عرضه و تقاضا را نیز در 

بازار مدیریت کرد.
مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات ایران با بی��ان اینکه اقتصاد 
دنیا با رکود همراه است، گفت: تنها تحریم ها نیست که اقتصاد ایران 
را ب��ا چال��ش مواجه کرده بلکه رکود حاکم ب��ر اقتصاد جهان نیز در 
شرایط تجاری ایران تاثیرگذار است به طوری که در سال ۲017، رشد 

ورشکستگی شرکت های چینی 70درصد بوده است.
بهرامی ادام��ه داد: دنیا از رکود اقتصادی رن��ج می برد که موضوع 
تحریم ها در اقتصاد ایران مضاعف شده است؛ البته باید توجه داشت 
که افزایش نرخ ارز در ش��رایط فعلی فرصت مناس��بی برای صادرات 

ایجاد کرده که باید بتوانیم از این شرایط به نحو احسن بهره ببریم.
وی گفت: در ش��رایط فعلی باید بخش های مرتبطی مانند صندوق 
ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و بخش 
خصوصی همکاری و  همراهی نزدیک با یکدیگر داشته باشند تا آثار 

زیانبار تحریم کاهش یابد.

اخبـــار

بنابر یک س��نت و قاعده نانوشته، ضریب فروش کفش در آستانه شب 
عید افزایش می یابد، رویه و سنتی که در سال جدید با تغییراتی جدی 

مواجه شده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، پا را قلب دوم انس��ان می نامند 
و بالطب��ع کفش به عنوان محصولی که قلب دوم را پوش��ش می دهد از 

اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است.
به تعبیری، اس��تفاده از کفش مناسب و استاندارد، یک مولفه و عنصر 
حائز اهمیت برای سالمت انسان به شمار می رود و در صورت استفاده از 
کفش نامناس��ب، ظهور برخی نارسایی ها در سالمت انسان دور از انتظار 
نخواهد بود. فارغ از مبحث س��المت انسان، به هر حال، کفش بخشی از 
پوش��ش انسان به ش��مار می رود و با توجه به سنت دیرین نونوار کردن 
البس��ه در سال جدید و خرید پوش��اک نو در روز ها و هفته های منتهی 
به پایان س��ال، بازار کفش با رونق هرچه بیشتری همراه می شود، اما در 
س��ال جدید، ش��رایط حاکم بر این بازار، متفاوت از سال های گذشته به 

نظر می رسد.
اساس��ا تولید کفش در ایران به ویژه کفش دست دوز سابقه ای طوالنی 
و که��ن در ای��ن مرز و بوم دارد و در این می��ان تبریز به عنوان یکی از 
کانون ه��ای اصلی تولی��د کفش ایرانی، مطرح بوده، ب��ه تعبیری اطالق 
عنوان س��وغاتی تبریز، به کفش تبریز، دور از واقعیت نیس��ت، اما بروز 
برخی مشکالت در سالیان اخیر همچون قاچاق و اضافه و انباشته  شدن، 
مش��کالت نوظه��ور دیگ��ر ش��رایط پیچی��ده ای را برای کس��ب و کار 

توزیع کنندگان و بالطبع تولیدکنندگان کفش رقم زده است.

ارزش قاچاق کفش در ایران، ۵00 میلیون دالر برآورد می شود
پدی��ده قاچاق را می ت��وان یکی از آفات خانمان س��وز عرصه تولیدی، 
صنعتی و اقتصادی کش��ور قلم��داد کرد؛ پدیده ای که ب��ه لطف تدابیر 
اتخاذش��ده تا حدودی کاهش یافت��ه، اما آنچنان این بیماری مهلک، در 
بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کش��ور رسوب و رسوخ کرده که 
با وج��ود کاهش آن، همچنان اعداد و ارق��ام تأمل برانگیزی درخصوص 

قاچاق کاال در البه الی سطور رسانه ها دیده و مشاهده می شود.
بنابر گزارش های موجود، ارزش قاچاق کفش به ایران، نزدیک به ۵00 
میلیون دالر برآورد می ش��ود و این برای کشوری که در حوزه تولید این 

محصول توانمند است امری مطلوب به نظر نمی رسد.
بدون تردید، در سایه تولید این محصول، فرصت های شغلی متعددی 
ایجاد می ش��ود که قاچاق بر روی این فرصت های ش��غلی خط بطالنی 

می کشد و آنها را نابود می سازد.
وقتی پوست ایرانی به چندین برابر قیمت به ایران فروخته می شود

آنچنان که مطالعات و بررس��ی های موجود نش��ان می دهد، پوس��ت 
ایرانی، در زمره پوست های باکیفیت جهان قرار دارد؛ پوستی که به واقع 
بِیس و پایه اصلی تولید چرم محس��وب می ش��ود، اما برای تولید کیف، 
کف��ش و اقالم این چنینی، صرفا برخورداری از پوس��ت باکیفیت کفایت 
نمی کند، بلکه حصول این ام��ر نیازمند اجرای عملیات دباغی و تبدیل 

شدن پوست به چرم باکیفیت خواهد بود.
متاس��فانه، عمدتا این فرآیند در کش��ور ایران، به روش س��نتی انجام 
می پذیرد و کشور هایی همچون ترکیه با بهره گیری از تجهیزات و ادوات 

پیش��رفته، به تولید چرم بس��یار باکیفیت مبادرت می ورزند و در سایه 
همین امر، این کشور درآمد بسیاری را کسب می کند.

در این میان، کش��ور مذکور با خرید پوس��ت ایران��ی و انجام عملیات 
دباغ��ی، آن را ب��ه چندی��ن برابر قیمت به کش��ور ما می فروش��د و این 
امر، همان ارزش افزوده ای اس��ت که به عنوان یکی از الزامات توس��عه 
اقتصادی به کرات بر آن تأکید شده و هر صنعتی که به این توفیق نایل 

شود، به شکوفایی و رونق قابل توجهی دست خواهد یافت.
س��عید حیاتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم طبیعی و چرم 
مصنوع��ی و لوازم کفش در گفت وگو با رس��انه ها در این خصوص بیان 
ک��رد: برای تولید یک جفت کفش، نزدیک به ۴0 کاال در کنار یکدیگر 
ق��رار می گیرند که از این میزان، 1۵ قلم از کاال های مورد نیاز، وارداتی 
اس��ت. وی در تش��ریح علت و ریشه نقیصه اشاره ش��ده )فروش پوست 
ایرانی پس از انجام عملیات دباغی توس��ط کش��وری همچون ترکیه به 
چندین برابر قیمت خریداری ش��ده( می گوید: تمیز کردن پوس��ت در 
ای��ران به دلیل اتکا به ش��یوه ها و روش های قدیمی، آلوده ش��دن آب 
و خ��اک را به همراه دارد ک��ه علت آن را می بای��د در کمبود امکانات 
جس��ت وجو کرد. حیاتی افزود: پس از انج��ام عملیات موزدایی، دباغی 
روی پوس��ت انجام می گیرد و طی فرآیندی، پوس��ت ب��ه چرم تبدیل 
می ش��ود و بالطبع حصول و تحقق حرفه ای این امر مس��تلزم تجهیزات 
پیشرفته خاص به خود است و به دلیل کمبود چنین تجهیزاتی، پوست 
باکیفی��ت ای��ران پس از تبدیل به چرم، با چندی��ن برابر قیمت به بازار 

ایران عرضه و باز فروش می شود.
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 میزان قاچاق کفش در ایران، ۵۰۰ میلیون دالر برآورد می شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران گف��ت تصمیم مجلس مبنی بر اختصاص 
1۴ میلیارد ارز به کاال های اساسی است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مس��عود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگان��ی تهران در آخرین نشس��ت ای��ن اتاق بازرگانی ب��ا بیان اینکه 
تصمی��م مجلس مبنی بر اختصاص 1۴ میلیارد ارز به کاال های اساس��ی 
اس��ت، گفت: انتظار می رود دولت مدیریت قیمت ارز را به نحوی انجام 
دهد که واقعیت های بازار در نظر گرفته ش��ود ضمن اینکه یارانه نقدی 
نی��ز به دهک هایی اختصاص یابد که مس��تحق آن باش��ند پس باید در 

مجموع شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد سالم تر باشد.
وی با برش��مردن چهار نرخ برای ارز در ش��رایط کنونی اقتصاد اظهار 
ک��رد: زمزمه اختصاص 30 ه��زار میلیارد تومان برای تولید یک میلیون 

خودروی ارزان به گوش می رسد که جای سوال دارد.
وی با اش��اره به تصمیم دولت مبنی بر ادغام پنج بانک در بانک سپه 

گف��ت: دولت باید درب��اره ترازنامه این بانک ها شفاف س��ازی کند و اگر 
قرار اس��ت ضرر و زیان آنها را در این ادغام جبران کند کاماًل مش��خص 
کنن��د که از چ��ه منبعی این هزین��ه را پرداخت خواهن��د کرد. چراکه 
ادغام بانک ها نباید همچون س��اماندهی مؤسس��ات اعتباری غیرمجاز و 

صندوق های قرض الحسنه از جیب دولت پرداخت شود.
رئی��س اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از دولت و بانک مرکزی تقاضا 
داریم هرچه س��ریع تر تک نرخی کردن ارز را انجام دهند و شرایط رانت 

و فساد را از بین ببرند.
خوانساری با اشاره به اینکه سال 9۸ را سالی سخت برای اقتصاد ایران 
دانست و گفت: به رغم این سال سخت، اما فعاالن اقتصادی نشان دادند 
که سرنوش��ت و آینده اقتصاد برای شان مهم است و بر روی آن حساس 
هس��تند. ضمن اینکه حض��ور حداکثری آنه��ا در دوره نه��م انتخابات 

اتاق های بازرگانی این موضوع را ثابت کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: نظرس��نجی ها نشان داد اگرچه 
باالی ۸0درصد از پرسش��گران نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از آینده 
اقتصاد ناامید هس��تند، اما نسبت به تصمیمات و عملکرد اتاق بازرگانی 

دیدگاه مثبت داشته و کارنامه اتاق را قابل قبول می دانستند.
این مقام مس��ئول معتقد اس��ت یکی از دالیل موفقیت اتاق بازرگانی 
تهران هیات نماینده آن است که به لحاظ هماهنگی، همسویی و وجوه 
کارشناسی دوره منحصر به فردی را رقم زدند و البته برای اعضای خود 

مسئوالن و کارگزاران نظام مفید بودند.
خوانس��اری با اشاره به س��خنان مقام معظم رهبری در جمع اعضای 
هیات دولت در ش��هریورماه امس��ال گفت: برای اولی��ن بار مقام معظم 
رهبری از اتاق بازرگانی صحبت به عمل آورده و بهره گیری از تصمیمات 
ات��اق را به دولتمردان توصی��ه کردند که به نظر اتاق بازرگانی گوش فرا 

دهند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت توزیع گوشت قرمز 
و مرغ به صورت منجمد و گرم تا تثبیت قیمت ها در بازار ادامه خواهد 

داشت.
به گزارش تس��نیم، حمی��د ورناصری افزود: عرضه گوش��ت مرغ به 
صورت تازه و منجمد در ش��هر تهران ادامه دارد و گوشت مرغ منجمد 
به هر میزان که الزم باش��د در س��طح میادین با برنامه ریزی درس��ت 

توزیع می شود و این روند را ادامه خواهیم داد.
وی گفت: عرضه گوش��ت مرغ گرم را افزایش دادیم تا در دس��ترس 
مردم باش��د، مردم می توانند هر کیلو گوش��ت مرغ تازه را از س��ازمان 

میادین به قیمت 11 هزار و ۵00 تومان خریداری کنند.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور افزود: امروز در تهران 
باالی ۲00 تن گوش��ت مرغ در سطح میادین عرضه شد در حالی که 

روز های قبل 130 تا 1۴0 تن عرضه داشته ایم.
وی گفت: این روند تا پایان تعطیالت ادامه خواهد داش��ت، استمرار 
این عرضه متناس��ب با ش��رایط قیمت در بازار است و تا هر زمانی که 
بازار کش��ش داشته باشد و ش��رایط قیمتی متعادل ش��ود این توزیع 

گوشت با نرخ 11 هزار و ۵00 تومانی ادامه دار خواهد بود.
ورناص��ری گفت: طبیعی اس��ت وقتی قیمت م��رغ کاهش پیدا کند 

دیگر نیازی به توزیع مرغ منجمد نخواهد بود.
وی افزود: حتما توزیع ها در این س��طح اثرگذار بوده و ما در دو ماه 

گذش��ته چیزی حدود 30 هزار تن گوشت گرم عرضه کرده ایم که در 
مقطع قبل قیمت به 9۸00 تومان رس��یده بود و در یک ماه اخیر هم 

تا امروز به 11۵00 تومان رسیده است.
مدیرعام��ل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کش��ور گفت: یک س��ری 
نوساناتی در پایان سال اتفاق می افتد که به خاطر افزایش تقاضا است.
ورناصری افزود: عرضه حدود ۲00 تن مرغ گرم در میادین و افزایش 
عرض��ه مرغ منجمد حتما اثر خ��ود را روی قیمت ها در روز های آینده 
خواه��د گذاش��ت و مردم می توانن��د مرغ منجمد را ب��ه ازای هر کیلو 

10۵00 تومان و مرغ گرم را 11 هزار و ۵00 تومان خریداری کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: عددی که سازمان 
حمایت برای قیمت گوشت مرغ گرم اعالم کرده است 11 هزار و ۵00 
تومان است و ما به دنبال این هستیم که قیمت را به این عدد نزدیک 
کنیم. وی درخصوص گوش��ت قرمز هم گفت: واردات گوش��ت قرمز از 
کش��ور های مختلف در حال انجام اس��ت عالوه بر آن دام زنده هم در 
حال واردات اس��ت که تا پایان همین هفته واردات گوسفند زنده را با 

کشتی خواهیم داشت.
مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کش��ور افزود: اولین محموله 
گوسفند زنده که ۵0 هزار راس است تا پایان این هفته وارد می شود و 

در مراحل بعدی حدود 90000 راس وارد خواهد شد.
ورناص��ری ادامه داد: با واردات این دام های زنده و عرضه آن، کاهش 

قیمت گوش��ت قرمز را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه در یکی دو روز 
گذشته هم ثبات نسبی قیمت گوشت قرمز را در بازار شاهد بودیم.

وی اف��زود: تعیی��ن قیمت این گوش��ت ها برمبنای اع��داد و ارقامی 
اس��ت که س��ازمان حمایت اعالم می کند و با یک سود حداقلی برای 
واردکنندگان اس��ت که در حال حاضر چیزی ح��دود ۴۲ هزار تومان 
اس��ت و ممکن اس��ت افرادی قیمت هایی را طرح کنند که اطالعی از 

عملیات واردات گوشت را نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درخصوص اینکه آیا همه 
افراد می توانند به واردات گوش��ت اق��دام کنند، افزود: برمبنای ضوابط 
و مقررات��ی که اعالم ش��ده ب��رای ثبت س��فارش و دریافت مجوز های 
بهداش��تی افراد متقاضی می توانند به معاونت توس��عه بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و یا جهاد کش��اورزی و س��ازمان دامپزش��کی 

مراجعه کنند.
ورناصری گفت: واردکنندگان گوش��ت گوسفند حدود 170 شرکت 
است و تعدادی هم گوشت گوساله وارد می کنند که در مجموع حدود 
۲۶0 ش��رکت تا االن واردکننده گوش��ت قرمز هس��تند، طبیعی است 
ک��ه برخی از این ش��رکت ها ممکن اس��ت از ت��وان و ظرفیت باالتر و 
س��ابقه بیشتری برخوردار باش��ند و برخی دیگر از شرکت ها تازه وارد 
و توان آنچنانی نداش��ته باشند، ولی در مجموع همه این ۲۶0 شرکت 

صالحیت واردات این کاال را دارند.

اختصاص 14 میلیارد ارز به کاال های اساسی

 گسترش رانت و فساد ارز 4 نرخی

واردات 90 هزار رأس گوسفند زنده به  زودی

 آنقدر گوشت و مرغ عرضه می کنیم که ارزان شود

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

تغییر ساختار در صنعت خودرو ضروری 
است

مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت راه 
برون رفت از مش��کالت خودرو، تغییر ساختار در صنعت خودرو 

است.
س��عید زرن��دی در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای صنعت خودرو گفت: یک اش��کالی 
وجود دارد که در اذهان عمومی اینطور مطرح می ش��ود که همه 

مدیران وزارت صمت، مدافع سرسخت صنعت خودرو هستند.
وی گفت: این تلقی درس��ت نیست، بنده خودم اشکاالتی دارم 
و حتی در جلس��اتی س��ختگیری وزیر بر این دو خودروس��از را 

می بینم اما در شرایط فعلی باید دو مسیر را از هم جدا کنیم.
زرن��دی تصری��ح ک��رد: اول دوران کوتاه مدت اس��ت، در این 
وضعیت مواد اولیه تا ۲00 درصد افزایش پیدا کرده و مشکالتی 
برای خودروس��ازها پیش آمده و تعداد زیادی صنایع ما وابس��ته 

به این صنعت هستند.
وی افزود: از طرفی از س��وی ب��ازار، یک تقاضای خیلی باالیی 
ص��ورت گرفت و صدها هزار نفر برای ثبت نام اقدام کرده بودند. 
در ای��ن زم��ان، انتق��اد از گذش��ته دردی را دوا نمی کن��د، باید 
س��عی می کردیم این وضعیت را مدیریت کنیم که س��عی شد با 
تصمیماتی موضوع کنترل ش��ود و تمرک��ز بر افزایش تولید قرار 

گرفت.
مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
برای حل مش��کل نقدینگی قطعه س��ازان نیز ب��ا همکاری بانک 
مرک��زی، ۴,000 میلیارد تومان به قطعه س��ازان دو خودروس��از 
تسهیالت ارائه ش��د تا مقداری از مشکالت سرمایه در گردش و 

کمبود نقدینگی آنها برطرف شود.
زرندی تاکید کرد: اما در درازمدت باید تغییر ساختار جدی در 
صنعت خودرو اتفاق بیفتد، متأسفانه سرمایه گذاری های خارجی 
در این صنعت نتوانس��ت به خاطر مس��ائل بع��د از برجام ادامه 

پیدا کند.
وی گفت: باید در کنار این دو خودروساز، خودروسازان دیگری 

را هم در بلندمدت به این صنعت وارد کنیم.
زرندی توضیح داد: ش��ما بررس��ی کنید صورت های مالی این 
ش��رکت ها قبل از تحریم هم وضعیت مس��اعدی نداش��ت یعنی 

خودشان را برای یک تکانه شدید بیرونی آماده نکرده بودند.
معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
معتقدیم باید در بلندمدت، دولت، کاماًل از صنعت خودرو خارج 
شود و باید صنعت خودرو مانند سایر رشته فعالیت ها اداره شود.

وی گفت: نباید از وزارت صنعت توقع داشت در ریز موضوعات 
خودروس��ازی ورود کند لذا اعتقاد دارم اگر هم وزارتخانه در این 
صنعت نیاز به ورود داش��ت، باید از طریق س��ازمان گسترش آن 

را پیگیری کند.
زرن��دی اظه��ار کرد: البته ای��ن مطالب برای ش��رایط بحرانی 
مثل این چند ماه نیس��ت، االن نمی شود مدیریت کار را به بازار 
س��پرد اتفاقاً در شرایط بحران باید نظارت جدی داشت اما نباید 

برنامه های بلندمدت را رها کرد.

قیمت خودرو کاهش یافت ولی خبری از خریدار نیست
مشتریان در انتظار ورود خودروهای پالک 

98 به بازار هستند
یک��ی از فعاالن بازار خودرو اعالم ک��رد که با توجه به نزدیک 
شدن به آغاز س��ال جدید، خریدار واقعی خودرو به خصوص در 
مورد خودروهای داخلی منتظر س��ال نو می ماند تا عالوه بر آنکه 
قیمت ها دقیق تر مشخص شود، خودرو را با پالک 9۸ خریداری 

کند.
کاظ��م محمدی نیکخواه در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: در روزهای اخیر، س��رعت و شدت افزایش قیمت 
خودرو تا حدی کاهش یافته و ش��تاب قیمت خودرو با یک ترمز 
همراه بوده و قیمت خودرو در بازار افت داشته است اما همچنان 

خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود.
این فعال بازار خودرو افزود: فروش��نده از قیمت جهشی پایین 
آم��ده و قیمت خودروها حدود ۴ تا 7درصد و درخصوص بعضی 
از خودروها تا 10درصد کاهش یافته اما همچنان خریدار رغبتی 

به خرید ندارد.
وی افزود: البت��ه درخصوص عدم خرید خودروهای داخلی در 
این روزها مس��اله دیگری نیز وج��ود دارد و آن اینکه با توجه به 
نزدیک ش��دن به پایان س��ال، خریدار ترجیح می دهد خودرو را 
در س��ال جدید و با تغییر مدل و با پ��الک 9۸ خریداری کند و 
این مساله درخصوص عدم خرید خودرو مزید بر علت می شود.

محم��دی نیکخواه افزود: مس��اله دیگر این اس��ت ک��ه واقعا 
مصرف کننده ای به این ش��کل وجود ندارد ک��ه خودرو را –اعم 
از واردات��ی یا داخلی- با دو براب��ر قیمت مصوب خریداری کند. 
از ط��رف دیگر در روزهای گذش��ته قیمت دالر نیز کاهش یافته 
و تمام این عوامل دس��ت به دس��ت هم داده و باعث ایجاد رکود 

در بازار شده است.
وی درخص��وص وضعیت بازار خودرو در روزهای پایانی س��ال 
گفت: خودرو همانند لباس کودک نیست که حتما الزم باشد در 
شب عید خریداری شود و حدودا در 10 سال گذشته شاهد این 
امر بوده ایم که هجوم برای خرید خودرو در روزهای پایانی سال 
حکمفرما نبوده اس��ت، بنابراین در این روزها به س��مت و سوی 
ای��ن رکود می رویم و تعطیلی فروردی��ن را نیز پیش رو خواهیم 
داش��ت و امیدواریم بتوانیم در س��ال 9۸ به ثبات قیمت در بازار 

خودرو برسیم.
محم��دی نیکخواه اف��زود: خریدار واقعی خ��ودرو در روزهای 
پایانی سال منتظر سال جدید می ماند تا عالوه بر اینکه قیمت ها 
به ش��کل دقیق تری مش��خص ش��ود، مدل ها نی��ز تغییر کند و 
خودروه��ا ب��ا پالک 9۸ عرضه ش��وند. هم اکن��ون مصرف کننده 
واقعی در بازار وجود ندارد، در گذش��ته در روزهای پایانی س��ال 
مدل خودرو را تغییر می دادند و تبدیل به احسنت می کردند اما 

هم اکنون شاهد این امر نیستیم.

تغییر مرجع و فرمول قیمت گذاری بی تردید یکی از مهم ترین اتفاقات 
س��ال 97 در حوزه خودرو است. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست 
که خودروسازان به شدت از کمبود نقدینگی رنج می بردند. وزارت صمت 
به عنوان سیاس��ت گذار تالش زیادی کرد که مرجع قیمت گذاری خودرو 
را تغیی��ر دهد؛ این تالش ها به ثمر نشس��ت و در بهمن ماه آزاد س��ازی 

قیمت ها اعالم شد.
به گزارش پدال نیوز، آزاد س��ازی ای که برخی از آن، به قیمت گذاری 
»نصفه و نیمه« خودروس��ازان یاد می کنن��د؛ چراکه با وجود ارائه مجوز 
تعیین قیمت با فرمول ۵درصد کمتر از حاش��یه بازار، خودروس��ازان به 
دس��تور وزارت صنعت همچنان قیمت های س��تاد تنظیم بازار را اعمال 
می کنن��د. حال با توجه به روند کنون��ی تولید و همچنین قیمت گذاری 
خودروها این س��وال مطرح اس��ت که س��ال آینده قیمت گذاری بر چه 
مبنایی صورت می گی��رد؟ آیا وزارت صمت همچنان بر تعیین قیمت ها 
براس��اس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی 
قرار اس��ت از سال آینده اجرایی ش��ود؟ در پاسخ به این سواالت به نظر 
می رس��د که قیمت گذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید 
خودروس��ازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر 
نزدیک ش��ود خودروسازان اختیار تام قیمت گذاری را پیدا می کنند، اما 
اگر تولید و تقاضا با روند کنونی پیش رود، پیش بینی می شود که دولت 
همچنان پایبند قیمت های ستاد تنظیم بازار باشد عالو ه بر اینکه ممکن 

است آزاد سازی را بنا بر مقتضیات بازار در مقطعی معلق کند.

 پیش تر ش��ورای رقابت با توجه به هزینه ک��رد تولید هر خودرو اقدام 
به تعیین قیمت ها می کرد، اما چالش های ایجادشده برای خودروسازان 
همچ��ون افزای��ش قیمت نهاده ه��ای تولید از رهگذر افزای��ش نرخ ارز، 
بازگشت تحریم ها و خروج شرکای خودروساز سبب شد توان شرکت های 
خودروس��از در خطوط تولید به شدت کاهش یابد؛ همین مساله نوسان 
قیمت ه��ا را در بازار به همراه داش��ت. مدیران خودروس��از به دنبال این 
بودند که از طریق افزایش قیمت محصوالت شان و جذب نقدینگی خون 
تازه به رگ های خود تزریق کنند. این در شرایطی بود که شورای رقابت 
اس��تدالل های خودروس��ازان را در ارتباط با افزایش هزینه های تولید و 
قیمت تمام شده نمی پذیرفت. آنچه سرعت گیر افزایش قیمت در فرمول 

شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهره وری و افزایش کیفیت بود. 
ب��ه این ترتیب محمد ش��ریعتمداری، وزیر پیش��ین صنعت، معدن و 
تجارت با پافش��اری بر تغییر مرجع قیمت گذاری توانست قیمت گذاری 
را به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگرداند. اما با 
فراز و نشیب های طی ش��ده در نهایت قرار بر این بود قیمت محصوالت 
در مبدأ ۵درصد از قیمت حاش��یه بازار کمتر باشد. همان طور که گفته 
ش��د این فرم��ول در حال حاضر چن��دان مورد توجه ق��رار نمی گیرد و 
شاهد هستیم ش��رکت های خودروساز اقدام به فروش فوری محصوالت 
خود با قیمت های ستاد تنظیم بازار می کنند، اما در باب اینکه وضعیت 
قیمت گ��ذاری در س��ال آینده چگون��ه خواهد بود برخی کارشناس��ان 
معتقدند شرکت های خودروساز طی سال آینده بیش از اینکه با چالش 

قیمت محصوالت خود روبه رو باشند، با چالش تولید روبه رو هستند. در 
حال حاضر زنجیره خودروس��ازی توانس��ته تا حدودی ثبات را به تولید 
بازگرداند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت توان شرکت های 
خودروس��از برای ادامه این روند باثبات است. این کارشناسان معتقدند 
چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را در سال آینده هم ادامه دهند، 
وزارت صمت نیازی ب��ه دخالت در فرآیند قیمت گذاری نمی بیند و این 
امکان وج��ود دارد که به کمک بهبود فرآینده��ای تولید و به دنبال آن 
افزایش عرضه از س��وی شرکت های خودروساز آزادسازی واقعی صورت 
بگیرد، اما چنانچه خودروس��ازان نتوانند تولید باثبات داش��ته باشند یا 
به دنبال مهندس��ی بازار باشند، در این شرایط این امکان وجود دارد که 
مس��ئوالن وزارتخانه برای مهار قیمت ها، بار دیگر فرمول تعیین قیمت 

مصوب را در دستور کار قرار دهند.
 البته کارشناسان با توجه به سیاست های پوپولیستی که گاه از سوی 
سیاس��ت گذاران کالن بخش خودرو اعمال می ش��ود )آخرین آن حذف 
افزایش 30درصدی قیمت محصوالتی اس��ت که موع��د تحویل آنها از 
ابتدای ش��هریور تا پایان دی ماه سال جاری بوده( این نگرانی را دارند که 
وزارتخانه پیش از اینکه نتایج عملی آزادس��ازی قیمت را ببیند اقدام به 
جایگزینی فرمول قیمت گذاری مصوب به جای قیمت گذاری براس��اس 
حاشیه بازار کند. چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه 
خواه��د آمد و این اتفاق به معنای انباش��ت زیان این ش��رکت ها و قرار 

گرفتن آنها در لبه پرتگاه ورشکستگی خواهد بود. 

کارشناسان پیش بینی کردند

مبنای قیمت گذاری خودرو در سال آینده

عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی اعالم کرد که 
قیمت ه��ای ب��االی فعلی در بازار خودرو به دلیل ع��دم تعادل عرضه و 
تقاضا اس��ت و آنچه که دولت و وزارت صمت می توانند در این راس��تا 
انجام دهند، این اس��ت که ش��رایط را برای خودروس��ازان برای اینکه 

سریع تر به ظرفیت مورد نیاز کشور برسند تسهیل کنند.
ش��هرام آزادی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص طرح 
ساماندهی صنعت خودرو در مجلس و الزام دولت به ایجاد زمینه تولید 
داخلی خودروهای برقی و هیبریدی در مدت پنج س��ال اظهار داشت: 
تحق��ق این امر 100درصد امکان پذیر اس��ت به ش��رط اینکه دولت به 

صورت جدی وارد این موضوع شود.
وی افزود: مس��اله ضروری آن است که صنعت خودروسازی به سمت 
توس��عه این خودروها حرکت کند و ما موفق ش��ویم تحت برند داخلی 
خودروهای برقی را داش��ته باش��یم زیرا آینده تکنولوژی خودرو متعلق 
به خودروهای برقی اس��ت و دیر یا زود صنعت خودرو باید س��راغ این 
موضوع رود و آن چیزی که ماندگار اس��ت خودروهای برقی خواهد بود 
و به همین دلیل الزم اس��ت حتما با برند داخلی خودرو برقی داش��ته 

باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: اگر قصد 
رفع نیازها از طریق واردات را داشته باشیم قطعا عقب ماندگی ای خواهیم 
داش��ت که معادل همین عقب ماندگی است که تکنولوژی خودروهای 
ما در حوزه خودروهای بنزینی نسبت به تکنولوژی خودروهای موجود 

در دنیا دارند، بنابراین اگر به موقع کار کنیم و به موقع پروژه های توسعه 
محصول را اجرا نماییم این عقب ماندگی جبران خواهد شد.

آزادی افزود: وظیفه دولت حمایت از مصرف کنندگان خودروی برقی 
اس��ت و مهم ترین مس��ئولیت دولت در این حوزه -همانند کشورهای 
بسیاری که در دنیا وارد این مقوله شده اند- حمایت از مصرف خودروی 
برقی اس��ت. با توجه به اینکه قیمت خ��ودروی برقی باالتر از خودروی 
بنزینی اس��ت در ابت��دای کار دولت حتما باید - ب��ا راهکارهایی مانند 
ریزکردن باتری این خودروها یا تخصیص وام- به حمایت از این عرصه 
بپردازد. در ش��روع کار الزم است این محصول در سیستم حمل و نقل 
عمومی مثل تاکس��یرانی به کار گرفته شود زیرا در شروع کار به دلیل 
قیمت باالتر امکان اینکه افراد حقیقی بتوانند از این محصول اس��تفاده 

کنند وجود ندارد.
وی درخص��وص الزام دول��ت در طرح س��اماندهی صنعت خودرو به 
ایجاد زمینه رقابت پذیری ظرف مدت سه سال و لزوم محدودیت دولت 
ب��ه سیاس��تگذاری در صنعت خودرو گفت: اگر دولت با سیاس��ت  های 
فعل��ی حرک��ت کند و روند فعلی ادامه پیدا کن��د امکان ایجاد رقابت و 

پایان تصدیگری دولت در حوزه خودرو وجود ندارد.
وی اف��زود: وقتی که رقیبی در بازار وج��ود ندارد و خود دولت عمال 
امکان رقابت را مس��دود کرده نمی توان گفت که دولت در حال حرکت 
در این چارچوب است مگر اینکه دولت سیاست های خود را تغییر دهد. 
بحث رقابت مربوط به این امر اس��ت که م��ردم در کالس های مختلف 

خودروهای گوناگون حق انتخاب داش��ته و قادر به خریداری باش��ند و 
در این راس��تا قاعدتا یک بخش از خودروهای م��ورد نظر، خودروهای 
خارجی خواهند بود، اما وقتی که درهای کشور بسته است عمال رقابتی 
وج��ود ندارد و به نظر می رس��د که نمی توان به س��طحی از تکنولوژی 
رس��ید که مردم از سطح کیفی و تکنولوژی و قیمت محصوالت راضی 
باشند. عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص 
راهکارهای��ی که وزارت صم��ت می تواند از آن طریق س��ریع تر به یک 
نقطه تعادل در قیمت خودرو برس��د، گفت: تا زمانی که مساله عرضه و 
تقاضا حل نشود موضوع قیمت خودرو حل نخواهد شد. آنچه که وزارت 
صمت می تواند انجام دهد این اس��ت که ش��رایط را برای خودروسازان 
برای اینکه س��ریع تر به ظرفیت مورد نیاز کش��ور برسند تسهیل کند. 
قیمت باالی خودرو که در حال حاضر در بازار ایجاد شده به دلیل عدم 
تعادل عرضه و تقاضا اس��ت و این مس��اله هرچه س��ریع تر باید برطرف 

شود.
آزادی افزود: یکی از مش��کالتی که وجود دارد مساله نقدینگی است 
که ب��ا توجه به بدهی هایی که در صنعت خودروس��ازی کش��ور وجود 
دارد مشکل ساز ش��ده و قرار بود دولت در این زمینه به ویژه در بخش 
قطعه س��ازی مساعدت کند. مش��کل دوم موضوع واردات قطعاتی است 
که باید از خارج تامین شوند و نیز کانال های مالی و مسائلی که مربوط 
به تحریم اس��ت باید هرچه سریع تر گش��ایش یابند تا بتوان ظرفیت را 

به ظرفیت سابق رساند.

لزوم حرکت صنعت خودرو کشور به سمت تولید خودروهای برقی

دولت باید شرایط را برای افزایش تولید خودروسازان تسهیل کند
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مهدی صداقت با بیان اینکه خانه نوآوری یک ش��تاب دهنده یا درست تر 
آن، یک پیش شتاب دهنده برای کمک به استارتاپ ها به خصوص در حوزه 
محتوا و بالک چین است، اظهار کرد اتفاقی که در اینجا می افتد، کسانی که 

انتخاب می کنند زندگی سختی داشته باشند 
و کارمند نباش��ند اما بیل گیتس، زاکربرگ یا 
برادران محمدی آینده باش��ند و کافه بازار راه 
بیندازن��د، می توانند به خانه ن��وآوری مراجعه 
کنن��د تا به آنها کمک ش��ود و این اتفاق برای 

آنها تسهیل شود.
به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: نخستین 
کاری که در خانه نوآوری انجام می شود، ایجاد 
شبکه ای از منتورها و فراهم کردن شبکه ای از 

استارتاپ ها برای تیم های استارتاپ است.
صداقت خاطرنشان کرد: آنهایی که به خانه 
ن��وآوری می آیند، ق��رار اس��ت آمادگی حرف 
زدن با س��رمایه گذار را کسب کنند؛ سایت یا 

MBP آنها راه اندازی ش��ود، بتوانند با عموم مردم ارتباط برقرار کنند و به 
مشتری های خود جواب دهند و ارائه خوبی برای سرمایه گذار داشته باشند 
و بتوانند بگویند برای چه کاری، چه مقدار سرمایه نیاز دارند و قرار است چه 

مقدار سرمایه تولید کنند. وی گفت: تاکنون 30 استارتاپ در خانه نوآوری 
جذب ش��ده که شش استارتاپ در اردیبهش��ت ماه امسال به سرمایه گذار 

معرفی شده است و سه مورد از آنها موفق به جذب سرمایه شده اند.
صداقت اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر 11 
اس��تارتاپ در خانه ن��وآوری حضور دارند که 
چهار مورد آنها ک��ه در حوزه محتوا فعالیت 
دارند، 1۴ اس��فند رونمایی و به سرمایه گذار 
معرفی ش��دند و یکی از آنها موفق به جذب 

سرمایه گذار شد.
وی با اشاره به افتتاح خانه نوآوری در مرداد 
9۶ یادآور شد: در یک سال و نیم گذاشته 71 
کارآموز در خانه نوآوری داشته ایم که برخی 
از آنها مثل تیم استارتاپ چت ویدئو، تشکیل 
تیم داده اند، برخی جذب دیگر اس��تارتاپ ها 
ش��دند و بخش��ی از آنها جذب س��تاد خانه 

نوآوری شدند.
وی اف��زود: خانه نوآوری دو ن��وع پذیرش دارد؛ فرد که به عنوان کارآموز 
پذیرش می ش��ود و تیم که می تواند در شتابدهی یا پیش شتابدهی حضور 

داشته باشد.

ایران در ش��اخص رقابت پذیری جهانی س��ال ۲01۲ در بین 1۴۴ کشور 
دنیا رتبه ۶۶ را داشت که در سال ۲01۸ به ۸9 در بین 1۴0 کشور رسید.

به گزارش ایرنا، س��ال ۲01۲ ایران در ش��اخص آزادی اقتصادی در بین 
1۸۵ رتب��ه 171 را ثبت ک��رد، اما این جایگاه 
در س��ال ۲01۸ در بین 1۸0 کش��ور جهان با 
بهبود 1۵ پل��ه ای به رتبه 1۵۶ رس��ید که در 
مدت )س��ال های 97- 1391 ( مورد بررس��ی، 
جمهوری اس��المی شرایط مناسب تری در بین 
کش��ورهای مورد ارزیابی جهان به دست آورده 

است.
ارتقا در شاخص سهولت کسب و کار

براساس جداول مورد بررسی، در سال ۲01۲ 
ایران در بین 1۸3 کش��ور در شاخص سهولت 
کس��ب و کار رتبه 1۴۴ را از آن خود س��اخته 
بود، اما در س��ال ۲01۸ ب��ه رتبه 1۲۴ در بین 
190 کشور رسید که در واقع بهبود ۲0 رتبه ای 

را به دست آوردیم.
همچنین در این شاخص داده های سال ۲019 نیز درج شده که ایران در 

بین 190 کشور جهان رتبه 1۲۸ را دارد.

جمهوری اسالمی در شاخص نوآوری جهانی سال ۲01۲ به جایگاه 10۴ 
در بین 1۴3 کشور جهان رسیده بود، اما در سال ۲01۸ در بین 1۲۶ کشور 
به ۶۵ رسید، البته این آمار نشان می دهد که تعداد 17 کشور در بررسی سال 
گذشته میالدی مورد محاسبه قرار نگرفته اند.

به هرحال ایران در این بخش در مقایسه با 
سال ۲01۲ بالغ بر 39 پله صعود داشته است.

بهبود ۸ رتبه ای رفاه لگاتوم 
ارزیابی انجام شده در شاخص رفاه لگاتوم ) 
موسسه بین المللی لگاتوم سطح رفاه کشورها 
را اندازه گیری می کند( ایران در س��ال ۲01۲ 
رتبه 11۶ را در بین 1۴9 کش��ور به دس��ت 
آورده ب��ود، اما در س��ال ۲01۸ در بین 1۴9 

کشور مورد بررسی به جایگاه 10۸ رسید.
داده های درج ش��ده حاکی از بهبود هشت 

پله ای کشورمان در این شاخص دارد.
موسس��ه لگاتوم در ارزیابی خود 9 شاخص 
فرعی را مورد نظر قرار می دهد که اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکمرانی، 
س��رمایه اجتماعی، آزادی فردی، آموزش، سالمت، ایمنی و امنیت، محیط 

زیست مجموع این رده های سنجش است.

رشد 39 پله ای ایران در شاخص »نوآوری جهانی«جذب استارتاپ ها در خانه نوآوری

ممکن است این قدرت را داشته باشید که به کارکنان تان بگویید چه کاری 
انج��ام دهند، ولی اگر رهبر تاثیرگذاری نباش��ید، نمی توانید به کارکنان خود 

انگیزه بدهید و آنها را در جهت رسیدن به اهداف شان راهنمایی کنید.
در ای��ن مطلب نکاتی به مدیران و رهبران توصیه می ش��ود تا بتوانند رهبر 

بهتری باشند:
1-با دیگران ارتباط برقرار کنید:

ب��رای اینکه رهبری گروهی از کارکنان را برعهده بگیرید، باید حس اعتماد 
متقابل بین شما وجود داشته باشد و رهبر و اعضای تیم یکدیگر را درک کنند. 
بدین منظ��ور رهبران در قدم اول بای��د ارتباط برقرار کردن را یاد بگیرند. برای 
اینکه رهبری با صفات انسانی واال باشید باید حس مثبت بودن، هدف دار بودن، 
همدلی، محبت، تواضع و عشق را در خود پرورش دهید. با این صفات کلیدی 

می توانید ارتباطی صحیح و واقعی با اعضای تیم خود برقرار کنید.
با برقراری ارتباط شخصی واقعی با هم تیمی های خود می توانید بین خودتان 

اعتماد مش��ترک برق��رار و فرهنگ قوی 
مس��ئولیت پذیری و عملکرد استثنایی را 
در تی��م ایجاد کنید. تیم ش��ما با چنین 
فرهنگی می تواند یک کسب و کار موفق 
راه اندازی کند و همواره ش��اد باشد. شما 
در تمام ارتباطات خود باید خالصانه رفتار 

کنید و صادق باشید.
2-تیم خود را بشناسید:

وقتی هن��ر ارتباط با اعض��ای تیم تان 
را ی��اد گرفتی��د، می توانید واقع��ا تیم را 
بشناسید. )افراد تیم چه کسانی هستند، 
ب��ه چه چیزهای��ی عالقه دارن��د و دارای 
چه اس��تعدادهایی هس��تند( باید بدانید 
ماموریت کسب و کار شما چیست؟ ولی 
شناخت کارکنان ش��رکت نیز به همین 
ان��دازه اهمیت دارد. اگر ب��ه کارکنان تان 
توجه کنید، آنها هم متقابال به مشتریان 

شما توجه خواهند کرد و در نهایت خواهید توانست ماموریت خود را به انجام 
برسانید. 

3. کارکنان خود را به خالقیت تشویق کنید:
اگر می خواهید کارمندان  کارش��ان را به بهترین نحو انجام دهند، باید اجازه 
دهید فکر و ایده خود را آزادانه بیان کنند و به کش��ف و جس��ت وجو بپردازند. 
رهبر خوب همیش��ه از پیش��نهادها و ایده های تیمش با آغوش باز اس��تقبال 
می کند. همچنین رهبر خوب گاهی اوقات تیمش را به چالش می کشد تا خسته 
و از خودراضی نش��وند و در عین حال به توانایی های بالقوه  خود اعتماد داشته 

باشند.
4. بر امور مثبت تمرکز کنید:

رهبران آرزو دارند تیم شان عملیات روزانه  خود را همواره بدون هیچ مشکلی 
انجام دهند. البته طبیعی اس��ت که گه گاهی هم با موانعی مواجه شوند. نحوه  
برخ��ورد رهبر ب��ا موقعیت های منف��ی،  مهارت های رهب��ری او را به نمایش 

می گذارد. در هر شرایطی سعی کنید بر نکات مثبت تمرکز کنید.
ه��ر چقدر نگاه ش��ما به یک مش��کل مثبت تر باش��د، به هم��ان اندازه هم 
عکس العم��ل کارکنان در برابر یکدیگر مثبت تر خواهد بود. وقتی کارکنان در 
موقعیت های مشکل س��از به چیزهای خوب توجه می کنند، شدت سختی آن 

مشکل را احساس نمی کنند و بهتر می توانند به حل آن بیندیشند. 
5. فقط حرف نزنید، عمل کنید:

رهب��ر کارآمد می دان��د به جای اینکه فقط حرف بزن��د، چگونه در عمل به 
دیگران نش��ان دهد چه چیزی نیاز است. رهبران باید بدون چرب زبانی، مربی 
اعضای تیم شان باشند و آنها را به سمت یک محیط کاری مشارکتی و متعهد 

سوق دهند.
اگر می خواهید کارکنان را کنترل کنید تا کارهای خاصی را به شیوه  خاصی 
انجام دهند، هیچ وقت به آن سطح از مشارکت که به دنبالش هستید نمی رسید. 
مربی گری یعنی به کارکنانی ک��ه رهبری آنها را برعهده دارید کمک کنید تا 
انتخاب هایی را که پیش رو دارند را به خوبی انجام دهند. در آن صورت کارکنان 
احس��اس خواهند کرد که به نوعی مالکیت پروژه را برعهده دارند و در نتیجه 

عملکرد بهتری خواهند داشت.
6. روراست باشید:

بهتری��ن روش برای اینک��ه تیم تان را 
در مس��یر درس��ت هدایت کنی��د، ارائه  
بازخوردهای مس��تقیم و صادقانه اس��ت 
)حتی اگر انتقادی باش��د(. اگر روراس��ت 
نباش��ید، افرادتان نخواهند دانس��ت که 
ش��ما واقع��ا در مورد آنها و کارش��ان چه 
فکر می کنید و هرگ��ز نمی توانند بهبود 

پیدا کنند.
 اگر ندانید ش��رکت خ��ود را دقیقا در 
چ��ه جهتی باید هدایت کنید، دیگر مهم 
نیس��ت چقدر با کارکن��ان و تیم رهبری 
خ��ود ارتب��اط دارید، زی��را در هر صورت 
افرادتان هنگام تصمیم گیری و اقدام گیج 
و سردرگم خواهند شد. همیشه در مورد 
هر کاری ک��ه تیم یا اعض��ای تیم انجام 
می دهند، بازخوردهای سازنده ارائه دهید. 
بازخورد مثبت به ان��دازه  بازخورد منفی 

اهمیت دارد و یک رهبر خوب تالش می کند بین اینها تعادل ایجاد کند.
7. بازخورد بخواهید:

عالوه بر اعضای تیم، خود ش��ما هم به بازخورد صادقانه  دیگران نیاز دارید. 
ممکن است خودارزیابی واقعی از رهبری خودتان کار سختی باشد، به همین 
دلیل مربیان، متخصصان و حتی کارکنان ش��ما می توانند در این راستا کمک 
باارزش��ی به شما بکنند. تیم ش��ما می تواند در مورد امور کارآمد و غیرکارآمد 
ش��رکت و موانعی که بر س��ر راه موفقیت تان ق��رار دارد، اطالعات مفیدی در 

اختیارتان قرار دهد.
8. انگیزه خودتان را درک کنید:

 برای اینکه رهبر کارآمدی باشید باید انگیزه  درستی داشته باشید. آیا انگیزه  
شما پول و مقام است یا واقعا از صمیم قلب می خواهید الهام بخش کارکنان تان 
باش��ید تا کارشان را به بهترین نحو انجام دهند؟ واقعا از خودتان بپرسید چرا 

می خواهید رهبری کنید؟ رهبری را یک افتخار و حرفه بدانید.
اگر در قلب خود احساس می کنید که رهبری، مهم ترین رسالت و ماموریتی 
است که در زندگی دارید و با استفاده از آن می توانید در دنیا تفاوت ایجاد کنید، 

پس قطعا کارتان را از نقطه درستی آغاز کرده اید.
businessnewsdaily/modirinfi  :منبع

با توجه به پیچیده تر شـدن اوضاع برای هوآوی روشـن است که مدیران این شرکت این روزها سخت مشغول برنامه ریزی و ارائه راهکار 
برای سـناریوهای مختلف هسـتند. برای نمونه ریچارد یو، مدیرعامل محصوالت مصرفی هوآوی در مصاحبه ای که اخیرا انجام داده اظهار 
داشته که هوآوی ترجیح می دهد برای سیستم عامل تلفن  های هوشمندش، همچنان در اکوسیستم شرکت های آمریکایی خصوصا گوگل 

و مایکروسافت حضور داشته باشد.
بـه گـزارش زومیت، با این حال اما طبق اعالم آقای یو اگر فشـارها بر هوآوی افزایش پیدا کند و این شـرکت دیگر امکان اسـتفاده از 
اندروید را نداشـته باشـد، جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود چراکه ظاهرا سیستم عامل اختصاصی هوآوی آماده شده و هر زمان که الزم 

باشد جایگزین اندروید می شود.
یو در حرف هایش به شـرایطی در آینده اشـاره کرد که در آن شرکت متبوعش ممکن اسـت »برنامه B« را اجرایی کند و سیستم عامل 

اختصاصی هوآوی را روی محصوالت تولیدی اش نصب کند.
مدیرعامـل واحد محصوالت مصرفی هوآوی در مصاحبه ای که با نشـریه آلمانی Die Welt انجام داد ارزیابی هایی را هم در رابطه بازار  
اسـمارت فون مطرح کرد و مدعی شـد که در آینده شـاهد نوآوری های مختلف و ارائه محصوالت متعددی خواهیم بود که هوآوی آنها را 

تدارک دیده است.
همانطور که در جریان هسـتید هوآوی به تازگی از گوشـی تاشوی میت ایکس رونمایی کرده و اعالم نموده که تمام تالش خود را به کار 

می گیرد تا گوشی های تاشو را با قیمت معقول در اختیار کاربرانش قرار دهد.
یو در این باره گفته:

در ابتدا گوشـی های تاشـو به عنوان محصوالتی پریمیوم به بازار عرضه می شـوند، اما بعدها قیمت ها تا حد متوسـط پایین می آید و با 
گذشت زمان می توانیم آن را به قیمت زیر هزار یورو برسانیم. برای رسیدن به چنین نقطه ای ما دست کم به دو سال نیاز داریم و بعد از آن 

شاید قیمت گوشی های تاشو به محدوده 500 یورو هم برسد.
البته تمامی اینها به میزان استقبال مردم از گوشی های تاشو باز می گردد. ما می توانیم تولید انبوه را در هر زمانی شتاب دهیم.

ریچارد یو همچنین بر این باور اسـت که اپل باالخره یک گوشـی تاشو می سازد اما امسال نه. به گفته او این اتفاق احتماال تا سال 2020 
به طول می انجامد. مدیرعامل محصوالت مصرفی هوآوی در ادامه صحبت هایش اعالم کرد که این شـرکت مشـغول تولید نمایشـگرهای 

غول پیکر در بازه 100 تا 200اینچ است.

چگونه رهبر بهتری برای تیم خود باشیم؟

سیستم عامل جایگزین هوآوی برای 
اندروید همین حاال آماده است

دریچــه

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
گفت مدل شتاب دهنده  ها می تواند زیست فناوری را در کشور توسعه دهد.

ب��ه گزارش معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری مصطفی قانعی، 
دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی درباره ضرورت توسعه مدل 
ش��تابدهنده های زیستی در کشور، بیان کرد: باید شتاب دهنده های زیستی را 
در کش��ور توس��عه دهیم. زیرا این مدل تنها راه نجات زیست فناوری است و 

می تواند این حوزه را توسعه علمی و منطقی دهد.
وی افزود: الگوس��ازی از ش��تاب دهنده های زیس��ت فناوری در کشور باعث 

کاهش ارزبری نیز می شود و رونق اقتصادی در کشور ایجاد می کند.

توسعه شتاب دهنده ها راه نجات 
زیست فناوری کشور است

چهارشنبه
22 اسفند 1397

شماره 1280
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م��دل بازیابی برن��د در حوزه ص��ادرات خدمات نرم افزاری به کش��ور 
آلم��ان در یک نشس��ت تخصصی و با هدف توس��عه ص��ادرات تولیدات 
دانش بنیان بررس��ی می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
با توجه ب��ه اهمیت موضوع برندینگ و نقش 
آن در توس��عه بازار محص��والت دانش بنیان، 
بررس��ی مدل های مختلف برندینگ از جمله 
بازیابی برند نیز حائز اهمیت اس��ت به همین 
منظور نشست تخصصی با محوریت صادرات 
تولیدات دانش بنیان برگزار می ش��ود. در این 
نشس��ت مس��عود حس��نی به عنوان نماینده 
مرک��ز تعام��الت بین المللی عل��م و فناوری 
در کش��ور آلم��ان ب��ه ارائه گزارش��ی درباره 
نحوه ص��ادرات نرم افزاره��ای دانش بنیان به 
این کش��ور می پردازد .  مدل بازس��ازی برند 
)Re-Branding( مدلی است که یک برند 

قدیمی برای توس��عه و پیش��رفت ظاهر خود را تغییر می دهد و با رقبای 
خود به رقابت می پردازد تا بتواند سهم بازار از دست رفته خود را دوباره 
بازیابد. هدف از بازیابی یک برند نفوذ به درک مشتری از یک محصول و 

یک برند است که به وسیله بازسازی دوباره درک جدید مشتری از برند 
قدیم��ی را به نیازش نزدیک تر کند و بازار تولیدات خود را دوباره ش��ارژ 
کند.  در نشس��ت تخصصی صادرات خدمات نرم افزاری به کش��ور آلمان 
با م��دل Re-Branding  س��رفصل هایی 
از جمل��ه فرصت ه��ای ص��ادرات خدم��ات 
نرم افزاری در کشور آلمان، خدمات شرکت 
رایتون برای توسعه کسب و کار شرکت های 
دانش بنیان در کش��ور در ح��وزه نرم افزار و 
قوانی��ن و مجوزه��ای مهم ح��وزه نرم افزار 
در کش��ور آلمان مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد . این نشس��ت تخصصی ۲۲ اسفند 
از س��اعت 1۴تا 1۶در محل معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. 
ثبت نام برای حضور در نشس��ت تخصصی 
صادرات خدمات نرم افزاری به کشور آلمان 
با مدل Re-Branding  از طریق سامانه 
bizservices.com انجام می ش��ود. عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با ش��ماره تلفن های ۶-۶310331۵ در کریدور توسعه 

صادرات و تبادل فناوری تماس گیرند .

دانش��گاه صنعتی شریف پانزدهمین جش��نواره خالقیت های علمی 
پژوهش��ی »لکوکاپ شریف« را فروردین ماه سال آینده و در قالب 1۸ 

رشته متفاوت برگزار می کند.
پانزدهمی��ن  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
جشنواره خالقیت های علمی پژوهشی 
»لکوکاپ ش��ریف« به منظ��ور ارتقای 
اس��تعدادهای  کش��ف  و  توانمن��دی 
دانش آم��وزان ۶ تا 1۸ س��ال در بیش 
از 1۸ رشته متفاوت در روز جمعه 30 
فروردین ماه س��ال 139۸ و با حضور 
بی��ش از ۵000 دانش آم��وز منتخ��ب 
از سراس��ر کش��ور در دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار می شود.
این جشنواره که با حضور منتخبین 
دانش آم��وز  ه��زار   100 از  بی��ش 
آموزش دی��ده در ش��هرهای مختل��ف 

کشور برگزار می شود، زمینه مساعدی را جهت کسب مهارت، پرورش 
خالقیت و کارآفرینی براساس عالقه مندی دانش آموزان و همچنین به 

منظور کشف و پرورش استعدادهای بالقوه آنان فراهم می آورد.

ای��ن روی��داد ب��زرگ مل��ی با حمای��ت معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، کمیسیون ملی یونس��کو-ایران، مؤسسه فرهنگی 
و اطالع رس��انی تبی��ان و دیگ��ر مؤسس��ات فرهنگ��ی آموزش��ی و به 
منظور شناس��ایی، رش��د و توس��عه 
زمینه ه��ای مختلف  اس��تعدادها در 
علم��ی برگزار ش��ده و عامل��ی برای 
کارآفرین��ی و توانمن��دی اقتص��ادی 
کش��ور خواهد بود و موجبات رش��د 
کارآفرینی،  تخصص گرایی،  ارتقای  و 
را  اس��تعدادپروری  و  اس��تعدادیابی 

فراهم می آورد.
جش��نواره  پانزدهمین  برگزیدگان 
پژوهش��ی  علم��ی  خالقیت ه��ای 
»لک��وکاپ ش��ریف« ب��ه مس��ابقات 
جهانی لکوکاپ ۲0۲0 اعزام خواهند 

شد.
طبق اعالم روابط عمومی دانش��گاه ش��ریف، عالقه مندان می توانند 
www. یا www.leco.sharif.ir :برای اطالعات بیش��تر به س��ایت

leco.ir مراجعه کنند.

برگزاری »لکوکاپ شریف« با حضور 5000 دانش آموز منتخببازیابی برند صادرات تولیدات دانش بنیان در آلمان معرفی می شود 

اس��تارباکس به عن��وان بزرگ ترین کافی ش��اپ زنجی��ره ای جهان با 
ش��رکت  Bakkt در حوزه  ارز دیجیتال همکاری می کند و برنامه هایی 

جذاب و کاربردی برای آن همکاری دارد.
اس��تارباکس چندی پیش با ش��رکت ارز دیجیتال Bakkt  قرارداد 
همکاری امضا کرد. ش��رکت مذکور برای اهداف مثبتی در صنعت ارز 
دیجیتال فعالیت می کند و حتی ش��اید اولین صندوق قابل معامله در 
بورس ارز دیجیتال نیز توس��ط آن رونمایی ش��ود. قرارداد استارباکس 
با آنها، س��هم قابل توجهی از ش��رکت را به غول کافی شاپ های جهان 
می دهد، اما الزاما بدان معنا نخواهد بود که اس��تارباکس، از این به بعد 
بی��ت کوین بپذیرد. خود ش��رکت هم اعالم کرد ک��ه چنین برنامه ای، 

حداقل طبق روش های معمول 
ندارد.

کافی ش��اپ  بزرگ تری��ن 
زنجیره ای جهان در مصاحبه با 
 The Next Web س��رویس
اعالم کرد که قص��د پذیرفتن 
در  دیجیت��ال  ارز  مس��تقیم 
فروش��گاه های خ��ود را ندارد. 
درع��وض، آنه��ا راهکارهایی را 
برای مش��تریان فراهم خواهند 
ک��رد ت��ا بیت کوی��ن و دیگ��ر 
را  خود  دیجیت��ال  دارایی های 
به پول س��نتی تبدیل کرده  و 
س��پس آن را در فروشگاه های 

استارباکس خرج کنند.
در بیانیه استارباکس پیرامون 

موضوع فوق می خوانیم:
م��ا به عن��وان خرده ف��روش 
ب��ا  هم��کاری  در  پرچم��دار 
و  مش��اوره  وظیف��ه    ،Bakkt
ب��رای  راهکارهای��ی  توس��عه 
مش��تریان داریم تا دارایی های 
دالر  ب��ه  را  خ��ود  دیجیت��ال 
آمری��کا تبدیل کرده و س��پس 
م��ا  فروش��گاه های  در  را  آن 
زیاد،  به احتمال  هزینه کنن��د. 
انواع��ی از ارزه��ای دیجیت��ال 

مورد توجه مش��تریان قرار می گیرند. دراین میان همکاری با باکت، ما 
را در موقعیت��ی قرار می دهد تا راهکارهای بهینه را برای پرداخت های 
یکپارچه در اس��تارباکس عرضه کنیم. به هرحال با ادامه  همکاری ها در 
این زمینه، جزییات بیش��تری از آن را در ماه های آتی منتشر خواهیم 

کرد.
طبق صحبت های دو شرکت حاضر در قرارداد، می توان چند سناریو 
را برای آینده  اس��تارباکس در دنیای ارز دیجیتال متصور شد. به عنوان 
مث��ال ش��اید کارت هدیه ای ی��ا روش پرداخت یکپارچ��ه ای طی آن 
همکاری طراحی ش��ود. البته، پرداخت با بارکد و بیت کوین، سناریویی 

دور از ذهن خواهد بود.

امروزه، پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداختی، بیش از همیش��ه 
پیچیده به نظر می رس��د. حامیان اصلی ارز دیجیتال مادر، مخالف آن 
هس��تند که برای خرید کاالهایی همچون قهوه، از بیت کوین استفاده 
شود. البته، اگر از شبکه پرسرعت الیتنینگ استفاده شود، شاید بتوان 
از آن ایده حمایت کرد. در چنین شرایطی، تغییرات فنی بیشتری باید 
توس��ط شرکت هایی همچون استارباکس انجام شود که به نظر می رسد 

تمایلی هم برای انجام آن نداشته باشند.
درمقابل جامعه  بیت کوین، بیت کوین کش قرار دارد که دقیقا چنین 
نوعی از پرداخت را مدنظر دارد. البته، این ارز دیجیتال هم هیچ اقدام 
خاصی برای جایگزین ش��دن به عنوان کارت های هدیه یا یکپارچگی با 
اپلیکیش��ن استارباکس انجام 
نداده اس��ت. به هرحال به نظر 
می رس��د همکاری ب��ا باکت، 
آزمایشی  پیش زمینه ای  تنها 
امکان��ات  توس��عه   ب��رای 
اس��تارباکس  در  پرداخت��ی 

باشد.
با  اس��تارباکس  هم��کاری 
دنی��ای ارز دیجیتال، ش��اید 
بیش  از همه برای مس��افران 
باش��د.  بین المللی س��ودمند 
بی��ش از همه اگ��ر کاربردی 
به صورت اس��تفاده از ارزهای 
)اس��تیبل کوین(  پای��دار 
سودمندی  شود،  پیاده سازی 
نمای��ان خواهد  آن همکاری 
ش��د. به عن��وان مثال ش��اید 
بتوان دارایی های ش��خصی را 
ب��ه ارز پایدار تبدی��ل کرد تا 
بتوان در سفرهای بین المللی 
برای پرداخت های مختلف آن 
را به کار ب��رد. پرداخت هایی 
که با خرده فروشانی همچون 
می شود.  ش��روع  استارباکس 
به هرحال، اس��تارباکس هنوز 
هی��چ برنامه ای برای هیچ یک 
از پیش بینی های باال ندارد و 

شاید تنها امکانی برای تبدیل ارز دیجیتال به پول سنتی ارائه دهد.
قطع��ا بالک چین ه��ای دیگر ه��م می توانند امکان تبدی��ل ارزها به 
یکدیگ��ر را ب��ه کاربران عرضه کنند،  اما مش��کل اصلی آنه��ا، تقاضا از 
سوی کاربران اس��ت. تاکنون ش��رکت های زیادی پذیرش پرداخت با 
ارز دیجیتال را آزمایش کرده اند، اما کمبود تقاضا از س��وی مشتریان، 
آنها را به پش��یمانی کشاند. به عنوان مثال، شرکت های بزرگی همچون 
Expedia پرداخت ه��ای بین کوین را از خدم��ات خود حذف کردند. 
چنین رویکردهایی، این س��ؤال را ایجاد می کند که آیا استارباکس هم 

در همان مسیر حرکت خواهد کرد؟
CCN/zoomit :منبع

با توجه به پیچیده تر شـدن اوضاع برای هوآوی روشـن است که مدیران این شرکت این روزها سخت مشغول برنامه ریزی و ارائه راهکار 
برای سـناریوهای مختلف هسـتند. برای نمونه ریچارد یو، مدیرعامل محصوالت مصرفی هوآوی در مصاحبه ای که اخیرا انجام داده اظهار 
داشته که هوآوی ترجیح می دهد برای سیستم عامل تلفن  های هوشمندش، همچنان در اکوسیستم شرکت های آمریکایی خصوصا گوگل 

و مایکروسافت حضور داشته باشد.
بـه گـزارش زومیت، با این حال اما طبق اعالم آقای یو اگر فشـارها بر هوآوی افزایش پیدا کند و این شـرکت دیگر امکان اسـتفاده از 
اندروید را نداشـته باشـد، جای هیچ گونه نگرانی نخواهد بود چراکه ظاهرا سیستم عامل اختصاصی هوآوی آماده شده و هر زمان که الزم 

باشد جایگزین اندروید می شود.
یو در حرف هایش به شـرایطی در آینده اشـاره کرد که در آن شرکت متبوعش ممکن اسـت »برنامه B« را اجرایی کند و سیستم عامل 

اختصاصی هوآوی را روی محصوالت تولیدی اش نصب کند.
مدیرعامـل واحد محصوالت مصرفی هوآوی در مصاحبه ای که با نشـریه آلمانی Die Welt انجام داد ارزیابی هایی را هم در رابطه بازار  
اسـمارت فون مطرح کرد و مدعی شـد که در آینده شـاهد نوآوری های مختلف و ارائه محصوالت متعددی خواهیم بود که هوآوی آنها را 

تدارک دیده است.
همانطور که در جریان هسـتید هوآوی به تازگی از گوشـی تاشوی میت ایکس رونمایی کرده و اعالم نموده که تمام تالش خود را به کار 

می گیرد تا گوشی های تاشو را با قیمت معقول در اختیار کاربرانش قرار دهد.
یو در این باره گفته:

در ابتدا گوشـی های تاشـو به عنوان محصوالتی پریمیوم به بازار عرضه می شـوند، اما بعدها قیمت ها تا حد متوسـط پایین می آید و با 
گذشت زمان می توانیم آن را به قیمت زیر هزار یورو برسانیم. برای رسیدن به چنین نقطه ای ما دست کم به دو سال نیاز داریم و بعد از آن 

شاید قیمت گوشی های تاشو به محدوده 500 یورو هم برسد.
البته تمامی اینها به میزان استقبال مردم از گوشی های تاشو باز می گردد. ما می توانیم تولید انبوه را در هر زمانی شتاب دهیم.

ریچارد یو همچنین بر این باور اسـت که اپل باالخره یک گوشـی تاشو می سازد اما امسال نه. به گفته او این اتفاق احتماال تا سال 2020 
به طول می انجامد. مدیرعامل محصوالت مصرفی هوآوی در ادامه صحبت هایش اعالم کرد که این شـرکت مشـغول تولید نمایشـگرهای 

غول پیکر در بازه 100 تا 200اینچ است.

 استارباکس جزییات همکاری خود
در دنیای بیت کوین را شرح داد

یادداشـت

شرکت های خالق و نوآور با هدف ترسیم جایگاه صادراتی شرکت های دانش بنیان  
به صورت رایگان ارزیابی صادراتی می شوند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارزیابی صادراتی رایگان شرکت های خالق 
براس��اس مدل ارزیابی آمادگی صادرات با هدف ترس��یم جایگاه صادراتی شرکت ها 
انجام می شود . شرکت های دانش بنیان و خالق به منظور ورود به بازارهای بین المللی 
نیازمند س��پری کردن یک دوره رش��د و بین المللی ش��دن هستند تا به بنگاه های 
آماده جهت صادرات و تعامالت بین المللی تبدیل شوند.  بین المللی شدن و رسیدن 
شرکت های نوآور و خالق به سطحی که در فرآیندهای بین المللی بتوانند به صورت 
حرفه ای و قوی عمل کنند از الزامات حضور پایدار در بازارهای بین المللی است. در 
همین راس��تا و به منظور شناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به یک 
برنامه توانمندسازی برای هر شرکت، کریدور صادرات میزان بلوغ صادراتی شرکت ها 

را بر مبنای مدل های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می کند. 

نوآوران ارزیابی صادراتی می شوند



در مطلب پیش��ین به س��ه م��ورد از آنچه که باید در مورد برندس��ازی 
کارفرمایی بدانیم اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم. 

4.  تاثیرگذاری روی کارمندان فعلی 
هنگام��ی که افراد جویای ش��غل عالقه مند به آگاهی بیش��تر پیرامون 
برندمان هس��تند، انتخاب نخست آنها آش��نایی با کارمندان فعلی شرکت 
خواه��د بود. گفت وگو با کارمندان هر ش��رکت اطالعات دس��ت اولی در 
اختیار ما قرار می دهد. به همین دلیل ش��هرت اصلی بس��یاری از برندها 
در وهله نخست حاصل رضایت کارمندان شان از فعالیت آن شرکت است. 
یکی از بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت شرکت مان برگزاری جلسات 
هم  اندیشی با کارمندان به منظور آگاهی از وضعیت شرکت است. در چنین 
جلس��اتی بهترین موقعیت برای رقع نقطه ضعف های ش��رکت مان فراهم 
خواهد ش��د. پس از این مرحله نوبت به گفت وگو با کارمندان مان پیرامون 
ارزش ها و فرهنگ جاری در ش��رکت می رسد. بسیاری از برندها به منظور 
نمای��ش وضعیت مطلوب خ��ود گزارش های وی��ژه ای در قالب فرمت های 
ویدئویی از گفت وگو با کارمندان ش��ان ضبط می کنند. س��پس آنها را در 

شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک می گذارند. 
یک��ی دیگ��ر از راهکارهای ترغی��ب کارمندان به مش��ارکت در فرآیند 
برندسازی کارفرمایی درخواست بارگذاری اقدامات جالب و نوآورانه برندمان 
در شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب اقدامات مثبت برندمان از زاویه 
دید کارمندان به اش��تراک گذاشته خواهد شد. براساس یک اصل مشهور، 
گفته های کاربران عادی در شبکه های اجتماعی حجم تاثیرگذاری بسیار 
بیشتری نسبت به برندها دارد. به عنوان مثال، شاید شما ترتیب برگزاری 
یک همایش پیرامون کس��ب وکارتان را داده باشید. اطالع رسانی در مورد 
این رویداد از طریق ش��بکه های اجتماعی یکی از اقدامات بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود. با این حال اگر کارمندان ما نیز اقدام به بارگذاری مطالبی در 
مورد همایش مان کنند، فرآیند جلب نظر کاربران تکمیل خواهد ش��د. در 
حقیقت مردم عالقه بسیار زیادی به اطالع از وضعیت برندها  آن هم از زبان 
کارمندان ش��ان دارند. به همین ترتیب در استراتژی برندسازی کارفرمایی 

باید چنین اصلی را مد نظر قرار داد. 
5.  توسعه برند طی فرآیندی شبانه روزی

براساس اینفوگرافی تهیه  ش��ده از سوی شرکت O.C. Tanner اغلب 
کارمندان عالقه مند به ادامه همکاری با یک شرکت برای سه سال )آن هم 
پس از مشاهده عملکرد عالی شان( هستند. سپس کارمندان به سراغ یافتن 

شغلی بهتر همراه با موقعیت کارآفرینی عالی تر خواهند رفت. 
به طور پیشرفته، ارائه یک چهره جذاب از برندمان برای دیگران از یک 
فرآیند درونی شروع می شود. به همین خاطر جلب نظر کارمندان و تعامل 
آنها در فرآیند برندس��ازی کارفرمایی اهمیت باالی��ی دارد. به عنوان یک 
ش��رکت باید توانایی جلب نظر کارمندان مان نس��بت به وظایف، موقعیت 
سازمانی و آزادی عمل شان در فرآیند برندسازی را داشته باشیم. در غیر این 
صورت همان بالیی به سرمان خواهد آمد که بر سر بسیاری از شرکت های 
دیگر می آید: از دس��ت دادن کارمندان پس از گذش��ت چند سال. بدون 
تردید مش��اهده خروج کارمندان برای هیچ شرکتی ساده نیست. به ویژه 
آنکه در طول مدت فعالیت آنها اقدام به برگزاری کارگاه های مهارت افزایی 
نی��ز کرده باش��یم. به طور معمول پس از خ��روج کارمندان فرآیند جذب 
نی��روی کار ت��ازه و افزایش مهارت آنها به س��طح کارمندان قبلی نیازمند 
هزینه و زمان زیادی خواهد بود. درس��ت ب��ه همین خاطر حفظ رضایت 
کارمندان از ش��رکت مان اهمیت باالیی دارد. راهکار مناسب در این میان 
جلب همکاری آنها در فرآیند برندس��ازی و به ویژه برندسازی کارفرمایی 
اس��ت. به این ترتیب آنها همیش��ه فضای کافی رای کش��ف نکات تازه در 

دنیای کسب وکار را خواهند داشت. 
6.  فراهم سازی فرصت های رشد و یادگیری

در س��ال ۲01۸ ش��مار قابل تاملی از مردم ش��غل های خود را به دلیل 
»کس��ل کنندگی« ترک کردند. در مصاحبه س��ایت INC با این دس��ته 
از افراد ش��مار باالیی از آنها علت اصلی ترک ش��غل خود را جست وجوی 
چالش های تازه عنوان کرده اند. متاسفانه آمار خروج کارمندان از شغل شان 
در س��ال های اخیر رو به رش��د گذاشت اس��ت. به همین دلیل بسیاری از 
برندها نگران وضعیت آینده خود هس��تند. نکته جالب، امکان رفع مشکل 

خروج کارمندان با استفاده از شیوه های بسیار ساده است. 
اگر ش��رکت ما به کارمندان فرصت مناس��ب برای یادگیری نکات تازه 
در حوزه کس��ب وکار و ترقی در فرآیند سازمانی را بدهد، تمایل آنها برای 
جست وجوی ش��غل جدید تا حد زیادی رفع خواهد شد. در حقیقت این 
فرآیند وفاداری ما به ارزش های برندمان را نش��ان می دهد. امروزه بسیاری 
از برنده��ا ش��عارهای زیبای��ی در زمین��ه حمایت از آموزش و پیش��رفت 
کارمندان ش��ان ارائ��ه می دهن��د. با این ح��ال به هنگام عم��ل خبری از 

کوچک ترین فعالیت و اقدامی نیست. وقتی برند ما در زمینه تحقق اهداف 
و ارزش های خود ثابت قدم باش��د، س��طح کلی رضایت کارمندان افزایش 

خواهد یافت. 
همچنین، در فرآین��د افزایش توانایی ها و مهارت کارمندان آنها بدل به 
کارمندانی باارزش تر برای شرکت ما خواهند شد. به این ترتیب این فعالیت 

به نوعی برد- برد محسوب می شود. 
7.  استفاده از ویدئو، پست های وبالگی، تصاویر و اسالید شو 

برای بیان داستان شرکت مان
هنگامی که برند ما قصد برقراری ارتباط با مخاطب های هدف به منظور 
اطالع رسانی پیرامون کاال یا خدمات تازه اش را دارد، از کانال های ارتباطی 
مختلفی استفاده خواهد کرد. نکته مهم این بحث عدم اتکای صرف روی 
یک کانال ارتباطی است. به این ترتیب، برند ما از انواع شبکه های اجتماعی 
و فرمت های اطالع رس��انی نظیر ویدئو، عکس، پادکس��ت و اس��الید شو 

استفاده مفید خواهد کرد. 
به طور مش��ابه، استفاده از تصاویر باکیفیت، ویدئوها و متن جذاب برای 
بیان داس��تان ش��رکت مان ضروری اس��ت. در این میان شاید شما به فکر 
تولی��د مجموعه ویدئوهایی با حضور کارمندان ش��رکت برای بیان هرچه 
بهتر ارزش های اساسی و فرهنگ برندتان نیز داشته باشید. هرچه در ذهن 
دارید، باید شامل تنوع ارتباطی با مخاطب باشد. فقط در این صورت برند 

ما امکان برقراری ارتباط با طیف وسیعی از مخاطب ها را خواهد داشت.
8.  ایجاد ابتکاری قدرتمند و متنوع با نمونه های دیگر

اگر ش��ما به دنبال خلق ی��ک برند کارفرمایی قدرتمند هس��تید، باید 
تعهدتان نس��بت به ایجاد یک تیم متنوع را نش��ان دهید. در حقیقت به 
منظور جلب رضایت مش��تریان گوناگون تیم ش��رکت ما نی��ز باید دارای 
تنوع قابل مالحظه ای باشد. مشاهده این حجم از تنوع برای مخاطب های 
برندمان اهمیت باالیی دارد. مزیت  اس��تفاده از تیم کارمندان دارای تنوع 
باال در اصلی ترین جلوه خود ایده پردازی بهتر است. به عبارت ساده، وقتی 
کارمن��دان ما دارای مهارت ها و توانایی های متفاوتی هس��تند، موضوعات 
مختلف را به ش��یوه های متنوع تری مورد بررسی قرار خواهند داد. به این 
ترتیب ایده های کامال متفاوتی نیز به دست خواهد آمد. این ایده های متنوع 
به ما در جلب نظر طیف های هرچه وس��یع تری از مشتریان یاری خواهد 

رساند.
مثال های موفق در زمینه برند سازی کارفرمایی

1. استارباکس
برند اس��تارباکس عملک��رد فوق الع��اده ای در زمینه اثب��ات فرهنگ و 
ارزش های برندش در میان کارمندان خود داش��ته اس��ت. به عنوان مثال، 
آنها به کارمندان فعلی ش��رکت تحت عنوان »همکاران« اش��اره می کنند. 
به این ترتیب نوعی احساس افتخار را در میان کارمندان تزریق می کنند. 
همچنین این برند در اینستاگرام و توییتر اکانت های منحصر به فردی به 
نام Starbucks Jobs برای توسعه برند کارفرمایی اش در تعامل بهینه با 

افراد جویای شغل ایجاد کرده است. 
استارباکس با ایجاد اکانت ویژه کارمندان و افراد جویای شغل و همچنین 
اس��تفاده از لفظ همکاران ب��رای کارمندانش به خوب��ی تعهدات خود در 
زمینه های ارزش��ی و فرهنگ کس��ب وکار را به نمایش گذاشته است. در 
حقیقت آنها کار خود را به عنوان یک فروش��نده قهوه  آماده آغاز کردند. با 
این حال در س��ال های متمادی با تاکید روی ارزش های تجاری و انسانی 
مختلف نگاه مشتریان به خود را تغییر دادند. درست به همین دلیل اکنون 
آنها نقشی به مراتب بیش��تر از یک برند برعهده دارند. شهرت بین المللی 
آنها نیز دقیقا به خاطر همین جهت گیری اس��ت. اگر با این برند آش��نایی 
داشته باشید، یکی از تعهدات اساسی آنها فعالیت به مثابه اجتماعی فراتر 
از یک محصول اس��ت. به نظر می رسد با جهت گیری های چند سال اخیر 

استارباکس آنها به خوبی این هدف را محقق کرده اند. 
برند اس��تارباکس به جای بارگذاری تصاویری در مورد نوش��یدنی های 
خود در ش��بکه های اجتماعی از اکانت های خود به منظور نمایش تحقق 
اهدافش در زمینه کسب وکار، تبریک به کارمندان در زمینه موفقیت های 
مختلف و بیان داستان منحصر به فرد هر کدام از کارمندانش استفاده کرده 
است. همچنین استارباکس از پلتفرم های اجتماعی به منظور نمایش تنوع 

کارمندان و فرآیند ایده پردازی درون سازمانی نیز استفاده می کند. 
HubSpot .2

صفحه فرهنگی برند HubSpot به نام Culture Page با اس��تفاده 
از داده هایی تحت عنوان کدهای فرهنگی کار خود را ش��روع کرد. کدهای 
فرهنگی شامل اهداف و دیدگاه هایی می شد که این برند قصد دستیابی به 
آنها را داش��ت. به این ترتیب آنها از اکانت خود به عنوان مکانی برای بیان 

اهداف شان استفاده می کردند. 
اگر به محتوای این صفحه عالقه مند باشید، با اندکی جست وجو امکان 
یافت��ن فرصت های جالبی برای یادگیری و پیش��رفت را خواهید داش��ت. 
همچنی��ن در این صفح��ه مطالب مختلفی در م��ورد زمینه های مختلف 

فعالیت ش��رکت HubSpot وجود دارد. هر ماه نیز چند ویدئو مصاحبه 
با کارمندان شرکت منتشر می شود. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده 
نحوه فعالیت کارمندان در شرکت را خواهند داشت. خبر خوش برای افراد 
جویای ش��غل امکان یافتن فرصت های شغلی در این صفحه است. به این 
ترتیب پست های ویژه تحت عنوان »اینگونه می توانیم به شما کمک کنیم« 
برای افراد جویای ش��غل وجود دارد. البته همه این کمک ها ش��امل ارائه 
فرصت های استخدامی نیست. گاهی اوقات محتوای آموزشی برای افزایش 

مهارت نیز در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
آخرین پس��ت صفحه فرهنگی موسس��ه HubSpot مربوط به یکی از 
کارمندان به نام متیو واتکینز اس��ت. در این ویدئو که »روزی در زندگی« 
نام دارد، متیو به بررسی وعده ها و ارزش های HubSpot در زمینه تعامل 
با کارمندان و مشتریان و کمک به آنها در زمینه پیشرفت شخصی در امور 
مختلف می پردازد. اگر به بحث برندس��ازی کارفرمایی عالقه مند هستید، 
مش��اهده محتوای صفحه فرهنگی HubSpot به ش��ما در زمینه شروع 

کار کمک خواهد کرد. 
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برند SoulCycle فقط یک شرکت کارآفرین در زمینه تولید فضا های 
ورزش��ی قابل حمل نیست. آنها عالوه بر محصوالت کاربردی هدف بزرگ 
تغییر فرهنگ همکاری سنتی را نیز دارند. به این ترتیب آنها پیشنهادهای 
وسوسه کننده ای را برای کارمندان شان فراهم می کنند. به این ترتیب سطح 
تعام��ل میان آنها فراتر از همکاری تجاری خواه��د رفت. به عبارت دیگر، 
هدف اصلی SoulCycle تبدیل کارمندانش به ش��ریک خود اس��ت. به 
این ترتیب انگیزه آنها برای کار خالقانه و ایده پردازی افزایش چشمگیری 

خواهد یافت. 
ی��ک نمونه جالب پیرامون عملکرد برن��د SoulCycle ارائه حقوق دو 
روز کارمندی به کارمندان خود برای حضور در رویدادهای خیریه مختلف 
است. هدف اصلی شرکت از این اقدام امیدواری برای بهبود روحیه و شادی 
بیش��تر کارمندان پس از حضور در رویدادهای خیریه است. به این ترتیب 

اهداف شرکت به بهترین شکل دنبال می شود. 
عالوه بر رویدادهای خیریه، SoulCycle کالس های آموزش��ی رایگان 
نیز در اختیار کارمندان خ��ود قرار می دهد. نکته جالب امکان زمان بندی 
دلخواه کالس هاس��ت. ب��ه این ترتی��ب گروه های مختل��ف کارمندان در 
زمان ه��ای دلخواه در کالس حاضر می ش��وند. کالس های آموزش��ی این 
شرکت عالوه بر بحث های نظری به سالمت کارمندان نیز مربوط می شود. 
به این ترتیب کالس های ورزش��ی متنوع نیز در برنامه SoulCycle قرار 
دارد. شاید عجیب باشد، اما با استخدام در SoulCycle امکان بهره مندی 

از کالس های ورزشی رایگان وجود دارد. 
در نظرسنجی های مختلف، برند SoulCycle بیشترین نمره را از سوی 
کارمندان خود دریافت کرده است. به عنوان مثال، در نظرخواهی موسسه 
Indeed آنها به عنوان برترین برند در زمینه تعامل با کارمندان ش��ناخته 
ش��دند. آنها نمره ۴,۲ از ۵ را دریاف��ت کردند. نکته جالب اینکه در زمینه 
تعادل میان زندگی ش��خصی و حرفه ای این برند نمره شایان توجه 3,9 از 

۴ را دریافت کرده است. 
Everbite .4

 Everbite ب��ه منظ��ور ج��ذب ماهرترین نی��روی کار ممک��ن برن��د
صفحه های رسمی خود در شبکه های اجتماعی را به تعامل با افراد جویای 
کار اختصاص داده اس��ت. به این ترتیب افراد جویای شغل در این برند با 
مراجعه به صفحه رسمی Everbite امکان برقراری ارتباط با تیم استخدام 
را دارند. بیوگرافی صفحات این برند در ش��بکه های اجتماعی بسیار جالب 
و خنده دار اس��ت. همچنین بخش معرفی کارشناس های استخدام نیز به 
 Everbite صورت طنز نوشته شده اس��ت.  عالوه بر اینها، تیم استخدام
در بخش مربوط به استخدام و مصاحبه شغلی عبارت جالبی را ذکر کرده 
اس��ت: »مصاحبه های استخدامی نباید اس��ترس آور باشد. این مصاحبه ها 
فرصتی برای شاد بودن و هم فکری است. گفت وگوی دوستانه و تبادل نظر 

مهم ترین دستاورد هر مصاحبه شغلی مناسبی است.«
بدون تردید نحوه نگارش متن در اکانت های Evertbite در شبکه های 

اجتماعی به خوبی بیانگر ارزش های اصلی آنهاست. 
5. جت

س��ایت فروش آنالی��ن جت اقدام ب��ه تولید ویدئوهای انگیزش��ی ویژه 
کارمن��دان خود کرده اس��ت. زمینه اصلی ویدئوهای این برند س��رگرمی، 
تعامل بیش��تر با کارمندان و تقویت انگیزه آنهاس��ت. جذابیت اصلی این 
ویدئوها ب��ه خاطر حضور کارمندان واقعی این برند اس��ت. به این ترتیب 
کارمندان جت احس��اس نزدیکی با مدیران و کل بدنه شرکت را خواهند 
داشت.  ویدئوهای جت عالوه بر سرگرمی و مهارت افزایی محلی برای تقدیر 
از عملکرد کارمندان برتر نیز هست. به این ترتیب عالوه بر پاداش های مالی 

و سازمانی، مصاحبه ویژه ای نیز با کارمندان برتر صورت می گیرد. 
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چگونه جایگاه برند کسب و کارتان را در 
ذهن مشتریان پیدا کنید؟

هر برندی هویتی مس��تقل دارد و طی اقدامات و گذر زمان معنا 
پی��دا می کند. در دنیای رقابتی امروز س��اخت برن��د قوی و یافتن 
جایگاهی امن برای آن در ذهن مشتری مستلزم تالش بسیار است 

چرا که رقابت، عنصر بسیار مهم و تعیین کننده ای تلقی می شود.
بعضی از تالش ها و اقدام��ات برای ایجاد برندی قوی و تاثیرگذار 

عبارت است از:
1-شناسایی بازارهایی با نیازهای محقق نشده:

با اس��تفاده از بازاریابی خرد می توان به بازارهایی دست یافت که 
کمتر مورد توجه رقبا هستند. شما می توانید رهبر یک بازار کوچک 
باشید و سود خود را تضمین کنید. شرکت هایی که در مقابل رقبای 
قدرتمند خود، منابع محدودتری دارند غالبا از این ش��یوه اس��تفاده 

می کنند.
2-تعیین و تشخیص نیاز:

بای��د در نظر داش��ت مش��تریان نیازهای متفاوت��ی دارند و برای 
رفع نیازخود به ش��ما مراجعه می کنند. باید نیازهای مش��تریان را 
ش��ناخت و در صدد تقس��یم و اولویت  دادن به آنها برآمد. بسیاری 
از ش��رکت های خالق و نوآور در جهت ش��کل دهی و ایجاد نیاز گام 

برمی دارند.
3-انتخاب بازار هدف:

با اس��تفاده از فرآیند تقسیم بازار و استفاده از معیارهای متفاوتی 
نظی��ر ویژگی ه��ای جغرافیای��ی، روان ش��ناختی و . . . می ت��وان به 
بازارهای خاص  دست یافت. از طرفی می توان نیاز را در بازار ایجاد 

کرد، در این صورت تنها راه رفع نیاز، محصوالت شما خواهد بود.
4-جایگاه  یابی از طریق استراتژی بازاریابی:

منظور از جایگاه یابی تصویر ذهنی مخاطبان ش��ما نسبت به برند 
ش��ما اس��ت. برای مثال نام چهار برند لباس را تص��ور کنید. اولین 
برندی که به یاد آوردید »top of mind « ش��ما نامیده می شود 
و بدون ش��ک جایگاه قدرتمندی در ذهن شما دارد. برند شما باید 
چنین جایگاهی در ذهن مخاطبان تان داش��ته باش��د. برای چنین 

جایگاهی به سواالت زیر پاسخ دهید:
1.اکنون چه جایگاهی داریم؟

۲.در آینده به چه جایگاهی خواهیم رسید؟
3.اولین برندهای رقیب ما چه کسانی هستند؟

۴.آیا برای رقابت توان مالی و انگیزه داریم؟
در بحث جایگاه یابی با دو متغیر و معیار مواجه خواهیم شد:

1 -تصویر برند: آن چیزی که مصرف کننده درباره برند ش��ما فکر 
می   کند و به باور و احساسات و ... مرتبط است.

۲ -هویت برند: آن چیزی که دوس��ت داریم مصرف کننده درباره 
ما بیندیشد و به سبک و شیوه تبلیغات و لوگو و ... مرتبط است.

باید به این نکته توجه کرد، هرچه فاصله بین این دو متغیر کمتر 
باشد شما به موفقیت نزدیک تر خواهید بود و در صورت فاصله زیاد 

بین آنها باید عملیات برندینگ خود را آغاز کنید.

برای مثال برند A را در نظر بگیرید. این برند در تالش اس��ت تا 
نام خود را همراه با امنیت معرفی کند، اما مصرف کنندگان این برند 
را به لوکس بودن می شناس��ند، لذا برند A برای کاهش این فاصله 

باید گام بردارد.
ماش��ین های VOLVO را در نظ��ر بگیرید. فاصله تصویر برند و 
هویت برند بین آن دو بس��یار کم اس��ت. این برند همواره با امنیت 
و کیفیت مطرح اس��ت و حتی ماموریت و رس��الت ش��رکت خود را 
مبتنی بر امنیت بس��یار باالی محص��والت خود معرفی می کند، لذا 

این برند یک برند موفق محسوب می شود.
برای دستیابی به یک جایگاه خوب می توان از استراتژی های زیر 

استفاده کرد:
قیمت یا کیفیت: برند ش��ما همواره با قیمت��ی کمتر از برندهای 
دیگر معرفی ش��ود برای مثال شهر بانه را در نظر بگیرید. این شهر 
به عنوان یکی از ش��هرهای مرزی ک��ه تمامی اجناس را با کمترین 

قیمت می توان تهیه کرد، معرفی شده است.
نماد فرهنگی: اس��تفاده از نمادهای فرهنگی نیز به ش��ما کمک 
می کند. برای مثال ش��هر یزد که به بادگیرهای خانه هایش شهرت 

یافته است.
کاربرد محص��والت: معرفی محصول برای گروه��ی از افراد برای 

مثال عطر بیک، عطر جوانی
طبقه محصوالت: برای مثال محصوالت ورزشی، هنری و ...

آن چیزی ک��ه اهمیت دارد، ذهنیت مصرف کنندگان نس��بت به 
شماس��ت. مشتریان تان را بشناسید و جایگاه خود را در نقطه امنی 

از ذهن شان مستقر کنید.
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آشنایی با مفهومی جدید در دنیای برندسازی)BRAND)2کارگاهبرندینگ

هر آنچه در مورد برندسازی کارفرمایی باید بدانیم

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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در س��ال ۲019 می��الدی ارتباط با مش��تری تبدیل ب��ه اولویت اصلی 
شرکت ها شده است. امروزه مصرف کنندگان با توجه به لحظات معناداری 
که با برند ش��ریک می ش��وند، دیدگاه خود را نس��بت به آن برند ش��کل 
می دهند. چیزی که مهم است این است که این لحظات در صفحات خرید 
آنالین یا خطوط سرویس دهی اتفاق نمی افتند. رسانه های اجتماعی به یک 

روش تعامل اساسی برای بهبود ارتباط با مشتری تبدیل شده اند.
با توجه به پژوهش های انجام ش��ده در گارتنر، در کس��ب و کارهایی که 
به پیام های مشتریان در رسانه های اجتماعی پاسخ نمی دهند، نرخ ریزش 

مشتری تا 1۵درصد افزایش می یابد.
کانال های اجتماعی در صورتی که به درس��تی استفاده شوند، می توانند 
چیزی بسیار مفیدتر از یک راه پاسخ دهی به شکایات و مشکالت مشتریان 
باشند. آنها می توانند وس��یله ای مناسب برای برقراری ارتباطاتی دائمی و 

افزایش وفاداری برند باشند.
برقراری ارتباط با مشتری در رسانه های اجتماعی

در حال حاضر برندها توانس��ته اند تنها میزان اندکی از قدرت اجتماع را 
درک کنند. کانال هایی مانند اینستاگرام، فیس بوک و توییتر فقط مناسب 
ترویج محصوالت نیستند. آنها می توانند راهی آسان برای برقراری ارتباط 

با مشتری نیز باشند.
 پژوهش اخیر ما نشان داده  است که:

• 91درصد افراد به قدرت رس��انه های اجتماع��ی در ایجاد ارتباط میان 
جوامع مختلف باور دارند.

• 7۸درصد مصرف کنندگان از برندها انتظار دارند که از طریق رسانه های 
اجتماعی به آنها کمک کنند.

• 7۶درصد پاسخ دهندگان بر این عقیده بودند که احتمال بیشتری وجود 
دارد که از برندی خرید کنند که در رس��انه های اجتماعی به آن احساس 

نزدیکی می کنند تا یک برند رقیب که این شرایط را ندارد.
همچنین پژوهش های ما نش��ان داد که برقراری ارتباط با مش��تری در 
رسانه های اجتماعی به برندها کمک می کند تا درآمد کل و سود خالص شان 
را افزایش دهند. بیش از نصف مشتریانی که با یک برند احساس نزدیکی 
می کردند، میزان خرید خود از آن ش��رکت را افزایش دادند. بس��یار خب، 
حاال مسئله این است که برای شروع ایجاد ارتباط با مشتری باید چه کاری 

انجام داد؟ برای فهمیدن پاسخ این سؤال با ما همراه باشید:
1- پیش از اینکه حرف بزنید، گوش دهید

به طور کل، هدف برقراری ارتباط با مشتری این است که برای آنها ارزش 
قائل ش��وید و آنها را گرامی بدارید. اگر بتوانید محتوایی مفید، آموزش��ی 
و حتی س��رگرم کننده فراهم کنید، مشتریان مشتاق می شوند که با شما 
ارتباط برقرار کنند. متأس��فانه همچنان برندهایی وجود دارند که رویکرد 
»این چه س��ودی برای من دارد« را نسبت به رسانه های اجتماعی به کار 
می گیرند. اگر آماده اید که یک رابطه  خوب با مش��تریان تان داشته باشید، 

پس شروع به گوش دادن به حرف های شان کنید.
ابزار گوش دادن اجتماعی Sprout برای تان یک دید کلی از حرف هایی 
که مخاطبان ش��ما به صورت آنالین می زنند ارائ��ه می دهد. از طریق آن 
می توانید کلمات کلیدی و ایده های خوبی به دست بیاورید و با کمک آنها 

محتوای معناداری در رسانه اجتماعی خود ایجاد کنید.
هرچه بیش��تر بتوانید محتوایی تولید کنید که با مخاطبان شما ارتباط 

برقرار کند، بیش��تر به آنها نش��ان می دهید که افکار و احساسات آنها نزد 
ش��ما باارزش اس��ت. براس��اس یکی از پژوهش های ما، ۵۵درصد افرادی 
ک��ه در رس��انه های اجتماعی از برندها انتقاد می کنن��د و آن را به چالش 
می کشند، تنها می خواهند شنیده شوند. مطمئن شوید که صدای این افراد 

به گوش تان می رسد.
۲- سریعاً پاسخگو باشید

گوش دادن فقط تکه  اول پازل اس��ت. باید به چیزی که گوش می دهید 
پاسخ هم بدهید.

با توجه به The Social Habit، 3۲درصد مشتریان انتظار دارند که در 
مدت کمتر از 30 دقیقه پاسخی به آنها داده شود. در صورتی که در مدت 
زمان مناسبی به مشکالت مشتریان خود رسیدگی نکنید، ممکن است با 

عصبانیت آنها در سرتاسر رسانه های اجتماعی خود مواجه شوید.
با سرعت بخش��یدن به زمان پاسخگویی به مشتریان نه تنها رضایت آنها 
را جل��ب خواهی��د کرد، بلکه به نوعی درآمدت��ان را هم افزایش می دهید. 
گزارش��ی از س��وی توییتر نش��ان می دهد که آن دس��ته از ش��رکت های 
هواپیمایی که در مدت کمتر از شش دقیقه به توییت های مشتریان پاسخ 
می دهند، می توانند مش��تریانی را جذب کنند که حاضرند ۲0دالر بیشتر 

برای یک بلیت هواپیما هزینه کنند.
پاسخ دهی س��ریع نه تنها راحتی و آسایشی که افراد به دنبالش هستند 
را فراهم می کند، بلکه باعث می ش��ود برندتان ب��ه عنوان برندی که مورد 
اعتماد اس��ت و در مواقع وقوع مش��کل می توان به آن تکیه کرد شناخته 
شود. اینها مزایایی هستند که مشتریان حاضرند بابت شان هزینه  بیشتری 

پرداخت کنند.
3- به گفت وگوها جنبه  شخصی بدهید

با وجود اینکه پاسخ دهی س��ریع بسیار مهم است، اما ممکن است یک 
پیام استاندارد خودکار کافی نباشد. بات ها می توانند به شما کمک کنند تا 
به مشتریان تان نشان بدهید که مشکالت آنها برای تان حائز اهمیت است، 
اما تنها در صورتی که با یک پاس��خ طبیعی و انس��انی آن را ادامه دهید و 

پیگیری کنید.
 رسانه اجتماعی راهی خودمانی برای برقراری ارتباط با مشتری است. در 
این رس��انه ها مشتریان تان این امکان را دارند که با دوستان و خانواده شان 
نی��ز ارتباط برقرار کنند. افراد انتظار دارند که گفت وگوهای آنها با برند به 

راحتی گفت وگو با یک دوست صمیمی باشد.
برای برندهایی که به دنبال ایجاد ارتباط با مشتریان خود در رسانه های 
اجتماعی هس��تند، شخصی س��ازی گفت وگوها راه حلی منطقی است. به 

هنگام گفت وگوی مستقیم با مشتریان به موارد زیر توجه کنید.
• هر جا که ممکن بود از نام کوچک آنها استفاده کنید. )به احتمال زیاد 

در صفحه  پروفایل شان موجود است(
• در پایان هر کامنت نام تیم یا شرکت خودتان را بیان کنید.

• برخوردی دوس��تانه داشته باشید. این حس را به مشتریان بدهید که 
حاضرید به آنها کمک کنید.

بعد از پایان گفت وگو به مش��تری اطمین��ان دهید که همواره حاضر به 
پاس��خگویی به او هس��تید. کاری کنید که از صحبت کردن با شما راضی 
باشند. برای مثال به این نمونه نشان داده شده از شرکت نایکی نگاه کنید. 
مشتری توانست مشکل خود را حل کند اما برند به او نشان داد که با این 

حال باز هم حاضر به پاسخگویی به او است.
۴- نشان بدهید که شما هم افرادی مانند آنها هستید

ش��خصیت منحصربه فرد خودت��ان را برای گفت وگوه��ای رودررو رزرو 

نکنید. رسانه  اجتماعی مکانی است که افراد می توانند سبک و سلیقه خود 
را به نمایش بگذارند. به دلیل اینکه انسان ها با سایر انسان ها ارتباط برقرار 
می کنند و نه شرکت هایی بی نام و نشان، ضروری است که یک قلب تپنده 

به شرکت تان بدهید.
در زمان برقراری ارتباط با مش��تریان در رس��انه های اجتماعی راه های 
فراوانی وجود دارد که به آنها نشان بدهید شما هم یک روی انسانی دارید. 

به عنوان مثال:
• مشتریان را با تصاویر، مشخصات، نام و داستان های کارکنان خود آشنا 

کنید.
• در پیام های تان از یک لحن دوستانه و جالب استفاده کنید و در صورت 

امکان از ایموجی ها بهره ببرید.
• در گفت وگوه��ا و ترندهایی که مش��تریان تان عالقه نش��ان می دهند 

شرکت کنید.
یک��ی دیگ��ر از راه ه��ای ارتباط ب��ا مش��تری از طریق ویدئو اس��ت. با 
سرویس های ویدئویی مانند فیس بوک الیو و اینستاگرام الیو می توانید دید 
جامعی از ش��رکت تان به مشتری بدهید. همچنین این امکان را دارید که 
از طریق این سرویس ها جلسات پرسش و پاسخ میان مشتریان و اعضای 

تیم تان برقرار کنید.
۵- از محتوای تولیدشده توسط کاربران استقبال کنید

زمانی که بحث ارتباط با مشتری مطرح می شود، چیزی مهم تر از احترام 
وجود ندارد. اگر می خواهید مش��تریان تان نسبت به شما و برندتان وفادار 
باشند، باید ببینند که برای نظرات آنها ارزش قائل می شوید. می توان گفت 
که راحت ترین راه انجام آن این اس��ت که از محتوای تولیدش��ده توس��ط 
کاربران اس��تفاده کنید. این کار به مش��تریان تان اعالم می کند که ش��ما 
در زم��ان توس��عه و بهبود برند، نظرات و ایده ه��ای آنها را هم مدنظر قرار 

می دهید.
همچنین این کار راه مناس��بی برای بهبود وضعیت خود در رسانه های 
اجتماعی و افزایش فروش است. با توجه به Photoslurp، احتمال اینکه 
تصاویری که توس��ط کاربران تولید ش��ده اند به افزای��ش فروش و جذب 

مشتری منجر شود، ۵ برابر بیشتر از تصاویر دیگر است.
اس��تارباکس نمونه ای عالی از یک برند است که به طور پیوسته تصاویر 

فالوورهای خود را در رسانه های اجتماعی اش به اشتراک می گذارد.
بهترین روش به��ره بردن از محتوای تولیدی کاربران این اس��ت که از 
آن ها بپرسید که در قدم بعد، کسب و کارتان نیاز دارد که چه کاری انجام 
بدهد. این امر به سرعت باعث الهام بخشیدن به تیمتان می شود و دیدی 
از خواس��ته ی مشتریان از برندتان را در اختیارتان قرار می دهد. ضمن این 
که زمانی که ایده های مش��تریانتان را عملی می کنید، آن ها به دلیل این 
که در آن نقش��ی اساسی داشتند، احس��اس وابستگی بیشتری نسبت به 

برند پیدا می کنند.
فقط به خاطر داشته باشید که اگر محتوایی را به اشتراک می گذارید یا از 

ایده ای استفاده می کنید، حتماً صاحب امتیاز آن را هم نام ببرید.
شروع به ایجاد ارتباط با مشتریان خود کنید!

با توجه به Wunderman، 79% مشتریان می گویند که از برند انتظار 
دارند که قبل از این که خریدی انجام بدهند، نشان بدهد که آن ها را درک 

می کند و برایشان ارزش قائل است.
رس��انه های اجتماعی مکانی عالی برای آغاز برقراری ارتباط با مشتریان 
اس��ت. در این محیط صمیمی و خودمانی می توانیم با یکدیگر در ارتباط 

باشیم و نیازهایمان را به اشتراک بگذاریم.

6 سوالی که قبل از استخدام اولین مدیر 
شبکه های اجتماعی باید از خود بپرسید

مدیران کسب و کارهای نوین امروزه بیشتر از نسل های قبلی خود بر 
ارزش و اهمیت شبکه های اجتماعی واقف هستند، اما با وجود اینکه همه 
می دانیم ش��بکه های اجتماعی چه نعمت بزرگی برای کس��ب و کارمان 
هس��تند، ولی چیدن یک استراتژی مناسب برای حضوری قدرتمند در 

این پلتفرم ها برای اکثر ما یک کار بسیار مشکل است.
اینج��ا دقیقا همان جایی اس��ت ک��ه به کمک یک مدیر ش��بکه های 
اجتماعی نیاز دارید. این شخص می تواند حجم کاری شما را کمتر کرده 
و یک استراتژی مناسب برای حضور قدرتمند کسب و کارتان در فضای 
آنالین را تهیه کند که در نهایت منجر به کسب نتیجه می شود. خب بعد 
از اینکه دریافتید که به کمک یک مدیر شبکه های اجتماعی نیاز دارید، 

حاال باید به دنبال شخص مناسب برای تصدی این موقعیت بگردید.
اگر جست وجویی در فضای آنالین داشته باشید، با افراد زیادی مواجه 
می شوید که ادعا می کنند مدیر شبکه های اجتماعی هستند یا اگر آگهی 
اس��تخدام خود را در یکی از س��ایت های کاریابی آنالین منتش��ر کنید، 
رزومه های زیادی را دریافت خواهید کرد، اما سوال این است که چگونه 
می توان از بین گزینه های متعدد، یک ش��خص واجد شرایط را انتخاب 
کرد؟ این شخص باید چه ویژگی ها، خصوصیت ها و مهارت هایی داشته 
باش��د تا به عنوان یک مدیر مناسب شبکه های اجتماعی در نظر گرفته 

شود.
قبل از این اقدام به استخدام شخصی برای مدیریت کردن حساب های 
کاربری تان در شبکه های اجتماعی کنید، باید شش سوال زیر را از خود 

بپرسید.
آیا این شخص برند شما را می فهمد؟

حضور در شبکه های اجتماعی و داشتن یک صدای واحد برای برند در 
واقع دو روی یک س��که هستند. مطالبی که در شبکه های اجتماعی تان 
به اشتراک می گذارید باید با پیام برند هم راستا باشند و از سیاست های 
آن تخطی نکنند. ایده های محتوایی برای پلتفرم هایی مانند فیس بوک، 
توییتر و اینستاگرام باید یک پیام واحد را به مخاطبان منتقل کنند. اگر 
ش��خص مدیر شبکه های اجتماعی نتواند پیام برند را به صورتی یکسان 
درک و منتشر کند، این شخص قطعا گزینه مناسبی برای شما نخواهد 

بود.
نکت��ه: یک مدیر خوب ش��بکه های اجتماعی قادر اس��ت تا با صدای 
برند شما وفق پیدا کرده و در سریع ترین زمان بفهمد که چگونه باید با 

مخاطبان ایده آل کسب و کار شما در فضای آنالین ارتباط برقرار کند.
آیا این شخص می تواند چندین کانال را مدیریت کند؟

اگر هدف ش��ما این اس��ت که کس��ب و کارتان در کانال های مختلف 
اجتماعی حضور داش��ته باش��د و فق��ط روی یک کان��ال خاص تمرکز 
نمی کنید، باید ببینید ش��خص کاندیدای مدیریت شبکه های اجتماعی 
آیا قادر به مدیریت چندین کانال به صورت همزمان هست یا خیر. یک 
مدیر موثر، فقط روی حافظه قوی و مهارت های چند وظیفگی خود تکیه 
نمی کند. او باید با ابزارهای مناسب که بهره وری کار مدیریت شبکه های 

اجتماعی را باال می برند هم آشنا باشد.
نکته: مطمئن ش��وید که اولین مدیر ش��بکه های اجتماعی که برای 
س��ازمان خود اس��تخدام می کنید کار با نرم افزارهای مدیر ش��بکه های 
اجتماعی را به خوبی می داند. اس��تفاده از یک��ی از ابزارهای رایج در این 
حوزه نشان می دهد که شخص مورد نظر آماده است تا کسب و کار شما 

را در چند کانال اجتماعی رشد دهد.
آیا این شخص به همکاری متعهد است؟

شخص مدیر شبکه های اجتماعی الزم نیست که هر روز در دفتر کار 
شرکت حضور داشته باشد. او ممکن است به صورت ریموت و فول تایم 
برای س��ازمان شما کار کند، اما نکته ضروری در اینجا آن است که این 
شخص باید به همکاری با شما تمایل و اشتیاق داشته باشد. این به این 
معنا اس��ت که او نباید خود را یک تافت��ه جدابافته از تیم بداند. او برای 
اینکه بتواند کار مدیریت شبکه های اجتماعی را به صورتی موثر به پیش 

ببرد باید در جریان امور مربوطه قرار بگیرد.
بنابراین آش��نا بودن با ابزارهایی مانند اس��لک یا ترلو برای کسانی که 
می خواهند به عنوان مدیر شبکه های اجتماعی استخدام شوند ضروری 
است. اگر شخص کاندیدا پیش از این سابقه کار کردن با چنین ابزارهایی 

را داشته باشد، می توانید به همکاری موثر او امیدوار باشید.
آیا این شخص مهارت های نویسندگی دارد؟

یک مدی��ر باتجربه ش��بکه های اجتماعی می داند که ب��رای افزایش 
مش��ارکت و فروش، پست کردن یک عکس زیبا کفایت نمی کند و این 
نوش��تن متن های خوب و جذاب است که مشارکت کاربران را به همراه 
می آورد و آنها را به مش��اهده بیشتر تشویق می کند. او باید مخاطبان را 

وادار به خرید کند یا حداقل پایه های تعامل با آنها را شکل دهد.
در مصاحبه ش��غلی، از ش��خص مورد نظر بخواهید که چند پاراگراف 

یا هدالین برای تان بنویسد تا مهارت های نویسندگی او را محک بزنید.
آیا شخص کاندیدا حضوری قدرتمند در شبکه های اجتماعی 

دارد؟
یک مدیر ش��بکه های اجتماعی که خودش در این ش��بکه ها حضور 
ندارد قطعا نمی تواند گزینه مناس��بی برای شما باشد، بنابراین زمانی که 
رزومه های زیادی به دس��ت تان می رسد و می خواهد از بین این گزینه ها 
یک گزینه مناسب و با استعداد را انتخاب کنید، ببینید که شخص مورد 

نظر در چه پلتفرم های اجتماعی حضور دارد.
فق��ط تع��داد فالوورهای او در اینجا مهم نیس��ت؛ بلک��ه کیفیت این 
فالوورها اس��ت که اهمیت دارد. آی��ا فالوورهای او متخصصان صنعتی و 
اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی هستند؟ همچنین به نوع محتواهایی 
که این شخص با دنبال کنندگان خود به اشتراک می گذارد نیز نگاه کنید. 
پروفایل اجتماعی کاندیدای مورد نظر به خوبی نشان می دهد که او چقدر 

با این فضا آشنایی دارد.
آیا این شخص یک آنالیزور است؟

کار یک مدیر شبکه های اجتماعی این نیست که فقط پروفایل های 
اجتماع��ی را به روز نگ��ه دارد، بلکه او همواره باید ب��ه دنبال بهبود 
اوضاع باش��د. داش��تن یک ذهن آنالیزوری می تواند برگ برنده این 
بازی س��خت را به دست ش��ما بدهد؛ زیرا ذهن آنالیزور به این معنا 
اس��ت که شخص همواره به دنبال کش��ف و آزمایش استراتژی های 

جدید می رود.
آش��نایی با نحوه گزارش دادن بازگشت سرمایه مهارت دیگری است 
که یک مدیر شبکه های اجتماعی باید از آن آگاهی داشته باشد. بنابراین 
مطمئن شوید که کاندیدای مورد نظرتان با مفهوم آنالیز آشنا است و کار 

با ابزارهای آنالیزی این حوزه را به خوبی می داند.
daartagency :منبع
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 اکثر شرکت ها پس از رشد
نوآوری را متوقف می کنند

دالیل افول نوآوری در ش��رکت های رشدیافته، لجستیک، عدم 
ارتباط یا کمبود بودجه نیس��ت؛ بلکه وجود دو مشکل اساسی در 
چارچوب های ذهنی آنها را گرفتار روزمرگی می کند. سازمان شما 
برای تبدیل شدن به کسب وکاری که مورد اعتماد نسل های مختلف 
باش��د، باید در بلندم��دت به نوآوری خود ادام��ه دهد. طبق گفته  
نیس فروم، یکی از بنیان گ��ذاران پلتفرم بینش کاربر آلفا، نوآوری 
پایدار در بازار کنونی باتوجه به تغییر س��ریع سلیقه مشتری، حتی 
برای برندهای هزاره نیز به امری دش��وار بدل شده است. دوران آن 
زمانی که وقت کافی جهت تمرکز محض بر افزایش مقیاس و توسعه  
کس��ب وکار خود داشتید، دیگر به سر آمده است. اما فروم می گوید 
مشکل فقط سیالیت بیش از حد بازار نیست؛ دو مسئله  ذهنی دیگر 
نیز وجود دارد که مانع باالبردن مناس��ب مقیاس و حفظ اشتیاق و 
ش��عله  خالقیت سازمان در طول مسیر می شود. فروم ادعا می کند: 
برخی از رهبران کسب وکار، پس از چندین سال کار در یک صنعت 
و آش��نایی با رموز کار، احساس می کنند هر آنچه الزم بوده را یاد 
گرفته اند و این دقیقاً نقطه شروع افول نوآوری است. اعتمادبه نفس 
حاصل از تجربه می تواند چشمان یک رهبر را در برابر تغییرات بازار 
و نیاز به بازآفرینی پیوس��ته  کسب وکار خود کور کند. و پس از آن 
پای نیاز پذیرفته ش��ده ای به قابلیت اندازه گیری دقیق و مبتنی بر 
واقعیات به میان می آید: درحالی که ش��رکت ها انگیزه های واضحی 
برای رش��د و افزایش مقیاس کس��ب وکار دارند، اغلب مشوق های 
درس��تی برای نوآوری ندارند، زیرا اندازه گیری نوآوری به طور ذاتی 
دش��وار است. بدون شاخص های عملکردی س��نتی، رهبران برای 
انگیزش تیم خود حول این مفهوم با مش��کل مواجه هس��تند. در 
عوض آنها اهداف ملموس��ی مانند افزایش مشارکت یا دستیابی به 
انتظارات را دنبال می کنند که ما آن  را به عنوان نقطه  عطفی برای 
شرکت ها می دانیم. هنگامی که یک تیم حول این اهداف سازماندهی 
می شود، توانایی نوآوری شدیداً کاهش می یابد. حتی اگر بتوانید از 
تخصص خود اس��تفاده کرده و تیم و س��هامداران خود را متقاعد 
کنید که پیش��رفت همیشه اعداد و ارقام نیست، بعد از آن باید در 
مورد حوزه ای که واقعاً می خواهید تالش های نوآوری خود را به آن 
معطوف کنید، روشن و شفاف باشید. این امر نیاز به اخذ بازخورد و 
ارتباط مستقیم با مشتریان دارد و درحالی که طبیعتاً باید از روندها و 
تغییرات آگاهی داشته باشید، باید درباره  فرآیندهای سرمایه گذاری 
در فرصت های معتبر نیز فکر کنید. فروم می گوید: شرکت ها تمایل 
دارند فعالیت های نوآوری و افزایش مقیاس خود را به صورت مستقل 
از یکدیگر در نظر بگیرند، اما تحقق نوآوری هنگامی که با تالش های 
نظام مند افزایش مقیاس هماهنگ  شود، بیشتر از همیشه مثمرثمر 
خواهد بود. به عنوان مثال، فروم زیراکس و اپل را مقایس��ه می کند. 
زیراکس وقتی رابط گرافیکی کاربر )GUI( را اختراع کرد، فرصت 
شگفت انگیزی داشت، اما آنها بر محصوالت موجود متمرکز ماندند 
و موفق به تجاری س��ازی آن نش��دند. آنها نتوانستند این ظرفیت 
گسترده را ببینند و برای کارکنان خود هیچ مشوق یا قابلیتی جهت 
آزمایش فراهم نکردند. بااین حال، اپل حداکثر بهره را از این ایده برد 
تا به اولین ش��رکت تریلیون دالری در جهان تبدیل شود. در ادامه 
س��ه نکته  اساسی برای حفظ عادات نوآورانه همراه  با رشد مقیاس 

شرکت ارائه می شود:
1. ذهنیت رشد را تشویق کنید

از هم��ان روزی  ک��ه محصول��ی را ب��ه بازار عرض��ه می کنید، 
اعتبار و جایگاهی کس��ب کرده و به ط��ور فزاینده ای تحت تاثیر 
پیش فرض ه��ای خود ق��رار خواهید گرفت، اما مهم نیس��ت که 
چه مدت در صنع��ت بوده اید، ذهن خود را باز نگهدارید و برای 
یادگیری مش��تاق بمانید. این کار به هماهنگی و سازگاری شما 
در ی��ک محی��ط پویا کمک می کند. اگر به ی��ک مدل و الگو در 
ای��ن زمینه نیاز دارید، س��اتیا نادال، مدیرعامل مایکروس��افت را 
در نظ��ر بگیری��د. قبل از او، مایکروس��افت بیش ازحد بر ویندوز 
متمرک��ز بود، اما نادال بر همکاری همدالنه تأکید کرد و رویکرد 
باال به پایین را برای پ��رورش فرهنگ یادگیری به کار گرفت. او 
به ش��رکت کمک کرد تا ارزش انعطاف پذی��ری در فکرکردن و 
استفاده از فرصت ها را ببیند و توانست شرکت را متقاعد کند که 
 Microsoft انتخاب سرویس های ابری )به عنوان مثال، آژور و
3۶۵( مسیر درس��تی بود. این تحول، مایکروسافت را به رقیبی 
سرس��خت در برابر کس��ب وکارهای دیگر تبدیل کرده است که 

ایده های فوق العاده خاص خود را خلق می  کند.
2. سرعت کسب بینش سازمان را افزایش دهید

جف بزوس در نامه ای به س��هامداران در س��ال ۲017، چارچوب 
تصمیم گیری مورد استفاده توسط سازمان برای ارزش آفرینی مستمر 
و سریع در بازار را نشان داد: اکثر تصمیمات احتماالً باید با چیزی در 
حدود 70درصد اطالعات مورد نیاز گرفته شود. اگر برای 90درصد 
منتظر بمانید، در اغلب موارد، احتماالً کند و آهس��ته خواهید بود... 
اگر از توانایی اصالح مسیر خوبی برخوردار باشید، اشتباهات می تواند 
کم هزینه تر از انتظار ش��ما باشد، درحالی که آهسته بودن قطعاً برای 
ش��ما گران تمام خواهد ش��د. به عنوان یک قانون، آمازون کارکنان 
را تش��ویق می کند تا به سرعت 70درصد از اطالعات موردنیاز برای 
تصمیم گیری را تولید کنند، تا زمانی که آن تصمیم با تکرار س��ریع 
اصالح شود. شرکت ها می توانند تجارب منحصربه فردی را از طریق 
انجام ریس��ک های کوچک خلق کنند. این امر بینش مستقیم را به 
ترجیحات مش��تری وارد می کند، سپس می توان بر پایه آن بینش 
اقدام کرد. تحقیقات نشان می دهد که افراد تمایل دارند با اطالعات 
کمتری نسبت به آنچه فکر می کنند، تصمیم گیری کنند؛ هرچند 
اگر ش��یوه  بزوس را اتخاذ کنید و به صورت منطقی حجم اطالعاتی 
را که کس��ب کرده و تجزی��ه و تحلیل می کنید را کاهش دهید، به 

احتمال زیاد هیچ چیزی را فدا نخواهید کرد.
3. داستان های موفقیت را به نمایش بگذارید

درحالی ک��ه موافق��ت و پذیرش باال به پایین، فضای مناس��ب 
و انگیزه ه��ای الزم برای پیش��رفت مس��تمر را ایج��اد می کند، 
رفتارهای ریش��ه ای و تثبیت شده یک ش��به تغییر نخواهد کرد. 
در س��ازمان های بزرگ، موفقیت باید به نمایش گذاش��ته شود، 
ترویج داده ش��ود و گاهی اوقات سیاسی کاری شود. موفقیت ها 
باید به عنوان مسیری برای پیشرفت حرفه ای ارائه شود. دو روش 

قدرتمند برای انجام این کار، داده ها و داستان ها هستند.
INC/zoomit :منبع
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دیل کارنگی، نویس��نده مطرح آمریکایی اس��ت که نوشته های او نظیر 
آیین زندگی، دوس��ت یابی و سخنرانی از محبوبیت جهانی برخوردار شده 
اس��ت. درواقع وی به این قاعده ب��اور دارد که با جایگزین کردن برخی از 
عادت های خود، می توان تغییرات اساس��ی را در زندگی و کار ایجاد کرد. 
اگرچه در نگاه اول ممکن اس��ت به نظر برس��د که نوش��ته های وی تنها 
در زمینه موفقیت ش��خصی کاربرد دارد، با این حال وی تا قبل از ش��روع 
کار نویس��ندگی در مزرعه ای زندگی می کرده که در آن کسب وکاری را از 
فرآورده های شیر به راه انداخته که کامال موفق بوده است. به همین خاطر 
نیز وی تجربه های خود را در زمینه فروش نیز در کتاب های خود ذکر می-

کند. درواقع او از جمله افرادی است که با مشکالت متعدد و شکست های 
گوناگون مواجه شده و به همین خاطر به خوبی می تواند این مسائل را در 
س��ایرین ریشه یابی کرده و راهکارهای مناسبی را برای رفع آنها ارائه دهد. 
جالب اس��ت بدانید که بسیاری از کارآفرینان موفق جهان از شاگردان وی 
بوده اند. با توجه به کارنامه درخشان این نویسنده توانا، نظرات وی می تواند 
راهنمای عمل بسیار خوبی برای افراد مختلف باشد. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی 9 راز موفقیت از نگاه او خواهیم پرداخت.
1-از انتقاد، قضاوت و شکایت اجتناب کنید 

هر فردی می تواند انتقاد کرده و سایرین را مورد قضاوت خود قرار دهد. 
درواقع این دس��ته از افراد نسبت به همه چیز با دید منفی نگاه می کنند. 
با این حال این اقدام هیچ تغییری را در وضعیت آنها و افراد پیرامون شان 
ایجاد نخواهد کرد. درواقع ریشه بسیاری از ابراز نارضایتی ها در عدم توانایی 
خود افراد بوده و به علت این امر که نمی توانند عملکرد مورد نظر خود را 
داش��ته باشند، در اقدامی تدافعی سایرین را مقصر تلقی می کنند. در این 
رابطه الزم اس��ت تا برنامه ای برای رشد مداوم خود داشته باشید. این امر 
نه تنها زمان شما را برای فکر کردن در رابطه با موارد منفی کاهش خواهد 
داد، بلکه باعث خواهد ش��د تا بتوانید با غلبه بر ضعف های خود از آرامش 
خاطر و استرس کمتری برخوردار شوید. در نهایت توجه داشته باشید که 
موقعیت و ش��رایط هر فرد و شرکتی با سایرین متفاوت بوده و همین امر 
باعث می شود تا مقایسه ها حداقل با معیارهای رایج امری کامال نادرست به 
نظر برسد. بدون شک برای فرد و یا شرکتی که برنامه ای درست برای بهبود 
خود داشته باشد، این دسته از مسائل بدون اهمیت خواهد بود. در نهایت 
این امر که در ازای انتقادهای بیهوده به عنوان مشوق و کمک رسان سایرین 
عمل کنید، باعث خواهد ش��د تا س��ایرین نیز رفتاری مشابه شما داشته 
باشند که خود امنیت و آسایش کاری خاصی را به همراه خواهد داشت. در 
این رابطه توجه داشته باشید که ریشه بسیاری از خستگی های ناشی از کار 
افراد نه به علت فشار کاری آنها بلکه تنها به خاطر استرس و عصبانیت های 
بی موردی است که با عدم انجام سه مورد معرفی شده، می توانید به آسانی 
آن را برطرف کنید. این امر اگرچه در ابتدا ممکن است کمی سخت به نظر 
برس��د، با این حال به مرور زمان این عادت جدید جایگزین عادت مخرب 
قبلی خواهد ش��د که بدون شک تحولی در وضعیت کاری و حتی زندگی 

شخصی شما به همراه خواهد داشت. 
2-به احساسات خود بها داده و سبک خاص خود را برای ابراز 

آن داشته باشید 
بدون توجه به احساس��ات، بدون ش��ک ش��ما تبدیل ب��ه روبات هایی 
خواهید ش��د که صرفا وظایف مش��خصی را انجام می دهند. با این حال 
ش��ما در بهترین حال ممکن نی��ز نمی توانید یک روبات باش��ید، علت 

این امر نیز آس��تانه تحمل و خس��تگی هایی است که متوجه هر انسانی 
خواهد ب��ود. در این رابطه فراموش نکنید که بس��یاری از خالقیت ها و 
راهکارهای کاری تنها زمانی به س��راغ ش��ما خواه��د آمد که بتوانید به 
خوبی احساس��ات خود را شکوفا کرده و آن را مدیریت کنید. در نهایت 
با توجه به این امر که مشتریان شما نیز از انسان هایی شبیه به خودتان 
تشکیل ش��ده اند، عدم توجه به این مس��ئله باعث خواهد شد که حتی 
در زمین��ه تبلیغات نیز کامال ناموفق ظاهر ش��وید. فراموش نکنید که با 
پیدا کردن مواردی که باعث ایجاد حس خوب در ش��ما و اطرافیان تان 
خواهد ش��د، می-توانید آنها را برای کاهش حس های بد که بدون شک 
در راندم��ان کاری و انگیزه ش��ما تاثیر مخربی را خواهد داش��ت، مورد 
اس��تفاده قرار دهید. در این رابطه الزم اس��ت تا ای��ن نکته را به خاطر 
داشته باشید که رمز موفقیت شما در هر زمینه کسب وکاری، در ارتباط 
مس��تقیم با میزان لذت ش��ما از آن خواهد بود. به همین خاطر نیز باید 
به دنبال حفظ و یا تقویت حس های مثبت به عنوان مش��وق-های خود 

برای حرکت رو به جلو باشید.
3-ارتباطات کالمی خود را افزایش دهید 

هیچ فرد موفق��ی را نمی توانید پیدا کنید که از ق��درت برقراری روابط 
خوبی بهره مند نباش��د. به همین خاطر نیز می توان در کارنامه بس��یاری 
از مدیران چندین دوره فروش��ندگی در راس��تای افزایش مهارت ارتباطی 
و باالبردن قدرت نفوذ در دیگران را مش��اهده کرد. در نهایت هنگامی که 
به فردی اجتماعی تبدیل ش��وید، در محیط ش��رکت نیز با کارمندان و یا 
همکاران خود ارتباط عمیق ت��ری را ایجاد خواهید کرد که این امر زمینه 
رشد و ترقی فردی و جمعی را به همراه خواهد داشت. جالب است بدانید 
که آمارها در رابطه با این دسته از افراد حاکی از بها دادن بیشتر به منافع 
جمعی است. به همین خاطر نیز امروزه در تقریبا تمامی شرکت های بزرگ، 
این مهارت به عنوان یکی از معیارهای مهم استخدامی محسوب می شود. 

4-موفقیت های دیگران را مورد ستایش و تشویق قرار دهید 
با حس��ادت و تالش برای ضربه زدن به دیگران، هیچ گاه به قدرت شما 
افزوده نخواهد ش��د. با این حال تش��ویق سایرین نه تنها به تقویت روحیه 
آنها کمک خواهد کرد، بلکه باعث ایجاد حس خوب در شما و ترغیب آنها 
برای عمل مش��ابه خواهد شد. فراموش نکنید که در دنیای کسب وکار به 
هر میزانی که از دوس��تان و شرکای بیشتری برخوردار باشید، کمتر دچار 
مش��کل خواهید ش��د. درواقع هنگامی که به این باور برس��ید که شما در 
رقابت با هیچ فردی قرار ندارید، قادر خواهید بود تا برنامه ریزی درس��تی 
برای پیش��رفت خود داشته باشید و به شکلی درست تنها از گذشته خود 
پیش��ی بگیرید. آمارها در این رابطه حاکی از آن است که تشویق سایرین 
باعث از بین رفتن غرور کاذب خواهد شد که بدون شک مزیت بزرگی برای 

هر فرد محسوب می شود. 
5-از اشتباهات خود درس بگیرید 

نقطه ش��روع کسب تجربه از اش��تباهات این است که در ابتدا آنها را به 
خوبی بپذیرید. در این رابطه همواره مش��اهده می ش��ود که برخی از افراد 
نگرانی بیش از حدی در رابطه با مقوله شکست داشته و همین امر باعث 
می ش��ود تا آنها نتوانند از فرصت های موجود به خوبی اس��تفاده کنند. با 
نگاهی به تمامی اقدامات بزرگ نیز به میزانی ریسک و شهامت در آنها پی 
خواهید برد. به همین خاطر نیز بهتر است تا زمانی که عمر شما به پایان 
نرس��یده است، نگرش خود را نس��بت به این مسئله تغییر داده و آن را به 
عنوان یک کالس درس بس��یار خوب در راستای کسب تجربیات بی نظیر 
تلق��ی کنید. با این حال الزم اس��ت تا نتایج تحلیل های ش��ما به صورت 

مکتوب درآورده شود تا با تکرار مجدد آنها مواجه نشوید. 

6-به افراد اجازه صحبت کردن را بدهید 
همواره این احتمال وجود دارد که برخی از مس��ائل از دید ش��ما پنهان 
مانده باشد. به همین خاطر نیز بسیار مهم است که سایرین را به صحبت 
کردن تش��ویق کنید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که افراد هنگامی 
که بتوانند به راحتی صحبت کنند، آرامش بیشتری را خواهند داشت که 
بدون شک در عملکرد آنها تاثیر مثبت بسزایی را خواهد داشت. به همین 
خاطر این امر نه تنها در رابطه با کارمندان، بلکه در زمینه مش��تری مداری 
نیز می تواند به یک فاکتور برای افزایش ش��انس موفقیت شما در فروش و 
جلب رضایت آنها تبدیل شود. بدون شک با این اقدام قادر خواهید بود تا 

به رضایت شغلی کارمندان و رضایت مشتریان خود بیفزایید.
7-مدیریت زمان را جدی بگیرید 

بدون اولویت بندی مناسب، تصور موفقیت امری کامال دشوار خواهد بود. 
درواقع ش��ما از زمان محدودی برخوردار هستید که نوع مدیریت آن برگ 
برنده خواهد بود. در این رابطه بس��یاری از افراد تنها به زمان بندی انجام 
کارهای خود می پردازند. این امر در حالی است که در ابتدا باید اقدامات را 
در جایی مکتوب کرده و برای هر یک از آنها امتیازی را قائل شوید. سپس 
ق��ادر خواهید بود تا آنها را براس��اس امتیازاتی ک��ه داده اید، طبقه بندی و 
اولویت بخشی کنید. اگرچه در این رابطه استفاده از نظر مشاوران می تواند 
ش��ما را با انواع تکنیک ها و راهکارها آشنا سازد، با این حال این امر نباید 
باعث شود تا شما خود در این رابطه اقدامی را صورت ندهید. بدون شک هر 
فردی بهتر از سایرین نسبت شرایط، توانایی ها و نیازهای خود آگاه بوده و 
می تواند بهترین برنامه را اتخاذ نماید. به همین خاطر در این رابطه مقایسه 

و استفاده از برنامه سایر افراد، اقدامی کامال نادرست خواهد بود. 
8-ترس های خود را کنار بگذارید 

بس��یاری از مردم به راحتی زندگی خود را به علت ترس های شان در سطح 
محدودی نگه می دارند. این امر در حالی است که هر فردی می تواند آغازگر یک 
فصل جذاب از زندگی خود باشد. با این حال بسیاری از ترس ها به مانند سدی 
محکم باعث می شوند تا افراد تنها به دنبال حفظ وضع موجود و سطحی کامال 
مشخص باشند. در این رابطه بزرگترین ترس هر فردی شکست محسوب می-
شود. این امر در حالی است که شکست تنها یک توقف کوچک و به معنای نیاز 
به رشد بیشتر است. درواقع هیچ شکستی را نمی-توان پایان کار تلقی کرد. در 
این رابطه حتی افراد ورشکسته زیادی را می توان مثال زد که با شروعی مجدد 
حتی به وضعیتی بهتر از گذشته دست پیدا کرده اند. به همین خاطر نیز الزم 
است تا آستانه تحمل خود را افزایش داده و به مسیری که برای خود ترسیم 
کرده اید، ادامه دهید. درواقع افراد موفق، شکست خورده هایی هستند که تسلیم 
نشده و همواره به سمت جلو گام برمی دارند. درنهایت با تسلیم نشدن به این 
نکته پی خواهید برد که ریشه بسیاری از ترس ها و ماهیت بسیاری از موانع، 

ذهنی بوده و هیچ غیرممکنی وجود نداشته است. 
9-به هرکاری که انجام می دهید عالقه داشته باشید 

بدون اش��تیاق کافی ش��ما قادر نخواهید بود تا در برابر فشارها و موانع 
ایستادگی کرده و به دنبال پیشرفتی مداوم و همیشگی باشید. با نگاهی به 
محیط پیرامون خود به این نکته پی خواهید برد که افراد موفق، سرحال تر 
از سایرین از خواب بیدار شده و به محل کار خود می روند. به همین خاطر 
نیز تمامی مشاوران توصیه می کنند که کسب وکاری را برای خود انتخاب 
کنید که به آن بیشترین تمایل را دارید. با این حال در صورتی که شرایط 
برای تحقق ایده آل های ش��ما فراهم نبوده است، با راهکارهایی می توانید 
نگرش خود را نس��بت به موقعیت شغلی فعلی خود تغییر داده و عملکرد 

خود را دگرگون سازید. 
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد-  در دومین جلسه کمیسیون تخصصی 
آب زیر مجموعه شورای راهبردی طرح جامع شهر اصفهان مدیر 
دفتر فنی و خدمات مهندس��ی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان گفت:طرح جامع شهر اصفهان باید به گونه ای تدوین شود 
زمینه که  ارائه خدمات پایدار پیرامون تامین آب ش��رب و جمع 
آوری ،انتقال و دفع بهداشتی فاضالب شهری  فراهم شود چرا که 
 )WSC(  اکنون باید بجای واژهطرح جامع از جمله شهر آب پایه
استفاده شود بطوریکه مبنای طراحی وتوسعه شهری  پتانسیل 
تامین آب باشد  محسن صالح افزود: طرح آمایش سرزمین، بر دو 
اصل جمعیت و زمین استوار است، بگونه ایی که  سایر عوامل را 
در خدمت این دو فاکتور اساسی قرار می دهد این در حالیست که 
عناصر محوری و پایه، فقط جمعیت و زمین نیستند ، بلکه مسئله 
حائز اهمیت در طرح های  آمایش س��رزمین و جامع ،پتانسیل  
تامین  آب است که تعیین می کند تا چه میزان اجازه بارگذاری 
داریم. وی توسعه شهررا مستلزم وجود زیرساختهای الزم دانست 
و عنوان کرد: درطرحهای  توسعه شهری باید  طبیعت ، تاریخچه 
شهر و روند تغییرات آن شناسایی شود همچنین توسعه شهر باید 
مبتنی بر ظرفیت حوضه آبریز صورت گیرد و نیز دسترسی پایدار 
س��اکنین حاشیه رودخانه، ذینفعان و ذی مدخالن به منابع آبی 
مدنظر قرار گیرد. مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه  در  مبانی طراحی و مدیریت 

ش��هری موضوع تامین آب شرب باید لحاظ شود عنوان کرد: در 
مدیریت شهری موضوع  افزایش تقاضا و مسائل  مربوط به کمیت 
و کیفیت آب باید مورد بررسی قراگیرد تا در ارائه خدمات پایدار 
خللی ایجاد نشود. صالح با اشاره به توسعه شهر اصفهان گفت:در 
سال 13۸۵ افق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به پایان رسید این 
در حالیس��ت که در این 1۲ سال طبق برآوردهای صورت گرفته 
حدود ۴0 درصد به تعداد انش��عابات آب افزوده ش��ده است.اما با 
وجود افزایش تعداد مشترکین و کاهش منابع تامین آب با اعمال 
راهکارهای مدیریتی و استفاده از تکنولوژی توانسته کمبود ها را 
مدیری��ت کند وی محدودیت منابع آب��ی را یکی از چالش های 
بزرگ در تامین آب شرب مشترکین برشمرد و خاطرنشان ساخت: 
نهایت ظرفیت آبرس��انی تصفیه خانه باباش��یخعلی11,۵الی 1۲ 

مترمکعب در ثانیه است این در حالیست که نیاز آبی مشترکین در 
ایام پیک مصرف  بین 1۴ تا 1۴,۵ مترمکعب در ثانیه می باشدو از 
سویی در سالهای اخیر با فصلی شدن رودخانه زاینده رود از ۴00 
حلقه چاه در مدار قرار داشته اند هم اکنون حدود 133 حلقه چاه 
دارای آبدهی محدودی می باشد. که عدم آبدهی چاهها ناشی از 
فقر س��فره آبهای زیر زمینی اس��ت که حاصل عدم جاری بودن 
رودخانه زاینده رود می باشد  صالح مدیریت مصرف و تقاضا را رمز 
موفقیت تامین آب شرب مردم در اصفهان دانست و عنوان کرد: 
در س��الهای اخیر به رغم محدودیت شدید منابع آبی ، آب شرب 
مردم در سطح استان تامین شد که این امر ناشی از مدیریت بهینه 
مصرف آب در اصفهان می باشد وی به میزان مصرف سرانه آب در 
اصفهان اشاره کرد و عنوان نمود:در سال9۶ سرانه مصرف آب در 
اصفهان حدود 1۵۴ لیتر درشبانه روز بوده که این مهم بر مبنای 
تالش هایی که در عرصه اقدامات  فنی ومهندس��ی ،بهره برداری 
و فرهنگی محقق شده است  الزم بیادآوری است در این نشست 
ضمن مرور  سابقه ۵3 ساله تامین آب شرب و جمع آوری فاضالب 
شهر اصفهان وضعیت فعلی شهر از لحاظ وجود زیرساختهای آب 
و فاضالب مورد بررسی قرار گرفت  همچنین پتانسیل تامین آب 
در افق سی س��اله پیش رو برآورد گردید  ونیز نخبگان واعضای 
کمیسیون با ارائه نقطه نظراتی  راهکارهای تامین خدمات پایدار 

را بیان کردند

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر بازرگانی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس اعتماد به شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی 
و دانش بنیان در تامین مواد و قطعات مورد نیاز این پاالیشگاه را یکی 

از دستاوردهای بزرگ در سال حمایت از کاالی ایرانی عنوان کرد.
اعتماد به دانش و کیفیت داخلی: عماد زارعی در تش��ریح این 
خبر بیان داش��ت: در این راستا شناس��ایی تولیدکنندگان داخلی و 
ش��رکت های دانش بنیان در زمینه مواد شیمیایی و ساخت قطعات 
یدکی تجهیزات اصلی پاالیشگاه را از طریق حضور در نمایشگاه های 
تخصصی و بازدید از صنایع مختلف در دستور کار قرار دادیم و توانستیم 
مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری  با استفاده حداکثری از توان این 
ش��رکت ها و ایجاد بستر مناس��ب، حمایت از سازندگان داخلی را به 
صورت عملی اجرایی کنیم . وی به ذکر مصادیقی در این باره پرداخت 
و اظهار داش��ت: کاتالیس��ت های مورد نیاز پاالیشگاه که از اهمیت 
بسیاری در فرآیند بنزین سازی برخوردار است، در انحصار کشورهای 
انگلیس، فرانسه و آمریکا قرار داشت اما به فضل الهی و با حمایت های 

صورت گرفته انحصار شکسته شد و یکی از شرکت های دانش بنیان 
توانس��ت ما را در این راه یاری کند. زارعی س��اخت پمپ های اصلی 
پروژه، برج ها، کوره ها و تجهیزات کمپرس��ورهای واحد بنزین سازی 
و سایر تجهیزات اصلی پاالیش��گاه توسط تامین کنن�دگان داخلی را 
اقدامی شگرف و  برجست�ه توص�یف ک�رد و اف�زود: در  زم�ینه تامین 
تجهیزات ابزار دقیق و برق همچنین تامین همه ی کابل های مورد نیاز 

نیز از ظرفیت داخلی استفاده کردیم. 
خرید از طریق بورس: وی به ثبت ش��رکت نفت س��تاره خلیج 
فارس در س��امانه بورس به عنوان ش��رکت اس��تراتژیک و ایجاد زیر 
ساخت مناسب جهت خرید مواد ش��یمیایی مورد نیاز پاالیشگاه از 
طریق این سامانه نیز اشاره کرد و بیان داشت: این اقدام عالوه بر صرفه 
اقتصادی باعث تضمین و اطمینان خاطر از کیفیت کاالی خریداری 

شده و ثبت معامله در سامانه معامالت بورس خواهد شد.
ثبت برند استار: مدیر بازرگانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
گفت: با توجه به اولویت نظام و دغدغه های دولت در راستای تسریع 
اهداف اقتصاد برون گرا و همچنین ضرورت تالش برای بهبود رش��د 
اقتصادی کشور و خروج از شرایط رکود بحث مدیریت نشان تجاری را 
مد نظر قرار دادیم چرا که یکی دیگر از پارامترهای تعیین کننده و مهم 
برای تصمیم گیری شرکت ها در حوزه صادرات است و شرکت نفت 
س��تاره خلیج فارس با ثبت برند تجاری STAR برای فرآورده های 

تولیدی خود گامی مهم در این عرصه برداشت.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان از ثبت ملی نخستین کارخانه تولید برق صنعتی 
کشور توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور خبر داد .  
مهندس قباد ناصری در تکمیل این خبر اظهار داشت : این کارخانه 
که هم اکنون به عنوان یکی از اجزای موزه گنجینه نفت بشمار می 
آید پس از طی تش��ریفات قانونی الزم به شماره ۴1۲1 در فهرست 
آثار ملی کش��ور توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
ثبت و به اس��تانداری خوزستان نیز ابالغ گردیده است .  مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ادامه داد : این کارخانه 

که در اوایل سالهای اکتشاف و شکل گیری صنعت نفت در منطقه 
تمبی در 10 کیلومتری جنوب شرقی از مرکز شهر مسجدسلیمان 
احداث گردید دارای 1۸ مگاوات قدرت تولید انرژی الکتریسیته بود 
و برق تولیدی آن توسط 7 خط توزیع 11 کیلو واتی به مناطق مورد 
نظر منتقل می شد .  وی افزود : به علت افزایش نیاز در سال 19۵0 
دو دس��تگاه توربین گازی در این کارخانه افزوده شد و این کارخانه 
تا اوایل دهه 70 تأمین کننده برق مورد نیاز صنعت نفت بود اما در 
آن زمان و پس از سالها فعالیت فراتر از برآورد عمر ژنراتورها از مدار 

خدمت خارج شد .

سـاری – دهقان - مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری گف��ت : به منظور ایجاد وحدت 
رویه وهماهنگی در امر س��وخت رس��انی نشست مشترک مناطق 
شمالی کشور برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی ، عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : نشست مشترک مدیران 
مناطق شمالی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با حضور 
مدیران مناطق س��اری ، چالوس و گیالن در مورخه 19/1۲/97 به 
میزبانی منطقه چالوس برگزار ش��د . عباس خلیل پور خاطر نشان 
کرد : این نشس��ت به منظور آمادگی و هماهنگی نوروزی و برنامه 
ریزی در امر س��وخت رس��انی ایام تعطیالت نوروز 9۸ انجام شد . 
خلیل پور اظهار داشت : این نشست با حضورمدیران و روسای تامین 
و توزیع ، روس��ای حمل و نقل ، روس��ای انبارها و روسای حراست 
مناطق شمال کشور تشکیل ش��د .  خلیل پور اظهار کرد : در این 
نشست مدیران مناطق سخنانی را از آمادگی نوروزی ایراد کردند و 

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ضمن 
تقدیر از برپایی این نشس��ت مطالبی را عنوان کرد . سبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت 
: مدیران مناطق شمالی با حضور دراین نشست ها در حقیقت مسیر 
خدمت گزاری را هموار می سازند و مشکالت مردم را با تصمیمات 
درست خود رفع می کنند . وی افزود : یکی دیگر از محاسن چنین 
نشستهایی بررسی نقاط مشترک ، ایجاد وحدت رویه وارتقاء سطح 

موجود است که بسیار موثر واثر بخش می باشد . رجب پور از اهمیت 
نظارت مناطق بر نحوه خدمت رسانی مجاری عرضه سوخت گفت 
و ادامه داد : نظارت می تواند به عنوان مهمترین اهداف تلقی شود 
که یکی از مش��کالت امروز است و توجه بیشتر به این امر، خدمت 
رس��انی کمی و کیفی را ارتقاء می بخشد .   مدیر منطقه ساری از 
نشس��تهای انجام شده به منظور آمادگی نوروزی در منطقه ساری 
گفت و تاکید داشت : در حال حاضر سوخت مورد نیاز ایام تعطیالت 
نوروز 9۸ در انبارنفت منطقه س��اری ذخیره شده است و هیچگونه 
نگرانی در امر سوخت رسانی به همشهریان و میهمانان نوروزی در 
حوزه منطقه س��اری وجود ندارد .  س��بحان رجب پور اذعان کرد : 
همدلی و همراهی مسئولین استان و همکاران ، خصوصا واحدهای 
حمل و نقل ، رانندگان نفتکشها ، جایگاهداران و فروشندگی ها و 
کلیه پرسنل مناطق شمالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران تاثیر بسزایی در مدیریت صحیح سوخت رسانی دارد که این 

امر در منطقه ساری محقق شده است .

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر دفتر مدیریت مصرف ش��رکت 
توزیع برق استان قم در جلسه با متولیان حوزه صنایع ،ادارات و کشاورزی 
برنامه های راهبردی گذر از پیک بار تابستان سال 9۸تشریح کرد.  داود 
س��لیمانیان گفت:برگزاری ۴0 جلسه آموزشی وتخصصی ، انعقاد تفاهم 
نام��ه همکاری با صنایع ، ادارات و کش��اورزی، ممیزی ان��رژی ادارات و 
دستگاههای اجرایی ، تشکیل اکیپ های بازرسی واحد های تجاری اداری 
و .. از جمله فعالیت های این دفتر در حوزه مدیریت پیک بار تابس��تان 
97بوده است. وی با اشاره به اینکه هزینه احداث نیروگاه و نگهداری آن 
بسیار باال و زمان بر است و همچنین مخاطرات زیست محیطی زیادی را 
در بر داردگفت:از مشترکین تقاضا داریم در ایام ۲۵ روزه پیک بار ماههای 
تی��ر و مرداد صنعت برق اس��تان را با صرفه جوی��ی در مصرف همراهی 
نمایند. مدیر دفتر مدیریت مصرف ش��رکت توزیع نیروی برق استان قم 

با اش��اره به اینکه در سال جاری ۵ میلیارد تومان پاداش بابت همکاری 
مشترکین پرداخت شده است افزود:این پاداش برای بخش کشاورزی بالغ 
بر۲۸1 میلیون تومان، بخش تجاری و اداری بیش از ۸09میلیون تومان 
و  در بخش صنعتی نیز بیش از س��ه میلیارد و ۶33 میلیون تومان بوده 

است. سلیمانیان با بیان این مطلب که بیش از ۶ هزار و سیصد مشترک 
صنعتی در اس��تان قم داریم ،اظهار داش��ت: مدیران صنایع با جابجایی 
تعطیالت هفتگی از روز جمعه به یکی از روزهای هفته، کاهش یا قطع 
بار ۲۴ ساعته، کاهش بار مصرفی در اوج بار، ذخیره عملیاتی می توانند 
شرکت توزیع را در کاهش بار تابستان آینده همراهی نمایند. وی ادامه داد: 
کشاورزان نیز می توانند با همکاری و خاموش کردن چاه های کشاورزی 
در س��اعت اوج بار )1۲ – 1۶ (  از پاداش" بیس��ت س��اعت برق رایگان 
" بهره مند ش��وند. وی گفت:در نظر داریم با همکاری استانداری کمیته 
پایش مصرف ادارات در سطح استان تشکیل و با ادارات پر مصرف برخورد 
شود. سلیمانیان تصریح کرد:دستگاههای ادارای می توانند با استفاده از 
مولدهای خود تامین ، جابجایی س��اعت کار و ... در ساعت اوج بار)11 تا 

13:30( در کاهش پیک بار همکاری الزم را داشته باشند.

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنشست اعضای  کارگروه راهبردی طرح جامع شهر اصفهان اعالم کرد:

در طرح آمایش سرزمین باید  زمینه ارائه خدمات پایدار تامین آب 
شرب و جمع آوری تصفیه فاضالب شهری  فراهم شود

راهکار شرکت نفت ستاره خلیج فارس برای کم اثر کردن تحریم ها؛

شناسایی تولیدکنندگان داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد :

نخستین کارخانه تولید برق صنعتی کشور در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

نشست مشترک مدیران نفتی مناطق شمالی

با حضور صاحبان صنایع استان قم؛

برنامه های راهبردی گذر از پیک بار تابستان آینده تشریح شد

رئیس سازمان صنعت،  معدن و تجارت استان سمنان خبر داد:
آغاز به کار نمایشگاه بهاره از 17 اسفندماه در سمنان

سمنان- مریم اسماعیل نژاد:   رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از آغاز به کار نمایشگاه بهاره ویژه فروش 
اقالم نوروزی در سمنان از 17 اسفندماه خبر داد.  بهروز اسودی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به ایام پایانی سال و نیاز مردم به اقالم و کاالهای ضروری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال فروش بهاره از تاریخ 17 اسفندماه 
به مدت ده روز در سمنان آغاز به کار میکند.  وی تصریح کرد: این نمایشگاه با 11۶ غرفه در حوزه عرضه مواد غذایی ، گل و گیاه 
، خشکبار ، شکالت و اقالم و کاالهای اساسی ویژه نوروز 9۸ همه روزه از ساعت 1۵ الی ۲۲ در محل نمایشگاه دائمی ، واقع در 
کیلومتر ۴ جاده دامغان دایر خواهد بود.  رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: با توجه به اینکه 
بخشی از فروشگاه های زنجیره ای استان در عرضه محصوالت و کاالهای مورد نیاز نقش اساسی دارند بخشی از فروشگاه ها در 
این نمایشگاه بهاره غرفه خواهند داشت. بهروز اسودی گفت: تدابیر الزم برای برپایی این نمایشگاه بزرگ استانی اندیشیده شده 
است و دستگاه های خدمات رسان با همکاری بنگاه های اقتصادی نیازهای اقشار جامعه را برآورده خواهند کرد. این مقام مسئول 
همچنین با اشاره به تامین میوه شب عید خاطرنشان کرد: حدود 3۵0 تن سیب و ۶00 تن پرتقال مخصوص تنظیم بازار ایام نوروز 
تامین و در سردخانه های استان انبار شده است که توسط 139 مرکز در سطح استان عرضه خواهد شد.  در این نشست در رابطه 
با چگونگی تامین کاالهای اساسی در ایام نوروزی و برنامه ریزی برای روند توزیع میوه شب عید در سمنان بحث و تبادل نظر شد.

در هفته منابع طبیعی ؛
کاشت ده ها اصله نهال با مشارکت نفتی ها در مسجدسلیمان

اهواز -شبنم قجاوند- آیین کاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور و 
مشارکت مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد .   این آیین با 
حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان – فرمانده 
، معاونان و جمعی از سربازان مرکز تعمیراتی کارخانجات تانک سازی مسجدسلیمان - رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری - انجمن های مردم نهاد حامی محیط زیست و اعضای آنها 
در محوطه کارخانه تانک سازی شهید فرخ نیا مسجدسلیمان برگزار شد .  طی این آیین ده 
ها اصله نهال توسط مدیرعامل و سایر مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای پاسداشت منابع طبیعی و گسترش 
فضای سبز در این محوطه غرس شد .  الزم به توضیح است شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای عالقمندی و تعهد 
خود به صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی از ابتدای نیمه دوم سال جاری تاکنون بیش از 30000 اصله نهال گونه های مثمر و غیر مثمر 

سازگار با اقلیم منطقه را میان شهروندان و متقاضیان بصورت رایگان توزیع کرده است .

تجلیل از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- رئیس دانش��گاه علوم پزشکي 
لرستان گفت: الگوهاي مادي که در جامعه رواج یافته  نهایت ظلمي بوده 
که در مورد زن رخ داده اس��ت. »دکتر کوروش ساکي« در مراسم تجلیل 
از بانوان نمونه دانشگاه با تبریک روز زن و اینکه خداوند فرشتگان را شاهد 
گرفته و خیلي از صفات خود را به زن داد چرا که پرورش یک انسان را به 
او سپرد، افزود: زنان مظهر عاطفه، محبت و عطوفت هستند. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي لرستان بیان کرد: اساس خلقت براساس جاذبه است و این جاذبه همان محبت است که خداوند بزرگترین صفت خود 
را که همان محبت است  به زن داد و این نشان مي دهد بانوان از جایگاه ویژه اي برخوردارند. دنیاي امروز زن را با این جایگاه الهي 
و تعالي سقوط داده و به فاز جسمي و مادي سوق داده است، سپس تالش کرده این موجود مانکن شود و خود را به نمایش بگذارد. 
وي عنوان کرد: الگوهایي مادي در جامعه وجود دارد و این نهایت ظلمي است که در مورد زن رخ داده است. حضرت فاطمه )س( در 
این مقطع الگوست و باید سیره ایشان سرلوحه زندگي همگان قرار گیرد. »ناهید پرویز پور« مدیرکل امور بانوان استانداري لرستان  
در مراسم تجلیل از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشکي اظهار کرد: یکي از ابعاد مهم شخصیتي حضرت زهرا )س( بحث فعالیت هاي 
سیاسي و اجتماعي ایشان است. این بانوي بزرگوار، زن سیاستمداري است که در کنار وظیفه خطیر مادري و همسري خود و در ابعاد 
مختلف اجتماعي و سیاسي حضوري فعال دارد . بعد از فوت پدر خطبه هاي غرایي را در محل حکومت ظلم و جور ادا مي کند و خطبه 
فدکیه ایشان بر همگان مشخص است  که چگونه حکومت ظلم و جور را زیر سؤال مي برد و اعتراض مي کند. مدیرکل امور بانوان 
استانداري لرستان گفت: بعد از پیروزي انقالب بانوان ما نیز در کنار وظیفه مادري و همسري خود نقش هاي بسیار زیادي در انقالب 
اسالمي داشتند، نقش آنان در انقالب و جنگ تحمیلي برکسي پوشیده نیست. زنان به تأسي از سیره این بانوي همام در همه ابعاد 
سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و ... حضور یافتند. وي در ادامه با اشاره به بحث بهداشت و سالمت خانواده گفت: یکي از معیارهاي اصلي 
توسعه یافتگي هر جامعه اي سطح بهداشت و سالمت جامعه و کشور بوده و این مهم پیش فرض توسعه یافتگي پایدار است. مدیرکل 
امور بانوان استانداري لرستان با بیان اینکه زن مدیر عاطفي خانواده است، عنوان کرد: احساسات و عاطفه یک زن در ارتباط با همسر 

و فرزندانشان حائز اهمیت است و باید به این مهم اهتمام ویژه داشت. 

در راستای فرهنگ سازی تفکیک پسماند شهر توسط شهرداری ساری انجام شد : 
آغاز بکار طرح شهرداران مدارس

سـاری - دهقان : شهردار ساری در دیدار با دانش آموزان مدارس ناحیه ۲ ساری تغییر 
الگوی مصرف را بهترین راه حل برای کاهش تولید زباله دانست و گفت: پیگیری ها و حمایت 
دانش آموزان در اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء نقش موثری در کاهش تولید زباله خواهد 
داشت. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری 
، در جلسه ای که با حضور مهدی عبوری شهردار مرکز استان ، مدیران شهرداری، ام البنین 
محمدی رییس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری و جمعی از دانش آموزان مدارس این 
ناحیه برگزار ش��د، عبوری ش��هردار ساری در سخنانی ضمن خوشامدگویی به دانش آموزان هدف از برگزاری این جلسه را انتخاب 
شهرداران مدارس از میان آنان و ترویج فرهنگ مشارکت پذیری دانش آموزان برای اداره مجموعه شهری توسط اهالی شهر عنوان کرد 
و اظهار داشت: بر اساس تجربیات گذشته و با توجه به نقش موثر دانش آموزان در فرهنگ سازی ، برگزاری این جلسات با محوریت 
تفکیک زباله از مبداء با حضور  آنان در دستور کار قرار گرفت. وی با قدردانی از همکاری و همراهی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ در 
راستای طرح تفکیک زباله از مبداء ، افزود: حمل زباله هزینه های زیادی را برای شهرداری ساری در پی دارد و بخش مهم این هزینه 
مربوط به تولید زیاد زباله می باشد و همه ما موظفیم تالش خود را در راستای کاهش زباله مضاعف کنیم. عبوری تغییر الگوی مصرف 
را بهترین روش در بحث  تفکیک زباله دانست و تصریح کرد: شهرداران مدارس با آموزش و فرهنگ سازی و سپس اجرای تغییر الگوی 
مصرف در جهت کاهش تولید زباله می توانند یاریگر مدیریت شهری باشند.شهردار ساری با تاکید بر اینکه الگوی مصرف از مدارس 
شروع و به خانواده ها منتقل خواهدشد، گفت: مدیریت شهری اقدامات خوبی را در جهت تفکیک زیاله و بازیافت آن در دستور کار 
قرار داده که احداث نیروگاه زباله سوز از آن جمله می باشد. وی افزود: ساخت این نیروگاه در مراحل پایانی قرار دارد و تجهیزات آن 

نیز در حال نصب بوده و با افتتاح این پروژه هزینه حمل زباله به حداقل کاهش خواهد یافت.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان:
اجراي طرح عالج بخشي سدهای استقالل و جگین

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان از انجام طرح عالج بخش��ي س��دهای جگین و استقالل میناب خبر داد. به 
گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه ای هرمزگان، حسن ساالري بیان کرد: طرح 
عالج بخشي سد استقالل میناب به ظرفیت 3۴۵ میلیون مترمکعب در حال اجرا  است 
و مطالعات عالج بخشي سد جگین به ظرفیت 300 میلیون مترمکعب به اتمام رسیده 
و عملیات اجرایي آن در آینده نزدیک آغاز می شود. وي در خصوص اجراي طرح عالج بخشي سد استقالل توضیح داد: از 
بدو بهره برداری از سد میناب و با نخستین آبگذري از دریچه های سرریز سد )تخلیه سیالب( خوردگي بتن در تند آب سد و 
حوضچه آرامش آن مشاهده شد. این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه این سد در چندین مرحله مرمت شده است افزود: 
به منظور بررسي علل خوردگي بتن و ارائه راهکار اساسي جهت مرمت آن با مشاور قرارداد مطالعاتي منعقد شد که پس از 
انجام آزمایشات الزم بر روي سازه سد و بررسي نقشه های اجرایي نتیجه مطالعات در قالب طرح عالج بخشي سد اعالم شد. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ادامه داد: نتیجه مطالعات عوامل اصلي خوردگي بتن را کیفیت نامطلوب 
اجرا و نفوذ یون کلر تشخیص داده شد. ساالري عنوان کرد: طرح عالج بخشي سرریز سد میناب به صورت تخریب و جمع آوری 
بتن و شبکه آرماتور آسیب دیده و اجراي بتن جدید با رعایت ضوابط فني در دستور کار قرار گرفت. وي یادآور شد: عملیات 
اجرایي این طرح که در کشور منحصربه فرد هست و با توجه به نمودار پروفیل سرریز و حجم بسیار باالي تعمیر بتن تاکنون 
تجربه نشده است و  از بهمن ماه سال 9۴ با ابالغ قرارداد به پیمانکار عملیات اجرایي آغاز شد. این مقام مسئول افزود: با تهیه 
تجهیزات موردنیاز تخریب بتن از کشورهاي اروپایي علیرغم مشکالت ناشي از تحریم های ظالمانه در خصوص انتقال وجه به 
سازندگان دستگاه ها و حمل دستگاه به داخل کشور و طراحي و ساخت سیستم انتقال دستگاه به تمام سطح سرریز جهت 
تخریب بتن طراحي و ساخت سیستم قالب لغزان جهت بتن ریزی که با نظر به پروفیل سرریز سد داراي خصوصیات فني 
پیچیده می باشند تاکنون حدود ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکي داشته است. ساالري در پایان یاداور شد: اعتبار اولیه انجام این 

پروژه 19 میالیرد و 300 میلیون تومان از محل اعتبارات ملي استاني شده بوده است.

چهارشنبه
22 اسفند 1397
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من در دوران دانشجویی کالس آشنایی با کامپیوتر و کدنویسی را سپری 
کردم. از همان زمان به خوبی می دانستم که قرار نیست در طول زندگی ام 
حت��ی یکب��ار دیگر کدنویس��ی را تجربه کن��م. جذاب ترین بخش کالس 
کامپیوتر برای من آش��نایی مقدماتی با نظریه زبان های برنامه نویسی بود. 
با این حال وقتی نوبت به اجرای همان نظریه ها می ش��د، تها کدنویس��ی 
من ارس��ال ایمیل به دوستم برای دریافت کدهای پروژه ام بود )همینجا از 

پروفسور هارمز عذرخواهی می کنم(.
اگر شما نیز مشکلی مانند من دارید، اما مجبور به ساخت سایتی برای 
کسب وکار یا رزومه شخصی خود هستید، مقاله کنونی را از دست ندهید. 
خوشبختانه امروزه توس��عه دهندگان ماهری در زمینه ساخت و مدیریت 
س��ایت وجود دارند. اس��تفاده از آنه��ا به طور قابل توجه��ی صرفه جویی 
اقتصادی به همراه دارد. مزیت اصلی آنها امکان مدیریت سایت بدون نیاز 
به آش��نایی با برنامه نویسی اس��ت. در ادامه این مقاله من به بررسی هفت 

توسعه دهنده برتر سایت در سال ۲019 خواهم پرداخت.
وردپرس

نمره سایت G2Crowd Rating: 4.3 از 5
سطح قیمت : 5 )سایت های شخصی(، 8 )سایت های شخصی 
ویژه(، 25 )سایت های کسب وکار( و 45 )سایت های فروش 

آنالین( دالر در ماه
وردپرس با میزبانی 30درصد از سایت های فعال در سطح اینترنت بدل 
به محبوب ترین توسعه دهنده سایت در جهان شده است. فرقی ندارد برای 
توس��عه سایت شخصی یا فروشگاه آنالین تان دغدغه داشته باشید. در هر 
صورت وردپرس با قیمتی نس��بتا مناس��ب و کیفیتی باال به کمک ش��ما 
می آید. یکی از امکانات جالب وردپرس ساخت وبالگ برای سایت هاست. 
ب��ه این ترتیب ش��ما در کنار س��ایت رس��می تان امکان تولی��د محتوای 

تخصصی تر در وبالگ را نیز خواهید داشت. 
اگر از کاربران وردپرس باشید، به خوبی با سیستم بارگذاری ساده تصاویر 
آن آش��نایی دارید. ب��ه این ترتیب فقط باید تصاویر م��ورد نظر را از روی 
صفحه دسکتاپ با موس به کادر وردپرس اش منتقل کنیم. همچنین برای 
بارگذاری ویدئو و موسیقی هم نیازی به تغییر فرمت آنها نخواهد بود. اگر 
هم برای ارزیابی وضعیت سایت تان نیازمند اطالعات دقیق و آمارهای به روز 

هستید، وردپرس این اطالعات را ارائه خواهد کرد. 
یکی از مزیت های اصلی وردپرس پیش��نهاد ش��مار باالیی از قالب ها به 
کاربران اس��ت. به این ترتی��ب از نظر زیبایی های بصری س��ایت ما هیچ 
کمبودی احس��اس نخواهد کرد. ش��اید تا همین یک دهه پیش طراحی 
سایت و قالب آن بدون اطالع از کدنویسی ممکن نبود. با این حال اکنون 
س��ایت های موفق هم در برخی مواقع صاحبانی کامال ناآشنا با کدنویسی 

دارند. 
ویکس

نمره سایت G2Crowd Rating: 4.2 از 5
سطح قیمت : 11 )مدل محدود(، 14 )مدل نامحدود(، 19 )نسخه 

حرفه ای( و 29 )نسخه VIP( دالر در ماه
ویکس یکی از برترین توس��عه دهندگان س��ایت در بازار جهانی کنونی 
اس��ت. این برند به طور وی��ژه امکانات منحصر به فردی به فروش��گاه ها، 
موس��یقی دان ها، مراسم های مختلف و رس��توران ها برای ساخت سایت و 

مدیریت آن می دهد. 
اگر کسب وکار شما در دسته موارد مذکور در سطر قبل قرار ندارد، نیازی 

به نگرانی نیست. ویکس ایده جالبی برای شما نیز دارد. بر این اساس همه 
کاربران امکان دسترسی به بیش از ۵00 قالب سایت، 100 فونت مختلف، 
افکت های ویژه برای موس و اپ های مختلف را دارند. ش��اید گمان کنید 
که این پلتفرم فقط مخصوص افراد مبتدی اس��ت. با این حال بسیاری از 
سازمان های دولتی در کشورهای مختلف نیز از این پلتفرم برای مدیریت 

سایت های شان استفاده می کنند. 
اگر ش��ما حساس��یت زیادی نسبت به س��ایت تان دارید و اندکی هم به 
کدنویسی وارد هستید، امکان استفاده از برنامه تحت جاوای ویکس را نیز 
خواهید داش��ت. به این ترتیب دس��ت شما در طراحی جزییات سایت تان 

بازتر خواهد بود. البته این امر نیازمند حداقل آگاهی از کدنویسی است. 
هوش مصنوع��ی برند ویکس در زمینه جم��ع آوری و تحلیل اطالعات 
مربوط به س��ایت ها عملکرد ویژه ای دارد. به این ترتیب برخالف بسیاری 
از پلتفرم ه��ای دیگ��ر در اینجا کاربران اطالعات خ��ام دریافت نمی کنند. 
بلکه اطالعات پردازش ش��ده از سوی هوش مصنوعی ویکس به آنها داده 
می شود. اگر به دنبال نظرسنجی از مشتریان یا کاربران سایت تان هستید، 

بهترین پیشنهاد استفاده از پنل مدیریتی ویکس است. 
Hubspot سیستم مدیریت محتوای

نمره سایت G2Crowd Rating: 4.5 از 5
سطح قیمت: متغیر بسته به نوع سرویس مورد نیاز

با استفاده از سیس��تم مدیریت محتوای Hubspot شما امکان ایجاد 
پس��ت های مختلف برای وبالگ تان، طراحی صفحات س��ایت و ایمیل در 
قالب یک پلتفرم یکپارچه را خواهید داش��ت. ب��ه عالوه به هنگام ارزیابی 

وضعیت سایت نیز تمامی اطالعات شما در قالبی یکپارچه ارائه می شود. 
سیستم مدیریت محتوای Hubspot عالوه بر امکاناتی که گفته شد، به 
صورت خودکار صفحات سایت شما را با مرورگرهای گوشی های هوشمند 
نیز هماهنگ می کند. به این ترتیب دیگر مشکلی برای کاربران گوشی ها 
به هنگام مش��اهده س��ایت تان پیش نخواهد آمد. نکته جالب اینکه شما 
امکان شخصی سازی محتوای س��ایت تان برای کاربران براساس موقعیت 
مکانی، جنسیت، دستگاه مورد استفاده یا جزییات مربوط به جست وجوی  
قبلی شان در سایت خود را دارید. تمام اطالعات مربوط به کاربران سایت 
در پن��ل مدیری��ت Hubspot در قالب نموداره��ای گرافیکی به نمایش 
درمی آید. بنابراین مش��کلی برای مطالعه و پژوهش براساس آنها نخواهید 

داشت. 
در مورد قیمت استفاده از امکانات Hubspot دو نوع شیوه وجود دارد. 
در حالت نخس��ت با پرداخت هزینه کامل س��رویس برای مدت نامحدود 
آن را خری��داری می کنیم. در حالت دوم نیز به ازای بارگذاری هر پس��ت 
هزینه مورد نظر پرداخت می شود. اگر سایت شما مطالب زیادی در طول 
ماه بارگذاری می کند، خرید کامل حق اشتراک سیستم مدیریت محتوای 

Hubspot پیشنهاد من به شما خواهد بود. 
Squar Space

نمره سایت G2Crowd Rating: 4.4 از 5
سطح قیمت: 12 )سایت های شخصی(، 18 )سایت های تجاری(، 

26 )فروشگاه های آنالین ساده( و 40 )فروشگاه های آنالین 
حرفه ای( در ماه

بس��یاری از سایت های طراحی شده از سوی تیم Squar Space برنده 
جوایز معتبر در زمینه طراحی س��ایت ش��ده اند. به همین دلیل در طول 
چند س��ال اخیر نوع نگاه ها به این تیم از یک ش��رکت کوچک به برندی 
خالق و بزرگ تغییر کرده است. مزیت اصلی Squar Space ارائه امکان 
شخصی س��ازی حجم وس��یعی از جزییات گرافیکی سایت ها بدون نیاز به 
اطالع از برنامه نویس��ی  یا کدنویس��ی اس��ت. به این ترتیب دیگر ساخت 

سایت های زیبا نیازمند همکاری با طراح های حرفه ای نخواهد بود. 
برند Squar Space عالوه بر ارائه امکانات متنوع در زمینه س��ایت به 
فک��ر بازاریاب ها و کمپین های بازاریابی برندهای مختلف هم بوده اس��ت. 
ب��ه این ترتیب ابزارهای کاربردی این پلتفرم برای س��ایت های تجاری در 
دس��ترس قرار دارد. اگرچه موتورهای جست وجوگر مانند گوگل اطالعات 
نس��بتا مطلوبی در اختیار کاربران قرار می دهند، اما مدیریت کمپین های 
بازاریابی نیازمند اطالعات دقیق تر اس��ت. میزان جذب کاربر، سطح عالقه 
کارب��ران ب��ه هر کدام از پس��ت ها و تحلیل داده های مربوط ب��ه بازدید از 

صفحات سایت مان از جمله امکانات جالب Squar Space است. 
نکته جالب در مورد پلتفرم Squar Space همکاری آن با سایت هایی 
 Getty Images، Unsplash، Eventbrite، Disqus، نظی��ر 
PayPal، Open Table، گ��وگل مپ، گوگل AMP و بس��یاری دیگر 
از برنده��ای مطرح اس��ت. به این ترتیب با اس��تفاده از این پلتفرم امکان 
بهره مندی از سرویس های مختلف برندهای فوق به صورت ارزان تر فراهم 
 Squar خواه��د ب��ود. این امر یکی از دالیل مهم ش��هرت عموم��ی برند

Space را تشکیل می دهد. 
ویبلی

نمره سایت G2Crowd Rating: 4.2 از 5
سطح قیمت: رایگان )سایت های شخصی(؛ 5 )نسخه معمولی(، 

12 )نسخه حرفه ای(، 25 )نسخه تجاری( و 38 )نسخه فوق 
حرفه ای( دالر در ماه

برند ویبلی یکی از توسعه دهندگان نسبتا تازه کار فهرست کنونی ماست. 
آنه��ا بیش از ۵0 قالب مختلف برای س��ایت ها عرضه می کنند. همچنین 
از نس��خه بارگذاری Drag And Drop نیز پش��تیبانی می کنند. سایر 
امکانات معمولی که سایر توسعه دهندگان نیز عرضه می کنند، در پلتفرم 
ویبلی نیز وجود دارد. شاید در نگاه نخست این پلتفرم هیچ برتری نسبت 
به سایر نمونه های مطرح در این مقاله نداشته باشد. البته تا حدی حق با 
شماست. ویبلی تقریبا هیچ کیفیت برتری در زمینه سرویس های معمولی 
توس��عه دهی س��ایت ارائه نمی کند. با این حال مزی��ت اصلی آنها طراحی 
سیستم یکپارچه مدیریت سایت برای شمار بی نهایتی از کاربران است. به 
طور معمول سرویس های مدیریت سایت امکان اتصال همزمان دو یا چند 
کاربر به پنل مدیریتی یک سایت را نمی دهند. دلیل اصلی آن نیز مسائل 
امنیتی و دش��واری کدنویس��ی برای چنین سیستمی اس��ت. با این حال 
دس��ت اندر کاران برند ویبلی چنین فرصتی را برای مدیران سایت ها فراهم 
آورده ان��د. به این ترتیب دیگر نیازی به زمان بن��دی حضور گرداننده های 
س��ایت نیس��ت. مدیران ویبلی برای راحتی هرچه بیشتر کاربران اقدام به 
طراحی پلتفرم شان در قالب نس��خه HTML و جاوا اسکریپت کرده اند. 
این امر مدیریت س��ایت ها را برای افراد ناآش��نا به کدنویسی بسیار راحت 

خواهد کرد. 
یکی دیگر از امکانات جالب ویبلی امکان ذخیره س��ازی اطالعات مربوط 
به کاربران به صورت طبقه بندی ش��ده است. همچنین صفحات مربوط به 
ایمیل نیز به راحتی در پنل ویبلی کپی و بارگذاری می شوند. اگر هم قصد 
تبدیل پست سایت تان به پیام ایمیل را دارید، ویبلی این کار را در کمترین 
زمان ممکن برای شما انجام می دهد. در مورد فروشگاه های آنالین نیز این 
پلتفرم امکان شخصی سازی قالب تبلیغات را به ما می دهد. به این ترتیب 

می توانیم تبلیغات سایت مان را در قالبی بسیار زیباتر به نمایش بگذاریم.
برگ برنده ویبلی در رقابت با بسیاری از توسعه دهندگان دیگر میزبانی 
از س��ایت کاربرانش در س��رورهای بسیار قوی اس��ت. جالب اینکه چنین 
فرآیندی به طور کامل رایگان است، بنابراین برندهای دارای بودجه محدود 
امکان بهره مندی از چنین س��رویس جالبی را خواهند داشت. اگر هم در 

طول فرآیند مدیریت سایت تان نیاز به هرگونه راهنمایی پیدا کردید، تیم 
پشتیبانی ویبلی به صورت ۲۴ ساعته آماده سرویس دهی است. 

گوگل سایت
نمره سایت G2Crowd Rating: 4.4 از 5

سطح قیمت: رایگان
در ژوئ��ن ۲017 گ��وگل به هر ک��دام از کس��ب وکارهای دارای اکانت 
Google My Business دسترسی رایگان به پلتفرم ساخت و مدیریت 
سایتش را اهدا کرد. این ابزار حرفه ای به طور کامل امکان شخصی سازی، 
آپدیت خودکار وضعیت بخش های مختلف ش��رکت )مانند تعداد افراد در 
صف در بخش پاسخگویی تلفنی یا آنالین( را به کاربران می دهد. همچنین 
سایت هایی که از وردپرس برای مدیریت سایت شان استفاده کرده اند، کار 
با پلتفرم گوگل را س��اده تر خواهند یافت. در حقیقت، معیار اصلی گوگل 
برای طراحی پلتفرم خود وردپرس اش بوده اس��ت. با این حال در مرحله 

اجرا طرح گوگل بسیار ساده تر از رابط کاربری وردپرس در آمده است. 
هدف اصلی گوگل در طراحی گوگل سایت کسب وکارهای کوچک است. 
ب��ه همین دلیل هم آن را ب��ه طور رایگان برای کارب��ران عرضه می کند. 
یکی از امکانات جالب این پلتفرم تصحیح خودکار عبارت های نادرس��ت و 
توصیه کلیدواژه ها و هشتگ های پرطرفدار است. به این ترتیب کار برندها 
برای طراحی کپش��ن و مطالب سایت شان تا حد زیادی ساده خواهد شد. 
همچنین سامانه گوگل با مرورگر گوشی های هوشمند نیز هماهنگ است. 
مزیت اصلی گوگل س��ایت بدون تردید هماهنگی بسیار باالی آن با سایر 
سرویس های گوگل نظیر گوگل مپ است. همچنین گوگل در طبقه بندی 
سایت ها توجه بیشتری به کاربران خواهد داشت. اطالعات جانبی بیشتری 

هم در اختیار کاربران قرار می گیرد. 
شاپیفای

نمره سایت G2Crowd Rating: 4.3 از 5
سطح قیمت: 29 )پایه(، 79 )معمولی( و 299 )حرفه ای( دالر در 

ماه
شاپیفای با پشتیبانی بالغ بر ۵00 هزار کسب وکار مختلف بدل به یکی از 
غول های عرصه توسعه وب شده است. حجم کل درآمد مشتریان شاپیفای 
رقم خیره  کننده ۴0 میلیارد دالر را نشان می دهد. تخصص اصلی شاپیفای 
در زمینه توسعه سایت های فروش آنالین است. به همین خاطر هم سطح 
قیمت س��رویس حرفه ای آنها بسیار باالس��ت. اگر به دنبال تاسیس یک 
سایت برای برندتان هستید، با توجه به سطح قیمت های این توسعه دهنده 
بهتر از به سراغ گزینه دیگری بروید. با این حال برای فروشگاه های آنالین 
ش��اپیفای بهترین گزینه است.  ش��اپیفای بیش از 70 نوع قالب مختلف 
برای کاربرانش فراهم کرده اس��ت. همچنین ش��ما توانایی شخصی سازی 
قالب س��ایت تان و سایر جزییات آن را بدون نیاز به اطالع از برنامه نویسی 
یا کدنویسی خواهید داشت. در زمینه سازگاری و هماهنگی با موتورهای 
جس��ت وجوگر نیز شاپیفای عملکرد قابل توجهی دارد. به این ترتیب آنها 
تمام توصیه ه��ای الزم برای ارتقای جایگاه س��ایت کاربران در رتبه بندی 
موتورهای جست وجوگر مختلف را عرضه می کند. در صورت عالقه امکان 
دانلود و مطالعه جزوه تخصصی ش��اپیفای برای مدیریت بهینه سایت هم 
وجود دارد.  اگر برای توسعه فروشگاه آنالین تان نیاز به ثبت تصاویر جذاب 
از محصوالت دارید، شاپیفای شما را به آژانس های عکاسی مختلف معرفی 
می کند. مزیت این کار امکان استفاده از تخفیف ویژه شاپیفای است. مزیت 
ویژه شاپیفای برای فروش��گاه های آنالین امکان تهیه و بارگذاری تصاویر 
سه بعدی از محصوالت است. به این ترتیب مشتریان فرصت مشاهده دقیق 

جزییات محصوالت مختلف را دارند. 
allbusiness :منبع

ساخت و توسعه سایت برندمان را به کدام شرکت بسپاریم؟

7 توسعه دهنده برتر سایت در سال 2۰19

Hubspot به قلم: کلیفورد چی طراح تبلیغات در موسسه
 ترجمه: علی آل علی       
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با افزایش دسترس��ی ب��ه اینترنت و تقاض��ای انجام کار 
به صورت آنالی��ن، دورکاری یا آزادکاری بیش ازپیش رونق 

گرفته و رقابت در آن افزایش یافته است.
امروزه بس��یاری از مش��اغل به صورت دورکاری هم قابل 
انجام هس��تند و کارفرماه��ا تمایل کمتری به اس��تخدام 
کارمن��د تمام وقت دارند. بیش از یک س��وم کارمندان در 
ایاالت  متحده )تقریبا ۵۵ میلیون نفر( در اقتصاد گیگی به 
فعالیت می پردازند. در اقتصاد گیگی، مشاغل انعطاف پذیر 
و موقت��ی رایج هس��تند و ش��رکت ها به ج��ای کارمندان 
تمام وق��ت، تمایل بیش��تری ب��ه اس��تخدام پیمان کارها و 
آزادکارهای مس��تقل دارند. پیش بینی می ش��ود تا س��ال 
۲0۲0، پیمانکاران مستقل بیش از ۴0درصد از نیروی کار 

آمریکا را تشکیل دهند.
ام��ا معنای این آمار و ارقام چیس��ت؟ این ارقام نش��ان 
می دهند که نیاز به فریلنس��رها روزبه روز در حال افزایش 
است. از طرفی با افزایش تقاضا برای فریلنسرها، رقابت در 
این زمینه هم افزایش پیدا می کند. صرف نظر از اینکه این 
نوع کارها به صورت پاره وقت یا پروژه ای باشد، در آینده ای 

نزدیک رقابت بر سر آن ها افزایش خواهد یافت.
خوش��بختانه، یک روش آسان برای باال رفتن از منحنی 
و ایمن سازی جایگاه شغلی آزادکارها وجود دارد و آن هم 
کس��ب مهارت در یک رش��ته  پرتقاضا و مطمئن است. در 

ادامه پنج شغل آزادکاری با آینده  خوب معرفی شده اند.
1. متخصص سئو

دستمزد تقریبی سالیانه )براساس سایت گلس 
دور(: 65 هزار دالر

صفحات وب که براس��اس SEO بهینه س��ازی شده اند 
)مخف��ف بهینه س��ازی موت��ور جس��ت وجو(، از س��رعت 
بارگ��ذاری باالت��ر و دسترس��ی ب��ه مخاطب های بیش��تر 
برخوردار هس��تند. براساس بررس��یHubspot در سال 
۲01۸، س��ئو در بسیاری از کس��ب وکارها در اولویت قرار 

دارد. گذش��ته از این چه کس��ی به دنبال ترافیک بیشتر و 
رابط کاربری بهبودیافته نیست؟

ج��دای از تقاضای موجود، انعط��اف موجود در کارهای 
س��ئو هم جذاب اس��ت؛ برای مثال برای ای��ن کار تنها به 
یک اتصال اینترنتی نیاز داری��د و بدون محدودیت زمانی 

می توانید یک شغل ارزشمند داشته باشید.
بنابراین سعی کنید با ثبت نام در دوره های مختلف سئو 
در این زمینه به تخصص برس��ید. در این دوره ها مفاهیمی 
مثل بهینه سازی نس��بت تبدیل )conversion rate به 
درصدی از بازدیدکنندگان وب س��ایت گفته می ش��ود که 
به مش��تریان تبدیل می شوند(، اس��تراتژی های شبکه های 
اجتماع��ی ب��رای کس��ب وکار و بس��یاری از مفاهیم دیگر 

آموزش داده می شود.
2. تولید محتوا

دستمزد تقریبی: 100 تا 250 دالر در ساعت
با افزایش محبوبیت بازاریابی محتوا و سبقت گرفتن آن 
از تبلیغات س��نتی، بسیاری از سازمان ها به دنبال استخدام 
کارمندانی برای تولید محتوای دیجیتالی ازجمله بالگ ها، 
مقاله ها و اینفوگرافیک هستند. درنتیجه، اگر یک نویسنده 
ماهر باشید، فرصت خوبی برای کار در این زمینه خواهید 
داش��ت. با یادگرفتن مفاهیمی مثل اس��تراتژی های تولید 
محت��وا یا مهارت های خالق نویس��ندگی می توانید در این 

شغل به مهارت برسید.
Front End  3. توسعه دهنده

دستمزد تقریبی سالیانه )براساس سایت گلس 
دور(: 78 هزار دالر

توس��عه  فرانت اند، یا طراحی ظاهر یک وب سایت، یک 
صنعت روبه رش��د اس��ت که فضای زیادی را برای فعالیت 
ش��غلی در تمام س��طوح مهارت ایجاد کرده است. بهترین 
توسعه دهندگان در زبان های فرانت اند مثل جاوا اسکریپت 
مهارت دارند و می توانند مجموعه  گس��ترده ای از پروژه ها 

را کنترل کنند.
ب��ا یادگی��ری مهارت های��ی مث��ل کارب��رد زبان ه��ای 
طراح��ی  و  اپلیکیش��ن ها  س��اخت  در  برنامه نویس��ی 
وب س��ایت های بهینه و زیب��ا می توانید در این ش��غل به 

مهارت برسید.
4. طراح گرافیک

دستمزد تقریبی سالیانه )براساس سایت گلس 
دور(: 48.500 دالر

یکی از روش های دیگ��ر درآمدزایی از طریق آزادکاری، 
طراح��ی گرافی��ک برای ش��بکه های اجتماعی اس��ت که 
طبق پیش بینی ها در س��ال آینده بیش از ۶0درصد رش��د 
خواهد داشت. این شغل، صدها روش خالق و فرصت های 
قیمت گ��ذاری انعطاف پذی��ر را در اختی��ار آزادکارها قرار 
می ده��د و ب��رای مث��ال می توانند به درآم��د ۸0 دالر در 
س��اعت یا حتی بیش��تر از آن هم برس��ند. اگ��ر هنوز به 
مهارت های هنری کافی نرسیده اید، می توانید با یادگیری 
نرم افزارهایی مثل فتوش��اپ و ایالستریتور به همراه اصول 
اولیه تایپوگرافی، قالب بندی و ترکیب بندی در این ش��غل 

به مهارت برسید.
5. عکاس

دستمزد تقریبی )براساس سایت گلس دور( : 
ساعتی 25 دالر

عکاس��ی پردرآمد ترین ش��غل در این فهرس��ت نیست 
ام��ا ب��رای افرادی ک��ه می خواهن��د رئیس خود باش��ند، 
فرصت خوبی محسوب می ش��ود. عالوه بر این، همیشه در 
زمینه هایی مثل رس��انه یا عکاس��ی عروسی و رویدادهای 
دیگ��ر، تقاضا برای عکاس زیاد اس��ت. ش��ما می توانید با 
خودآموزه��ای ویدئوی��ی، مقاله های موج��ود در اینترنت، 
از  بس��یاری  و  فلش کارت ه��ا  الکترونیک��ی،  کتاب ه��ای 

روش های مختلف، در این شغل به مهارت برسید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چگونه می توان از طریق آزادکاری به درآمد ثابت رسید؟

تراکنش بیت کوین به باالترین حد در 13 ماه گذشته رسید
افزایش تراکنش در بالک چین بیت کوین پس از 13 ماه، این امید را به وجود می آورد که ش��اید دوران 

رکود ارزهای دیجیتال به پایان رسیده باشد.
به گزارش زومیت، در چندین ماه گذشته، اخبار خوب از دنیای ارز دیجیتال به ندرت به گوش رسیدند. 
در آن ماه ها، تراکنش ارزها در کنار قیمت آنها سقوط قابل توجهی داشت و بیش ازهمه، سقوط بیت کوین 
توجه ها را به خود جلب کرد. در چند هفته  اخیر، صعود نس��بی ارزش بیت کوین در کنار چند خبر دیگر، 
امید را مجددا به اکوسیس��تم ارزهای رمزنگاری ش��ده دمیده اس��ت. در دنیایی که بازیگران متعدد تالش 
می کنند بیت کوین را از صحنه خارج کند، ارز دیجیتال مادر، ثباتی نسبی را در بخش ارزش نشان داد و 

یک پارامتر دیگر آن نیز آمارهای مثبتی داشت که طرفداران را بار دیگر امیدوار کرد.
جدیدترین گزارش��ی که از سوی ش��رکت تحلیل ارز دیجیتال SFOX منتشر شد، فاکتورهایی را برای 
نش��ان دادن س��المت بازار ارز دیجیتال، مورد بررس��ی قرار داد. تمایل به ورود به بازار، حرکت قیمت ها 
و پیش��رفت های فنی صنع��ت، از عوامل امیدوارکننده در آن تحلیل بودن��د. در مجموع، آن گزارش روند 

رو به رشد را برای صنعت ارز دیجیتال پیش بینی کرد.
اولین نکته ای که در گزارش فوق به آن پرداخته می شود، پشتیبانی افراد مشهور از صنعت ارز دیجیتال 

است که به نوعی پشتیبان قیمت ها نیز شد. در گزارش می خوانیم:
هایپ��ی که در ماه ژانویه س��ال ج��اری در صنعت ارز دیجیتال وجود نداش��ت، در م��اه فوریه بار دیگر 
خود را نش��ان داد. دلیل ظهور آن نیز صحبت های افراد مش��هور )همچون جک دورس��ی و ایالن ماسک( 
و متخصص��ان ارز دیجیت��ال در حمایت از صنعت بود. صحبت هایی که پایان زمس��تان ارز دیجیتال را ندا 

می دادند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که پشتیبانی افراد مشهور )سلبریتی ها( از ارز دیجیتال، فاکتوری بنیادی 
برای تحلیل پایداری قیمت ها یا افزایش آنها نیس��ت. طبق نظر آنها، هیچ کس از ایده های پش��ت پرده  آن 
افراد اطالع ندارد. سرمایه گذاران باتجربه  ارز های رمزنگاری شده می دانند که هایپ در آن صنعت، هرچند 
روی قیمت ه��ا تأثیر خواهد داش��ت، اما تأثیر آن قطعا موقت��ی خواهد بود. خصوصا در وضعیت کنونی که 

بزرگ ترین ارزها هم چالش های مهمی دارند،  تأثیرات هایپ را نمی توان پرقدرت دانست.
پشتیبانی های لفظی افراد مختلف از ارزهای دیجیتال، تنها در موارد محدود و برای تغییرات جزئی در 
قیمت ها مفید هستند و کاربرد بیشتری ندارند. درواقع، می توان کتابی در این باره نوشت و دالیل متعددی 
برای اکتفا نکردن به رس��انه ها در س��رمایه گذاری تدوین کرد. در یکی از نمونه های بزرگ و مشهود، ریپل 
را می بینیم که در شبکه  CNBC با مشکالتی روبه رو شد و روی ارزشش تأثیر منفی داشت. به  هر حال، 

همه  سرمایه گذاران می دانند که هایپ، می تواند تأثیراتی منفی روی برنامه ریزی های آنها داشته باشد.
درنهایت، سرمایه گذاران ارز دیجیتال باید بدانند که برای برنامه ریزی های خرید و فروش و پیش بینی های 
قیمتی خود، به چیزی بیش از نظرات زودگذر افراد مش��هور نیاز دارند. آنها باید تخمین های خود را روی 

اصولی محکم تر بنا کنند، نه اینکه توییت سلبریتی ها را بنای فعالیت قرار دهند.
افزایش تراکنش بیت کوین، پشتیبان افزایش قیمت

بخ��ش دیگری از گزارش SFOX،  ن��کات قابل اعتناتری برای س��رمایه گذاران دارد. تراکنش های بازار 
بیت کوین، به باالترین حد خود در یک سال گذشته رسیده اند. در آن بخش از گزارش می خوانیم:

دالیل تحلیلی مهم تری برای تخمین رش��د بازار وجود دارند: تراکنش های شبکه  بیت کوین در باالترین 
حد خود از ژانویه  ۲01۸ قرار گرفته اند.

این تحلیل را می توان نکته ای بس��یار قابل توجه در پیش بینی آینده  بیت کوین در نظر گرفت. کاربرد و 
اس��تفاده از ارز دیجیتال، همیش��ه فاکتوری تأثیرگذار در کاهش و افزایش قیمت محسوب می شود. حتی 
می توان طبق همین آمار، زمس��تان ارز دیجیتال را پایان یافته نامید، اما به هرحال به تحلیل و بررسی های 
بیش��تر نیاز داریم. بازگش��ت نرخ تراکنش ها از مسیر س��قوطی، اخباری خوب محسوب می شود. به عالوه 
وقتی می دانیم رس��انه ها کمترین تأثیر را در آن داش��ته اند و حتی جس��ت وجوی گوگل در ارتباط با ارز 
دیجیتال هم کاهش داشت، متوجه می شویم که عالقه و تمایل به استفاده از بیت کوین، ریشه دار و عمیق 

شده است.
صن��دوق قابل معامله در بورس بیت کوین، نکته ای اس��ت که ش��اید دقت کمتری به آن کرده باش��یم. 
 SFOX .درحالی که این خبر، تأثیر مس��تقیمی در افزایش تمایل کاربران به خرید بیت کوین داشته است

در آن باره می نویسد:
برخ��ی از جناح ها در صنعت ارز دیجیتال، کارب��ردی بودن و مفید بودن صندوق قابل معامله در بورس 
)ETF( را زیر سؤال می برند. درحالی که به نظر می رسد بازار، واکنش های قابل توجهی به آن خبر داشته 
باش��د. در دو روزی که اخبار پیرامون آن برنامه افزایش یافت، قیمت بیت کوین افزایشی 7درصدی تجربه 

کرد.
اگر ش��ما در بازار ارز دیجیتال خرید و فروش کنید )س��رمایه گذار بلند مدت نباش��ید(، چنین اخباری 
قطعا برای تان مهم خواهد بود. به بیان دیگر بازار س��عی می کند ت��ا واقعیت های تأثیرگذار روی خود را در 
کوتاه مدت به ش��ما نش��ان دهد و بی توجهی کردن به آنها یا کم ش��مردن اهمیت، ش��اید خطرات زیادی 
به همراه داش��ته باشد. به جای بی توجهی، بهتر اس��ت به دنبال دالیلی برای اثبات صحیح بودن روند بازار 
باشید. در مثال کنونی، به نظر می رسد تأثیرات صندوق قابل معامله در بورس و تزریق پول های جدید به 
بازار، دلیل محکمی برای افزایش اس��تفاده از ارز دیجیتال و درنهایت، افزایش قیمت باش��د. صندوق قابل 
معامله در بورس برای بیت کوین، می تواند سرمایه گذاری های سازمانی را در آن افزایش دهد که درنهایت، 

موجب بهبود نقدینگی می شود.
 SFOX درنهایت در شرایط کنونی که قیمت بیت کوین در نزدیکی ۴ هزار دالر نوسان می کند، گزارش
به جای امید واهی به سرمایه گذاران، حقایقی قابل اعتنا را ارائه می کند که شاید پایه هایی عمیق برای بنا 

کردن سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال شوند.
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