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ساخت مسکن هنوز هم سودآور است

رمزگشایی رفتار پاییزی 
بازار مسکن

رش��د پاییزی بازار مس��کن با اثرگ��ذاری ۹۲درصدی دو ابزار تقویت��ی و ادامه روند افزای��ش فروش واحدهای 
قدیمی ساز همراه شده و شرایط را برای پیش رونق ساخت و ساز در بخش میان متراژ فراهم کرده است.  به گزارش 
ایسنا، از ابتدای سال ۱۳۹۴ به دنبال زمزمه های پیش رونق مسکن و رسیدن قیمت مسکن شهر تهران به کف، به 
دلیل ضعف بنیه بخش مصرف، روند تمایل به خرید آپارتمان های قدیمی ساز آغاز شد. در فروردین ۱۳۹۴ سهم 

آپارتمان های ۱۶ تا ۲۰ سال از کل واحدها ۱.۲درصد نسبت به مدت مشابه سال...

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

صنعت نساجی ایران نیازمند 
نوسازی عظیم است
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فرصتی برای اصالح ساختار اقتصادی ایران

بودجه 9۷ معجزه می کند؟

هنگامی که مرده ها نیز پول ساز می شوند
6 راهکار ساده  برای استفاده  بهینه از زمان

طراحی وب و دوربین های واقعیت مجازی
جذب مشتری  با رعایت چند اصل مهم

تصاویر سخن می گویند
4 کلید کارساز برای داشتن یک جایگاه قدرتمند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ابر باتری ایالن ماسک در استرالیا
رکورد دیگری را شکست

۷

رئیس سـازمان توسـعه تجـارت گفت وزیر اعـالم کرده به 
زودی و ظـرف روزهـای آینده مجوز ثبت سـفارش صادر و 

سـایت ثبت سـفارش خودرو باز می شـود. مجتبی 
خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ...

خسروتاج اعالم کرد

گشایش ثبت سفارش واردات خودرو 
در روزهای آینده

یادداشت

ورشکستگی آب؟

بحران آب این روزها جدی تر 
از ه��ر زم��ان دیگری خ��ود را 
نشان داده است. خشک شدن 
تاالب ها، رودخانه ها، دریاچه ها، 
و  فرونشس��ت دش��ت ها، همه 
همه خبر از وقوع حادثه ای تلخ 
می دهد. کارشناس��ان معتقدند 
که ای��ران دچار ورشکس��تگی 
آب��ی ش��ده و میزان برداش��ت 
آب ه��ای  می��زان  از  آب ه��ا 
س��بقت  کش��ور  تجدیدپذی��ر 
گرفته اس��ت. در ای��ن هیاهو، 
انگش��ت اتهام به س��وی بخش 
کش��اورزی گرفته شده، چراکه 
 طبق آم��ار و ارق��ام نزدیک به

بخ��ش  در  آب  درص��د   ۹۰  
مص��رف  ای��ران  کش��اورزی 
می ش��ود. این در حالی اس��ت 
ک��ه ای��ن ح��وزه هنوز اس��یر 
ماش��ین آالت فرس��وده قدیمی 
و نی��روی کار پیر ب��وده و تنها 
۱۹درص��د اش��تغال کش��ور را 
به خود اختصاص داده اس��ت. 
بین المللی  سازمان  هشدارهای 
گوی��ای این اس��ت ک��ه جهان 
موادغذایی  به س��وی کمب��ود 
تغییرات  این ک��ه  مگر  می رود؛ 

بزرگی در رویکردهای 
2سیاست های...

مجید 
سلیمی بروجنی

کارشناس اقتصادی

بررسی ها نشان می دهد سهم سفره ایرانی از بودجه 
نفت در س��ال آینده نزدیک به ۱۳7 هزار تومان در ماه 

خواهد بود. 
به گزارش خبرآنالین، بررس��ی اعداد و ارقام بودجه 
س��ال آین��ده حکای��ت از آن دارد که مجم��وع درآمد 
پیش بینی ش��ده از محل فروش نفت در بودجه س��ال 

۱۳۹7 برابر با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
به این ترتیب با احتس��اب جمعیت 8۰میلیون نفری 
برای ایران، س��هم هر ایرانی از محل درآمدهای نفتی 
پیش بینی شده در بودجه سال آینده برابر با ۱۳7هزار 
توم��ان در ماه ی��ا به عبارتی یک میلی��ون و ۶5۰هزار 

تومان در سال می شود. 
ای��ن نکت��ه ک��ه دولت بای��د س��هم ش��هروندان از 
درآمدهای نفتی را پرداخت کند، بارها و بارها در افکار 
عمومی به گوش می رس��د. برخی با تبلیغ این چنینی 
س��هم خواهی از نفت تالش دارند فعالیت های دولت را 
زیر س��وال برده و چنین وانمود کنن��د که درآمدهای 
نفتی رقمی بس��یار باالتر از آنچ��ه در تصور می گنجد 
را ش��امل می شود این در حالی است که اگر قرار باشد 
درآمدهای نفتی به این شکل غیرمنطقی میان ایرانیان 
توزیع ش��ود، الزم است دولت تمام فعالیت های خود را 
از این بابت تعطیل کند و با پرداخت پول نفت به مردم 
اداره بیمارستان ها، مدارس، ارتش، پلیس راهنمایی و 
رانندگی و پاس��گاه ها و مرزبانی و. . . را به شهروندانی 

بسپرد که پول نفت خود را دریافت می کنند. 
به این ترتیب روش��ن می شود تبلیغاتی از این دست 
برای کش��وری بزرگ مانند ایران تا چه حد غیرواقعی 
و غیر کارشناس��ی به نظر می رسد، اما دولت با درآمد 

حاصل از فروش نفت چه می کند؟ 
درآمد نفت کجا می رود؟ 

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
قیمت هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال آینده برابر 
با 55دالر پیش بینی شده اس��ت. با احتساب صادرات 
روزانه ۲میلیون و ۶۰۰هزار بش��که نفت در روز، درآمد 
حاصل از فروش نفت به 5۲میلیارد و 7۰۰میلیون دالر 

می رس��د. این اعتبار باید در قیمت ۳85۰تومان، یعنی 
ن��رخ مبنای دالر برای تبدیل به ریال در بودجه س��ال 
آینده ضرب ش��ود. ب��ه این ترتیب ۲۰۳ه��زار میلیارد 
توم��ان در س��ال آینده از محل فروش نفت به دس��ت 
می آید که طبق قانون در سه محل هزینه خواهد شد. 
 بخش��ی از این درآمد به شرکت ملی نفت اختصاص 
می یاب��د تا باب��ت هزینه های اس��تخراج نف��ت و امور 
پروژه ه��ای نفتی هزینه ش��ود. بخ��ش دوم این درآمد 
س��هم صندوق توس��عه ملی اس��ت. اعتبارات موجود 
در ای��ن صندوق برای پیش��برد پروژه های توس��عه ای 
غیردولتی کش��ور و البته بودجه دولت هزینه می شود. 
به عبارت دیگر این اعتبارات، س��رمایه ای بین النسلی 
اس��ت و نس��ل آینده نیز از آن منتفع می شود. به این 
ترتیب س��هم ش��رکت ملی نفت از این پروژه ها ۲۹.5 
هزار میلیارد تومان و س��هم صندوق توسعه ملی برابر 
ب��ا ۶۲.5 هزار میلی��ارد تومان خواهد ب��ود. دولت در 
تبصره های بودجه درخواس��ت کرده اس��ت که حدود 
۲۱هزار میلیارد تومان از س��هم صندوق توس��عه ملی 
برداش��ت کرده و برای مصارف بودج��ه هزینه کند. به 
این ترتیب سهم بودجه از درآمد نفت برابر با ۱۳۲هزار 
میلیارد تومان خواهد ش��د که در محل های فوق الذکر 

هزینه خواهد شد. 
 چه باید کرد؟ 

ب��ه نظر می رس��د ب��ه ج��ای تبلیغ��ات غیرواقعی و 
انحراف افکار عمومی در این عرصه الزم است تدبیری 
ب��رای هزینه ک��رد بهینه نفت و ایج��اد تنوع در منابع 
درآمدی دولت در نظر گرفته ش��ود، چراکه همان طور 
که مالحظه می ش��ود س��هم هر ایرانی از محل فروش 
نفت به حدی اندک اس��ت که در حقیقت پرداخت آن 
به م��ردم نه تنها دردی را از خانواره��ای ایرانی درمان 
نمی کن��د، بلکه می تواند زمینه را برای بروز یک بحران 

تمام عیار فراهم کند. 
اقتصاد ایران هفت س��ال اس��ت تجربه توزیع نقدی 
مناب��ع را با اجرای طرح هدفمن��دی یارانه ها آزموده و 
مضرات این تئوری در منصه ظهور آشکار شده است. 

درآمد نفت به کدام سو می رود؟ 

سهم هر ایرانی از نفت در بودجه سال 9۷

88936651

امروزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات با توجه به افزایش 
جمعیت، دیگ��ر از حالت یک خدمت لوکس خارج ش��ده 
اس��ت، به طوری که در مواق��ع بحرانی مثل وق��وع زلزله، 
برقراری ارتباط��ات برای انجام هماهنگی ه��ای مربوط به 
مدیریت بحران اهمیتی کمتر از وجود دیگر تجهیزات ندارد. 
به گزارش ایسنا، در چند زلزله اخیر که یک مورد آن هم 
مربوط به ش��هر تهران بود، وسایل ارتباطی اولین گزینه ای 
بود که ش��هروندان بعد از رخداد زلزله به س��راغ آن رفتند. 
کس��ب اطالع از وضعی��ت دیگر دوس��تان و اقوام و همین 
ط��ور اطالع از چند و چون ماجرا و ش��دت خطر احتمالی 
از س��ایت های خبری اهمیت ارتباط��ات را دوچندان کرد، 
به طوری که بخش زیادی از حجم ترافیک شبکه مخابراتی 

در ساعات بعد از زلزله مختل شده بود. 
از سوی دیگر همین زیرساخت های ارتباطاتی می توانند 
ب��ه عنوان مجرایی اصلی برای ایجاد هماهنگی های مربوط 
به کمک رس��انی عمل کنند. تصور کنید برای جلوگیری از 
تخریب یک س��د بتونی بعد از زلزله چقدر برقراری ارتباط 
بین کارشناسان با مس��ئوالن اجرایی سد می تواند حیاتی 
باش��د؛ ام��ری که در صورتی ک��ه از آن جلوگیری نش��ود 
می تواند باعث وقوع سیل و فاجعه ای دیگر برای شهر باشد. 

تهیه بالن ارتباطاتی برای همه شهرهای کشور
ایجاد مراکز ارتباطی خارج از ش��بکه س��یمی مخابرات 
می توان��د یکی از اقداماتی باش��د که در راس��تای مدیریت 
بح��ران در ح��وزه وظایف مرب��وط ب��ه وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات ص��ورت گیرد. در همین راس��تا صادق 
بیگ پور، مشاور وزیر و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات  با اشاره به آزمایش بالن سیار 
مخابراتی در اربعین و زلزله کرمانشاه، تأکید کرد: بر اساس 
دستور وزیر ارتباطات این بالن برای تمام استان های کشور 
تهیه می شود که در مواقع بحران به ایجاد ارتباطات پایدار 
کمک کند.  رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات از تصویب پیشنهاد وزارت ارتباطات برای 
استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و بانک های اطالعاتی 
برای توزیع عادالنه و مناسب نیازمندی های حیاتی مردم در 
مواقع بحران خبر داد و گفت: مهم ترین مش��کالتی که در 
حوزه ارتباطات در این مواقع ایجاد می شود، ترافیک شدید 
ارتباطی و وابس��تگی بسیار شبکه زیرساختی ارتباطات به 

برق است. 
با توجه به اینکه سال های بسیاری است که در این حوزه 
صحبت می شود و برنامه و مانور اجرا می کنیم اما در زمان 
حادثه آمادگی نداریم و غافلگیر می شویم که به هیچ عنوان 
قابل قبول نیست؛ برخی از تجهیزات و امکانات یا فرسوده 

بودند یا قابلیت تحمل شوک حادثه را نداشتند. 
بیگ پور، ایج��اد و پایداری ارتباطات عموم مردم را قدم 
بعدی در مواقع بحران در حوزه ارتباطات دانس��ت و افزود: 
ایجاد این ارتباطات موج��ب آرامش و بار مثبت در جامعه 
می ش��ود و در صورت عدم ایجاد این ارتباطات همه دچار 

چالش و مشکل می شوند. 
وی به اهدافی که در این حوزه برای مواقع بحران ترسیم 
ش��ده است اشاره کرد و افزود: نخستین هدف عدم اختالل 
و پایداری ارتباطات در حوادث اس��ت به طوری که به هیچ 
عنوان قابل پذیرش نیست که ارتباطات در حادثه ای دچار 

اختالل شود. 
ام��ا در بخ��ش ارتباطات، باید به ش��ناخت  نقش الگوی 
ارتباطات در کنش و واکنش های  سیستماتیک  توجه کرد، 
وگرنه تصمیم ه��ا در مواقع اضطراری تنه��ا آزمون  و خطا 
خواهند ب��ود که با توجه به  تنگِی زمان و همچنین تهدید 
و غافلگیری، جایی برای آزمون و خطا باقی نمی گذارد. در 
زمان ب��روز حوادث غیرمترقبه و به ویژه زلزله الزم اس��ت 
به پی��روی از »الگوهای ارتباطی« به آگاهی رس��انی میان 
س��تادهای مدیریت بحران، رس��انه ها، مس��ئوالن، مردم و 
آس��یب دیدگان توجه بیشتری ش��ود تا شاهد آسیب های 

کمتری از پیامدهای زلزله باشیم.  

نقش ارتباطات در مدیریت بهتر بحران
ارتباط پیوسته سازمان با رسانه ها، نیازمند داشتن برنامه 
کامل سازمانی اس��ت که می تواند در برگیرنده سخنگوی 
سرشناس ۲۴س��اعته، کمک به رس��انه ها برای دسترسی 
به محل رویداد، پوش��یده نگه نداشتن واقعیت   ها و حقایق 
برای جلوگیری از ایجاد شایعه در بین مردم، آگاهی رسانی 

همگانی در مورد کارهای انجام شده باشد. 
با توجه به سخت بودن کنترل جمعیت شهرهایی بزرگ 
در مواقع��ی مانند وق��وع زلزله - خواه ش��دید یا خفیف- 
استفاده از رسانه، فناوری های اطالعاتی و ابزارهای پرشتاب، 
انتقال پیام و اعتماد به شهروندان همراه با مدیریت درست 
و بنیادی و نیز تربیت نیروهای حرفه ای خبری می تواند از 

ابزارهای پایه مدیریت بحران به شمار آید. 
رسانه ها با توجه به تأثیرشان بر افکارعمومی و همچنین 
کارکردهایش��ان در قلمرو آگاهی رس��انی، می توانند ابزاری 
بنیادی برای کنترل و یا گسترش بحران باشند. بهتر است 
در کنار راه اندازی ستادهای ویژه مدیریت بحران به آموزش 
و تجهیز گروه های رسانه ای و خبرنگاری برای پوشش کامل 
اخب��ار در زمان بحران و جلوگیری از س��خن پراکنی ها هم 
توجه جدی شود. این مس��ئله در وهله اول نیازمند فراهم 

آوردن امکانات زیرساختی ارتباطاتی است. 
در این زمینه علی گرانمایه پور، اس��تاد ارتباطات با بیان 
اینکه هر چه مردم نسبت به رسانه ها اعتماد بیشتری داشته 
باش��ند، قطعا در ایجاد آرامش آنها نقش بسیاری خواهند 
داش��ت گفته است: مسئله این است که چرا مردم در زمان 
بحران س��یل، زلزله، طوفان دچ��ار به هم ریختگی ذهنی و 
اضطراب می ش��وند؟ به دلیل اینکه اگر مطالبی که رس��انه 
رسمی منتش��ر می کند با آنچه رسانه غیررسمی می گوید 
متناقض باشد و اعتماد مردم هم به رسانه غیررسمی بیشتر 
باشد، باعث می ش��ود که کنترل بحران مسئوالن از طریق 
رس��انه رسمی سخت تر ش��ود. همچنین بخشی از اعتماد 

مردم به رسانه ها به این مسئله بستگی دارد که قبل از هر 
حادث��ه طبیعی چه میزان به مردم آموزش داده اند و آنها را 

آماده بحران کرده اند. 

اختالل در تلفن همراه هنگام وقوع زلزله بحران 
دیگری است

سیستم مخابراتی کشور امکان فراهم آوری زیرساخت ها و 
ظرفیت چند برابری در ترافیک تلفن های همراه را دارد، اما 
چون زلزله قابل پیش بینی نیست انجام این کارها هزینه بر 
اس��ت.  در این باره رمضانعلی س��بحانی فر، رئیس کمیته 
ارتباطات کمیس��یون صنایع مجلس درباره اینکه اختالل 
تلفن همراه هنگام وقوع حوادثی مانند زلزله چه آسیب هایی 
را می تواند به دنبال داشته باشد، به ایسنا گفت: مانند بحران 
زلزله این مس��ئله هم می تواند یک بحران دیگری را ایجاد 
کند. به نظر می رسد در ساعات اولیه وقوع زلزله 5۰درصد 
کش��ور برای برقراری ارتباط فعال می شوند و این ارتباطات 

در نقطه ای که زلزله رخ داده متمرکز می شود. 
س��بحانی فر درباره اینکه آیا زیرساخت هایی را می توان 
برای جلوگیری از این مس��ئله فراهم ک��رد؟ گفت: امکان 
فراهم آوری زیرس��اخت وجود دارد، در واقع کل کش��ور به 
ظرفیت چند برابری مجهز می شوند که تا اتفاقی رخ نداده 
قابلیت اس��تفاده از این تجهیزات و ظرفیت ها وجود ندارد. 
همانطور که می دانیم در مناسبت های مختلف که ترافیک 
خطوط ارتباطی وجود دارد سیستم های سیاری پیش بینی 
می ش��ود که بتوانند ارتباطات را تسهیل کنند اما با توجه 
به اینکه زلزله قابل پیش بینی نیست امکان برقراری چنین 

سیستم هایی هزینه بر است. 
به نظر می رسد حاال که عزم وزارت ارتباطات برای ایجاد 
بالن های ارتباطاتی در همه ش��هرها برای مواقع اضطراری 
جدی اس��ت؛ داشتن برنامه های رسانه ای و ارتباطاتی برای 
مواقع بحرانی و مخصوصا وقوع زلزله برای کنترل و مدیریت 
 افکار عمومی ضروری باش��د. در همی��ن زلزله اخیر تهران 
)۲۹ آذر۱۳۹۶( تنها انتش��ار یک خبر از رئیس مرکز لرزه 
نگاری کش��ور با عنوان »احتمال پیش لرزه بودن زلزله رخ 
داده و در پیش بودن زلزله ای بزرگتر« در رسانه ها کافی بود 
تا سیل خودروهای شهروندان در خیابان ها و پمب بنزین ها 
روانه ش��ود. در همین راس��تا جلس��ه کارگروه ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات مدیریت بحران کش��ور اخی��راً با حضور 
مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار و در این جلسه وضعیت 
موجود اپراتورها، میزان آمادگی ش��بکه ارتباطی کشور در 

شرایط بحران و راهکارهای افزایش آمادگی بررسی شد. 
براساس این گزارش، افزایش پایداری شبکه های موجود، 
ایجاد ش��بکه رادیو ترانک عمومی در س��طح شهر تهران، 
برقراری رومینگ بین اپراتورها، شناسائی سایت های پایدار 
اپراتورها در س��طح شهر تهران و تدوین دستورالعمل نحوه 
اقدام در ش��رایط بح��ران از موضوعاتی بود که در جلس��ه 
کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات مدیریت بحران کشور 

درباره آن تبادل نظر و تصمیم گیری انجام شد. 

اختالل ارتباطات، بحران دیگری پس از زلزله! 



ای��ن روزه��ا در ش��بکه های 
اجتماع��ی ش��اهد حساس��یت 
پررن��گ جامعه ایرانی به »اعداد 
س��رعت  هس��تیم.  ارق��ام«  و 
تح��والت و تفس��یرها آن ق��در 
باالست که به س��رعت موضوع 
نخبه مح��وری همچ��ون الیحه 
بودجه کشور به بحث روز مردم 
در موبایل های ش��ان تبدیل و به 
کف خیابان ه��ا و داخل خانه ها 
کشیده می شود. همین واکنش 
اجتماعی در طول دو سه هفته 
اخیر، بودجه را به چالشی ترین 
انتق��ادات تبدیل و بس��یاری از 
دولتمردان و کارشناسان را وادار 
به پاس��خ گویی کرده است. این 
در حالی است که بودجه ساالنه 
کشور تا همین چند سال پیش 
وقت��ی به مجلس ارائه می ش��د، 
واکنش خاصی را در عامه مردم 
برنمی انگیخت و معموال عده ای 
از کارشناسان و تکنوکرات ها در 

خصوص آن صحبت می کردند.
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
بای��د بپذیریم ک��ه بودجه نماد 
و ویتری��ن تفک��ر اقتص��ادی و 
عقالنی��ت ی��ک دول��ت ب��وده، 
سیاست گذاری های  و  اولویت ها 
دول��ت را نش��ان می ده��د و به 
همی��ن دلیل حساس��یت مردم 
نس��بت به آن کام��ال منطقی و 
طبیعی اس��ت؛ چنانچ��ه دولت 
دوازدهم اینک با کلکس��یونی از 
مش��کالت پیچیده و ت��و در تو 

در اقتصاد ایران مواجه اس��ت و 
هر سیاستی باید با هدف حل و 
فصل این مشکالت تدوین شود.

الیحه بودجه یک هزار و 195 
هزار میلیارد تومانی سال 1397 
از سوی حسن روحانی در موعد 
مقرر و در نیم��ه آذرماه تقدیم 
مجلس ش��د. نخس��تین بودجه 
دولت دوازدهم و دومین الیحه 
بودجه ذیل برنامه ششم توسعه 
براساس رویکرد و سیاست های 
دولت تدبیر و امید در شرایطی 
رونمایی ش��ده که افکار عمومی 
با حساس��یت باال و بی سابقه ای 
به محتوای این س��ند راهبردی 

دقت کرده اند.
معتقدند  کارشناس��ان  برخی 
بودج��ه س��ال آینده بای��د پیام 
جدیدی با خود به همراه داشته 
باش��د و ب��ه نوعی ت��داوم وضع 
دولت  اگرچ��ه  نباش��د.  موجود 
هم��واره در وعده ها و گفته های 
خود نوید اقتص��اد آزاد و تغییر 
ش��رایط را می دهد، ام��ا با این 
ح��ال، بودج��ه نش��ان می دهد 
اراده ای ب��رای تغیی��ر در دولت 
دیده نمی ش��ود. انتظار می رفت 
دولت دوازدهم به سمت اقتصاد 
ام��ا در  ب��رود،  آزاد و رقابت��ی 
محتوای ای��ن بودجه عالئمی از 

اقتصاد آزاد دیده نمی شود.
بودجه 1397 انقباضی تدوین 
ش��ده و در آن بر حذف یارانه ها و 
اصالح قیم��ت حامل های انرژی 

تاکید ش��ده که ج��ای امیدواری 
دارد، ام��ا از س��وی دیگر ش��اهد 
برخی ایرادات شکلی و محتوایی 
در آن هستیم؛ ایراداتی همچون 
ع��وارض خ��روج از کش��ور ک��ه 
انتظارات بسیاری به آن وارد شده 
و هزینه های سیاسی بسیاری به 
دولت تحمیل کرد. این در حالی 
اس��ت که ای��ن ع��وارض، درآمد 
قاب��ل توجهی نی��ز نصیب دولت 
نخواهد کرد. از س��وی دیگر، در 
ای��ن الیحه درآمده��ای مالیاتی 
افزایش چش��مگیری داشته که 
این بر تولید ما تاثیر منفی خواهد 
گذاش��ت. بهتر ب��ود دولت روی 
اصالح قیمت انرژی تاکید و روی 

درآمد حساب بیشتری می کرد.
بی��ش از چهار س��ال از عمر 
دول��ت می گذرد و هنوز ش��اهد 
روی  بس��یاری  محافظ��ه کاری 
موضوع ح��ذف یارانه های نقدی 
هس��تیم. در الیحه بودجه سال 
آین��ده گفته ش��ده ک��ه یارانه 
30 میلی��ون نفر ح��ذف خواهد 
ش��د، اما در خصوص مکانیسم 
انج��ام آن صحبتی  و چگونگی 
نش��ده اس��ت. اگ��ر ب��ه دنبال 
ادامه هم��ان روش های قدیمی 
هس��تند که به نتیجه نرسید و 
اگر روش های جدید پیش بینی 
ش��ده که باید به صورت شفاف 

اعالم کنند.
صحبت ه��ای  ب��ه  نگاه��ی 
این  س��خنگوی دولت گوی��ای 

اس��ت ک��ه دولت همچن��ان بر 
ح��ذف یارانه ها تردی��د دارد و 
نگران تبعات سیاسی آن است. 
بودج��ه س��ال آین��ده یک��ی از 
سرنوشت س��ازترین بودجه هایی 
اس��ت ک��ه حس��ن روحانی در 
دوران کاری خ��ود ارائه می دهد 
و وی بای��د محکم تری��ن گام را 
برای اصالح س��اختار اقتصادی 

ایران بردارد.
بای��د بپذیری��م ک��ه ه��وش 
سیاس��ی و اقتص��ادی جامع��ه 
ای��ران بس��یار افزای��ش یافت��ه 
اس��ت. هیچ گاه س��ابقه نداشته 
ک��ه مردم ت��ا این ان��دازه روی 
سیاستمداران  ذهنی  ترجیحات 
و دولتم��ردان تمرک��ز کنن��د و 
به این ش��کل، جهت گیری های 
دولت را در تخصیص بودجه به 

چالش بکشند.
از  کلکس��یونی  ب��ا  دول��ت 
مش��کالت پیچیده و ت��و در تو 
در اقتص��اد مواج��ه اس��ت. هر 
سیاس��تی باید با ه��دف حل و 
فصل این مشکالت تدوین شود. 
در محتوای بودجه س��ال آینده 
سیاست گذاری  از  نشانه ای  باید 
ب��رای ح��ل ابرچالش ه��ا دیده 
ک��ه  سیاس��ت هایی  می ش��د؛ 
پیغام بهبود فضای کس��ب وکار 
یا اص��الح سیس��تم بانک��ی را 
بدهد. کارشناس��ان معتقدند در 
بودجه س��ال آینده برای حل و 
بزرگی همچون  فصل مشکالت 

بازنشس��تگی،  صن��دوق ه��ای 
بحران آب و محیط زیس��ت باید 

تدبیری دیده می شد.
دولت سال آینده حدود 128 
توم��ان درآمد  میلی��ارد  ه��زار 
مالیاتی پیش بینی کرده اس��ت؛ 
در حال��ی که رش��د درآمدهای 
مالیات��ی ثبت ش��ده ک��ه برای 
امس��ال ت��ا پای��ان ش��ش ماهه 
عملک��رد بودج��ه بوده، نش��ان 
می دهد 43 هزار میلیارد تومان 
از مبل��غ 116 ه��زار میلی��ارد 
تومان مصوب، محقق ش��ده که 
ب��ه 50درصد هم نمی رس��د. با 
لحاظ افزایش س��هم درآمدهای 
و   1397 بودج��ه  در  مالیات��ی 
نگاه ب��ه عملکرد این س��رفصل 
در س��ال جاری به نظر می رسد 
بودجه  الیحه  تدوین کنن��دگان 
نسبت به اقتصاد ملی خوشبین 
هس��تند. حتی اگر آهنگ رشد 
اقتصادی در س��ال آینده حول 
و ح��وش همین رق��م 6 درصد 
باش��د،   1396 س��ال  ب��رآورد 
نمی توان انتظار داشت که منابع 
درآمد مالیاتی دولت در بودجه 
س��ال آینده بی��ش از 60درصد 
محق��ق ش��ود. از س��وی دیگر، 
سیاس��ت تک نرخی ش��دن ارز 
را می توانس��تیم در بودجه سال 
آینده حس کنی��م. در مجموع 
می توان گف��ت نمی توان انتظار 
معجزه از بودجه س��ال آینده را 

داشت. 

فرصتی برای اصالح ساختار اقتصادی ایران

بودجه۹۷معجزهمیکند؟

می گوی��د  اقتص��اددان  ی��ک 
وضعیت بودجه دولت به س��متی 
می رود که دخ��ل آن با خرج آن 
نخوان��ده و دولت هم��ان بودجه 
عمران��ی ناچیزی را که س��االنه 
تخصی��ص م��ی داد، نمی تواند به 
بخ��ش عمرانی اختص��اص دهد 
در نتیجه به نظر می رسد بودجه 
عمرانی کشور به سمت صفر میل 

کند.
راه��داری در گفت وگو  م��راد 
با ایس��نا، درب��اره افزایش قیمت 
انرژی، گفت: واقعیت  حامل های 
این اس��ت که بودج��ه دولتی به 
شکلی درآمده که کسری بودجه 
دارد و دول��ت نی��ز درآمده��ای 
مالیاتی و نفتی محدودی دارد که 
نمی تواند بیشتر از میزانی آنها را 
افزایش ده��د. الجرم به اقداماتی 
مانند افزای��ش قیمت حامل های 
انرژی یا استقرار از بانک مرکزی 

روی می آورد.
وی افزود: مساله اینجاست که 
ه��ر دو راه کس��ری بودجه یعنی 
افزای��ش قیمت حامل های انرژی 
و هم اس��تقراض از بانک مرکزی 
هر دو ت��ورم زا هس��تند و همان 

تبعات پیشین را به دنبال خواهند 
داشت، به عبارتی دیگر اگر دولت 
حامل ه��ای انرژی را گران کند با 
توجه به تاثی��ر آن در حمل ونقل 
خود را در قیمت تمام ش��ده کاال 
هم نش��ان می دهد، این در حالی 
اس��ت ک��ه اس��تقراض از بانک 

مرکزی هم نتیجه مشابهی دارد.
این اقتصاددان چنین توضیح 
  GDP داد: اگ��ر ب��دون رش��د
حجم پول کش��ور افزایش یابد 
و پول چاپ ش��ود در حالی که 
پش��توانه تولیدی نداشته باشد 
چنی��ن اقدامی منجر به افزایش 
قیم��ت کاالها و خدمات ش��ده 
و تاثی��ر خود را بر س��بد هزینه 

خانوار می گذارد.
راه��داری گف��ت: اکن��ون نیز 
رش��د نقدینگ��ی با ش��دت قابل 
می گیرد،  ص��ورت  مالحظ��ه ای 
همچن��ان ک��ه طی یک س��ال 
گذشته ش��اهد رشد 24درصدی 
نقدینگی بودیم  در حالی که رشد 
اقتصادی فقط 8درصد بوده است. 
واقعیت این اس��ت که در کنترل 
رش��د نقدینگی موفق نبوده ایم و 
همین موضوع نی��ز اکنون تاثیر 

خود را در تورم گذاشته، همچنان 
ک��ه می بینیم تورم ب��ه کانال دو 

رقمی بازگشته است.
وی اف��زود: به نظ��رم اکنون 
فق��ط می توان بررس��ی کرد که 
انرژی  قیم��ت حامل ه��ای  اگر 
افزای��ش یابد تورم بیش��تری را 
ش��اهد خواهیم بود یا اگر دولت 
از بانک مرکزی استقراض کند. 
ب��ه هرحال با توجه به بودجه ای 
که دولت نوش��ته، ناگزیر است 
کسری بودجه خود را به طریقی 
ح��ل کن��د و اکن��ون می تواند 
تبع��ات تورم��ی کمت��ری را به 

اقتصاد ما تحمیل کند.
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه  
تدوین بودجه کشور گفت: انتقاد 
اصلی ما از س��اختار دولت است. 
برنامه ای بوده که دولت کوچک و 
چابک ش��ود و اقتدار دولت را نه 
در ان��دازه آن بلکه در مدیریت و 
تاثیرگ��ذاری آن ببینی��م. اکنون 
دول��ت حجم زی��ادی دارد و این 
موض��وع را می ت��وان در ان��دازه 
بودج��ه ج��اری دید. متاس��فانه 
بودجه عمران��ی در حال حرکت 
به س��مت صفر اس��ت. اگر اعداد 

مربوط ب��ه بودجه س��ال 1396 
هم بررسی شود، می بینیم بودجه 
عمرانی س��ال جاری نیز فقط تا 
ح��دود 50 درصد محقق ش��ده 
اس��ت. به عبارتی هم��ان بودجه 
ناچیز هم محقق نش��ده و عمال 
هزینه های ج��اری دولت تمامی 

درآمدها را می بلعد.
راهداری ادام��ه داد: دولت به 
این خاطر ک��ه نمی تواند بودجه 
عمرانی را محقق کند در الیحه 
بودج��ه س��ال 1397 بودج��ه 
بخ��ش عمران��ی را کاهش داده 
اس��ت، ولی با ای��ن حال به نظر 
من امس��ال ق��ادر نخواهیم بود 
همی��ن بودجه کاه��ش یافته را 

محقق کنیم.  
وی ب��ا بی��ان این که کس��ری 
بودجه دولت منجر به آن شده که 
دولت عمدا اجازه افزایش نرخ ارز 
را بدهد، گفت: دولت س��عی کرد 
از طریق افزایش نرخ ارز درآمدی 
ایجاد کند ک��ه البته این افزایش 
نرخ ارز نیز تبعاتی برای اقتصاد ما 
به دنبال خواهد داشت. گرچه در 
توجیه آن بعضا برخی می گویند 
افزای��ش ن��رخ ارز باعث توس��عه 

صادرات می ش��ود، ول��ی چنین 
چی��زی عمال محقق نمی ش��ود، 
چراکه ما در صنعت خود اساس��ا 
چیزی به نام مازاد عرضه نداریم 
که بخواهیم تولید و صادرات خود 

را افزایش دهیم.
تاکی��د کرد:  اقتص��اددان  این 
دولت در ش��رایط کنونی اقتصاد 
کش��ور را به سختی اداره می کند 
و یکی از مشکالت اساسی کشور 
این اس��ت که تولید در اقتصاد ما 
مظلوم اس��ت و ما سیاست هایی 
به نفع تولید نداریم، بلکه اقتصاد 
ما یک اقتصاد دالل مآبانه اس��ت 
که ذی نفعان اقتصاد ما نه بخش 

تولید بلکه دالالن هستند.
راهداری تاکید کرد: به هرحال 
دولت باید با اعمال سیاست هایی، 
در جهت افزایش تولید اقدام کند 
تا با این کار کس��ری بودجه خود 
را جبران کند یا س��اختار بودجه 
کش��ور را تغییر دهد، در غیر این 
صورت هر اقدامی انجام دهد اعم 
از افزایش قیمت حامل های انرژی 
ی��ا اس��تقراض از بان��ک مرکزی 
تبع��ات تورمی قابل توجهی را بر 

اقتصاد تحمیل خواهد کرد. 

سیاه و سپید بودجه سال آینده به روایت اقتصاددانان

بودجه عمرانی به سمت صفر میل می کند

گزارش2

دریچه

چهره حقیقی فقر به روایت آمارتیا کومار سن 
مادرترزای اقتصاد

آمارتیا کومار س��ن، اقتصاددان هندی از س��ال های 
دور روی پدی��ده فقر متمرکز ش��د. از نگاه او فرد فقیر 
را نمی توان تنه��ا از طریق وزن کیف پولش یا جیبش 
تشخیص داد بلکه فاکتورها و عوامل مختلفی دست به 
دس��ت هم می دهند تا یک ف��رد را در مرحله فقر قرار 

بدهند.
به گزارش آینده نگر، او متولد سوم نوامبر 1933 است. 
اقتصاددان و فیلس��وف هندی که در کش��ورهای هند، 
بریتانیا و آمریکا تحصیل کرده  است. او سهم بسیاری در 
جنبه های مختلف علم اقتصاد داشته و به همین خاطر 
لقب »مادرترزای علم اقتصاد« را برای خود خریده  است. 
معروف ترین نظریه های او درباره فقر و قطحی اس��ت. 
آمارتیا کومار سن در سال 1988 جایزه نوبل اقتصاد را 
دریافت کرد و در س��ال 1999 نیز به خاطر مطالعاتش 
برای رفاه هند مورد تقدیر قرار گرفت و در حال حاضر 

به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار است.
او به دنبال کاهش آالم بشری و فقر است؛ به همین 
خاطر به او »مادرترزای علم اقتصاد« می گویند. آمارتیا 
کومار سن سهم بزرگی در علم اقتصاد دارد اما در زمینه 
»فق��ر و قحطی« و »فقر و نابرابری« س��هم بزرگ تری 
دارد. او فقر را از زاویه های مختلفی مورد بررس��ی قرار 
داد و در مقاله های مختلف به آن پرداخت. بانک جهانی 
آم��ار جالب توجهی از تعداد افراد فقیر در دنیا می دهد 
اما جالب اینجاست که بر اساس مطالعات آمارتیا سن، 
تع��داد حقیقی افراد فقیر بیش از آن آماری اس��ت که 
بانک جهانی ارائه کرده؛ دلیل ماجرا هم در تعریفی است 

که این اقتصاددان هندی از فقر مطرح می کند.
آیا فقر فقط ب��ه وزن کیف پول و جیب افراد مربوط 
می شود؟ اندیشمندان مختلف به شیوه های متفاوتی فقر 
را می س��نجند. برای مثال در برخی از معیارها مسائلی 
مانند استانداردهای زندگی در نظر گرفته می شود، مثاًل 
وضعیت بهداشت یا نرخ مرگ ومیر کودکان و وضعیت 
تحصیالت. در حالی  که شاخص MPI  به دنبال مسائل 
ابتدایی مانند دسترس��ی افراد به آب آشامیدنی است، 
بانک جهانی تنه��ا درآمد را در نظر می گیرد. یعنی هر 
کس��ی که برای مثال نزدیک ب��ه 2 دالر در روز درآمد 
داشته  باشد دیگر فقیر نیست یا دست کم زیر خط فقر 
نیس��ت. به همین خاطر است که گاهی میان آمارهای 
س��ازمان های مختلف از فق��ر در جه��ان، تفاوت های 
فاحش��ی دیده می شود. این تفاوت رویکردها به مسئله 
فق��ر و تعریف فرد فقیر می تواند اختالالتی را در زمینه 
کمک رس��انی به افراد ایجاد کند. به همین خاطر است 

که آمارتیا سن به آن می پردازد.
نگاهی که آمارتیا سن به پدیده فقر دارد بسیار کامل 
و جامع اس��ت. او »س��نجش فقر بر پای��ه دالر در روز، 
بسیاری از فاکتورها و عوامل اثرگذار در زندگی را نادیده 
می گیرد. برای مثال او به افرادی اشاره می کند که دچار 
سیل یا زلزله می ش��وند؛ از نظر او شاید کاهش درآمد 
این افراد در نظر گرفته شود اما مسئله بی خانمان شدن 
آنها، از بین رفتن موقت امکان تحصیل، عدم دسترسی 
به امکانات پزش��کی و بهداشتی و این قبیل مسائل در 
نظر گرفته نمی شود. در واقع او معتقد است این مسائل 
باید به صورت چندبُعدی مورد بررسی قرار بگیرد چراکه 

پدیده فقر یک پدیده چندوجهی است.
اواخر دهه 50 میالدی بود که آمارتیا س��ن به همراه 
همکارش به فک��ر جایگزین هایی برای س��نجش فقر 
افتاد. آنها در حقیقت به دنبال جایگزینی برای س��رانه 
تولید ناخالص داخلی بودند. به دنبال ش��اخصی بودند 
که مفهوم زندگی و حیات انس��انی را در خود داش��ته  
باش��د. شاید سنجش فقر بر پایه تولید ناخالص داخلی 
هنوز غالب باش��د اما مدل ه��ای چندوجهی ای که این 
اقتصاددان هن��دی مطرح کرده نی��ز رفته رفته مطرح 
شده  است. برای مثال در دانشگاه آکسفورد از مدل سن 
برای س��نجش فقر استفاده می کنند. در مکزیک نیز از 
این ش��یوه برای سنجش فقر استفاده می کنند. آمارتیا 
سن در کتاب خود با عنوان »فقر و قحطی« به مفاهیم 
مختلف فقر که باید مورد توجه قرار بگیرد اش��اره و در 

نهایت نظریه ای را معرفی کرده  است.
در تحلیل ه��ای آمارتی��ا س��ن از پدیده فق��ر، رابطه 
تنگاتنگ��ی میان فقر درآمد و فق��ر توانایی وجود دارد. 
در واق��ع از نگاه این اقتصاددان که درس��ت نیز به نظر 
می رس��د، درآمد یک فرد می تواند توانایی های او را به 
ص��ورت کلی افزایش بدهد و برعکس. بُعِد دیگر ماجرا، 
پدیده بیکاری است. از نگاه او، بیکاری، فقر درآمد را در 
پی خواهد داش��ت اما اثرات آن بی��ش از اثرات مخرب 
روی درآمد اس��ت. فرد بیکار به لحاظ روانی نیز آسیب 
می بیند و دس��ت کم انگیزه و اعتماد به نفس خود را از 
دس��ت می دهد که این مسئله روی کیفیت زندگی اش 
اثر منفی می گذارد. به این ترتیب قضیه بس��یار فراتر از 

درآمد خواهد بود.
از آنجا که آمارتیا س��ن اصالت هن��دی دارد، بخش 
زیادی از کارها و مطالعاتش را نیز به هند محدود کرده 
 اس��ت. در زمینه فقر نیز از آنجا که جامعه هند بیشتر 
با این پدیده درگیر اس��ت، تمرکز بیش��تری روی این 
منطقه کرده  است. مجموع مطالعات آمارتیا سن نشان 
می دهد باید نگاه جامع تری به پدیده فقر حاکم ش��ود. 
مطالعاتی که سن انجام داده می تواند به صورت عملی 
کاربرد زیادی داشته  باشد. فقر یک چهره ندارد، آمارتیا 
س��ن با پژوهش های خود پ��رده از چهره های مختلف 
فقر برداش��ته  اس��ت. او ثابت کرد که پدیده فقر تنها با 
آمار و ارقام و میانگین درآمدها مشخص نمی شود بلکه 

مسئله ای فراتر از عدد و رقم است. 

یادداشت

ورشکستگی آب؟

بحران آب این روزها جدی تر از هر زمان دیگری خود 
را نش��ان داده است. خشک شدن تاالب ها، رودخانه ها، 
دریاچه ها، فرونشست دشت ها، همه و همه خبر از وقوع 
حادثه ای تلخ می دهد. کارشناس��ان معتقدند که ایران 
دچار ورشکس��تگی آبی شده و میزان برداشت آب ها از 

میزان آب های تجدیدپذیر کشور سبقت گرفته است.
در این هیاهو، انگشت اتهام به سوی بخش کشاورزی 
 گرفته ش��ده، چراک��ه طبق آم��ار و ارق��ام نزدیک به

 90 درص��د آب در بخ��ش کش��اورزی ای��ران مصرف 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که این حوزه هنوز اسیر 
ماشین آالت فرسوده قدیمی و نیروی کار پیر بوده و تنها 
19درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

هش��دارهای سازمان بین المللی گویای این است که 
جهان به س��وی کمبود موادغذایی می رود؛ مگر این که 
تغییرات بزرگی در رویکردهای سیاست های اقتصادی 
و اجتماع��ی و مدیریت بخش کش��اورزی به وجود آید؛ 

به گونه ای که تحوالت اساسی در این حوزه روی دهد.
توجه به مقوالتی مث��ل مدیریت بهینه آب و خاک، 
به��ره وری، حفظ و مراقب��ت از منابع طبیعی، می تواند 
س��رعت این تغییرات و اصالحات را س��ریع تر کند. در 
این میان، سوالی به وجود آمده که با توجه به اخطارهای 
پشت س��ر هم جهانی و همچنین کارشناسان داخلی 
در خصوص بحران هایی ک��ه امنیت غذایی را به خطر 
می اندازد همانند بحران آب و خاک، بحران خشکسالی، 
بحران مهاج��رت، بحران بی��کاری، ما چ��ه قدم هایی 
برداش��ته ایم؟ آیا واقعا سیاس��ت های جدی تری اتخاذ 
کرده ایم و آیا حاضر ش��ده ایم که ش��یوه های مدیریت 

منسوخ گذشته را فراموش کنیم؟
گران تر بودن تولید کش��اورزی در ایران، تنها یکی از 
دالیلی است که مخالفان کشت و کشاورزی از آن بسیار 
می گویند. عالوه بر گران بودن کشت در ایران نسبت به 
دیگر کشورها، پایین تر بودن میزان بهره وری آب در این 
بخش و سهم قابل توجه آن از کل منابع آبی کشور نیز 

از نکات مورد انتقاد مخالفان کشاورزی است.
همین مصرف بیش از حد آب در بخش کش��اورزی 
و کمب��ود مناب��ع آب��ی در ای��ران باعث ایج��اد برخی 
محدودیت ها در طول چند سال اخیر در این حوزه شده 
که به طور نمونه می توان به ممنوعیت کش��ت برنج در 
استان های غیرشمالی کشور همچون فارس، اصفهان و 
لرستان اشاره کرد. بخش کشاورزی کشور با مشکالتی 
همچون اقلیم خش��ک و بهره وری پایین و کش��اورزی 
در مقی��اس خرد درگیر اس��ت و در چنین ش��رایطی، 
دولتم��ردان برای جبران زیان کش��اورزان و جلوگیری 
از مهاجرت روس��تاییان به شهرها و همچنین رسیدن 
به خودکفایی در کاالهای اساسی همچون گندم، برنج 
و... انواع سیاست های حمایتی همچون خرید تضمینی 
محصوالت، پرداخت یارانه های س��نگین در آب و برق، 
اعط��ای تس��هیالت بانک��ی ارزان قیم��ت، دادن مجوز 
چاه ه��ای عمیق و نیمه عمیق و نظای��ر آن را عملیاتی 

کرده است.
تردی��دی نیس��ت که ای��ن سیاس��ت ها هزینه های 
سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. سیاست خرید 
تضمین��ی عالوه بر تحمیل هزینه ه��ای مالی می تواند 
منجر به تولید مازاد بر نیاز، فش��ار بر منابع زیرزمینی 
آب، واردات قاچ��اق محص��والت و کاهش انگیزه برای 

رعایت الگوی کشت شود.
اگر س��اختار تعرفه نباش��د و اگر قیمت گذاری آب و 
انرژی در کش��ور واقعی ش��ود، تولید غالب محصوالت 
کش��اورزی قابل رقابت نخواهد بود. کش��ورهای بزرگ 
به مس��اله کشاورزی نه تنها از دید حرفه، بلکه از جنبه 
امنیت غذایی هم نگاه می کنند. ما باید در ارتقای ژنوم، 
ارتق��ای به��ره وری آب و مدیریت علمی خ��اک و آب، 
کوچک سازی دولت، آموزش و ترویج و تحقیقات بسیار 

تالش کنیم.
چگونگی سیاس��ت های یارانه ای و تعرفه ای دولت در 
آینده می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده کشاورزی 
ایران داش��ته باش��د. به ط��ور مثال، اگ��ر امروز قیمت 
انرژی واقعی ش��ده و واردات آزاد شود، حجم عمده ای 
از تولیدات کشاورزی خود به خود تعطیل می شود. اما 
می توان پیش بینی کرد که مجموعه کشاورزی به سمت 
اصالح بذر و نهال، توس��عه مکانیزاس��یون و گسترش 

گلخانه ها حرکت کند.
در بخش آب، امیدی به اصالحات مدیریتی نیس��ت. 
ش��اید قهر طبیعت جور این بی تدبیری ها را بکشد و با 
خشونت و خسارت های سنگین، ما را مجبور به کاهش 
مصرف کند. سیاست گذاران باید با حمایت از محصوالت 
ب��ا ارزش مثل محص��والت باغی یا گیاه��ان دارویی و 
زعف��ران و فرآورده های مرتبط ب��ا آن که ظرفیت های 
بس��یار خوبی در کشور دارند و آب کمتری هم مصرف 
می کنند و هم ارزش افزوده باالتری دارند، مسیر توسعه 

کشاورزی را بازتر کنند.
باید بپذیریم در ش��رایط بحران��ی آب قرار گرفته ایم 
و کس��ی تردیدی در آن ندارد. مس��اله این است که در 
این ش��رایط بحرانی باید دید تولی��د چه کاالیی اعم از 
صنعتی و کش��اورزی، آب کمتری می ب��رد و ارزآوری 
بیشتری برای کشور دارد. ما می توانیم محصولی را که 
آب کمتری می خواهد، تولید و صادر کنیم و در مقابل 
آن، محصولی را که ارزآوری کمی دارد و آب بیش��تری 

می خواهد، وارد کنیم. 
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مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی
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با  بازار مسکن  رش��د پاییزی 
اثرگذاری ۹۲درص��دی دو ابزار 
تقویت��ی و ادامه رون��د افزایش 
ف��روش واحدهای قدیمی س��از 
همراه ش��ده و ش��رایط را برای 
پیش رون��ق س��اخت و س��از در 
بخ��ش میان مت��راژ فراهم کرده 

است. 
به گ��زارش ایس��نا، از ابتدای 
سال ۱۳۹۴ به دنبال زمزمه های 
پیش رونق مس��کن و رس��یدن 
قیم��ت مس��کن ش��هر ته��ران 
ب��ه کف، ب��ه دلیل ضع��ف بنیه 
بخ��ش مصرف، رون��د تمایل به 
قدیمی ساز  آپارتمان های  خرید 
آغ��از ش��د. در فروردین ۱۳۹۴ 
س��هم آپارتمان ه��ای ۱۶ تا ۲۰ 
س��ال از کل واحدها ۱.۲درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل افزایش یاف��ت و در مقابل 
از س��هم واحدهای کمتر از پنج 
سال ساخت ۲درصد کاسته شد 
که این روند تاکنون ادامه یافته 
به طوری ک��ه معامالت  اس��ت؛ 
آذرم��اه ۱۳۹۶ پایتخت از افت 
و  نوس��ازها  بازار  ۳.۷درص��دی 
رش��د ۵.۸درص��دی معام��الت 

کهنه سازها حکایت دارد. 
براس��اس اعالم بانک مرکزی، 
در آذرم��اه امس��ال معام��الت 
مسکن ش��هر تهران به رقم ۱۷ 
ه��زار و ۷۷۶واح��د رس��ید که 
افزایش چشمگیر ۵۰درصدی را 
نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 
نش��ان می ده��د. ۴۸.۸درصد از 
این تعداد ب��ه واحدهای با عمر 
کمت��ر از پنج س��ال اختصاص 
فروردین  درحالی ک��ه  داش��ته، 
س��ال ۱۳۹۳ این رقم ۵۷درصد 

بوده است. 
علت  از  میدانی  بررس��ی های 
نزول س��هم معامالت نوس��ازها 
به افت درآمد خانوارها نس��بت 
ب��ه مخ��ارج، نگران��ی از جهش 
نزدیک ش��دن  مس��کن،  قیمت 
قیمت مس��کن به ک��ف قدرت 
خرید تقاض��ای مصرفی، فاصله 
واحدهای  قیم��ت  توج��ه  قابل 
نوس��از نس��بت به قدیمی ساز و 
عدم کفاف تس��هیالت مس��کن 
یکم و اوراق »تسه« برای خرید 
واحدهای نوس��از حکایت دارد. 
آماره��ا نش��ان می ده��د تعداد 
معامالت واحدهای قدیمی س��از 
در آذرم��اه امس��ال نس��بت به 
آذرماه دو سال قبل ۱۳۱درصد 
رشد کرده درحالی که تعداد کل 
معامالت در همی��ن بازه زمانی 

۴۱درصد افزایش یافته است. 
عالمت شناسی از تحرک نیمه 
دوم ب��ازار مس��کن ب��ه افزایش 
س��رمایه گذاری  ۳۵درص��دی 
بخش خصوصی در نیمه نخست، 
تقاض��ا  ۵۷درص��دی  افزای��ش 
ب��رای س��پرده گذاری و رش��د 
مناب��ع بانک��ی از طریق فروش 
می رس��د.  تس��هیالت  امتی��از 
در نیمه نخس��ت س��ال جاری 
بخش خصوصی  س��رمایه گذاری 
در  جدی��د  س��اختمان های  در 

ش��هر ته��ران ب��ه ارزش جاری 
ب��ه ح��دود ۱۰ ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده است که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
معادل ۳۵درصد رش��د را نشان 
می ده��د. همچنی��ن براس��اس 
اعالم بان��ک مس��کن، ثبت نام 
ماهان��ه متقاضیان خانه اولی در 
صندوق پس انداز مس��کن یکم، 
امسال ۵۷.۶درصد نسبت  پاییز 
یافته  افزایش  به سال گذش��ته 
اس��ت. تمایل شهروندان تهرانی 
به اس��تفاده از اوراق حق تقدم 
اس��تفاده از تس��هیالت مسکن 
)تس��ه( نی��ز در تقوی��ت بخش 

عرضه موثر بوده است. 
از س��وی دیگر، طی هفته های 
اخیر برخ��ی مال��کان واحدهای 
نوساز قیمت پیش��نهادی را باال 
برده اند که منجر به ایجاد شکاف 
قیمت��ی بی��ن این ن��وع واحدها 
اس��ت.  ش��ده  قدیمی س��ازها  و 
مش��اهدات میدانی حاکی از آن 
اس��ت در یک��ی دو ماه گذش��ته 
بعض��ی صاحبان امالک نوس��از، 
قیم��ت پیش��نهادی واحده��ای 
میان متراژ را ۱۰ تا ۲۰درصد باال 
برده ان��د. این موضوع در مناطقی 
از غرب و نیمه شمالی تهران که 
از سرانه خدمات عمومی بهتری 

برخوردارند نمود بیشتری دارد. 
یک کارشناس اقتصاد مسکن 
درباره وضعیت بازار مس��کن در 
نیمه دوم امس��ال اظه��ار کرد: 
افزایش تدریجی تمایل به خرید 
واحدهای قدیمی س��از حاکی از 
وج��ود تقاضای واقعی در بخش 

مسکن است. 
مه��دی روانش��ادنیا در ای��ن 

خصوص به ایسنا، گفت: تفاوت 
بازار فعلی مس��کن شهر تهران 
با س��ال های ۹۰و ۹۱ این است 
که در آن سال ها موتور محرکه 
بازار، س��وداگران بخش مسکن 
بودند که با توجه به س��ودهای 
و  کردن��د  ورود  بخ��ش  ای��ن 
افزایش قاب��ل توجه  منجر ب��ه 
قیمت ش��دند. ام��ا تقاضایی که 
در ح��ال حاض��ر وج��ود دارد 
هستند  واقعی  مصرف کنندگان 
که نس��بت به افزایش قیمت به 

شدت واکنش نشان می دهند. 
این کارشناس اقتصاد مسکن 
با بی��ان اینکه محدودیت قیمت 
برای متقاضیان مصرفی، عاملی 
می ش��ود،  محس��وب  بازدارنده 
گف��ت: ش��اید ب��رای خری��دار 
سوداگر، خرید تعداد کمی ملک 
گران یا تعداد زیادی ملک ارزان 
تفاوتی نداش��ته باش��د اما برای 
متقاضی��ان مصرف��ی ب��ا توجه 
ب��ه محدودیت مال��ی، وضعیت 
فرق می کن��د. قیمت واحدهای 
متوسط ش��هر تهران بین ۳۰۰ 
تا ۵۰۰ میلیون تومان است که 
مصرف کنندگان  برای  به راحتی 
واقعی قاب��ل تهیه نیس��ت، لذا 
طبیعت��ا ب��ه س��مت واحدهای 
با ط��ول عمر بیش��تر می روند. 
پیش بینی من این اس��ت که با 
توجه ب��ه خصلت تطبیق پذیری 
واحده��ای  نهای��ت  در  ب��ازار، 
قدیم��ی، خ��ود را ب��ا ش��رایط 
موج��ود تطبیق دهند و افزایش 
قیمت در این نوع واحدها را نیز 

شاهد باشیم. 
به گفته روانشادنیا، در نهایت 
ب��ه آن گزاره می رس��یم که در 

واحدهای  گذش��ته  س��ال های 
میان متراژ و میان قیمت که بازار 
می پسندد در شهر تهران تولید 
نشده اس��ت. به فروش نرسیدن 
واحدهایی لوک��س این موضوع 
را تایی��د می کند، لذا پیش بینی 
می شود در آینده با فشار تقاضا 
برای خرید واحدهای متوس��ط 

قیمت مواجه باشیم. 

ساخت مسکن هنوز هم 
سودآور است

یک کارش��ناس مسکن گفت: 
ساخت مسکن هنوز هم سودآور 
اس��ت، اما از آنجایی که عده ای 
س��ودهای  دنب��ال  همچن��ان 
غیرمنطق��ی هس��تند، وضعیت 

حاضر را برنمی تابند. 
عباس ش��وکتی در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار ک��رد: عملکرد 
دول��ت یازدهم و دوازدهم باعث 
خالی شدن حباب قیمت مسکن 
و تغیی��ر رویکرد از س��رمایه ای 
به مصرفی ش��د. اگرچه آمار ها 
بیانگ��ر افزایش چن��د درصدی 
قیمت هاس��ت، اما یادمان باشد 
که این رون��د حداکثر به اندازه 

نرخ تورم عمومی خواهد بود. 
قاب��ل  اق��دام  اف��زود:  وی 
س��تایش دولت، جهت دهی در 
پرداخ��ت تس��هیالت صن��دوق 
پس انداز مس��کن یکم برخالف 
دولت های گذش��ته است. بدین 
معن��ی که ای��ن تس��هیالت به 
خری��داران واقع��ی می رس��د و 
در دام س��فته بازی و سوداگری 
نمی افتد، بنابرای��ن باعث ایجاد 

تورم نمی شود. 
مس��کن  کارش��ناس  ای��ن 

در پاس��خ به س��والی ک��ه چرا 
تسهیالت مسکن بعد از گذشت 
ح��دود س��ه س��ال از روی کار 
آمدن دولت یازده��م وارد بازار 
ش��د، گفت: قطعا چنانچه دولت 
از همان ابتدا پرداخت تسهیالت 
را در دس��تور کار قرار می داد، با 
توج��ه ب��ه خالی نش��دن حباب 
قیمت مسکن، درصد به مراتب 
کمتری از قیمت خانه خریداری 
شده را ش��امل می شد. از طرف 
دیگ��ر ای��ن تس��هیالت مان��ع 
خالی شدن حباب قیمت می شد. 
ش��وکتی با بی��ان اینک��ه بازار 
مسکن زمینه های جهش قیمت 
را ن��دارد، اضاف��ه ک��رد: باید در 
اقتصاد مسکن دو مفهوم »رونق« 
یکدیگ��ر  از  را  و »س��فته بازی« 
تفکیک کنیم. زمان��ی معامالت 
مسکن چندین برابر حال حاضر 
ب��ود اما این اتف��اق نه تنها منجر 
به خانه دار ش��دن مردم نمی شد 
ک��ه با ایجاد حب��اب در قیمت ها 
دسترس��ی م��ردم به مس��کن را 
سخت تر می کرد؛ بنابراین می توان 
گف��ت حداقل ظرف س��ال های 
۷۰ ت��ا۹۰ رون��ق واقع��ی را در 
بخش مس��کن تجربه نکرده ایم، 
ام��ا در وضعیت کنون��ی اگرچه 
تعداد معامالت کمتر از گذش��ته 
اس��ت اما مس��کن به مثابه یک 
کاالی مصرف��ی با قیمت ارزان تر 
در اختی��ار مردم ق��رار می گیرد 
و ب��ا قاطعیت می ت��وان گفت در 
وضعیت کنونی اقتصاد مس��کن 
در مسیر درستی حرکت می کند. 
دول��ت  وظیف��ه  گف��ت:  وی 
حمای��ت از بخش خصوص��ی در 
تولید مس��کن اس��ت ن��ه ورود 
مستقیم به این حیطه و واقعیت 
این اس��ت که دولت پولی برای 
س��اخت مس��کن ن��دارد. اقدام 
مطلوب��ی ک��ه از ط��رف دولت 
یازده��م انج��ام ش��د و باید با 
جدیت بیش��تر ادامه پیدا کند، 
مسکن  بانک  کردن  توس��عه ای 

است. 
به گفته ش��وکتی، پیش شرط 
اینک��ه بخواهی��م مس��کن را از 
دام س��وداگری نج��ات دهیم و 
به س��مت مصرفی ش��دن پیش 
ببری��م، این اس��ت که س��از و 
کاری متفاوت با س��ایر بانک ها 
برای بانک مسکن تعریف کنیم؛ 
سازوکاری که مبتنی بر توسعه 
اقتصادی باش��د نه سود بیشتر 

بانکی. 
مس��کن  کارش��ناس  ای��ن 
خاطرنشان کرد: دولت قدم های 
خوبی برای س��اماندهی صنعت 
س��اختمان برداشته که از جمله 
آنها می توان به تدوین آیین نامه 
کنترل ساختمان اشاره کرد که 
امیدوارم در کمیسیون زیربنایی 
دول��ت به تصویب برس��د. قطعا 
الزم است که با بازتعریف عوامل 
دخی��ل در س��اخت و س��از به 
سمت کیفی سازی حرکت کنیم 
و کیفی��ت در قیم��ت مس��کن 

تاثیر گذار باشد. 

میزان تولی��د اعضای اوپک و غیراوپک 
با تولیدهای شیل در بازار در حال رقابت 
هس��تند. به گزارش بلومبرگ، کشورهای 
اعضای اوپک و متحدان آن برای کاهش 
مازاد تولید نفت در بازار به دلیل افزایش 
محصوالت نفتی آمریکا، وارد دومین سال 
اجرای کاهش تولید نفت ش��ان شدند. از 
س��وی دیگر، تنش های جغرافیایی نیز به 
این وضعیت پیچیده اضافه ش��ده اس��ت. 
پنج س��یگنالی که در بازار نفت در سال 
۲۰۱۸ بای��د به آن توجه کرد، به ش��رح 

زیر است. 
1-سیگنال شیل: با توجه به انفجار لوله 
نفتی در لیبی تغییراتی در ش��اخص های 

 WTI نفتی ایجاد شده و فاصله قیمت نفت
نسبت به برنت به بی سابقه ترین حالت خود 
در دو سال گذشته رسید. این اتفاق پس از 
توفان هاروی که موجب کاهش تولید نفت 
در آمری��کا ش��د، رخ داد. در حال حاضر با 
توجه به افزایش تولید شیل در بازار، کاهش 
تولید اوپکی ها در بازار و افزایش تولید نفت 
خام کانادا می تواند گسترش تفاوت قیمت 

را در بازار ایجاد کند. 
2-رهب�ری اوپک: با توجه به کاهش 
تولید نفت اعضای اوپک، نفت خام برنت 
در سال جاری عقبگرد داشت. پیش بینی 
شاخص ها از دسامبر ۲۰۱۸ به بیشترین 
حد رس��ید و ب��ه نظر می رس��د اوپک با 

تمدید توافق خ��ود در بازار تعادل ایجاد 
ک��رد، به همین ترتی��ب پیش بینی ها در 
بازار گس��ترش پیدا خواهد کرد. به گفته 
کارشناسان، با یک بازار متمرکز راحت تر 

می توان پیش بینی ها را گسترش داد. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  3-بلی�ت ش�انس: 
بودج��ه  ژئوپلیتیک��ی،  ریس��ک های 
کش��ورهای نفتی بیش��تر برای ترمیم و 
س��اخت قراردادهای جدی��د نفتی برای 
افزایش سود نفت خام صرف شده است. 
پیش بینی می ش��ود که احتمال بیشتری 
وجود دارد ایران، عربس��تان و ونزوئال در 
س��ال ۲۰۱۸ با مش��کالت نفتی روبه رو 

خواهند شدند. 

4-نوسان: با وجود این خطرات، نوسانات 
در هفته های اخیر نسبت به سه سال گذشته 
به کمترین حد خود رسید. با توجه به کاهش 
تولید نفت در بازار توس��ط اعض��ای اوپک، 
بانک های مختلف پیش بینی می کنند نوسان 

در بازار نفت کاهش پیدا کند. 
5- ت�ا ک�ی؟ آماره��ا نش��ان می دهد که 
س��ال ۲۰۱۸ در ب��ازار، س��رمایه گذاری های 
خوش��بین روی نف��ت برنت و وس��ت تگزاس 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت. به نظر می رس��د 
دیگر سرمایه گذاری های بدبینانه در بازار نفت 
کاهش پیدا کرده است. کارشناسان معتقدند 
ب��ه دلیل فضای مناس��ب بازار، اف��راد حاضر 

نیستند جایگاه خود را به فروش بگذارند. 

بلومبرگ گزارش داد

5 نشانه مهم بازار نفت در سال 2۰1۸

ساخت مسکن هنوز هم سودآور است

رمزگشایی رفتار پاییزی بازار مسکن
اقتصاد کالن

معاون اول رئیس جمهور خبر داد
سود سهام عدالت 15۰ هزار تومان شد

معاون اول رئیس جمهور از محاسبه سود سهام عدالت به 
میزان ۱۵۰ هزار تومان خبر داد. به گزارش تسنیم، اسحاق 
جهانگیری در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی در خراسان 
رضوی با بیان اینکه س��هام عدالت برای ۵۰ میلیون ایرانی 
در نظر گرفته ش��ده است، خاطرنش��ان کرد: ما سه سال 
وقت گذاش��تیم راهکاری پیدا کنیم که ۷۰ میلیون ایرانی 
در کارخانجات ش��ریک باشند و هم اکنون به جمعیت زیر 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک  میلیون تومان پرداخت 
کرده  و سهام شان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزش دارد 
و امسال نیز سود سهام آنها مانند همه افراد دیگر سهامدار 
در شرکت ها به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان پرداخت شده است. 
پیش��تر مسئوالن سازمان خصوصی س��ازی رقم ۱۵۰هزار 
تومان را به صورت تقریبی برای سود سهام عدالت پرداختی 
به کس��انی که مالک کامل سهام باشند، اعالم کرده بودند. 
طبق اعالم مس��ئوالن این س��ازمان، قرار بود اولین مرحله 
س��ود سهام عدالت در پاییز امسال و مراحل بعدی تا پایان 
س��ال جاری پرداخت شود، ولی فعال خبری از واریز اولین 

مرحله سود سهام عدالت نیست. 

19 هزار میلیارد ریال سهام 
شرکت های دولتی به مزایده گذاشته 

می شود
سخنگوی سازمان خصوصی سازی از مزایده سهام دولت 
در ۲۵ ش��رکت در ۱۸ دی ماه خب��ر داد و گفت که ارزش 
ریالی این بنگاه ها ۱۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. 
س��یدجعفر س��بحانی در گفت وگو با ایرنا، با برشمردن 
مهم ترین شرکت هایی که مزایده می رود، گفت: ۱۰۰درصد 
س��هم دولت در شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود به 
قیمت حدود پایه ۱۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال با ۲۰درصد 
حصه نقدی و اقس��اط هفت ساله مهم ترین شرکت دولتی 
است که این بار برای فروش گذاشته می شود. در این مزایده 
بلوک ۱۰۰درصدی س��هام ش��رکت کش��اورزی دامپروری 
سفیدرود شامل ۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۷۷۱ سهم به قیمت 
پایه هر سهم ۵میلیون و ۱۴۰ هزار و ۷۷۱ ریال و ارزش کل 
پای��ه ۱۵ هزار و ۵۱۰ میلی��ارد و ۹۲۰ میلیون و ۳۲۶ هزار 
ریال واگذار خواهد شد. سبحانی افزود: همچنین ۱۰۰درصد 
س��هم دولت در شرکت پرورش کرم ابریشم ایران با قیمت 
پایه ۲هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال در مزایده ۱۸ دی ماه عرضه 
می ش��ود. مشاور رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی عرضه 
۱۰درصد باقیمانده از پتروشیمی دهلران سپهر به قیمت پایه 
۳۰ میلیارد ریال و شرکت عمران و مسکن سازان گلستان با 
قیمت پایه ۱۰ میلیارد ریال را از دیگر شرکت هایی برشمرد 
که به مزایده می رود. سبحانی افزود: در این دوره از مزایده، 
چندین فروشگاه و دارایی شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
در تهران و شهرهایی چون اهواز و ساری عرضه می شود که 
قیمت پایه آنها از ۶۰ تا ۹۰ میلیارد ریال متغیر است. وی به 
مزایده ۱۴ جایگاه سوخت در این مزایده اشاره کرد و گفت: 
از این تعداد س��ه جایگاه به استان اصفهان اختصاص دارد 
و س��هم اس��تان های البرز، آذربایجان غربی و هرمزگان هر 
کدام دو جایگاه بوده و بقیه جایگاه ها مربوط به استان های 
مازندران، قزوین، فارس، خوزستان و تهران است. سخنگوی 
سازمان خصوصی سازی مجموع ارزش جایگاه های سوخت 
عرضه ش��ده را هزار میلیارد ریال اعالم کرد. سبحانی گفت: 
متقاضی��ان خرید، ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز ۱۷ دی ماه 
فرصت دارند پاکت پیشنهاد قیمتی خود به همراه مدارک 
مربوطه را به سازمان خصوصی س��ازی ارائه کنند و مزایده 
یادشده و بازگش��ایی پاکت های پیشنهادی ساعت ۱۴ روز 
۱۸دی م��اه انجام می ش��ود. وی این مزای��ده را بزرگ ترین 
مزایده خصوصی سازی در سال جاری ندانست و گفت: پاییز 
گذشته ۴۱جایگاه سوخت یکجا عرضه شد که بزرگ ترین 
مزایده امس��ال از نظر تعداد بود ضمن آنکه از نظر قیمت و 
ارزش نیز مزایده های دیگری با قیمت بیش از ۲۰ هزار ریال 

در سال جاری با موفقیت انجام شده است. 

اقتصاد ترکیه در 17 سال اخیر 2 برابر 
اقتصاد ایران شده است

روزنامه ینی ش��فق در گزارش��ی اعالم ک��رد که تولید 
ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۰۰ در حدود ۲۷۳میلیارد 
دالر بود و پس از ۱۷ سال، امروز به دوبرابر تولید ناخالص 
ملی ایران یعنی ۷۹۳ میلیارد دالر رسیده است. به گزارش 
ایرنا، وب س��ایت اینترنتی روزنامه ینی ش��فق در گزارشی 
نوشت: تولید ناخالص ملی ترکیه در ۱۷ سال اخیر با رشد 
تقریبی ۳۰۰درصدی از میزان ۲۷۳ میلیارد دالر در سال 
۲۰۰۰ به حدود ۷۹۳ میلیارد دالر رس��ید و این در حالی 
اس��ت که تولید ناخالص ملی کش��ور همسایه ما ایران در 
سال ۲۰۰۰ با تولید ناخالص ملی ۳۵۷ میلیارد دالر پس از 
۱۷ سال به رقم ۳۶۸ میلیارد دالر رسیده است. این رسانه 
نزدیک به دولت ترکیه با اس��تناد به سخنان رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه افزود: رش��د تولید ناخالص 
مل��ی ترکیه و دو برابر بودن آن نس��بت به ایران نفت خیز 
دالیل مختلفی دارد که هیچ ارتباطی به نفت، س��الح و یا 
الماس ندارد بلکه اعتقاد راسخ به توان ملی برای موفقیت 
علت این توفیق ملی اس��ت. ینی شفق در این گزارش به 
نقل از اردوغان نوشت: »در حال حاضر همه شاهد وضعیت 
کشورهای نفت خیز و صاحب سرمایه هستیم و باور داشته 
باش��ید که ما خیلی از این کش��ورها جلوتر و پیشرفته تر 
هس��تیم.« این رس��انه با اشاره به گذش��ته اقتصاد ترکیه 
اضاف��ه کرد: تولید ناخالص ترکیه در س��ال ۱۹۸۰ حدود 
۹۴.۳ میلیارد دالر، در سال ۱۹۹۴ حدود ۱۷۴.۵ میلیارد 
دالر، در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۹۲.۲ میلیارد دالر و در سال 

۲۰۱۰ حدود ۷۴۱.۸ میلیارد دالر بوده است. 

حمل و نقل

خبر

معاون شرکت راه آهن خبر داد
 نهایی شدن فاینانس راه آهن 

رشت-آستارا
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل شرکت راه آهن، از 
راه اندازی مرکز کس��ب  وکارهای نوین در راه آهن خبر داد و 
گفت: زنجیره تامین خدمات حمل ونقل با استفاده از ظرفیت 

فناوری اطالعات موثرتر است. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« از وزارت راه و شهرس��ازی، 
نوراله بیرانوند، با اش��اره به نیاز حمل ونقل ریلی کش��ور به 
تش��کیل شرکت های اس��تارت آپی  گفت: فضای کسب وکار 
الکترونیک و اس��تفاده از علوم فن��اوری اطالعات در تجارت 
حمل ونق��ل، یک ضرورت بدیهی اس��ت؛ زیرا زنجیره تامین 
خدمات حمل ونقل با اس��تفاده از ظرفیت فناوری اطالعات 
موثرت��ر عم��ل خواهد ک��رد. راه آهن با درک ای��ن موضوع، 
راه ان��دازی مرک��ز کس��ب وکارهای نوین را در دس��تور کار 
قرار داد و هم اکنون در حال س��ازماندهی اس��ت تا در آینده 
نزدیک، ش��اهد آغاز به کار رس��می این مرکز باشیم. معاون 
برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل ش��رکت راه آهن با اشاره به 
انگیزه راه آهن برای تشکیل این مرکز گفت: راه آهن به دنبال 
بسترس��ازی و پشتیبانی برای ش��کل گیری کسب وکارهای 
فناورانه و ش��رکت های استارت آپی اس��ت. بیرانوند با اشاره 
به امض��ای قرارداد تامی��ن مالی ۳میلی��ارد یورویی تامین 
واگن ریلی نیز خاطرنش��ان کرد: درواقع قرارداد تامین مالی 
با موسس��ه بیمه صادراتی و مرکز توسعه صادرات روسیه با 
هدف فعال س��ازی ظرفیت واگن سازان داخلی ایران و پیوند 
با ش��رکت های سازنده روسی به پش��توانه تضمین شرکت 
راه آهن به امضا رس��ید. وی افزود: عمده این مبلغ در اختیار 
ش��رکت های حمل ونقل ریلی خصوصی قرار خواهد گرفت 
و س��فارش ها نیز در قالب کنسرسیومی شامل شرکت های 
روس��ی و تولیدکنندگان ایرانی به صورت »جوینت-ونچر« 
انجام می ش��ود. مع��اون برنامه ریزی و اقتص��اد حمل ونقل 
ش��رکت راه آهن یکی از محدودیت های توس��عه و نوسازی 
ن��اوگان ریلی در کش��ور را تامین منابع مالی خواند و گفت: 
این قرارداد به تامین منابع و هزینه های تامین،  انتقال دانش 
فنی و امکان��ات تولید ناوگان ریلی کمک می کند.  بیرانوند 
همچنین ضمن تکذیب خبر بهره برداری از راه آهن آستارا-

آستارا در تاریخ ۲۵ دسامبر در یکی از خبرگزاری ها به نقل 
از یک پایگاه خبری خارجی تصریح کرد: ترمینال این خط 
با س��رمایه گذاری مستقیم طرف آذری در حال اجرا است و 
ضمن تکمیل آن ظرف ماه های آینده، اولین قطار ترانزیتی 
م��ا از آن عب��ور خواهد ک��رد. این خط آهن محور توس��عه 
کریدور ش��مال-جنوب و جنوب-غرب است که با راه اندازی 
قطار آستارا، می توان شاهد ارتقای ترانزیت و حمل ونقل کاال 
از هند به روسیه و بالعکس بود. معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
حمل ونقل ش��رکت راه آهن همچنین از نهایی شدن قرارداد 
تامین مالی ۵۰۰ میلیون دالری آذربایجان بین وزارت امور 
اقتصاد دارایی ایران و آذربایجان خبر داد و گفت: هم اکنون 
توافقات بر س��ر موافقت نامه حاص��ل و پیش نویس آن تهیه 
شده است. همچنین این قرارداد در مراسمی به امضا خواهد 
رسید و هم اکنون تشریفات اداری در دست اقدام قرار دارد. 

ترانسپورت ویکلی اعالم کرد
 بازگشت غول کشتیرانی

 فرانسه به ایران
ش��رکت جی ام ای س��ی ج��ی ام، غول فرانس��وی صنعت 
کشتیرانی جهان اعالم کرد، سرویس سیمکس ۹خود از چین 
به مقصد ایران را از س��ر می گیرد. به گزارش تسنیم، شرکت 
جی ام ای سی جی ام، غول فرانسوی صنعت کشتیرانی جهان 
اعالم کرد، س��رویس س��یمکس ۹ که یک خط حمل ونقل 
چرخش��ی بار بین بنادر کائوهسیونگ، ش��انگهای، نینگبو، 
شنژن، بندرعباس، دوبی )جبل علی( و مجددا کائوهسیونگ 
است را از چین به مقصد ایران از سر می گیرد. پایگاه خبری 
ترانس��پورت ویکلی نوشته اس��ت: این خط کشتیرانی بنادر 
شمال شرق آسیا را تحت پوشش خود قرار می دهد و ضمن 
بارگیری محموله ها در سواحل تایوان، مرکز و جنوب چین به 
مقصد ایران، از طریق ترانشیپمنت محموله ها در بندرعباس 
به خط کشتیرانی ایندیا گالف متصل می شود و سبب تسریع 
در دسترس��ی به بندر چابهار در ش��رق ایران خواهد شد. از 
طری��ق این خط کش��تیرانی، مدت زمان حمل ب��ار از بندر 
شانگهای به بندرعباس ۱۹ روز خواهد بود و مدت زمان حمل 

بار از بندر نینگبو به بندرعباس نیز ۱۷ روز خواهد بود. 

دهمین و یازدهمین هواپیمای 
برجامی امروز به تهران می رسد

دو فروند هواپیمای خریداری ش��ده ایران ای��ر از نوع »ای. تی. 
آر« )س��اخت فرانسه-ایتالیا( س��اعت ۹ صبح امروز )شنبه( در 
فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند. به گزارش سازمان هواپیمایی 
کش��وری، ای��ن دو فروند هواپیم��ا از نوع ای. ت��ی. آر متعلق به 
ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران است. مدیر روابط 
عمومی سازمان هواپیمایی کش��وری اعالم کرد: با ورود این دو 
فروند هواپیما، ۱۴۰ صندلی به ناوگان هوایی این شرکت افزوده 
می شود. گفتنی است در پی توافق برجام و لغو تحریم هوانوردی 
کشور، قرارداد خرید یکصد فروند هواپیما از ایرباس فرانسه، ۸۰ 
فروند از بویینگ آمریکا و ۲۰ فروند از شرکت ای. تی. آر به امضا 
رسید. اینک شش فروند از این هواپیما به ناوگان ایران ایر تحویل 
شده است و دو فروند دیگر صبح امروز وارد کشور می شود. این 
هواپیما قادر اس��ت ۷۰ نفر را تا مسافت ۱۵۲۸ کیلومتر جابه جا 
کند و هزینه های عملیاتی آن به س��بب اس��تفاده از موتورهای 
ملخی بس��یار کم مصرف، ایمن و پیش��رفته بس��یار کم است. 
همچنین این هواپیما قادر است در همه شرایط جوی پرواز کند و 
به دلیل مجهزبودن کابین خلبان به نمایشگرهای بسیار پیشرفته 

امکان فرود در سخت ترین شرایط جوی را فراهم می سازد. 



فرص�ت ام�روز: به گفت��ه رئیس کل 
بیمه مرک��زی، بیش از ۳ ه��زار میلیارد 
دالر ریسک در کشور وجود دارد که نیاز 
به پوش��ش های بیمه ای دارن��د، اما تنها 

۳۰درصد از آنها پوشش داده می شوند.
عبدالناص��ر همت��ی درباره کاس��تن از 
س��هم بیمه ایران در بازار و افزوده شدن 
به س��هم بیمه های خصوصی گفت: بیمه 
مرکزی برنامه ای برای کاهش سهم بیمه 
ایران در ب��ازار ندارد؛ بلکه ما بیش��تر به 
دنبال آن هستیم تا کیک بازار را بزرگ تر 

کنیم.
وی با بیان اینکه بزرگتر ش��دن کیک 
ب��ازار به معن��ای پر ک��ردن ظرفیت های 
خالی بیمه ای در کش��ور است، ادامه داد: 
۷۰ درصد از ظرفیت های بیمه در کشور 
خالی اس��ت؛ به نحوی که بیش از ۳ هزار 
میلیارد دالر ریسک در کشور وجود دارد 
که نیاز به پوش��ش های بیم��ه ای دارند؛ 
ولی تنها ۳۰ درصد از آنها دارای پوشش 
هس��تند. رئیس شورای عالی بیمه تاکید 
کرد: تمام��ی ش��رکت های بیمه و حتی 
 بیمه ایران به عنوان تنها ش��رکت دولتی 
م��ی توانند برای پر ک��ردن ظرفیت های 
خال��ی بیمه ای در کش��ور ت��اش کنند؛ 
این در حالی اس��ت که ما به توسعه بازار 
بیمه در کش��ور توجه داریم و سیاس��ت 
ما کاس��تن از س��هم بیمه ایران در بازار 
نیس��ت. رئیس کل بیم��ه مرکزی اضافه 
ک��رد: اگرچ��ه ۳۰درص��د از س��هم بازار 
ب��رای بیمه ایران س��هم خوبی اس��ت و 
ش��رکت های خصوص��ی ۷۰ درصد دیگر 
ب��ازار را در اختیار دارن��د؛ ولی هر اندازه 
کیک بازار بزرگ تر شود، خوب است ولی 
باال یا پایین ش��دن سهم بیمه ایران برای 

بیمه مرکزی اولویت اول نیست.

دولت تمام سهام خود را به بخش 
خصوصی واگذار می کند

رئی��س بیم��ه مرک��زی همچنی��ن در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
درباره خصوصی سازی صنعت بیمه گفت: 
یکی از انتقادات وارد به دولت این اس��ت 
که س��ه ش��رکت آس��یا، البرز و دانا را به 
صورت نص��ف و نیمه به بخش خصوصی 

واگذار کرده اس��ت. ب��ه عبارتی همچنان 
مدیران توس��ط دولت تعیین می شوند و 
این خصوصی سازی نیست، چراکه زمانی 
که بنگاهی خصوصی می ش��ود باید تفکر 
حاک��م  آن  در  اداره خصوصی س��ازی  و 
شود. هفته گذشته در دولت تصویب شد 
که دولت تمام س��هام خ��ود را به بخش 
خصوصی واگ��ذار کند و فقط بیمه ایران 

به عنوان بیمه دولتی باقی بماند.
معتق��دم  داد:  ادام��ه  همت��ی 
خصوصی س��ازی باید با آزادسازی همراه 
باش��د، به عب��ارت دیگر آزادس��ازی باید 
همراه ب��ا تکامل و اصاح س��اختار بازار 
هم��راه باش��د، چراکه اگر س��اختار بازار 
اصاح نشود آزادسازی هم اتفاق نمی افتد 
و نمی تواند نتیجه خوبی به همراه داشته 
باشد. متأس��فانه در صنعت بیمه، قبل از 
اینکه ساختار بازار متناسب با رقابت آزاد 
شکل بگیرد، نرخ های بیمه آزاد اعام شد 
و زمان��ی ک��ه این نرخ آزاد ش��د به علت 
نبود س��اختار و کمبود نیروی انس��انی، 
برخی شرکت های بیمه، نرخ هایی را ارائه 
کردند که فنی نبود و این امر س��بب شد 
ت��ا حوادثی همانند حادثه بیمه توس��عه 
پیش آی��د. م��ن معتقدم اگ��ر بخواهیم 
خصوصی سازی موفقی داشته باشیم باید 
س��اختار را اصاح کرده و بتوانیم همگام 
با توسعه ساختار بازار، آزادسازی و رقابت 

را گسترش دهیم.
رئی��س کل بیمه مرک��زی افزود: طبق 
قانون بیمه مرکزی، هیچ کسی نمی تواند 
بیشتر از ۲۰ درصد، از سهام یک شرکت 
بیم��ه را در اختیار داش��ته باش��د. البته 
در ای��ن بین ما فق��ط می توانیم در مورد 
صاحیت اف��رادی که این ش��رکت ها را 
اداره می کنند نظر دهیم؛ بنابراین زمانی 
خصوصی سازی می تواند شکل بگیرد که 
یک نظر عمومی در کش��ور شکل گرفته 
باش��د، البته هم اکنون این نظر عمومی 
در حال ش��کل گیری اس��ت و م��ا هم از 
آن اس��تقبال می کنی��م؛ بنابرای��ن همه 
به این نتیجه رس��یدند ک��ه خصولتی ها 
نمی توانند موفق عمل کنند و بهتر است 
خصوصی واقعی صورت گیرد؛ به عبارتی 
اگر س��هام واقعی ش��ود به طور قطع به 

 نفع کش��ور و بیمه خواهد بود. براس��اس
 آیین نام��ه ۹۰ بیمه مرکزی، مدیری که 
به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی 
منصوب می ش��ود بای��د به تأیی��د بیمه 
مرکزی برس��د.همتی ب��ه تاثیر برجام در 
صنعت بیمه ایران اش��اره ک��رد و گفت: 
روابط ما در سطح بین المللی بعد از برجام 
به دو بخش تقسیم شده است؛ یک بخش 
آن روابط بیمه ای ما با خارجی هاست که 
در این زمینه پیش��رفت خوبی داش��تیم، 
چراک��ه مذاکرات��ی با دو کش��ور آلمان و 
فرانس��ه ص��ورت گرفت��ه و همچنین با 
شرکت های بیمه اتکایی توانستیم بخشی 
از ح��وادث طبیعی را پوش��ش دهیم که 
هنوز کامل نیس��ت؛ بنابراین بخش��ی از 
خس��ارت زلزله س��رپل ذهاب کرمانش��اه 
تحت پوش��ش الیحه بیم��ه اتکایی قرار 
می گی��رد که ما به جد پیگیر تصویب آن 
هستیم؛ البته بخشی از این خسارت را به 
م��ا خواهند داد و این امر موفقیت خوبی 

بعد از برجام است.
رئیس شورای عالی بیمه ادامه داد: اما 
در زمینه س��رمایه گذاری خارجی به رغم 
مذاکرات خوبی که انجام ش��د نتوانستیم 
ب��ه موفقیتی برس��یم. قب��ل از روی کار 
آمدن ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقریبا 
دو ش��رکت خصوص��ی خواس��تار خرید 
۴۹درصد س��هام بودند، ام��ا بعد از روی 

کار آمدن ترامپ دس��ت نگه داش��تند و 
س��رمایه گذاری خارجی ب��ه مفهومی که 
بخواهن��د س��رمایه های م��ا را خریداری 

کنند، هنوز انجام نشده است.

بیمه بدنه برای خودروهای لوکس 
الزامی است

رئی��س کل بیم��ه مرکزی ب��ا تاکید 
ب��ر اینکه بیم��ه بدنه ب��رای خودروهای 
لوک��س الزامی اس��ت، گف��ت در قانون 
جدی��د بیمه ش��خص ثال��ث بحث بیمه 
مسئولیت افراد نس��بت به اتومبیل های 
گران قیم��ت )حداکثر تعهد نس��بت به 
اتومبیل های متعارف( حل ش��ده است. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، قان��ون تعریف کرده 
اتومبی��ل متع��ارف اتومبیلی اس��ت که 
قیمت آن نصف دیه اول س��ال باشد که 
با توجه به نرخ دیه ۲8۰ میلیون تومانی 
قیمت متعارف یک اتومبیل۱۴۰میلیون 
توم��ان اس��ت، بنابراین اگر ش��ما به هر 
اتومبیل��ی که ارزش آن بی��ش از ۱۴۰ 
میلیون تومان باش��د، لطم��ه وارد کنید 
به نسبت آن خس��ارت مسئولیت دارید 
و خودرو هایی که ارزش آنها بیش از این 
قیمت متعارف باش��د بای��د برای جبران 
خس��ارت بیم��ه بدنه خری��داری کنند، 
در غی��ر این صورت مس��ئولیت به عهده 

خودشان است. 

رئیس کل بیمه مرکزی از الزامی بودن بیمه بدنه برای خودروهای لوکس خبر داد

 سهم ۳۰درصدی بیمه از پوشش
 ۳هزار میلیارد دالری ریسک در ایران

ردپای بدهکاران مهریه در حراجی سکه
۱۴ حراجی و فروش ۹۳ هزار قطعه

با وجود برگزاری ۱۴ حراجی سکه برای ایجاد تعادل 
در قیمت های ب��ازار، هرچند که ت��ا ۵۰ درصد حباب 
قیمتی تخلیه شده، ولی همچنان متعادل نشده است. 
در کنار عوامل تأثیرگذار مانند افزایش قیمت دالر و طا 
در بازارهای جهانی، برخی دالالن و افراد هستند که با 
پافشاری می خواهند قیمت سکه را باال نگه داشته و در 
این مورد کارشکنی می کنند. به گزارش ایسنا، با افزایش 
قیمت سکه و رکوردشکنی های آن در سال جاری که از 
شهریورماه به اوج رسید، بانک مرکزی حراجی سکه را 
از طریق بانک کارگشایی آغاز کرد تا قیمت ها به تعادل 
کشیده شود. بر این اساس حدود ۱۴ جلسه حراج سکه 
برگزار ش��ده و در آن بس��ته های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ تایی 
سکه نیم و تمام بهار آزاد فروش رفته است. حراجی که 
معموال در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار 
می شود با اعام قیمت پایه از سوی بانک مرکزی شروع 
و در نهایت با حداکثر قیمت به اضافه ۹ درصد مالیات 

بر ارزش افزوده به فروش می رود.
تازه ترین گزارش��ی که س��لیمانی، مدیرعامل بانک 
کارگش��ایی اعام کرده حاکی از آن اس��ت که در این 
۱۴ حراجی برگزار ش��ده در مجموع حدود ۹۳ هزار و 
۶۲۰ قطعه س��که فروش رفته که ت��ا ۵۴ هزار و ۹۰۰ 
قطعه تمام و ۴۱ هزار و ۱۳۰ قطعه نیز نیم بها بوده است.

در  چن��د حراجی ها برگزار ش��ده جریان به گونه ای 
متفاوت پیش رفته به طوری که حدود ۱۰ جلسه اول 
استقبال به ش��دت زیاد بود، ولی در ادامه کمتر شد و 
از هیج��ان افتاد. از س��ویی در برخی روزها قیمت ها به 
گونه ای رقم خورد که دیده می ش��د نس��بت به قیمت 
وق��ت در ب��ازار آزاد هم باالت��ر رفته و ظاه��را با ضرر 
خری��دار همراه بود. بر اس��اس توضیح��ات مدیرعامل 
بان��ک کارگش��ایی، در ابتدای ش��روع حراجی قیمت 
س��که حدود ۲۰۰ هزار تومان حباب داش��ت، ولی در 
ادام��ه ای��ن حراجی ها بی تأثیر نبود و ت��ا حد زیادی از 
 حباب آن را تخلیه کرد به طوری که اکنون به کمتر از
 ۱۰۰ هزار تومان رس��یده است، هر چند قیمت نهایی 
س��که تمام تفاوت چندانی با روزهای ابتدایی حراجی 
ن��دارد و دلیل این موضوع در چند مورد قابل بررس��ی 
است. بنا بر گفته سلیمانی، از سویی در این مدت قیمت 
طا در بازار جهانی رو به افزایش رفت و دالر نیز به ویژه 
در بازار ایران روند رو به رش��دی داشت که در مجموع 
قیمت نهایی سکه را تحت تأثیر قرار داد به طوری که به 
مرور با وجود خالی شدن حباب، قیمت تغییر چندانی 
نکرد. از این رو اگر حراجی برگزار نش��ده و در این باره 
اقدام نمی شد حتما در حال حاضر قیمت سکه باالتر از 
قیمت کنونی بود. مدیرعامل بانک کارگشایی، به رفتار 
برخی دالالن در بازار اشاره داشت که در افزایش قیمت 
بی تأثیر نیس��ت، هر چند که این نمی تواند دلیل اصلی 
برای افزایش قیمت سکه باشد و عمده آن به همان باال 
بودن قیمت طا و دالر برمی گردد، ولی در قیمت باالی 
سکه ظاهرا برخی می خواهند بازار را در شرایط موجود 
نگه دارند و پافشاری هایی وجود دارد تا حراجی سکه را 
بی تأثیر نش��ان داده و جریان را به گونه ای دیگر پیش 
می برند. با این حال سلیمانی معتقد است که این جریان 

کاما تایید شده نیست ولی قابل تأمل است.
وی درباره وضعیت مشتریان و کسانی که در حراجی 
ش��رکت می کنند ه��م گفت که در می��ان آنها افرادی 
هس��تند که ممکن اس��ت در هر حراجی تکرار شوند 
اعم از خانم ها و آقایان و در بین آنها دالالن هم حضور 
دارند. برخی برای خرید و فروش سکه می خرند، برخی 
برای سرمایه گذاری و نگه داشتن آن به حراجی می آیند 
و هس��تند گروه هایی که برای مصارف خانگی اقدام به 
خرید می کنند به طوری که مثا می خواهند س��که ای 
به عن��وان مهریه پرداخت کنند ک��ه ترجیح می دهند 
آن را در حراج��ی بخرند. ب��ا این حال مدیرعامل بانک 
کارگشایی با اعام اینکه حراجی سکه فعا ادامه دارد، 
گف��ت که حراج��ی در نهایت به ایجاد تع��ادل در بازار 

منتهی می شود. 
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دریچه

مدیرکل مقررات بانک مرکزی اعالم کرد
صفر شدن وقوع جرائم در بانک ها 

به زودی
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی 
بان��ک مرکزی گف��ت انتظار م��ی رود در آین��ده نزدیک و با 
استفاده از زیرساخت های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم 
و جنایات در سیس��تم بانکی پیش از پی��ش کاهش یابد. به 
گ��زارش »فرصت امروز« و به نقل از س��تاد خبری هفتمین 
همایش س��االنه بانکداری الکترونی��ک و نظام های پرداخت، 
عبدالمه��دی ارجمندن��ژاد درب��اره اقدامات انجام ش��ده در 
بانکداری الکترونیک برای کش��ف تقلب، گفت: کشف تقلب 
و تخلفات مالی با محوریت دس��تگاه های نظارتی و بازرسی، 
همزمان با به کارگیری فناوری های اطاعات در بانک ها وجود 
داشته است؛ فناوری هایی که در این زمینه در قالب سیاست ها 
و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد ولی همزمان 
با توس��عه و تعمی��ق مباحث مربوط به مبارزه با پولش��ویی، 
بانک ها سیس��تم های جدی��دی را نیز برای کش��ف تخلف و 
تقلب به کار گرفته اند. ارجمندنژاد ادامه داد: در بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز 
زیرساخت هایی برای استفاده بانک ها در این حوزه فراهم شده 
است تا با استفاده از اطاعاتی که مبادله می شود، تخلفات و 
تقلب ها کشف و اقدامات انتظامی و قضایی برای مقابله با آنها 
انجام شود. به مرور این سیستم ها تقویت می شود تا در آینده 
نزدیک و با اس��تفاده از این زیرساخت ها، وقوع جرم و جنایت 

در سیستم بانکی به صفر برسد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۳دالر آمریکا

۵.۰۶۴یورو اروپا

۵.۷۲۰پوند انگلیس

۱.۱۶۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۷۰.8۰۰مثقال طا

۱۳۱.۷۷۰هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۳8۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۱۴.8۰۰سکه طرح جدید

۶۹۷.۰۰۰نیم سکه

۴۱۲.۷۰۰ربع سکه

۲۷۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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 فرصت امروز: ب��ورس تهران با اعالم
 با ارزش ترین ش��رکت های بورس��ی در 
آخرین م��اه پایی��ز امس��ال، ارزش بازار 
ناش��ران بورس تهران در پایان آذرماه را 
بی��ش از 000. 381 میلیارد تومان اعالم 

کرد. 
بر اساس  آخرین آمارهای ارائه شده از 
سوی بورس تهران، از میان 3۲۷ شرکت 
ک��ه در بازار س��هام فعالی��ت دارند، رتبه 
اول تا س��وم از نظر ارزش بازار به صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس ب��ا ۲۵0.1۵۹ 
میلی��ارد ریال، فوالد مبارک��ه اصفهان با 
۲1۶.۷۵0 میلیارد ریال و ارتباطات سیار 
ایران با 1۶۴.00۶ میلیارد ریال اختصاص 

یافته است. 
همچنین شرکت های ملی صنایع مس 
ای��ران، مخاب��رات ایران، س��رمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، گسترش 
نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، 
س��نگ آه��ن گل گه��ر و پاالی��ش نفت 
بندرعباس به ترتیب با 1۴0.۹۴0میلیارد 
ریال، 13۵.۹۶0 میلیارد ریال، 11۶.138 
میلی��ارد ری��ال، 1۴0. ۹۹ میلیارد ریال، 
۹۷.۲00 میلیارد ریال، ۹۶.۵۷0 میلیارد 

ریال و ۹۴.۹1۶ میلی��ارد ریال رتبه های 
چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند. 

کم ارزش ترین شرکت ها
اما کم ارزش ترین ش��رکت ها بر اساس 
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بورس 
تهران در آذرماه امس��ال کدام شرکت ها 
هس��تند؟ بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
ش��رکت های آلوم��راد، ن��وش مازندران، 
تولیدی گرانیت بهس��رام، ماشین س��ازی 
نی��رو محرکه، پارس س��رام، درخش��ان 
تهران، صنایع جوش��کاب ی��زد، تولیدی 
لنت ترمز ایران، صنایع ش��یمیایی سینا، 
س��ایپا شیشه، پیاذر، کمک فنر ایندامین 
و لعابی��ران به ترتی��ب در انتهای جدول 
کم ارزش ترین شرکت ها در آذرماه امسال 

قرار دارند. 

فعاالن بورس تهران منتظر اجرای 
وعده سازمان بورس

درحالی که در اواس��ط هفته گذش��ته 
ش��اخص بورس تهران توانس��ت از کانال 
۹8 هزار واحدی عبور و رکوردی تاریخی 
ثبت کن��د، قیم��ت س��هم ها در دو روز 

پایانی هفته گذشته با کاهش مواجه شد 
و متعاقب آن دماسنج بازار روند اصالحی 
را طی کرد. بر همین اساس، فعاالن بازار 
سرمایه در هفته پیش  رو منتظر خواهند 
ب��ود تا ببین��د آیا مطابق وعده س��ازمان 
بورس واقعاً نمادهای متوقف، یک ساعته 

بازگشایی می شوند؟ 
به گزارش ایسنا، در ۵ روز کاری بورس 
تهران در هفته ای که گذش��ت، شاخص 
کل ب��ازده نقدی و قیمت��ی ۲3۹1 واحد 
رش��د ک��رد و از نیم��ه کان��ال ۹۵ هزار 
واحدی تا رقم ۹۷ هزار و 8۹۹ باال رفت؛ 
چنانچ��ه در ط��ی ۵ روز معامالتی اخیر 
بازیگران بازار سرمایه ایران شاهد سه بار 
کانال شکنی دماسنج بازار سرمایه بودند 
به طوری که ش��اخص تا ۹8 هزار و 300 
واحدی هم رش��د کرد، ام��ا در نهایت با 
مقداری کاهش در روز پایانی معامالت به 

رقم ۹۷ هزار و 8۹۹ رسید. 
افزایش قیمت های فلزات اساسی و نفت 
در سال جاری و روند رو به رشد دماسنج 
بازار سرمایه، سبب شده انتظارات فعاالن 
بازار به حدی باال رود که منتظر شکستن 
کانال 100هزار واحدی باش��ند. عالوه بر 

اینها از سازمان بورس نیز خبر رسیده که 
قرار است دس��تورالعمل جدید بازگشایی 
و توقف نمادها از این هفته اجرایی شود، 
ول��ی بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن 
بورس به عملی ش��دن این دستور العمل 
و اینک��ه نماده��ای متوق��ف در کمتر از 
یک س��اعت و نیم، بازگشایی شوند، امید 

چندانی ندارند. 
در هفته ای که گذش��ت، شاخص بازار 
اول 1۴3۲ واحد رش��د کرد و تا رقم ۶۹ 
ه��زار و ۵۵0 افزی��ش یاف��ت، همچنین 
ش��اخص بازار دوم با رشد ۶۴۹۵ واحدی 
تا رقم ۲08 ه��زار و ۴۲0 افزایش یافت. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نی��ز در این مدت 
1۷۹3 واحد رش��د کرد و ب��ه رقم 10۵ 
ه��زار و 303 واحدی رس��یدو همچنین 
شاخص صنعت نیز با ۲3۴۵ افزایش رقم 

8۶ هزار و ۴۲۲ واحدی را تجربه کرد. 
با این همه، کارشناس��ان و فعاالن بازار 
سرمایه در هفته پیش  رو منتظر اجرایی 
ش��دن وعده س��ازمان بورس هستند. آیا 
مطابق ب��ا آنچه س��ازمان ب��ورس وعده 
داده، واقعاً قرار اس��ت نمادهای متوقف، 

یک ساعته بازگشایی شوند؟ 

باارزش ترین شرکت های بورسی در آذرماه امسال را بشناسید

آیا مطابق وعده سازمان بورس، نمادهای متوقف، یک ساعته بازگشایی می شوند؟ 

 )P/E( عای��دی  ب��ه  قیم��ت  نس��بت 
محاس��به شده توس��ط اداره آمار شرکت 
بورس، بر مبنای ارزش بازار ۲8۵ شرکت 
در آذرماه ۷.0۶ واحد بود. گروه انتش��ار، 
چاپ و تکثیر نیز با یک ش��رکت و نسبت 
P/E معادل 0۷. ۷ دقیقاً با متوس��ط این 
واحد ارزش گذاری بازار برابر اس��ت و این 
رقم نس��بت به دوره مشابه سال گذشته 

3.8 درصد رشد کرده است. 
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بازار 
سرمایه، نسبت قیمت به عایدی محاسبه 
ش��ده بر مبنای ارزش بازار ۲8۵ شرکت 
3۶1ه��زار و ۹۵۲میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان و س��ود پیش بینی شده ۵1هزار و 
۲۷1 میلیارد و 800 میلیون تومان است. 
از 3۲۷ شرکت حاضر در بورس تهران، 
۲۶ شرکت سود صفر یا منفی پیش بینی 
ک��رده بودند که در محاس��بات این اداره 

برای این نسبت لحاظ نشدند. 
همچنی��ن ب��ه دلیل فق��دان ال��زام ارائه 
پیش بینی سود شرکت های حاضر در صنعت 
سرمایه گذاری ها، اطالعات 1۷ شرکت فعال 

در این گروه نیز در گزارش نیامد. 
جزییات شاخص

بر اس��اس آخرین اطالع��ات اداره آمار 
ش��رکت بورس در آذرماه گروه وس��ایل 
ان��دازه گیری، پزش��کی و اپتیکی با یک 
 ،1.8۶ مع��ادل   P/E رتب��ه  و  ش��رکت 
دارای کمترین نس��بت قیم��ت بر درآمد 

به تفکیک صنایع بود که به نس��بت آذر 
13۹۵ هیچ تغییری نکرد. 

گروه انتش��ار، چاپ و تکثیر نیز با یک 
ش��رکت و نسبت قیمت به عایدی معادل 
۷.0۷، بر متوس��ط این واحد ارزشگذاری 
بازار منطبق بود که نسبت به دوره مشابه 

پارسال 3.8 درصد رشد کرد. 
گروه محصوالت چوبی با یک ش��رکت 
با نس��بت قیمت بر درآم��د 1۴۵.۲۷ در 
انتهای جدول قرار گرفت که در یک سال 

گذشته ۶۶.۲ درصد افزایش یافت. 
بر اس��اس اطالعات منتش��ر شده اداره 
آمار شرکت بورس، از 3۲۷ شرکت حاضر 
در بورس، یک ش��رکت دارای رتبه چهار 
رقمی، 1۷ شرکت دارای رتبه سه رقمی 
و 1۲۷ ش��رکت دارای نس��بت قیمت بر 
درآم��د ۲ رقمی بودند. نس��بت قیمت بر 
درآمد ۵0 ش��رکت نی��ز در محدوده 8 تا 

۹ قرار داشت. 
بدین ترتی��ب در تابلو معامالت بورس 
تهران 1۹۵ ش��رکت مع��ادل ۶۹ درصد 
نماده��ا از منظ��ر P/E ب��االی متوس��ط 

آذرماه ایستادند. 
3۲ ش��رکت دارای نس��بت قیم��ت به 
عایدی ۷ بودند و ۵۴ ش��رکت نیز امتیاز 

کمتر از ۷ به دست آوردند. 
بیشترین نسبت قیمت بر درآمد مربوط 
به ش��رکت تولید محور خودرو بود که با 
آخری��ن قیمت ۲1۹۷ ریالی و پیش بینی 

درآمد هر سهم ۲ ریالی، قیمت بر درآمد 
10۹8.۵ واحدی را ثبت کرد. 

رتب��ه دوم متعل��ق به ش��رکت س��ایپا 
شیش��ه با نس��بت قیمت بر درآمد ۶۷8 
بود. این نس��بت ماحص��ل آخرین قیمت 
13۵۶ ریالی به پیش بینی س��ود ۲ریالی 
ب��ه ش��مار م��ی رود.  نس��بت قیمت به 
عایدی »کحاف��ظ« با درآمد پنج ریالی و 
قیم��ت 3۲۷۶ ریالی مع��ادل ۶۵۵ بود و 
بدین ترتیب س��ومین جای��گاه را به خود 

اختصاص داد. 
س��یمان درود ب��ه نماد »س��دور« در 
انتهای این ج��دول قرار گرفت؛ به طوری 
که با قیمت 8۶۹ ریالی و پیش بینی سود 
هر س��هم منف��ی ۷، نس��بت منفی 1۲۴ 

قیمت به عایدی را بر جای گذاشت. 
شرکت ش��هد ایران و س��رمایه گذاری 
ملت نیز به ترتی��ب با منفی ۷3 و منفی 
۶۶ کمترین نس��بت قیم��ت بر عایدی را 

داشتند. 
افزون ب��ر این، بررس��ی صنایع از نظر 
ارزش بازار نشان می دهد گروه محصوالت 
شیمیایی با در اختیار داشتن ۲8 شرکت 
و ارزش ب��ازار ۷88هزار میلیارد ریالی در 
رتبه اول قرار گرفت که نس��بت به دوره 

مشابه پارسال 11.۷ رشد کرد. 
گ��روه فلزات اساس��ی با ۲0 ش��رکت 
گ��روه  و  ری��ال  میلی��ارد  ۵۲۷ه��زار  و 
س��وخت  و  کک  نفت��ی،  فرآورده ه��ای 

هس��ته ای با هشت ش��رکت و 3۲۴هزار 
میلیارد ریال ارزش، رتبه های بعدی را به 

خود اختصاص دادند. 
ارزش بازار این صنایع به ترتیب نسبت 
ب��ه دوره مش��ابه پارس��ال ۶۲.۴ و ۵۴.۴ 

درصد افزایش یافت. 
ب��ا پایان یافتن اعالم س��ود هر س��هام 
شرکت ها )ای. پی. اس( از این پس واحد 
اندازه گیری نس��بت قیمت به عایدی نیز 

حذف می شود. 
گفتنی است ای. پی. اس سود هر سهم 
اس��ت که تقسیم کل س��ود پس از کسر 

مالیات به تعداد سهام به دست می آید. 
نسبت قیمت به درآمد سهم نیز بیانگر 
آن است که قیمت س��هام شرکت، چند 
برابر میزان س��ود نقدی که شرکت به هر 

سهم خود تخصیص می دهد. 
به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد 
آیا قیمت س��هام به نسبت سودی که بین 

سهامداران توزیع می کند، ارزش دارد. 
هدف این نس��بت بی��ان رابطه قیمتی 
اس��ت ک��ه یک س��رمایه گذار بر اس��اس 
چش��م انداز آینده ش��رکت، برای س��ود 
پیش بینی ش��ده هر س��هم می پردازد و 

انتظار دارد به بهره وری برسد. 
مقدار باالی این نس��بت نش��ان دهنده 
خوش بینی و مقدار پایین آن نشان دهنده 
بدبینی عموم سرمایه گذاران درباره آینده 

شرکت است. 

رشد 66.2درصدی در گروه چوب

نسبت قیمت به عایدی آذرماه بورس 06. 7 شد

دریچه

پایان خوش بورس های جهانی در سال 20۱7
بانک های مرکزی دست به عصا

در حال��ی آخری��ن روز بازار معام��الت جهانی در 
س��ال جاری میالدی به کار خ��ود پایان می دهد که 
رکوردهای چش��مگیری در بازارهای مالی ثبت شده 
است؛ اما تورم پایین، دست و پای بانک های مرکزی 

را نسبت به اعمال سیاست های پولی بسته است. 
ب��ه گ��زارش ایِبن��ا و به نق��ل از رویتر، ش��اخص 
بورس کش��ورهای آس��یایی در روز جمعه در حالی 
س��ال ۲01۷ میالدی را به پایان رساند که به دنبال 
رش��د جهانی سود شرکت ها و افزایش قیمت کاالها، 
عملک��رد قابل توجهی را از خود به جای گذاش��ت و 
در آخری��ن روز بازار معامالتی س��ال جاری میالدی 
هم افزایش داش��ت. ای��ن در حالی اس��ت که تورم 
پایین در بسیاری از اقتصادی های پیشرفته همچنان 
بانک های مرکزی را نس��بت به اعمال سیاس��ت های 
پولی باز داشته است.  به گفته برخی از کارشناسان 
اقتصادی، جهانی ش��دن و تغییرات فناوری از جمله 
دالیل مؤثر ب��رای پایین ماندن تورم در جهان تلقی 
می شود. به عبارت دیگر مصرف کنندگان می توانند 
هر موقع و هر کجا که کاالیی را نیاز دارند، خریداری 
 کنن��د. در همی��ن ح��ال میانگین ش��اخص بورس

 آسیا-اقیانوس��یه در منطقه خ��ارج از ژاپن 3 دهم 
درصد جهش زد که همچن��ان بر فراز قله یک دهه 
اخیر خود اس��ت و در طول س��ال ج��اری میالدی 

33درصد رشد را تجربه کرده است. 
ش��اخص بورس هنگ س��نگ هنگ کنگ در سال 
۲01۷ میالدی 3۶درصد و بورس کاس��پی کره جنوبی 
هم ۲۲درص��د افزایش را تجربه کردن��د؛ ضمن اینکه 
ش��اخص بورس هند و نیکی ژاپ��ن هر کدام به ترتیب 
۲۷درصد و تقرییا ۲0درصد رش��د را در س��ال جاری 
میالدی داشتند. در اروپا شاخص بورس فوتسی لندن 
و داکس آلم��ان هر کدام به ترتی��ب ۷درصد و تقریبا 
1۴درصد در س��ال ۲01۷ میالدی جهش داشتند. بر 
همین اساس، شاخص ۷3 بورس جهان در سال جاری 
میالدی تقریبا روندی نزدیک به رکورد از خود به جای 
گذاشتند.  در بازار ارز، دالر آمریکا عملکرد ضعیفی را از 
خود در سال جاری میالدی به نمایش گذاشت و بیش 
از ۹درص��د ارزش خود را در برابر یورو از دس��ت داد و 
با بیش��ترین ضرر س��االنه خود از سال ۲003 میالدی 
به بعد روبه رو ش��د. البته یورو در روز جمعه با رسیدن 
به 1.1۹۹۴ دالر به بیش��ترین س��طح خود در یک ماه 
اخیر رسیدو در س��ال جاری میالدی تقریبا 1۴درصد 
رش��د ارزش پیدا کرده اس��ت.  همچنین دالر در برابر 
ین در س��ال ۲01۷ می��الدی ۵. 3درصد از ارزش خود 
را از دس��ت داد. البته کاهش ارزش دالر منجر به رشد 
چشمگیر قیمت کاالها شده است؛ ضمن اینکه بسیاری 
از کاالها از ذغال س��نگ تا س��نگ آهن با رشد قیمت 
روب��ه رو ش��دند و قیمت مس هم به دلی��ل گمانه زنی 
برای تولید انبوه خودروهای برقی با جهش قیمت سال 
۲01۷ میالدی را پشت سر گذاشت. قیمت مس در روز 
جمعه در هر تن به ۷ هزار و ۲8۴ دالر رسیدکه نزدیک 
به بیش��ترین بهای خود در ۴ سال اخیر رسید.  بر پایه 
این گزارش، قیمت طال در سال جاری میالدی بیش از 
1۲درصد جه��ش زد و در روز جمعه در برابر یکهزار و 

۲۹۵ دالر در هر اونس معامله شد. 

رشد چهار برابری درآمد ثروتمندان 
جهان از بورس در سال 20۱7

ثروتمندان جهان در س��ال ۲01۷ میالدی در پی 
رش��د بازارهای س��هام در کش��ورهای مختلف، یک 
تریلیون دالر ثروتمندتر شدند که این رقم نسبت به 

سال ۲01۶ بیش از چهار برابر افزایش یافت. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه از 
بلومبرگ، ش��اخص میلیاردرهای بلومبرگ که یک 
رتبه بندی روزانه از ۵00 فرد ثروتمند جهان اس��ت، 
امسال رشد ۲3درصدی داشت؛ درحالی که شاخص 
جهانی »ام. اس. سی. آی« و شاخص »استاندارد اند 
پورز« به طور تقریبی این افزایش را ۲0درصد برآورد 
کردن��د.   »جف بزوس« موس��س ش��رکت آمازون، 
بیش��ترین رش��د ثروت را در س��ال ۲01۷ به خود 
اختص��اص داد و 3۴ میلیارد و ۲00 میلیون دالر بر 
دارایی خود افزود و در ماه اکتبر رتبه »بیل گیتس« 

را به عنوان ثروتمندترین فرد جهان تسخیر کرد. 
موسس ۶۲ س��اله شرکت مایکروس��افت که از ماه 
م��ی ۲013 این عن��وان را در اختی��ار دارد وعده داده 
اس��ت ۴ میلیارد و ۶00 میلی��ون دالر به بنیاد خیریه 
»بیل اند ملیندا گیتس« ببخشد.  خالص دارایی بزوس 
در پایان ماه نوامبر به باالی یکصد میلیارد دالر رسیده 
بود اما اکنون ۹۹ میلی��ارد و ۶00 میلیون دالر ثروت 
دارد، درحالی که رقم دارایی بیل گیتس به ۹1 میلیارد 
و 300 میلیون دالر می رسد.   »جورج سوروس« نیز در 
ماه اکتبر اعالم کرد در هفت سال گذشته، 18 میلیارد 
دالر از دارای��ی دفتر خانوادگی ب��ه بنیاد »جامعه باز« 
اختص��اص یافته که متعلق به خود وی اس��ت.  بدین 
ترتیب سوروس با 8 میلیارد دالر دارایی به رتبه یکصد 
و نود و پنجم ش��اخص میلیاردره��ای بلومبرگ تنزل 
یافت.  تا پایان معامالت روز بیس��ت و ششم دسامبر، 
۵00 میلی��اردر ت��راز اول جهان ح��دود ۵ تریلیون و 
300 هزار میلی��ارد دالر دارایی در اختیار داش��ته اند؛ 
درحالی که این رقم در بیست و هفتم دسامبر ۲01۶، 

چهار تریلیون و ۴00 هزار دالر بود. 

شفاف ترین بازار مالی ایران را بشناسید
بورس انرژی، بازار شفاف 

فرآورده های نفتی
تقویت جایگاه بورس انرژی در معامالت فرآورده های 
نفتی به وضوح در رشد حجم معامالت و افزایش عرضه 
و تقاضا قابل مش��اهده اس��ت آن هم در شرایطی که 
شفافیت معامالتی در این بازار رسمی را باید مهم ترین 
ویژگی بورس انرژی ایران دانس��ت ک��ه می تواند اما و 

اگرهای بسیاری را در این بازار مهم به حاشیه براند. 
به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد بورس انرژی 
ش��فاف ترین بازار معامالتی برای فرآورده های نفتی در 
کش��ورمان است که می توان هر رخداد نامتعادلی را به 
وضوح در آمارهای معامالتی بورس انرژی مورد ارزیابی 
قرار داد. بورس انرژی ایران را می توان شفاف ترین بازار 
مالی به شمار آورد، چنانچه ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، وزارت نفت، س��ازمان بورس، گمرک و همچنین 
سازمان اس��تاندارد از ارگان هایی هستند که بر اجزای 

مختلف معامالت این بازار نظارت دارند. 
از سوی دیگر خریداران در بازار داخلی بورس انرژی 
همیشه از چند فیلتر نظارتی مختلف عبور کرده و پس 
از اخ��ذ مجوزهای الزم از پتانس��یل خرید در این بازار 
برخوردار می شوند. همچنین فرآیندهای معامالتی نیز 
ب��ه دقت مورد رصد ق��رار گرفته و همچنین خریدار و 
فروش��نده و ش��رکت های کارگ��زاری دخیل، همگی 
مشخص هس��تند. این در حالی است که وزارت نفت، 
گمرکات و سازمان استاندارد نیز بر صحت معامالت و 

تحویل فیزیکی کاالها نظارت می کنند. 
در عین حال، اطالع��ات معامالتی و حتی برخی از 
موجودی انباره��ا و یا مکان تحویل فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی در سامانه ای با عنوان ثامن )زیرمجموعه 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز( قابل رهگیری است که 
به افزایش شفافیت های معامالتی کمک کرده است. به 
جرأت می توان گفت که مهم ترین بازار مالی در کشور 
که بیش��ترین همکاری را با س��امانه ثامن داشته و از 
دستورالعمل های آن تبعیت می کند بورس انرژی است. 
مهم ترین ویژگی ش��فافیت معامالت��ی در بورس 
انرژی در چارچوب سامانه ثامن، رهگیری محموله ها، 
مقصد، مالکیت و خریدار آن است. به صورت دقیق تر 
معامالت بورس انرژی از ش��فافیت باالیی برخوردار 
هس��تند و هر فردی می تواند وضعیت معامالتی در 
این بازار، حجم عرضه و تقاضا و نوس��ان قیمت ها را 
مورد بررس��ی و رصد قرار دهد. حال در شرایطی که 
یک کاال در بازار داخلی به هر دلیل با رشد جذابیت 
خری��د و افزایش نرخ روبه روس��ت می توان این گونه 
عنوان کرد که این کاال از تعادل خارج شده و نیاز به 
هدایت و شاید مدیریت دارد. در این قبیل شرایط در 
گام اول تالش می ش��ود تا با افزایش حجم عرضه ها 
بازار را به تعادل رس��اند و در کن��ار آن واقعیت های 
تقاضا را مورد بررس��ی قرار می دهی��م تا اگر ابهامی 
در این خصوص وجود داش��ته باش��د، برطرف شود. 
همین رویکرد اجرایی همیشه در بورس های کاالیی 
مورد توجه قرار داش��ته و دارد و ب��ورس انرژی نیز 
از این قاعده مس��تثنی نیس��ت بنابرای��ن می توان با 
رص��د دقیق وضعیت معامالت به واقعیت های عرضه 
و تقاض��ای آن پ��ی برد. به عنوان مث��ال در دی ماه 
)تاکنون( بیشترین رش��د قیمت ها در بازار فیزیکی 
بورس انرژی به س��وخت کوره س��بک پتروش��یمی 
تبری��ز در رینگ داخلی با نزدیک به ۲0 درصد بوده 
و در رتب��ه بعدی نیز حالل ۴0۲ پاالیش نفت تبریز 
در رین��گ بین المل با رش��دی 11 درص��دی قرار 
می گیرد. این در حالی اس��ت که در بازار برق بورس 
ان��رژی و یا معامالت کش��ف پرمیوم ش��اهد کاهش 
قیمت ها به نس��بت قیمت های پیش��نهادی هستیم 
که نش��ان می دهد کش��ف نرخ در این ب��ازار بر پایه 
عرضه و تقاضای واقعی صورت می گیرد. این بس��تر 
آزاد معامالتی با اطالعاتی شفاف و در دسترس شاید 
گوهری برای نظارت بیش��تر برمبادالت فرآورده های 

نفتی محسوب شود. 
حال س��ؤال اینجاس��ت ک��ه اگر همین س��از و کار 
ش��فاف به هر دلیل وجود نداشت و هنوز هم معامالت 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی در خالل جلس��اتی 
محدود در ش��رکت هایی خاص ص��ورت می گرفت آیا 
می توانس��تیم واقعیت ه��ای معامالت��ی در این گروه 
کاالیی مه��م را ارزیابی کنیم؟ یا در صورتی که حجم 
بزرگ تری از فرآورده های نفتی در این بازار رسمی مورد 
معامله قرار گیرند، آیا ش��فافیت بیشتری در این حوزه 
کاالیی محقق نخواهد ش��د و یا حجم قاچاق سوخت 
و حامل های انرژی کاهش چشمگیری پیدا نمی کند؟ 

با توجه به این موارد و تجربیات پیش��ین به جرأت 
می توان گفت قاچاق پدیده ای اس��ت که در کنار عدم 
ش��فافیت آماری و ثبت معامالت رسمی در بازارهای 
مختل��ف مخصوصا حامل ه��ای انرژی پدی��د می آید 
بنابراین باید به ابزار بورس انرژی در مس��یر حمایت از 

شفافیت معامالتی اعتماد کرد. 
ب��ه عنوان یک تجرب��ه مهم می توان به س��از و کار 
معامالت قیر در بورس کاال اشاره کنیم زیرا در زمانی که 
قاچاق قیر در سال های گذشته شدت گرفت، معامالت 
صادراتی این کاال الزاماً از بستر بورس صورت پذیرفت و 
در نهایت موجب شد تا قاچاق قیر برای همیشه از افکار 
تصمیم س��ازان اقتصادی فاصله بگیرد. هم اکنون این 
وضعیت در بورس انرژی نیز فراهم اس��ت و در صورتی 
که بخش اعظم فرآورده های نفتی کش��ور در این بازار 
رس��می و شفاف مورد معامله قرار بگیرند فضایی برای 

ابهامات صادراتی واحدها باقی نخواهد ماند. 

یادداشت

بورس انرژی
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مجلس  اصن��اف  فراکس��یون  رئیس 
از ردی��ف بودجه ه��زار میلیارد تومانی 
با ه��دف حمای��ت از صادرکنندگان و 

تخصیص جوایز صادراتی خبر داد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان 
به نقل از پژوهش��کده پول��ی و بانکی؛ 
حس��ن پور بیگلری درب��اره حمایت از 
صادرکنن��دگان، اظهار ک��رد: افزون بر 
اختصاص این بودجه، مصوب ش��ده تا 
س��ال آینده درصدی به تعرفه واردات 
همه کاالها اضافه ش��ود و درآمد دولت 
از محل افزایش تعرفه واردات، مستقیم 
به صندوقی واریز شود و موجودی این   

صن��دوق به حمای��ت از صادرکنندگان 
اختصاص یابد. 

نماین��ده مردم س��یرجان در مجلس 
ش��ورای اس��امی، با بیان اینکه رونق 
تولید داخلی راهی ج��ز صادرات محور 
ش��دن ای��ن تولی��دات ن��دارد، گفت: 
م��ا زمان��ی می توانی��م محص��والت را 
صادرات محور کنیم ک��ه از نظر قیمت 
و کیفی��ت قدرت رقابت ب��ا نمونه های 

خارجی را داشته باشیم. 
وی ب��ا بیان اینکه اف��زون بر حمایت 
دولت، تولیدکنن��دگان ایرانی هم باید 
تاش کنند تولیدات ش��ان را با قیمت 

تمام ش��ده نازل و کیفیت باال به دست 
مش��تری برس��انند، گفت: بازار تعارف 
ن��دارد و اگ��ر محص��والت ایرانی توان 
رقابت با نمونه های خارجی را نداش��ته 
باش��ند، از میدان خارج می شوند و در 
آن صورت حمایت دولت هم نتیجه ای 

نخواهد داشت. 
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس ش��ورای اس��امی محدودبودن 
بازارهای هدف صادراتی کشور را یکی 
دیگر از مش��کات صادرات محور شدن 
کاالهای ایرانی دانست و افزود: در حال 
حاضر از حدود ۲۰۰ کشور جهان، تنها 

۱۰ کش��ور بازارهای هدف صادراتی ما 
هس��تند که با این تعداد ب��ازار هدف، 
نمی توان جهش��ی در ص��ادرات ایجاد 

کرد. 
وی تش��کیل معاون��ت اقتصادی در 
وزارت ام��ور خارج��ه را یک��ی دیگ��ر 
از برنامه ه��ا ب��رای افزای��ش بازارهای 
هدف کاالهای ایرانی دانس��ت و افزود: 
امیدواری��م با بهره گیری از دیپلماس��ی 
اقتصادی و اس��تفاده از افراد توانمند به 
عنوان رایزنان اقتصادی بتوانیم بیش از 
گذشته محصوالت باکیفیت ایرانی را به 

جهان معرفی کنیم. 

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت که 
ت��اش ایمیدرو در جهت تامین متناس��ب زنجیره 
فوالد و رس��یدن ب��ه اهداف اف��ق ۱۴۰۴ در حوزه 

فوالد است. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، مهدی 
کرباس��یان معاون وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان 
توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در 
حاشیه بازگشایی طرح های گندله و کنسانتره سازی 
س��نگان، اظهار ک��رد: در منطقه معادن س��نگان، 
۹ کارخانه گندله و کنس��انتره وج��ود دارد که در 
اولی��ن فاز افتتاح امروز کارخانه ای با ظرفیت تولید 

۵/۲میلیون تن کنسانتره به بهره برداری می رسد. 

وی در ادامه با اش��اره به مشارکت بانک ملی در 
راه ان��دازی دو طرح مذکور، افزود: فاز دوم طرح که 
تولید ۵/۲میلیون تن گندله است در نیمه دوم سال 

آینده افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید. 
کرباس��یان تصریح کرد: طرح ه��ای تولید صنایع 
معدنی س��نگان در جه��ت تکمیل هرچه بیش��تر 
زنجی��ره فوالد کش��ور ب��ه بهره برداری رس��یده و 
محصوالت خود را ب��ه کارخانه های تولید فوالد در 

نقاط مختلف ایران ارسال خواهد کرد. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ 
ب��ه این پرس��ش که چ��را دولت اقدام به س��اخت 
کارخانه های تکمیل کنن��ده زنجیره فوالد در خود 

منطق��ه س��نگان نمی کن��د، اذعان ک��رد: این کار 
ب��ه هیچ وجه مقدور نیس��ت، زیرا منطقه س��نگان 
از لح��اظ مناب��ع آبی با کمبود ج��دی روبه رو بوده 
و از ط��رف دیگر ه��دف اصلی حوزه فوالد کش��ور 
در بره��ه کنونی، توس��عه صادرات اس��ت و به این 
منظور نزدیکی واحده��ای تولید فوالد به آب های 
خلیج ف��ارس و عمان جزو مزیت ه��ای این پروژه ها 

محسوب می شود. 
وی در پای��ان تاکید کرد: تمام تاش ایمیدرو در 
این جهت اس��ت که بتواند در تامین زنجیره فوالد 
توازن مناس��بی ایجاد ک��رده و به هدف گذاری های 

مدنظر در افق ۱۴۰۴ دست یابد. 

وزیر صنعت با بی��ان اینکه زمانی ایران 
دارای برند نام تجاری بی نظیر و بی بدیلی 
در جهان بود و ما باید به این اوج و عظمت 
در صنعت نس��اجی برگردی��م، گفت: این 
ممکن نخواهد ش��د مگر اینکه نوس��ازی 
صنعت ایران رخ دهد و صنعت نس��اجی 

ایران هم نیازمند نوسازی عظیم است. 
به گزارش ایس��نا، محمد شریعتمداری 
در بازدید و افتتاح دو واحد صنعتی حوله 
و لوله و پروفیل تولید کننده لوله فوالد در 
شهرک صنعتی شهرستان چناران، اظهار 
کرد: با ش��ناخت دقیق از وضعیت بازار و 
با تعص��ب و غیرت من��دی، باید محصول 
باکیفیتی تولید کنی��م تا بتوان به تمامی 
کش��ورهای اطراف مانند ترکیه که دارای 
صنعت نس��اجی قوی اس��ت صادر کنیم 
چراک��ه برای کش��ور م��ا اقدامی بس��یار 

ارزشمند محسوب می شود. 
وی ادامه داد: در س��ال جاری ۱۰ هزار 
میلی��ارد توم��ان اعتبار به صنع��ت ایران 
اختصاص پی��دا کرد، اما ب��ه دلیل نرخ و 
ع��دم رعایت بانک ها ام��روز در توزیع آن، 
گ��زارش عملکرد درس��تی به دس��ت ما 
نمی رسد و سال آینده به همت نمایندگان 
مجلس شورای اسامی از نظام پرداختی 
برخوردار خواهیم ش��د که هم بانک ها در 
توزی��ع آن از منابع حمایت های تولیدی و 
نوس��ازی صنعت ایران سود ببرند و هم به 
لطف نمایندگان با یک ردیف مشخص به 
کاهش نرخ سود اعطای تسهیات بانکی 

برای نوس��ازی صنعت ایران دس��ت پیدا 
کنیم و این هدف بسیار ارزشمند است. 

ش��ریعتمداری با بی��ان اینک��ه امروزه 
بس��یاری از کش��ورها نیازمن��د نهض��ت 
مقدسی برای نوسازی صنعت هستند که 
بای��د در دوره دوازدهم آغاز و تاش کنیم 
صنعت خوبی داشته باش��یم، اضافه کرد: 
نه تنها در صنعت نس��اجی بلکه در س��ایر 
صنایع فعالیت های ارزشمندی وجود دارد 
و از کیفیت تولید در کش��ور سخن گفته 
می شود و یکی از مهم ترین نیازها باالبردن 
کیفی��ت و برخ��ورداری از ی��ک صنعت 
پیش��رفته در قطعه س��ازی اس��ت و باید 
نوسازی صنعتی در همه ابعاد کشور مورد 
توجه قرار گی��رد و امیدواریم با انجام این 
اقدام، در س��ال آینده شاهد رونق نوسازی 

صنعتی بیشتری در کشور باشیم. 

تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
خاطرنش��ان کرد: در حوزه های گوناگون 
شاهد شاخص های بسیار خوبی هستیم و 
کارخانه حوله یکی از مهم ترین ویژگی های 
آن به شمار می رود و طی ۱۱ ماه با تاش 
و جدیت ساخته شده و در فضای مناسب 
پس��ابرجام ماش��ین آالتی از کش��ورهای 
اروپای��ی تکنولوژی هایی به کش��ور وارد و 
امکان س��اخت تکنولوژی ه��ای جدید در 
آینده برای کش��ور ما رقم خواهد خورد و 
باید ش��رایطی را فراهم کنی��م تا بتوان با 
تولید محص��والت در عرصه جهانی گامی  
موث��ر در جه��ت ارتقای صنعت کش��ور 

برداریم. 
وی با بیان اینکه این کارخانه توانس��ته 
در کمتر از یک س��ال به بهره برداری برسد 
و ای��ن موض��وع نش��ان از توانای��ی ما در 

س��اخت و تولید در کش��ور است، تصریح 
کرد: از مجم��وع ۶۰۰۰ تولیدی که بیش 
از ۵۰درصد پیش��رفت فیزیکی داش��تیم، 
توانس��تیم تا به ام��روز ۴۰۰۵ واحد را به 
بهره برداری برس��انیم و از این تعداد ۱۱۹ 
واح��د مربوط به خراس��ان رضوی اس��ت 
و در س��الی که گذش��ت م��ا ۲۱۵ پروانه 
بهره برداری به صورت پراکنده در س��طح 

خراسان بزرگ صادر کردیم. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت اظهار 
کرد: در س��ال جاری با تایید سهمیه از 
س��وی مجلس، محدودی��ت واردات در 
مناط��ق آزاد را اعمال کردیم و با افزایش 
تعرفه ۳۰۰ کاالیی که در کش��ور تولید 
می ش��ود، س��عی کردیم از تولید داخلی 
حمایت کنیم، همچنان که این دو واحد 
صنعتی، ش��امل یک واحد تولید حوله و 
دیگ��ری لوله از ظرفی��ت تولیدی خوبی 

برخوردار هستند. 
ش��ریعتمداری گفت: واحد تولید حوله 
به طور متوسط با ظرفیت ۲میلیون و ۷۰۰ 
مترمربع تولید در س��ال، زمینه اش��تغال 
مس��تقیم ۲۰۰ نفر را فراه��م کرده و کل 
س��رمایه گذاری انجام ش��ده در این پروژه، 
۳۷۰میلی��ارد ری��ال اس��ت و واحد دیگر 
ه��م ویژه تولید لوله های س��اده کربنی با 
ظرفیت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن در سال است 
که س��رمایه گذاری انجام شده در آن ۱۴۷ 
میلیارد ریال اس��ت و اکنون در این واحد 
۲۷نفر به صورت مستقیم اشتغال یافته اند. 

کرباسیان در حاشیه افتتاح کارخانه های سنگان: 

هدف ایمیدرو ایجاد توازن در زنجیره فوالد کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

صنعت نساجی ایران نیازمند نوسازی عظیم است

در بودجه ۹۷ پیش بینی شد 

اختصاص هزار میلیارد تومان برای جوایز صادراتی
اخبار

با حضور جهانگیری
2واحد گندله سازی 5میلیون
 تنی در سنگان افتتاح شد

معاون اول رئیس جمهور دو کارخانه گندله سازی را در 
مجموعه معدنی س��نگان افتتاح کرد که این دو کارخانه 
ظرفیت تولید گندله ایران را ۵میلیون تن افزایش دادند. 

به گزارش ایسنا، صبح روز پنجشنبه در منطقه سنگان 
خراسان رضوی دو کارخانه تولید گندله هر یک به ظرفیت 
۲.۵ میلیون تن با حضور اس��حاق جهانگیری -معاون اول 
رئیس جمهور- و محمد شریعتمداری-وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت- آغاز به کار کردند. این دو واحد صنایع معدنی 
توسط ش��رکت های اوپال پارس��یان و شرکت صنعتی و 
معدنی توس��عه ملی در منطقه س��نگان خراسان رضوی 
ساخته شده و به بهره برداری رسیدند. با این افتتاح ظرفیت 

تولید گندله در ایران به ۱۷.۵میلیون تن افزایش یافت. 

تجارت با چین به نفع ایران شد
اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از رشد ۲۷درصدی 
صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ خبر داد. 
به گزارش ایسنا، طبق اعام اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و چین صادرات غیرنفتی ایران به چین از نظر ارزش و وزن 
به ترتیب ۲۷.۱ و ۲۷.۷درصد نس��بت به ۱۱ ماهه ۲۰۱۶ 
رش��د داشته اس��ت. بر این اس��اس تراز تجاری ۱۱ ماهه 
۲۰۱۷ در مقایس��ه با سال گذش��ته به ۴۰۰ میلیون دالر 
رسیده است. همچنین در ۱۱ ماهه ۲۰۱۷ ارزش صادرات 
ایران به چین ۲۸.۸درصد در مقایس��ه با دوره مش��ابه در 
۲۰۱۶ افزایش داشت.  صادرات نفت ایران به چین نیز در 
این دوره برابر ۱۰.۸ میلیارد دالر بود که نس��بت به مدت 
مشابه سال ۲۰۱۶ با ۲۸.۵درصد افزایش مواجه بوده است. 
این در حالی است که میزان تجارت دو کشور در ۹ ماهه 
س��ال جاری میادی بالغ بر ۲۷ میلیارد دالر بوده که تراز 

تجاری ۵۴۰ میلیون دالر به نفع ایران بوده است. 
در این دوره ۱۳.۸۸ میلیارد دالر کاال به چین صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته حدود ۳میلیارد 
دالر افزایش داش��ته اس��ت. این آمار در شرایطی به دست 
آمده است که قرار است چین اقداماتی در راستای کاهش 
محدودیت های دسترسی بازار به سرمایه گذاری خارجی و 
همچنین در جهت بازگشایی بخش های تولیدی، خدمات 
تولیدکننده و مالی انجام دهد. س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی در سرزمین اصلی چین در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ 
با رش��د ۸.۹درصدی ب��ه ۶۲.۸۰۳ میلیارد ی��وان )حدود 

۱۲۲میلیارد دالر آمریکا( رسید. 

فعالیت 1۷550 واردکننده در ۹ماه امسال
سهم تولید از واردات چقدر است؟ 

گمرک جمهوری اس��امی ای��ران از فعالیت ۱۷ هزار و 
۵۵۰ شرکت تولیدی، بازرگانی و افراد حقیقی در واردات 
تا دی ماه امس��ال خبر داد که ۹۳درص��د ارزش کاالهای 
وارداتی در اختی��ار ۳۹۰۰ واحد قرار داش��ت. به گزارش 
ایرنا، ب��ر پایه ارزیابی دفتر اطاعات »رایلو« در س��ازمان 
جهانی گمرک، ایران دو سال در زمینه پیگیری تخلف های 
گمرکی اعم از قاچاق و ورود و خروج کاالهای تقلبی رتبه 
دوم را داش��ت که امسال جایگاه نخست را به دست آورد. 
س��ازمان جهانی گمرک طرح کارشناسی مجازی گمرک 
ایران را که در چارچوب س��امانه جامع امور گمرکی اجرا 
شده، به عنوان الگوی برتر به گمرک های عضو این سازمان 
در سراس��ر جهان معرفی کرده اس��ت. یکی از مهم ترین 
ویژگی های سامانه های هوشمند گمرکی، ثبت جزئی ترین 
اطاع��ات اظهارنامه ها در هر مرحله از فرآیند تش��ریفات 
گمرکی در کارتابل ه��ای الکترونیکی و بایگانی دیجیتال 
اس��ناد اس��ت که این تجهی��زات امکان کنت��رل فرآیند 
تشریفات گمرکی بعد و حین انجام تشریفات کاال را فراهم 
می کند. همه دستگاه های کنترلی و نظارتی درون سازمانی 
و برون س��ازمانی می توانن��د لحظه به لحظ��ه فرآیندهای 

گمرکی را در هر شرایط زمانی و مکانی کنترل کنند. 
در همی��ن پیوند، گمرک جمهوری اس��امی ایران روز 
گذشته اعام کرد امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار 
کانتینر ورودی در بخش واردات و ترانزیت به کمک سامانه 
جام��ع گمرکی و پنج��ره واحد تجارت فرام��رزی به طور 
هوشمند کنترل ش��ده و حتی یک کانتینر کاالی قاچاق 

نیز از گمرک ترخیص نشده است. 

جزییات واردکنندگان
براس��اس اطاعات موجود در س��امانه جامع گمرکی و 
پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک، در ۹ ماهه امس��ال 
۱۷ هزار و ۵۵۰ شرکت تولیدی، بازرگانی و افراد حقیقی 
در واردات کاال فعال بودند. از آغاز امس��ال تاکنون ارزش 
کاالهای وارداتی ۳۹۰۰ش��رکت تولیدی و تجاری معتبر 
بیش از یک میلیون دالر ب��ود که در مجموع ۹۳درصد از 

کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص دادند. 
از این فهرست، سهم شرکت های دارای پروانه بهره برداری 
ک��ه به عنوان برندهای معتبر تولیدی در کش��ور فعالیت 
دارند، ۸۹.۳درصد و س��هم بازرگانان و افراد شناخته شده 
و معتبر ۷.۱درصد بود. در این فهرست شرکت های فعال 
در صنعت خودرو در رتبه های نخس��ت قرار دارند. پس از 
خودروس��ازان، شرکت ها به ترتیب ش��رکت های فعال در 
حوزه تامین کاالهای اساسی، نهاده های دامی، پاالیشگاهی 
و پتروشیمی، فوالد، دارو و صنایع غذایی قرار دارند. گمرک 
ایران میانگین اظهارنامه های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی 
را در ه��ر هفته ۲۶ هزار فقره اعام و تاکید کرد همه این 
اظهارنامه ها با کمک سامانه های هوشمند در گمرک به طور 

الکترونیکی کنترل می شود. 

اخبار

 انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی 
و آشامیدنی اعالم کرد

 رد کمبود آب بسته بندی
 به دلیل زلزله

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی 
موضوع کم ش��دن میزان آب بسته بندی در کشور را به 

دلیل وقوع زلزله  رد کرد. 
پیمان فروهر در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به اینکه 
موضوع مطرح ش��ده تح��ت عنوان کمب��ود میزان آب 
بس��ته بندی در کش��ور به دلیل وقوع زلزله  به هیچ وجه 
صحت ندارد، اظهار کرد: نه تنها چنین مسئله ای صحت 
ن��دارد و خاف واقع اس��ت بلکه انجمن تولیدکنندگان 
آب های معدنی و آش��امیدنی به مردم پیشنهاد می کند 
حال که با تحرک گس��ل ها در ایران روبه رو هستیم، هر 
خان��وار می تواند با خریداری دو بس��ته ۱.۵ لیتری آب 
بسته بندی نیاز حداقلی خود را تا حداکثر ۷۲ ساعت پس 

از وقوع زلزله برطرف کند. 
وی ادامه داد: این پیش��نهاد به معنای سوء اس��تفاده 
از وضعیت موجود نیس��ت و مس��ئله ای نخواهد بود که 
وضعیت صنعت آب بسته بندی را در کشور تکان دهد، اما 
به هر حال با توجه به نگرانی های به وجود آمده به دلیل 
وقوع زلزله  به نظر می رسد که تهیه دو بسته آب اقدامی 
حیاتی به نظر برسد. دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های 
معدنی و آش��امیدنی با بیان اینکه ساالنه یک میلیارد و 
۴۰۰میلیون لیتر آب بسته بندی در کشور تولید می شود، 
خاطرنش��ان کرد: از این رقم ۸۵۰ میلیون لیتر در شش 
ماهه نخست سال و ۵۵۰ میلیون لیتر نیز در شش ماهه 

دوم سال تولید می شود. 
فروهر افزود: هرچند در شش ماهه دوم سال وضعیت 
تولی��د آب به دلیل کاهش میزان مص��رف مردم با افت 
مواجه می ش��ود، ام��ا در برهه زمان��ی کنونی هیچ گونه 
کمبود آب بس��ته بندی در کش��ور وجود ن��دارد و اگر 
نیازی به تامین این مس��ئله احساس شود به طور حتم 
تولیدکنندگان بافاصله میزان فرآورده های تولیدی خود 

را دوبرابر خواهند کرد. 

سرعت رشد تولید فوالد ایران 
چهار برابر جهان است

رئیس هیأت مدیره ش��رکت فوالد کاوه جنوب کیش 
گفت که با تولید بی��ش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن 
فوالد، رشد ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ میادی در ایران چهار 
برابر متوسط جهانی شد. به گزارش ایرنا، »عبدالمجید 
ش��ریفی« در گفت وگو با ایرنا، اف��زود: تولید فوالد ایران 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده خاورمیانه، در ۱۱ ماه 
س��ال جاری میادی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
۲۰.۶درصد رشد کرد. شریفی یادآوری کرد: در ۱۱ ماهه 
س��ال ۲۰۱۷ بیش از یک میلی��ارد و ۵۶۳ تن فوالد در 
جهان تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه ۲۰۱۶ 

رشد ۵.۴درصدی داشته است. 
وی گف��ت: در ای��ن مدت چی��ن توانس��ت بیش از 
۷۶۵میلیون تن فوالد تولید کند که در مقایسه با مدت 
مشابه سال ۲۰۱۶ از رشد ۵.۷درصدی برخوردار شد. این 
کشور در ماه نوامبر ۲۰۱۷ میادی ۶۶ میلیون تن فوالد 

تولید کرد.
 

رکوردزنی مس در پی توقف تولید 
کارخانه چینی

قیمت مس در لندن پس از اینکه چین به بزرگ ترین 
تولیدکننده این کشور دستور داد تولیدش را متوقف کند، 

به باالترین قیمت در چهار سال گذشته صعود کرد. 
به گزارش ایس��نا، دولت چین از شرکت »جیانگشی 
کاپر« خواس��ت تولی��دش را حداقل به مدت یک هفته 
پیش از اینکه ارزیابی جدید درباره سطح آلودگی هوای 
محل��ی انجام ش��ود، کاهش دهد. اوایل دس��امبر نیز از 
شرکت »تانگ لینگ« که دومین تولیدکننده بزرگ مس 

است درخواست مشابهی شده بود. 
رشد قیمت مس در سال ۲۰۱۷ تحت تاثیر اختاالت 
عرضه و همچنین بهبود رشد اقتصاد جهانی و رشد تقاضا 
از بخش های جدیدی مانند خودروهای برقی بوده است. 
شرکت کودلکوی شیلی که بزرگ ترین تولیدکننده مس 
در جهان اس��ت، اعام کرده قیمت این فلز ممکن است 
به ب��االی ۱۰۰۰۰ ه��زار دالر در هر تن نیز صعود کند 
درحالی که واحد مدیریت دارایی ش��رکت »یو بی اس« 

رشد بیشتر قیمت مس را پیش بینی کرده است. 
مس برای تحویل در مدت سه ماه در بازار فلزات لندن 
۱.۶درصد افزایش یافت و به ۷۲۴۰ دالر در هر تن )۳.۲۸ 
دالر در هر پوند( رسید. قیمت این فلز پیشتر به ۷۲۵۹ 
دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت از ژانویه س��ال 
۲۰۱۴ بود. این فلز اکنون به مدت ۹ روز متوالی افزایش 
یافت که طوالنی ترین روند صعود قیمت از سال ۲۰۰۴ 
بوده و ۳۱درصد رش��د قیمت در سال ۲۰۱۷ داشته که 
بیش��ترین میزان رشد قیمت در میان فلزات بازار لندن 

پس از آلومینیوم بوده است. 
بهای معامات آتی مس برای تحویل در مارس در بازار 
نیویورک ۰.۱درصد رش��د کرد و ب��ه ۳.۲۸۴ دالر در هر 

پوند رسید. 
براساس گزارش بلومبرگ، شرکت کودلکو در سه ماهه 
چهارم امسال اعام کرد پیش بینی ها رشد مستمر کمبود 
عرضه مس را نش��ان می دهد. گروه مطالعات بین الملل 
مس اعام کرده که کمبود جهانی عرضه مس در ۹ ماه 

نخست سال ۲۰۱۷ به ۱۸۱ هزار تن رسیده است. 
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ب��ا توج��ه  ب��ه اینک��ه تولید 
هیبری��د  خودروه��ای 
ب��ه  جه��ان  در  درحال حاض��ر 
می ش��ود،  دنبال  ش��کل جدی 
معتقدند  کارشناس��ان  برخ��ی 
اساس و فلس��فه وجودی قطب 
س��وم نیز باید تولید خودروهای 
هیبرید باشد، در غیر این صورت 
نمی ت��وان در ای��ن زمین��ه ب��ه 

موفقیت دست یافت.
ب��ه گزارش اخبار خ��ودرو، از 
یازدهم  دولت  تش��کیل  ابتدای 
بح��ث تش��کیل قط��ب س��وم 
خودروس��ازی از س��وی اکب��ر 
رئیس جمهور  مع��اون  ت��رکان، 
و دبیر ش��ورای مناطق آزاد در 
دولت یازدهم مطرح شد. ترکان 
در آن مقطع اعالم کرد: »قطب 
سوم خودروسازی به هیچ عنوان 
دولتی نخواهد بود و ما به دنبال 
بخش خصوصی  حض��ور  تقویت 
در قط��ب س��وم خودروس��ازی 

هستیم.«
وی همچنین گفته بود: »این 
قطب سوم در منطقه آزاد چابهار 
خواه��د بود و نباید نگاه فقط به 
بازار ایران باشد، چراکه اگر فقط 
تمرکز روی بازار داخلی باش��د، 
دلخواه  محص��والت  ش��رکت ها 
خ��ود را به بازار عرضه می کنند. 
همچنین تولیدات باید مطابق با 

استانداردهای جهانی باشد.«
ای��ن اظه��ارات ت��رکان تنها 
درح��د حرف باقی ماند و بعد از 
گذشت سه س��ال هیچ حرکتی 
برای عملی ش��دن این موضوع 

ص��ورت نگرفت، ت��ا اینکه عمر 
دول��ت یازدهم به پایان رس��ید 
و ت��رکان نی��ز با جای��گاه خود 
خداحافظی ک��رد، اما در دولت 
ب��ه محم��د  نوب��ت  دوازده��م 
ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت، 
مع��دن و تجارت رس��ید که در 
این باره اقدام ب��ه موضع گیری 

کند. 
در  ش��ریعتمداری  محم��د 
نماین��دگان  هی��أت  نشس��ت 
ات��اق بازرگان��ی ای��ران اظه��ار 
داش��ت:  »فق��ط ایران خودرو و 
س��ایپا در عالم خلق نش��ده اند، 
ات��اق  بخش خصوص��ی  بلک��ه 
تجمیع سرمایه های  با  بازرگانی 
خ��ود می توان��د ی��ک ش��رکت 
و  کن��د  ایج��اد  خودروس��ازی 
سومین آن باشد که بنده نیز از 

آن حمایت می کنم.«
روز  آن  س��خنان  از  بع��د 
ش��ریعتمداری موجی ایجاد شد 
و کارشناس��ان و اعض��ای اتاق 
بازرگان��ی به بی��ان دیدگاه های 
خود در این زمین��ه پرداختند، 
اما این صحبت ها به جایی ختم 
نش��د و بیش��تر جنبه تبلیغاتی 

پیدا کرد. 
گ��زارش،   ای��ن  اس��اس  ب��ر 
مهم ترین موضوعی که در رابطه 
با قطب س��وم مط��رح بوده این 
اس��ت که این قطب چگونه در 
خودروسازی کش��ورمان حضور 

پیدا کند؟ 
دو حال��ت را ب��رای ای��ن امر 
می توان متصور بود، اول حضور 

مس��تقل یک برن��د جهانی در 
ب��ازار ایران و تولی��د و صادرات 
محص��والت آن اس��ت؛ اقدامی 
که نزدیک تری��ن موضوع به آن 
حضور رنو و قرارداد این شرکت 
با ایدرو اس��ت که تاکنون جنبه 
عملیاتی به خود نگرفته است و 
باید دی��د درنهایت این موضوع 
به چ��ه سمت و س��ویی حرکت 

خواهد کرد. 
شکل دوم نیز حضور یک برند 
جهانی تحت همکاری با یکی از 
است که  داخلی  خودروس��ازان 
نمونه آن را می ت��وان همکاری 
ماموت و فولکس واگن دانس��ت،  
ام��ا این موض��وع نیز فع��اًل در 

سکوت خبری به سر می برد. 
در این زمینه ذک��ر یک نکته 
ضروری اس��ت ک��ه ایجاد قطب 
س��وم خودروس��ازی ب��ه ای��ن 
سادگی ها نیست و باید اقدامات 
اساس��ی صورت گی��رد و به نظر 
نمی رس��د به ای��ن زودی ها این 

موضوع تعیین تکلیف شود. 
ام��ا موض��وع تولی��دات نی��ز 
برخوردار  بس��زایی  اهمی��ت  از 
اس��ت، با توجه  ب��ه اینکه تولید 
خودروه��ای هیبری��د درح��ال 
حاض��ر در جه��ان ب��ه ش��کل 
جدی دنب��ال می ش��ود، برخی 
اس��اس  معتقدند  کارشناس��ان 
و فلس��فه وجودی قطب س��وم 
نی��ز بای��د تولی��د خودروه��ای 
هیبرید باشد، درغیر این صورت 
نمی ت��وان در ای��ن زمین��ه ب��ه 

موفقیت دست یافت. 

در زمین��ه موفقی��ت قط��ب 
س��عید  خودروس��ازی  س��وم 
مدنی، مدیرعامل اس��بق سایپا 
معتقد اس��ت: »همه آنهایی که 
درحال حاضر در کش��ور تولید 
یا مونت��اژ می کنن��د، می توانند 
یک قطب خودروس��ازی باشند 
و حت��ی ممک��ن اس��ت یکی از 
داخل��ی  ش��رکت های  همی��ن 
فعال ی��ا نیمه فعال قطب بعدی 

خودروسازی کشور شود.«
وی ادام��ه داد: »این احتمال 
ک��ه چن��د  دارد  وج��ود  نی��ز 
هم  با  کوچ��ک  خودروس��ازی 
جوین��ت ش��ده و قطب س��وم 
را پدی��د آورند،  اما س��ؤال این 
اس��ت که آیا به دلی��ل ناراضی 
ب��ودن از دو قطب فعلی صنعت 
خودرو می توانیم قطب جدیدی 
را به این صنعت و بازار معرفی 
کنی��م؟ ج��واب مطمئن��اً خیر 

است!«
مدنی اف��زود: »رویکرد ایجاد 
قطب س��وم باید کام��اًل جدید 
باش��د تا ه��م مش��کلی اضافه 
نش��ود و ه��م دو قط��ب فعلی 
خودروسازی کمی به خود آمده 

و حرکت کنند«
گ��روه  س��ابق  مدیرعام��ل 
خودروس��ازی س��ایپا درم��ورد 
امکان ورود برندهای وارداتی به 
تولید مس��تقیم در داخل کشور 
تصریح کرد:   »سهم وارداتی ها 
از بازار ۷درصد اس��ت اما نباید 
این نکت��ه را فراموش کنیم که 
تولیدی  خودروه��ای  ۸۰درصد 

کش��ور نیز از رده خارج ش��ده،  
هستند.«

وی اضاف��ه ک��رد:   »م��ا باید 
ش��رکتی را ب��رای قطب س��وم 
بتوان��د  ک��ه  کنی��م  انتخ��اب 
جایگزین��ی ب��رای پرای��د و پژو 
که س��هم خوبی در بازار داخلی 
دارن��د،  تولی��د کن��د ک��ه این 
یعنی تولید س��االنه یک میلیون 
خ��ودروی روز و تازه نفس برای 
جایگزین ش��دن با قدیمی هایی 
ک��ه دیگ��ر تاریخ مصرف ش��ان 

گذشته است.«
»ب��ازار  ک��رد:  تأکید  مدن��ی 
خ��ودروی ای��ران بس��یار خوب 
است و برخی دوستان این بازار 
را به ص��ورت رای��گان در اختیار 
برندهای خارجی قرار می دهند، 
بدون اینکه چیزی از آنها طلب 

کنند.«
وی گف��ت: »برخ��الف ای��ن 
عملک��رد ما، چینی ه��ا به هیچ 
واردات خودرو  اج��ازه  برن��دی 
را نمی دهند   CBU به ص��ورت 
و حتم��اً باید ۴۰درص��د تولید 
داخلی باش��د،  البت��ه هم اکنون 
۶۰درص��د  ب��ه  رق��م  ای��ن 
داخلی سازی افزایش پیدا کرده 

است.«
مش��اور پیش��ین وزیر صنعت 
ک��رد:    خاطرنش��ان  پای��ان  در 
قرارداده��ای جدید  »چنانچ��ه 
خودرویی قوی بسته شده باشد، 
می توان از قدرت خودروس��ازان 
خارجی برای طراحی و ساخت 

برند داخلی نیز استفاده کرد.«

باتوجه به ش��رایط ایجاد ش��ده، برخی 
ح��وزه  صاحب نظ��ران  و  کارشناس��ان 
خودرو معتقدند خروج بعضی خودروها 
در شرایط کنونی به صالح خودروسازان 
و بازار نیس��ت. به گزارش اخبار خودرو، 
دوش��نبه هفته  گذش��ته س��ازمان ملی 
اس��تاندارد کش��ور خب��ر توق��ف تولید 
۲۵ خودروی س��واری و سنگین جاده ای 
را با اجرای فاز اول استانداردهای جدید 
اجباری خودرو از ابتدای دی ماه س��ال 
جاری اعالم ک��رد. عالوه بر آن مدیرکل 
نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی 
این س��ازمان نیز ضم��ن تأیید این خبر 
اعالم کرد با شروع اجرای استانداردهای 
جدید تأیید نوع خودرو،  تولید تعدادی 
از خودروهای��ی که نتوانس��تند الزامات 
استانداردهای اجباری مربوطه را رعایت 
کنن��د،  خاتمه می یاب��د. به گفته پیمان 
پیرای��ش برنامه اجرای اس��تانداردهای 
ایمن��ی عملکردی  جداگان��ه اجب��اری 
خ��ودرو مطاب��ق ب��ا آخری��ن تغییرات 
اتحادیه اروپا، روزآمد و ابالغ ش��ده است 
و س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران در 
انجام رس��الت خود مبنی  ب��ر تدوین و 

به روزرس��انی مستمر استانداردها تالش 
می کند در تدوین اس��تانداردهای حوزه 
خ��ودرو از اس��تانداردها و مقررات فنی 
مورد اس��تفاده در کش��ورهای پیشرو و 
صاح��ب فن��اوری در صنعت خ��ودرو و 
نیز اس��تانداردهای معتب��ر بین المللی و 

منطقه ای استفاده کند. 
اگرچه نام خودروهایی که در این فاز 
توقف تولید آنها کلید خورده اس��ت نیز 
منتش��ر شد،  اما بسیاری از شرکت های 
عرضه کننده این خبر را تکذیب کردند. 
همچنی��ن در این راس��تا ی��ک مقام 
آگاه در س��ازمان اس��تاندارد کشور نیز 
در پاس��خ به این سؤال که تصمیم برای 
توقف تولید این خودروها قطعی بوده یا 
ممکن اس��ت در این زمینه تجدیدنظر 
ش��ود، گف��ت:   »این موضوع بس��تگی 
ب��ه تصمیم��ات بعدی دارد ک��ه در این 
زمین��ه اتخاذ می ش��وند.  چ��ون به طور 
کل��ی قرار بر این بود ک��ه تا دی ماه ۹۷ 
عرض��ه تم��ام خودروهایی ک��ه نتوانند 
استانداردهای هش��تادوپنج گانه را پاس 
کنند در کش��ور متوقف شود. این اتفاق 
قرار بود مرحله به مرحله انجام ش��ود که 

در ای��ن مرحله تصمیم  ب��ر توقف تولید 
۲۵ خودرو اس��ت. البته هنوز س��ازمان 
اس��تاندارد گواه��ی ی��ا مج��وزی برای 
عرضه کنن��دگان ای��ن خودروه��ا صادر 
نکرده است که مشخص شود عرضه آنها 
حتی به طور موق��ت ادامه خواهد یافت 

یا خیر.«
ای��ن مق��ام آگاه در ادامه با اش��اره به 
ش��کل اجرای قانون اس��تفاده از کیسه 
هوا در گذش��ته تأکید ک��رد:   »این بار 
هم احتم��اال فرصتی برای درخواس��ت 
تجدی��د نظ��ر به ای��ن ش��رکت ها داده 
می ش��ود اما ای��ن زمان به ط��ور دقیق 
مش��خص نیست و همه جزییات در این 
زمینه ب��ه جلس��ات و تصمیمات آینده 
بس��تگی دارد و ممکن است در اجرای 
این تصمیم تجدیدنظر ش��ود.« باتوجه 
به شرایط ایجاد شده، برخی کارشناسان 
و صاحب نظران ح��وزه خودرو معتقدند 
خروج بعضی خودروها در شرایط کنونی 
به صالح خودروسازان و بازار نیست. بر 
این اساس ش��هرام آزادی در اظهار نظر 
اخیر خود با بیان اینکه به جهت قوانین، 
مقررات و اس��تانداردهای داخلی تالش 

شده است برخی خودروهایی که اکنون 
مردم انتظار توقف تولیدش��ان را دارند، 
تمام استانداردهای الزم را کسب کنند 
و منعی ب��رای ادامه تولید این خودروها 
وجود ندارد،  گفت: »باتوجه به افزایش 
الزام��ات اس��تانداردی جدی��د و مهلت 
تا  نظارت��ی  تعیین ش��ده دس��تگاه های 
اواخر س��ال آینده به نظر می رسد برخی 
از این تولیدات، امکان تقویت و کس��ب 
اس��تانداردهای بیش��تر را نی��ز داش��ته 
باش��ند. هرچند تصمیم گی��ری در این 
زمینه به ش��رایط بازار و سیاس��ت های 
مدیران ارش��د ش��رکت های خودروساز 
برمی گ��ردد.« ای��ن کارش��ناس صنعت 
خودرو با اش��اره به اینکه امروز عالوه بر 
تنوع تولید و کیفیت، قیمت محصوالت 
تولی��دی نیز برای م��ردم اهمیت دارد، 
تأکی��د کرد:   »در صورتی ک��ه بدون در 
نظرگرفتن جایگزین مناسب،  خودرویی 
از چرخ��ه تولید خارج ش��ود، به صالح 
خودروس��ازی و م��ردم نیس��ت، چراکه 
موج��ب خالء محصول در ب��ازار و تأثیر 
مستقیم بر افزایش قیمت خودرو خواهد 

شد.«

توقف تولید خودروها بعد از در نظر گرفتن جایگزین مناسب

احتمال تجدید نظر در مورد تولید ۲۵ خودروی فاقد استاندارد

قطب سوم خودروسازی چگونه به موفقیت می رسد؟ 

حضور مستقل یک برند جهانی یا تشکیل یک جوینت ونچر مشترک
اخبار

خسروتاج اعالم کرد
گشایش ثبت سفارش واردات خودرو 

در روزهای آینده
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت وزیر اعالم کرده به 
زودی و ظرف روزهای آینده مجوز ثبت س��فارش صادر و 
سایت ثبت س��فارش خودرو باز می شود. به گزارش  صدا 
و سیما؛ مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت 
در پاسخ به این پرسش که سامانه ثبت سفارش خودرو باز 
شده و بیش از ۲۰ مدل خودرو در آن برای ثبت سفارش 
ارایه شده است، اظهار کرد: سامانه ثبت سفارش خودرو باز 
نشده اس��ت؛ بلکه ما فقط در سایت ثبت سفارش خودرو 
به صورت آزمایشی اعالم کرده ایم که چه نوع خودروهایی 
می تواند وارد ش��ود. وی ادامه داد: البته تا زمانی که مجوز 
ثبت س��فارش خ��ودرو همراه با س��ود بازرگان��ی، میزان 
تعرفه ه��ا و اینک��ه واردات چه م��دل از خودروها و با چه 
برندی مجاز است اعالم نشود، ثبت سفارش انجام نخواهد 
شد. خس��روتاج در پاسخ به این پرسش که برخی فعاالن 
ح��وزه واردات خودرو به نقل از وزیر صنعت از ابالغ مجوز 
و دستورالعمل ثبت سفارش خودرو تا امروز خبر داده اند، 
گفت: خودم در جلس��ه با وزیر حضور داشتم، وزیر اعالم 
کرده به زودی و ظرف روزهای آینده مجوز ثبت سفارش 
صادر و س��ایت ثبت س��فارش خودرو باز خواهد شد، این 
برداشت نادرست از طرف برخی حاضران در جلسه بود که 
زمان اعالم شده را به امروز نسبت داده اند.این مقام مسئول 
افزود: در یکی دو روز آینده به محض دریافت دستورالعمل 
جدید تعرفه های واردات خودرو، س��امانه ثبت س��فارش 

خودرو را برای ثبت سفارش باز خواهیم کرد.

لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور 
اعالم شد

در حالی هفته گذشته تعرفه جدید خودروهای وارداتی 
اعالم شد که هنوز سایت ثبت سفارش به روال عادی خود 
بازنگشته است، هر چند به نظر می رسد خودروهای دارای 
نمایندگ��ی مجاز نیز این امکان را ط��ی روزهای آینده به 
دس��ت آورند. به گزارش » اخبار خ��ودرو «، در حالی که 
در ش��ش ماه اخیر امکان ثبت س��فارش هیچ خودرویی 
وجود نداش��ت، واردکنندگان رسمی بارها به این مسئله 
اعتراض کردند و از دولت خواستند که زودتر این موضوع 
را تعیین تکلیف کند. آنها  تقاضا دارند که اگر قرار اس��ت 
تعرفه ها افزایش پیدا کند زودتر ابالغ شود یا اگر قرار است 
محدودیت جدید اعمال ش��ود، اعالم شود تا هر چه زودتر 
بازار از این بالتکلیفی خارج ش��ود.واردات برند پورش��ه به 
کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی ام  دبلیو، بنز 
و لکسوس نیز تنها مدل های پایه و ارزان تر از ۴۰ هزار دالر، 
امکان ورود به کشور را خواهند داشت.در همین زمینه به 
احتمال زیاد لیست جدید خودروهای دارای مجوز ورود به 

کشور به شرح زیر است:
و ام  ب��ی  125I؛  و  ام  ب��ی  ؛   120I و  ام   ب��ی 
 220I، ، بی ام و 225I س��یتروئن DS3، DS5 سدان، 
 DS5LS، ، DS6، رن��و ترافی��ک، ESPACE رن��و،

 TALISMAN رن��و، رن��و کولئ��وس، رن��و داس��تر، 
،LF هیوندای، هیوندای النترا، هیوندای س��وناتا IX35 
 YD ،هیون��دای س��انتافه، هیون��دای س��وناتا هیبری��د 
 کی��ا س��راتو، کیا س��ورنتو، کی��ا اپتیما، کیا اس��پورتیج،
 RAV4 تویوتا، X-TRAIL نیس��ان، نیس��ان جوک، 
بورگوراد BX5، بورگوراد BX7،س��ئات تولدو، س��ئات 
لئون، س��انگ یانگ کوراندو، س��انگ یانگ تیولی، فوتون 
س��اوانا، فولکس پاس��ات، فولکس تیگوان، فولکس واگن 
کدی، س��یتروئن C4، میتسوبیش��ی اوتلن��در هیبرید، 

میتسوبیشی لنسر، میتسوبیشی میراژ.

 معرفی قدرتمند ترین خودروها درسال۲017
قدرت در جهان اتومبیل های س��ال جاری به مس��ئله 
بزرگ��ی تبدیل ش��د. این گزینه نه تنه��ا عامل محبوبی 
در خودروهای امس��ال ب��ود، بلکه به گزین��ه ای فراگیر 
در میان خودروس��ازان تبدیل ش��د.به گزارش پرش��ین 
خودرو، زمان زیادی از تاثیر و مانور ۵۰۰ اس��ب بخاری ها 
نمی گذرد،که ۷۰۰ اس��ب بخاری ها از راه رسیده و قلمرو 
ق��درت را در اختی��ار خود قرار دادن��د. در این مطلب به 
بررسی قدرتمندترین خودروهای جاده ای در سال ۲۰1۷ 

می پردازیم.
بوگاتی شیرون: 1479 اسب بخار

شیرون ۲.۵ میلیون دالری، قدرتمندترین خودروی تولیدی 
بازار جهان اس��ت. پیش��تر نیز ویرون این لق��ب را از آن خود 
ک��رده بود. این خودرو با یک موتور ۸ لیتری کواد توربوش��ارژ 
1۶ سیلندری حدود 1۵۰۰ اسب بخار قدرت دارد و با بیشینه 

سرعت ۴۲۰ کیلومتر به حرکت خود ادامه می دهد.
دوج چلنجرSRT دمون: 808 اسب بخار

خودروهای سریع زیادی را می توانید با قیمت ۸۵ هزار دالر 
خریداری کنید. اما در میان انتخاب های شما، قدرتمندترین 
خ��ودروی آمریکای��ی دوج چلنجر SRT دمون محس��وب 
می ش��ود. خودرویی که برای ش��تاب صفر تا 1۰۰ کیلومتر 
به ۲.3 ثانیه زمان نیاز دارد. خودرو از یک موتور سوپرش��ارژ 
V8 با قدرت ۸۰۸ اس��ب بخار بهره می ب��رد اما می توانید با 

راهکارهای ویژه قدرت را به ۸۴۰ اسب بخار برسانید.
فراری 81۲ سوپر فست: 789 اسب بخار

کمت��ر خودروی��ی مانن��د ف��راری ۸1۲ سوپرفس��ت 
ن��ام مناس��بی دارد و می تواند با بیش��ینه س��رعت 33۹ 
 کیلومتر بر س��اعت به حرکت خ��ود ادامه دهد. این کوپه 
33۵ هزار دالری به یک موتور ۶.۵ لیتری V12 با قدرت 
۷۸۹ اس��ب بخار مجهز است. باید گفت موتور این خودرو 
قدرتمندترین موتور احتراق طبیعی اس��ت که در دنیای 

خودروهای امروز می توان خریداری کرد.

اخبار

مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا:
ورود خودروی »کوییک« در آینده 

نزدیک به بازار
مدیر روابط عمومی گروه خودروس��ازی س��ایپا درباره 
نمایش ماش��ین کوییک در نمایشگاه جنوب شرق کشور 
اعالم کرد کوییک یک خودروی ایرانی آپش��نال است که 
در روزهای آینده پس از اعالم ش��رکت س��ایپا وارد بازار 

خواهد شد.
محمدرض��ا حقیق��ی در گفت وگو با ایس��نا، از اهداف 
حضور گروه خودروس��ازی سایپا در نمایشگاه بین المللی 
خودرو جنوب ش��رق کشور س��خن به میان آورد و گفت: 
گروه خودروسازی سایپا برای معرفی محصوالت خود در 
راستای سیاس��ت های منطقه ای در نمایشگاه بین المللی 

شرکت می کند.
وی ادامه داد: گروه خودروس��ازی س��ایپا به مناس��بت 
س��الگرد زلزله بم در نمایش��گاه بین المللی جنوب شرق 
کش��ور حضور پیدا کرده و خدمات بسیار خوبی با شرایط 
وی��ژه ای برای مردم اس��تان کرمان در این نمایش��گاه در 
نظر گرفته اس��ت.مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی 
س��ایپا درباره نمایش ماشین کوییک در نمایشگاه جنوب 
ش��رق کش��ور اعالم کرد: این خودرو کامال اتومات، دارای 
ایربگ، ترمز ای.بی.اس و ... اس��ت که قابل رقابت با سایر 

ماشین های آپشنال هم رده خود در بازار است.
وی ب��ا بی��ان این مطلب که س��یترویین C4 نیز برای 
اولین بار در این نمایش��گاه معرفی ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: گروه خودروس��ازان س��ایپا برای رونق تولید ملی در 
راس��تای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از قطعه س��ازان 
داخلی مخصوصا قطعه س��ازان کوچک حمایت می کند و 
طی روزهای اخیر ۵۰۰ قطعه ساز حمایت خود را از گروه 

خودروسازی سایپا اعالم کرده اند.

 مرتضی آقایی مدیر ارتباطات
 ایران خودرو شد

مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو با صدور حکمی، 
مرتضی آقایی را به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل 

این گروه صنعتی منصوب کرد.
ب��ه گزارش» اخبار خودرو« ، در حکم مهندس هاش��م 
یکه زارع خطاب به مدیر جدید ارتباطات و امور بین الملل 

گروه صنعتی ایران خودرو آمده است:
»جناب آقای مرتضی آقایی

با سالم
نظر به س��وابق و شایس��تگی های جنابعالی به موجب 
این حکم با حفظ س��مت، به عنوان مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل منصوب می ش��وید. انتظار دارم با بهره گیری از 
توان و قابلیت های منابع کارشناسی و تخصصی موجود و 
کارآمد، طرح ریزی و برنامه ریزی مدیریت فوق به نحوی 
ساماندهی ش��ود که سیاس��ت های ارتباطات عمومی در 
تعامل با کارکنان و کلیه ذی نفعان و همفکری با سازمان ها 
و نهادهای تخصصی و بهره گیری از ظرفیت کلیه رسانه ها 
به منظور انعکاس رخدادها و اقدامات انجام شده و تقویت 
فعالیت ه��ای اثرگذار، در جهت ارتق��ای جایگاه و تصویر 
بیرون��ی گروه صنعت��ی ایران خودرو ب��ه نحوی اثربخش 
محقق گردد. امید اس��ت با اتکال ب��ه خداوند متعال و با 
هماهنگی و هم��کاری قائم مقام ها، معاون��ان و مدیران و 
 سایر دس��ت اندرکاران در پیش��برد اهداف گروه صنعتی
 ایران خودرو موفق و موید باشید.توفیق روزافزون شما را 
از درگاه ایزد منان مس��الت دارم.« مرتضی آقایی لیسانس 
مدیریت صنعتی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارد و پیش از 
این ریاست اداره های روابط عمومی و فناوری ارتباطات مدیریت 
ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو را برعهده داش��ته است. 
معاونت مدیرعامل در امور پشتیبانی شرکت ایساکو و ریاست 
هیات مدیره ش��رکت بهمن گشت از دیگر س��وابق مدیریتی 
و اجرای��ی مرتضی آقایی اس��ت.همچنین مهندس یکه زارع با 
ص��دور حکمی، علی مصریان را به س��مت قائم مقام معاونت 
بازرسی گروه صنعتی ایران خودرو منصوب کرد. گفتنی است 
مصریان پیشتر مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی 
ایران خودرو بود که روز چهارش��نبه شش��م دی ماه از سمت 

خود استعفا کرد.

مدیر روابط عمومی کارمانیا :
 BYD S7 از مرداد 97 وارد 

خیابان ها می شود
علیرضا زرین فکر، مدیر روابط عمومی شرکت خودروسازی 
کارمانیا، در حاش��یه هش��تمین نمایش��گاه خودرو کرمان در 
گفت وگویی از تحویل اولین س��ری ب��ی وای دی S7 در مرداد 
13۹۷ خب��ر داد. به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، 
زرین فکر با اش��اره به این خبر گفت: ثبت نام سری اول مدل 
جدید S7 همزمان با رونمایی این محصول در دومین نمایشگاه 
بین الملل��ی خودرو تهران )آذرماه ۹۶( آغاز ش��د و طی همان 
روزهای اول ظرفیِت موعد تحویل مردادماه ۹۷ تکمیل ش��د. 
اکنون پس از گذشت یک ماه این خودرو در نمایشگاه خودروی 
کرمان حاضر بوده و با چند مدل ش��رایط فروش مش��ارکتی 
 )مش��ارکت در تولی��د( ت��ک ودیعه ای ش��امل پیش پرداخت

 ۶۰ میلیون تومانی با س��ود مش��ارکت ۲3درصد ، دو ودیعه 
 ای ) 3۰ میلی��ون در زم��ان ثبت ن��ام و 3۰ میلی��ون توم��ان
 1۹ خرداد ۹۷ با سود مشارکت ۲1 درصد( یا دو ودیعه ای )۲۰ 
میلیون تومان در زمان ثبت نام و ۴۰ میلیون تومان در 1۹خرداد 
۹۷ با سود مش��ارکت ۲1 درصد( یا تنها با پیش پرداخت ۲۰ 
میلیون تومان در زمان ثبت نام با سود مارکت 1۸ درصد و موعد 
تحویل مهرماه ۹۷ به فروش می رسد و این شرایط تا پایان سال 

جاری برقرار خواهد بود. 



ش��هردار ته��ران با اش��اره ب��ه تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده 
ته��ران ش��هر  در  اس��تارت آپ ها  و  ش��تاب دهی  مراک��ز   وی��ژه 

 ب��ر ض��رورت مش��ارکت فعال ش��رکت های دانش بنی��ان در حل 
مشکالت شهر و کمک به اقتصاد شهری 

تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش م���ه��ر، محم���دعل��ی 
ب���ازدی��د  ح���اش��یه  در  ن����جف��ی 
 از زیس��ت بوم ش��رکت های دانش بنی��ان 
و اس��تارت آپ ها در ش��هر ته��ران ط��ی 
س��خنانی در جم��ع خبرن��گاران تصریح 
کرد: همان طور ک��ه در بازدیدهای امروز 
ش��اهد بودی��م، بعض��ی از کارخانه های 
متروک��ه و فضاه��ای غیرقابل اس��تفاده 
ب��ا توج��ه ب��ه الزام��ات جدی��د زندگی 
ب��ه  تبدی��ل ش��دن  ش��هری در ح��ال 
فعالیت های��ی هس��تند ک��ه می ت��وان از 

 ای��ن طریق از ش��رکت های دانش بنی��ان به عنوان اس��تارت آپ ها 
 حمای��ت ک��رد و آنه��ا را ب��ه فعالیت ه��ای تج��اری و اقتص��ادی

 رساند.

وی درب��اره تس��هیالت و حمایت ه��ای ش��هرداری ته��ران از 
 مراک��ز ش��تاب دهنده و اس��تارت آپ ها گف��ت: ش��هرداری تهران 
می توان��د در تغیی��ر کارب��ری این فضاه��ا اقدام کن��د، کما اینکه 
غیرقاب��ل  متروک��ه  کارخان��ه  ی��ک 
اس��تفاده در غرب تهران وجود داش��ت 
ب��ه اج��ازه دادی��م کارب��ری آن   ک��ه 
 مرکز رش��د و نوآوری در ش��هر تهران 

تبدیل شود.
ش��هردار تهران همچنین از تخفیف و 
تس��هیالت در دریافت عوارض ش��هری 
ویژه این مراکز خبر داد و خاطرنش��ان 
ک��رد: در کن��ار تخفیف ه��ای عوارض، 
فاصل��ه زمانی دریافت عوارض ش��هری 
وی��ژه این مراکز را طوالنی خواهیم کرد 
تا در بدو فعالیت، فشار اقتصادی به آنها 
وارد نش��ود؛ به این ترتیب استارت آپ ها 
می توانند به نتیجه اقتصادی برس��ند و بعدا به اقتصاد شهر کمک 

کنند.
 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر نقش بنیادین ارتباطات 
و فناوری اطالعات در توسعه اقتصادی از افزایش ۲.۵ برابری درآمدهای صنعت 
ICT نسبت به نفت در دنیا خبر داد. ناصرعلی سعادت در گفت وگو با ایسنا، 

به تشریح ارتباط حوزه صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات با فضای اقتصادی کشور با عنوان اقتصاد 
دیجیتال پرداخت و اظهار کرد: تنها صنعتی که 
در کشور قابلیت این را دارد که بتواند جایگزین 
صنعت نفت بش��ود، صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات اس��ت، چراکه در ح��ال حاضر دنیا به 
سمت استفاده گس��ترده از فناوری اطالعات در 
همه حوزه های مربوط به اقتصاد می رود. ما نیز در 

کشور چاره ای جز حرکت در این مسیر نداریم.
وی با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در مورد 
کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، اظهار 
کرد: زمانی سیاست گذاران ما به سمت برجسته تر 
کردن کشاورزی و حتی صنایع خودروسازی در 

اقتصاد رفتند، اما موفقیت چندانی حاصل نشد. در عوض اگر بتوانیم صنعتی 
را در کش��ور معرف��ی کنیم ک��ه از نظر اس��تعدادی و حجم نی��روی جوان و 
فارغ التحصیالن بتواند در کش��ور رشد پیدا کند و جایگزینی برای درآمدهای 

نفتی ایجاد کند آن حوزه، حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد بود.رئیس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به برخی آمارهای جهانی در مورد 
درآمد ش��رکت های مرتبط با فناوری اطالعات، بیان کرد: درآمد شرکت های 
فعال در بازار فن��اوری اطالعات و ارتباطات در 
سراسر جهان حدود ۲.۵ برابر کل فروش نفت 
جهان در یک س��ال بوده است که این اهمیت 
اقتصادی صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات را 
در دنیا نشان می دهد؛ صنعتی که روز به روز به 
اهمیت آن هم افزوده می شود. سعادت با اشاره 
به نقش زیرساختی صنایع ICT برای توسعه 
صنای��ع دیگر بیان کرد: خ��ود این صنعت اگر 
راه اندازی شود، می تواند باعث تحرک در دیگر 
فعالیت های صنعتی در کشور بشود، مخصوصا 
که ب��ه اندازه کافی جوانان صاح��ب ایده را در 
کشور داریم. چند جوان می توانند با همفکری 
هم یک اپلیکیشن طراحی کنند و ظرف چند 
س��ال از کنار آن چندین میلیون درآمد کسب کنند. وی در پایان با تاکید بر 
نقش مهم صنعت ICT در اقتصاد کشورها اظهار کرد: امروزه کمتر صنعتی در 
جهان وجود دارد که اساسا به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات وابسته نباشد.

معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت که 
هدف ما هم تالش در جهت افزایش درآمد روس��تاها و هم اشتغال روستاییان 

است تا مهاجرت معکوس در روستاها اتفاق بیفتد.
به گزارش مهر، سیدابوالفضل رضوی، شامگاه 
پنجشنبه، در نشستی با کارآفرینان گلستان، بعد 
از شنیدن س��خنان و مشکالت آنها، اظهار کرد:  
نقد به هر ش��یوه و ش��کل، مفید و سازنده است 
و باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: پیش��نهاد 
من به ش��ما تشکیل یک هس��ته اولیه است که 
ای��ن حلقه ارتباط با یکدیگر را پررنگ تر می کند 
و حداقل س��ود آن انتق��ال تجربیات به یکدیگر 
است.رضوی گفت: پیش��نهاد بعدی من ارتباط 
این حلقه با دس��تگاه های دولتی اس��ت که آنها 
اطالعات را به ای��ن نهاد منتقل می کنند.معاون 
توسعه روس��تایی و مناطق محروم نهاد ریاست 
جمهوری تصریح کرد: اگر با هم مجموعه تشکیل 

دهید، دیگر نگرانی از رقیب بودن هم ندارید بلکه منافع مشترک زیادی دارید 
و آینده ش��ما هم تضمین اس��ت. رضوی به گردشگری گریزی زد و ادامه داد: 
امروزه گردش��گری از خدمات به س��مت صنعت در حال حرکت اس��ت، سود 

گردش��گری در خوابیدن مسافر و بازدید از همه ش��هرها اتفاق می افتد، باید 
یک ایس��تگاه اطالع رس��انی که امکانات همه روستاها و شهرها را معرفی کند 
در ابتدای محدوده ش��هری داش��ته باش��ید. وی اضافه کرد: با ستاد مشترک 
نیروهای مس��لح توافق نامه ای امضا کردیم که 
برای هر س��تاد هش��ت تا ۱۰ ف��رد با مدرک 
فوق لیس��انس یا دکترا شناس��ایی کنند تا اوال 
امکانات آن دهستان را فهمیده و سپس نقشه 
راه تعیین کنیم. رضوی افزود: در برنامه ششم 
موظف هس��تیم ۵هزار روستا را سالیانه برنامه 
توسعه اش را مشخص کنیم و حدود ۱۰۰ هزار 
تسهیلگر روستایی داشته باشیم، ۲هزار و ۶۰۰ 
دهستان در کشور داریم، هر دهستانی باید 3.۵ 
میلیون نفر تسهیلگر داشته باشد.وی بیان کرد: 
مسئولیت توسعه روس��تایی، سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و نظارت، راهبردی برعهده توسعه 
روس��تایی است و بقیه دس��تگاه ها اجراکننده 
هس��تند. رضوی تاکید کرد: یکی از بزرگ ترین ایراداتی که بر سازمان میراث 
فرهنگی وارد اس��ت این است که به افرادی که در حوزه صنایع دستی فعالیت 

می کنند، آموزش برندسازی و گرفتن شناسنامه را نمی دهد.

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اردبیل گفت ما در عین حال که با رانت و فساد مبارزه می کنیم 
اما از س��رمایه گذاری های مشروع و قانونی نیز حمایتی جدی و 

عملی داریم.
به گزارش ایسنا، یوسف خدادادی در 
یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی 
از س��رمایه گذاری در اس��تان اردبی��ل 
اظهار کرد: ماهیت و ش��اکله این کمیته 
بر حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و 
فعاالن تولید بنا شده و ما مصوبات این 
کمیت��ه را در حوزه اجرا ب��رای مدیران 
بانک ه��ا و دس��تگاه های اجرایی الزم و 

ضروری می دانیم.
وی ب��ه مرجعی��ت قانون��ی مصوبات 
ای��ن کمیت��ه ب��رای کاهش مش��کالت 
واحده��ای تولی��دی و صنعتی اش��اره 

و خاطرنش��ان ک��رد: ما در چند س��ال اخیر با برگ��زاری مرتب 
 جلسات این کمیته سعی مان بر این بوده تا در چارچوب قانون و

 مقررات و باالتر از بخشنامه های داخلی از سرمایه گذاران واقعی 

حمایت کرده و نس��بت به رفع مشکالت آنها گام های اساسی و 
جدی برداریم.

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اردبی��ل رتبه ممتاز اس��تان اردبیل را 
در حمای��ت از رونق گرفتن واحدهای 
تولی��دی و اجرای مصوبات این کمیته 
یادآور ش��د و بیان ک��رد: نباید عده ای 
از اج��رای مصوبات ای��ن کمیته ترس 
و واهمه ای داش��ته باشند یا نسبت به 
عملیاتی ش��دن این مصوبات قصور و 

کوتاهی کنند.
خ��دادادی گف��ت: در س��ال اقتصاد 
مقاومت��ی، تولی��د و اش��تغال م��ا اگر 
می خواهیم لبیک��ی واقعی به منویات 
مق��ام معظ��م رهبری بگویی��م باید از 
ه��ر منف��ذ و راهکاری ب��رای حمایت 
 عمل��ی و ج��دی از س��رمایه گذاران وارد ش��ویم ت��ا در پای��ان

 س��ال کارنامه قابل قبولی را در تحقق اهداف شعار سال نصیب 
خود کنیم.

نجفی در جمع خبرنگاران عنوان کرد

ارائه خدمات شهرداری تهران به مراکز شتاب دهی و شرکت های دانش  بنیان
رئیس سازمان نصر مطرح کرد

درآمد ۲.۵ برابری صنعت ICT نسبت به درآمدهای نفتی
معاون رئیس جمهور:

لزوم تشکیل سمن کارآفرینی
معاون دادگستری استان اردبیل:

حمایت مشروع از سرمایه گذاری هیچ منافاتی با مبارزه با فساد و رانت ندارد

موفقیت آتی س��ازمان ها، در دست رهبرانی اس��ت که از تغییرات سریع و 
نامالیمات دنیای کس��ب وکار ترس��ی ندارند و به استقبال چالش های جدید 

می روند. 
آلن کی مربی و طراح کامپیوتر می گوید: »بهترین راه پیش بینی آینده، این 
اس��ت که خودتان آن را بسازید.« ولی چگونه می توان در این دنیای متالطم 
و ناآرام، آینده را ساخت؟ سازمان های معروف چگونه می توانند تاریخ خود را 
ش��کل دهند؟ برندهای فعلی چطور می توانند به وعده ها و اهداف اصلی خود 
پایبند بمانند، درحالی که با مشتریان جدیدی وارد تعامل می شوند که ارزش ها 
و ترجیح��ات متفاوتی دارند؟ مدیران اجرایی چگونه می توانند یقین داش��ته 
باش��ند که همه آنچه می دانند، همه دانش و تخصصی که به س��ختی کسب 

کرده اند، تفکرات و تصورات احتمالی آینده آنها را محدود نمی کند؟ 
به گزارش زومیت، اینها س��ؤاالتی است که سازمان ها و رهبران آینده نگر را 
از سازمان هایی که به گذشته خود دلخوشند، متمایز می کند. مشخصا آینده 
از آن رهبرانی اس��ت که از این پرس��ش ها انرژی می گیرند، نه مدیرانی که با 
وحش��ت به این موضوع نگاه می کنند. رهبرانی که آینده کس��ب وکار را رقم 
می زنن��د، عادت ه��ای ذهنی خاصی دارند و در یک��ی از این چهار گروه جای 

می گیرند:
رهبرانی که مشتاق یادگیری هستند

یکی از بزرگ ترین ویژگی های رضایت بخش رهبری، این است که می توانید 
یک معلم باش��ید و دانش��ی را که در دوران حرفه ای خود کس��ب کرده اید، با 
هم��کاران جوان و تازه کار به اش��تراک بگذارید. ولی وقت��ی از افرادی حرف 
می زنی��م که آینده را خلق می کنند، این رهبران، دانش��جویانی هس��تند که 
تش��نگی آنها به یادگیری پایانی ندارد. رهبران خالق همیش��ه از خودش��ان 
می پرس��ند: »آیا من به همان س��رعتی که دنیا در حال تغییر است، مشغول 

یادگیری و آموختن هستم؟«
گری ریج، مدیرعامل شرکت WD-40، یکی از مشتاق ترین مدیران عامل 
جهان به یادگیری اس��ت. او نوآوری های بزرگی در این شرکت به مرحله اجرا 
 WD-40 رسانده و رش��د بی سابقه ای را مدیریت کرده اس��ت. راز موفقیت
چیس��ت؟ ریج وظیفه خود را ساخت سازمانی می داند که شیدای یادگیری و 
دائماً با تکنولوژی ها و مدل های کسب و کار جدید در تعامل است. او گروهی 
از مدیران و مهندسان را دورهم جمع کرد و تیمی به نام »تیم فردا« تشکیل 
داد که موظف بود فرهنگ یادگیری را در سراس��ر ش��رکت رواج دهند. سؤال 
مورد عالقه او از کارمندانش این است:  »آخرین باری که کاری را برای اولین 
بار امتحان می کردید، چه زمانی بود؟« رهبرانی برای س��اخت فردا مناسب اند 

که همگام با تغییرات جهان، به آموزشمی پردازند. 
رهبرانی که از تحوالت شخصی استقبال می کنند

هرچه مدت زمان بیش��تری در یک صنعت کار کرده باش��ید، موفقیت های 
بیشتری به دس��ت خواهید آورد. از طرفی برای شما سخت تر خواهد بود که 
الگوها و احتماالت جدید را ببینید یا به مسیر جدیدی فکر کنید. اغلب اوقات 
رهبران باتجربه و قدیمی، دانش خود را به احتماالت جدید ترجیح می دهند 
و این یک معضل بزرگ اس��ت. اگر به ایده های قدیمی بچسبید )هرچند این 

ایده ها در گذشته کارایی داشته اند(، نمی توانید آینده ای رقم بزنید. 
روزان هاگرت��ی، یکی از فعاالن ب��زرگ اجتماعی، در مبارزه با مش��کالت 
بی خانمان ها تأثیر قابل  توجهی داش��ته اس��ت. اما بزرگ ترین و انقالبی ترین 
دس��تاورد او، کمپین ۱۰۰ هزار خانه بود که به نوعی همه تجربیات گذش��ته 
او را به چالش کشید. او بعد از این کمپین گفت:  »من متوجه شدم که همه 
تالش هایی که پیش ازاین کرده بودم، از اساس اشتباه بود. باید این موضوع را 

تصدیق می کردم.« این تجدید نظر شخصی، فوق العاده دشوار و البته ضروری 
بود. هاگارتی همچنین معتقد است که اغلب اوقات، افتخاراتی که از یک ایده 

به دست آوریم، مانع از این می شود که ایده بعدی را درست ببینیم. 
رهبرانی می توانند در ساخت آینده نقش مؤثری به عهده داشته باشند که 

درک می کنند گاهی باید به تحوالت عمیق شخصی دست بزنند. 
رهبران خوش بین و سرسخت

حرفه رهبری، هم عقالنی است و هم احساسی. شیوه ای که ما خودمان را 
معرفی می کنیم، نگرش و رفتار ما، تعیین می کند که در دوران های س��خت 
چگونه تغییرات عمیق را مدیریت می کنیم. جان گاردنر، محقق مشهور زندگی 
سازمانی، استدالل می کند که رهبران بزرگ، خوش بینی سخت گیرانه ای دارند.

 او می گوید: آینده توسط افرادی خلق نمی شود که واقعا اعتقادی به فرداها 
ندارند، بلکه توسط زنان و مردانی بسیار باانگیزه ساخته می شود که چیزی را با 

تمام وجود می خواهند یا از صمیم قلب به موضوعی معتقدند. 
ورنون هیل، مدیرعامل مترو بانک )شرکت جدیدی که در حال تغییر آینده 
خدمات مالی کشور انگلیس است(، انرژی و اعتمادبه نفس خودش را به دیگران 
هم منتقل می کند. مطمئنا تأثیر مدل کسب وکاری که بر پایه ارتباطات باال با 
مشتریان استوار است، در پیشرفت مترو بانک کم نبوده، ولی طرز تفکر ورنون 
هیل رشد افزایشی این شرکت را تضمین کرده است. او می گوید: »اگر ما این 
سطح از انرژی را حفظ نکنیم، به پیامی که می خواهیم به مردم بدهیم پایبند 
نبوده ایم.« به همین دلیل مترو بانک در پی استخدام رهبرانی است که عالقه 
و اش��تیاقی شخصی به اهداف و ارزش های این شرکت دارند. شما نمی توانید 
آینده موفقی برای شرکت تان بسازید، مگر اینکه نسبت به آنچه آینده به همراه 

می آورد، هیجان زده و مشتاق باشید. 
رهبرانی که از آزمون  و خطا ترسی ندارند

یکی از اسرار مهم دنیای کسب وکار که کمتر در مورد آن صحبتی می شود، 
این اس��ت که پش��ت پرده پیش��رفت های بزرگ و هیجان انگی��ز، پروژه های 
شکست خورده بسیاری وجود دارد. محصوالتی که فروش فوق العاده ای دارند، 
بر پایه ابتکارات ناموفق اولیه ساخته  شده اند. به همین دلیل رهبران آینده ساز 
از سیل ایده ها حمایت می کنند، باوجوداینکه می دانند بسیاری از ایده ها مطابق 
برنامه ها به نتیجه دلخواه نمی رسند. آنها واقفند که معدود ایده های ثمربخش، 

نتیجه ای شگفت انگیزتر از حد تصور ما دارند. 
یک��ی از مدیران عاملی که به خوب��ی این روحیه آزمون  و خطا را به نمایش 
گذاشته، جف بزوس است. مدیرعامل آمازون، ثروت و موفقیت خود را مدیون 
اس��تقبال و تست ایده هایی است که بس��یاری از آنها به نتیجه نرسیده اند. او 
می گوی��د: »اگر واقعا می خواهیم پیش��رفت کنیم، باید ب��ه آزمایش و تجربه 
روی بیاوریم، ضمن اینکه به یاد داش��ته باش��ید نتیج��ه آزمایش هیچ گاه از 
قبل مشخص نیست.« رهبرانی در خلق آینده تأثیرگذارند که می دانند هیچ 
موفقیتی بدون رد ش��دن از موانع حاصل نمی ش��ود و هیچ پیش��رفتی بدون 

شکست های قبلی به دست نمی آید. 
البته طبیعی است که ما نمی توانیم رهبران را به طور قطع، فقط در یکی از 
این گروه ها جای دهیم، اما هرچه رهبران بیشتر تالش کنند که این ویژگی ها 
را در خود نهادینه کنند، سختکوشی ش��ان برای تغییر آینده، مؤثرتر خواهد 
بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک نگرش خاص به پیش��برد آینده ش��ما 
و س��ازمان تان کم��ک کند، ولی اگر هر رهبر، تش��خیص دهد که روحیاتش 
ب��ا کدام یک از این ویژگی های همخوانی بیش��تری دارد، بهتر می تواند تیم و 

سازمان خود را هدایت کند. 
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قرار اس��ت پس از ۱۷ سال »اریک اش��میت« )Eric Schmidt( مدیرعامل 
پیشین گوگل و مدیر اجرایی فعلی آلفابت، در ژانویه سال آینده میالدی از سمت 
خود کنار رود. به همین مناس��بت می خواهیم نگاهی داش��ته باشیم به زندگی 
و فعالیت های کس��ی که راه و رس��م پول درآوردن را به غول جس��ت وجوی دنیا 
نشان داد. به گزارش دیجیاتو، اریک امرسون اشمیت در سال ۱۹۵۵ در واشنگتن 
دی سی چشم به جهان گشود اما دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر »بلکس 
بورگ« ایالت ویرجینیا گذراند. پدرش اس��تاد دانشگاه »Virginia Tech« در 
رشته اقتصاد بود. اریک پس از گذراندن دوران تحصیالت مقدماتی، برای تحصیل 
در رشته معماری وارد دانشگاه پرینستون شد، اما پیش از فارغ التحصیلی در سال 
۱۹۷۶ تغییر رش��ته داد و وارد رشته مهندسی الکترونیک شد. او سپس مقاطع 
فوق لیسانس و دکترا را در رشته علوم کامپیوتر و در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به 
اتمام رس��انید. او برای نخس��تین بار در یکی از دفاتر کمپانی »زیراکس« در پالو 
آلتوی کالیفرنیا مشغول به کار شد و تا سال ۱۹۸3 در این کمپانی باقی ماند. در 
آن سال و درست یک سال پس از آغاز به کار شرکت »سان مایکروسیستمز« به 
عنوان مدیر نرم افزار به این ش��رکت پیوس��ت و دو سال بعد به سمت مدیر ارشد 
واحد نرم افزار ارتقای مقام یافت. او در این س��ال ها مسئولیت های مختلفی را در 
»سان« به عهده گرفت، اما عمده فعالیت او مشارکت در توسعه زبان برنامه نویسی 
ج��اوا بود. اش��میت در نهایت در س��ال ۱۹۹۷ »س��ان« را ترک کرد و س��مت 
مدیرعاملی ش��رکت Novell را پذیرفت. او تالش بسیار زیادی برای نجات این 
شرکت و سیستم عامل تحت شبکه اش به خرج داد، اما در نهایت نتوانست حریف 
غول نرم افزاری بزرگی چون مایکروسافت و محصول مشابه اش ویندوز NT شود. 

اریک اشمیت و آغاز عصر طالیی جست وجو
اریک اشمیت سرانجام در سال ۲۰۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره وارد گوگل 
ش��د و پنج ماه بعد به صندلی مدیرعاملی این اس��تارت آپ جوان تکیه زد. او به 
عنوان فردی باتجربه و کاربلد در دنیای تجارت و تکنولوژی به تیمی اضافه شده 
بود که آن را مجموعه ای از جوانان نخبه، اما بی تجربه تشکیل می دادند. اشمیت 
کسی بود که دریافت چگونه می توان از موتور جست وجوی خالقانه ای که پیج و 
برین به عنوان بنیانگذاران گوگل آن را پایه گذاری کرده بودند کسب درآمد کرد. 
او توانس��ت در مدت کوتاهی ساختار سازمانی و مدیریتی کمپانی را دستخوش 
تحول کند. تبدیل گوگل به یک شرکت سهامی عام و عرضه سهام آن در بورس 
وال استریت نیز با مدیریت و نظارت اشمیت در سال ۲۰۰۴ به انجام رسید. او در 
تمام این سال ها عالوه بر مدیرعاملی، سمت سخنگوی اصلی گوگل را نیز بر عهده 
داش��ت. در خالل س��ال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ سرویس های محبوب گوگل یکی 
پس از دیگری پا به عرصه رقابت گذاش��تند و موتور جس��ت وجوی کوچک پیج 
و برین حاال با هدایت اش��میت به یکی از مطرح ترین نام ها در دره س��یلیکون و 
تاثیرگذارترین سرویس ها در سرتاسر وب تبدیل شده بود. او کسی بود که بازار را 
خوب می شناخت و می دانست چطور باید یک محصول یا سرویس خالقانه و عالی 
را در بهترین زمان ممکن و با بهینه ترین قیمت راهی بازار کند. به اعتقاد بسیاری، 
اگر اشمیت نبود گوگل هرگز نمی توانست در دهه ابتدایی قرن جدید سرعت رشد 
سرس��ام آور خود را به خوبی مدیریت کند. نشریه PC World در سال ۲۰۰۷ 
اش��میت را یکی از ۵۰ انس��ان مؤثر در دنیای وب انتخاب کرد.او از جمله معدود 
مدیرانی است که به واسطه سهام و بدون آنکه موسس یا یکی از موسسین شرکتی 
باشد، در جمع میلیونرهای آمریکایی وارد شده. او در سال ۲۰۱۱ با ثروتی حدود 
۷میلی��ارد دالر در رتبه ۱3۶ ثروتمندترین های روی زمین قرار گرفت. در س��ال 
۲۰۱۰ دستگاه قضایی آمریکا تعداد زیادی از کمپانی های فعال در دره سیلیکون 
را به خاطر وجود یک توافق پنهانی میان آنها در عدم استخدام کارمندان رقیب به 
پرداخت بیش از ۴۰۰میلیون دالر غرامت به برخی کارمندان خود جریمه کرد. در 

آن سال مدیرعامل گوگل به عنوان یکی از نام های اصلی و مؤثرترین چهره ها در 
ش��کل گیری توافق مورد اشاره مطرح شده بود. سرانجام در سال ۲۰۱۱ و پس از 
۱۰ سال لری پیج دوباره سکان هدایت گوگل بزرگ را بر عهده گرفت و اشمیت به 
عنوان مدیر اجرایی به کار گماشته شد. او در سمت جدید و با خالصی از مدیریت 
روزانه تمام کمپانی، روی تغییر ساختارهای تجاری گوگل و حفظ رشد سریع این 
شرکت در همه زمینه ها متمرکز شد تا در نهایت گوگل به یکی از پرشتاب ترین 

کمپانی های دنیا از جهت رشد کسب وکار خود تبدیل شد. 
شکل گیری آلفابت

۲۰۱۵ س��الی بسیار مهم و سرنوشت س��از در تاریخ گوگل به حساب می آید، 
چراک��ه بنیانگذاران آن س��رگئی برین و لری پیج تصمی��م گرفتند با ایجاد یک 
هلدینگ ب��زرگ با نام آلفابت، تم��ام فعالیت های جانبی و س��رمایه گذاری های 
متنوعی را که تا پیش از آن تحت مدیریت واحد گوگل هدایت می شدند، در قالب 
زیرش��اخه های مستقلی درآورند. به محض تأسیس هلدینگ آلفابت و قرارگیری 
پیج در س��مت مدیرعاملی آن، اریک اشمیت نیز با ارتقای مقام، از مدیر اجرایی 
گوگل به سمت مدیر اجرایی هلدینگ آلفابت منصوب شد و تا امروز همین سمت 

را بر عهده دارد. 
دیگر مسئولیت ها، فعالیت ها و آثار

هدایت گوگل و مدیریت در آن تنها مسئولیت های دکتر اریک اشمیت نبود. 
او در آگوست سال ۲۰۰۶ به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره کمپانی بزرگ 
اپل منصوب ش��د و تا آگوست سال ۲۰۰۹ نیز در آن جایگاه حضور داشت. او 
 Carnegie( »همچنین از اعضای هیأت امنای دانش��گاه های »کارنگی ملون
Mellon( و پرینس��تون اس��ت و در عین حال در دانش��گاه های متعددی به 
تدریس مش��غول است. اش��میت مش��اور و حامی مالی تعدادی از موسسات 
تحقیقاتی، پژوهشی و خیریه به شمار می رود. اریک اشمیت در عرصه سیاست 
نیز حضور فعال داش��ته است. او یکی از مشاوران و حامیان مالی اصلی باراک 
اوبام��ا در انتخاب��ات س��ال ۲۰۰۸ بود و حتی در مقطع��ی از او به عنوان یکی 
از گزینه ه��ای تصاحب وزارت بازگانی آمریکا یاد می ش��ده اس��ت. او در مدت 
زمامداری اوباما در شوراهای ملی و تخصصی متعددی در دولت عضویت داشته 
اس��ت. اشمیت تاکنون دو کتاب را به رش��ته تحریر درآورده.  کتاب اول با نام 
»عصر تازه دیجیتال؛ بازآرایی آینده انس��ان ها، ملت ها و کسب و کار« در سال 
۲۰۱3 روانه بازار شد و با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد. کتاب بعدی او نیز 
یک سال بعد و با نام »گوگل چگونه کار می کند« انتشار یافت و به فروش بسیار 
باالیی دس��ت پیدا کرد. این کتاب مجموعه ای مفصل از راهکارها و تجربیات 
مدیریتی اش��میت در زم��ان طوالنی زمامداری او در گ��وگل را در خود جای 

داده است. 
آینده

همان طور که در ابتدای مطلب ذکر شد، پس از سال ها قرار است اریک اشمیت 
در ژانویه ۲۰۱۸ از تمام مس��ئولیت های اجرایی خود در آلفابت کنار رود. البته او 
همچنان به عنوان عضوی از هیأت مدیره این هلدینگ حضور خواهد داش��ت و 
همچنین به عنوان یکی از مش��اورین ارشد برین و پیج در کنار بنیانگذاران باقی 
خواهد ماند. هستند کسانی که کناره گیری اریک اشمیت از آلفابت را به مسائل 
اخالقی و به دنبال جنبش افشای فسادهای جنسی که اخیرا در آمریکا راه افتاده 
نسبت می دهند، اما خود او در خصوص دالیل کنار گذاشتنش از سمت مدیریت 
اجرایی آلفابت می گوید که احس��اس می کند پس از ۱۷ سال فعالیت، کمپانی و 
موسس��ین آن به بلوغ کامل رسیده اند و او می تواند به سراغ تجربه های جدید و 

فعالیت های بشر دوستانه و خیریه برود. 
britannica، thefamouspeople، wikipedia :منبع

ابرباتری شرکت تسال در جنوب استرالیا باالخره محک خورد و توانایی خود 
را به رخ همگان کشید. 

باتری عظیم ایالن ماسک که در ماه گذشته و در جنوب استرالیا آغاز به کار 
کرده بود، به تیتر اصلی بسیاری از نشریات جهانی تبدیل شد. حال بعد از 

گذشت چند هفته از آغاز فعالیت، این باتری در حال ثبت یک رکورد جهانی 
دیگر است. رکورد مدت زمانی که طول می کشد بعد از قطع شدن برق فعال 

شود. 
باتری لیتیوم-یونی تسال، ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دارد و سه برابر حجیم تر 

از نمونه بعدی خود در لیست بزرگ ترین باتری های جهان است. این باتری 
در کنار مزرعه بادی هورنزدیل و ۱۲۰ مایلی شمال آدالید قرار دارد و توسط 

شرکت فرانسوی انرژی های تجدیدپذیر نئوئن راه اندازی شده است. باتری 
تولید شده توسط تسال انرژی اضافی را که توسط توربین های بادی درست 

می شود ذخیره می کند تا در مواقعی که برق منطقه قطع می شود مورد 
استفاده قرار بگیرد. 

طبق گزارشBusiness Times ، هفته گذشته باالخره زمان عرض اندام 
این باتری رسید و تنها ۱۴۰ میلی ثانیه پس از قطع برق در ایالت همسایه، 

ویکتوریا، که معموال منجر به قطعی برق برای مدت طوالنی می شود، باتری 
مذکور وارد عمل شد و برق رسانی مناطق مورد نظر را برعهده گرفت. 

 5AA وزیر انرژی جنوب استرالیا، تام کوتسانتونیس در گفت وگو با رادیو
گفت: این یک رکورد است و اپراتورها از اینکه باتری چقدر سریع و مؤثر 

توانست انرژی خود را عرضه کند، شوکه شده اند. 
وی در ادامه گفت: پاسخ سریع باتری فراتر از انتظارات عمل کرد و بسیار 
بهتر از منابع برق پشتیبانی دیگر بود، به صورتی که این آمار برای یکی از 

ایستگاه  های برق دیگر حدود نیم ساعت تا یک ساعت طول می کشد تا بتواند 
انرژی مورد نیاز را به شبکه منتقل و آن را همگام کند. 

ماسک پس از آگاه شدن از چالش موجود دولت محلی برای تأمین توان 
پشتیبان پس از توفان مهیب سپتامبر ۲۰۱۶، وارد پروژه ساخت باتری برای 

جنوب استرالیا شد. توفان سال گذشته به عنوان پدیده نادر آب و هوایی 
که هر ۵۰ سال یک بار رخ می دهد، شناخته شد و به صورت موقت برق ۱.۷ 

میلیون نفر را قطع کرد. ماسک که در جلب توجه تبحر خاصی دارد، توییتی 
کرد با این عنوان که اگر تسال موفق نشود طی مهلت ۱۰۰ روزه باتری را بسازد، 
خود او کل هزینه ۵۰میلیون دالری را تقبل خواهد کرد. تسال حدود یک هفته 

مانده به پایان مهلت، پروژه را تکمیل کرد. درحالی که تسال بیشتر به خاطر 
ساخت خودروهای برقی خود شناخته می شود، نه به خاطر باتری های عظیم 

پشتیبان، نیاز دولت استرالیا به چنین منبع برقی باعث شد که شرکت ایالن 
ماسک وارد از بازار وسایل نقلیه پا را فراتر بگذارد و بازار انرژی های خانگی و 

تجاری را کاوش کند. آنها در حال ساخت باتری هایی در کارخانه گیگافکتوری 
در نوادا هستند که بزرگ ترین مقر جهان در نوع خود است. 

 

رهبرانی که آینده کسب و کار را شکل می دهند به بهانه استعفای اریک اشمیت از مدیریت در آلفابت

 معمار تجارت گوگل را بهتر بشناسیم
ابر باتری ایالن ماسک 

در استرالیا، رکورد 
دیگری را شکست
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دریچهنگاه

مش��اور ارشد کارآفرینی و کسب و کار می گوید کمتر از ۱۰درصد صاحبان 
مشاغل خانگی فعلی تحصیلکرده دانشگاهی هستند و فارغ التحصیالن تمایل 

چندانی به کسب و کارهای خانگی ندارند.
مس��لم خان��ی در گفت وگ��و با ایس��نا اظه��ار کرد: ب��ا وجود آنکه بیش��تر 
فارغ التحصیالن تمایل زیادی به انجام کس��ب و کاره��ای خانگی ندارند ولی 
می توانیم از رشته های هنری، نویسندگی،  ادیتوری و آی تی در قالب تیم های 

گروهی برای این منظور استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر رش��ته آی تی جزو رش��ته های بیکار به ش��مار 
می رود، چون بازار آی تی به ش��دت اش��باع ش��ده و بخش اعظمی از این بازار 

در اختیار کسانی است که عموما غیر تحصیلکرده  و فاقد تخصص هستند.

کمتر از ۱۰درصد صاحبان مشاغل 
خانگی تحصیلکرده  هستند

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شهر تهران با توسعه زیست بوم کسب 
و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها به شهر خالق تبدیل خواهد شد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
بازدید از  سه مرکز دانش بنیان فعال در زیست بوم کارآفرینی و نوآوری تهران که همراه با 
محمدعلی نجفی شهردار تهران صورت گرفت، اظهار کرد: شهر تهران دارای ظرفیت های 
بالقوه ای برای تبدیل ش��دن به یک ش��هر هوش��مند اس��ت که این ظرفیت با توس��عه 
استارت آپ های خالق و نوآور محقق می شود.ستاری با بیان این که توسعه کسب وکارهای 
نوآور در قلب شهر تهران می تواند زمینه ساز تحول و شکل گیری بستر جدید خدمات در 
تهران باشد، گفت: با ایجاد زمینه های شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در تهران 

می توانیم شاهد ورود مفاهیم تازه ای در حوزه ارائه خدمات شهری باشیم.

تهران با گسترش زیست بوم استارت آپ ها 
تبدیل به »شهر خالق« می شود



روزان��ه میلیون ها عکس در ش��بکه های 
مج��ازی بارگذاری می ش��ود. ب��ا این حال 
احتمال اینکه هرکدام از ما چنین تصاویری 
را با دقت نگاه کنیم، بس��یار اندک است. در 
ظاهر تفاوت چندانی میان تصاویر موفق در 
جذب مخاطب و سایرین نیست. همه آنها از 
کیفیت باال، کادربندی حساب ش��ده و سایز 
مناسب جهت به اش��تراک گذاری برخوردار 

هستند. 
شاید برای کاربران معمولی تولید تصاویر 
جذاب چندان مهم نباش��د. در واقع بیشتر 
م��ا مصرف کنن��دگان آنچ��ه حاصل تالش 
عکاس ها و گرافیس��ت های گوناگون است، 
هس��تیم. با این ح��ال در دنی��ای بازاریابی 
اهمیت تصاوی��ر از چندین جمله تأثیرگذار 
نیز بیشتر است. برهمین اساس در این مقاله 
سارا داولی مراحل تولید یک تصویر مناسب 
برای اس��تفاده در فعالیت ه��ای بازاریابی و 

تبلیغات را مورد بررسی قرار داده است. 
گام اول: انتخاب ابزارهای مناسب

پیش از آنکه ش��روع به فعالیت در زمینه 
ویرای��ش تصاوی��ر کنم، تولی��د عکس های 
گرافیک��ی موج��ود در ش��بکه های مجازی 
کار بس��یار دش��واری به نظرم می رس��ید. 
ای��ن پیش ف��رض عمدتا به دلی��ل ترس از 
دش��واری کار با فتوش��اپ بود. با این حال 
دس��ت اندرکاران عرصه گرافی��ک در چند 
سال اخیر به فکر کاربران کمتر حرفه ای نیز 
بوده اند. Canva نرم افزاری مناس��ب جهت 
شروع فعالیت گرافیکی است. این اپ ساده 
که در موبایل و ویندوز قابل استفاده است، 
امکان��ات اولیه موردنی��از کاربران مبتدی و 
نیمه حرفه ای را در اختیارشان قرار می دهد. 
رابط کاربری س��اده Canva امکان درج 
نوش��تار و افزودن افکت ه��ای متفاوت را به 
کاربران می دهد. همچنین برخالف فتوشاپ 
که نیازمند آموزش نسبتا منسجم به منظور 
تولید خروجی مناس��ب اس��ت، این اپ نیاز 
چندانی به آش��نایی و آموزش ندارد. مزیت 
اصلی Canva آرش��یو تصاویر گوناگونش 
اس��ت. در واقع با جس��ت وجویی س��اده در 
گال��ری آنالین این اپ به تصاویر پس زمینه 
مناس��بی برخواهید خ��ورد. البته اگر قصد 

تولید محتوایی مس��تقل و ن��وآراه را دارید، 
اس��تفاده از این بخش شاید چندان مطلوب 
نباشد. با این حال با پرداخت 25 دالر امکان 
س��فارش تصاوی��ر موردنظر یا درخواس��ت 

ویرایش تصویرتان وجود دارد. 
ارائ��ه  زمین��ه  در   ،Canvaب��ر ع��الوه 
افکت ه��ای متنوع بای��د از BeFunky نیز 
نام برد. ای��ن اپ رایگان فیلترهای متنوعی 
را در اختی��ار کاربر قرار می دهد. با این حال 
به منظور دسترس��ی به امکان��ات ویرایش 
حرفه ای این اپ باید هزینه اشتراک ماهانه 

پرداخت کنید. 
فرق��ی ن��دارد ک��ه از اپ ه��ای رای��گان 
ب��رای ویرایش عکس اس��تفاده می کنید یا 
نرم افزاره��ای حرفه ای، نکت��ه مهم توجه به 
محدودیت های پایگاه موردنظر برای نش��ر 
محصول تان اس��ت. در حقیقت شبکه های 
اجتماعی، مطبوعات و رس��انه های دیداری 
که در حال حاضر محبوب ترین انتخاب های 
بازاریاب ها هس��تند، دارای محدودیت های 
خ��اص و متفاوتی ان��د. برهمی��ن اس��اس 
شخصی س��ازی تصاوی��ر ب��رای انتظ��ار در 
هرک��دام از ای��ن ش��بکه ها ام��ری ضروری 

خواهد بود. 
گام دوم: ایده پردازی

انتخاب ابزاره��ای ویرایش عکس مرحله 
تقریبا راحتی اس��ت. آنچ��ه اهمیت فراوانی 
داش��ته و اغل��ب افراد با آن مش��کل دارند، 
ایده پردازی و تولید تصویر است. این مرحله 
حت��ی برای کس��انی که س��ال ها در زمینه 
گرافیک و تبلیغات بصری فعالیت دارند نیز 
دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل شاید 
مشاهده محصول گرافیس��ت های حرفه ای 
و خروج��ی بخ��ش تبلیغات ش��رکت های 
ب��زرگ برای ش��کل گیری تفک��ر خالق در 
اف��راد تازه کار مناس��ب باش��د. هنگامی که 
صحبت از منبع معتبر برای مشاهده تصاویر 
مختل��ف می ش��ود، ذهن بس��یاری از افراد 
به س��وی اینس��تاگرام س��وق پیدا می کند. 
اگرچه اینس��تاگرام محی��ط مطلوبی برای 
فعالیت تبلیغاتی است، اما پینترست فضایی 
حرفه ای و تخصصی تر ب��رای یافتن تصاویر 

حرفه ای است. 
ب��ه منظ��ور مش��اهده و دانل��ود تصاویر 
در پینترس��ت پ��س از ثبت ن��ام اولی��ه به 

بخ��ش دس��ته بندی ها مراجعه ی��ا موضوع 
موردنظرت��ان را جس��ت وجو کنید. حضور 
بس��یاری از هنرمن��دان و گرافیس��ت های 
حرفه ای در این ش��بکه اعتبار بسیار زیادی 

بدان بخشیده است. 
عالوه بر ش��بکه های مجازی عکس محور 
برخ��ی س��ایت ها نظی��ر Pexels. com و 
Pixabay. com نی��ز منابع معتبری برای 
مراجع��ه هس��تند. البته در ای��ن بین نباید 
Adobe Stock و گال��ری 90میلیونی اش 
را نیز از یاد برد. تصاویر استاک این مجموعه 
عالوه بر ارائ��ه ایده های متنوع در ورت نیاز 
ش��ما را به طور مستقیم به س��ازنده تصاویر 
متص��ل می کند تا آنها را ب��رای کمپین تان 

خریداری کنید. 
گام سوم: اهمیت اینفوگرافی ها

ارائ��ه اطالعات آماری دقیق در رس��انه ها 
یک��ی از راهکارهای خالقان��ه جهت جلب 
هرچه بیشتر مخاطب است. معموال تصاویر 
قابلیت برداش��ت متنوعی دارند. با این حال 
ه��دف از تولید اینفوگرافی بس��یار روش��ن 
اس��ت؛ ارائ��ه مجموع��ه ای از اطالع��ات به 
مخاط��ب. برهمین اس��اس از دهه ها پیش 
تولید این نوع جدول ها رواج داش��ته است. 
در صورت عالقه به طراحی چنین تصاویری 
ابزارهای رایگان متعددی در اختیارتان قرار 
 Pic To Chart، دارد. پایگاه هایی نظی��ر
Venngage و Canva ک��ه پیش از این 
در موردش صحبت کردیم، ابزارهای رایگان 
و س��اده ای برای تولید چنی��ن محصوالت 

گرافیکی زیبایی هستند.  
آنچه در زمینه تولید این گونه از محتواها 
باید در نظر داش��ت، ارائه تعداد مشخصی از 
اطالع��ات به مخاطب اس��ت. در واقع نباید 
مخاط��ب را ب��ا خیل عظیم��ی از اطالعات 
سردرگم کرد. اگر این نکته را رعایت کنیم، 
همراه با استفاده از جلوه های بصری مناسب 
و تقریبا س��اده، امکان جذب مخاطب را به 

شدت افزایش خواهیم داد. 
گام چهارم: پیوند متن و تصویر

گاهی اوق��ات تصاویر زیب��ا و خیره کننده 
برای تبدیل به سوژه ای تبلیغاتی نیازمند یک 
متن هستند. در اغلب تصاویر تبلیغاتی متنی 
منس��جم و کوتاه به عنوان مکمل به تصویر 
اضافه می شود. این متن باید کوتاه، صریح و 

حاوی پیامی هماهنگ با محتوای تصویرتان 
باشد. توجه به ش��عار برندتان در این زمینه 
مؤثر خواهد بود. در واقع اگر پیام تبلیغاتی و 
شعار شرکت تان پیوستگی نزدیکی با یکدیگر 
داش��ته باش��د، یادآوری برندتان با مشاهده 
تبلیغ راحت تر خواهد بود. توجه به این نکته 
از آن رو دارای اهمی��ت اس��ت ک��ه پژوهش 
مجله INC بیانگر مش��کل اغلب برندها در 
اضافه کردن نام خود در تبلیغات شان است. 
به عبارت س��اده، پ��س از تولی��د محتوایی 
باکیفی��ت اینکه چگونه نام خ��ود را پای آن 
درج کنیم مش��کل به نظر می رس��د. باید به 
گون��ه ای مهرمان را پای تبلیغ بکوبیم که در 
عین سهولت مشاهده اش، به محتوای اصلی 
خدش��ه ای وارد نکند. س��اده ترین راهکار در 
این میان استفاده از متنی هماهنگ با شعار 

برندتان است.  
گام پنجم: بازبینی نهایی و پایان ماجرا

در مرحله پایانی تولی��د تصویر تبلیغاتی 
ارائ��ه آن ب��ه بخش های مرتب��ط به منظور 
بازبین��ی نهای��ی ض��روری اس��ت. در واقع 
خروجی نهایی شما باید اثری تا حد امکان 
بی نقص باشد. در این زمینه، برخالف یک یا 
دو دهه پیش، ابزارهای متعددی در اختیار 
ما قرار دارد. عالوه بر اعضای تیم تبلیغات و 
بازاریابی برخی از نرم افزارهای هوشمند نیز 
تصاویر را به دقت مورد بررس��ی قرار داده و 
ایده ه��ای موجود را اع��الم یا رفع می کنند. 
البته باید توجه داشت که این نوع نرم افزا رها 

تنها مشکالت ظاهری را رفع می کنند. 
باتوجه ب��ه اهمیت مش��کالت محتوایی، 
راه��کار رفع ای��راد در این حوزه چیس��ت؟ 
نظی��ر  س��رویس هایی  از  اس��تفاده 
CloudApp ب��ه منظ��ور ارس��ال تصاویر 
بدون افت کیفیت و حجم کم در این مرحله 
توصیه می شود. اس��تفاده از این سرویس ها 
از آنجا مهم اس��ت که در بس��یاری از موارد 
ب��ه دلیل کیفیت پایین تصاویر ارس��الی به 
همکاران و کارشناس ها مشکالت محتوایی 
به خوبی نمایش داده نمی ش��وند. همچنین 
همکاری با آژانس های��ی که به طور ویژه در 
زمینه ایرادیاب��ی محتوای تبلیغاتی فعالیت 
دارند نیز گزینه مطلوبی برای ش��رکت هایی 

با بودجه متوسط خواهد بود. 
hootsuite. com :منبع

راهکارهای تولید تصاویر برای کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی

تصاویرسخنمیگویند
کارگاه برندینگ

 4 کلید کارساز برای داشتن 
یک جایگاه قدرتمند

جایگاه س��ازی برن��د از فعالیت ه��ای مهم یک 
شرکت به حس��اب می آید. در این مطلب به نقل 
از ibazaryabi  ، چه��ار راه��کار کلی��دی برای 

داشتن یک جایگاه قدرتمند معرفی می شود: 
1- ب��ازار تخصصی خود را پیدا کنید. آیا رقبای 
شما در یک بازار به صورت تخصصی فعال هستند 
یا در چند بازار به صورت عمومی فعالیت می کنند؟ 
آیا به هر حال فعالیت آنها به چشم می آید؟ برای 
به چش��م آم��دن در برابر آنه��ا و متخصص جلوه 
کردن، چه فرصت هایی در اختیار دارید؟ ش��رکت 
شما چه کاری را بهتر از دیگران انجام می دهد؟ 

2- تا ج��ای امکان با آن تعداد از مش��تریان و 
مراجعی��ن در دس��ترس خود گفت وگ��و کنید تا 
ببینید آیا کسب وکار شما از نظر آنها قابل اعتماد 
است یا خیر؟ اطمینان کسب کنید که حتما برای 

خدمات شما تقاضایی وجود داشته باشد. 
3- ی��ک بیانیه خالصه و کوت��اه در حد یک یا 
دو جمل��ه در رابطه با جایگاه خود تهیه کنید که 
به خوبی بیان کند مشغول چه کاری هستید و چه 
هدفی را دنبال می کنید. س��پس بر همین اساس 
از خودتان بپرس��ید چرا یک مشتری باید اهمیت 

دهد؟ 

4- به راه و روش هایی فکر کنید که با استفاده 
از آنها ق��ادر به ایجاد تضاد بی��ن خودتان با رقبا 
در بازار هستید. می توانید از پیام رسانی، خدمات 
منحصر به ف��رد ی��ا طراحی برای متمایز س��اختن 

کسب وکار خود استفاده کنید؟ 
جایگاه یابی عالی

خب حاال ب��ا تمام این توضیح��ات جایگاه یابی 
اص��ال یعنی چ��ه؟ فرام��وش نکنید ک��ه همواره 
قوی تری��ن جایگاه بر پایه تقلیل و اختصار ش��کل 
می گیرد. مردم عموما به صورت ناخودآگاه برند ها 
را در طبق��ات مختلف دس��ته بندی می کنند. آن 
دس��ته از برندهایی ک��ه در رده ه��ای باالتر قرار 
می گیرن��د، ب��ه داش��تن ایده های س��اده معروف 
هس��تند. در حقیقت، برندهای برتر در اغلب این 
دس��ته ها و طبقه ها را اغلب می توان در یک کلمه 

یا عبارت کوتاه خالصه کرد: 
- فِِدکس کسب و کار تحویل بسته را با انقالبی 
بزرگ همراه س��اخت، چراکه با کلمه »شبانه« یا 

»در مدت یک شب« مترادف شد. 
- تس��ال اعتبار خود را بر اساس دو ایده استوار 

کرد: »خودروهای برقی« و »َسبک«
- چ��ه ش��رکتی در ب��ازار محص��والت مصرفی 
الکترونیک به داش��تن »نوآوری« دیدنی و جذاب 

معروف شده است؟ بدون شک، اپل. 
- ش��رکت مش��اوره مدیریت م��ک کنزی برای 
»باهوش بودن« به اعتباری حسرت برانگیز دست 

یافته است. 
هر قدر بیش��تر قادر به ساده سازی جایگاه خود 
باش��ید، این جایگاه از قدرت بیش��تری برخوردار 

می شود. 
مشکل جایگاه یابی خدمات و محصوالت 

حرفه ای
متأس��فانه برخ��ی از ش��رکت ها، خصوص��ا در 
ح��وزه خدمات حرفه ای بر پایه پیچیدگی ش��کل 

گرفته اند. 
ماهیت سفارشی و شخصی سازی شده خدمات 
آنه��ا به گونه ای اس��ت که تعریف ک��ردن آنها را 

سخت و دشوار کرده است. 
زبان��ی که برای حوزه آنها اس��تفاده می ش��ود، 
خیل��ی فنی و متکلف اس��ت. خب، ح��ال چطور 
می توان یک کسب وکار پیچیده و چندمنظوره را 

ساده سازی کرد؟ 
پاسخ به این پرسش در پرده بر داشتن از هدف 
اساس��ی و بنیادین این شرکت است. در این باره 

باید پرسش هایی از این قبیل مطرح شود: 
- مزیت اصلی که فراهم می کنید، چیست؟ 

- زمانی ک��ه ی��ک رویداد یا مراس��م ب��ه پایان 
می رسد، به چه هدفی دست یافته اید؟ 

ب��رای آنهایی که جرات و ت��وان خالصه کردن 
خدمات خود در حد یک خمیره س��اده را دارند، 
بازاره��ای جدید و قدرتمند یک��ی بعد از دیگری 

رخ می کند. 
پس. . . 

چه چیزی یک به یک برند قدرت می دهد؟ هر 
چه که هست با جایگاه یابی آغاز می شود. 
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محبوب ترین کارت های تبریک 
کریسمس آژانس های تبلیغاتی

هفت��ه گذش��ته در آژان��س تبلیغات��ی اس��پانیایی 
Shackleton، یک گروه موس��یقی به طور زنده برای 
منتظ��ران در صف جهت صحبت ک��ردن با کارمندان 

آژانس نواخته اند. 
در زی��ر به ذکر محبوب ترین کارت های کریس��مس 
آژانس های تبلیغاتی از نگاه adweek می پردازیم که 

همگی از یک سنت پایان سال الهام گرفته شده اند: 
Anomaly –شیطان عزیز

این آژانس تبلیغاتی کال به واسطه اقدام خاص خود 
در کریسمس معروف شده است. سال گذشته مدیران 
آن یک فیلم هش��ت دقیقه ای عجیب و شگفت انگیز با 
روایت بازیگر سریال کمدی انگلیسی Fleabag به نام 
»فوئه والر بریج« س��اختند که سناریوی آن را داستان 
کاب��وس وار زندگی یک مرد در طول 12 روز تعطیالت 
کریس��مس به معنای واقعی کلمه و در حقیقت خرید 
همه چیز برای دوست دخترش تشکیل می دهد. اقدام 
امس��ال آنها نیز خوب اس��ت: فیلمی به نام »ش��یطان 
عزیز« با روایت بازیگر انگلیس��ی، پاتریک اس��توارت، 
داس��تان دختری را بیان می کن��د که به طور اتفاقی به 

جای بابانوئل نامه ای را به شیطان می فرستد. 
Barton F. Graf –اتفاقات خوب توسط 

Barton F. Graf
این ویدئوی سه ونیم دقیقه ای جالب و سرگرم کننده 
ب��ا تصاویر بازدی��د »گری گراف«، مع��روف به »جری 
گراف« از آژانس های تبلبغات��ی مختلف در نیویورک، 
مدی��ران و کارمندان آنها، س��اخته می ش��ود. در ادامه 
Barton F. Graf ظاه��را از وقایع امس��ال محصول 

جالبی را ساخته است. 
BBDO –پیام پایان سال 2017

کریس��مس  پیغ��ام  ب��ا   Publicis درحالی ک��ه 
مخصوص به خود پیر تر می ش��ود )گری��م مدیرعامل، 
»آرتور س��ادون« برای پیدا کردن ظاهر یک پیرمرد(، 
BBDO با پیغام کریسمس خود خطاب به کارمندان 
ظاه��ری جوان تر را پیدا می کند. در چنین ش��رایطی، 
نس��خه کوچک اندرو رابرتس��ون، رئیس و مدیر ارشد 
اجرای��ی BBDO Worldwide و دیوی��د لوبارس، 
مدیر و مدیر ارشد خالقیت BBDO آمریکای شمالی 

بازتاب دهنده سال موفق این شبکه تبلیغاتی است. 
R/GA Austin –گوی های شیشه ای برفی که 

افراد در آن با همدیگر ارتباط دارند
R/GA Austin ب��رای همه 17 ش��عبه دیگر خود 
در سرتاسر جهان گوی های شیشه ای برفی ساخت. با 
هر تکان این گوی شیش��ه ای به همه دیگر شعبه های 

R/GA Austin سالمی چشمک زن داده می شود. 
به گفته کاترینا بکس��ی، مدیر ارشد فناوری آژانس 
تبلیغات��یR/GA Austin، این یک فرمت عالی برای 
اعمال رفتار در زمان حال اس��ت. به این ترتیب ش��ما 
می توانید ضمن تکان دادن یک گوی شیش��ه ای برفی 
و ل��ذت بردن از جادوی آن، ب��ا افزودن عنصر فناوری 
حتی این گوی شیش��ه ای برفی را معنا دار تر از گذشته 
کنید. برند با وجود حفظ نقش��ه جهان، افزودن حس 
تعطیالت و نوس��تالژی خانگی را به عنوان راهی برای 
تجربه احس��اس تزئینات منسوخ و قدیمی کریسمس 
انتخاب و آن را طی کرد. بکسی عاشق ترکیب فناوری 
مدرن با فناوری ساده به همان ترتیب است. مدیران و 
 sparkfun. com مانند R/GA Austin کارمندان
 craft برای تحقق این آرزو مدت زمان زیادی را صرف
store کردند و تیم ش��ان با این فرآیند بسیار سرگرم 

شدند. 
Shackleton –On Hold Music Live

آژانس تبلیغاتی اس��پانیایی Shackleton یکی از 
اتاق ه��ای کنفران��س خود را به یک باش��گاه معتبر به 
س��بک خیابان بوربن تبدیل کرده است و هفته جاری 
)از 9 صب��ح تا 11 ش��ب( ب��رای اف��راد منتظر جهت 
صحبت با یکی از کارمندانShackleton، یک گروه 
جاز به مناسبت کریسمس به طور زنده اجرا می کنند. 

SS+K –امید را زنده نگه دارید
این نمونه کارت تبریک کریس��مس ساده، عجیب و 
غریب اما در عین حال جذاب اس��ت و امکان مقاومت 
در مقابل آن وجود ن��دارد. SS+K می خواهند امید را 
زنده نگه دارند، بنابراین یک ماهی خریدند، اسم آن را 
امید گذاشتند و درصدد زنده نگه داشتن آن هستند. 

VaynerMedia –Vee
VaynerMedia به معنای واقعی کلمه با ترکیب 
صدا های صد ها کارمند و تشکیل یک صدای یکپارچه 
واح��د از طری��ق نرم افزار AI، یک ص��دای برند برای 
آژان��س را به وجود آوردند. آنها صدا را Vee می نامند 
و او )بله، صدایش به صدای یک زن شباهت دارد و به 
او رجوع می کنند( در قالب یک سری ویدئو موجود در 
کانال های اجتماعی آژانس عرضه خواهد ش��د. در این 
کانال ها او خود را معرفی و با همکاران شوخی می کند. 
مش��تریان VaynerMedia در قال��ب یک کارت 
تبریک کریس��مس شخصی با Vee آشنا خواهند شد. 
 Amazon در کنار کارت یک دستگاه کنترل صدای
 Alexa skill سفارش��ی ب��ا یک کی��ت Echo Dot
جدید موس��وم به Vayner پیش بارگذاری می شود. 
Vayner ن��ام ی��ک skill تعامل��ی اس��ت ک��ه ب��ه 
روزرس��انی های هفتگی در صنعت صدای دیجیتال از 
جمله اخبار پلت فرم و بحث پیرامون گرایشات اخیر در 
 Enable بازار را ارائه می دهد. با به زبان آوردن عبارت

Vayner skill آن را امتحان کنید. 
mbanews/adweek

ترجمه: علی آل علی  
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س��ال 2018 بیش از ه��ر زمان دیگری به 
ما نزدیک ش��ده اس��ت. به مانند س��ال های 
گذش��ته از هم اکنون زمزمه های��ی مبنی بر 
تحوالت عرصه های گوناگون کس��ب وکار در 
سال آینده شنیده می شود. یکی از حوزه های 
مهمی که در این بین بیش از دیگران احتمال 
تغییرش وجود دارد، طراحی وب است. یکی 
از دالیل احتمال باالی تغییر طراحی وب در 
ماه های پیش رو توس��عه و بهبود گوشه وکنار 
این صنعت در س��ال 2017 اس��ت. در واقع 
س��الی که در انتهای آن به س��ر می بریم، از 
نظر ایده پردازی در ح��وزه اینترنت و به طور 
مش��خص طراحی وب جایگاه ب��ارزی دارد. 
برهمین اس��اس در این مقاله ایوان ویدجایا 
به بررس��ی تغییر و تحوالت محتمل دنیای 
طراحی وب در سال 2018 خواهد پرداخت. 

ادامه روند طراحی باز
ب��ه احتم��ال زی��اد س��ال 2018 س��نت 
طرح های س��اده و واضح را ادامه خواهد داد. 
اگرچه ت��ا یک دهه پیش اغل��ب طراح ها به 
دنب��ال قالب هایی ش��لوغ و رنگارنگ بودند، 
اما ورود گوش��ی های هوش��مند زمین بازی 
را دچار تحوالت عمده ای س��اخت. از هشت 
سال گذشته دیگر طراحی های محبوب دهه 
اول قرن بیس��تم جای خود را به قالب هایی 
س��بک و س��اده داد. برهمین اساس کاربران 
موبایل تجربه بهتری به هنگام گش��ت وگذار 
در اینترنت خواهند داش��ت. این یک دیدگاه 
خوشبینانه یا احتمالی به آینده طراحی وب 
نیست، بلکه ضرورت کسب وکارها به منظور 
جلوگی��ری از ریزش مخاطب ه��ای موبایلی 
اس��ت. اگر در زمین��ه طراح��ی وب مهارت 
خاص��ی ندارید، اطمین��ان از ب��ه کارگیری 
جدید ترین الگوریتم های طراحی که موجب 
افزایش س��رعت بارگذاری می شوند، ضروری 
اس��ت. البته باید توجه داشت که سادگی را 
به معن��ای حذف امکانات در نظر نگیریم. در 
واقع یک قالب س��اده نیز امکان ارائه خداتی 
متنوع و در برخی موارد پیچیده را به مخاطب 
دارد. به طور خالصه، در اینجا فقط س��رعت 
بارگ��ذاری هرچه بیش��تر ب��رای کاربرانی با 

اینترنت های ضعیف مدنظر است. 
یکی دیگر از نکاتی که در اینجا باید مورد 
تأکید ق��رار گیرد، ل��زوم توجه ب��ه طراحی 
قالب های باز اس��ت. این روش به مخاطب ها 
اجازه شخصی س��ازی وب سایت تان را خواهد 
داد. نخستین اصل در این زمینه خودداری از 
راه اندازی سیستم های مسدودساز افزونه های 
ضدتبلیغ��ات اس��ت. این افزونه ه��ا که برای 
مرورگرهای مختلف ارائه می شوند، از کاربران 
در برابر هجوم تبلیغات در سایت های مختلف 
جلوگیری می کنند. برخی از وب سایت ها به 
منظور بهره گیری از تبلیغات چنین امکانی را 
روی مخاطب ها می بندند. این امر بدون شک 
ری��زش مخاطب را در پی خواهد داش��ت. به 
عبارت بهتر، در یک تحلیل منطقی صرف نظر 
از تبلیغات بس��یار زیاد روی س��ایت بهتر از 
ریزش گسترده مخاطب هاست. در ضمن باید 
توجه داشت که این افزونه های ضدتبلیغاتی 
تنها بیش از 10تبلیغ در هر سایت را مسدود 
می کنند. بنابراین فرصت استفاده از تبلیغات 
به نح��و متعادل همچنان برای ش��ما وجود 

خواهد داشت. 

غلبه تصویر بر متن
ام��روزه تقریبا هم��ه ما حوصل��ه مطالعه 
متن های بلند را نداری��م. حال اگر یک متن 
تبلیغاتی طوالنی در اختیارمان قرار دهند، به 
احتمال فراوان سرنوشتی بهتر از سطل زباله 
پیدا نخواهد کرد. اگرچه این اصل بسیار رایج 
و پذیرفته ش��ده اس��ت، با این حال تا همین 
چند سال پیش اس��تفاده از متن های نسبتا 
طوالن��ی در می��ان بازاریاب ها رواج بس��یار 
زیادی داش��ت. یکی از علت ه��ای اصلی این 
اتفاق تجربه ژورنالیستی بیش��تر بازاریاب ها 
ب��ه خصوص در حوزه اینترنت ب��ود. در واقع 
تا پی��ش از ورود بازاریاب ه��ای حرفه ای که 
در ای��ن زمینه تحصیل آکادمی��ک کرده اند، 
بازاریابی میدان بخت آزمایی و کس��ب تجربه 
افراد گوناگون از نقاط مختلف کسب وکار بود. 
همزمان با ورود افراد متخصص و اس��تفاده از 
تکنیک های علمی س��ال جدید به مانند یک 
دهه و نیم گذشته عرصه طراح های مختصر 

و مفید خواهد بود. 
از منظر روان شناختی متن های بلند که با 

فونت های متوسط و کوچک نوشته می شوند، 
کمتر از ش��به جمله هایی با فونت های بزرگ 
م��ورد توجه ق��رار خواهند گرفت. براس��اس 
 Brand Image پژوهش موسسه تبلیغاتی
که در زمینه بازاریابی فعالیت دارد، 76درصد 
متن های بیشتر از یک جمله پنج کلمه ای در 
فض��ای مجازی مورد توجه ق��رار نمی گیرند. 
همچنین اس��تفاده از عبارت ه��ای طوالنی 
و بلن��د، زمان بارگ��ذاری را افزایش می دهد. 
این امر موجب بس��ته ش��دن صفحه شما از 
سوی مخاطب حتی پیش از بارگذاری کامل 

مطلب تان می شود. 
طراحی وب در عص��ر حاضر بیش از آنکه 
روی متن ه��ا تأکید داش��ته باش��د، وضوح و 
شفافیت لوگو را مدنظر دارد. برهمین اساس 
تأکی��د روی نمایش لوگوی ت��ان در تبلیغات 
و وب  س��ایت رسمی  ش��رکت اهمیت باالیی 
دارد. نکت��ه مهم در این میان جایگزین متن 
در تبلیغات اس��ت. در واق��ع نمی توان متن 
را ب��ه یکباره ح��ذف و جایگزین��ی برای آن 
تعیین نکرد. برهمین اساس اهمیت تبلیغات 
تصویرمح��ور روز ب��ه روز در ح��ال افزایش 
اس��ت. به لطف پیش��رفت های دور از انتظار 
نرم افزارهای گرافیکی امروزه شاهد تبلیغاتی 
با تصویرس��ازی های زیبا و گوناگون هستیم. 
شاید در این میان حجم باالی تصاویر ویرایش 
شده و گرافیک های تولیدی در زمنیه سرعت 
بارگ��ذاری صفحات جای پرس��ش داش��ته 
باش��د. به هرحال حذف عبارت های طوالنی 
دقیق��ا در راس��تای همی��ن ه��دف صورت 
گرفت. خبر خوش ب��رای اهالی طراحی وب 
معرفی نرم افزاراهای کم حجم س��ازی تصاویر 
در س��ال های اخیر بوده اس��ت. برخی از این 
نرم افزاره��ا توانای��ی کاهش حج��م تصاویر 
ت��ا چهار براب��ر را نیز دارند. برهمین اس��اس 
خرید این نرم افزارها در س��ال جدید یکی از 
اولویت های تمامی شرکت های فعال در حوزه 

طراحی وب و تبلیغات آنالین خواهد بود. 

ترکیب واقعیت و خیال
IOT یا اینترنت اش��یا تکنیک جدید در 
حوزه طراحی وب اس��ت که روی تجربیات 
منحص��ر به فرد کاربران تأکید دارد. ش��اید 
برای توضیح بهتر این ش��یوه نوین اش��اره 

بیش��تر به مفه��وم تجربه منحص��ر به فرد 
مناس��ب باش��د. در طراحی های اینترنتی 
کالس��یک یک قالب ب��رای همه اف��راد به 
نمایش در می آم��د. در این میان تفاوتی از 
نظر موقعی��ت جغرافیایی و زمان اتصال هر 
کاربر وجود نداش��ت. با این حال پیشرفت 
تکنولوژی همانطور که عرص��ه بازاریابی را 
تحت تأثیر قرار داد، طراحی وب را نیز دچار 
تغییرات زیادی ک��رد. یکی از این تغییرات 
ورود محتوای شخصی س��ازی ش��ده برای 
مخاطب های هدف گوناگون بود. این نوع از 
تولید محتوا در فضای وب روی شناس��ایی 
و ارائ��ه محتوای اختصاصی ب��رای هر گروه 
کاربران تأکید دارد. این سیستم به ویژه در 
فروشگاه های اینترنتی کاربرد فراوانی دارد. 
به این ترتیب کاربرانی با موقعیت جغرافیایی 
متفاوت یا زمان متفاوت در مراجعه به سایت 

با محتوای متفاوتی مواجه خواهند شد. 
تولید انبوه دوربین ه��ای واقعیت مجازی 
نیز یکی دیگر از امکان��ات جدید پیش روی 
طراحان وب محسوب می شود. براین اساس 
ارائ��ه تجربه پویا و نس��بتا واقعی از تبلیغات 
محت��وای وب ب��ه کارب��ران در دس��تورکار 
بس��یاری از برنده��ا ق��رار گرفته اس��ت. به 
عنوان مثال در صنعت ساختمان س��ازی به 
جای ارائ��ه تصاویری از س��ازه ها، ویدئوهای 
واقعیت مجازی به کاربران ارائه می شود. این 
تجربه پویا در صنعت س��ینما امکان تجربه 
جهان��ی باز را ب��ه مخاطب خواه��د داد. در 
زمینه استفاده از دوربین های واقعیت مجازی 
صنعت بازی سازی از س��ایر عرصه ها جلوتر 
اس��ت. در حال حاضر نزدیک به سه سال از 
شروع سرمایه گذاری استودیوهای بازی سازی 
روی تولید بازی هایی با محوریت استفاده از 

دوربین های VR می گذرد. 
پیش بینی ها حاک��ی از ادامه روند گرایش 
به س��وی دوربین ه��ای واقعیت مج��ازی در 
س��ال جدید میالدی اس��ت. برهمین اساس 
راه اندازی س��ینماهای تحت وب که به جای 
نمایش عمومی آثار سینمایی آنها را در خانه و 
از طریق دوربین های VR به مخاطب عرضه 
می کنند، یکی از ایده های جذاب سال 2018 

محسوب می شود. 
 noobpreneur. com :منبع

طراحی وب در سال جدید و تغییرات محتمل

 جذب مشتری طراحیوبودوربینهایواقعیتمجازی
با رعایت چند اصل مهم

کسب مشتری از طریق جمعیت شناسی، هدر دادن پول و 
انرژی است. برای انجام این کار راه های بهتری مانند شناخت 
احساسات و س��نجیدن رفتار مش��تری ها وجود دارد. مارک 
کوب��ان ضرب المثل معروفی در مورد دنیای کس��ب و کار دارد 
که می گوید: »شما صاحب کسب و کار نیستید، بلکه مشتری ها 
صاحب آن هستند.« و این یک واقعیت است. کسب و کاری که 
بتواند مش��تری های پرسود داشته باشد، نه تنها فروش خوبی 
دارد، بلک��ه می داند چگون��ه و از چه طریقی باید آن را بهبود 
دهد. داشتن مشتری مناسب از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است، زیرا می تواند مشتری های بیشتری را به سمت یک برند 
هدایت کند. با این حال اس��تارت آپ ها و ش��رکت های بزرگ 
زیادی وجود دارند که از روش های نامناسب و غیرکارآمد برای 
جذب مشتری استفاده می کنند. در ادامه این مقاله به نقل از 
زومیت، ابتدا به بررس��ی دلیل نادرست بودن برخی روش ها 

می پردازیم و سپس یک راه حل مناسب ارائه می دهیم. 
1- از دسته بندی های نامناسب برای هدف قرار دادن 

مشتری استفاده نکنید
بس��یاری از اس��تارت آپ ها ب��رای ج��ذب مش��تری، ب��ه 
جمعیت شناسی اکتفا می کنند. به عنوان مثال در نظر گرفتن 
س��ن یک اشتباه رایج است. ش��اید این کار در زمان گذشته 
جواب می داد، اما امروزه همه چیز تغییر کرده است. بسیاری از 
استارت آپ های امروزی جوانان را به عنوان مشتری های هدف 
در نظر می گیرند؛ درصورتی که خصوصیات این گروه از افراد 
جامع��ه بیش از هر زمانی تغییر کرده اس��ت و نمی توان یک 
ویژگی خاص را برای همه آنها مش��ترک دانس��ت. اگر کمی 
عمیق تر جس��ت وجو کنید، متوجه می شوید استارت آپ های 
زیادی که محص��والت خوبی هم داش��ته اند، به دلیل هدف 
قرار دادن مشتری های نامناسب شکست خورده اند. سن، قابل 
پیش بینی نیس��ت. به عنوان مثال ام��روزه ۴0درصد صبحانه 
مخصوص کودکان توس��ط افراد بزرگس��ال با سنین مختلف 
اس��تفاده می شود. جنس��یت، قومیت و حتی درآمد افراد نیز 
قابل پیش بینی نیست و امروزه 80درصد آلبوم های موسیقی 
هیپ هاپ توس��ط مردان سفیدپوست حومه شهر خریداری 
می شود. این موضوع در مورد درآمد افراد نیز صادق است. یک 
محقق اسپانیایی گفته است مهاجرین کم درآمدی که به تازگی 
به این کشور مهاجرت کرده اند، نسبت به قشر پردرآمد جامعه، 
مصرف کنندگان پرسودتری برای خدمات تلفن های هوشمند 
بزرگ هستند، زیرا از این وسیله به عنوان کامپیوتر، تلویزیون و 

سایر رسانه ها استفاده می کنند. 
۲- رفتار و احساسات مشتری ها را مالک قرار ندهید

عالوه بر اس��تارت آپ هایی که مشتری های هدف را به طور 
نامناسب دسته بندی می کنند، اس��تارت آپ های دیگری نیز 
وجود دارند که به رفتار و احساسات مشتری اهمیت می دهند. 
البته این رویکرد یک پیشرفت محس��وب می شود، اما هنوز 
کافی نیس��ت. احساسات قوی هستند و می توانند روی رفتار 
انس��ان ها تأثیرگذار باش��ند، بنابراین راه بهتری برای جذب 
مشتری هستند، اما احساس��اتی که مفهوم مناسبی نداشته 
باش��ند و به درستی پشتیبانی نشوند نمی توانند مشتری های 
زیادی را به س��مت اس��تارت آپ هدایت کنن��د و چیزی جز 
تلف کردن زمان و هزینه به همراه نخواهند داشت. احساسات 
قوی هس��تند، اما زودگذرند. به عنوان مثال شرکت هایی که 
پ��ول زیادی برای کمپین های تبلیغاتی خ��رج می کنند و از 
هنرپیشه ها یا افراد معروف استفاده می کنند، مردم را از نظر 
احساسی جذب می کنند، اما اگر نتوانند محصول چشم گیری 
عرضه کنند با شکس��ت مواجه خواهند شد. همچنین رفتار 
انسان ها گاهی می تواند گمراه کننده باشد. شخصی که دیروز 
محصولی را خریداری کرده است، لزوما به این معنا نیست که 

فردا نیز همان محصول را خریداری خواهد کرد. 
تصمیم گی��ری برای خری��د برخی محص��والت به عوامل 
زی��ادی بس��تگی دارد. به عنوان مثال ش��خصی که بچه های 
کوچک دارد مین��ی ون می خرد، اما این خانواده چند س��ال 
بع��د و زمانی که بچه ها بزرگ ش��وند دوباره مینی ون نخواهد 
خری��د. تنوع برندهای بازار نیز یکی دیگ��ر از عوامل مؤثر در 
رفتار انسان ها اس��ت. به عنوان مثال بازار فست فود را در نظر 
بگیرید. امروزه تنوع این بازار به اندازه ای زیاد ش��ده اس��ت که 
بسیاری از مشتری ها فقط برای ایجاد تنوع سراغ برند دیگری 

خواهند رفت. 
برای جذب مشتری مناسب، احساسات و رفتار را با 

یکدیگر ترکیب کنید
بهترین راه برای جذب مش��تری این اس��ت که رفتارها و 
احساسات با یکدیگر ترکیب شوند. هدف هر کسب وکاری این 
است که هیجان زده ترین و سودآورترین مشتری ها را به سمت 
برند خود جذب کند. مش��تری های یک برن��د زمانی ایده آل 
هستند که محصوالت زیادی خریداری کنند و اهمیت زیادی 
برای برند قائل باشند. برای سنجیدن مشتری ها باید رفتار آنها 
را زیر نظر داشته باشید و دو فاکتور مهم را در مورد آنها بررسی 
کنید. آیا این افراد به س��ایر دسته بندی محصوالت نیز عالقه 

دارند؟ آیا از نظر احساسی برای برند شما هزینه می کنند؟ 
اگر پاس��خ هر دو سؤال مثبت اس��ت، یعنی مشتری های 
مناس��بی دارید. تحقیقات نش��ان داده اس��ت ک��ه این نوع 
مش��تری ها 10درص��د مش��تری های کل برند را تش��کیل 
می دهند، اما ۳0 تا 70درصد س��ود برند از این افراد اس��ت و 
۹۹درصد، علت اصلی رش��د برند هس��تند. بعد از پیدا کردن 
چنین مش��تری هایی س��عی کنید با آنها ارتباط برقرار و آنها 
را درک کنید، همچنین با اس��تفاده از استراتژی های مناسب 
کاری کنید که آنها برای استارت آپ شما تبلیغ و مشتری های 
بیش��تری را به سمت برند جذب کنند. روش بررسی شده در 
این مقاله برای هر کسب وکاری با هر اندازه ای جواب می دهد. 
فراموش نکنید بسیاری از روش های بازاریابی تنها در یک بازه 
زمانی جواب می دهند. پس خودتان را درگیر روش های سنتی 

و قدیمی نکنید و سعی کنید با پیشرفت زمان جلو بروید. 
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چرا بازاریابی ربایشی بر بازاریابی 
برون سوی ارجحیت پیدا کرده است؟

بسیاری از شرکت ها به رغم روند های موجود، هنوز هم 
از بازاریابی ربایش��ی اس��تفاده الزم را نمی برند . آنها هنوز 
به ش��دت به تماس های تلفنی، ایمیل، نامه های تبلیغاتی 
و دیگر ش��یوه های بازاریابی برون س��وی )رو ب��ه بیرون( 
وابس��ته اند . به گ��زارش دیجیاتو، موقعیت های بس��یاری 
وج��ود دارد ک��ه در آنها بازاریابی برون س��وی یک دارایی 
ارزشمند محسوب می ش��ود، اما بازاریابی ربایشی یکی از 
روند های برجسته چند سال اخیر بوده است . حتی با وجود 
موفقیت گسترده ای که بازاریابی ربایشی در صنایع مختلف 
برای ش��رکت های گوناگون به ارمغان آورده اس��ت، هنوز 
س��ازمان های متعددی وجود دارند که برای تغییر ش��یوه 
بازاریابی خود به بازاریابی ربایشی رغبتی نشان نمی دهند . 
برخی از سازمان ها احساس می کنند با بازاریابی برون سوی، 
کنترل بیش��تری روی فعالیت های خود خواهند داشت یا 
اینک��ه این نوع بازاریابی قابل پیش بینی ت��ر و قابل اتکاتر 
است  اما بازاریابی ربایشی، در صورت استفاده از شیوه های 
مناسب، می تواند به باارزش ترین دارایی شرکت شما بدل 
شود . در ادامه با ذکر پنج دلیل مهم و قانع کننده خواهیم 
گفت چرا ظرف س��ال های اخیر در اکث��ر مواقع بازاریابی 

ربایشی بر بازاریابی برون سوی ارجحیت پیدا کرده است .
1- مشتریان فروشنده ها را می شناسند

سال ها پیش می توانستید فهرست شماره های مشترکان 
تلفن را بردارید و به طور اتفاقی به یکی از آنها زنگ بزنید و 
شانس خوبی برای موفقیت در فروش داشته باشید؛ البته با 
حجم کافی تماس تلفنی . اما امروزه، تماس های کورکورانه 
اثربخشی بسیار کمتری دارند . چرا؟ چون مشتریان نسبت 
به برخورد فروشندگان تلفنی آگاهی بسیار بیشتری پیدا 
کرده ان��د . این نوع فروش برای مردم عادی ش��ده اس��ت . 
در واق��ع، آنقدر عادی که ب��رای اجتناب از قرار گرفتن در 
معرض استراتژی های فروش و بازاریابی برون سوی، دست 
به اقدامات عملی می زنند . اکثر مردم این روز ها ایمیل ها و 
تماس های تبلیغاتی را مسدود می کنند تا مطمئن شوند 
هیچ پیام یا مزاحمت تبلیغاتی از جانب بازاریابان دریافت 
نمی کنند . دیگر همه متوجه می شوند ِکی در معرض تبلیغ 
یا بازاریابی قرار می گیرند . بنابراین، تالش های برون سوی 
برای آنکه اثری داشته باشند باید ابتدا از چندین الیه شک 

و بدبینی مشتری عبور کنند .

۲- توجه مردم به حوزه های دیگری است
هیچ کس دیگر نامه نمی خواند . سال ها پیش، خیلی ها 
وقت زیادی برای باز کردن بس��ته های پس��تی، ورق زدن 
مجله های چاپی و زیر و رو کردن محتوای فیزیکی صرف 
می کردند . به همین دلیل، بازاریابان این فرصت را داشتند 
که پیام خود را در مجالت یا نامه های فیزیکی بگنجانند؛ 
به این امید که گیرنده آن را بخواند، اما با ظهور رسانه های 
دیجیت��ال، رس��انه های چاپی تا حد زی��ادی از دور خارج 
ش��ده اند . وقتی کسی بروش��ور تبلیغاتی دریافت می کند 
بالفاصله آن را شناسایی می کند و دور می اندازد . مردم این 
روز ها بیشتر وقت خود را صرف رسانه های آنالین می کنند . 
اگر توجه مردم به رسانه های آنالین است، باید تبلیغات و 

بازاریابی را نیز همان جا انجام داد .
۳- اطالع�ات ب�ه راحتی ب�ه ص�ورت آنالین در 

دسترس است
پیش از آنکه اینترنت به منبع قابل اعتماد و متداولی برای 
کسب اطالعات تبدیل شود، مردم برای دسترسی به داده های 
مورد نظر خود باید متحمل زحمت بیشتری می شدند . مثال 
اگر می خواستید یک جاروبرقی جدید خریداری کنید، باید 
به ش��رکت س��ازنده اش زنگ می زدید یا در صورت مراجعه 
بازاریاب��ان آن ش��رکت به ش��ما، باید آنها را بیش��تر جدی 
می گرفتید . اما امروزه، هر کس��ی می تواند به صورت آنالین 
به نقد و بررسی های انجام شده توسط مصرف کنندگان هر 
کاالیی دسترس��ی پیدا کند . بنابراین، شیوه های برون سوی 
امروزه اثربخشی کمتری خواهند داشت، چون زمانی به سراغ 
مش��تری می روند که مشتری خودش قبال بررسی و داوری 
الزم درباره آن محصول را انجام داده است و جایی برای تأثیر 

اولین برخورد با آن باقی نمانده است .
۴-  مردم به دنبال ارزش هستند

با وجود این همه ش��رکت های بازاریابی برون سویی که 
وجود دارند، مردم به جایی رس��یده اند که از ش��ما انتظار 
محتوا و ارزش دارند . اگر محتوا و ارزش در اختیار مشتریان 
خود نمی گذارید، از دیگر شرکت ها عقب خواهید ماند که 

این می تواند برندتان را خدشه دار کند .
۵- بازاریابی برون سوی، تیری است در تاریکی

بازاریابی برون س��وی مثل تیر انداختن در تاریکی است . 
هیچ ابزار حقیقی و موثقی برای سنجش میزان موفقیت این 
نوع بازاریابی در اختیارتان نیست و به همین دلیل نمی توانید 
منابع خود را درست تخصیص دهید، اما بازاریابی ربایشی به 
شما اجازه می دهد با تجزیه و تحلیل نتایج کمپین های خود، 

بازاریابی دقیق و حساب شده ای انجام دهید .
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دیدگاهایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق
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 6 راهکار ساده 
برای استفاده  بهینه از زمان

آیا تا به حال احس��اس کرده اید که روزانه زمان زیادی 
از دس��ت می دهید؟ خب ش��ما تنها کس��ی نیستید که 
چنین احساس��ی دارید! بس��یاری از افراد آرزو دارند که 
چند ساعت به شبانه روز اضافه شود بلکه بتوانند بسیاری 
از فعالیت های خود را به طور کامل انجام دهند. اما از آنجا 
که نمی شود ۲۴ ساعت شبانه روز را بیشتر کرد بهتر است 

به دنبال راه حلی جایگزین بود. 
چه راه حلی؟ با تمرکز بیشتر و تغییر نحوه روند انجام 
کارها می توان بازدهی را باال برد و از همین ساعات فعلی 
بهتر اس��تفاده  کرد. شش راه ساده برای استفاده  بهینه از 
زمان وجود دارد که می توان با به کار بس��تن آنها، افسار 
زمان را به اختیار خود درآورد. در ادامه به نقل از دیجیاتو 

به این موارد می پردازیم. 
۱- استفاده از تکنیک پومودورو

اگر برای ش��ما تمرکز در فعالیت های روزانه مش��کل 
اس��ت، می توانید از تکنیک پومودورو استفاده  کنید. این 
تکنیک به ش��ما کمک می کند که بدون توجه به عوامل 
بیرونی روی فعالیت خود تمرکز کرده و در فواصل زمانی 

کوتاه، کارهای بیشتری انجام دهید. 
تکنی��ک پومودورو یکی از روش ه��ای  مدیریت زمان، 
ابداع شده توسط »فرانچس��کو چیریلو« است. طبق این 
روش بهترین تکه زمانی برای کار کردن ۲۵دقیقه است. 
فرد پ��س از ۲۵ دقیقه کار باید برای مدت کوتاهی مثال 

سه تا پنج دقیقه استراحت کند. 
در این ف��ن، هر بازه زمانی ۲۵دقیقه ای یک پومودورو 
نامیده می شود و پس از هر چهار پومودورو یک استراحت 

طوالنی تر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای وجود دارد. 
شاید از نظر ش��ما این گونه کار کردن عجیب به نظر 
برس��د، اما محققان دریافته اند که با استفاده از این روش 
می توان به ذهن خس��ته اس��تراحت داد و در عین حال 

زمان های تلف شده کاهش یابد. 
۲- بهینه سازی لیست فعالیت روزانه

همه  م��ا لیس��تی از فعالیت ه��ای روزانه خ��ود تهیه 
می کنی��م، اما اینکه بتوانیم در تهیه لیس��ت یاد ش��ده 
اس��تراتژی خاصی ب��ه کار بری��م، می تواند بس��یاری از 
مش��کالت را حل و به استفاده  بهینه از زمان کمک کند. 
اول از همه باید دقیقا پس از اتمام ساعت کاری، لیستی 
از فعالیت  های فردا تهیه کنید. این مهم می تواند به شما 
کمک کند که وظایف محوله روز بعد را فراموش نکنید. 
صبح روز بعد می توانید ابتدا مورد های ساده لیست خود 
را انجام داده و پس از آن س��راغ گزینه های مشکل رفته 

و کم کم تمام فعالیت های روزانه خود را انجام دهید. 
۳- از بین بردن عوامل حواس پرتی به طور کامل

متأسفانه بزرگ ترین مش��کل پایین بودن بازدهی، از 
دس��ت رفتن تمرکز و حواس پرتی است. امروز ما توسط 
پیغام های شخصی و محتوای شبکه های اجتماعی احاطه 
ش��ده ایم و با تلنگری ممکن اس��ت س��اعت های زیادی 
از وق��ت خود صرف اس��تفاده  از این محت��وا کنیم. برای 
جلوگی��ری از هدر رفت��ن زمان می توانی��د تمام عوامل 
حواس پرت��ی را از میان ببرید. بر این اس��اس می توانید 
از ش��بکه های اجتماع��ی خارج ش��ده و اعالن های تمام 
حس��اب های ش��خصی خود را خاموش کنید. در صورت 
نی��از می توانید از برنامه هایی همچون StayFocusd یا 
Freedom نیز اس��تفاده و در راستای استفاده  بهینه از 

زمان تالش کنید. 
۴- یادگیری واگذاری وظایف به دیگران

بس��یاری از مدیران با واگذاری وظایف مش��کل دارند. 
هم��ه مدی��ران می خواهند که در کنترل تم��ام اتفاقات 
باش��ند که در صورت محقق شدن این مطلب مدیر یاد 
شده مجبور می ش��ود تمام وظایف را شخصا انجام دهد. 
ای��ن مهم می توان��د بازدهی گروهی را پایی��ن آورد و به 
فعالیت یک نفر وابسته کند. اگر کسی هست که می تواند 
به ش��ما کمک کند، از واگذاری وظایف به او نهراس��ید. 
بهتری��ن راه برای اضافه کردن س��اعت کاری به روز این 
اس��ت که کارهای��ی را به دیگران واگذار و دس��ت تان را 
خالی کنید تا بدان صورت بتوانید در اس��تفاده  بهینه از 
زمان موفق تر عمل کنید. حتی اگر نیروی کمک ندارید 
و نمی رس��ید فعالیت ه��ا را به ط��ور کامل انج��ام دهید، 

می توانید به استخدام دستیار جدید فکر کنید. 
۵- تقویت انرژی در طول روز

کارشناس��ان Virgin Pulse معتقدند که ۷۶درصد 
ش��اغالن در دو روز از هفته، احساس خستگی شدیدی 
دارند و ۱۵درصد آنها نیز تحت تأثیر همین خستگی به 
چرت زدن در س��اعت اداری می افتند. اگر فکر می کنید 
که خسته هس��تید و به تقویت انرژی روزانه  نیاز دارید، 
می توانید از تکنیک coffee nap استفاده کنید. بدین 
ش��کل که ابتدا یک فنجان قهوه بخورید و بالفاصله پس 
از آن ۲۰ دقیق��ه اس��تراحت کنی��د. در ای��ن چرت ۲۰ 
دقیقه ای، بدن با استفاده از کافئین موجود در قهوه، مغز 

را شارژ کرده و  خستگی تان را از بین می برد. 
6- استفاده درست از زمان ناهار

برای آنهایی که سعی می کنند در زمان استراحت ناهار 
نیز کار کنند باید گفت که کافی اس��ت! استفاده از یک 
زمان استراحت به خصوص برای فعالیت مهمی همچون 
خوردن ناهار و تأمین انرژی روزانه می تواند کارایی شما 

را افزایش دهد. 
پس بهتر اس��ت که تحقیقا از می��ز کاری خود فاصله 
گرفته و به نوعی قسمت کاری ذهن خود را تمام و کمال 
خاموش کنید. خوردن غذای مناسب نیز می تواند مفید 
باش��د، غذای س��نگین می تواند تمام انرژی بدن شما را 

صرف هضم غذا کند و بازدهی  شما را پایین بیاورد. 
Inc :منبع
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هرساله در جهان حدود ۵۵ 
میلی��ون نفر یعن��ی رقمی در 
حدود ۰.8 جمعیت کره زمین 

می میرند.
 با توج��ه به اینکه هر جایی 
که جمعیت وجود داشته باشد 
می توان یک بازار تشکیل داد، 
مردگان نیز جمعیت کثیری را 
ش��کل می دهند که ب��ا اعمال 
برخ��ی خالقیت ها در رابطه  با 
کس��ب و کارهای  می توان  آنها 
خوب��ی را راه ان��دازی کرد. در 
بخش هایی  تنه��ا  حاضر  حال 
فع��ال  ای��ن زمین��ه  ک��ه در 
هس��تند، موسس��ات کف��ن و 
با  می ش��وند.  دفن محس��وب 
این حال واقعیت این است که 
علم پیشرفت کرده و تأثیرات 
آن تقریب��ا تمام��ی جنبه های 
زندگی بش��ری را دس��تخوش 

تغییر ساخته است. 
تح��ت ای��ن ش��رایط بدون 
تردید دیگر نباید با روش های 
چندین س��ال قب��ل در رابطه 
با کفن و دف��ن مردگان عمل 

کرد.
 ای��ن امر در حال��ی اهمیت 
بیش��تری به خود می گیرد که 
آمارها حاکی از آن اس��ت که 
فضاهای رایج برای خاکسپاری 
اجساد تا ۲۰ سال آینده کامال 

پر خواهند شد. 
ای��ن امر به خص��وص برای 
کشورهایی که استفاده مجدد 
از قبرها رواج ندارد، مشکالت 
به مراتب بیشتری را به همراه 

خواهد داشت. 
این ش��رایط  اگرچ��ه تحت 
مناس��ب  گزینه ای  س��وزاندن 
به نظر می رس��د ب��ا این حال 
توجه داشته باشید که آیین ها 
و فرهنگ ه��ا در ای��ن رابط��ه 
نمی توانی��د  و  دارد  تف��اوت 
آن را به راحت��ی تغیی��ر دهید. 
تحت این ش��رایط بهتر است 
پیش خرید  به  اقدام  موسسات 
یا س��اخت مراکز جدید کنند. 
این امر باعث خواهد ش��د در 
احتمالی  بح��ران  بروز  صورت 
و افزایش چش��مگیر قیمت ها، 
این شرکت  شما باشد که بازار 
را در دس��ت خواهد گرفت. با 
ای��ن حال این ام��ر یک هدف 
و  ش��ده  محس��وب  بلندمدت 
نمی توانی��د صرفا ب��ا تکیه بر 
آن جل��و بروید. در واقع ش��ما 
به فعالی��ت در حال حاضر نیز 
احتیاح دارید و در این راس��تا 
پیش��نهاداتی مطرح است که 
در ادام��ه ب��ه بررس��ی موارد 

منتخب خواهیم پرداخت. 

اینترنت�ی  خدم�ات   -۱
راه اندازی کنید 

از شرکت های  برخی  امروزه 
خوش��فکر و خ��الق ژاپنی در 
اقدامی نوی��ن به ارائه خدمات 
آنالی��ن در رابطه ب��ا مردگان 
می پردازند. واقعیت این اس��ت 
که هر فردی عالقه مند بازدید 
از قبر عزیز از دست رفته خود 

است، 
ب��ا ای��ن ح��ال در مس��ئله 
کمب��ود وقت در کن��ار فاصله 
دور، باعث می ش��ود تا برخی 
تنها به صورت س��االنه بتوانند 
در ای��ن رابطه اقدام کنند. این 
امر بدون تردید یک نیاز را به 
وجود آورده اس��ت ک��ه افراد 
بتوانند در ه��ر لحظه ای خود 
را در کن��ار قبر آش��نای خود 

حس کنند.
 تح��ت این ش��رایط ش��ما 
می توانی��د با  نص��ب دوربین 
را  امکان مش��اهده مس��تقیم 
آوری��د، همچنین الزم  فراهم 
اس��ت گزینه ه��ای متنوعی را 
در اختیار بیننده قرار دهید تا 

وی به هر نحوی که عالقه مند 
اس��ت این دیدار را به بهترین 

نحو ممکن شکل دهد. 
ب��رای مثال برخی دوس��ت 
دارند شاخه گلی را بر سر قبر 
قرار دهند و برخی دیگر تحت 
این ش��رایط ب��ه پخش کردن 
م��واد غذایی تمایل بیش��تری 
دارند که باید کامال مورد توجه 

قرار گیرد. 
۲- فرهن�گ جامعه ای را 
ک�ه در آن فعالی�ت دارید 
به طور کامل مورد بررس�ی 

قرار دهید
احتم��ال  ای��ن  هم��واره 
وج��ود دارد ک��ه در اندیش��ه 
عملکرد مح��دوده   گس��ترش 

 خود باشید. 
تحت این شرایط الزم است 
بعدی خود  نمایندگ��ی  مکان 
را ب��ه خوب��ی انتخ��اب کنید. 
ام��ر منطقی تر  ای��ن  اگرچ��ه 
اس��ت که مقصد بعدی خود را 
نیز کش��وری انتخاب کنید که 
حداقل از نظر مذهبی مش��ابه 
مکان فعلی ش��ما باشد، با این 

ح��ال در راس��تای موفقی��ت 
توصی��ه می ش��ود هی��چ گونه 
مانعی را در س��ر راه خود قرار 
ندهی��د و از بازاره��ای موجود 

غافل نشوید.
 با این حال این نکته بسیار 
ضروری اس��ت که حتما آیین 
م��ردم آن منطق��ه را ب��ه نحو 
کامل مورد بررسی قرار دهید.

در واقع ش��ما در راس��تای 
نیاز مش��تری عمل می کنید و 
به همین خاطر باید همه چیز 

مطابق خواست آنها باشد. 
در راستای کسب سود بیشتر 
الزم اس��ت  خالقیت هایی نیز 
داش��ته باش��ید، با ای��ن حال 
نس��بت به این امر که منافاتی 
با دین و مذه��ب مردم ندارد، 

اطمینان حاصل کنید. 
در ای��ن رابط��ه وج��ود یک 
مش��اور ساکن در همان کشور 
ی��ا منطقه می توان��د به خوبی 
نی��از ش��ما را در ای��ن رابطه 

برطرف کند. 
ش�بکه های  در   -۳
اجتماع�ی محب�وب حضور 

ب�ه  و  باش�ید  داش�ته 
با  رابط�ه  در  دانش�نامه ای 
ح�وزه کاری خ�ود تبدیل 

شوید
از  یک��ی  محت��وا  تولی��د 
مهم ترین اقدامات هر شرکتی 
محسوب می شود. با این حال 
بسیاری از ش��رکت ها این امر 
را ضروری ندانس��ته و در این 
رابط��ه هی��چ اقدام��ی صورت 

نمی دهند. 
با ای��ن ح��ال در راس��تای 
اس��ت  الزم  تأثیرگ��ذاری 
ب��ه نح��وی عم��ل کنی��د که 
مشتری ش��ما را واجد شرایط 
و توانایی های الزم بداند. برای 
از فروشگاه های  مثال بسیاری 
تهی��ه  ب��ه  اق��دام  اینترنت��ی 
بررس��ی  و  نق��د  کلیپ ه��ای 
محصوالت خود می کنند و این 
امر در خرید هوشمندانه تر به 
مشتری کمک شایانی می کند. 
ش��ما نیز باید در این رابطه 

گام بردارید. 
ب��رای مث��ال می توانی��د به 
ارائ��ه توضیحات��ی در رابط��ه 
ب��ا محص��والت موج��ود خود 
پرداخته و نقاط قوت و ضعف 
آن را معرف��ی کنید. همچنین 
باید امکان مقایسه محصوالت 

وجود داشته باشد. 
برای مثال ش��ما نمی توانید 
تنها ی��ک مدل تاب��وت را در 
لیست گزینه های مشتری قرار 
دهید و تنوع نی��ز نیاز به این 
امر دارد که مش��تری بتواند با 
مقایس��ه هریک با دیگری در 
نهایت بهتری��ن گزینه موجود 

را انتخاب کند. 
الزام��ات  از  درواق��ع یک��ی 
اصلی فروش اینترنتی کس��ب 
اطمینان اس��ت که باید مورد 
ق��رار گی��رد. همچنین  توجه 
یک��ی از اقدام��ات جال��ب که 
منجر به مراجعه روزانه قش��ر 
کثی��ری از افراد ب��ه صفحات 
ارائه  مجازی شما خواهد شد، 
توضیحات��ی در رابطه با آیین 
مناط��ق مختل��ف در رابطه با 
دفن مردگان اس��ت که بدون 
ش��ک برای اف��راد از جذابیت 

باالیی برخوردار خواهد بود. 
داش��ته  توج��ه  آخ��ر  در 
باش��ید ک��ه در هر ح��وزه ای 
از کس��ب وکار ش��ما ب��ا هیچ 
اعمال  راستای  در  محدودیتی 
خالقیت مواج��ه نخواهید بود 
و حتی با یک مسابقه عکاسی 
از قبر در قالب چالشی جذاب 
افراد را به سمت خود متمایل 

سازید. 
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کسب درآمد با راهکارهای نوین 

هنگامیکهمردههانیزپولسازمیشوند
دریچه کلید

افراد آسیب رسان در مالقات های کاری 
اول چه رفتاری از خود نشان می دهند؟ 
همه ما می دانی��م که افراد آسیب رس��ان می توانند 
ضرر های بس��یاری به زندگی ش��ما بزنند، اما مشکل 
اینجاست که این افراد مانند مواد شیمیایی خطرناک 
ب��ر پیش��انی خود برچس��ب »آسیب رس��ان« بودن را 

ندارند. 
به گزارش دیجیاتو، مش��کل اینجاست که برخی از 
آنها حتی در مالقات اول بسیار جذاب و دوست  داشتنی 
به نظر می رس��ند، چراکه آستانه تحریک پذیری افراد 
را می شناس��ند و به دست آوردن اعتماد دیگران جهت 

سوء استفاده ، یکی از اهداف آنهاست. 
حال س��ؤال مهم درباره افراد آسیب رسان این است 
که آیا راهی برای ش��ناخت آنه��ا در مالقات های اول 
وجود دارد؟ متأس��فانه هی��چ راه مطمئنی در این باره 
موجود نیس��ت، اما مش��خصاتی کلی وج��ود دارد که 
می توان ب��ا پیدا کردن آنه��ا، ب��ه راز درون همکار یا 
دوس��ت خود پی برده و »آسیب رسان« بودن آنها را از 
ابتدا متوجه شوید. این نکته ها را می توان در فعالیت ها 
و عکس العمل های کوچک و جزئی آنها مشاهده کرد: 
۱- اف�راد آسیب رس�ان پش�ت س�ر دیگ�ران 

بدگویی می کنند
اگر فردی در حضور ش��ما، شخص س��وم غایبی را 
نکوه��ش ک��رد یا از او ب��د گفت، مطمئن باش��ید که 
پش��ت س��ر ش��ما هم حرف خواهد زد. ای��ن یکی از 
کالس��یک ترین نش��انه های افراد آسیب رسان است و 
اصوال چنین افرادی، خیلی س��ریع خود را بدین شکل 

لو خواهند داد. 
موج�ود  از ش�رایط  آسیب رس�ان  اف�راد   -۲

می نالند
بیش��تر افراد آسیب رسان، استاد ش��کایت کردن و 
نالیدنن��د. آنها به همه چیز اعتراض دارند و در تمامی 
فعالیت ها، به اصطالح نیم��ه خالی لیوان را می بینند. 
گوش دادن به صبحت های شان تمرکز شما را به نکات 
منف��ی جلب کرده و انرژی ش��ما را می گیرد. پس اگر 
کس��ی پیرامون شما گاه و بیگاه شروع به نالیدن کرد، 

در ارتباط گرفتن با او تجدیدنظر کنید. 
۳- اف�راد آسیب رس�ان انتظ�ار رفت�ار ویژه و 

متفاوتی دارند
ای��ن اف��راد انتظ��ار دارند ب��ا آنها هم��واره متفاوت 
برخورد ش��ود و بهترین امکانات باید به طور رایگان در 
اختیارش��ان قرار گیرد. اگر فردی که جدیدا ش��ما را 
دیده انتظار داشته باشد لطف ویژه ای در حقش انجام 
دهید، تصور کنید بعد از صمیمی ش��دن چه انتظاری 

از شما خواهد داشت؟ 
۴- افراد آسیب رس�ان خود را به رخ کشیده و 

الف می زنند
اگر ف��ردی را برای اولین ب��ار در مصاحبه ای کاری 
ببینید، عادی اس��ت که راجع به دس��تاوردهای خود 
صحب��ت کن��د، اما تص��ور کنی��د در اولی��ن مقاالت 
غیرکاری مجبور باشید نیم ساعت تمام، صحبت های او 
درب��اره موفقیت اخیرش را تحمل کنید. خب مطمئنا 
این فرد در حال پایه گذاری مقصودی ش��وم اس��ت و 

برای حوصله تان اهمیتی قائل نیست. 
۵- افراد آسیب رسان طرف مقابل را در حالت 

دفاعی قرار می دهند
این اتفاق در مواقعی به قدری ماهرانه انجام می گیرد 
که حتی متوجه نمی شوید تمام مدت در حال توضیح 
دادن عملکرد خود هستید، درحالی که طرف مقابل را 
تنها چند دقیقه اس��ت که مالقات کرده اید و نیازی به 
این همه توضیح نیس��ت. پس از مدتی تحمل شخصی 
که با عملکردش شما را وادار به دفاع از خودتان کند، 

انرژی تان را گرفته و بسیار سخت خواهد شد. 
6- افراد آسیب رس�ان وادارت�ان می کنند که 

مطابق میل آنها رفتار کنید
اگر شخصی سعی می کند که تمام گره های زندگی 
خود را به دس��ت تان باز کند و در تمامی موارد از شما 
درخواس��ت یاری بخواهد، تنها به دنبال سوءاستفاده 
بوده و باور کنید هربار سطح توقعاتش را باالتر خواهد 

برد. 
۷- افراد آسیب رس�ان ب�رای دغدغه دیگران 

اهمیتی قائل نمی شوند
تصور کنید پس از ۱۰دقیقه صحبت با یک فرد، تمام 
اطالعات شخصی و کاری او را می دانید درحالی که وی 
درباره ش��ما هیچ مطلبی نمی داند. شخصی که انتظار 
دارد فرد مقابل به تمام زوایای ش��خصیتش عالقه مند 
بوده و حرف او را گوش کند درحالی که خود او ذره ای 
اش��تیاق برای برقراری ارتباط نداشته باشد به احتمال 
بسیار باالیی یک ش��خص آسیب رسان بوده و تنها به 

دنبال جلب توجه است. 
۸- افراد آسیب رس�ان احساس خوبی به شما 

نمی دهند
این مطلب مس��تقیما به خودت��ان باز می گردد. بعد 
از صبحت با فردی به خصوص، چه احساس��ی به شما 
دس��ت می دهد؟ آی��ا عالقه دارید که زمان��ی را با فرد 
مذکور س��پری کرده و به گفت وگو بپردازید؟ اگر پس 
از وق��ت گذراندن با او احس��اس بدی پی��دا می کنید 
احتم��اال با ف��رد آسیب رس��انی س��رو کار دارید. اگر 
احس��اس ناراحتی در خود دارید، بهتر است به دنبال 
علت آن بگردید. شاید از موفقیت و هوش باالی او رنج 
می برید که در این صورت مش��کل شما هستید و باید 
روی خود کار کنید، ام��ا در غیر این صورت، احتمال 

اینکه با فردی آسیب رسان طرف باشید، وجود دارد. 
Inc :منبع

مترجم: امیرآل علی
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هوش بازار مجموعه ای از فعالیت ها را توضیح می دهد که با استفاده از منابع 
اطالعاتی موج��ود، نمایی از بازار ارائه می دهد که ش��رکت به کمک آن درک 
می کن��د چه اتفاقاتی در بازار رخ می دهند، چه مس��ائلی وجود دارند، رقبا چه 
کارهایی انجام می دهند، مشتری ها یا مصرف کنندگان چه کاری انجام می دهند 
)برای مثال شبکه های اجتماعی( و پتانسیل های احتمالی بازار برای محصوالت 

یا خدمات جدید، با توجه به فعالیت ها و پاسخ های پیشین چیست؟ 
به طور کلی با توجه به منبع داده ها می توان هوش بازار را به دو حوزه تقسیم 

کرد: 
- هوش بازار مبتنی بر داده های بیرونی؛ 

- بررسی شبکه های اجتماعی؛ 
- هوش بازار مبتنی بر داده های درونی. 

به گزارشchetor ، دو دس��ته آخر با عنوان کالن داده بازتعریف ش��ده اند، 
ام��ا از هوش بازار برای اش��اره به جمع آوری و بررس��ی اطالعات بیرونی مانند 
تحلیل گزارش ها، داده های مالی رقبا، بررس��ی نشریات یا شبکه های اجتماعی 
نیز استفاده می شود. در هوش بازاریابی توجه از اطالعات داخلی که چشم اندازی 
از بازار و رفتار مش��تری ها فراهم می کنند، برداش��ته ش��ده اس��ت و بیشتر به 
سمت منابعی مانند پایگاه های داده، فهرست مشتری های بالقوه، فعالیت های 
وب سایت، تاریخچه تراکنش ها، کارت های وفاداری و غیره سوق داده شده است. 

هوش بازار براساس داده های بیرونی
هوش بازار براساس داده های بیرونی، به طور معمول با بررسی منابع اطالعاتی 
ثانوی��ه به  دس��ت می آید که معموال از طریق تحقیقات ثانوی��ه و انجام فرآیند 
بررسی پیوسته یا شبه پیوسته انجام می شود. اغلب، این کار به معنی منبع یابی 
و تحلیل داده های منتشرش��ده به منظور س��اخت تصویری از بازار و پاس��خ به 
پرسش های تجاری خاص اس��ت. برای مثال پتانسیل  بازار چقدر است، برنامه 
احتمالی آینده رقبا چه خواهد بود، مشتری ها چه قیمت هایی پرداخت خواهند 

کرد، بهترین راه برای ورود به بازار چیست؟ 
نکته کلیدی برای موفقیت در تحقیقات ثانویه، برخورداری از توانایی دنبال 
کردن منابع اطالعاتی و تحلیل گر ماهری اس��ت که بتواند نه تنها داده ها، بلکه 
داستان پشت داده ها را نیز بخواند. برای مثال تشخیص بدهد که رقبای شما چه 
کسانی هستند و جایگاه  آنها را در بازار، در مقایسه با جایگاه شما تحلیل کند و 
نقاط ضعف و قوت و نشانه های توسعه جدید را پیدا کند یا کانال های شرکای 
بالقوه یا مکان های جدید را برای تاس��یس دفتر تش��خیص بدهد. متخصصان 
هوش بازار می توانند چیزهایی را که به چشم دیده نمی شوند و در داده ها به آنها 
توجه نشده است پیدا کنند. آنها همچنین مهارت خوبی در استفاده از داده های 
جزئی، مانند گزارش های مالی دارند تا عملکرد کلی را ارزیابی کنند. برای مثال 

آیا افزایش درآمد به خاطر رشد قیمت ها بوده است یا افزایش میزان فروش. 
بس��یاری از ش��رکت ها برای کمک به هوش بازار درونی یا تحلی��ل بازار، از 
منابع بیرونی مانند اتاق های تحلیل استفاده می کنند که نه تنها داده ها را فراهم 
می کنند، بلکه براساس ارتباط شان با تامین کننده ها و دیگر شرکت ها، تفسیر و 
توصیه ای نیز درخصوص تصویر کنونی بازار ارائه می کنند. بسیاری از اتاق های 
تحلیل، همچون کارگزاری می��ان تامین کننده ها عمل می کنند که گردآوری 
اطالعات و به اش��تراک گذاشتن آنها را به صورت گسترده انجام می دهند. اتاق 
تحلیل در برخی از صنایع، می تواند داده های دقیق و گسترده ای داشته باشد، 

مانند بررسی خرده فروشی. 
هوش رقابتی

یکی از اَش��کال خاص هوش بازار، هوش رقابتی اس��ت. ای��ن کار به صورتی 
مستمر انجام می شود و شامل جمع آوری اخبار، اسناد و دیگر اطالعات مربوط 
به مشتری از منابع مختلف است. این موارد شامل جمع آوری اطالعات مربوط 
به جایگاه بازار و پیام های بازار، مشتری ها یا قرارداد های اصلی، اندازه  و ساختار 
کس��ب وکار و مسائلی مانند قیمت گذاری یا س��اختار ایده آل معمول معامالت 
می شود. به عنوان مثال این کار ممکن است شامل جمع آوری اطالعات مربوط 
به چک کردن قیمت یا جزییات مربوط به کمپین های تبلیغاتی یا پیشنهادهای 
ویژه فروش و یا بررس��ی کانال های جدید کسب  اطالعات درباره محصوالت یا 
تکنولوژی های جدید )برای مثال پتنت ها( باشد. اگرچه هوش رقابتی را می توان 
به ص��ورت پروژه  ای مقطع��ی انجام داد، اما درواقع به علت ماهیت پیوس��ته  اش 
بیش��تر به ایجاد س��اختارهایی برای فراهم کردن اطالعات مرتبط با رفتار رقبا 
مورداستفاده قرار می گیرد. به این ترتیب می توان از رقبا بازخورد گرفت و آنها را 
بررسی کرد نه اینکه صرفا اطالعات مقطعی خاصی از آنها به  دست آورد. نکته 
کلیدی این است که به دالیل قانونی و اخالقی، تحقیق درباره رقبا نباید به هر 
شیوه ای انجام شود )برای مثال ارائه اطالعات نادرست( و باید بر منابع اطالعاتی 

که منبع باز هستند مبتنی باشد. 
ب��رای هوش رقابتی می ت��وان از منابع داده اولیه ، مانن��د بازخورد گرفتن از 
تیم ه��ای فروش، کانال های تامین کنن��دگان، توزیع یا بازخوردهایی مبتنی بر 
تحقیقات مستقیم پیروزی-شکست که معموال برای بررسی عملکرد مزایده ها 

به کار می رود نیز استفاده کرد. 
بررسی شبکه های اجتماعی

هوش بازار می تواند به شکل فزاینده ای شامل جمع آوری اطالعات از مطالب 
اینترنتی، توییت ها و دیگر شبکه های اجتماعی باشد. این نوع »هوش بازار« 
می تواند با برخی از شیوه های تحقیق بازار و بررسی روابط عمومی هم پوشانی 
داشته باش��د. برای برخی از شرکت ها حجم مطالب )کالن داده( در چندین 

زبان و چندین حوزه بررسی می شود تا روی آنها تحلیل احساسات انجام شود. 
برای مثال ش��بکه های اجتماعی می توانند اطالعات خوبی درباره احساسات 
بازار به محصولی که به تازگی معرفی ش��ده است و همچنین جزییات بسیار 
دقی��ق و توصیه هایی برای بهبود محصوالت یا خدمات ارائه دهند، اما بخش 
زیادی از این بررسی ها، به عنوان بخشی از ارتباطات یا کمپین روابط عمومی، 
به بررسی اعتبار می پردازد تا به شرکت ها هشدار بدهد که نسبت به نظرات 
منفی یا مس��ائلی که از طریق ش��بکه های اجتماعی عمومی شده اند هشیار 

باشند. 
از نظر داده واضح است که منابع داده بسیار زیادی وجود دارد و الزم است که 
ابزارهای IT در مقیاس وس��یع برای بررسی شبکه های اجتماعی وجود داشته 
باشند تا مانند یک موتور جست وجو داده های بیشتری را از سایت های مختلف 
جمع آوری و سپس این داده ها را تحلیل کنند تا اطالعات سودمندی به  دست 
آورند. جمع آوری داده ، برخی از مسائل اخالقی را نیز با خود به همراه می آورد، 
برای مثال به ویژه در برخی از حوزه های حقوقی مانند اروپا برخی از مکالمات، 
خصوصی تلقی می ش��وند و به شرکت ها اجازه داده می شود تا اطالعات را تنها 
در چارچوب قانون جمع آوری کنند. البته روشن است که شرایط در آمریکا که 
همه اطالعات حوزه عمومی را می توان به شکلی رایگان در کسب وکار استفاده 

کرد، متفاوت است. 
نس��بت به چگونگی بررس��ی این ش��بکه ها نیز باید مراقب باش��ید، چرا که 
نمی توان همه سایت ها را بررسی کرد )برخی از سایت ها مانند فیس بوک اجازه 
این کار را به ش��ما نمی دهد( و ممکن اس��ت که س��ایت های قابل بررسی نیز 
نشان دهنده بخش فعال و مش��تاق بازار نباشند و درنتیجه دیدگاه کل بازار را 
به خوبی نمایش ندهند. به س��اختار بحث های آنالین نیز باید توجه کرد. برای 
مث��ال زمانی که نس��بت به یک موضوع اختالف نظر وجود دارد، در مقایس��ه با 
زمانی که اتفاق نظر وجود دارد، نظرات بیشتری شنیده می شود. اگرچه مکالمات 
آنالین نمی توانند نش��ان دهنده همه نظرات باشند، اما این احتمال وجود دارد 
که آنها ش��امل جهت دهنده های فکری مهم باش��ند یا بر آنها تاثیر بگذارند. به 
این دلیل است که توصیه می شود چگونگی ترجمه احساسات آنالین نسبت به 

شیوه های تحقیق بازار، با دقت بررسی شوند. 
هوش بازار براساس داده های درونی

درحالی که بخش بیش��تر هوش بازار به جمع آوری اطالعات از بیرون مبتنی 
اس��ت، با استفاده بهتر از اطالعات موجود مانند پایگاه داده مشتری ها، تحلیل 
وب س��ایت و آزمودن بازار می توان چشم انداز بس��یار خوبی به دست آورد. این 
حوزه با عنوان تحلیل »کالن داده« شناخته می شود. برای مثال با تحلیل پایگاه 
داده ممکن اس��ت معلوم شود که شما در چه مکان هایی امکان فروش متقابل 

یا فروش کاالی گران تر را دارید یا متوجه ش��وید که کدام  مش��تری های شما 
سودآوری بیشتری دارند. تحلیل پایگاه داده معموال شامل دنبال کردن تازگی، 
تناوب و ارزش خرید ها، پیدا کردن بخش پاراتو و تقویت فهرست پایگاه داده با 

داده های بیرونی به منظور تشخیص الگوهای خرید است. 
اطالعات پایگاه داده تنها منبع اطالعاتی ما نیستند. وب سایت شما نیز ممکن 
است حاوی اطالعات بسیار باارزشی درباره اینکه چه کسانی به دنبال محصوالت 
یا خدمات هس��تند باشد. تحلیل ترافیک وب س��ایت به شما کمک می کند تا 
مشخص کنید چه مشتری هایی به دنبال شما هستند و چرا؟ و سپس می توانید 
از آنها به همراه تبلیغات و تنوع بخش��یدن به صفحه وب سایت استفاده کنید 

تا اقدامات مستقیمی برای بهبود و افزایش اثربخشی بازاریابی صورت دهید. 
چالش��ی که در اینجا وجود دارد افزایش فزاینده حجم اطالعاتی اس��ت که 
به طور بالقوه در  دسترس هستند )کالن داده(. منابع بزرگ داده این پتانسیل را 
دارند که الگو ها و همبستگی های پنهان میان داده ها را به نمایش بگذارند. پیدا 
کردن این الگو ها از بین پایگاه داده های بزرگ یک چالش آماری بزرگ اس��ت، 
چرا که هم مدیریت کردن حجم داده ها کار دشواری است و هم استخراج معنا 
از روابط نامحدودی که میان داده ها برقرار است، این کار بدون گمراه شدن در 

بین همبستگی های غیرواقعی مهارت باالیی می خواهد. 
ای��ن روز ها امید زیادی به تحلیل های کالن داده وجود دارد، اما اگر از جریان 
اطالعات به عنوان ابزاری برای تجربه های بیش��تر اس��تفاده شود، ممکن است  
اثربخش��ی بیشتری داشته باشد. این تجربیات شامل آزمودن چیزی در بازار و 
سپس بررسی واکنش بازار هستند. برای بهبود و اصالح فعالیت های بازاریابی، 
می توان آزمایش های آنالین را در مقیاس کوچک و خیلی سریع انجام داد. برای 
مثال آزمایش��ی برای مش��خص کردن اینکه کدام پیام تبلیغاتی بهتر است؛ یا 
طراحی آزمایشی برای بررسی اینکه ترکیب صفحه فرود چگونه منجر به فروش 
می شود. این رویکردهای تجربی به طور مستقیم به بازاریابی الگوریتمی ترجمه 
می شوند. بازاریابی الگوریتمی درواقع تولید قوانین خودکاری است که ارتباطات 
و پیام های مشاهده ش��ده را مرتب می کنند. درس��ت شبیه روشی که فهرست 

توصیه های آمازون یا جست وجوی شخصی سازی شده گوگل به کار می گیرد. 
درنهایت از دانشی که توسط کارمندان نسبت به مشتری ها، بازارها و رقبا به 
دست می آید چشم پوشی نکنید، چرا که معموال از این منبع اطالعات استفاده 
درس��تی نمی شود. جمع آوری و انتشار این اطالعات وارد حوزه مدیریت دانش 
مشتری می شود و اس��تفاده بهتر از دانش مشتری ها می تواند به کسب وکارها 
کمک کند تا روی چیزی که مشتری ها می خواهند و می گویند تمرکز بیشتری 

داشته باشند. 
dobney :برگرفته از

 »کیم اسکات« نویسنده و یکی از مدیر ارشد سابق گوگل و اپل معتقد 
است چهار روش مدیریتی درس��ت و نادرست وجود دارد که تنها یکی 
از آنها صحیح اس��ت. او که کتابی نیز در باره روش درس��ت مدیریتی به 
نام »رک گویی سازنده« نوشته، معتقد است کلید این مطلب به چالش 

کشیدن کارمندان همزمان با اهمیت دادن به روحیه آن هاست. 
به گزارش دیجیاتو، اسکات روانکاو نیست، مربی مدیران است اما نظریه 
روانکاوانه ای راجع به سرمنشأ روش مدیریتی درست و نادرست دارد. وی 
در توضیح این موضوع مس��تقیما به تجربیات و فعالیت های ۱۸ ماهگی 

انسان اشاره  می کند. 
به گفته او انسان در ۱۸ ماهگی می آموزد که اگر صحبت خوشایندی 
ندارد بهتر است اصال سخن نگوید. پس از آن با وارد شدن به اولین شغل، 
از افراد درخواس��ت می شود که حرفه ای عمل کرده یا احساسات خود را 

به دفتر کار نیاورند. 
اس��کات معتقد اس��ت که این دو پیغام در ذهن افراد بجا مانده و آنها 
را در عنوان های مختلف کاری دنبال می کند. حتی زمانی که به مدیریت 
نیز می رسند از آنها بهره می برند. به کار بردن این توصیه ها در پست های 

مدیریتی می تواند عواقب منفی و مخربی داشته باشد. 
به اعتقاد او روش های مدیریتی رفتار یا عادت نبوده و  ویژگی  هستند. 

به همین دلیل می توان آنها را شکل داد. این مطلب بدین معناست که 
رؤسای بد نیز می توانند با تمرکز و تمرین به رهبران مطلوبی بدل شوند. 
این کارش��ناس، س��اختار رهبری کردن را در نموداری ساده توضیح 
می دهد. به باور او روش مدیریتی از بازخورد دو بعد و دو انتخاب ش��کل 

می گیرد: 
۱- اهمیت دادن شخصی

۲- برخورد و چالش مستقیم
ب��ا گزینش میزان این دو فعالیت در واقع روش و راه مدیریتی خود را 

میان چهار روش مدیریتی درست و نادرست انتخاب می کنید: 
خشونت زیان آور

اگر سعی کنید که مستقیما به افراد تذکر داده، آنها را به چالش بکشید 
و درمقابل اهمیتی به روان آنها ندهید، در واقع به توصیه اولین رؤسای 
خ��ود عمل ک��رده و رفتار کامال حرفه ای در پی��ش بگیرید، آنگاه روش 

»خشونت زیان آور« را در پیش گرفته اید. 
اسکات درباره این روش می گوید:  »زمانی که رئیسی کارمندان خود را 
تحقیر کند، در جمع مسخره کرده و یا به طور کلی نادیده شان بگیرد به 
این روش گرفتار می شود. خشونت زیان آور گاهی اوقات ممکن است در 
کوتاه مدت موفقیت های کوچکی به ارمغان آورد، اما خسارات زیادی در 

این راه می آفریند. برای مثال به شخصیت مریل استریپ در فیلم شیطان 
پرادا می پوشد دقت کنید.«

همدلی ویرانگر
مدیری که به تمام کارمندان خود اهمیت داده و در همین راستا آنها 
را به چالش نمی کش��د، همدلی ویرانگر را به عن��وان راه مدیریتی خود 
انتخاب کرده است. به گفته این کارشناس، انتخاب این روش اصوال یکی 

از اشتباهات رایج کسب و کارهای جدید است: 
»به علت اهمیت بیش از حد به روحیه کارمندان خود، شما نمی توانید 
آنها به چالش بکش��ید، چراکه از آس��یب زدن به آنها هراس دارید. همه 
کارمندان اش��تباه می کنند و اینکه این اش��تباه را به آنها گوشزد کنید 
می تواند قسمتی از مهربانی شما باشد. اگر به آنها تذکر ندهید، همچنان 

به راه اشتباه خود ادامه داده و نمی توانند پیشرفت کنند.«
فریب حیله گرانه

بدتری��ن انتخاب یک مدیر می تواند این روش باش��د. در این انتخاب 
نه تنها مدیر اهمیتی به افراد نمی دهد بلکه آنها را نیز به چالش نمی کشد. 
اس��کات در کتاب خود می گوید: »افرادی که تش��ویق یا تنبیه خود 
را به ش��کلی حیله گرانه انعکاس می دهند، س��عی دارن��د تا جذابیت و 
دوست داشتنی بودن خود را حفظ کنند. آنها به دنبال سوءاستفاده ابزاری 

یا تیم کشی حیله گرانه هستند. زمانی می رسد که کارمندان عدم صداقت 
آنها را درک کرده و روند این فریب را متوقف خواهند کرد.«

رک گویی سازنده
اما در پایان این نوع صداقت بهترین نوع و روش مدیریتی است، چراکه 
فرد می تواند با اهمیت دادن به روحیه اش��خاص از کارمندانش مراقبت 

کرده، ضمن اینکه هر روز آنها را برای بهتر شدن به چالش بکشد. 
اسکات در توضیح این مطلب می گوید: »فروتن و کمک رسان باشید، 
بالفاصل��ه به کمک افراد رفت��ه،  آنها را در جمع تش��ویق کرده و تنبیه 
را به ط��ور خصوصی انجام دهید. مهمتر از همه ش��خصا قضاوت نکرده 
و بر اس��اس آن رفتار نکنید. در مواقع الزم مش��خص کنید که اش��کال 
یا اش��تباهات به وجود آمده به ایرادات ش��خصیتی افراد ربطی نداشته 
و حتی تجربیات ش��خصی خود در مسائل مش��ابه را با کارمندان تان در 

میان بگذارید.«
با اس��تفاده از نمودار اسکات می توانید عملکرد یک روش مدیریتی را 
تخمین زده و پس از آن به جای آنکه نگران جزء جزء رفتارهای تان باشید 
تنها موقعیت خود را در دو بعد یاد شده بسنجید. اگر روی پیشرفت در 
این دو بعد تمرکز کنید خواهید توانست در راستای مثبت قدم برداشته 

و روش خود را به راه مدیریت ایده آل تبدیل کنید. 

هوش بازار و کاربرد آن در بازاریابی

4 روش مدیریتی درست و نادرست از زبان مدیر ارشد سابق گوگل و اپل
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اخبار

اصفهان - قاس�م اس�د- کمیته صنعت ساختمان کمیسیون 
صنایع ات��اق بازرگانی اصفهان با حضور فعاالن صنعت س��اختمان 
با موض��وع امکان س��نجی زلزله و مقاوم س��ازی س��اختمان های 
 ش��هر اصفهان در تاالر هی��ات نمایندگان اتاق برگزار ش��د. مهدی 
هراتیان فر مسئول کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگان��ی اصفهان در این جلس��ه گفت: موضوع زلزله در ش��هرها و 
روستاها  یکی از مهمترین مسائل پیش روی صنعت ساختمان طی 
س��ال های اخیر بوده است .  وی به نقش موثر پیمانکاران ساختمان 
در تقویت سازه های ساختمانی اشاره کرد و گفت:برای مقاوم سازی 
ساختمان های مس��کونی و خدماتی بایستی  عزم راسخی از سوی 
مالکین این ساختمان ها و مسئولین ایجاد شود.  سید عبدالحسین 
 ساس��ان استاد اقتصاد دانش��گاه در این جلسه گفت:ساختمان های 
بلند مرتبه موجود در زمین های محصور،معبری برای نجات ساکنین 
در پی حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی و زلزله ایجاد نمی کند. 
وی با اشاره به اخطار پی در پی کارشناسان نسبت به وقوع زلزله در 
تهران گفت:با وجود این همه اخطار اقدام جدی در این زمینه شاهد 
نیستیم . وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش موثر معماران 

،شهرسازان و انبوه سازان اشاره کرد و گفت:معماران با ایجاد بناهای 
برگرفته از فلس��فه و زیبایی شناسی خود نقش موثری در اقتصاد و 
فرهنگ جامعه دارند. منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در جلسه آموزش شهروندان برای مقابله با زلزله را 
مهم توصیف کرد وگفت: پس از واقعه پالسکو،شورای عالی شهرسازی 
شناسایی بافت های فرسوده در مقابل حوادث غیر مترقبه را در دستور 
کار قرار داد و ایمن سازی ساختمان ها با نظارت شهرداری ها مورد 
تصوی��ب قرار گرف��ت . وی تاکید کرد:آیین نام��ه و بخش نامه برای 
مقاوم س��ازی س��اختمان ها کم نداریم و مهم اجرای آن است. علی 

مدرس هاشمی مدیر شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در این 
 جلسه گفت:برای ایجاد فضا در زمین های قابل ساخت بایستی امتیاز 
ویژه ای برای انبوه سازان در نظرگرفته شود تا  60 درصد امکان ساخت 
زمین ها تعدیل شود . سجاد سبحانی مدیر شرکت ایلیا بنا راه آریا در 
این جلسه گفت:استان اصفهان بر روی 62 گسل زلزله خیز قرار دارد 
و زلزله به صورت فرونشست زمین در بخش هایی از این استان خود 
را نشان داده است . وی افزود:برای حفظ امنیت ساکنین منازل بویژه 
در ساختمان های بلند مرتبه پیشنهاد می شود یک اتاق امن مطابق 
با استانداردهای روز دنیا ساخته شود . سعید سیدنا مدیر شرکت نگین 
آبشار در این جلسه گفت:متاسفانه  ضوابط شهرسازی  برای زمین های 
نسبتا بزرگ در شهر اجرا نمی شود و به عنوان مثال مالکین به جای 
ساخت یک بنای ارزشمند در 3 هزار متر زمین ترجیح می دهند که 
آن زمین را به  10 قطعه زمین 300 متری تبدیل کنند.  رضا چینی 
تولیدکننده آجر نماچین در این جلسه گفت:در شرایط بحرانی باید 
اسکان موقت را همواره به عنوان یک گزینه در نظر گرفت. وی تاکید 
کرد:برای ایجاد ش��هر مقاوم و پایدار بایستی تولید مصالح استاندارد 

مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد .  

اهواز - شبنم قجاوند- شماری از نوآوری های صنعت 
حفاری در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات 
این صنعت در اهواز به نمایش گذاشته شد. رئیس  پژوهش 
و فناوری ش��رکت در این باره گفت: این تجهیزات توس��ط 
همکاران نوآور و مخترع در مدیریت های مختلف ش��رکت 
طراحی و ساخته ش��ده و در مجامع رسمی به ثبت رسیده 
اس��ت. هادی محمدی افزود: از جمله این ابداعات  سیستم 
فورانگیر هوش��مند، طرح نجات دکلبان در شرایط بحرانی، 
سیستم اطفاء حریق هوش��مند دکل های حفاری، دستگاه 
اتوماتیک و دیجیتال محاس��بات خواص س��یاالت حفاری و 
چسب اسالید زنی زمین شناسی  می باشد. وی اظهار کرد: 

مخترعان زمانی که طرح خود را به مدیریت پژوهش، فناوری 
و مهندسی س��اخت شرکت ارائه می دهند واحد نوآوری در 

جلس��اتی با حضور متخصصان مرتبط با موضوع  به بررسی 
 فن��ی تخصصی و صرفه و صالح اقتصادی آن برای ش��رکت 
می پردازند.  محمدی در پیوند با این مطلب گفت: در صورت 
تایید نوآوری ها، نحوه تعامل با مخترع و استفاده از طرح ارائه 
شده و راه های مساعدت با همکار  مشخص و به اجرا گذاشته 
می ش��ود.  رئیس پژوهش و فناوری شرکت یادآور شد: امور 
نوآوری یک واحد تازه تاسیس در مدیریت پژوهش، فناوری 
و مهندسی ساخت ش��رکت است و تالش دارد با حمایت از 
نیروهای خالق و جوانان مبتکر در راس��تای تامین نیازها با 
تکیه بر توانمندی های داخلی که از سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی است، گام بر دارد.  

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- در هشت ماهه نخست سال 
96 میزان مصرف گازطبیعي در بخشهاي صنعتي، خانگي و تجاري 
استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5.2 درصد افزایش یافته 
است.   به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل طي هشت 
ماه نخست س��ال 96 بیش از 1.59 میلیارد متر مکعب گاز طبیعي 
در بخش هاي مختلف خانگي، تجاري، صنعتي و سایر مراکز استان 
مصرف ش��ده است و این در حالي است که در مدت مشابه سال 95 
در حدود 1.51 میلیارد مترمکعب گاز طبیعي در بخشهاي یاد شده 
مصرف شده بود. مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان این خبر 
افزود؛ این میزان افزایش مصرف گاز در حالي ثبت شده است که در 
طي 8 ماه سالجاري بیش از 14 هزار مشترك شهري و روستایي و نیز 

20 واحد صنعتي به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعي استان اضافه 
گردیده است. وي در ادامه به آمار تفکیکي مصرف گاز طبیعي اشاره 
ک��رد و افزود: از کل گاز دریافتي در طي این مدت حدود 40 درصد 

در بخ��ش خانگي و تجاري، 49.5 درص��د در نیروگاه و 10.5 درصد 
توسط سي ان جي ها و سایر مشترکین صنعتي مصرف شده است.  
مهندس فیروز خدائی افزود: شرکت گاز استان هم اینک به بیش از 
440 هزار مشترك خدمات رساني مي کند که از این میزان 331 هزار 
مشترك شهري و 109 هزار مشترك روستایي مي باشند. مدیرعامل 
شرکت گاز استان در خاتمه به آمادگي شبانه روزي کارکنان شرکت 
گاز استان بخصوص نیروهاي امداد گاز جهت مقابله با شرایط بحراني 
اش��اره و ابراز امیدواري کرد تا با پرداخت بموقع قبوض گاز مصرفي 
و مصرف بهین��ه از این نعمت خدادادي در س��ال اقتصاد مقاومتي، 
تولید- اشتغال شاهد رش��د روز افزون شبکه گذاري در اقصي نقاط 

استان باشیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب 
منطقه ای هرمزگان خبر داد: برای اولین بار در کشور مرکز پاسخگوئی 
به شکایات مردمی شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان راه اندازی 
می شود.   دکتر مالئی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان در نشست خبری که با حضور خبرنگاران، روزنامه 
نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار شد گفت: با توجه به اینکه 
اکثر جامعه هدف و ارباب رجوع ما در روستاها و مناطق دور از شرکت 
قرار دارند ما به دنبال این هس��تیم که فاصل��ه ها و پیچ و خم های 
اداری را به حداقل برس��انیم تا مردم دچار مشکل نشوند. وی تاکید 
کرد: در همین راس��تا برای اولین بار در کشور و در بین شرکت های 
آب منطقه ای به زودی مرکز پاسخگوئی به شکایات مردمی شرکت 
آب منطقه ای هرمزگان راه اندازی می شود تا ضمن تسریع در حل 
مشکالت و پاسخگوئی مردم مجبور نشوند ضمن صرف هزینه از نقاط 
دور به مرکز استان بیایند و کارهایشان با سرعت بیشتری دنبال شود.   
دکتر مالئی  اظهار داش��ت: امروز جامعه و دستگاهای موفق خواهد 

بود که بتواند با ابزار در دسترس اش ارتباط محکم تری بین مردم و 
حاکمیت برقرار کند و ما اعتقاد داریم باید در تمام مباحث ، مردم به 
یاری دولت و دستگاه ها بیایند و اگر مردم به حل مسائل و مخاطرات 
ورود نکنند کارایی دولت کم می شود زیرا دولت پشتوانه اش از مردم 
است و برای رفاه همین مردم تالش می کند. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان با اش��اره به وضعیت منابع آب ابراز داشت:امروز 

بحث آب یک بحث نه تنها محلی و منطقه ای بلکه به یک بحث فرا 
منطقه ای و جهانی تبدیل شده است چنانچه اگر دقت کنید ریز گرد 
هایی که ش��اید در بخش��ی از کشور مشاهده شود حاکی از عملکرد 
کش��وری دیگر در حوزه بهره برداری از منابع آبی اس��ت که تاثیرات 
بسزایی بر کشورهای همسایه می گذارد. وی تصریح کرد: کشور ایران 
کشوری با متوسط بارندگی بسیار کم است و استان هرمزگان نسبت 
به متوسط کش��ور 30 درصد از بارندگی کمتری برخوردار است و از 
دیگر مشکالت استان این است که کل پراکندگی و پراکنش بارندگی 
در اس��تان در طول دو یا چند روز اتفاق می افتد. دکتر مالئی خاطر 
نش��ان کرد: از مجموع 74 دشت در استان هرمزگان 46 دشت جزو 
دش��ت های مهم محسوب می شوند و حدود 90 درصد از چاه های 
آب هم در همین 46 دش��ت حفاری ش��ده است.وی تاکید کرد: اگر 
مردم به سمت صرفه جویی و بازنگری در بحث منابع آب زیر زمینی 
نروند ما شاهد گسترش بحران فرونشست و فروچاله ها در سایر نقاط 

استان خواهیم بود.َ

س�اری – دهقان - ب��ه گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل از روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد با اعالم 
این خبر اظهار کرد: تاسیسات تقویت فشار گاز 
رامسر بار دیگر چهار توربینه شد. وی با اشاره 
به شرایط اضطراری عملیاتی در خط 42 اینچ 

 standby دامغان –  کیاس��ر –  ساری افزود: توربین
تاسیسات رامسر در مدار بهره برداری قرار داده شد.  مدیر 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز ادام��ه داد: با در مدار قرار 

گرفتن این توربین با تمام توان انتقال گاز 
انجام می شود و هیچ وقفه ای در جریان 
گاز مصرف کنن��دگان بوجود نمی آید.  
داودی نژاد با بی��ان اینکه چهار توربینه 
کردن تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر 
در شرایط اضطراری بحران سرما در سال 
گذش��ته نیز اتفاق افتاده بود، بیان کرد: این مهم ش��ب 
گذشته بار دیگر به تالش و همت و تعهد باالی پرسنل 

خدوم منطقه 9 با موفقیت انجام شد.

بوش�هر- خبرنگار فرص�ت امروز : 
مدیرعامل منطقه وی��ژه پارس از صادرات 
غیرنفتی ب��ه ارزش 6/5 میلیارد دالر در 9 
ماهه نخست سالجاری خبر داد.به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی منطق��ه ویژه پارس؛ 
مهندس یوس��فی با اعالم این خبر افزود: 

در 9 ماهه ابتدایی س��الجاری بی��ش از 13 میلیون 
تن محصوالت غیرنفتی ب��ه ارزش 6/5 میلیارد دالر 
از منطق��ه ویژه پارس صادر ش��ده، که ای��ن آمار از 

لحاظ ارزش وزن��ی در قیاس با مدت 
مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته 
اس��ت. وی تصری��ح ک��رد: در همین 
 م��دت میعان��ات گازی نی��ز به حجم
 12 میلیون تن به ارزش 1/5 میلیارد 
دالر از پ��ارس جنوبی به مقاصد بین 
المللی صادر شده که این حجم صادرات نیز نسبت به 
مدت مسابقه سال قبل از رشد 5 درصدی برخوردار 

بوده است.

در کمیته صنعت ساختمان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

امکان سنجی زلزله و مقاوم سازی ساختمان ها ی شهر اصفهان 

رئیس  پژوهش و فناوری ملی حفاری خبر داد

 ارائه نوآوری های صنعت حفاری در نمایشگاه پانزدهم

افزایش 5.2 درصدی میزان مصرف گاز طبیعی در استان اردبیل

راه اندازی مرکز پاسخگویی به شکایت های مردمی آب منطقه ای هرمزگان؛

لزوم توجه بیشتر مردم به صرفه جویی در منابع آب زیر زمینی

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد 

4 توربینه شدن تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر

در 9 ماهه نخست سالجاری صورت گرفت ؛

صادرات غیرنفتی ٦/5 میلیارد دالری از منطقه ویژه پارس

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، مواد سلولزی، شوینده و 
بهداشتی و  نخستین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان گلستان از افتتاح دومین نمایشگاه 
تخصصی صنایع غذایی و نخستین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته بندی استان گلستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرك های صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: در این نمایشگاه که در 6 هزار متر مربع طراحی 
شده 57 شرکت تولیدکننده صنایع غذایی از 8 استان گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، تهران 
، مرکزی و اصفهان حضور دارند.وی خاطرنش��ان کرد: این ش��رکت ها محصوالت تولیدی خود را در زمینه های بهداشتی، 
ش��وینده، چاپ و بس��ته بندی، یخچال های صنعتی، تجهیزات روغن کشی و بسته بندی روغن های گیاهی، فرآورده های 
گوش��تی و پروتئینی، روغن های روانکار و حل ش��ونده و انواع نوارچسب، نوش��یدنی ها، فرآورده های لبنی، صنایع لبنی، 
محصوالت کنسروی، دستگاه های تصفیه آب، نان، شیرینی و ماشین آالت اتوماتیک نان صنعتی، محصوالت باغی، زراعی 
و آبزیان را به معرض دید عالقه مندان قرار داده اند.مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی گلستان ادامه داد: قرار است 2 
هیئت تجاری از کشور آذربایجان و افغانستان در طول برپایی نمایشگاه صنایع غذایی از آن بازدید کنند.وی افزود: این شرکت 
باتوجه به شناخت از  مزیت های نسبی صنعت استان و در راستای سیاست های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرك 
های صنعتی ایران در حمایت و توسعه صنایع کوچک با هدف معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های 
داخلی و همچنین آشنایی با الگوهای موفق جهانی، انتقال دانش و فناوری و زمینه سازی برای فعالیت کارآفرینان و سرمایه 

گذاران در برگزاری این نمایشگاه مشارکت داشته است.

شاخص های عملکردی در مخابرات شهرستان های بندرترکمن و گمیشان بررسی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - با توجه به تکالیف سنگینی که درشاخصهای فنی و مالی داریم باید تالشمان را بیشتر نماییم.

مهندس غالمعلی شهمرادی که درجلسه بررسی شاخصهای عملکردی ادارات مخابرات شهرستانهای بندرترکمن و گمیشان سخن 
می گفت ضمن تاکید بر تالش بیشتر جهت تحقق تعهدات افزود: در شرایط کنونی ، در راستای کسب درآمد و کاهش ال وصولی باید 
اقدامات جدی تری صورت گیرد .وی با توجه به میزان سهم بازار در این دوشهرستان گفت: تمایل مشترکان به استفاده از محصوالت 
و سرویسهای مخابرات کامال قابل مشاهده است و این فرصتی است که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.مدیر مخابرات منطقه 
گلس��تان تش��کیل تیم های کاری منسجم و هدفمند و فعال را در این زمینه موثر دانست و ادامه داد با ظرفیتهای فنی موجود در 
این دو شهرستان روند رو به رشد و تحقق اهداف در نظر گرفته شده مورد انتظار است .مهندس شهمرادی با اشاره به ارزش بهره 
 وری درشرکتهای  خدمت رسان اضافه کرد : تعامل در بخشهای مختلف شرکت  و پشتیبانی همه جانبه ستاد از ادارات شهرستان 
زمینه ساز پیشرفت در طرح ها و پروژه ها خواهد شد و این مهم در مخابرات منطقه گلستان وجود داشته و امیدواریم بابهره مندی 

اصولی از  تمامی امکانات و پتانسیل نیروی انسانی توانمند ، بتوانیم عملکرد قابل قبولی در پایان سال 96 داشته باشیم.

پیشرفت 93 درصدی پروژه احداث پست انتقال ٦3 /230 کیلوولت زریوار 
در شرکت برق منطقه ای غرب

 کرمانش�اه – دشتی – پروژه احداث پس��ت انتقال 230 به 63 کیلوولت زریوار مریوان واقع در استان کردستان از پروژه های 
مهم شرکت برق منطقه ای غرب با اعتباری بیش از 5 /11 میلیون دالر و با 93 درصد پیشرفت در حال اجراست. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت برق منطقه ای غرب، پروژه احداث پس��ت 230 به 63 کیلوولت زریوار واقع در استان کردستان با اعتباری بیش از 
5 /11 میلیون دالر و 93 درصد پیشرفت در حال اجراست. گفتنی است این پست با هدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه 
و کاهش خاموشی و تلفات انرژی و بهبود ولتاژ در پستهای فوق توزیع مریوان، زریوار و نِِگل و امکان صادرات برق به کشور همسایه 
عراق و دستیابی به بازارهای جدید انرژی از طریق عراق و صادرات برق به سایر کشورهای منطقه از جمله: ترکیه، اردن و سوریه و 
فراهم نمودن زمینه مناسب جهت سرمایه گذاری صنعتی و افزایش اشتغالزایی در منطقه مرزی مریوان در حال احداث است. الزم به 
یادآوری است قرارداد این پروژه به صورت ارز مبادله ای و اعتبار کل آن بیش از 5 /11 میلیون دالر و منبع اصلی تأمین کننده بخش 

مالی آن نیز بانک توسعه صادرات ایران است.

برگزاری انتخابات ستاد مدیریت بحران سمن های حوزه سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان 

 کرمان- خبرنگار فرصت امروز- انتخابات ستاد مدیریت بحران سمن های حوزه سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان سه شنبه 
5 دیماه در محل معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد. در این جلسه، مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری، 
معاون اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، مدیران سمن های حوزه سالمت کرمان، و کارشناسان مربوطه حضور داشتند. زهرا موسی پور، 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان، ضمن گرامیداشت سالروز زلزله بم و روز ایمنی، بیان کرد: سازمان های مردم نهاد به 
عنوان مهم ترین نهاد مدنی و رابط بین مردم و دولت هستند و بر افزایش این ارتباط از نظر کمی و کیفی تاکید داشت. دکتر ابوسعیدی، 
معاون اموراجتماعی دانشگاه علوم پزشکی، هدف از تشکیل ستاد مدیریت بحران سمن های حوزه سالمت، ساماندهی سازمان های مردم 
نهاد در ارائه خدمات منسجم و به موقع در شرایط بحرانی و ارتباط مستمر با معاونت امور اجتماعی دانشگاه عنوان کرد و افزود: فقط در 
این صورت می توانیم از خدمات یکپارچه و مستمر سمن ها بهره مند گردیم.  ایشان با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در شرایط 
بحران، بیان کرد: سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت می بایست با معاونت امور اجتماعی ارتباط و هماهنگی مستمر داشته باشند . وی 
گفت: 5 نفر از مدیران سمن های فعال حوزه سالمت ، به عنوان نماینده کل سمن های حوزه مذکور در ستاد مدیریت بحران ، از طریق 
رای گیری انتخاب می شوند.  9 نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف از جمله: ورزش و جوانان، کاهش آسیب 
های اجتماعی، حمایت از بیماران نامزد انتخابات مدیریت بحران سمن ها شدند که در پایان به ترتیب: 1- آقای مهندس کامیابی از انجمن 
خیریه کوثر مشیز، 2- آقای مهندس شیخ االسالمی از موسسه آرمان شهرسازان بوتیا، 3- خانم دکتر بنی واهب از انجمن بیماران روانی 
گلستان سالمت، 4- آقای یزدانپناه از موسسه افق طالیی آریا اندیشه، 5- خانم رسا از مرکز مشاوره زنان آسیب پذیر به عنوان اعضای 
اصلی و خانم افتخاری از انجمن جمعیت همیاران سالمت روان به عنوان اعضای علی البدل ستاد مدیریت بحران سمن های حوزه سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب شدند.
 

جلسه ستاد بحران شهرداری رشت برای مقابله با بارش احتمالی برف برگزار شد
رشت- زینب قلیپور - این جلسه با حضور محمدباقر بشردانش مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت، 
بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، علیرضا حاجی پور رییس سازمان مدیریت پسماند و مجتبی شهرستانی 

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت برگزار شد.
بابک رمضانی: شرح وظایف همه سازمان ها قبل، حین و بعد از بارش برف مشخص شده است

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در این جلسه با بیان اینکه باید در زمان وقوع بارش برف شهر در حالت 
عادی به کار خود ادامه دهد اظهار داشت: باید شهر را در شرایطی قرار دهیم که مردم احساس نا امنی نکنند و اختاللی در زندگی 
روزانه آنها ایجاد نشود.بابک رمضانی با اشاره به تهیه لباس فرم برای پرسنل شهرداری در حین خدمت رسانی در زمان بارش برف 
افزود: در سالهای گذشته زحمات پرسنل شهرداری چندان دیده نمی شد بنابراین برای اینکه مردم نیز ببینند که کارکنان شهرداری 
در شهر حضور دارند و اطمینان خاطر داشته باشند این لباسهای فرم ضروری است. وی با اشاره به تهیه امکانات و تجهیزات در حد 
توان شهرداری گفت: شرح وظایف همه سازمانها و مناطق قبل، حین و بعد بارش مشخص شده است.رمضانی افزود: دو بخش منابع 
انسانی و تجهیز ماشین آالت در دستورالعمل عملیات بسیار حائز اهمیت است و براساس این دستورالعمل هماهنگی بین سازمانها 

ایجاد شده است تا در بهره مندی از این دو بخش به صورت جزیره ای عمل نشود. 
تاکید علیرضا حاجی پور بر کنترل مسیرهای آبگیر و مسیرهای اصلی پیش از بارش برف احتمالی 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با اشاره به برنامه سازمان پسماند در مواجهه با بارش احتمالی برف اظهار داشت: 
اولویت برنامه های سازمان ایجاد همدلی بیشتر برای مقابله با بحران های احتمالی است.علیرضا حاجی پور با اشاره به زحمات پرسنل 
شهرداری در بارش برف سالهای گذشته گفت: امسال برنامه بسیار مدونی تهیه شده است که توسط سازمانها و مناطق اجرا می شود.
وی تاکید کرد: قبل از شروع و وقوع بحران می بایست تمامی موارد مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بحران تهیه شود.حاجی پور 
تجهیز ماشین آالت را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسیرهای آبگیر و مسیرهای اصلی شهر قبل از بحران احتمالی باید کنترل شوند.

در نظر گرفتن کارخانه کود آلی برای دفن موقت زباله در بحران در صورت بسته شدن راه دسترسی سراوان 
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت گفت: پرسنل اجرایی در تمام بخش های شهرداری دارای چارت داخلی ستاد 
بحران هستند و مواردی که در حیطه وظایف هر بخش است مشخص شده است و همه مناطق و سازمانها در راستای هدف تعریف 
شده حرکت می کنند.وی تاکید کرد: کارخانه کود آلی برای دفن موقت زباله در بحران در نظر گرفته شده که اگر راه دسترسی سراوان 
برای حمل زباله بسته شد با مشکلی روبرو نشویم البته سعی ما این است که به هیچ عنوان راه سراوان بسته نشود و تمام تالش خود 
را به کار خواهیم گرفت.وی افزود: امید است با همدلی بیشتر کارها را پیش ببریم چرا که در شرایط بحران باید همدلی و هماهنگی 

بیشتر شود و در آخر محمدباقر بشردانش از تجهیز و آمادگی ماشین آالت و انعقاد قرارداد مناطق با بخش خصوصی خبر داد.

برگزاری آیین قرعه کشي جوایز جشنواره های همراه اول و تلفن های ثابت در استان مرکزي
اراک - مینو رستمی - با حضور مهندس ملک حسینی ، مدیر مخا برات منطقه مرکزی، نماینده دادستانی اراك 
روسای ادارات حراست ،بازرسی وروابط عمومی مخابرات وجمعی از اصحاب رسانه استان، آیین قرعه کشی جوایز اولین 
مرحله جشنواره وصول مطالبات همراه اول ،دومین مرحله ترابرد پذیری همراه اول و اولین مرحله جشنواره مشتریان 
خوش حساب تلفن های ثابت ، مشتمل  بر یک دستگاه خودروی پژو 206 ، 2 جایزه نقدی 50 میلیون ریالی، دهها 

دستگاه گوشی هوشمند ولپ تاپ واینترنت پر سرعت رایگان ، برگزارشد.



ب��ه  خرده ف��روش  فروش��ندگان  گذش��ته  در 
مناط��ق مس��کونی می رفتن��د، زن��گ دره��ا را به 
صدا درمی آوردن��د تا جارو، دایره المع��ارف، دیواره 
آلومینیومی و دیگر محصوالت مصرفی را بفروشند. 
به گ��زارش هورموند، این رویکرد را فراموش کنید. 
این روش دیگر اثربخش نیس��ت. دیگر در طول روز 
هیچ کس در خانه ها نیست و تعداد اندکی هم که در 
خانه می مانند، می ترس��ند غریبه ای را که چمدانی 
بزرگ با خود دارد به درون راه دهند، البته باید هم 
بترسند. بعضی سازمان های غیرانتفاعی با موفقیتی 
مناس��ب هن��گام غروب ب��ه مالقات خان��ه به خانه 
می پردازند. البته آنها محله هایی را انتخاب می کنند 
که نام و ش��هرت خوبی دارند، اما این تاکتیک برای 
اکثر فروش��ندگان ثمربخش نیس��ت. دوران فروش 

خانه به خانه، به سر آمده است. 
پ��س چگون��ه می ت��وان از ف��روش رودررو برای 
دس��تیابی ب��ه اف��راد خانواده ه��ا اس��تفاده ک��رد؟ 
دایره المع��ارف بریتانیکا ۲۰ س��ال پی��ش نیروهای 
فروش سنتی خود را حذف کرد و با تبلیغات و خلق 

فرصت های فروش به فروش مش��غول است. سپس 
اگر کامال ضرورت داش��ته باشد، این فرصت ها را با 
ف��روش تلفنی یا مالق��ات رودررو پیگیری می کند. 
ب��رای حذف ف��روش خانه به خانه ش��ما باید واقعا 
در خلق فرصت های فروش، مهارت کس��ب کنید و 
برای دستیابی به فرصت ها از سایر انواع برنامه های 

مارکتینگ بهره ببرید. 
همچنی��ن می توانی��د از صفح��ات اینترن��ت ی��ا 
خبرنامه ه��ای اینترنت��ی نی��ز ب��رای دس��تیابی به 
مشتریان احتمالی و ایجاد مالقات و جست وجوهایی 
که قابل تبدیل به فرصت های فروش باشند، استفاده 
کنید. راه دیگر این اس��ت که از مشتریان فعلی تان 
بخواهید که دیگران را به ش��ما ارجاع دهند و برای 
این کار از آنها تش��کر کنید و حتی به آنها تخفیف، 
هدیه ی��ا پ��اداش بدهید. مش��تریان فعل��ی اغلب 
می توانند، از طریق ش��بکه های ارتباطات ش��خصی 
خ��ود، فرصت های فروش س��ودمندی برای ش��ما 

فراهم آورند. 
اگر مخاطب فروش شما مصرف کننده ها هستند، 

ش��یوه پیگیری فرصت های فروش چندین موردند. 
»اَون« از ش��رکت های موفق لوازم  آرایشی از طریق 
ایجاد ش��بکه ارتباطی با اهالی خانه ها ارتباط برقرار 
می کند، بدین ش��کل که با اس��تفاده از تماس های 
شخصی و حرفه ای قرارهای مالقاتی ترتیب می دهد 
و این کار را معموال بعد از ساعت های کاری می کند. 
این استراتژی از س��د بدبینی معمول و برنامه های 
کاری پرمش��غله آنها عبور می کند. »اَون« فقط در 
آمریکای شمالی، حدود نیم میلیون فروشنده دارد 
و این ثاب��ت می کند که در صنعت خرده فروش��ی، 
ف��روش رودررو همچنان زنده اس��ت. صرفا باید به 
ش��کلی متفاوت و با اندکی ظرافت بیش��تر نسبت 
به ایام گذش��ته، ای��ن کار را انج��ام داد. ماری ِکی 
)Mary Kay( نیز با موفقیت از استراتژی مشابهی 
به��ره می برد. فروش��ندگان این ش��رکت معموال از 
طریق ش��بکه ارتباطات خود، نمایش��ی ش��خصی 
ی��ا برنام��ه ای محلی ترتیب می دهند ت��ا با این کار 
نماین��دگان فروش آنها بتوانن��د با موفقیت به خانه 

اشخاص بروند و لوازم آرایشی بفروشند. 

پایان دوران فروش خانه به خانه

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 868 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توس��عه بنگاه همواره یکی 
از دغدغه های مدیران و ش��رکت های موفق اس��ت. 
بع��د از اینکه ش��رکت با موفقیت روبه رو می ش��ود، 
مدیران تصمیم می گیرند کار را توس��عه دهند و در 
بسیاری اوقات، این توس��عه را در تولید محصوالت 
جدی��د و حتی غیرمرتبط ب��ا کاالها یا فعالیت اولیه 
شرکت می دانند. این وسوس��ه متأسفانه خیلی هم 
فراگیر اس��ت، اما بس��یاری از این توسعه ها ناموفق 
و حتی موجب از بین رفتن ش��رکت و یا برند اولیه 

هم می ش��ود. بنابراین توصیه اولیه ما این است که 
توس��عه محصول را کامال مرتبط با محصوالت اولیه 
شرکت که در آن موفق بودید انجام دهید. مثال اگر 
در تولید مواد لبنی هس��تید به فکر تولید ماکارونی 
نباش��ید. هیچ دلیلی ندارد ک��ه چون در حوزه مواد 
لبن��ی برند موفقی س��اخته اید بتوانید با همان برند 
ماکارونی تولید کنید. س��عی کنید در همان زمینه 
م��واد لبنی خالقی��ت به خرج دهی��د و محصوالت 

متنوع و با کیفیت تولید کنید. 
اگر اصرار دارید یا ش��رایط مناس��بی برای تولید 
کاالهای غیرمرتبط برای ش��ما فراهم ش��ده است، 

حتما آنها را تحت یک برند جدید تولید کنید.
نکته آخر اینکه توسعه فقط توسعه عرضی نیست، 
خیلی وقت ها توسعه فروش همین محصوالت فعلی 
می تواند موفق تر باش��د. تالش برای گرفتن س��هم 
بیش��تری از ب��ازار به ش��یوه های مختل��ف از جمله 
کیفی��ت باالتر، بس��ته بندی بهتر، ایج��اد وفاداری 
بیشتر مشتریان شما، افزایش عوامل فروش، فروش 
در سراس��ر کش��ور و... یکی از بهترین ش��یوه های 
توسعه است. از این طریق برند شما تثبیت می شود. 
حت��ی می توانی��د به ص��ادرات همی��ن محصوالت 

بیندیشید و برند خودتان را بین المللی کنید. 

توسعه محصول 

پرسش: چند وقتی است در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت می کنم و حاال تصمیم دارم محصوالتم را توسعه بدهم. آیا 
اضافه کردن محصول به سبد کاالیی را برای من مناسب می دانید یا راهکار دیگری را پیشنهاد می کنید؟ کلینیککسبوکار

 چه زمانی وقت خداحافظی
 با شغل 8 ساعته است؟ 

آیا اکنون زمان خداحافظی شما با شغل هشت ساعته 
کارمندی فرا رسیده است؟ اگر نه پس زمان آن چه وقت 

است؟ 
به گزارش زومیت، چندین مورد خواس��ته یا ناخواسته 
وجود دارد ک��ه می تواند یک کارمند را به یک کارآفرین 

تبدیل کند. 

از دست دادن شغل
اگرچه از دست دادن شغل راه ایده آلی برای یک شروع 
تازه نیست، اما بسیاری از مردم زمانی به سراغ راه اندازی 
کسب وکار شخصی خود می روند که حاشیه امن خود را 

از دست بدهند. 
وقتی که عمر کاری شما در یک سازمان یا مجموعه به 
پایان می رس��د دو راه دارید؛ یا اینکه به دنبال کارفرمای 
جدید دیگری برای خود باش��ید )که این گزینه مس��ائل 
و مش��کالت خ��اص خ��ود را دارد( یا دل ب��ه دریا بزنید 
و کس��ب وکار ش��خصی خود را ش��روع کنید. از طرفی، 
چنانچه قبل از اخراج، اقدام به طرح کسب وکار شخصی 

خود کنید بهتر خواهد بود. 

نارضایتی از همکاران و محیط کار
از هم��کاران خ��ود ناراضی هس��تید و به ای��ن نتیجه 
رس��یده اید که محل کار ش��ما توس��ط افراد احمق اداره 
می شود. دانش صنعتی، موجودی ارزشمند است، با این 
حال شرکت هایی هس��تند که با وجود ناکارآمد بودن به 

سودآوری می رسند. 
هم��ان طور که جیم کالینز در کت��اب خود به نام »از 
خوب به عال��ی« به این نکته اش��اره می کند و می گوید 
خیلی از ش��رکت ها در این تله فکری می افتند: اگر سالم 
اس��ت، درس��تش نکن. به این ترتیب با این شیوه فکری 
اجتناب��ی، از هرگونه تغییر و نوآوری دوری می کنند. این 
ش��رکت ها تا زمانی که با مرگ مواجه نش��وند، شیوه های 
خ��ود را تغییر نخواهند داد و حت��ی وقتی به پایان عمر 
خود نزدیک می ش��وند، باز هم نس��بت به تغییر مقاومت 

می کنند. 
بس��یاری از کارآفرینان هوش��مند، کارفرمایان س��ابق 
خود را رها کرده اند تا ش��رکت خ��ود را راه اندازی کنند 
و با همکاران بااس��تعداد س��ابق خود به عنوان نیروی کار 

فعالیت می کنند. 

 دیدن یک فرصت
هر بار که جهش��ی در دنی��ای تکنولوژی روی می دهد 
فرصتی ش��کل می گیرد تا در بستر آن یک صنعت راکد 

را متحول کرد.
 بس��یاری از کس��ب وکارها هرگز فک��ر نمی کنند اگر 
امروز این ش��رکت را دوباره از ابت��دا راه اندازی می کردم، 
چ��ه تفاوتی ایجاد می کردم؟ در عوض آنها هنوز بر مدل 

فکری ۳۰-۲۰ سال پیش تکیه می کنند. 
در برخی موارد، تمام سه عنصر برای خداحافظی با کار 
کارمندی با هم فراهم می ش��وند! پس از دعوای تاریخی 
اوراکل و پیپل سافت در سال ۲۰۰۵، پیپل سافت توسط 

اوراکل خریداری شد. 
دیوی��د دافیلد، مدیرعامل س��ابق پیپل س��افت و انیل 
بورس��ی، مدیر ارش��د اس��تراتژی این ش��رکت اقدام به 
راه اندازی ش��رکت ارائه دهنده خدم��ات پردازش ابری به 
ن��ام WorkDay کردند. امروزه، WorkDay با بیش 
از ۱.۶ میلی��ارد درآمد س��االنه، اصلی تری��ن رقیب پیپل 

سافت به شمار می آید. 
INC :منبع
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پروژه رادار گوگل؛ تحولی شگرف در 
زمینه تولید محتوا

 »رادار«، ن��ام یک��ی از پرو  ژه های ب��زرگ گوگل در 
زمینه روزنامه نگاری دیجیتال اس��ت ک��ه در اروپا به 

فعالیت می پردازد. 
 روزانه میلیون ها محتوا در اینترنت منتشر می شود؛ 
از مطالب آموزشی گرفته تا خبر  های روز که هر یک از 
آنه��ا به ارزش فضای اینترنت می افزاید. گوگل یکی از 
پرچمداران اینترنت در دنیا با درک این موضوع سعی 
در افزایش میزان تولید محتوای باکیفیت در اینترنت 
دارد ت��ا جایی که این ش��رکت ب��رای تولید محتوای 
خبری خود دس��ت به دامن روبات های اینترنتی شده 

است. 
ب��ه گ��زارش نوپانا، ب��رای همین کار گ��وگل پروژه 
»رادار« را راه ان��دازی ک��رد؛ پروژه ای ک��ه با حمایت 
مال��ی ۸۰۷ میلیون دالری گوگل برپا ش��د و توانایی 
تولی��د ۳۰ هزار محتوای خبری در ط��ول یک ماه را 
دارد. رادار یکی از پرو  ژه های سنگین گوگل در زمینه 
روزنامه نگاری دیجیتال اس��ت که در اروپا انجام شده 

است. 
نحوه کار رادار این گونه اس��ت که ابتدا اخبار محلی 
را رص��د ک��رده، س��پس محتوای��ی در خص��وص آن 
تولی��د می کند و در اختیار خبرن��گاران قرار می دهد. 
خبرن��گاران پس از ویرایش��ی جزئی خبر را منتش��ر 

می کنند. 
طبق مف��اد موجود در پ��روژه، انجم��ن مطبوعات 
انگلس��تان با هم��کاری اس��تارت آپ اوبرزمدیا که در 
زمینه داده کاوی مش��غول به کار است، رادار ۳۰هزار 
خب��ر را برای پورتال های خبری مختلف تولید خواهد 

کرد. 
پیترکلیفتون، س��ردبیر روزنامه »پی ای«  می گوید:  
»خبرن��گاران ب��ه کمک ه��وش مصنوع��ی می توانند 
خبر های با ارزش و کم ارزش را دس��ته بندی و بهترین 
آنها را برای س��اخت و پرداخت انتخاب کنند. این کار 
سرعت و دقت خبرنگاران را به شدت افزایش می دهد 
و کیفیت محتوا را کامال تحت تأثیر قرار داده است.«

البته در این پروژه مه��ارت روزنامه نگاران همچنان 
ح��رف اول را می زند و روبات ها تنه��ا تولید کنندگان 
محتوای اولیه به حساب می آیند. البته ابزار جانبی که 
در خدمت این روب��ات قرار دارد به آن کمک می کند 
که با مقایس��ه محتوای خ��ود با محت��وای نهایی که 
خبرن��گار تولید کرده، کیفی��ت کار خود را به مرور به 

خبرنگاران نزدیک کند. 

خرید و فروش فایل
نام اس�تارت آپ: فاپول – مرکز خرید، بازاریابی و 

فروش فایل های با ارزش
fapool. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۴
موضوع: تجارت الکترونیک – خرید و فروش فایل
توضیح بیش�تر: ب��ا فاپول به ب��ازار اینترنتی وارد 
شوید و به سادگی درآمد کسب کنید. شما می توانید 
فایل ه��ای خود را به فروش برس��انید ی��ا در فروش 

فایل های دیگران همکاری داشته باشید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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