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مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

5 پیشنهاد برای حل مناقشه 
صورت های مالی بانک ها

اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  )IFRS( به مجموعه ای از استانداردهای حسابداری گفته می شود 
كه توس��ط هیات اس��تانداردهای حس��ابداری بین المللی )IASB( تدوین ش��ده اند. هدف این استانداردها، تهیه 
صورت های مالی ش��ركت ها در قالب یك اس��تاندارد جهانی اس��ت و تاكنون بیش از 149 كش��ور IFRS را برای 
گزارش دهی مالی شركت های خود الزامی دانسته اند. در همین زمینه، مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در تازه ترین مطالعه ای كه در این باره انجام داده، اعالم كرده است كه صورت های مالی جدید بانك ها باید پس از 
انجام 1۶9 تغییر كه 1۶ مورد آن بنیادین و طبق نظام بانکداری بدون ربا است و همچنین اعمال 1۰۰ تغییر...

 15 نکته از سخنان معاون اول رئیس جمهور
در مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 نقش فناوری اطالعات
در تحقق اقتصاد مقاومتی

2

4

7

 رایزنی  برای عرضه
11 مدل سواری مرسدس بنز در ایران

یك داستان چه تفاوتی  ایجاد می کند؟ 
لزوم تمرکز برندها از اطالعات به هویت

چطور کمپین تبلیغاتی موفق طراحی کنیم؟
اصول تبلیغ برای میخکوب کردن مشتریان

بزرگ ترین اشتباهات رایج کارآفرینان بزرگ
پاسخگو باشید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

یك ایرانی روی صندلی ریاست 
باارزش ترین استارت آپ جهان

یادداشت

یادداشت

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق ایران

حضور موفق در بازارهای 
صادراتی بدون برندینگ 

میسر نیست

حض��ور  الزم��ه  برندین��گ 
موف��ق در بازاره��ای صادراتی 
اس��ت و محص��والت معدن��ی 
بازارهای  در  تاكنون  كشورمان 
بین المللی به حق مس��لم خود 
دست نیافته اند. حاكمیت نقش 
مهمی در تداوم سیاس��ت های 
اقتصادی توس��عه تج��ارت در 
چارچ��وب ایج��اد برندینگ در 
فرآیند تجاری سازی دارد. قطع 
مناسبات تجاری و اقتصادی با 
هر ی��ك از كش��ورهای جهان، 
تم��ام محاس��بات ی��ك فعال 

مجموعه ای  یا  تجاری 
از دست اندركاران...

یک��ی از ضرورت های صادرات 
فراهم س��ازی  و  پس��ابرجام  در 
زمین��ه بازگش��ت محص��والت 

وارداتی  به سبد  ایرانی 
كشورهای اروپایی و...

محمود بازاری
مدیرکل دفتر صادرات 
کاالی سازمان توسعه 

تجارت ایران

3

رعایت استاندارد جهانی؛ 
ضرورت صادرات در پسابرجام

2

3
تازه ترین آماری که بانك مرکزی براسـاس داده های سـامانه 

ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور منتشر کرده، 
نشان می دهد که در مردادماه امسال متوسط...

بیشترین افزایش قیمت مسکن در کدام منطقه تهران است؟ 

رشد 6.1درصدی خرید 
مسکن در مرداد امسال

مع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق و انرژی گفت 
كه كمتر از یك درصد س��بد هزین��ه خانوار در 
ایران مربوط به برق مصرفی اس��ت، درحالی كه 
در تم��ام جه��ان هزینه های برق بی��ش از 4 تا 
۵درصد س��ایر هزینه هاست. به گزارش »فرصت 
امروز« به نقل از وزارت نیرو، هوشنگ فالحتیان 
در پاس��خ ب��ه اینک��ه درب��اره 1۰ برابر ش��دن 
قیم��ت برق در س��ال های اخیر، ضم��ن رد این 
مطل��ب، قیمت ب��رق را در ای��ران ارزان تر از هر 
كش��ور دیگری در جهان دانس��ت و افزود: یکی 
از دالی��ل ع��دم موفقیت فعالیت ه��ای فرهنگی 
در آم��وزش فرهنگ مدیریت مصرف در كش��ور 
ارزان ب��ودن قیمت برق اس��ت. وی با بیان این 
مطلب كه هم اینك كش��ور م��ا دارای ۷۷ هزار 
مگاوات ظرفیت نصب ش��ده نیروگاهی اس��ت، 
گفت: ب��ه زودی این میزان ب��ه ۸۰هزار مگاوات 
افزایش خواهد یافت. معاون برق و انرژی وزارت 
نیرو ب��ا بیان اینکه اح��داث نیروگاه و توس��عه 
ش��بکه های برق برای زیرس��اخت های اساس��ی 
كشور امری ضروری است، افزود: در طول چهار 
س��ال تالش دول��ت یازدهم ۸ ه��زار مگاوات به 
ظرفیت نیروگاهی كش��ور افزوده شد و در كنار 
این ظرفیت جدید ۵4 پست 1۳۲ كیلوولت، ۳۰ 
پست ۲۳۰ كیلوولت و ۲۰ پست 4۰۰ كیلوولت 
ایجاد شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه 
در طرح توسعه ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر 
بادی و خورش��یدی ك��ه در اوایل دولت یازدهم 
كمتر از ۲۰۰ مگاوات بوده اس��ت و هم اكنون تا 

دو برابر افزایش داش��ته افزود: تا پایان امس��ال 
ح��دود ۵۰۰ مگاوات نی��روگاه تجدید پذیر وارد 
مدار خواهد ش��د. فالحتیان با اش��اره به اینکه 
در هفت��ه دولت تاكنون ۶۰۰ م��گاوات نیروگاه 
جدید وارد ش��بکه سراسری ش��ده است، افزود: 
در زمان حاضر آمادگی داریم نیروگاه س��یرجان 
واق��ع در كرمان به ظرفی��ت ۶۲4 مگاوات را كه 
ب��ا اعتباری بالغ بر ۲۷1 میلی��ون یورو به اتمام 
رس��یده اس��ت، وارد م��دار كنیم. ب��ا ورود این 
نیروگاه جدید، 1۵۰ ایس��تگاه برق 4۰۰، ۲۳۰، 
1۳۲ و ۶۳ كیلوول��ت ك��ه ب��ا اعتب��اری بالغ بر 
۲۲۰۰ میلی��ارد تومان به اتمام رس��یده و آماده 
افتتاح است نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
معاون ب��رق و انرژی وزارت نیرو افزود: در هفته 
دولت به جز نیروگاه خورشیدی همدان، نیروگاه 
ق��م نیز با ظرفیت ۲.۷ م��گاوات با اعتباری بالغ 
بر 9 میلیون یورو به بهره برداری می رس��د. وی 
با اش��اره به اینکه در چهار س��ال گذشته تلفات 
ش��بکه توزیع نیروی برق كشور با تالش پرسنل 
خدوم صنعت ب��رق از 1۵.۲ درصد به 11درصد 
كاهش یافته اس��ت، افزود: ای��ن یك كار بزرگ 
جهادی در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی بود. 
هوش��نگ فالحتیان با اش��اره به اینکه در طول 
دولت یازدهم راندمان نیروگاه های كشور حدود 
4۰درصد افزایش یافته است، افزود: این افزایش 
راندمان به جز صرفه جویی در س��وخت و صرفه 
اقتصاد جلوی گرم ش��دن بیشتر هوای كشور را 
نیز خواهد گرفت. او با اش��اره به اینکه در زمان 

حاضر هزینه ۵1درصد مش��تركان برق كش��ور 
ح��دود ۸۰۰ تومان و 1۷ درصد حدود 1۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان اس��ت، اف��زود: در مجموع حدود 
۶۷ درصد مش��تركان برق هزینه ای بیش از 1۵ 
هزار و ۵۰۰ توم��ان پرداخت نمی كنند و هزینه 
برق برای اس��تفاده از وس��ایلی همچ��ون كولر، 
یخچال، ظرفشویی، لباسش��ویی و تلویزیون در 
مقایسه با س��ایر هزینه های خانوار بسیار ناچیز 
اس��ت. معاون برق و ان��رژی وزارت نیرو با بیان 
اینکه كمت��ر از یك درصد س��بد هزینه خانوار 
در ای��ران مرب��وط به برق مصرفی اس��ت، ادامه 
داد: در تم��ام جهان هزینه ه��ای برق بیش از 4 
ت��ا ۵ درصد س��ایر هزینه ها اس��ت و ایران یکی 
از ارزان تری��ن برق ه��ای جهان را به مش��تركان 
خود عرضه می كند. وی با اش��اره به اینکه عمده 
نیروگاه های جدید سیکل تركیبی و تجدید پذیر 
در بخش ه��ای خورش��یدی، بادی و زباله س��وز 
كشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و 
خارجی احداث ش��ده است، افزود: برق تولیدی 
این نیروگاه ها با تضمین ۲۰ ساله توسط وزارت 
نیرو خریداری می شود و این موضوع باعث شده 
بخش خصوص��ی داخلی و خارجی ب��ا اطمینان 
بیش��تری نس��بت به عقد قرارداد اهتمام ورزند. 
فالحتیان با تأكید بر اینکه باید ایجاد توازن بین 
منابع تولیدی و مصارف برقرار شود، اضافه كرد: 
هزینه تولید هر كیلووات س��اعت برق در كشور 
در مقایس��ه با سایر كش��ورها با احتساب نوسان 
1۰درصد بیشتر یا 1۰درصد كمتر خواهد بود. 

تمام��ی دس��تگاه های اجرای��ی برنامه 1۰۰ 
روزه  ای را به دولت ارائه كردند. ستار محمودی، 
سرپرس��ت وزارت نی��رو در جم��ع نمایندگان 
رس��انه های گروهی در پاس��خ به این سوال كه 
آیا برای تصدی وزارت نیرو از ش��ما خواس��ته 
ش��ده است؟ اظهار داشت: این برنامه، ربطی به 
شخص من ندارد. طبق اعالم، تمامی دستگاه ها 
برنام��ه ای 1۰۰ روزه را ارائه كرده اند كه برنامه 
ما ه��م در همین قالب بود. او كه از پاس��خ به 
سواالتی كه به احتمال وزارتش ارتباط داشت، 
با تانی و احتیاط پاس��خ می داد، از تدوین یك 
بس��ته اقتصادی برای س��اماندهی وضعیت در 
ای��ن حوزه خبر داد و اضاف��ه كرد: پیش از این 
اقداماتی پراكن��ده در این قالب صورت گرفت، 
ام��ا در این بس��ته تمام��ی وج��وه مدنظر قرار 
می گیرد. محمودی در توضیح این مطلب گفت: 

این بس��ته به صورتی تدوین می ش��ود كه هم 
ظرفیت ها توس��عه یابد و هم بدهی ها پرداخت 
ش��ده و تجهیزات كنونی نیز حفظ و بازس��ازی 
شود. وی در خصوص افزایش قیمت آب و برق 
پاس��خ صریحی نداد و تاكید كرد: در قالب این 
بس��ته موضوع بررس��ی خواهد شد. محمودی، 
بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران را در حدود 4 
تا ۵ هزار میلیارد تومان اعالم كرد و ادامه داد: 
با احتس��اب بدهی وزارت نیرو ب��ه بانك ها و...، 
رق��م بدهی های ما به ح��دود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد. سرپرست وزرات نیرو همچنین 
در خص��وص اینکه وزارت نیرو چه اقداماتی در 
راس��تای رفع مشکالت آب ش��رب استان های 
جنوبی كش��ور با وجود همجواری به منابع آبی 
پاس��خ داد و گفت: استان های جنوبی از جمله 
خوزس��تان، بوش��هر و سیس��تان و بلوچستان 

ظرفیت ه��ا و امکانات موج��ود را دارند و برای 
خوزس��تان طرح های بزرگ و بلندمدتی شروع 
ش��ده كه نیازمند تکمیل این طرح ها هستیم. 
وی افزود: مطابق با طرح چندین شهر و روستا 
را تحت پوش��ش قرار دادیم و افزایش ظرفیت 
تصفیه خانه های این استان ها یکی از پیامدهای 
مثب��ت طرح های مذك��ور اس��ت. محمودی با 
اشاره به اینکه وزارت نیرو یکی از بدهکارترین 
وزارتخانه ها است، عنوان كرد: افزایش ظرفیت 
آب ش��یرین كن ها یکی از اقدامات وزارت نیرو 
برای بوش��هر ب��ود كه به علت عدم پش��تیبانی 
مالی مناس��ب، به تعویق افتاد، اما امسال شاهد 
تکمیل این پروژه بودیم. سرپرست وزارت نیرو 
عن��وان كرد: برنامه وزرات نیرو ش��تاب دهی به 
پروژه های ش��روع در استان های جنوبی است و 

نیاز به طرح جدیدی نداریم. 

واکنش سرپرست وزارت نیرو به احتمال افزایش قیمت آب و برق

معاون وزیر نیرو: 

کمتر از یك درصد هزینه خانوار در ایران مربوط به برق است



بیش��تر از سه س��ال است که 
مفهوم اقتصاد مقاومتی به ادبیات 
و گفتم��ان اقتص��ادی ایران وارد 
شده است و اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
نقش��ی اساس��ی در پیش��برد و 
سیاس��ت های  مجموعه  راهبری 
اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران 
در این س��ال ها داش��ته است؛ او 
هرج��ا و ه��ر زمان ک��ه فرصتی 
دس��ت داده در رابطه با ضرورت 
گفته  مقاومتی س��خن  اقتص��اد 
اقتص��اد  در  را  آن  مصادی��ق  و 
ایران برش��مرده اس��ت، از جمله 
در مراس��م تودیع و معارفه وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات به 
اطالعات  فناوری  نقش  بررس��ی 
در رویکرده��ای پنج گانه اقتصاد 
مقاومت��ی پرداخ��ت و مجموعه 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
را تنها نس��خه ای ب��رای اقتصاد 
ایران دانس��ت که با آن می توان 
از چالش های کنونی کشور عبور 

کرد. 
جهانگیری یک��ی از مهم ترین 
اولویت ه��ای کش��ور در مقط��ع 
فعلی را موضوع اقتصاد دانس��ت 
و مهم تری��ن اولوی��ت در بخش 
اقتص��اد را نی��ز بح��ث اقتص��اد 
مقاومتی عنوان کرد. او شناسایی 
و تمرکز بر بخش های پیش��ران 
توس��عه را یک��ی از اقدامات مهم 
در جهت توس��عه کشور خواند و 
با بیان اینکه بخش های پیشران، 
نق��ش موتور محرك در توس��عه 
را دارن��د، گفت: زمان��ی که این 
بخش ه��ا به حرک��ت درمی آیند 
همانن��د ی��ك لکوموتی��و، ده ها 
واگن را پشت س��ر خود حرکت 
بخ��ش  بی تردی��د  و  می دهن��د 
فناوری اطالعات چنین نقشی را 
در کش��ور ایفا می کند و حرکت 
توس��عه ش��تابان س��ایر  در  آن 
بخش ها نق��ش دارد. 15 نکته از 
سخنان معاون اول رئیس جمهور 
در مراس��م تودیع و معارفه وزیر 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات را 

در ادامه می خوانید. 
* وقتی ش��رایط زمان آغاز به 
کار دول��ت یازدهم را با ش��رایط 
ام��روز مقایس��ه می کنی��م، اگر 
بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، 
کارهای عظیم��ی در بخش های 

مختلف از جمله در حوزه فناوری 
اطالعات صورت گرفته است. 

* یکی از مهم ترین اولویت های 
کشور موضوع اقتصاد است و در 
بخش اقتصاد مهم ترین تمرکز ما 
بای��د بر اقتصاد مقاومتی باش��د، 
چراکه اقتصاد مقاومتی مجموعه 
سیاس��ت هایی اس��ت که تقریباً 
هم��ه ارکان نظ��ام، نخب��گان و 
اقتصاددانان نسبت به آن اجماع 
دارند و معتقدند که با اس��تفاده 
از ای��ن سیاس��ت ها می ت��وان از 

چالش های پیش رو عبور کرد. 
* فناوری اطالعات و ارتباطات 
در تحق��ق پن��ج رویک��رد اصلی 
اقتص��اد مقاومتی نق��ش مهمی 
دارد و توج��ه وی��ژه ای ب��ه آن 
معطوف ش��ده است. اگر مسیری 
ک��ه ام��روز در بخ��ش فن��اوری 
اطالعات در کش��ور گشوده شده 
با همین سرعت ادامه پیدا کند، 
مس��یر توسعه کش��ور با سرعت 

بیشتری ادامه خواهد یافت. 
* بخ��ش فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات و بخش های مرتبط با 
آن چ��ه در حوزه س��خت افزاری 
و چ��ه در ح��وزه نرم اف��زاری از 
جمل��ه بخش هایی اس��ت که به 
معنای واقعی مصداق درون زایی 
و استفاده از ظرفیت های داخلی 
کش��ور اس��ت، چراکه این بخش 
بیش از هر چیز اتکای آن به مغز 

جوانان کشور است. 

* برون گرای��ی به عن��وان یکی 
از رویکرده��ای اقتصاد مقاومتی 
ب��ه معن��ای ارتب��اط و تعامل با 
همه دنیاس��ت که خصلت اصلی 
ارتباطات  و  اطالع��ات  فن��اوری 
و اس��اس آن بر مبن��ای ارتباط 
با دنیاس��ت و باید ت��الش کنیم 
ب��ه نقطه ای برس��یم که ش��اهد 
تولیدات و صادرات سخت افزاری 
و نرم افزاری به کش��ورهای هدف 

باشیم. 
دیگ��ر  از  دانش بنیان��ی   *
مقاومتی  اقتص��اد  رویکرده��ای 
است و در س��خنان مقام معظم 
رهب��ری، رئیس جمه��ور، علما و 
تاکید  هم��واره  کش��ور  نخبگان 
می ش��ود ک��ه تکی��ه ب��ر منابع 
طبیع��ی در قرن بیس��ت و یکم، 
پاسخگوی نیازهای جوامع بشری 
نیس��ت و اقتص��ادی می تواند در 
این عصر پاسخگو باشد که متکی 
بر دانش و تفکر انس��ان باش��د و 
یکی  اطالع��ات  فن��اوری  بخش 
از مهم تری��ن حوزه ه��ا در تحقق 

اقتصاد دانش بنیان است. 
از  نی��ز  عدالت مح��وری   *
رویکرده��ای پنج گان��ه اقتص��اد 
مقاومتی است و موضوع عدالت، 
موض��وع مهم��ی اس��ت ک��ه از 
ابت��دای انقالب ج��زو مهم ترین 
آرمان های انقالب اس��المی بوده 
اس��ت و خوش��بختانه با اقدامات 
صورت گرفت��ه در دولت یازدهم، 

مس��یر  در  مؤث��ری  گام ه��ای 
ش��ده  برداش��ته  عدالت محوری 
و همانط��ور که پایتخت کش��ور 
و  اینترنت��ی  زیرس��اخت های  از 
فناوری اطالعات برخوردار است، 
بسیاری از روس��تاها و شهرهای 
کشور در دورافتاده ترین نقاط نیز 
از این امکانات برخوردار هستند. 
ش��رکت های  توس��عه   *
خصوصی فعال در حوزه فناوری 
ارتباطات از مصادیق  اطالعات و 
اقتصاد  ب��ودن  مردمی  رویک��رد 
مقاومت��ی اس��ت و ب��ا افزای��ش 
فعالیت و ش��کل گیری این گونه 
و  ارتباط��ات  وزارت  ش��رکت ها، 
فناوری اطالع��ات می تواند خود 
کن��ار  ام��ور  تصدی گ��ری  از  را 
بکشد و صرفاً به عنوان دستگاهی 
ای��ن  ام��ور  ب��ر  سیاس��ت گذار 

شرکت ها نظارت داشته باشد. 
* جفاس��ت که وقتی توس��عه 
می توان��د  اطالع��ات  فن��اوری 
کان��ون اصل��ی توس��عه کش��ور 
باش��د، به خاطر برخ��ی تهدیدها 
و آس��یب ها در ای��ن زمینه تعلل 
کنیم. آیا مگر در بخش های دیگر 
نظیر رش��ته های صنعتی تهدید 
وجود ندارد. مهم این اس��ت که 
از فرص��ت فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات در جهت توسعه کشور 

استفاده مطلوب کنیم. 
* یک��ی از برنامه ه��ای دولت، 
بوده  الکترونیك  اس��تقرار دولت 

اس��ت و هدف از ای��ن اقدام این 
اس��ت که مردم دسترسی آسان 
و لحظ��ه ای ب��ه ان��واع خدمات 
داش��ته باش��ند و از ای��ن طریق 
ارائه خدمات هم ارزان تر و هم با 
کیفیت بهتری انجام خواهد شد. 
س��المت  و  شفاف س��ازی   *
اقتصاد از دیگر اهداف اس��تقرار 
دولت الکترونیك اس��ت و فساد 
بای��د از نظام اقتص��ادی و اداری 
ایران برچیده شود، اما متأسفانه 
امروز فس��اد در برخی سطوح که 
تص��ور آن را نمی کردیم رس��وخ 
کرده و اطالع��ات مربوط به این 
تخلف��ات در اختیار ما اس��ت که 
در زمان الزم بازگو خواهیم کرد. 
* دولت الکترونیك شرایطی 
را مهیا می کند ک��ه خدمات با 
سالم ترین روش در اختیار مردم 
ق��رار گیرد و باعث از بین رفتن 
فس��اد در نظام اداری می شود و 
ه��دف اصلی نظام و مس��ئوالن 
کشور نیز این است که رضایت 
را در چه��ره م��ردم مش��اهده 

کنیم. 
* بهب��ود فضای کس��ب و کار 
از اولویت های اصلی دولت است 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت  و 
اطالعات می تواند نقش مهمی در 
ایجاد زیرس��اخت های الزم برای 
بهبود  حضور بخش خصوص��ی و 

محیط کسب و کار ایفا کند. 
* ش��رکت های کس��ب و کار 
نوی��ن و اس��تارت آپ ها نیز باید 
فعالیت خود را به شکل قانونمند 
و در چارچ��وب قوانی��ن کش��ور 
انج��ام دهن��د ت��ا دس��تگاه های 
دیگر نتوانند برای این شرکت ها 
ک��ه عمدتاً متش��کل از نیروهای 
جوان هس��تند مانع ایجاد کنند 
زمین��ه  ای��ن  در  اس��ت  الزم  و 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 
و  علم��ی  معاون��ت  اطالع��ات، 
معاون  رئیس جمه��ور،  فن��اوری 
حقوقی رئیس جمهور شرایطی را 
مهیا س��ازند که این شرکت ها از 
چارچ��وب قانونمند برای فعالیت 

برخوردار شوند. 
* آق��ای جهرم��ی وزیر جدید 
این وزارتخانه مسئولیت مهمی بر 
دوش دارد و خوش��بختانه ایشان 
از توانمندی، هوش و ابتکار عمل 
خوبی برخوردار است و براساس 
ش��ناختی که از او دارم اطمینان 
می دهم کسانی که درباره ایشان 
از ایشان  ابهاماتی داشتند روزی 

حاللیت طلب خواهند کرد. 

15 نکته از سخنان معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

نقش فناوری اطالعات در تحقق اقتصاد مقاومتی

پیش��ین  وزی��ر  واعظ��ی،  محم��ود 
 ارتباطات در مراسم معارفه محمدجواد 
آذری جهرمی گفت در برخی گروه ها و 
جریان ها شاهد ناسپاسی نسبت به این 
مهن��دس جوان بوده ایم. من ش��هادت 
می دهم همه اینها درس��ت نیس��ت و 
کار غیراخالق��ی درب��اره ایش��ان انجام 
شده اس��ت.  رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفت: در چهار س��ال گذشته کارهایی 
که انجام ش��ده است، محصول کار تیم 
وزارت ارتباطات بود، اما اگر مشکالتی 
بوده، من به ش��خصه مس��ئولیت آن را 
به عهده می گیرم. از همه فعالیت هایی 
که در طول این چهار س��ال انجام شده 
اس��ت، تش��کر و قدردان��ی می کنم، به 
خص��وص از هم��کاران بخش خصوصی 
که به ما اعتماد کردند.  وزیر ارتباطات 
دولت یازدهم افزود: خوشحالم از اینکه 
در طول فعالیت کاری خود میان بخش 
دولتی و خصوصی تفاوتی قائل نبودم، 
چرا که بخش خصوصی نیازمند حمایت 

برای شروع فعالیت و پیشروی است. 
واعظی با اشاره به اینکه در برخی از 
اهدافی که در س��ال 92 طراحی کرده 
بودیم، موفق ش��ده ایم، تصریح کرد: اما 
نباید به ش��رایط فعلی راضی باش��یم و 
الزم اس��ت در جهت خدمت به کشور 

و مردم تالش و فعالیت خود را بیش��تر 
کنیم. 

واعظی درباره اعتماد خود و دولت به 
آذری جهرمی گف��ت: در برخی گروه ها 
و جریان ها ش��اهد ناسپاسی نسبت به 
ای��ن مهندس ج��وان بوده ای��م که در 
دوران رأی گیری مجلس در شبکه های 
غیرواقعی  فعالیت ه��ای  ب��ه  اجتماعی 
پرداختند و من ش��هادت می دهم همه 
اینها درست نیس��ت و کار غیراخالقی 

درباره ایشان انجام شده است. 
جمهوری  ریاس��ت  نهاد  سرپرس��ت 
ادام��ه داد: آنچ��ه مه��م اس��ت اینکه 
مهن��دس جهرم��ی، ف��ردی دلس��وز، 
متدین، باانگیزه و عالقه مند و مس��ئول 
نسبت به کارشان هس��تند و امیدوارم 
به عنوان نخس��تین وزیر ج��وان بعد از 
انقالب، راه را برای همه جوانان کش��ور 
ب��از کنند و موفقیت ایش��ان در آینده، 

برای من روشن است. 
واعظ��ی ادام��ه داد: بای��د در تم��ام 
وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه ها از جوان��ان 

فعال استفاده شود. 
ه��م  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
بخش خصوص��ی و هم وزارت ارتباطات 
آماده اس��ت با یك مدیر جوان جهش 

خوبی داشته باشد. 

همچنی��ن محمدج��واد آذری جهرمی 
در مراس��م تودیع و معارفه وزرای س��ابق 
و جدی��د وزارت ارتباطات گفت به نحوی 
برنامه ری��زی کرده ایم ک��ه در پایان چهار 
س��ال دول��ت دوازدهم 20 هزار ش��رکت 
کسب وکار نوپا، هزار شرکت متوسط، 100 
ش��رکت بزرگ و 5 شرکت بین المللی به 
ص��ورت فعال در حوزه فن��اوری اطالعات 
حضور داش��ته باش��ند.  وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با اش��اره به اینکه ما در 
کش��ور مردم س��االری زندگی می کنیم، 
گفت: فرهنگ و امنیت در کشور ما مدیون 
حضور مردم است و بدون حضور آنان این 

فرهنگ و امنیت وجود ندارد. 
وی تأکید کرد: اگر بین مردم نارضایتی 
وجود داشته باش��د، مشکالت فرهنگی و 
امنیتی ده ها برابر می ش��ود و ما پش��توانه 

مردمی خود را از دست می دهیم. 
آذری جهرمی با اش��اره به اینکه یکی از 
مشکالت اصلی مردم در حال حاضر بیکاری 
 ICT اس��ت، گفت: ایجاد اشتغال در حوزه
در دنیا 2 درصد است که این رقم در ایران 
0.2 درصد برآورد ش��ده و این رقم نش��ان 
می دهد ظرفیت رشد 10 برابر در این حوزه 
وجود دارد و هم در برنامه شش��م توس��عه 
و ه��م در برنامه های رئیس جمهور یکی از 
محورهای ایجاد اشتغال حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات عنوان ش��ده اس��ت.  وی 
تصریح کرد: این حوزه ظرفیت ایجاد 100 
هزار ش��غل در س��ال را دارد و 17 درصد 
از فارغ التحصی��الن دانش��گاه ها به صورت 
مستقیم و غیر مس��تقیم در حوزه فناوری 
اطالعات تحصیل می کنند که این نیروهای 
فرهیخته کشور ظرفیت خوبی برای ایجاد 
اشتغال دراین حوزه هستند.  آذری جهرمی 
به برنامه چهار سال آینده وزارت ارتباطات 
اشاره کرد و گفت: در برنامه وزارت ارتباطات 
طوری برنامه ریزی شده است که در پایان 
این 4 سال 20 هزار شرکت کسب و کار نوپا، 
هزار ش��رکت متوسط، 100 شرکت بزرگ 
و 5 ش��رکت بین المللی به صورت فعال در 
حوزه فناوری اطالعات حضورداشته باشند.  
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان 
خود درباره فعالیت دکتر واعظی در وزارت 
ارتباطات نیز گفت: به قول یکی از مسئوالن 
کشوری، حذف اقداماتی که در چهار سال 
گذش��ته و دستاوردهایی که در این عرصه 
انجام ش��ده اس��ت، ما را به هزار سال قبل 
برمی گردان��د. او، دکت��ر واعظ��ی را فردی 
خس��تگی ناپذیر، منص��ف و دلس��وز مردم 
عنوان کرد و گفت: چهار سال در کنار دکتر 
واعظی کار کردن مانند چهار سال کالس 
درس دانش��گاه برای من ب��ود و درس های 

بسیاری در کنار دکتر واعظی آموختم. 

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

فضاسازی ها علیه جهرمی نادرست و 
غیراخالقی بود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

 ایجاد ۲۰ هزار شرکت کسب وکار نوپا
در ۴ سال

گمرک

گمرک ایران اعالم کرد
شرایط صادرات کاالهای قاچاق 

مکشوفه چیست؟ 
گم��رك ایران ش��رایط و ضوابط ص��ادرات اقالم 
قاچاق مکش��وفه را به گمرك های سراس��ر کش��ور 

ابالغ کرد. 
به گزارش  »فرصت امروز«، این ابالغیه براساس 
نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع 
تبص��ره 2 ماده 7 آیین نام��ه اجرایی مواد 55 و 5۶ 
مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز صادر ش��ده اس��ت. بر 
این اس��اس، ف��روش کاالهای قاچاق مکش��وفه در 
چارچ��وب ضواب��ط من��درج در قانون تأس��یس و 
آیین نام��ه معامالت س��ازمان جم��ع آوری و فروش 
ام��وال تملیکی و آیین نام��ه اجرایی مواد 55 و 5۶ 

قانون خواهد بود. 
ای��ن س��ازمان بالفاصله پ��س از تحویل کاالهای 
قاچاق مکشوفه، اطالعات کاالها را از طریق سامانه 
شناس��ه کاال ب��ه منظ��ور تعیی��ن ارزش کاالهای 
صادراتی با سامانه پنجره واحد گمرك ایران تبادل 
کرده و با استفاده از اطالعات مذکور، قیمت تجاری 
روز کاال را به عن��وان قیمت پایه فروش جهت طرح 

در مزایده تعیین می کند. 
با توجه به اینکه اکثر کاالهای قاچاق مکشوفه در 
ردیف کاالهای تولید خارج از کش��ور بوده و ارزش 
کاالهای صادراتی مندرج در پنجره واحد، براساس 
کااله��ای تولید داخل اس��ت، قیم��ت پایه فروش 
براس��اس نرخ روز مندرج در پنج��ره واحد گمرك 
توسط س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

محاسبه می شود. 
همچنین این س��ازمان موظف اس��ت با همکاری 
گمرك قبل از هر گون��ه اقدام در خصوص فروش، 
ضم��ن احراز ضوابط حاکم بر ص��دور کاال از جمله 
تعیی��ن مجاز، مجاز مش��روط، یاران��ه ای یا ممنوع 
بودن کاالی صادراتی، کد تعرفه گمرکی و عوارض 

صادراتی را به متقاضیان خرید اعالم کند. 
کاالی فروخته شده توسط سازمان اموال تملیکی 
به عن��وان کاالی ورود قطعی تلقی و با اس��تفاده از 
رویه صادرات از محل ورود قطعی، با رعایت ضوابط 

این دستورالعمل صادر می شود. 
میزان و نوع تضامینی را که خریدار در چارچوب 
ماده 7 آیین نامه اجرایی مکلف به سپردن آن است، 
به ط��ور دقیق در اس��ناد مربوط به ش��رایط فروش 

مندرج می شود. 
عبارت ه��ای »کاالی خری��داری ش��ده لزوما به 
خ��ارج از کش��ور ص��ادر می ش��ود و مناط��ق آزاد 
تجاری - صنعت��ی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد 
صادراتی محس��وب نمی شود« و »پس از ورود کاال 
ب��ه انبارهای موضوع ماده 2۳ قان��ون امور گمرکی 
مش��مول مقررات ام��ور گمرکی خواه��د بود« در 
آگهی ه��ای فروش و اس��ناد نقل و انتقال س��ازمان 

جمع آوری و فروش اموال تملیکی درج می شود. 
پس از انجام فرآیند فروش، کاال توس��ط سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی پلمب و با حضور 
خری��دار و به همراه نماینده حراس��ت س��ازمان به 
گمرك مورد نظر جهت صادرات منتقل می ش��ود. 
مس��یر و زمان حمل کاال، مش��خصات کاال، مالك، 
حامل و وس��یله نقلیه جهت انجام نظارت های الزم 
تا تاریخ ورود کاال به گمرك مقصد از سوی سازمان 
جم��ع آوری و ف��روش ام��وال تملیکی ب��ه نیروی 

انتظامی اعالم می شود. 
الزم به ذکر اس��ت قبل از ص��دور حواله فروش، 

خریدار موظف به معرفی گمرك صادراتی است. 
گم��رك ای��ران در ادامه آورده اس��ت که پس از 
تحویل کاال به انبارهای موضوع ماده 2۳ قانون امور 
گمرک��ی و تأیید و اعالم خ��روج کاالهای صادراتی 
توسط گمرکات ذی ربط، وجه نقد، ضمانت نامه های 
بانکی یا وثیقه ملکی س��پرده شده خریدار از سوی 

سازمان اموال تملیکی عودت داده می شود. 
همچنی��ن س��ازمان موظف اس��ت در حواله های 
فروش صادره عبارت »فروش به ش��رط صادرات« و 

نام گمرك صادرکننده کاال را قید کند. 
پس از صدور کاال توسط خریدار، گمرك موظف 
ب��ه اع��الم مراتب خ��روج قطعی کاال از کش��ور به 
سازمان اموال تملیکی است و خروج کاال از گمرك 

صرفاً از طریق رویه صادرات مجاز است. 
س��ازمان جمع آوری و فروش ام��وال تملیکی نیز 
مکلف اس��ت پس از تحوی��ل کاالهای موضوع ماده 
14 آیین نام��ه )کاالهای��ی که بنا به اعالم ش��رکت 
پخش فرآورده نفتی تشخیص داده نشده اند( ضمن 
ارسال نمونه نس��بت به انجام استعالم در خصوص 
تعیی��ن ماهی��ت کاال از کارگ��روه  »تعیین ماهیت 
فرآورده های  نفتی« موضوع ماده 12 دس��تورالعمل 
پیش��گیری از قاچ��اق و عرض��ه خ��ارج از ش��بکه 
فرآورده های نفتی اق��دام کند که موضوع این ماده 

صرفاً ناظر به کاالی قاچاق ورودی است. 
براس��اس این گزارش، صادرات این کاالها مطابق 
ترتیبات مقرر در این دستورالعمل انجام می شود و 
تعیین ماهیت در مرحله صادرات از طریق استعالم 
گمرك جمهوری اسالمی ایران از کارگروه مذکور در 
این ماده با رعایت الزامات دس��تورالعمل پیشگیری 
از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی 

صورت می پذیرد. 
گم��رك ایران این موارد را به گمرك های اجرایی 

ابالغ کرده است. 

یادداشت

3 نکته درباره ارز و یک نگرانی

1- نرخ ارز معلول نرخ تورم اس��ت نه عامل ایجاد تورم. 
البت��ه افزایش تورم می تواند ارز را گران کند به این دلیل 
که ارز هم در مقیاسی مثل چیزهای دیگر که از نرخ تورم 
اثر می پذیرد، می تواند بازخورد مشابهی نشان دهد. یعنی 
نرخ تورم قیم��ت ارز را باال ببرد و افزایش نرخ ارز تورم را 
ایجاد می کند. از زاویه ای این وضعیت مشابه مثل معروفی 
که درباره مرغ و تخم مرغ وجود دارد اما در نهایت آنچه به 
افزایش نرخ ارز دامن می زند همان افزایش نرخ تورم است. 
2- تک��رار تجربیات گذش��ته در ب��ازار ارز بعید به نظر 
نمی رس��د. نرخ ارز در یك ماه اخی��ر روند افزایش را طی 
کرده اس��ت و پاس��خ به این س��وال را می توان در همان 
تجربیات گذش��ته یافت. به طورمعمول دولت ها، نه صرفاً 
دولت های یازده��م و دوازدهم بلکه تمام دولت های پس 
از انقالب هر زمان که نیاز به نقدینگی داش��تند با تزریق 
دالرهای نفتی بازار را کنترل می کردند. اینکه ارز در بازار 
ایران گران ش��ود از زاویه ای به این عامل بازمی گردد که 
دول��ت تالش نک��رده با تزریق دالرهای نفت��ی نرخ ارز را 
کنترل کند و پایین نگه دارد. این مسئله بر کسی پوشیده 
نیس��ت و دولتمردان هم به آن اق��رار کردند. افزایش نرخ 
ارز در چند ده روز اخیر از این جنس هس��ت یا خیر؟ آیا 
نرخ ارز می تواند این ماهیت را حفظ کند؟ گذش��ت زمان 

پاسخ های ما به این سواالت را راستی آزمایی می کند. 
۳- آمارها نش��ان می دهد در ماه های گذش��ته از سال 
9۶، صادرات غیرنفتی کش��ور به می��زان 10 تا 12درصد 
کاهش یافته اس��ت. این موضوع مهمی است که دولت به 
دنبال جبران آن برآمده است. یکی از موانع رشد صادرات 
غیرنفتی نرخ غیرواقعی ارز است و احتمال دارد که دولت 
در این ع��دم کنترل بازار و عدم تزری��ق دالرهای نفتی، 
ب��ا فراهم کردن زمینه افزایش ن��رخ ارز، واقعی کردن آن 
را دنب��ال کند تا این اقدام کمک��ی برای افزایش صادرات 
غیرنفتی در کشور باشد. این مهم در حالی دنبال می شود 
که واقعی کردن نرخ ارز یکی از راه های کمك به صادرات 

غیرنفتی است نه تنها راه. 
- در هفته جاری مش��خص ش��د که دولت نرخ س��ود 
سپرده های بانکی را 15درصد در نظر گرفته است. تا پایان 
هفته سود سپرده های بانکی با نرخ قبلی محاسبه می شود 
و از ش��نبه هفته آینده نرخ جدید به س��پرده های بانکی 
اختصاص داده می ش��ود. این کاهش ناگهانی نرخ س��ود 
بانکی کار خردمندانه ای نیست و باید این مهم را به تدریج 
دنبال کنیم اما کاهش ناگهانی نرخ سود سپرده های بانکی 
به طور حتم بر بازار طال و ارز اثرگذار اس��ت. احتمال بروز 
بحران ه��ای جدی در این دو بازار وجود دارد. کاهش نرخ 
سود، س��رمایه های خرد مردم را از بانك ها خارج می کند 
ازآنجایی ک��ه هیچ بازاری تضمین های ب��ازار ارز و طال را 
ندارد، احتمال س��رمایه گذاری در این بازارها افزایش پیدا 
می کند و البته نبود سازوکار مناسب برای انتقال سرمایه 
به بخش تولید و عرصه ه��ای صحیح اقتصادی هم مزید 
بر علت اس��ت. برای سرمایه داران خرد راحت تر این است 
ک��ه طال و ارز بخرن��د و اگر این فرضیه ثابت ش��ود باید 
نگ��ران جهش های ناگهانی ن��رخ ارز بود؛ جهش هایی که 

بحران هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. 

جزییات نحوه تزریق ۸میلیارد یورو 
پول در اقتصاد ایران

مع��اون اداره تأمی��ن اعتب��ار ارزی بان��ك مرکزی از 
گشایش فاینانس ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی از سوی 
12 بان��ك ایرانی خبر داد و گفت پروژه ها پس از تأیید 

شورای اقتصاد، به طرف کره ای معرفی می شوند. 
حمید قنبری در گفت وگو با مهر، با تشریح جزییات 
فاینانس ۸ میلیارد یورویی کره ای ها برای اقتصاد ایران 
گفت: براس��اس قراردادی که میان ایران و کره جنوبی 
به امضا رسیده اس��ت، خط اعتباری برای تأمین مالی 
پروژه های تولیدی و عمرانی ایران در نظر گرفته شده و 
براساس آن، پروژه ها توسط طرف ایرانی مشخص و به 

طرف کره ای معرفی می شوند. 
او افزود: هر دستگاه اجرایی پروژه های اولویت دار خود 
را انتخاب کرده و اگر پ��روژه ای مربوط به وزارت نفت، 
پتروشیمی یا پاالیشگاه باشد، از سوی دستگاه مربوطه 
باید به تأیید برسد تا مشخص شود که جزو پروژه های 
اولویت دار آن وزارتخانه محس��وب می ش��ود. به عنوان 
مثال اگر مربوط به راه آهن یا صنعت راهس��ازی باشد، 
وزارت راه و شهرس��ازی باید اولویت آن را تأیید کرده و 
به عبارتی تأییدیه دستگاه ذی ربط خود را داشته باشد؛ 
آنگاه حسب مورد، اگر مصوبه شورای اقتصاد الزم باشد، 

این شورا، مصوبه مربوطه را صادر خواهد کرد. 
به گفته قنبری، بعد از طی همه مراحل مذکور، امکان 
استفاده از فاینانس برای پروژه فراهم می شود که البته 
سهمیه هر دستگاه نیز مشخص شود که چقدر در نظر 
گرفته شده است. پس از آن، پروژه برای تأمین مالی به 

طرف کره ای معرفی می شود. 
وی گفت: بعد از معرفی از سوی ایران، بانك کره ای، 
قرارداد مخصوص را برای هر پروژه و طرح، منعقد کرده 
و تأمی��ن مالی هر پروژه را صورت می دهد؛ به این معنا 
که مجموع خط اعتباری کره که معادل ۸میلیارد یورو 

است، مورد استفاده قرار گیرد. 
او خاطرنش��ان کرد: 12بانك ایران��ی در حال حاضر 

می توانند این تسهیالت را دریافت کنند. 
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تازه تری��ن آم��اری که بانک 
مرک��زی براس��اس داده ه��ای 
سامانه ثبت معامالت امالک و 
مستغالت کشور منتشر کرده، 
نشان می دهد که در مردادماه 
امسال متوسط قیمت یک متر 
مربع زیربنای واحد مس��کونی 
معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملک��ی تهران حدود 
4میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان 
بوده که در مقایسه با تیرماه تا 
یک درصد و نس��بت به مرداد 
س��ال گذش��ته ت��ا ۶.۲درصد 

افزایش قیمت دارد. 

منطقه 6 بیشترین رشد 
متوسط قیمت را ثبت کرد

بیش��ترین رش��د متوس��ط 
قیم��ت در ماه مورد بررس��ی 
نس��بت به مرداد سال گذشته 
ب��ه منطق��ه ش��ش ب��ا حدود 
۱۱.۶درصد و بیشترین کاهش 
به منطق��ه ۲۲ ب��ا ۰.4درصد 
تعل��ق دارد. در می��ان مناطق 
ش��هرداری  بیس��ت ودو گانه 
متوس��ط  باالتری��ن  ته��ران، 
قیمت ی��ک مترمربع زیربنای 
مس��کونی معامله ش��ده حدود 
۹ میلی��ون و ۹۰۰ هزار تومان 
در منطق��ه ی��ک  )۱.۱درصد 
رش��د( و کمتری��ن آن حدود 
۲میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان 
و در منطق��ه ۱۸ )۵.۵درص��د 
افزایش( است، اما در مردادماه 
معام��الت  تع��داد  امس��ال 
آپارتمان ه��ای مس��کونی ب��ه 
حدود ۱۷ ه��زار و ۹۸4 واحد 
رس��یده که در مقایس��ه با ماه 
مش��ابه س��ال قبل ۶.۱درصد 

افزای��ش دارد. بررس��ی توزیع 
تع��داد واحده��ای مس��کونی 
معامله ش��ده ب��ه تفکیک عمر 
بنا نیز از این حکایت دارد که 

واحدهای تا پنج سال ساخت 
با س��هم 4۶.۷درصد بیشترین 
معامله شده  واحدهای  از  سهم 
را به خود اختص��اص داده اند 

ک��ه در مقایس��ه ب��ا مردادماه 
سال گذشته 4.۸ واحد درصد 
کاه��ش دارد و در مقاب��ل به 
س��هم واحدهای با قدمت ۶ تا 

۱۰ س��ال و بیش از ۱۵ سال 
افزوده شده است. 

منطقه 5؛ پرمعامله ترین 
جزیی��ات معام��الت انج��ام 
شده براس��اس مناطق مختلف 
ش��هرداری ته��ران نیز نش��ان 
می ده��د ک��ه از بی��ن مناطق 
با  بیس��ت ودوگانه، منطق��ه ۵ 
۱۵.۸ درص��د از کل معامالت 
بیش��ترین تع��داد قراردادهای 
مبایعه نامه را دارا بود. همچنین 
مناطق 4 و ۲ با س��هم های ۱۱ 
رتبه ه��ای  در  ۹.۹درص��د  و 
بعدی قرار دارن��د. در مجموع 
۷۳درصد از کل تعداد معامالت 
انجام ش��ده در ته��ران ب��ه ۱۰ 
منطقه و ۲۷درصد دیگر به ۱۲ 
منطق��ه باقی مان��ده اختصاص 
دارد. در مجم��وع در پنج ماهه 
اول سال جاری تعداد معامالت 
آپارتمان های مس��کونی تهران 
حدود ۶۹ ه��زار واحد بوده که 
نس��بت به پنج ماهه اول سال 

قبل ۱.۵درصد رشد دارد. 
در این مدت متوسط قیمت 
ی��ک متر مرب��ع بن��ای واحد 
از طریق  معامله شده  مسکونی 
بنگاه ه��ای معام��الت ملک��ی 
در ته��ران 4میلی��ون و ۵۰۰ 
ه��زار توم��ان بوده که رش��د 
تح��والت  دارد.  ۵.۵درص��دی 
اج��اره به��ای مس��کن نیز در 
مردادماه بیانگر آن اس��ت که 
ش��اخص کرایه مسکن اجاری 
در ته��ران ۸.۱درصد و در کل 
مناطق شهری تا ۷.4درصد در 
مقایس��ه با مرداد سال گذشته 

افزایش دارد. 

رئیس مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار گف��ت با توجه ب��ه اینکه نرخ 
بی��کاری جمعیت جوان کش��ور بیش از 
دو برابر نرخ بیکاری کل اس��ت، بنابراین 
وضعیت بی��کاری در نقط��ه بحرانی قرار 

دارد. 
در  میرفالح نصی��ری  س��یدنعمت اهلل 
گفت وگ��و با خبرنگار مه��ر، درباره نقطه 
بح��ران بی��کاری در منظ��ر آم��ار گفت: 
براساس آنچه کارشناسان سازمان جهانی 
کار  )ILO( اع��الم می کنند در صورتی 
که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در 
کشوری بیش از دوبرابر نرخ بیکاری کل 
باش��د، می توان گفت وضعیت بیکاری در 
آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد. وی 
با بیان اینکه س��ازمان جهانی کار، گروه 
س��نی جوان��ان را بین ۱۵ تا ۲4 س��ال 
تعریف می کند، افزود: البته این س��ازمان 
بین الملل��ی اختی��ار تعریف گروه س��نی 
جوانان را ب��ه خود کش��ورها هم محول 
کرده و این اختیار را به کشورها می دهد 
تا بنا به تشخیص شاخص های جمعیتی، 
گروه سنی جوانان را تعریف کند. رئیس 
مرک��ز آمار و اطالع��ات راهبردی وزارت 
کار، تعری��ف جمعی��ت جوان در کش��ور 
را به اس��تناد مراجع ذی صالح )سازمان 
سابق ملی جوانان( ۱۵ تا ۲۹ سال عنوان 
کرد و گفت: نرخ بیکاری کش��ور در این 
گروه س��نی تا پایان س��ال ۹۵ در حالی 
معادل ۲۵.۹درصد است که نرخ بیکاری 
کل جمعیت در س��ن کار کش��ور در ۱۲ 
ماه منتهی ب��ه ۹۵ به میزان ۱۲.4درصد 
اعالم شد. میرفالح نصیری گفت: بنابراین 
ب��ا توجه به اینکه نرخ بی��کاری جمعیت 
جوان کش��ور بیش از دوبرابر نرخ بیکاری 
کل است از همین حیث وضعیت بیکاری 
امروز در نقطه بحرانی قرار دارد، همانطور 
که ش��خص رئیس جمهور نیز بیکاری را 
بزرگ تری مسئله دولت عنوان کرد. البته 
بسیاری از کش��ورهای اروپایی نیز با این 
بحران مواجه هس��تند. وی همچنین به 
افزایش انتظار جوانان از شغل اشاره کرد 
و گف��ت: یکی از چالش های بخش عرضه 
نیروی کار کش��ور افزایش انتظار جوانان 
از اش��تغال اس��ت. امروز ب��ه دلیل اینکه 
اغلب جوانان تحصیالت دانشگاهی دارند، 

بسیاری از ش��غل ها را در شأن اجتماعی 
خ��ود نمی بینند و بس��یاری از جوانان با 
همی��ن ذهنیت فرصت های ش��غلی خود 
را رد می کنن��د. این یک��ی از چالش های 
بخش عرضه نیروی کار کش��ور محسوب 
می شود. میرفالح نصیری ادامه داد: یکی 
دیگر از چالش های س��مت عرضه نیروی 
کار عدم ناس��ازگاری بین مهارت جوانان 
بیکار و تقاضای بنگاه ها است. وی با بیان 
اینکه فرد بیکار باید دارای س��ه شاخص 
باش��د، گفت: »آماده به کار بودن«، »در 
جست وجوی کار بودن« و در نهایت »تن 
به کار دادن« س��ه ش��اخصه ای است که 
یک فرد بیکار باید داش��ته باش��د. رئیس 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
گفت: در کش��ورهای اروپایی اگر فرصت 
ش��غلی برای فردی ایجاد ش��ود، اما فرد 
بیکار تن به آن شغل ندهد، وی یک فرد 
بیکاری تلقی نمی ش��ود در حالی  که در 
کش��ور ما بسیاری از جوانان هر شغلی را 

در شأن و منزلت خود نمی بینند. 

 تثبیت نرخ بیکاری بلندمدت طی 
۱۰ سال گذشته

میرفالح نصی��ری »بی��کاری بلندمدت« 
را یک��ی دیگر از ش��اخص های آمارگیری 
نی��روی کار عنوان کرد و گف��ت: بیکاری 
بلند مدت ب��ه فردی اطالق می ش��ود که 
طول مدت بیکاری وی بیش از یک س��ال 
باشد و این فرد در آمار بیکاران بلندمدت 
ق��رار می گیرد. وی ش��اخص نرخ بیکاری 
بلند م��دت را در ای��ران قاب��ل قبول اعالم 
کرد و گفت: طبق آمار رسمی از سال ۸4 
تاکنون باوجود رش��د سمت عرضه نیروی 
کار، اما خوشبختانه نرخ بیکاری بلندمدت 
کنترل ش��ده، ب��ه  طوری که ای��ن نرخ از 
4.۳درصد در سال ۱۳۸4 به 4.۲درصد در 
سال ۱۳۹4 کاهش داش��ته است. رئیس 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
با بیان اینکه از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۳ 
ه��زار و ۳۹۸ نفر بیکار منتهی به اس��فند 
۹۵ ح��دود یک میلیون ت��ا یک میلیون و 
۵۰ هزار نفر در جمعیت بیکاری بلندمدت 
ق��رار دارند، گفت: ای��ن میزان طی حدود 
۱۱ سال گذش��ته بین ۳۷ تا ۳۸درصد از 

جمعیت بیکار تقریبا ثابت بوده است. 

رئیس مرکز آمار وزارت کار اعالم کرد 

نقطه بحرانی بازار کار از منظر آمار

بیشترین افزایش قیمت مسکن در کدام منطقه تهران است؟ 

رشد 6.1درصدی خرید مسکن در مرداد امسال
حمل و نقل ریلی

در دیدار با هیات چینی مطرح شد
توسعه ۹ هزار کیلومتری شبکه 

ریلی کشور
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در دی��دار با هیاتی از 
کش��ور چین گفت که در حال حاضر ایران دارای ۱۳ 
هزار کیلومتر ش��بکه ریلی است و به منظور گسترش 
آن ۹ ه��زار کیلومتر دیگر در برنامه س��اخت گنجانده 
شده است که بخشی از آن قطارهای سریع السیر است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« به نق��ل از روابط عمومی 
شرکت س��اخت و توسعه زیرس��اخت های حمل و نقل 
کشور، به منظور سرمایه گذاری و احداث خطوط ریلی 
هیاتی از کش��ور چین با معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
دی��دار کردند. خیرال��ه خادمی در این دیدار توس��عه 
خطوط ریلی را از اولویت های مهم دولت ایران برشمرد 
و گف��ت: هم اکن��ون بی��ش از ۱۳ ه��زار کیلومتر خط 
ریلی در ایران موجود اس��ت و طب��ق برنامه ریزی های 
صورت گرفته بنا است تا ۹هزار کیلومتر دیگر نیز به این 
شبکه افزوده شود. وی افزود: بخشی از این مسیرها به 
صورت سریع الس��یر پیش بینی ش��ده است و نخستین 
خط ریلی سریع الس��یر نیز با همکاری کشور چین در 
مس��یر تهران- قم- اصفهان در حال اجرا است. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی پیش��نهاد هم��کاری در احداث 
قطار سریع الس��یر تهران- مشهد را مطرح کرد و گفت: 
این مس��یر به طول ۹۰۰کیلومتر پایتخت را به ش��هر 
مقدس مش��هد متصل می کند و از نظر تس��هیل سفر 
زوار ثامن الحجج از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. 
وی همچنین احداث قطار سریع السیر تهران- تبریز را 
پروژه دیگری دانست که قابلیت سرمایه گذاری دارد و 
عنوان کرد: این خط ریلی نیز به طول ۷۰۰کیلومتر به 
دلیل اتصال به کش��ور ترکیه از اهمیت برخوردار است 
و ایجاد این خط ریلی سریع السیر در کنار خط موجود 
از نظ��ر اقتص��ادی و تجاری مهم اس��ت. در ادامه این 
جلسه نماینده شرکت چینی از تمایل این کشور برای 
همکاری در احداث زیربناهای حمل و نقل کش��ور خبر 
داد و گفت: بعد از رفع تحریم ها شرایطی فراهم شد تا 
بتوانیم با ایران همکاری بیشتری داشته باشیم. وی در 
خصوص فاینانس در این پروژه ها تاکید کرد: پیشنهاد 
م��ا احداث این خطوط ب��ه روش تهاتر با نفت و انتقال 
تکنولوژی ساخت به ایران است که البته برای اجرایی 
ش��دن آن نیاز به حمایت انجمن توسعه فاینانس چین 
داری��م. در پایان این جلس��ه مقرر ش��د طرف چینی 
پیش��نهادات خود را به صورت مکتوب جهت بررس��ی 

بیشتر ارائه دهد. 

یادداشت

انرژی

رعایت استاندارد جهانی؛ ضرورت 
صادرات در پسابرجام

یک��ی از ضرورت ه��ای ص��ادرات در پس��ابرجام و 
فراهم س��ازی زمین��ه بازگش��ت محص��والت ایرانی به 
سبد وارداتی کش��ورهای اروپایی و آمریکایی، حرکت 
ش��رکت های صادراتی و تولیدی طبق اس��تانداردهای 
جهانی است. امروزه با توجه به رقابت بازارهای پیرامونی 
برای خرید کاالهای کش��اورزی و غذایی ایران، باید به 
سمت و س��وی ارتقای شاخص های کیفی پیش رویم. 
مان��دگاری در بازارهای هدف کش��ورهای پیش��رفته 
و در حال توس��عه ش��رق و جنوب ش��رق آسیا و حتی 
در بازارهایی مانند روس��یه و کش��ورهای عربی حوزه 
خلیج فارس، به روزرس��انی تولیدات کشاورزی و غذایی 
طبق استانداردهای کیفی و بهداشتی و ارائه محصوالت 
در بسته بندی مناسب و جذاب و قابل عرضه در شبکه 
توزی��ع و فروش در بازارهای هدف اس��ت. تولیدکننده 
و صادرکنن��ده ایران��ی باید با فروش مس��تمر و پایدار 
محصوالتش مش��روط ب��ر تولید محص��ول باکیفیت، 
نگهداری مناس��ب آن و عرضه قابل قبول محصوالت با 
بسته بندی صحیح و استاندارد و قیمت رقابتی شرایط 
حضور و فعالیت بیش��تر در این بازارها را فراهم سازد. 
عادت ه��ای تولیدکنن��ده و صادرکنن��ده ایرانی از بعد 
شاخص های کیفی همچون بسته بندی و استانداردهای 

بهداشتی کاال سطح مناسبی ندارد. 

حضور موفق در بازارهای صادراتی 
بدون برندینگ میسر نیست

برندینگ الزمه حضور موفق در بازارهای صادراتی 
اس��ت و محص��والت معدن��ی کش��ورمان تاکنون در 
بازارهای بین المللی به حق مسلم خود دست نیافته اند. 
حاکمیت نقش مهمی در تداوم سیاست های اقتصادی 
توسعه تجارت در چارچوب ایجاد برندینگ در فرآیند 
تجاری سازی دارد. قطع مناسبات تجاری و اقتصادی 
با هر یک از کش��ورهای جهان، تمام محاس��بات یک 
فعال تجاری یا مجموعه ای از دست اندرکاران صادرات 
و واردات را بره��م می زند، بنابرای��ن حاکمیت نقش 
کلیدی در گس��ترش تج��ارت بین الملل می تواند ایفا 
کن��د. امروز کاالهای تج��اری در نقاط مختلف جهان 
دارای مش��خصه خود اس��ت، موضوع ص��دور کاالی 
حالل برای کش��ورهای اس��المی از جمله در منطقه 
خلیج ف��ارس از جای��گاه مهمی برخوردار اس��ت، در 
عین حال داش��تن گواهی های بین المللی تولید برای 
کشورهای صنعتی اولویت خود را دارد. واقعیت اینکه 
دول��ت یازده��م، در مناس��بات بین الملل��ی در قالب 
توافق برجام یک گام مهم برداش��ت و انتظار می رود 
در ش��رایط امروز بخش دولت��ی و خصوصی در قالب 
برندینگ تولیدات خود را به بازارهای هدف برسانند. 
امروز برندینگ می تواند تا ۸۰درصد دارایی نامشهود 
یک بنگاه اقتصادی نقش داش��ته باشد و این موضوع 
اهمی��ت آن را مح��رز می کند. موض��وع برندینگ در 
دنی��ا جایگاه خود را یافت��ه و چنانچه بخواهیم با دنیا 
مبادالت تجاری داشته باشیم، ناگزیر از اجرای قواعد 
آن هس��تیم و مس��ئله برند به عنوان ی��ک اصل مورد 

پذیرش قرار دارد. 
منبع: ایرنا

نفت سبک ایران رکورددار کاهش قیمت
قیمت نفت خام سبک ایران به زیر 
بشکه ای 5۰دالر عقب نشینی کرد

قیمت نفت خام س��بک ای��ران در هفته منتهی به 
۱۸ آگوس��ت )۲۷ م��رداد( با یک دالر و ۶۳ س��نت 
کاه��ش ب��ه قیمت بش��که ای 4۹ دالر و ۷۶ س��نت 
معامله ش��د. در هفته مورد بررس��ی، همه نفت های 
ش��اخص در بازارهای جهانی روندی نزولی داشتند، 
به طوری که نفت س��بک ایران با بش��که ای یک دالر 
و ۶۳ س��نت رکورددار افت قیمت ها شد. نفت دبلیو.

تی.آی  )WTI( آمری��کا در رده دومین افت قیمت 
قرار داشت و بدین ترتیب نرخ آن بشکه ای یک دالر 
و ۶۱ س��نت کاهش یاف��ت. برخی رخداده��ا مانند 
افزایش تولید نفت آمریکا و افزایش عرضه نفت خام 
ذخیره ش��ده در نفتکش ها باعث ایجاد نفت مازاد در 
بازار و کاهش قیمت نفت خام ش��د. بر این اس��اس، 
تولی��د نفت خ��ام آمریکا با افزایش ۸۰ هزار بش��که 
به ۹.۵ میلیون بش��که در روز رس��ید. در این میان، 
معامله گران اقدام به کاهش س��طح ذخیره سازی در 
نفتکش ه��ا در دریای ش��مال کردند. ع��الوه بر این، 
پیش بینی می ش��ود در سه ماهه س��وم سال جاری، 
ب��ا انج��ام تعمیرات فصل��ی در برخی پاالیش��گاه ها، 
تقاضا برای نفت خام با کاهش روبه رو ش��ود. س��طح 
ذخیره س��ازی تجاری نفت خام آمریکا با کاهش ۸.۹ 
میلیون بش��که به 44۶.۵ میلیون بشکه تنزل یافت. 

محمود بازاری
مدیرکل دفتر صادرات کاالی سازمان توسعه تجارت ایران

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

جدول عملکرد معامالت مسکن در تهران

نمودار توزیع منطقه ای معامالت مسکن



استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  
)IFRS( ب��ه مجموعه ای از اس��تانداردهای 
حسابداری گفته می ش��ود كه توسط هیات 
 )IASB( استانداردهای حسابداری بین المللی
تدوین ش��ده اند. هدف این استانداردها، تهیه 
صورت ه��ای مال��ی ش��ركت ها در قالب یك 
اس��تاندارد جهانی اس��ت و تاكن��ون بیش از 
149 كشور IFRS را برای گزارش دهی مالی 
شركت های خود الزامی دانسته اند. در همین 
زمین��ه، مركز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی در تازه ترین مطالعه ای كه در این باره 
انجام داده، اعالم كرده اس��ت كه صورت های 
مالی جدید بانك ها باید پ��س از انجام 1۶9 
تغییر ك��ه 1۶ مورد آن بنیادین و طبق نظام 
بانکداری بدون ربا اس��ت و همچنین اعمال 

1۰۰ تغییر جزیی، تنظیم و ارائه شود. 
به گزارش »فرصت امروز« در گزارش مركز 
پژوهش های مجلس با عنوان »نکاتی پیرامون 
مرج��ع تدوین اس��تانداردهای گزارش��گری 
بانك ها« آمده اس��ت: یک��ی از وظایف بانك 
مركزی براس��اس قانون پولی و بانکی كشور 
مصوب س��ال 1۳۵1، نظارت بر تأس��یس و 
فعالیت بانك ها و موسس��ات اعتباری كشور 
اس��ت. الزمه نظارت بانك مركزی دارا بودن 
اطالعات كامل، صحیح و به موقع از عملکرد 
بانك ها و موسس��ات اعتب��اری تحت نظارت 
اس��ت.  یک��ی از مهم تری��ن مج��اری تولید 
اطالعات توسط بانك ها و موسسات اعتباری، 
 صورت های مالی ساالنه است؛ اگرچه اطالعات 
ارائه شده در صورت های مالی به روز نیست، 
اما از آن جهت كه توس��ط موسسات مستقل 
حسابرسی می شود، اطالعات ارائه شده در آن 
قابل اعتناس��ت، لذا نحوه تدوین صورت های 
مالی و نحوه حسابرسی آنها از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
بان��ك مركزی با هدف تهی��ه صورت های 
مال��ی اس��تاندارد و بهب��ود گزارش��گری در 
افش��ای اطالعات و ایجاد قابلیت مقایسه در 
صورت های مالی بانك ها و موسسات اعتباری 
و نی��ز مطابقت حس��ابداری بانك ها با قانون 
عملی��ات بانکی بدون رب��ا،  صورت های مالی 
نمونه همگرا ب��ا اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مال��ی )IFRS( را به بانك های 
دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابالغ 
كرد و كلیه بانك ها موظف شدند صورت های 
مالی منته��ی به پایان س��ال 1۳94 خود را 
براس��اس این صورت های مالی نمونه جدید 

تنظیم كنند. 
اگرچه صورت های مالی نمونه ابالغ ش��ده 
توس��ط بانك مركزی نیز با اس��تانداردهای 
IFRS فاصل��ه دارد، اما ابالغ این صورت های 
مال��ی نخس��تین گام ب��رای تطابق ب��ا این 
اس��تانداردها اس��ت، چ��را كه پیاده س��ازی 
استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت 
دفعی ممکن نیس��ت و ای��ن اقدام باید مانند 
تجربه همه كش��ورهای دنیا طی یك فرآیند 

تدریجی انجام شود. 

همچنین ممکن اس��ت این اق��دام تبعات 
س��همگینی برای صورت ه��ای مالی بانك ها 
داشته باش��د و ضروری است تهمیدات الزم 
اندیشیده شود. با این حال، صورت های مالی 
ابالغ ش��ده توس��ط بانك مركزی نسبت به 
صورت ه��ای مالی قبلی در 1۶9 مورد تفاوت 
دارد ك��ه 1۶ مورد از آنه��ا تغییرات بنیادین 
و متناس��ب با نظام بانکداری بدون ربا است 
ك��ه برای نخس��تین بار بعد از گذش��ت ۳۲ 
س��ال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون 
ربا در ارتباط با آن چاره اندیش��ی شده است. 
اهم این موارد عبارتند از اضافه شدن صورت 
عملکرد سپرده های س��رمایه گذاری، اصالح 
افش��ای درآمد تسهیالت و س��رمایه گذاری، 
اصالح نحوه محاسبه سهم منابع از درآمدهای 
مشاع و نحوه محاس��به حق الوكاله و كارمزد 
قرض الحسنه.  همچنین 1۰۰ مورد تغییرات 
جزیی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته 
است، مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به 
روش مستقیم، افشای دارایی های غیرعملیاتی 
بانك، افش��ای كیفیت س��ود، افش��ای كامل 
معامالت اش��خاص مرتبط و معامالت درون 

گروه��ی و نیز ۵۳ مورد از تغییرات در جهت 
همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است 
مانند افشای ریس��ك های چهارگانه صنعت 
بانک��داری  )عملیاتی، نقدینگ��ی، اعتباری و 

بازار(.
بررسی فنی

الزم��ه نظارت بان��ك مركزی ب��ر بانك ها 
عملک��رد حرفه ای مدی��ران و حسابرس��ان 
داخلی بانك در گزارشگری مالی و بعد از آن 
عملکرد حرفه ای حسابرسان خارجی بانك ها 

در بررس��ی صورت های مالی بانك هاست. در 
صورتی كه صورت های مالی بیانگر اطالعات 
ضروری مورد نیاز بانك مركزی نباشد، عمال 
بخشی از فرآیند نظارت غیرعملی یا با هزینه 
باال ب��رای بانك مركزی ممکن خواهد بود. از 
آنجایی كه تش��خیص بانك مركزی به عنوان 
مق��ام ناظر دال بر این اس��ت كه صورت های 
مال��ی قبلی ك��ه در حال حاضر م��ورد نظر 
سازمان حسابرس��ی و سازمان بورس و اوراق 
بهادار اس��ت زمینه افشای اطالعات ضروری 
را فراه��م نمی كن��د، لذا الزمه پاس��خگویی 
بانك مرك��زی در ارتباط با نظارت بر بانك ها 
و مؤسسات اعتباری این است كه هم از جهت 
قانونی و هم از جهت همکاری سایر دستگاه ها 
ای��ن امکان فراهم باش��د كه بان��ك مركزی 
حداقل ضوابط ناظر بر افشای اطالعات توسط 
بانك ه��ا در قالب صورت های مالی یا س��ایر 

مجاری را تعیین و ابالغ كند. 
عالوه ب��ر تدوین صورت ه��ای مالی نمونه 
توسط بانك مركزی، از آنجایی كه در صورتی 
كه حسابرسان بانك ها به وظیفه حرفه ای خود 
عمل نکنند، نظارت بر بانك ها توس��ط بانك 

مركزی دشوارتر خواهد شد. بانك مركزی باید 
توان نظارت بر حسابرسان بانك ها و موسسات 
اعتباری را نیز داش��ته باشد و چارچوب عمل 
آنها را نیز مشخص كند، زیرا در شرایط فعلی 
اظهارنظر حسابرسان در ارتباط با صورت های 
مالی بانك ها عموما »غیرمقبول« و مشروط به 
بندهای متعدد و مبهم و همراه با كلی گویی 
و بعضا بدون محاس��به و ذكر ارقام است كه 
اعتبار صورت های مالی را به ش��دت مخدوش 
ساخته و اطمینان استفاده كنندگان را سلب 
می كند و زمینه نظارت بانك مركزی را فراهم 
نمی كند، این درحالی اس��ت كه در س��طح 
بین المللی و در ارتباط با شركت های پذیرفته 
ش��ده در بورس ه��ای اوراق به��ادار به وی��ژه 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباری، انتشار گزارش 
حسابرسی غیرمقبول اصوال جایگاهی ندارد و 
همین موضوع به یکی از موانع اصلی تعامالت 
بین المللی بانك های ایرانی تبدیل شده است. 

پیشنهادها
در پایان گزارش مركز پژوهش های مجلس، 
پیشنهاد شده است كه برای رفع مشکل یاد 

شده این اقدامات انجام شود. 
1 - برطرف ش��دن ابه��ام قانونی و تعیین 
بانك مركزی به عن��وان مرجع قانونی تدوین 
استانداردهای گزارشگری مالی برای بانك ها 
و موسس��ات اعتب��اری ب��ا توجه ب��ه وظیفه 
نظارتی بانك مرك��زی و اقدامات قابل تقدیر 
انجام شده در سال های اخیر در حوزه تدوین 

استانداردهای گزارشگری. 
۲ - تدوین اس��تاندارد حس��ابداری توسط 
س��ازمان حسابرس��ی و بانك مركزی جهت 
بهبود عملکرد حسابرسان بانك ها متناسب با 

نیازهای بانك مركزی. 
۳ - نظارت جدی بانك مركزی بر عملکرد 
حسابرسان بانك ها با تشکبل كمیته نظارت بر 

عملکرد حسابرسان در بانك مركزی.
4- اجرای دقیق دستورالعمل »طبقه بندی 
دارایی ه��ای موسس��ات اعتب��اری و نح��وه 
محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول« با 
همکاری بانك مركزی و سازمان حسابرسی و 
حسابرسان مستقل بانك ها با توجه به فرآیند 

استمهال تسهیالت در سال های گذشته. 
۵ - حسابرس��ی دقیق تر معامالت بانك ها 
جهت تش��خیص درآمدهای شناسایی شده 
برخالف اصول و استانداردهای حسابداری و 
مق��ررات بانك مركزی و بدون ورود جریانات 

نقدی مناسب )تحقق نیافته(. 

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

5پیشنهادبرایحلمناقشهصورتهایمالیبانکها  نخستین کنفرانس حرفه ای تحول 
دیجیتالی با حمایت بانک انصار 

برگزار شد
نخس��تین كنفرانس حرفه ای تح��ول دیجیتالی با 
حمایت بانك انصار و با حضور صاحب نظران، اساتید 
فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیران و كارشناس��ان 
تخصصی از تاریخ یکم تا دوم ش��هریورماه جاری در 
هتل المپیك برگزار ش��د.  به گزارش اداره كل روابط 
عمومی و تبلیغات، بانك انصار در راستای حمایت از 
مجموعه های دانش بنیان و نخبگان فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات و تحقق برنامه های تحولی این بانك در 
حوزه فن��اوری ارتباطات و اطالع��ات و همچنین به 
منظور توسعه خدمات بانکداری الکترونیك، به ویژه در 
زمینه درگاه های بانکی )اینترنت بانك، موبایل بانك، 
تلفن بانك، آنی بانك( وPayment Gateway، از 
برگزاری نخستین كنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی 
حمایت كرد.  این گزارش می افزاید: در این كنفرانس 
مهم ترین عناوین مطرح ش��ده توس��ط اساتید حوزه 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات در م��ورد، كیفیت 
الکترونیکی: تحولی در كیفیت خدمات غیرحضوری، 
اقتصاد دیجیتالی، روند های عمده تکنولوژی در دنیا 
و تحلیل آثار آن بركس��ب و كارها، رونق بخش كسب 
وكارهای داده محور، FinTech، نقش و كاركردهای

Tmo  در جاری س��ازی تح��ول، الزامات یك تحول 
دیجیتالی موفق )تصویرس��ازی در قالب ره نگاشت(، 
انق��الب صنعتی چهارم )دیجیتالیزه ش��دن زنجیره 
تأمی��ن(، راهبردهای تح��ول دیجیتال��ی، مدیریت 
فرآیند های كس��ب وكارهای Bpm الزمه موفقیت 
در تحول دیجیتالی س��ازمان ها، هوش كس��ب و كار 
مزیت رقابتی در عصر دیجیتال، تفکر سیس��تمی در 
تحقق تحول دیجیتالی، نقش كس��ب و كارهای نوآور 
در تحول دیجیتال، اینترنت اشیا، بازاریابی دیجیتالی، 
اینترنت اش��یا در صنعت بانکداری، تحولی در دنیای 
دیجیتال بوده اس��ت و با برگزاری كارگاه های جانبی 
ب��ا موضوعاتی از قبیل كیفی��ت رابطه عامل كلیدی 
موفقی��ت در مدیریت زنجیره تأمی��ن، فناوری های 
شناس��ایی و ردیابی در زنجیره تأمین و لجس��تیك، 
كاربردهای اینترنت اش��یا در تولید و زنجیره تأمین، 
لجستیك معکوس، توسعه توانمندی تأمین كنندگان 
ضروری برای بهبود زنجیره تأمین، نقش فناوری ابر 
در تحول دیجیتالی، مدیریت لجس��تیك در زنجیره 
تأمین، نقش ارزهای رمزگذاری ش��ده و زنجیره های 
بلوكی در آین��ده فناوری های مالی و اقتصاد جهانی، 
ارائه م��دل تلفیقی برای انتخ��اب و ارزیابی عملکرد 
تأمین كنن��دگان فعالی��ت لجس��تیك در صنای��ع 
خودرو س��ازی )مطالعه موردی ش��ركت س��اپکو( و 
ارزیابی عملکرد شركت های پخش دارو با استفاده از 
روش تحلیل پوشش��ی داده ها با رویکرد چابك سازی 
)مطالعه موردی ش��ركت داروسازی كاسپین تأمین( 

این كنفرانس پس از دو روز به كار خود پایان داد. 
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خبرنــامه

افتتاح مجموعه ورزشی چند منظوره در 
شهرستان خمین با حمایت بانک آینده

مجموعه ورزش��ی چند منظوره ش��هدای شهابیه واقع 
در روستای شهابیه شهرس��تان خمین با حضور تعدادی 
از مس��ئوالن استانی، مدیران ورزشی، مدیران بانك آینده 
و نیز جمعی از اهالی منطقه روز دوش��نبه، ۶ شهریورماه 
افتتاح شد.  به گزارش روابط عمومی بانك آینده، این بانك 
در س��ال 1۳9۵، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود و با هدف گسترش زیرساخت های ورزشی، به ویژه در 
مناطق كم  برخوردار كشور، تکمیل این مجموعه ورزشی را 

در دستور كار خود قرار داد. 
مجموعه ورزشی ش��هدای شهابیه، به عنوان تنها سالن 
ورزشی این روس��تا دارای سالن های ورزشی چندمنظوره 
شامل فوتبال، فوتس��ال، بس��کتبال، والیبال، بدمینتون، 
تنیس روی میز و نیز امکاناتی نظیر رختکن، تأسیس��ات، 
س��رایداری است كه عملیات تکمیلی آن در سال 1۳9۵، 
در وس��عتی بالغ بر 14۰۰ مترمربع زیربنا و توس��ط بانك 
آینده آغاز شده و مطابق با برنامه ریزی صورت  پذیرفته، روز 
گذشته و در آستانه عید سعید قربان به بهره برداری رسید.

  گفتنی اس��ت بان��ك آینده عالوه بر حض��ور مؤثر در 
بازار پولی كش��ور، تالش دارد تا در عرصه مسئولیت های 
اجتماعی نی��ز به نوبه خود، نقش مؤث��ری ایفا كند كه بر 
همین اساس، ساخت ورزشگاه مذكور و نیز احداث هشت 
باب مدرسه با هدف تسهیل شرایط ادامه تحصیل كودكان 
و نوجوانان مستعد در مناطق كم  برخوردار كشور در همین 

مقوله تعریف می شود.  

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.8۵8دالر امریکا

4.۶8۰یورو اروپا

4.97۰پوند انگلیس

1.۰۵8درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۵.۶۰۰مثقال طال

1۲1.۳۰۰هر گرم طالی 18 عیار

1.19۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲۲۳.4۰۰سکه طرح جدید

۶47.۰۰۰نیم سکه

۳7۶.۰۰۰ربع سکه

۲۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

 افتتاح شرکت تولیدی لبن زاگو آمل
با تسهیالت بانک صنعت و معدن در هفته دولت

ش��ركت تولیدی لبن زاگو آمل با تس��هیالت 14میلیارد تومانی بانك صنعت و معدن 
در هفته دولت به بهره برداری می رس��د.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانك صنعت 
و معدن، محصوالت ش��ركت تولیدی لبن زاگو آمل كه در ش��هرک صنعتي آمل احداث 
شده، انواع فرآورده های لبنی است و برای 18۰ نفر ایجاد اشتغال خواهد كرد.  بر اساس 
ای��ن گزارش، بانك صنع��ت و معدن تاكنون بیش از 1۲۰میلیارد تومان تس��هیالت در 
قالب طرح رونق تولید به صنایع كوچك و متوسط استان مازندران پرداخت كرده است.  
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ب��ورس  معام��ات  روز  س��ومین  در 
اوراق بهادار تهران دماس��نج بازار س��هام 
همانطور ک��ه در ابتدای هفته پیش بینی 
کرده بودیم موفق ش��د پ��س از یک روز 
منف��ی، کان��ال 83 هزار واح��دی را فتح 
کرده و به پیش��روی خ��ود در این کانال 
ادامه دهد. بر این اس��اس روز دوش��نبه 
ش��اخص کل با ۱۲۷ واحد رش��د به رقم 
83 ه��زار و ۱۲ واح��دی رس��ید. نم��اد 
ش��رکت های معدن��ی و صنعتی گل گهر، 
فوالد مبارک��ه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران و پتروش��یمی خ��ارک به ترتیب با 
۵3، ۴3، 3۱ و ۲۴ واح��د تاثی��ر مثبت، 
بیشترین نقش افزایشی را روی دماسنج 
بازار س��هام داش��تند، اما در طرف مقابل 
شرکت های ارتباطات س��یار ایران، بانک 
مل��ت و گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
ب��ه ترتیب ب��ا ۴۴، ۱۱ و ۹ واح��د تاثیر، 
بیش��ترین نقش کاهنده را روی دماسنج 

بازار سهام داشتند. 

ادامهاقبالبهگروههایبنیادیمحور
روز دوشنبه همزمان با رشد قیمت های 
جهان��ی در بازارهای کاالیی، گروه فلزات 
اساسی و معدنی ها با پیشتازی دوقلوهای 
س��نگ آهنی به عنوان لیدرهای تازه بازار 
سهام مطرح ش��دند. در عین حال اقبال 
به گروه های بنیادی محور و ش��رکت های 
بزرگ س��بب شد تا س��هامداران حقیقی 
ب��ه خ��روج از گروه ه��ای ب��ازار دومی و 
ش��رکت های کوچک همت گمارند. نکته 
قابل توجه آنک��ه حقوقی های بازار نیز به 
حمای��ت از نماگرهای بنی��ادی پرداخته 
و همزمان گروه الس��تیک و پاس��تیک 
و تک س��هم های قطعه س��از در گروه های 
خودرویی در کانون توج��ه قرار گرفتند. 
بر این اس��اس روز دوش��نبه بازار س��هام 

بازاری پرحجم و پرتحرک بود که همپای 
خریداران اغلب حقوق��ی در گروه فلزات 
اساس��ی و معدنی ه��ا ش��اهد جمع آوری 
س��هم های برخوردار از بنیان قوی به تبع 

رشد قیمت های جهانی بود. 

باگروههایبازارسهام
روز دوشنبه در گروه فلزات اساسی ۹۰ 
میلیون سهم به ارزش ۲۰ میلیارد تومان 
در ۶۶۰3 نوبت مورد معامله قرار گرفت. 
در ای��ن گروه روند قیمتی اکثر س��هم ها 
رو به رش��د بود. در این گ��روه معدنی و 
صنعتی گل گهر بیش��ترین نقش افزاینده 
را روی دماس��نج ب��ازار س��هام داش��ت 
ک��ه در این نم��اد ۴۷درص��د از خریدها 
مرب��وط به حقیقی ه��ا و مابقی مربوط به 
حقوقی ه��ا بود. در گ��روه کانه های فلزی 
نیز ۵۰ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
۱۲ میلی��ارد تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرفت. در این گ��روه نیز اکثریت نمادها 
حدود یک درصد رشد در قیمت پایانی را 
تجربه کردن��د. همچنین در گروه خودرو 
83 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۱۲ 
میلی��ارد توم��ان در 83۴۲ نوب��ت مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. در ای��ن گروه نیز 

قیمت سهم ها عموما رو به افزایش بود. 

رشدنماگرهایفرابورسیدرمیانه
هفتهمعامالتی

ج��اری  معامات��ی  هفت��ه  میان��ه 
دادوس��تدهای فرابورس ای��ران با نقل و 
انتق��ال بیش از 33۱ میلیون ورقه بهادار 
به ارزش افزون بر ۲ هزار و ۵۶3 میلیارد 
ری��ال پای��ان یافت که ب��ا افزایش حجم 
و ارزش معام��ات همراه بود؛ ش��اخص 
کل نیز پ��س از یک روز وقف��ه در روند 
صعودی، بار دیگر با افزایش ۰.۵ واحدی 
روبه رو ش��د. معامات دوش��نبه شش��م 
شهریورماه با خریدوفروش ۱۷۱ میلیون 
سهم به ارزش بیش از 3۴۱ میلیارد ریال 
در مجموع دو بازار اول و دوم همراه شد. 
نگاه��ی به معامات صورت گرفته در این 
دو بازار نش��ان می دهد نم��اد معاماتی 
ش��رکت س��هامی ذوب آه��ن اصفهان با 
مبادله بی��ش از ۱۱۶ میلیون س��هم به 
ارزش نزدی��ک ب��ه ۱۰۰ میلی��ارد ریال 
بیشترین حجم و ارزش معامله را به خود 
اختصاص داد. نم��اد معاماتی مبین وان 
کیش برای چندمین روز متوالی در صدر 
نمادهای پربازدید قرار گرفت و نمادهای 
»ش��توکا«، »اوان« و »کوثر« بیش��ترین 
افزای��ش قیمت پایان��ی را تجربه کردند. 
در همین حال ش��اخص فرابورس نیز با 

رشد ۰.۵ واحدی در نزدیکی ارتفاع ۹۴8 
واح��دی قرار گرفت. دو نماد »میدکو« و 
»وهور« در حالی باالترین تاثیر منفی را 
بر ش��اخص فرابورس به جا گذاشتند که 
نمادهای »ذوب«، »دماوند«، »زاگرس«، 
»ش��راز« و »کوثر« تا سقف حداکثر یک 
واحد تاثیر منفی بر این نماگر را موجب 
ش��دند. ارزش معامات در سه تابلو بازار 
پای��ه نیز به نزدیک��ی ۱۹۱ میلیارد ریال 
رس��ید. به این ترتیب ب��ا معامله بیش از 
۹۰ میلی��ون س��هم در تابلوهای »الف«، 
ای��ن  ارزش  پای��ه  ب��ازار  »ج«  و  »ب« 
دادوس��تدها رقم ۱۹۰ میلی��ارد و ۹۵۰ 
میلیون ریال را به ثبت رساند. بازار اوراق 
با درآم��د ثابت فرابورس ه��م معاماتی 
به حجم یک میلی��ون و ۹۴۰ هزار ورقه 
را تجرب��ه کرد ک��ه ارزش آن یک هزار و 
۹۲۹ میلی��ارد ری��ال بود. اس��ناد خزانه 
مرحل��ه یازدهم با نق��ل و انتقال بیش از 
۱8۵ هزار ورقه ب��ه ارزش ۱8۱ میلیارد 
ریال در صدر این بازار ایستاد و باالترین 
حج��م و ارزش معام��ات را در اختی��ار 
گرف��ت. نگاهی به تابلو اوراق تس��هیات 
مس��کن حاکی از آن است که قیمت این 
اوراق در ب��ازه ۷۶۴ ت��ا ۷۹۲ هزار ریال 
قرار داش��ته و بی��ش از ۱۰۰ هزار ورقه 
تس��ه به ارزش ۷8 میلیارد ریال در این 
تابلو مورد معامله قرار گرفته اس��ت. تسه 
مردادماه ۹۶ که به تازگی به جمع اوراق 
تس��هیات مس��کن قابل معامله در این 
تابلو اضافه ش��ده، روز دوشنبه بیشترین 
حج��م و ارزش معامات را ثبت کرد. در 
نهایت صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله نیز ش��اهد دادوستد ۶8 میلیون 
ورق��ه به ارزش ح��دود ۲۴ میلیارد ریال 
بود. صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین 
پارسیان باالترین حجم و ارزش معامات 
را در می��ان ETFها ب��ه خود اختصاص 

داد. 

پیشبینی»فرصتامروز«تحققیافت

شاخص کل قله 83 هزار واحدی را فتح کرد
خبر

سرپرستادارهنظارتبرانتشارو
ثبتاوراقبهادارمنصوبشد

مسئول جدید و مستقیم افزایش سرمایه شرکت ها 
و اوراق بهادار مربوط به پذیره نویس��ی در س��ازمان 
بورس مشخص شد. در پی عزیمت غامرضا ابوترابی 
از ریاس��ت اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار 
س��رمایه ای س��ازمان بورس به مدیرعاملی ش��رکت 
مدیریت دارایی مرکزی بازار س��رمایه که اواخر تیر 
رخ داد، سرپرس��ت افزایش سرمایه ها و اوراق بهادار 
مربوط به پذیره نویس��ی مشخص شد. به این ترتیب، 
میثم طهماس��ب زاده بائی که پیش از این کارشناس 
مس��ئول اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار 
س��رمایه ای س��ازمان بورس بود، به عنوان سرپرست 
این اداره مهم منصوب شده است. این درحالی است 
که علی بی��گ زاده از اوایل مرداد مدیریت نظارت بر 

بازار اولیه سازمان بورس را به عهده گرفته است. 

عرضه33هزارتنگندمخوراکی
درقالبطرحقیمتتضمینی

روز دوش��نبه، 3۵ هزار و ۷۵۰ تن گندم خوراکی، 
۷۷۵ تن ش��کر س��فید، ۲۰۰ تن روغ��ن خام، ۱۲۵ 
ت��ن جو دامی و ۴ ه��زار تن گن��دم دوروم در تاالر 
محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه شد. 
تاالر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران روز 
دوش��نبه ۶ ش��هریورماه عرضه 33 هزار و ۷۶۰ تن 
گندم خوراکی در قالب طرح قیمت تضمینی تجربه 
کرد. عاوه بر ای��ن، ۱۲ تن جو دامی در قالب طرح 
قیم��ت تضمین��ی و در تاالر محصوالت کش��اورزی 
عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس 
کاالی ای��ران نیز در این روز میزب��ان عرضه 3 هزار 
تن ش��مش هزار پوندی ۹۹.8 شرکت ایرالکو و ۹۲ 
ت��ن تیرآهن ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان ب��ود. این 
گزارش حاکی اس��ت ۷ ه��زار و ۷۰۰ تن قیر نیز در 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز ش��اهد عرضه مواد پلیمری، اس��اک 
واکس، روغن پایه، قیر، گوگ��رد، لوب کات و وکیوم 
باتوم بود. ب��ازار فرعی بورس کاالی ایران نیز عرضه 
۵۰ تن ش��یرخام، ۱۰۴ تن پودر نارگیل و ۴۰ هزار 

قطعه جوجه یک روزه را تجربه کرد. 

بیشتریندرصدافزایش
مع��ادن منگن��ز ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خ��ود کرد که قند نقش 

جهان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

3.۰۴۷۵کمنگنز

8.۹۲۰۴.۹۹قنقش

۵.۲۶3۴.۹۹شنفت

888۴.۹۶خرینگ

8.8۹۶۴.۹3خموتور
۱.۱۵۲۴.۹۲فایرا

۱.۶۵۴۴.88تمحرکه

بیشتریندرصدکاهش
پشم شیشه ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. نیروکلر در رده دوم این گروه ایستاد. گروه صنعتی سپاهان 

هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)۴.8۷(۵.۵۲8کپشیر
)۴.۰8(۴.3۷۵شکلر

)3.8۵(۲.۷۴۵فسپا

)3.۶3(3.۱۱۰وبیمه

)3.3۶(۲.8۱۷ثاباد
)3.۲۵(۲.3۵3سهگمت

)3.۲۲(3.8۷۲قمرو

پرمعاملهترینسهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. ملی صنایع مس ایران در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی و 

صنعتی گل گهر هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداددفعهقیمتنام

3۴.۴3۲ ۱8۹۰فوالد

3۱.۱۶3 ۲۱۴۱فملي
۲۱.۲۷8 ۲۶83کگل
۲۰.۲۷۰ ۵۲۰شپلي

۱۶.۶۶8 ۱۴۴۴ومعادن
۱۶.۱3۱ ۴۱۰۱بترانسح
۱۴.۱۹۹ ۷۵3خزامیا

بیشترینارزشمعامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ملی صنایع 
مس ایران به خود اختصاص داد. حق تقدم ایران ترانس��فو 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. ف��والد مبارکه اصفهان هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمعمعامالتقیمتنام

۶۶.۷۱۵ ۲۱۴۱فملي
۶۶.۱۵۹ ۴۱۰۱بترانسح
۶۵.۰۷۹ ۱8۹۰فوالد
۵۷.۰۹۹ ۲۶83کگل
۴3.8۶۰ ۱۴۶۰۴همراه
3۴.۰۹۷ ۲3۵8۴آپ

3۰.۲8۱ 3۱۱۰وبیمه

بیشترینسهاممعاملهشده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که ملی صنایع مس ایران در این گروه 

دوم شد و معدنی و صنعتی گل گهر در رتبه سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت

۱8۹۰۲۱۶۰فوالد
۲۱۴۱۱۵8۴فملی
۲۶83۱۰۵۹کگل
3۱۱۰۹8۹وبیمه
۷۱۷۹۹۵۶فباهنر
۷۵3۹۴۵خزامیا
۵۲۰۹۱۷شپلی

P/Eباالتریننسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنامشرکت

۴۹۱۰۹8۲ددام
۱8۶۵۹3۲کساپا
۴3838۷۷وآذر

۲۲8۶۵۷۲خمحور
۲۰۵۶۵۱۴شپارس
۹۵۹۴8۰خکمک
۱۱8۶3۹۵خریخت

P/Eکمتریننسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنامشرکت

۷۵۰۲.۰۰وخارزم
۴3۶۵۲.۰۷کگاز

۱۴33۲.۶۵واعتبار
۱۰۹83.۲۹پردیس
۱۷۶۲3.3۹وبانک
۱۰۶33.۵۲وصنا
۱۵۹83.۵۴ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال
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وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با 
بی��ان اینک��ه تحریم های آمریکا ش��امل 
حوزه فناوری اطالعات خصوصا در حوزه 
کارب��ران نهای��ی نمی ش��ود، از پیگیری 
حقوقی موض��وع حذف اپلیکیش��ن های 
ایرانی از اپ اس��تور در راس��تای حمایت 
از کسب وکارهای نوپای داخلی خبر داد. 
او همچنین درباره تکلیف ش��ورای عالی 
فض��ای مجازی ب��رای مذاکره ب��ا تمامی 
ش��بکه های اجتماعی مس��دود شده در 

ایران توضیحاتی را ارائه کرد. 
ی��ک  محمدج��واد آذری جهرم��ی در 
برنام��ه تلویزیونی با اش��اره ب��ه موضوع 
حذف اپلیکیش��ن های ایرانی از اپ استور 
اظهار کرد: در توییتی نوشتم این مسئله 
را به ص��ورت حقوقی پیگی��ری می کنم 
زیرا وظیفه ما حمایت از کس��ب وکارهای 
نوپای داخلی است، بنابراین باید به لحاظ 
حقوقی مسئله را پیگیری کرده، برای این 
مجموعه وکیل بگیریم و آن را حل کنیم. 
این مس��ئله یک موضوع بین المللی است 
و می توان��د برای ما یک ب��ازار بین المللی 
ایج��اد کند.  ب��ه گزارش ایس��نا، وی در 
ادامه با تأکید بر روند س��ابقه دار برخورد 
اپل اظه��ار کرد: ای��ن اتف��اق مربوط به 
چن��د روز اخیر نیس��ت. تقریب��ا پنج ماه 
اس��ت که اپ��ل درب��اره اپلیکیش��ن های 
ایرانی برخورد س��خت گیرانه ای را شروع 
کرده اس��ت. برخی از ای��ن برخوردها به 
موضوعاتی برمی گش��ت که ب��ه مقررات 
داخلی آنها ارتباط داشت. در حال حاضر 
در مارکت ه��ای اندرویدی داخل کش��ور 
هم، چنین مقرراتی وجود دارد و میزبان 
اپلیکیشن ها که می تواند اپ استور باشد 
یا گوگل پل��ی یا کافه ب��ازار، یک مقررات 

حقوقی دارند. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
با بی��ان اینکه درص��دی از این تعامالت 
میزبان��ی  ک��ه  اپلیکیش��ن هایی  مال��ی 
می کنند و تعامالت مالی دارند، به عنوان 
حق الس��هم ب��ه میزبان می رس��د، افزود: 

س��خت گیری های اولی��ه اپ��ل از چن��د 
م��اه پیش مربوط به این ح��وزه بود زیرا 
اپلیکیش��ن های ایرانی متصل به سیستم 
بانک��ی جهان��ی نبودند و تنه��ا از طریق 
اتص��ال ب��ه درگاه ش��تاب و ش��یوه های 
دیگر پرداخت درون برنامه ای داشتند که 
خالف مقررات اپ��ل بود. بنابراین از چند 

ماه پیش اپلیکیشن های ایرانی خود را با 
این مقررات منطبق کردند. 

حذف اپلیکیشن های ایرانی توجیه 
قانونی ندارد

جهرم��ی در ادام��ه با بی��ان اینکه در 
فضای تعام��الت بین المللی این مقررات 

توس��ط طرفی��ن رعایت می ش��د، اظهار 
ک��رد:  ما س��یگنال های خوبی از س��مت 
اپل داش��تیم. در ورژن ۱۱ سیستم عامل 
iOS،  اپل اطالع رس��انی ک��رد که زبان 
فارس��ی را اضافه کرده است، اما همزمان 
با این مسئله شروع به حذف یک سری از 
اپلیکیش��ن های ایرانی کردند که ما دیگر 
نمی توانستیم آن را توجیه کنیم، زیرا نه 
ب��ه دلیل موضوعات مالی بود که ش��امل 
قوانین خودش��ان می ش��د و ن��ه قوانین 

تحریم هایی که آمریکا علیه ایران دارد. 
وی همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد: در 
ایمیل هایی که به تیم های توسعه دهنده 
اپلیکیشن ها زدند، اشاره نکردند که دلیل 
ای��ن موضوع چیس��ت. در ی��ک پیام به 
صورت مبهم اش��اره کردند ما نمی توانیم 
از کش��ورهایی که تحت تحری��م آمریکا 
هستند، میزبانی کنیم، درحالی که برخی 
از ای��ن ش��رکت ها که در ای��ران فعالیت 
می کردن��د، ح��وزه کس��ب وکار خ��ود را 
بین المللی در نظر گرفته و ش��رکت خود 
را در خ��ارج از ایران ثب��ت کرده بودند و 
مصداق ایرانی محس��وب نمی ش��دند، اما 

آنها هم از اپ استور حذف شدند.
 

درآمد 4میلیارد دالری اپل در ایران
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار 
کرد: اگرچه ما تعامالت مالی مس��تقیم با 
اپ��ل نداریم و اپل نمایندگی رس��می در 
ایران ندارد، اما تج��ارت خود را دارد. بنا 
بر آخرین آم��ار، ۱۱درصد گوش��ی های 
هوش��مند ایران اپل هس��تند. این یعنی 
مردم عالقه مند هس��تند به سرویس های 
عرصه فناوری در کشور دسترسی داشته 
باش��ند. امروز زندگی مردم به بسیاری از 
این اپلیکیش��ن ها وابس��ته است. طبیعتا 
انتظار می رود اپل به کاربران خود احترام 
بگذارد. اگر برای هر گوش��ی اپل یا تبلت 
متوس��ط ه��زار دالر را در نظر بگیریم، با 
ضری��ب ۱۱درصد، درآمد اپ��ل در ایران 

حدود 4میلیارد دالر است. 

همهشبکههایاجتماعیرفعفیلترمیشوند؟
گزارش

وضعیت اپراتورهای موبایل از نظر 
تعداد مشترک

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در جدیدترین گزارش 
آماری خود از وضعیت ارتباطات داخل کش��ور، به بررسی 
جایگاه اپراتورهای همراه پرداخته است.  به گزارش خبرنگار 
بادیجی، دفتر بررسی های فنی اقتصادی مربوط به معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات گزارشی از وضعیت ارتباطات داخلی کشور تا پایان 
خرداد ماه س��ال جاری منتش��ر کرده که نشان می دهد تا 
این زمان بالغ بر ۱56میلیون سیم کارت در کشور به فروش 

رسیده که از این میزان تنها 87درصد فعال بوده است. 
وضعیت همراه اول، ایرانسل و رایتل

بر اس��اس این گ��زارش تا پای��ان خرداد س��ال جاری 
اپراتور اول ارتباطی توانس��ته با فروش بالغ بر 67میلیون 
و 288هزار س��یم کارت و فعال کردن بیش از 49میلیون 
و 59۱ هزار خط هم��راه به ضریب نفوذ 62.05 درصدی 
از بازار ارتباطی کش��ور دس��ت یابد.  اپراتور دوم ارتباطی 
نیز در همین زمان با فروش بالغ بر 8۱میلیون و 543هزار 
س��یم کارت و فعال س��ازی بیش از 32میلیون خط همراه 
به ضریب نف��وذ 40.۱ درصدی از جامعه ارتباطات همراه 
کش��ور دس��ت یابد.  اپراتور س��وم ارتباطی نیز مجموعا 
ب��ا فروش 7میلیون س��یم کارت توانس��ته بی��ش از یک 
 میلی��ون و 659 هزار خط را فع��ال کند و به ضریب نفوذ 

2.08 درصدی از فضای ارتباطی کشور دست یابد. 
سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه

این گزارش نشان می دهد که سهم بازار اپراتورهای همراه 
اول، ایرانس��ل و رایتل به ترتیب 59.53، 38.47 و 2درصد تا 
پایان خرداد ماه س��ال جاری بوده اس��ت.  مقایسه این آمار 
با گزارش مربوط به پایان اس��فند ماه همین معاونت نش��ان 
می دهد که همراه اول رشد 0.53 درصدی در شاخص »سهم 
بازار« داش��ته و ایرانس��ل و رایتل نیز به ترتیب در این بازه 
زمانی سه ماهه 0.23 و 0.3 درصد سهم بازار از دست داده اند. 

درصد دایری خطوط اپراتورها
با مقایس��ه آمار س��یم کارت های فعال و واگذار ش��ده 
اپراتورهای ارتباطی می توان به این نتیجه رسید که همراه 
اول در حال حاضر 73.7۱درصد از سیم کارت های واگذار 
ش��ده اش فعال هستند و باقی خاموش.  به همین ترتیب 
ایرانسل 39.3۱درصد از س��یم کارت های واگذار شده اش 
فعال شده و باقی همچنان غیرفعال هستند. رایتل هم تنها 
23.3۱ درصد از مجموع خطوط واگذار شده اش، تا پایان 

خرداد ماه سال جاری فعال بوده است. 
به گزارش بادیجی، ضریب نفوذ کشوری تلفن همراه تا 

پایان خرداد ماه سال جاری ۱04درصد بوده است. 

خبر

سرعت دسترسی به اینترنت با تراشه 
محققان ایرانی چندبرابر می شود

دو محقق ایرانی شاغل در دانشگاه یو اس دیویس 
کالیفرنی��ا موفق به اختراع تراش��ه ای با فرکانس باال 
ش��ده اند که قادر به انتقال سریع ده ها گیگابیت داده 

در یک ثانیه است. 
به گزارش مهر به نقل از فیز، این اختراع س��رعت 
دسترس��ی به اینترنت و ظرفیت ارتباطی شبکه های 

مخابراتی را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. 
امید مومنی، اس��تادیار دانش��کده مهندسی رایانه 
و ب��رق دانش��گاه یوس��ی دیویس و حس��ین جلیلی 
دانش��جوی مقطع دکترای این دانش��گاه با همکاری 
یکدیگر تراشه یاد شده را با استفاده از سیستم آنتن 

ارائه فازی طراحی کرده اند. 
سیس��تم ارائه فازی، ان��رژی را از منابع مختلف به 
چن��گ م��ی آورد و در قالب یک تک پرت��و متمرکز 
می س��ازد. این انرژی را می ت��وان در فضایی محدود 
منتقل کرد و آن را به س��مت ه��دف و مقصد مورد 

نظر هدایت کرد. 
به گفته مومن��ی، خلق ارائه های فازی به خصوص 
در فرکانس ه��ای ب��اال کار دش��واری اس��ت و وی و 
جلیلی برای نخس��تین بار موفق به دستیابی به این 

پهنای باند بزرگ در فرکانسی باال شده اند. 
تراش��ه ابداع ش��ده توس��ط این دو نفر روی باند 
370گیگاهرت��ز و با پهنای بان��د 52 گیگاهرتز عمل 
می کند. در مقام مقایسه باید گفت موج های رادیویی 
اف ام روی باند فرکانس��ی بین 87.5 و ۱08 مگاهرتز 
عمل می کنند. باند فرکانسی شبکه های نسل چهارم 
و LTE ه��م بین 800 مگاهرتز و 2.6 گیگاهرتز و با 
پهنای باند حداکثر 20 مگاهرتز اس��ت.  اکثر وسایل 
الکترونیک پیش��رفته به گونه ای طراحی شده اند که 
روی فرکانس های پایین تر عمل می کنند، اما تقاضای 
فزاینده برای دسترسی به خدمات ارتباطی سریع تر و 
کاربرد ابزار تصویربرداری و انتقال داده سریع موجب 
تقاضا برای کارکرد این ابزار در فرکانس های بس��یار 
باالتر شده است.  به گفته مومنی، اگرچه شبکه های 
مخابراتی نس��ل چهارم هنوز به حد محدودیت خود 
در م��ورد نرخ تبادل داده نرس��یده اند، اما با افزایش 
اس��تفاده از خدمات کلود و مهاجرت به ش��بکه های 
تلفن همراه نسل جدید نیاز به سرعت بیشتر روز به 
روز در حال افزایش اس��ت. استفاده از فرکانس های 
باالتر به معنای پهنای باند بیشتر و پهنای باند بیشتر 

به معنای نرخ باالتر تبادل داده است. 



 برنامه های بلندمدت اشکودا
برای حضور در ایران

گزارش ه��ا حاکی از این اس��ت که اش��کودا از 
زیرمجموعه ه��ای فولکس واگن ب��رای حضور در 
بازار ای��ران برنامه ریزی بلندمدت دارد.  به نقل از 
اتومیتیو نیوز، برند اش��کودای فولکس واگن قصد 
دارد باوجود شکست مذاکراتش با شرکت هندی 
تاتا موتورز، یک خودروی ارزان قیمت را تا س��ال 
2020 برای بازارهای نوظهور تولید کند. اش��کودا 
یک س��ری ایده برای تولید یک خ��ودروی ارزان 
را برای ب��ازار هند که بع��دا در بازارهای دیگری 
همچ��ون ای��ران و برزیل نیز مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد، ارائه کرده اس��ت.   ب��ه گزارش پدال نیوز، 
اشکودا و تاتا موتورز اوایل این ماه اعالم کردند که 
گفت وگوهای آنها در زمینه یک اتحاد استراتژیک 
به پایان رس��یده زی��را دو طرف نتوانس��ته اند به 
صرفه جویی برنامه ریزی ش��ده در هزینه ها دس��ت 
پی��دا کنن��د. این دو خودروس��از در م��اه مارس 
یادداشت تفاهمی را برای یک همکاری بلندمدت 
برای بررسی توس��عه مشترک محصوالت در بازار 
هند و دیگر کش��ورها امض��ا کردند.   گفت وگوها 
پس از مخالفت اشکودا با ایده توسعه یک خودرو 
با پلتف��رم AMP تات��ا موتورز به پایان رس��ید. 
فولکس واگن در بیانیه ای که در آن زمان منتش��ر 
ش��د اعالم کرد که اش��کودا نگران اس��ت که این 
کار به سرمایه گذاری قابل توجه بیشتر برای انجام 
تست تصادفات و الزامات زیست محیطی در آینده 

منجر شود. 

حذف فرسوده ها تشویق نشد، 
حاال تنبیه! 

 خودروه��ای فرس��وده در حال��ی همچن��ان در 
جاده ه��ا و خیابان های کش��ور ج��والن می دهند و 
عالوه ب��ر مصرف س��وخت زیاد، کل��ی دود و دم نیز 
به گلوی ش��هروندان می فرستند که به نظر می رسد 
سیاست های تشویقی دولت در این سال ها نتوانسته 
انگی��زه عموم��ی ب��رای اس��قاط و جایگزینی این 
خودروه��ا را چندان باال بب��رد. به گزارش کارپرس، 
در این ش��رایط، رئیس س��ازمان راهداری کش��ور 
معتقد اس��ت ک��ه باید ب��ه روش های ب��ه اصطالح 
تنبیه��ی روی آورد ت��ا مالکان اس��قاط خودروهای 
فرس��وده  ترغیب و در نتیجه روند اس��قاط تس��ریع 
ش��ود. آنطور ک��ه داوود کش��اورزیان روز گذش��ته 
عنوان ک��رده، »یک��ی از مولفه های مه��م در روند 
اجرای طرح نوس��ازی خودروها، بحث واقعی شدن 
قیمت س��وخت اس��ت زیرا در ص��ورت عدم  تحقق 
ای��ن موضوع، مال��کان خودروهای فرس��وده رغبت 
چندانی ب��رای انجام ای��ن کار )اس��قاط( نخواهند 
داش��ت.« به گفته وی »اضافه کردن هزینه استفاده 
از خودروهای فرس��وده متناسب با سوخت مصرفی 
و آلودگ��ی، می تواند یک��ی از اصلی ترین ابزارها در 
این حوزه  )اس��قاط خودروهای فرس��وده( باش��د. 
نگاهی به ماجرای خودروهای فرسوده طی بیش از 
یک دهه گذش��ته، به نوعی اظهارات رئیس سازمان 
راه��داری را مبنی بر لزوم اس��تفاده از روش های به 
اصط��الح تنبیهی برای ترغیب عمومی به اس��قاط 
تایید می کند. در این س��ال ها، دولت ها کم و بیش 
با استفاده از سیاست های تشویقی سعی در ترغیب 
مالکان خودروهای فرس��وده به اسقاط و جایگزینی 
کردن��د، با این ح��ال از دو جهت، این سیاس��ت ها 
جوابگو نبود؛ عام��ل اول، به کاغذبازی بیش از حد 
در پروس��ه اسقاط و جایگزینی فرس��وده ها مربوط 
می ش��ود و عامل دوم نیز با ای��ن موضوع در ارتباط 
است که به عکس بس��یاری از کشورها، استفاده از 
خودروهای فرس��وده چندان هزینه بر نیست. با این 
ش��رایط، اگر دولت قصد تسریع از رده خارج کردن 
خودروهای فرس��وده را دارد، بهتر اس��ت اوال تا حد 
امکان پروس��ه طوالنی اسقاط را کوتاه و ثانیا هزینه 
مادی و معنوی اس��تفاده از این خودروها را افزایش 
ده��د.  این ب��اال رفتن هزینه ام��ا می تواند در قالب 
افزایش قیمت س��وخت، کاهش س��ن معاینه فنی 
برای خودروهای فرس��وده و حتی ممانعت از تردد 
آنها، انجام ش��ود. به نظر می رس��د ب��ا لحاظ کردن 
چنین شرایطی البته در کنار تمدید و حتی تشدید 
سیاست های تش��ویقی، مالکان خودروهای فرسوده 
بیش از پیش به اس��قاط ترغیب شوند؛ زیرا اسقاط 
و جایگزین��ی، به صرفه ت��ر از تداوم اس��تفاده از این 

خودروها خواهد بود. 
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خبر مذاکره با بنز آلمان یکی 
نخستین خبرهای خودرویی  از 
پ��س از برجام بود که از س��وی 
مدیرعامل ایران خودرو، هاش��م 

یکه زارع اعالم شد. 
مذاکرات  ای��ن  رون��د  البت��ه 
کم��ی به ط��ول انجامید و پس 
از قرارداده��ای دیگ��ر از جمله 
ایران خ��ودرو ب��ا پ��ژو و س��ایر 

قراردادها اعالم شد. 
حاال س��تاره ای��ران، نماینده 
رس��می این برند خوش��نام در 
ای��ران پ��س از چن��دی دوباره 
فعالیت های خ��ود را آغاز کرده 
اس��ت. خبرها حاکی اس��ت که 
این شرکت  نخس��تین محموله 
نیز به پش��ت دروازه های کشور 
رسیده اما به دلیل تغییر قانون 
و بس��ته ب��ودن س��ایت ثب��ت 
سفارش فعال در انتظار ورود به 

سر می برند. 
ب��ه گزارش پ��دال نی��وز، در 
همین ح��ال حدود ش��ش ماه 
اس��ت ک��ه مهن��دس غالمرضا 
مدیر عام��ل  به عن��وان  رزازی، 
جدید این ش��رکت کار خود را 

آغاز کرده است.
 اینکه ستاره ایران قرار است 
چ��ه کارهای��ی انج��ام بدهد و 
چگونه به مش��تریانش خدمات 
ارائ��ه کند، موضوع��ی بود که با 

وی در میان گذاشتیم. 
درب�اره قرارداد این ش�رکت 
با ش�ریک آلمانی اش توضیح 
دهید و اینکه در حال حاضر 
ستاره ایران در چه وضعیتی 

قرار دارد؟ 

با دایملر  ایران  قرارداد ستاره 
در آذرماه س��ال قبل امضا شد؛ 
ق��راردادی که در دوره تحریم با 
توجه به همزمان ش��دن با پایان 
مدت زمان آن، فعالیتش متوقف 

شده بود. 
خوش��بختانه ق��رارداد با یک 
ف��رض انحصاری احیا ش��د. در 
نماینده  ای��ران،  س��تاره  واق��ع 
انحص��اری دایملر ب��رای تولید 
۱۱ ن��وع خ��ودرو ب��ا مدل های 
مختلف س��واری دایملر بنز در 
ایران ش��د؛ یعنی مدل هایی که 
امکان عرض��ه آنها به بازار ایران 
وج��ود دارد. بعض��ی از مدل ها، 
خاص بازار آمریکاست که برای 
عرضه در ایران، محدودیت های 
قانون��ی وج��ود دارد ولی مابقی 
در اس��کوپ عرضه به بازار ایران 

است. 

لطفا درباره فعالیت شرکت 
توضیح دهید 

و  ش��ده  ش��روع  فعالیت ه��ا 
بح��ث همولوگیش��ن تقریبا در 
حال اتم��ام اس��ت. در رابطه با 
مجوزهای فروش ه��م اقدامات 
الزم انجام ش��ده اس��ت و آماده 

عرضه محصوالت هستیم. 
برای امسال و سال آینده هم 
با شرکت دایملر روی نمونه های 
و  کردی��م  تواف��ق  مختل��ف 
ا میدواریم با شروع ثبت سفارش 
خودروهایی ک��ه مورد نیاز بازار 
اس��ت، به ترتیب اولویت امسال 

وارد و عرضه شود. 
با چه مدل هایی کار را شروع 

می کنید و ادامه می دهید؟ 
براساس ارزیابی که روی بازار 
انجام ش��ده، برنامه ما این است 
که امس��ال اگر بتوانیم زمان را 

به طور مناس��ب حفظ کنیم، تا 
آخر سال حدود 2هزار دستگاه 

خودرو عرضه خواهیم کرد. 
 E250، این عرضه هم با مدل
E200 و C200 با آپش��ن های 
مختل��ف انجام می ش��ود. برای 
س��ال آین��ده برنامه م��ان ای��ن 
است که تنوع مدل ها، براساس 
بیشتر  توافق ش��ده  اولویت های 

شود . 
اولویت شما چه خودروهایی 

است؟ 
طبعا یک نکته این اس��ت که 
باید در برنامه تولید دایملر قرار 
گیرد. برای سال ۹۷ از یکی، دو 
ماه آینده باید برنامه خودمان را 
با دایملر بنز نهایی کنیم که آنها 
هم طبق برنامه خودرو را تولید 

کنند و تحویل دهند. 
 قراردادمان برای س��ال آینده 

و  اس��ت  دس��تگاه  ه��زار   5
امیدواری��م بتوانیم با یک عرضه 
مستمر و مناس��ب، این روند را 
از س��ال ۹۷ ادام��ه دهیم، ولی 
شروع مان با مدل هایی است که 

ذکر کردم. 
برای س�ال ۹7 چه مدل هایی 

خواهید داشت؟ 
ای��ن موض��وع ت��ا ح��دودی 
ب��ه بازخ��ورد ب��ازار نس��بت به 
مدل های��ی ک��ه امس��ال عرضه 
می کنیم و همچنین به برنامه ای 
ک��ه بن��ز می تواند به م��ا بدهد 
بستگی دارد، ولی تالش مان این 
است که حداکثر تنوع ۱۱ مدل 
را در س��ال آینده داشته باشیم. 
ی��ک بحث ه��م این اس��ت که 
بتوانیم آنه��ا را در برنامه تولید 

دایملر بنز بگنجانیم. 
ب�رای س�ال ۹۶ در چ�ه بازه 
قیمتی به بازار ورود خواهید 

کرد؟ 
ب��رای س��ال جاری هن��وز به 
قیم��ت قطعی نرس��یدیم چون 
هنوز واردات به صورت رس��می 
انجام نش��ده اس��ت. به بخشی 
از ب��ازار نگاه داری��م ولی چون 
قیمت های خودمان هنوز قطعی 
نیست، امکان اعالم قیمت وجود 
ندارد. البت��ه قیمت ها قاعدتا در 
بازه ۴00 تا 500میلیون تومان 
بای��د باش��د، آپش��ن ها نیز در 
تاثیرگذار هستند.  قیمت گذاری 
آپش��ن باالتر می تواند قیمت را 
افزایش دهد و آپش��ن پایین تر 
هم ممکن اس��ت ب��ر آن تاثیر 

داشته باشد. 

حمای��ت  س��ازمان  حال��ی  ک��ه  در 
تولیدکنن��دگان  و  مصرف کنن��دگان 
فعالیت برخی شرکت های فعال در حوزه 
پیش  فروش خودرو را غیر قانونی دانس��ته 
است، بازخوانی روایت یکی از شهروندان 
از کالهب��رداران این ب��ازار خالی از لطف 

نیست. 
اخیرا سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان ب��ا ص��دور اطالعیه ای 
به ش��هروندان هش��دار داد از پیش خرید 
خودروه��ای وارداتی از ش��رکت هایی که 
فاق��د نمایندگی رس��می از خودروس��از 

خارجی هستند، خودداری کنند. 
این هش��دار در حالی ص��ورت گرفت 
ک��ه در حال حاضر اکث��ر قریب به اتفاق 
آگهی های پیش فروش و فروش اقساطی 
خ��ودرو مربوط به ش��رکت های متفرقه، 

دالالن و واسطه های این بازار است. 
در واقع با توجه به گستردگی این بازار 
برخ��ی افراد از ابتدا با هدف کالهبرداری 
وارد ب��ازار فروش قس��طی و پیش فروش 
خودرو می ش��وند؛ به گونه ای که با اجاره 

یک دفتر و انتش��ار آگهی فروش قسطی 
و پیش فروش خودرو، به راحتی مشتریان 
را ج��ذب و نقدینگی آنه��ا را جمع آوری 

می کنند و متواری می شوند. 
به گ��زارش ش��بکه اطالع رس��انی راه 
دانا، یکی از پرس��روصدا ترین شرکت های 
کالهبردار، ش��رکت نگین خ��ودرو آفتاب 
بود که مدیران آن به اتهام »کالهبرداری 
از مردم با وعده فروش لیزینگی خودرو« 
از س��وی قوه قضاییه دس��تگیر ش��دند و 

پرونده آنها در حال رسیدگی است. 
یکی از مالباختگان این ش��رکت در آن 
زمان در تماس با ایس��نا روایت جالبی را 
از رون��د فعالی��ت این ش��رکت بیان کرد 
که بازخوانی آن در ش��رایطی که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به فعالیت 
کالهبرداران در بازار پیش فروش خودرو 
هش��دار داده است، آموزنده بوده و خالی 

از لطف نیست. 
ای��ن ش��هروند مالباخته درب��اره روند 
فعالیت های ش��رکت نگین خودرو آفتاب 
اظه��ار ک��رده ب��ود: »دفتر مرک��زی این 

ش��رکت در خیابان س��تارخان در س��ه 
طبق��ه فعالیت می کرد. طبقه اول مربوط 
ب��ه بخش فروش و ارائ��ه اطالعات خرید 
ب��ه متقاضیان بود. طبق��ه دوم مربوط به 
مدیریت و معاونان مربوطه و طبقه س��وم 
نی��ز مختص به پیگیری و همچنین دفتر 
پرس��نل به اصطالح حفاظت این شرکت 

بود. 
 طبقه اول این ش��رکت دارای دکوری 
زیبا و ش��یک ب��ود و موس��یقی مالیمی 
نی��ز در آن پخش و ب��ا چایی از مراجعان 
پذیرایی می ش��د و پرسنل بخش فروش 
نی��ز به گرمی پاس��خگوی پرس��ش های 
مشتریان درباره شرایط فروش خودروها 
بودن��د.  م��ن نی��ز فریب این ش��رایط را 
 )۱۳۹۳( اردیبهش��ت ماه  در  و  خ��ورده 
مبل��غ ۹ میلی��ون تومان را ب��رای خرید 
اقساطی یک دستگاه تندر ۹0 به حساب 
این ش��رکت واریز کردم، غافل از آنکه به 
محض واریز پول، نحوه برخورد پرس��نل 

این شرکت با خریداران تغییر می کند. 
ق��رار ب��ود ۴5 روزه خ��ودروی خود را 

تحوی��ل بگیرم. در موع��د تحویل خودرو 
در تماس با شرکت اعالم کردند که فعال 
ام��کان تحویل خودرو وجود ندارد و پس 
از چند بار تماس ناموفق دیگر مجبور به 

مراجعه حضوری به دفتر شرکت شدم. 
پس از مراجعه حض��وری مرا به طبقه 
س��وم و به اصطالح دفتر پیگیری ارجاع 
دادند. متاس��فانه نحوه برخ��ورد در دفتر 
پیگیری بس��یار ب��د ب��ود؛ به گونه ای که 
افرادی که به عدم تحویل خودروی خود 
اعت��راض می کردند مورد ضرب و ش��تم 
پرس��نل به اصطالح حفاظت این شرکت 

قرار می گرفتند. 
نکته مهم این بود که در راهروهای سه 
طبقه دفتر این شرکت، افراد گردن کلفت 
و به اصطالح پرس��نل حفاظ��ت همواره 
ایس��تاده بودن��د و اج��ازه ت��ردد اف��راد 
ت��ازه وارد و متقاض��ی خرید ب��ه طبقات 
ب��اال را نمی دادند تا احتم��اال متقاضیان 
با دیدن صحنه ه��ای برخورد با صاحبان 
خودروه��ای معوق��ه، از خرید پش��یمان 

نشوند. 

عملکرد کالهبرداران بازار خودرو چگونه است؟ 

رایزنی  برای عرضه 11 مدل سواری مرسدس بنز در ایران
اخبار اخبار

ممنوعیت ثبت سفارش خودرو لغو 
شود

رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران در چارچوب قانون 
بهب��ود مس��تمر فض��ای کس��ب وکار و ب��ا توجه به 
تاکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هرچه بیش��تر 
میان بخش خصوصی و دولت از وزیر صنعت خواست 

مانع از اقدامات ناگهانی شود. 
 مسعود خوانس��اری در نامه ای به موضوع تصمیم 
اخی��ر وزارت صنع��ت در ممنوعیت ثبت س��فارش 
خودرو اش��اره کرده و این عم��ل را از مصادیق برهم 
زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت 

در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است. 
 ب��ه گفته رئیس اتاق تهران، تغییرات بدون برنامه 
قبلی در روندهای اقتصادی موجب س��لب اطمینان 
از بخش خصوص��ی ب��رای انج��ام تصمیم گیری های 

بلندمدت می شود. 
 به گزارش تس��نیم، رئیس ات��اق بازرگانی تهران 
گفت: دیدگاه آقای ش��ریعتمداری ب��ر محور تعامل 
می��ان بخش خصوصی و دولت در جهت تس��هیل و 
بهبود فضای کس��ب و کار اس��توار است و در نشست 
ات��اق بازرگانی ته��ران نی��ز تاکید کرد ک��ه فضای 
رواب��ط می��ان دو بخش با همکاری و تعامل بیش��تر 
باید همراس��تا با نیازهای توسعه ای کشور پیش رود. 
متاس��فانه پیش از حض��ور آقای ش��ریعتمداری در 
وزارت صنع��ت اقدام��ی صورت گرفته ک��ه می تواند 
مخل فضای کس��ب و کار و منشا تالطم در بازار شود 
که به معنای دقیق در خالف جهت این دیدگاه قرار 
دارد، به همین جهت در نامه ای درخواس��ت شد در 

این مورد تجدیدنظر صورت گیرد. 
  رئیس اتاق تهران در مورد این درخواس��ت اظهار 
داش��ت: از حدود ی��ک ماه قبل به ص��ورت ناگهانی 
و ب��دون ارائ��ه هی��چ دلیل��ی، ثبت س��فارش برای 
واردکنندگان خودرو غیرفعال ش��ده است. این اقدام 
در بازار اثرات مش��خصی دارد. نخستین موضوع این 
اس��ت که بازار با تالطم و تنش مواجه می شود و در 
حاش��یه آن امتیازات ویژه هم ب��رای واردکنندگانی 
که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت س��فارش 
کرده بودند، ایجاد می ش��ود. به همین دلیل از وزیر 
صنعت خواستیم دستور توقف ثبت سفارش واردات 
خ��ودرو را لغ��و کند و صدور ثبت س��فارش به روال 

عادی بازگردد. 
 خوانس��اری گفت: باید دقت داش��ت که تغییرات 
ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در 
معنا خدش��ه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور 
است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات  بخشی به روندها و 
منطقی سازی آنهاست. به همین جهت امیدواریم که 
نمون��ه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت 

گیرد. 
 

خودروهای زیر 50 میلیون تومان 
87درصد بازار را در اختیار دارند

مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ای��ران گف��ت خودروه��ای در رده قیمت��ی کمتر از 
50 میلیون توم��ان، حدود 8۷درصد از س��هم بازار 

خودروی کشور را در اختیار دارند. 
ب��رای مقایس��ه و بررس��ی ش��اخص های کیفیت، 
خودروها را در ش��ش رده قیمتی شامل خودروهای 
زیر 25 میلیون تومان، 25 تا 50 میلیون تومان، 50 
تا ۷5 میلی��ون تومان، ۷5 ت��ا ۱00 میلیون تومان، 
۱00 تا ۱25 میلیون تومان و ۱25 میلیون تومان به 

باال تعریف کردیم. 
اش��کان گلپایگانی در گفت وگو با خبرگزاری صدا 
و س��یما افزود: : بیشترین رشد تولید خودرو مربوط 
 ب��ه رده قیمت��ی 25 تا 50 میلیون تومان اس��ت که 
ایران خودرو و س��ایپا با بیش��ترین تولید در صدر و 
کرمان خودرو و بهمن موتور با کمترین میزان تولید 

در پایین ترین رده قرار دارند. 
گلپایگانی افزود: برای نظارت کیفی ش��اخص های 
مختلفی تعریف ش��ده اس��ت که بخش��ی مربوط به 
بازخوردهای��ی مث��ل رضای��ت مش��تریان از کیفیت 
خ��ودرو، خدمات فروش و پس از فروش و همچنین 
ش��اخص»IQS«یا تعداد عیوب مش��اهده ش��ده در 
س��ه ماهه اول مالکیت خودرو است که از مشتریان 

دریافت اطالعات می شود. 
وی گفت: ع��الوه بر آن روش های��ی برای نظارت 
تخصص��ی از جمله »آدیت« یا ارزش��یابی خودرو در 
مح��ل تولید را داریم ک��ه بعد از خروج از خط تولید 
و آماده ش��دن برای تجاری سازی مورد بازرسی قرار 
می گیرد که براس��اس روش های مش��خصی خودرو 
تس��ت و متناس��ب با عیوب برآورد ش��ده به خودرو 

امتیاز منفی داده می شود. 
گلپایگانی با بیان اینکه باالترین سطح رضایتمندی 
از کیفیت خودروها در هشت سال گذشته مربوط به 
سال ۹5 بود، افزود: در سال گذشته با حدود 2۷هزار 
دارن��ده خودرو مصاحبه ش��د و ۱۱۴ نوع خودرو نیز 
مورد ارزیابی قرار گرفت و ش��اخص 6۷۴ در مقیاس 
۱000 به دس��ت آمد که حاکی از بهبود محس��وس 

کیفیت خودرو در سال ۹5 است. 
وی گف��ت: همچنی��ن در ای��ن س��ال ها تغییرات 
زیادی در خدمات پس از فروش ایجاد ش��ده اس��ت؛ 
خودروس��ازان با برنامه ریزی روی آموزش تخصصی 
نیروی انسانی زمینه س��از بهبود شاخص های کیفی 

شدند. 

تازه های خودرو

پورشه کاین 2018 معرفی می شود.



 ستاری با اشاره به ورود صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به عرصه حمایت 
از کس��ب و کارهای فناور،  گفت که در حوزه مالی، صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه ی��ا VC برای حمایت از آنها وارد بورس ش��ده اند ت��ا زمینه ورود 

سرمایه گذاران در عرصه  استارت آپ فراهم شود، 
زیرا راه حمایت از نسل جدید کسب و کارها این 
است که اقتصاد و پول را به محیط علم و دانش 
بیاوریم. مع��اون علمی وفن��اوری رئیس جمهور 
توس��عه اقتصاد دانش بنیان بر پای��ه توانمندی 
نیروی انس��انی جوان، تحصیلک��رده و خالق را 
یک��ی از مهم ترین اولویت ه��ای معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و دول��ت دوازدهم 
عنوان کرد و از تحقق اقتصاد دانش بنیان بر پایه 
توانمندی انس��انی با روندی پرش��تاب در چهار 
س��ال آینده خبر داد. به گ��زارش پایگاه خبری 
آرمان اقتصادی، دکتر س��ورنا ستاری در برنامه 

تلویزیونی »تیتر امشب« ایجاد زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری را مهم ترین 
اولویت دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: ایجاد و توسعه زیست  بوم کارآفرینی 
و نوآوری، تقویت کس��ب و کارهای فناور و نوآور و شرکت های دانش بنیان در 

دستور کار ما در دولت دوازدهم قرار دارد. 
ایجاد فضای حمایتی شرکت های دانش بنیان و نوآور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، یکی از ضرورت های توسعه شرکت های 
دانش بنی��ان را ارتقای س��هم آنه��ا در اجرای 
طرح ه��ای ملی و بین المللی دانس��ت و گفت: 
ارتقای توان ص��ادرات محصوالت دانش بنیان، 
افزایش جذب س��رمایه گذاری و همکاری های 
خارجی در طرح ه��ای فناورانه از ضرورت های 
دیگ��ر این بخش از اقتصاد کش��ور اس��ت که 
معاونت علمی و فناوری با ایجاد زیرساخت های 
حمایت��ی الزم دنبال می کند. وی با اش��اره به 
حمایت های گوناگون در صادرات، معافیت ها، 
معرفی محصوالت، ثبت اختراعات و پتنت ذیل 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، گفت: 
دولت در بستر مناسبی چون قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان از این شرکت ها با اعطای معافیت مالیاتی یا گمرکی 
حمایت می کند یا از طریق کریدور صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان 

زمینه ورود این محصوالت را به بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم می کند. 

عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با اش��اره به اینک��ه قوانین 
کس��ب و کار در این چهار س��ال س��ختگیرانه تر شده اس��ت، گفت: اینقدر 

قوانین کس��ب و کار را سختگیرانه کرده ایم که 
مردم برای ایجاد کار جدید پشیمان می شوند. 
 حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجل��س در گفت وگو با رادیو 
درب��اره دالیل عدم موفقیت دولت ها در حذف 
قانون های زائدی که باعث توقف در کسب و کار 
اس��ت، گفت: اصلی ترین علت این مسئله عدم 
ش��جاعت و ق��درت ریس��ک پذیری مدیران و 
نمایندگان مجلس اس��ت که ش��هامت حذف 
چنین قوانینی را ندارند و بسیار محتاط عمل 

می کنند. 
وی با بی��ان اینکه احتیاط در حذف قوانین 
دس��ت و پا گیر کس��ب وکار در بین مس��ئوالن 

نتیجه معکوس داشته است، گفت: مثال آن مانند شخصی است که از آن 
طرف پشت بام به جهت افراط در احتیاط سقوط می کند. 

حاجی دلیگانی با اش��اره به آمار مرکز ملی آمار، بانک مرکزی و صندوق 
بین الملل��ی پول گفت: در بخش س��رمایه گذاری و جذب س��رمایه و زمان 
م��ورد نیاز ب��رای اخ��ذ مجوز کس��ب و کار 

وضعیت مناسبی نداریم. 
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
با بیان اینکه در زمینه س��هل بودن وضعیت 
کس��ب و کار اکنون در بین ۲۰ کشور منطقه 
غرب آسیا، کش��ور ایران پانزدهم است و در 
بین ۱۳۸ کش��ور جهان رتبه هشتاد و هفتم 
را دارد، گفت: این وضعیت بس��یار نامناسب 
است و متأس��فانه در این چند سال به جای 
پیشرفت پسرفت کرده و سال ۹۲ رتبه ایران 

۶۳ بوده است و اکنون ۸۷ شده است. 
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه آمار نشان 
می دهد قوانین کسب و کار در این چهار سال 
س��ختگیرانه تر شده اس��ت، گفت: اینقدر قوانین کسب و کار را سختگیرانه 

کرده ایم که مردم برای ایجاد کار جدید پشیمان می شوند. 

رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران عصر روز گذشته با وزیر 
امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند. 

به گزارش گروه اقتص��ادی آنا از روابط 
عمومی اتاق بازرگانی ایران، غالمحس��ین 
ب��ه هم��راه پ��درام س��لطانی،  ش��افعی 
مس��عود خوانس��اری، محمدرضا انصاری، 
حس��ین س��الح ورزی، کیوان کاش��فی و 
ع��الء میرمحمدصادقی در دفتر مس��عود 
کرباس��یان حاضر ش��دند و ضمن تبریک 
به مس��عود کرباسیان و اش��اره به سابقه 
حض��ور او در پارلم��ان بخش خصوص��ی، 
اه��داف  ک��ه  امی��دواری کردن��د   اب��راز 
تعیین ش��ده ب��رای دول��ت دوازدهم در 
زمینه اقتصاد عملی ش��ود. غالمحس��ین 

ش��افعی در این دیدار، س��وابق مس��عود کرباس��یان در رفع موانع 
کس��ب و کار در گمرک را به فال نیک گرفت و تس��ری این رویکرد 
در زم��ان تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواس��تار ش��د. 

رئی��س پارلمان بخش خصوصی، حضور محم��د نهاوندیان به عنوان 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسعود کرباسیان در جایگاه وزارت 
اقتص��اد را به عنوان کس��انی که س��ابقه 
حض��ور در پارلم��ان بخش خصوصی را 

دارند، خوشایند دانست. 
ش��افعی گفت: ش��ناخت دغدغه های 
بخش خصوصی و فعاالن تولید می تواند 
ب��ه نقطه قوت فعالی��ت اقتصادی دولت 
تصمیم گیری ه��ا  در  و  ش��ود  تبدی��ل 

یاری بخش مسئوالن دولتی باشد. 
رئی��س ات��اق ای��ران، مقررات زدای��ی 
از مس��یر کس��ب وکار را خواس��ته مهم 
دوازده��م  دول��ت  از  بخش خصوص��ی 
دانست و گفت: هیأت مقررات زدایی در 
وزارت اقتصاد اقداماتی داش��ته اس��ت اما نتیجه مطلوب مورد نظر 
بخش  خصوصی هنوز حاصل نشده و نیازمند سرعت بخشی به این 

فرآیند است.  

نمایش��گاه و جش��نواره بین المللی قهوه ای��ران ۲۰۱۷ با حضور 
برتری��ن باریس��تاها و متخصص��ان قهوه 
جه��ان و برنده��ای مط��رح، از ۷ تا ۱۰ 
ش��هریورماه ۱۳۹۶ از س��اعت ۱5 ال��ی 
۲۱ در بوستان گفت وگوی تهران برگزار 

می شود. 
به گ��زارش دبیرخانه فس��تیوال قهوه 
ای��ران، ده ه��ا کارگاه رایگان نی��ز برای 
عالقه من��دان قهوه به ص��ورت جنبی در 
حاش��یه این روی��داد در ط��ول روزهای 

برگزاری برپا می شود. 
از رویداده��ای مه��م این نمایش��گاه و 
جش��نواره می توان به مسابقات باریستا و 
الته آرت جایزه ب��زرگ ایران، کارگاه زیر 

و ب��م دم آوری قهوه با ج��ذوه، کارگاه آب، تازگ��ی، عصاره گیری، 
نشس��ت گروه قهوه پژوهی فرهنگستان و برش��ته کاری های قهوه 

تخصصی و قهوه آزمایی اشاره کرد. 

در مس��ابقات باریستا و الته آرت جایزه بزرگ ایران، باریستاهای 
مطرح ایران با یکدیگر به رقابت خواهند 
پرداخت که برای داوری این مس��ابقات 
آموزش��ی،  دوره ه��ای  در  تدری��س  و 
کارشناسان مطرح جهانی حضور دارند. 
همچنین در کارگاه زیر و بم دم آوری 
قهوه با جذوه، قهرمان مسابقات جذوه / 
ایبریک ۲۰۱۴ از سال ها تجربه خود در 
دم آوری قهوه با ای��ن قدیمی ترین ابزار 
قهوه س��از می گوید و زیر و بم دم آوری 
قهوه تخصصی با آن را توضیح می دهد. 
کارگاه آب، تازگ��ی، عصاره گیری نیز 
توس��ط منصور احسانی قهرمان دومین 
دوره مس��ابقات ملی باریس��تای ایران 

برگزار می شود. 
گفتنی اس��ت این نمایش��گاه از ۷ الی ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۶ در 

ضلع جنوبی بوستان گفت وگو و از ساعت ۱5 الی ۲۱ برپاست. 

نقش صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در حمایت از 
کسب و کارهای فناور

 سخت گیری قوانین کسب و کار
 کارآفرینان را پشیمان کرده است

از 7 تا 10 شهریورماه در بوستان گفت وگو برگزار می شود 

بزرگ ترین رویداد بین المللی قهوه در ایران
مقررات زدایی از مسیر کسب وکار مهم ترین درخواست 

بخش خصوصی از دولت دوازدهم

جم��ع آوری داده از رفت��ار مش��تریان، تبدی��ل آن  ب��ه اطالعات و 
اس��تفاده از این اطالعات برای افزایش فروش، رم��ز موفقیت آمازون 

در خرده فروشی است. 
به گزارش زومیت، ش��رکت آمازون با س��رعت مناسبی رشد خود را 
ش��روع کرد و ادامه داد و اکنون به بزرگ ترین فروشگاه آنالین جهان 
تبدیل شده است. این شرکت امروزه با خریدهای بزرگ تجاری مانند 
Whole Foods و پروژه های بلندپروازانه مدرن ش��ناخته می شود. 
نکته ای که عموم مردم و دیگر کارآفرینان از توجه به آن غافل هستند، 

رفتار و روشی است که آمازون را به این موفقیت رسانده است. 
چالش اصلی که کسب وکارهای کوچک امروزه با آن مواجه هستند 
و آمازون به خوبی توانس��ته اس��ت آن را حل کند، داده های مشتریان 
است. اس��تارت آپ ها براساس روابط با مش��تری ها تاسیس می شوند. 
کارآفرینان می دانند که موفقیت آنها بس��ته به خدمات خوبی اس��ت 

که بتوانند به مدت طوالنی به 
مشتریان ارائه دهند. آنها بهتر 
از هر کس��ی باید مشتری ها را 
بشناس��ند و راه ه��ای برطرف 
را  آنه��ا  نیازه��ای  ک��ردن 

شناسایی کنند. 
واقعیت این است که آمازون 
به عنوان بزرگ ترین فروش��گاه 
اینترنت��ی جهان، بهت��ر از هر 
کس��ی رفتار مردم و مشتریان 
را می شناس��د. ای��ن ش��رکت 
می دان��د که خری��داران قبل، 
در حی��ن و بع��د از خرید، چه 
چیزهایی را مدنظر دارند. غول 
تج��ارت الکترونی��ک به خوبی 
می دان��د ک��ه دفعه بع��د چه 
چیزی را به مشتری مورد نظر 
پیش��نهاد دهد. همین تکنیک 
باعث شده است که نرخ تبدیل 
بازدیدکننده به خریدار در این 

فروشگاه بسیار باال باشد. 
تا چن��د وقت اخیر، س��لطه 

آمازون تنها کس��ب وکارهای سنتی و آنهایی را که به تازگی به تجارت 
الکترونیک وارد شده بودند تحت تاثیر قرار می داد؛ اما این شرکت در 
حال انتقال س��لطه آنالین خود به دنیای آفالین اس��ت. خرید شرکت 
Whole Foods، کتاب فروش��ی های آفالی��ن و مکان های��ی ب��رای 
تحویل خریدهای آنالین مش��تریان، نمونه هایی از این انتقال هستند. 
حتی س��رویس پرایم این ش��رکت نیز کم کم به سمت دنیای آفالین 
می رود. تحویل دو ساعته این سرویس کم کم به گونه ای خواهد بود که 
تنها محصوالت موجود در انبارهای نزدیک با این سرعت تحویل داده 
می ش��وند. نکته مهم این است که آمازون می داند چه محصولی را چه 
موقع و در چه انباری ذخیره کند تا بتواند نیازهای مش��تری های ویژه 

سرویس پرایم را به خوبی برطرف کند. 
آم��ازون اطالعات الزم را برای پیروزی در بازار س��نتی نیز دارد. با 

اطالعات��ی که این ش��رکت از فروش های آنالین خ��ود و آنالیز رفتار 
مشتریان کسب کرده است، به خوبی می داند که هر مشتری چه زمانی 
چ��ه چیزی را از چه مکانی خرید خواهد ک��رد. مانند تجارت آنالین، 
آم��ازون در دنیای آفالین نی��ز می تواند با توجه ب��ه تاریخچه خرید، 
تاریخچه مرور وب، نظ��رات، محصوالت مورد عالقه و دیگر اطالعات، 
محصول مورد نظر شما را تامین کند. عالوه بر آن، حتی اگر محصول 
در فروشگاه آفالین وجود نداشته باشد، اگر عضو سرویس پرایم باشید 
می  توانید آن را ظرف ۴۸ ساعت و با تحویل رایگان خریداری کنید. 

امکانات و قابلیت های گفته شده این ترس را برای خرده فروشی های 
کوچک و محلی به وجود می آورد که چگونه و با چقدر داده و اطالعات 

از مشتریان می توانند با آمازون رقابت کنند؟ 
فروش��گاه های کوچ��ک خارج��ی ب��ه این نکت��ه رس��یده اند که با 
اس��تفاده از پلتفرم آم��ازون می توانند از اطالعات آن اس��تفاده کنند 
و محص��والت خود را در این 
بفروش��ند.  بزرگ  فروش��گاه 
آنها ب��ا عضویت در آمازون و 
به خوبی  محص��والت،  عرضه 
می توانند از امکاناتی که این 
فروش��گاه در زمینه اطالعات 
مش��تری فراهم کرده است، 

استفاده کنند. 
ایرانی  بزرگ  فروشگاه های 
نیز مدتی اس��ت ک��ه امکان 
ف��روش محص��والت را برای 
کسب وکارهای کوچک فراهم 
کرده ان��د. اگرچ��ه امکان��ات 
ایرانی  آنالین  فروش��گاه های 
و تحلی��ل آنها از مش��تریان 
به ان��دازه آم��ازون دقی��ق و 
حرفه ای نیست، اما همکاری 
ب��ا این س��رویس ها می تواند 
ب��رای کس��ب وکارهایی ک��ه 
قصد دارند به تازگی وارد بازار 
خریدوف��روش آنالین ش��ود، 
شروع مناسبی باشد. عالوه بر 
آن، اس��تفاده از آمار باالی مشتریان این فروشگاه ها نیز به کارآفرینان 
تازه کار امکان معرفی محصوالت را به تعداد بیشتری مشتری می دهد. 
در نهایت نکته ای که هر استارت آپی باید به خوبی به آن توجه کند، 
شناخت مش��تریان، دریافت داده از آنها و استفاده از این داده ها برای 
افزایش وفاداری مشتریان است. ابزارهای تحلیلی زیادی برای دریافت 
داده از مش��تریان برای وب سایت ها طراحی شده است که کار را برای 

استارت  آپ های آنالین ساده می کند. 
برای کس��ب وکارهای آفالین نیز حفظ ارتباط مس��تمر با مشتری، 
ت��الش برای ایجاد رواب��ط دوطرفه و احترام به نظ��رات و عقاید آنها، 
راهکارهایی هستند که در دریافت داده های بیشتر به کمک صاحبان 

کسب و کار می آیند. 
INC: منبع

اس��تارت آپ های مختلفی در دنیا ایجاد می شوند. آنها کسب و کار جدیدی را 
ش��روع می کنند، اما برای ش��روع آن به پول نیاز دارند. حاال این پول می تواند 
توس��ط شتاب دهنده ها فراهم شود یا اینکه مردم عادی در آنها سرمایه گذاری 
کنند.  به گزارش هفته نامه صدا، سی ان بی سی در گزارشی درباره پولدار شدن 
از طریق س��رمایه گذاری در استارت آپ ها نوشت: »ماه مه  سال ۲۰۱۶، قانونی 
به اجرا درآمد که به هر کس��ی اجازه می دهد بخش��ی از پ��ول نقد خود را در 
ش��رکت های استارت آپی س��رمایه گذاری کند. تا آن زمان خرید سهام در یک 
کس��ب و کار خصوصی کوچک موضوعی بود که تنها س��رمایه گذاران ثروتمند 

می توانستند انجامش دهند.«
ام��ا حاال، ای��ن امکان وج��ود دارد که ش��ما در هم��ه نوع اس��تارت آپ از 
برنده��ای تکنول��وژی ت��ا کامیون ه��ای حم��ل مواد غذایی س��رمایه گذاری 
کنید. زمانی که ش��ما س��رمایه گذاری می کنید، س��همی در این کس��ب و کار 
خواهی��د داش��ت و به طور بالق��وه می توانید دس��تاوردهای بزرگی به دس��ت 
 آورید. سی ان بی س��ی در گزارش��ی در این باره نوش��ت: »این ام��کان با اقدام 
 (JOBS) the Jumpstart Our Business Startups  فعال شده است 
که اجازه می دهد هر فردی در استارت آپ مورد نظر خود سرمایه گذاری کند.«

در این سیس��تم استارت آپ ها، بدهی ها و سهام آن توسط کمیسیون اوراق 
بهادار و بورس تأیید شده و اداره تنظیم مقررات مالی لیستی از سرمایه گذاران 
ب��رای جم��ع آوری پ��ول تهیه می کن��د. این پورت��ال ثابت می کن��د که پول 
س��رمایه گذاران از سرقت و سوء اس��تفاده محافظت می شود. برای محافظت از 
پس انداز ش��ما، راه های دیگری هم وجود دارد. اگر کمتر از ۱۰۷ هزار دالر در 

بانک داش��ته باشید، در س��ال می توانید ۲۲۰۰ دالر یا 5 درصد از درآمدتان را 
سرمایه گذاری کنید. همه این موارد برای این است که شما در یک استارت آپ 

سرمایه گذاری کنید. 
چرا سرمایه گذاری در استارت آپ ها باید هوشمند باشد؟ 

اگر در نهایت خوش ش��انس باش��ید و پول خود را در یک استارت آپ موفق 
س��رمایه گذاری کنید، پول نقد ش��ما طی چند سال افزایش پیدا می کند. این 
سرمایه گذاری شاید بازدهی ۱۰ تا ۲۰ برابر مقداری که سرمایه گذاری کرده اید 
داشته باشد. به این ترتیب ممکن است ۲ هزار دالر شما به ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار 
دالر تبدیل ش��ود. اگر شما خیلی خوش شانس باشید ممکن است مانند یکی 
از س��رمایه گذاران اولیه اینستاگرام سرمایه تان بیش از ۳۰۰ برابر شود اما این 
موضوعات بهترین سناریوها هستند، چراکه استارت آپ ها مناطق بسیار جدیدی 

هستند و داده های قابل اعتماد زیادی در مورد نوع پرداخت ها وجود ندارد. 
چرا سرمایه گذاری در یک استارت آپ ممکن است اشتباه باشد؟ 

 بزرگ ترین دلیل عدم س��رمایه گذاری چیست؟ شاید به این دلیل باشد که 
بیشتر استارت آپ ها شکست می خورند و حتی عمر آنها به ۹ سال هم نمی رسد. 
حتی اگر استارت آپی موفق شود، ممکن است در سال اول سودی به آن افزوده 

نشود. 
به این ترتیب آنها احتماال پولی ندارند که به ش��ما سود بپردازند. آنها برای 
اینکه شرکت به سودآوری برسد باید به دنبال منابع دیگر سرمایه گذاری باشند، 
بنابراین قبل از اینکه هرگونه عملیاتی انجام دهید، باید تحقیقات زیادی انجام 

داده باشید. 

حس��ین محمودی اصل در روزنامه قانون نوشت برای توسعه کارآفرینی در 
کشور به دو مولفه بسیار مهم نیازمندیم. در این زمینه، ابتدا بحث بهبود فضای 

کسب و کار مطرح می شود. 
 وقتی فضای کس��ب و کار مناس��بی نداشته باشیم، تالش های ما در جهت 
ایجاد کس��ب و کاره��ای جدید و حفظ کس��ب وکارهای قدیمی نتیجه بخش 
نخواهد بود، بدین معنی که وقتی برای ایجاد یا انجام امور معمولی یک کسب 
و کار بوروکراس��ی ش��دید اداری، گرفتن انواع مجوزها و کارهایی از این دست 
وجود داش��ته باشد، تشکیل و پایداری کسب و کارها با مشکل مواجه می شود، 
بنابراین بخش��ی از بحث بهبود فضای کس��ب و کار مربوط به دولت هاست و 
بخش دیگر آن مربوط به شهرداری است که می تواند با ایجاد فضاهایی، طرح ها 
و ایده های شهروندان را به بلوغ رسانده و رشد دهد، همچنین به تجاری سازی 
آنه��ا کم��ک کند و امکان��ات الزم برای ایج��اد کارآفرینی، کس��ب و کارها و 
استارت آپ ها را فراهم سازد، البته به طورحتم خروجی همین فعالیت ها می تواند 
بخشی از هزینه ها را جبران کند. مسئله دیگر این است که در بحث کارآفرینی 
مسئله انتخاب افراد اهمیت بسیاری دارد. باید شرایطی ایجاد شود که انتخاب 
کارآفرین و افراد با اس��تعداد و خالق به روش��نی و بدون اش��تباه انجام گیرد. 
افراد خالق و کارآفرین، فرصت را می بینند، سپس آن را شناسایی، تقاضاها را 
بررس��ی و بازارها را رصد می کنند، تحقیقات بسیاری انجام می دهند و پس از 
گام های مختلف در اجرا، ممکن است نیاز به منابع داشته باشند، بنابراین منابع 
باید براساس روحیات و ویژگی های کارآفرینی در اختیار قرار بگیرد. در چنین 
شرایطی فاز اول این است که شناسایی درستی از شخص کارآفرین و متقاضی 

ایجاد کسب و کار داشته باشیم. این مسئله نشان می دهد که همه شهروندان 
توانایی کارآفرین ش��دن و ریسک پذیری الزم برای این کار را نداشته و در این 
مورد، خلق و خوی نتیجه گرایی نداشته باشند. به این ترتیب اگر ما برای همه 
شهروندان، یک فضای مشابه را درنظر بگیریم به طورحتم نه تنها موفقیتی کسب 
نخواهیم کرد بلکه منابع را نیز هدر خواهیم داد.  شناسایی کارآفرینان در این 
زمینه گامی بسیار مهم بوده و باعث خواهد شد که پس از شناسایی، پروژه ها به 
بهترین نحو پیش برود و کسی که در این زمینه متخصص و توانا باشد بر خالف 
افراد عادی با کوچک ترین مشکلی پا پس نخواهد کشید و در صورت شکست 

هم دوباره ادامه خواهد داد و کار را به موفقیت خواهد رساند. 
 در گام های بعدی می توان با تسهیالت ارزان قیمت و ایجاد چرخه های تامین، 
مشاغل خانگی ایجاد کرد که این مشاغل خانگی می تواند برای شهروندان نیز 
اش��تغال ایجاد کند. ضمن اینکه بخش خصوصی برای بهره برداری از فضاها و 
قابلیت های موجود شهری می تواند به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی ورود 

کند. در شهرهای کشور ما ظرفیت های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. 
 پارک های بس��یاری در کش��ور وجود دارد که با کمترین هزینه و بیشترین 
درآمد برای ش��هر می تواند فضای شادی و تفریح ایجاد و رضایت شهروندان را 
نیز تامین کند. ظرفیت های موجود همان گونه که گفتیم بسیار است و تنها باید 
کمی در فضای کسب و کار بهبود ایجاد کرد و تالش شود که کارآفرینان واقعی 
چه حقوقی و چه حقیقی جذب ش��وند و تعامل س��ازنده ای نیز با سایر نهادها 
ایجاد ش��ود که در این شرایط، کارآفرینی بتواند فضای اقتصادی را سمت وسو 

ببخشد. 

طی یک تصمیم تعجب برانگیز، هیأت مدیره اوبر، دارا 
خسروشاهی، مدیرعامل اکسپدیا را به عنوان مدیرعامل جدید 
اوبر انتخاب کرد. 
به گزارش زومیت، پس از آنکه تراویس کاالنیک تحت فشار 
هیأت مدیره اوبر از سمت خود استعفا داد، اعضای هیأت مدیره این 
کمپانی، مدیرعامل جدید خود را انتخاب کردند. براساس اطالعات 
ارائه شده، اوبر تصمیم گرفته است یک ایرانی-آمریکایی متمول 
و کاردان را به سمت مدیریت اوبر برگزیند. دارا خسروشاهی، 
مدیرعامل اکسپدیا، متولد ایران است و با دنیای کسب وکار و 
تجارت آشنایی خوبی دارد. خانواده وی جزو شناخته شده ترین 
فعاالن حوزه صنعت ایران بود؛ به طوری که تاسیس کارخانه ها و 
برندهایی نظیر تولیددارو و تولی پرس توسط خانواده خسروشاهی 
انجام پذیرفته است. از جمله سرویس هایی که خانواده 
 Tripadvisor خسروشاهی هم اکنون در اختیار دارند باید به
اشاره کرد. 
در صورتی که دارا خسروشاهی این سمت را بپذیرد، روی 
صندلی باارزش ترین استارت آپ خصوصی جهان تکیه خواهد 
زد. در حال حاضر ارزش اوبر بیش از ۶0 میلیارد دالر برآورد 
می شود. هرچند اوبر باارزش ترین استارت آپ حال حاضر جهان 
لقب گرفته، اما با مشکالت عدیده ای روبه رو است و از این رو، کار 
خسروشاهی برای بهبود اوضاع در اوبر که توسط موسس آن به 
سرمنزل مقصود نرسید، بسیار سخت و مشکل به نظر می رسد. 
خسروشاهی طی 1۲ سال اخیر مدیرعامل اکسپدیا بوده است. 
اکسپدیا در ایالت واشنگتنی واقع شده که دو کمپانی آمازون 
و مایکروسافت نیز در آن مشغول به کار هستند و از این رو 
خسروشاهی در صورت قبول مسئولیت باید به سیلیکون ولی 
برود. 
در هفته های گذشته گزینه های متعددی برای در اختیار گرفتن 
سکان هدایت اوبر مطرح شده بودند که از جمله آنها می توان به 
مگ ویتمن از اچ پی و همچنین جف ایملت، مدیرعامل پیشین 
جنرال الکتریک اشاره کرد. هرچند نام خسروشاهی در بین 
گزینه های مدیریت اوبر مطرح نبود، اما نگاهی به کارنامه وی 
نشان از عملکرد قابل قبولش دارد. خسروشاهی موفق شد درآمد 
اکسپدیا را که سال ۲00۵ نزدیک به ۲.1 میلیارد دالر بود، در سال 
۲01۶ به بیش از ۸.7 میلیارد دالر برساند. وی موفق شد اکسپدیا 
را به بزرگ ترین آژانس مسافرتی آنالین کشور آمریکا تبدیل 
کند. از جمله برندهایی که زیر پرچم اکسپدیا فعالیت می کنند 
 Hotels. com، Orbitz، Trivago، HomeAway، باید به
Travelocity و شماری از کمپانی های اجاره خودرو اشاره کرد. 
اطالعات ارائه شده نشان از این دارند که خسروشاهی اعتقاد 
باالیی به تکنولوژی و سیطره این حوزه بر تمام ابعاد زندگی 
انسان  دارد. وی همچنین از مخالفان ترامپ و نگرش وی در رابطه 
با مهاجرانی است که به کشور آمریکا می روند. در مورد حادثه 
شارلوتسویل و واکنش جنجال برانگیز ترامپ نیز خسروشاهی 
رویکردی منفی در پیش گرفت. 
 

درس آموزنده آمازون برای کسب و کارهای کوچک ثروتمند شدن به روش استارت آپی

کارآفرینی باید بتواند به فضای اقتصادی جهت دهد

دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر شد

یک ایرانی روی صندلی ریاست 
باارزش ترین استارت آپ جهان
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دریچهنگاه

ب��ا روی کار آمدن دولت دوازدهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله 
بخش های��ی اس��ت که هنوز در ارتب��اط با آن تصمیم نهایی ابالغ نش��ده 
اس��ت، اما ریاست شورای عالی مناطق آزاد مشخص شده و به زودی حکم 
مربوطه صادر خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، یک منبع آگاه با اش��اره به 
اینکه پیش نویس حکم ریاس��ت مرتضی بانک در دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آماده ش��ده و به زودی به امضا خواهد رسید، 
اظهار کرد: موضوع جانش��ینی مرتضی بانک به جای ترکان قطعی اس��ت 
و ب��ه زودی حکم مربوطه اعالم می ش��ود. مرتضی بان��ک،  زاده ۱۳۳۴ در 
اصفهان، سیاس��تمدار و کارش��ناس امور بازرگانی، گردش��گری و صنعت 

است. 

جایگزین ترکان در شورای عالی 
مناطق آزاد مشخص شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران در راستای عمل به قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار 
و با توجه به تاکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هرچه بیشتر میان بخش خصوصی 
و دولت از وزیر صنعت خواست تا مانع از اقدامات ناگهانی و دفعتی در این وزارتخانه 

مهم اقتصادی شود. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در نامه ای به وزیر 
صنعت به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره 
ک��رده و ای��ن عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه 

دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب 

سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم گیری های بلندمدت می شود.

 تصمیم گیری های ناگهانی
مخل فضای کسب وکار است



همه م��ا با آگهی ه��ا و تبلیغات 
رنگارنگی که برای تشویق مشتری 
به خرید، تولید و منتشر می شوند 
آش��نایی داری��م، ول��ی اصط��اح 
کمپین تبلیغاتی برای بسیاری از ما 
ناآشناست. در واقع کمپین تبلیغاتی 
چیزی کامل تر و پیچیده تر است و 
نیازمن��د برنامه ری��زی و ت��اش و 
هماهنگی بیشتری است. در بخش 
اول و دوم مقاله که توس��ط سایت 
chetor ارائه ش��ده اس��ت گفتیم 
هر کمپین تبلیغاتی برای رسیدن 
به س��طح مورد نی��از هماهنگی و 
تأثیرگ��ذاری، به چ��ه مولفه هایی 
نی��از دارد؟ ای��ن پرس��ش موجب 
می ش��ود بر تعداد انگشت شماری 
از موضوعات کلیدی تمرکز کنیم. 
موضوع اول تا س��وم یعنی »آشکار 
کردن محصول و خدمات: پوشش 
اطاعات��ی«، »توجه به اش��خاص: 
تقاض��ا و جذب مخاطب هدفمند« 
و »انتق��ال پیام از طریق نوش��تن: 
توانای��ی ف��روش« را در بخش های 
قبلی مورد بررس��ی ق��رار دادیم و 
در ادامه به س��ه مورد بعدی اشاره 

خواهیم کرد. 
۴- در توافق بودن: ارتباطات 

داخلی و آموزش
این مس��ئله که تی��م فروش و 
س��ایر تیم های داخلی ش��رکت، 
باید در ی��ک کمپین تبلیغاتی با 
یک صدا صحبت کنند، از اهمیت 
باالیی برخوردار است. مخاطبان 
هدف چه کسانی هستند؟ چگونه 
باید ب��رای محصول ی��ا خدمات 
ش��ما بازاریابی کرد؟ چه موادی 
در دس��ترس است؟ ش��اید این 
مسئله س��اده به نظر برسد، ولی 
در زم��ان برنامه ری��زی کمپی��ن 
تبلیغاتی، افراد همیشه با یکدیگر 
همفک��ر و موافق نیس��تند. حال 
این مس��ئله مطرح می ش��ود که 
چگونه می توانید این مش��کل را 
حل کنید؟ با ایج��اد کارگاه های 
پادکست ها  وبینارها،  آموزش��ی، 
و امتحان��ات آنای��ن. ش��ما باید 
دانش تیم خود را مورد سنجش 
ق��رار دهید. ب��رای نمونه، پس از 
برگزاری دوره آموزش��ی آناین، 
برای سنجش میزان اطاعاتی که 
اعضای تیم فروش کسب کرده اند، 
از آزمون آناین اس��تفاده کنید و 
آستانه ای برای آن در نظر بگیرید. 
مثا کس��انی را که به ۸۰ درصد 
از پرسش ها درست پاسخ داده اند، 
برای شرکت در کمپین تبلیغاتی 

بپذیرید. 
البته ش��ما باید از مسئولیت ها و 
حجم کاری تیم ف��روش خود نیز 
آگاه باشید و رویکردتان را متعادل 
کنید. کمپین تبلیغاتی را ساده نگه 
دارید تا به س��رعت و راحتی قابل 
فهم باش��د )هم ب��رای تیم فروش 
و ه��م ب��رای مش��تریان(. اگر فکر 
می کنید که کمپین جدید نیازمند 
آموزش های گسترده فروش است، 
احتم��اال آن را بیش از حد پیچیده 

کرده اید. 
می ش��وید  متوج��ه  چگون��ه 
ک��ه آی��ا ب��ا مخاطب��ان داخلی و 
گروه های شریک کانال های توزیع 
  )channel partner teams(

خود ارتباط برقرار کرده اید؟ 
ش��ما می توانید زم��ان زیادی را 
صرف برقراری ارتب��اط با کارکنان 
خ��ود کنید، ام��ا چگون��ه متوجه 
می ش��وید که آیا تاش های ش��ما 
نتیجه ای داش��ته اس��ت ی��ا خیر؟ 
چگون��ه متوجه می ش��وید که چه 
زمان��ی، یکی از کارکنان ش��ما در 
کمپین تبلیغاتی درگیر شده است؟ 
به این منظور ش��ما بای��د فرآیند 
ارزیاب��ی را اجرا کنید و اثربخش��ی 
ارتباط��ات داخلی را بس��نجید. با 
اینک��ه اهداف تج��اری وی��ژه هر 
س��ازمان تعیین می کند که کدام 
جنبه ه��ای ارتباط��ات داخلی باید 
سنجیده ش��ود، اما بعضی از موارد 
مهم این س��نجش شامل سنجش 
ادراک مخاطبان، تغییر در رفتار و 

بازگشت سرمایه هستند. 
پرس��ش دیگ��ری ک��ه مطرح 
می ش��ود ای��ن اس��ت ک��ه چ��ه 
زمانی باید این س��نجش را انجام 
باید بررسی های  دهید؟ نخس��ت 
دقی��ق س��االنه  را انج��ام دهی��د. 
ای��ن بررس��ی های مه��م، یکی از 
ساده ترین روش های اطاع یافتن 
از بین��ش  کارکنان اس��ت. ش��ما 
باید عاوه بر بررس��ی های ساالنه، 
قب��ل از آغ��از ارتباطات یا کمپین 
تبلیغات��ی و بافاصله پ��س از آن 
نیز اندازه گیری ها و س��نجش ها را 
انجام دهی��د. اندازه گیری پیش از 
ش��روع، پایه و مبنای مقایس��ه را 
تعیین می کن��د، اندازه گیری پس 
از کمپین تاثیرات ایجاد ش��ده را 
نش��ان می ده��د و اندازه گیری در 
فواصل معین نیز برای درک تاثیر 
بلندمدت ارتباطات داخلی اهمیت 
زیادی دارد. سنجش های منظم و 
مداوم کم��ک می کند نگرش های 
همیشه در حال تحول کارکنان را 
به دقت بررسی کرده و معیارهای 
هم��راه آنه��ا را ب��ا ش��اخص های 
عملکرد کلیدی شناس��ایی شده، 

مقایسه کنید. 
۵- ب�ه دس�ت آوردن ح�ق 

پیشنهاد: پیشنهادهای تجاری
بهترین بازاریابان، ظاهر و باطن 
محص��والت و خدم��ات خ��ود را 
می دانند و می توانند فهرس��تی از 
ویژگی ه��ا و مزیت ه��ای آنها را به 
س��رعت نام ببرند، مقایسه هایی دو 
به دو با پیشنهادات رقبا انجام دهند 
و قیمت گ��ذاری و ترفیع ها را بهتر 
از ه��ر کس دیگری با دقت توضیح 
دهن��د. اما اگر ش��ما ب��ه محصول 
نزدیک تر باش��ید ممکن است فکر 
کنید که محصول یا خدمات ش��ما 
حتما به فروش می رسد و تبلیغات 
منج��ر ب��ه تقاضا و خرید توس��ط 
مشتری می ش��ود ولی باید بگوییم 
فراموش کرده اید که ممکن اس��ت 
مخاطب��ان ه��دف، اطاعات کمی 
در مورد محصول یا خدمات ش��ما 
داش��ته باش��ند. ش��ما نباید صرفا 
پیش��نهاد مناس��ب را به مخاطب 
هدف��ش ارائه دهید، ع��اوه بر آن 
باید آن پیش��نهاد را به طور موثری 
به بازار منتقل کنید و انجام این کار 

می تواند چالشی دشوار باشد. 
مسئله ای که اغلب نادیده گرفته 
می ش��ود، این اس��ت که پیشنهاد 
تجاری، چیزی است که در کمپین 
تبلیغاتی بیان می کنید. پیش��نهاد 
تج��اری، گروه��ی از اصطاح��ات 
اس��ت که می تواند شامل ترکیبی 
از محصوالت، خدمات، بسته بندی، 
قیمت گذاری  و  توزی��ع  کانال های 
متناس��ب ب��ا نیازه��ای مخاطبان 
ه��دف  )جایگزینی ب��ا محصول یا 
خدم��ات یک رقیب تجاری، جذب 
مش��تری جدید از س��مت رقیب، 
 )  )cross-sell(  ف��روش جانب��ی
باشد. پیشنهاد تجاری باید روشن، 
موجز و قانع کننده باشد. پیشنهاد 
تجاری موفق، کسب و کار جدیدی 
را ب��ه ارمغان می آورد و آن را حفظ 
می کند و بازگشت کاال از مشتریان 

ناراضی را به حداقل می رساند. 
ب��رای  و  نزنی��د  ح��دس 
از  مناس��ب،  پیش��نهاد  تعیی��ن 
تجزیه و تحلیل های پیش بینی کننده 
استفاده کنید. غریزه شما به تنهایی 

ب��رای اتخ��اذ تصمیمات ف��روش و 
بازاریابی مناس��ب و مسئوالنه کافی 
نیس��ت. س��ازمان ها باید تصمیمات 
تجاری بهت��ر را براس��اس داده های 
عینی و حقایق اتخ��اذ کنند. بعضی 
 Big( به این داده ها، داده های بزرگ
Data( می گوین��د، ولی م��ا به آن، 
تجزیه وتحلیل پیشگویانه می گوییم، 
یعنی فرآیندی فعال که به س��ازمان 
کمک می کند هوشمندتر و سریع تر 
باش��د. در زمان تعیین راهکار نهایی 
برای فروش، به جای واکنشی بودن یا 
تکیه بر تجربیات گذشته، برای کمک 
ب��ه تجزیه و تحلیل و مجس��م کردن 
طیف وس��یعی از داده ها برای فراهم 
کردن مدارک و دالیل قابل سنجش 
در م��ورد چگونگی ش��روع کمپین 
تبلیغاتی، قبل انجام هر گونه اقدامی 
پیش��گویانه  تجزیه وتحلیل ه��ای  از 
اس��تفاده کنید. این بینش می تواند 
موجب بهبود فرآیند ایجاد ترفیع ها، 
کاهش ریسک و افزایش فروش شود. 
مش�تری ها:  ج�ذب   -۶

ترفیع های مشتری
ک��ه محص��ول  کنی��د  ف��رض 
کمپی��ن  داری��د.  فوق الع��اده ای 
تبلیغاتی خود را ش��روع می کنید 
و فعالیت ه��ای ج��ذب مخاط��ب 
ه��دف نیز انج��ام می ش��ود و تیم 
ف��روش آماده ش��روع کار اس��ت. 
ولی ش��ما در پایان، بازاریابی خود 
را براس��اس خاقیت ب��ه کار رفته 
در تبلیغات نمی س��نجید بلکه آن 
را براس��اس حجم ف��روش ارزیابی 
می کنید. پس چگونه مش��تریان را 
به خود ج��ذب می کنید؟ از طریق 
مس��ابقه )contest(، تخفی��ف یا 
پیش��نهادهای دارای زمان محدود 
Limited-time offers(؟    (
چنی��ن ترفیع های��ی می توانند بر 
قیم��ت، زم��ان ی��ا توزی��ع کاال یا 
خدمات��ی که ارائ��ه می دهید تاثیر 
بگذارن��د. برای نمون��ه، ترفیع های 
ش��امل  می توان��د  قیمت گ��ذاری 
ارائ��ه کوپ��ن، بازپرداخ��ت پول به 
مش��تری )rebate(، تخفیف های 
ناش��ی از فروش دسته ای از کاالها  
 ،)bundled discount(
پیشنهادهای یکی بخر یکی ببر یا 

هوشمندانه ای  وسوس��ه های  سایر 
باش��د که بر قیمت خرده فروش��ی 
معمول یک پیشنهاد تجاری تاثیر 

می گذارند. 
مس��ابقات نیز می توانن��د موثر 
باش��ند، ولی معم��وال پیچیده تر از 
ترویج های مس��تقیم یا مش��وق ها 
هس��تند. ش��ما باید عاوه بر بیان 
واضح و اجرای قواعد مس��ابقه  )و 
البته اطمینان یافتن از اینکه قانونی 
هس��تند(، نتایج درس��ت و دقیق 
آن را پیگی��ری و گ��زارش کنی��د، 
زیرا ش��رکت کنندگان مسابقه نیز 
)حداقل به اندازه ش��ما( نتایج را به 
دقت مورد بررس��ی ق��رار خواهند 
داد. تقریبا همیشه عاقه مشتریان 
بالقوه افت می کند، زیرا در مسابقات 
مانند ترفیع های استاندارد از مزیتی 
برخوردار نمی شوند.  تضمین شده 
ش��ما بای��د از خ��ود بپرس��ید آیا 
نتایج پیش بینی ش��ده مس��ابقه از 
دردس��رهای اجرایی برگ��زاری آن 
اهمیت بیش��تری دارن��د؟ چگونه 
می توانی��د اطمین��ان یابی��د ک��ه 
مش��تری از ترویج های شما مطلع 
می ش��ود و مهم تر از همه، چگونه 
می توانی��د پیش بینی کنید که چه 

رخ خواهد داد؟ 
نتیجه گیری

ایجاد کمپین تبلیغاتی، فرآیندی 
ساختار یافته، منظم و دارای موارد 
قاب��ل ارائه مش��خص، نقاط عطف، 
ورودی ه��ای کلیدی و مش��ارکت 
cross-( تیم های چند عملکردی

فرآین��د  اس��ت.   )functional
کمپین تبلیغاتی باید از رویکردی 
منسجم و عملگرا برخوردار باشد تا 
بتوانیم از دست یافتن به رشد باالی 
درآمدی که پیوندهای مستقیمی با 
اس��تراتژی و اهداف ش��رکت دارد، 
کمپین ه��ای  یابی��م.  اطمین��ان 
تبلیغاتی موفق باید از تمام عناصر 
الزم ب��رای هر کمپی��ن تبلیغاتی 

برخوردار باشند. 
- پوش��ش اطاعاتی: برای اعام 

کمپین تبلیغاتی؛ 
- ایج��اد تقاض��ا: برای داش��تن 

فروش؛ 
- نوشته ها و تصاویر مکمل: برای 

توضیح محصول یا خدمات؛ 
- آموزش: برای بهبود اثربخشی 

کانال فروش؛ 
- پیش��نهاد تج��اری: ک��ه برای 

مخاطبان هدف واضح باشد؛ 
- ترفیع ها و مش��وق ها: که رفتار 
داخل��ی و خارجی ب��رای فروش و 
خری��د را تحریک می کن��د. وقتی 
صحبت از کمپین تبلیغاتی باش��د، 
میزان بودجه اهمیتی ندارد، به ویژه 
با ظهور تاکتیک های بازاریابی آناین 
و رسانه های اجتماعی. اهمیتی ندارد 
که بودجه ش��ما چق��در زیاد یا کم 
باش��د. در واقع هرچه بودجه کمتر 
باشد، کمپین تبلیغاتی نیز پرشورتر 
و س��رزنده تر خواهد بود. بازاریابان 
اندکی هس��تند که استطاعت مالی 

هدر دادن پول را دارند. 

چطور کمپین تبلیغاتی موفق طراحی کنیم؟  )بخش سوم(
کلید

یک قدم رو به جلو در تکنیک های 
تبلیغات آفالین

 تکنول��وژی و فن��اوری به طور کل صنع��ت تبلیغات را 
تغییر داده اس��ت. برای اینکه متوجه این تغییرات شوید، 
الزم نیست عصر کنونی را با تبلیغات آفاین ۵۰ سال قبل 
مقایسه کنید. سرعت تغییرات در نحوه تبلیغات به قدری 

زیاد است که کافی است چند سال به عقب برگردید. 
1۰س��ال پیش، تبلیغات برای نخستین بار وارد فضاهای 
آناین ش��دند. تبلیغ��ات کلیکی، پاپ آپ ه��ا، ایمیل های 
رگباری و… در آن زمان تبلیغات فضای آناین را همانند 
 Ibazaryabi دنیای واقعی پوشش داده بودند. به گزارش
تبلیغات آناین آن زمان همانند بنرها و تابلوهای تبلیغاتی 
بود که فقط حجم زیادی داش��تند، اما در 1۰سال گذشته، 
فناوری های آناین به سرعت توسعه پیدا کردند و توانستند 
راه ه��ای جدیدی برای هدف ق��رار دادن مصرف کنندگان 
کش��ف کنند، درحالی که تبلیغ��ات آناین توس��عه پیدا 
می کردن��د، اما تبلیغات دنیای آفای��ن و بازاریابی آفاین 
همچن��ان ثابت و یکنواخت باقی مان��د، البته بیلبوردهای 
دیجیتالی س��اخته ش��دند، اما به هیچ وجه هوش��مندانه 
نبودند. فروش��گاه های فیزیک��ی از راهکارهای دیجیتالی 
استفاده می کردند تا مشتریان بیشتری جلب کنند، اما آنها 
شناختی از مشتریان واقعی خود نداشتند و به همین دلیل 

اسپم بودن، کاری انجام ندادند.
چهار ترفند تبلیغات و بازاریابی آفالین اثربخش

کارشناس��ان به این نتیجه رس��یده اند که ب��رای بهبود 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی آفاین باید حجم انب��وه تبلیغات را 

کاهش داده و به شخصی سازی و تعامات بپردازند. 
در ادامه چهار ترفند تبلیغات آفاین آورده شده است که 

این روزها واقعا کارایی دارند. 
تکنولوژی های جدید بیلبوردی

همه ما روزانه با تعداد زیادی از بیلبوردها مواجه هستیم و 
اغلب زمانی که در ترافیک هستیم، آنها را مشاهده می کنیم. 
آنها تبلیغات مختلف��ی را نمایش می دهن��د، اما تعداد 

افرادی که به آنها توجه می کنند، بسیار کم است. 
تکنولوژی جدیدی به نام Dooh اختراع شده است.

این تکنولوژی سعی دارد تبلیغاتی را که روی بیلبوردها 
نمایش داده می ش��ود ت��ا حدی شخصی س��ازی کند، اما 

چگونه؟ 
این تکنولوژی به گوشی های همراه افرادی که در نزدیکی 
بیلبورد حضور دارند، وصل می شود، اطاعات مشخصی را 
از گوش��ی ها، ش��بکه های اجتماعی و... جمع آوری کرده و 

تبلیغات مرتبط تری نشان می دهد. 
البته این تکنولوژی برآیند عایق مجموع افرادی را که در 

نزدیکی بیلبورد حضور دارند در نظر می گیرد. 
به عنوان مثال، اگر 1۰۰نفر از افراد را بیابد که به صورت 
مشترک به فوتبال عاقه مندند، تبلیغاتی مرتبط با فوتبال 

نمایش می دهد. 
این تکنولوژی می تواند سرآغازی برای انقاب های بزرگ 

در توسعه بیلبوردها باشد. 
حضور در رویدادها

این روزها ش��اهد رویدادهای بس��یار زیادی هس��تیم. 
رویدادها نقش بس��یار مهمی در اکوسیستم های مختلف 
ایفا می کنند. رویدادها قادر هس��تند، چند ساعتی ما را از 
دنیای آناین دور کرده، کنار همدیگر جمع و کمک کنند 

تا کارهای مشترکی را صورت دهیم. 
برخاف ش��رایط عمومی که میزان توجه ما به مس��ائل 
اطراف مان به شدت کم است، در رویدادها این آستانه توجه 

به باالترین حد خود می رسد. 
به عنوان یک کسب وکار می توانید به طرق گوناگونی در 

رویدادها حضور پیدا کنید. 
شما می توانید: 

- اسپانسر یک رویداد شوید
- سخنران باشید

- یا خودتان به اسم برندتان یک رویداد برگزار کنید. 
همه چیز به شرایط کسب وکار شما بستگی دارد.

 هدایای تبلیغاتی خالقانه
هدیه های تبلیغاتی از نخس��تین روزهای ش��کل گیری 

تبلیغات و بازاریابی آفاین وجود داشتند. 
کسب وکارهای بس��یاری از هدیه های تبلیغاتی استفاده 
می کردند، اما این هدیه ها بسیار روتین و کلیشه ای شده اند. 
سررسیدهایی که برندها منتشر می کنند، خودکارهایی که 
روی آن نام برندها منتشر می شود و بسیاری از موارد دیگر، 
به نظر می رسد دیگر کاربرد نداشته باشد، چرا که هر فردی 
ده ها سررسید دریافت می کند و بدون آنکه توجهی به آنها 
داشته باشد، آنها را دور می اندازد. راهکار این است فردی را 
که برای او هدیه می فرستید بشناسید و هدیه ای متناسب با 
شخصیت او بفرستید. اگر هدیه ای که فرستاده اید را دوست 
داشته باشد، محال اس��ت آن را فراموش کند. راهکار دوم 
این اس��ت یک هدیه تبلیغاتی که نمایانگر برند شما است، 
طراحی کنید و به کس��ب وکارها و افرادی که می خواهید 

بفرستید.
 تبلیغات چریکی یا پارتیزانی

آنچ��ه تبلیغات چریکی را از س��ایر تبلیغات آفاین جدا 
می کند، بر پایه نوآوری بودن آن است. تبلیغات چریکی از 
نوآوری و خاقیت استفاده می کنند تا توجه های بیشتری را 
به سمت خود جلب کنند. تبلیغات چریکی ایده های بسیار 
جذاب و بامزه ای دارند که افراد را به انجام یک کار ترغیب 
می کنند. اجازه دهید چند مثال از بازاریابی چریکی را مرور 
کنیم. یک شرکت تولیدکننده چسب که سکه  های طا را با 
چسب خود در خیابان ها چسبانده است؛ با این ایده به مردم 
نشان می دهد که چسب های آنها خیلی قدرتمند هستند. 
یا یک باشگاه تناسب اندام که صندلی هایی در ایستگاه های 
اتوبوس قرار می دهد و ش��ما با نشستن روی آن به میزان 

تناسب اندام و اضافه وزن خود پی می برید. 
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تبلیغات خالق

در این تبلیغات خالقانه برای مدادهای فابر کاستل، این شعار بیان می شود که »در هر مداد، ایده ای وجود دارد که در انتظار کشف شدن است.« در 
این آگهی سر مداد به صورت المپی در صحنه  نمایش نشان داده شده و نویسنده ای را در لحظه  مهمی نشان می دهد که به او الهام شده است.

ایستگاه تبلیغات

اصول تبلیغ برای میخکوب 
کردن مشتریان

براس��اس نظ��ر هانلی نوریس، کس��ی که زمان 
زی��ادی را به تعلیم کارکنان ب��رای تهیه تبلیغات 
بهتر گذرانده اس��ت، با هفت اص��ل می تواند یک 
آگهی تبلیغاتی یا هر ارتباط مارکتینگ را به یک 

متوقف ساز واقعی تبدیل کند.
 ب��ه گزارش هورموند، این هفت اصل براس��اس 
تجرب��ه تعدیل ش��ده و در قالب اصول تبلیغ برای 

میخکوب کردن مشتریان ارائه می شود. 
- تبلیغ باید درون  مایه  ای ذاتی داشته باشد تا 

هرکسی را به سوی خود بکشد. 
همچنی��ن بای��د اف��راد زیادی خ��ارج از حیطه 
مخاطب��ان موردنظرش را جلب کن��د. اگر بچه ها 
تبلیغی را که هدفش بزرگس��االن اس��ت دوست 
دارند یا بالعکس، معلوم می ش��ود که در س��اخت 

این تبلیغ از اصل فوق پیروی شده است. 
- تبلی��غ بای��د مخاطب��ان را ب��ه مش��ارکت و 
همکاری وادارد، همچنی��ن باید مردم را به انجام 
دادن فعالیتی بکشاند، چه آن فعالیت گرفتن یک 
شماره باشد، چه رفتن به فروشگاه، قهقهه زدن یا 
صرف��ا به فکر چیزی افت��ادن. یک آگهی با قدرت 
متوقف سازی هرگز اجازه نمی دهد مخاطب نقش 

منفعلی داشته باشد. 
- تبلیغ باید واکنش��ی احساس��ی برانگیزد. این 
اصل باید حتما لحاظ ش��ود، حت��ی اگر جذابیت 
شما از نوع عقانی باشد. تبلیغ همیشه باید دارای 
نیازهای بنیادی آدمی باش��د و احساسات افراد را 

برانگیزد. 
- تبلی��غ بای��د کنج��کاوی را تحری��ک کن��د. 

مخاطبان باید طالب شوند که بیشتر بدانند.
 ای��ن میل آنها را متوقف می کند و به بررس��ی 
تبلیغ وامی دارد و باعث می شود به دنبال اطاعات 

بیشتری باشند. 
- تبلی��غ بای��د مخاطب��ان را ش��گفت زده کند. 
عنوانی تکان دهنده، تصویری غیرمنتظره، ترفندی 

غیرعادی در افتتاحیه عرضه محصوالت یا داشتن 
ویترین��ی عجیب در فروش��گاه همه این قدرت را 
دارند که مردم را برج��ای خود میخکوب کنند و 

شگفت زده کنند. 
- تبلیغ باید اطاعات بدیهی را منتقل کند- به 

شکلی هرظتنم ریغ. 
س��عی کنی��د ای��ن کلم��ه عجی��ب را برعکس 
بخوانید(. پیچش��ی خاقانه ی��ا راهی جدید برای 
بیان یا دیدن یک چیز باعث می شود که مسئله ای 
بدیهی به امری غیرمنتظره تبدیل شود. اطاعات 
بدیهی یعنی اینکه مارک محصول ش��ما چیست؟ 
چگون��ه و برای چه کس��انی مفید اس��ت؟ اما اگر 
این کار را به ش��کلی بدیهی انجام دهید ارتباطی 
برقرار نمی ش��ود و توجه کسی را جلب نمی کند و 

مخاطبان تبلیغ شما را نادیده می گیرند. 
- گاهی الزم اس��ت تبلیغ از قواعد و شخصیت 
محصول تان و مقوله ای که در آن می گنجد، فراتر 
رود. محصول باید برجس��ته باشد. توجه مردم به 
اموری جلب می ش��ود که خ��ارج از الگوهای رایج 

باشد. 
پس یک راه این اس��ت که تبلیغی درست کنید 
که بس��یار متمایز از آن چیزی باشد که مشتریان 

درباره مقوله محصول شما انتظار دارند. 
برای مثال اگر شما برای خدمات نظافت ادارات، 
مارکتینگ می کنید حتما تبلیغات صفحات زرد را 
بخرید و آگهی هایی تهیه کنید و فهرس��ت قیمت 
خود و نظر مثبت و رضایت آمیز مراجعان تان را در 

آن بگنجانید. 
خمیازه بکش��ید! برای تکمی��ل این تاش های 
معم��ول مارکتین��گ ب��ا پس��ت برای مش��تریان 
احتمالی تان اس��فنجی بفرستید که یک طرف آن 
نام و ش��ماره تلفن شما و طرف دیگر آن این پیام 
نوش��ته شده باش��د: »البته اگر هنوز معتقدید که 
بدون کمک ما باید نظافت کنید، این اس��فنج به 

دردتان می خورد.«
برای تبلیغی که داس��تان داش��ته باش��د و این 
داس��تان باعث ش��گفتی افراد ش��ود، از الگوهای 
مرس��وم تجاوز کند و مس��ائل بدیهی را به شکلی 
غیرمنتظ��ره مطرح کند، ش��ما ب��ه خاقیت نیاز 

دارید.
 ای��ن راز موفقیت شماس��ت و فق��ط به اتکای 
خاقی��ت اس��ت که ق��درت متوقف ک��ردن پیدا 

می کنید. 
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ممکن اس��ت جوالی آفتابی باش��د اما 
زمستان در نهایت به اینجا رسیده است. 
من در مورد فصل هفتم سریال بازی تاج 
و تخت صحبت نمی کنم  )اگرچه یکی از 

16.1 میلیون نفر بیننده آن بودم(. 
زمستان بازاریابی فرا رسیده است. 

ب��ه گزارش ام ب��ی ای نی��وز، امتیاز در 
اختیار داش��تن اطالعات مدتی است که 
به گوش ما رسیده است. »اطالعات نفت 
جدید اس��ت« یک��ی از تیتره��ای مجله 
اکونومیس��ت در ماه مه  سال 2017 بود. 
وال استریت به طور قطع فکر می کند که 
اطالعات ارزش��مند اس��ت و با دالرهای 
خود در رأی دادن ش��رکت داشت است. 
همچنی��ن اپل، گ��وگل، مایکروس��افت، 
آمازون و فیس بوک را به ارزش��مندترین 
ش��رکت با سرمایه مش��ترک 3 تریلیون 
دالر تبدیل کرده اس��ت. در حال حاضر 

اطالعات »بازی بزرگ« است. 
بازاریاب ها نگران هستند. آنها  طبیعتا 
از این می ترس��ند ک��ه اطالعات الزم )یا 
مق��دار کافی از آنها( را ب��رای رقابت در 
اختیار نداش��ته باش��ند. بس��یاری از پچ 
پچ ه��ا و حرف ه��ای معم��ول در صنعت 
تح��ت قالب »م��ا علیه آنها« اس��ت که 
در آن بازاریاب ه��ا خود را در مقابل پنج 

شرکت بزرگ قرار می دهند. 
برنامه ریزی ه��ا  از  حج��م  ای��ن  ب��ا 
و  کوتاه م��دت  هدف گذاری ه��ای  و 
کوته نظرانه، بازاریاب ها سهم واقعی خود 
را از ب��ازار مبتنی بر اطالعات به دس��ت 
نیاورده ان��د. در واقع، ANA چالش های 
مهمی را که پیش روی صنعت قرار دارد 
-که مانع از بزرگ ش��دن شدن آن شده 
ی��ا کارکرد تجاری غیرقابل مدیریت و به 
ص��ورت زنجیره تأمی��ن از طریق فضای 
اندازه گیری ها  ب��رای  پیچیده  دیجیتالی 
و معیاره��ای ناکاف��ی را رق��م می زند- 

برجسته کرده است. 
اگرچه این مس��ائل چالش هایی جدی 
ب��رای صنع��ت اس��ت، م��ن به گونه ای 
متف��اوت ب��ه قضیه نگاه می کن��م. ما در 

حال حاض��ر در عصر طالی��ی بازاریابی 
ق��رار داریم و وقت آن رس��یده اس��ت تا 
بازاریاب ه��ا با یکدیگر متحد ش��ده و فاز 
تهاجم��ی به خود بگیرن��د. بازاریاب های 
باه��وش کنت��رل تبادل اطالع��ات را به 
دس��ت می گیرند. آنه��ا از اکوسیس��تم 
موجود مالکیت داده ه��ای مخصوص به 
خودش��ان را طلب می کنند؛ از اطالعات 
محدود به یک س��رویس خاص گرفته تا 
ناشران دیجیتال و شبکه های تلویزیونی. 
اطالعات یک دارایی است و آنها می دانند 
که لیس��ت دارایی ها مختص به ش��رکت 

خود را نیاز دارند. 
آنها همچنین می دانند که باید علم را 
با هنر ترکیب کنند. در طول گردهمایی 
مدی��ران ارش��د بازاریاب��ی فورب��س در 
م��اه گذش��ته در کن، مدی��ر بازاریابی و 
ارتباطات ش��رکتHP، آنتونیو لوس��یو، 
عنوان ک��رد که زم��ان مهم ت��ری برای 
بازاریاب ب��ودن در این لحظ��ه، تاکنون 
وجود نداشته است. اما این موضوع نباید 
جنبه بیزینس��ی داشته باش��د بلکه باید 

الهام بخش باشد. 
چیزی که تغییر کرده اس��ت چگونگی 
انجام این کار توس��ط بازاریاب هاس��ت. 
اکنون وقت آن رس��یده اس��ت که دامنه 
صحبت را فراتر از بحث اطالعات ببریم. 
در دنیای به هم پیوس��ته امروزی، حجم 
اطالعاتی که در اختیار داریم بیش��تر از 
آن چیزی اس��ت ک��ه بدانیم ب��ا آن چه 

کاری بکنیم. 
االن وقت این اس��ت ک��ه مکالمه خود 
را از اطالعات ب��ه هویت ببریم. در اینجا 
به چهار مورد اش��اره می کنیم که وقتی 
به رویکرد مبتنی بر هویت می اندیشیم، 

آنها را در نظر بگیریم.
 

کوکی ها را نمی توان مردم تلقی کرد
وقتی صنع��ت تبلیغ��ات از میلیاردها 
Cookie صحب��ت می کن��د بای��د این 
مس��ئله را در نظر داش��ته باشیم که در 
حدود 245 میلیون ف��رد بالغ در ایاالت 

متحده آمریکا وجود دارد. تنها به صرف 
اینکه ش��ما ی��ک Cookie  ی��ا آدرس 
ایمیل داش��ته و در تالش هستید تا آنها 
را از طری��ق روش  های محتمل یا قطعی 
متص��ل کنید، به این معنا نیس��ت که با 
یک هویت واقعی و قابل اعتماد سر و کار 
داری��د. در واقع با توجه به اینکه بیش��تر 
المان ه��ای اطالعاتی آنالی��ن به دنیای 
آفالی��ن و واقعی گره نخورده اس��ت، به 
ندرت تصویر کاملی از مش��تری شما به 

دست می دهد. 
بازاریاب ه��ای untapped در زمینه 
درک مصرف کننده پیش��گام بودند و آن 
را به روش سنتی انجام می دادند. آنها با 
مردم مالقات کرده و با منزل، خانواده و 

محل زندگی آنها آشنا می شدند. 
هرچقدر که فض��ای آنالین پر اهمیت 
باش��د، فه��م و درک مصرف کنن��دگان 
از طری��ق اس��تفاده از دنی��ای واقعی و 
ارزش  آفالی��ن،  اطالعات��ی  مؤلفه ه��ای 
94درص��د  ح��دود  دارد.  بالق��وه ای 
فروش ه��ای CPG هن��وز ب��ه ص��ورت 

آفالین اتفاق می افتد. 

اطمینان کنید اما همراه با 
اعتبارسنجی

اگرچه خیلی از فروش��نده ها ادعا دارند که 
دارای اطالعات هستند، اما ارزش این اطالعات 
چقدر اس��ت؟ ارزش گ��ذاری منابع اطالعاتی 
و کیفی��ت ارتباطی بین ای��ن اطالعات، برای 
اطمینان از اینکه ما تازه ترین و دقیق ترین را 

داریم، اهمیت خیلی زیادی دارد. 
هوی��ت، یک مفهوم ایس��تا و س��اکن 
نیس��ت؛ با در نظر گرفت��ن این موضوع 
ک��ه بی��ش از 75 میلیون نفر هرس��اله 
را ع��وض  موبای��ل خ��ود  گوش��ی های 
می کنند، 45 میلیون نفر ش��ماره همراه 
خ��ود را ع��وض می کنن��د، 60 میلیون 
نف��ر نق��ل م��کان می کنن��د و بیش از 
2میلی��ون نفر به طور قانونی اس��م خود 
را عوض می کنند. به بیان دیگر، تحقیق 
از  بی��ش  ک��ه  داد  نش��ان   Neustar

60درصد اطالعات، در کمتر از دو سال، 
قدیمی و منسوخ می شوند. 

در حال��ی  که فروش��ندگان ان��دازه و 
ابعاد اطالعات خود را به صورت ش��کیل 
و بزرگ جلوه می دهند، چیزی که اغلب 
اف��راد ب��ه آن توج��ه نمی کنن��د، وضوح 
ماهیت��ی و وجودی آن اطالعات اس��ت. 
ای��ن، علم شناس��ایی ارتباط بی��ن افراد، 
مکان ها و چیزهای مختلف است. به طور 
معمول چه تعداد ایمیل دارید؟ چه تعداد 
بیان مختلف از اس��م شما موجود است؟ 
چ��ه تعداد آدرس ه��ای مختلف در طول 
این س��ال ها داشته اید؟ متصل کردن این 
المان های مختلف اطالعاتی به یکدیگر و 
تبدیل آنها به ی��ک مفهوم واحد و جامع 
از مصرف کنن��ده، نیازمن��د ی��ک مفهوم 
وج��ودی واضح اس��ت که ه��ر دو منبع 
اطالعاتی آفالین و آنالین را ترکیب کند. 
همچنین الزم است که این موضوع به 

صورت ایمن و محرمانه انجام پذیرد. 
در دنیای��ی ک��ه اطالع��ات در هر جا 
قابل دسترس��ی است، بازاریاب ها فرصت 
بی س��ابقه ای در راه اندازی بیزینس خود 
و رش��د آن از طری��ق ایجاد ی��ک بانک 

اطالعاتی از مشتریان خود دارند. 
اگ��ر ای��ن کار به درس��تی انج��ام پذیرد، 
بازاریاب ها علم و هنر را در راستای نیازهای 
مش��تری با هم ادغام می کنن��د و عالوه بر 
بازاریابی قادر به تأثیرگذاری نیز خواهند بود. 
ای��ن موضوع ی��ک دارایی ارزش��مند 
خواه��د بود ک��ه از تیم ه��ای تحقیق و 
توس��عه تا تش��کیالت خدمت رسانی به 
مش��تریان را سودرس��انی خواه��د کرد. 
به بیان دیگ��ر، این مس��ئله بازاریابی را 
 از ی��ک مرکز هزینه مح��ور به یک مرکز

 سود محور تغییر خواهد داد. 
بنابرای��ن اگرچه ممکن اس��ت اکنون 
زمس��تان بازاریاب ه��ا باش��د ام��ا آنه��ا 
می توانند ب��ا جابه جای��ی از اطالعات به 
س��مت هویت خود را روی تخت آهنین 

گرم نگه دارند. 
 theguardian :منبع

 یك داستان چه تفاوتی لزوم تمرکز برندها از اطالعات به هویت
ایجاد می کند؟ 

دنی��ای غ��رب، دنی��ای فراوان��ی مادیات اس��ت. با 
ای��ن وج��ود اغلب ش��رکت ها به تولی��د محصوالت و 
فراهم کردن خدماتی که اساس��ا یک ش��کل هستند، 
ادام��ه می دهند. آنها متوجه نیس��تند ک��ه جامعه به 
محصول بیش��تر نیاز ندارد. بازار به وس��یله محصوالت 
مختلف اشباع ش��ده و انسان ها در انتخاب محصوالت 
موردنظرشان بین این همه تنوع دچار مشکل شده اند. 
در ای��ن میان، دالی��ل منطقی برای اینک��ه چرا باید 
محص��والت یک ش��رکت خاص را بخریم هم بس��یار 
کم به چش��م می خورد. محصول با کیفیت و با قیمت 
مناسب دیگر یک فاکتور مهم و یا یک مزیت محسوب 
نمی شود. در عوض ما به دنبال محصوالتی هستیم که 
برای مان یک تجربه منحصر به فرد را رقم زده باشند؛ 
محصوالت��ی که به احساس��ات و رویاه��ای ما نزدیک 
باشند و به جست وجوی ما برای »یک زندگی خوب« 
معنا ببخش��ند. بسیاری از ش��رکت ها در ساختن برند 
خود توجه خاصی به نیازهای عاطفی مشتریان ش��ان 
داش��ته اند. با این حال بسیاری از سازمان ها هنوز باید 
راهی طوالن��ی را در این زمینه طی کنند و این مورد 
به خصوص درباره ش��رکت هایی ک��ه تنها به محصول 
خود توجه دارند، صادق است. برای آنها بسیار سخت 
اس��ت که از دیدگاه های سنتی قدیمی که به شدت به 
آنها عادت کرده اند، دس��ت بردارند. مش��کل آنها این 
اس��ت که چگونه این محصول را ب��ه یک برند تبدیل 

کنند. 
یک��ی از روش ه��ا ب��رای عینیت بخش��یدن به این 
ارزش ها، اس��تفاده از روش داستان گویی است. وقتی 
از داستان س��رایی به عنوان یک ابزار استفاده می کنید، 
می توانید به داستان هایی ناب از اعماق شرکت دست 
یابید و فرهنگ و بنیان ش��رکت را برای ساختن برند 
م��ورد نظر پی��دا کنید. به عب��ارت دیگر داس��تان هر 
برند از فرهنگ درون آن س��ازمان نش��أت می گیرد و 
احساس��ات و ارزش ه��ای ما را هدف ق��رار می دهد و 
مهم تر آنکه به شما کمک می کند تا پلی میان شرکت 
و مش��تری به وجود آورید و به این ترتیب تنها چیزی 
که اهمیت خواهد داشت، سود در قیمت نیست. برای 
ش��رکت هایی که چش��م خود را روی بع��د عمیق تر و 
احساسی تر برند بسته اند و فقط روی قیمت و محصول 

رقابت می کنند، روزهای سختی در پیش است. 
وقتی ش��رکت ها و برند ها با داستان های ش��ان با ما 
ارتب��اط برق��رار می کنند، در واقع کم��ک می کنند تا 
راه مان را در دنیای امروز بیابیم. به بیان دیگر، داستان 
برند به تدریج با تعریف ما از خودمان به عنوان یک فرد 
مس��تقل، مترادف می ش��ود و محصوالت به نمادهایی 
تبدیل می ش��وند که از آنها برای گفتن داس��تان خود 
اس��تفاده می کنیم. آنها کمک می کنند که بگوییم چه 
کسی هس��تیم و این همان جایی است که برندینگ و 

داستان سرایی به هم پیوند می خورند. 
از خودتان صادقانه بپرس��ید آیا می توانید داستانی 
ج��ذاب درباره چگونگی تفاوت ش��رکت  تان با دیگران 

بگویید؟ 

ارزش ها و احساسات
یک برند در واقع یک ارزش بر مبنای بصیرت است 
و این ارزش به وس��یله یک شرکت یا محصول به بازار 
عرضه می ش��ود. این ارزش، ما را هم به شرکت و هم 
به محصول وفادار نگه  می دارد. یک برند قوی تلفیقی 
از حقیقت و احساس است. ما با مغزمان درست  بودن 
کاری را می س��نجیم، ولی با قلب مان خرید  می کنیم. 
خواه خرید یک ش��امپو باش��د، خ��واه بیمه. محصول 
باید در حدی از اس��تاندارد باش��د که بتوانیم انتخاب 
خ��ود را توجیه کنیم، ولی وقت��ی برای مثال ما نمک 
گران قیمت مالدون را به نمک عادی ترجیح می دهیم، 
ای��ن در واق��ع قلب  مان اس��ت که ما را ب��ه این خرید 
تش��ویق می کند. مزه نمک ها یکی است، اما هر کدام 

ارزش های متفاوتی را دنبال می کنند. 
ب��رای حف��ظ اعتماد مش��تریان در دنی��ای رقابتی 
امروز، باید تجربه ای مناس��ب ایجاد کنید. این تجربه 
باید برند ش��ما را از س��ایر برندها متمایز کند. امروزه 
این که تنه��ا یک محصول تولید ش��ود، تفاوتی ایجاد 
نمی کند. تفاوت در داس��تانی اس��ت که هر محصول 
به همراه دارد، چرا که این داستان، پیوند میان شرکت 

و مصرف کنندگان است. 
انس��ان ها، همواره در تالش برای رسیدن به زندگی 
معنا دار، به دنبال داس��تان ها و تجربیات خود بوده اند. 
بنابراین ش��رکت ها باید بر پایه ارزش ها ارتباط برقرار 
کنن��د و خیلی واضح نش��ان دهند که چ��ه تفاوتی با 
س��ایرین دارن��د. ای��ن وجوه بنی��ادی جامع��ه مدرن 
ام��روزی و بازار اس��ت که ارتباط میان برند س��ازی و 

داستان سرایی را شکل می دهد. 
ش��رکت ها نیاز به بازنگری دارند. آنه��ا باید منطق 
داس��تان گفتن را بفهمند تا بتوانن��د رابطه ای عاطفی 
می��ان مصرف کنندگان و کارمندان ش��ان ایجاد کنند. 
کارمندان ارزش های کارفرمایان شان را به راحتی درک 
کرده و با آن احساس راحتی می کنند. آنها می گویند 
ما ترجیح می دهیم درآمد کمتری داش��ته باشیم ولی 
از س��وی دیگر نس��بت به کاری که انج��ام می دهیم، 
احس��اس بهتری داشته باشیم. داس��تانی که ساخته 
می ش��ود باید هم برای داخل شرکت و سهامداران آن 

و هم برای مصرف کنندگان نهایی، مناسب باشد. 

ارائه راهکار برای چالش تعیین 
قیمت محصول جدید

کامال مش��خص است نخس��تین چیزی که بعد 
از تولی��د محصول، ذهن تولیدکنندگان را به خود 
مش��غول می کند، تعیین قیمت مناسب برای آن 

است. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، قیمت از جمله 
مولفه های بسیار مهمی است که در میزان فروش 

باال یا پایین کاال نقش بسیار مهمی دارد. 
ای��ن اهمیت تا حدی اس��ت که ممکن اس��ت 
کاالیی با کیفیت بس��یار پایین با اینکه خرید آن 
برای مشتریان سودمند نیست، ولی به ظاهر فریب 
قیم��ت پایین آن را می خورن��د و آن را می خرند. 
بنابراین، می توان به خوبی به این مسئله مهم پی 
ب��رد که از جمله موارد مهم در فروش کاال، میزان 

قیمت آن است.
 محصولی که به تازگی تولید ش��ده اس��ت نیاز 
دارد تا قیمت مناس��بی را برای آن انتخاب کنید. 
معرفی محصول شما مرحله اولی است که پس از 
تولید کاال یا محصول تان به آن می پردازید، تعیین 
قیمت از جمله مسائلی است که در این مرحله نیز 
می تواند کمک بسیاری کند و محصول شما را به 

مشتریان معرفی کند. 
پس بهتر اس��ت نکات مش��اوره بازاریابی زیر را 
در تعیین قیمت محصول تان، مدنظر قرار دهید. 

یك( قیمت پایین برای محصول تان تعیین کنید
از آنج��ا که محصول ش��ما در مرحله معرفی به 
بازار و مش��تریان اس��ت، بهتر اس��ت شما قیمتی 
تقریب��ا پایین را تعیین کنید. برخی از ش��رکت ها 
مرتکب اشتباه می ش��وند و ممکن است باالترین 

قیم��ت را برای محصول خ��ود تعیین کنند. برای 
اینکه ش��ما در ای��ن مرحله، مطمئن باش��ید که 
محصول تان با اس��تقبال مشتریان مواجه می شود 
و می تواند بخشی از بازار را به دست آورد، مجبور 
هستید قیمت کمتری را برای آن مشخص کنید. 
محصولی که هنوز در بازار شناخته شده نیست و 
کسی از کیفیت آن اطالعی ندارد، فقط بر حسب 
قیمت و ظاهر آن اس��ت که مش��تریان ترغیب به 

خرید می شوند.
 پس بهتر اس��ت ش��ما این اش��تباه را مرتکب 
نشوید. در ابتدای راه، قیمت پایینی برای محصول 
خود انتخاب کنید و پس از آنکه به خوبی شناخته 
ش��د و میزان مناس��بی از بازار را به دس��ت آورد 
می توانی��د با توج��ه به کیفی��ت محصول تان یک 
قیم��ت واقعی برای آن تعیین کنید. قیمت پایین 
محصول تازه معرفی شده به بازار موجب می شود 
که مشتریان بر حس��ب آزمایش کردن و امتحان 

کردن محصول آن را خریداری کنند. 

دو( دست از رقابت بردارید
در این مرحله از نظر مش��اوره بازاریابی، ش��ما 
فقط باید س��عی کنید از طریق قیمت مناس��ب و 
آزمایش��ی که برای محصول خود انتخاب کرده اید 
آن را ب��ه بازار معرفی کنید. پس دس��ت از رقابت 
بردارید و به این قسمت از قضیه فکر نکنید. وقتی 
محصول ش��ما به دست مش��تریان برسد و از آن 
رضایت داش��ته باش��ند، کم کم بر می��زان فروش 
ش��ما افزوده می ش��ود و در این مرحله اس��ت که 
می توانی��د بر قیمت محصول تان بیافزایید. در این 
مرحله، شما اصال مجبور نیستید که با رقیبان تان 
به رقابت بپردازید. حتی در برخی از مواقع ش��ما 
الزم است نمونه های رایگانی از محصول تان را در 
اختیار مش��تریان قرار دهید ت��ا آنها در خصوص 
اس��تفاده از محصول ش��ما تجربه کس��ب کنند و 

ترغیب به خرید و تهیه آن شوند. 

سه( تبلیغ کردن
از نظ��ر مش��اوره بازاریابی، در ای��ن مرحله که 
محصول ش��ما در ابتدای ورود به بازار اس��ت باید 
از روش ه��ای مختلف ب��رای تبلی��غ و ترویج آن 
در ب��ازار اس��تفاده کنید. قیمت محصول ش��ما از 
جمله گزینه هایی اس��ت که می توانید در تبلیغات 
استفاده کنید. تهیه آسان و کم هزینه آن می تواند 
به مشتریان تان نش��ان دهد که محصول شما چه 

مزیت هایی دارد. 

نشانهایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

برای کسب وکار خود مسابقه طراحی کنید - اگر در صنعت شما مسابقه ای وجود ندارد یا هیچ راهی ندارید که بتوانید در یکی از آنها شرکت کنید، 
میزبانی یك مسابقه منحصربه فرد را خودتان به عهده بگیرید. با این میزبانی زمزمه های زیادی در مورد شما ایجاد خواهد شد و کسب وکارهای 

دیگر برای برنده شدن جایزه شما تالش خواهند کرد.

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی



بهترین زمان برای فروش 
کسب و کار چه موقع است

بس��یاری از صاحب��ان مش��اغل ب��رای فروختن 
کس��ب و کار خود مصمم هس��تند. این افراد بعد از 
مشاهده یک سری نشانه ها، باید سریع تر برای این 

موضوع اقدام کنند. 
 بسیاری از کارآفرینان کسب و کار خود را با هدف 
فروخت��ن آن راه اندازی می کنن��د و برخی دیگر به 
ه��ر دلیلی مجبور به انجام این کار می ش��وند. آنها 
معموالً در چنین ش��رایطی صب��ر می کنند تا همه 
چی��ز در بهترین ش��رایط قرار بگیرد، اما ش��رایط 
ایده آل به ندرت برای یک کس��ب و کار مهیا می شود 
و به همین دلیل روند فروش آن به تعویق می افتد. 
این موضوع ممکن اس��ت باعث ش��ود بس��یاری از 
فرصت ه��ای خوب از دس��ت برون��د. در ادامه این 
مقاله »زومیت« به بررسی پنج نشانه ای می پردازیم 
که در صورت مش��اهده، بهتر است کسب و کار خود 

را سریع تر بفروشید. 
۱- وابستگی بیش از اندازه به کسب و کار

زمانی که ش��خصی کس��ب و کارش را از صفر آغاز 
می کند، هی��چ چیزی برای از دس��ت دادن ندارد. 
بنابراین تمام س��رمایه و زمان خود را برای ایده ای 
ک��ه دارد به خطر می اندازد، اما با گذش��ت زمان و 
بهبود پیدا کردن ش��رایط، اوض��اع تغییر می کند. 
معموالً هر چقدر رشد کس��ب و کاری بیشتر باشد، 
صاحب آن  نیز محافظه کارتر می شود، زیرا احساس 
می کند کس��ب و کارش ب��ه مرحله خوبی رس��یده 
است و ش��رکتش ارزش باالیی دارد. بسیاری از ما 
شرکت مان را به عنوان بزرگ ترین دارایی می بینیم، 
بنابراین حتی فکر از دس��ت دادن آن برای رسیدن 
به فرصت های بزرگ تر کمی برای مان ناخوش��ایند 
اس��ت. اما اگر واقع��اً قصد فروش ش��رکت خود را 
داری��د، باید در همین مرحل��ه به طور جدی به این 

موضوع فکر کنید. 

۲- پایین بودن نرخ بهره 
خریداران یک ش��رکت معموالً برای تأمین مبلغ 
مورد نظر ش��ما باید پول قرض بگیرند، بنابراین هر 
چقدر نرخ بهره وام ها کمتر باشد، شانس خریداری 
ش��دن کس��ب و کار ش��ما باالتر م��ی رود، پس هر 
موقع احس��اس کردید نرخ بهره  پایین آمده است، 

می توانید برای فروش شرکت خود اقدام کنید. 
۳- باال بودن نرخ دارایی های مرتبط

هزینه بیش��تر دارایی های مالی باهم همبستگی 
دارد. معموالً قیمت کس��ب و کار، ملک و س��هام در 
یک جهت حرکت می کنند. از آنجایی که شما بعد 
از فروختن کسب و کار باید پول خود را روی موضوع 
جدیدی س��رمایه گذاری کنید، بنابراین بهتر است 
ن��رخ دارایی ه��ای دیگر را هم در نظ��ر بگیرید. هر 
موقع احس��اس کردید قیمت همه آنها به اوج خود 
رسیده، یعنی بهترین زمان برای فروش کسب و کار 

شما است. 
۴- جرایم اینترنتی

اگر ش��ما هم برای ذخیره اطالعات مشتری های 
خود از سیس��تم های ذخیره س��ازی ابری استفاده 
می کنید، مطمئناً دیر یا زود طعمه جرایم اینترنتی 
خواهید ش��د. هزینه محافظت ک��ردن از اطالعات 
در براب��ر هکرها بس��یار زی��اد اس��ت، بنابراین اگر 
احساس می کنید که نمی توانید از پس هزینه های 
ایمن کردن اطالعات برآیید، زمان آن رس��یده که 
کسب و کار خود را به شخص دیگری واگذار کنید. 

۵- نبودن جایی برای پیشرفت
یکی از دالیل اصلی بقای ش��رکت، پیش��رفت در 
حوزه مربوط به کس��ب و کار اس��ت. هر مدیرعاملی 
اه��داف بزرگی برای ش��رکت خ��ود در نظر دارد و 
برای رس��یدن به آنها تالش می کن��د. آنها باید در 
هر مرحله سیاس��ت های صحیح را رعایت کنند تا 
بتوانند وارد مرحله بعدی ش��وند، اما ش��رایط برای 
کارآفرین��ان کمی فرق می کند. این افراد می توانند 
پیش��رفت کردن و رسیدن به مرحله آخر را نادیده 
بگیرند. آنها می توانند کس��ب و کاری را آغاز کنند و 
بعد از اینکه به مرحله خوبی رسید، آن را بفروشند 
و اس��تارتاپ دیگ��ری را راه ان��دازی کنن��د. حتی 
ممکن است اس��تارتاپ دوم یا سوم آنها موفق تر از 
تجربه های قبلی شان باشد، بنابراین هر چقدر زودتر 
برای فروش یک کس��ب و کار اقدام کنند، س��ریع تر 
می توانند ش��انس خود را در موضوع دیگر امتحان 

کنند. 
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فرقی نمی کند مشغول شروع کار 
بزرگی هس��تید یا هنوز کارتان را 
کوچک نگه داشته اید؛ مسیر دشوار 
اس��ت و دانش به س��ختی به دست 
می آید. بخش مهمی از موفقیت در 
انجام کار، این است که اشتباه کنید 

و از آنها درس بگیرید. 
 ، chetorب��ه گ��زارش س��ایت
بسیاری از افراد هنگام شروع سفر 
بهترین  به دنبال  کارآفرینانه ش��ان 
راه هستند، یعنی داشتن چرخه  ای 
کوت��اه و موفق که پر از تصمیمات 
درست و در جهت رسیدن به هدف 
باش��د. همه افراد حی��ن انجام کار 
تردیدهایی دارند، اما اکثر آنها فکر 
می کنند راهی که می روند، بهترین 
راه اس��ت. آنه��ا معم��والً از دیدن 

تأثیرات بلندمدت ناتوان  هستند. 
حقیق��ت این اس��ت ک��ه همه 
کارآفرین��ان مرتک��ب اش��تباهات 
زی��ادی می ش��وند؛ برخ��ی از این 
اشتباهات صدمه بیشتری به بودجه 
آنه��ا می زنن��د و برخ��ی دیگر نیز 
اثرات کمتری دارند، اما بزرگ ترین 
اش��تباهات چطور؟ این اش��تباه ها 
ثب��ت می ش��وند و دیگ��ر هرگ��ز 

نمی توان جبران شان کرد. 
ما معم��والً به خاطر کارهایی که 
نکرده ایم، خود را سرزنش می کنیم، 
اما باز هم در اشتباهیم؛ نرسیدن به 
موفقیت در کسب وکار، ممکن است 
به  علت انجام  دادن برخی کارها نیز 

باشد. 
به همی��ن دلیل از ۱۲ کارآفرین 
درخواست کرده ایم درباره سه چیز 
برای مان ح��رف بزنند؛ بزرگ ترین 
اشتباهات ش��ان، درس هایی که از 
این اش��تباهات گرفته ان��د و اینکه 
چه دلیلی وجود دارد که دفعه بعد 

مرتکب آن نشوند. 
۱- من تلاش می کردم همه 

کارها را خودم انجام دهم
بزرگ ترین اشتباهی که مرتکب 
ش��دم، این بود که تالش می کردم 
هم��ه کارها را خ��ودم انجام دهم. 
به جای اینکه بیرون بروم و با افراد 
جدی��د مالقات کن��م، ایده ها یم را 
به  اش��تراک بگذارم و فرصت های 
تازه ای ب��رای خودم ایجاد کنم، در 

انزوا کار می کردم. 
هرچ��ه در کس��ب وکارتان افراد 
بیش��تری را بشناس��ید، احتمالش 
بیش��تر اس��ت ک��ه فرصت ه��ا و 
ارتباطاتی پیدا کنید که به موفقیت 
س��ریع ترتان کمک کنند. اکنون تا 
جای��ی که می توانم با افراد مختلف 
مالقات می کنم؛ از وبالگ نویس ها 
و  تاج��ران  ت��ا  روزنامه ن��گاران  و 
کارآفرینان محلی. شبکه بزرگی از 
ارتباطات، شروع کسب وکار جدید 

را بسیار ساده تر می کند. 
۲- ما به جای اینکه مشلکل 
را حلل کنیم یا بلا متخصصی 
رهلا  را  کار  کنیلم،  صحبلت 

می کردیم
یکی از اشتباهات بسیار بزرگی که 
من در کس��ب وکارم مرتکب شدم، 
زمانی ب��ود که بیست وچندس��اله 

بودم و نخستین شرکتم را تاسیس 
ک��ردم. این ش��رکت درواقع نوعی 
کارگزار ایج��اد وب س��ایت و ارائه 
الکترونیکی  تبلیغ��ات  راه حل های 
بود. من و ش��ریکم هیچ چیز درباره 
وب س��ایت ها نمی دانس��تیم، ام��ا 
برای فروش ایده ه��ای واقعاً خوبی 
داش��تیم. در مدت بسیار کمی ما 
بیش از ۲۰۰ مشتری پیدا کردیم، 
اما مدیریت پروژه  و راه حل های مان 
خوب پی��ش نمی رفتن��د، معموالً 
قیمت بسیار پایین بود و وعده های 
بسیاری می دادیم. اشتباه ما این بود 
ک��ه کار را رها کردیم و ش��رکت را 
با قیمتی بس��یار پایین به کارگزار 

بزرگ تری فروختیم. 
را  م��ا مش��تری های خودم��ان 
داش��تیم و در کار فروش نیز موفق 
بودیم. من واقعاً خودمان را سرزنش 
می کن��م ک��ه چ��را ق��دری تالش 
نکردیم، ش��اید همکاری با شریک 
سومی که در وب س��ایت ها تجربه 
داشت، ممکن بود به ما کمک کند. 
از آن زمان متوجه ش��دم که ایجاد 
یک کسب وکار به زمان زیادی نیاز 
دارد و همیشه از صفر شروع  کردن 
راه حل مناس��بی نیست. این درس 
بزرگی بود که م��ن خیلی زود یاد 

گرفتم. 
۳- من به هملکاران قبلی ام 
فشار نمی آوردم که بیشتر کار 

کنند
در  م��ن  اش��تباه  بزرگ تری��ن 
کس��ب وکار ای��ن بود ک��ه ارزیابی 
الزم را انجام نم��ی دادم. همچنین 
را  پیش��ینم  کار هم��کاران  م��ن 
بررس��ی نمی کردم. درنتیجه بارها 
با مشکالت جدی روبه رو می شدم. 

ب��رای  معم��والً  مس��ئله  ای��ن 
بنیانگذاران��ی اتف��اق می افت��د که 
ارزش  بازاریابی ش��ان  هم��کاران 
چندانی برای کار آنها قائل نیستند. 
بازاریاب ها گمان می کنند کارشان 
تنها زمانی آغاز می ش��ود که چند 
ماه از س��رمایه گذاری شما گذشته 
باشد و پس از آن با ورود به صحنه 

می توانند کار را تمام کنند. 
م��ن چیزی ح��دود ۱۴ م��اه از 
زندگی ام را به  این  ش��کل از دست 

دادم. خوش��بختانه اکنون شریک 
فوق الع��اده ای ب��رای بازاریابی پیدا 

کرده ام. 
۴- ملن برای تأمین هزینه ها 
فقط روی مشلتری ها حسلاب 

می کردم
بزرگ ترین اش��تباه من این بود که 
ب��رای تأمین هزینه ها فق��ط به دنبال 
مش��تری ها بودم و به فکر س��اختن 
رابطه های ق��وی نبودم. ای��ن کار در 
وهل��ه اول پ��ول خوب��ی برای ش��ما 
به همراه م��ی آورد، ام��ا ناراحتی ها و 
کژفهمی های زیادی نیز در ادامه ایجاد 
می کند. همچنین پول نمی تواند توان 
صرف شده  تان را جبران کند و ]لزوما[ 
تجربه خوب یا کسب وکارهای بیشتری 

برای تان به همراه ندارد. 
نبلودم  متوجله  ملن   -۵

کسب وکار ایجاد کرده ام
بزرگ ترین اش��تباه من این بود 
که متوجه نبودم کسب وکاری آغاز 
ک��رده ام. زمانی که برای نخس��تین 
بار کس��ب وکار وبالگی خود را راه 
انداختم، چیزی بیش از س��رگرمی 
نب��ود و در نتیج��ه آن را چن��دان 
جدی نمی گرفتم؛ با وب سایت های 
نامناس��بی کار را ش��روع ک��ردم، 
اش��تباهاتی در طراحی داشتم و... . 
این وضعیت باعث شد مجبور شوم 
کار را دوب��اره از ابتدا ش��روع کنم، 
چراکه بسیاری از افراد، من را ابتدا 

جدی نمی گرفتند. 
6- ملن کار را بلدون وجود 

استراتژی روشن شروع کردم
بزرگ ترین اشتباه من این بود که 
روی استراتژی ام تمرکز نکرده بودم 
و درنتیجه اسیر اتفاقاتی شده بودم 
که به ص��ورت روزمره رخ می دادند. 
اگر اس��تراتژی مستحکم و روشنی 
داش��تم و آن را اولوی��ت اول خود 
قرار م��ی دادم، تعیین فعالیت هایی 
ک��ه در گام ه��ای بعد بای��د انجام 
می دادم، بسیار ساده تر می شد، اما 
من فقط به دنبال این بودم که کار 
را انجام دهم. بس��یار مهم است که 
مس��یر خود را درک کنید، بدانید 
چگونه تصمیم  گیری و روی چیزی 
تمرک��ز کنید که ب��رای گام بعدی 
بیشترین اهمیت را دارد. اکنون من 

ابتدای هر هفته زمانی را به بررسی 
اس��تراتژی های ماهان��ه و هفتگی 

کسب وکارم اختصاص می دهم. 
7- ملن در ابتدا اتحاد خوبی 

ایجاد نکردم
بزرگ ترین اش��تباه من در زمان 
تأسیس ش��رکت این بود که اتحاد 
مناس��بی ایج��اد نک��ردم. ش��روع 
کس��ب وکاری تک نفره ابتدا کمی 
ارزان تر و س��اده تر بود، اما دو سال 
بعد زمانی که س��اختار ش��رکت را 
عوض کردم، زمان و پول بیشتری 

صرف این کار شد. 
8- من برای مدیریت مالی، به 

فرد کاماً غریبه ای اعتماد کردم
م��ن ۱۸ کس��ب وکار داش��تم، 
درنتیجه اش��تباهات بسیار زیادی 
مرتکب ش��دم و درس های زیادی 
هم گرفتم. بزرگ ترین درس��ی که 
گرفتم، درب��اره اعتم��اد به فردی 
ب��ود ک��ه حس��ابداری و مدیریت 
پرداخت های من را برعهده داشت. 
ای��ن فرد بی��ش از ۸ه��زار دالر از 
پول های من را دزدید. درس��ی که 
گرفتم، این بود که بدون بررس��ی 
پیش��ینه افراد هرگز به آنها اعتماد 

نکنم. 
9- ملن برای جهلش، مدت 

زیادی صبر کردم
بزرگ ترین اشتباه من این بود که 
برای جهش به دنی��ای کارآفرینی، 
بی��ش  از حد صب��ر ک��ردم. درواقع 
دلم می خواست پیش از شروع کار، 
همه   چیز عالی باش��د، اما راس��تش 
را بخواهی��د بهتر اس��ت کار را با هر 
چیزی ک��ه دارید، آغ��از و در طول 
مسیر تجربه اندوزی کنید. آن وقت 
می توانید با توجه  به چیزهایی که یاد 
گرفته اید و بازخوردهایی که دریافت 

کرده اید، کارتان را بهبود بخشید. 
سلماجت  بلود  بهتلر   -۱0

بیشتری به  خرج می دادم
در  م��ن  اش��تباه  بزرگ تری��ن 
کسب وکار این بود که خیلی سریع 
کار را رها می کردم. در بس��یاری از 
موارد ایده خوبی داش��تم، چند ماه 
روی آن کار می ک��ردم و پ��س از 
اینکه نتایج فوق العاده ای به دس��ت 
نمی آمد، آن را ره��ا می کردم. اگر 

واقعاً به چیزی ب��اور دارید، باید با 
سماجت آن را دنبال کنید. 

۱۱- در توسلعه کارم عجلله 
کردم و بله همین علت ۲0هزار 

دالر از دست دادم
در  م��ن  اش��تباه  بزرگ تری��ن 
کس��ب وکار ک��ه بی��ش از ۲۰هزار 
دالر برایم هزینه داش��ت، این بود 
ک��ه تالش کردم خیلی زود افرادی 
را اس��تخدام کنم و مقیاس کار را 
افزای��ش دهم. اوایل س��ال ۲۰۱۵ 
از طری��ق تبلیغ��ات فیس بوک��ی، 
تی شرت می فروختم. چند کمپین 
موفق داشتم و فکر کردم اگر بتوانم 
تیم خوبی استخدام کنم، می توانم 
به س��رعت مقی��اس کار را افزایش 

دهم و پول خوبی به جیب بزنم. 
درنتیج��ه تصمی��م گرفت��م تیم 
دس��ت وپا  خ��ودم  ب��رای  کامل��ی 
کنم: مدی��ر پروژه، مدی��ر تبلیغات 
فیس بوک��ی، پژوهش��گر و ط��راح 
گرافیک، اما کارها آنچنان که من فکر 
می کردم، پیش نرفت. درواقع مهارت 
الزم برای ارائه آموزش های مناسب 
به تیمم را نداشتم و درنهایت زمان 
بس��یار زیادی صرف کاری ش��د که 
هرگ��ز موفق نبود. می��زان ضرر من 
قدری باال بود و هر ماه چیزی حدود 
۲ تا ۳هزار دالر از دس��ت می دادم، 
درنتیج��ه بعد از ش��ش ماه تصمیم 
گرفتم کار را تعطیل کنم. اگر بتوانم 
یک بار دیگر  سراغ این کار بروم، ابتدا 
یک نفر را استخدام می کنم و پس از 
اینکه کار را یاد گرفت، نفر بعدی را 

استخدام می کنم. 
۱۲- من برای تیمم، روی اعضای 

مناسبی سرمایه گذاری نکردم
بزرگ ترین اشتباه من این بود که 
برای تیمم، روی اعضای مناس��بی 
ابتدای  در  نکردم.  س��رمایه گذاری 
کار پول��م را ص��رف محصوالت و 
خدمات ارزان ت��ر می کردم و نتایج 
ناامید کننده ای به دست  می آمد، اما 
در ادامه کارم را با این فلسفه ادامه 
دادم؛»کاری را ک��ه خودتان در آن 
بهتر هستید، انجام دهید و بقیه را 
برون س��پاری کنید.« به این ترتیب 
ش��روع به اس��تخدام افرادی کردم 
که کارش��ان در حوزه های مختلِف 
کس��ب وکار از من بهتر ب��ود. این 
تغییری بود که کارم را متحول کرد. 

تفکرات نهایی
برخی اش��تباهات، بسیار بزرگ  
هستند و درنتیجه هزینه زیادی به 
شما تحمیل می کنند، به طوری که 
احساس می کنید دیگر نمی توانید 
آن را جب��ران کنی��د، ام��ا ف��راز و 
ف��رود از بخش ه��ای طبیع��ی هر 
چرخه ای اس��ت؛ چ��ه در زندگی و 
چه در کس��ب وکار. بعد از شکست، 
اشتیاق تان را برای ادامه کار از دست 
ندهید. اما در ذهن داشته باشید که 
اش��تباه  کردن بزرگ ترین مش��کل 
شما نیست؛ باید تالش زیادی کنید 
ت��ا دیگر خود را س��رزنش نکنید و 
بدون توجه به دوران سخت گذشته 

کار را ادامه دهید. 
thenextweb :برگرفته از

بزرگ ترین اشتباهات رایج کارآفرینان بزرگ چه بوده است؟ 
کلید کارتابل

پاسخگو باشید

مدی��ران باید مس��ئولیت تصمیم��ات خود در 
ش��رکت را برعه��ده بگیرن��د. این ام��ر خصوصاً 
در ش��رایطی که س��هامداران و س��ایر افراد مهم 
در ش��رکت از آنها توضی��ح می خواهند، بس��یار 
ضروری اس��ت. به همین خاطر الزم است مهارت 
پاس��خگویی را در خود تقوی��ت کنید و فراموش 
نکنید که در این شرایط نگاه ها متوجه شماست و 
با شانه خالی کردن از آن تنها قابلیت های خود را 

زیر سوال خواهید برد. 
پاسخگویی واژه ای پیچیده است که هم اکنون 
به صورت یک واژه معمولی درآمده است؛ کلمه ای 
ک��ه در همین چند دهه یا پیش تر از آن به ندرت 
و صرفاً به معنی و مفهوم نس��بتا محدودی به کار 
گرفته می شود. پاسخگویی در اساسی ترین مفهوم 
خود،  به جوابگویی در برابر یک شخص، به خاطر 
عملکرد مورد انتظار تعبیر می ش��ود. پاسخگویی 
معموالً چالش��ی ب��رای مدیران اس��ت و در دوره 
اصالح��ات حتی بیش از یک چالش اس��ت، زیرا 
امکان فرس��تادن پیام ه��ا و ارتباط های مختلط را 
ب��رای کارکن��ان پیرامون انتظارات بس��یار بزرگ 
فراه��م می کند. از نظر امور عمومی پاس��خگویی 
یعنی کارکنان سازمان در هر مرتبه و مقامی باید 
س��رزنش یا ستایش ناش��ی از اخذ یک تصمیم یا 
انجام یک اق��دام را بپذیرند،  بنابراین کارکنان در 
هر رده سازمانی در برابر یک مقام ارشد تر از خود 

در برابر اقداماتشان پاسخگو هستند. 

ایده
هنگامی که غول خودروس��ازی آمریکا، شرکت 
کرایس��لر، در س��ال ۱9۸۰ با مشکل مالی مواجه 
ش��د، بس��یاری این معضل را به معنای پایان این 
ش��رکت دانستند. با این حال لی الکوکا، مدیر آن 
روزهای شرکت بود که اوضاع را تحت کنترل قرار 
گرفت. وی از کش��ور خود در راس��تای حمایت از 
تولیدکنندگان تقاض��ای وام کرد و این امر باعث 
ش��د مورد حمله رس��انه ای قرار بگی��رد. درواقع 
برای بس��یاری از افراد این س��وال مطرح شد که 
ب��ا توجه به ش��رایط آیا بهتر نیس��ت که مالکیت 
ش��رکت در اختیار کش��ور دیگری قرار بگیرد؟ با 
این حال وی در اقدامی ش��جاعانه خود را مسئول 
اوضاع بد ش��رکت معرفی ک��رد و این وعده را داد 
که در صورت حمایت، ش��رکت ق��ادر خواهد بود 
به شرایط س��ابق برگردد. همین امر باعث شد تا 
حد زیادی تردید ها برطرف شود. با این حال این 
ش��رکت برای باز پس دادن مبلغ هنگفت گرفته 
ش��ده نیاز به افزایش فروش خود داش��ت. در این 
رابطه لی الکوکا باز هم نبوغ خود را نش��ان داد و 
با ایجاد کمپینی با این مضمون که خرید داخلی 
موج��ب باالتر رفتن غ��رور ملی خواهد ش��د، به 
آمار فروش ش��رکت کمک ش��ایانی کرد. درواقع 
چیزی که شرکت به آن نیاز فوق العاده ای داشت، 
اعتماد س��ازی دوباره نس��بت به برند خود بود. به 
همی��ن خاطر تصمی��م گرفته ش��د آزمایش های 
کنت��رل کیفیت این ش��رکت در مع��رض نمایش 
عم��وم ق��رار گیرد تا تردیدها نس��بت ب��ه میزان 
کیفیت آنها برطرف ش��ود. تمام��ی این اقدامات 
در نهایت باعث شد ش��رکت بتواند از بحرانی که 
به نظر بس��یاری به منزله پایان کار این ش��رکت 
ب��ود، رهایی یافته و در موقعیتی به مراتب بهتر از 

گذشته قرار گیرد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-ی��ک سیس��تم پاس��خگو بای��د دارای چنین 

مواردی باشد. 
۱- دسترس��ی آسان: باید راه های متنوعی برای 

طرح شکایات مشتریان فراهم شود. 
۲- پاس��خگویی سریع: مشتریان در اسرع وقت 

باید پاسخ مستقیم دریافت کنند. 
۳- حمایت س��ازمانی: مدیریت مالی س��ازمان 
بای��د مناب��ع و توج��ه الزم را ب��ه حل ش��کایات 

تخصیص دهد. 
۴- منصفان��ه و بی ط��رف بودن: رس��یدگی به 
شکایات باید بدون اعمال نظر شخصی و سوگیری 

انجام شود. 
- یک رهبر پاس��خگو باید آمادگی پاسخگویی 
در برابر تمامی مسائل شرکت را به بهترین روش 
داش��ته باش��د. فراموش نکنید که پاسخ های شما 
توس��ط رسانه ها خیلی زود در اختیار همگان قرار 
خواهد گرفت. به همین خاطر بهتر است هنگامی 
که تصمیمی را اتخاذ می کنید، پاسخ های مناسب 

را نیز بیابید. 
- هی��چ جایگزین��ی برای پاس��خگویی مدیران 
وجود ن��دارد. به همین خاطر طف��ره رفتن از آن 
کاری بیهوده محسوب می شود. فراموش نکنید به 
علت اهمیت جایگاه مدیریت، تصمیمات شما کل 
ش��رکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین 
راس��تا الزم اس��ت از انجام کارهایی ک��ه به بدنه 

شرکت ضربه وارد خواهد کرد، ممانعت کنید. 
- مدیران پاس��خگو با ایجاد رابطه ای مبتنی بر 
اعتم��اد و احت��رام به اطرافیان خ��ود به موفقیت 
می رسند. کارمندان واکنش مثبتی در قبال مدیر 
پاس��خگو دارند. به همین خاطر الزم اس��ت این 

مهارت را در خود پرورش دهید. 

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

فروشگاه اسنک های آماده  صبحانه - افتتاح یک فروشگاه »اسنک های آماده  صبحانه« درواقع یک ایده  کسب و کاری بسیار سودآور 
است. شما می توانید با یک سرمایه  بسیار کم این کسب و کار را راه اندازی کنید. 
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اخبار

تبریز - اسد فالح- استاندار آذربایجان شرقی گفت شهر خامنه 
به عنوان زادگاه پدری رهبر معظم انقاب اسللامی می تواند یکی از 
محورهای گردشگری در رویداد تبریز 2018 باشد که در این راستا 
ایجاد مراکز اقامتی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی ضروری 
اسللت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر اسللماعیل جبارزاده 
در آیین افتتاح چهار طرح عمران شللهری در شهر خامنه از توابع 
شهرستان شبستر، با تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، گفت: خوشحالیم که در این ایام در جمع 
مردم شهر خامنه، زادگاه پدری مقام معظم رهبری هستیم؛ شهری 
که با شللنیدن نام آن، پشت استکبار جهانی به لرزه می افتد. وی با 
قدردانی از مشارکت چشمگیر مردم شهرستان شبستر در انتخابات 
ریاسللت جمهوری و شللوراهای اسامی، گفت: بیشللترین میزان 
مشللارکت در انتخابات در آذربایجان شللرقی متعلق به شهرستان 
شبستر بود و من به عنوان خادم کوچک مردم و نماینده دولت تدبیر 
و امید، ضمن اباغ سام گرم رئیس جمهور به مردم این شهرستان، 
از اعتمللاد مجدد آنان به دکتر روحانی تشللکر می کنم. جبارزاده با 
بیللان اینکه بر خود وظیفه می دانم در تمام رویدادهای مهم شللهر 

خامنه شرکت کنم، افزود: همه ما به این خاک بدهکاریم و مسئوالن 
استان هر اندازه که در توان داشته باشند از ارائه خدمات ویژه به این 
شهر مضایقه نکنند. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه ریزی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای احداث مجموعه فرهنگی 
ورزشی کارگران شهرستان شبستر، گفت: شهر خامنه گزینه خوبی 
برای احداث این مجموعه اسللت که باید شهرداری و شورای شهر 
درخصوص تأمین زمین مناسب همکاری کنند و استانداری نیز از 
محل اعتبارات استانی بخشی از هزینه احداث این مجموعه را تأمین 

خواهد کرد. وی با اشللاره به شناسایی خانه پدری رهبر انقاب در 
شهر خامنه و تدوین طرح احیای آن به عنوان یک جاذبه گردشگری، 
گفت: شللهر خامنه با اسللتفاده از این ظرفیت و سللایر جاذبه های 
گردشللگری خود می تواند یکی از محورهای گردشگری در رویداد 
تبریز 2018 باشد. جبارزاده افزود: تحقق این امر نیازمند ایجاد مراکز 
اقامتی، خدماتی و تفریحی با مشللارکت بخش خصوصی است که 
انتظار داریم این کار قبل از دی ماه سللال جاری که آغاز رسللمی 
برنامه های تبریز 2018 خواهد بود انجام شللود. استاندار آذربایجان 
شللرقی همچنین از تصویب فاینانس طرح آب رسللانی از رود ارس 
به دشت شبستر و تبریز در شورای اقتصاد خبر داد و با قدردانی از 
همکاری نماینده مردم شبسللتر در مجلس شورای اسامی در این 
خصوص، گفت: امیدواریم با همت سرمایه گذاران و خیران شهرستان 
شبستر، نرخ بیکاری در این شهرستان که پائین ترین نرخ بیکاری در 
استان است به زودی به صفر برسد. بابک شریفی، شهردار خامنه هم 
در این مراسللم گزارشی از فعالیت های شهرداری خامنه ارائه کرد و 
گفت: در هفته دولت امسال چهار طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار 

27 میلیارد ریال در این شهر به بهره برداری می رسد.

اصفهان – قاسم اسد - در بیستمین جشنواره شهید رجایی 
برای چهارمین سال پیاپی شللرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
توانسللت رتبه برتر در شللاخص هللای ارزیابی عملکللرد در میان 
دسللتگاههای اجرایی اسللتان را به خود اختصللاص دهد. باحضور 
اسللتاندار و مدیران ارشد بیستمین جشنواره شهید رجایی استان 
اصفهان با هدف تقدیر از برگزیدگان خدمت و دستگاههای اجرایی 
برتر سال 95 استان اصفهان برگزارشد. شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان در ارزیابی عملکرد دسللتگاههای اجرایی در سال 95 برای 
چهارمین سللال پیاپی موفق شد در میان 72 دستگاه اجرایی رتبه 
برتر شللاخص های عمومی در گروه شرکتها، بانک ها و بیمه ها را 
کسب نماید. جشنواره شهید رجایی همه ساله به منظور شناسایی و 
تقدیر از تاش گران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی 
و ملت شریف ایران اسامی و نهادینه کردن فرهنگ ارتقا و بهبود 

عملکرد دسللتگاههای اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و 
تشللویق آنها با اسللتفاده از آئین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون 
مدیریت خدمات کشللوری در بین سازمانها، مؤسسات، شرکتهای 
وابسته و تابعه انجام می گیرد. همچنین ارزیابی عملکرد به عنوان 

فرایندی مستمر برای بهبود و بالندگی سازمان امری ضروری است 
و سازمانهایی در این فرایند موفق ترند که با استفاده از منابع انسانی 
سازمان کسب رضایت ارباب رجوع و توجه به بهبود مستمر کیفیت 
خدمات به بهترین نتایج نائل شوند. کسب رتبه برتر شاخص های 
عمومی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در سال 95 در حالی 
حاصل شد که در سنوات اخیر مشکات کمبود آب و نیز چالش های 
موجود در منابع مالی مانع از توسللعه و ارتقای خدمات این شرکت 
به مردم در سطح استان نگردید به گونه ای که مسئولین امر تمام 
تاش خود را جهت غلبه بر مشکات به خرج داده و موفق به ارائه 
خدمات پایدار به مشترکین شدند همچنین در بیستمین جشنواره 
شهید رجایی، مهندس رضا رضایی و مهندس سعید ابوطالبیان به 
عنوان برگزیده خدمت در سللال 95 در میان کارکنان 72 دستگاه 

اجرایی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

اهواز – شبنم قجاوند - فاز اول پست برق 132/33 کیلوولت 
پردیللس و احداث بللی 132 کیلو ولت دوم در پسللت 400/132 
کیلوولت شهید هاشمی با حضور جمال عالمی نیسی معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان برقدار و وارد مدارشدند. 
محمود دشللت بزرگ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت 
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت، در این آیین افتتاح 
گفت: فاز اول پست برق پردیس به ظرفیت 50 مگا ولت آمپر امروز 
به بهره برداری می رسللد و فاز دوم آن نیز به ظرفیت 50 مگاولت 
آمپر در آینده به بهره برداری می رسللد. وی اضافه کرد : سللرمایه 
گذاری صورت گرفته برای فاز اول بالغ بر پنج میلیارد تومان است 
 و در فللاز دوم کلله به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شللود نیز

 15 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت که تبدیل 
به یک پست دائم برای این منطقه می گردد. دشت بزرگ ادامه داد: 
پروژه دیگری که امروز به طور همزمان افتتاح می شود احداث بی 
132 کیلو ولت دوم در پسللت 400/132 کیلو ولت شهید هاشمی 
است که در آن پروژه نیز 2/5 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت 
گرفته و در مجموع در دو پروژه امروز 7/5 میلیارد تومان سللرمایه 
گذاری شده است.  وی با اعام اینکه اغلب تجهیزات که برای ساخت 
و بهره برداری از این پروژه ها استفاده شده، ساخت داخل هستند،بیان 
کرد: پیمانکاران، متخصصان و مهندسان داخلی نصب و راه اندازی 
این پروژه ها را برای شهر اهواز و شهرستان های مجاور برنامه ریزی و 
عملیاتی کردند. مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان 

تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده تا سه سال آینده 500 
میلیارد تومان برای اهواز و شهرستان های حمیدیه، باوی و کارون 
سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی برق، پست های فشار قوی و 
خطوط انتقال در ولتاژهای مختلف انجام می شود.  وی اضافه کرد: 
100 پروژه پست و خط در حال حاضر در برق منطقه ای خوزستان 
فعال است که در نقاط مختلف استان های خوزستان و کهگیلویه 
و بویللر احمد عملیات اجرایی آنها آغاز شللده و یا در حال تکمیل 
 شللدن است که فرایند انجام آنها به صورت روزانه در حال پیگیری 
می باشد. دشت بزرگ افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا سه 
سال آینده بالغ بر 1000 کیلومتر مدار به ظرفیت خطوط و 2500 
مگاولت آمپر نیز به ظرفیت پست ها اضافه می شود که در مجموع 
امیدوار به جذب بالغ بر 1100 میلیارد تومان سرمایه گذاری دردو 
استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هستیم. وی در خصوص 

برنامه های بخش نیروگاهی نیز گفت: احداث 16 نیروگاه تجدیدپذیر 
در حوزه شللرکت برق منطقه ای خوزسللتان در حال برنامه ریزی 
است که برخی از این نیروگاهها قرارداد خرید تضمینی آنها انجام و 
برخی دیگر موافقت نامه های آنها تنظیم شده است. رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل شللرکت برق منطقه ای خوزستان خاطرنشان 
کللرد: در مجمللوع ظرفیت این 16 سللایت 430 مگاوات اسللت و 
 2600 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این 
پروژه ها انجام می شود، همچنین 12 سایت به صورت نیروگاههای 
تولید پراکنده طرح ریزی شده که ظرفیت این بخش 230 مگاوات 
با سللرمایه گذاری 470 میلیارد تومان است. وی ادامه داد: با میزان 
قابل قبولی از پایداری تامین برق تابستان امسال را سپری کردیم ، 
البته هنوز ماه گرم شهریور تمام نشده که امیدواریم به همین ترتیب 
بدون مشکل خاصی شبکه را پایدار نگه داشته و برق مطمئنی برای 
مشترکین تامین کنیم. مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزسللتان با تشللکر از همه حمایت های صورت گرفته از صنعت 
 بللرق گفت: هیللات دولت مصوبلله ای را با 1500 میلیللارد تومان 
سرمایه گذاری برای پایداری صنعت برق خوزستان تصویب کرد که 
برنامه ریزی شللده در سال 96 شرکت های برق منطقه ای، توزیع 
نیللروی برق و تولید نیروی برق 500 میلیارد تومان از این اعتبار را 
جذب کنند که به صورت جدی توسط استاندار، وزارت نیرو و شرکت 
توانیر با سللازمان برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری است و در 

آینده نزدیک نهایی می شود. 

تبریز - اسد فالح- همزمان با هفته دولت پروژه مجتمع آبرساني 
روسللتایي سیوان پیام شهرستان مرند در آذربایجان شرقي افتتاح و 
مورد بهره برداري قرار گرفت.   به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آبفار استان، صادقیان مدیر 
آب و فاضاب روسللتایي شهرستان مرند در آیین افتتاح  این پروژه 
گفت: در این پروژه حفر چاه در سللازنده هاي سخت آهکي ) کاما 
سنگي ( به عمق 220 متر با دستگاه هاي پیشرفته حفاري ) با آبدهي 
20 لیتر درثانیه (، تجهیز و راه اندازي و محوطه سازي چاه مجتمع به 
محدوده 400 مترمربع، احداث منبع بتني 300 مترمکعبي روستاي 
پیام، بازسازي منبع روستاي سیوان و حصارکشي محوطه این منابع، 
حفر یک حلقه چاه دسللتي در مجاورت چاه آب شللرب روسللتاي 
شللوردرق با آبدهي 3 لیتر در ثانیه جهت افزایش آب شرب روستاي 

شللوردرق، حصارکشي محوطه چاه آب شللرب روستاي شوردرق به 
طول 116 متر اجرا گردیده است. وي همچنین افزود: در این پروژه ها 
برق رساني به طول 3/5 کیلومتر، لوله گذاري خط انتقال به طول 11 
کیلومتر با لوله 160 میلي متر، نصب شیرآالت بین راهي، لوله گذاري 

داخل شبکه روستاي پیام به طول 11250 متر و عبور دادن لوله زیر 
خط راه آهن و اتوبان تبریز – مرند، لوله گذاري داخل شبکه روستاي 
سیوان به طول 4980 متر، لوله گذاري داخل شبکه روستاي شوردرق 
به طول 1500 متر و خط انتقال به طول 750 متر اقدام شده است. 
مدیر آبفار شهرسللتان مرند تصریح کرد: اعتبار هزینه شللده در این 
طرح 19860 میلیون ریال مي باشللد که با افتتللاح این پروژه 426 
 خانوار با جمعیتي بالغ بر 1347 نفر از آب آشامیدني سالم و بهداشتي 
بهره مند شللدند. همچنین طي مراسللمي با حضور مسئولین ارشد 
اسللتاني ، شهرستاني و جمعي از اهالي منطقه آب شرب روستاهاي 
سللرلوجه و گلدیر شهرستان هریس با اعتباري بالغ بر 400 میلیون 
تومان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت و جمعیتي بالغ بر 1320 

نفر نیز از آب آشامیدني بهره مند شدند.

اردبیل – خبرنگار فرصت ام�روز - به گزارش روابط عمومي 
شرکت گاز استان اردبیل طي مراسمي با حضور استاندار ، نمایندگان 
محترم مردم شهرستانهای اردبیل، نیر ، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسامی و فرماندار اردبیل، جمعي از مسئولین ادارات و اهالی 
محترم روسللتای قیزیل قیه، همزمان با چهارمین روز هفته مبارک 
 دولللت پروژه های گازرسللانی به 100 روسللتای اسللتان اردبیل به 
بهره برداری رسللید. مدیر عامل شللرکت گاز اسللتان اردبیل ضمن 
گرامیداشللت یاد و خاطره شللهیدان رجایی و باهنر و هفته مبارک 
دولت در آئین مراسللم افتتاح پروژه های گازرسانی به 100 روستای 
اسللتان اردبیل با تحت پوشللش قللرار دادن بیللش از 4000 خانوار 
روستایی اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها 403 کیلومتر 
خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز، 4 واحد ایستگاه TBS و 2 واحد 

ایسللتگاه CPS اجرا شللده و بالغ بر 225 میلیارد ریال هزینه شده 
اسللت.   مهنللدس خدائی در ادامه از ضریب نفللوذ 97 درصدی گاز 
طبیعی در اسللتان خبر داد و از کلیه مدعوین و روستاییان و عوامل 
اجرایی پروژه های گازرسانی تقدیر و تشکر بعمل آورد.  در این مراسم 

دکتر مجید خدابخش اسللتاندار اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره 
شللهیدان رجائی و باهنر از اختصاص 307 میلیللارد تومان در طول 
دولت یازدهم برای گازرسانی در استان خبر داد و گفت: خدمت رسانی 
به مناطق محروم و روسللتایی یکی از اولویت های دولت یازدهم می 
باشد که در حوزه گازرسانی به روستاهای استان اردبیل اقدامات بسیار 
خوبی در سللال های گذشته و امسال انجام شده و برای تحقق کامل 
مصوبات هیأت دولت در زمینه گازرسانی به روستاها ، تمام روستاهای 
باالی 20 خانوار استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی تا پایان سال 96 
برخوردار می  شوند. دکتر مجید خدابخش در پایان مراسم از پیگیری 
نمایندگان مردم فهیم اردبیل در مجلس شورای اسامی، و از عملکرد 
مطلوب شرکت گاز اسللتان اردبیل در گازرسانی به روستاها از مدیر 

عامل و کارکنان شرکت گاز استان اردبیل تقدیر بعمل آورد.

استاندار آذربایجان شرقی:

شهر خامنه می تواند یکی از محورهای گردشگری تبریز 2018 باشد

کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در  بیستمین جشنواره شهید رجایی استان

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان خبر داد

سرمایه گذاری بی سابقه در صنعت برق خوزستان 

افتتاح پروژه مجتمع آبرساني روستایي سیوان پیام شهرستان مرند در آذربایجان شرقي

همزمان با چهارمین روز هفته دولت
برخورداری 4000 خانوار روستایی استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی 

لزوم نهادینه شدن تفکر اقتصادی بر شوراها و شهرداری ها
با برگزاری پرشور انتخابات سال 96 و تجلی مردمساالری دینی، فضای انتخاباتی به پایان رسیده و 
شوراهای جدید شهروروستا شروع بکار کرده اند و پس از انتخاب شهردارها و انجام سایر تشریفات مقرر 
در قانون مجدداً بحث کسری بودجه در شهرداری ها، بحث داغ جلسات اعضاء شورای شهر خواهد شد 
اما شاید کمتر کسی برنامه ای عملی برای حل این مشکل داشته باشد، به نظر نگارنده راههای مختلفی 
برای حل این معضل وجود دارد که یکی از این راه ها که شاید عاج درد بلندمدت این مشکل باشد 
استفاده بهینه از منابع الخصوص اراضی و اماک متعلق به شهرداری ها است. در سالهای گذشته رویه 
غلطی در شهرداریها به وجود آمده است که برای تسویه بدهی های این نهاد عمومی خدمت رسانی 
اراضی و اماک شهرداری در مقابل دیون شهرداری با پیمانکاران یا سایر اشخاص حقوقی وحقوقی تهاتر می گردد که به تعبیر نگارنده 
این رفتار به مشللابه خام فروشللی نفت در دولت می باشد زیرا هیچ گونه ارزش افزوده ای برای شهرداری ها ندارد و صرفاً بطور موقت 
مشکل مالی را حل می کند اما تأثیرات منفی بلندمدتی بر آینده شهرهای کشور بر جای می گذارد. در صورتی که چنانکه شوراهای 
شهر و روستا و شهرداریها همت گمارند و بجای واگذاری اراضی و اماک به بستانکاران اقدام به سرمایه گذاری بر روی اماک خود و 
بطور مثال راه اندازی پارکینگ های طبقاتی پاساژ شهربازی، هتل، مسافرخانه، سینما و هم بر روی اماک خود که در حقیقت بیت المال 
می باشد هم ارزش افزوده ایجاد کرده و دیگری نیازی به فروش یا در حقیقت چوب حراج به اموال عمومی نمی باشد و پرداخت دیون 
شهرداری صرفاً از سود حاصل از محل سرمایه گذاری بلند مدت جهت ایجاد درآمدهای پایدار شهری قابل پرداخت می باشد همچنین 
شهرداری ها با بودجه کافی به دست آمده از فعالیتهای اقتصادی خود قادر به انجام تمام وظایف و مسئولیتهای محوله مندرج در قانون 
شهرداری ها خواهند بود همچنین قادر به کمک به دولت برای انجام پروژه های عمرانی کان در شهرها خواهد بود که این خود مصداق 

بارز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
عباس اسدی - کارشناس حقوقی شهرداری کرج

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر در گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، نشست تخصصي مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان برگزار شد.دکتر ابراهیم نژاد مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر در بخشی از سخنانش 
با اشاره به تدوین اهداف و ماموریت های چهارده گانه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر ایجاد ساختار سازمانی مناسب 
و کارآمد با حفظ اصول فرماندهی حادثه را جزء اولین اولویت های این ماموریت ها دانسته اند.وی افزود: طراحی و استقرار سامانه 
فرماندهی حادثه بصورت منطقه ای و کشوری باید مجدانه پیگیری و اجرایی گردد. وی با اشلاره به سیاستگلذاری، اباغ و نظلارت 
بر برنامه ها از طریق نیازسنجی، برآورد و تصویب اعتبلار مورد نیلاز افزونلد: سالیانه 20 میلیارد تومان در مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل در بخش صنعت برق هزینه می گردد.وی در ادامه با اشاره به بهره مندی از تجربیات خبرگان صنعت برق با بکارگیری از 
مدل های مدیریت دانش افزودند: صنعت برق صنعت مسنی است و مدیران و کارکنان این صنعت دارای تجارب گرانبها و ارزشمندی 
هستند که جهت ثبت و ضبط آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد.وی با تاکید بر اهمیت حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
گفت: این حوزه تکلیف شرعی و قانونی و عرفی بر گردن ماست بنابراین در هر جایگاه و مسئولیت و در هر جای و مکان باید آمادگی 
الزم را داشته باشیم.وی با اشاره به اعتبار 1/843 میلیارد تومانی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت برق گلستان اظهار امیدواری 

کرد با برنامه ریزی دقیق و هدفمند 80 درصد این اعتبار تحقق یابد.

سرپرست شهرداری شهر قدس عنوان کرد 
اقدامات و فعالیت های حوزه خدمات شهر باید  رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد

ش�هرقدس  خبرنگار فرصت امروز - بهزاد هرمزی در بازدید از حوزه خدمات شللهری قدس 
در جمع مسئولین نواحی چهارگانه شهرداری با بیان این مطلب اظهار داشت: نظافت ، رفت و روب 
و زیباسللازی محیط شللهر در مناطق و نواحی مختلف از  اولویت های شهرداری قدس می باشد که 
امیدواریم با افزایش و استمرار فعالیت های بهینه در این زمینه شاهد وضعیت مطلوب تری در شهر 
قدس بوده  و به دنبال آن رضایت شهروندان را فراهم نماییم. وی به اهمیت جایگاه و فعالیت حوزه 
خدمات شهری اشاره کرد و افزود : حوزه خدمات شهری شهرداری قلب تپنده مدیریت شهری است 
به گونه ای که  بیشترین میزان رضایتمندی  یا نارضایتی شهروندان از عملکرد شهرداری در این حوزه نمود پیدا می کند. سرپرست 
شهرداری قدس تصریح کرد : این حوزه  به دلیل ارتباط مستقیم و منسجم با زندگي روزانه شهروندان و ارائه خدمات شهری نقش 
تعیین کننده ای در کیفیت زندگي آنان دارد.هرمزی در ادامه گفت : نگاه ویژه و جدی به  نظافت خیابان ها معابر و گذرهای شهر جزء 
اولویت ما به شمار می آید از این رو  مسئولین نواحی خدمات شهری شهرداری قدس مسأله نظافت شهر، جمع آوری زباله و رفت و 
روب شهر به صورت مستمر و روزانه را بیش از گذشته  در دستور کار خود قرار دهند  چرا که شهروندان انتظار دارند وقتی صبح زود 

از خانه بیرون می آیند، محله خود و خیابان ها را رفت و روب شده و تمیز ببینند.

استاندار مازندران، دستاوردهای دولت یازدهم در استان را تشریح کرد
بهره برداري از 7 هزار پروژه با اعتباري بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال 

س�اری - دهقان -  ربیع فاح جلودار، اسللتاندار مازندران در نشست با خبرنگاران به مناسبت 
 هفته دولت، از خبرنگاران به عنوان تاشگران عرصه آگاهي رساني به جامعه قدرداني نمود و ضمن 
گرامي داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و 385 شهید جامعه کارمندي استان، با بیان این 
که شعار ملي هفته دولت امسال ' تدبیر و امید برای تولید و اشتغال' است، خاطر نشان کرد: 7 هزار 
پروژه با اعتباري بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال در دولت یازدهم در استان افتتاح و به بهره برداری رسیده است. ربیع فاح با بیان این 
که در سایه تعامل و عمل در دولت تدبیر و امید شاهد دستاوردهاي خوبي در مازندران همگام با سیاست هاي دولت بوده ایم، اعام 
کرد: با اتمام پروژه انتقال گاز عسلویه از سمنان به ساري و نکا با اعتباري بالغ بر 820 میلیارد تومان، یکي از مهم ترین مشکات پیش 
رو براي سرمایه گذاري هاي بزرگ و نفتي و تامین گاز مصرفي خانگي براي همیشه در استان مرتفع شده است. وي با بیان این که 
با افتتاح سد گلورد با اعتباري بالغ بر 250 میلیارد تومان در دولت یازدهم شاهد توسعه کشاورزي در شرق استان خواهیم بود، افزود: 
در مازندران در دولت تدبیر و امید بیش از 1000 میلیارد تومان در حوزه سامت، بهداشت و درمان هزینه شده است. نماینده عالي 
دولت در مازندران، با اشاره به این که از این رقم 600 میلیارد تومان در حوزه زیرساخت ها و 400 میلیارد تومان در ساخت و تجهیز 
بیمارستان ها هزینه شده است، گفت: نیم میلیون نفر در دولت یازدهم که فاقد هرگونه بیمه بودند تحت پوشش بیمه هاي درماني 
قرار گرفتند. وی به اهمیت استفاده از بندر امیر آباد و عملیاتی شدن طرح های توسعه ای این بندر در استان مازندران اشاره کرد و 

گفت: دولت یازدهم سرمایه گذاری یکهزارو 150میلیارد تومانی را در این منطقه انجام داده است.

مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد
اجراي طرح بازرسي آبفا در شهر بندرعباس

بندرعب�اس – خبرنگار فرصت امروز - طرح بازرسللي آبفا به منظور رعایت الزامات مدیریت 
مصرف آب درساختمان ها، در شهر بندرعباس اجرا مي شود. مدیرعامل آبفاي هرمزگان از ارائه طرح 
بازرسي آبفا به سازمان نظام مهندسي استان در قالب یک تفاهم نامه خبر داد و گفت: با انعقاد این 
تفاهم نامه ضمن نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسیسات آب و فاضاب شهر بندرعباس، رعایت 
الزامات مدیریت مصرف آب درسللاختمان ها ضروري مي شود. "امین قصمي" در این باره گفت: این 
طرح در راستاي تحقق شیوه نامه اجرایي تفاهم نامه في مابین وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي کشور با 
هدف نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضاب کلیه اماکن ارائه شده است.   وي با بیان اینکه پس از اجراي این 
طرح میزان هدر رفت آب به میزان قابل توجهي کاهش مي یابد،افزود: در این خصوص برگزاری کارگاه عملي بازرسی آبفا و آموزش 
مهندسین مکانیک از سوی آب وفاضاب هرمزگان انجام شده است. قصمي گفت: موضوعات محوري در این دوره ها شامل؛ بازرسي 
حین اجرا و بازرسي نهایي با هدف حصول اطمینان از کنترل حجم مخزن هوایي مطابق نقشه هاي هوایي، کنترل لوله و اتصاالت 
استاندارد، عدم اتصال کانال جمع آوري آب باران به شبکه فاضاب و طراحی، اجرا و نصب آیتم های کاهش و مدیریت مصرف آب 
در قالب؛ نصب فلوتر)کلید شناور( برای کلیه مخازن ساختمان ها، نصب کاهنده مصرف در شیرآالت و سردوش ها و استفاده از آب 

خروجی کولرها جهت استفاده در آبیاری فضای سبز و فاش تانک در مجتمع هاي باالي ده واحد است. 
 

بهره برداري از 7 پروژه راه روستایي در بوشهر به مناسبت هفته دولت
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیریت ساخت و توسعه راههاي اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر از افتتاح 7 پروژه با 
اعتبار حدود نه میلیارد و پانصد میلیون تومان به مناسبت هفته دولت خبر داد. مهندس عبدالحسن مشایخي اظهار کرد: پروژه هایي 
که در هفته دولت به بهره برداري مي رسند، در حوزه راه روستایي هستند و کمک شایاني به تردد مردم در این محور  ها مي کنند و 
ان شااهلل شاهد افزایش رفاه مردم در جاده ها و کاهش تصادفات باشیم. وي افزود: پروژه بهسازي محور کنار خیمه – خره با اعتبار 900 
میلیون تومان به طول 2.1 کیلومتر در شهرستان عسلویه ، روکش آسفالت بیدو – کنار کوه با اعتبار یک میلیارد و دویست و پنجاه 
میلیون تومان در شهرستان دیلم به اتمام رسیده و آماده بهره برداري مي باشد .  مهندس مشایخي بیان کرد : پروژه احداث جاده آنتني 
هاي باغچه شمالي و باغچه جنوبي از توابع شهرستان تنگستان با اعتباري بالغ بر 500 میلیون تومان نیز به اتمام رسیده و در هفته 
دولت آماده بهره برداري مي باشد.  مدیریت ساخت و توسعه راههاي اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر گفت: احداث راه روستایي 

کلمه – تنگ زرد از توابع شهرستان دشتستان با اعتبار بیش از 250 میلیون تومان به اتمام رسیده و آماده بهره برداري مي باشد. 



امروز می خواهم در مورد ش��یوه های تصمیم گیری افراد با 
ش��ما صحبت کنم، اما پیش از آن مرور می کنم که در ابتدا 
فرد مقابل باید ما را شبیه خود بداند تا با ما هم صحبت شود 
و زم��ان خود را در اختیار ما قرار دهد. در گام بعدی ما باید 
بفهمیم او چگونه مسائل را درک می کند و در گام سوم باید 
بفهمی��م او چگونه تصمیم می گیرد. در خصوص دو گام اول 

مفصل در مقاالت قبلی توضیح دادم اما گام سوم: 
برای اینکه بدانیم طرف مقابل ما چگونه تصمیم می گیرد 
باید بدانید خودتان چه می خواهید یا دست کم چه نتیجه ای 

شما را راضی می کند. 
مه�م: دوم باید بدانید که هر ش��خص ه��ر کاری تأکید 
می کن��م هر کاری را به دالی��ل خود و نه به دالیلی که برای 

ش��ما اهمیت دارد انجام می دهد، برای همین است که آشنا 
شدن با دالیل تصمیم گیری اطراف بسیار مهم است و به شما 
این امکان را می دهد تا از مورد رضایت بودن پیشنهادهای تان 
مطمئن ش��وید. اش��خاص هر کدام به س��بک خود تصمیم 
می گیرند، اما باید توجه داش��ته باشید اس��تراتژی هایی که 
افراد برای تصمیم گیری اتخاذ می کنند براساس نوع موضوع 
مورد تصمیم می تواند متفاوت باش��د. به عنوان مثال تصمیم 
در خصوص خرید یک دس��تگاه تا استخدام یک کارمند، اما 
به ص��ورت کلی فرآیند تصمیم گیری از س��ه مرحله: 1- پیدا 

کردن انگیزه 2-ایجاد تصمیم 3- تأیید، تشکیل می شود. 
چند مثال ساده برای مدل های تصمیم گیری افراد برایتان 

آوردم تا متوجه شکل کلی آن شوید. 
1- داشتن اطالعات زیاد: برخی افراد با داشتن اطالعات 
زیاد تصمیم می گیرند و برخی با اطالعات زیاد گیج می شوند. 

2- مش�ورت گرفتن: برخی اف��راد برای تصمیم گرفتن 
حتما به شخص ثالثی احتیاج دارند و برخی فقط به تنهایی 

تصمیم می گیرند. 
3- زمان تصمیم گیری: برخی افراد نیاز به زمان مناسب 
جهت تصمیم گیری های ش��ان دارند. ب��ه آنها زمان بدهید. با 
تحت فشار قراردادن آنها با مقاومت بیشتری روبه رو می شوید 
و برخی س��ریع هس��تند. زمان را نباید از دس��ت بدهید، در 
کمتری��ن زم��ان او را به نقطه اتمام تصمیم گیری برس��انید. 
 حال باید با پرسیدن س��واالت متوجه این موضوع شوید که

 طرف مقابل با چه روشی تصمیم می گیرد یا با مطالعه سوابق 
خریدش از این موضوع اطالع پیدا کنید. 

فرام��وش نکنید موض��وع تصمیم گیری ب��رای یک خرید 
عالوه بر شیوه های تصمیم گیری به شرایط محیطی، شرایط 

فرهنگی و اقتصادی طرف مقابل نیز وابسته است.

شیوه های تصمیم گیری

نوشدارو

برنامه ریزی سامسونگ برای فروش۱۱میلیون دستگاه گلکسی نوت 8 

چه زمانی بهتر است یک شغل را از 
رزومه خود حذف کنید

رزومه شما باید تمام توانایی ها، تخصص ها و مهارت های 
ش��ما را به کارفرمایان جدیدتان نشان دهد. در چه مواردی 
می توانید تجارب ناخوشایند گذشته را از این فهرست حذف 

کنید؟ 
»من کار قبلی ام را در ش��رایط بدی ت��رک کردم و حاال 
می ترسم در مصاحبه شغلی، در مورد آن از من سوال کنند. 
می توانم اصال این کار را از رزومه ام حذف کنم؟« این سوال 

به ذهن بسیاری از ما رسیده است. 
نکته اول: ش��ما ب��رای تنظیم رزوم��ه خود تحت هیچ 
فشاری نیستید. رزومه بیشتر یک سند بازاریابی است تا یک 
مدرک قانونی. رزومه شما باید شما را مثل یک ستاره نشان 
دهد و اگر برای رسیدن به این منظور باید چیزی را حذف 

کنید، حتما این کار را انجام دهید. 
اما به یک هشدار مهم هم توجه کنید: اعتبار شما به عنوان 
یک داوطلب ش��غلی، موضوع بسیار مهمی است و اگر این 
انتخاب ش��ما به هر دلیلی اعتبارت��ان را کاهش می دهد، با 
مشکلی به مراتب بزرگ تر از شغلی که در شرایط نامناسب 
ترک کرده اید، مواجه هستید؛ چراکه اگر مسئول استخدام 
به شما اعتماد نداشته باشد، هرگز شما را برای این فرصت 

کاری انتخاب نمی کند. 
به گزارش زومیت، در این مطلب، توصیه های کارشناسان 

را برای سازمان دهی رزومه کاری باهم مرور می کنیم. 
در ش��رایط زیر می توانید یک دوره کاری را از رزومه خود 

حذف کنید. 
1- اگ�ر حذف یک موقعی�ت کاری، خأل بزرگی در 

رزومه شما به وجود نمی آورد
اگر در یک موقعیت کاری فقط به مدت شش ماه یا کمتر 
مش��غول بوده اید، می توانید به راحت��ی و بدون اینکه نگران 
آسیب منفی به تاریخچه کاری تان باش��ید، آن را از رزومه 
خود حذف کنید. ولی باید مطمئن باشید در تنظیم تاریخ 
س��وابق کاری، آنها را به سال  )مثال سال 13۹2 تا 13۹۴( 
بیان کرده اید. این روش��ی بسیار مؤثر و خوب برای پوشش 

دادن فواصل کوتاه مدت است. 
2- اگر ح�ذف یک موقعیت کاری، ش�ما را فردی 

متعهد جلوه می دهد
اینک��ه مردم زمینه های کاری بس��یار متفاوتی را تجربه 
کنند، شاید از برخی لحاظ جالب و حتی شنیدنی باشد، ولی 
توجه کنید که کارهای بی نظم متعدد در حوزه های مختلف 
که ربطی به فرصت شغلی پیش روی شما ندارند، می توانند 
این سوال را در ذهن صاحب کاران فعلی به وجود بیاورند که 
آیا ش��ما فردی متعهد به شغل خود هستید؟ چه ضمانتی 
برای این امر وجود دارد؟ در این ش��رایط بهتر اس��ت سعی 
کنید مشاغل قبلی خود را طوری فهرست کنید که انسجام 
بیش��تری داشته باشد و اگر مورد بی ربطی در این فهرست 
وجود دارد که ممکن است ذهن مسئول استخدام را منحرف 

کند، آن را حذف کنید. 
3- اگر یک موقعیت کاری، به گذش�ته های خیلی 

دور برمی گردد
کارفرمایان معموال بیش��تر بر سوابق کاری شما در طول 
۵ یا 1۰ سال گذشته تأکید دارند. اگر شغل پردردسر شما 
ک��ه در مورد آن مردد هس��تید به خ��ارج از این بازه زمانی 

برمی گردد، در مورد حذف آن شک نکنید. 
4- اگر شرکت قبلی شما شهرت و آوازه بدی دارد

اگر کارفرمای قبلی شما به هر دلیلی، مثال کالهبرداری از 
سرمایه گذاران، درگیری با مراجع قانونی یا ورشکستگی های 
سنگین، آوازه بدی دارد، به شما توصیه می کنیم حتما این 
م��ورد را از رزومه خود حذف کنید. چرا؟ پاس��خ آن روابط 
و صنف های ش��غلی است. چه این موضوع را دوست داشته 
باشید و چه آن را بی انصافی بدانید، مردم همیشه اعتبار یک 

شرکت را به کارکنان آن تعمیم می دهند.
در ش��رایط زیر، از چشم پوشی از سوابق کار خود پرهیز 

کنید: 
1- شما بیش از یک سال در شرکتی کارکرده اید

کار بسیار سختی است که جای خالی شغلی را که بیش از 
یک سال در آن فعالیت کرده اید، در رزومه خود مخفی کنید. 
اگر در چنین شرایطی قرار دارید، بهتر است به یک راه حل 
دیگر فکر کنید؛ مثال خالصه اجمالی ماوقع را در رزومه خود 
بیاورید. داستان مناسب و قانع کننده ای برای مصاحبه کاری 
خود آماده کنید که در آن توضیح می دهید از این موقعیت 
دشوار، چه تجاربی به دست آورده اید. به خاطر داشته باشید 
که به اش��تراک گذاشتن جزییات یک وضعیت سخت که 
توانسته اید آن را باموفقیت هدایت و کنترل کنید یا برخورد 
قانع کننده ای با آن داشته باشید، می تواند یک روش قدرتمند 

برای تحت تأثیر قرار دادن کارفرمایان باشد. 
2- اگر این شغل تنها راه اثبات تجربه و مهارت شما 

در یک تخصص به شمار می رود
خیلی مهم اس��ت که تمام توانایی های خود را در رزومه 
کاری ت��ان بازتاب دهید. برای مثال اگر اجرا و پیاده س��ازی 
CRM در موقعیت شغلی جدید شما حائز اهمیت است و 
شغل قبلی مورد بحث، تنها گزینه ای است که نشان می دهد 
شما در این زمینه کار کرده اید و تجربه  دارید، به هر ترتیب 

باید آن را در رزومه خود ذکر کنید. 
3- اگر دستاوردهای بزرگی در شغل قبلی خود داشته اید

اینکه شما کاری را در شرایط نامناسب ترک کرده باشید، 
لزوما تمام دس��تاوردهای حرفه ای ش��ما را نابود نمی کند، 
بنابرای��ن اگر در ش��غل قبلی ت��ان به مدارج چش��مگیری 
رسیده اید، صرف نظر از اینکه در چه موقعیتی شرکت سابق 

را ترک کرده اید، آن را در رزومه خود بیاورید. 
4- اگ�ر متقاض�ی ش�غل های دولت�ی، امنیتی یا 

مشاغلی هستید که دوره گزینش دارند
در ای��ن مورد، باید به صورت دقیق تمام تجارب حرفه ای 

خود را ذکر کنید. 
و در آخر به یاد داش��ته باش��ید که رزومه ش��ما فرصتی 
اس��ت تا داس��تان زندگی حرفه ای خود را براساس شرایط 
خودتان تعریف کنید. نگران حذف کردن اشتباهات خود یا 
شرایط ناگوار کاری تان نباشید. فقط مواظب باشید جزییات 

ارزشمند توانایی های خود را از قلم نیندازید. 
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سال تأسیس: 13۹۶
موضوع: آموزش برنامه نویسی و کسب و کار 

اینترنتی
توضی�ح بیش�تر: کدفرن��د یک وب س��ایت 
آموزش��ی در حوزه برنامه نویس��ی، بازی سازی، 
امنیت، طراحی وب س��ایت، آم��وزش وردپرس 
اس��ت. تمامی دوره های برگزار شده در کدفرند 
رایگان بوده که شما می توانید به دو روش آنالین 

و به صورت آفالین دوره ها را مشاهده کنید. 

 آموزش برنامه نویسی
 و کسب و کار اینترنتی

معرفیاستارتاپ

مدیرعامل سامس��ونگ در گفت وگویی اعالم کرد که هدف 
 سامس��ونگ ف��روش بیش از 11میلیون دس��تگاه گلکس��ی 

نوت ۸ است. 
ُک��ه دون��گ جی��ن، مدیرعام��ل سامس��ونگ موبای��ل در 
گفت وگوی��ی که پس از رونمایی از گلکس��ی ن��وت ۸ انجام 
داده، اعالم کرده که ش��رکت متبوع��ش در پی فروش بیش 
از 11میلیون دستگاه گلکس��ی نوت ۸ است. البته وی اشاره 
مستقیمی به رقم فروش نکرده، بلکه در این خصوص چنین 
اظهار نظر کرده اس��ت: در س��ال 2۰1۵ بیش از 11 میلیون 
دستگاه گلکسی نوت ۵ به فروش رفت. ما تصور می کنیم که 
گلکس��ی نوت ۸ می تواند بیش از این می��زان به فروش برود. 
البته این موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود؛ چرا که ما 

در پی افزایش فروش گلکسی اس ۸ هستیم. 
ب��ه گ��زارش زومیت، سامس��ونگ ب��رای ف��روش بیش از 
۴۸میلیون دستگاه گلکسی اس ۸ برنامه ریزی کرده است. این 
کمپانی در پی آن است تا فروش نسل جدید پرچم دار خود را 

در مقایسه با گلکسی اس ۷ بیش از 1۵درصد افزایش دهد. 
ُکه همچنین به این نکته اشاره کرده که دلیل عرضه گلکسی 
نوت فن ادیش��ن به این علت بوده تا سامسونگ ثابت کند که 
تنها دلیل فراخوانی گلکس��ی نوت ۷ مشکل باتری بوده است. 
وی ب��ا دفاع از کاهش ظرفیت باتری گلکس��ی نوت ۸، دلیل 
انتخاب چنین ظرفیتی را برای نسل جدید فبلت سامسونگ، 
به کارگیری تراش��ه 1۰ نانومتری خوانده که به تنهایی میزان 
صرفه جوی��ی در مصرف انرژی این گوش��ی را ت��ا 3۰ درصد 

افزایش داده است. مدیرعامل سامسونگ موبایل همچنین به 
این نکته اشاره کرده که با توجه به سختگیری سامسونگ در 
فرآیند تولید باتری های مورد اس��تفاده، باتری گلکسی نوت ۸ 
قادر اس��ت حتی تا دو س��ال پس از مصرف نیز ۹۵ درصد از 
ظرفیت اولیه خود را در اختیار کاربر قرار دهد. با توجه به اینکه 
چین یکی از مهم ترین بازارهای جهانی برای عرضه گوشی های 
هوشمند است، از این  رو کره ای ها در پی آن هستند تا بیکسبی 
یا همان دس��تیار صوتی هوشمند خود را با پشتیبانی از زبان 
چینی منتشر کنند. براس��اس اطالعات ارائه شده توسط ُکه، 
۹۰درصد از فرآیند توسعه بیکسبی با پشتیبانی از زبان چینی 
کامل ش��ده است و این دس��تیار صوتی به محض آماده شدن 

برای کاربران چینی منتشر خواهد شد. 

برای مطالعه 772 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: استارت آپ در راستای فرهنگ سازی 
برای کارآفرینی و به عمل نشاندن ایده های ذهنی صورت 
می گیرد؛ شرکت های نوپایی که با ایده ای ساده آغاز به کار 
می کنند و درصدد رشد و توسعه آن ایده و درآمدزایی از 
طریق پیدا کردن راه حلی جدید برای یک مسئله هستند 

درحالی که تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. 
به طور میانگین گروه های اس��تارت آپی با تعداد نفرات 

ک��م و زمان فعالیت کوتاه، در حدود س��ه س��ال فعالیت 
می کنند. 

اگر چه در تعریف اس��تارت آپ بر این مسئله تأکیدی 
وج��ود ندارد که حتم��ا فعالیت آن در ح��وزه تکنولوژی 
یا فناوری اطالعات باش��د، اما به دلیل اینکه بس��یاری از 
استارت آپ ها در سال های اخیر، حول این زمینه ها شکل 
گرفته اند، گاهی در تعریف استارت آپ به این مسئله هم 
اشاره می شود که اس��تارت آپ باید در حوزه فناوری های 

نوین فعال باشد. 

تعریف اس��تارت آپ به عن��وان یک واژه انگلیس��ی در 
 دیکشنری وبستر: استارت آپ یک کسب و کار جدید است  

)A New Business(
تعریف استارت آپ توسط مرکز کسب و کارهای کوچک 
آمریکا  )USSBA( کس��ب و کاری که عموما حول محور 

تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد. 
تعریف اس��تارت آپ توسط اس��تیو بلنک: سازمانی که 
در جس��ت وجوی یک مدل کس��ب و کار که قابل تکرار و 

مقیاس پذیر باشد شکل گرفته است. 

استارت آپ چیست؟ 

پرسش: یه تازه فارغ التحصیل هستم و قصد راه اندازی کسب و کاری دارم. خیلی کلمه استارت آپ را می شنوم اما دقیقا 
نمی دانم به چه معناست؟ میشه توضیحی در این خصوص بدهید.  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )3(
دنبال بازار تشنه باش

دیروز براتون نوش��تم که یک ش��به نمیشه پولدار 
شد و این خیلی مهم است که صبر و حوصله داشته 
باش��ید. گفتم که اول باید انتظارتون را از کسب و کار 
روش��ن کنید و یه ایده مش��خص هم داشته باشید. 
همچنین یادآوری کردم ایده ات نباید اون قدر بزرگ 
باش��ه که نتونی زود بهش برسی. ایده در ابتدای راه 
باید کوچک باشه تا با سرمایه کم تو قابل اجرا باشه. 
تو این قس��مت می خواهم چندتا از نکات دیگری را 
که باید برای راه اندازی کسب و کار بهش توجه داشته 

باشین بگم.
چهارم: کاالی پر مصرف 

برای اینکه ابتدا به ساکن دچار یأس و سرخوردگی 
نش��ی، الزمه که کاالیی تولید کنی که بازار مصرف 
زیادی داشته باش��ه و بازار فروشش هم خوب باشه. 
این ج��وری بهتر می تون��ی برای کاالت ب��ازار پیدا 
کن��ی و از دیگران مش��ورت بگی��ری. مثال کاالهای 
س��وپرمارکتی فروش روزانه دارند. ماس��ت و شیر و 
پنیر و.... یا مثال دس��تمال کاغذی رو مردم استفاده 
می کنن. مثل مرغ ماش��ینی که هم تو عروسی ازش 

استفاده می شه و هم تو عزا. 
اما بعضی چیزا مش��تری خاصی داره. یه دوس��تی 
دارم که خانمش خیلی ذهن اقتصادی داره و همیشه 
طرح و ایده می ده. اون چند س��ال قبل می خواست 
پرورش کرم خاکی راه بندازه. اون س��ال ها سوددهی 
 خوب��ی هم داش��ت، ام��ا ب��ازار اون مح��دود بود و

 همه کس نمی تونستند وارد این کار و کاسبی بشن. 
چ��ون داری تجرب��ه می کنی و راه و رس��م بازار و 
تولید و فروش رو یاد می گیری بهتره کاری رو شروع 
کنی که بتونی از تجربیات دیگران تو کارت استفاده 
کنی. مثال چند نفر از دوس��تان و آشناهات می تونن 
تو فروش سی پی یو موبایل بهت کمک کنن؟ شاید 
پن��ج نفر هم نش��ن اما اگه کارت بس��ته بندی چای 
باشه خوب می تونی به خیلی ها مراجعه کنی و چای 

تولیدی شرکت رو بفروشی. 
پنجم: مجوز های الزم را بگیر 

کاری رو ش��روع ک��ن که زیاد نیاز ب��ه مجوزهای 
مختل��ف ادارات و وزارتخانه ه��ای مختل��ف نباش��ه. 
 چون باید زودتر یه کاری راه بندازی تا بتونی دو زار

 در بی��اری. برای مج��وز فعالیت بعض��ی از کارهای 
تولیدی بای��د ماه ها دوندگی کنی و این ور و اون ور 

بری تا کارت راه بیفته. 
مث��ال اگه بخوای ی��ه کارگاه تولیدی بس��ته بندی 
لیموعمان��ی راه بندازی با یکی دو تا مجوز کارت راه 
می افت��ه. اما اگه بخ��وای کاری راه بندازی که مجوز 
اداره کش��اورزی، میراث فرهنگی، اس��تانداری، اداره 
بهداشت، شهرداری یا بخش��داری، اداره آبیاری، راه 
و ترابری رو بخواد باید حاال حاال ها بدوی تا بتونی از 
هزار خم اون یه راهی پیدا کنی و کارتو راه بندازی. 
یه دوس��تی داش��تم که می خواس��ت تو یه روستا 
 ی��ه مرغ��داری با ظرفی��ت 1۰ه��زار ت��ا راه بندازه. 
اون قدر رفت و اومد که آخر پش��یمون شد و کار رو 
ول کرد و االن یه فست فود باز کرده. تو ایران ادارات 
دولتی به جای اینکه دس��ت به دس��ت تولید کننده 
بدن س��نگ جلو پاش میندازن و واسه همین ماه ها 
و س��ال ها طول می کش��ه تا یه جوون بتونه یه مجوز 

فعالیت بگیره. 
متأسفانه مس��یر اخذ مجوز در ایران گاهی اوقات 
خیل��ی طول می کش��ه. پس قب��ل از تصمیم قطعی 
کامال به مراحل مجوز فکر کن. بعضی از کسب و کارها 
رو می تون��ی قانونی یک��ی دو ماهه راه بن��دازی، اما 
بعضی کارها یک س��ال دو سال و ش��اید بیشتر نیاز 

داشته باشه تا بتونی راه بندازی. 
ششم: فروش نقدی 

بعضی از کاال ها را می تونی نقدی بفروشی و سریع 
ب��ه پول برس��ی. اما بعض��ی از کارا با وج��ود رقابت 
 ب��اال چکی معامله می ش��ه و نقدینگی تو از دس��تت 
در می ره. س��عی کن کاری رو ش��روع کنی که بازار 

تشنه اون باشه و بخواد ازت بخره و بفروشه. 
 وقتی بازار اونو سریع تبدیل به پول نقد بکنه طبعا 
از تو هم نقدا می خره. مثال اگه پیراهن مردانه تولید 
کنی و بخوای بفروش��ی بهت چک چند ماهه می دن 
اما اگه مثال کارت پرورش مرغ های تخم گذار اس��ت 
بهت��ر می تونی کار کنی. البته در بازار چک گرفتن و 
چ��ک دادن یه کار طبیعیه، ام��ا نباید کارت جوری 
باش��ه که از همون ابتدا بهت چک ش��ش ماهه بدن 
و دس��ت و بالت خالی بش��ه و نتونی تولید رو ادامه 
بدی. س��عی کن از س��ودت کم کنی و تا می تونی تو 
س��ال های اول نقدی بفروش��ی تا سرمایه در گردش 

شرکت کم نشه. 
ادامه دارد. . . 

تختهسیاه

پارسا  امیری
کارشناس فروش

مهندس محسن نادری
کارشناس فروش و بازاریابی
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