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 وزیر اقتصاد در نخستین نشست شورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم هشدار داد

بانک های متخلف 
نقره داغ می شوند

نقره داغ ش��دن بانک های متخلف از نرخ سود مصوب، مهم ترین خبری بود که وزیر اقتصاد در نخستین نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم بیان کرد. البته برخورد با بانک های متخلف و ارجاع 
پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک ها، تهدید و تمهیدی بود که پیشتر از این، بارها رئیس کل بانک مرکزی به آن 
اشاره کرده و نسبت به تخلف از نرخ سود مصوب هشدار داده بود، اما این بار، این مسعود کرباسیان بود که در...

 وزیر راه و شهرسازی در دهمین جلسه
شورای شهر تهران مطرح کرد 

 سکونت و حرکت
دو مسئله بنیادین تهران
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رئیس مرکز آمار: 

بیش از 23 میلیون نفر در کشور اشتغال کامل دارند

ویژگی های فردی مهم در استخدام نیروی جدید
چگونه در 8 گام طرح اولیه کسب و کار بنویسیم؟ 

درس های مهم برندینگ از گوشی های پایه
چند روش مؤثر برای شناخت بهتر مشتریان

بازسازی جایگاه رقابتی برند
ورود بی سابقه فیس بوک به فهرست 10 برند برتر جهان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اندرو هاوس، مدیرعامل سرگرمی های 
تعاملی سونی استعفا کرد

یادداشت
چالش بزرگ فعاالن 

بخش خصوصی

در 40 س��ال گذش��ته ثابت 
شده که دولت تجربه مناسبی 
از بن��گاه داری در بخش ه��ای 
اقتص��ادی ن��دارد و همواره در 
تص��دی این گون��ه فعالیت ها با 
چالش ه��ای فراوان��ی مواج��ه 
ب��وده، اما ش��رایط ترس��یمی 
رشد شرکت های  باعث  اشتباه 
خصولت��ی در بدن��ه اقتصاد و 
فرو رفت��ن بیش��تر اقتصاد در 
این م��رداب ش��د. ت��ا قبل از 
واگذاری بنگاه های اقتصادی به 
دیوان  ش��رکت های خصولتی، 
محاس��بات ناظ��ر ب��ر عملکرد 
فعالیت های دولت بود اما امروز 
هیچ نه��ادی ناظر ب��ر فعالیت 
ش��رکت های خصولتی نبوده و 
اوضاع بن��گاه داری به مراتب از 
مدیریت  زمان  یعنی  گذش��ته 
ش��رکت های دولتی، بدتر شده 
اجرای خصوصی سازی  اس��ت. 
نزد مجری ای��ن قانون تنها به 
معن��ای فروش ب��ا قیمت بهتر 
تفسیر ش��ده و نقش مدیریتی 
اس��ت.  نداش��ته  معنایی  اصال 
واگ��ذار  بنگاه ه��ای  مجم��وع 
ش��ده به رقمی بال��غ بر 150 

ه��زار میلی��ارد تومان 
3می رسد، اما طی...

2 فرصت امروز: سـخنگوی دولت در نشسـت خبری 
هفتگی خود از افزایش 10درصدی حقوق کارکنان...

 سخنگوی دولت از افزایش 10درصدی
حقوق کارکنان در سال آینده خبر داد

حقوق کارمندان دولت
چقدر زیاد می شود؟ 

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون 

معدن و صنایع معدنی 
اتاق ایران



س��خنگوی  امروز:  فرص�ت 
خب��ری  نشس��ت  در  دول��ت 
افزای��ش  از  خ��ود  هفتگ��ی 
در  کارکنان  ۱۰درصدی حقوق 
س��ال آینده خب��ر داد و با بیان 
اینک��ه پیش بینی ن��رخ تورم در 
س��ال آینده کمت��ر از ۹ درصد 
اس��ت، گف��ت: ب��ا ای��ن وجود، 
افزایش حق��وق کارکنان دولت، 
 ش��رکت ها و بخ��ش کارگ��ری 

۱۰ درصد خواهد بود. 
رئیس  نوبخ��ت،  محمدباق��ر 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه روز 
گذش��ته در نشس��ت خبری با 
بی��ان این مطل��ب ادام��ه داد: 
م��ا حقوق کارکنان را همیش��ه 
بی��ش از ن��رخ ت��ورم افزای��ش 
 می دهیم و امسال هم نرخ تورم

 ۷.۸ درص��د ب��ود و ۱۰درص��د 
حقوق کارکنان دولت را افزایش 
دادیم؛ این روند در سال آینده با 
پیش بینی نرخ تورم ۹ درصدی، 
ب��رای کارکنان دول��ت افزایش 
۱۰درص��دی حقوق را به همراه 

خواهد داشت. 
ای��ن  از  اف��زود: ۵درص��د  او 
افزایش حقوق را م��ا به بودجه 
اضاف��ه می کنیم و ۵درصد بقیه 
از طریق بهره وری خود دستگاه 
مربوطه و توس��ط خود دستگاه 

پرداخت می شود. 
نوبخ��ت با اش��اره ب��ه اینکه 
بودجه ری��زی س��ال آین��ده به 
روش عملیات��ی اس��ت، گف��ت: 
بودجه ری��زی عملیات��ی هر  در 
به��ره وری  دس��تگاه ها  می��زان 
بیش��تری داشته باش��ند به نفع 
خودشان اس��ت. همچنین برای 

بازنشس��ته ها ب��ه غی��ر  از ای��ن 
افزای��ش ۱۰ درص��دی حقوق، 
راس��تای  در  ه��م  را  مبلغ��ی 
یکسان س��ازی افراد بازنشس��ته 

اختصاص خواهیم داد. 
برنام��ه  س��ازمان  رئی��س 
ب��رای  داد:  ادام��ه  بودج��ه  و 
اینک��ه بودجه ری��زی عملیات��ی 
داش��ته باش��یم باید در س��ایر 
بخش ه��ا صرفه جوی��ی کنیم و 
از همه دس��تگاه ها و رس��انه ها 
می خواهی��م ک��ه کم��ک کنند 

نظام بودجه ریزی اصالح شود. 
بیان  ب��ا  دول��ت  س��خنگوی 
اینک��ه نکته مهم در بخش��نامه 
بودجه، هزینه های جاری است، 
گفت: تا جایی ک��ه امکان دارد 
بای��د صرفه جوی��ی کنی��م و با 
صرفه جویی به اعتبارات عمرانی 

بیفزاییم. 

افزایش 5 یا 10 درصدی 
حقوق؟! 

با ای��ن هم��ه، آنچ��ه رئیس  
بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان 
افزای��ش حقوق  درب��اره میزان 
کارکن��ان می گوی��د ب��ا آنچ��ه 
اع��الم  بودج��ه  بخش��نامه  در 
ش��ده اس��ت، هماهنگ به نظر 
نمی رس��د. ب��ه گزارش ایس��نا، 
اخیراً رئیس جمه��ور مهر تأیید 
بر بخش��نامه بودجه ۱۳۹۷ زد 
و س��ازمان برنام��ه و بودجه نیز 
آن را ب��ه هم��راه پیوس��ت های 
اجرایی  دستگاه های  به  مربوطه 
ابالغ کرد تا آنها براس��اس آن و 
در فرصتی مش��خص پیش بینی 
مال��ی خود برای س��ال آینده را 

انجام دهند. 
یک��ی از هزینه ه��ای مه��م و 
ب��ه عبارت��ی مهم تری��ن هزینه 
دستگاه ها و سازمان ها به حقوق 
و دس��تمزد کارکنان اختصاص 
دارد که دولت پیش بینی درصد 
افزایش آن را به دستگاه ها اعالم 
ک��رده تا ب��ر مبن��ای آن میزان 
منابع الزم برای پرداخت حقوق 

در سال آینده را ارزیابی کند. 
در بن��د  )ال��ف( بخ��ش دوم 
بودج��ه هزینه ای در بخش��نامه 
بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش 
حقوق اش��اره شده است. بر این 
به دستگاه های  اس��اس خطاب 
اجرای��ی مل��ی و اس��تانی آمده 
که افزایش حق��وق را ۵ درصد 
پیش بینی کنید. ضمنا تا معادل 
از مح��ل صرفه جویی  ۵ درصد 
بودجه ری��زی  اج��رای   و 
مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر 
پرداخت ها پیش بینی می ش��ود. 
مبلغ قطع��ی ضریب به تصویب 
هیأت وزیران خواهد رس��ید. بنا 
بر این بند از بخشنامه، افزایش 
حقوق کارکنان ۵ درصد خواهد 
ب��ود و تنه��ا در صورت��ی ک��ه 
صرفه جویی های  بتواند  دستگاه  
الزم را انج��ام داده ی��ا اج��رای 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد 
 داش��ته باش��د، ام��کان افزایش
 ۵ درص��د دیگر حقوق برای آن 
دس��تگاه فراه��م خواهد بود که 
در مجموع به ۱۰درصد خواهد 

رسید. 
ام��ا نوبخت، رئیس س��ازمان 
در  دی��روز  بودج��ه  و  برنام��ه 
س��خنان خ��ود ب��ه صراحت از 

افزایش ۱۰درصدی حقوق برای 
س��ال بعد س��خن گفته اس��ت. 
وی در توضیحاتش اعالم کرده 
ک��ه ۵ درصد از طری��ق بودجه 
عمومی و ۵ درصد هم از طریق 
حاصل  دس��تگاه ها  صرفه جویی 

خواهد شد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
همچنین اینکه گفته می ش��ود 
افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم 
اس��ت را تکذیب ک��رد؛ چراکه 
معتقد است در سال آینده تورم 
کمت��ر از ۹ درصد خواهد بود و 
در این ش��رایط می��زان افزایش 
حقوق باالتر از حد تورم تعیین 

شده است. 
وی حت��ی درب��اره اینکه اگر 
صرفه جویی در دستگاه ها انجام 
نشده و آنها نتوانند از این محل 
۵ درص��د دیگ��ر را ب��ه حقوق 
توضیح  کنند،  اضاف��ه  کارکنان 
داد ک��ه دس��تگاه مربوط��ه اوالً 
به صرفه جویی هزینه های  ملزم 
جاری اس��ت و اگر ت��وان آن را 
نداش��ت، ب��ا س��ازمان برنامه و 
بودجه مذاکرات��ی انجام خواهد 

داد تا مشکل آنها حل شود. 
بودج��ه،  بخش��نامه  اکن��ون 
افزای��ش حق��وق را ۵ درص��د 
اع��الم کرد و ت��ا ۱۰ درصد آن 
را مش��روط ب��ه صرفه جوی��ی و 
اج��رای بودجه ری��زی مبتنی بر 
عملکرد دانس��ته است. بنابراین 
نمی توان متصور بود که تمامی 
دس��تگاه ها بتوانن��د معادل این 
مبل��غ، صرفه جوی��ی در هزینه 
انج��ام دهن��د، چراکه  ج��اری 
عمده پرداختی ها در این بخش 

ب��ه همی��ن حقوق و دس��تمزد 
برمی گ��ردد، اما حت��ی اگر این 
موضوع نیز با حمایت س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه ح��ل ش��ود 
بودجه ریزی  یعن��ی  دوم   بخش 
مبتنی ب��ر عملک��رد در تمامی 
دس��تگاه ها اجرایی نمی شود که 
بتوانن��د از محل آن حقوق را تا 

۱۰درصد افزایش دهند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
برنامه شش��م  قانون  براس��اس 
توس��عه باید هر سال ۲۰درصد 
سازمان ها و دس��تگاه ها بودجه 
بودجه ری��زی  طب��ق  را  خ��ود 
مبتنی بر عملک��رد  )تخصیص 
اعتب��ار ب��ر مبن��ای عملک��رد 
واحدهای س��ازمانی در راستای 
تولید محصول یا دس��تیابی به 
اهداف( تهیه کنند، در حالی در 
سال جاری ۲۰درصد اول کامل 
محقق نشد که برای آینده باید 
ب��ه ۴۰ درصد برس��د. بنابراین 
حتی اگر ۴۰ درصد دس��تگاه ها 
ه��م بودج��ه ای بر این اس��اس 
داشته باشند بازهم تا ۶۰ درصد 
مابقی ام��کان افزایش ۵ درصد 

دیگر را دارا نخواهند بود. 
در ح��ال حاضر اما و اگرهایی 
افزای��ش حقوق  درب��اره میزان 
س��ال آینده به ط��ور ۱۰ درصد 
یکس��ان برای تمام��ی کارکنان 
وجود دارد و به نظر می رس��د با 
شروطی که در بخشنامه وجود 
دارد، این حد برای همه محقق 
نخواهد ش��د، مگر اینکه دولت 
مس��ئولیت تمام��ی هزینه های 
آن را برعهده بگیرد یا راهکاری 

دیگر وجود داشته باشد. 

سخنگوی دولت از افزایش 10درصدی حقوق کارکنان در سال آینده خبر داد

حقوق کارمندان دولت چقدر زیاد می شود؟ 

اقتصاددانان  که  است  مشهور 
در پیش بینی رشد اقتصادی بد 
عمل می کنند. یک تکنیک تازه 
می تواند به آنه��ا در پیش بینی 

دقیق تر بیشتر کمک کند. 
به گزارش بلومبرگ، زمانی که 
ق��رار اس��ت ظرفیت ه��ای یک 
کش��ور ب��رای رون��ق اقتصادی 
اقتصاددان��ان  ش��ود،  بررس��ی 
از  مجموع��ه ای  به طورمعم��ول 
مس��ائل قاب��ل  اندازه گیری مثل 
آموزش، سرمایه گذاری و بدهی 
مل��ی را در نظ��ر می گیرند که 
همیش��ه هم نتیج��ه نمی دهد. 
برای مثال اقتص��اد چین حتی 
زمانی که پیش بینی می ش��د به 
کمتری��ن س��طح در ۳۰ س��ال 
گذشته برسد، روند سریع رشد 

را ادامه داد. 
تحقیق��ات جدید ب��ر نکته ای 
ت��ازه دس��ت گذاش��ته اس��ت؛ 
قابلیت ه��ای صنعت��ی و فن��ی 
کشورها نکته ای است که معموالً 

اقتصاددان��ان در پیش بینی ه��ا 
ب��رای آن ارزش کمت��ری قائل 
اقتصادی  آمادگ��ی  می ش��وند. 
مس��ئله ای است که دستیابی به 
س��طحی از پیچیدگی در مورد 
کاالها و تولیدات یک کش��ور را 
بررس��ی می کند. دو سال پیش 
این طور گفته می شد که اقتصاد 
چین با در نظ��ر گرفتن همین 
نکت��ه به ج��ای تس��لیم یا یک 
فرود س��خت روند رشد را ادامه 
می دهد و این پیش بینی درست 

از آب درآمد. 
تحقیقات تازه نش��ان می دهد 
ات��کا ب��ه آمادگی باوج��ود نیاز 
ب��ه اطالع��ات کمتر ب��ه بهبود 
روش ه��ای اس��تاندارد کم��ک 
می کن��د. ای��ن مس��ئله م��ورد 
توجه صن��دوق بین المللی پول 
و نهادهای مالی جهان هم قرار 
گرفته و عالمتی است که نشان 
می دهد دیدگاه ها در حال تغییر 
ک��ردن اس��ت. در ای��ن دیدگاه 

تازه به جای تش��ویق کشورها به 
تمرک��ز در مواردی ک��ه در آن 
مزیت نسبی دارند، اقتصاددانان 
یک اکوسیس��تم زنده اقتصادی 
را می بینن��د ک��ه تح��رک آن 

وابسته به تنوع آن است. 
ام��ا س��وال ای��ن اس��ت که 
آمادگ��ی چطور ان��دازه گرفته 
می ش��ود؟ تعیی��ن ارزش برای 
ص��ادرات هر کش��ور و تجمیع 
تم��ام آنها پاس��خی اس��ت که 
لوچیانو پیترون��رو و همکارش 
به این س��وال می دهند. هرچه 
ص��ادرات کش��وری متنوع تر و 
س��طح پیچیدگ��ی محصوالت 
آمادگ��ی  باش��د،  بیش��تر  آن 
اقتصاد آن کش��ور هم بیش��تر 
اس��ت و یک��ی از نش��انه های 
این  پیچی��ده بودن محص��ول 
اس��ت ک��ه چطور کش��ورهای 
می توانن��د  انگشت ش��ماری 
آن محص��ول را ب��ا موفقی��ت 
تولی��د کنند. مثال کش��ورهای 

و  آلم��ان  مث��ل  پیش��رفته ای 
ایاالت متح��ده آمریکا همه چیز 
از غ��الت صبحانه ت��ا رایانه را 
تولید می کنند اما کش��ورهایی 
که آمادگ��ی اقتصادی کمتری 
و  دارن��د، چیزه��ای س��اده تر 

کمتری می سازند. 
از نظر تجربی مفهوم آمادگی 
متمای��ل به ش��اخص های قابل  
اندازه گی��ری مرتب��ط ب��ا ثروت 
از جمل��ه تولی��د ناخالص ملی 
است. هرچند ممکن است اندازه 
آمادگی اقتصادی یک کش��ور از 
تولید ناخالص داخلی آن کمتر 
باش��د ام��ا این احتم��ال وجود 
دارد ک��ه این کش��ور ب��ه زودی 
ثروتمن��د ش��ود. ای��ن در مورد 
پیشرفته که  کشورهای نس��بتاً 
به تولید محص��والت پیچیده تر 
روی می آورند ثابت ش��ده است. 
همین ط��ور  آمادگ��ی  ان��دازه 
می توان��د به تمایز قائل ش��دن 
بی��ن اقتصادهای ش��بیه به هم 

مثل روسیه، هند، چین و برزیل 
کمک کند. 

لوچیان��و پیترونرو وهمکارش 
روش هایی  گس��ترش  دنبال  به 
هس��تند ک��ه ش��امل افزای��ش 
آمادگ��ی هم می ش��ود و در آن 
امتی��از متفاوتی ب��رای صادرات 
کش��ورها و واردات آنها در نظر 
گرفته می شود. چین یک نمونه 
ممتاز در این زمینه است که به 
افزایش آمادگی رس��یده اس��ت 
درحالی ک��ه ی��ک ده��ه قبل از 
کشورهایی مثل آمریکا و آلمان 

عقب  مانده بود. 
ب��ه نظر می رس��د جمع آوری 
داده ه��ای خام از مس��ائل قابل 
 اندازه گی��ری مختل��ف، بهترین 
روش برای پیش بینی اقتصادی 
نباش��د. کیفی��ت و تن��وع آنچه 
کشورها تولید می کنند، اهمیت 
به مثابه  اقتصاد  دارد.  بیش��تری 
یک اکوسیس��تم ب��ر پایه تنوع 

است که رونق پیدا می کند. 

بلومبرگ منتشر کرد

راهی بهتر و دقیق تر برای پیش بینی  اقتصادی

گزارش2

اقتصاد کالن 

سهم کشورها در آرای صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی

دستور ترامپ، ایران را از وام های 
جهانی دور می کند؟ 

بررس��ی روابط مالی ایران و صندوق بین المللی پول 
نش��ان می دهد که ایران از زمان پیوس��تن به این نهاد 
بین المللی در ۲۹دسامبر ۱۹۴۵ )دی ماه ۱۳۲۳شمسی( 
تاکنون تنها دو بار و آن هم به میزانی اندک از وام های 

صندوق بهره مند شده است. 
به گزارش اتاق ایران، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین 
اق��دام خود برای اعمال فش��ار بر ای��ران، به نمایندگان 
کشورش در نهادهای اقتصادی بین المللی مانند صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی دس��تور داده اس��ت که 
از هیچ تالش��ی ب��رای جلوگیری از دس��تیابی ایران به 
مناب��ع مالی این نهادها فروگذار نکنن��د.  دونالد ترامپ 
در ط��ول کمتر از ۹ماهی که از آغاز ریاس��تش بر کاخ 
سفید می گذرد، تهدیدهای رس��انه ای و کاغذی زیادی 
علیه ایران و برخی کش��ورها داشته است. تهدید جدید 
او علی��ه اقتصاد ایران هم عم��ق چندانی ندارد. ترکیب 
س��هم کش��ورها در آرا و تصمیمات صندوق بین المللی 
پول نشان می دهد که آمریکا سهم ۱۶.۷درصدی دارد و 
رأی این کشور به تنهایی نمی تواند سرنوشت اعطای وام 
به کشورها را تغییر دهد. یکی از وظایف اصلی صندوق 
بین الملل��ی پ��ول، حفظ ت��وازن در ت��راز پرداخت های 
۱۸۹کش��ور عضو صندوق اس��ت که ای��ن کار در قالب 
اعطای وام از منابع صندوق به کشورهای دارای کسری 
تراز پرداخت ها ص��ورت می گیرد. به جز در مواردی که 
شدت بحران مالی ناشی از کسری تراز پرداخت ها بسیار 
زیاد باشد و احتمال سرایت بحران به سایر کشورها نیز 
احساس شود، معموال رقم وام اعطایی از سوی صندوق 
چندان هنگفت نیست و مهلت بازپرداخت وام نیز به جز 
در موارد اس��تثنایی معموال بین سه تا پنج سال است.  
بررسی روابط مالی ایران و صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد که ایران از زمان پیوستن به این نهاد بین المللی 
در ۲۹دس��امبر ۱۹۴۵ )دی ماه ۱۳۲۳شمسی( تاکنون 
تنها دو بار و آن هم به میزانی اندک از وام های صندوق 
بهره مند شده است. اساسا کشورهای بزرگ صادرکننده 
نفت مانند ایران، عربس��تان و س��ایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس به ندرت با کس��ری ت��راز پرداخت ها مواجه 
می ش��وند و به همین دلیل در شرایطی قرار نمی گیرند 
که مش��مول وام ه��ای صندوق بین المللی پول ش��وند.  
البته بهره مند شدن از وام های صندوق بین المللی پول 
همیشه یک نشانه بد نیست، چراکه این نهاد سختگیر 
همواره به کشورهای دریافت کننده وام سیاست هایی را 
پیش��نهاد کرده و بعضا دریاف��ت وام را منوط به اجرای 
این سیاس��ت ها می کند. اجرای این سیاس��ت ها اگرچه 
ممکن است به مذاق بس��یاری از دولت ها خوش نیاید 
اما به دیگ��ر تأمین  کنندگان مالی اطمینان می دهد که 
اقتصاد کشور موردنظر در مسیر اصالح حرکت می کند و 
سرمایه گذاری در آن نسبت به قبل ریسک کمتری دارد. 

سوابق وام های ایران
ایران تاکنون حدود ۵۰بار از بانک جهانی وام گرفته 
که مبل��غ این وام ه��ا از ۲تا ۲۷۹میلی��ون دالر متغیر 
بوده اس��ت. آخرین وام اعطایی بان��ک جهانی به ایران 
مربوط به پروژه مدیریت یکپارچه آب و خاک ش��بکه 
آبیاری س��د البرز بوده است که در ماه مه سال ۲۰۰۵ 
)خرداد ۱۳۸۴شمسی( مورد موافقت قرار گرفته و مبلغ 
۱۲۰میلیون دالر در سال های بعد پرداخت شده است. 
وام ۲۷۹میلیون دالری پروژه آب و فاضالب ش��هرهای 
اهواز و ش��یراز، وام ۲۲۰میلیون دالری برای بازس��ازی 
ش��هر زلزله زده بم، وام ۲۲۴میلیون دالری پروژه آب و 
فاضالب ش��هرهای شمال کش��ور و. . . ازجمله وام های 

دریافتی ایران از بانک جهانی هستند. 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هم اکنون 
مهم ترین نهادهای اقتصادی در جهان شناخته می شوند، 
هر دو پس از جنگ جهانی دوم و با محوریت کشورهای 
پیروز جنگ )آمریکا، فرانسه، انگلیس( تشکیل شده اند و 
مقر اصلی هر دو نهاد نیز در واشنگتن آمریکا قرار دارد. 
نقش اساس��ی کش��ورهای آمریکا، روس��یه، فرانسه، 
انگلیس و چین در ش��کل گیری بانک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پول می تواند این تص��ور را به وجود آورد که 
کش��ورهای مذکور همان گون��ه که در ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد از حق وت��و برخوردارند، قادرند در 
ای��ن دو نهاد اقتصادی بین المللی نیز تصمیمات جهانی 
را به راحت��ی و بدون هیچ گونه قید و ش��رطی وتو کنند. 
واقعی��ت اما چیزی متف��اوت از این اس��ت؛ در صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی، هر کش��وری به نس��بت 
س��همی که در تأمین منابع مالی در این دو نهاد دارد از 
قدرت رأی برخوردار است و می تواند از این قدرت به نفع 
خود و دیگران اس��تفاده کند.  به طورکلی می توان گفت 
قدرت آمریکا در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
هرگز با قدرت این کشور در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد قابل قیاس نیست. این کشور نمی تواند به تنهایی 
مانع اعطای وام )مشخصا از سوی بانک جهانی( به ایران 
شود، مگر اینکه به نوعی موفق شود سایر کشورهای غربی 
را با خود هماهنگ کند؛ امری که با توجه به تمایل اکثر 
کشورهای اروپایی به گسترش روابط تجاری با ایران و نیز 

تأکید آنها بر ضرورت حفظ برجام بعید به نظر می رسد. 
از طرف��ی، ایران نیز اگرچ��ه در طول تاریخش هرگز 
از لحاظ مالی به صندوق بین المللی پول وابس��ته نبوده 
است و حداقل در یک دهه اخیر نیز هیچ وامی از بانک 
جهانی دریافت نکرده است اما به لحاظ جلب اطمینان 
سرمایه گذاران بین المللی همچنان به حفظ روابط خود 

با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیاز دارد. 

دریچه

رئیس مرکز آمار: 
بیش از 23 میلیون نفر در کشور 

اشتغال کامل دارند
رئیس مرک��ز آمار ایران از اش��تغال ۲۳ میلیون و 
۸۰۰ ه��زار نفر به صورت کام��ل خبر داد و همچنین 
گفت که ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بیکار مطلق در کشور 

وجود دارد. 
به گزارش ایرنا، امیدعلی پارس��ا در نشست بررسی 
راهکار های رونق تولید، ایجاد اش��تغال و کاهش نرخ 
بیکاری در وزارت کش��ور با بی��ان اینکه آمارهای به 
دس��ت آمده از میزان اشتغال و بیکاری از یک درصد 
جمعیت هر استان اس��تخراج شده است، گفت: این 
طرح برای اس��تان ها در فصل ه��ای مختلف متفاوت 
بوده زیرا نرخ های ش��ناوری را به دس��ت می دهد که 
با برآورد آنها در طول س��ال و بررسی آنها می توان به 

جمع بندی کلی در یک سال رسید. 
وی افزود: خطای این بررسی در کشور، ۰.۴ درصد 
و در استان ها ۲۴درصد است، یعنی هر عدد به دست 
آمده در استان ها عدد قطعی برای مراجعه دستگاه ها 

نیست. 
رئی��س مرکز آمار ایران در پاس��خ به این ش��بهه 
منتقدان که یک س��اعت اشتغال در هفته برای مبنا 
قرار گرفتن بیکاری درس��ت نیس��ت، اظهار داش��ت: 
برخی می گویند این مبنا در دولت دهم وارد سیستم 
آمار ش��ده است و یک س��اعت حداقل کار در هفته 
در تعریف اش��تغال درست نیست اما پاسخ این است 
که مطالعات درباره این کار از س��ال ۸۲ آغاز شد، در 
س��ال ۸۴ به طور آزمایش��ی انجام شد و با آغاز دولت 
نه��م مبنا قرار گرفت و هی��چ ربطی به دولت دهم و 

یازدهم ندارد. 
پارس��ا ادامه داد: این طرح به دنبال شناسایی افراد 
بیکار و ایجاد اش��تغال ب��رای آنها به ص��ورت فردی 
نیس��ت، بلکه ب��ه دنبال تولی��د آم��ار و برنامه ریزی 
کالن در س��طح استان ها و کش��ور است. این تعریف 
می خواهد بداند چه تعداد آدم از چه حجمی کار و با 
چه حجمی از تولید در کش��ور وجود دارد تا بتوانیم 

برای آن برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم. 
رئی��س مرکز آمار ای��ران با اعالم ای��ن مطلب که 
تابس��تان امس��ال نرخ اش��تغال بس��یار بهتر از سال 
گذش��ته بوده اس��ت، افزود: به طور متوسط در کشور 
۲۳ میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار نف��ر دارای ش��غل کامل 
هس��تند ک��ه بر این اس��اس ۴۴س��اعت در هفته به 
صورت اس��تاندارد کار می کنند و در تولید مشارکت 
دارند و بر همین اس��اس نی��ز ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر بیکار مطلق هس��تند که حداقل یک س��اعت در 

هفته کار نکرده اند. 
پارس��ا، افراد دارای اش��تغال ناقص را که بین یک 
 ت��ا ۴۴ س��اعت در هفت��ه کار می کنند ح��دود ۹ تا 
۱۰ درصد دانست و افزود: در دولت یازدهم وضعیت 
اش��تغال بسیار بهتر از دولت نهم و دهم بوده است و 
به ط��ور قطع مرکز آمار و بانک مرکزی در تولید آمار 

گوش شان به حرف های سیاسیون نخواهد بود.
 

مدیرعامل فوالدمبارکه تأکید کرد
 افزایش کیفیت و تنوع محصوالت 

با ارزش افزوده بیشتر
از  قدردان��ی  ضم��ن  فوالدمبارک��ه  مدیرعام��ل 
موفقیت های کس��ب ش��ده در تولی��د ۱۱۸ ذوب و 
س��ایر افتخارات کارکنان تصریح کرد: دس��تیابی به 
رکوردهای جدید در جای خود باارزش و مفید است. 
در واق��ع افزایش کمی تولید ب��دون افزایش کیفی و 
کاه��ش ضایعات معنا و مفهوم ن��دارد. این دو مقوله 
را باید با همدیگ��ر در نظر گرفت، زیرا بی توجهی به 
کیفیت، به رغم افزایش تولید به ش��دت بر سودآوری 

شرکت تأثیر خواهد گذاشت. 
به گزارش »فرصت امروز«، بهرام س��بحانی درباره 
ارزیابی خارجی پیش روی فوالدمبارکه خاطرنش��ان 
ک��رد: ازآنجا که در ارزیابی خارج��ی، فوالدمبارکه با 
شرکت های خارجی مقایس��ه می شود، همه مدیران 
و مس��ئوالن واحدها باید ضمن اطالع رس��انی کافی 
در ای��ن خص��وص، نقاط قوت و قابل بهبود ش��رکت 
را به صورت م��دون تهیه کنند تا بتوانیم با همزبانی 

گزارش خوبی را ارائه کنیم. 
س��بحانی ادامه داد: در فرآیند انجام ارزیابی نقاط 
ضع��ف و قدرت ش��رکت مط��رح و تجارب��ی در این 
مسیر منتقل می ش��ود. ضمن اینکه بهبود مستمر و 
کس��ب جایگاهی بهتر برای سرآمدی شرکت از دیگر 

دستاوردهای این فرآیند خواهد بود. 
مدیرعامل فوالدمبارکه ۴مهر۱۳۷۰، سالروز تولید 
نخستین محصول در ریخته گری مداوم شرکت را به 
هم��ه همکاران تبریک گفت و اف��زود: همواره تاکید 
ش��ده است که کار ایمن س��رلوحه همه فعالیت های 
سازمان است؛ از این رو همه کارکنان باید در رعایت 
مسائل ایمنی و بازنگری دستورالعمل های مربوط به 
آن و همچنین آم��وزش و انتقال تجارب به کارکنان 

جدید، مسئولیت پذیر باشند. 
گفتنی اس��ت در جلس��ۀ کمیته مدیریت شرکت 
فوالدمبارکه، معاونان و مدیران گزارش های مبسوطی 
از نواحی و واحدهای تحت مدیریت خود ارائه کردند 
و با مطرح مس��ائل ه��ر ناحیه، از س��وی مدیرعامل 

شرکت راهکارها و نکات موردنظر ارائه شد. 
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فرص�ت ام�روز: عب��اس آخون��دی، 
وزیر راه و شهرس��ازی روز سه ش��نبه در 
دهمین جلسه شورای شهر تهران، ری و 
تجریش حضور یافت. وی در این جلسه 
با بیان اینکه از س��ال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، 
۷۶۰ هزار پروانه برای ساخت واحدهای 
مس��کونی صادر ش��ده، گف��ت: به طور 
میانگین س��االنه ۲۰۰ هزار پروانه صادر 
شده که این بیشترین رشد صدور پروانه 
س��اختمانی بوده است. وی با بیان اینکه 
اگر رشد متوسط خانوار را ۳.۳درصد در 
نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار 
پروان��ه، باید بگویم با ای��ن صدور پروانه 
۲ میلیون نف��ر به جمعیت پذیری تهران 
اضافه ش��ده است. وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه به رغم صدور پروانه ش��اهد 
آن بودی��م که از س��ال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ 
جمعیتی جذب نشده و این نکته مهمی 
اس��ت، گفت: آمار واحدهای مس��کونی 
س��ال ۱۳۹۵ براساس سرش��ماری ۳.۳ 
میلیون بوده اس��ت، این نش��ان می دهد 
ش��هر تهران بی��ش از ۱۰میلی��ون نفر 
ظرفیت جمعیت پذی��ری دارد و در پنج 
س��ال گذش��ته هم حداکثر ب��ار صدور 
پروانه و فروش ش��هر را داش��ته اس��ت. 
آخون��دی ب��ا بی��ان اینک��ه نکت��ه قابل 
توجه آن اس��ت که برآورد ما براس��اس 
بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۴۱۵ 
ای��ن جمعیت پذی��ری ۱۶میلیون��ی که 
متوج��ه مجموعه البرز و تهران اس��ت، 
ب��ه ۱۹.۵ میلی��ون  نف��ر می رس��د ک��ه 
حت��ی ب��ه ۲۰میلیون نفر در ۲۰ س��ال 
آینده نمی رس��د و نش��ان می دهد رشد 
منطق��ه البرز و تهران از رش��د میانگین 
مل��ی در آینده کمتر اس��ت. وی افزود: 
جمعیت پذی��ری ش��هر تهران براس��اس 
آنچ��ه در پروانه ها و ضوابط س��اختمانی 
طراح��ی ش��ده، جمعیت پذی��ری باالی 
۱۲.۵ میلی��ون نفر اس��ت، این در حالی 
است که افق جمعیت پذیری پیش بینی 
ش��ده ۱۰.۵میلیون نفر بوده اس��ت که 
براس��اس وضعیت ص��دور پروان��ه، این 

جمعیت به ۱۲.۵ میلیون نفر می رسد. 

تاثیر پیرامون بر تهران
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره به 
تحوالت جمعیتی تهران گفت: در س��ال 
۴۵، جمعیت ش��هر ته��ران ۲میلیون و 
۹۸۰ه��زار نفر ب��وده اس��ت و جمعیت 
پیرامون با تغیی��ر اندکی بود، به گونه ای 
ک��ه جمعیت ک��رج به ح��دود ۴۰ هزار 
نفر می رس��ید و در طرح جامع سال ۴۵ 
پیش بینی ش��ده بود که جمعیت تهران 
در س��ال ۷۰ به ۵.۵ میلیون نفر برس��د 
اما در عمل ای��ن جمعیت به حدود ۶.۳ 
میلیون نفر رسید و نکته مهم این است 
ک��ه جمعیت پیرامون ش��هر تهران به ۸ 
میلیون نفر افزایش یافت. آخوندی ادامه 
داد: جمعیت شهر تهران تقریبا جمعیت 
مطابق با طرح جامع بود اما در پیرامون 

تقریب��ا جمعیت چن��د برابر ش��د. وزیر 
راه و شهرس��ازی با بیان اینکه جمعیت 
تهران از ۶.۳ به ۸.۷ میلیون نفر رس��ید، 
گفت: به نظر می رس��د در ۲۵ سال بعد 
جمعیت پیرامون به ۱۶میلیون نفر برسد 
و نکته ای که باید توجه کرد این اس��ت 
که ظرف س��ال های ۴۵ تا ۹۵ جمعیت 
ته��ران س��ه برابر ش��د ول��ی جمعیت 
ته��ران و پیرامون پنج برابر ش��د که یک 
آش��فتگی بیش از حد در حاشیه تهران 
داریم چراک��ه نمی توانیم به آن بی توجه 
باش��یم. بنابراین تهران نمی تواند نسبت 
ب��ه پیرامون خ��ود را مصون نگ��ه دارد 
هرچن��د ک��ه از لحاظ قانون��ی می تواند 
جدا باش��د اما در عمل کامال تحت تاثیر 
پیرامون است، چراکه روزانه یک میلیون 
و ۲۵۰ ه��زار نفر از ش��هرهای پیرامونی 
به تهران می آیند و برای جابه جایی این 
افراد ۵۳۰هزار خودرو دخیل هس��تند. 
آخون��دی ب��ا بی��ان اینکه س��رانه تخت 
بیمارس��تان در تهران به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر ۳.۲۴ تخت است، گفت: در پیرامون 
تهران کمتر از یک تخت برای هر ۱۰۰۰ 
نفر اس��ت و تصور کنید می توان این فقر 
را از ته��ران دور نگ��ه داش��ت؟ بنابراین 
باید عنوان کنم که با مسئله پیچیده ای 

روبه رو هستیم. 

۱۲۰۰ مرکز پروانه ساختمانی در 
تهران

وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: قابلیت 
س��کونت و حرکت دو مس��ئله بنیادین 
تهران اس��ت. آخوندی افزود: در منطقه 
ش��هری تهران که زندگی م��ردم تهران 
متاث��ر از آن اس��ت در ح��ال حاضر به 
نوع��ی ۲۲ شهرس��تان وج��ود دارد که 
این به معنی آن اس��ت که ۲۲ مدیریت 
مس��تقل در آن شکل گرفته است. بنا بر 
این تعریف در حال حاضر در تهران ۴۶ 
بخش و ۶۱ ش��هر وجود دارد. اگر روند 
موجود دچار یک تغییر اساس��ی نشود، 
به این مفهوم اس��ت که برای ۲۰ س��ال 
آینده ۴۶ بخش به ۷۲ بخش و ۶۱ شهر 
به ۸۱ ش��هر تبدیل می شود و این یعنی 
تقسیمات خردتر و محلی تر خواهد شد 
که تم��ام آث��ار آن به کالنش��هر تهران 
برمی گردد. وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: در حال حاضر مدیر بخش برای خود 
تصمیم گی��ری می کن��د و حدود ۱۲۰۰ 
آبادی وجود دارد که به این معناست که 
۱۲۰۰ مرکز پروانه ساختمانی در تهران 
داریم. این افزای��ش جمعیتی که ظرف 
۵۰ س��ال گذش��ته از ۳ میلی��ون نفر به 
۱۳ میلیون نفر رس��یده است، بیشتر در 
مناطقی بوده که من آنها را منطقه الفراق 
می دانم. بدی��ن معنا که تح��ت کنترل 
هیچ ش��هرداری نبوده اس��ت.  اگر برای 
این موضوع به یک فهم مشترک برسیم 
و زمین ه��ای موج��ود در منطقه تهران 
بزرگ ک��ه از نظر من مجموعه اس��تان 

تهران و البرز است، همگی تحت کنترل 
ش��هرداری ها قرار نگیرد، ۱۳هزار هکتار 
دیگر از اراضی منابع طبیعی شهر تهران 
زیرساخت و س��از می رود و باز هم منابع 
زیستی شهر تهران از بین خواهد رفت. 

بحران آب، بزرگ ترین بحران آینده 
تهران

از  دیگ��ری  بخ��ش  در  آخون��دی 
را  آب  بح��ران  خ��ود،  صحبت ه��ای 
بزرگ تری��ن بحران آینده تهران خواند و 
افزود: در حال حاض��ر ۴.۸ میلیون متر 
مکع��ب آب در روز در ته��ران مص��رف 
می ش��ود که در آین��ده این می��زان به 
افزای��ش  مکع��ب  مت��ر  میلی��ون   ۵.۹
می یاب��د. در حقیق��ت ش��اهد افزای��ش 
۲۰درص��دی خواهیم بود. آی��ا می توان 
رش��د ۲۰درصدی منابع آب��ی در تهران 
را محق��ق کرد؟ ل��ذا بزرگ ترین بحران 
آین��ده م��ا، بحران آب خواه��د بود. وی 
ادامه داد: دومین مس��ئله ای که به قول 
من دولت محلی و مرکزی باید به توافق 
برس��ند، این اس��ت که زمین در تهران 
باید موزاییک ش��ود و بین شهرداری ها 
نقطه ای نباش��د که از کنترل آنها خارج 
ش��ود. اگر مفهوم دولت محلی و ملی را 
بپذیریم باید سراغ نظام مالیات محلی و 
ملی برویم و امروز زمان آن رس��یده که 
در مورد این موض��وع حرف بزنیم. وزیر 
راه و شهرسازی تاکید کرد: نظام شهری 
ایران به ویژه نظام ش��هری تهران در ۲۰ 
سال گذش��ته عادت بدی پیدا کرده که 
از طریق ساخت و س��از منابع مالی خود 
را تامی��ن می کند. اگ��ر امروز این عادت 
را بپذیری��م و بخواهی��م انج��ام دهی��م 
بی تردید باید بدانیم که مش��تری ندارد، 
لذا بحث های��ی از جمله ف��روش تراکم 
سیار و... به تدریج بساطش جمع خواهد 
شد و در آخر شما می مانید و بدهی های 

گذشته و هزینه های جاری. 

حمل و نقل عمومی ریل پایه؛ چاره 
تهران

آخوندی در ادامه به موضوع حمل و نقل 
عمومی در تهران اش��اره ک��رد و افزود: 
روزی ۵۳۰ ه��زار خ��ودرو وارد ته��ران 
می شود و حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار 
نفر وارد این ش��هر می ش��وند، آیا تصور 
می کنید تهران غیر از حمل و نقل عمومی 
ریل پای��ه چاره دیگ��ری دارد؟ بی تردید 
باید ی��ک حمل و نقل عموم��ی یکپارچه 
تعریف کنیم که وسعت پیرامونی حدود 
۱۲۰ کیلومتر را پوشش دهد و قطعا این 
یک برنامه کوتاه م��دت نخواهد بود. وی 
همچنین عنوان کرد: قطار شهری تهران 
نی��ز یک پروژه بلندمدت بود که دو دهه 
زمان برد و ممکن اس��ت باز هم نیاز به 
زمان داش��ته باشد. بر همین مبنا، پروژه 
ریلی پیرامون ش��هر تهران هم به زمان 
زیادی نیاز دارد. وی تاکید کرد که البته 

در این ب��اره پروژه ه��ای کوتاه مدتی نیز 
وجود دارد تا از وضعیت ریلی موجود در 
ورامین و قم اس��تفاده شود تا قطارهای 
شهری و غیرش��هری به یکدیگر متصل 

شوند. 

پدیده بدمسکنی در بافت های 
پیرامونی و تاریخی

ته��ران  در  داد:  ادام��ه  آخون��دی 
اصلی تری��ن بحث��ی ک��ه ب��ا آن مواجه 
هس��تیم، بح��ث ع��دم تعادل هاس��ت. 
امروز با پدیده بدمس��کنی در بافت های 
پیرامون��ی و بافت ه��ای تاریخی مواجه 
هس��تیم به ش��کلی که ح��دود ۲۲۰۰ 
هکت��ار باف��ت تاریخ��ی و ۲۰۰۰ هکتار 
بافت میانی فرس��وده و همچنین ۶۰۰۰ 
هکتار باف��ت فرس��وده پیرامونی داریم. 
پدیده بدمس��کنی و خانه های خالی که 
در ش��هر تهران وج��ود دارد از معضالت 
این شهر محسوب می ش��ود. وی تاکید 
کرد: براس��اس مطالعه ای در منطقه یک 
ته��ران حدود ۳۰ هزار خانه خالی وجود 
دارد و این غیر  از واحدهایی است که در 
دست ساخت قرار دارند. رقم بزرگی نیز 
در خصوص خانه ه��ای خالی در منطقه 
۲۲ داریم و در س��ایر مناطق نیز چنین 
پدیده ای مش��اهده می شود. در حقیقت 
ع��دم تالقی عرضه و تقاض��ا وجود دارد 
که عمدتا این مسئله به رفتار شهرداری 

بازمی گردد. 

مسیرهای افزایش قدرت اخیر
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  آخون��دی 
صحبت ه��ای خود تاکید ک��رد: افزایش 
قدرت خری��د از دو مس��یر قابل تحقق 
است. ابتدا می توان به دولت توسل کرد 
و درخواست ارائه یارانه داشته باشیم که 
دربسیاری از کش��ورها انجام می شود و 
اتفاق بدی نیس��ت، اما در عمل و هنگام 
اج��رای برنامه ه��ای در تخصیص منابع 
اجرای این سیاست نیز متوقف می شود، 
اما مدلی که برای صندوق پس انداز یکم 
در نظر گرفتیم می تواند مدل مناس��بی 
باشد. در این مدل به هر پس انداز کننده 
تا ش��ش براب��ر تس��هیالت می دهیم که 

برای زوج ها این میزان ۱۲برابر است. 
تعداد اف��رادی که تاکن��ون این مدل 
پس ان��داز کرده ان��د، به ۲۶۰ه��زار نفر 
رسیده اس��ت. این تس��هیالت با نرخ ۸ 
درصد به متقاضیان داده می شود. عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره 
به بررسی پیش��نهاد مسکن محله محور 
در ش��هر تهران، اظه��ار ک��رد: باید در 
ای��ن خصوص بررس��ی های الزم صورت 
گی��رد که مس��کن پیرامون یا مس��کن 
درون ش��هری یا مس��کن درون محله ای 
در منطقه ش��هری تهران داشته باشیم. 
وی افزود: در صورتی که در شورای شهر 
برای مس��کن محله به نتیجه ای برسیم، 

می توان آن را اجرایی کرد. 

وزیر راه و شهرسازی در دهمین جلسه شورای شهر تهران مطرح کرد 

سکونت و حرکت؛ دو مسئله بنیادین تهران
گمرک

تازه ترین کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور 
منتشر شد

ثبت تجارت 44میلیارد دالری 
ایران در نیمه نخست امسال

گم��رک ایران اعالم کرد مجم��وع تجارت خارجی 
ایران در نیمه نخس��ت امس��ال با ۶درصد رش��د به 
۴۴میلی��ارد و ۱۳۹میلی��ون دالر رس��ید. به گزارش 
»فرص��ت امروز« از گمرک ایران، در کارنامه عملکرد 
تجارت خارجی نیمه نخست امسال که روز سه شنبه 
منتشر شد، آمده است: ارزش صادرات غیرنفتی ایران 
در شهریورماه امسال نسبت به مردادماه ۱.۷۵درصد 
بهبود یافت و واردات کاال به ایران در س��ومین ماه از 
فصل تابس��تان نسبت به ماه دوم ۱.۱۲درصد کاهش 
داشت. بر این اساس، حجم تجارت خارجی ایران در 
س��ال جاری تا ابتدای مهر ماه نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۶ درصد بزرگ تر ش��ده اس��ت. همچنین 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری تش��ریفات گمرکی 
۷۵ میلیون و ۸۳۰ هزار تن کاال در گمرکات کش��ور 
به ط��ور حتم به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل 
به روش هوش��مند انجام ش��ده که از این مقدار ۱۷ 
میلیون و ۱۹۵ هزار تن س��هم واردات و ۵۸ میلیون 
و ۶۳۵ هزار تن س��هم کااله��ای صادراتی غیرنفتی 
ب��ود. مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت 
یادش��ده به ۴۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دالر رس��ید 
که این رقم ۶ درصد بیش��تر از مدت مش��ابه س��ال 
۱۳۹۵ اس��ت. مجموع تجارت خارجی ایران در شش 
ماهه نخست سال گذشته ۴۱میلیارد و ۶۷۴میلیون 
دالر ب��ود. این گزارش می افزاید: در ش��ش ماهه اول 
س��ال جاری به میزان ۲۳میلیارد و ۵۹۵ میلیون دالر 
انواع کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال قبل ۱۵.۳۷درصد افزایش نشان می دهد. 
ای��ن رق��م در م��اه گذش��ته ۱۶.۴۹ درص��د بود که 
عمده ترین دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات 
منفصله خودرو، کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای 
اساسی مربوط می ش��ود. همچنین در مدت یادشده 
متوس��ط قیمت کاالهای وارداتی کش��ورمان به ازای 
هر تن به یک ه��زار و ۳۷۲ دالر افزایش یافت که در 
مقایس��ه با پارسال ۶.۸۵ درصد افزایش داشته است. 
مجم��وع صادرات غیرنفتی ایران در ش��ش ماهه اول 
س��ال جاری به ۲۰میلیارد و ۵۴۴ میلیون دالر رسید 
که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل به میزان 
۳.۲۰درصد کاهش داشته است؛ این رقم ماه گذشته 
۴.۹۵ درصد بود. در شهریورماه سال  جاری صادرات 
پتروشیمی با یک روند افزایشی نسبت به شش ماهه 
س��ال گذشته ۱.۳۱ درصد افزایش یافت و ۷ میلیارد 
دالری ش��د؛ ب��ا این ح��ال تجارت خارج��ی ایران با 
کاهش صادرات س��ایر کاالها و میعانات گازی همراه 
بوده اس��ت. در بخش سایر کاالها گرچه شاهد بهبود 
نس��بت به پنج ماهه قبل بوده ای��م، اما ۵.۴۷ درصد 
نس��بت به سال گذش��ته کاهش داشت که البته این 
رقم در مردادماه ۹.۳۰ درصد بود. در بخش صادرات 
میعانات گازی هم شاهد افت ۵.۱۶ درصدی بوده ایم 
و همچنین متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز 
در مدت یادش��ده به ۳۵۰ دالر رسید که ۱.۱۶درصد 
افزایش داشت. در مجموع وضعیت بهتری در بخش 
صادرات غیرنفتی نسبت به شش ماهه اول سال جاری 
حاکم ش��ده به نحوی که صادرات کاالهای ایرانی به 
چین در ش��ش ماهه نخست امسال نس��بت به سال 
گذشته ۷درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم 
عملکرد بهتری داش��تیم و رشد ۵.۴۷ درصدی ثبت 
ش��د. صادرات غیرنفتی ایران به ک��ره جنوبی هم با 
افزایش ۱۲.۸۶درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 
۱۷.۱۰درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده 

عربی و ۶.۵۲ درصدی به هند بوده ایم. 
عمده ترین کاالهای صادراتی

اق��الم عمده صادراتی کش��ورمان در مدت یادش��ده 
به ترتیب ش��امل میعانات گازی ب��ه ارزش ۳ میلیارد و 
۵۲۱میلیون دالر، پلی اتیلن گرید فیلم با ۷۵۰میلیون 
دالر، پروپان مایع ش��ده ب��ه ارزش ۶۸۶ میلیون دالر، 
سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین با ۶۳۸ 

میلیون دالر و متانول با ۵۹۳میلیون دالر بوده است. 
اقالم عمده وارداتی

اقالم عمده وارداتی در شش ماهه سال جاری نیز به 
ترتیب ش��امل برنج با ۹۹۶ میلیون دالر، ذرت دامی 
ب��ه ارزش ۷۹۹ میلیون دالر، وس��ایل نقلیه موتوری 
با حجم س��یلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش 
۵۸۲ میلی��ون دالر، قطع��ات منفصل��ه جهت تولید 
خودروی س��واری با ۵۵۱ میلیون دالر و لوبیای سویا 

با ۴۵۶ میلیون دالر بوده است. 
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در شش ماهه 
س��ال جاری ب��ه ترتی��ب ش��امل چین ب��ه ارزش ۴ 
میلی��ارد و ۳۱۳ میلیون دالر، عراق ب��ا ۳ میلیارد و 
۱۸۰ میلی��ون دالر، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد 
و ۹۵۳ میلی��ون دالر، جمهوری ک��ره با ۲ میلیارد و 
۶۴ میلیون دالر و هند با یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون 

دالر بوده است. 
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت 
یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۵ میلیارد و 
۶۹۶ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۸ 
میلیون دالر، ترکیه با یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دالر، 
جمهوری کره با یک میلیارد و ۵۱۷ میلیون دالر، هند 

با یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون دالر بوده است. 

یادداشت

اقتصاد کالن

انرژی

چالش بزرگ فعاالن بخش خصوصی

در ۴۰ س��ال گذشته ثابت ش��ده که دولت تجربه 
مناس��بی از بنگاه داری در بخش های اقتصادی ندارد 
و همواره در تصدی این گونه فعالیت ها با چالش های 
فراوانی مواجه بوده، اما شرایط ترسیمی اشتباه باعث 
رشد شرکت های خصولتی در بدنه اقتصاد و فرو رفتن 
بیش��تر اقتصاد در این مرداب شد. تا قبل از واگذاری 
بنگاه های اقتصادی به ش��رکت های خصولتی، دیوان 
محاس��بات ناظر بر عملکرد فعالیت ه��ای دولت بود 
اما امروز هی��چ نهادی ناظر بر فعالیت ش��رکت های 
خصولتی نب��وده و اوض��اع بنگاه داری ب��ه مراتب از 
گذشته یعنی زمان مدیریت شرکت های دولتی، بدتر 
شده اس��ت. اجرای خصوصی س��ازی نزد مجری این 
قان��ون تنها ب��ه معنای فروش با قیمت بهتر تفس��یر 
ش��ده و نقش مدیریتی اصال معنایی نداش��ته است. 
مجموع بنگاه های واگذار شده به رقمی بالغ بر ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان می رس��د، ام��ا طی مدت اجرای 
قانون اصل۴۴، بودجه ش��رکت های دولتی از ۶ هزار 
میلیارد توم��ان به ۷۶۰هزار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت. در عین حال بخش خصوصی ضعیف تر از آن 
اس��ت ک��ه وارد خریدوفروش ه��ای بنگاه های بزرگ 
ش��ود. عدم وجود متقاضی از س��وی بخش خصوصی 
ب��رای خری��د بخش ه��ای اقتصادی دولت��ی، گویای 
همی��ن موضوع بوده اس��ت. از س��وی دیگ��ر اغلب 
بنگاه های دولتی زیان ده ش��ده اند. باید توجه داشت 
دولت معموال به عنوان نخس��تین خریدار محصوالت 
بنگاه های تولیدی دولتی ش��ناخته می ش��ود، اما به 
محض خصوصی س��ازی دیگر محصوالت آن کارخانه 
یا بنگاه  تولیدی از لیس��ت خریده��ای دولتی خارج 
می ش��ود. بنابراین هیچ امنیت تضمین شده ای برای 
فروش آن کاال در نزد سازمان های دولتی دیگر وجود 
ندارد که این موضوع تبدیل به چالش��ی بزرگ برای 

فعاالن بخش خصوصی شده است. 
منبع: آنا

سفر هیات اقتصادی ایرلند به ایران 
در ماه آینده

دنیس اودونوان روز سه ش��نبه پ��س از دیدار با علی 
الریجانی، رئیس مجلس در نشست خبری مشترک بر 
تقویت مناسبات ایران و ایرلند به ویژه در حوزه صادرات 
محصوالت کش��اورزی، دارو و تجهیزات پزشکی تأکید 
کرد و از س��فر هیات اقتصادی ایرلند ب��ه ایران در ماه 
آین��ده خبر داد. رئیس مجلس س��نای ایرلند گفت: ما 
عالقه مندیم رایزنی های مختلف به ویژه در حوزه تجارت 
با ایران داش��ته باشیم، در همین راستا هیات اقتصادی 
م��اه آینده ب��ه ایران خواهد آمد، ای��ن گام مثبتی بین 
ایران و ایرلند در مناس��بات اقتصادی تلقی می ش��ود. 
وی به طرح موضوع اولویت های برنامه ششم در جلسه 
مشترک خود با رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: ما از 
شنیدن اولویت های برنامه ششم ایران به ویژه در حوزه 
محی��ط زیس��ت و راه های مقابله با کمبود آب بس��یار 
خرس��ندیم، اگر امکانی مهیا بود آب ب��اران را به ایران 
صادر می کردیم چون در ایرلند در فصولی با افزایش آب 

باران مواجه هستیم. 

توتال به قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی پایبند می ماند

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، نوشت: شرکت توتال 
فرانس��ه با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ درباره خروج 
از توافق هس��ته ای، به توافق گازی خود با ایران پایبند 
می مان��د. به گزارش روزنامه فایننش��ال تایمز، با وجود 
احتمال نقض توافق هس��ته ای از س��وی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و وض��ع دوباره تحریم های این 
کش��ور علیه ایران، شرکت فرانس��وی توتال قصد دارد 
طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی 
را ادام��ه دهد. پاتریک پویان، مدیرعام��ل توتال، اعالم 
کرد هنگام امضای توافق توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
آگاه بود که راهی پرفراز و نش��یب در پیش خواهد بود. 
مدیرعامل توتال اعالم کرد برای اجرای یک توافق قطعی 
برای طرح توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی که بخش��ی از 
بزرگ ترین میدان گازی جهان به شمار می آید، متعهد 
است. وی گفت: من از دولت فرانسه و آمریکا دستوری 
دریافت نمی کنم. دوازدهم تیرماه امس��ال، نخس��تین 
ق��رارداد جدید نفتی در پس��اتحریم بین ش��رکت ملی 
نفت و کنسرس��یوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی 
توتال فرانس��ه برای توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا 
شد. براس��اس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی 
به رهبری توتال فرانس��ه ایجاد ش��ده اس��ت که شاخه 
بین المللی ش��رکت ملی نفت چی��ن و پتروپارس ایران 
اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند. سهم توتال به عنوان 
رهبر این کنسرس��یوم در این قرارداد ۵۰.۱درصد است. 
شاخه بین المللی ش��رکت ملی نفت چین و پتروپارس 

ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹.۹درصد سهم دارند.

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران



نقره داغ شدن بانک های متخلف از نرخ 
س��ود مصوب، مهم ترین خب��ری بود که 
وزیر اقتصاد در نخستین نشست شورای 
گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی در 
دولت دوازدهم بیان کرد. البته برخورد با 
بانک های متخلف و ارجاع پرونده آنها به 
هیأت انتظامی بانک ها، تهدید و تمهیدی 
ب��ود که پیش��تر از این، باره��ا رئیس کل 
بانک مرکزی به آن اش��اره کرده و نسبت 
به تخلف از نرخ سود مصوب هشدار داده 
بود، اما این بار، این مسعود کرباسیان بود 
که در حاش��یه نخس��تین جلسه شورای 
گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی در 
دول��ت دوازده��م از جریم��ه بانک های 
متخلف س��خن گفت و از نقره داغ کردن 
بانک ها ب��ا ابزار مالیات خب��ر داد؛ گویی 
دست س��یف این بار از آستین کرباسیان 

بیرون آمده بود. 
وزی��ر اقتصاد ب��ه بانک ه��ای متخلف 
طعنه زد و گفت که دور زدن نرخ س��ود 
بانکی را به حس��اب زرنگی خود نگذارند: 
»اقدام بانک ها برای جذب س��پرده بیش 
از نرخ مص��وب بخش��نامه بانک مرکزی 
از دو جنب��ه قابل بررس��ی اس��ت؛ یکی 
اینک��ه تخطی ک��ردن آنها از بخش��نامه 
حتم��ا در هیأت انتظام��ی بانک مرکزی 
بررس��ی می ش��ود، چرا که این اقدامات 
مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد نیست و دیگر اینکه از نظر وزارت 
اقتصاد، اگ��ر بانک ها نرخ مق��رر پولی را 
به عنوان سپرده از مردم گرفته اند، از نظر 
ما جزو هزینه های قابل قبول شان منظور 

نمی شود.«
هش��دار کرباس��یان البته به همین جا 
ختم نش��د و او ش��اید برای نخستین بار 
از زم��ان به دس��ت گرفتن زم��ام وزارت 
اقتصاد، صریح تر از همیش��ه درباره بحث 
نرخ س��ود بانکی موض��ع گرفت و گفت: 
»بانک مرکزی از سیس��تم نظارتی خود 
بهره ب��رداری ک��رده و از ش��عب بانک ها 
بازرسی می کند. ما حتما بانک هایی را که 
باالتر از نرخ مقرر، سود می دهند مشمول 

مالیات می کنیم تا نقره داغ شوند.«

بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی
ح��دود یک م��اه پیش بود ک��ه بانک 
امس��ال  ۱۱ش��هریورماه  در  مرک��زی 
بخش��نامه ای هش��ت  بندی را در شبکه 
بانک��ی به اج��را درآورد و ب��ر مبنای آن 
بانک ه��ا ملزم ش��دند ت��ا از ای��ن تاریخ، 
س��ودهای مصوب ش��ورای پول و اعتبار 
را رعایت کنند، یعنی نرخ س��ود س��پرده 
بلندمدت به طور علی الحس��اب تا حداکثر 

۱۵ درصد و کوتاه مدت تا ۱۰ درصد. 
اما ای��ن تازه ابتدای ی��ک ماجراجویی 
نفس��گیر ب��ود، چراکه بان��ک مرکزی در 
آخری��ن روز مردادم��اه بخش��نامه اش را 
ابالغ و بر اجرای آن از یازدهم شهریورماه 
تأکید کرد و همین فاصله ۱۱روزه ابالغ تا 
اجرا کافی بود تا بانک ها به تکاپو افتاده تا 
منابع خود را به هر ترتیب که شده حفظ 
کنند. از همین رو، شعب بانک ها در این 
فاصله ۱۱ روزه، روزها و س��اعات شلوغی 
را پشت سر گذاشتند و بانک ها مشتریان 
و سپرده گذاران شان را فرا خواندند و آنها 
را به تغییر ماهیت حساب دعوت کردند، 

یعنی به سپرده گذاران  پیشنهاد دادند تا 
س��پرده خود را از حساب های کوتاه مدت 
را که گاه س��ودهای بالغ بر ۲۰درصد به 
آن اختص��اص پیدا می ک��رد و با مصوبه 
بانک مرکزی ب��ه ۱۰ درصد کاهش پیدا 
کرده بود، به سمت حساب های بلندمدت 
ببرن��د. البته بماند ک��ه این اقدام بانک ها 
خالی از حاشیه هم نبود و رفتار یک سویه 
و ع��دم اطالع رس��انی درس��ت و به موقع 
بانک ه��ا ب��ه مشتریان ش��ان، انتق��ادات 
بسیاری را در فضای بانکی به وجود آورد. 

کاهش ۱۰درصدی حجم سپرده های 
کوتاه مدت

هرچه بود، بخش��نامه بانک مرکزی به 
گفته ولی اهلل سیف، به کاهش ۱۰درصدی 
حجم س��پرده های کوتاه مدت در ش��بکه 
بانکی منجر ش��د و بخ��ش قابل توجهی 
از س��پرده های کوتاه مدت به سپرده هایی 
با ماندگاری باالتر تبدیل شدند. به گفته 
س��یف، در نتیجه اجرای این سیاس��ت، 
سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل 
سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی 
از ۳۵.۹درصد به ۲۵درصد کاهش یافت 
و در مقابل، س��هم س��پرده های یک ساله 
و کوتاه م��دت ویژه به ترتی��ب از ۳۴.۵ و 
۹.۵درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸درصد افزایش 
یاف��ت. همچنی��ن به این وس��یله نه تنها 
س��یالیت منابع بانک ها به میزان زیادی 
کاهش یافت، بلکه آس��یب های احتمالی 
بازار ارز از سیاس��ت بانک مرکزی نیز به 
خوبی مدیریت شد، چرا که به گواه سیف، 
کشیده ش��دن دامنه رقابت ناسالم شبکه 
بانک��ی به جذب س��پرده های کوتاه مدت 
ع��ادی  )روزش��مار( در طول یک س��ال 
گذش��ته باعث شده بود س��هم باالیی از 
سپرده های بانکی به سپرده های روزشمار 
اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع 

بانکی به میزان زیادی افزایش یابد. 
البت��ه رئیس کل بانک مرک��زی، رویکرد 
اخی��ر درباره کاه��ش نرخ س��ود بانکی و 
تمرک��ز بر کاهش نرخ س��ود س��پرده ها را 
تک��ه ای از یک پازل و بخش��ی از برنامه ای 
جامع دانس��ته و اقداماتی نظیر ساماندهی 
موسسات غیرمجاز، هماهنگی های به عمل 
آمده برای دادوس��تد اوراق سخاب در بازار 
سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها 
به خطوط اعتباری، توافق با خودروس��ازها 
برای کاهش سود قراردادهای پیش فروش 
خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار 
بین بانکی را از جمله پیش زمینه های الزم 
برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ س��ود 

بانکی قلمداد کرده است. 

نقره داغ با ابزار مالیات
ام��ا بنا ب��ه آنچ��ه وزی��ر اقتص��اد در 
نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دولت و 
بخش خصوص��ی گفت��ه اس��ت، پرون��ده 
بانک ه��ای متخلف��ی ک��ه باالت��ر از نرخ 
مقرر س��ود می دهند به هی��أت انتظامی 
ارجاع ش��ده و همچنین مشمول مالیات 
می ش��وند ت��ا بنا ب��ه تعبیر کرباس��یان، 
نقره داغ شوند و بدانند که بخشنامه بانک 
مرکزی قابلیت اجرا دارد. بر این اس��اس، 
بانک ه��ای متخل��ف بای��د ۲۵درص��د از 
سودی را که باالتر از نرخ مصوب داده اند 

به عنوان مالیات پرداخت کنند. 
ای��ن در حالی اس��ت که مبالغ س��ود 
پرداخت��ی از س��وی بانک ها اساس��ا در 

ردیف هزینه ه��ای آنها ق��رار می گیرد و 
س��ازمان امور مالیاتی سودهای پرداختی 
تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 
را به عنوان هزینه ه��ای بانک می پذیرد و 
مش��مول پرداخت مالی��ات نمی داند. اما 
درباره بانک های متخلف، س��ودهایی که 
باالتر از ن��رخ مصوب به س��پرده گذاران 
پرداخت می ش��ود نیز در ردیف هزینه ها 
قرار می گیرد، ولی س��ازمان امور مالیاتی 
تنه��ا تا ن��رخ مصوب را به عن��وان هزینه 
قب��ول می کن��د و بقی��ه آن را در ردیف 
درآمده��ا محاس��به ک��رده و مش��مول 

پرداخت ۲۵ درصد مالیات می کند. 
 در واق��ع، بانک��ی ک��ه ب��ا نرخ س��ود

 ۱۰ درصد باالتر از نرخ مصوب ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار اق��دام به جذب س��پرده 
کرده تا منابع بیش��تری ج��ذب کند، از 
درآمدهای مشمول مالیات خود برای این 
کار هزین��ه کرده اس��ت و میزان مالیاتی 
این بخ��ش از هزینه ها را به عنوان درآمد 
شناس��ایی کرده، بنابرای��ن به آن مالیات 
تعل��ق می گیرد. به بی��ان بهتر، بانکی که 
بیشتر از نرخ مصوب سود پرداخت کرده 
اس��ت، ۲۵ درصد از اضافه سود پرداختی 

به س��پرده گذاران را باید به عنوان مالیات 
بر درآمد به سازمان امور مالیاتی بپردازد. 
ای��ن امر، نکته ای اس��ت که ب��ه تعبیر 
کارشناس  حسینی  هاش��می،  بهاءالدین 
بانکی یک بازی دو سر باخت برای بانک 
متخلف است و تنها به پرداخت ۲۵درصد 
مالی��ات نیز محدود نمی ش��ود، بلکه این 
مسئله روی سود س��االنه و ارزش سهام 
اث��ر قابل توجهی  بانک ه��ای خصوص��ی 
خواهد گذاشت و بانک های دولتی هم که 
در این تخلف دس��تی داشته اند، مشمول 
گرفت��ن ذخیره مالیاتی می ش��وند که از 
مبلغ نهایی سود سال های آینده آنها کم 

خواهد شد. 
با این همه، با گذش��ت یک ماه از ابالغ 
بخشنامه هش��ت  بندی بانک مرکزی در 
رابطه ب��ا الزام بانک ها به کاهش س��قف 
س��ودهای س��پرده به نظر می رسد اراده 
بانک مرکزی و دولت دوازدهم در زمینه 
کاه��ش نرخ س��ود کامال جدی اس��ت و 
آن طور که از ش��نیده ها برمی آید، کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت نی��ز در آینده ای 
نه چندان دور در دستور کار شبکه بانکی 

قرار می گیرد. 

وزیر اقتصاد در نخستین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم هشدار داد

بانکهایمتخلفنقرهداغمیشوند  به بهانه انتصاب های جدید در شورای
 پول و اعتبار

 حاکمیت دولتی ها بر شورای
 پول و اعتبار

در ح��ال حاضر ترکیب ش��ورای پ��ول و اعتبار با 
حاکمیت اعضای دولت بوده و تصمیمات و مصوبات 
آن ب��ا اکثری��ت رأی دولتی ها به تصویب می رس��د؛ 
موضوعی ک��ه می تواند اس��تقالل بان��ک مرکزی و 
تصمیم گی��ری در حوزه پولی از دولت را تحت تأثیر 

قرار دهد. 
به گزارش ایس��نا، ش��ورای پول و اعتب��ار یکی از 
ارکان پنج گان��ه بانک مرکزی اس��ت و در حالی این 
ش��ورا عاملی مؤثر در بس��یاری از تصمیمات بانکی 
و پولی به ش��مار می رود که ترکی��ب اعضای آن در 
این دوره قابل توجه اس��ت. این ترکیب که براساس 
قوانین برنامه های توسعه مشخص و تعیین می شود 
در برنامه ششم توسعه تا حدی متفاوت از برنامه های 
پنجم تغییر کرد، اما در هر حال غالب اعضا همچنان 

به روال قبل، دولتی هستند. 
رئیس جمه��ور در تازه تری��ن تصمی��م خ��ود دو 
انتصاب در ش��ورای پول و اعتبار داش��ته است. به 
اس��تناد ماده  )۱۵( قانون برنامه ششم توسعه باید 
دو کارش��ناس پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل 
بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور به عنوان اعضای 
ش��ورای پول و اعتبار انتخاب ش��وند. براین اساس 
ب��ا حکم روحانی، محمد نهاوندیان و مس��عود نیلی 
به عنوان دو کارش��ناس انتخاب شده اند. نهاوندیان 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و همچنین مس��عود 
نیلی دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی 
هس��تند. حال با انتصاب دو نف��ر از دولت به عنوان 
کارشناس��ان پولی و بانکی حاضر در شورای پول و 
اعتبار، بررس��ی ترکیب این شورا نشان می دهد که 
در بی��ن اعضای ۱۳ نفره، هش��ت نفر از بدنه دولت  

هستند. 
این در حالی اس��ت که طبق قانون برنامه شش��م 
توسعه، اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از وزیر 
ام��ور اقتصاد و دارایی )کرباس��یان(، رئیس کل بانک 
مرکزی )س��یف(، رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
)نوبخ��ت(، دو تن از وزرا به انتخ��اب هیأت وزیران 
)آخوندی و حجت��ی(، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)شریعتمداری(، دو نفر کارشناس یا متخصص پولی 
و بانکی به پیش��نهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید 
رئیس جمهور، دادستان کل کشور )منتظری(، رئیس 
ات��اق بازرگانی ایران )ش��افعی(، رئی��س اتاق تعاون 
)عبداللهی( و همچنین نمایندگان کمیس��یون های 
اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات که با انتخاب 

مجلس انجام می شود. )حضرتی و تابش(
در ای��ن بی��ن، از ۱۳ نفری که در ش��ورای پول و 
اعتب��ار حضور دارند، هش��ت نفر دولتی هس��تند و 
تنه��ا دادس��تان کل کش��ور، رئیس ات��اق تعاون و 
رئی��س اتاق بازرگان��ی ای��ران و دو نماینده مجلس 
غیردولتی محسوب می ش��وند. در این بین، موضوع 
حق رأی آنها نیز مطرح است. از بین ۱۳ نفر حاضر، 
دو نماین��ده مجلس ح��ق رأی ندارن��د و از ۱۱ نفر 
باقی مانده هشت نفر به عنوان اعضای حاضر در دولت 
حق رأی داشته و سه نفر غیردولتی حضور دارند. به 
عبارتی، حاکمیت رأی در ش��ورای پ��ول و اعتبار با 

دولت خواهد بود. 
اما اینکه دولتی بودن ش��ورای پول و اعتبار تا چه 
اندازه مورد تأیید کارشناس��ان است، نظرات متفاوت 
اس��ت. برخی معتقدند شورای پول و اعتبار استقالل 
چندانی ندارد و این خود بر استقالل بانک مرکزی و 
تصمیمات آن از دولت تأثیرگذارخواهد بود، چرا که 
غال��ب اعضا دولتی ب��وده و نظر آنها در نهایت حاکم 
می شود. این در حالی است که از بانک مرکزی تنها 
ی��ک رأی و آن هم از ط��رف رئیس کل وجود دارد و 
باید گفت که مجموعه شبکه بانکی در جمع ۱۳نفره 

اعضای شورای پول و اعتبار تنها یک رأی دارد. 
ام��ا نظ��رات دیگری ه��م وجود دارد. حس��ینی 
هاش��می، کارش��ناس امور بانکی معتقد اس��ت از 
آنجا ک��ه اقتصاد ما و البته بانک ه��ا عمدتا دولتی 
هس��تند، در نهای��ت این دولت اس��ت ک��ه برای 
پیاده سازی اهداف خود تصمیم گیری می کند چون 
با ش��به دولتی ب��ودن اقتصاد و بانک ه��ا اگر دولت 
بخواه��د حام��ی بخش خصوصی بوده و به س��مت 
ایجاد اش��تغال و حت��ی خصوصی ک��ردن اقتصاد 
پیش برود، باید سیاس��ت های مدنظر خود را حتی 
از طریق ش��ورای پول و اعتبار پیاده سازی کند. در 
هر حال ب��ا وجود اینکه این دو نف��ر )نهاوندیان و 
نیلی( از بدنه دولت به ش��ورا رفت��ه و می توانند با 
آن هماهنگ باشند، ولی این به معنی انتخاب های 
غلط نیس��ت، چرا که به هر حال افرادی هس��تند 
که س��وابق و تخصص هایی در حوزه پولی و بانکی 
داش��ته و می توانند به عنوان صاحب نظر در شورای 

پول و اعتبار حضور داشته باشند. 
این مدیر سابق بانکی تأکید کرد: هرچند حاکمیت 
دولت بر شورای پول و اعتبار، موضوعی است که باید 
مورد بررس��ی قرار گیرد، اما مهم، دانش و تخصصی 
افرادی اس��ت که در ش��ورا حضور دارند و باید برای 
ص��الح اقتصادی تصمیم گیری کنن��د. البته ترکیب 
اعضای شورای پول و اعتبار باید به گونه ای باشد که 
به اس��تقالل بانک مرکزی و تصمیم گیری های پولی 
خدش��ه ای وارد نکرده و حمای��ت بخش خصوصی و 

دولتی را به طور متعادلی به همراه داشته باشد. 
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دریچه

سامانه سهام عدالت بازگشایی شد
فرصت ۱8 روزه تا پایان مهرماه

در ابتدای مهرماه امس��ال سامانه س��هام عدالت برای 
به روزرسانی بس��ته شد و اعالم ش��د که فرصت افزایش 
صورتحساب س��هام عدالت به اتمام رس��یده است، اما از 
روز دوش��نبه سامانه سهام عدالت دوباره بازگشایی شد و 
مشموالن این سهام می توانند تا پایان مهرماه صورتحساب 
خود را افزایش دهند و همچنین ش��ماره شبای حساب 
بانکی خود را در سامانه ثبت کنند.  نکته مهم اما این است 
که چندی پیش در جلسه شورای عالی سیاست های کلی 
اصل ۴۴ تصمیم گرفته شد که مهلت افزایش صورتحساب 
سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان تا یک ماه دیگر 
تمدید ش��ود. در این جلس��ه که به ریاس��ت معاون اول 
رئیس جمهوری برگزار ش��د، بیان ش��د که بخش اندکی 
از مش��موالن سهام عدالت موفق به پرداخت مابه التفاوت 
صورتحس��اب خود شده اند و اس��حاق جهانگیری تأکید 
کرد که الزم اس��ت مهلت تعیین شده تمدید و به مردم 
اطالع رسانی شود تا سایر مشموالن سهام عدالت بخواهند 
در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود 
را پرداخ��ت کنند. در نتیجه از روز دوش��نبه مش��موالن 
سهام عدالتی که صورتحساب خود را افزایش نداده بودند 
تا پایان مهرماه مهلت دارند تا س��قف یک میلیون تومان 

صورتحساب سهام عدالت خود را افزایش دهند. 
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ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در دومین 
روز دادوس��تدهای ای��ن هفت��ه ش��اهد 
کاه��ش ۱۵۹ واحدی ش��اخص کل بود 
و نماگ��ر بازار س��هام تا رق��م ۸۵ هزار و 
۳۵۵ واح��دی افت کرد. در معامالت روز 
سه ش��نبه خودرویی ها، فلزات اساس��ی، 
و  اطالع��ات  ش��یمیایی،  محص��والت 
ارتباط��ات و نمادهای گروه حمل و نقل به 
کاهش دماسنج بازار سهام دامن زدند، به 
طوری که نمادهای گروه س��رمایه گذاری 
پتروش��یمی ایرانیان، پاالیش نفت تهران 
و  ه��ای وب ج��زو س��هم هایی بودند که 
س��عی کردند دماسنج بازار سهام را بیش 
از دیگر س��هم ها کاهشی کنند. در طرف 
مقابل نماد ش��رکت های ارتباطات سیار 
ایران، فوالد خوزس��تان و مخابرات ایران 
س��عی کردند از روند کاهش��ی دماسنج 
بازار س��هام جلوگیری کنند و ش��اخص 
کل را تا حدی باال بکش��ند. آیفکس نیز 
۵.۹ واح��د کاهش یافت و به رقم ۹۴۲.۴ 
رس��ید. ارزش معام��الت فرابورس تهران 
رقم ۱۶۹ میلیارد تومان را تجربه کرد که 
این رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن 
بی��ش از ۳۸ میلیون س��هم و اوراق مالی 
قاب��ل معامله در ۳۳ ه��زار و ۸۵۷ نوبت 
دادوستد بود. از جمله نمادهای تاثیرگذار 

در آیفکس می توان به سهامی ذوب آهن 
اصفه��ان، پتروش��یمی زاگ��رس و آتی��ه 

داده پرداز اشاره کرد. 

بازار سهام زیر سایه اخبار پیرامون 
برجام

روز سه ش��نبه بورس تهران زیر سایه 
اخبار پیرامون برجام و نگرانی از اقدام های 
غیرقاب��ل پیش بینی رئیس جمهور آمریکا 
در این زمینه بود. دولت آمریکا به موجب 
قوانین داخلی این کشور باید هر ۹0 روز 
یک بار گزارش��ی درباره پایبندی ایران به 
تعهدات��ش در برجام تقدی��م کنگره این 
کش��ور کند. این اتفاق برای اهالی بورس 
ته��ران از این جهت حائز اهمیت اس��ت 
ک��ه هر گونه اخ��الل در فرآین��د اجرای 
برجام نه تنها منافع اقتصادی ناشی از این 
توافق را تحت الش��عاع قرار می دهد، بلکه 
با ایجاد سایه عدم اطمینان بر سرنوشت 
توافق هس��ته ای، می تواند ابهام مهمی را 
متوجه فضای س��رمایه گذاری در کش��ور 
کن��د. از این رو، اخبار روز ۱۵ اکتبر )۲۳ 
مهرم��اه( به دقت از س��وی س��هامداران 
رص��د خواه��د ش��د تا مش��خص ش��ود 
دوران خوش  پس��ابرجام در بورس تهران 
کماکان ادامه می یاب��د یا با تغییر فضای 
جاری، ریس��ک های سیستماتیک بورس 
در کوتاه م��دت بازار س��هام را تحت تاثیر 
قرار می دهند. بر این اساس و همزمان با 

نگرانی سهامداران بورس تهران همچنان 
ش��اهد عقبگرد نماگره��ای منتخب بازار 
س��هام هم زمان با غلبه عرضه بر تقاضای 
سهام از سوی معامله گران اغلب حقیقی 
بودی��م. در عین حال ب��ا وجود حجم کم  
معامالت سهام، حامیان سنتی بازار سهام 
به حمایت از گروه های شاخص س��از بازار 
برای نگه داشتن ش��اخص کل در کانال 
۸۵ هزار واحدی پرداختند. بدین ترتیب 
روز سه ش��نبه بازار سهام بازاری کم حجم 
بود که زیر س��ایه معامالت درون گروهی 
حقوقی ها تالش می ک��رد تا اهرمی برای 
مقاومت نماگر بازار س��هام در کانال ۸۵ 

هزار واحدی بیابد. 

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز دادوس��تدهای بورس 
تهران در این هفته خودرویی ها، قندی ها، 
محصوالت ش��یمیایی و گروه اطالعات و 
ارتباطات یکدس��ت شاهد افت سهام شان 
بودن��د. در گ��روه اطالع��ات و ارتباطات 
۹۵ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۴۱ 
میلیارد تومان دادوس��تد ش��د و در گروه 
خودرو ۱00 میلیون س��هم به ارزش ۱۲ 
میلیارد تومان م��ورد معامله قرار گرفت. 
در میان جو کلی بازار که غالبا کاهش��ی 
بود گروه استخراج کانه های فلزی عمدتا 
با رش��د قیمت ها همراه بود. همچنین در 
گروه مخابرات روند قیمت ها صعودی بود 

هرچند ک��ه این افزای��ش قیمت چندان 
قابل مالحظه نبود. 

معامالت درون گروهی بورس زیر 
ذره بین

در بازار دوم بورس تهران که به معامالت 
اختصاص  عم��ده  س��هامدار  درون گروهی 
دارد، اندک��ی بی��ش از ۷۴ میلیون س��هم 
س��رمایه گذاری خوارزمی ب��ه ارزش بیش 
از ۷ میلیارد تومان میان س��هامداران این 
س��هم با معامالت انتقالی همراه ش��د. در 
معدن��ی و صنعتی گل گهر نیز ۲۸ میلیون 
س��هم ب��ه ارزش ۷.۵ میلی��ارد توم��ان به 
کدهای انتقالی سهامدار عمده جابه جا شد.  
همچنین ۱0 میلیون س��هم گسترش نفت 
و گاز پارسیان به ارزش کمتر از ۲ میلیارد 
تومان کد به کد ش��د.  همین وضعیت در 
بیمه س��امان نیز تکرار ش��د، به طوری که 
۸ میلیون س��هم این ناش��ر به ارزش کمتر 
از ۳ میلی��ارد توم��ان کد به کد ش��د.  در 
عین حال ۲ میلیون س��هم آسان پرداخت 
پرش��ین به ارزش ۲.۵ میلی��ارد تومان به 
انتقالی س��هامدار عم��ده جابه جا  کدهای 
ش��د و درنهایت واحدهای صن��دوق قابل 
اعتمادآفری��ن  س��رمایه گذاری  معامل��ه 
پارس��یان با جابه جایی بیش از ۱۱ میلیون 
واحد س��رمایه گذاری به ارزش کمتر از ۲0 
میلیارد تومان در ب��ازار معامالت بلوکی از 
سوی سهامدار عمده این سهم مواجه بود. 

حمایت حقوقی ها مانع ریزش بیشتر شاخص کل شد

سهامداران حقیقی نگران ریسک های سیستماتیک 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از صدور 
۱۱0 کد س��هامداری برای سرمایه گذاران 
خارج��ی در نیمه نخس��ت س��ال ۹۶ خبر 
داد. با اج��رای برجام و رفع تحریم ها، مانع 
بزرگی از پیش روی سرمایه گذاران خارجی 
برای حضور در بازار سرمایه ایران برداشته 
ش��د و از آن زمان تاکن��ون، میزان حضور 
خارجی ها در بورس روندی افزایشی داشته 
از آمریکا،  اس��ت. اکنون س��رمایه گذارانی 
انگلیس، روس��یه، آلمان، سوییس، سوئد، 
لهستان، ازبکس��تان، جمهوری آذربایجان، 

چین، هلند، هن��د، ترکیه، لبنان، آفریقای 
جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، 
یون��ان، اندونزی، مالدیو، لهس��تان، کانادا، 
جزای��ر کیم��ن، هنگ کنگ، قط��ر، عراق، 
لوکزامبورگ، کویت،  پاکس��تان، س��وریه، 
نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجس��تان، 
ارمنس��تان، جزای��ر ویرجی��ن، نیجری��ه و 
افغانس��تان در بازار س��رمایه ای��ران فعال 
هستند. به گزارش ش��رکت سپرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ویه وج��وه 
مدیرعامل  محس��نی  محمدرضا  )سمات(، 
این ش��رکت درباره آخرین وضعیت حضور 

س��رمایه گذاران خارجی در بازار س��رمایه 
گفت: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در 
نیمه نخست امس��ال، ۷۹ کد سرمایه گذار 
خارجی حقوقی و ۳۱ سرمایه گذار حقیقی 
صادر کرد تا تعداد سرمایه گذاران خارجی 
فعال در بازار سرمایه ایران به رقم ۹۱۶ کد 
برسد. وی ادامه داد: چهار سهامدار حقیقی 
از کش��ورهای آلمان، امارات و افغانس��تان 
ش��هریورماه با پشت س��ر گذاشتن مراحل 
قانون��ی، ک��د معامالت��ی فعالی��ت خود را 
دریافت کردند. محسنی اظهار داشت: هفت 
س��رمایه گذار حقوقی خارجی از کشورهای 

چین )دو ش��رکت(، انگلیس، گرجس��تان، 
قطر، ارمنستان و افغانستان ماه گذشته کد 
سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اخذ کردند تا تعداد سرمایه گذاران 
حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران 
به عدد ۲۱۶ برس��د. نخستین کد سهامدار 
خارجی بازار س��رمایه ایران را آبان ماه سال 
۷۳ ی��ک ش��رکت آلمان��ی دریاف��ت کرد. 
سرمایه گذاران خارجی پس از طی مراحل 
قانونی و دریافت کد س��هامداری می توانند 
در خریدوفروش س��هام و اوراق مش��ارکت 

داشته باشند. 

در ص��ورت انتش��ار صورت ه��ای مالی 
حسابرس��ی ش��ده در س��امانه ک��دال، 
برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه و 
رعایت کامل مفاد دس��تورالعمل اجرایی 
افشای اطالعات ش��رکت های ثبت شده 
نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، نماد 
معامالت��ی بانک ها بازگش��ایی می ش��ود. 
س��عید محمد علیزاده، مدی��ر نظارت بر 
ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ضمن بی��ان مطل��ب ف��وق در خصوص 
مش��کالت موجود در نظ��ام بانکداری به 
دلی��ل تاخیر یا عدم ارائ��ه اطالعات طی 
یک سال گذشته به س��نا، گفت: باتوجه 
به اهمیت بحث شفاف سازی بیشتر بازار 
س��رمایه، ارائه اطالعات به موقع توس��ط 

ناش��ران یک��ی از الزام��ات هیات مدی��ره 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار ته��ران و فرابورس ایران اس��ت و 
بانک ها نیز از این امر مس��تثنی نیستند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا عنایت ب��ه تفاهم نامه 
منعقد ش��ده اخیر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و بانک مرکزی در خصوص حل 
و فصل موضوع، بانک ه��ا موظف به ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده به بانک 
مرک��زی و اخ��ذ مجوز برگ��زاری مجمع 
هس��تند. به گفته مدیر نظارت بر ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند اخذ 
گزارش حس��ابرس نسبت به صورت های 
مال��ی بانک ه��ا و ارائه ای��ن صورت ها به 
بان��ک مرکزی در حال انجام اس��ت و در 

ص��ورت اخذ مج��وز برگ��زاری مجمع از 
بانک مرکزی، مش��کلی ب��رای برگزاری 
مجمع وجود ندارد. علیزاده با بیان اینکه 
توقف و بازگش��ایی نماده��ای معامالتی 
براس��اس دس��تورالعمل اجرای��ی نح��وه 
انجام معامالت در ب��ورس اوراق تهران و 
فرابورس ایران ص��ورت می پذیرد، گفت: 
برای رعایت یکس��ان حقوق س��هامداران 
نماد ه��ای  بازگش��ایی  آت��ی،  و  فعل��ی 
معامالت��ی من��وط به انتش��ار و افش��ای 
کامل اطالعات مطابق مفاد دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت 
شده نزد سازمان اس��ت. وی تاکید کرد: 
موض��وع تخلف��ات احتمالی نق��ض مفاد 
قانون و دستورالعمل های مصوب سازمان 

بورس و اوراق بهادار توس��ط هیات مدیره 
ش��رکت های مذکور، از طری��ق طرح در 
کمیته پیگیری تخلفات سازمان، در حال 
پیگیری اس��ت. مدیر نظارت بر ناش��ران 
سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
ش��د: طی چند ماه گذش��ته بررسی های 
وس��یعی برای بازنگری دستورالعمل های 
توقف و بازگشایی نماد ها با هدف کاهش 
زمان توقف انجام ش��ده و با کس��ب نظر 
از فع��االن و متخصصان ب��ازار، اصالحات 
وسیعی در دستورالعمل ها انجام شده که 
به تصویب هیات مدیره س��ازمان رسیده 
اس��ت. وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی 
ش��دن این مقررات ش��اهد کاهش زمان 

توقف نمادها در آینده نزدیک باشیم. 

110 سرمایه گذار خارجی در نیمه نخست امسال کد سهامداری دریافت کردند

تسریع بازگشایی نمادهای بانکی در دستور کار سازمان بورس

خبر

سومین گردهمایی تامین مالی بین المللی 
در بورس تهران برگزار می شود

بورس تهران همایش »جذب س��رمایه گذاری خارجی 
برای تامین مالی شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی« 
 Scope« را ۳0 مه��ر ۱۳۹۶ ب��ا مش��ارکت موسس��ات
Rating, KPMG« - بزرگ ترین ش��رکت رتبه بندی 
اروپ��ا- و همچنین بورس وی��ن )اتریش( برگزار می کند. 
سید روح اهلل حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضا با بیان 
مطلب فوق گفت: یکی از اهداف بورس تهران در س��ال 
۱۳۹۶حرکت به سوی بین المللی شدن و آغاز تامین مالی 
بین المللی توس��ط ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
است. برای رسیدن به این هدف بورس تهران در مرحله 
اول آش��نایی ارکان بازار سرمایه و شرکت های بورسی با 
مس��یرهای تامین مالی، بررس��ی تجربیات شرکت های 
بین المللی فعال در این حوزه و انتخاب بهترین روش ها را 
الزم و ضروری می داند. وی به همایش های برگزار ش��ده 
در نیمه اول سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: در همین 
راستا بورس تهران سال ۹۶ خود را با همایش فرصت های 
تامی��ن مالی بین الملل��ی در تاری��خ ۱۹ فروردین ماه و با 
 visor capital مشارکت کارگزاری های سهم آش��نا و
آغاز کرد. نشس��ت بع��دی در تاریخ ۱۸ اردیبهش��ت ماه 
ب��ا عنوان تامین مال��ی از طریق بورس لن��دن با حضور 
 Stephenson Harwood متخصصانی از شرکت های
وKPMG برگزار شد. حس��ینی مقدم خاطرنشان کرد: 
بورس ته��ران در نظر دارد با توج��ه به تجربیات مثبت 
همایش های برگزار ش��ده، همایش��ی با عن��وان »جذب 
س��رمایه گذاری خارجی برای تامین مالی ش��رکت های 
ایرانی در بازارهای جهانی« را در تاریخ ۳0 مهرماه ۱۳۹۶ 
 »KPMG، Scope Rating« با مشارکت موسس��ات
- بزرگ ترین شرکت رتبه بندی اروپا- و همچنین بورس 

وین )اتریش( برگزار کند.  

عرضه 10 درصدی لیزینگ »ایران و 
شرق« در راه فرابورس

بیست وهفتمین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه به 
معرفی و بررسی ظرفیت های شرکت لیزینگ ایران و شرق 
و بررس��ی صورت های مالی آن اختصاص داشت. به گفته 
صافدل، مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران و شرق شرکت 
در س��ال مالی منتهی به ۳0 آذرم��اه ۹۶ رقم ۳۵۶ ریال 
س��ود به ازای هر س��هم پیش بینی کرده که از این میزان 
در ش��ش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه، ۱۶۳ ریال معادل 
۴۶ درصد را پوش��ش داده است. در ادامه مجتبی  تقی پور  
مدیرعامل س��رمایه گذاری  تدبیر به عنوان سهامدار عمده 
عرضه کننده »ولش��رق« که ۹۹,۹۹درص��د مالکیت این 
ش��رکت را در اختیار دارد، در پاسخ به این سوال که چند 
درصد از س��هام لیزینگ ایران و شرق عرضه خواهد شد، 
گفت: ۱0 درصد از س��هام این شرکت طی عرضه اولیه به 
بازار عرضه می شود که تعهد داریم در صورت تقاضای بازار 
تا ش��ش ماه پس از عرضه اولیه، ۱0 درصد دیگر از سهام 
لیزینگ ایران و شرق را عرضه کنیم. به زودی شاهد عرضه 
اولیه ۱0درصد از س��هام ش��رکت لیزینگ ایران و شرق 
خواهیم بود که سرمایه آن ۳00 میلیارد ریال منقسم به 
۳00 میلیون س��هم هزار ریالی و مجموع دارایی های آن 
۱00 میلیارد ریال اس��ت. این ش��رکت با نماد »ولشرق« 
در گروه واس��طه گری های مالی و پولی، زیرگروه لیزینگ 
مالی قرار داشته و تیرماه سال ۹۶ در بازار دوم در فهرست 

نرخ های فرابورس ایران درج شده است. 

بیش از ۳5 هزار قرارداد آتی سکه 
در بورس کاال منعقد شد

حجم معامالت آتی سکه طی هفته گذشته در بورس 
کاالی ای��ران به ۳۵ هزار و ۹۱۹ قرارداد و ارزش ۵ هزار 
و ۷۴ میلیارد ریال رس��ید. در معامالت آتی س��که طی 
هفته گذش��ته، سررسید تیرماه س��ال جاری به عنوان 
پرطرفدارتری��ن سررس��ید لق��ب گرفت ب��ه نحوی که 
معامله گران ۲۸ هزار و ۳۵۸ قرارداد را به ارزش ۴ هزار و 
۴۵ میلیارد ریال در این موعد تحویل به ثبت رساندند. 
در رتبه دوم معامالت آتی سکه، سررسید اردیبهشت ماه 
س��ال جاری نیز با ۵هزار و ۴۱۸ قرارداد به ارزش ۷۵۱ 
میلیارد ریال رس��ید. در مکان سوم بازار آتی نیز قرارداد 
آبان ماه امسال جای گرفت، به طوری که سررسید تیرماه 
با یک ه��زار و ۳0۲ قرارداد به ارزش ۱۶۶ میلیارد ریال 
رسید. همچنین سررس��ید اسفندماه با ۵۵۶ قرارداد به 

ارزش ۷۴۸ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار گرفت. 

 پوشش ۳8 درصدی
پیش بینی های پاکسان

ش��رکت پاکس��ان پیش بینی عملکرد ش��ش ماهه 
منتهی به ۳۱ خرداد اه ۹۶ را حسابرس��ی نش��ده و 
با س��رمایه ۵۴0میلیارد ریال منتش��ر کرد. شرکت 
پاکسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی 
به ۳0 آذرماه ۹۶ را مبلغ ۶۶۹ ریال اعالم کرده است 
و طی دوره شش ماهه با اختصاص ۲۵۱ ریال سود به 
ازای هر سهم معادل ۳۸درصد از پیش بینی هایش را 
پوش��ش داد و در مقایس��ه با دوره مشابه سال مالی 

معادل ۲۸درصد کاهش داشت. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
معادن بافق در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که فرآوری مواد معدنی 

ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱۴,۵۱۲۴.۹۴کبافق

۱۲,۶۲۴۴,۸۱فرآور

۲,۷۱۲۴,۷۵خمحور

۲,۷۹۴۴,۷۲کروي

۲,۷۳۲۴,۵۹کترام
۲,۴۲۶۴,۳۹قنیشا

۴,00۳۳,۹۵فاسمین

 بیشترین درصد کاهش
تولیدی مهرام صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
تولیدی چدن سازان در رده دوم این گروه ایستاد. لبنیات پاک هم 
در میان س��هم های��ی با بیش��ترین کاهش قیمت ج��ای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۵(۲۶,00۸غمهرا
)۵(۲,۹۴۸چدن

)۴,۷۷(۱,۶۷۷غپاک

)۴,۶۳(۴,۵۵۳تکشا

)۴,۶(۱,۹۹۲قثابت
)۴,۵۴(۱,۶۸۲وتوصا
)۴,۵۲(۸۶۶وخارزم

پرمعامله ترین سهم
داده گس��تر عصر نوین پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. س��ایپا در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان ه��م در رده ه��ای ب��اال ق��رار گرف��ت.

تعداد دفعهقیمتنام

۹۵.0۸۵ ۴۴0۸هاي وب

۲۸,۴۹۲ ۱۱۴۵خساپا
۱۹,۷۸۴ ۱۹۴۹فوالد
۱۲,۳۵۹ ۷۳۷خزامیا

۱۲,۲۱۱ ۲0۶۱اخابر
۱۲,0۴۴ ۸۶۶وخارزم
۱۱,۸۵0 ۱۳۷0پترول

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر 
نوین به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم 
را به دست آورد. سایپا هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۴۱۹.0۹۹ ۴۴0۸هاي وب
۳۸,۵۵۵ ۱۹۴۹فوالد
۳۲,۶۱۶ ۱۱۴۵خساپا
۳0,۵۲۵ ۱۳۳0۷آپ

۲۸,۱۳۴ ۳۲۵۳شتران
۲۵,۱۶۴ ۲0۶۱اخابر

۲۴,۵۸۶ ۲0۳0۵پرداخت

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عصر نوی��ن در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 
ای��ن گروه دوم ش��د و زامیاد در رتبه س��وم ق��رار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۴۴0۸۲۹۲۷۴های وب
۱۱۴۵۲۳۶۹خساپا
۷۳۷۸۸۵خزامیا
۸۷0۸۷۳خپارس
۱۹۴۹۸۳۶فوالد
۳۲۵۳۸۱۸شتران
۴00۳۷۹۴فاسمین

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. س��رمایه 
گذاری توس��عه آذربایج��ان در جایگاه بع��دی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۵0۲0۱00۴ددام
۵00۹۱00۲وآذر
۱۶۱۳۸0۶کساپا

۲۷۱۲۶۷۸خمحور
۳۲۱۶۶۴۳کحافظ
۱۲۷0۶۳۵خکمک
۲۲۸۸۵۷۲شپارس

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

۴0۳۹۱.۹۲کگاز
۸۶۶۲.۳۱وخارزم
۱۵0۶۲.۷۹واعتبار

۱۵۶0۳.۴۶ما
۱0۶۱۳.۵۱وصنا
۱۸۳۴۳.۵۳وبانک
۱۲۱۹۳.۶۵پردیس

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

فرابورس

شرکت ها و مجامع

بورس کاال
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ارتباطات،  کمیس��یون تنظیم مقررات 
کلی��ات ص��دور مج��وز و نح��وه فعالیت 
اپرات��ور ماهواره ای در کش��ور را تصویب 
کرد ک��ه طب��ق آن، این اپرات��ور باید تا 
۱۰س��ال دیگر، در موقعیت مداری ایران 

خدمات دهد. 
به گ��زارش مه��ر، کمیس��یون تنظیم 
مق��ررات ارتباط��ات در جلس��ه ش��ماره 
۲۶۲ خ��ود، با هدف توس��عه و انس��جام 
فعالیت های بخش خصوصی در اس��تفاده 
 از ماهواره ه��ا، حفظ و توس��عه امتیازات 
م��دار- فرکانس��ی، تس��ریع در توس��عه 
خدم��ات ماهواره ای در کش��ور از طریق 
اپرات��ور داخلی ماه��واره ای و حرکت در 
جهت حذف وابس��تگی کش��ور در حوزه 
ارتباطات ماه��واره ای، کلیات و چارچوب 
حاک��م ب��ر ص��دور پروان��ه اپراتوره��ای 

ماهواره ای را تصویب کرد. 
امکان ارائه خدمات ماهواره ای در 

داخل و خارج از کشور
خدم��ات ماه��واره ای ش��امل توزیع و 
فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، 
ایج��اد ش��بکه های اختصاص��ی و ارائ��ه 
هرگونه خدمات ارتباط��ی و انتقال داده 
از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره ای، 
ایجاد دسترس��ی به اینترنت پرس��رعت، 
ایجاد دسترس��ی به شبکه ملی اطالعات 
و خدم��ات مبتنی ب��ر آن، ارائه خدمات 

صوت��ی، تصویری، متنی و داده ای و انواع 
خدمات محتوای��ی و ارزش افزوده، ارائه 
خدمات پخ��ش همگانی ماه��واره ای در 
چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور 

می شود. 
در ای��ن راس��تا، دریافت کنن��ده مجوز 
این خدم��ات، می تواند با رعایت قوانین و 
مق��ررات داخلی، مالحظات حاکمیتی که 
در زمان ص��دور پروانه تعیین و به دارنده 
پروانه اعالم خواهد شد و همچنین رعایت 
مق��ررات بین الملل��ی از جمل��ه مقررات 
اتحادیه جهانی مخابرات)ITU(، نس��بت 
به ارائه خدم��ات در داخل و نیز به خارج 

از مرزهای جغرافیایی کشور اقدام کند. 
اپرات��ور دریافت کننده مج��وز فعالیت، 
باید حداقل ۸۰درصد نیاز بازار داخلی را 
به صورت عمده فروش��ی برای اپراتورهای 
ارائه دهنده خدمات انتقال داده از طریق 
ارتباط��ات ماه��واره ای )SAP( و دیگر 
مجاز  ماه��واره ای  ارائه کنندگان خدمات 
تأمی��ن کند و در هرصورت س��هم آن از 
بازار داخلی خرده فروشی داخلی، بیش از 

۲۰ درصد نخواهد بود. 
ارائه خدمات از طریق ماهواره ایرانی 

در موقعیت مداری ایران
در راس��تای الزامات حاکم بر راه اندازی 
ش��بکه ماهواره ای، دارنده پروانه می تواند 
در آغ��از ارائ��ه خدم��ت، ب��ا هماهنگی 

 س��ازمان فضایی ایران و با اج��اره امتیاز 
مدار- فرکانس از دیگر کش��ورها، نسبت 
ب��ه در اختیار گرفتن ماه��واره ای که در 
موقعی��ت م��داری متعلق ب��ه جمهوری 
اس��المی ایران نیس��ت، اقدام کرده و به 
ارائ��ه خدم��ت ماه��واره ای بپ��ردازد، اما 
بای��د حداکثر تا پایان س��ال دهم، امکان 
بهره ب��رداری و ارائ��ه خدم��ات از طریق 
حداق��ل ی��ک ماه��واره ق��رار گرفته در 
موقعی��ت مداری ثبت ش��ده به نام ایران 

را فراهم کند. 
)داش��تن  ماه��واره  کام��ل  کنت��رل 
دسترس��ی، تجهی��زات، دان��ش و نیروی 
متخص��ص الزم ب��رای کنت��رل دقیق و 
دائ��م روی تمام��ی بخش ه��ای ماهواره 
به منظ��ور انجام عملی��ات مانور مداری، 
تثبی��ت موقعی��ت و کنت��رل محموله و 
زیر س��امانه ها(، قرار دادن ایس��تگاه های 
کنت��رل اصلی و پش��تیبان ماه��واره در 
قلمرو جمهوری اس��المی ایران و پوشش 
کل قلمرو جمهوری اس��المی، به محض 
اس��تفاده دارن��ده پروان��ه از امتیاز مدار- 
فرکان��س متعل��ق به جمهوری اس��المی 

ایران، باید تأمین شود. 
پیوست فنی راه اندازی اپراتور 

ماهواره ای تدوین می شود
رگوالتوری موظف ش��ده ب��ا همکاری 
س��ازمان فضایی ایران حداکثر تا دو ماه 

پ��س از تصویب این مصوبه، اصول حاکم 
بر پروانه فعالی��ت اپراتورهای ماهواره ای 
را به همراه ش��رایط متقاضی، معیارهای 
ارزیابی کیفی، فنی و مالی و نحوه انتخاب 
و امتیازدهی برای تصویب، به کمیسیون 
ارائه کند. در همین حال سازمان فضایی 
ایران ملزم به تدوین پیوس��ت فنی حاکم 
بر راه اندازی ش��بکه ماهواره ای مربوط به 
آغاز فعالیت دارنده پروانه و ادامه فعالیت 

آن شده است. 
در این مصوبه س��هم سهامدار خارجی 
در اپرات��ور ماهواره ای حداکثر ۴۹ درصد 
و حق امتیاز صدور پروانه نیز ۹۰ میلیارد 

ریال تعیین شده است. 
درصد تس��هیم درآمد خدمات موضوع 
پروانه به صورت عمده فروش��ی )توزیع و 
فروش پهنای باند ماهواره ای به دارندگان 
پروانه دسترسی و ارائه خدمت ماهواره ای 
در کش��ور(، ۳ درصد تعیین شده که در 
صورتی که اپرات��ور ماهواره ای طبق تأیید 
س��ازمان فضایی ایران، موف��ق به ثبت و 
قرارگیری ماهواره در موقعیت مداری به 
نام کش��ور شود، از یک درصد کاهش در 
تسهیم درآمد و در صورتی که از تولیدات 
و توانمندی ه��ای داخل��ی در خص��وص 
ماهواره و حمل آن اس��تفاده کند، از یک 
درص��د کاه��ش دیگر در مبالغ تس��هیم 

درآمد بهره مند خواهد شد. 

شرکت ایس��وس پیشتر س��ری تلفن های هوشمند 
ذنفون ۴ را معرفی کرد؛ اسمارت فون هایی که میان رده 
ب��وده و از طراح��ی بهبودیافته به��ره می بردند. حتی 
پیشتر گزارش شد این شرکت تایوانی در سال ۲۰۱7 
کاهش فروش ۲5درصدی داش��ته که نتوانسته بسیار 
مطلوب باشد و سود کافی را شامل حال کمپانی کند. 
حال ب��ه تازگ��ی TENAA چین اس��مارت فونی 
ب��ا  مدل X018DC را آش��کار ک��رده که یک میان 

رده اس��ت و مشخصات مناسبی دارد. از مشخصه های 
این اس��مارت فون باید به صفحه نمایش 5.7 اینچی با 
نسبت تصویر ۱۸:۹ و رزولوشن ۱۴۴۰*7۲۰ پیکسلی، 
پردازنده هشت هسته ای با فرکانس ۱.5 گیگاهرتزی، 
حافظه رم ۳ یا ۴ گیگابایتی، حافظه داخلی ۳۲ یا ۶۴ 
گیگابایتی، سیس��تم عامل اندروی��د 7.۱ نوقا، دوربین 
اصلی ۱۶، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی و برخی دیگر 

اشاره داشت. 

جزییات بیش��تری در کار نیس��ت تا به آن پرداخت 
اما محصول کمپانی ایسوس یک میان رده قابل توجه 
ب��وده که باید آن را چش��مگیر دانس��ت. ب��ه هر حال 
اطالعات کافی در دس��ت نیس��ت و بای��د منتظر ماند 
تا در آینده نزدیک ش��رکت تایوانی محصول جدید را 

معرفی کرده و به شایعات پایان دهد. 
احتماال در اواخر سال جاری یا اوایل ۲۰۱۸ معرفی 

این مدل صورت می گیرد.

ایسوس به زودی تلفن هوشمند میان رده معرفی می کند

جزییاتایجاداپراتورماهوارهای
اخبار

قابلیت جدید اینستاگرام برای مقابله 
با سوءاستفاده های آنالین

جدیدترین به روزرسانی برنامه اینس��تاگرام به کاربران 
امکان می دهد نظرات ارسالی برای هر پست را سازماندهی 
کنند و از سوءاس��تفاده از این شبکه اجتماعی جلوگیری 
کنند. اینس��تاگرام ب��ا ۸۰۰ میلیون نفر کارب��ر که 5۰۰ 
میلی��ون نفر از آنها به طور روزانه از این ش��بکه اجتماعی 
استفاده می کنند، در تالش برای مدیریت بهینه نظرات و 
اقدامات کاربران است. به گزارش اسین ایج، به روزرسانی 
تازه اینستاگرام به کاربران امکان می دهد اسامی افرادی را 
که قادر به ارسال نظر برای هر عکس پست شده هستند 
انتخ��اب کنند. به عن��وان مثال اگر فردی دارای حس��اب 
کاربری عمومی در اینس��تاگرام باش��د، ارسال نظر در زیر 
پست های او می تواند محدود به تعقیب کنندگان، افرادی 
که خود کاربر تعقیب می کند یا هر دو گروه باش��د. هدف 
اصلی این کار مقابله با ارسال برخی پست های توهین آمیز 
عنوان ش��ده است. اینس��تاگرام همچنین فیلتر خودکار 
بلوکه کردن اظهارنظرهای توهین آمیز را به روز کرده و ابزار 
جدیدی را برای شناسایی محتوای نامناسب به زبان های 
فرانسه، آلمانی، پرتغالی و عربی در نظر گرفته است. ابزار 
یادش��ده ابتدا به انگلیسی راه اندازی ش��ده بود و از هوش 

مصنوعی برای ارتقای قابلیت های خود بهره می گیرد. 
کاربران برای دسترس��ی ب��ه این خدمات باید به بخش 
Options رفت��ه و در منوی Settings به س��راغ گزینه 

Comments بروند. 

 P تمام گوشی های نوکیا به اندروید
به روزرسانی می شوند

در ش��رایطی که هنوز اندروید P در مرحله توسعه قرار 
دارد، شرکت فنالندی HMD عالوه بر اندروید اریو، قول 
اندروید P را نیز به کاربران گوشی های نوکیای خود داد. 

ش��رکت HMD Global چند روز پیش رسما اعالم 
کرد کلیه گوشی های هوشمند این شرکت پس از دریافت 
اندروید اریو به اندروید P نیز به روزرسانی خواهند شد. در 
رویدادی که این شرکت روز جمعه در فیلیپین برگزار کرد 
از ارائه به روزرس��انی اندروید ۸ اریو برای تمام گوشی های 
 HMD اندرویدی تحت برند نوکیا و ساخته شده توسط
تا پایان امسال خبر داد. این وعده احتماال گوشی نه چندان 
پیشرفته Nokia 2 را نیز شامل می شود. نوکیا ۲ گوشی 
جدید شرکت اچ ام دی است که قرار است در روزهای آتی 
معرفی ش��ود و انتظار می رود از نوکیا ۳ نیز ارزان تر باشد. 
شرکت فنالندی اچ ام دی چندی پیش، طی مراسم کنگره 
جهانی موبایل در اسپانیا برند نوکیا را مجددا معرفی کرد. 
این شرکت پس از تحقیق فراوان در بحث نرام افزار سرانجام 
به این نتیجه رسید که محصوالت خود را با سیستم عاملی 
ارائه کند که اساسا نزدیکی زیادی به اندروید دست نخورده 
ش��رکت گوگل دارد. پیش از این، شرکت اعالم کرده بود 
که تالش کرده است پوسته نرم افزاری شخصی سازی شده 
خود را توسعه دهد اما موفق نشده به چیزی دست یابد که 
برتری های چشمگیری نسبت به اندروید خام داشته باشد. 
بنابراین در نهایت نسخه دست نخورده اندروید نوقا را روی 
گوش��ی های فعلی اش به صورت پیش فرض نصب و ارائه 
کرد. به لطف داشتن دستگاه هایی که نسخه تقریبا خالص 
اندروید روی ش��ان نصب است، اچ ام دی توانسته است هم 
در خصوص ارائه بسته های نرم افزاری امنیتی ماهانه و هم 
به روزرسانی های کلی از سایر تولیدکنندگان سریع تر عمل 
کند. حتی در مواردی بعضی از گوش��ی های این شرکت 
در دریافت به روزرس��انی های امنیتی از گوشی های سری 
پیکسل نیز پیشی گرفتند که خود گواهی بر این مدعاست. 
ت��ا به اینجا اچ ام دی نس��بت ب��ه ارائه دو به روزرس��انی 
کلی برای دستگاه هایش متعهد شده است؛ دستگاه هایی 
ک��ه عمدتا پایی��ن رده و می��ان رده به حس��اب می آیند، 
بنابراین می توان گفت پش��تیبانی اچ ام دی از گوشی های 
ارزان قیمتش دس��ت کم هم رده پش��تیبانی شرکت هایی 
مانند سامسونگ، ال جی، اچ تی سی و هوآوی از گوشی های 

پرچمدارشان است. 

 نسخه ویژه ای از وان پالس 5 
به بازار عرضه شد

استارت آپ وان پالس با همکاری »جین چالرز دیکاسل 
باجاک« طراح مد فرانسوی نسخه ویژه ای از وان پالس 5 

به نام +JJC را به صورت آنالین به فروش می رساند. 
این نس��خه از وان پالس از نظر س��خت افزاری تفاوتی 
با مدل اصلی نداش��ته و از چیپست اس��نپدراگون ۸۳5، 
۸ گیگابای��ت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و باتری 

۳۳۰۰ میلی آمپری برخوردار است. 
دوربی��ن اصلی این اس��مارت ف��ون دوگانه ب��وده و از 
دو سنس��ور ۲۰ و ۱۶ مگاپیکس��لی بهره می برد. در واقع 
تفاوت اصلی +JJC با مدل معمولی به طراحی ظاهری آن 
برگشته و در پنل عقب آن نوشته هایی به چشم می خورد. 
عالوه براین کلید پاور به رنگ آبی، کلید ویبره به رنگ 
زرد و کلید کم و زیاد کردن صدا نیز به رنگ قرمز طراحی 

شده اند. 
وان پ��الس با هم��کاری این طراح فرانس��وی عالوه بر 
موبایل هوشمند محصوالتی مانند تی شرت، کوله پشتی 

و کاله را نیز تولید می کند. 
این موبایل ویژه که می تواند نظر کلکسیونرها را به خود 
جل��ب کند تنها در اروپا و با قیم��ت ۶7۰ دالر به فروش 
خواهد رس��ید که با قیمت مدل ۸ گیگابایتی وان پالس 

5 تفاوتی ندارد. 

اخبار

اپل استارت آپ Regaind را تصاحب 
کرد

اطالعات موجود نش��ان از این دارد که اپل ابتدای سال 
جاری میالدی در خفا، استارت آپ فرانسوی ریگیند را که 
در زمینه بینایی ماش��ین فعالیت می کند، تصاحب کرده 
اس��ت. براس��اس گزارش تک کرانچ، اپل مثل همیشه، در 
س��کوت کامل اقدام به تصاحب یک کمپانی جدید کرده 
است. اپل در واکنش به انتشار خبر مربوط به تصاحب این 
استارت آپ، بیانیه همیش��گی خود را منتشر کرده است. 
کوپرتینویی ه��ا اعالم کرده اند که اپل هر از گاهی اقدام به 
خرید کمپانی های کوچکی می کند که فناوری های خاصی 
توسعه می دهند و در این زمینه نیازی به تشریح جزییات 
و اهداف خود نمی بیند. همانطور که اشاره کردیم، ریگیند 
در زمین��ه فناوری های مرتبط با بینایی ماش��ین فعالیت 
می کند. در واقع فعالیت های این کمپانی به توس��عه یک 
API بینایی ماش��ین معطوف شده اس��ت که با استفاده 
از آن می توان محتوای تصاویر را تحلیل کرد. به طور حتم 
بینایی ماش��ین و چنین فعالیت هایی یکی از زمینه هایی 
اس��ت که اپل عالقه بسیار زیادی به آن دارد. این کمپانی 
جست وجوی هوش��مند را چند سال پیش به آیفون های 
خود اضافه کرد. برای مثال می توان با جست وجوی عبارت 
»س��گ« تمام تصاویری را که دارای تصویر سگ هستند 
مشاهده کرد. اپل برای تحلیل تصاویر شما اقدام به تحلیل 
گالری تصاویر کاربرانش می کند. این فرآیند زمانی انجام 
می پذیرد که کاربر گوشی هوشمند خود را به شارژر متصل 
کرده است و  از گوشی استفاده ای نمی کند؛ در این لحظه، 
محاس��بات و پردازش ها برای تحلیل تصاویر گالری انجام 
می ش��ود. ریگیند یک گام به جلو برداشته است و تحلیل 
بیش��تری روی تصاویر انجام می دهد. برای مثال زمانی که 
تصاویری متوالی را در حالت Burst Mode  با استفاده 
از آیفون ثبت می کنید، با استفاده از فناوری های ریگیند 
می توان به صورت خودکار بهترین تصویر ثبت شده در این 
حالت را انتخاب کرد و آن را به عنوان تصویر اصلی برگزید. 
همچنین فناوری ریگیند قادر است تصاویر تکراری را پیدا 
و حذف کند. از دیگر ویژگی ها و قابلیت های ریگیند باید 
به تحلیل چهره کاربر برای تشخیص جنسیت اشاره کرد. 
هنوز مشخص نیست که آیا اپل زمان کافی برای استفاده 
از ویژگی های فناوری ریگیند در iOS ۱۱ داش��ته است 
یا خیر. یکی از احتماالت مطرح شده، ترکیب قابلیت های 
فناوری این اس��تارت آپ با سیستم تشخیص چهره فیس 

آی دی یا انیموجی است.  

اسکایپ از افکت تصویری مشابه 
اسنپ  چت پشتیبانی خواهد کرد

 مایکروسافت در حال حاضر روی آپدیتی برای اپلیکیشن 
اس��کایپ کار می کند ک��ه امکان پش��تیبانی از افکت های 
تصویری، مشابه اپلیکیشن اس��نپ چت را فراهم می سازد. 
به زودی کاربران اسکایپ با گرفتن عکس در این اپلیکیشن، 
قادر خواهند بود با اس��تفاده از آیک��ون عصای جادویی در 
قسمت سمت راست باالی صفحه، افکت های متنوعی به آن 
اضافه کنند. فیلتر های متنوعی در دسترس خواهند بود که 
از آن  جمله می توان به فیلترهای مبتنی بر مکان اشاره کرد. 
برای مثال مشابه اپلیکیشن اسنپ چت، فیلتری برای نمایش 
اطالعات مکان و هوا به عکس ها وجود خواهد داشت. به غیر 
 از افکت های تصویری، مایکروس��افت همچنین روی بهبود 
تجربه پیام رس��انی کار می کند که به کاربران اجازه می دهد 
در حین چت با دیگران، اطالعات مکانی، انیمیشن های گیف 
و مواردی از این دس��ت به گفت و گوهای خود اضافه کنند. 
این شرکت همچنین براساس بازخوردهای کاربران ویژگی را 
تست می کند که کاربران از سیستم چت بهینه شده ای برای 
نمایش گفت و گوهای بیش��تر بهره مند ش��وند. این امکانات 
اکنون برای کاربران اینسایدر اسکایپ فعال شده است و در 

هفته های آینده برای تمام کاربران در دسترس خواهد بود.

قابلیت نورپردازی چهره در آیفون ۸ 
پالس و ۱۰

یکی از ویژگی های جدید عکاسی در دوربین گوشی های 
جدید آیفون ۱۰ و آیفون ۸ پالس، نورپردازی چهره است 

که توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. 
 ،phonearena از نق��ل  ب��ه  ایس��نا  گ��زارش  ب��ه 
 براس��اس گفته ش��رکت اپل، قابلیت نورپ��ردازی چهره 
 )Portrait Lighting(  در گوشی های جدید آیفون ۱۰ 
و آیفون ۸ پالس، بسیار بیشتر از یک فیلتر ساده عکاسی 
است، چراکه با استفاده از این قابلیت خاص، کاربران قادر 
خواهند بود در مواقع و ش��رایطی که حتی محیط اطراف 
را نمی خواهند در عکس بیندازند یا شخص داخل عکس 
موضوع و تمرکز اصلی عکس است، عکسی حرفه ای بگیرند 
و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. در بسیاری 
از مواقع که نور محیط مناسب نیست یا تصویر شخص در 
عکس واضح نمی افتد، کاربر می تواند با استفاده از قابلیت 
نورپردازی چهره، عکس��ی خوب و حرفه ای بگیرد. در این 
قابلیت جدید، چند حال��ت و فیلتر وجود دارد که در زیر 
به مرور مختصری از آنها می پردازیم. نورپردازی اس��تودیو 
)Studio Light(: این فیلتر توانایی روشن کردن صورت 

را بدون آنکه سایه زیادی ایجاد کند، دارد. 
نورپ��ردازی کانت��ور )Contour Light(: ای��ن فیلتر 
نواحی و مناطق داخلی و مرکزی صورت شخص را روشن 
کرده و با کنتراست بیشتر، سایه های بیشتری را در عکس 
ایجاد می کند. نورپردازی صحن��ه )Stage Light(: این 
فیلتر بسیار شبیه فیلتر کانتور است، فقط با این تفاوت که 

پشت صحنه عکس را تاریک و سیاه می کند. 

تازه های فنــاوری

سونی هدست واقعیت مجازی جدیدی برای پلی استیشن تولید می کند.
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چن��د  چین��ی  خودروه��ای 
س��الی اس��ت که بازار ایران به 
خص��وص کمتر از 100 میلیون 
توم��ان را از آن خ��ود کرده اند 
ک��ه ب��ه عقی��ده کارشناس��ان 
خوش اقبال��ی چینی ها در ایران 
به واسطه ارائه تسهیالت خرید 
خودرو و امکانات رفاهی و فنی 

خودروهای چینی است. 
از ابتدای دهه 80 خودروهای 
چینی با مش��ارکت شرکت های 
ایران خ��ودرو و مدیران خودرو 
به ب��ازار ایران وارد ش��دند، اما 
کمتری کسی محصول وارداتی 
ای��ران خودرو را ب��ه ذهن دارد 
با این تفاس��یر بیش��تر ایرانی ها 
نخس��تین  را   mvm110
ب��ازار  در  چین��ی  محص��ول 
خ��ودروی ایران می شناس��ند و 
این خ��ودرو را در اکثر اوقات با 

ماتیز دوو اشتباه می گرفتند. 
رفته رفت��ه چینی ه��ا مس��یر 
خ��ود را به ایران پی��دا کردند و 
زمانی  که تحریم ه��ای غرب بر 

ایران به خص��وص اقتصاد ایران 
چینی  شرکت های  شد،  تشدید 
بازار خ��ودروی ایران را بیش از 

گذشته آماده و مهیا دیدند. 
به گزارش پدال نیوز، بررسی ها 
نش��ان از آن دارد ک��ه در پن��ج 
ماهه نخس��ت س��ال جاری یک 
میلی��ارد و 554 میلیون و 215 
ه��زار و 146 کیلوگرم جنس از 
کشور چین به ارزش 4 میلیارد 
و 255 میلی��ون و 566 ه��زار و 
328 دالر ب��ه ایران وارد ش��ده 
که با توجه به آمار ارائه ش��ده از 
سوی گمرک ایران از این مقدار 
164 میلی��ون و 946 هزار و 34 
دالر مربوط به خودرو و قطعات 

خودرو بوده است. 
در سال های اخیر شرکت های 
بسیاری همچون فوتون، چری، 
چانگان، JAC، برلیانس، زوتی، 
 ،BYD، MGلیفان، دانگ فنگ
 BAIC، جیل��ی، گری��ت وال، 
FAW و هایم��ا ب��ا محصوالت 
متن��وع خود وارد بازار ش��ده اند 

ک��ه اکثرا عمر محص��ول باالیی 
ندارند و سریعا وارد دوره تعمیر 

می شوند. 
از محصوالت چینی  بخش��ی 
در ایران به صورت مونتاژ تولید 
و عرضه می شوند که در بهترین 
حالت 3 س��تاره کیف��ی تولید را 
از ش��رکت بازرس��ی کیفیت و 
استاندارد ایران دریافت کرده اند 
و حتی در گزارش سال گذشته 
این ش��رکت نام برخ��ی از این 
محصوالت چینی را اعالم کرده 
ب��ود که نباید ب��ه کارواش برده 
ش��وند.  گزارش��ات حکای��ت از 
آن دارد ک��ه خودروهای چینی 
در کنار محصوالت قدیمی بازار 
قابل  توانس��ته اند حج��م  ایران 
توجه��ی از ب��ازار را از آن خود 
کنند و به عبارت دیگر چینی ها 
توانس��ته اند  ای��ران  ب��ازار  در 
باش��ند.   داش��ته  خوش اقبال��ی 
بررسی بازار نشان از آن دارد که 
خودروهای چینی در بازار ایران 
ب��ه دو دلیل عمده توانس��ته اند 

ف��روش مناس��بی را از آن خود 
کنند ک��ه از این دالیل می توان 
ب��ه ارائ��ه تس��هیالت بلند مدت 
و ارزان قیم��ت و ارائ��ه امکانات 

رفاهی و فنی اشاره کرد. 
حس��ن  رابط��ه  ای��ن  در 
کارش��ناس  کریمی س��نجری، 
صنع��ت خ��ودرو در گفت وگ��و 
ب��ا خ��ودروکار ب��ا بی��ان اینکه 
همکاری با ش��رکت های چینی 
دولبه  شمش��یر  ی��ک  همچون 
قیمت  می کن��د:  اظهار  اس��ت، 
تمام ش��ده در خودروسازی های 
چین به مراتب پایین تر از دیگر 
ش��رکت ها اس��ت و این موضوع 
تنها به دلیل قیمت ارزان کارگر 
در این کش��ور نیست و بخشی 
از ارزان بودن قیمت تمام ش��ده 
خ��ودرو در این کش��ور به دلیل 
اس��تاندارد پایی��ن در تولی��د و 
س��اخت برخ��ی از خودروهای 

چینی است. 
او می افزاید: تمام خودروسازان 
چینی اجازه حضور در بازار اروپا 

را ندارن��د و این موضوع گواهی 
بر پایین بودن کیفیت برخی از 

محصوالت چینی است. 
این کارشناس صنعت خودرو 
بیان می کند: پلتفرم های صنعت 
خودروسازی ایران در سال های 
اخیر قدیمی شده و به روز رسانی 
خودروس��ازان  ب��رای  پلتف��رم 
و قطعه س��ازان ایران��ی هزین��ه 
باالی��ی دارد که با این تفاس��یر 
خودروه��ای چینی ک��ه دارای 
امکان��ات رفاهی و فن��ی به روز 
هس��تند، توانس��ته اند ب��ه بازار 

ایران ورود کنند. 
او تصری��ح می کند: از س��وی 
دیگ��ر بازار ایران ب��ا وجود آنکه 
بازار مناسبی برای عرضه خودرو 
است اما با مش��کل نقدینگی از 
س��وی خریداران مواجه اس��ت، 
از ای��ن رو چینی ه��ا ب��ا تزریق 
مناب��ع مال��ی و ارائه خ��ودرو با 
امکان��ات فنی و رفاه��ی به روز 
بازار مناس��بی را در ایران از آن 

خود کرده اند. 

طبق گزارشی که س��ازمان بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد، 
در شهریورماه 1396 مجموعا 69,812 
دس��تگاه خودرو توس��ط خودروسازان 
داخل��ی تولی��د ش��ده اس��ت. همانند 
گذش��ته، 99درصد این می��زان تولید 
متعلق ب��ه خودروهای س��بک و یک 
درصد باقیمانده ب��ه خودروهای گروه 
س��نگین و صنعتی اختصاص دارد. در 
ش��هریورماه، 50 مدل خودروی سبک 
همراه با هفت مدل خودروی س��نگین 
در داخل کشور به تولید رسیده است. 
در بخش خودروهای س��واری و در 

محدوده قیمتی ب��االی 100 میلیون 
توم��ان، خودروهای نیو مزدا 3 و گرند 
ویت��ارا، در محدوده قیمتی بین ۷5 تا 
100 میلی��ون توم��ان خودروهای کیا 
سراتو و هیوندای i20، در محدوده 50 
 i10 تا ۷5 میلیون، خودروی هیوندای
در مح��دوده قیمتی 25 تا 50 میلیون 
تومان خودروهای پژو 20۷ اتوماتیک، 
رنو ساندرو، تندر 90 اتوماتیک پالس، 
تن��در 90 اتوماتی��ک و پ��ارس تندر 
موفق به کس��ب 4 ستاره کیفی شدند 
باکیفیت ترین  به عن��وان  توانس��تند  و 
در  ساخته  ش��ده  داخلی  خودروه��ای 

شهریورماه 1396 شناخته شوند.
بنا به آخرین گزارش شرکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران، 11 خودرو 
ش��امل پژو پارس ایران خ��ودرو، پژو 
405 خراس��ان، پژو پ��ارس مازندران، 
پژو پارس فارس، س��اینا، تیبا 2، تیبا، 
 ام وی ام 110 اس، سایپا 131 ایکس، 
س��ایپا 132 ایکس، سایپا 131 ایکس 
پارس خودرو همچنان با دارا بودن تنها 
یک س��تاره کیف��ی در قعر این جدول 
قرار داش��ته و با وجود تمام الزامات در 
ارتقای کیفیت، هنوز تغییری در تولید 
و کیفیت این محصوالت ایجاد نش��ده 

اس��ت. تنها خودرویی ک��ه در این ماه 
توانس��ته پیشرفت داشته باشد، سمند 
تبریز است که با یک پله صعود، موفق 
به دریافت 2 ستاره کیفی شده است. 

 G اس��کانیا  کش��نده  خودروه��ای 
410 و کش��نده ول��وو FH 500 ب��ا 
اخذ 4 س��تاره کیفی باالترین کیفیت 
خودروهای تولیدی س��اخت داخل در 
بخش خودروهای س��نگین را در این 
ماه به خود اختصاص دادند. در بخش 
مس��افری هم تنها خ��ودروی تولیدی 
 4212 اس��کانیا  بین  ش��هری  اتوبوس 

مارال است. 

گزارش کیفیت خودروهای داخلی در شهریور ۹۶

سایپا در قعر جدول

نقطه ضعف اروپایی ها، حیاط خلوت چینی ها شد
اخبار

رویای فردا؛ در زمان حال
کمپانی BYD چین با وجود آنکه قدمت چندانی 
ن��دارد، اما ب��ا تمرکز  روی تولی��د خودرو های برقی، 
هیبری��د و پالگین  هیبرید، به خوبی توانس��ته  جای 
پ��ای خ��ود را محکم کرده و محص��والت خود را در 

برترین بازار های دنیا به فروش برساند. 
در ح��ال حاض��ر، گ��روه BYD به عن��وان یکی از 
بزرگ تری��ن تولید کنندگان خودرو های پ��اک در دنیا 
شناخته شده و نام آن در کنار نام بزرگانی همچون تسال، 
گروه رنو-نیسان و ب ام و قرار می گیرد . مدتی است که 
BYD به صورت رسمی به بازار کشور ما نیز ورود کرده 
و در صدد است مدل E6 را به عنوان نخستین خودروی 
تمام برق��ی بازار ایران، معرفی کند . به همین بهانه و در 
نوشتار پیش رو، نگاهی خواهیم داشت به فعالیت های 
این خودروس��از چینی و مهم ترین محصوالت  هیبرید 
  BYD و برق��ی آن .  به گزارش عصر خ��ودرو، کمپانی
 ک��ه حروف ن��ام خ��ود را از ابت��دای کلم��ات عبارت

 Build Your Dreams  ) به معنی  رویاهایت را بساز ( 
گرفته است، در سال 1995 تاسیس شد . BYD  تنها 
یک خودرو س��از نبوده و در حوزه های دیگری همچون 
IT، صنایع روش��نایی و انرژی نیز سرمایه گذاری های 
گس��ترده ای داش��ته و همچنین یک��ی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان سلول های خورشیدی و باتری های قابل 
 BYD ش��ارژ در سطح جهان به شمار می آید . در واقع
در س��ال های آغازین تاسیس خود ، فعالیتی در زمینه 
خودرو  س��ازی نداشت تا اینکه در سال 2002 میالدی 
با خریداری شرکت خودروسازی Tsinchuan   چین، 
نخستین جرقه های خودرو ساز شدن آن زده شده و سال 
2003 میالدی، س��الی بود که BYD رسما به جرگه 
خودرو س��ازان پیوس��ت . فعالیت در حوزه های انرژی و 
الکتریس��یته، باعث ش��د تا BYD تمرکز جدی روی 
تولید انواع خودرو های پاک داش��ته و افتخارات زیادی 
در این راه کسب کند که از جمله این افتخارات می توان 
به کس��ب جایگاه بزرگ ترین تولید کننده وسایل نقلیه 
برقی دنی��ا در س��ال 2015 و بزرگ ترین تولید کننده 
خودرو های پالگین  هیبرید جهان در سال 2016 اشاره 
کرد . هم اکنون BYD، سایت های تولیدی متعددی در 
سراس��ر دنیا داشته که نزدیک به 1۷میلیون متر مربع 
فضا دارند . همچنین تعداد کارمندان آن در سراسر دنیا، 

حدود 180 هزار نفر است . 

بیشترین فراوانی قاچاق و تقلب در 
»قطعات و لوازم بدنه« خودروها است

براس��اس سیاست های ش��رکت کرمان موتور باید 
به عنوان نماینده این شرکت برای هیوندای نیز مرکز 

خدمات پس از فروش مناسبی آماده کنیم. 
محم��د زارعی، نماینده مرک��زی کرمان موتور، در 
گفت وگ��و با پرش��ین خودرو ضمن اع��الم این خبر 
گف��ت: در ح��ال حاضر برای برند لیف��ان و جک هر 
دو بخ��ش ف��روش و خدم��ات پس از ف��روش را در 
نمایندگ��ی کد 1۷15 در اختیار داریم، اما برای برند 
هیوندای تنها بخش فروش فعال اس��ت که در آینده 

در حوزه خدمات این برند نیز تجهیز خواهیم شد. 
وی ادام��ه داد: نمایندگی دو برن��د جک و لیفان ما 
در کیلومتر 4 جاده مخصوص تهران-کرج و نمایندگی 
برند هیوندای نیز در بلوار سردار جنگل تهران واقع شده 
است.  زارعی افزود: نمایندگی کد 1۷15 با متراژ 4000 
متر مربع و حدود 1200 متر مربع فضای تعمیرگاهی 
در خدمت مشتریان وفادار کرمان موتور است.  وی در 
م��ورد زمان تجهیز مرکز خدمات پ��س از فروش برند 
هیوندای در نمایندگی خود گفت: براساس برنامه ریزی 
تا قبل از پایان س��ال از این مرک��ز بهره برداری خواهد 
شد.  مدیر نمایندگی 1۷15 کرمان موتور تصریح کرد: 
در م��ورد ف��روش قطعات و لوازم یدک��ی نیز با تجهیز 
ی��ک انبار ۷00 متری در مح��ل نمایندگی خود، تمام 
نیازهای مش��تریان و تعمیرگاه خود را برطرف کرده و 
از این بابت نیز مشتریان ما کمترین دغدغه ای نخواهند 
داش��ت.  وی در مورد وجود قطعات تقلبی و قاچاق در 
بازار گفت: متاسفانه وجود این قطعات برای مشتریان ما 
مخاطرات بس��یاری به وجود آورده و این جدای از ضرر 
مالی استفاده از قطعه بی کیفیت و تقلبی است که گاهی 

خسارات جبران ناپذیری به خودرو وارد می کند. 
 

بررسی نرخ تعرفه مواد اولیه بر 
هزینه تولید قطعه سازان

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی 
کشور می گوید که افزایش یکباره تعرفه واردات مواد اولیه 
قطعه سازان مسائل و مشکالتی را برای قطعه سازان داخلی 
ایج��اد کرده اس��ت که به دنبال راه��کاری در این ارتباط 
هستیم.  به گزارش خبر خودرو، احمدرضا رعنایی اظهار 
داش��ت: البته در این زمینه راهکارهایی پیش��نهاد ش��ده 
اس��ت تا مش��کالت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای 
قطعه سازی برطرف شود.  وی با اشاره به اینکه تعرفه برخی 
از مواد اولیه مورد نیاز در واحدهای قطعه س��ازی 5درصد 
بوده است، افزود: متاسفانه هم اکنون این رقم به 20درصد 
افزایش یافته، بنابراین در این راس��تا شرایطی به صورت 
موقت برای تأمین مواد مورد نیاز قطعه سازان در نظر گرفته 
شده تا مشکل تامین هزینه واحدها کاهش یابد.   وی در 
ادامه با توجه به مدیریت مطالبات قطعه س��ازان گفت: با 
وجود پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان، اما همچنان 
رقم باالیی از مطالبات باالی 120 روز شرکت ها باقی است 

که تاکنون پرداخت نشده است. 

اخبار

 گرانی فوالد بالی جان
خودروسازان می شود! 

 طی مدت کمتر از چند ماه قیمت فوالد رش��دی 
قابل توجه پیدا کرده، این افزایش 60 تا ۷0درصدی 
قیمت این احتم��ال را که قیمت خودرو نیز افزایش 

قابل مالحظه ای پیدا کند به وجود آورده است. 
به گ��زارش کارپ��رس، رئی��س اتحادی��ه آهنگران و 
صنعتگ��ران خ��ودرو تأکید ک��رد که افزای��ش قیمت 
صورت گرفت��ه در بازار فوالد موجب ش��ده مش��کالت 
بسیاری در عرصه تولید قطعات خودرو ایجاد شود. بالل 
امانی اظهار کرد: به طور طبیعی صنعت رابطه مستقیمی 
ب��ا ف��والد، ورق و آه��ن آالت دارد، ب��ر همین اس��اس 
کوچک ترین تغییر قیمت در عرصه قیمت فلزات موجب 
خواهد ش��د که صنایع متعددی تحت تاثیر قرار گیرند. 
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایس��نا، وی ادامه داد: 
اکنون به دنبال تغییرات صورت گرفته در قیمت آهن و 
فوالد، مشکالت متعددی برای ما ایجاد شده و بر همین 
اس��اس پیش��نهاداتی مبنی بر افزایش قیمت را مطرح 
کرده ایم اما با پیشنهاد ما موافقت نشده است، درحالی که 
وقتی قیمت آهن و ف��والد افزایش پیدا می کند قیمت 
تمام شده انواع خودرو و قطعات آن نیز دستخوش تغییر 
می ش��ود.  رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو 
همچنین اظهار ک��رد: به هر صورت اکن��ون با افزایش 
قیم��ت فلزات، چالش جدی برای ما ایجاد ش��ده و باور 
ما این است که باید مسئوالن در این زمینه فکری برای 
بهبود ش��رایط داشته باشند. در دوره ای برای رونق دهی 
به بازار مسکن به طور دستوری قیمت فوالد افزایش پیدا 
کرد، اما این تصمیم ضربه جبران ناپذیری به ما وارد کرده 
و قیمت تمام ش��ده مان را به ش��دت افزایش داده است.  
امان��ی با بیان اینکه با وجود ای��ن حجم افزایش قیمت 
ادامه فعالیت در عرصه قطعات خودرو با دش��واری های 
بسیاری مواجه اس��ت، گفت: اکنون همکاران ما یا باید 
هزینه ه��ای خ��ود را از سرمایه های ش��ان و پس اندازی 
که دارند تامین کنند یا دچار مش��کالت متعدد شوند. 
قطعا چنین روندی برای بلند مدت پاسخ نداده و موجب 
می شود بعد از دوره ای کوتاه یا تولیدات این بخش به طور 
کلی متوقف شود یا شاهد استفاده از کاالهایی با کیفیت 

پایین تر از این باشیم. 
وی همچنین اظهار ک��رد: باید فکری کرد تا قیمت 
فوالد به حالت س��ابق بازگردد. اکن��ون ما نمی توانیم 
کیفی��ت کار را کمتر از آنچه هس��ت، کنیم چرا که به 
هر حال خودرو و ایمنی آن از اهمیت بسیاری برخوردار 
اس��ت، اما بای��د به این نکته توجه داش��ت که کیفیت 
اتفاقی نیس��ت و باید برای رسیدن به آن هزینه شود. 
اکنون اگر تولیدکنندگان ما سود الزم را نداشته باشند 

رغبتی برای انجام تولیدات بیشتر نخواهند داشت. 

 
آیا طرح ال سی ریالی قطعه سازان 

گره کور مطالبات را می گشاید؟ 
هرچند انتق��ادات و گاه��ی راهکارهایی در خصوص 
موضوع س��رمایه در گردش و نح��وه پرداخت مطالبات 
قطعه سازان عنوان می شود، اما همچنان این جریان جزو 
دغدغه بسیاری از واحدهای قطعه سازی است، در چنین 
ش��رایطی است که مطرح می ش��ود برخی از واحدهای 
بزرگ قطعه س��ازی به واس��طه البی قوی در مدت زمان 
کمتری مطالبات ش��ان را دریاف��ت می کنند درحالی که 
همچن��ان بخش زی��ادی از واحدهای قطعه س��ازی به 
دلی��ل عدم برخورداری از ترنول مالی، ناگزیر به دریافت 
مطالبات در مدت زمانی بیش از 120 روز هس��تند. این 
جریان در حالی ادامه دارد که عنوان می شود معاون وزیر 
صنع��ت و معدن در اظهاراتی از مدیریت کلیه مطالبات 
باالی سه ماهه قطعه س��ازان صحبت به میان آورده که 
به نظر می رسد با توجه به وضعیت موجود قطعه سازان، 
ارائه چنین نظراتی جای بررسی و تامل بیشتری از سوی 
مسئوالن دارد.  به گزارش خبر خودرو، البته در این بین 
گاهی راهکارهایی از س��وی خودروسازان و قطعه سازان 
عنوان می شود که به نظر می رسد تاکنون هیچ یک نتیجه 
عملی را به دنبال نداش��ته است.  از جمله پیشنهاداتی 
که این روزها انجمن قطعه س��ازان ب��ا جدیت به دنبال 
اجرای آن است، طرح گشایش اعتبارات ریالی است که 
به گفته مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان، می تواند 
راهکار اساسی رفع مشکل پرداخت مطالبات قطعه سازان 
و رفع بخش��ی از مشکل سرمایه در گردش قطعه سازان 
باشد.  وی در گفت وگو با خبر خودرو با توجه به ارائه این 
طرح توس��ط انجمن قطعه سازان، از پیگیری جدی این 
پیشنهاد در اتاق بازرگانی تهران خبر می دهد و می گوید: 
در جلسات اتاق بازرگانی تهران به شدت به دنبال اجرای 
طرح گشایش ال سی ریالی هستیم.  وی عنوان می کند: 
هرچن��د این طرح مباحث فنی زیادی دارد اما تاکنون 
با مش��کالت جدی در این راس��تا مواجه نشده ایم، این 
در حالی است که بانک مرکزی معتقد است هیچ گونه 
مانعی برای اجرای گشایش ال سی ریالی وجود ندارد.  
دبیر انجمن قطعه سازان با توجه به عدم رعایت عدالت 
در پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان، می گوید: راهکار 
اساسی و نهایی تمامی این جریانات، بازشدن گشایش 
اعتباری ال سی ریالی است تا هزینه مالی توسط خود 
سازندگان مدیریت شود.  بیگلو با اشاره به جلسه ای که 
در ات��اق بازرگانی تهران با حضور معاونان وزیر صنعت 
و معدن برگزار ش��د، گفت: در این جلسه در خصوص 
مطالبات قطعه س��ازان عنوان ش��د که میانگین زمان 
پرداختی که خودروسازان به عنوان مطالبات قطعه سازان 
اعالم می کنند 90 روزه اس��ت که طبعا بر سر این عدد 

میانگین اختالف نظری وجود ندارد. 

تازه های خودرو

با بهترین سدان هیبریدی لکسوس آشنا شوید



این روزها با افزایش محسوس شمار کاربرانی روبه رو هستیم که حاضرند بابت 
خرید یک تلفن هوشمند مبلغی بیشتر از گذشته را پرداخت کنند. 

 RBC به گزارش دیجیاتو به نقل از گزارشی که یک مؤسسه تحقیقاتی به نام
Capital Markets انج��ام داده، بالغ بر نیمی 
از افرادی که در نظرس��نجی های صورت گرفته 
اعالم کرده اند قصد خرید آیفون 10 اپل را دارند، 
ظاهرا می خواهند گران ترین نسخه این موبایل را 

با باالترین ظرفیت ذخیره سازی تهیه کنند. 
نس��خه پایه آیفون 10 قیمت��ی برابر با ۹۹۹ 
دالر دارد ک��ه البته حافظه داخلی اش برابر با ۶۴ 
گیگابایت اس��ت و اگر عالقه مند به خرید نسخه 
۲۵۶ گیگابایت��ی آن باش��ید، باید بدانید که اپل 
1۵0 دالر بیش��تر از ش��ما طل��ب خواهد کرد و 
جالب اینکه ظاهرا خیلی ها راغب به خریداری این 
نسخه هستند. همانطور که می دانید اپل مدتی 
است که حداقل حافظه داخلی اسمارت فون های 

تولیدی اش را به س��طحی باالتر از قبل رسانده، با این همه گزارشات حکایت 
از آن دارند که کاربران به س��مت مدل هایی با ظرفیت های باالتر گرایش پیدا 
کرده اند. در مورد آیفون 10 نیز برای نخس��تین بار، شمار زیادی از کاربران از 

عالقه من��دی خود برای خرید مدل بهره مند از باالترین حافظه خبر داده اند و 
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم ۵۷ درصد از آنها به خرید نسخه ۲۵۶ گیگابایتی 
عالقه مندی نش��ان داده اند. این در حالی اس��ت که تنها ۴۵ درصد از کاربرانی 
که برای خرید آیفون 8 ابراز عالقه مندی کرده 
بودند اعالم داشتند که می خواهند نسخه ۲۵۶ 
گیگابایتی اش را خریداری کنند. نکته دیگری 
که باید اشاره کنیم آنکه تقاضا برای آیفون 10 
به مراتب بیشتر از آیفون های 8 و 8پالس است 
و از میان کل خریداران نس��خه های جدید این 
اس��مارت فون ۴۳ درصدش��ان خواستار خرید 
مدل 10 هس��تند. اما جدای از این موضوع به 
نظر می آید که شمار زیادی از خریداران آیفون 
10 تمای��ل دارند که به رغم باالتر بودن قیمت، 
بهترین نسخه از آن را تهیه کنند و این یعنی در 
ماه های آتی متوسط قیمت آیفون افزایش قابل 
توجهی پیدا خواهد ک��رد. طبق این پژوهش، 
جذاب ترین ویژگی آیفون 10 هم همانطور که در خبرها خواندید قابلیت شارژ 
بی سیم آن است که البته در دو نسخه دیگر آیفون های تازه معرفی شده اپل 

نیز یافت می شود. 

کارشناسان معتقدند بهبود فضای کس��ب و کار و ایجاد رونق در بخش های 
مختلف اقتصادی الزمه ایجاد اش��تغال پایدار و رفع معضل بیکاری اس��ت. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه 

شش��م توسعه در برنامه تیتر امشب در خصوص 
علت افزایش آمار بیکاری در کشور اظهار داشت: 
طی چند سال گذشته رکود در همه بخش های 
اقتصادی رخ داده و این امر مانعی در برابر ایجاد 
اشتغال بوده است. وی ادامه داد: در برنامه ششم 
برای خروج از رکود قوانینی را پیش بینی کردیم 
و مقرر شده ۷۷0هزار میلیارد تومان برای ایجاد 
1.۵ میلیون شغل سرمایه گذاری شود. ما اعتقاد 
داریم س��االنه 1.۲ میلیون متقاضی جدیدالورود 
به بازار کار داریم، ولی دولت به یک میلیون نفر 
اعتقاد دارد. در برنامه ششم پیش بینی کم کردن 
0.8 درص��دی نرخ بیکاری را در س��ال کرده ایم. 
برای تحقق این امر باید بین 1.۳ تا 1.۵ میلیون 

شغل ایجاد کنیم و این غیر  از آمار بیکاران قبلی است. نماینده مجلس شورای 
اس��المی تصریح کرد: در سال 1۳۹۵ باید 1.۳ میلیون شغل ایجاد می شد که 
۶۵0هزار ش��غل ایجاد شد و این یعنی ۶۵0 هزار به بیکاران اضافه شده است. 

در کل باید گفت از برنامه ای که برای اش��تغال تدوین کردیم عقب هس��تیم. 
حاجی بابایی در خصوص طرح اش��تغال فراگیر گفت: در کشور ظرفیت تولید 
1.۴ میلیون شغل وجود دارد ولی ما این کار را نمی توانیم انجام دهیم. در این 
راس��تا نباید هیچ طرحی خارج از برنامه ششم 
توسعه شکل بگیرد، چراکه در خصوص اشتغال 
و مس��ائل دیگر تعاریف کامل در برنامه ششم 
آمده است. وی افزود: در پایان اسفند نقدینگی 
کش��ور 1۳00میلیارد تومان بوده است چطور 
ما نمی توانیم از این مق��دار 1۹0 هزار میلیارد 
را برای ایجاد اش��تغال به جری��ان اندازیم؟ در 
خصوص کاهش نرخ سود بانکی، بانک ها ابتدا 
قراردادها را با نرخ س��ود قبلی تمدید کردند و 
س��پس نرخ جدید ابالغ شد که در این صورت 
نمی توان انتظار داشت نقدینگی به بخش تولید 
برود. حاجی بابایی اظهار داشت: در سال 1۳۹۶ 
ما به طور مفصل برای سرمایه گذاری در جهت 
ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف برنامه داشتیم و بسیاری از قوانین اصالح 
 ش��د، اما وقتی بخش مس��کن که ۲۷درصد س��بد کاال را تشکیل داده منفی

 1۳.۵ درصد اشتغال دارد معلوم است آمار اشتغال باال نمی رود. 

  دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات معاونت علمی گفت که باید 
درصدد باشیم با همکاری وزارت ارتباطات و با حمایت از ایجاد مراکز نوآوری 

روستایی از توسعه اشتغال در این مناطق حمایت کنیم. 
ب��ه گزارش اقتص��اد ایران، مه��دی فقیهی با 
بیان اینکه ایران به س��هم خود در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در دنیا دس��ت نیافته است، 
اظهار کرد: براساس آن چیزی که پیش بینی شده 
اس��ت و نهاده��ای بین الملل��ی ب��ر آن صح��ه 
می گذارند، بخ��ش اطالعات و ارتباطات با توجه 
به س��هم یک درصدی از جمعیت دنیا به جایگاه 

مطلوبی در این حوزه دست نیافته است. 
وی افزود: غالب اعتبارات در دسترس در حوزه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات، در حال حاضر در 
حوزه ارتباطات اس��ت. به این معنی که س��هم 
عمده بخش ICT کشور که چیزی در حدود ۹0 
درصد است، در حوزه CT)زیرساخت ارتباطی و 

شبکه( توزیع می شود. فقیهی نسبت سرمایه گذاری ها در بخش CT  )فناوری 
ارتباطات( و IT را در دنیا تقریباً برابر خواند و گفت: پیش بینی ش��ده است در 
چند س��ال آینده این سهم تغییر کند، به این منظور که ۹0 درصد نرم افزار و 

خدمات و محتوا تخصیص داده ش��ود و تنها حدود 10درصد به زیرس��اخت و 
ش��بکه اختصاص یابد. دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای 
مجازی معاونت علمی با تأکید بر اهمیت ش��ناخت بازار ICT دنیا و وضعیت 
تقس��یم بندی این بازار براساس نرم افزار محتوا 
و زیرساخت شبکه ادامه داد: برخی کشورهای 
توسعه یافته که اس��اس اقتصاد خود را بر مبنا 
و بس��تر فناوری اطالعات و کاربردهای آن قرار 
داده اند، رشد خود را در توسعه اکوسیستم های 
اس��تارت آپی و حمای��ت از ش��کل گیری یونی 
کورن ه��ا Unicorn Startup(؛ غول ه��ای 
فناوری که رشد سریعی دارند و به ارزش بیش 
از یک میلی��ارد دالر می رس��ند (پیداکرده اند 
و توانس��ته اند با تشکیل چند یونیکورن بزرگ 
از ش��رکت های نوپا و کوچک فناوری اطالعات 

حمایت کنند. 
وی ابراز کرد: ستاد توسعه فناوری اطالعات، 
ارتباط��ات و فضای مج��ازی معاونت علمی، با تغییر رویک��رد اتفاق افتاده در 
اکوسیستم فناوری اطالعات در دنیا، برنامه هایش را مبتنی بر این تغییر پارادایم 

و در قالب هفت برنامه اصلی دنبال می کند. 

رئیس کمیس��یون اصل ۴۴ قانون اساس��ی در مجلس با تشریح نشست 
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، از آماده سازی گزارش اجرای 

قانون بهبود کسب و کار در مجلس خبر داد. 
به گ��زارش ایبنا، حمیدرض��ا فوالدگر درباره 
نشس��ت کارگ��روه اش��تغال مولد کمیس��یون 
ویژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ مجلس، اظهارداشت: 
بخشی از جلسه به بررسی گزارش اجرای قانون 
بهبود کس��ب و کار با حضور کارشناس��ان مرکز 
پژوهش ها اختصاص یافت که مجلس ش��ورای 

اسالمی در حال آماده سازی آن است. 
فوالدگ��ر با بیان اینکه در حال آماده س��ازی 
گزارشی در مورد اجرای قانون رفع موانع تولید 
که دو س��ال پیش ابالغ ش��ده هستیم، گفت: 
معاونت نظارت مجلس ش��ورای اسالمی قبل از 
تشکیل کمیسیون ویژه در حال آماده سازی این 

گزارش بود که با دس��تور رئیس مجلس ادامه آن به کمیسیون ویژه سپرده 
شد. 

 رئیس کمیس��یون اصل ۴۴ قانون اساس��ی با بیان اینکه در حال حاضر از

 ۲۹ ماده این قانون ۲۳ ماده آن بررسی شده است، به خبرگزاری خانه ملت 
گفت: مواد باقی مانده نیز در جلسات آینده آماده و سپس گزارش کمیسیون 
در خصوص نحوه اجرای قانون بهبود کسب و کار آماده و در کنار آن رتبه بندی 
جهانی کشور در فضای کس��ب و کار و عوامل 

محیطی کسب و کار بررسی می شود. 
ای��ن نماینده مجلس با اش��اره به اینکه در 
خصوص نح��وه تحقق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی که مقرر ش��ده بود تا سه قوه درگیر 
این مس��ئله شوند و ش��ورای مرکب از معاون 
اول رئیس جمه��ور، معاون اول قوه قضاییه و 
نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی تشکیل 
شود، اضافه کرد: این شورا تنها یک بار تشکیل 
شده و زمانی که شورای ستاد اقتصاد مقاومتی 

تشکیل شد این قانون پیشرفتی نداشت. 
وی ادامه داد: به دنبال این هس��تیم که این 
قانون اجرا شود، در ستاد اقتصاد مقاومتی تنها 
قوه مجریه حضور دارد، اما در قانون آمده که هر سه قوه در خصوص اجرای 
سیاست های مقاومتی تمام توان خود را به کارگیری کنند؛ یک گزارش نیز در 

این زمینه در حال آماده سازی است. 

بهبود فضای کسب و کار الزمه کاهش بیکاری استبخت بیشتر مدل 11۴۹ دالری آیفون 10 برای فروش  گزارش وضعیت اجرای قانون کسب و کارتسهیل فضای کسب و کار برای استارت آپ ها

افزایش س��ود بسیار خوب است، اما عالوه بر این باید بپرسیدآیا گردش 
وجوه نقد حاصل از س��ود نیز افزایش می یابد؟ گردش وجوه نقد حاصل از 
سود در نخستین بخش صورت گردش وجوه نقد یافت می شود که یکی از 
سه صورت مالی اصلی موجود در گزارش مالی است. صورت گردش وجوه 
نقد با توضیحاتی در مورد گردش وجوه نقد حاصل از سود شروع می شود. 
حس��ابداران اصطالح گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی را به 
کار می برند که به عقیده  من، تقریبا مانند گردش وجوه نقد ناشی از سود 
اس��ت. از ذکر اصطالح س��ود، مانند نام وبا، در گزارش های مالی خارجی، 
اجتناب می شود. لذا ممکن است فکر کنید حسابداران عبارت گردش وجوه 
نقد ناشی از درآمد خالص را به کار می برند. اما نه، نام اصلی آن در صورت 
گردش وجوه نقد، اصطالح گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی 
است. فعالیت های عملیاتی، به سادگی به درآمد حاصل از فروش و هزینه ها 

اطالق می شود، که عملیات سودآور مؤسسه اند. 
تقریباً کلی��ه  هزینه ها برای گردش وجوه نقد، بد هس��تند به جز یکی: 
استهالک. هزینه  اس��تهالک واقعاً برای گردش وجوه نقد خوب است. هر 
سال مؤسسه بخشی از بهای تمام شده  دارایی های ثابت خود را، از طریق 
وصول وجه نقد حاصل از فروش، در طی سال، به وجه نقد تبدیل می کند. 
به طور کلی دارایی های ثابت به تدریج مورد استفاده قرار می گیرند و فرسوده 
می شوند، لذا هر سال بخشی از بهای تمام شده  دارایی های ثابت به صورت 
هزینه  اس��تهالک ثبت می ش��ود و هر سال مؤسسه وجه نقد آن را بازیابی 
می کند. لذا هزینه  استهالک سود را کاهش می دهد، اما گردش وجوه نقد 
را افزای��ش می دهد. اما درآمد خالص به عالوه  اس��تهالک، معادل گردش 
وجوه نقد حاصل از سود نیست مگر در یک سناریو تخیلی که در آن سایر 
دارایی های عملیاتی ش��رکت )مخصوصا حساب های دریافتنی و موجودی 
کاال( و کل بدهی های عملیاتی )حساب های پرداختنی و هزینه های معوق 

پرداختنی( در طی سال افزایش یا کاهش نیابد. 
مثال شرکتی با درآمد حاصل از فروش ساالنه باالتر، معموال سبب می شود 
حساب های دریافتنی اش افزایش یابد. مؤسسه ممکن است موجودی کاال 
را افزایش دهد که موجب مصرف وجه نقد می ش��ود. ممکن است مؤسسه 
مانده های هزینه های پرداخت نش��ده را در پایان سال افزایش دهد که در 
این صورت وجه نقدش را حفظ می کند. در نخستین بخش صورت گردش 
وجوه نقد این تغییرات خالصه ش��ده است که بر گردش وجوه نقد حاصل 

از سود تأثیر می گذارد. 
سوال کلیدی این است: آیا گردش وجوه نقد حاصل از سود تقریبا همان 
مقدار تغییر می کند که درآمد خالص تغییر کرده اس��ت، یا به دلیل تغییر 
گردش وجوه نقد که باالتر یا پایین تر از تغییر در درآمد خالص است، چنین 

وضعیتی طبیعی است؟ 
به عنوان یک قاعده کلی، رش��د ف��روش، در کوتاه مدت، به ضرر گردش 
وجوه نقد حاصل از س��ود اس��ت. مؤسس��ه باید حس��اب های دریافتنی و 
موج��ودی کاالی خود را افزایش ده��د و این افزایش به گردش وجوه نقد 
لطمه می زند اگرچه، در خالل دوره رشد مؤسسه، حساب های پرداختنی و 
هزینه های معوق پرداختنی افزایش می یابند، که به گردش وجوه نقد کمک 
می کن��د. در اکثر موارد که دارایی ها افزای��ش می یابد، در نتیجه بدهی ها 
کاهش می یابد و گردش وجوه نقد حاصل از س��ود تحت تأثیر این شرایط 

قرار می گیرد. 

قویاً توصیه می کنم گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی را 
با درآمد خالص دو س��ه س��ال گذشته مقایسه کنید. آیا گردش وجوه نقد 
حاصل از سود تقریباً همان درصد از درآمد خالص، در هر سال است؟ این 
روند چگونه اس��ت؟ برای مثال، س��ال گذشته گردش وجوه نقد حاصل از 
س��ود ممکن است ۹0درصد درآمد خالص باش��د. اما امسال ممکن است 
به ۵0درصد افت کرده باش��د. )ماشین حس��اب خود را در آورید و گردش 
وجوه نقد حاصل از سود را به سود )درآمد خالص( تقسیم کنید، مؤسسه 
این نس��بت را گزارش نکرده است.( در این شرایط، سود شرکت، در همان 
مرحله س��ال قبل، به گردش وجوه نقد تبدیل نمی شود. گردش وجوه نقد 
حاصل از سود، در یک سال، واقعا قابل مقایسه با گردش وجوه نقد حاصل 
از سود در بلند مدت نیست. شاید مؤسسه زیرساخت خوبی برای پشتیبانی 
سطوح باالتر فروش داشته باشد، اما مجددا روند نزولی، گردش وجوه نقد 
حاصل از سود مشکالت کوتاه مدتی را سبب می شود که مؤسسه باید با آن 

دست و پنجه نرم کند. 
گردش وجوه نقد حاصل از سود شاید قطره ای از دریا باشد. در حقیقت 
گردش وجوه نقد حاصل از سود ممکن است منفی باشد؛ برای ایجاد سود، 
ممکن اس��ت ش��رکت از ذخایر وجه نقد خود استفاده کرده باشد. ممکن 
است وجه نقد را بین مالکان توزیع نکند و شاید سرمایه را از طریق وام و 
حقوق صاحبان سرمایه تأمین کند و وجه الزم را برای جایگزینی و توسعه 
دارایی های ثابت خود فراهم کند. گردش وجوه نقد حاصل از س��ود اندک، 
در موارد نادر، موجب بروز تردیدهایی در مورد کیفیت سود می شود که به 
اعتبار درآمد خالص )س��ود( گزارش شده لطمه می زند. گردش وجوه نقد 
حاصل از سود، در اکثر موارد اندک است، زیرا حساب های دریافتنی حاصل 
از فروش وصول نشده اند و چون مؤسسه در موجودی کاالی خود افزایش 
بسیاری ایجاد کرده است، این افزایش در مورد اینکه آیا همه حساب های 
دریافتنی وصول ش��ده اند یا کل موج��ودی کاال به قیمت معمول فروخته 
خواهد ش��د موجب بروز سواالت بسیار می ش��ود. فقط زمان همه چیز را 
ثابت خواهد کرد اما باید مراقب باشید، مخصوصا مراقب عدد سود )درآمد 
خالص( که موسس��ات آن را بیش��تر یا کمتر از آنچه غالبا هست گزارش 

می کنند. 
تحلیل و بررس��ی گردش وجوه نقد حاصل از زیان  )به جای س��ود( نیز 
بس��یار حائز اهمیت است. هنگامی که شرکت زیان س��االنه ای را گزارش 
می کند به جای س��ود فورا این س��وال به ذهن خطور می کند که با ذخایر 
نقدی شرکت فرصت کافی برای انتقال از ستون زیان به ستون سود فراهم 
خواهد شد. وقتی مؤسسه در وضعیت زیان است )برای مثال سال های اولیه 
ش��روع کار مؤسس��ه( و گردش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 
منفی است، به مانده نقدی شرکت توجه کنید و اینکه چه مدت مؤسسه 
می تواند به روند کار خود ادامه دهد، تا اینکه باالخره به س��وددهی برسد. 
تحلیلگران سهام اصطالح نرخ سوخت را برای مشخص کردن اینکه مؤسسه 
چه مقدار گردش وجوه نقد خروجی در هر دوره صرف کرده است، به کار 
می برند. این معیار را بدین جهت به کار می برند که ببینند مؤسسه، در هر 
دوره، چه مقدار وجه نقد به تراز نقدی خود واریز می کند. س��وال کلیدی 
اینجاست که آیا مؤسسه وجه نقد کافی در دست دارد تا به روند کار خود 
ادامه دهد تا شروع به ایجاد گردش وجوه نقد حاصل از سود مثبت کند و 
اگر چنین نیست، از کجا وجه نقد کسب می کند تا اینکه بتواند سود ایجاد 

و آن را در دفاتر خود ثبت کند و بتواند از این نقدینگی استفاده کند. 
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خانواده ای در آمریکا، پس از چهار س��ال توانس��ته  استارت آپ خود را که از 
مواد بازیافتی و سازگار با محیط  زیست برای تولید پوشاک استفاده می کند، به 

سودآوری قابل  توجهی برساند. 
در نگاه اول، فاهرتی )Faherty( برندی مشتری پس��ند است که لباس های 
س��احلی تولید می کند و فروش��گاه هایش در سواحل پرجمعیت شرق و غرب 
آمریکا واقع  ش��ده اند، اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم، متوجه می ش��ویم این 
برن��د ع��الوه بر اینکه محصوالت خ��ود را از پارچه هایی تولی��د می کند که از 
پالس��تیک های بازیافتی تهیه شده اند، به روش های مختلف دیگر نیز پایبندی 

خود را به ارزش های اخالقی و حقوق بشر ثابت کرده است. 
به گزارش زومیت، فاهرتی توس��ط یک خانواده تأس��یس  شده است و اداره 
می شود؛ الکس و مایک فاهرتی برادرهای دوقلو، مادرشان نینی نوریس و همسر 
الکس، کری فاهرتی، مؤسسان اصلی این برند هستند. استارت آپ پوشاک آنها 

تالش می کند بدون هیاهو، روند پایداری را در تولید پوشاک توسعه دهد. 
کری می گوید: اغلب مشتریان ما به این دلیل که لباس ها از پالستیک های 
بازیافتی تولید می شوند، آنها را خریداری نمی کنند، بلکه آنها به طراحی لباس ها 
عالقه مندند. به همین دلیل ما تالش می کنیم با حفظ هدف اصلی مان، کیفیت 
محصوالت و طراحی آنها را هم در سطح باالیی نگه داریم، زیرا این چیزی است 

که مصرف کنندگان را جذب می کند. 
کری در رش��ته حق��وق درس  خوانده و مدارک تحصی��الت عالی خود را از 
دانش��گاه های ییل و پپرداین دریافت کرده اس��ت. او که در ۲0 س��فر خود به 
مناطقی نظیر ارمنستان، آذربایجان، اوگاندا، برمه، رواندا و نیجریه در مورد نقض 
حقوق بشر و مشکالت اجتماعی تحقیقات زیادی انجام داده، اولویت های خود 

را به وضوح و روشنی بیان می کند: 
م��ا تنها با کارخانه های��ی کار می کنیم که به اصولی اخالق��ی وفادارند. این 

موضوع نخستین و مهم ترین اولویت برند ما است. 
به همین دلیل مایک که پیش ازاین برای رالف لورن کار می کرد، حاال زمان 
زیادی را  )درمجموع دو ماه در س��ال( در جاده ها می گذراند تا از کارخانه های 
مختلف بازدید کند و به طراحان، خیاط ها و کارگران سر بزند. برند فاهرتی از 
رؤیای دیرینه مایک برای راه اندازی یک اس��تارت آپ خرده فروشی ظهور کرده 
است. مایک حتی در زمان کالج، یک مقاله ۲000 کلمه ای در مورد اداره یک 
شرکت تولیدی پوشاک نوشته بود. در سال ۲01۳، پس از ساعت ها کار کردن 
در نمایندگی های رالف لورن، او و الکس با الهام از آموزش هایی که در نیوجرسی 
دیده بودند باالخره تصمیم گرفتند استارت آپ فاهرتی را راه اندازی کنند. مایک 
یک سال تمام را صرف تحقیقات برای یافتن بهترین گزینه های تولیدی کرد. 

البت��ه محصوالت آنها ارزان قیمت نیس��تند و خود آنها ه��م به این موضوع 
واقف اند. 

کری می گوید:  »متوسط سن مشتریان ما ۳0 سال به باال است. اما موضوع 
فقط س��ن مشتریان نیست، بلکه این است که آنها به کیفیت لباس ها اهمیت 

می دهند.«
این برن��د در تولید پارچه ها عالوه بر پالس��تیک های بازیافتی، از رنگ های 

طبیعی و پنبه ارگانیک هم استفاده می کند. 
الکس می گوید: ما تا آنجا که بتوانیم از موادی استفاده می کنیم که با محیط  
زیس��ت س��ازگارند. پنبه ارگانیک در ۷۵درصد از موارد ب��ه طراحی ها جواب 
می دهد. ما حداکثر تالش مان را می کنیم تا گزینه هایی انتخاب کنیم که برای 
مردم و س��یاره ای که در آن زندگی می کنیم، بهترین گزینه ها باشند. درحالی  
که طرفداران برندهایی مثل پاتاگونیا، ریفورمیشن و مایت، صنعت پوشاک را به 
چالش کشیده اند، برای ما مهم این است که برندمان، هدفی باالتر از سودآوری 

داشته باش��د. ما می خواهیم قدم مثبتی برای زندگی مردم برداریم. هدف مان 
فقط خریدوفروش سریع نیست. قصد داریم کاری کنیم که دنیا را به شیوه ای 
مثبت تحت تأثیر قرار دهد. آنها کامال آگاهند که برای رسیدن به هدف شان، 
باید صبر داشته باشند و روی بلندمدت حساب کنند. الکس که سوابق شغلی 
خوب��ی در بخش خصوصی دارد، امور مالی ش��رکت را اداره می کند. فاهرتی از 
بوت اس��ترپینگ اس��تفاده کرده و موردحمایت مالی دوستان و فامیل است و 

البته چندین سرمایه گذار فرشته هم از آن پشتیبانی می کنند. 
اخیراً فاهرتی یک سیاس��ت ب��زرگ مالی را تصویب کرد و به اجرا رس��اند. 
این ش��رکت در طول یک ماه مبلغ ۵0هزار دالر به یک پروژه مدرسه س��ازی 

در هائیتی اهدا کرد؛ شهری که قرار است کاتالوگ پاییز آنها را پوشش دهد. 
ما همیش��ه در پی تصمیمات مالی پرمنفعت نیستیم. دقیقا ۵درصد از کل 
فروش مان را تا به امروز به این پروژه اختصاص داده ایم. بله، ما هم یک شرکت 
هستیم و دوست نداریم به سقوط و شکست فکر کنیم. اما واقعا حس می کردیم 
این پروژه ارزش��ش را دارد. امس��ال، این اس��تارت آپ چهار ساله به سودآوری 
بهتری رسیده است. طبق گفته الکس، آنها در چند سال گذشته بیشتر درآمد 
خود را به کسب وکارش��ان بازگردانده اند، اما در س��ال جاری توانسته اند بیشتر 
مش��کالت پیشین را پشت سر بگذارند. گزارش های مالی او نشان می دهد که 
درآمد س��ال جاری آنها 1۵میلیون دالر بوده، یعنی از نخستین سال تأسیس 
اس��تارت آپ، درآمدشان هرسال دو برابر شده اس��ت. فروش آنها از روش های 
مختلفی صورت می گیرد: تجارت الکترونیک، ش��ش فروشگاه خرده فروشی و 
عمده فروشی، کانال های فروش آنها هستند. گرچه آنها تمایز خود را با دیگران 
به اثبات رسانده اند، اما می دانند که هنوز بازیکنان کوچکی در بازار بزرگ رقابتی 
پوشاک ساحلی هستند. درواقع، باوجود همه تالش شان برای شکل دهی یک 

برند پایدار، الکس از محدودیت های این صنعت به خوبی اطالع دارد: 
۹ درصد از صنعت پوشاک هیچ اهمیتی به محیط زیست نمی دهد و بازاریابی 
در این زمینه نتیجه زیادی نخواهد داشت. ما یک استارت آپ کوچک هستیم و 
خیلی سخت است که بخواهیم رویه یک صنعت را تغییر دهیم، ولی مشتریان 
به تدریج آگاهی بیشتری پیدا می کنند و همین به ما انگیزه می دهد کارمان را 

ادامه دهیم. 
همچنان که شرکت رشد بیشتری پیدا می کند، الکس متوجه شده است که 
آنها چطور می توانند از قدرت خرید خود برای تأثیر و نفوذ در صنایع کشاورزی 

)مثال پنبه ارگانیک( استفاده کنند و شرایط کارخانه را بهبود دهند.
 کری که به تازگی مادر ش��ده اس��ت، می گوید: اکثر مردم نمی دانند که ما 
هنوز یک تیم کوچک هس��تیم. ما خیلی کار می کنیم، شش فروشگاه داریم؛ 
عمده فروشی و تجارت الکترونیک و خرده فروشی. استارت آپ ما هنوز نوپا است. 
وقتی که امکانات و منابع بیش��تری به دس��ت آوریم، اهداف خود را گسترش 

می دهیم و با جدیت بیشتری مسائل محیط زیست را پیگیری می کنیم. 
این شرکت خانوادگی در قدم بعدی خود باید روی محتوایی که ارائه می دهد 
متمرکز ش��ود، چراکه آنها قصد دارند پاییز امس��ال مجله ای منتشر کنند که 
سفرها، شخصیت های جالب و متفاوت و سبک زندگی عالی را به تصویر خواهد 

کشید. 
الکس در پایان مصاحبه می گوید: »هدف نهایی ما این نیست که فقط لباس 
تولید کنیم، بلکه می خواهیم تجربیاتی برای مش��تریان خلق کنیم که به آنها 

احساس سرزندگی بیشتر، ذهنی باز و روابطی قوی تر هدیه می کند.«
آنچه دیدیم نمونه ای از نسل جدید برندهای خرده فروشی است. آنها فقط به 

خریدوفروش کاال فکر نمی کنند. 
FORBES :منبع

به نظر می رسد تیم مدیریت سرگرمی های تعاملی سونی شاهد تغییراتی در تیم 
مدیریتی خود است زیرا اندرو هاوس، مدیرعامل جهانی این واحد از کمپانی ژاپنی به 
تازگی از سمت خود کناره گیری کرده است. سونی این خبر را طی کنفرانسی خبری 
اعالم کرد و گفت که جان کودرا، نایب رئیس فعلی سرگرمی های تعاملی سونی وظایف 
اندرو هاوس را برعهده خواهد گرفت. 
 به گزارش دیجیاتو به گفته سونی، اندرو هاوس همچنین از نایب رئیسی
 Sony Corporation نیز کناره گیری می کند، اما تا پایان سال جاری میالدی به عنوان 
یکی از اعضای هیأت مدیره این کمپانی باقی خواهد ماند تا روند انتقال وظایف، به 
درستی انجام شود. هاوس در بیانیه تازه خود می گوید: »پلی استیشن بخش مهمی 
از زندگی من برای بیش از 20 سال بوده، اما حاال که تجارت به موفقیتی رکوردشکن 
رسیده، زمان آن است تا به دنبال چالش های تازه بروم.«
کاز هیرای، مدیرعامل سونی نیز می گوید که وقتی رهبری سرگرمی های کامپیوتری 
سونی را در سال 2011 به اندرو هاوس سپرد، مطمئن بود تجارت پلی استیشن را به 
دستان توانمندی سپرده و هاوس نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. 
اندرو هاوس به مدت 27 سال در بخش های گوناگون سونی فعالیت کرده است. وی 
پیش از تأسیس واحد پلی استیشن در سونی حضور داشت و عرضه تمام کنسول های 
این شرکت را شاهد بوده است. هاوس پیش از انتخاب به عنوان مدیرعامل سرگرمی های 
تعاملی سونی در سال 2011، در سمت مدیرعامل شعبه اروپای سرگرمی های کامپیوتری 
سونی فعالیت داشت. 
 

آیا افزایش سود سبب افزایش گردش وجوه نقد می شود؟  درآمد میلیون دالری برند خانوادگی تولید پوشاک 
سازگار با محیط زیست

 اندرو هاوس
مدیرعامل سرگرمی های 
تعاملی سونی استعفا کرد
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یادداشـتنگاه

برآوردهای انجام ش��ده نش��ان از این دارد که موفقی��ت آیفون 10 افزایش 
درآمد ۴میلیارد دالری را برای سامس��ونگ در مقایس��ه با گلکس��ی اس 8 به 

ارمغان خواهد آورد. 
اپل و سامس��ونگ را باید دو بازیگر اصلی دنیای گوشی های هوشمند خواند 
ک��ه همواره به عنوان دو رقیب با یکدیگر برای فروش بیش��تر مبارزه کرده اند. 
ام��ا آیفون 10 را باید نقطه عطفی در روابط این دو کمپانی خواند، چراکه هر 
دو کمپانی به نوعی به دنبال موفقیت پرچمدار جدید اپل هستند. آیفون 10 
به عنوان نسخه مخصوص دهمین سالگرد عرضه آیفون به بازار از قطعات تولید 
شده توسط سامسونگ بهره می برد، از این رو کمپانی کره ای نیز برای افزایش 

درآمدزایی خود چشم به موفقیت آیفون 10 دوخته است. 

درآمد نجومی سامسونگ از فروش 
آیفون 10 اپل! 

اپل دیروز اعالم کرد که گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال ۲01۷ را 
روز 11 آبان منتش��ر خواهد کرد. اپل روز دوشنبه اعالم کرد که گزارش مالی 
مربوط به فصل چهارم س��ال مالی ۲01۷ یا فصل سوم سال ۲01۷ را روز 11 
آبان منتش��ر خواهد کرد. انتظار می رود گزارش مالی مربوط به تابستان سال 
۲01۷ اپل ش��امل نخس��تین آمار مربوط به فروش آیفون 8 و آیفون 8 پالس 
اپل باش��د. براساس اطالعات ارائه ش��ده، انتظار می رود تیم کوک، مدیرعامل 
اپل و لوکا مائیس��تری، مدیر ارش��د مالی این کمپانی طی مراس��م مربوط به 
ارائه گزارش مالی، آمار های عملکرد سه ماهه اپل را ارائه کنند. کوپرتینویی ها 
انتظار دارند در ادامه فصل موفق بهار که با فروش بیش از ۴1 میلیون دستگاه 
آیفون همراه بود، تابستان سال جاری نیز آمار فروش آیفون چشمگیر باشد.

 اپل گزارش مالی تابستان 2017 را 
11 آبان منتشر می کند

پیمان احمدی
DBA با گرایش مدیریت استراتژیک



ام��روزه ب��رای واردک��ردن ط��رح ی��ا 
محصول��ی تازه به ذه��ن، فضاهای خالی 
بس��یار کمی باقی مانده اس��ت، به همین 
دلی��ل ابتدا باید باور پیش��ین را از ذهن 
خ��ارج ک��رد و جایگاهی را ک��ه رقبا در 
ذهن اشغال کرده اند تغییر داد و درواقع 
فضایی خالی ایجاد کرد. ش��یوه اساسی 
ب��رای بازاریابی باید در جهت دس��تیابی 
ب��ه  »تغییر جایگاه رقابت« باش��د. اصل 
برنامه بازس��ازی جای��گاه رقابتی برند به 
درک مفه��وم، کاال ی��ا ش��خص موجود 
برمی گردد. هیچ گاه نباید از مبارزه کردن 
هراس داشت، چراکه مردم دوست دارند 
ترکیدن حباب را تماش��ا کنند. در ادامه 
ب��ه نق��ل از هورموند، به بررس��ی موارد 
واقعی بازس��ازی جای��گاه رقابت��ی برند 

می پردازیم. 

تغییر جایگاه آسپرین
تایلن��ول در تبلیغی ح��دود ۶۰ کلمه 
در توضی��ح اس��تفاده از آس��پرین برای 
میلیون ها نفری که نباید آسپرین مصرف 
کنند، به  کار برده است و در انتها به اسم 
محصول تبلیغ ش��ده می پ��ردازد. پس از 
آغاز فروش اس��تامینوفن، امروزه تایلنول 
برند شماره یک در دسته مسکن هاست. 
تغییر جایگاهی س��اده، اما کارا توانست 
کاری مه��م علیه نهادی مانند آس��پرین 
صورت ده��د و به عبارتی تایلنول حباب 

آسپرین را شکست. 
)lenox(   تغییر جایگاه لناکس

جه��ت مؤثر واقع ش��دن ش��یوه تغییر 
جایگاه، درباره محصول خودتان صحبت 
نکنی��د؛ درباره محص��ول رقیب صحبت 
کنید. به عنوان مث��ال به آگهی زیر توجه 

کنید: 
 ،)Royal Doulton(رویال دالتون« 
ترنت   اس��توک-آن-  چین��ی  ظرف های 
در  انگلس��تان   )Stock-on-Tremt(
مقابل لناکس، ظرف ه��ای چینی پومونا  

)Pomona(  نیوجرسی.«
روی��ال دالتون با ای��ن آگهی، ۶ درصد 

افزایش س��هم بازار را به دست آورد زیرا 
آنه��ا دریافته بودند که تنه��ا بیان اینکه 
محصول ش��ان چینی مرغوب انگلیس��ی 
است، کافی نیست و برند رقیب )لناکس( 
نخستین برند در ذهن است. اسمی مانند 
لناکس باعث می ش��ود خریدار فکر کند 
ای��ن کاال از انگلس��تان می آی��د. رویال 
دالتون باعث شد جایگاه لناکس درجایی 
که واقعا به آن تعلق داش��ت، بازس��ازی 

شود؛ یعنی پومونا نیوجرسی. 
تغییر جایگاه نوشابه آمریکایی

در آگه��ی بیان می ش��ود ک��ه »اغلب 
نوش��ابه های آمریکای��ی به نظر روس��ی 
می آیند« و در ادامه اسم نوشابه ها و اینکه 
س��اخت کجا هس��تند آورده ش��ده و در 
نهایت چنین گفته می شود »استولیکنایا  
)Stolichnaya(  متفاوت اس��ت، واقعا 

است.«  روس��ی 
برچسب  روی  و 
نوش��ته   بط��ری 
»ساخت  ش��ده 
د  ا لنینگ��ر
و  روس��یه«. 
فروش  این گونه 
اوج  استولیکنایا 
م��ردم  گرف��ت. 
اینکه  دی��دن  از 
اف��راد  مش��ت 
شود،  باز  پرافاده 

لذت می برند. 
بازسازی جایگاه پرینگلز

و  ب��وق  ب��ا  پرینگل��ز  س��یب زمینی 
کرن��ای ۱۵ میلی��ون دالری پراکتر ان��د 
به س��رعت  و  ش��د  ب��ازار  وارد  گمب��ل 
۱۸درص��د ب��ازار را از آن خ��ود کرد، اما 
 برنده��ای قدیمی همچ��ون بوردنز وایز  
)Bordens Wise( بی��کار نمانده و از 
شیوه تاریخی بازس��ازی جایگاه استفاده 
در  استفاده ش��ده  م��واد  آنه��ا  کردن��د. 
چیپس های س��یب زمینی را بیان کردند 
ک��ه همی��ن ام��ر موجب توق��ف فروش 
پرینگل��ز و کاهش ۸درصدی س��همش 

در بازار ش��د. واقعیت این است که طعم 
یا ذائقه در ذه��ن وجود دارد، به عبارتی 
تف��اوت در کام نیس��ت، در مغز اس��ت. 
در گوش��ه کوچک��ی از ذه��ن، محوطه 
جریم��ه ای ق��رار دارد ک��ه در آن مربع  
»بازنده« عالمت خورده است و همین که 
یک بار محصولی به این بخش فرس��تاده 
ش��ود باید به سر جای اول بازگشت و از 
نو شروع کرد؛ با یک کاالی جدید و یک 

بازی جدید. 
بازسازی جایگاه لیسترین   

)Listerine(
پراکتر ان��د گمب��ل در برنام��ه ای برای 
دو  از   )Scope( اس��کوپ  دهان ش��ویه 
کلمه جهت بازس��ازی جایگاه لیسترین 
اس��تفاده کرد؛  »نف��س جادویی« و این 
دو کلمه جهت مختل کردن شعار بسیار 
لیسترین  موفق 
می گف��ت  ک��ه 
»دو ب��ار در روز، 
از  ک��ه  طعم��ی 
متنفری��د«  آن 
کاف��ی ب��ود، اما 
براساس  اسکوپ 
ی  ی ا ر تئ��و
به  داش��ت  ک��ه 
دلی��ل انتخ��اب 
نادرس��تش  نام 
برنده  نتوانس��ت 
و  باش��د  ب��ازار 

شانه به شانه لیسترین حرکت می کند. 
بازسازی جایگاه در میان آگهی های 

رقابتی 
رویال  اس��کوپ،  تایلنول،  موفقی��ت 
دالت��ون و دیگر برنامه های بازس��ازی 
آگهی ه��ای  برن��د،  رقابت��ی  جای��گاه 
مش��ابهی را به وجود آورد که بازسازی 
جایگاه برند نبوده و تنها نوعی از آگهی 
رقابت��ی ک��ه چن��دان هم مؤث��ر عمل 
نمی کنند، اس��ت. نگاهی ب��ه تبلیغات 
رقابتی نش��ان می دهد که آنها توانایی 
بازس��ازی جای��گاه رقاب��ت را ندارند، 

بلک��ه از رقیب به عن��وان معیاری برای 
کاالی خود اس��تفاده می کنند و بعد به 
خواننده یا بیننده می گویند که چقدر 

بهتر هستند. 
آیا تغییر جایگاه قانونی است؟ 

و  رادی��و  ش��رکت   ،۱۹۶۴ س��ال  در 
تلویزی��ون مل��ی ی��ا همان ان بی س��ی 
)NBC( ممنوعی��ت تبلیغ��ات رقابت��ی 
را برداش��ت، اما اتف��اق خاصی نیفتاد. به 
همی��ن دلی��ل در س��ال ۱۹۷۲، اف تی 
س��ی )FTC( ش��رکت پخ��ش آمریکا 
 )American Broadcasting Co(
 Columbia(  و سیستم پخش کلمبیا
Broadcasting Co( را به اجازه برای 
نام بردن از برندهای رقیب در آگهی های 
تبلیغاتی وادار س��اخت. در سال ۱۹۷۵، 
 Independent(  اداره پخش مستقل
ک��ه   )Authority Broadcasting
رادی��و و تلویزی��ون در بریتانیا را کنترل 
انتق��ادی در  ب��ه آگهی ه��ای  می کن��د 
بریتانیا چراغ س��بز نش��ان داد. می توان 
گفت حرکت کمیس��یون تجاری فدرال 
به منظور ممکن ساختن آگهی های تغییر 
جایگاه، دس��ت کم در تلویزیون، بس��یار 

درخور تحسین است. 
آیا تغییر جایگاه اخالقی است؟ 

در رویکرد س��نتی، رقیب نادیده گرفته 
می ش��د و نام بردن از کاالی رقیب نه تنها 
بدسلیقگی محسوب می شد، بلکه شیوه ای 
ضعیف در تبلیغات هم به حساب می آمد. 
در عص��ر جایگاه س��ازی، قوانین برعکس 
گذشته است و برای تثبیت جایگاه نه تنها 
باید از بس��یاری از رقبا نام برد، بلکه باید 
بس��یاری از اصول قدیم��ی تبلیغات هم 
کنار گذاش��ته ش��وند. فرهن��گ و رفتار 
مؤدبانه ممکن اس��ت ج��زو کیفیت های 
قابل تحسین به حس��اب آید، اما در جنگ 
تبلیغات��ی این طور نیس��ت. کم��ی انتقاد 
در طوالنی م��دت بهت��ر از الف زدن های 
طوالنی اس��ت و اگر این انتقاد صادقانه و 
منصفانه صورت گیرد س��بب هوشیاری و 

آمادگی همیشه رقبا خواهد شد. 

بازسازی جایگاه رقابتی برند
کمپین

ANCHOR :بررسی کمپین
موفقیت بدون شیر؛ یک خیال 

خام
کمپین »Must be Milk« که توس��ط آژانس 
Colenso  طراح��ی و اجرا ش��د، نقش زیادی در 
ایجاد عالقه مجدد مردم نیوزیلند به ش��یر داشت. 
Anchor با ایفای نقش رهبر بازار در حوزه ش��یر 
توانست بی توجهی ۱۰ساله مردم نیوزیلند را به شیر 
از بین ببرد. در م��دت چهار ماه فروش محصوالت 
برند Anchor ۱.۳ میلیون لیتر افزایش پیدا کرد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، برند توانس��ت با تبدیل 
شیر به یک نوش��یدنی خاص فعالیت های مختلف، 
ش��یر را به یک قهرمان تبدیل کند. Anchor  با 
اله��ام گرفت��ن از برندهای دس��ته بندی های دیگر 
محص��والت لبنی که بر س��المت، ظاه��ر و بهبود 
عملک��رد ب��دن/ فرد متمرک��ز بودن��د کمپینی در 
  Must be Milk .س��ه بخ��ش طراح��ی ک��رد
ش��خصیت هایی به اسم کودکان کیوی* خلق کرد 
و با روایت داس��تان هایی احساس��ی از مادران آنها، 
مزیت های ش��یر ب��رای دندان، ماهیچه ه��ا و مو را 

برشمرد. 
*کیوی پرنده ای اس��ت ک��ه در نیوزیلند زندگی 
می کن��د و یکی از نمادهای این کش��ور به ش��مار 

می رود. 

چالش های بازاریابی و اهداف
س��رانه مصرف شیر در نیوزیلند به مدت ۱۰سال 
کاهش زیادی داش��ت. Anchor در این ش��اخه 
رهب��ر بازار بود، اما ای��ن برند هم با کاهش خرید و 
توجه مخاطبان روبه رو بود و در بهترین حالت فقط 
یک رهبر حاشیه ای به ش��مار می رفت. تالش های  
Anchor  برای جدا کردن خود از س��ایر برندهای 
این حوزه، که از طریق ایجاد تمایز و نوآوری صورت 
می گرفت، نتایج اندکی به دنبال داش��ت. داده های 
به دس��ت آمده از خریداران نشان می داد آنها تنها 
۸ثانی��ه در مقابل محصوالت برند در فروش��گاه ها 
وقت صرف می کردند و این نتیجه به معنای میزان 
درگیری پایین و بی توجهی به ش��یر بود. پس برند 
Anchor به وجه تمایز دیگری نیاز داشت. هدف 
مشخص بود؛ پایان دادن به بی توجهی و فروش کم 
ش��یر و افزایش ف��روش Anchor به یک میلیون 

لیتر در یک سال. 

بینش و استراتژی
ش��یر یکی از کامل ترین مناب��ع تغذیه روی کره 
زمین است و نیوزیلند منبع باکیفیت ترین شیرهای 
دنیاست. اما انگار این مسئله اهمیت زیادی نداشت، 
چون مردم به ارزش نوشیدن شیر پی نبرده بودند. 
هیچ برند دیگری در س��ال های قبل روی مزایای 

کلی و کیفیت شیر تمرکز نکرده بود. 
هیچ برن��دی به نیوزیلندی ها یادآوری نکرده بود 
که خیلی خوش ش��انس هس��تند که به منابع غنی 
یک��ی از خارق العاده ترین غذاهای دنیا دسترس��ی 
دارند. همچنین هیچ برن��دی پیش از این با هدف 

رشد یک محصول )شیر( تبلیغ نکرده بود. 
دومین بخش از اس��تراتژی کمپین، این بود که 
مردم نیوزیلند Anchor را دوس��ت داشته باشند. 
Colenso  س��عی کرد Anchor را با احساسات 
آمیخته کند و با پر رنگ کردن مزایای خارق العاده 
  Fonterraش��یر ب��ه نیوزیلندی ه��ا بگوی��د ک��ه

)شرکت مادر( خوبی آنها را می خواهد. 
شخصیت های داستان های Anchor از آدم های 
واقعی انتخاب شده بودند: لیالی پنج ساله که یک 
دندانش را از دس��ت داده بود، نیتان که برای رقص 

متولد شده بود، و ایموژن که یک مدل مو بود. 
نقش مادران ش��خصیت ها نیز در انتخاب غذای 

مناسب و سبک زندگی سالم، پررنگ بود. 

استراتژی ارتباطی
ب��رای تغییر سرنوش��ت طبقه محصولی ش��یر و 
درآمیختن احساس��ات با برن��د Anchor و ایجاد 
تعام��ل و رش��د ف��روش، اس��تراتژی ارتباط��ی بر 

صمیمیت و میزان مصرف متمرکز بود. 
به منظور ایجاد تغییر بزرگ در س��طح کش��ور و 
خلق ارتباط احساس��ی با مخاطبان، داس��تان های 
قهرمانان برند از تلویزیون نیوزیلند پخش می ش��د، 
رس��انه های محیطی و دیجیتال نی��ز آن را روایت 
می کردند. در این میان رس��انه های محیطی نقش 

زیادی در جلب توجه والدین داشتند. 
در کن��ار ش��خصیت های اصلی والدی��ن حضور 
داش��تند و نق��ش مراقبت ه��ای آنه��ا در موفقیت 
قهرمان��ان و تأثی��ر ش��یر در زندگی لی��ال، نیتان و 

ایموژن روایت می شد. 
پشت تمام این داستان ها پیام بزرگی نهفته بود: 
دندان، مو و ماهیچه های قوی و س��الم، به شیر نیاز 

دارد. 
کمپین به س��ه کمپین کوچک تقس��یم و پخش 
ش��د؛ کانال های دیجیتال، ش��بکه های اجتماعی، 
ویدئ��و، س��ینما و مج��الت و مقاله ه��ا و تبلیغات 

موبایلی هر سه کمپین را پوشش دادند. 
نتیجه

بعد از این کمپین بازار ش��یر در نیوزیلند به رشد 
۲درصدی دس��ت یافت و در مدت س��ه ماه میزان 
عالقه مردم به Anchor5درصد افزایش پیدا کرد. 
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ورود بی سابقه فیس بوک به 
فهرست 10 برند برتر جهان

شرکت های فعال در عرصه فناوری در شرایطی 
نیمی از ۱۰برند برتر در فهرست بهترین برند های 
جهان را به خود اختصاص می دهند که Apple و 
گوگل برای پنجمین سال متوالی در جایگاه های 

نخست قرار گرفته اند. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، فیس ب��وک در پی 
ارتق��ای درجه، به هش��تمین برند با ارزش جهان 
تبدیل ش��د و برای نخس��تین بار به فهرست ۱۰ 

برند برتر دنیا راه یافت. 
این نتایج بخش��ی از گزارش مؤسسه اینتربرند 
با عن��وان »بهترین برند های جهان« را تش��کیل 

می دهند که روز ۲۵ ستامپر منتشر شد. 
گزارش فوق نش��ان می دهد که در این فهرست 
فناوری، بخش غالب اس��ت. حفظ جایگاه نخست 
به وس��یله Apple به عنوان ارزش��مند ترین برند 
جهان برای پنجمین س��ال متوالی یا تداوم رتبه 
دوم گوگل برای مدت زمان مشابه این حقیقت را 
ثابت می کند. با ۴.۲ درصد رش��د نسبت به سال 
۲۰۱۶، ارزش ۱۰۰ برن��د برتر جهان امس��ال در 
مجموع به یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون دالر رسید. 
ارزش برند Apple تا مرز ۳درصد رش��د پیدا 
ک��رد و به رق��م ۱۸۴ میلی��ون و ۲۰۰ هزار دالر 
دس��ت یافت. در ادامه ارزش برند گ��وگل نیز تا 
۶درصد افزایش را تجربه کرد و به ۱۴۱ میلیون و 
۷۰۰ هزار دالر رسید. مایکروسافت در پی معامله 
جای��گاه خود با کوکاکوال موف��ق به حفظ جایگاه 
س��وم خود ش��د و یکی از ۱۶ برن��دی نام گرفت 
که به رش��دی دو رقمی دس��ت یافت. کوکاکوال 
در این فهرس��ت مق��ام چهارم را کس��ب کرد و 
آمازون، سامس��ونگ، تویوتا، فیس بوک، مرسدس 
بنز و IBM نیز به ترتیب پس از آن در رتبه های 

بعدی قرار گرفتند. 
این رده بندی براساس سه عنصر مختلف شکل 
گرفت که ب��ه ارزش کلی برن��د کمک می کنند؛ 
عملکرد مالی محصوالت و خدمات با نام یک برند 
خ��اص، نقش برند در تأثیر گ��ذاری روی انتخاب 
مش��تری و ق��درت برند که باید قیم��ت اصلی یا 
درآمد های امن برای شرکت مورد نظر را مشخص 

کنند. 

فیس بوک با افزای��ش ۴۸درصدی ارزش خود، 
ش��اهد بیشترین رشد در س��ال گذشته بود. پس 
 Adobe ،از آن ارزش برن��د آم��ازون ۲۹درصد
 Starbucks ۱۹درص��د، آدیداس ۱۷درص��د و

۱۶درصد رشد یافت. 
به گفته ج��ز فرامپتون، مدی��ر اجرایی جهانی 
Interbrand، م��ا در یکی از هیجان انگیزترین، 
اجتماعی تری��ن، تکنولوژیکی ترین و صنعتی ترین 
دوران تغیی��ر در ط��ول تاریخ زندگ��ی می کنیم 
که البته این موض��وع جنبه های مختلف تجارت 
و زندگ��ی را تحت تأثیر ق��رار می دهد. در چنین 
محیط��ی که مدام در حال تغییر اس��ت، افزایش 
می��زان چالش برانگیز بودن روند رش��د، از دالیل 
نیاز بیش از همیش��ه کس��ب و کار ها به برند های 
مختلف به شمار می رود. بهترین برند های جهان 
این موضوع را درک می کنن��د که برند ها پلتفرم 

رشد هستند. 
ورودی های جدید شامل Netflix )رتبه ۷۸(، 
فراری  )رتبه۸۸( وsalesforce.com  )رتبه۸۴( 
می شوند. نیمی از ۱۰ نام برتر فهرست، برند های 
فع��ال در ح��وزه فناوری به حس��اب می آیند. در 
مقایسه با آن، این رقم در سال ۲۰۱۶، ۴۰ درصد 
ب��ود. به هر حال، صنعت خ��ودرو همچنان با ۱۶ 
برند، بیش��ترین س��هم را در میان ۱۰۰ برند برتر 

لیست فوق به خود اختصاص داده است. 
آنها در زمینه کسب تجارب گوناگون به مهارت 
فراوانی دس��ت یافته اند که این عامل خود ارزش 
برن��د را ب��اال می برد. نزد هر ۱۰ برن��د برتر، هیچ 
چیز بی هدف اختراع نشده است. نوآوری های تازه 
که به شکل یکپارچه در اکوسیستم تجارب دیگر 
ادغام می شوند، کامال اطراف برند های خود تمرکز 

خواهند کرد. 

در عصر جایگاه سازی، 
قوانین برعکس گذشته 

است و برای تثبیت جایگاه 
نه تنها باید از بسیاری از رقبا 
نام برد، بلکه باید بسیاری 

از اصول قدیمی تبلیغات هم 
کنار گذاشته شوند



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
چهار شنبه
12 مهر 1396

شماره 896

 تکنیک های جدید توسعه برندهای 
گوش��ی در ای��ن دنیای ممل��و از برند، 
درس های��ی مه��م از برندینگ برای ما 

دارند. 
به گزارشibazaryabi ، 50س��ال 
پیش شما نمی توانس��تید تصور کنید 
که روزی تمام کارهای روزانه خود را با 

کامپیوتر دستی انجام بدهید. 
ش��ما می توانی��د ب��ه راحت��ی با آن 
کار کنی��د و با دیگران ارتباط داش��ته 
باش��ید، تمرینات و برنامه های خود را 
تعقی��ب کنید و پرداخت های خود را با 

کامپیوتر انجام بدهید. 
قبل از درس��ت ش��دن آیفون سبک 
زندگی موبایلی غیر ممکن بود، اما رشد 
س��ریع رو به رشد آن این وابستگی به 
تلفن های همراه را زیادتر کرده است. 

امروزه دیگر ای��ن توانایی ها برای ما 
تعجب آور نیست. 

هر روز ما منتظر به روزرس��انی های 
آیفون و اندروید هستیم تا زندگی مان 

را راحت تر و سرگرم کننده تر کنند. 
ما امروزه به به روزرسانی های عجیب 
و غریب هر روزه سخت افزار و نرم افزار 
ع��ادت کرده ایم، اما ورود گوش��ی های 
پایه می تواند صنعت تلفن هوشمند را 

به لرزه درآورد. 
گوش��ی های  پای��ه  گوش��ی های 
اندرویدی هستند. این محصول مواجه 
با بازار اشباع شده گوشی های هوشمند 

است. 
مس��ئله ای که این م��دل را منحصر 
به فرد ک��رده، م��واد س��ازنده و اندازه 

صفحه آن است. 
گوش��ی های سامس��ونگ و اپ��ل از 
آلومینیوم س��اخته شده اند، در صورتی 
ک��ه گوش��ی های پای��ه از تیتانی��وم و 
سرامیک ساخته شده اند که آنها را در 

مقابل ضربه مقاوم می کند. 
این مدل  گوش��ی ها خیلی سروصدا 

کرده اند و س��رعت گوش��ی نی��ز باالتر 
رفته است. 

 البته این خالی از اش��کال نیس��ت، 
چ��را که قیم��ت ب��االی 699 دالر آن 
می تواند کیفیت آن را تحت تأثیر قرار 
دهد، اگرچه برخی بررس��ی ها س��عی 
کرده ان��د ب��ا ویژگی ه��ای ثانویه عمر 
باتری و برنامه های دوربین مش��تری را 

گول بزنند. 
سیس��تم دودوربین��ی گوش��ی پایه، 
کاف��ی به نظر می رس��د و احتیاجی به 

برنامه کاربردی دوربین نیست. 
چ��را برای ما 

مهم است؟ 
پایه  گوش��ی 
کاربری  تجربه 
را تغییر زیادی 
 . ه��د نمی د
است  درس��ت 
که سایز صفحه 
ش��ده  بزرگ تر 
ت��ا بهت��ر فیلم 
را  تصاوی��ر  و 
ام��ا  ببینی��م، 

س��ازنده را مجبور نمی کند به روش��ی 
جدید برنامه های موبایلی تان را توسعه 

بدهید تا با آن سازگار شوید. 
روش این تیم برای توزیع و ارتباطات 
برن��د درس ه��ای جدی��دی را ب��ه ما 
می ده��د. ما می دانیم که کاربران مایل 
به استفاده از گوشی های با کیفیت باال 

و مقاوم در برابر افتادن هستند. 
این گوش��ی باید بتواند تجربه بصری 
م��ا را راحت تر کند. در عین حال به ما 
اجازه بدهد به راحتی فیلم گرفته و آن 

را پخش کنیم. 
این ایده باید برای سازمان ها در نظر 
گرفته شود تا هر چه بیشتر خود را در 
جنبه تبلیغ��ات و توزیع تقویت کنند. 
در نتیجه بای��د با مصرف کننده ارتباط 

تنگاتنگ تری داشته باشند. 
در ن��گاه اول ب��ه نظر می رس��د که 
گوش��ی پایه ای هیچ تغییر اساس��ی ای 
در صنعت گوش��ی های هوشمند ایجاد 
نکرده اس��ت، ام��ا در واق��ع می بینیم 
روش ه��ای آنه��ا در بازاریابی و توزیع، 
صفح��ه جدیدی را در دنیای برندینگ 

تکنولوژی باز کرده است. 
 

بیشتر همیشه به معنای بهتر 
نیست 

گوش��ی پایه ای به هی��چ وجه دنبال 
گوشی  با  رقابت 
نیس��ت؛  آیفون 
ای��ن  برعک��س 
ب��ه صورت  تیم 
ی  فمن��د هد
تولید و توزیع را 
در سطح پایینی 

نگه داشته اند. 
ی  ژ ل��و تکنو
امروزه به وضوح 
دنیای مد  مانند 

رفتار می کند. 
اندی روبین، س��ازنده اندروید و تیم 
همراه او معتقد اس��ت ک��ه در دنیای 
گوش��ی ها مانند دنیای مد همه تمایل 
دارند گوش��ی ای داشته باش��ند که از 

دیگری متفاوت است. 
به خص��وص  متح��ده،  ای��االت  در 
کارب��ران گوش��ی همراه به دو دس��ته 
اصلی سامسونگ و اپل تقسیم شده اند. 
سخت است که برای گوشی همراه در 
این بازار بخش واضح دیگری را در نظر 

گرفت. 
با یک برنامه تولید محدود، گوش��ی 
پای��ه ای نمی تواند همه گیر ش��ود، اما 
تولید کم به تولیدکنندگان این امکان 
را می ده��د از موادی ک��ه می خواهند 
اس��تفاده کنند و سیس��تم خ��ود را به 

راحتی روی آن توسعه بدهند. 
اگر آنها بخواهند در حد اپل به تولید 
گوشی بپردازند قطعا چنین تست هایی 

را نمی توانند بکنند. 

برند )و نبودن آن( تفاوت ایجاد 
می کند 

گوش��ی پایه یک گوش��ی بدون برند 
است. شرکت دارد به نقطه ای از تولید 
می رس��د که نام برند را روی محصول 

چاپ نکند. 
در دنیایی که از برندها س��رریز شده 
است، غرق شدن در برند یا بدون برند 
بودن، می تواند عکس العمل مش��تریان 
را تش��دید کند. این فلسفه تیم گوشی 
پایه ای است که روی آن کار می کنند. 
به جای توس��عه یک برند در دنیایی 
پ��ر از برند و برند های وس��ائل جانبی، 
گوشی پایه ای منابعش را برای توسعه 
گوشی ساده قرار داده است و شاید کار 
کردن روی مواد سازنده برای مشتریان 

مهم تر از کار کردن روی فلش باشد. 
مشتریان دمدمی مزاج هستند، آنها 

همیشه نگاه می کنند بعدی چیست. 
گوشی پایه ای در آغاز در تعداد کمی 
تولی��د می ش��ود. به همی��ن دلیل تیم 
س��ازنده به خودش فرصتی داده است 
تا بتواند م��واد مختلف را امتحان کند 
و ویژگی های بصری اش را بهبود دهد. 
به همین ترتیب می تواند خودش را از 
مدل های دیگر متمای��ز کند. این تیم 
متمرکز روی کیفیت اس��ت و از اینکه 
بخواهد عنوان نخس��تین را بگیرد دور 
شده اس��ت. این مسئله می تواند منجر 
به این ش��ود که بازاریاب��ان بتوانند به 
س��رعت برند را همه گی��ر کنند. دلیل 
آن هم این است که در ذهن مشتریان 
بهتر جا می گیرند و بهتر با مش��تریان 

وصل می شوند. 
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همکاری در عصر مشتری درس های مهم برندینگ از گوشی های پایه
اجتماعی

اگر مش��تری ش��ما را دوست داش��ته باشد با شما 
می ماند و با نگاهی خوش بینانه شما را به دیگران نیز 
توصیه می کند؛ این امر در ظاهر ساده به نظر می رسد، 
اما شما چگونه او را عالقه مند ساخته اید؟ شما مشتری 
را ش��خصا نمی شناس��ید و اگر تمام ثروت دنیا را هم 
داشته باش��ید بازهم نمی توانید تمام نیازهای صدها 
مش��تری را برآورده کنید. عالوه بر این، باید از میزان 
عالقه مشتری قبل از اینکه خیلی دیر بشود و نمودارها 
و جداول افت و س��قوط شما را نش��ان بدهند باخبر 
شوید.  به گزارش هورموند، شما کارکنان زیادی دارید 
که می توانند این میزان عالقه را شناسایی کنند. بودجه 
اندک است، هزینه سربار وجود دارد و احتماال شرکایی 
دارید که به مشتری به چشم دارایی نگاه می کنند و به 
همین خاطر اصطالحا برای کسب اهداف خود دوست 
دارند تا آنجا که ممکن است از مشتری سود به دست 
آورند و این خالف چیزی است که مشتری می خواهد. 
مایکل دس��انتو، معاون ش��رکت واکر اینفورمیش��ن، 
شرکتی پیشتاز در زمینه نظرسنجی های کسب وکار 
و معیارهای آن، در مقاله ای در سایتک تودی تصریح 
می کند: هیچ گونه همبستگی میان رضایت مشتری و 
عملک��رد مالی وجود ندارد و به همین دلیل ما زمینه 
تحقیقات را از سنجش رضایت مشتری به وفاداری او 
تبدیل کرده ایم. شواهد تحقیقاتی روز نشان می دهند 
که مش��تری امروز چه می خواه��د. آنها تنها به دلیل 
محص��ول و خدمات خوب نیس��تند، بلکه خواس��تار 
شفاف س��ازی و مش��ارکت و همکاری با شرکت های 

تولیدکننده این کاالها و خدمات هستند. 
به همین خاطر اس��ت که کیفیت کاالها و خدمات 
ب��اال رفت��ه و تجربه س��ازی بخش��ی از پیش��نهاد ات 
ش��رکت ها به مشتریان را شامل می ش��ود. خلق این 
تجارب، هزینه بر، اما الزم اس��ت. نسل جدید مشتری 
از قدرت و ارزش خود آگاه اس��ت. ارزش��ی که دیگر 
صرفا با محصول و خدمات ایجاد نمی شود. مارتا راجرز 
و دان پیرز، در فعالیت های پیش��گامانه  بازگش��ت به 
مش��تری می گویند: ارزشی که شرکت ایجاد می کند 
از مش��تری نش��أت می گیرد. مش��تریانی که اکنون 
دارید و مش��تریانی که در آینده خواهید داشت. این 
موضوع برای مشتری چه اهمیتی دارد؟ اوال، مشتریان 
به انتخاب های ش��ان کامال آگاه هستند و قدرت نفوذ 
باالی��ی در ارائ��ه تقاضای خ��ود دارند. آنه��ا به خوبی 
می دانند که با رشد زنجیره تأمین جهانی، دسترسی 
به کاالها و خدمات مش��ابه، با سهولت و امکاناتی که 
تجارت الکترونیک در اختیارش��ان می گذارد، دیگر با 
قیمت های چندان متفاوتی روبه رو نیستند و به خوبی 
از قدرت��ی که ش��بکه های اینترنت در اختیارش��ان 
گذاشته اس��ت آگاه می باش��ند، چراکه امروز آنان را 
مشتریان اجتماعی می نامند. در پاسخ به این سوال که 
مشتری اجتماعی چیست می توان گفت که مشتری 
می داند در اکوسیستمی ساکن است که دسترسی به 
او س��اده است و مشتریان می توانند از دانش و تجربه 
همنوعان خود درزمینه عالیق شان بهره بگیرند و حتی 
می توانند در زمینه خرید جریان سازی کنند. مشتری 
اجتماعی از قدرت نفوذ خود باخبر اس��ت. او می داند 
که می تواند به راحتی روی نظ��رات کاربران دیگر اثر 
بگ��ذارد و نظرات دیگران را در مورد کاالها و خدمات 
بداند. مشتری می داند که سطح اثربخشی شبکه های 
جهانی مس��ئله زمان را که روزی بسیار مهم به شمار 
می رفت، کنار زده اس��ت. مشتری اجتماعی می داند 
آنچه را که برای تصمیم گیری در مورد شرکت ها الزم 
دارد می تواند به س��ادگی به دس��ت آورد. معنای همه 
اینها برای ش��رکت این است که امروزه با مشتری ای 
مواجه هس��تیم که به شکل غیرقابل مذاکره ای دارای 
خواس��ته ها و نظراتی اس��ت و خواهان شفاف سازی و 
مشارکت و تجارب شخصی سازی شده است. درنتیجه 
باید به تمام مطالبات او تمام و کمال پاسخ داده شود. 
هر ش��رکت برای بقا در عرصه مشتریان اجتماعی، 
بای��د منطق قدیمی را کنار گذاش��ته و بهره گیری از 
مدل کسب وکار را در برنامه خود قرار دهد. برای مثال، 
در دنیای بازی های جهانی پی س��ی-ویدئویی که در 
س��ال ۲005 حدود ۲6 میلیون دالر در آمریکا ارزش 
داشت و در سال ۲005 به گزارش پرایس واتر هوس 
کوپر، حدود 5۴ میلیون دالر ارزش داشت، همگی رو 
به مدل های جدید آورده اند. شرکت نه تنها بازی هایی 
را که مش��تریان خریداری می کنن��د تولید می کند، 
بلک��ه کد منبع و مجموعه ابزاره��ای الزم برای کار با 
س��ایر بازی های آنالین را نیز ب��رای خریداران فراهم 
می س��ازد و این عمل در راستای ایجاد رضایت برای 
کاربران است. این ش��رکت ها به ایجاد جوامع آنالین 
برای این س��ازوکار اقدام کرده اند و در ضمن در طول 
سال، کنفرانس هایی برای بحث و تبادل نظر با کاربران 
بازی ها برگزار می کنند. این شرکت ها ابزارهایی برای 
برنامه نویسی برای اصالح گرافیک ها و حتی کدهایی 
برای تغییر و ایجاد بازی ه��ای جدید برای خریداران 
فراه��م می کنند. یک نمون��ه در این مورد ش��رکت 
نرم افزاری والو اس��ت. در مشارکت با مشتری، شرکت 
به عنوان تولیدکننده و تس��ریع کننده با شفاف سازی 
میان خودش و مش��تری، نوعی تجربه برای مشتری 
ایجاد می کند که دقیقا مش��تری خواهان آن است و 
به آن عالقه دارد که این کار برای شرکت ها، مشتریان 
وف��ادار به ارمغان م��ی آورد. با این کار همه چیز خوب 
خواهد بود، پس هم اکنون به منطق کس��ب وکار خود 

دقت کرده و تغییر را شروع کنید. 

چند روش مؤثر برای شناخت بهتر 
مشتریان

شناخت بهتر مشتریان به ما کمک می کند برنامه های خود را 
در جهتی تنظیم کنیم که پاسخگویی بهتری به نیازها و تقاضای 
آنها داشته باشیم. اگر می خواهیم کسب وکار خود را با موفقیت 
پیش ببریم، ضروری اس��ت که بدانیم مشتریان ما چه افرادی 
هستند و چه خواسته ها و نیازهایی دارند. جمع آوری داده های 
خریداران اقدام مثبتی است، اما فقط کمک می کند مشتریان 

را تشخیص دهیم. 
در این مقاله به نقل از زومیت، شش کارآفرین روش هایی را 
که برای شناخت واقعی مشتریان شان مؤثر دیده اند، به اشتراک 
گذاش��ته اند و توضیح می دهند که چگونه شما هم می توانید 

همین کار را انجام دهید. 
یک گروه خصوصی در فیس بوک یا دیگر شبکه های 

اجتماعی تشکیل دهید
ممکن اس��ت نتوانی��د روی این موضوع حس��اب کنید که 
مش��تریان تان به طور مستقیم به شما بازخورد بدهند. اما یک 
گ��روه خصوصی در فیس بوک در حقیقت یک فروم یا انجمن 
نظرخواهی اس��ت که م��ردم می توانند در آن دیدگاه ش��ان را 
در م��ورد نقاط مثب��ت و نقطه ضعف ها به راحت��ی بیان کنند. 
سیدبلخی، یکی از بنیانگذاران نرم افزار بهینه سازی نرخ تبدیل 
OptinMonster می گوی��د: »ما اخیرا یک گروه خصوصی 
در فیس بوک برای مشتریان مان راه اندازی کرده ایم. صحبت ها 
و گفت وگوهایی که با آنها داریم کمک کرده است مشتریان مان 
را در سطوح شخصی تری بشناسیم. به عالوه گروه فیس بوک، 
جامعه ای را تش��کیل می دهد ک��ه در آن بالگرها می توانند به 
یکدیگر کمک کنند. آنها می توانند خیلی راحت تر و غیر رسمی، 

هر سوالی را که دارند از ما بپرسند.« 
مشتریان را برای صحبت در مورد پروژه ها به ناهار 

دعوت کنید
پای��وش جاین، مدیرعامل ش��رکت توس��عه نرم افزار تلفن 
همراه  SIMpalmمی گوید: »هنگامی که با مشتریان مان کار 
می کنیم، چندین وعده ناهار را باهم صرف می کنیم و همزمان 

روی پروژه ها یا به روزرسانی آنها بحث می کنیم.«
تعامل رودررو یک روش عالی برای روابط شخصی با مشتریان 
اس��ت. جاین همچنین می گوید: »ای��ن کار واقعا به ما کمک 
می کند مشتریان را به عنوان انسان هایی مستقل، بهتر بشناسیم. 
ارتباطات نزدیک بین تیمی که مسئولیت پروژه را به عهده دارد 
و مش��تری خاص آن، همیشه به نتایج بهتری منجر می شود. 
مشتریان هم دوس��ت دارند با ما وقت بگذرانند و ما را نه فقط 
به عنوان ذهن های فنی، بلکه به عنوان مردمی عادی بشناسند.« 

از مزایای یک نرم افزار تخصصی دریافت بازخورد 
استفاده کنید

گاهی اوقات امکان دسترس��ی به تک تک مشتریان به طور 
جداگان��ه وجود ندارد، اما بدان معنی نیس��ت ک��ه راهی برای 
ش��نیدن نظرات آنها وجود ندارد. راشل بیدر، مدیرعامل مراکز 
ماس��اژ ویلیامزبورگ و گرین پوینت، می گوی��د: »ما از نرم افزار 
بازخورد مشتری Listen360 استفاده می کنیم. این نرم افزار 
بعد از هر جلس��ه ماساژ، یک نظرسنجی مختصر و ساده برای 
مشتریان مان ارسال می کند. به این ترتیب ما بالفاصله می توانیم 
بفهمی��م چ��ه افرادی از خدم��ات ما رضایت داش��ته اند و چه 
مشتریانی تجربه خوشایندی احس��اس نکرده اند. درنهایت ما 
معایب کارمان را متوجه می شویم و پیش از اینکه یک مشتری 

را از دست بدهیم، به مشکالت رسیدگی می کنیم.« 
نظر مشتریانی را که دیدگاهی منفی نسبت به کار شما 

دارند، عوض کنید
 Ice Shaker کریس گرونکوفس��کی، مؤس��س ش��رکت
می گوید: »هنگامی که یک خریدار در نظرات خود خدمات شما 
را منفی ارزیابی می کند، فرصتی عالی است که با او ارتباط برقرار 
کنید و بفهمید مش��کل کارتان کجا است و چگونه می توانید 
کس��ب وکارتان را بهبود بدهید. به جای اینک��ه از بازخوردهای 
منفی ناراحت یا دلس��رد شوید، با مش��تریان تماس بگیرید و 
بپرس��ید که به نظر آنها چطور می توانید خدمات و محصوالت 

خود را ارتقا دهید.« 
گرونکوفسکی می گوید: »من تلفنی با مشتریانی که انتقاداتی 
منفی دارند تماس گرفته ام و این ش��انس را داش��تم که با آنها 
بیشتر آشنا شوم. به این ترتیب نه تنها مشکالت کارمان را برطرف 
کردم، بلکه آنها هم از اینکه با شرکتی کار می کنند که به بخش 

خدمات مشتریان اهمیت می دهد، راضی و خشنود بودند.«
با مشتریان تان در محل کار یا زندگی آنها مالقات کنید

جنیف��ر بارن��ز، یک��ی از بنیانگ��ذاران و رئی��س بخ��ش 
ش��رکت اس��تراتژیک  مش��اوره  و  حس��ابداری   اجرای��ی 
 Pro Back Office LLC، در یادداش��تی می نویسد: »اگر 
واقعا می خواهید مش��تریان تان را بشناس��ید، باید با آنها وقت 
بگذرانید. خیلی خوب اس��ت که کنار آنه��ا یک فنجان قهوه 
بنوشید، ولی اگر در رویدادهایی که برای آنها مهم است حضور 
داشته باشید، تأثیر بهتری روی آنها می گذارید و ارتباطی قوی تر 

بین شما به وجود می آید. 
در رویدادهایی که آنها میزبانش هس��تند شرکت کنید، به 
صحبت های آنها گوش بدهید و ببینید به چه چیزهایی عالقه 
دارند. با ش��بکه ها، صنایعی که در آن کار می کنند و اهداف و 

منبع شان آشنا شوید.«
فرم پرسش و پاسخ ارسال کنید

هنگامی که منابع داده های مشتریان را استخراج می کنید، با 
خالقیت به این فکر کنید که از آنها چه سواالتی بپرسید و چگونه 
این سوال ها را مطرح کنید. آدریان اشمیت، مدیرعامل شرکت 
OpenBouquet که یک پلتفرم آنالیز مبتنی بر api است، 
توصیه می کند برای مشتریان فرم پرسش و پاسخ بفرستید و 
به آنها انگیزه بدهید تا فرم ها را پر کنند. مطالعه پاسخ ها به شما 
کمک می کند متوجه ش��وید با چه افرادی سروکار دارید. من 
همیشه ترجیح می دهم پرسشنامه ها، مقوالت غیر کسب وکار را 
هم شامل شوند. این  یک روش جالب برای شناخت مشتریان 

در سطوح شخصی تر است. 
INC  :منبع

ارتباطکارگاه فروش

بازاریابی خالق

در دنیایی که از برندها سرریز 
شده است، غرق شدن در برند 
یا بدون برند بودن، می تواند 

عکس العمل مشتریان را تشدید 
کند. این فلسفه تیم گوشی 
پایه ای است که روی آن کار 

می کنند



چگونه در 8 گام طرح اولیه 
کسب و کار بنویسیم؟ 

ش��ما هیچ کسب و کاری را نمی بینید که بدون نوشتن 
طرح کس��ب و کار)Business Plan(، کارش را ش��روع 
کند! اما طرح کس��ب و کار چرا آنقدر مهم است و چگونه 
باید یک طرح کس��ب و کار بنویس��یم، سواالتی ا ست که 
پاس��خش را ب��ا همراهی ما و آقای فرلیو مدیر ش��رکت 
Wisebusinessplans در ای��ن مقال��ه ب��ه نق��ل از 

modir. tv خواهید خواند. 
اول از همه، تحقیق کنید

طرح کسب و کار  )Business Plan( نقشه راه است؛ 
نقشه ای که بهترین مسیر برای رسیدن شما به هدف تان 
را مشخص می کند. به زبان ساده شما در ابتدا تحقیق  و 
براس��اس این تحقیق، شروع به نوشتن طرح کسب و کار 
خود می کنید. فریولو می گوید: تحقیقات یکی از مهم ترین 
اقدام ها در نوش��تن طرح کس��ب و کار اس��ت. تحقیقات، 
ش��رکت ها و کارآفرینان را وادار می کند تا متوجه شوند 
که روند اقتصادی بازارش��ان چط��ور پیش می رود و آنها 
 در ای��ن ب��ازار، چ��ه چی��زی را می توانند تولی��د کنند. 
 )Business Plan( کس�ب و کار   ط�رح  فوای�د 

چیست؟ 
 اص��ا چ��را حتم��ا بای��د ی��ک ط��رح کس��ب و کار  
)Business Plan( بنویس��یم؟! چ��ه فوایدی دارد این 

بیزینس پلن؟ 
در اینجا به 10 مورد اشاره می کنیم: 

1- استراتژی: حرکت شما را استراتژی دار می کند. 
2- هدف: اهداف شما را روشن و شفاف سازی می کند. 
3- پیش بینی: پیش بینی ک��ردن را برای تان راحت تر 

خواهد کرد. 
4- اولویت: در اولویت بندی کارها، کمک زیادی به شما 

می کند. 
5- وابس��تگی کارها به هم: می توانید وابستگی میان 
کارهای مختلف )مثل بازاریابی، روابط عمومی و…( در 

مسیر هدف تان را بهتر درک کنید. 
و   )Deadline( ضرب االجل ه��ا  زمان بن��دی:   -6

زمان بندی های تان را در یک جا مدیریت می کنید. 
7- نمایندگی: کارتان برای اعطای نمایندگی راحت تر 

خواهد بود. 
8- مدیریت کارکن��ان: بازده��ی کارکنان تان را بهتر 

می توانید اندازه گیری کنید. 
9- مدیریت جریان نقدی: بهتر می توانید جریان نقدی 

شرکت را مدیریت کنید. 
10- انعطاف پذی��ری: به راحت��ی می توانید خودتان را 
با ش��رایط مختلف وفق دهید، چون به کس��ب و کارتان 

انعطاف پذیری می بخشد. 
این 8 گام را بردارید

هر طرح کسب و کار باید یک سری چارچوب پایه داشته 
باشد که بتواند به شما نشان دهد که کسب و کارتان چطور 
کار می کن��د و چگون��ه راهش را خواهد پیم��ود. در این 

هشت گام، طرح کسب و کارتان را بنویسید: 
 1- خاص��ه مدیری��ت اجرایی: به عنوان نخس��تین و 
پایه ای ترین بخش، این خاص��ه به خواننده امکان فهم 
کلی از فرآیند کس��ب و کار ش��ما و ح��وزه فعالیت تان را 

می دهد. 
2- توضیحات ش��رکت: اهداف شرکت را به طور کامل 
بیان کنید. نقاط قوت شرکت ، نسبت به دیگر شرکت ها 

چه خواهد بود؟ آنها را بنویسید! 
3- تحلیل بازار: نتایج تحقیق��ات بازارتان را بیاورید و 
به خواننده بگویید که کدام قشر به عنوان مخاطب هدف 
ش��ما درنظر گرفته شده است و چرا این انتخاب صورت 

گرفته! 
4- مدیریت و س��ازماندهی تشکیاتی: این بخش به 
خوانندگان درمورد ساختار سازمانی )یا چارت سازمانی( 
کسب و کارتان و نحوه پخش مسئولیت ها در شرکت تان، 

توضیح می دهد. 
5- خط تولید یا مناب��ع الزم جهت تأمین خدمات یا 
محصوالت: چه خدمات و تولیداتی را ارائه می دهید؟ برای 
محصوالت و خدمات مان، نیاز به چه منابعی داریم؟ برای 
محصوالت و خدمات مان چه یا چگونه پیمانکارانی را در 

نظر داریم؟ 
6- بازاریابی و فروش: اس��تراتژی فروش تان چیست؟ 
برنامه ش��ما برای بازاریابی آناین و آفاین تان چیست؟ 

چه برنامه ای برای توسعه فروش شرکت دارید؟ 
7- پیش بینی مال��ی: این بخ��ش، دیدگاهی درمورد 
کسب و کار شما را طی سه تا پنج سال آینده ارائه می کند. 
س��رمایه گذاران شما ش��اید درمورد آینده مالی و اهداف 
ش��رکت بخواهند اطاعاتی داشته باشند؛ در این بخش 
آنها را مطلع کنید )دقت کنید که باید  »سود خالص« را 

پیش بینی کنید نه درآمد کلی! 
8- درخواست تأمین وجه: اگر نیازمند درخواست وام 
یا سرمایه هستید، باید آن را به صورت درخواست و بخش 
مستقلی از طرح کس��ب و کارتان بنویسید. این بخش به 
شما می گوید که در روند کسب و کارتان، وام را چه وقت و 

در چه اندازه ای نیاز خواهید داشت. 
این اشتباه را نکنید! 

اگر برای نوش��تن طرح تان به مش��کل خوردید، شاید 
حضور فردی توانا برای نوشتن این برنامه برای تان خیلی 
جالب به نظر برس��د، اما فریول��و می گوید که این کمک 
گرفتن، آن هم در ابتدای کار، می تواند شما را از بسیاری 
منافع و موقعیت ها محروم کند! فرلیو می گوید: به نظرمن 
بهترین روش یادگیری این است که خودتان برای نوشتن 
دست به کار شوید. این گونه با ملزومات کار، آشنا خواهید 
ش��د و خودتان نقاط ق��وت و ضعف تان را خواهید یافت. 
پس از آن اگر کمک نیاز داشتید، اشکال ندارد، می توان 
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ش��رکت  اس��تخدامی  تی��م 
در جلس��ات مصاحب��ه باید به 
برخی از ویژگی های شخصیتی 
بیش��تری  توج��ه  متقاضی��ان 
این  اهمی��ت  باش��د.  داش��ته 
خصوصیات در محیط کاری از 
تحصیات و تجربه ش��غلی هم 

بیشتر است. 
اگر  زومی��ت،  گ��زارش  ب��ه 
بخواهی��د از بی��ن 500 نف��ر، 
 پنج نف��ر را اس��تخدام کنید، 
پیدا ک��ردن کارمند مناس��ب 
یکی از مهم ترین وظایف ش��ما 
خواهد بود. کارمندان سفیران 
کس��ب وکار شما هس��تند که 
می توانند ش��هرت برند شما را 
افزایش دهند یا ش��رکت شما 
را از مس��یر اصل��ی منح��رف 
این کارمندان هس��تند  کنند. 
که ب��ا تاش خود برای ش��ما 
درآمدزایی می کنند و به ش��ما 

اعتبار می بخشند. 
آموزش  با  ش��ما  درحالی که 
هر کارمند روی ش��رکت خود 
س��رمایه گذاری می کنید، ولی 
برخ��ی از عوامل��ی ک��ه برای 
اس��ت،  آنان ضروری  موفقیت 
پس  نیس��تند.  آم��وزش  قابل  
هنگامی ک��ه رزوم��ه داوطلبان 
ش��غلی را مطالع��ه می کنید و 
در جلس��ه مصاحبه استاندارد 
پرس��ش های خ��ود را مط��رح 
می کنید، در جست وجوی این 
باشید که آیا طرز تفکر این فرد 
همس��و با ارزش های ش��رکت 
ش��ما اس��ت ی��ا خی��ر. گرچه 
تحصی��ات و تجرب��ه عناص��ر 
داوطلبان  در صاحیت  مهمی 
ش��غلی محس��وب می ش��وند، 
ولی بهتر است در ارزیابی های 
خود، به ای��ن ویژگی های مهم 

هم توجه کنید.
اشتیاق

اگر شخصی را دیدید که صرفا 
در جست وجوی یافتن هر کاری 

نیس��ت و عمیقا بابت کار کردن 
برای ش��رکت ش��ما هیجان زده 
اس��ت، باید به او بیش��تر توجه 
کنی��د. نگاه ویژه ای ب��ه افرادی 
داش��ته باش��ید ک��ه طرف��دار 
محصوالت ش��ما هس��تند و با 
حرارت در مورد شهرت شرکت 
شما حرف می زنند. کارکنانی که 
پیش��اپیش مقصد کاری خود را 
می شناس��ند و آن را ترجی��ح 
می دهند، شور و انرژی بیشتری 
با خود به محل کارشان می آورند 
و بهتر از افرادی کار می کنند که 
پرداخت ه��ای ماهانه، مهم ترین 

انگیزه فعالیت آنها است. 
پیگیری

از  داوطلبانی ک��ه پس 
مصاحب��ه کاری به جمله 
»تش��کر می کنم« بسنده 
منتظ��ر  و  نمی کنن��د 
پروسه تصمیم گیری شما 
نمی مانن��د، درعین ح��ال 
عایق و تخصص های خود 
را به نمایش می گذارند، به 
جزییات توج��ه می کنند 
و بیش��تر پیگی��ر نتای��ج 

مصاحبه هستند. 
کنجکاوی

به عن��وان ی��ک مصاحبه گ��ر، 
ش��ما س��وال هایی از داوطلب��ان 
گزینه ه��ای  ول��ی  می پرس��ید، 
ایده آل، خودشان هم پرسش هایی 
از شما خواهند داشت. قوی ترین 
و بهترین متقاضیان عاقه دارند 
دان��ش خود را افزای��ش دهند و 
عمیق ت��ری  درک  می خواهن��د 
نسبت به شرکت شما، موقعیت 
آن، دیدگاه و اهداف تان و صنعتی 
ک��ه در آن کار می کنید داش��ته 
باشند. به دنبال فردی باشید که 
ذهنی باز دارد و مش��تاق رشد و 
یادگیری است. نقطه مقابل این 
اف��راد متقاضیان��ی هس��تند که 
فکر می کنند از قبل همه چیز را 

می دانند. 

مهارت های شنیداری
ای��ن  از  اغل��ب کارفرمای��ان 
ویژگ��ی چشم پوش��ی می کنند 
ولی این خصوصیت در برخورد 
با مش��تریان، س��ایر همکاران و 
س��رمایه گذاران اهمیت خود را 
نشان می دهد. اگر یک داوطلب 
شغلی در جلسه مصاحبه کام 
شما را قطع می کند، احتماال در 
برخورد با مش��تریان هم همین 

کار را خواهد کرد. 
شخصیت

داوطلب��ی ب��رای اس��تخدام 
شایس��تگی بیش��تری دارد که 
بافرهنگ س��ازمانی و کارکنان 

فعلی شما س��ازگاری بیشتری 
داش��ته باش��د. اگر فردی که 
اس��تخدام می کنید قرار است 
با مشتریان شما تعامل داشته 
ویژگی های شخصیتی  باش��د، 
او را خ��وب مدنظر قرار دهید. 
ممکن است یک نفر در جلسه 
مصاحب��ه فرد جذاب��ی به نظر 
برس��د، اما کار ک��ردن و کنار 
آم��دن ب��ا او در طوالنی مدت 
دش��وار باش��د. از طرف دیگر 
حتی  ک��ه  ش��غلی  متقاض��ی 
در جلس��ه مصاحب��ه بی انرژی 
است، لبخند نمی زند و نسبت 
به س��واالت مطرح شده عاقه 
کم��ی از خود نش��ان می دهد، 
فرد مناس��بی برای اس��تخدام 

نیست. 

شوخ طبعی
ح��س ش��وخ طبعی نه تنه��ا 
محی��ط کار را گرم و پرش��ور 
ارتباطات  در  بلک��ه  می کن��د، 
بی��ن کارمن��دان ه��م نق��ش 
و  می کن��د  ب��ازی  مهم��ی 
نش��انه ای از ه��وش هیجان��ی 
داوطلب شغلی است. اگر حس 
ش��وخ طبعی یک متقاضی نظر 
ش��ما را ب��ه خود جل��ب کرده 
او مهارت های   اس��ت، احتماال 
ش��خصی- اجتماع��ی دیگری 
ه��م دارد ک��ه در ارتباط��ات 
ش��غلی مفید خواهد بود. شما 
با این افراد در یک محیط کار 
خواهی��د ک��رد، بنابراین 
بهتر است افرادی را کنار 
خود داش��ته باش��ید که 
از هم��کاری با آنها لذت 

می برید. 
مثبت نگری

توانای��ی ن��گاه کردن 
به س��مت مثبت ماجرا، 
دارایی ه��ای  از  یک��ی 
ارزش��مند ه��ر کارمند 
مثبت  نگ��رش  اس��ت. 
نش��ان دهنده  اف��راد 
انعطاف پذی��ری و ش��کیبایی 
آنه��ا اس��ت ک��ه در آینده به 
ش��رکت ش��ما کمک خواهد 
کرد. اگر یک داوطلب شغلی 
در وقت مصاحب��ه از اتفاقات 
ناگواری تعریف می کند که در 
محیط کار قبل��ی او رخ  داده 
است، باید آن را به عنوان یک 
عامت خطر ببینید. اگر یک 
متقاضی پش��ت سر همکاران 
یا رؤسای س��ابق خود حرف 
می زند، احتم��ال دارد که در 
آینده اطاعات شرکت شما را 
منتشر کند یا در مورد شما و 
کارکنان تان هم بدگویی کند. 

انعطاف پذیری
ش��ما  کس��ب وکار  هرچ��ه 
اهمی��ت  باش��د،  کوچک ت��ر 

بیشتری دارد که کارمندان تان 
مختلف��ی  وظای��ف  عه��ده  از 
برآیند و بتوانند مسئولیت های 
متفاوت��ی را بپذیرن��د. وقت��ی 
حج��م کاره��ا زیاد می ش��ود 
ش��ما به افرادی نیاز دارید که 
بدون توجه به عن��وان و مقام، 
حاضر باش��ند هر کاری را که 
می توانن��د انج��ام دهن��د. در 
جلس��ات مصاحبه ب��ه افرادی 
توج��ه کنید ک��ه خ��ود را به 
هم��ه وظایف )یا بیش��تر آنها( 
می دهن��د  نش��ان  عاقه من��د 
و اص��رار خاص��ی ندارن��د که 
مس��ئولیت ها  دقیق  چارچوب 
را برای ش��ان تعری��ف کنی��د. 
عبارات��ی مثل  »ای��ن کار من 
نیس��ت« برای کسب وکارهای 
کوچ��ک زنگ خطر به ش��مار 

می روند. 
انگیزه و سختکوشی

اهمی��ت خود انگیزش��ی و 
سرس��ختی، بس��یار بیشتر از 
تج��ارب قبلی اس��ت. بهترین 
کارکنان افرادی هستند که به 
دنب��ال ترکیبی از فرصت های 
مس��ئولیت پذیری،  رش��د، 
اس��تقال ف��ردی و شانس��ی 
ارزش های خود  اثب��ات  برای 
هس��تند. اگر قرار اس��ت بین 
دو نف��ر، ک��ه یک��ی باتجربه 
است اما نگرشی منفی دارد و 
فردی که مش��تاق کار جدید 
بلندپروازی ه��ای  و  اس��ت 
خ��اص خ��ود را دارد، یک��ی 
را انتخ��اب کنی��د، قطعا نفر 
دوم را اس��تخدام کنید. شکی 
اهمیت  نمی توان  که  نیس��ت 
تجارب ش��غلی را منکر ش��د، 
اما فرد مثبت نگر و بلندهمت 
می توان��د هم زمان با کس��ب 
تجربه در شرکت شما، انرژی 
جدیدی به کس��ب وکار ش��ما 

اضافه کند. 
INC :منبع

ویژگی های فردی مهم در استخدام نیروی جدید
نقطه شروع کلید

توصیه هایی برای موفقیت صاحبان 
کسب و کارهای نوپا

ش��روع کس��ب و کار از پای��ه ب��رای نخس��تین 
ب��ار می تواند خطرن��اک باش��د و انعطاف پذیری 
کلیدی تری��ن نکته برای موفقیت در کس��ب و کار 
امروزه است. هر کارآفرینی می تواند برای شما در 
مورد مشکات شروع یک کسب و کار و زمان های 

سخت آن سخن ها بگوید. 
کسب و کار اغلب مواقع غیر قابل پیش بینی است 

که این کار را برای صاحب آن مشکل می کند. 
صاحبان کسب و کارهای نوپا شور و عاقه زیادی 
دارن��د، جزییات کلی��دی کس��ب وکار را متوجه 
می شوند و به خوبی محصول خود و پیشنهادات و 

ارزش پیشنهادی خود را می شناسند. 
وقتی کس��ب و کار را تازه شروع می کنید محیط 
کس��ب و کار ب��رای صاح��ب آن کام��ا جدی��د و 
ناش��ناخته است. ممکن است صاحبان کسب و کار 
نوپا دانش کم��ی از تکنولوژی، بازاریابی، طراحی 
گرافی��ک برای برندینگ یا عناصر مورد نیاز دیگر 

برای شروع و توسعه کسب و کار داشته باشند. 
در این مقاله به نقل از ibazaryabi، به بررسی 
موارد مورد نیاز برای ش��روع کسب و کارهای نوپا 

می پردازیم. 

مانند یک کسب و کار استارت آپی رفتار کنید 
صاحبان کس��ب و کار باید در نظر داشته باشند 
که این در واقع یک کسب و کار استارت آپی است، 

بنابراین باید مطابق قواعد آن عمل کنیم. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، نبای��د مناب��ع را روی دفتر 
پرهزین��ه و حق��وق باال و توس��عه بی م��ورد هدر 

بدهیم. 
ی��ک کس��ب و کار اس��تارت آپی بای��د صرفه جو 
باش��د تا زمانی که منابع اجازه م��وارد دیگر را به 

ما می دهد. 
پولی که تخصیص داده ش��ده اس��ت،  باید برای 
مواردی تخصیص داده ش��ود که منجر به توسعه 
کس��ب و کار می ش��ود، مانند خدمات بازاریابی که 

منجر به افزایش فروش می شود. 

 جست وجو برای پول و خود راه انداز  
)Bootstrap( را متوقف کنید

قرض کردن پول قبل از راه اندازی کس��ب و کار 
نه تنها کار مش��کلی اس��ت، بلک��ه می تواند برای 

کسب و کار مضر باشد. 
افزای��ش پ��ول زمانی هوش��مندانه اس��ت که 
کس��ب و کار ش��کل گرفته اس��ت و می توان روی 

درآمد بخشی از آن حساب کرد. 
صاحب کس��ب و کار باید روی توسعه کسب و کار 
 خ��ود تمرکز ک��رده و جس��ت وجو ب��رای پول و 

خود راه اندازها را متوقف کند. 

از اشتباهات درس بگیرید و به رشد ادامه 
بدهید

اشتباهات غیرقابل اجتناب هستند. راهی برای 
اجتناب از اش��تباهات در دنیای کسب و کار وجود 

ندارد. 
کس��ب و کار بر خاف صنایع دیگر می تواند یک 
ناحیه خاکس��تری بزرگ باش��د و اغلب ش��رایط 
کسب و کار به سادگی و به صورت سیاه و سفید و 

قابل قضاوت نیستند. 
یک صاحب کسب و کار باید تصمیم به ادامه راه 
بگیرد. باید از اش��تباهات درس بگیرید و به رشد 
خ��ود ادامه بدهید و از ش��ور و اش��تیاق خودتان 
تبعی��ت کنید. پذیرش اش��تباهات و تصحیح آنها 

باید انجام شود. 

از حواسپرتی اجتناب کرده و روی اهداف 
کلیدی تمرکز کنید 

صاحبان کس��ب و کار نوپا تمایل دارند که ناامید 
ش��وند. این اغلب دلیل افسردگی و پریشان حالی 
آنان اس��ت. برای افزایش موفقیت باید از ناامیدی 
ج��دا ش��ده و روی اه��داف کلیدی کس��ب و کار 
تمرک��ز داش��ته باش��یم. به عن��وان صاح��ب یک 
کس��ب و کار نوپا دس��تیابی به تمرکز کار سختی 
اس��ت. خودس��ازماندهی و تزکیه ب��رای متمرکز 
ماندن روی کس��ب و کار یک تکنیک کلیدی برای 
صاحبان کس��ب و کار نوپا است. برای جلوگیری از 
پریشان شدن کار باید روز کاری و محل کار خود 

را سازمان دهی کنیم. 

کار کردن با حرفه ای ها برای تسریع در رسیدن 
به نتیجه

حرفه ای ها منحنی یادگیری ندارند؛ این ویژگی 
آنها برای صاحبان کسب و کارهای نوپا یک گزینه 
خ��وب اس��ت.صاحبان کس��ب و کارهای نوپا توان 
این را دارند که بدون اس��تخدام کارمند خبره از 

خدمات افراد خبره استفاده کنند. 
از طریق خدمات مشاوره، صاحبان کسب و کارها 
قادرند با خبره ها کار کنند تا برای نخس��تین بار 

کارها را درست سازماندهی کنند. 
همچنین این یک روش مناس��ب برای اجتناب 
از اش��تباهات پرهزینه و افتادن در راه های اشتباه 

است. 
businessconsultingagency :منبع

کارمندان سفیران 
کسب وکار شما هستند که 
می توانند شهرت برند شما 
را افزایش دهند یا شرکت 

شما را از مسیر اصلی 
منحرف کنند

پیشنهاد کسب وکار 

فروش لوازم عتیقه - افراد ثروتمند پول زیادی را صرف خرید اشیا و لوازم عتیقه می کنند. راه انداختن یک عتیقه فروشی خوب ایده  
دیگری است که به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارد.
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اخبار

تبریز - اسد فالح- نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی 
گفت: نخستین انتظار ما از استاندار آذربایجان  شرقی در ارتباط با ترویج 
فرهنگ اسالمی و مقابله جدی با تهاجم فرهنگ غرب است که باید در 
این زمینه مس��ئولین و نهادهای فرهنگی و تاثیرگذار استان را تقویت 
کنند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االس��الم سیدمحمدعلی 
آل هاشم در آیین تکریم و معارفه استانداران پیشین و جدید آذربایجان 
شرقی، اظهار کرد: در این راستا تالش و کوشش شبانه روزی برای فراهم 
سازی زمینه های ازدواج و اشتغال جوانان و تحصیلکرده های دانشگاهی 
به همراه مدنظر قرار دادن سیاس��ت های نظام در حوزه جمعیت باید 
ج��زو اولویت های کاری اس��تاندار جدید باش��د. وی، مقابله جدی با 
قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ را از دیگر انتظارات خود 
از اس��تاندار جدید آذربایجان شرقی بیان کرد. آل هاشم، تالش و توجه 
جدی برای حفظ و احیای محیط زیست و به خصوص دریاچه ارومیه را 

جزو مطالبات جدی خود و مردم آذربایجان شرقی و حتی استان های 
همجوار از دولت و مسئوالن استانی بیان کرد. وی، ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه همه زندگی خود را مدیون 
خون پاک شهدا هستیم، یادآور شد: باید توجه داشت که بی توجهی به 

این فرهنگ اصیل اسالمی، سیطره فرهنگ منحط غربی را در جامعه 
اسالمی سهل تر می کند. آل هاشم با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی 
در بهبود وضعیت زندگی و معیش��تی مردم، گفت: در این راس��تا رفع 
 بیکاری در بین جوانان که کار آسانی نیست و همدلی همه مسئوالن را 
می طلبد، باید مورد توجه جدی اس��تاندار جدید باش��د. وی ادامه داد: 
در ح��ال حاضر کارخانجات و واحدهای تولیدی آذربایجان ش��رقی با 
مش��کالتی روبرو هستند که باید با همدلی و تدبیر و برنامه ریزی این 

معضالت اقتصادی استان برطرف شود.
 آل هاش��م، ترویج فرهنگ قرآنی در بین جوانان اس��تان، توجه به 
جوان��ان، می��دان دادن به آنها و افراد پاک دس��ت را از جمله انتظارات 
خود از استاندار جدید بیان و اظهار کرد: خوشبختانه استان نمایندگان 
 خوب��ی در مجلس ش��ورای اس��المی دارد که امیدواری��م با همدلی و 
هم صدایی و هماهنگی بتوانند در این استان حساس و مهم موفق باشند.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز  - همایش آموزشی " نظام 
پیش��نهادات ، توانایی ایده یابی و نحوه اجرای آن در س��ازمان " به 
مدت دو روز در شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید. در روز نخست 
برگزاری این همایش آموزش��ی ، کارکنان ، کارشناس��ان و روس��ای 
واحدهای س��تادی و در روز دوم نیز کلیه روسا و کارشناسان نواحی 
تابعه آموزش های الزم را فرا گرفتند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اس��تان بوشهر ، دوره آموزش��ی مذکور با هدف آموزش کارکنان 
به منظور افزایش توان یافت ایده در راس��تای ارائه پیشنهاداتی بهتر 
و موثرتر برگزارگردی��د. در ابتدای این همایش ، مهندس باقرپاپری 
مقدم فرد، دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت گاز استان بوشهر به 
ارائ��ه آموزش های الزم در خصوص نحوه کار با نرم افزار جدید نظام 
پیش��نهادات شرکت پرداخته و در همین رابطه  به سواالت کارکنان 

پاس��خ داده ش��د.  در ادامه مدرس دوره ،  مفهوم بهبود مس��تمر در 
سازمان را مطرح و در همین رابطه به آموزش توضیحاتی در خصوص 

مبح��ث اتالف زدایی و نیز گپ خالقیت پرداختند که در خالل این 
توضیحات ، مفهوم فاصله  میان اهداف سازمانی و عملیاتی و وضعیت 
موجود نیز مورد بررس��ی قرار گرفت. از دیگر مواردی که در همایش 
مذکور ارائه ش��د می توان به تعریف نظام پیشنهادات، تعریف ایده و 
پیشنهاد ، هنر تفکرخالق ، روش سیستماتیک ایده یابی و پیشنهاد ، 
ویژگی های یک پیشنهاد دهنده حرفه ای و ... اشاره نمود. همچنین 
در پایان ، کارگاه عملی عارضه یابی و اصول ایده یابی به منظور آشنایی 
هرچه بیشتر کارکنان با شناس��ایی ایده ها به منظور افزایش سرانه 
مشارکت موثر ایشان در نظام پیشنهادات  برگزار گردید که در خالل 
آن ، هریک از کارکنان موفق به ارائه چندین پیشنهادکاربردی و عملی 
شدند. گفتنی است تدریس این همایش آموزشی را آقای علی نیازی 

مشوری ، مشاور و مدرس خالقیت سازمانی بر عهده داشتند. 

ساری – دهقان - همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری مازن��دران ، فرماندار نور، نماینده 
مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسالمی، مسئولین نظامی و 
انتظامی، روحانیون و مسئولین محلی، مشعل گاز 9 روستای منطقه 
الویج در شهرستان نور با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال روشن شد. به 
گزارش خبرنگار مازندران، "محمد اسماعیل ابراهیم زاده" مدیرعامل 
شرکت گاز استان در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستاها 60 کیلومتر شبکه گذاری 
و 15 کیلومتر خط تغذیه اجرا شد. وی سرانه هر خانوار در روستاهای 
مذکور را 90 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با گازرس��انی به این 9 
روستا بیش از 850 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. ابراهیم 
زاده در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت، بند "ق" را در بخش گازرسانی 

مصوب کرده اس��ت، گفت: طبق این بند، همه روس��تاهای باالی 20 
خانوار کشور تا سال 1397 با استفاده از روش هایی مانند لوله گذاری، 
LPG و مینی  ال.ان.جی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد. 
وی همچنین با اش��اره به تالش کارکنان وزارت نفت برای استخراج 

گاز از اعماق زمین در شرایط بسیار سخت، اظهار کرد: کلنگ زنی این 
پروژه حاصل چندین سال تالش و پیگیری مسئولین اجرایی و کارکنان 
خدوم شرکت گاز است. مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران با اشاره به 
صعب العبور بودن مس��یر لوله گذاری و سختی کار در گازرسانی به 
دهستان الویج ،ادامه داد: همکاران ما در شرکت گاز مازندران با جان 
و دل در این پروژه فعالیت کرده و موجب به ثمر رس��یدن آن شدند. 
مدیرعامل شرکت گاز مازندران، آسایش و آرامش امروز کشور را مدیون 
خون شهدای گرانقدر و ایثار رزمندگان دانست و با اشاره به آغاز نهضت 
گازرسانی در مازندران طی ماههای اخیر،گفت: ان شاء اهلل با انضباط و 
احساس مسئولیت، طبق برنامه ریزی انجام شده، در راستای گازرسانی 
به مردم ش��ریف اس��تان تالش خواهیم کرد تا مردم، از غرب تا شرق 

مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.   

اراک - مینو رس�تمی - به مناس��بت هفته دفاع مقدس 
جوادمهندس مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ومحمدصادق 
دوخایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به همراه 
جمعی ازهمکاران با  سه خانواده شهیددیدار و گفت وگو نمودند.   
مدیرعامل ش��رکت گازاستان مرکزی گفت:مردم انقالبی ایران 
اسالمی باالگوپذیری ازقیام عاشورا وحماسه حسینی توانستند 
هشت سال جنگ تحمیلی را اداره نمایند.   بر پایه این گزارش 
جوادمهندس در دیدارباخانواده ش��هداضمن عرض تسلیت به 
مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سیدوساالرشهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع(ویاران باوفایش و بااشاره به جایگاه واالی 

شهدادرپیشگاه خداوندمتعال ودرمیان مردم ، مهمترین نقش 
واثررزمندگان اسالم درجنگ تحمیلی راایثارجان خودبه عنوان 

عزیزترین ومهمترین دارایی وثروت هرانسان آزاده ای عنوان نمود 
.   ایشان درادامه باتجلیل ازصبر،ایثاروفداکاری های خانواده معظم 
ش��هدا،جانبازان وایثارگران اظهارداشت:خانواده شهدا فرزندان 
برومندخودرادرزمانی که کشورنیازداش��ت درراه اسالم وانقالب 
تقدیم نمودندواین اجری جزیل درنزدخداوندمتعال خواهدداشت 
ومردم ایران قدردان ایثاروفداکاری شهداوخانواده های معززآنان 
هستند. درپایان این دیدارها مهندس بااهدای شاخه گل ،لوح 
تقدیر وقاب عکس متبرک به تمثال مبارک امام راحل )ره(ومقام 
معظم رهبری مدظله العالی ازایشان تجلیل وتقدیر بعمل آورد. 

اهواز - شبنم قجاوند - مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان از برآیند 105 درصدی تولید نفت این شرکت در شش 
ماهه نخست سال 1396 خبر داد . مهندس قباد ناصری با اعالم این 
خبر افزود : با تالش شبانه روزی ، همت ، پشتکار و جدیت همکاران 
بخش های مختلف عملیاتی / ستادی و پشتیبانی موفق شدیم ضمن 
دستیابی به تمامی تعهدات تولید نفت ، 5 درصد بیشتر نیز  فعالیت 
نماییم . وی که در نشست مشترک مدیران ، روسا و کارشناسان فنی 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان سخن می گفت اظهار داشت : این موفقیت در حالی 

صورت می گیرد که شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان بعنوان قدیمی 
ترین و وس��یع ترین تولید کننده نفت و گاز خاورمیانه با چالش ها و 
موانع دش��واری از جمله وجود دهها رودخانه و دریاچه مواجه است 
که موجب گشته عملیات تولید و انتقال با حساسیت ویژه و شرایط 
خاص��ی صورت پذی��رد . وی در پایان س��خنان خویش از حمایت و 
پش��تیبانی همه جانبه مدیرعامل و سایر مدیریت ها و معاونت های 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین اعتبار و تصویب شرح 
نیازهای ارسال ش��ده که موجب تثبیت و استمرار تولید در شرکت 

بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان شده اند تقدیر و تشکر نمود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

استاندار جدید نهادهای فرهنگی و تاثیرگذار استان را تقویت کند

توسط شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد 

همایش " نظام پیشنهادات، توانایی ایده یابی و نحوه اجرای آن در سازمان "

همزمان با هفته دفاع مقدس 

مشعل گاز 9 روستای دهستان الویج چمستان نور روشن شد

دیدار مدیر عامل شرکت گازاستان مرکزی و مدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران استان

برآیند 105 درصدی تولید در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

تبریز - ماهان فالح- رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر تبریز بر لزوم ارتقای توان تجهیزاتی آتش نشانی تبریز 
تاکید کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عبداله  تقی پور در مراسم 
روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی با بیان این مطلب اظهار داشت: 
در ش��رایطی که ش��هرمان در مسیر توس��عه عمودی قرار گرفته و 
بلندمرتبه سازی افزایش یافته است باید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی 
به تناسب این وضعیت تقویت شود .وی اضافه کرد: وجود یک نردبان 
55 متری برای کل ش��هر طبیعی است که نمی تواند پاسخگو باشد. 

تقی پور با اش��اره به این که شورا از ارتقای توان تجهیزات آتش نشانی 
حمایت می کند، افزود: در آس��تانه فصل بودجه ریزی س��ال 97 باید 
از بحث های تش��ریفاتی و بی فایده فاصله گرفته و اعتبار الزم را برای 
نیازهای مهم شهر بخصوص در بحث آتش نشانی ایجاد کنیم. عضو 
شورای اسالمی شهر تبریز با اشاره به مقام و منزلت آتش نشانان گفت: 
آتش نش��ان همواره با ایثار و شهادت عجین است و باید تقدس ذاتی 
این شغل را ارج بگذاریم. وی اظهار امیدواری کرد مشارکت شهروندان 

در مباحث شهروندی ضامن احیای جایگاه بایسته شهر تبریز شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان هرمزگان  از شناسایی 17 نوع ماده معدن در 
معادن این استان خبر داد.  به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، 
معدن معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی  با بیان اینکه بخش 
معدن یکی از ارکان مهم توسعه استان هرمزگان  محسوب می شود، 
گفت: به طور کلی تاکنون وجود 17 نوع ماده  معدنی در این استان 

شناسایی شده است که شامل کانی های فلزی از قبیل کرومیت، آهن 
و منگنز و غیره است. وی افزود: همچنین کانی های غیر فلزی شامل 
سنگ گچ، س��نگ آهک، سنگ نمک، سنگ های تزئینی و مصالح 
ساختمانی است. وی با اشاره به اینکه وجود تنوع مواد معدنی، استان 
را جزو مناطق ش��اخص معدنی در س��طح کشور مطرح کرده است، 
خاطرنشان کرد: پتانسیل های سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه 

معادن استان وجود دارد و این استان همواره بستر جذابی برای سرمایه 
گذاران خارجی است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هرمزگان اعالم کرد: در حال حاضر تعداد 94 محدوده معدنی دارای 
پروانه اکتشاف، 29 معدن دارای گواهینامه کشف و 234 معدن دارای 
پروانه بهره برداری با مجموع ذخایر بالغ بر 1/5 میلیارد تن و اشتغال 

بالغ بر دو هزار و 900 نفر در استان وجود دارد. 

رئیس کمیسیون خدمات شهری:

شورای شهر تبریز حامی تقویت برنامه های آتش نشانی و ایمنی است

وجود 17نوع ماده معدنی در معادن استان هرمزگان

مدیر مخابرات منطقه گلستان در حضور اصحاب رسانه به مناسبت آغاز به کار پروژه "مهرگان" : 
مصرف اینترنت مشترکان مخابرات استان گلستان بیش از متوسط کشوری است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به این مطلب که بروز و 
ظهور IT تحول عظیمی در مدیریت کسب و کارهای مختلف  داشته است افزود: امروزه حوزه ict به عنوان پیشران و عامل توسعه 
تمامی مشاغل در سطح دنیا حرف اول را می زند و بدون آن اجرای فعالیتها به سختی صورت می پذیرد.وی با اشاره به موج های 
دیجیتالی اتفاق افتاده در سالهای اخیر همچون اختراع پدیده اینترنت ، راه اندازی اینترنت تلفن همراه ، حضور اینترنت اشیاء در زندگی 
روز مره انسانها و به بار نشستن هوش مصنوعی و روباتیک ، پیش نیاز تمام این تحوالت را حوزه ارتباطات و مخابرات دانست و اضافه 
کرد: تا سال 2020 و اتصال بیش از 50 میلیارد از ابزار زندگی به اینترنت ، این محصول مخابراتی  کامل در اختیار صنایع قرار می گیرد 
بنابراین مخابرات به عنوان اپراتور غالب وبرتر این نگاه را دارد که باید در تحوالت آینده کشور و دنیا نقش آفرینی موثری داشته باشد از 
این رو با تدوین نقشه راه پنج ساله ، برنامه هایی جهت دیجیتالی شدن یکپارچه مخابرات طرح ریزی نموده که بر اساس آن سرمایه 
گذاری کالنی از لحاظ توسعه فناوری به سمت تمام IP  و تمام IT شدن در استان انجام شده است .مهندس غالمعلی شهمرادی که 
درجمع اصحاب رسانه استان و به مناسبت آغاز به کار پروژه " مهرگان " و رونمایی از آن سخن می گفت، با اشاره به جزییات  این 
طرح افزود: در مهرگان سرویس تانوما تحت عنوان FTTH به متقاضیان در شهرستانهای گرگان و گنبد واگذار می شود و محدودیت 
های استفاده از سیم مسی در استفاده از اینترنت برای این دسته از مشتریان که سرویس تانوما به آنها واگذار می شود از بین رفته و 
می توانند سرویس اینترنت را بر بستر فیبرنوری و با کیفیت بسیار باال و سرعت باالی 50 مگابیت برثانیه داشته باشند.وی همچنین 
ویژگیهای کمپین فروش ADSL با نام " رنگ باران" در قالب پروژه " مهرگان" را تشریح و افزود: محصول اینترنت مخابرات منطقه 
گلستان با بسته های متنوع بر اساس نیاز مشترکان طراحی شده و با بهره برداری از نرم افزار تخصصی DLMO پس از تست سرعت 
خطوط مشترکین ، سرعت متناسب با خط به آنها تحویل داده می شود تا بتوانند از حداکثر ظرفیت خطوط خوداستفاده نمایند.وی 
با تاکید بر مصرف باالی اینترنت ثابت مخابرات استان در مقایسه با استانهای دیگر گفت : با استفاده روزانه حدود 25 ترابایت توسط 
مشترکان استان جزء استانهای با مصرف باال هستیم.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اعالم این مطلب که قبوض کاغذی تلفن ثابت به 
تدریج تا پایان سال بطور کامل حذف خواهد شد تاکید کرد مشترکین تلفن ثابت با استفاده از سامانه پیامکی 6002018017 شماره 
تلفن ثابت خود را از طریق تلفن همراه خود پیامک نمایند تا عالوه بر ارسال کارکرد قبوض تلفن ثابت از اطالع رسانی های انجام شده 
، به موقع بهره مند گردند.وی گفت: از تعداد بیش از 600 هزار مشترک تلفن ثابت بیش از 300 هزار مشترک نسبت به ارسال شماره 
تلفن همراه اقدام نموده که قبض کارکرد این دوره تلفن ثابت آنها در این دوره برایشان پیامک شده است و موجب تسهیل در پرداخت 

به موقع و عدم قطعی های ناشی از عدم وصول قبض و پرداخت به موقع توسط مشترکان شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي : 
برگزاري ششمین نشست هم اندیشي بهره برداري شرکت هاي توزیع 

نیروي برق غرب و شمال غرب کشور به میزباني ارومیه 
ارومیه - خبرنگار فرصت امروز-  اکبر حسن بکلو، مدیرعامل شرکت 
 توزیع نیروي برق آذربایجان غربي گفت: این نشس��ت س��ه روزه به منظور 
 هم اندیشي، تبادل افکار و بهره مندي از آخرین دستاوردهاي بهره برداري 
از 18 تا 20 مهرماه س��ال جاري با حضور ش��رکت هاي توزیع نیروي برق 
غرب و ش��مال غرب کشور به میزباني شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان 
غربي برگزار مي شود. حسن بکلو افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان 
در شبکه هاي توزیع، مدیریت دارایي و تعمیرات پیشگیرانه )PMU(، برون سپاري، راهبري شبکه )دیسپاچینگ و فوریت هاي برق(، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ایمني و الزامات بهره برداري، کاهش تلفات و پیک سایي، مخابرات شبکه هاي توزیع، فناوري اطالعات 
و مدیریت داده ها را از محورهاي این نشست عنوان کرد. حسن بکلو اضافه کرد: این نشست به صورت کارگاهي با مشارکت شرکت 
توانیر، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه آذربایجان غربي، شرکتهاي توزیع غرب و شمال غرب کشور، دانشگاه ها و سایر 
مراکز علمي، تحقیقاتي و نهادها برگزار خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي با بیان اینکه در حال حاضر 
4 کمیته علمي، اجرایي، دبیرخانه و کمیته مالي و پشتیباني این نشست در استان دایر شده است، افزود: در مجموع 626 نفر ساعت 
جلسه توسط این کمیته ها براي برگزاري بهتر این نشست برگزار شده و هم اکنون آمادگي کامل براي میزباني این نشست فراهم است. 
حسن بکلو گفت: در کارگاه هاي این نشست هم اندیشي بیش از 137 نفر از کارشناسان شرکت هاي توزیع نیروي برق استانهاي گیالن، 

آذربایجان غربي، آذربایجان شرقي، لرستان ، همدان، ایالم، قزوین، چهارمحال و بختیاري، زنجان و کردستان حضور خواهند داشت.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه:
بارندگی 450 میلی متری اضافه برداشت 100 میلیون مترمکعبی را جبران نمی کند

 کرمانش�اه - دشتی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانش��اه با اشاره به کاهش 6.6 درصدی بارندگی های استان 
کرمانشاه در سال آبی که گذشت، گفت: این بارندگی ها اضافه برداشت ساالنه 100 میلیون مترمکعب از مخازن آب زیرزمینی را جبران 
نمی کند. کیاست امیریان اظهار کرد: سال آبی گذشته حدود 450 میلی متر بارندگی در استان داشتیم که نسبت به میانگین بلندمدت 
)475 میلی متر( کاهش 6.6 درصدی را نشان می دهد. وی ادامه داد: همچنین بارندگی سال آبی گذشته نسبت به سال ماقبل آن 
که بارندگی بیش از 700 میلی متری را داشتیم بسیار کمتر بوده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه با بیان اینکه 
بارندگی سال آبی گذشته استان مناسب بود، افزود: البته این بارندگی کم آبی های چند سال اخیر را جبران نخواهد کرد. امیریان از 
اضافه برداشت ساالنه 100 میلیون مترمکعبی از منابع آب زیرزمینی استان خبر داد و یادآوری کرد: بارندگی هایی که داریم این کسری 
را جبران نمی کند. وی از دوره خشکسالی که در کرمانشاه درگیر آن هستیم هم یاد کرد و گفت: از 19 سال اخیر، در دوازده سال 
میزان بارندگی های استان کمتر از حد نرمال بوده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه کاهش بارندگی ها را ناشی از 
تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین دانست و خاطرنشان کرد: همچنین اکثر بارش ها به شکل برف نیست و به همین دلیل تاثیر 

کمتری بر جبران کسری مخازن آب زیرزمینی دارد.

هر یک درصد افزایش آمادگی نیروگاه ها، معادل 10 هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی امنیت شبکه و تولید 
و امنیت فکری، ذهنی و شغلی کارکنان را 2 موضوع مهم و سرمایه  اساسی در صنعت 
برق توصیف کرد که در همین خصوص خواستار تعامل بیشتر بین مدیران برای دستیابی 
به این 2 هدف اساسی گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید براین که 
موفقیت، تصادفی نیست و با برنامه ریزی به دست می آید، به آمادگی 99 درصدی نیروگاه ها اشاره کرد و گفت: در طول سال گذشته، 
91 هزارمگاوات از ظرفیت نیروگاه ها، سرویس و نگهداری شد که این فعالیت های تعمیراتی منجر به آمادگی واحدها گردید؛ که با 
کاهش هر یک درصد خروج اضطراری واحدها، می توان معادل 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق 
انتظار داشت. عبدالرسول پیشاهنگ در ادامه به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت برق اشاره کرد 
و اظهار امیدواری نمود که در دیدار بعدی خود از نیروگاه شهید رجایی شاهد استقرار این سیستم در این نیروگاه بوده و گزارشی از 

نحوه اجرای آن دریافت نماید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم خبرداد 
پیشرفت 100درصد پروژه های برق روستایی از محل بند"ز" تبصره 9

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم از پیشرفت صد درصدی پروژه های برق روستایی بند"ز" 
تبصره 9 بودجه بااعتبار 140 میلیارد ریال خبر داد. مهندس هادی ش��یرخانی در همین باره افزود: در س��ال های اخیر و در دولت 
تدبیر و امید برق رسانی به  15 روستای جدید در استان به منظور دستیابی به شاخص روستا های صد درصد برقدار انجام شده است 
و در حال حاضر تمامی روس��تا های باالی 10 خانوار از نعمت برق بهره مندند. وی با اش��اره به اینکه 610 روستا در استان با تعداد 
58966 خانوار برق دارند،  ادامه داد: 70 درصد شبکه ها و تاسیسات توزیع در روستا های ایالم  به طور کلی بازسازی شده اند و دارای 
 سیستم روشنایی معابر می باشند. رئیس هیات مدیره شرکت توزیع برق ایالم تاکید کرد : استفاده از انرژی های تجدید پذیر یکی از 
رویکرد های اساس��ی در وزارت نیرو اس��ت ازین رو در حال حاضر سیس��تم روشنایی معابر 13 روستا در استان با استفاده از انرژی 

خورشیدی )فتوولتاییک( تغذیه می شوند.
 

برگزاری برنامه های دهه محرم در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مس��ئول بسیج و مشاور مدیرعامل شرکت برق منطقه خوزستان گفت: به مناسبت ایام 
سوگواری ماه محرم در این شرکت برنامه های دهه اول محرم اجرا شد. موسی احمدی راد در خصوص اهمیت دهه اول محرم 
اظهار داشت: هدف از قیام حضرت سید الشهدا )ع( احیای دین اسالم و مبارزه با انحرافات دین و ترویج امر به معروف و نهی از 
منکر بوده و امروز نیز ما وظیفه داریم که از این اهداف بزرگ و متعالی پاسداری کنیم. وی در خصوص برنامه های شرکت برق 
منطقه ای خوزستان نیز گفت: گفت: همانند سال های گذشته امسال نیز با مشارکت کارکنان برنامه های زیارت عاشورا و مداحی 
به همراه سخنرانی های مذهبی در نماز جماعت در قسمت های مختلف شرکت )ستاد شرکت، حمل و نقل، امور اموال و انبارها 

و معاونت بهره برداری( برگزار شد.
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همه ما ش��نیده ایم که شکس��ت، مقدمه پیروزی 
اس��ت ی��ا می ت��وان از آن پلی به س��مت موفقیت 
س��اخت، ب��ا این حال اف��راد باهوش با اس��تفاده از 
تج��ارب دیگران ش��انس موفقیت خ��ود را افزایش 

می دهند. 
در این مقاله به نقل از دیجیاتو، یکی از کارآفرینان 
موفق آمریکایی به نام »تیاگو اولسان« تجارب خود 
در زمینه تاس��یس اس��تارت آپ را ب��ا مخاطبان به 

اشتراک گذاشته است. 
اولس��ان در 17 س��الگی ب��ه خاطر س��اخت یک 
رأکتور همجوشی هسته ای خانگی به شهرت رسید! 
 Engage« امروزه صندوق سرمایه گذاری او به نام
 elta, از پشتیبانی شرکت هایی مثل »Ventures

 UPS, Invesco, AT&T, Home Depot
برخ��وردار   Intercontinental Exchange و 
اس��ت. از نظر اولسان مراحل مختلف پروژه اغلب به 
زمان��ی دو برابر آنچه فکر می کنید، نیاز دارند و اگر 
زمینه کاری شما سخت افزار باشد ممکن است این 

مراحل سه برابر زمان برآوردشده طول بکشند. 
او به افرادی که تازه قصد ش��روع یک کسب و کار 
را دارن��د توصیه می کند هن��گام زمانبندی مراحل 
مختلف، زمانی بیش از آنچه به نظر می رس��د را به 

این مراحل اختصاص دهند: 
اگر نمی خواهید بعدا در تنگنا قرار بگیرید، هنگام 

تهیه جدول زمانی کمی سخاوت به خرج دهید. 
زمانبن��دی دقی��ق ام��کان تمرکز بهت��ر و صرف 

انرژی کافی روی مس��ائل مهمی مثل تشکیل یک 
تی��م قوی را فراهم می کند. او تاکید می کند وظیفه 
اصلی موسس استارت آپ جذب افراد مستعد است. 
یکی دیگر از مس��ائل مهم، همکاری و ش��راکت 
ب��ا افرادی اس��ت که در ای��ن زمین��ه تجربه کافی 
دارن��د. مدیرعام��ل Engage Ventures معتقد 
اس��ت افرادی که به تنهایی اقدام به تاس��یس یک 
کس��ب و کار می کنن��د بیش��تر با شکس��ت مواجه 

می شوند. 
مش��ارکت با افراد یا حداقل یک نفر دیگر شانس 
موفقی��ت را ب��اال برده و در صورت شکس��ت پروژه 

میزان خسارت ها را کاهش می دهد. 
Business Insider :منبع

اهمیت زمانبندی دقیق قبل از تاسیس یک استارت آپ

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 800 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: طی س��الیان اخیر به دلیل 
تح��والت مل��ی و بین المللی بازار مس��کن از رونق 
مناس��بی برخوردار نبود و طبعا صنعت س��اختمان 
نتوانس��ت رشد مناس��بی داشته باش��د و شما هم 
به دلی��ل عرضه زیاد و تقاضای ک��م با بحران مالی 
روبه رو ش��دید، اما واقعیت این است که شرکت های 
س��اختمانی چه کوچ��ک و چه بزرگ بای��د دارای 
برنامه استراتژیک باش��ند و فرصت ها و تهدیدها را 
یکایک برشمرند. اگر شما بدون برنامه راهبردی کار 
خ��ود را در یک بازار پررونق ش��روع کردید و امروز 
دچاربحران فروش ش��دید ش��اید الزم باشد یک بار 
دیگ��ر با بازنگری به اهداف و نوش��تن دوباره برنامه 

راهبردی زمینه هایی را برای ماندن فراهم کنید. 
اگر شما طی سالیان اخیر آپارتمان سازی کردید و 
امروز نمی توانید آنها را بفروشید شاید عملیاتی ترین 
کار نوش��تن یک برنام��ه بازاریابی و فروش در رکود 
حاکم بر بازار اس��ت، چراک��ه در همین رکود حاکم 
به ط��ور متوس��ط ماهان��ه بالغ ب��ر 15 ه��زار واحد 
مس��کونی در تهران خریدوفروش می ش��ود و طبعا 
شما با یک برنامه حرفه ای می توانید سهمی در این 

بازار داشته باشید. 
ش��ما باید با تکیه بر مزی��ت رقابتی، یک بار دیگر 
حرفه ای ت��ر وارد بازار فروش ش��وید. آی��ا منطقه و 
محی��ط فعالیت ش��ما می تواند یک مزیت نس��بت 
به رقبا باش��د یا قیمت آپارتمان های ش��ما می تواند 
انگیزه برای مشتریان فراهم کند یا اینکه واحدهای 

مس��کونی ش��ما از امتیاز خاصی برخوردار است که 
دیگر رقبا نداش��ته باش��ند. اگر هیچ مزیت رقابتی 
نداری��د بالفاصله ی��ک مزیت با توجه ب��ه موقعیت 
فراه��م کنید. مثال با فراهم ک��ردن وام های ویژه یا 
فروش اقساطی بلند مدت تر مشتریان خود را بیابید. 
به هر صورت ش��رکت خود را تعطی��ل نکنید، بلکه 
ب��ه دنبال راهکار باش��ید و با توجه به اش��رافی که 
بر ش��رکت خود و فعالیت ه��ای آن دارید می توانید 
با رایزنی کارشناس��ان دقیقا ی��ک طرح جامع برای 
بازاریابی و فروش بنویس��ید و در همین رکود بازار 
ظرف مدت کوتاهی آپارتمان های خود را بفروش��ید 
و اگ��ر الزم دانس��تید در ای��ن زمینه با مش��اوران 
حرفه ای چند ساعتی مش��ورت کنید تا بهترین راه 

را برگزینید. 

احیای شرکت ساختمانی

پرسش: مدیر یک شرکت ساختمانی هستم و با توجه به رکود مسکن طی سالیان اخیر، تقریبا در حال تعطیلی هستیم 
شما چه راهکارهایی برای احیای شرکت دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )31(
کسب و کار در روزگار ما متحول شده

در دو ش��ماره قبل به دو رمز موفقیت در کس��ب و کار 
یعنی عشق به کاری که داری انجام می دی و سختکوشی 
را براتون توضیح دادم. در این ش��ماره به س��ومین اصل 

یعنی آشنایی با مبانی تکنولوژی می پردازم. 

سوم: آشنایی با مبانی تکنولوژی 
در عص��ر جدی��د به کارگی��ری تکنول��وژی می تونه در 
پیش��برد کسب و کار موثر باشه. امروزه با استفاده از تلفن 
هم��راه، ایمیل، فضاه��ای اجتماع��ی و گروهی، وبالگ، 
س��ایت، اینس��تاگرام و تلگرام و . . . به فضای کسب و کار 
رش��د و توس��عه داده. تو هم برای رش��د کس��ب و کارت 
مجبوری از این فضا اس��تفاده کنی چون رقبای تو دارن 
این کار رو می کنن. پس باید حداقل اطالعاتی از این فضا 

و امکانات موجود داشته باشی. 
ف��روش در عص��ر جدی��د فق��ط در کوچ��ه و خیابون 
نیس��ت. تو مجبور نیس��تی صدها و هزاران کیلومتر بری 
تا به مش��تری برسی. مش��تری در همه زمان ها در خانه 
توس��ت. تو باید بلد باش��ی چ��ه جوری از ای��ن مهمان 
پذیرایی کنی. چند س��ال قبل برای مشاوره فروش یک 
کارخونه تولیدی غذایی دعوت به کار ش��دم. برای تغییر 
و تبدیل فضای بازاریابی و فروش یکی از پیش��نهاد های 
م��ن ایجاد یه فضای مجازی و معرفی کاال به مش��تریان 
در ای��ن فضا بود، اما مدیرعامل کارخونه خیلی صمیمانه 
گفت: من از این قرتی بازی ها خوش��م نمیاد این گوش��ی 
ه��م که دس��ت من می بین��ی فقط از دکم��ه خاموش و 
روشنش اس��تفاده می کنم. گفتم: یعنی شما استفاده از 
فض��ای مجازی و اینترنت و کامپیوتر و اینا رو قرتی بازی 
می دونید؟ قرتی بازی یعنی چی. رقبای ش��ما دارن دنیا 
رو فت��ح می کن��ن ولی تو هنوز چش��م اندازت تو محله و 
منطقه خودته و همین مس��ئله می تونه عامل مهمی در 
رکود فروش محصوالت تو باشه. این مدیر محترم پس از 
هفته ها س��ر و کله زدن قانع شد که یه سایت اختصاصی 
داش��ته باشه، اما چون بازم باور نداشت حاضر نبود برای 

این کار سرمایه گذاری حرفه ای کنه. 
کس��ب و کار در روزگار ما متحول ش��ده و تا ده بیست 
سال بعد بسیاری از شیوه های فروش سنتی از بین می ره. 
االن در ش��هرهای بزرگ مثل تهران خیلی ها خریداشونو 
از طری��ق اینترنت انجام م��ی دن. دیجی کاال روزانه بیش 
از چن��د ه��زار کاالی مختلف از طریق س��امانه خودش 
می فروش��ه، اما هنوز برخی از مدی��ران فکر می کنند در 

عصر ناصرالدین شاه زندگی می کنن. 
 تو برای اینکه در فضای رقابتی حضور داش��ته باش��ی 
ناگزیری که دانش حداقلی در زمینه اینترنت و کامپیوتر 
و امکانات موبایل داشته باشی تا بتونی با دیگر رقبا همراه 
بشی. تو اگه حتی یه سوپر مارکت هم داری می تونی یه 
سایت فروش��گاهی هم داشته باشی تا همسایه ها و افراد 
محل��ه کاالهای روزانه رو از تو خرید کنن و تو دم منزل 
تحویل شون بدی. س��ایت 4050 با همین شیوه االن به 
فروش خوبی رس��یده و خیلی از س��ایت های دیگه. بچه 
خواهرم وقتی می خواس��ت برای ن��وزادش لباس کودک 
بخره تو فضای مجازی گش��ت و گش��ت تا یه فروش��گاه 
خوب با تخفیف خوب پیدا کرد. االن چند ساله از طریق 
اینترنت می خره و دم منزل تحویل می گیره. تازه کس��ی 
که لباسا رو میاره چند تا مدل و جنس دیگه هم میاره و 
در زم��ان تحویل کاال اونا رو هم پرزنت می کنه که گاهی 

همون جا می فروشه. 
پ��س اگه بهت گفت��ن این کارا قرتی بازی��ه اگه گفتن 
وقتت تلف می ش��ه اگه گفتن هزینه بی خودیه اگه گفتن 
برای کسب و کار من که نتیجه ای نداشت اگه گفتن مردم 
اعتم��اد نمی کنن و . . . تو به حرفاش��ون گوش نکن. تو 
کارتو بکن. در کنار کار و کاس��بی ات از فضاهای مجازی 
اینترنتی استفاده کن و ش��رکت یا فروشگاه و کاالهاشو 

معرفی کن. 
م��ن منظورم راه اندازی کس��ب و کار اینترنتی نیس��ت. 
چ��ون اون کار اصول و قاعده خودش��و داره، اما در کنار 
کسب و کار س��نتی باید از این فضا هم به شکل مناسبی 

استفاده بکنی. 
اگ��ه تو یه کار و کاس��بی راه انداختی بیا و از فضا های 
مجازی مثل تلگ��رام و اینس��تاگرام و پیامک و اینترنت 
و ایمیل درس��ت و حس��ابی اس��تفاده کن تا رقم درآمد 
و فروش��ت بره باال. مثال اگه گل فروش��ی داری می تونی 
یه برنامه به کامپیوتر بدی و روز تولد مش��تریاتو بهشون 
تبریک بگی و بازم بگی اگه مایلی که برای ش��ما در روز 
تولد مثال پس��رتون دسته گلی به منزل بفرستم یا آماده 
کنم شما تشریف بیارید ببرید میزان فروش تو باال می ره 
و ای��ن افزایش مدیون دنیای مج��ازی و امکانات دنیای 

جدیده که تو رو به جلو میندازه. 
ادامه دارد. . . 

آیا مارکتینگ انبوه همچنان نتیجه 
می دهد؟ 

ای��ده اولیه تولید انب��وه، توزیع انب��وه و تبلیغات انبوه 
توس��ط ش��رکت هایی به کار گرفته ش��د که محصوالت 
انبوه��ی نظی��ر صاب��ون، س��وپ، یخچال و خ��ودرو که 
مورداس��تفاده تع��داد قابل توجه��ی از مردم ب��ود، تولید 
می کردن��د، بنابراین پروکتراندگمب��ل، صابون آیوری را 
تولی��د و از طری��ق مارکتینگ انبوه ت��الش کرد همه را 
ترغی��ب به خرید آن کند و کوکاکوال نوش��یدنی کوالی 
خ��ود را تولی��د و تالش کرد همه از آن اس��تفاده کنند، 
اما م��ردم ذائقه های متفاوتی دارن��د و این فرصتی برای 
چالشگران و کناره روهای بازار ایجاد می کند که به دنبال 
بخش های دقیق تر و محدودتر بازار باش��ند. در پاس��خ، 
ش��رکت های بزرگ ش��روع به ایجاد تمایز در محصوالت 
خ��ود برای بخش ه��ای ب��زرگ و مختلف ب��ازار کردند. 
پروکتراندگمبل چندین نام تجاری مختلف از شوینده ها 
عرض��ه می کن��د که هر ی��ک کارای��ی متفاوت��ی دارند. 
همچنین کوکاک��وال اکنون انواع مختلفی از نوش��یدنی 

مشهور خود را عرضه می کند. 
بنابراین در این وضعیت ش��رکت سه راهبرد در اختیار 
دارد: ب��ا یک محصول به دنب��ال همه بودن  )مارکتینگ 
غیرمتمای��ز(؛ با محصوالت مختل��ف به دنبال بخش های 
مختلف ب��ودن  )مارکتین��گ متمایز(؛ ی��ا به عنوان یک 
متخص��ص ب��ه دنب��ال یک بخ��ش ب��ودن  )مارکتینگ 

متمرکز(. 
ب��ه گزارش هورموند، مارکتینگ انبوه مدت هاس��ت از 
بین رفته است. کوکاکوال، خمیردندان کرست، مک دونالد 
و بسیاری از نام های تجاری انبوه دیگر مؤید این موضوع 
هس��تند. با این  حال بس��یاری از ش��رکت ها محصوالت 
تقلیدش��ده عرضه می کنند. قیمت محص��والت در بازار 
ش��لوغ به ناچار کاهش خواه��د یافت. برای پیش��گیری 
از داش��تن رقب��ای زیاد، هر ش��رکتی ت��الش می کند بر 
بازارهایی که به طور دقیق تری تعریف شده است، متمرکز 
شود. از س��وی دیگر فشار موجود برای دقیق تر بودن در 
انتخاب، به علت ازدیاد مجاری ارتباطی، تش��دید ش��ده 
اس��ت؛ به گونه ای که متخصصان مارکتینگ نمی توانند با 
برنامه ای در ساعات پربیننده به مخاطبان بسیاری دست 

پیدا کنند. 
عالوه بر ای��ن، متخصصان مارکتینگ مس��تقیم برای 
کس��ب نتایج بهتر به جای پس��ت کردن ب��رای عموم، از 
فهرست های پستی جهت تعیین بهترین مشتریان بالقوه 
استفاده می کنند. محصوالت و وضعیت هایی وجود دارند 
که مارکتینگ انبوه همچنان در مورد آنها اثربخش است، 
به ویژه در کشورهایی که تعداد مجاری ارتباطی و رقبا در 
آنها کمتر است. به  هر حال با توجه به روند رو به افزایش 
تعداد ش��رایط مختلف، مارکتینگ مبتنی بر بخش های 
بازار و حتی مارکتینگ یک به یک اثربخش تر خواهد بود.

فروشگاه اینترنتی کتاب های دست دوم
نام استارت آپ: شلفی

shelffee. com :وب سایت
سال تاسیس: 1۳۹۶

موضوع: کتاب
توضیح بیشتر: 

شلفی به عنوان نخستین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی 
کتاب ه��ای دس��ت دوم، کلکس��یونی و نفی��س؛ ام��کان 
خرید مس��تقیم از س��ایت را فراهم آورده است. شلفی به 
دوس��تداران کتاب، کلکس��یونرها و مجموعه داران کمک 
می کند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به یافتن و خرید 

کتاب های مورد نیاز خود کنند. 
از قدیمی تری��ن و  ب��ا هم��کاری چن��د ت��ن  ش��لفی 
حرفه ای ترین فعاالن بازار کتاب راه اندازی ش��ده و از تیم 

پشتیبانی حرفه ای بهره می برد.
 بر این اس��اس شلفی عالوه بر فروش و تهیه کتاب های 
موج��ود در س��ایت، اقدام به اخذ س��فارش ب��رای یافتن 

کتاب های مدنظر کاربران گرامی می کند. 

پارسا  امیری روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
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س�ازمان آگهی ها: 88936651  
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تختهسیاه تصویرامروز

به گفته کارشناسان رکود مسکن طوالنی شده و قصد اتمام ندارد.
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