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افت شاخص کسب و کار در پاییز امسال

عقبگردفضایکسبوکار
فرصت امروز: تازه ترین گزارش اتاق ایران از پایش ملی محیط کس��ب و کار در پاییز امس��ال نشان 
می دهد فضای کس��ب و کار در این فصل نس��بت به فصل تابس��تان با عقبگرد مواجه ش��ده و فعاالن 
اقتصادی شرکت کننده در این پایش معتقدند برآیند مولفه های کسب وکار به سمت معکوس حرکت 
کرده است. این برای دومین فصل متوالی در سال جاری است که گزارش پایش ملی محیط کسب وکار 
از کاهش کیفیت محیط کس��ب وکار حکای��ت دارد. در حقیقت، فعاالن اقتصادی که به عنوان مرجع 
مشارکت کننده در این پایش به مولفه های مربوط به فضای کسب و کار نمره می دهند،  وضعیت فضای 
کسب وکار در فصل پاییز را بدتر از فصل تابستان ارزیابی کرده اند. این در حالی است که ارزیابی آنها 

از محیط کسب وکار در فصل تابستان نیز نشان دهنده بدتر شدن فضا نسبت به بهار امسال بود...

نوسانات بازار ارز به روایت سخنگوی دولت

 دولت بدون موافقت مجلس
قانون یارانه ها را اجرایی نمی کند
3

2
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 قوانین تجارت الکترونیک
نیاز به بازنگری دارد

چگونه به میلیاردری جوان تبدیل شویم
آیا کسب وکارهای نوین باید مالیات بدهند؟ 

6 استراتژی کلیدی برند های موفق
درس های بازاریابی رویداد پرتاب فالکون هوی

بررسی روش های رایج در حوزه تبلیغات 
آیا استراتژی های برندسازی در دنیای دیجیتال متفاوت است؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل یوتیوب: 

 اخراج لوگان پل از این پلتفرم
درست نیست
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فرصت امروز: شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( در گزارشی 
تحلیلی به بررسـی تعامل میان ایـران و گروه ویژه اقدام مالی  

)FATF(پرداخته و آورده است: بعد از اجرای برجام 
در دی ماه 1394، به رغم پیش بینی های صورت گرفته...

 نگاه تحلیلی »شبکه کانون های تفکر ایران«
)FATF( به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی

سالحپولیعلیهایران؟

یادداشت
مقابله با موانع ضد توسعه ای، 

چگونه؟ 

یک��ی از نکات مه��م، وجود 
در  اساس��ی  و  موان��ع ج��دی 
کس��ب وکار اس��ت ک��ه بخش 
ریش��ه  آن  از  توجه��ی  قاب��ل 
معی��وب  س��اختارهای  در 
همی��ن  دارد.  غیراقتص��ادی 
موانع س��اختاری، هزینه تولید 
را ب��ه ش��دت افزای��ش داده و 
در چند دهه گذش��ته تولید و 
تولیدکننده را تحت فشار قرار 
داده اس��ت، لذا منطقی اس��ت 
س��رمایه گذاری  به  گرایش  که 
در تولید ناچیز باش��د.   اشتباه 
اس��تراتژیکی که طی سال های 
گذشته در بین سیاست گذاران 
متخصص��ان  از  بس��یاری  و 
اقتص��ادی رایج بوده آن اس��ت 
که ریش��ه تورم های گذشته و 
ج��اری را در افزایش نقدینگی 
تلق��ی کرده ان��د. اگرچه به طور 
بالقوه این امر می تواند درس��ت 
باش��د، اما دقت بیش��تر نشان 
می دهد که افزایش نقدینگی به 
دلیل موانع جدی به بخش های 
ساختاری در کسب وکار، عمدتا 
غیرمولد و داللی وارد ش��ده و 
بنابرای��ن از یک طرف تقاضا را 

افزایش داده و از طرف 
3دیگر به دلیل عدم...

سیدمرتضی 
افقه

 اقتصاددان
و استاد دانشگاه

مدیرانی بمانند که به آینده امید صددرصدی دارند

پاسخ رئیس جمهور به منتقدان سخنانش در 22 بهمن ماه
رئیس جمهور گفت: کسی که امید ۹۹ درصدی دارد، نباید 
در مس��ئولیت بماند. ما به امید و نشاط صددرصدی احتیاج 
داری��م. ما کامال به آینده امیدواریم و می توانیم کش��ور را در 

مسیر پیشرفت قرار دهیم. 
به گزارش خبرآنالین، حجت االس��الم حس��ن روحانی در 
نشس��ت مشترک وزیران و استانداران با رؤسای سازمان های 
اقتصادی با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: در این مقطع 
تاریخی حضور مردم در همه اس��تان ها و ش��هرها و بخش ها 
و روس��تاها با عظمت بود و نش��ان داد مردم ما نسبت به راه 
و مس��یری که حدود ۴۰ سال پیش ش��روع کردند، مصمم 
هس��تند و همان را ادامه می دهن��د. این حرف معنایش این 
نیست که مردم نقصی نمی بینند. مشکالت را باید حل کرد. 

اهم س��خنان روحانی را به نق��ل از خبرگزاری ها در ادامه 
بخوانید: 

* مردم درست تشخیص مسیر دادند، یعنی مسیر استقالل 
و عدم مداخله در سرنوش��ت. االن هم اگر از مردم بپرس��ید 
می خواهید استقالل داشته باشید یا بیگانگان دخالت کنند، 
۹۸ و ۲ دهم درصد باز هم می گویند استقالل می خواهیم این 
آمار تغییر نمی کند. اگر بپرسیم آزادی می خواهید یا استبداد 

همان آمار امروز هم به جمهوری اسالمی رأی می دهند. 
* کس��ی که امید ۹۹ درصدی دارد، نباید در مس��ئولیت 
بماند ما به امید و نش��اط ۱۰۰ درص��دی احتیاج داریم. ما 
کام��ال به آینده امیدواریم و می توانیم کش��ور را در مس��یر 
پیشرفت قرار دهیم این فقط حرف ما نیست و دنیا نیز این 
را قبول دارد. چرا دنیا در برابر ترامپ ایستاد؟ اگر آینده ایران 
مستحکم نبود ۱۹۰ کشور جلوی آمریکا می ایستاد و آمریکا 
و اسرائیل با دو کشور کوچک در منطقه تنها می ماندند؟ دنیا 
ب��ا از بین بردن برجام مخالفت کرد، چون اعتماد به دولت و 
نظام است آنها محاسبه می کنند و اعتبار خود را بی دلیل در 

میان نمی گذارند. 
* کاهش ریس��ک اعتباری کش��ور از ۷ در ابت��دای دولت 
یازدهم به ۵ یعنی اعتماد دنیا به این نظام و کش��ور زیاد شده 
است. من در تمام روابطی که با کشورهای جهان و مقامات آنها 
دارم این امر را احساس می کنم که آنها ۱۰۰درصد به نظام ما 

اعتقاد دارند. به بوق های دستگاه های تبلیغاتی توجه نکنیم. 
*متأس��فانه دستگاه های تبلیغاتی ما از دنیا عقب هستند 
و مردم دچار این عقب ماندگی نیس��تند. برخی دستگاه های 
داخل��ی هنوز بذر یاس را در جامعه پخش می کنند. دلیل ما 
برای پیشرفت آمارو ارقام است شما رشد سال ۹۶ را مشاهده 
کنید با رشد متوسط جهان مقایسه کنید، قول می دهم رشد 
ما از متوسط جهان بیشتر است. اگر رشد ما از متوسط جهانی 
بیش��تر نبود اقلیت درست می گوید اگر رشد باالتر بود یعنی 

مسیر ما درست است. 
*اینکه دولت در ۴.۵ س��ال گذشته توانست به طور مداوم 
تورم را کاهش ده��د به معنی قدرت دولت و آرامش جامعه 
است. ما مصمم هستیم این مسیر را ادامه دهیم، یعنی هدف 
ما تورم تک رقمی، رش��د اقتص��ادی باالی ۵درصد و کاهش 

بیکاری است. باید نرخ بیکاری را کاهش دهیم تا تک رقمی 
ش��ود. این که م��ا بتوانیم رقم بی��کاری را از ۱۱ درصد به ۹ 
رس��انیم چند سال کار می برد با این وضع کار آسانی نیست، 

اما شدنی است. 
* اگر اعتراضی داریم قانون برای ما راه تعیین کرده است. 
در ۲۲ بهم��ن گفتم قانون اساس��ی ظرفیت های زیادی دارد 
که اگر اصالح هم نش��ود می تواند کش��ور را هدایت کرده و 
هم رضایت عامه را برآورده س��ازد؛ به شرطی که همه متعهد 
به قانون اساس��ی باشند و فصل سوم قانون اساسی را اجرا و 

پیاده کنیم. 
* قان��ون اساس��ی ما ظرفیت های بس��یار زی��ادی دارد و 
همه باید در اجرای قانون اساس��ی بار س��نگین مسئولیت را 
بر دوش خود احس��اس کنیم البته رئیس جمهور مسئولیت 
ویژه دارد که بر عهده فرد دیگری نیست، بنابراین مسئولیت 
رئیس جمهور از همه س��نگین تر و س��خت تر است و در این 

زمینه همه باید کمک کنند. 
* کش��ور ما هم مانند بسیاری از کشورها حوادث طبیعی، 
سیل و زلزله و... را دارد و ممکن است بارش برف هم مشکل 
ایجاد کند و این مس��ئله در آمریکا و اروپا هم مش��کل به بار 
می آورد، اما اگر یک خیابان در اثر بارندگی بسته شد، نشانه 

کارآمدی نظام نیست. 
* در مجموع حوادث به ویژه در زلزله کرمانش��اه و کرمان 
کارهای خوبی انجام گرفت اما به این معنی نیست که رضایت 
مردم را برآورده کرده اس��ت شاید انتظار مردم بیش از اینها 
باش��د و باید این حس را در خود زنده کنیم که مردم در چه 
حالی هس��تند. طی سفری که به کرمان داشتم خانم مسنی 
می گفت تمام جهیزیه ای که چندین سال تأمین کرده است 
زی��ر آوار رفته، بنابراین این حس را نمی ش��ود، جبران کرد؛ 
چراک��ه خانه ای بوده و به آن عادت کرده و حتی اگر خانه ای 
دیگر برای آنها درس��ت ش��ود این حس ناخوش��ایند از بین 

نمی رود. 
* از وزارت کش��ور و نهادهای��ی همچ��ون ه��الل احمر و 
اورژان��س و بهداش��ت و درم��ان و ادارات آب و گاز و ب��رق و 
ارتباطات تشکر می کنم. دولت از همه نهادهایی که کانکس را 

در زمان زلزله خریدند و به مردم دادند تشکر می کند. 
*با توجه به اینکه س��ال آینده چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اس��المی است از اس��تانداران خواهش می کنم همه 

توان شان را به کار ببندند. 
* س��ال آینده سال نشاط و امید و ش��ادمانی مردم ایران 
است. سخت گیری نکنید و در زندگی خصوصی مردم دخالت 
نکنید و آنچه را امام گفته اجرا کنید. کسی شاید در خانه اش 

غیبت کند یا دروغ بگوید اما ما نباید او را بازخواست کنیم. 
*دین ما دین فرهنگ است، سال آینده باید سال شادمانی 
مردم به مناس��بت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

باشد. 
* اشتغال مهمترین مسئله سال آینده است. به خاطر دارم 
در تبلیغات انتخاباتی به هر شهر یا استانی که سفر می کردیم 

یکی از خواست های اصلی و مهم مردم اشتغال بود. خصوصا 
این مس��ئله در جوانان تحصیلکرده بسیار پررنگ تر است. در 
حال حاضر ۱۲ میلیون جوان تحصیلکرده داریم و هر س��ال 
تعداد زیادی جوان از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند که 

باید برای اشتغال آنها فکر کرد. 
* باید با یک حرکت فوق العاده برای سال آینده جلو برویم. 
در بحث اشتغال روس��تایی بنده امروز تأکید کردم که همه 
منابع تخصیص داده ش��ده تا پایان تیرماه آینده باید مصرف 
شده باشد. این امر مستلزم یاری همه استانداران، وزارت کار 

و وزارت کشور در اجرا و نظارت است. 
* مسئله ای که در اشتغال سال آینده به آن توجه داریم این 
است که وزارت کار مهارت آموزی را برای همه تحصیلکرده ها 
در همه مقاطع تحصیلی در دوره های کوتاه ایجاد کند. پس 
از اتمام دوره های مهارت آموزی ما نیز باید مشوق هایی برای 
این افراد جهت اشتغال به کار تا مدت یک سال ایجاد کنیم. 
مش��وق هایی از جمله بخش��ش بیمه و... را متقبل شویم. در 
این صورت به طور معمول اش��تغال برای فرد ادامه می یابد و 
اگر گاهی هم پس از یک دوره یک ساله حمایت های دولتی 
فرد نتوانس��ت به اش��تغال خود ادامه دهد برای آن هم باید 

چاره ای اندیشید. 
* س��رعت اینترن��ت یک��ی از ضرورت های آین��ده فضای 
مجازی و همچنین بحث اشتغال مجازی است. بخش بزرگی 
از ش��رکت های دانش بنیان یا شرکت هایی که در بحث های 
مرتبط با فن��اوری اطالعات کار می کنند وابس��ته به فضای 
مجازی بوده و سرعت اینترنت می تواند کمک بزرگی به آنها 
کند. باید توجه داش��ت که فن��اوری اطالعات دنیا را متحول 

کرده است. 
* در همین مس��ئله حمل و نقل درون ش��هری و به مرور 
برون ش��هری ببینید فضای مجازی چه تحول بزرگی ایجاد 
کرده اس��ت. تحول بزرگی برای زندگی و برای اشتغال مردم. 
به عنوان مثال کامیون های بسیاری خالی برمی گردند، چون 
به درستی نمی دانند در چه نقاطی بار وجود دارد یا باغداران 
ما میوه های ش��ان به فروش نرسیده و روی دست شان تلنبار 
شده یا گاه سه بار در دست دالل ها می چرخد. فضای مجازی 
می تواند به راحتی چالش ه��ای اینچنینی را با متصل کردن 
کامیون دار به بار یا باغدار به میدان های متوس��ط ش��هری یا 

حتی مغازه دارها حل کند. 
* باید برای تحویل ارزان جنس به مردم یک تحول ایجاد 
کرد. بخش��ی از گرانی ها به وس��یله همین واسطه هایی که 
معموال نیز غیرضروری  هستند، ایجاد می شود. بخش دیگری 
از دالیل گرانی هم این است که به طور مثال کشاورزان امروز 
محصولی تولید می کنند که به فروش نمی رسد و سال دیگر 
به دنبال تولی��د آن نمی روند. این رون��د منجر به گرانی آن 
محصول در سال بعد می شود. حدود ۶۰سال یا بیشتر است 
که این روند در کشور وجود داشته و باید نهایتا برای حل آن 
چاره ای اندیشید. یکی از راه حل های مؤثر آن فضای مجازی و 

شبکه های ارتباطات مجازی است. 

مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهور معتقد اس��ت که 
دالیل رش��د نرخ ارز اقتصادی نیس��ت. او با تأکید بر 
اینک��ه اولویت دول��ت ایجاد ثبات و آرام��ش در بازار 
اس��ت، گفت: در این راس��تا دولت در روزهای آینده 

اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، محمد نهاوندیان در جلس��ه روز 
گذش��ته هیأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران در 
مورد افزایش نرخ ارز گفت: برای کس��ی که در چهار 
س��ال اخیر در ای��ران زندگی کرده باش��د، این حرف 
باعث تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز 

باشد، زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد رخ داده است. 
مع��اون اقتص��ادی رئیس جمه��ور ادام��ه داد: اگر 
قیمت ه��ا ب��اال ب��رود قدرت خری��د پایی��ن می آید و 
زمانی که که قدرت خری��د پول ملی در رابطه با انواع 
کاال و خدم��ات پایی��ن بیاید به این معنی اس��ت که 
ق��درت خرید در رابطه ب��ا ارز خارجی هم افت کرده 

است. 
وی افزود: این یک امر دستوری نیست، بلکه حاصل 
یک روند اقتصادی است. اولویت اصلی دولت در حوزه 
اقتص��اد ایجاد ثبات و آرام��ش در بازارهای اقتصادی 
اس��ت و ب��رای مقابله با بازار ارز ملته��ب، هیچ کاری 

مهم تر از کنترل نرخ ارز نیست. 
نهاوندی��ان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگه 
داریم و تورم باالتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن 
ن��رخ ارز را ش��اهد خواهیم بود، بنابراین ما به ریش��ه 
یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس نمی تواند این 
رویک��رد را ان��کار کند. در زمینه نرخ ارز مس��یر چهار 
س��ال گذش��ته را با متانت پش��ت سر گذاش��تیم، اما 

عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی است.  
وی درباره درخواس��ت رئیس جمهور ب��رای واگذاری 
و دریاف��ت برنام��ه زمان بن��دی ب��رای واگذاری ها از 
دستگاه های دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: آنچه 
که در سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک تکلیف 
اعالم ش��ده بود پیاده س��ازی خواهیم کرد، اما اکنون 
وقت آن رسیده که با دقت، برخی از کارهایی را که در 
گذشته انجام ش��ده بازنگری کنیم. برخی واگذاری ها 
ص��ورت گرفت، ولی هدف آن ک��ه افزایش بهره وری 
بود، حاصل نشد. نکته اصلی در اصالح ساختار اقتصاد 
ایران بازتعریف بخش عمومی و بخش خصوصی اس��ت؛ 
به این معنا که اتفاقی که در اجرای سیاست های کلی 
اص��ل ۴۴ رخ داد که موسس��ات عموم��ی غیردولتی 
تعریف ش��د، باید م��ورد بازنگ��ری قرار گی��رد.  او با 
اش��اره به اینکه قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و 
کار اولویت معاونت اقتصادی است، تصریح کرد: توقع 
داش��تیم که در چهار س��ال اخیر سرعت پیشرفت در 
ای��ن زمینه بیش از این ها باش��د؛ پ��س باید در چهار 
س��ال پیش رو این کار شتاب بیشتری گیرد. در قانون 
بهبود محیط کس��ب و کار، یک فراز درخشان آن است 
که در ش��رایط مس��اوی، بخش خصوصی باید اولویت 
داشته باشد. به گذشتگان کاری نداریم، اما این سؤال 
مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد 
این ماده از قانون آماده هس��ت یا نه؟ دولت دوازدهم 
اولوی��ت خود را در دو محور اش��تغا ل زایی و فقرزدایی 
قرار داده اس��ت و اتاق بازرگانی هم باید این دو محور 
را لحاظ و طرح هایی را که همزمان این دو محور را در 

برمی گیرد معرفی کند. 

معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد

دالیل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست
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فرص�ت ام�روز: تازه تری��ن 
گ��زارش ات��اق ای��ران از پایش 
ملی محیط کسب و کار در پاییز 
امس��ال نش��ان می دهد فضای 
کس��ب و کار در این فصل نسبت 
ب��ه فصل تابس��تان ب��ا عقبگرد 
مواجه ش��ده و فعاالن اقتصادی 
ش��رکت کننده در ای��ن پای��ش 
برآین��د مولفه ه��ای  معتقدن��د 
کس��ب وکار به س��مت معکوس 

حرکت کرده است.
ای��ن ب��رای دومی��ن فص��ل 
متوالی در س��ال جاری اس��ت 
که گزارش پای��ش ملی محیط 
کس��ب وکار از کاه��ش کیفیت 
محیط کسب وکار حکایت دارد. 
در حقیقت، فعاالن اقتصادی که 
به عنوان مرجع مشارکت کننده 
در ای��ن پای��ش ب��ه مولفه های 
مرب��وط ب��ه فضای کس��ب و کار 
نمره می دهن��د،  وضعیت فضای 
کس��ب وکار در فص��ل پایی��ز را 
بدت��ر از فصل تابس��تان ارزیابی 
کرده ان��د. این در حالی اس��ت 
ک��ه ارزیاب��ی آنه��ا از محی��ط 
کس��ب وکار در فصل تابس��تان 
نیز نشان دهنده بدتر شدن فضا 

نسبت به بهار امسال بود.

بر اساس نتایج حاصل از پایش 
ملی محیط کس��ب وکار ایران در 
پاییز 1396، رقم ش��اخص ملی، 
5.85 )نم��ره بدتری��ن ارزیاب��ی 
10 اس��ت( محاسبه ش��ده که تا 
ح��دودی بدت��ر از وضعیت این 
شاخص نس��بت به ارزیابی فصل 
ب��ا  )تابس��تان 1396  گذش��ته 
میانگین 5.77( است. همچنین 
ای��ن ارزیاب��ی بیانگر آن اس��ت 
ک��ه از دی��د فع��االن اقتص��ادی 
مش��ارکت کننده در ای��ن پایش، 
وضعی��ت اکثر مؤلفه های مؤثر بر 
محیط کسب وکار ایران در پاییز 
1396، ت��ا حدودی نامس��اعدتر 

شده است.
ترین های فضای کسب وکار

فع��االن  امس��ال  پایی��ز  در 
مش��ارکت کننده  اقتص��ادی 
 در ای��ن پای��ش، س��ه مؤلف��ه:

غیرقاب��ل  و  بی ثبات��ی   -1
)مواد  قیمت ها  بودن  پیش بینی 
اولیه و محصوالت( 2- دشواری 
و بانک ه��ا  از  مال��ی   تأمی��ن 

3- بی ثباتی سیاست ها، مقررات 
و رویه ه��ای اجرای��ی ناظ��ر به 
کسب وکار را نامناسب ترین و سه 
مؤلفه: 1-محدودیت دسترس��ی 

برق 2-محدودیت دسترسی  به 
به س��وخت )گاز، گازوئیل و...( 
و 3-محدودیت های دسترس��ی 
ب��ه ارتباط��ات )تلف��ن هم��راه 
مناس��ب ترین  را  اینترن��ت(  و 
مؤلفه ه��ای محیط کس��ب وکار 
کشور نسبت به س��ایر مؤلفه ها 

ارزیابی کرده اند.
در هر چه��ار دوره قبلی پایش 
فضای کس��ب وکار از سوی اتاق 
ایران، دش��واری تأمی��ن مالی از 
بانک ها به عنوان نامس��اعدترین 
ارزیاب��ی  کار  و  کس��ب  مولف��ه 
ش��ده بود، اما در پاییز امس��ال، 
بی ثبات��ی و غیرقاب��ل پیش بینی 
ب��ودن قیمت ه��ا )م��واد اولیه و 
محصوالت(، نامساعدترین مؤلفه 
کس��ب وکار ارزیابی ش��ده است. 
همچنین محدودیت  دسترسی به 
برق در هر پنج دوره اجرای طرح 
مس��اعدترین مولفه کس��ب وکار 

ارزیابی شده است.
وضعیت استان ها در شاخص 

کسب وکار
 بر اس��اس یافته های این طرح 
اس��تان های   ،1396 پایی��ز  در 
کرمانشاه، خراسان شمالی و ایالم 
به ترتی��ب دارای بدترین وضعیت 

محیط کس��ب وکار و استان های 
و  جنوب��ی  خراس��ان  گی��الن، 
مازندران به ترتیب دارای بهترین 
وضعیت محیط کسب وکار نسبت 
به سایر استان ها ارزیابی شده اند. 
قابل ذکر اس��ت که عدد شاخص 
در یک استان کشور دارای نوسان 
قابل توجه )بی��ش از 10 درصد( 
نس��بت به فصل گذشته بوده که 
عمدت��اً به دلیل تغیی��ر در تعداد 
پرسش��نامه های تکمیل شده در 

آن استان  بوده است.
شرایط بخش های اقتصادی

براس��اس نتایج این پایش در 
پایی��ز 1396، وضعی��ت محیط 
کس��ب وکار در بخش کشاورزی 
بخش ه��ای  ب��ا  مقایس��ه  در 
مناس��ب تر  خدمات  و  صنع��ت 
ارزیاب��ی ش��ده اس��ت. در بین 
رش��ته فعالیت ه��ای اقتصادی، 
 رش��ته فعالیت های: 1- آموزش

2- س��اختمان و 3- اس��تخراج 
مع��دن، به ترتیب دارای بدترین 
وضعی��ت کس��ب وکار و رش��ته 
فعالیت های: 1- اداری و خدمات 
پش��تیبانی، 2 - خدمات مربوط 
به تأمین جا و غذا و 3 - سالمت 
انس��ان و م��ددکاری اجتماعی، 

بهتری��ن وضعیت  ترتی��ب  ب��ه 
کسب وکار را در مقایسه با سایر 
اقتصادی  فعالیت ه��ای  رش��ته 

درکشور داشته اند.
محیط مالی نامساعدترین

نظری��ه عمومی  اس��اس  ب��ر 
کارآفرینی ش��ین، شاخص ملی 
محیط کسب وکار ایران در پاییز 
1396، ع��دد 6.03 )ع��دد 10 
بدترین ارزیابی است( به دست 
آمده است که تا حدودی بدتر از 
وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل گذشته )تابستان 1396 با 
میانگین  است.  میانگین 5.92( 
عدد  اقتصادی  محی��ط  ارزیابی 
5.96 است که در ارزیابی فصل 
گذشته عدد 5.84 حاصل شده 
بود و میانگی��ن ارزیابی محیط 
نه��ادی ع��دد 6.08 اس��ت که 
در فصل گذش��ته ع��دد 5.98 
ارزیابی ش��ده بود. نگاه اجمالی 
فصل  همانن��د  می دهد  نش��ان 
گذش��ته محی��ط جغرافیایی با 
عدد 4.39 و محیط مالی با عدد 
7.97 به ترتیب مس��اعدترین و 
نامساعدترین محیط ها بر اساس 
کارآفرینی شین  نظریه عمومی 

بوده اند.

افت شاخص کسب و کار در پاییز امسال

عقبگردفضایکسبوکار

فرص�ت امروز: ی��ک ماه پی��ش بود که 
نفتکش ایرانی س��انچی پس از حدود هشت 
روز س��وختن روی آب، به ط��ور کام��ل در 
آب ه��ای چی��ن غرق ش��د. از آن زم��ان در 
کنار تالش ها برای به دس��ت آوردن اطالعات 
جدید از وضعی��ت پیکرهای خدمه نفتکش، 
نگرانی هایی بابت احتمال نش��ت 1900 تن 
س��وخت نفتکش به درون دریا وجود داشت 
که این موضوع چینی ها را بر آن داشت حتی 
سناریوهای نحوه خارج کردن الشه نفتکش از 
عمق 115 متری آب را بررس��ی کنند. با این 
وجود، نشت سوخت از نفتکش صورت گرفت 
و آلودگی هایی را در ابعاد مختلف در منطقه 
برجای گذاشت و چینی ها نیز نتوانستند هیچ 
کدام از سناریوهای مدنظر خود را برای خارج 
کردن الشه سانچی از عمق آب اجرایی کنند. 
در همین زمینه کاپیتان محس��ن بهرامی، 
سخنگوی شرکت ملی نفتکش در گفت وگو 
با تسنیم در خصوص آخرین وضعیت سانچی 
گف��ت: بررس��ی های کارشناس��ان حاضر در 
محل و همچنین گزارشات دریافتی از روبات 
کاوشگر نشان می دهد میزان آلودگی و نشت 
سوخت از کشتی س��انچی به حداقل میزان 

خود رسیده است. 
س��خنگوی ش��رکت ملی نفتکش تصریح 
کرد: نظرات کارشناسان حاکی از عدم وجود 
محموله در مخازن بار این کشتی است چراکه 
احتماال بخش عمده آن سوخته و مابقی نیز 
با نش��ت ب��ه دریا به دلیل ف��رار بودن تبخیر 
شده است.  بهرامی با بیان اینکه بخش عمده 
سوخت این کش��تی از بین رفته است، ادامه 
داد: سوخت باقی مانده هم در اثر حرارت ناشی 
از آتش س��وزی غلیظ ش��ده و  به دلیل دمای 
بسیار پایین آب در عمق 115 متری، در حال 
حاضر احتمال نشت آن بسیار ضعیف است. 
پیکر سه دریانورد ایرانی امروز به 

تهران می رسد
سرکنسول ایران در شانگهای نیز اعالم کرد 
که پیکرهای س��ه دریان��ورد ایرانی )از خدمه 
نفتکش س��انچی( صبح چهارش��نبه با پرواز 

ماهان به تهران می رسند. 
همچنین نشس��ت مش��ترکی ب��ا حضور 
برخی مس��ئوالن ایرانی و چینی در خصوص 
بررس��ی آخرین وضعیت نفتکش سانچی در 
چین برگزار شد. عالءالدین بروجردی، رئیس 
کمیس��یون امنیت ملی مجلس ک��ه در این 

نشس��ت حضور داشت با اش��اره به سفر سه 
روزه اش به چین گفت: در این مذاکرات درباره 
نگران��ی خانواده هایی که در حادثه س��انچی 
عزیزان خ��ود را از دس��ت داده اند صحبت و 
توافق شد کمیته مشترکی میان ایران و چین 
برای تعیین تکلیف نهایی سرنوشت این افراد 

با توجه به غرق شدن کشتی تشکیل شود. 
او ادام��ه داد: تاکن��ون از طری��ق روبات به 
کشتی غرق شده دسترسی یافته اند، اما نیاز 
به اعزام غواص اس��ت که از نزدیک وضعیت 
کشتی مشاهده و درباره آن اطمینان حاصل 
شود که در این خصوص نیز مذاکره مفصلی 
با فرمانده امداد و نجات چینی صورت گرفت. 
در عین حال توافق و تأکید ش��د که با توجه 
به حرک��ت روزانه صد ه��ا فروند نفتکش که 
تعداد زیادی از آنها برای ایران است، استاندارد 

کشتی ها افزایش یابد. 
1.1 درصد اقیانوس پیماهای جهان را داریم

همچنی��ن مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و 
دریان��وردی اعالم کرد که این س��ازمان ابعاد 
همه جانبه س��انحه سانچی را بررسی می کند 
و پس از آن پاس��خی شفاف به مردم خواهد 
داد.  ب��ه گزارش ایس��نا، محمد راس��تاد در 
بیس��ت وپنجمین همایش ارگان های دریایی 
گفت: طبق برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
بعد از نهایی شدن این گزارش سازمان جهانی 
دریانوردی نیز از آن استفاده می کند و حتی 
این حادثه تلخ احتمال دارد که برخی مقررات 

صنعت کشتیرانی را اصالح کند. 
ب��ه گفت��ه مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی، در حال حاضر کشتیرانی های دنیا 
درآمد س��االنه خود را به حدود 390 میلیارد 
دالر رسانده اند که این عدد 5درصد کل حجم 

تجارت جهانی به حساب می آید. 
راستاد با اشاره به توانایی باالی ایران برای 
نقش آفرین��ی در این عرصه گفت: ما در حال 
حاضر 229 فروند کشتی اقیانوس پیما داریم 
ک��ه 1.1 درصد کل آمار جهانی به حس��اب 
می آید و ایران را در این آمار در رتبه بیس��تم 
قرار داده اس��ت. البته م��ا در حوزه کانتینری 
عملکردمان ب��ا دنیا فاصله بیش��تری دارد و 
 TEU در ش��رایطی که ساالنه 145 میلیون
کانتینر در دنیا جابه جا می ش��ود سهم بنادر 
م��ا تنها 3میلیون آن اس��ت. در حوزه نیروی 
انسانی نیز ما نیاز به پرورش نیروهای قدرتمند 

خواهیم داشت. 

آخرین خبرها از نفتکش غرق شده سانچی

آیا سانچی قوانین کشتیرانی دنیا را عوض می کند؟ 

دریچه

چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2018
نسبت بازارهای جهانی با دنیای 

سیاست چیست؟ 
پروفس��ور کنت روگوف، اس��تاد اقتصاد و سیاست گذاری 
عمومی دانشگاه هاروارد و کارشناس سابق صندوق بین المللی 
پول، طی مقاله ای در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت به 
تحلی��ل چش��م انداز اقتصاد جهانی و ارتب��اط آن با تحوالت 
 سیاس��ی پرداخته ک��ه بخش��ی از آن در ذیل آمده اس��ت:

 در س��ال 2017 اغل��ب کش��ورهای جهان رش��د اقتصادی 
قابل قبولی داشتند و انتظار می رود که اقتصاد جهانی در سال 
2018 نیز به روند رو به رشد خود ادامه دهد. درعین حال موج 
صعودی پوپولیسم و اقتدارگرایی در برخی نقاط جهان موجب 
شده اس��ت نهادهای دموکراتیک که زیربنای رشد اقتصادی 
پایدار را تشکیل می دهند، در معرض تهدید جدی قرار گیرند.  
در ماه های اخیر رسانه ها بارها اخبار ناامیدکننده ای در مورد 
بی ثباتی ها و آشفتگی های سیاسی منتشر کرده اند اما هیچ یک 
از این خبرها نتوانس��ته اند جلوی بلندپروازی بازارهای سهام 
را بگیرند؛ چرا؟ اولین عاملی که باعث شده اخبار ناخوشایند 
سیاسی تأثیری بر رش��د بازارهای جهانی نداشته باشند این 
است که اخبار خوب نیز به اندازه کافی وجود داشته اند تا اثر 
اخبار منفی را خنثی کنند. اقتصاد جهانی باالخره توانس��ته 
اس��ت خود را از سایه ش��وم بحران مالی سال 2008 برهاند 
و بخشی از عملکرد درخش��ان کنونی را باید ناشی از جبران 
کمبود تقاضا در سال های گذش��ته دانست.  اگرچه به دلیل 
ت��الش دیرهنگام دولت چین برای مه��ار حباب اعتبارات در 
این کش��ور، نرخ رش��د اقتصادی بزرگ تری��ن اقتصاد جهان 
در س��ال جاری احتماالً با کاهش نس��بی مواجه خواهد شد 
اما انتظار می رود س��ایر بازاره��ای نوظهور- به ویژه هند- نرخ 
رشد باالتری را نس��بت به سال گذشته را تجربه کنند. رشد 
بازارهای سهام و مسکن شاید به نابرابری اقتصادی دامن بزند 
ام��ا درعین حال به بهبود تقاضای مصرف کنندگان نیز کمک 
خواهد کرد.  از طرفی در ماه های اخیر هم س��رمایه گذاران و 
هم سیاست گذاران اقتصادی از استقالل بانک های مرکزی در 
اقتصادهای مهم جهان به وجد آمده اند. ترامپ که بارها شاهد 
عدم پذیرش خواسته هایش از سوی فدرال رزرو )بانک مرکزی 
آمریکا( بوده است، نه تنها از این قضیه چشم پوشی کرده، بلکه 
برخالف تصورات موجود، افراد باصالحیتی را نیز برای تصدی 
پس��ت های خالی در فدرال رزرو معرفی کرده است. از سوی 
دیگر احزاب دست راستی آلمان نیز موفق نشدند سیاست های 
بانک مرکزی اروپا –که به خروج ایتالیا، اس��پانیا و پرتغال از 
بحران اقتصادی کمک ش��ایانی کرده است- را متوقف کنند 
تا این بانک همچن��ان جایگاه خود را به عنوان محترم ترین و 

تأثیرگذارترین مؤسسه در منطقه یورو حفظ کند. 

یادداشت

بی اعتمادی ملت ها به برنامه های 
توسعه ای دولت ها

ش��کاف دولت- مل��ت از آن دس��ت مفاهیمی اس��ت که 
در دهه ه��ای 60 و 70 میالدی در ادبیات توس��عه که اغلب 
س��وگیری لیبرالیستی داشت، باب ش��د و کلیت نظریه های 
توس��عه در دهه 80 و دموکراتیزاس��یون در دهه 90 و اعتبار 
علمی مفاهیم نظیر شکاف دولت- ملت زیر سؤال رفت. یکی 
از دالیل این امر آن بود که نظریه پردازان توسعه عموماً دیدگاه 
غرب محور داش��تند و با پیش فرض های خود مفاهیمی نظیر 
ش��کاف دولت- ملت را مطرح کردند. فهم این زاویه دید کلی 
که مفهوم شکاف دولت- ملت از دل آن بیرون آمد، می تواند 
در ش��ناخت دالیل افول آن از دهه 90 میالدی به این طرف 
مفید باشد. نظریه پردازان توسعه بر این باور بودند که توسعه 
و مدرنیزاس��یون در ممالک غیرغربی از طریق اتخاذ روش ها 
و اصول استخراج ش��ده در روند توس��عه غرب ممکن است و 
را ه حل بومی ندارد. عامل این توس��عه هم باید دولت باشد که 
یا به واسطه استعمار در گذشته پیوندهای ناگسستنی با غرب 
دارد و مدی��ران اصلی و آموزش دیده غرب هس��تند، یا اینکه 
توسط کسانی اداره می ش��ود که از طریق کودتای نظامی بر 
جامعه مسلط ش��ده اند. درخواست دولت و نخبگان آن برای 
توسعه دادن جامعه با مخالفت گروه های سنتی مواجه می شود 
که نگران پیامدهای مدرنیزاس��یون و به هم ریختن مناسبات 
س��نتی اجتماعی و فرهنگی نظیر جایگاه زنان و مردساالری 
هستند، اما راهکار چیست؟ نظریه پردازان توسعه معتقد بودند 
دولت های غیرغربی در راس��تای توس��عه اقتصادی باید این 
ش��کاف را کاهش دهند و از بین ببرن��د و تا زمانی که چنین 
ش��کافی وجود داشته باش��د تحقق توسعه )اقتصادی( بسیار 

دشوار و بسا ناممکن است. 
 پس فرض این نظریه پ��ردازان آن بود که چون نخبگان 
سیاس��ی در ممالک غیرغربی دولت��ی را در اختیار گرفتند 
ک��ه فاصله فک��ری و فرهنگی زی��ادی با م��ردم دارد و در 
خوش بینانه ترین حالت در تالش است مناسبات اجتماعی 
را تغیی��ر دهد، لذا این دولت با پدیده ای به نام دولت- ملت 
مواجه است که باعث می شود دولت در پیشبرد برنامه های 
توسعه ای خود نظیر گرفتن مالیات، تأسیس نهادهای جدید 
توس��عه ای مثل بانک با مش��کالتی مواجه شود. وجود این 
شکاف می تواند باعث نارضایتی مردم و بی اعتمادی آنها به 
دولت و برنامه های توسعه ای آن شود و زمانی که در فرآیند 
توس��عه ای ملت همراه دولت نباشد یک دولت- ملت قوی 
به وجود نمی آید. اما چه اتفاقی افتاد که باعث ش��د اعتبار 
علمی این مفهوم و البته نظریه های توسعه و مدرنیزاسیون 

خدشه دار شود؟ 
برخی کش��ورها با کمک گرفتن از دموکراس��ی توانستند 
مسیر توسعه خود را تسهیل کنند. آرژانتین، برزیل و مکزیک 
از کش��ورهایی بودند که به کمک جنبش دموکراس��ی خود 
توانس��تند بر ش��کاف دولت – ملت فایق آین��د، درحالی که 
همچنان ش��کاف های اقتصادی داشتند. هم زمان با این موج 
در اواخر دهه  90 میالدی و در دوران اصالحات همین بحث 
در ایران مطرح ش��د که  ای بسا بتوان با توسعه سیاسی )و نه 
اقتصادی( بر ش��کاف دولت- ملت غلبه ک��رد. به این ترتیب 
بح��ث تقدم یا تأخر توس��عه اقتصادی بر توس��عه سیاس��ی 
فراگیر ش��د. س��ومین اتفاق که چالشی برای نظریه توسعه و 
مفه��وم دولت- ملت بود پدید آمدن اقتصادهای نوظهور بود؛ 
اقتصادهایی که با معضل ش��کاف دولت- ملت مواجه بودند، 
مانند آفریقای جنوبی، ترکیه، برزیل، هند و روسیه، اما به رغم 
اینها موفق به طی مس��یر اقتصادی شدند. واقعیت این است 
که در اغلب این کشورها دموکراسی به روند توسعه اقتصادی 
کمک کرده است، هرچند توسعه اقتصادی را کلید نزده است. 
این س��ه چالش اساسی باعث شده تا نگاه اقتصاددانان به 
توس��عه دچار تحول ش��ود. امروز دیگر تقدم یا تأخر توسعه 
اقتصادی و سیاسی محل بحث نیست، زیرا اصل نظریه های 
توس��عه با پرسش  مواجه شده اس��ت. از طرف دیگر از منظر 
روش ش��ناختی پذیرفته  ش��ده که توس��عه تابع ش��رایط و 
مقتضیات است. در هر کشوری ممکن است نقش یک عامل 
مهم تر باشد. در جایی مثل هند ظهور گاندی، در آفریقا ظهور 
نلسون ماندال، در مالزی ظهور ماهاتیر محمد، در ترکیه ظهور 
تورگ��وت اوزال، در آرژانتین و برزی��ل بحران های اقتصادی 
و سیاس��ی اواخر ده��ه 80 و در چین سیاس��ت های جدید 
اقتصادی از دهه 80، نقش اصلی را در توس��عه داشته اند. در 
هند دموکراتیزاسیون مقدم بر توسعه اقتصادی بود و در چین 
هنوز توسعه اقتصادی منجر به آزادسازی سیاسی نشده است 
چه برسد به دموکراس��ی. از طرف دیگر هند، برزیل و چین 
گرفتار انواع مشکالت مثل فقر هستند. اما این مشکالت مانع 
اثرگذاری آنها در پیشرفت اقتصادی نیست. درنتیجه می توان 
گفت ما از نگاه خطی علّی و تا حدی جبرگرایانه توس��عه که 
در دهه ه��ای 60 و 70 میالدی رایج ب��ود فاصله گرفته ایم. 
البته در ایران هنوز هستند کسانی که طرفدار توسعه آمرانه 
اقتصادی هستند و در مقابل هم هستند کسانی که معتقدند 
با توس��عه سیاس��ی )آمرانه( می توان موانع توسعه اقتصادی 
نظیر رانت خواری و حامی پروری را برطرف کرد. آموزه نگاه ها 
به رابطه دولت-ملت تغییر زیادی کرده و مفاهیم جدیدتری 
جایگزین مفاهیمی چون شکاف دولت- ملت شده است. مثاًل 
داگالس نورث در کتاب »در سایه خشونت« از منظر اقتصاد 
سیاس��ی به بررس��ی پیامدهای مثبت توزیع رانت در میان 
نخبگان سیاس��ی پرداخته اس��ت. از نظر وی مهم ترین مانع 
توسعه، خشونت است و اگر توزیع رانت بتواند این خشونت را 
مهار کند، می تواند در بلندمدت به توسعه کمک و جامعه را 
از یک جامعه با دسترسی محدود به یک جامعه با دسترسی 

باز تبدیل کند. 
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رحمن قهرمان پور
پژوهشگر سیاسی

شاخص ملی محیط کسب و کار

پاییز 96تابستان 96بهار 96زمستان 95پاییز 95

5.865.835.695.775.85

شاخص محیط کسب و کار برحسب بخش های عمده اقتصادی

پاییز 96تابستان 96پاییز 95بخش

5.295.595.78کشاورزی

6.645.735.83صنعت

5.165.715.87خدمات
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س��خنگوی دولت با بیان اینکه سیاست 
دولت این نیست که حساب مردم را بگردد، 
گف��ت که ب��دون موافقت مجل��س، قانون 

یارانه ها را اجرایی نمی کنیم. 
به گ��زارش »فرصت امروز« ب��ه نقل از 
خبرگزاری ها، محمدباقر نوبخت به س��نت 
هفتگی خود در نشس��ت خب��ری با اهالی 
رس��انه ش��رکت ک��رد و به پرس��ش های 

خبرنگاران پاسخ داد. 
 او ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری راهپیمایی

۲۲ بهمن گفت: براساس گزارش صندوق 
بین الملل��ی پ��ول، ایران ج��زو ۱۸ اقتصاد 
 بزرگ جه��ان اس��ت و براس��اس گزارش

کش��ور  نوزدهمی��ن  ای��ران  آی،  اس  آ 
تولیدکننده علم در جهان اس��ت. با وجود 
تمامی مش��کالت براس��اس ضریب جینی 
وضعیت اقتصاد ما نس��بت به کش��ورهای 
چین، آمریکا، ترکیه و روس��یه بهتر است 
و اینک��ه م��ا ۳ میلیون بیکار و مش��کالت 
اقتصادی داریم به جای خود قرار دارد، اما 
دستاوردهای انقالب مختص به هیچ دولتی 

نیست، بلکه مختص انقالب است. 
سخنگوی دولت درباره چگونگی پرداخت 
یارانه ه��ا افزود: ما دو نکت��ه برای پرداخت 
یارانه ه��ا در نظ��ر داری��م؛ ی��ک اینکه به 
خانواده های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دوم 
اینکه به خانواده هایی یارانه بدهیم که زیر 
خط مستمری بگیران قرار دارند و دریافتی 
آنان ۱۹۳ هزار تومان است چراکه قصد ما 

ریشه کن کردن فقر مطلق است. 
نوبخت با تاکید بر اینکه سیاست دولت، 
گش��تن حس��اب های مردم نیست، گفت: 
دول��ت قصد دارد از مح��ل افزایش قیمت 
حامل های انرژی، ۱۰۰ هزار واحد مس��کن 
فرسوده را نوسازی کند، ناوگان حمل و نقل 
عمومی را نو کند که منجر به ایجاد حدود 
۲۵هزار ش��غل می شود و البته که ما بدون 
موافقت مجلس، قان��ون یارانه ها را اجرایی 

نمی کنیم. 
او با اشاره به اقدامات دولت برای پیشبرد 
طرح اصالحات اقتص��ادی بیان کرد: ما در 
برنام��ه بودجه به اصالح روش بودجه ریزی 
پرداختیم و بودجه ۳۴۰دستگاه را براساس 
قیمت ها واریز کردیم و بیش از ۸۰۰ طرح 
و پروژه ملی را اس��تانی کردیم و در نهایت 
بودجه برخی از دستگاه ها را شفاف کردیم 
که این امر سبب شد بودجه امسال شفاف 

دیده شود. 
وی ادام��ه داد: خ��ود م��ن در ۱۶ دوره 
بودجه ریزی حضور داش��تم و می دیدم که 
هی��چ مکتوب��ی داده نمی ش��د و تنها یک 
س��ی دی می دادند که می گفتند می توانید 
آن را باز کنی��د درحالی که قفل بود! اما ما 
براساس واقعیت ها منابع را تعیین کردیم. 
سیاست ما در سال ۹۷ کاهش فقر مطلق 
است و برای یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت 

شغلی برنامه ریزی کردیم. 
س��خنگوی دولت افزود: م��ا برنامه های 
خودمان را برای نوس��ازی ن��اوگان، ترمیم 
بافت های فرسوده و آلودگی هوا ارائه کردیم 
و از سیاس��ت های خودمان عقب نش��ینی 
نمی کنیم، چراکه می دانیم پاسخگویی یک 
امر قابل انعطاف است و باید به مردم پاسخ 

دهیم. 
وی در پاسخ به س��والی درباره اینکه آیا 
بانک مرکزی س��پرده های مردم را در هیچ 
موسسه یا بانک چه دولتی و چه غیردولتی 
تضمین نمی کند؟ اظهار کرد: بازار پول ما 
خود بانک ها هس��تند و بانک ها هم کامال 
س��پرده های م��ردم را در اختی��ار دارند و 
نظ��ام بانکی بس��یار مطمئن اس��ت پس 

نباید صحبت های معاون بانک مرکزی در 
ای��ن خصوص را مبنای عم��ل قرار دهیم؛ 
چراکه کار بان��ک مرکزی کنترل و نظارت 
است و سپرده های قانونی بانک های دولتی 
برخالف موسسات غیرمجاز داده می شود و 
قطعا بانک مرک��زی هم در این زمینه وارد 

می شود و کنترل خود را انجام می دهد. 
نوبخت ادامه داد: سخنان معاون بانک 
مرک��زی از ای��ن بان��ک نفی مس��ئولیت 
نمی کند و نظام بانکی با اقتدار به کنترل 
و نظارت مشغول اس��ت و از سپرده های 
قانونی با هدف پش��تیبانی بهره می برد و 
وضعیت ما هم در بازار س��رمایه خودمان 
و حتی در منطقه وضعیت خوبی اس��ت 
و البت��ه از بانک مرکزی ه��م برای اینکه 
اجازه نداد مش��کالت و دریافت س��پرده 
از م��ردم از س��وی موسس��ات غیرمجاز 

گسترده تر شود قدردانیم. 

س��خنگوی دول��ت با بی��ان اینکه وقتی 
چیزی گران ش��ود همه فک��ر می کنند با 
خرید آن س��ود خواهند کرد و نوس��انات 
ب��ازار ارز به دلیل افزایش خری��د ارز بوده 
است، افزود: قطعا چنین نوسانی قابل قبول 
نیست، زیرا با این روند زیان جدی متوجه 
پول کش��ور می ش��ود و دولت به هیچ وجه 
با کاهش ارزش پول ملی موافق نیس��ت و 
امیدواریم بانک مرک��زی برای کنترل این 
بازار اقدامات الزم را انجام دهد. البته بانک 
مرک��زی برنامه هایی دارد که به زودی اجرا 
خواهد شد، چراکه تا امروز هم بانک مرکزی 
بسیار تحمل کرده است تا با سازوکار رایج 

ثبات در بازار ارز ایجاد شود. 
وی با اش��اره به سیاس��ت های اقتصادی 
بانک مرکزی درباره نرخ ارز و اقدامات دولت 
در ای��ن زمینه، ادامه داد: بانک مرکزی اگر 
به خزانه آمریکا هم وصل شود با اشتهایی 
که برای تبدیل ری��ال به ارز وجود دارد باز 
هم کم می آورد. ما نمی خواهیم دنبال این 
باشیم که بگوییم مشکالت وجود ندارد، اما 
برنامه دولت در این زمینه مشخص است و 
اجازه کاهش ارزش پول ملی را نخواهد داد. 
س��خنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درب��اره محل تامین اعتب��ار بودجه برای 
ایجاد شغل با توجه به افزایش پیدانکردن 
 قیم��ت بنزی��ن، گفت: م��ا ۷۳ ه��زار و
ب��رای اش��تغال  ۴۰۰ میلی��ارد توم��ان 
اختصاص داده بودی��م که پیش بینی مان 
نش��ان می داد ح��دود ۱۷ ه��زار و ۳۰۰ 
میلی��ارد تومان از محل حامل های انرژی  
تامین ش��ود، اما مجلس موافقت نکرد و 
اجازه داد که از س��رجمع محاسبات، این 

کسری را جبران کنیم. 
وی ادام��ه داد: اگر قیمت ها را بررس��ی 
کنیم کاالها ح��دود دوبرابر افزایش قیمت 
داشته اند، اما ما حقوق کارمندان را بیش از 
دو براب��ر افزایش دادیم و منتی هم نداریم، 
اما برخی به گونه ای از گرانی می گویند که 
مو بر تن آدم سیخ می شود و البته می دانیم 

چه کسانی این سخنان را می گویند. 

نوسانات بازار ارز به روایت سخنگوی دولت

دولتبدونموافقتمجلس،قانونیارانههارااجرایینمیکند
ارتباطات

فاصله نصب آنتن ها از اماکن مسکونی
شکایت از نصب آنتن های موبایل را 

به کجا باید برد؟ 
اگرچه بارها اعالم شده تشعشعات پرتوهای رادیویی 
کمتر از میزان اس��تاندارد تعیین  ش��ده است، با این 
وجود شهروندان در صورت نگرانی از نصب دکل های 
اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس می توانند شکایت 
خ��ود را ثبت کنند تا اندازه گیری ه��ای الزم انجام و 

نتایج آن اعالم شود. 
به گزارش ایس��نا، با توجه به پروانه های واگذارش��ده 
به اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس، س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی نس��بت به پاسخگویی به 
ش��کایات مردم از تشعش��عات آنتن ه��ای اپراتورهای 
یادشده اقدام می کند. این فرآیند به صورت ثبت شکایت 
در س��امانه شکایات س��ازمان توس��ط افراد حقیقی یا 
حقوقی؛ بررسی ش��کایت و انجام اندازه گیری های الزم 
توس��ط اپراتور یا اداره کل تنظی��م مقررات و ارتباطات 
رادیویی منطقه مربوطه و اعالم نظر سازمان انرژی اتمی 
ایران به عنوان متولی تشعشعات در کشور درباره نتایج 

اندازه گیری انجام می شود. 
تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی 
و اماکن عمومی باید از حدودی که در اس��تاندارد ملی 
ایران با عنوان »پرتوهای غیریون ساز-حدود پرتوگیری« 
آمده است، کمتر باش��د. متولی نصب و رسیدگی به 
ش��کایات مربوط به دکل ها در ش��هر تهران، شرکت 
ارتباط مشترک شهر بوده و در شهرستان ها به عهده 
شهرداری هاس��ت، بنابراین در صورت وجود هرگونه 
نگرانی افراد از برپایی، س��ازه، استحکام پایه و محل 
نصب دکل ه��ای اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس، 

باید با این نهادهای یادشده مکاتبه کرد. 
تاکنون فاصله مش��خصی جهت نصب آنتن های 
مخابراتی از اماکن مس��کونی تعیین نش��ده است، 
زی��را فاصل��ه در کن��ار پارامتره��ای دیگری چون 
توان تشعش��عی و زاویه تابش آنت��ن تعیین کننده 
استاندارد یا غیراس��تانداردبودن حدود تشعشعات 
یک آنتن است، بنابراین در صورت وجود نگرانی از 
تشعشعات آنتنی در مجاورت مکانی مسکونی باید 
موضوع از طریق ثبت ش��کایت در سامانه شکایات 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
پیگیری شود تا پس از انجام اندازه گیری های الزم 
رأی نهای��ی درباره مجاز یا غیرمج��از بودن حدود 
پرتودهی آنتن مورد نظر از س��وی س��ازمان انرژی 

اتمی ایران صادر شود. 

یادداشت

مقابله با موانع ضد توسعه ای، چگونه؟ 

یک��ی از نکات مهم، وجود موانع جدی و اساس��ی در 
کس��ب وکار اس��ت که بخش قابل توجهی از آن ریش��ه 
در س��اختارهای معی��وب غیراقتص��ادی دارد. همی��ن 
موان��ع س��اختاری، هزین��ه تولید را به ش��دت افزایش 
داده و در چن��د ده��ه گذش��ته تولی��د و تولیدکنن��ده 
را تح��ت فش��ار ق��رار داده اس��ت، لذا منطقی اس��ت 
که گرای��ش به س��رمایه گذاری در تولید ناچیز باش��د.   
اش��تباه استراتژیکی که طی س��ال های گذشته در بین 
سیاس��ت گذاران و بسیاری از متخصصان اقتصادی رایج 
بوده آن است که ریشه تورم های گذشته و جاری را در 
افزایش نقدینگی تلقی کرده اند. اگرچه به طور بالقوه این 
امر می تواند درست باشد، اما دقت بیشتر نشان می دهد 
که افزایش نقدینگی به دلیل موانع جدی به بخش های 
ساختاری در کس��ب وکار، عمدتا غیرمولد و داللی وارد 
ش��ده و بنابراین از یک طرف تقاضا را افزایش داده و از 
ط��رف دیگر به دلیل ع��دم ورود به تولید، باعث کاهش 
عرضه شده؛ که نتیجه آن تورم در سال های گذشته بود.   
بنابراین تشخیص نادرست علت یک بیماری در اقتصاد 
)باالبودن نقدینگی( باعث ش��ده نس��خه اش��تباه برای 
رفع آن تجویز ش��ود. همین تش��خیص غلط باعث شد 
سیاس��ت انقباضی پولی شدید رخ دهد که در سال های 
گذشته در پیش گرفته ش��د و نتیجه آن وخیم ترشدن 
وضعیت اغلب بنگاه های کوچک و متوسط است. از آنجا 
که طی چندس��ال گذش��ته اغلب واحدهای تولیدی به 
دلیل تش��دید تحریم ها زیرظرفیت اسمی خود فعالیت 
کردند.  طی س��ال های پیش از انقالب تاکید زیادی بر 
افزایش صادرات غیرنفتی می ش��د. به نظر می رس��د که 
اش��تباه در نامگذاری این سیاس��ت باعث شد که امروز 
بخ��ش اعظم صادرات غیرنفتی مواد خام و کش��اورزی 
باش��د. اکنون ادعا می ش��ود که درآمد ناشی از صادرات 
غیرنفتی به حدود ۵۰ میلیارد دالر رسیده، اما تجزیه و 
تحلیل ترکیب کاالهای صادراتی نش��ان می دهد بخش 
قاب��ل توجهی از این مبلغ به محصوالت پتروش��یمی و 
میعان��ات اختصاص دارد که یا نفتی هس��تند و یا مواد 
واسطه ای. س��ایر اقالم صادرات غیرنفتی اعالم شده نیز 
مواد خام یا محصوالت کش��اورزی اند که عالوه بر اینکه 
نکات منفی فوق الذک��ر را دارند )انتقال ارزش افزوده و 
اش��تغال به خارج(، صادرات آنها بی ثبات و غیرقابل اتکا 
و در مورد بس��یاری از کاالها وابس��ته به ارزهای ناشی 
از فروش نفت  هس��تند.   نتیجه آنک��ه، افزایش اینگونه 
صادرات نه تنها باعث تفاخر نیس��ت بلکه آس��یب پذیر و 
ش��کننده اس��ت. آنچه با نگاه فوق به صادرات غیرنفتی 
اتفاق افت��اده، تغییر ترکیب ص��ادرات از یک ماده خام 
به صادرات تعداد قاب��ل توجهی مواد خام و محصوالت 

کشاورزی است. 

سیدمرتضی افقه
اقتصاددان و استاد دانشگاه



فرصت ام�روز: ش��بکه کانون های تفکر 
ای��ران )ایت��ان( در گزارش��ی تحلیل��ی ب��ه 
بررس��ی تعام��ل میان ای��ران و گ��روه ویژه 
اق��دام مال��ی  )FATF(پرداخت��ه و آورده 
اس��ت: بع��د از اج��رای برج��ام در دی م��اه 
۱۳۹۴، به رغ��م پیش بینی های صورت گرفته 
توس��ط مس��ئوالن، روابط بین المللی بانکی 
ایران به ش��رایط قبل از تحریم ها بازنگشت. 
براساس اظهارنظرهای مسئوالن اقتصادی و 
مقامات پولی، قرار داش��تن ایران در لیست 
س��یاه گروه ویژه اقدام مال��ی )FATF(  از 
مهم تری��ن موانع این بازگش��ت ب��ود، لذا با 
هدف خارج ش��دن ایران از لیس��ت س��یاه، 
تقریبا از اوایل بهمن م��اه ۱۳۹۴ الی تیرماه 
۱۳۹۵، ایران همکاری گس��ترده تری نسبت 
به گذشته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز کرد 
که پذیرش »برنامه اقدام« مهم ترین نتیجه 

آن است. 
و  اظهارنظره��ا  مجم��وع  از  ک��ه  آنچ��ه 
FATF  رفتاره��ای ای��ران در مواجهه ب��ا

مش��خص می ش��ود، آن اس��ت ک��ه بینش 
درس��تی در رابطه با ماهی��ت، ماموریت ها و 
اه��داف FATF وج��ود ندارد. ب��رای درک 
درس��ت از ای��ن موارد ف��وق، الزم اس��ت، 
سیاست خارجی آمریکا و جایگاه تحریم های 
اقتصادی در پیشبرد این سیاست و نیز نقش 
FATF در تحقق آن، به درستی، فهم شود. 
آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه 
مقابله با اعمال تروریستی، ابزارهای پولی را 
در جه��ت تحقق اهداف سیاس��ی و امنیتی 
خ��ود به خدمت گرفت و به طور رس��می، از 
»س��اح پولی« بدین منظور اس��تفاده کرد. 
آمری��کا راهبرد »جنگ اقتصادی« را با تکیه 
بر دو منبع قدرت اقتصادی خود اتخاذ کرد؛ 
نخست دالر به عنوان یک ارز جهان روا برای 
پرداخت ه��ای تجاری اس��ت. دوم اینکه این 
کشور بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده و نقش 

محوری در اقتصاد جهان دارد. 
آمریکا با استفاده از »ساح پولی« فضای 
مالی بین المللی را برای کشورها و گروه های 
هدف، ناامن می کن��د و در ارتباطات بانکی 
آنها، اختال ایجاد می کند. این س��اح علیه 
جمهوری اس��امی ایران، از س��ال ۲۰۱۰، 
مورد اس��تفاده ق��رار گرف��ت و عما جنگ 
اقتصادی علی��ه ایران، به راه افت��اد. آمریکا 
برای پیش��برد جنگ اقتصادی علیه اهداف، 

چهار اقدام انجام داده است: 
۱-ایجاد زیرساخت حقوقی الزم همچون 
تهی��ه قوانین پاتریوت، قان��ون جامع تحریم 
ای��ران )CISADA(، قانون اختیارات دفاع 
ملی )NDAA(، قانون کاهش تهدید ایران 
 TRA )Iran(و حقوق بشر سوریه ملقب به
 Threat Reduction and Syria

Human Rights Act، کاتسا
۲-ایجاد س��ازوکارهای اجرای��ی از جمله 

شناسایی و معرفی گروه های تروریستی
۳-ب��ه خدم��ت گرفت��ن بخش خصوصی 
کش��ورها خصوصا نظ��ام بانک��ی در اجرای 

تحریم ها
۴-تهی��ه و اج��رای اس��تانداردهایی برای 
ارتق��ای ش��فافیت نظ��ام مال��ی و تج��اری 
بین الملل برای شناس��ایی کامل مش��تری و 

احراز ذی نفع واقعی. 

آمری��کا اق��دام چه��ارم را از طریق گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF(، در سطح جهان 
دنب��ال می کند. نگاه��ی به اس��ناد موجود 
نش��ان می دهد که رایزن��ی و مذاکره آمریکا 
با این نهاد را از س��ال ۲۰۰۱ به منظور تهیه 
استانداردهای شفافیت زا، در جهت مقابله و 
ایجاد ش��رایط س��خت گیرانه علیه گروه ها و 
کشورهای مخالف سیاس��ت های این کشور 
آغ��از کرده اس��ت. FATF، نق��ش ویژه ای 
در پیش��برد جنگ اقتص��ادی و به کارگیری 
و اثرگذاری »س��اح پول��ی« دارد، بنابراین 
FATF، صرفا یک  نهاد فنی نبوده و نهادی 
با کارکرد و مأموریت های منطبق بر سیاست 

خارجی ایاالت متحده آمریکا است. 
ب��ر  نظ��ارت   ،FATFاصل��ی ماموری��ت 
عملکرد ش��بکه بانکی در سطح جهانی و در 
سطح کشورها است. در انجام این ماموریت، 
دو مقوله برایFATF، اهمیت کانونی دارد: 
۱-تولی��د اطاع��ات صحی��ح و دقیق در 

بانک ها و سازمان ها و …
۲-انتش��ار و به اشتراک گذاری آنها توسط 

نظام بانکی و نهادهای مسئول. 
درنتیج��ه این نهاد هم��واره تاکید جدی 
بر انج��ام دو توصی��ه از می��ان توصیه های 
چهل ونه گان��ه خود داش��ته اس��ت. تضمین 
وجود الزامات شناس��ایی کامل مش��تری و 
تضمی��ن ارائه همکاری ه��ای بین المللی در 
زمینه تبادل و به اش��تراک گذاری اطاعات 
مرب��وط به ذی نفع واقع��ی، دو توصیه مورد 
اشاره هستند. این اقدامات، زمینه اثرگذاری 
هرچه بیشتر ساح پولی را فراهم می سازد. 
بع��د از برج��ام، کش��ور به س��طح باالی 

مذاک��ره با گروه ویژه اق��دام مالی، به منظور 
رفع مش��کات بانک��ی روی آورد که نتیجه 
آن، ارائه یک تعهد سطح باالی سیاسی برای 
اج��رای »برنامه اقدام« از جانب ایران بود. با 
بررس��ی متن برنامه اقدام مشخص می شود 
که در ص��ورت اج��رای کامل ای��ن برنامه، 
عواق��ب جبران ناپذی��ری گریبانگیر کش��ور 
خواهد ش��د. در این برنامه پیاده سازی نظام 
ش��ناخت کامل مش��تری، شناسایی ذی نفع 
واقعی و به اش��تراک گذاری اطاعات مربوط 
به آن از ایران خواس��ته  ش��ده است. اجرای 
این اس��تانداردها، تولید اطاعات صحیح و 
دقیق درب��اره افراد و نهاده��ای تحریمی و 
نهادهای پوششی آنها و در وهله بعد، انتشار 
ای��ن اطاع��ات را هدف گیری کرده اس��ت، 
بنابراین پیاده سازی این استانداردها، موجب 
افزایش ش��کنندگی اقتصاد ایران در مقابل 
تحریم های کش��ور آمریکا می ش��ود؛ امری 
که با توجه به س��اختار تحریم ه��ای ثانویه 
منجر خواهد شد تا جامعه اقتصادی کشور، 
به دو بخش »غیرتحریم��ی« و »تحریمی« 
تقس��یم شود و بخش غیرتحریمی برای فرار 
از اقدام��ات تحریمی آمری��کا و بهره مندی 
از فض��ای غیرتحریم��ی، ارتب��اط خ��ود با 
بخ��ش تحریمی کش��ور را به ط��ور فزاینده 
کاه��ش دهد. به عب��ارت صریح تر، دوقطبی 
»تحریم��ی« و »غیرتحریم��ی« در جامع��ه 

ایجاد می کند. 
به رغ��م اینک��ه گروه وی��ژه اق��دام مالی، 
اقدامات مقابله ای علیه ایران را در طول یک 
سال و نیم اخیر تعلیق کرده است، همچنان 
مشکات بانکی کشور برقرار است و بهبودی 

مش��اهده نمی ش��ود. ای��ن وضعی��ت خ��ود 
ش��اهدی بر این مدعاس��ت که قرار داشتن 
ایران در لیس��ت سیاه گروه ویژه مانع اصلی 
بهبود روابط بین المللی بانکی ایران نیس��ت. 
در این رابطه تحریم های ثانویه بانکی آمریکا 
و افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست 
تحریم متغیرهای اصلی هستند، چراکه این 
دو متغیر اثر اصل��ی را بر هزینه همکاری با 

ایران می گذارند. 
به عبارت  دیگر، هرچه ایران تاش کند 
تا با افزایش ش��فافیت ریسک همکاری با 
خود را کاه��ش دهد، آمری��کا با افزایش 
اف��راد و نهادهای ایران��ی تحریمی اثر آن 
را خنثی خواهد کرد. عاوه بر این آمریکا 
می تواند با افزایش جریمه نقض تحریم ها 
همچون تصوی��ب قانون کاتس��ا و الصاق 
برچس��ب حامی تروریس��م ب��ه نهادهای 
ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بس��یار 
افزایش دهد تا اثر مثبت ش��فافیت خنثی 
شود. ناگفته پیداست که این موضوع یک 
دور باط��ل از همکاری بدون انتها با گروه 
وی��ژه ایجاد می کند که به نفع منافع ملی 
ایران نیس��ت و س��بب افزایش اثرگذاری 

بیش��تر تحریم های ثانوی��ه آمریکا را مهیا 
می کند. 

همچنین بازخوانی این تجربه الزم اس��ت 
ک��ه از س��ال ۲۰۰۹ ت��ا ۲۰۱۲ به رغم آنکه 
ایران در لیست سیاه این نهاد بود، اما روابط 
خارجی بانکی برقرار بود و با تحریم ش��دن 
بانک مرک��زی و تعداد زیادی از بانک ها بود 

که مشکات شدت گرفت. 
بررس��ی بیانیه های عمومی گروه ویژه در 
قبال ایران در یک س��ال و نیم اخیر نش��ان 
می ده��د که ای��ن نهاد همواره ب��ا تهدید به 
اینکه ایران را در لیس��ت س��یاه قرار خواهد 
داد، کش��ور را وادار ب��ه انج��ام کامل برنامه 
اق��دام می کند. ب��ه نظر می رس��د این گروه 
هیچ گاه ایران را در لیس��ت سیاه قرار ندهد 
چراکه ب��ه دنبال تعامل با ای��ران در جهت 
فشار بر کشور و امتیاز گیری بیشتر برای نیل 
به اهداف تحریمی کشور آمریکا است. از این  
جهت رفتار گروه ویژه، ش��بیه رفتار آژانس 
انرژی اتمی در پرونده هسته ای ایران است. 

پیشنهادها
 »ش��بکه کانون های تفکر ایران« براساس 
این تحلی��ل، در رابطه با هم��کاری ایران با 

FATF، پیشنهاد داده است: 
- در س��طح راهبردی، دول��ت ایران، باید 
به دنبال بی اثر ک��ردن تحریم های بانکی، از 
مسیر کاهش وابستگی به نظام بانکی سلطه 
باشد که این مهم از طریق اجرای پیمان های 
پولی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری، 
فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط تجاری 
و . . . حاصل خواهد ش��د. همچنین از منظر 
نهادی، نیازمند تاسیس یک نهاد، به منظور 
مقابله ب��ا تحریم ه��ا و مدیریت مش��کات 
ناش��ی از تحریم ها در کش��ور، هستیم. پنج 
ماموریت برای این نهاد متصور است: تدوین 
راهبرد مقابله با تحریم ها، تدوین برنامه ملی 
حمایت از بنگاه های آس��یب دیده، مدیریت 
تولید اطاعات از افراد و نهادهای تحریمی و 
شرکت های وابسته به آنها، نظارت بر انتشار 
اطاعات موثر بر آنها و ارائه مشاوره به افراد 
و نهادهایی که در معرض تحریم قرار دارند. 
- در س��طح تاکتیکی، با توجه به ماهیت 
و اهداف سیاس��ی FATF، دولت ایران باید 
رویکرد دیپلماسی مالی تهاجمی در مواجهه 
ب��ا FATF، اتخاذ کند؛ به ای��ن معنا که از 
اهرم تهدید به قطع همکاری ها برای کاهش 
فشار و کند کردن مطالبات FATF استفاده 
کن��د. همچنی��ن، ضروری اس��ت س��رعت 
پیگیری مطالبات FATF، در داخل کشور، 
برای ایجاد فرصت جهت پیش��برد اقدامات 
راهب��ردی از جمله بی اثر ک��ردن تحریم ها، 
کاهش یابد، مانند موضوع پیوستن ایران به 
کنوانسیون های بین المللی همچون پالرمو و 

مبارزه با تامین مالی تروریسم. 

)FATF( نگاه تحلیلی »شبکه کانون های تفکر ایران« به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی

سالح پولی علیه ایران؟ 
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سقف برداشت نوروزی خودپردازها 
5 میلیون ریال شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات 
اعتباری عضو ش��تاب، مجوز افزایش سقف برداشت 
نقدی خودپردازها به صورت درون بانکی به ۵میلیون 

ریال در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«، براساس این بخشنامه 
و طبق روال سال های گذشته با هدف خدمات رسانی 
بهتر در روزهای پایانی س��ال، بانک ها و موسس��ات 
اعتباری عضو شبکه شتاب از روز جمعه ۲۵اسفندماه 

امس��ال تا روز ۱۵ فروردین ماه س��ال آتی می توانند 
س��قف مبلغ برداش��ت نق��دی از خودپردازه��ا را به 
صورت درون بانکی )غیرش��تابی( ب��ه ۵میلیون ریال 

افزایش دهند. 
در بخشنامه اباغی بانک مرکزی تاکید شده است، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری پس از تاریخ یادشده، 
ملزمند س��قف برداش��ت نقدی را به مبلغ ۲میلیون 

ریال اصاح کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.8۹۹دالر آمریکا

6.۱۳۴یورو اروپا

6.887پوند انگلیس

۱.۳۵۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

667.۲۰۰مثقال طا

۱۵۴.۰۳۰هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۵۲۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵8۹.۰۰۰سکه طرح جدید

77۳.۰۰۰نیم سکه

۴6۴.۰۰۰ربع سکه

۳۱۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکــنامه
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شاخص بورس در ادامه رفت وآمدهای 
خ��ود در پای��ان معامالت روز گذش��ته، 
 ۱۷۸ واحد رش��د کرد و باز هم به کانال

۹۸ هزار واحد برگشت.
به گزارش ایِبنا، داد و س��تدهای س��هام 
از سوی س��هامداران در تاالر شیشه ای روز 
سه شنبه با تداوم رونق اندک شکل گرفته 
از روزهای پیش��ین، فضای معامالت را به 
سمت رشد شاخص کل بورس هدایت کرد.

نوسانشاخصها
بر اساس آمارهای بورس، روز سه شنبه 
ش��اخص های بورس ب��ا نوس��ان مواجه 
شدند. بر این اساس شاخص کل با ۱۷۸ 
واحد رشد معادل ۰.۱۸ درصد به ۹۸هزار 
و ۱۰۳ واح��د، ش��اخص قیمت »وزنی - 
ارزشی« با ۵۷ واحد افزایش معادل ۰.۱۸ 
درصد به ۳۱ هزار و ۳۳۰ واحد، شاخص 
کل »ه��م وزن« با ۲۵ واح��د افت معادل 
۰.۱۴درص��د به ۱۷ ه��زار و ۶۰۵ واحد، 
ش��اخص قیمت »ه��م وزن« با ۱۸ واحد 
کاهش، مع��ادل ۰.۱۴درصد به ۱۳ هزار 
و ۲۲۹ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۲۶ 
واحد رش��د، معادل ۰.۱۲درصد به ۱۰۵ 
ه��زار و ۳۳۷ واحد، ش��اخص بازار اول با 
۱۹۸ واحد افزایش معادل ۰.۲۹درصد به 
۶۹ هزار و ۶۸۰ واحد و شاخص بازار دوم 
ب��ا ۷ واحد افت مع��ادل ۰.۰۱ درصد، به 

۲۰۸ هزار و ۹۳۸ واحد رسید.

نمادهایتاثیرگذار
از س��ویی دیگر روز سه شنبه پنج نماد 
»ش��پنا با ۹۱ واحد، شبندر با ۸۷ واحد، 
فوالد با ۶۰ واحد و ش��تران با ۴۰ واحد« 
بیش��ترین تاثیر مثبت و سه نماد »بفجر 
با ۲۸، خس��اپا با ۲۶ واحد و بانک با ۲۱ 
واحد« بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس از خود بر جای گذاشتند.

نوسانصنایع
این گ��زارش می افزاید روز سه ش��نبه 

ش��اخص صنایع بازار با روندی نوس��انی 
مواجه ش��دند، به طوری که »فرآورده های 
نفت��ی ب��ا ۱۰۲۸۳ واح��د رش��د معادل 
۲.۹۹درصد ب��ه ۳۵۴ هزار و ۴۷۵ واحد، 
محصوالت چوبی با ۱۸۹۳ واحد افزایش 
مع��ادل ۲.۴۵درص��د به ۷۹ ه��زار و ۵۸ 
واحد، وس��ایل ارتباطی با ۳۴ واحد رشد 

معادل ۱.۸۲درصد ب��ه یک هزار و ۹۵۰ 
واحد، انبوه س��ازی ب��ا ۱۰ واحد افزایش، 
مع��ادل ۱.۶۱ درص��د ب��ه ۶۷۷ واح��د، 
دس��تگاه های برقی با ۷۳۸۱ واحد رش��د 
مع��ادل ۱.۵۴درصد به ۴۵۸ هزار و ۴۵۹ 
واحد، خودرو ب��ا ۳۱۸ واحد افت معادل 
۱.۵۸درص��د به ۱۶ه��زار و ۹۳۲ واحد و 

انتش��ار و چ��اپ ب��ا ۱۰۶۳۴ واحد افت 
مع��ادل ۴.۹۸درصد به ۲۰۲ هزار و ۹۶۷ 

واحد« رسید.

بیشترینکاهشقیمت
در عی��ن ح��ال نگاه��ی ب��ه آمارهای 
معامالت��ی بازار س��هام در روز گذش��ته 
مش��خص می کند: قیمت سهام نمادهای 
»رتکو، تکشا، ش��وینده، کهرام، وصنعت، 
وس��اخت و خکاوه« با رش��د قیمت بین 
»۴.۳۴ تا ۴.۹۵«درصد بیشترین افزایش 
قیم��ت و نماده��ای »وپخ��ش، کس��را، 
چافست، قنقش، خمهر، لسرما و دامین« 
با کاه��ش قیمت بی��ن»۴.۱۸ تا ۹.۷۴« 
درصد بیشترین کاهش قیمت را در بازار 

سهام رقم زدند.
بر این اس��اس در پای��ان معامالت روز 
سه شنبه بورس، در ۷۶ هزار و ۴۴۶ نوبت 
معامالت��ی، یک میلی��ارد و ۳۶۸ میلیون 
برگه اوراق به��ادار به ارزش ۲۵۱میلیارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار 
نیز به ۳۹۱ ه��زار و ۵۸۹ میلیارد تومان 

رسید.

گردشنمادها
بر اساس آمارهای موجود روز گذشته 
نماد معامالتی شرکت های »ایران خودرو 
دیزل، صنایع مس شهید باهنر،  لیزینگ 
صنعت و معدن، پتروش��یمی فجر، شیر 
پاستوریزه پگاه گلس��تان، بیمه میهن، 
واحدهای صندوق سرمایه گذاری زمین 
و س��اختمان نس��یم، مدیریت صنعت 
شوینده توسعه صنایع بهشهر«، از سوی 
ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد 
معامالت��ی شرکت های»س��رامیک های 
مرودش��ت،  اردکان،  قن��د  صنعت��ی 
 صنع��ت روی زن��گان، ف��والد مبارک��ه 
اصفه��ان و قرارداده��ای اختیار خرید 
و ف��روش بر روی س��هام آن، حق تقدم 
 استفاده نش��ده بانک حکمت ایرانیان«

بازگشایی شدند. 

شاخصبورس۱۷۸واحدرشدکرد

بازگشت شاخص بورس به محدوده ۹۸ هزار واحدی
نگــاه

یککارشناسبازارسرمایهتشریحکرد
تأثیرشاخصدالربربازارسرمایه

مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری دانای��ان بورس، 
ش��رکت های ب��ر  را  دالر  داخل��ی  قیم��ت   تغیی��رات 
کامودیتی محور بس��یار مؤثر دانست و گفت که به نظر 
می رسد شرکت های کامودیتی محور بتوانند روند رشدی 
خ��ود را حفظ کنند و حتی برای س��ال بعد هم بتوانند 

سودهای خیلی خوبی بسازند. 
 ش��هاب الدین شمس در گفت وگو با سنا افزود: وقتی 
با تغییرات ش��اخص دالر مواجهیم، این مس��ئله به طور 
غیرمس��تقیم بر کامودیتی ها تأثیر می گ��ذارد و هرگونه 
تضعیف شاخص دالر باعث می ش��ود قیمت بین المللی 
کامودیتی ها رشد کند و این تأثیر مثبتی بر بازار ما خواهد 
گذاش��ت.  این کارشناس بازار س��رمایه در پاسخ به این 
سؤال که چه عوامل بین المللی، اهرم رشد شاخص بوده اند 
و کدام صنایع را بیش��تر متاثر کرده ان��د، گفت: در مورد 
کامودیتی ها انتظار می رفت دو هفته پیش اصالح داشته 
باش��ند، اما میزان اص��الح و آن روندی که در حال اتفاق 
است، بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می رفت. 

این مدرس دانش��گاه اظهار داشت: پیش بینی می شود 
کامودیتی ه��ا دوباره روند تثبیت و روند افزایش��ی را در 
پیش بگیرند؛ ضمن اینکه در هر صورت، تغییرات قیمت 
داخلی دالر هم بسیار بر شرکت های کامودیتی محور مؤثر 
اس��ت و این می تواند جبران کننده چند برابر این میزان 
اصالح یا حتی آن تارگت های اصالحی باشد که قبال فکر 
می کردیم.  شمس ادامه داد: به همین علت همچنان به 
نظر می رسد که شرکت های کامودیتی محور بتوانند روند 
رش��دی خود را حفظ کنند و حتی برای س��ال بعد هم 

سودهای خیلی خوبی بسازند. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس با بیان 
اینک��ه حجم یا ارزش زی��ادی از بازار مربوط به این گونه 
شرکت هاس��ت، افزود: از طرفی در گروه خودرو، ش��اهد 
تحرکات مثبت هستیم که هرکدام هم دالیل خاص خود 
را دارند.  این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تعدیل 
قیمت های داخلی درمورد خودروها باالخره اتفاق خواهد 
افتاد.  به گفته شمس، مجموعه های قطعه ساز نیز احتماال 
با تغییرات قیمت فروش بخواهند گران تر شدن مواد اولیه 
و ورودی های ش��رکت را تا حدی جبران کنند و به نظر 

می رسد این هم می تواند محرک خوبی باشد. 
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه هنوز مسائل مربوط 
ب��ه مالیات و تجدی��د ارزیابی مجموعه های خودروس��از 
و قطعه ساز نهایی نشده اس��ت، افزود: در واقع نمی شود 
روی نحوه اعمال این فاکتور و تأثیرش بر ش��رکت ها نظر 
دقیقی داد و ش��اید روی طیف گس��ترده ای از شرکت ها 
مؤثر نباش��د ولی به هر حال این مجموعه، باعث تقویت 

وضعیت بنیادی شرکت های بازار می شود. 
ش��مس در پاس��خ به این س��ؤال که تا چه زمانی این 
روند برای کامودیتی ها ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: 
کامودیتی ها در حال تثبیت و آمادگی برای حرکت های 
خفیف رو به باال هس��تند. نفت و خودرویی ها نیز چنین 
حالتی دارند و البته هر کدام دالیل خاص خود را دارند که 
ثبات یا عدم ثبات این دالیل، باز شکل ویژه خود را دارند. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس در ادامه 
ای��ن گفت وگو به دیگر عوامل تأثیرگذار بر بازار س��رمایه 
اش��اره و تصریح ک��رد: نکات دیگری نیز وج��ود دارد؛ از 
جمله اینک��ه در حال حاضر حجمی از نقدینگی در بازار 
ارز اس��ت و این بازار به عنوان یک بازار رقیب که سرمایه 
سرمایه گذار خرد و حتی سرمایه گذار حقوقی را به سمت 
خود می کشد، مقداری از نقدینگی را جذب کرده است. 

به گفته شمس، دالر روندی افزایشی را در پیش گرفته 
اس��ت و بازگش��ت دوباره پول به بازار سرمایه، روند رشد 
شاخص یا روند قیمت سهام بنیادی را تندتر خواهد کرد. 
این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه افزایش نرخ دالر در 
بازارها به ترتیب خاصی عمل می کند، گفت: این افزایش، 
ابتدا در بازارهای س��که و دالر جذب نقدینگی می کند، 
س��پس به بازارهای کاال و بورس می آید و نهایتاً به بازار 
مس��کن می رس��د که آن هم به طور غیرمستقیم بخش 

کوچکی از بازار را دوباره متاثر می کند. 
ش��مس در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص دالیل افت 
ش��اخص در بورس های آمریکا هم گف��ت: البته در این 
مرحله صحبت در این خصوص بیش��تر شکل گمانه زنی 
دارد؛ ضمن اینکه جو روانی هم بر آن اثر گذاشته است. 

وی با بیان اینکه تحلیل های دقیق تر در این باره نیاز به 
گذشت زمان دارد، افزود: اقتصاد ایاالت متحده از وضعیت 
متعادل و متوازنی برخوردار نیس��ت و به نظر می رس��د 
حداق��ل در مقط��ع کنونی دچار نوعی بی ثباتی ش��ده و 
حتی روی متغیرهای اساس��ی آن هم تأثیراتی مشاهده 
می ش��ود که تحلیل دقیق آن دش��وار است.  این مدرس 
دانشگاه همچنین در پاس��خ به این سؤال که آیا اقتصاد 
آمریکا تأثیر محسوس��ی بر بازار ما خواهد داشت یا خیر، 
گفت: وقتی با تغییرات شاخص دالر مواجهیم، این عامل 
به طور غیرمس��تقیم بر کامودیتی ها تأثی��ر می گذارد؛ از 
طرفی هرگونه تضعیف شاخص دالر باعث می شود قیمت 
بین المللی کامودیتی ها رش��د کند و این بر بازار ما تأثیر 
مثبت خواهد گذاش��ت.  شمس افزود: از طرفی تضعیف 
شاخص دالر، باعث تضعیف برابری دالر- ریال نمی شود 
و عوامل دیگری باعث می شوند که برابری دالر- ریال به 

سمت گران تر شدن دالر حرکت کند. 
به گفته این مدرس دانش��گاه، در نهایت این مس��ئله 
موجب می ش��ود که کاهش ارزش دالر، تأثیر مثبتی بر 
بازار ما بگذارد؛ زیرا هم ارزش بین المللی کامودیتی ها باال 
می رود و هم برابری دالر- ریال تابع عوامل دیگر اس��ت و 
رشد این دو عامل با هم، موجب می شود بخش زیادی از 

بازار منتفع شود. 

بانکهایخصوصیدرخواستکردند
بازنگریبخشنامهممنوعیتدریافت

کارمزداستعالمثبتاحوال
دبی��ر کان��ون بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
خصوصی اعالم کرد بانک های خصوصی خواهان 
بررس��ی دوباره بخش��نامه ممنوعی��ت دریافت 
کارمزد اس��تعالم اطالعات مش��تریان از سازمان 

ثبت احوال هستند. 
محمدرض��ا جمش��یدی در گفت وگو ب��ا ایِبنا 
از درخواس��ت بانک ه��ای خصوصی نس��بت به 
بخش��نامه ممنوعیت دریافت کارمزد اس��تعالم 
اطالعات مشتریان از س��ازمان ثبت احوال خبر 
داد و اظه��ار داش��ت: بانک مرک��زی حدود ۱۰ 
روز پیش بخش��نامه ای به سیستم بانکی کشور 
ابالغ کرده که براساس آن، همه بانک از دریافت 
کارمزد اس��تعالم اطالع��ات از اداره ثبت احوال 

منع شده اند. 
وی اف��زود: بانک های دولت��ی طبق مقررات از 
پرداخ��ت هزینه اس��تعالم اطالعات از س��ازمان 
ثبت احوال معاف هستند و با ابالغ این بخشنامه 
بانک های دولتی، اجازه دریافت هیچ گونه مبلغی 

از مشتریان برای ارائه این خدمات ندارند. 
دبی��ر کان��ون بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
خصوصی ادامه داد: اما بحث بانک های خصوصی 
متفاوت از بانک های دولتی است، زیرا بانک های 
خصوصی هزینه اخذ این اس��تعالم را به سازمان 
ثب��ت اح��وال پرداخ��ت می کنن��د و مجبور به 

دریافت این هزینه از مشتریان خود هستند. 
جمش��یدی در ادامه توضی��ح داد: با اعالم این 
بخشنامه، بانک های خصوصی با ابهام در این باره 
مواجه ش��ده اند که تکلی��ف پرداخت هزینه این 

خدمت به چه شکل خواهد شد. 
وی ادامه داد: بانک های خصوصی تنها خواهان 
دریافت هزینه ای که برای اس��تعالم به سازمان 
ثبت اح��وال پرداخت می کنند هس��تند و قصد 
دریافت هیچ گونه هزینه اضافی از مشتریان برای 

ارائه این خدمت ندارند. 
ب��ه گفت��ه وی، بانک های خصوص��ی خواهان 
بررس��ی دوب��اره این بخش��نامه از س��وی بانک 
مرکزی هس��تند زی��را با اج��رای آن، بانک های 
خصوص��ی متحم��ل هزین��ه زیادی ب��رای ارائه 
اس��تعالم اطالعات مش��تریان از س��ازمان ثبت 

احوال هستند. 
 

نماگر بازار سهام

یک کارش��ناس ب��ازار س��رمایه می گوید 
در دس��تورالعمل جدید توقف و بازگش��ایی 
نمادها باید همه ش��رکت ها را به یک چش��م 
دی��د. او تأکید کرد که س��ازمان بورس باید 
برای بازگشایی نمادهای بانکی هر چه زودتر 

اقدامات الزم را انجام دهند. 
علیرض��ا قدرت��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، 
درباره دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی 
نمادهای بورس��ی اظهار کرد: بازار سرمایه دو 
رکن اساس��ی دارد که یکی از آنها شفافیت و 
دیگری نقدشوندگی است. در همه بورس های 
دنیا تعادل نیز بین این دو رکن برقرار می شود 
و ای��ده آل این اس��ت که ش��فافیت ت��وام با 

نقدشوندگی وجود داشته باشد. 
وی افزود: در گذش��ته مسئله نقدشوندگی 
سهام قربانی شفافیت شده بود و به بهانه های 
مختلف سازمان بورس به علت عدم شفافیت 
س��هم ها نماد ش��رکت ها را متوقف می کرد، 
لذا در گذش��ته به رکن نقدش��وندگی توجه 
زیادی نمی ش��د.  این کارشناس بازار سرمایه 
تأکید ک��رد: متأس��فانه در آن زمان جریمه 
عدم شفافیت مدیران را سهامداران پرداخت 
می کردند. خوشبختانه سازمان بورس تصمیم 
بس��یار خوبی گرفت و با دستورالعمل جدید 
توقف و بازگشایی نمادها قدم بزرگی در جهت 
افزایش نقدشوندگی برداشت. کم کردن زمان 
توقف نمادها می تواند اعتماد از دست رفته را 
کم کم بازگرداند.  قدرتی افزود: در س��ال های 
گذش��ته اعتماد س��هامداران خرد ناش��ی از 
توق��ف نمادها به ش��دت تضعیف و ضررهای 
بسیار زیادی نصیب سهامداران شده بود، اما 
با آیین نامه جدید مسیر خوبی طی شد، ولی 
باید توجه کرد که بازگش��ایی س��ریع نمادها 

منجر به لطمه  خوردن شفافیت نشود. 
وی ادام��ه داد: در اجرای��ی ش��دن ای��ن 
دس��تورالعمل هم نقایص و اشتباهاتی وجود 
دارد که اگر به آن موضوعات توجه نش��ود در 
میان مدت کارکرد این دس��تورالعمل از بین 
خواه��د رفت و لطمه به رکن نقدش��وندگی 

خواهد خورد. 
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه با اش��اره 
ب��ه نماده��ای بس��ته بانکی ک��ه باید طبق 
دس��تورالعمل گذش��ته گزارش مالی دهند، 
گفت: نمی شود آن سهم هایی را که در گذشته 
متوقف شده و سهامداران آن ضرر کرده اند از 

دیگر سهم ها جدا کنیم. 
قدرت��ی تأکید ک��رد: در مس��ئله بانک ها 
بزرگ ترین متضرر سهامداران بودند که چوب 
بی تدبیری و عدم مدیری��ت مدیران بانک ها 
و نگاه س��لیقه ای بانک مرک��زی را خوردند. 
س��ازمان بورس قول های زی��ادی به آنها داد، 
ولی متأس��فانه ش��اهدیم کماکان بسیاری از 
نمادهای بانکی بس��ته هس��تند و هنوز هم 

سهامداران برای این موضوع تحت فشارند. 
و  توق��ف  دس��تورالعمل  داد:  ادام��ه  وی 
بازگشایی نمادها نباید استثنا داشته باشد و 
س��ازمان باید به طور قاطع نمادهای بسته را 

بازگشایی کند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار کرد: 
ب��از می بینیم که آخر س��ال ش��ده و زمزمه 
بازگشایی یکباره همه نمادها را می شنویم. در 
سال ۱۳۹۳ سازمان بورس این اشتباه را کرد 
و تمام نمادهای پاالیش��ی که مدت ها بسته 
بودند را بدون در نظر گرفتن شرایط و فقط به 
خاطر این که ژست سیاسی بگیرد در انتهای 
س��ال باز کرد و زیان سنگینی به سهامداران 
زد. فکر می کنم سازمان بورس باید نسبت به 
اجرایی کردن دستورالعمل خود جدی باشد، 
همین امروز هم برای بازگش��ایی نمادها دیر 
است. به نظر من باید در این مورد سریعا اقدام 
شود تا آنها به یکباره در آخر سال بازگشایی 
نشوند.  قدرتی در پاسخ به این که یعنی شما 
می گویید نمادهای بانکی باید بدون برگزاری 
مجمع بازگش��ایی شوند، گفت: درست است 
که این معض��ل وجود دارد ولی ش��ما دقت 
فرمایید آیا در برگزاری مجامع اتفاقی خاصی 
رخ می ده��د یا خیر. واقعاً بازگش��ایی قبل از 
برگ��زاری مجمع و انتش��ار صورت های مالی 
ضرر و زی��ان و تبعاتی دارد. بازگش��ایی بعد 
از انتش��ار هم تبعاتی دارد. سازمان بورس به 
عنوان امین و متولی بازار سرمایه باید تصمیم 
درس��تی بگیرد ک��ه کمترین آس��یب را به 
سهامداران بزند.  این کارشناس بازار سرمایه 
ادامه داد: البته بخش��ی از این موضوع دست 
س��ازمان بورس نیست و مربوط به نهادهایی 
مانند بانک مرکزی اس��ت. بانک مرکزی باید 
اجازه دهد که مجامع برگزار ش��وند. البته از 
طرفی ه��م در مورد بازگش��ایی نمادها حق 
می دهم که عدم انتشار صورت های مالی یک 

مانع جدی برای بازگشایی نمادهاست. 

یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد
سازمانبورسبرایبازگشایینمادهایبانکی

دستبهکارشود
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رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
گف��ت قوانی��ن تج��ارت الکترونی��ک، با 
 IT توج��ه به تحوالت پرش��تاب ح��وزه
در س��ال های اخیر، کارب��رد مورد نظر را 

ندارند. 
به گزارش ایسنا، رمضانعلی صادق زاده، 
رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی 
همای��ش  نخس��تین  برگ��زاری  درب��اره 
بین الملل��ی جنبه های حقوق��ی فناوری 
اطالعات گفت: قانون تجارت الکترونیک 
در اوای��ل ده��ه 80 در مجلس ش��ورای 
اسالمی به تصویب رسید و طبیعی است 
که طی این ۱۵ س��ال اخیر ب��ا توجه به 
تحوالت پرش��تابی که در حوزه IT، چه 
نرم افزاری چه س��خت افزاری و همچنین 
کس��ب وکارهای  جمل��ه  از  کارب��ردی 
اص��وال  و  اس��تارت آپ ها  الکترونیک��ی، 
تج��ارت الکترونی��ک در س��طح مل��ی و 
بین المللی اتفاق افت��اده، قوانین در حال 

حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند. 
پژوهش  آم��وزش،  معاونت  قائم مق��ام 
و فن��اوری قان��ون تج��ارت الکترونیکی 
ادام��ه داد: از ای��ن رو، با توجه به رویکرد 
کارب��ردی که این همای��ش دارد یکی از 
مس��ائلی که می تواند به صورت حقوقی و 

زیرس��اختی مورد بررسی قرار گیرد، این 
موضوع اس��ت که کلیه قوانین و مقرراتی 
که در حوزه کسب وکار به ویژه کسب وکار 
و تج��ارت الکترونیک وجود دارد، مجددا 

مورد بازنگری قرار گیرد. 
وی تصریح ک��رد: به عن��وان مثال در 
قان��ون مناقصات عمومی مقوله آگهی که 
در زمین��ه مزایده ها، مناقصه ها و خریدها 
صورت می گیرد و یا وضعیت های مش��ابه 
در قوانی��ن دیگر حتما بای��د آگهی ها به 
صورت کاغذی و روزنامه ای منتشر شود، 
بسیار طبیعی اس��ت که در دنیای امروز 
حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
نیز س��امانه الکترونیکی دولت راه اندازی 

شده است. 
 وی ادامه داد: به موجب ماده ۹ قانون 
برنامه شش��م و ماده ۵0 اح��کام دائمی، 
کلیه دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده 
۵ قانون خدمات کش��وری و دستگاه های 
عموم��ی غیردولتی بای��د کلیه معامالت 
ب��االی ۱0درصد خریده��ای جزئی را به 
انضم��ام مزایده ها و مناقصات را از طریق 

این سامانه انجام دهند. 
صادق زاده خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین 
کامال مش��هود اس��ت که رویکرد مربوط 

ب��ه تأمین س��ازوکار دول��ت، مناقصات و 
مزایده ه��ا در رابط��ه ب��ا کاال و خدمات 
به طور کلی تغییر کرده و کامال بر بس��تر 
الکترونیکی قرار گرفته اس��ت. از این رو، 
تع��دادی از قوانین��ی که به ط��ور خاص 
مرتبط با این س��امانه هستند، بسیار زیاد 
بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت 

گیرد. 
وی ادامه داد: از س��وی دیگ��ر، قانون 
تجارت الکترونی��ک نیز با توجه به اینکه 
۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته 
شده و قطعا با شرایطی که در حال حاضر 
داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز 

به بازنگری داشته باشد. 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
اظهار کرد: ضم��ن اینکه همه همایش ها 
آن جنبه فرهنگ سازی و تبادل تجربیات 
را در دل خود دارند که در راس��تای رشد 
بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و 
کار و تج��ارت الکترونیک فراهم می کند، 
ام��ا از آنجا ک��ه می خواهی��م جنبه های 
حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی 
این قوانی��ن و مق��ررات و آیین نامه های 
اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای 
اس��تفاده مطرح می ش��وند و در یک نگاه 

کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند 
طی شده به نتایجی خواهیم رسید. 

وی تاکید کرد: بنابراین ممکن اس��ت 
نسبت به قانون زدایی و مقررات زدایی در 
این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن اس��ت 
نی��از به اصطالحات چه در س��طح هیأت 
دولت و وزیران و چه اصالحات در قوانین 
و مق��ررات منجر ش��ود که بای��د فرآیند 
مورد نیاز در مجلس ش��ورای اسالمی را 

طی کند. 
ص��ادق زاده افزود: هم��ه اینها می تواند 
در واقع در یک نگاه کلی احصاء ش��ده و 
مراحل آن ب��ه فرآیندهای اجرایی تبیین 
ش��ده و طی شود که این همایش فرصت 
شناسایی این چالش ها و ارائه راهکارهای 

موثر در این زمینه را فراهم می کند. 
بین الملل��ی  همای��ش  نخس��تین 
اطالعات  فن��اوری  »جنبه  ه��ای حقوقی 
و ارتباط��ات« توس��ط س��ازمان فناوری 
اطالعات ای��ران با همکاری پژوهش��گاه 
قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با 
حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای 
پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۶ در تهران 

برگزار می شود. 

قوانین تجارت الکترونیک نیاز به بازنگری دارد
خبـر

ثبات قیمت زعفران در ایام پایانی سال
یک مقام مس��ئول گفت که با توجه به افزایش عرضه 
نسبت به تقاضا، قیمت زعفران در ایام پایانی سال، نوسان 
خاصی نخواهد داشت.  غالمرضا میری، نایب رئیس شورای 
ملی زعفران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از 
ثب��ات نرخ زعفران در بازار خب��ر داد و گفت: حداقل نرخ 
هر کیلو طالی سرخ ۳ میلیون و 2۵0 و حداکثر ۵میلیون 
و ۳00 هزار تومان اس��ت.  وی افزود: با توجه به افزایش 
عرضه نسبت به تقاضا پیش بینی می شود قیمت زعفران 
در ایام پایانی س��ال نوس��ان خاصی نداش��ته باشد، حال 
بای��د منتظر ماند و دید که در عمل چ��ه اتفاقی در بازار 
رخ می دهد.  به گفته میری، س��ه ماهی اس��ت که خرید 
توافقی زعفران از سوی سازمان تعاون روستایی آغاز شده 
و طی این مدت به طور متوس��ط ۳درصد نرخ محصول را 
افزایش داده است.  نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه 
داد: اگرچه اقدام اخیر س��ازمان تعاون روس��تایی به نفع 
کش��اورزان بود، اما نحوه عملکرد آنان مورد انتقاد ما بود 
که آنها نس��بت به تشکل و اتحادیه صادرکنندگان جبهه 
گرفتند.  وی با اش��اره به اینکه خری��د توافقی زعفران از 
پنجم بهمن متوقف ش��ده اس��ت، بیان کرد: نرخ خرید 
توافقی زعفران با قیمت های کنونی محصول در بازار تنها 
تفاوت جزئی دارد که این امر به نفع کش��اورزان اس��ت.  
میری در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضعیت 
صادرات زعفران تصریح کرد: در ۱0ماه امس��ال ۱۶0 تن 
زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این امر نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۳۳درصد رشد داشت. 

ایران برای 165 شرکت افغانی مجوز 
فعالیت در بندر چابهار صادر کرد

دول��ت ای��ران تاکن��ون ب��ه ۱۶۵ ش��رکت افغان��ی برای 
س��رمایه گذاری و فعالیت در منطقه آزاد تجاری بندر چابهار 
مج��وز صادر کرده اس��ت.  به گزارش تس��نیم، رس��انه های 
افغانس��تان نوش��تند، دولت ایران تاکنون به ۱۶۵ ش��رکت 
افغانی برای س��رمایه گذاری و فعالیت در منطقه آزاد تجاری 
بندر چابهار مجوز صادر کرده اس��ت.  براساس گزارش کانال 
تلویزیون��ی طلوع، »در بین ۵00 ش��رکتی که مجوز فعالیت 
در منطق��ه آزاد تج��اری بندر چابه��ار را دریاف��ت کرده اند، 
۱۶۵ ش��رکت افغانی وج��ود دارد.« این رس��انه  ب��ه نقل از 
مس��ئوالن سفارت ایران در افغانستان نوشتند: »ما همچنین 
تالش های مان برای آغ��از پروازهای کابل-چابهار-دوبی را به 
منظور تسهیل دسترسی س��رمایه گذاران افغانی به بازارهای 

جهانی ادامه خواهیم داد.«

خبـر

کاهش چشمگیر صادرات 
روغن های سبک در 1۰ماهه امسال 
بررس��ی آمارهای ۱0ماهه صادرات غیرنفتی کش��ور 
نش��ان می دهد، در این مدت صادرات روغن های سبک 
 و هیدروکربوره��ای مایع ش��ده ب��ا کاه��ش قابل توجه

۴0 تا ۵0درصدی مواجه شده است.  به گزارش تسنیم، 
براس��اس آمارهای تجارت خارجی، در ۱0 ماهه منتهی 
به دی ماه س��ال جاری از مجم��وع ۳7 میلیارد صادرات 
غیرنفتی انجام ش��ده، میعانات گازی با ۵.۶ میلیارد دالر، 
گاز طبیعی با ۱.۹ میلیارد دالر در رتبه های نخست قرار 
گرفته اند. در این بین صادرات روغن های س��بک با ۹۹۶ 
 میلیون دالر نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل )حدود

2 میلیارد دالر( با کاهش چشمگیر ۵0درصدی مواجه شده 
است.  همچنین صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای 
گازی ش��کل مایع شده با ۶۴۶ میلیون دالر نسبت به مدت 

مشابه سال قبل با کاهش ۴0درصدی مواجه شده است. 

 دولت به واردکنندگان گوشت
یارانه می دهد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت میزان واردات 
گوش��ت تا حدی کاه��ش یافته که دول��ت به منظور 
جلوگیری از التهاب ب��ازار، یارانه ای برای واردکنندگان 
در نظر گرفته اس��ت.  علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه 
گوشت گوس��فندی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، از افزایش 2هزار تومانی نرخ گوش��ت در بازار 
خبر داد و گفت: اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ ۴0 ت��ا ۴۱ هزار تومان به مغازه دار و ۴2 تا 
۴۳ هزار تومان به مش��تری عرضه می شود.  وی افزود: 
نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال، افزایش مصرف 
پروتئین در فصل زمس��تان، اتم��ام ذخایر دام و خروج 
غیرمجاز دام ناشی از نوسان نرخ ارز در هفته های اخیر 
همگی دس��ت به دس��ت هم داده و قیمت دام زنده را 
با نوس��اناتی روبه رو کرده که این امر در گرانی گوشت 
قرمز نیز تأثیر گذاش��ته است.  به گفته ملکی با توجه 
ب��ه وضعیت کنونی بازار نمی توان انتظار کاهش قیمت 
را داش��ت.  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره 
به تأثیر نوس��انات نرخ ارز بر میزان واردات بیان کرد: با 
توجه به نوسان نرخ ارز، میزان واردات گوشت تا حدی 
کاهش یافته است که قرار شده دولت یارانه ای به منظور 
جلوگیری از التهاب بازار در نظر بگیرد، چراکه افزایش 

قیمت ارز اختالل هایی در بازار ایجاد کرده است. 
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در ص��ورت ارائ��ه راه حلی از 
س��وی وزارت صنعت، معدن و 
ب��ه گم��رک جمهوری  تجارت 
این س��ازمان جلوی  اس��امی، 
ترخی��ص خودروهای دپوش��ده 
بی��ش  از ف��وب  قیم��ت   ب��ا 

۴۰ ه��زاردالر را نخواهد گرفت. 
این خودروها عمدتا از برندهایی 
همانند مرسدس، پورشه، ب ام و 

و لکسوس هستند. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، بعد 
از ح��دود یک م��اه س��رگردانی 
وارد کنن��دگان  نمایندگی ه��ا، 
و خری��داران، در نهای��ت حدود 
س��ه هفته پیش رئیس سازمان 
توس��عه تج��ارت اع��ام ک��رد 
بیش از  قیم��ت  با  خودروه��ای 
۴۰ه��زاردالر ک��ه در گمرکات 
کش��ور دپ��و ش��ده اند، مج��وز 
ترخی��ص از گم��رکات را پی��دا 
ای��ن  از  بع��د  خواهن��د ک��رد. 
س��ازمان  رئی��س  اظهارنظ��ر 
توس��عه تجارت، وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در نامه ای به 
وزارت اقتص��اد و ام��ور دارایی 
مج��وز  ت��ا  ک��رد  درخواس��ت 
مانده در  ترخیص خودروه��ای 
گمرک را که طی شش ماه بسته  
بودن س��ایت ثبت سفارش وارد 
گمرکات کشور شده اند، بدهد. 

خی������ال  بدین ترتی�����ب 
و  نمایندگی ها  وارد کنن��دگان، 
خریداران��ی که ای��ن خودروها 
بودن��د  ک��رده  پیش خری��د  را 
بابت ترخیص خودروهای ش��ان 
از گم��رک راحت ش��د. اما در 
هفته گذش��ته خبری منتش��ر 
ش��د مبنی بر اینک��ه گمرکات 
ای��ن  ترخی��ص  از  کش��ور 
خودروه��ا جلوگی��ری کرده اند 
نام��ه  رئی��س کل گم��رک،  و 
وزی��ر صمت را خ��اف مصوبه 

 هی��أت دولت دانس��ته اس��ت. 
بدین ترتیب واردات خودروهای 
مان��ده در گم��رک ب��ا قیم��ت 
بیش از ۴۰ هزار دالر با چالش��ی 
دیگر روبه رو ش��د. در حالی این 
خبر به س��رعت دست به دست 
و بی��ن مطبوع��ات خودرویی و 
غیر خودرویی تفس��یر و بازنشر 
شد که اصوالً اولین منبع انتشار 
این خبر تفس��یر اش��تباهی از 

پاسخ رئیس کل گمرک کشور 
به نامه وزیر صمت داشته است. 
 در نام��ه رئی��س گم��رکات 
کشور اعام شده است که برای 
ترخیص این دست خودروها از 
گمرکات کشور ابتدا باید توسط 
وزارت صمت، ثبت سفارش انجام 
و بع��د از آن کار خودروها وارد 
مرحله پرداخت تعرفه گمرکی و 
ترخیص شوند، اما به دلیل اینکه 

این خودروها هنوز ثبت سفارش 
ثبت��ارش  و س��امانه  نش��ده اند 
خودروهای  ثبت سفارش  امکان 
با قیمت بیش از ۴۰ هزار دالر را 
حذف کرده است، باید از طرف 
راهکاری  ابت��دا  وزارت صم��ت 

برای این مسئله پیدا شود. 
 بدی��ن ترتی��ب ب��ا بررس��ی 
دقی��ق نام��ه رئی��س گمرکات 
کش��ور می توان نتیج��ه گرفت 

ک��ه گمرک ت��وپ را ب��ه زمین 
و  باز گردان��ده  صم��ت  وزارت 
اع��ام ک��رده اس��ت ک��ه برای 
ترخیص این خودروها ابتدا باید 
مکانیزم��ی برای ثبت س��فارش 
ای��ن خودروه��ای دپو ش��ده در 
گمرک در نظر گرفته شود و نامه 
رئیس گمرکات کشور به معنی 
جلوگیری از ترخیص این دست 

از خودروها نیست ! 
و  کارشناس��ان  اکث��ر  ام��ا   
خبرنگاران ح��وزه خودرو بدون 
توجه به مت��ن کامل نامه نگاری 
وزارت صم��ت و گم��رک تنها 
به صورت تیتروار به این موضوع 
ب��ا  درحالی ک��ه  پرداخته ان��د. 
بررس��ی دقیق می توان این گونه 
نتیجه گرفت که چنانچه وزارت 
این  ثبت سفارش  مشکل  صمت 
خودروه��ا را حل کند گمرکات 
کش��ور مش��کلی برای ترخیص 
آنها با قیمت بیش از۴۰هزاردالر 
ش��ش ماهه  ط��ول  در  ک��ه 
بسته بودن س��ایت ثبت سفارش  
به گمرکات رس��یده اند، نخواهد 

داشت . 
البت��ه وزارت صمت درحال   
رایزن��ی برای ح��ل این موضوع 
و پی��دا ک��ردن روش اجرای��ی 
از  دس��ت  ای��ن  ثبت س��فارش 
خودروه��ا بود ک��ه رأی دیوان 
عدال��ت اداری برای باطل کردن 
تعرف��ه  افزای��ش  مصوب��ه 
خودروهای وارداتی باعث ش��د 
کار تعیین وضعیت ثبت سفارش 
بیش از  قیم��ت  با   خودروه��ای 
در  موج��ود  ه��زاردالر   ۴۰
گمرکات، فع��ًا به حالت تعلیق 
درآید ت��ا وضعی��ت رأی نهایی 
اداری درمورد  دی��وان عدال��ت 
تعرفه  افزای��ش  مصوب��ه  ابطال 

وارداتی ها مشخص شود. 

تفسیر اشتباه از نامه مدیرکل گمرک در مورد ترخیص خودروهای وارداتی
نگاه

مردم از کیفیت خودروهای داخلی 
ناراضی هستند

رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران 
گفت اگرچ��ه تولید خودرو در ایران توس��عه یافته اما 
این ب��ه معنای رضایتمندی م��ردم از تولیدات داخلی 
نیس��ت.  به گ��زارش خبرگزاری صدا وس��یما، منصور 
معظمی در پنجمین همایش صنعت خودرو با اش��اره 
به کیفیت خودروه��ای داخلی گفت: ما درحال حاضر 
در رتب��ه ۱۵ یا ۱۶ جهان از نظ��ر حجم تولید خودرو 
هستیم اما هنوز نتوانسته ایم مشتریان داخلی را راضی 
نگه داریم.  وی مش��کات سیستم پولی و بانکی و باال 
بودن نرخ سود تسهیات را یکی از چالش های صنعت 
خ��ودرو عنوان کرد و افزود: یک��ی دیگر از چالش های 
صنعت خودرو، نبود شفافیت در سهام بنگاه ها و دولتی 
بودن خودروسازان است که مشارکت بخش خصوصی 
واقع��ی را در صنعت خودروی کش��ور مح��دود کرده 
اس��ت.  معظمی با بیان اینکه صنعت خودروی کشور 
۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد، 
گفت: صنعت خودرو یک صنعت پیش��ران است و اگر 
ب��ه حرکت درآید در اقتصاد کان هم مؤثر خواهد بود.  
وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰۰ شرکت قطعه ساز درکشور 
گفت: امس��ال قطعه س��ازان ما ۱۳ قرارداد همکاری با 
خودروسازان خارجی منعقد کرده اند که این مسئله از 
ورود قطعه سازان ایرانی به بازارهای بین المللی حکایت 
دارد.  رئی��س س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ای��ران گفت: صنعت خودروی ایران در دو س��ال اخیر 
با سرمایه گذاری های جدید مش��ترک با خودروسازان 
معتبر جهانی و سرمایه گذاری روی طراحی پلتفرم های 
جدید، گامی بلند به سمت جهانی شدن برداشته است 
و همراهی زنجیره تأمین داخلی از تولید مواد اولیه مورد 
نیاز تا طراحی و تولید قطعات و مجموعه های مورد نیاز 
صنعت خودرو و لجستیک متناسب با آنها با شرکت های 
خودروس��ازی کشور، شرط الزم موفقیت در این مسیر 
خواه��د ب��ود.  وی با اش��اره به طرح نوس��ازی ناوگان 
حمل و نق��ل عمومی و از رده خ��ارج کردن خودروهای 
قدیمی و غیراستاندارد گفت: با تولید ساالنه بیش از ۱.۷ 
میلیون دستگاه خودرو، که تا هشت سال دیگر به تولید 
ساالنه ۳ میلیون دستگاه خواهد رسید، پتانسیل باالیی 
برای نوس��ازی و جایگزینی ناوگان فرسوده مسافری و 
تجاری در کش��ور وجود دارد و صنعت خودروی ایران، 
هم اکنون به دنبال جهش فناوری و تولید است و به این 
ترتیب، صنعت خودروی ایران در چند سال آینده یکی 
از جذاب ترین پتانسیل های سرمایه گذاری خواهد بود. 

اخبار

رئیس کمیسیون صنایع مجلس اعالم کرد 
 ردپای مجوزهای بی مورد

در صنعت خودرو
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد شدید از 
مجوزهای بی مورد در صنع��ت خودرو گفت که این 
مجوزها برای واردات خودرو به کار گرفته ش��ده اند.  
به گزارش مهر، عزی��ز اکبریان در پنجمین همایش 
بین المللی خ��ودرو گفت: در صنعت خودروس��ازی 
۴۰ م��ورد مجوز صادر ش��ده اس��ت، درحالی که این 
مجوزها به درد نمی خورند، چراکه این مجوزها برای 
واردات خودرو به کار گرفته ش��ده و بعد از دو س��ال 
هم ش��رکت تعطیل شده است؛ درحالی که باید یک، 
دو  یا نهایتاً س��ه شرکت خودروساز در کشور داشته 
باش��یم که بتوانن��د با یکدیگر رقاب��ت کنند.  رئیس 
کمیس��یون صنایع مجل��س افزود: س��هم دولت در 
صنعت خودروس��ازی ایران باید به صفر برسد و این 
ش��رکت ها ب��ه بخش خصوصی واقعی واگذار ش��وند. 
البته خودروس��ازان نباید زیر بار فشارهای مجلس یا 
دول��ت برای احداث واحدهای جدی��د بروند، چراکه 
برخی نمایندگان مجلس برای اینکه رأی بیاورند به 
دنبال ایجاد واحدهای خودروس��ازی یا پتروش��یمی 
در شهرش��ان هس��تند ولی خودروس��ازان نباید زیر 
بار بروند.  وی تصریح کرد: ش��رکت های پتروشیمی 
به ج��ای رقابت با خارجی ها، تکه تکه ش��ده اند و با 
یکدیگر رقابت می کنند که در این میان پورسانت ها 

جابه جا می شود. 

استانداردهای اجباری ایران را بنز و 
هیوندایی هم نمی توانند اجرا کنند

مدیرعامل شرکت ایران خودرو گفت سایپا و ایران خودرو 
با خصوصی س��ازی در صنعت خودرو مخالف نیستند.  به 
گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هاشم یکه زارع در 
همایش بین المللی صنعت خودرو درخصوص این صنعت 
گفت: درحال حاضر ما ۱میلیون و 8۰۰ هزار ظرفیت تولید 
خودرو داریم. پس چه دلیلی دارد که دوباره ایجاد ظرفیت 
کنیم و بخواهیم با فش��ارهای سیاسی در جاهای مختلف 
کشور صنایع خودروسازی راه بیندازیم.  وی با بیان اینکه 
استانداردهای اجباری ایران را خودروهای بنز و هیوندایی 
هم پاس نمی کنند، گفت: متأس��فانه می خواهیم در همه 
کارها جهشی عمل کنیم و استانداردهایی که امروز وضع 

شده بسیار فراتر از استانداردهای بین المللی است. 



معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت 
که دانش��گاه ها محل ش��راکت، تجارت و دخالت نیستند و وظیفه شان 
حمایت، نظارت و هدایت است و باید به سمت حمایت از پژوهشگران 

ش��رکت های  اتراق��گاه  نبای��د  و  برون��د 
دانش بنیان شوند. 

به گزارش ایس��نا، دکتر افشین زرقی در 
دومی��ن کنگره نوآوری و فناوری س��امت 
که در دانش��گاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار 
کرد: ما در حوزه س��امت بازار بسیار خوبی 
داری��م و از اتفاقاتی که از س��ه س��ال پیش 
در دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی 
کلید خورد، ارتباط بین دانش��گاه های علوم 
پزش��کی و صنعتی بود ک��ه اولین همایش 
آن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

برگزار شد. 
وی افزود: م��ا در تولید علم در دنیا رتبه 

بسیار خوبی داریم و رتبه 16 در اکوپوس و 18 را در  ISIداریم اما در 
فناوری رتبه ما در جهان 75 اس��ت و این رتبه در سه سال قبل 124 
بوده اس��ت و این نشان دهنده این است که ما به موازات علم در تولید 

فناوری جلو نیامده ایم. 
زرقی با تاکید بر اینکه یکی از دالیل این موضوع عدم ارتباط صنعت 
و دانش��گاه اس��ت، گفت: یکی دیگر از عواملی که می تواند دامن بزند 
به عدم تش��کیل ارتباط صنعت و دانشگاه 
ارتباط کم بین دانشگاه های علوم پزشکی 

و صنعتی است. 
مع��اون تحقیق��ات و فناوری دانش��گاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: ما 
اعتقادی به تجمیع جغرافیایی دانش��گاه ها 
نداریم چراکه اگ��ر دیوار ها را هم برداریم 
ولی تفکر ها از هم دور باش��د باز هم هیچ 
اتفاق��ی در ای��ن زمینه ها نخواه��د افتاد و 
بح��ث فاصله مطرح نیس��ت و بحث تفکر 

است. 
وی تاکید کرد: در نشس��ت هایی که در 
این رابطه داش��ته ایم کانون همبس��تگی 
علوم مهندسی و علوم پزشکی را برگزار کرده ایم و بسیار مناسب است 
که دانش��جویان عضو این مجموعه شوند و این مجموعه شکل بگیرد و 

با قوام گرفتن آن این حرکت را انجام دهیم. 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت که مصوبه و شیوه نامه حمایت از 
دانشجویان کارآفرین تصویب و آماده اجرا است. 

به گزارش مهر، ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانش��جویان در 
شصت و یکمین نشست معاونین دانشجویی 
دانشگاه ها که در دانشگاه الزهرا )س( در حال 
برگزاری اس��ت، گفت: بیش از 4۰۰ خوابگاه 
ارتقا یافته، ۳6۰ س��لف س��رویس دانش��گاه 
ارزیابی و 6۰ س��لف س��رویس صنعتی شده 

است. 
وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان 11 
گام بلند در دولت یازدهم برداش��ته است که 
می توان به تدوین س��ند راهب��ردی صندوق 
ب��ا هدف ارائه خدمات هدفمن��د و موثر برای 

رسیدن به خودکفایی اشاره کرد. 
یزدان مهر تصریح ک��رد: اهتمام به رویکرد 
مدیریت مشارکتی مبتنی بر دانایی با روحیه 

جهادی، ظرفیت سازی در قوانین کشوری با تصویب 7 بند و ماده در احکام 
دائمی، برنامه ششم توس��عه و بودجه سنواتی، افزایش درآمد اختصاصی 
صندوق با تحقق یک میلیارد و 18۹ میلیون تومان با رشد 171درصدی 

برخی از این 11 گام است که صندوق رفاه دانشجویان برداشته است. 
وی ادامه داد: در س��ال ۹7، 5۰۰ میلیارد تومان تسهیات ارزان قیمت 
برای ساخت خوابگاه ها در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۹6، 2۰درصد 

رشد داشته است. 
 رئیس صندوق رفاه دانش��جویان تصریح 
کرد: با برداش��تن موانع خوابگاه س��ازی در 
برنامه ششم توسعه، ابتدای سال ۹7 استارت 

ساخت 2۰۰ خوابگاه زده می شود. 
وی اف��زود: در بازدیدی ک��ه وزیر علوم از 
صندوق رفاه دانش��جویان داشت، دغدغه ها 
و اولویت های وی احصا ش��ده و براساس آن 

برنامه ریزی صورت گرفته است. 
 رئیس صندوق رفاه دانش��جویان تصریح 
کرد: وزیر عل��وم در بازدیدی که از صندوق 
رفاه دانش��جویان داشت بر اس��تقرار برنامه 
ارتق��ای خوابگاه های دانش��جویی، کمک به 
ساخت خوابگاه های مجردی، لزوم نوآوری در ارائه خدمات به دانشجویان 
و نوآوری در رویکرد خدمات تغذیه و حمایت جدی از دانشجویان مستعد 

کم بضاعت تاکید داشت. 

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفه��ان گفت کارآفرینی صرفا ش��غل ایجاد نمی کند، بلکه با بس��تر و 

رویه های موجود و ایجاد تغییرات، ارزش افزوده تولید می کند. 
س��یدجمال الدین میره��ادی در گفت وگو 
با ایس��نا، درخصوص کارآفرینی، اظهار کرد: 
کارآفرین��ی را می توان به عنوان ایده و بحثی 
نو، مانند بهره مندی از ظرفیت فضای مجازی 
در مراودات اقتصادی تلقی کرد و البته با توجه 
به اشتغال، نیاز ضروری جامعه، یکی از راه های 
ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار نیز 
محسوب می شود. گام اول در کارآفرینی، نگاه 
نویی است که با خاقیت و فکر جدید، روش 
انجام کار را در فضای گسترده مسائل اجتماعی 
و اقتصادی تغییر می ده��د و منجر به ارزش 
افزوده می ش��ود.   وی افزود: از جمله اقدامات 
موثر دفتر ستاد کارآفرینی در وزارتخانه از سال 

1۳۹۰ الی 1۳۹1، تشکیل مراکز مشاوره و اطاع رسانی کارآفرینی است 
و در گام بعدی فعالیت های پایداری را در جهت توسعه فضای کسب وکار 
به صورت خودجوش در الیه های مختلف دانشگاهی و اقتصادی پیگیری 

می کند.  معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان اصفهان ادامه داد: هر سال 12جشنواره در سطح کشور در جهت 
ایجاد فرهنگ کارآفرینی در س��طوح مختلف جامعه و آش��نایی مردم با 
مبحث کارآفرینی برگزار می شود. در استان 
اصفهان با برگ��زاری برنامه های فرهنگی به 
محوریت صاحب نظران در حوزه کارآفرینی 
اقدام��ات ش��اخصی در مس��یر آش��نایی با 
فرهنگ کارآفرینی برای مردم شهرستان و 

بعد نهایتا استان انجام شد. 
میرهادی افزود: شاخص هایی برای شرکت 
در جش��نواره ش��امل میزان انطباق فعالیت 
انجام ش��ده با دغدغه های زیست محیطی و 
رشد فروش آن در سه سال گذشته و ارزش 
افزوده و میزان نوآوری در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.  وی تصریح کرد: 625 کارآفرین در 
جشنواره امسال ثبت نام کردند که از لحاظ 
کمی نس��بت به سال گذشته 25درصد رشد داش��تیم. این نشان دهنده 
تمایل و ش��ناخت بیشتر مردم از کارآفرینی است و منجر به الگوسازی و 

روند روبه رشد در این حوزه می شود. 

محص��والت اپل می توانن��د با مالی��ات کمتر، قیمت کمتری داش��ته 
باش��ند. طبق گزارش��ی جدید، غول فناوری کوپرتینو در حال مذاکره با 
گلدمن س��اکس است که می تواند ش��رایط خرید محصوالت اپل را برای 

کارب��ران به صرفه تر کند، هنوز این خبر تایید 
یا تکذیب نشده اس��ت.  اپل هم اکنون دارای 
چند شریک  مالی  است که می توانند این امر 
را تحقق ببخش��ند و قیمت باالی محصوالت 
اپل را مقرون به صرفه کنند. وال استریت ژورنال 
درخص��وص ش��ریک احتمال��ی جدی��د اپل 
می گوید:  گلدمن س��اکس در حال مذاکره با 
اپل به منظور تامین مالی کاربران برای خرید 
گوشی ، ساعت هوشمند و محصوالت دیگر این 
شرکت اس��ت.  طبق اطاعات به دست آمده، 
خری��داران محصوالت اپ��ل می توانند هزینه 
مورد نیاز خود را از گلدمن س��اکس به صورت 
وام دریاف��ت کنن��د و نیازی به ش��ارژکردن 

کارت اعتباری خود و پرداخت هزینه  ها با آن ندارند؛ در این حالت عموما 
خریداران مجبور به پرداخت سود و مالیات با نرخ باال به دولت می شوند. 
با این حال هنوز مذاکره بین این غول تکنولوژی و بانک س��رمایه گذاری 

ادامه دارد و سرنوشت این مذاکرات نامعلوم است.  هنوز مشخص نیست 
که آیا معامله اپل با گلدمن ساکس جایگزین شرکای مالی و شرایط ویژه 
خرید فعلی اپل خواهد شد یا این امر می تواند گزینه افزوده ای برای کمک 
به خریداران محصوالت اپل باش��د؟ اپل در 
حال حاضر برنامه ای برای ارتقای آیفون های 
قدیم��ی ارائ��ه می ده��د ک��ه عاقه مندان 
می توانند هزینه تلف��ن جدید خود را تا 24 

ماه به صورت اقساط پرداخت کنند. 
کاما مش��خص اس��ت ک��ه چ��را اپل و 
گلدمن س��اکس می توانند همکاری خوبی با 
یکدیگر داشته باشند. تامین مالی خریداران 
می تواند فروش محصوالت گران قیمت اپل را 
افزایش دهد و گلدمن س��اکس از طریق این 

وام ها درآمد خوبی خواهد داشت. 
با توجه به اینکه قیمت محصوالت اپل هر 
ساله صعود می کند، ممکن است مشتریان 
بیشتر از همیشه به کمک مالی نیاز داشته باشند. در حال حاضر حداقل به 
هزار دالر نیاز است تا بتوان آیفون 1۰ را خریداری کرد. این در حالی است 

که قیمت آی مک پرو جدید از 5 هزار دالر شروع می شود. 

رئیس صندوق رفاه:  شیوه نامه حمایت از دانشجویان کارآفرین تصویب شددانشگاه ها نباید اتراقگاه شرکت های دانش بنیان شوند اپل به دنبال اعطای تسهیالت ویژه به خریداران محصوالت خود استکارآفرینی سبب ایجاد ارزش افزوده می شود

ام��روزه بیماری ه��ای متعددی وجود دارند ک��ه منجر به اختال در 
بینایی و نابینایی می ش��وند. خبر خوب این اس��ت که استارت آپ های 
زیادی در تاش هس��تند تا درم��ان آنها را در هر مرحل��ه پیدا کنند.  
اف��رادی نابینا یا کس��انی که دچ��ار اختال در بینایی ش��ده اند، هنوز 
هم می توانند به بازگش��ت س��امتی خود امیدوار باش��ند، زیرا امروزه 
اس��تارت آپ های زی��ادی در ای��ن زمین��ه فعالیت می کنند. ش��رکت 
تولیدکننده پوش��اکی که تمام درآمد خود را ص��رف تحقیق در مورد 
نابینایی می کند و اس��تارت آپ هایی که در زمین��ه ایمپلنت، تزریقات 
و کمک ب��ه بینایی از طریق واقعیت مجازی فعالیت می کنند، نش��ان 
می ده��د ک��ه هنوز هم می توان به درمان نابینایی امید داش��ت.  آیا تا 
ب��ه حال با خودتان فکر کرده اید از دس��ت دادن ک��دام یک از حواس 
پنج گانه بدتر است؟ مطمئنا پاسخ بسیاری از افراد به این سؤال، بینایی 
اس��ت. در حال حاض��ر نابینایی یعنی زندگی ک��ردن در دنیایی بدون 
نور، 11 میلیون نفر از مردم آمریکا را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. این 
اف��راد به نوعی بیماری چش��می AMD یا ماکوالر دجنریش��ن مبتا 
شده اند و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2۰5۰ به 22 میلیون نفر 
برس��د. ویتامین ها و مسکن ها راه درمان این بیماری هستند؛ اما بهبود 
کامل بیمار را تضمین نمی کنند.  بیماری AMD باعث نابینایی افراد 
باالی 55 س��ال می ش��ود، اما این به این معنا نیست که خطر نابینایی 
جوان  ترها را تهدید نمی کند. JMD نوعی بیماری ارثی و نادر است که 
کودکان و نوجوانان به آن مبتا می شوند. استارگارد یا بیماری ژنتیکی 
ش��بکیه روی دید مرکزی تأثیر می گذارد و معموال از سنین کودکی و 
 )Retinitis pigmentosa( جوانی آغاز می شود. رتینیت پیگمنتوزا
یا RP بیماری ژنتیکی دیگری اس��ت که می تواند دید فرد را در س��ن 
4۰ س��الگی از بین ببرد. این بیماری بس��یار نادر و از هر  4هزار نفر، 
یک نفر به آن مبتا اس��ت. خبر خوب این است که کارآفرینان زیادی 
در سراس��ر دنیا برای درم��ان نابینایی فعالیت می کنن��د. نکته جالب 
این اس��ت که هرکدام از اس��تارت آپ ها ب��ا روش متفاوتی برای مقابله 
ب��ا نابینایی تاش می کنند. در ادامه این مقال��ه به معرفی چهار مورد 

از آنها می پردازیم. 
LambdaVision ۱- استارت آپ

ای��ن ش��رکت در ح��ال تولی��د نوعی ایمپلن��ت از جن��س پروتئین 
ب��رای درمان بیم��اری AMD و RP اس��ت. ایمپلنت های ش��رکت 
LambdaVision پش��ت شبکیه چش��م وارد می شوند و جایگزینی 
برای عملکرد س��لول های آس��یب دیده چش��م هس��تند. این ش��رکت 
آزمایش ه��ای خود را از اکتبر س��ال گذش��ته روی حیوانات آغاز کرد. 
ایمپلنت ه��ا نوع��ی غش��ای ن��ازک و انعطاف پذیر از جن��س پروتئین 
هس��تند و در مرکز آزمایشگاهی این ش��رکت تولید شده اند. پروتئین 
باکتریورودوپس��ین )bacteriorhodopsin(  از ی��ک میکروب آب 
ش��ور به نام Halobacterium salinarum گرفته شده است که 
می تواند نور را به انرژی تبدیل کند. ساخت هر ایمپلنت با داربستی از 
جنس الیاف پلی استر آغاز و وارد محلول پروتئین می شود. سپس چند 
ثانیه در معرض هوا قرار می گیرد تا خش��ک شود و دوباره وارد محلول 
می ش��ود. این عمل 2۰۰ بار تکرار می شود تا درنهایت غشای نازکی با 
ضخامت یک میلی متر تولید شود. برای هریک از سه ایستگاه روباتیک 
ش��رکت LambdaVision، بین دو تا سه روز طول می کشد تا یک 
ایمپلنت س��اخته شود. هدف شرکت، درمان بیمارانی است که بینایی 
خود را به طور کامل از دس��ت داده اند. بازاری که برای بیماری PR در 

نظر گرفته ش��ده است حداقل1.5میلیارد دالر ارزش دارد. این شرکت 
در س��ال 2۰14 حدود 225هزار دالر سرمایه جذب کرد و بودجه آن 

در حال حاضر به 2.4میلیون دالر رسیده است. 
Ichor Therapeutics ۲- استارت آپ

Ichor Therapeutics ی��ک اس��تارت آپ ایتالیای��ی مبتن��ی بر 
 JMD و AMD بیوتکنولوژی اس��ت که ب��رای درمان بیماری ه��ای
تاش می کند. آنزیم های مش��تق  شده این ش��رکت از منابع مختلفی 
گرفته شده اند و قابلیت تزریق دارند. نتایج اولیه شرکت نشان می دهد 
ای��ن روش درمان می تواند بیم��اری AMD را در مراحل اولیه، میانی 
و آخری��ن مرحله درمان کند. درحالی که س��ایر روش های درمان تنها 
مراحل آخر بیماری را هدف قرار داده اند و این باعث می ش��ود بیماران 
زیادی از خدمات درمانی محروم ش��وند. میلیون ها نفر با روش درمانی 
این ش��رکت می توانن��د بینایی خود را حفظ کنند یا دوباره به دس��ت 
بیاورن��د. Ichor Therapeutics در حال ارزیاب��ی ایمنی و کارایی 
ای��ن روش درمان روی موش هایی اس��ت که به بیماری AMD مبتا 
هستند و بیش از 2.۳ میلیون دالر از طرف مؤسسات سرمایه گذاری و 

دولت سرمایه جذب کرده است. 
Cell Cure Neurosciences ۳- استارت آپ

شرکت Cell Cure Neurosciences در حال توسعه روشی برای 
تزریق س��لول های مخاطی رنگ دانه شبکیه )PRE(  است. این مواد از 
س��لول های بنیادی پلورپوفنت و با استفاده از تکنولوژی خاصی تولید 
شده اند و برای فعالیت کاری سلول های فتورسپتور )سلول های گیرنده 
نور( ضروری هس��تند.  مدیرعامل این شرکت می گوید با افزایش سن، 
PRE-ها از بین می روند و این باعث می شود سلول های فتورسپتور به 
مواد مغذی و رنگ دانه های الزم برای عملکرد خود دسترس��ی نداشته 
باش��ند. سلول های فتورسپتور مدت زمان کوتاهی در این شرایط دوام 
می آورند و غیر قابل بازگش��ت هس��تند. هدف ش��رکت این است که 
برای اولین بار س��لول های PRE را پیوند بزند تا فتورسپتورهای زنده 
 Cell Cure را نج��ات دهد و رون��د بیماری را از بین ببرد.  ش��رکت
Neurosciences در ح��ال انجام آزمایش ه��ای بالینی برای درمان 
AMD پیش��رفته اس��ت و تأییدی��ه اداره غ��ذا و داروی آمریکا را نیز 

دریافت کرده است. 
GiveVision ۴- استارت آپ

GiveVision یک اس��تارت آپ انگلیسی است که با ترکیب واقعیت 
اف��زوده و واقعیت مجازی، وس��یله ای برای کمک به اف��راد دارای اختال 
بینایی اختراع کرده اس��ت. این استارت آپ تا به حال نامزد و برنده جوایز 
 SightPlus معتبری شده است. دستگاه اختراع شده توسط این شرکت
نام دارد و نور را به بخش هایی از چشم که هنوز از کار نیفتاده اند می تاباند 
ت��ا تصویر واضح تری از دنیای اطراف را به بیمار نش��ان دهد و دید آنها را 
بهبود ببخش��د. این دستگاه قابلیت نزدیک کردن ذره بین ها و دور کردن 
تلس��کوپ ها را با هم ترکیب کرده اس��ت و در اپلیکیش��ن های مرتبط با 
کتاب خوانی، تماشای تلویزیون و تشخیص چهره به بیمار کمک می کند 
دید بهتری داشته باشد. طراحی این دستگاه به گونه ای است که نمی تواند 
هنگام راه رفتن و رانندگی استفاده شود. هدف بعدی استارت آپ این است 
که اندازه SightPlus  را کوچک کند و ظاهری مانند عینک های گوگل 
به آن بدهد. این اس��تارت آپ 5۰۰ هزار پوند سرمایه جذب کرده است و 
در س��ال 2۰18 به بازار وارد می شود. این استارت آپ همچنین قصد دارد 
SNAPMUNK/zoomit :بازار آمریکا را هدف قرار دهد.     منبع

به عنوان یک رسانه ویدئویی برای بارگذاری تصاویر، ویدئو و اطاعات مربوط 
به آثار هنری افراد Dribbble اکنون بیش از نیم میلیون طرح مختلف را در 
معرض نمایش قرار می دهد. به این ترتیب این رس��انه تبدیل به منبع اصلی 
بسیاری از هنرمندان نوپا و حتی افراد حرفه ای برای آشنایی با سایر هنرمندان 
و طرح های ش��ان شده است. به منظور مدیریت بهینه حجم وسیعی از آثار و 
 Dribbble اطاعات آنها و همچنین پاسخگویی مداوم به کاربران تیم فنی
از ابزار کمکی به نام »فلو« استفاده می کند.  فلو به طور خاص به منظور ارائه 
خدمات به صورت ساده و سریع طراحی شده است. شرکت توسعه دهنده این 
محص��ول را اینگونه معرفی می کند: »اب��زاری ارزان برای اطاع از هرآنچه در 
کسب وکارتان در جریان است و نرم افزاری حرفه ای برای پیشبرد کسب وکارها 
و پروژه های حرفه ای«. رابط کاربری حرفه ای و در عین حال س��اده فلو را به 

انتخاب اصلی Dribbble بدل کرده است. 
مدی��ر بخش تولیدی Dribbble در مورد دلیل انتخاب پلتفرم فلو دالیل 
خاص خود را دارد: »من نیاز بس��یاری به یک نرم افزار یکپارچه در راس��تای 
مدیریت امور جاری و همینطور هماهنگی میان بخش های مختلف کسب وکار 
دارم. ع��اوه بر این نیازمند برق��راری ارتباط مداوم با کارمندان در بخش های 
مختلف نیز هس��تم. همه این نیازها به صورت یکجا و با اس��تفاده از فلو رفع 
می ش��وند. در زمینه ارائه خدمات و س��رویس های مختلف فلو دائما در حال 
بهینه س��ازی پلتفرمش اس��ت. برهمین اس��اس با هر آپدیت ع��اوه بر رفع 
نقص های قبلی، تعداد قابل توجهی سرویس جدید به سیستم اضافه می شود.« 

دراپ باکس
دراپ باکس با در اختیار داشتن بیش از نیم میلیارد کاربر نیازمند سرویس 
کمکی بس��یار وی��ژه و کارآمد اس��ت. گزین��ه انتخابی مدیران این ش��رکت 
  Paper ،است. همانطور که از نام این پلتفرم بر می آید  Dropbox Paper
محصولی داخلی و برای حل مش��کات کس��ب وکار ش��رکت مادر محسوب 
می ش��ود. اگرچه این محصول برتری��ن نوع در میان رقبا نیس��ت، اما امکان 
س��ازماندهی اسناد و مدارک و همچنین هماهنگی پروژه های جاری را فراهم 
می کند. همچنین سرویس ارتباطی آن راهکار مناسبی برای برقراری ارتباط 

ایمن و سریع میان کارمندان و مدیران مختف دراپ باکس است. 
دی ج��ی چان��گ، مدیر تولیدی برن��د دراپ باکس، در م��ورد علت تولید و 
استفاده از پلتفرم Paper روی نیازهای اساسی شرکت تأکید دارد: »به عنوان 
توس��عه دهنده یک ابزار کاربردی به بیش از نیم میلیارد کاربر نیازهای کاما 
خاصی داریم. در کسب وکارهای دیجیتال سرعت انتقال ایده ها، اسناد، مدارک، 
تصاویر و حتی اطاعات به ظاهر کم اهمیت متغیر اساسی محسوب می شود.

Paper  امکان رفع نیازهای اساسی کسب وکارمان را به صورت مطلوب فراهم 
می کند، همچنین این نسخه تولیدی با سایر ابزارهای مورد استفاده تیم فنی 
مانند Slack، InVision و Trello نیز هماهنگی دارد. بدین ترتیب کاربران 

امکان استفاده همزمان از این پلتفرم ها را خواهند داشت.« 
Kickstarter

Kickstarter  شاید بزرگ ترین برند این مقاله نباشد، اما به دلیل حمایت 
از ایده ها و استارت آپ های عام المنفعه و بشردوستانه به سرعت در حال رشد 
است. بدون شک مدیریت یک کسب وکار رو به رشد، آن هم با سرعتی فزاینده، 
دردسرهای خاص خود را دارد. در این زمینه تیم فنی Kickstarter از ابزار 
کمکی Trello استفاده می کند. این پلتفرم مدیریتی امکان ایجاد جدول های 

وظایف کارمندان، پیگیری میزان پیشبرد پروژه های مختلف و هماهنگی های 
جانبی با اعضای تیم های مختلف را به شرکت می دهد. 

برخاف بسیاری از ابزارهای کمکی که روی امکانات وسیع و یکپارچه تمرکز 
دارند، Trello  با تأکید بر س��هولت استفاده و محیط کاربری ساده وارد بازار 
رقابت شده است. برهمین اساس مزیت اصلی استفاده از این نرم افزار توانایی 
باالی آن در هماهنگ سازی خود با کمبودهای کسب وکارهای مختلف است. 
در این پلتفرم هر تیم یک حساب کاربری ویژه خواهد داشت. به این ترتیب در 
سطح کان سازمانی امکان ارتباط میان تیم ها و نه افراد به طور منفرد برقرار 
می ش��ود. در این نرم افزار فهرس��تی از کارهای پیش رو از سوی مدیریت کل 
طراحی و برای تمام تیم ها به نمایش در می آید. در هر زمانی که یکی از پروژه ها 
شاهد پیشرفت باشد، پلتفرم براساس گزارش تیم مرتبط فهرست نمایشی را 

به روز رسانی خواهد کرد. 
به عنوان مثال شاید به هنگام استفاده از Trello اهداف مان را به این ترتیب 

طبقه بندی کنیم: 
- ایده ها که ش��امل تبادل نظ��رات و افکار جدید می ش��ود و خروجی آن 

ایده های شرکت خواهد بود
- تحقیقات کاربردی به منظور آزمایش امکان اجرای سودآور ایده ها

- نگارش متن تحقیقات پس از انجام تحقیقات 
- انتش��ار نهایی فایل به منظور متقاعدسازی س��طوح مختلف مدیریت و 

سرمایه گذارهای مختلف
به این ترتیب نرم افزار تمام اهداف را به صورت دقیق در رابط کاربری شرکت 
قرار می دهد، به این ترتیب همیشه از نحوه انجام کارها اطاع خواهیم داشت. 
سهولت کاربرد این پلتفرم باعث عاقه بسیاری از برندهای مشهور سیلیکون 
ولی نظیر مدیوم، بوفر و Producthunt نسبت به استفاده از آن شده است. 

Ghostery
Ghostery  استارت آپی کاربردی در جهت کاهش فضای خسته کننده و 
آزاردهنده اینترنت است. این افزونه اینترنتی در عین تأمین امنیت کاربران از 
باز شدن صفحات تبلیغاتی یا نمایش حجم وسیعی از تبلیغات در وب سایت ها 
نیز جلوگیری می کند. همچنین این افزونه تأثیر مشهودی در افزایش سرعت 
بارگذاری صفحات دارد. این اس��تارت آپ ب��ه منظور هماهنگی مداوم خود با 
تغییرات فضای وب از دو پلتفرم به عنوان ابزارهای کمکی اس��تفاده می کند: 
رودمارک و جیرا. رودمارک یک اپ آناین به منظور ساده سازی فرآیند ایجاد 
نقش��ه های تصویری آناین است که برای کس��ب وکارهای اینترنتی اهمیت 
خاصی دارد. از سوی دیگر، جیرا یک ابزار مدیریت حرفه ای کسب وکار در همه 

سطوح است که از سوی Atlassian  توسعه داده می شود. 
جرمی تیلم��ن، رئیس بخش مدیریت تولیداتGhostery، در مورد علت 
اصلی اس��تفاده از دو پلتفرم مذکور اینگونه پاس��خ می دهد: »ما از رود مارک 
برای ایجاد نقش��ه های دقیق اهداف جاری و بلندمدت استفاده می کنیم. این 
پلتفرم برای تعیین اهداف بلندمدت کسب وکار در محدود 6 تا 12 ماه بسیار 
کاربردی اس��ت. همچنین مدیریت و بهینه  س��ازی برنامه ها را در هر زمانی با 
استفاده از سیستم اطاع رسانی یکپارچه اش امکان پذیر ساخته است«. اگرچه 
رودم��ارک کاربردهای خاص خ��ود را دارد، اما هنگامی که نوبت به مدیریت 
روزانه کس��ب وکار می شود، شرکت به سراغ پلتفرم جیرا می رود: »در واقع ما 
از جیرا به منظور تولید و مدیریت بلیت های مان استفاده می کنیم. این فرآیند 
می تواند شامل طیف وسیعی از فعالیت ها باشد. از رفع نواقص قبلی گرفته تا 

افزودن امکانات جدید به افزونه مان همگی با جیرا مدیریت می شود.«
Inc. com :منبع

مدیرعامل یوتیوب معتقد است که ستاره جنجالی یوتیوب مستحق اخراج از این 
پلتفرم نیست یا حداقل اکنون زمان مناسبی برای بیرون کردن او نیست، چرا که او 

هنوز قانون سه ضربه این پلتفرم را رد نکرده است. 
به گزارش ورج، ماه پیش »لوگان پل« یکی از ویدئوبالگر های معروف، ویدئویی در 

یوتیوب به اشتراک گذاشت که اعتراض همه جهانیان را در پی داشت. در این ویدئو، 
وی با یک جسد در جنگل خودکشی ژاپن شوخی می کند که انتشار این محتوا ی 

جنجالی، خشم کاربران آنالین از توهین ها و مسخره بازی های بی تفاوت وی با جسد 
یک مرد آسیایی را برانگیخت و انتقادات بی شماری نصیب وی کرد. 

کار حتی به جایی رسیدکه بسیاری از کاربران توماری برای تحریم کانال های 
یوتیوب وی و برادرش امضا کردند. مسئوالن یوتیوب هم در سلسله توییت هایی 
انتشار این ویدئو را خالف سیاست های این سایت دانسته و آن را محکوم کردند. 

با این حال دیروز »سوزان وویچیتسکی« مدیرعامل یوتیوب در کنفرانسی 
خاطرنشان کرد که پل هنوز کاری نکرده که استحقاق اخراج از این پلتفرم را داشته 

باشد.
 او در این باره  گفت:  »او هنوز کاری نکرده که اخراجش را توجیه کند. نمی شود 

که مردم را بدون دلیل از این پلتفرم بیرون کنیم. تنها در صورت رعایت نکردن 
خطی مشی و قوانین، قادر خواهیم بود فعالیت آنها را ممنوع کنیم.«

وویچیتسکی در پاسخ به این مطلب که چرا لوگان پل بالفاصله بعد از انتشار 
ویدئوی جنجالی اش در جنگل آئوکیگاهارا از یوتیوب حذف نشد، گفت: »اینکه یک 

محتوا خوشایند کسی نباشد نمی تواند اخراج یا محدود کردن او را توجیه کند. ما 
قوانین سه ضربه ای ثابتی در این زمینه داریم و مجبوریم آنها را به طور کامل برای 

میلیو ن ها ویدئو و تولیدکنندگان شان رعایت کنیم.«
سایت یوتیوب از ابتدا سیاست سه ضربه یا Three Strikes را در برابر 

تولیدکنندگانش در پیش گرفته است. طبق این قانون، اگر کاربری سه مرتبه قانونی 
نظیر کپی رایت یا خشونت و. . . . را رعایت نکند حساب کاربری  یا کانالش از این 

پلتفرم حذف خواهد شد. طبق این قانون، یوتیوب در برابر محتوایی که ممکن 
است از نظر برخی زننده و ناخوشایند به حساب آید، وظیفه ای نخواهد داشت. البته 
پیشتر یوتیوب متهم شده بود در پاره ای از اوقات قوانین خود را به طور کامل رعایت 

نکرده و برای تولید کنندگان پرطرفدار و محبوب پلتفرم خود محدویتی اعمال 
نمی کند که تمامی این ادعاها توسط مدیرعاملش رد شده بود. 

استارت آپ هایی که برای جلوگیری از نابینایی فعالیت می کنند از اوبر گرفته تا دراپ باکس و نتفلیکس

استارت آپ های موفق از چه ابزارهای کمکی استفاده می کنند؟)۲( 

مدیرعامل یوتیوب: 

 اخراج لوگان پل از این پلتفرم
درست نیست

چهارشنبه8
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استارتآپدریچــه

 نخستین رویداد استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند 
نهم تا یازدهم اسفندماه سال جاری برگزار می شود. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، با توجه به اهمیت بهره گی��ری از ایده ها، نوآوری ها و نگاه خاقانه 
علم��ی و به روز جامعه دانش��گاهی کش��ور در ارائه راهکاره��ای موثر بومی با 
ه��دف مرتفع س��اختن چالش های مدیریت ش��هری به ویژه محیط زیس��تی، 
همچنی��ن کاهش هزینه ها و ایج��اد درآمدهای پایدار در مدیریت کانش��هر 
تهران، نخستین استارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند با 

همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. 

نخستین استارت آپ ویکند محیط زیست 
و مدیریت شهری هوشمند برگزار می شود

نخس��تین ایده ش��و کس��ب وکار زنان با مجوز مرکز ش��تابدهی نوآوری در 
شهرکرد برگزار می ش��ود. ایده پردازان تا پایان بهمن ماه برای ارسال ایده های 

خود مهلت دارند. 
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، چهارمین ایده ش��و استان چهارمحال بختیاری و نخستین ایده شو 
»کسب وکار زنان« این اس��تان، 14 اسفندماه 1۳۹6 در دانشگاه آزاد اسامی 
واحد ش��هرکرد برگزار می ش��ود. نفرات اول تا شش��م عاوه بر دریافت جایزه 

نقدی از خدمات پارک علم و فناوری و مرکز رشد بهره مند خواهند شد. 

با مجوز مرکز شتابدهی نوآوری 

 نخستین ایده شو کسب وکار زنان
در شهرکرد برگزار می شود

به قلم جف هادن
 ترجمه: علی آل علی  



ام��روزه دنیای تبلیغ��ات در مرحله ای 
قرار دارد که تنوع بس��یاری را در اختیار 
اف��راد ق��رار می ده��د. به همی��ن خاطر 
شناخت هریک از روش ها گامی سودمند 
محسوب می شود و به افراد کمک خواهد 
کرد تا با چارچوب فکری بهتری اقدام به 
تصمیم گیری کنند. توجه داش��ته باشید 
که به ط��ور کل ش��رکت ها در راس��تای 
انج��ام تبلیغ خود به س��راغ یکی از این 
هش��ت مورد خواهند رفت. 1-  س��ینما 
2-  تلویزی��ون 3- رادیو 4-  مطبوعات 5- 
 محیط 6- اینترنت 7-  انسان 8-  سمینار 

و رخدادهای مهم.
در ادامه هریک از موارد معرفی شده را 
به طور مفصل مورد بررس��ی قرار خواهیم 

داد. 
1-سینما

ق��رار گرفتن اف��راد در محیطی تاریک 
باع��ث خواهد ش��د تا افراد تنه��ا تمرکز 
و ح��واس خود را متمرک��ز فیلمی کنند 
ک��ه در پرده در حال نمایش اس��ت. این 
میزان از تمرکز در کنار وجود تعداد افراد 
بی ش��مار، محیطی جذاب را برای انجام 
کارهای تبلیغاتی به وجود آورده اس��ت. 
در ای��ن رابطه س��ه روش کامال مرس��وم 
اس��ت. 1- نمایش کلیپ تهیه شده قبل 
از نمای��ش فیلم اصل��ی 2-  پخش کلیپ 
در وسط و حین پخش فیلم 3-  درج نام 
تجاری در گوش��ه ای از تصوی��ر فیلم در 

حال اکران. 
توجه داش��ته باش��ید که هیچ مانعی 
وجود ندارد که شما نتوانید هر سه روش 
را در راس��تای بهتر دیده ش��دن به کار 
گیرید. با این حال فعالیت تبلیغاتی شما 
باید کامال متناس��ب با میزان بودجه ای 
باش��د که ب��رای ای��ن موض��وع تعیین 
کرده اید در غیر این صورت فش��ار مالی 
س��نگینی را به همراه خواهد داشت که 
ممکن است منجر به این شود که مجبور 
ب��ه کاهش هزینه های ضروری ش��رکت 
ش��وید. در صورت��ی که بتوانی��د عوامل 
فیلم را نیز در این مس��یر با خود همراه 

س��ازید قادر خواهید بود تأثیر بیشتری 
روی مخاطب بگذاری��د و موفق تر ظاهر 
ش��وید. برای مثال به تن کردن پیراهنی 
مندرج با آرم تجاری ش��ما توسط بازیگر 
اصلی فیلم و حضور وی به عنوان مهمان 
ویژه در س��انس های ویژه، می تواند یکی 
از راهکاره��ای مناس��ب در ای��ن رابطه 
محس��وب ش��ود. در ای��ن زمین��ه این 
میزان خالقیت شماس��ت که حرف اول 
را می زند و بهتر اس��ت صرفا در اندیشه 

کپی برداری از اقدامات مشابه نباشید. 
2-تلویزیون

در  را  زم��ان خ��ود  بیش��ترین  اف��رد 
منازل ش��ان س��پری می کنن��د و همین 
موض��وع باعث می ش��ود ت��ا تلویزیون از 
اهمی��ت بس��یاری در زمین��ه تبلیغ��ات 
برخ��وردار باش��د. درواق��ع ای��ن موضوع 
بس��یار شایع اس��ت که افراد ماه ها سراغ 
س��ینما نروند، با این حال کمتر کسی را 
می توانید بیابید که در طول ش��بانه روز 
حداقل یک بار تلویزیون خود را روش��ن 
نکند. به همین خاطر چندان غیرمنطقی 
و اغراق آمی��ز نیس��ت اگر این رس��انه را 
بهترین مکان برای انجام تبلیغات بدانیم. 
با این حال توجه داشته باشید که هزینه 
این کار بس��یار باال است. به همین خاطر 
الزم اس��ت کلیپ تبلیغاتی خود را تا حد 
امکان کوتاه کنید. در این رابطه سه روش 
مرسوم است. 1-  نمایش کلیپ های کوتاه 
حی��ن پخش یا در زم��ان خالی میان دو 
برنام��ه 2-  حضور به عن��وان حامی مالی 
یک��ی از برنامه ه��ای تلویزیونی 3-  ایجاد 

محتوا. 
در رابطه با مورد سوم ارائه این توضیح 
الزم اس��ت که می توانی��د محتوای الزم 
ب��رای یک��ی از برنامه ه��ای تلویزیونی را 
بس��ازید. برای مثال در رابطه با برنامه ای 
علم��ی می توانید یک آزمایش را با کمک 
محصوالت خود انجام دهید و فیلم تهیه 
ش��ده را برای آنها ارس��ال کنی��د. بدون 
تردید ب��ا پخش آن برند ش��ما نیز دیده 
خواهد ش��د. در این روش ممکن اس��ت 
براس��اس توافق��ات ص��ورت گرفته دیگر 
نیازی به پرداخت هزینه به مدیران برنامه 

مذکور نداشته باشید. 

3-مطبوعات
در ای��ن  بخ��ش منظ��ور از مطبوعات 
روزنام��ه و مج��الت بوده ک��ه علت این 
موضوع ب��ه دلیل پرمخاط��ب بودن این 
دو به نس��بت س��ایر موارد موجود است. 
درواق��ع در مطبوعات همواره بخش هایی 
ب��رای درج تبلیغات وج��ود دارد که الزم 
اس��ت مورد توجه برند ش��ما قرار گیرد. 
توصیه می شود نوع محصول و در نهایت 
کسب وکار شما ارتباطی با محتوای مجله 
یا روزنامه مذکور داشته باشد تا بیشترین 
تأثی��ر را روی خوانن��ده آن بگذارد. برای 
مث��ال در صورتی که در حوزه پوش��اک 
فعالیت دارید، بهتر اس��ت تبلیغ خود را 

در مجله مد و فشن قرار دهید. 
4-رادیو

تا قبل از ظهور تلویزیون، ارس��ال صدا 
با کمک ام��واج رادیویی حرف اول را در 
می��ان رس��انه ها می زد. با ای��ن حال این 
موضوع نباید باعث ش��ود تا از اهمیت آن 
حتی در عصر حاضر با تمام رشد و ترقی 
که در زمینه فناوری مش��اهده می شود، 
غافل ش��د. در رابطه ب��ا این نوع از تبلیغ 
محصول الزم اس��ت توجه داشته باشید 
ک��ه تنها صدای اف��راد عام��ل تأثیرگذار 
خواهد بود. به همین خاطر ضروری است 
ت��ا از فردی در این رابطه اس��تفاده کنید 
ک��ه بتوان��د رضایت حداکث��ری را جلب 
کند. مزیت بزرگ این روش در مقایس��ه 
با تبلیغات تلویزیونی در کم هزینه بودن 
آن اس��ت که امکان طوالنی پخش مکرر 
آن را فراهم می آورد. در آخر توجه داشته 
باش��ید که میزان شنوندگان رادیو هنگام 
صبح بیشترین تعداد را داراست که الزم 
است در برنامه ریزی شما مورد توجه قرار 

گیرد. 
5-محیط

هر چی��زی که در محی��ط وجود دارد 
می تواند وس��یله ای ب��رای انجام تبلیغات 
محسوب شود. این موضوع گاهی با کمک 
نص��ب یک بیلبورد صورت می گیرد یا در 
جایی دیگر مس��تقیما بدنه وسایل نقلیه 
عمومی را مورد استفاده قرار می دهد. در 
این رابطه خالقیت افراد اس��ت که نحوه 
استفاده از آن را مشخص خواهد ساخت. 

6-اینترنت
از جمله فضاهایی که امروزه توانس��ته 
اس��ت به خوبی افراد را به خود مش��غول 
سازد، فضای اینترنت است. در این رابطه 
شما می توانید از طریق ایمیل، شبکه های 
اجتماعی یا درج تبلیغ در سایت ها اقدام 
کنید. اینترنت فضایی رایگان محس��وب 
می ش��ود و از ای��ن نظ��ر می ت��وان آن را 
مقرون ب��ه صرفه ترین روش ممکن تلقی 
کرد. ب��ا این حال این موض��وع هنگامی 
سودمند خواهد بود که بتوانید در جذب 
مخاط��ب موفق عمل کنی��د، در غیر این 
ص��ورت مجبور خواهید بود از افرادی که 
در این زمینه موفق عمل کرده اند کمک 
بگیرید که بدون ش��ک هزینه هایی را در 

بر خواهد داشت. 
7-انسان

این موضوع به اس��تفاده از مش��تریان 
در راس��تای تبلیغ محص��ول برمی گردد. 
درواق��ع این موضوع تح��ت عنوان تبلیغ 
مس��تقیم و رودررو نام برده می ش��ود که 
مزیت ها و معایب خود را داراست. در این 
رابطه الزامی برای به اس��تخدام رس��می 
درآوردن افراد نیست و می توانید حتی با 
اعطای تخفیف های ویژه افراد را به انجام 

این کار ترغیب کنید. 
8-سمینارورخدادهایمهم

منظور از این موضوع بیش��تر حمایت 
مال��ی از چنی��ن رویدادهای��ی اس��ت. 
ب��ا این ح��ال در برخ��ی از م��وارد این 
خود ش��رکت ها هس��تند که بنیان گذار 
س��مینارها و رخدادهای مهم می شوند. 
این موضوع در مقایس��ه با مورد نخست 
از اهمیت باالتری برخوردار بوده و نتایج 
به مراتب بیش��تری را ب��ه همراه خواهد 
داشت. با این حال در صورتی که توانایی 
برگزاری چنی��ن رویدادهایی را ندارید، 
بهتر است روش نخست را انتخاب کرده 
و نهایت تالش خود را برای دیده ش��دن 
ص��ورت دهید. در این رابطه نحوه توافق 
با ط��رف مقاب��ل مهم تری��ن بخش کار 
را تش��کیل می دهد که الزم اس��ت تیم 
مذاکره کننده خوبی را برای این موضوع 

مهیا سازید. 
marketingfirst:منبع

بهترینتبلیغاتباانتخابآگاهانه

بررسی روش های رایج در حوزه تبلیغات  برندسازیشخصییکضرورت
رهبریاست،نهیککمپین

تبلیغاتیشخصی
توس��عه برند شخصی برای پیشرفت شغلی شما به 
عنوان یک رهبر یا مدیر ضروری اس��ت. متأس��فانه، 
بسیاری با اس��تفاده نادرست از شبکه های اجتماعی 
ب��ه عنوان بس��تری جهت س��اخت برند ش��خصی و 
افزایش روابط، واژه پرس��ونال برندینگ را تبدیل به 
ی��ک »کاال« کرده و مقص��ود اصلی از آن را فراموش 
کرده ان��د. آنان فک��ر می کنند ش��بکه های اجتماعی 
می تواند به س��رعت ارزش برند شخصی ش��ان را در 
ب��ازار افزایش ده��د، درحالی که روند توس��عه برند 
ش��خصی مس��ئولیتی به مراتب بزرگ تر اس��ت که 
هیچگاه متوقف نش��ده و بس��ی فراتر از ش��بکه های 

اجتماعی گسترش می یابد. 
به همین دلیل همیش��ه به کسانی که قصد دارند 
در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشند، توصیه 
می شود با دقت در مورد اهداف و مقاصد خود پیش 
از س��اخت حس��اب کاربری جدید، فکر کنند. چرا؟ 
چون لحظه ای که ش��روع کنید، نباید به خود اجازه 
توق��ف دهید. خود را ب��ه چالش بکش��ید، در مورد 
مقاصدت��ان و اینکه توانایی ارائ��ه چه محتوایی را به 
جامعه هدف دارید– چه داخل و چه خارج از فضای 

کاری – تامل کنید. 
برندسازی شخصی، همچون رسانه های اجتماعی، 
یعن��ی ایجاد یک تعهد تمام وقت در مس��یر تعریف 
خودتان به عن��وان رهبر یا مدیر و اینکه چگونه این 
موضوع اخالق ش��ما را در زمینه خدمت رس��انی به 

دیگران شکل می دهد. 
برند ش��خصی ش��ما نماینده ارزش��ی اس��ت که 
می توانید به صورت پایدار از طریق خدمت به دیگران 
ارائه دهید. این به معنی ترویج خودتان نیس��ت که 
بخواهید صرفا در مورد دس��تاوردها و داس��تان های 
موفقیت تان آگاه س��ازی انجام دهی��د. مدیریت برند 
ش��خصی ایجاب می کند یک مربی و الگوی رفتاری 
عالی باش��ید تا مردم بتوانند ب��ه آن اتکا کنند. مثال 

وقتی من یک مقاله برای بالگ شخصی ام می نویسم 
شدیدا برای این کار تفکر می کنم، چراکه مخاطبانم 
انتظار خلق یک »تجربه فکری« ارزش��مند را از من 

دارند. 
ب��ه عالوه، ه��دف من ج��ذب خوانن��دگان جدید 
از طریق خلق ارزش��ی ا ست که با نوش��ته ام به آنها 
می دهم به ش��کلی ک��ه آنقدر درگی��ر موضوع مورد 
بحث شوند تا به خواندن بقیه مطالب نیز بپردازند. به 
نظر می رسد فشار زیادی روی شماست و مسئولیت 
س��نگینی نس��بت به مخاطبان خود دارید، درس��ت 
اس��ت؟ بله، در ابتدا چنین اس��ت، اما به مرور زمان، 
پذیرش مس��ئولیت به یک بخ��ش ذاتی و ناخودآگاه 
در ش��ما تبدیل می شود. این همان خط فکری است 
که بای��د آن را توس��عه داده و زمانی که می خواهید 
برند ش��خصی خ��ود را تعریف و مدیری��ت کنید نیز 
باید چنین س��طحی از مس��ئولیت پذیری را در نظر 
بگیرید. خواهید دانس��ت که هر روز باید استانداردی 
از انتظارات را برآورده کنید؛ انتظارتی که برای خود 

و مخاطبان تان ساخته اید. 
برند ش��خصی خود را مانند ی��ک عالمت تجاری 
ببینید؛ یک دارایی که همزمان با قالب بندی و شکل 
دادن باید از آن محافظت هم بکنید. این دارایی باید 
با هدف کمک و سودرس��انی به اش��خاص مرتبط با 
شما و صنعتی که در آن فعال هستید، مدیریت شود. 
آیا برند ش��خصی خود را تعری��ف کرده اید؟ آیا هر 
روز به ص��ورت م��داوم با برند ش��خصی خود زندگی 

می کنید؟ 
اگر ش��بیه اکثر آدم ها باش��ید، جواب ت��ان به هر 
دو س��ؤال »نه« خواهد بود. بر اس��اس یک تحقیق، 
کمتر از 15درصد مردم برند شخصی برای خودشان 
تعری��ف کرده اند، و کمتر از 5درص��د هر روز با برند 
ش��خصی در فضای کاری حاضر می شوند. چرا؟ زیرا 
این موضوع بسیار چالش برانگیز است و نیاز به مقدار 
زی��ادی مس��ئولیت پذیری، عمل گرایی و خودآگاهی 

دارد. 
forbes/http://modir.biz:منبع
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تبلیغات خالق

کارگاه برندینگ

آیااستراتژیهایبرندسازیدر
دنیایدیجیتالمتفاوتاست؟

وقتی ی��ک برند، قوی و س��ازگار در ط��ول زمان 
ساخته شود، بهترین ضمانت برای فروش مستمرش 
در آین��ده اس��ت، به ش��رط آنک��ه اس��تراتژی های 
برندسازی اینترنتی را نادیده نگیرید. در این مقاله به 
این سوال که آیا استراتژی های برندسازی در دنیای 

دیجیتال متفاوت است؟ پاسخ خواهیم داد.
برندسازیسنتی

برندسازی س��نتی نهایتا به چهار رکن اندازه گیری 
ش��ده به عنوان ابزارهای معروف خالصه می ش��وند. 
ای��ن ابزاره��ا معیارهایی را برای تمای��ز برند، ارتباط 
نام تج��اری، اعتبار و دانش آن، فراه��م می کنند. با 
توجه به ای��ن ابزارها بهترین برندها س��طح باالتری 
از تمایز را حفظ می کنند. وقتی یک برند بیش��تر از 
آنکه متمایز باش��د، مرتبط باش��د به یک کاال تبدیل 
می ش��ود و خ��ارج از دنی��ای دیجیتال، ای��ن نظریه 
صادق اس��ت. به این فکر کنید که وقتی به مغازه ای 
می روی��د و محصول��ی را از قفس��ه برمی  داری��د چه 
چی��زی به ذهن تان می  آید، یا وقتی در ش��عبه بانک 
همسایگی خود وارد می ش��وید چه احساسی دارید. 
مش��کل اینجاس��ت که مردم دیگ��ر کارهایی از این 
قبیل را انجام نمی دهند. آنها به صورت آنالین خرید 
می کنند یا حداقل، جس��ت وجوی خود را به صورت 
آنالین انج��ام می دهند. برند دیجیتالی ش��ما اولین 

نقطه تماس با مشتری است.
برندسازیدیجیتالی

برندس��ازی اینترنت��ی ی��ا برندس��ازی در دنی��ای 
دیجیت��ال به دنبال ک��ردن قوانین گ��وگل و فراهم 
کردن محتوایی که مردم به دنبال آن هستند منتهی 

می شود. این بدان معنا است که
1-گوگلبرندهخواهدشد

این امر برای هیچکس جدید نیست. گوگل فضای 
آنالین را هدایت می کند. گوگل 86.3درصد از سهم 
بازار آمریکا و 88.8درصد از س��هم بازار جهانی را در 
اختی��ار دارد. در نتیجه هر چه آنه��ا بگویند یا انجام 
دهن��د، فضای آنالین را به جلو می برد و مدیران برند 

نیز بیشترین زمان خود را صرف آن می کنند. بسیاری 
از مش��تریان فعلی شما و اکثر چشم اندازهای شما با 
جس��ت وجو در گوگل آغاز می ش��ود، بنابراین برای 
اینکه بتوانید برندینگ خ��ود را در فضای دیجیتالی 

قوی کنید باید قواعد بازی آن را بلد باشید.
2-گوگلبهاینکهبرندشمامتفاوتاست

توجهینمیکند
به روزرسانی  های الگوریتم گوگل در طول دو سال 
گذش��ته، اینکه برند ش��ما در چه حد متمایز اس��ت 
را ان��دازه  گیری نمی کند. آنها می خواهند برند ش��ما 
ی��ک موقعیت تجربه  کاربری عالی را فراهم کند. آنها 
خواس��تار آن هس��تند که برند ش��ما از تکنیک های 
کاله س��یاه ) black-hat SEO ( در بهینه س��ازی 
موتورهای جست وجو اجتناب و قواعد درست سئو را 
اجرا کند و می خواهند وب س��ایت شما در قسمت ) 

above the fold ( دارای محتوا باشد.
3-مخاطبانشمابرایتمایزدرفضایآنالین

جستوجونمیکنند
وقتی مخاطبان ش��ما در صفحات مجازی به دنبال 
محصوالت و خدمات می گردند، آنچه ش��ما را متفاوت 
و منحصربه ف��رد می کند آن چیزی نیس��ت که آنها در 
قسمت جست وجو تایپ می کنند. آنها کلماتی را تایپ 
می کنند که یک محصول، خدمت یا راهکاری را که در 
حال حاضر به آن نیاز دارند توضیح می دهد. اگر ش��ما 
میلیون ها دالر برای برندسازی سنتی خود خرج کرده 
باش��ید، و بازار هدف آگاهی کافی از برند ش��ما داشته 
باشد، در این صورت ممکن است مخاطبان شما با اسم 
برندتان به جست وجوی شما بپردازند، اما برای بیشتر 

برندها این مورد صدق نمی کند.
آی��ا برندس��ازی دیجیتال��ی همیش��ه ب��ه همین 
ش��کل اس��ت؟ احتماال خیر. در بعضی مواقع، خلق، 
بهینه س��ازی و توزیع محتوای مرتبط که با پیام برند 
سازگار باش��د نیاز به تدوین استراتژی های برندینگ 
و بازاریاب��ی اینترنت��ی دارد. امروزه، ایج��اد ارتباط و 
تعام��ل با بازار هدف در فضای مجازی وجه تمایز در 

برندسازی محسوب می شود.
belovedmarketing:منبع

Julia Samoilenkoبهقلم
مترجم:امیرآلعلی

BRANDبرندینگ شخصی
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آیا از جلب توجه کاربران عاجز هستید؟ 
یا با تمام تالش های��ی که انجام داده اید، 
هن��وز نتیج��ه دلخواه از تج��ارت آنالین 
برندتان را کس��ب نکرد ه اید؟ ساخت یک 
اس��تراتژی کارآمد، ب��رای تجارت آنالین 
برند ها لزوما یک امر طاقت فرس��ا نیست، 
اما بسیاری از متخصصان معتقدند که به 

شدت الزم و ضروری است. 
روش ه��ای زیادی ام��روزه در بازاریابی 
آنالین مورد استفاده قرار می گیرد، مانند 
به اش��تراک گذاش��تن عکس محصوالت 
جدی��د، یا خوان��دن نظرات کارب��ران، از 
جمل��ه ای��ن روش ها هس��تند. نکته مهم 
این است که مشتریان، همیشه به دنبال 
ارتباط بیشتر با برند محبوب خود هستند 
و ای��ن وظیفه شرکت هاس��ت که این پل 
ارتباطی را شکل دهند. طبق یک تحقیق، 
72درصد بازار موبای��ل جهانی متعلق به 
تلفن های هوش��مند اس��ت و ابزار ارتباط 
جمعی مثل اینس��تاگرام و...، بیش��ترین 
س��هم را در بین مش��ترکان موبایل دارد. 
ای��ن موضوع ی��ک فرصت ای��ده آل برای 
کس��ب و کار ها به وجود می آورد تا بتوانند 
کارب��ران را از ی��ک بازدیدکنن��ده، ب��ه 
خریداری واقعی تبدیل کنند. کاربر ها نیز 
قادر هس��تند که با دوستان خود در مورد 
عالیق شان به گفت وگو بپردازند. اکنون به 
بررسی راه های مؤثر، جهت بهبود تجارت 

آنالین برند ها می پردازیم: 
1- تبلیغات بصری به وسیله 

ویدئو های محصوالت
ش��بکه های اجتماعی بر مبنای ارتباط 
بین مردم ش��کل گرفته است و تبلیغات 
تصویری به خوبی تحقق این امر را میسر 
می س��ازد. مش��ابه تجربه خرید مشترک 
با دوس��تان، ویدئو ه��ای تبلیغاتی امکان 
س��فر مجازی به درون فروش��گاه را برای 
مشتریان هر برندی به وجود آورده است. 
92درص��د  مطالع��ه،  ی��ک  بناب��ر 
بازدیدکننده ه��ای یک ویدئ��و، آن را به 
اشتراک نیز می گذارند. پخش شدن این 
ویدئو ها در فضای اینترنت، موجب بیشتر 
ش��ناخته ش��دن نام آن برند و نیز رشد 

میزان فروشش خواهد شد. 
ع��الوه ب��ر آن، ن��رخ تبدی��ل کاربر به 
مشتری، برای برند هایی که از آگهی های 

ویدئویی اس��تفاده می کنن��د، به مراتب 
بیش��تر از آنهایی اس��ت که از این شیوه 
به��ره نمی برند. این نکته آماری توس��ط 
یک تحقیق معتبر به اثبات رسیده است. 
برن��د Bellroy، محصوالت��ش را که 
قاب موبایل و کیف پول اس��ت به وسیله 
ویدئو ه��ای زیر ی��ک دقیق��ه هنرمندانه 
برای مخاطبانش معرفی می کند. در این 
روزگار دیجیتال ک��ه عوامل زیادی برای 
منح��رف کردن ح��واس کارب��ران وجود 
دارد، ش��رح دادن مختص��ر و مفید مزایا 
و معایب یک محصول مهم ترین اصل هر 

تبلیغ موفق شده است. 
2- تجربه خرید هوشمند و آسان به 

کمک شبکه های اجتماعی
اگر روند خرید و پرداخت ش��ما راحت 
و آس��ان نباش��د، کاربران ب��ه هیچ وجه 
احس��اس رضایت نخواهند داشت. خیلی 
از کاربران در انتخ��اب نام کاربری و رمز 
عبوری که تکراری نباشد و در عین حال 
به راحت��ی در ی��اد بماند، مش��کل دارند. 
در نتیج��ه، جهت رهای��ی از این روند پر 
مخاطره، خیلی از آنها اطالعات اش��تباه 
و تصادف��ی وارد می کنن��د ت��ا زود تر به 
مرحله پایانی برسند. اس��تفاده از اکانت 
کاربری ش��بکه های اجتماعی، برای وارد 
ش��دن به فروش��گاه آنالین یک برند، به 
مش��تریان آن تجربه ای دلچسب از خرید 
را ارائه می دهد. تحقیقات مشخص کرده 
که 65درصد افراد بین 18 تا 34 س��ال، 
ترجی��ح می دهن��د از پروفای��ل خود در 
ش��بکه های اجتماعی، برای خرید از یک 
فروشگاه اینترنتی استفاده کنند تا اینکه 
بخواهند مراحل طوالنی ثبت نام را پشت 

سر بگذارند. 
3- یک استراتژی سولومو بسازید

کارب��ران تلفن ه��ای هم��راه، از برن��د 
محبوب خود انتظار دارند پیش��نهاد های 
اختصاص��ی به آنه��ا ارائه ده��د. بعضی 
اوقات، این پیشنهاد ها می تواند بر اساس 
موقعی��ت مکان��ی کاربران تنظیم ش��ده 

باشد. 
 )SoLoMo( اما مفهوم واژه سولومو

چیست؟ 
این اس��تراتژی ب��ر مبنای مش��ارکت 
یکپارچه، موقعیت مکانی و تکنولوژی های 

روز ساخته می شود. این شیوه، به تیم های 
بازاریابی امکان می دهد تا پیام هایی را به 
مشتریان شهر یا کشوری خاص، در زمان 
مناس��ب مثال روی��دادی فصلی، ارس��ال 
کنند. همچنین بر اس��اس س��ابقه خرید 
هر مشتری، می توان به وی تخفیف هایی 
ب��رای خرید ه��ای جدیدش ارائ��ه کرد. 
نمایان شده اس��ت که 75درصد کاربران 
موبایل، تمایل بیش��تری برای خرید پس 
از مش��اهده ی��ک پیام اختصاصی ش��ده 
پی��دا کرده ان��د. Walgreens  که یک 
داروخانه زنجیره ای اس��ت، با استفاده از 
این ش��یوه مارکتینگ، توانس��ته تجربه 
خرید را برای بیماران و مش��تریان خود، 
به یک سفر مجازی شگفت انگیز از درون 

تلفن همراه شان، تبدیل کند. 
4- آسان کردن ارسال هدیه به 

دیگران
شبکه های اجتماعی یک دنیای جدید 
را ب��رای هدیه دهندگان باز کرده اس��ت. 
آنه��ا قصد دارند ب��ه افراد مه��م زندگی 
خود، بدون زحمت اضافه هدیه هایی زیبا 
بفرس��تند. این هدیه ها می تواند فیزیکی 
یا کارت های خرید باش��د. این شیوه هم 
استرس را از مش��تریان دور می کند، هم 
اینکه در زمان آنها به خوبی صرفه جویی 
خواهد کرد. به ای��ن ترتیب، دیگر نگران 
نرسیدن کادو به دس��ت آن فرد نیستید 
و مجبور نخواهی��د بود برای خرید هدیه 
مرخصی ساعتی بگیرید. برندهای بسیار 
زی��ادی در این رابطه فعال هس��تند، اما 
یک��ی از اولین ه��ا Heinz اس��ت که از 
س��ال 2011 با کمپینی، مشتریان را به 
خرید معجونی برای دوستان مریض شان 
دعوت ک��رد. این قوطی ه��ای مقوی که 
تنه��ا در چهار روز به دس��ت صاحبانش 
می رس��یدند، موجب یک تجربه شیرین 
و دوس��تانه از کار با شبکه های اجتماعی 

شدند. 
5- توجه به بخش نظرات کاربران

مردم از برندی خرید می کنند که به آن 
اعتماد داشته باشند. یک راه هوشمندانه 
ب��رای ایجاد ای��ن اعتم��اد در بین مردم، 
درخواس��ت نظردهی از مش��تریان فعلی 
شماس��ت. نظر فردی ک��ه محصول تان را 
قبال استفاده کرده است، می تواند بهترین 

مشوق برای کاربران برای ورود به باشگاه 
مش��تریان برن��د ش��ما باش��د. 63درصد 
کارب��ران ترجیح می دهند از وب س��ایتی 
خرید کنند که نظرات کاربران را نمایش 
داده باش��د. دلیل این اهمیت، بروز دادن 
دیدگاه ه��ای افراد در م��ورد تجربه کار با 
یک محصول اس��ت. این ویژگی که برای 
هر فرد متفاوت اس��ت، یک دید کلی اما 
دقیق، به کسی که قصد بررسی جنبه های 
مختل��ف محصول��ی را دارد ارائه می دهد. 
فرام��وش نکنید که نظ��رات توهین آمیز 
را حذف، ام��ا انتقادات را منتش��ر کنید، 
زیرا آنها نی��ز می توانند در جهت افزایش 
آگاهی برند ش��ما مؤثر واقع شوند. وقتی 
همه جا بحث محت��وای تولیدی کاربران 
است، یقین داشته باشید که دلیل خوبی 

برای این همه اصرار وجود دارد. 
6- استفاده از قابلیت به 

اشتراک گذاری
مردم دوس��ت دارند اگر چیزی را مفید 
یافتند، به دوس��تان خود نیز معرفی کنند. 
پ��س با اضاف��ه کردن گزین��ه ای جهت به 
اشتراک گذاری سریع در صفحه خود، این 
امکان را به کاربران بدهید تا در مورد شما 
با یکدیگر صحبت کنن��د. این کار موجب 
کسب مشتریان جدید برای حمایت از برند 
شما می شود. این نکته کلیدی بسیار بدیهی 
را از یاد نبرید: فلس��فه وجودی شبکه های 
اجتماعی، به اش��تراک گذاری محتواست، 
پس تا جای ممکن از آن بهره برداری کنید. 

نتیجه
ت��ا زمانی که تکنولوژی ه��ای دیجیتال 
در ح��ال پیش��رفت برق آس��ا هس��تند، 
به روز رس��انی اس��تراتژی های بازاریاب��ی 
ش��بکه های  تغییرات  طبق جدید تری��ن 
اجتماعی، امری غیر قابل انکار و ضروری 
تلقی می شود. حتی اگر رسیدگی و توجه 
به همه این روش ها سخت به نظر بیاید، 
سعی کنید همیشه حداقل یک استراتژی 
را در دس��تور کار خویش ق��رار دهید. با 
رعای��ت نکاتی که در باال ذکر کردیم، هر 
برندی از جمله ش��رکت شما، می تواند به 
ی��ک الگوی موفق در ای��ن زمینه تبدیل 
شود و در نتیجه، تجربه ای خاص را برای 

مشتریان شما به ارمغان بیاورد. 
yotpo/ucan :منبع

تجارت آنالین قدرتمند

بازاریابی تحمیلی در مقابل 6 استراتژی کلیدی برند های موفق
مارکتینگ غیر تحمیلی

ه��رروزه مصرف کنن��دگان از طری��ق رس��انه های 
س��نتی، آنالین و رس��انه های جدید ب��ا آگهی های 
تبلیغات��ی بمباران می ش��وند و محیطی پرازدحام از 
تبلیغات ایجاد می ش��ود. این مس��ئله موجب رقابت 
پیام های تبلیغاتی برای جلب توجه ش��ده و این طور 
بح��ث می ش��ود ک��ه ایج��اد وقف��ه در فعالیت های 
ای��ن تالش ه��ا مرکزی��ت دارد.  مصرف کنن��ده در 
به طورمعم��ول کنترل بر پیام ها، در ح��ال انتقال از 
تبلیغ کنن��دگان ب��ه مصرف کنندگان اس��ت، چراکه 
فناوری ه��ای جدید به آنها امکان اجتناب و دوری از 

پیام های تجاری را می دهد. 
شانکار و هالینگر تبلیغات اینترنتی را به دو دسته 
تقس��یم می کنند؛ تحمیلی و غیر تحمیلی. تبلیغات 
غیرتحمیل��ی وقتی ش��کل می گیرد ک��ه یک آگهی 
تبلیغات��ی هنگامی به مصرف کننده عرضه ش��ود که 
او نه در جس��ت وجوی آن اس��ت و نه نیاز فوری به 
آن دارد؛ درواق��ع، عرض��ه ای اجباری ی��ا بی اختیار. 
این آگهی صرفا در تجربه آنالین او ظاهر می ش��ود. 
از س��وی دیگ��ر، تبلیغ��ات غیرتحمیل��ی، از طرف 
مصرف کننده آغاز می ش��ود، زی��را او نیازی دارد که 
برای آن به جس��ت وجوی آنالین می پردازد و این به 
معنای عرضه اختیاری اس��ت. پس ازآن آگهی ای که 
برای نیاز او هدف گذاری شده به او عرضه می  شود و 
این کار احتمال ب��روز یک واکنش مثبت را افزایش 

می دهد. 
برای مثال، طبق این م��دل، وب بنر غیرهدفمند 
س��نتی و آگهی های پاپ آپ را می توان غیرتحمیلی 
تلقی کرد، درحالی که بهینه سازی موتور جست وجو، 
بازاریابی جس��ت وجوی پولی ی��ا بنرهای هدفمند را 
می توان غیرتحمیلی دانس��ت، چراکه در واکنش به 
درخواس��ت مصرف کننده ارائه می ش��وند. همچنین 
این دسته بندی می تواند در بازاریابی مبتنی بر اجازه 
– که چون مش��تری با دریافت پیام ها موافقت کرده 
می تواند به طورکلی غیر تحمیلی تلقی شود- هم به 

کار گرفته شود. 
ازآنجاک��ه برخ��ی آگهی ه��ای اینترنت��ی مخل و 
مزاحم تلقی می ش��وند، تحقیقات اخی��ر بر تأثیری 
ک��ه ای��ن اختالف ه��ا می توانند ب��ر رفت��ار آنالین 
مصرف کننده داش��ته باش��ند، تمرکز کرده اس��ت. 
آکوئیس��تی و اس��پیکرمن دریافتند که برخی انواع 
آگهی های غیرتحمیلی آنالین ممکن است از تمایل 
مصرف کنن��ده برای هزینه بابت کاالی تبلیغ ش��ده، 

بکاهد. 
اما اس��تفاده از مرورگر سنتی اینترنت، تنها محلی 
نیس��ت که مصرف کنن��دگان در آن دچار اختالل و 
مزاحم ش��وند. هرچند شانکار و هالینگر این مدل را 
ب��رای تبلیغات اینترنتی تعری��ف کردند، اما می توان 
آن را درباره تلفن های همراه هم به کار گرفت. تلفن 
همراه به مصرف کننده امکان می دهد ارتباطی فراگیر 
داش��ته باشد، در هر زمان و مکانی دسترسی ممکن 
باشد و مارکترها مشتاقانه به دنبال روش هایی برای 
ورود به جری��ان این کانال جدید هس��تند و انتظار 
می رود تقاضا برای این ابزارها همچنان به رشد خود 

ادامه دهد. 
بااین ح��ال، ازآنج��ا که گرای��ش رو به افزایش��ی 
به انتش��ار اس��پم این ل��وازم وج��ود دارد، موفقیت 
تبلیغ��ات موبایل��ی صرف��ا برگزین��ش مش��تری به 
دریاف��ت پیام ه��ای بازاریابی متکی اس��ت. اعطای 
ام��کان انتخاب به مش��تریان در یک کمپین موبایل 
منج��ر به واکنش بهتر یا خوان��دن پیام ها، نگرش و 
آگاهی بهتر مش��تریان شد و حتی برخی اعضا، پیام 
را به افراد موجود در فهرس��ت خود ارس��ال کردند، 
بنابراین بانفوذ رسانه های جدید در فضای خصوصی 
مصرف کنندگان، اختیاری ب��ودن آن و دادن امکان 
کنترل بر نحوه و م��کان دریافت پیام های بازاریابی، 
از دالیل مهم موفقیت و پذیرش این پیام ها به شمار 

می رود. 
hormond :منبع

درس های بازاریابی رویداد پرتاب 
فالکون هوی

پرتاب موش��ک فالکون هوی شرکت اسپیس ایکس، صرفا 
یک گام علمی هیجان انگیز نبود، بلکه نبوغ باالی ایالن ماسک 
در زمینه  بازاریابی را نیز نشان می داد. پرتاب موشک فالکون 
هوی اس��پیس ایکس، از برخی جه��ات موفقیتی فوق العاده 
ب��ود، ام��ا یکی از جوانبی که باعث ش��د این روی��داد، تا این 
حد تأثیرگذار باش��د، نبوغ بازاریابی آن بود. در همین لحظه، 
رودستر تسالی شخصی ایالن ماسک، با یک راننده  مصنوعی 
به نام اس��تارمن که لباس فضانوردان را هم ب��ه تن دارد، در 
فضا در حال حرکت اس��ت. روی داشبورد خودرو پیام جالبی 
نوشته  شده: »وحشت نکن«. یک نسخه از »راهنمای مسافران 
مجانی کهکشان« نیز در جعبه داشبورد گنجانده  شده است و 
برای تکمیل این تصویر، آهنگ Space Oddity دیوید بوی 
از رادیوی خودرو پخش می ش��ود. همه  این جزئیات، درواقع 
استفاده  کاربردی از یکی از مهم ترین مفاهیم بازاریابی است: 
ارزش ویژه  برند. ارزش ویژه  برند )Brand Equity( مفهومی 
مهم اس��ت که می کوش��د یک ارزش مالی واقع��ی را به برند 

نسبت دهد. چهار عنصر کالسیک ارزش برند عبارتند از:
آگاهی از برند، درک و شناخت کیفیت برند، وفاداری برند 
و تداعی برند. به عنوان  مثال، نام، لوگو و ش��عار برند نایک، از 
ارزش مالی و بازاریابی بی نظیری برخوردار اس��ت. به عبارتی، 
برند نایک با ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان از کیفیت 
محصوالت، کسب وفاداری آنان و همچنین برقراری ارتباطات 
مثبت با مخاطبان خود، موفق شده است از رقبای خود پیشی 
بگی��رد و یک دارایی مالی کالن خلق کند. حاال برند تس��ال، 
اس��پیس ایکس و حتی برند ش��خصی کارآفرین آنها، یعنی 
»ایالن ماس��ک«، با پرتاب موشک فالکون هوی، ارزش بسیار 
بیشتری پیداکرده است. بیایید موفقیت تسال رودستری را که 
همراه با اس��تارمن و آهنگ دیوی��د بوی در حال چرخش در 

فضا است، در دو عنصر اصلی ارزش ویژه  برند بررسی کنیم.
نقش ارتباطات رسانه ای در فرآیند آگاهی از برند

اسپیس ایکس و تس��ال، به کمک پوشش وسیع رسانه ای 
از تصاوی��ر رودس��تر معلق در فضا، توجه جهان را به س��مت 
خود جلب کردند و س��طح آگاهی از برندشان را به شدت باال 
بردن��د. بس��یاری از افرادی که پیش  از ای��ن هیچ اطالعی از 
برنامه های شرکت های تس��ال و اسپیس ایکس یا خود ایالن 
ماسک نداش��تند، حاال به خوبی این نام ها را به یاد می آورند. 
فک��ر می کنید اگ��ر از یک ج��وان امروزی، س��ؤالی در مورد 
س��فر فضایی بپرسید؛ پاسخ ش��ما را با کلمه  کلیدی »ناسا« 
خواهد داد؟ خیر. جواب او مس��لما ایالن ماس��ک یا اسپیس 
ایکس اس��ت. بله، مأموریت بازاریابی به خوبی به پایان رسیده 
اس��ت. اسپیس ایکس مرتبا فیدهای زنده ای از این رویداد به 
اش��تراک می گذارد که واقعا آگاه��ی عمومی را باالتر می برد. 
وقتی می بینیم که بس��یاری از وب سایت ها ازجمله یوتیوب، 
این فیدهای زنده را هم زمان پخش می کنند، متوجه می شویم 
که اس��پیس ایکس از روابط عموم��ی )PR( رایگان عظیمی 
نیز بهره می برد. کارآفرینان می توانند از اس��تراتژی های فوق، 
ب��ه نکته  مهمی پی ببرند: ارتباطات قوی با رس��انه ها و حتی 
ارائ��ه  منابع رایگان به آنها )مث��ل فیدهای الیو( قطعا به برند 
شما کمک می کند. به عالوه شرکت شما همیشه باید اقدامات 
جالب و هیجان انگیز خود را با رس��انه ها به اش��تراک بگذارد. 
محتوایی که رس��انه ها منتش��ر می کنند، می تواند در ارتقای 
برند شما نقش مهمی بازی کند. در حال حاضر منابع آنالین 
بس��یاری وجود دارند که به ش��ما کم��ک می کنند محتوای 
مناس��بی برای رسانه ها آماده کنید. شما باید به طور منظم با 
رسانه ها در ارتباط باشید و محتوای سنجیده  خودتان را برای 
آنها ارسال کنید. هرزمانی که کسب وکارتان یک رویداد خاص 
در پیش دارد، از فرصت اس��تفاده کنید و اطالع رسانی کاملی 
در مورد مراس��م مذکور داشته باشید. این امر آگاهی از برند 

شما را تقویت می کند.
تداعی مثبت برند، ارزش کسب وکار شما را 

افزایش می دهد
نق��ش رویداد پرت��اب فالکون در تداعی نام های اس��پیس 
ایکس، تسال و ماسک، ورای یک کنجکاوی سرگرم کننده بود. 
بله، عده ای هنوز هم جوانب منفی ماجرا را به خاطر می آورند، 
مثل از دس��ت دادن مدار مریخ. عده ای هم همه  این اتفاقات 

را صرفا به چشم یک آزمایش مهارت و شجاعت می بینند.
بااین ح��ال اکث��ر م��ردم، پرتاب فالک��ون را ی��ک لحظه  
شگفت انگیز و فوق العاده در تاریخ می دانند؛ تأثیری که دقیقا 
به معنی تداعی مثبت برند اس��ت و ارزش ش��رکت را به طور 
چش��مگیری افزایش می دهد. تصور ی��ک خودروی معلق در 
فضا که در حال پخش موس��یقی اس��ت، تا چه حد می تواند 
س��رگرم کننده و هیجان انگیز باش��د؟ درعین حال نمی توان 
فرام��وش کرد که موفقی��ت تکنیکی پرتاب موش��ک و رها 
ش��دن رودس��تر؛ نقش��ی کلیدی در این تداعی مثبت بازی 
می کرد. همان طور که می دانیم، دو بوستر موشک با موفقیت 
فرود آمدند و مجددا قابل اس��تفاده هس��تند. رکورد سنگین 
بازدیدکنندگان پخش آنالین، نویدبخش آینده  روشن صنعت 
پروازهای فضایی خصوصی اس��ت. تداعی مثبت برند، ارزش 
یک کسب وکار را افزایش می دهد و شما باید این استراتژی را 

در برنامه های آتی شرکت تان لحاظ کنید.
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه همه تراکنش ه��ا و حرکات، 
تبلیغات و ارتباطات ش��ما، باعث می شود تصویر برندتان در 
ذهن مردم ماندگارتر ش��ود. در این راستا باید به نکات ساده 
نی��ز توجه کنی��د. آیا تعامالت بخش پش��تیبانی محصوالت 
شرکت ش��ما، روی خدمت به مشتریان متمرکز شده است؟ 
آیا مزایای رایگانی برای کمک به مشتریان )و حتی جامعه( در 
نظر گرفته اید؟ آیا تبلیغات شرکت تان، تداعی مثبتی در ذهن 

بینندگان به وجود می آورد؟
شک نداشته باشید که توجه به زوایای مختلف ارزش ویژه  
برند، مزایای بی ش��ماری برای کسب وکارتان به همراه خواهد 

داشت.
INC/zoomit :منبع

بازاریابی خالق

نگاه BRANDایستگاه بازاریابی



آیا کسب وکارهای نوین باید مالیات 
بدهند؟ 

بس��یاری از کارشناس��ان معتق��د هس��تند با ظهور 
اس��تارت آپ ها اقتصاد ایران می تواند تغییرات اساسی 
داش��ته باشد و از تک محصولی بودن، یعنی صرفا مانور 
روی نفت، خارج ش��ود. 7 میلیون جوان بدون ش��غل 
)طبق آمار رسمی( وجود دارد که برخی از این جمعیت 
توانس��ته اند با ایده ها و خالقیت ه��ا خود به همراه یک 
س��رمایه اندک، کسب وکار خود را راه بیندازند و از این 
طری��ق هم امرار معاش کنن��د و هم اینکه باعث ایجاد 
شغل ش��وند. این درحالی اس��ت که در تعریف اساسی 
استارت آپ، این نوع تجارت ها در بهترین حالت ممکن 

هم احتمال ورشکستگی باالیی دارند. 
مش��کالت و موانع سد راه اس��تارت آپ ها بی شمار 
اس��ت و برخ��ی از آنه��ا به نب��ود قوانین مش��خص 
برمی گ��ردد، نمونه این موارد را در س��ال های اخیر 
در م��ورد اس��تارت آپ های تاکس��ی های اینترنتی یا 
پیک های موتوری آنالین به وفور دیده ایم. حال خبر 
تازه ای منتشر شده و چالش جدیدی برای این نوع از 
کسب وکارها ایجاد می کند که به صحبت های رئیس 
امور مالیاتی کشور در چهاردهمین کنفرانس مجمع 
انتخاب��ات مالیات��ی برمی گردد: »تعیین مش��مولیت 
مالیاتی کس��ب وکارهای مجازی و تعیی��ن مقر آنها 
خصوصا در کس��ب وکارهای بین الملل��ی با توجه به 
کس��ب وکارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور 
مح��ل پرداخت و دریافت وجه، مح��ل تولید کاالی 
دیجیت��ال از جمله چالش های پیش روی س��ازمان 

مالیاتی است.«
در اص��ول اقتصادی هنگامی که کش��وری با حجم 
نس��بتا زی��ادی از بیکاری و رکود مواجه اس��ت، دولت 
معافیت ه��ای مال��ی و اعط��ای تس��هیالتی را ب��رای 
کسب وکارها یا شرکت های دانش بنیان در نظر می گیرد 
تا در این شرایط بحرانی بتوانند به کار خود ادامه بدهند. 
اینها بخش��ی از گفته های دکت��ر »غالمرضا کیامهر«، 

کارشناس مسائل اقتصادی است.
او در گفت وگو با دیجیاتو می گوید: »اگر هماهنگی 
موزون و درس��تی بی��ن بخش ه��ای مختلف دولت 
وجود داش��ت این »تس��لیحات جزیره ای« به وجود 
نمی آمد. این اصطالح بدین معناس��ت که هر بخش 
دولت س��ازوکار خودش را دارد و با دیگر قس��مت ها 
کاری ندارد. س��ازمان مالیاتی کشور در هر شرایطی 
اع��الم می کند که باید مالیات را اخذ کند و ش��رایط 
اقتصادی کشور به هیچ وجه در این موضوع سنجیده 
نمی ش��وند. این سازمان حتی در یکی دو سال پیش 
اصرار به ورود به بخش های تراکنش های اینترنتی و 
کارت های شهروندان را داشت که البته خوشبختانه 
ای��ن اقدامات ب��ا مخالف��ت صریح و قاطع ریاس��ت 
جمه��وری و بانک مرکزی مواجه ش��د، گرچه اخیرا 

زمزمه های آن باز هم شنیده می شود.«
کیامهر معتقد است سیس��تم هوشمند مالیاتی که 
سال هاست در برنامه این سازمان قرار گرفته، باید هرچه 
زودتر به جریان بیفتد، چراکه با راه اندازی این سیستم 
هزینه ه��ای هنگفت خود اداره جات مالیات به ش��دت 
کاهش می یابد: »در تمام کشورهای دنیا نظام مالیاتی 
بر بستر اینترنت و به صورت هوشمند انجام می شود و 
سیستم ایران از قدیمی ترین نظام های مالیاتی است که 
همین امر هزینه های جاری سنگینی را برای گرداندن 
خود اداره مالیات برجا می گذارد. ساختمان های متعدد 
و دفاتر گوناگون این سازمان در جای جای کشور وجود 
دارند که طبعا برای نگهداری آنها باید هزینه هایی انجام 
ش��ود. بس��یاری از پرداخت های مالیاتی صرف همین 

ماجرا می شود.«
وی بهان��ه ورود س��ازمان های مالیات��ی در بخش 
اس��تارت آپ ها یا تراکنش ه��ای اینترنتی را مبارزه با 
پولش��ویی و فس��اد عنوان می کند و البت��ه این ادعا 
را زیر س��ؤال می ب��رد: »کارتل ها و مافیاهای فس��اد 
در کش��ور جابه جایی پ��ول و رانت های خود را بدون 
استفاده از کارتخوان ها یا با استفاده از استارت آپ ها 
انجام می دهند و ماجرای پیچیده تری دارند. جوانانی 
که با هزار امید و آرزو کس��ب وکار خود را راه اندازی 
کردند در حیطه مفس��دان اقتصادی قرار نمی گیرند 
که قرار باش��د سیس��تم فس��اد آنها برمال شود. این 
دخالت ها به نوعی پس��رفت محس��وب شده و بازهم 
مردم را به س��مت استفاده از اسکناس و انبوه حجم 

نقدینگی خواهد برد.«
س��ازمان مالیات به تازگی با مغازه داران حوزه رایانه 
به توافقاتی رسیده و به تازگی نیز اعالم کرده که قصد 
راه ان��دازی سیس��تم الکترونیکی جامع خ��ود را دارد. 
شناس��ایی فعاالن اقتصادی فضای مج��ازی و تعیین 
مش��مولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم در 
قانون هم یک چالش برای خود این س��ازمان به شمار 

می رود. 
مس��ئله مهم اینجاس��ت که در اکثر اس��تارت آپ ها 
تراکنش های مالی ثبت می ش��ود و بنابراین درآمدهای 
آنها کامال شفاف است، در صورتی که در کسب وکارهای 
سنتی ممکن است خریدار پول نقد پرداخت یا قسطی 
کاالیی را خریداری کند که تعیین مالیات را دش��وارتر 

می سازد. 
بنابراین در این شرایط اگر قرار به تدوین آیین نامه یا 
دستورالعمل هایی برای اعمال قوانین مالیاتی و اخذ آن 
از س��وی استارت آپ هاست، شاید بهترین کار تشکیل 
ش��عبه ای متش��کل از افراد متخصص در سازمان امور 
مالیاتی کشور باشد تا با بررسی و سازوکار استارت آپ ها 

تعیین سقف مالیات آنها را انجام دهند. 
digiato :منبع
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در سال ۱۹۱۶ میالدی جان 
دی راکفلر، پدر صنعت نفت، به 
اولی��ن میلیاردر جه��ان تبدیل 
ش��د. همواره ای��ن موضوع یک 
اصل اس��ت که انجام یک کار به 
منزله ایجاد شهامت در دیگران 
برای تک��رار و حتی انجام کاری 
به مراتب بزرگ تر از آن اس��ت. 
ریش��ه این موض��وع را می توان 
در ذهنی��ت اف��راد دانس��ت. به 
همی��ن خاطر همواره اولین گام 
ب��رای ثروتمند ش��دن را تغییر 
ذهنی��ت افراد تلق��ی می کنند. 
این موضوع اگرچه کافی نیست 
ب��ا این ح��ال نقطه ش��روع کار 
محسوب می شود. برای بسیاری 
از افراد کس��ب ثروت میلیاردی 
در ب��ازه زمانی بی��ن 20 تا 30 
غیرممکن  موضوع��ی  س��الگی 
اس��ت، با این حال واقعیت این 
اس��ت که ام��روزه بس��یاری از 
افراد توانسته اند به این موفقیت 
دس��ت پیدا کنن��د. نکته جالب 
درخصوص این افراد نرخ باالی 
تعداد میلیاردهای خودس��اخته 
اس��ت ک��ه بیانگر ای��ن موضوع 
است که ش��ما نیز می توانید در 
این زمینه موفق ظاهر شوید. در 
همین راستا در ادامه به بررسی 
راهکارهایی که می تواند در این 
زمینه راهنمای عمل شما باشد، 

خواهیم پرداخت. 
1- به مواردی توجه کنید 
که مورد بی توجهی قرار 

گرفته اند
انجام کاری که نوآوری تلقی 
می شود بدون تردید در صورت 
به  منجر  ب��ودن  موفقیت آمی��ز 
کس��ب ثروت بسیار خواهد شد. 
در ای��ن زمین��ه توجه داش��ته 
باش��ید که انجام کاری که قبال 
صورت گرفته است، در بهترین 
ش��رایط تنها یک کپ��ی خوب 
خواهد ب��ود. ب��دون تردید این 
اقدام ش��ما را در کانون توجه ها 
قرار نخواهد داد. به همین خاطر 
نوآوری را به عن��وان مهم ترین 
اصل و اقدام برای موفقیت خود 
بپذیرید. در این مس��یر طبیعی 
است که با شکست هایی مواجه 
ش��وید. این موض��وع را باید به 
عل��ت نب��ود تجربه کاف��ی و نه 
ناتوان��ی الزم بدانی��د و روحیه 
خ��ود را در ه��ر مرحل��ه حفظ 
کنی��د . کمک گرفت��ن از فردی 
با تجرب��ه می تواند به پوش��ش 

ضعف های ش��ما کمک بسیاری 
کند. 

2- این باور را در خود 
تقویت کنید  که مدرک 

تحصیلی همه چیز نبوده و 
ضامن موفقیت شما نیست

تقریب��ا هم��ه م��ا از س��نین 
م��دارس  در  کودک��ی حض��ور 
و س��پس دانش��گاه را تجرب��ه 
می کنیم. ب��ا این ح��ال آمارها 
در ای��ن زمینه بیانگر آن اس��ت 
ک��ه بیش��تر ثروتمن��دان جوان 
باالی��ی  تحصیل��ی  م��درک  از 
برخوردار نیس��تند. این موضوع 
ب��ه معن��ای ناتوان��ی آنه��ا در 
کس��ب م��دارک ب��االی عملی 
نیس��ت و تنها به انتخاب آنها بر 
پرداختن به ام��وری برمی گردد 
که بیش��ترین تمایل را داش��ته 
و به اصط��الح آینده خود را در 
آن می بینن��د. با ای��ن حال در 
این زمینه توصیه می ش��ود تک 
قطبی عمل نکرده و درس و کار 
را در کن��ار یکدیگر مورد توجه 
قرار دهید. در واقع امروزه شمار 
افرادی ک��ه در کنار درس خود 
شغلی را نیز دست و پا می کنند 
به س��رعت رو به افزایش است. 
این موضوع ریس��ک کمتری به 
هم��راه خواهد داش��ت. درواقع 
احتم��ال وجود  ای��ن  هم��واره 

دارد ک��ه افراد نتوانن��د با تکیه 
بر م��درک تحصیلی یا ش��غلی 
که انتخاب کرده اند به موفقیت 
کنند.  پیدا  دس��ت  چشمگیری 
به همین خاطر ضروری اس��ت 
همواره با خود صادق باش��ید و 
به صورت مداوم نسبت به آینده 
و اقداماتی که می خواهید انجام 
دهی��د، فکر کنی��د . در صورتی 
که در انتخاب رش��ته تحصیلی 
یا شغل مناس��ب با تردید هایی 
مواج��ه هس��تید، بهت��ر اس��ت 
محدوده فعالیت خود را افزایش 
دهید و توانایی خود را در انجام 
کارهای متعدد باال ببرید. تحت 
این ش��رایط در نهای��ت یکی از 
این انتخاب ها منجر به موفقیت 
شما خواهد شد و قادر خواهید 
ب��ود اس��تعداد واقعی خ��ود را 

کشف کنید . 
3- هدر دادن زمان و مانند 

دیگران زندگی کردن را کنار 
بگذارید

اگرچه هم��واره افرادی وجود 
دارند که خود به میلیاردر شدن 
در جوانی دس��ت پیدا می کنند، 
ب��ا این حال واقعیت این اس��ت 
که ش��مار این افراد به نس��بت 
جمعیت کل جهان بس��یار کم 
است. به همین خاطر نمی توانید 
ب��ا الگوب��رداری از زندگی افراد 

معمول��ی و نزدی��کان خود که 
در ای��ن زمینه موف��ق نبوده اند، 
ب��ه توفیقی چش��مگیر دس��ت 
پی��دا کنی��د . در همین راس��تا 
الزم اس��ت تا به فکر الگوسازی 
برای خود باش��ید. بهتر اس��ت 
زندگینام��ه کامل افراد موفق را 
مطالع��ه و موارد مش��ابه با خود 
را انتخاب کنی��د . در این زمینه 
توج��ه داش��ته باش��ید که الزم 
اس��ت تغییرات الزم را در نحوه 
انجام کاره��ای خود با الگوهای 
مشخص شده، انجام دهید. علت 
این موضوع به این خاطر اس��ت 
که تصمیم��ات افراد براس��اس 
توانایی ها و شرایط موجود است 
که ب��دون ش��ک تفاوت هایی با 
ش��ما خواهد داش��ت. همچنین 
الزم اس��ت در زمین��ه مدیریت 
زم��ان مطالع��ه الزم را داش��ته 
باش��ید و اص��ول و راهکارهای 
آن را فراگیرید تا بتوانید از 24 
س��اعتی که در اختیار دارید، به 
بهتری��ن نحوه ممکن اس��تفاده 

کنید . 
4- شکست را تنها به عنوان 
یک درس آموزشی بپذیرید

اس��ت  ش��ده  توصیه  همواره 
ک��ه شکس��ت های خ��ود را ب��ا 
آغوش ب��از بپذیرید. با این حال 
تنها پذیرش ش��ما مهم نیست 

و نح��وه اق��دام پ��س از آن نیز 
تعیین کنن��ده اس��ت. به همین 
خاطر نگرش خود را نس��بت به 
این مقوله تغییر داده و هیچ گاه 
خود را با فردی دیگر مقایس��ه 
نکنی��د. در واق��ع در مواجه��ه 
با اف��راد دیگر تنها الزم اس��ت 
مواردی را که می تواند به ش��ما 
کم��ک کند م��ورد توج��ه قرار 
دهید. به خاطر داش��ته باش��ید 
که هدف روزانه ش��ما باید بهتر 
شدن نسبت به روز قبل باشد و 

نه رقابت با فرد دیگر. 
5- محدودیت های خود را 

کنار بگذارید
فردی  پیس��توریوس  اس��کار 
اس��ت ک��ه اس��ت ب��ه عن��وان 
س��ریع ترین دونده ب��دون پا در 
جه��ان از او ی��اد می ش��ود. در 
واق��ع وی مهم ترین امکان برای 
دوندگی )پاهای خود( را نداشته 
ب��ا این ح��ال ای��ن محدودیت 
باعث نش��ده اس��ت ک��ه وی از 
رویای خود دس��ت بکشد. همه 
م��ا همین طور هس��تیم. بدون 
تردید هریک از محدودیت هایی 
برخورداری��م و هیچ انس��انی را 
نمی توانید کامل و بی نقص پیدا 
کنید. با این حال این موضوع به 
معنای آن است که باید تالشی 
بیش��تر از س��ایرین انجام دهید 
تا محدودیت ش��ما که ضعف و 
سدی سر را شماست، به خوبی 
پوش��ش یابد. درواقع شما باید 
ج��ای خالی نداش��ته های خود 
را ب��ا چیز دیگری پ��ر کنید  که 
بهتری��ن گزینه در ای��ن زمینه 

سعی و تالش بیشتر است. 
6- جامعه هدف خود را به 

خوبی بشناسید
هی��چ ش��رکتی را نمی توانید 
بیابی��د ک��ه خود را مس��تقل از 
مردم بداند. در واقع ش��رکت ها 
نیازمن��د  خ��ود  بق��ای  ب��رای 
مشتریانی هس��تند که از مردم 
جامع��ه تش��کیل می ش��وند. به 
همین خاطر فردی می تواند در 
این زمین��ه موفق عمل کند که 
به خوبی جامعه خود را شناخته 
باش��د. این موضوع در نهایت به 
ش��ناخت نیازه��ای واقعی افراد 
منج��ر خواهد ش��د. تحت این 
شرایط اگر بتوانید حتی یکی از 
این نیازهای موجود را پاسخگو 
باشید، بدون تردید به موفقیت 

دست پیدا خواهید کرد. 
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بررسی راهکارهای کسب ثروت در سنین پایین

چگونه به میلیاردری جوان تبدیل شویم
دیدگاه

بررسی راهکارهایی که می تواند به کاهش 
هزینه ها کمک کند

چگونه در زمینه مدیریت بودجه 
شرکت موفق عمل کنیم )1(

همواره کاهش هزینه های ش��رکت از جمله خواسته های 
مدیران در راس��تای بهبود وضعیت بودجه است. با این حال 
این موضوع تنها زمانی میس��ر خواهد بود ک��ه راهکارهایی 
برای آن در اختیار داش��ته باشید. بهترین اقدام در این زمینه 
استفاده از نظرات افراد حرفه ای است. بدون تردید این موضوع 
در مقایسه با ایده پردازی، با توجه به اینکه نتیجه بخش بودن 
آن تضمین ش��ده و مورد آزمایش قرار گرفته اس��ت، ریسک 
ب��ه مراتب کمتری در پی خواهد داش��ت که خود موضوعی 
سودمند تلقی می شود. در همین راستا و در ادامه به بررسی 

راهکارهای مفید در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1- انرژی سبز را مدنظر قرار دهید

در یک تعریف کلی انرژی س��بز به منابعی از انرژی گفته 
می شود که در هماهنگی با محیط خود باشند و فرآیند تولید 
آنها آلودگی های زیس��ت محیطی به بار نی��اورد. اگرچه این 
موضوع در ابتدا ممکن اس��ت هزینه بر محسوب شود، با این 
حال توجه به این موضوع ضروری اس��ت که مدیریت درست 
همواره باید نگاهی رو به آینده داشته باشد. بدون تردید منابع 
رای��ج روزی به پایان راه خود خواهند رس��ید و این موضوع 
تحت شرایطی که خود را برای چنین موقعیتی آماده نکرده 
باشید، می تواند زمینه ساز بروز بحران در شرکت شود. تحت 
این ش��رایط میزان هزینه ای که مجبور هس��تید برای بقای 
خود صرف کنید، به مراتب بیش��تر از س��رمایه گذاری حال 
حاضر شماس��ت. با توجه به اهمیت این موضوع دولت ها در 
این زمینه تسهیالتی را مدنظر قرار داده اند تا شرکت ها را به 
استفاده از آن ترغیب کنند. این موقعیت بدون شک زمانی که 
انرژی پاک بتواند جایگاه مناسبی در بین شرکت ها پیدا کند، 
تغییر خواهد یافت و تحت این ش��رایط این شما هستید که 
بازنده میدان و از دست دادن یک موقعیت خوب برای اعمال 
تغییرات الزم خواهید بود. این موضوع در اصل یک پیشنهاد 
نیست و ضرورت هر کس��ب وکاری محسوب می شود. بدون 
تردید با راه اندازی این سیستم ها در مدت کوتاهی تأثیر آن را 
در کاهش هزینه های شرکت مشاهده خواهید کرد که خود 

باعث می شود هزینه صرف شده به خوبی بازگردانده شود. 
2- از فناوری استفاده کنید

ریشه بسیاری از مشکالت شرکت ها در این موضوع است که 
آنها تمایلی به استفاده از فناوری ندارند. در واقع برخی از افراد 
به علت نگرش سنتی خود چندان تمایلی به اعمال تغییرات 
نداش��ته و به نوعی از فناوری گریزان هس��تند. توجه داشته 
باشید که شما در کسب وکار خود تنها نیستید و اگر بخواهید 
به ش��یوه های قدیمی کار را جلو ببرید، نمی توانید در دنیای 
جدید و مدرن امروز موفقیتی را نصیب خود کنید. در همین 
راس��تا بهتر است تمامی سطوح ش��رکت در این زمینه فعال 
باشند. یادگیری عنصر مهم عصر حاضر بوده و افراد در شرکت 
همواره باید خود را به روز نگه دارند. با این حال این موضوع به 
معنای کس��ب اطالعات در تمامی زمینه ها نبوده و الزم است 
افراد زمان خود را صرف مواردی کنند که در کارش��ان کاربرد 
خواهد داشت. همچنین استفاده از اپلیکیشن  و نرم افزارهای 
متعدد را یادگرفته و از آنها برای س��اده تر کردن کارهای خود 
استفاده کنید. برای مثال سفر به کشوری دیگر برای برگزاری 
نشس��تی با مدیران شرکت های مرتبط با حوزه فعالیتی شما، 
اگرچه گامی س��ودمند اس��ت، با این حال این موضوع هزینه 
و وقت زیادی را از ش��ما خواهد گرفت ک��ه می توانید با یک 
تماس تصویری ساده در این زمینه اقدام کنید. مثال ذکر شده 
تنها یک مورد س��اده بوده و کاربرد فناوری های متعدد بسیار 

گسترده تر است که الزم است مورد توجه جدی قرار گیرد. 
3- حمایت از رویدادهای خاص

امروزه عرصه تبلیغات در مرحله ای قرار دارد که با بیشترین 
میزان تنوع مواجه اس��ت. تحت این شرایط اگر بخواهید همه 
روش ها را مورد استفاده قرار دهید، محکوم به صرف هزینه های 
هنگفتی خواهید بود. بدون تردید تمامی هزینه های ش��رکت 
شامل تبلیغات نبوده و نباید خارج از محدوده مشخص شده در 
بودجه عمل کرد. به همین خاطر توصیه می شود بهترین روش 
را برای خود برگزینید. مالک این موضوع باید با توجه به نیاز 
و امکانات ش��ما باشد و همواره قیمت  مالک برتری محسوب 
نمی شود. تحت این ش��رایط امروزه تحلیلگران به این نتیجه 
رسیده اند که بهتر است در زمینه ای تبلیغ کنید که به نوعی 
غیرمس��تقیم و مرتبط با نوع محصول و حوزه کاری تان باشد. 
این موضوع برای مخاطب از ارزش به مراتب بیشتری برخوردار 
خواهد بود. در واقع شما در باقی روش ها تنها به تبلیغ محصول 
خود می پردازید، با این حال حمایت از یک رویداد چیزی فراتر 
از یک تبلیغ خواهد بود و وجهه ش��رکت را در جایگاه رفیعی 
ق��رار خواهد داد. بدون تردید این موضوع منجر به بازگش��ت 
هزین��ه در مدت زمان به مراتب کوتاه تری خواهد ش��د. برای 
مثال در صورتی که در زمینه تولید نوشیدنی فعالیت می کنید، 
با اعالم حمایت از یک فیلم شاخص، قادر خواهید بود حتی در 
سالن های سینما با فروش محصول خود و استقبال احتمالی به 
واسطه تأثیری که فیلم توانسته است در برند شما داشته باشد، 

به سود فوق العاده ای دست پیدا کنید. 
4- برای انجام کارهای کوچک، کارمندانی را استخدام 

کنید که قابلیت انجام بیش از یک کار را دارا هستند
اگرچ��ه برای انجام کارهای مهم ش��رکت نی��از به افرادی 
داریدک��ه کامال در آن زمینه متخصص باش��ند، با این حال 
این موضوع در زمینه کارهای کوچک کامال متفاوت اس��ت. 
درواق��ع اگر بخواهید ب��رای هریک از نیازهای ریز ش��رکت 
فردی را اس��تخدام کنید، به علت هزینه هایی که هر کارمند 
برای ش��رکت به همراه خواهد داش��ت )نظیر بیمه( متحمل 
هزینه های بسیاری خواهید شد.                   ادامه دارد. . . 
www. bplans. com :منبع

 Angelique O'Rourke به قلم
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با صدور پیامی یوم 
اهلل ۲۲ بهمن را تبریک گفت. در پیام وی به این مناس��بت آمده 
است: ایام طلوع چهلمین سال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
 در بهمن ۱۳۵۷، یادآور رهبریهای پیامبرگونه امامی اس��ت که با
دم مس��یحایی خود تغییرات ش��گرفی را در بند بند وجود ملت 
قهرم��ان ایران بوج��ود آورد و یکی از مه��م ترین دگرگونی های 
سیاس��ی تاریخ جهان را رقم زد.  امام )ره( با این حرکت شگرف 
توانس��ت بزرگترین انقالب دینی تاریخ معاصر جهان را رقم بزند 
و ب��ا تقدیم خون هزاران تن از بهترین فرزندان خود، نهال نوپای 
جمهوری اسالمی را آبیاری کند، انقالبی که در آستانه چهلمین 
س��ال خود همانند درخت تناوری به بارنشسته و امیدواری های 
بزرگی در دل ملت های مظلوم و مستضعف عالم برای رهایی از 

سیطره اهریمنی قدرت های مستکبرجهانی بوجود آورده است.  
اینجانب ضمن تبریک فرا رس��یدن ی��وم اهلل ۲۲ بهمن، این روز 
را فرصتی حیات بخش برای حضور حماس��ی و حداکثری آحاد 

ملت ش��ریف ایران در اقصی نقاط کش��ور، برای تجدید میثاق با 
آرمان های رهبر کبیر انقالب، حضرت امام خمینی )ره(، شهدا و 
مقام عظمای والیت حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و اعالم 
انزجار از س��ردمداران نظام کفر جهانی می دانم.  کارکنان غیور 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان در طلیعه ۴۰ سالگی انقالب 
اسالمی ایران نیز، همراه، همدل و هم زبان با ملت شریف ایران، در 
راهپیمایی یوم اهلل بیست و دوم بهمن ماه شرکت کردند و ندای 
عزت، سربلندی، وحدت، مقاومت و مبارزه با فقر و فساد و دشمنان 

انسانیت، اسالم و ایران را سردادند. 
محمود دشت بزرگ
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

تبریز - لیال پاش�ائی- طی مراسمی از ادارات برتر و برگزیدگان 
طرح تکریم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل، 
اعضای هیات مدیره وهیئت رئیسه و اعضای کارگروه طرح تکریم ارباب 
رجوع این شرکت تجلیل بعمل آمد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
در این مراسم مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تقدیر از تالش های 
مس��تمر مجموعه کارکنان ش��رکت اظهار داشت: تحقق و دستیابی 
به برنامه های پیش بینی ش��ده و وظایف محوله در راستای رسیدن 
به اهداف س��ازمانی در گرو پش��تکار، همدلی و هم افزایی و خدمت 
بی منت به ارباب رجوع می باش��د  .س��یدرضا توحیدی افزود: تکریم 
ارباب رجوع  از مهمترین شاخصه های مورد بقای سازمان ها محسوب 
شده و طرح تکریم ارباب رجوع می تواند به عنوان بخشی از فرهنگ 
سازمانی  در اهداف سازمان اثرگذار باشد. وی همچنین حفظ کرامت 
انسانی و انجام صادقانه خدمت برای ارباب رجوع و داشتن حسن رفتار 

در برخ��ورد با ارباب رجوع و رعایت دقیق  قوانین و مقررات در انجام 
امورات جاری مراجعین را مورد تاکید قرار داد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان به سه  فاکتور مهم صحت، سرعت و دقت در ارائه خدمات بهینه 
به مردم اش��اره کرد و افزود: بایستی با تغییر فرآیندها در کوتاه ترین 

زمان به مردم ارائه خدمات دهیم. وی نظرس��نجی از مردم را ضروری 
دانست واضافه کرد: بایستی ضمن نظرسنجی از مردم همسو با نیاز آنها 
نسبت به ارائه خدمات پرداخت. همچنین در این مراسم، رئیس روابط 
عمومی و دبیر طرح تکریم به بیان نکاتی درخصوص طرح تکریم ارباب 
رجوع پرداخت و بر اهمیت مدیریت رسیدگی به شکایات شرکت گاز 
اس��تان در جهت بهبود و اص��الح فرآیندهای کاری به منظور ارتقای 
رضایتمندی مش��ترکین تاکید کرد. وی افزود: منتخبین ادارات برتر 
در زمینه س��نجش میزان رضایت  بر اساس نتایج و تحلیل موسسه 
تحقیقاتی دانشگاه تبریر بوده و همچنین ارزیابی کارکنان برتر بر اساس 
فرم ارزیابی شاخص های طرح تکریم  از سوی روسای واحدها و کمیته 
طرح تکریم بوده اند. الزم به ذکر است در پایان این مراسم به ادارات 
برتر و برگزیدگان و بازرسان طرح تکریم لوح تقدیر و هدایایی به رسم 

یادبود توسط مدیرعامل شرکت گاز استان اهدا گردید.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در مراسم تجلیل از برگزیدگان طرح تکریم :

بقای سازمان ها در گرو تکریم ارباب رجوع است

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به مناسبت یوم اهلل ۲۲ بهمن 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گلستان گفت: در ایام ا... دهه فجر ۳8 پروژه بهسازی و 
روکش آسفالت، سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور، سامانه توزین در 
حال حرکت)wim( و پلهای عابر پیاده در محورهای مواصالتی استان 
گلستان با اعتبار بالغ بر ۱۳۵۰۰۰ میلیون ریال به بهره برداری خواهند 
رسید.مهدی میقانی با اعالم این خبر گفت: با هدف بهبود شاخص های 
ایمنی در جاده های اس��تان و کاهش میزان تخلفات سرعت و سوانح 

رانندگی، ۱6 سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای 
مواصالتی با اعتبار بالغ بر ۳۲۰۰۰ میلیون ریال احداث خواهد شد که 
تاکنون ۲۰ سامانه به بهره برداری رسیده است.وی در ادامه از احداث 
9 دستگاه پل عابر پیاده با سرمایه گذاری بالغ بر ۱8۰۰۰ میلیون ریال 
جهت تسهیل در تردد عابران پیاده و کاهش تلفات جاده ای خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان گلستان لکه گیری، 
روکش آسفالت و بهسازی ۴۵ کیلومتر از محورهای مواصالتی استان با 

اعتبار بالغ بر۷6۵۰۰ میلیون ریال را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری 
در ایام ا... دهه فجر عنوان نمود.میقانی با توجه به احداث سامانه توزین 
در ح��ال حرکت در محور گرگان- علی آباد افزود: از جمله پروژه های 
حوزه ITS نصب سامانه های توزین در حال حرکت یا WIM می باشد 
که هم اکنون در حال احداث آن با اعتبار بالغ بر 8۵۰۰ میلیون ریال می 
باشیم که در حال حاضر یک سامانه دیگر در محور علی آباد- گرگان به 

بهره برداری رسیده است.

احداث و بهره برداری 38 پروژه در محورهای مواصالتی استان گلستان با اعتبار بالغ بر 135000 میلیون ریال

کاویانی شهردار اندیشه خبر داد
رونق دادن به ورزش شهر اندیشه از اولویت های مهم و اساسی شهرداری است

اندیش�ه- خبرنگار فرصت امروز- جمعی از بانوان ورزش دوست و مربیان 
ورزش های همگانی با بهروز کاویانی شهردار اندیشه دیدار کردند به گزارش روابط 
عمومی شورا و شهرداری اندیشه، در این دیدار، بانوان حاضر در جلسه، در خصوص 
ورزش همگانی و صبحگاهی، مس��ائل و درخواست هایی را مطرح کردند که در 
پی آن، کاویانی ضمن تأکید بر اهمی��ت و جایگاه ویژه ورزش، گفت: رونق دادن 
به ورزش شهر اندیشه از اولویت های مهم و اساسی شهرداری است وی افزود: با 
پیگیری های مکرر شهرداری در راستای ارتقاء سالمت و روحیه نشاط شهروندی، 
شورای اسالمی مصوبه مربوطه را تصویب نموده که طی آن، تعداد حوزه های ورزش صبحگاهی در سطح شهر اندیشه 
به 8 نقطه افزایش داده خواهد شد کاویانی همچنین خاطرنشان کرد: ورزش همگانی و صبحگاهی، به هیچ وجه نباید 
تعطیل ش��ود و ش��هرداری اندیشه در این مسیر، از هرگونه مساعدتی دریغ نخواهد کرد  و حتی در فصل سرما جهت 
رفاه حال شهروندان محترم، سالن های ورزشی و سرپوشیده شهرداری جهت ادامه ورزش صبحگاهی در اختیار مربیان 

مجرب و مردم ورزشکار و ورزش دوست، قرار داده شده است.

شهردار قدس: 
امتیازات خوبی از اداره راه آهن کل کشور به نفع شهر گرفته شده است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قدس گفت : طبق توافقات انجام شده 
با  راه آهن کل کش��و س��ه دستگاه پل مکانیزه عابر پیاده در این محور نصب و یک معبر 
 چهار و نیم متری از فاصله دیوار تا ساختمان ها ایجاد می شود. مسعود مختاری درخصوص
روان سازی بار ترافیک در سطح شهر قدس اظهار داشت:با تالش مجموعه شورای اسالمی 
ش��هر و ش��هرداری قدس اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است . وی افزود: یکی 
از مش��کالتی که منطقه همواره با آن مواجه بوده و جلس��ات مکرری با حضور فرماندار 
شهرستان،مدیریت شهری قدس، مسئولین راه آهن استان و کشور در این خصوص برگزار شده معضل خط راه آهن 
عبوری از این شهر است که در بازدید میدانی انجام شده مسئولین راه آهن کشوری، نماینده فرمانداری و ریاست شورا 
شهر طی هفته گذشته ، مشکالت بوجود آمده برای شهروندان مطرح و در حال حاضر هم به دنبال این هستیم راه 
آهنی که قرار است چهار خط آن از این شهرستان عبور و به همه مردم کشور سرویس بدهد، کم ترین مشکالت را برای 
شهرقدس داشته باشد  و شهروندان بتوانند از امکانات خود به نحو احسنت استفاده کنند.  شهردار قدس گفت: طبق 
توافقات انجام شده با  راه آهن کل کشو سه دستگاه پل مکانیزه عابر پیاده در این محور نصب و یک معبر چهار و نیم 
متری از فاصله دیوار تا ساختمان ها ایجاد می شود. همچنین زیر گذر تقاطع تولید گران و تقاطع غیر هم سطح سرخه 
حصار با هزینه راه آهن کل کشور مناسب سازی خواهد شد. مختاری تصریح کرد: تالش مجموعه شهرداری و مسئوالن 
شهرستان باعث شد امتیازات خوبی از راه آهن به نفع شهر گرفته شود، هر چند می دانیم مشکالت بسیار گسترده تر و 
بیش تر از این هاست؛البته  باید این موضوع را مد نظر داشت  که  راه آهن یک زمانی در این محل احداث شده و مردم 
آمدند نزدیک آن خانه هایشان را ساختند و ما باید به سمتی برویم  که مردم کم ترین آسیب را از این بابت ببینند. وی 
در پایان یادآور شد : ریاست شورای اسالمی شهر  و بنده بعنوان شهردارقدس به اهالی آن منطقه این قول را می دهیم 
که حتی اگر راه آهن قبول کند در حریم خودش نسبت به خرید امالک اقدام کند، شهرداری هم حاضر است بعضی 
هزینه ها را تامین نماید  تا مردم بتوانند از کنار حریم راه آهن جدا شوند و یک معبر مناسب و حداقل ۱۲ یا ۱6 متری 
در دو طرف ریل راه آهن احداث ش��ود ، مش��روط به این که راه آهن جمهوری اسالمی ایران مقدار اعتباری را که در 
این زمینه  تخصیص می دهد را بصورت شفاف مشخص کرده  تا شهرداری هم در این زمینه کمک هایی را ارائه کند.
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دادسان سامانه درخواست خدمات حقوقی است. 
افرادی که نیاز به وکیل برای تنظیم قرارداد، مش��اوره 
و ی��ا وکالت دارند، کافی اس��ت مش��کل حقوقی خود را 
در دادس��ان ثبت کنند تا نظرات حقوقی وکال را رایگان 
دریاف��ت کنن��د. وکالیی ک��ه از طرف دادس��ان معرفی 
می ش��وند، در ح��وزه آن مش��کل با تجرب��ه و متخصص 
بوده و افراد می توانند وکال را از لحاظ رزومه و دس��تمزد 

مقایسه کنند. 

تیم های بازاریابی و فروش در هر ش��رکتی، مراحل 
نهایی عرضه محصول را مدیریت می کنند. ارتباط این 

دو تیم برای بهبود فروش، حیاتی است. 
یک��ی از اتفاق��ات مرس��وم در ش��رکت های بزرگ، 
اس��تقالل بیش از اندازه تیم ها و فاصل��ه گرفتن آنها 
از یکدیگر است. اصطالحی که در این مواقع استفاده 
می شود، تشکیل س��یلو نام دارد. معنای اصطالح این 
اس��ت که تیم ه��ا به مرور فرهن��گ و روش مخصوص 
خود را به کار می گیرند و حتی از اش��تراک اطالعات 
با دیگ��ر دپارتمان ها خ��ودداری می کنند. آموزه های 
سنتی مدیریت، از بین بردن این سیلوها و دیوارهای 
فرض��ی را پیش��نهاد می کنند، حال آنکه بس��یاری از 
آموزه های س��نتی قابل نقد ش��دن و تغییر هس��تند. 
روش های مدرن پیشنهاد می کنند که تیم ها استقالل 
کل��ی خود را حفظ کنن��د، روی مواردی که تخصص 
دارند متمرکز ش��وند و مدیران نیز برای حل مش��کل 
گفته ش��ده، پلی بین این دپارتمان های مستقل ایجاد 

کنند. 
دپارتمان ه��ای ف��روش و بازاریابی، بخش های مهم 
ه��ر س��ازمانی در سلس��له مراتب طراح��ی و عرضه 
محصول هس��تند. تیم های آنها بای��د تخصص کافی 
و البته همکاری خوبی با یکدیگر داش��ته باشند. این 
دو دپارتمان در تمامی س��ازمان ها برای آسان س��ازی 
رس��یدن به اهداف بلندمدت تش��کیل می ش��وند، اما 

قطع��ا روش کاری متفاوت و فرهن��گ خاص خود را 
دارند. 

ب��ه ه��ر ح��ال به منظ��ور افزای��ش س��وددهی در 
طوالنی م��دت، ای��ن دو تیم باید ارتباطی مناس��ب با 
یکدیگر داشته باشند. بس��ته به ابعاد شرکت، ارتباط 
این تیم ها متفاوت خواهد بود. در شرکت های کوچک 
می توان با جلس��ات س��اده توفان ذهنی، این ارتباط 
را برقرار ک��رد، اما زمانی که صحبت از س��ازمان های 
گسترده با تیم های بزرگ می شود، این ارتباطات باید 
منظم تر و حرفه ای تر شوند. برای ایجاد ارتباط مفیدتر 
در س��ازمان هایی با هر ابعاد، می توان با بهینه س��ازی 

عوامل زیر به نتایج مثبت رسید. 
زمان بندی

داده ه��ا و اطالع��ات در عصر ام��روز، باارزش ترین 
دارایی های هر کس��ب وکاری هس��تند. این اطالعات 
تا زمانی مفید هس��تند که در زمان مناس��ب ردوبدل 
ش��وند. به عبارتی اطالعات کهنه هیچ س��ودی برای 
شرکت نخواهند داشت. ایجاد زمان بندی منظم برای 
جلسات هم اندیشی تیم ها، تبادل به موقع اطالعات را 
تضمین می کند. البته ظرفیت های الزم برای برگزاری 
جلسات اورژانسی و تبادل اطالعات لحظه ای نیز باید 

در نظر گرفته شوند. 
ابزار

انتخاب ابزار مناسب برای ارتباط تیم ها به فرهنگ 

سازمان وابسته است. مدیر شرکت با توجه به نیازهای 
زمانی و مکانی، باید ابزارهای سنتی یا مدرن مناسب 
را ب��رای ارتباط تیم ها انتخاب کن��د. فراموش نکنید 
اطالعاتی که تبادل نش��ود، هیچ ارزش��ی ندارد، پس 
تنه��ا به جمع آوری و مستندس��ازی آنها اکتفا نکنید. 
ابزار مناس��ب مانند اسلک، ترلو یا هر ابزار دیگر را به 

سرعت انتخاب کنید و به کار بگیرید. 
محتوا

محتوای جلس��ات تبادل اطالعات بسیار مهم است. 
این هنر مدیران تیم هاس��ت که محتوای مناس��ب را 
ب��رای جلس��ات تبادل اطالع��ات آماده کنن��د. قطعا 
محتوای زیادی از اطالعات هر تیم قابل تولید اس��ت، 
اما محتوایی که قرار اس��ت در جلسه مشترک با تیم 
دیگر ارائه ش��ود، باید با هوشمندی انتخاب شود. این 
محتوا بای��د عالوه بر تخصصی و حرفه ای بودن، برای 

تیم مقابل قابل فهم باشد. 
در نهایت پیش��نهاد می ش��ود اگر می خواهید از 
نظ��رات و اطالع��ات هر دو تیم ف��روش و بازاریابی 
به بهترین نحو اس��تفاده کنید، پل های ارتباطی را 
با اس��تفاده از موارد گفته شده بسازید. این موارد را 
می توان مواد اولیه پل ها دانست که با هنر مدیریت 
و با توجه به فرهنگ س��ازمانی، توسط مدیر بهینه 

می شوند. 
INC/zoomit :منبع

افزایش ارتباط مؤثر بین تیم های بازاریابی و فروش

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 906 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نام تجاری برای کسب وکار با نام 
تجاری برای محصوالت متفاوت اس��ت. در بس��یاری از 
مواقع این دو نام یکی هستند و در مواقعی هم متفاوت. 
بنابراین اشکالی ندارد که شما محصوالت خود را با نام 
تجاری جدید به ب��ازار عرضه کنید. به ویژه آنکه مدت 
زمان زیادی از تولد کسب وکار شما نگذشته است  اما در 
این مسیر توجه به چند نکته بسیار مهم است. نخست 
آنکه یک برنامه مش��خص برای کس��ب وکارتان تعیین 

کنید. ببینید دقیقا قرار اس��ت در وضعیت ایده آل چه 
کار کنید و چه محصوالتی به بازار عرضه کنید. در این 
ش��رایط به نحو مطلوب تری می توانید برای محصوالت 
و کس��ب وکارتان نام یا نام های تج��اری انتخاب کنید. 
دوم آنک��ه ت��الش کنید ضمن اس��تقالل ن��ام تجاری 
محصوالت و نام تجاری کس��ب وکارتان، یک وابستگی 
و ارتباط پنهان یا حتی آش��کار بین ای��ن نام ها وجود 
داشته باشد. در این شرایط می توانید در مواقعی از این 
ارتباط برای تقویت و توس��عه سریع تر کارتان استفاده 
کنید. برای مثال ممکن است یک کلمه کلیدی یا یک 

موضوع محوری در این نام ها وجود داش��ته باش��د که 
یکدیگر را تداعی کنند.  سوم آنکه اگر کسب وکار شما 
دارای ش��عار مشخصی اس��ت، محصوالت می توانند با 
ش��عارهای مناسب و مرتبط وابس��تگی را نشان دهند. 
حتی محصوالت می توانند ش��عار خاص خود را داشته 
باش��ند و در تبلیغات شعار کسب وکار هم وجود داشته 
باشد. البته هرکدام از این موارد باید بررسی شوند و به 
دقت مورد اس��تفاده قرار گیرند. کاری که برای یک نام 
تجاری در یک زمان مناس��ب است، ممکن است برای 

دیگری یا در زمانی دیگر مناسب نباشد.

تغییر نام تجاری 

پرسش: چند وقت پیش یک نام تجاری را برای کسب وکارم انتخاب و ثبت کردم. حاال می خواهم محصوالتی را به بازار ارائه 
بدهم  اما از نامی که انتخاب کرده ام، راضی نیستم. می توانم این محصوالت را با نام جدیدی ارائه کنم یا دچار مشکل خواهم شد؟ کلینیککسبوکار

چه زمانی از روز بهره وری بیشتری 
دارید

ش��ناخت عادات زمانی خواب و س��یکل انرژی، به شما 
کم��ک می کند برنامه ری��زی و زمان بن��دی مؤثرتری برای 

کارهای شخصی و وظایف شغلی تان داشته باشید. 
آیا ح��س می کنید در تم��ام ط��ول روز، از انرژی کافی 
برخورداری��د؟ ی��ا فکر می کنی��د در به کارگی��ری حداکثر 
پتانس��یل خود، با مشکل مواجهید؟ دنیل پینک، نویسنده 
کت��اب »چه زمان��ی: اس��رار علمی زمان بن��دی صحیح«، 
می گوید راز مهم بهره وری این اس��ت که کار درست را در 
زمان مناسب انجام دهید. او در این کتاب می نویسد: به هر 
دلیلی، ما سؤال »چه زمانی« را به اندازه »چگونه، چطور، چه 
کسی« جدی نمی گیریم. ما می دانیم باید چه کارهایی انجام 
دهیم، حتی یک لیست وظایف روزانه نیز تنظیم می کنیم. 
ما می دانیم چه کسی مس��ئول چه وظایفی است و بخش 
منابع انسانی س��ازمان باید روی چه اولویت هایی متمرکز 
ش��ود. می دانیم کارها باید به چه شیوه ای اجرا شوند، ولی 
زمان همیش��ه اولویت بعدی است، زیرا به راحتی و قابلیت 

دسترسی سوژه ها فکر می کنیم. 
مس��ئله »چه زمانی« درس��ت به اندازه »چه کس��ی« و 

»چگونه« اهمیت دارد. 
ساعات زیستی خودتان را بشناسید

هر یک از ما، از الگویی شخصی مبتنی بر چرخه زیستی 
و ریتم ش��بانه روزی مان برخورداریم که روی فیزیولوژی و 
روان شناس��ی ما تأثیر می گذارد. به عقیده پینک، انسان ها 
برحس��ب کرونوتایپ )ع��ادات زمانی خواب( به س��ه گروه 

تقسیم می شوند: 
- پرندگان صبح؛ یا افرادی که صبح زود بیدار می شوند

- جغدها؛ افرادی که شب تا دیروقت بیدارند
- پرندگان س��وم؛ اف��رادی که جایی بین ای��ن دو گروه 

هستند
س��اعتی را که معموال به خواب می روید و ساعتی که از 
خواب بیدار می شوید، یادداشت کنید. بعد، نقطه میانی آنها 
را پیدا کنید. اگر جواب ش��ما بین س��اعت یک تا ۳ صبح 
است، جزو ۱۴درصد از مردمی هستید که در گروه پرندگان 
صبح قرار دارند. اگر پاس��خ بین ۶ صبح تا ظهر است، جزو 
۲۱درصد از مردمی هس��تید که گروه جغدها را تش��کیل 
می دهند. اگر هم نقطه میانگین بین س��اعت ۴ تا ۶ صبح 
اس��ت، در گروه پرندگان س��وم قرار دارید که ۶۵درصد از 
مردم را تش��کیل می دهند.  آگاهی از اینکه در چه گروهی 
ق��رار دارید به ش��ما کمک می کند مراح��ل کارایی زمانی 
روزتان را تش��خیص بدهید: اوج، ف��رود و بهبودی. همه ما 
این س��ه مرحله را در طول روز تجربه می کنیم، اما افرادی 
که در گروه جغدها ق��رار دارند این مراحل را برعکس طی 
می کنند؛ یعنی: بهبودی، فرود و اوج.   اگر هر وظیفه را به 
زمان درست موکول کنید، کارایی خود را افزایش می دهید. 
درواقع »زم��ان« حدود ۲۰درصد واریان��س روی عملکرد 
بهینه شما به وجود می آورد. معموال سیکل عملکرد بین ۹۰ 
تا ۱۲۰ دقیقه است، ولی اگر به ریتم انرژی خود توجه کنید، 
می توانید نگاه دقیق تری به بهره وری خود داش��ته باش��ید.  
پینک توصیه می کند ک��ه هر ۹۰ دقیقه، انرژی خودتان را 
چک کنید. به این موضوع توجه کنید که مشغول انجام چه 
کاری هستید. سپس به س��طح حساسیت ذهنی و انرژی 

فیزیکی خود، از یک تا ۱۰ نمره دهید. 
افرادی که در گروه پرن��دگان صبح قرار دارند، به منظور 
ماکزیم��م ک��ردن کارایی خود بای��د کاره��ای تحلیلی و 
تصمیم گیری ها را به صبح زود موکول کنند، یعنی زمانی که 
نقطه اوج نمودار انرژی آنها محسوب می شود. کارهایی که 
به بینش و خالقیت بیشتری نیاز دارند، باید اواخر بعدازظهر 
و اوایل عصر انجام شوند، یعنی زمانی که روی نمودار از نقطه 

مینیمم دوباره به سمت باال حرکت می کنیم. 
اف��رادی که در گروه جغدها قرار دارند، باید به ش��یوه ای 
برنامه ری��زی کنند که وظایف تحلیلی و تصمیم گیری ها را 
اواخر بعدازظهر و اوایل عصر و وظایف خالقانه را صبح انجام 
دهند. پرندگان سوم باید وظایف تحلیلی و تصمیم گیری ها 
را در فاصل��ه صبح زود تا نیمروز و کارهای خالقانه را اواخر 

بعدازظهر و اوایل عصر انجام دهند. 
اگر مشخص نیس��ت چه زمانی وظایف مهم تری به شما 
محول می شود، بازهم نگران نباشید. پینک پیشنهاد می کند 
که روی وظایف و اتفاقات جانبی کار کنید، زیرا همین امر 
هم تغیی��رات زیادی در زندگی ش��ما به وج��ود می آورد. 
به عنوان  مثال اگر یک پرنده صبح هستید و متوجه می شوید 
که امروز صبح، یک س��اعت وقت آزاد دارید، به جای اینکه 
این زمان را با کارهای اداری مثل ایمیل زدن هدر دهید، به 

مهم ترین اولویت های کاری مشغول شوید. 
کرونوتایپ چه مفهوم و ارزشی برای شرکت ها دارد؟ 

ب��ه عقیده پینک، کارفرمایان تا ح��دی وظیفه  دارند که 
مش��خص کنند چ��ه  کاری در چ��ه زمانی انجام ش��ود. او 
می گوید: برنامه ریزی زمانی، باید یک مس��ئله استراتژیک 
تلقی ش��ود نه ی��ک موضوع اداری. مدی��ران باید به عادات 
زمانی کارمندان شان توجه کنند. به عنوان  مثال یک زنجیره 
خرده فروشی که از س��اعت ۹ صبح تا ۹ شب کار می کند، 
بهتر است مسئولیت کارمندان را برحسب کرونوتایپ آنها 
تعیی��ن کند.  بای��د اطمینان حاصل کنید ک��ه کارمندان، 
کار درس��ت را در زمان درس��ت انجام می دهند. همانطور 
که پینک توضیح می دهد: اگ��ر می دانید که کارمندان تان 
س��اعات صبح به اوج بهره وری خود می رس��ند، بهتر است 
س��اعت ۹ و نیم صبح را به یک جلسه بی اهمیت اختصاص 
ندهید یا ساعت ۲ بعدازظهر در مورد مسائل مهم محصول 
جدید با آنها گفت وگو نکنید. هر یک از این جلسات، ساعات 
مخصوص و مناسب خودش را می طلبد.  و در آخر، توصیه 
می کنیم هرماه یک روز ب��ه کارمندان تان اجازه بدهید که 
طبق برنامه ترجیحی خودشان، کارهای شان را انجام دهند. 
درعین حال به یاد داشته باشید که آگاهی از کرونوتایپ، 
به این معنی نیست که عملکرد هر روز شما عالی و بی نقص 
خواهد بود، ولی اگر سعی کنید کارهای درست را در زمان 
مناس��ب اجرا کنید، گام مهمی به س��مت حداکثر کردن 

بهره وری، خالقیت و آسایش خودتان برداشته اید. 
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ایستگاه فضایی بین المللی به 
بخش خصوصی واگذار می شود؟ 

حدودا یک ماه پیش ورج گزارش داد که دولت ترامپ 
در حال آماده س��ازی برای پایان دادن به حمایت مالی از 
ایستگاه فضایی بین المللی تا سال ۲۰۲۵ میالدی است. 
حاال واشنگتن پست مدعی شده به گزارشی داخلی از 
ناس��ا دس��ت پیدا کرده که از تمایالت این سازمان برای 
خصوصی سازی ایس��تگاه فضایی بین المللی بعد از اتمام 

بودجه اش در سال ۲۰۲۴ خبر می دهد. 
البته طب��ق گزارش مذکور قطع بودجه این ایس��تگاه 
به معنای پایان فعالیت آن تا س��ال ۲۰۲۵ نیس��ت، بلکه 
حکای��ت از آن دارد که واگ��ذاری اش به بخش خصوصی 
ب��رای ادام��ه فعالی��ت، یک��ی از گزینه ه��ای پیش روی 

سیاستمداران آمریکایی است. 
در این سند همچنین ذکر شده که سازمان فضایی آمریکا 
در نظ��ر دارد تالش هایش را روی گس��ترش همکاری های 
تجاری اش با ش��رکت های دیگ��ر متمرکز کند تا در نهایت 
زمینه برای واگذاری اختیارات این ایس��تگاه به غیر فراهم 
شود. در همین راستا نیز کاخ سفید فرآیند تحلیل بازار را بر 
عهده خواهد گرفت و از بخش خصوصی درخواست کرده تا 

برنامه های خود را ارائه کنند. 
ناس��ا در نظر دارد درخواس��ت بودجه م��ورد نیاز خود 
را منتش��ر کن��د ک��ه طب��ق گزارش ه��ای دربرگیرنده 
پیش��نهاداتی برای کاهش هزینه ها خواهد بود و چه بسا 
یکی از پیش��نهادات واگذاری مدیریت ایس��تگاه فضایی 

بین المللی به بخش خصوصی باشد. 
مقامات رس��می کنگره اما با رد این گزارش��ات اظهار 
کرده اند ک��ه چنین اقدامی منافع بخش های خصوصی و 
دولتی آمریکا در حوزه فضایی را به خطر خواهد انداخت. 
با این حال اما برنامه مذکور در اصل پیرو همان انتظاراتی 
اس��ت که همه در مورد آینده این ایس��تگاه دارند، یعنی 
همزمان با معطوف ش��دن توجه ناس��ا ب��ه ماموریت به 
س��مت ماه و مریخ، منافع تجاری به عاملی برای تفویض 

اختیارات این پایگاه به دیگری بدل می  شوند.
ای��االت متح��ده آمریکا سال هاس��ت که ت��الش دارد 
تصمیم گیری درس��تی در مورد آینده ایس��تگاه فضایی 
بین الملل��ی انج��ام دهد. در س��ال ۲۰۱۴ می��الدی نیز 
دول��ت اوبام��ا و کنگره آمریکا دوران پش��تیبانی مالی از 
این ایس��تگاه را تا سال ۲۰۲۴ میالدی تمدید کردند، اما 
سرنوشت آن بعد از این بازه در هاله ای از ابهام باقی ماند. 
خصوصی سازی این ایستگاه گزینه ای بود که از جانب 
یکی از زیرکمیته های فضایی کنگره مطرح ش��د و در آن 
زمان حامیان این طرح مدعی بودند که انتقال مسئولیت 
ای��ن نهاد ب��ه بخش خصوص��ی موجب اس��تمرار یافتن 
فعالیت های آن می ش��ود.  با این حال اما مقامات رسمی 
صنعت مدعی هس��تند که باید تا س��ال ۲۰۲۸ میالدی 
تخصیص بودجه به این پای��گاه ادامه پیدا کند. عالوه بر 
این، با وجود آنکه هم اکنون ش��رکت های خصوصی نظیر 
اس��پیس اکس پروازهایی را به سمت این ایستگاه انجام 
می دهند، اما بعید به نظر می رس��د که صنعت خصوصی 

بتواند کنترل کامل این ایستگاه را در دست بگیرد. 

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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