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تکلیف بنزین در بودجه سال آینده چه می شود؟

پیشنیازهای
بودجه۹۹

فرصت امروز: مقدمات برای ارائه بودجه سال ۱۳۹۹ تا موعد قانونی فراهم شده و اکنون بودجه نویسان به دنبال نهایی کردن الیحه 
بودجه شرکت های دولتی برای ارائه در نیمه آبان ماه برای اولین بار هستند. آخرین پیگیری ها در رابطه با وضعیت تدوین الیحه بودجه 
سال آینده نشان می دهد تقریبا جلسات اصلی در سازمان برنامه و بودجه به پایان رسیده و اکنون کمیته بازبینی هزینه ها در حال 
بررسی است. از سوی دیگر به زودی تنظیم تبصره ها و در ادامه احکام بودجه نیز آغاز خواهد شد. اما این روزها سازمان برنامه و بودجه 
تدوین الیحه بودجه ش��رکت های دولتی را در اولویت کاری دارد، چراکه امس��ال برای اولین بار قرار است بودجه شرکت های دولتی 

حدود یک ماه زودتر از بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود و با همکاری دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد...

4 سیگنالی که رئیس کل بانک مرکزی به بازار ارز داد

محرک های کاهش نرخ دالر
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از شکست فشار حداکثری ترامپ تا بهبود یک پله ای در شاخص »سهولت کسب وکار«

چند روایت معتبر درباره اقتصاد ایران

چرا استارت   آپ ما نظر دیگران را جلب نمی کند؟
تفکر کارآفرینانه چه ویژگی هایی دارد؟

دالیل اهمیت اینفوگرافی ها 
برندسازی های اجتماعی به صورت گام به گام

ضد تبلیغ: اقدامی هوشمندانه یا خطایی ناپسند
تاثیر هوش مصنوعی بر مدیریت ارتباط با مشتری
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گوگل مدیر اجرایی پیشین 
مایکروسافت را به عنوان 

قائم مقام G Suite استخدام کرد

یادداشت
 معضلی به نام
اطاله دادرسی

ب��ا  مص��ادف  آبان م��اه  اول 
تصویب اولین قانون اس��تقالل 
کان��ون کارشناس��ان رس��می 
دادگس��تری در س��ال ۱۳۵۸ 
توس��ط ش��ورای عالی انقالب 
اس��المی اس��ت و به ن��ام روز 
کارش��ناس نام گ��ذاری ش��ده 
اس��ت. به طور قطع در مس��یر 
هم��کاری  عدال��ت،  اج��رای 
قضایی  نظ��ام  با  کارشناس��ان 
است،  اهمیت  قابل  مس��اله ای 
اما در بس��یاری م��وارد، اطاله 
دادرسی را می توان معضلی در 

نظام قضایی دانست.
مس��اله اطال��ه دادرس��ی از 
مهم ترین معضالت نظام قضایی 
اس��ت که فشار کاری قضات را 
افزای��ش داده و رون��د احقاق 
ح��ق را به تاخی��ر می اندازد و 
تاخی��ر در این ام��ر را می توان 
ب��ه نوعی، بی عدالتی دانس��ت. 
در این می��ان توجه به جایگاه 
نظری��ه کارشناس��ی نیز امری 
مهم اس��ت؛ چراکه اگر نظریه 
کارشناسی بدون استدالل و یا 
با اس��تدالل ضعیف ارائه شود، 
بدیهی اس��ت که در این نظریه 
اغ��راض گوناگون��ی را می توان 
مس��تتر کرد و تضییع حقوق و 
همچنین اطاله دادرس��ی را در 

پی خواهد داشت.
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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جنبش عدم تعهد به پش��توانه  جمعیت فراوان و قلمرو وسیع 
و ب��ا توج��ه به آرای خود در مجام��ع بین المللی، می تواند قطب جدی��دی از قدرت را در جهان 
چندقطب��ی آینده پایه گ��ذاری کند، گفت نیل به این هدف، نیازمن��د درک واقعیت های جدید 

منطقه ای و بین المللی و به کارگیری ابزارها و امکانات نوین جهان امروز است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، متن س��خنان حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 
روحانی در اجالس س��ران عدم تعهد در باکو  به این ش��رح است: »در آغاز الزم می دانم مراتب 
قدردانی خود را از آقای الهام علی اف، رئیس جمهور کشور همسایه و برادر، جمهوری آذربایجان 
ب��ه خاطر برگزاری ش��کوهمند این اج��الس و مهمان نوازی های گرم و صمیمان��ه، ابراز نمایم. 
همچنی��ن از جمه��وری بولی��واری ونزوئال و رئیس جمهور م��ادورو، برای تالش ه��ا و اقدامات 

ارزشمندشان در دوره ریاست، تشکر می نمایم.
با فروپاش��ی نظام دوقطبی در عرصه  بین المللی، ایاالت متحده تالش کرد با ش��عار نظم نوین 
جهانی، یک نظام تک قطبی و س��لطه گرایانه  را به اتکای قدرت نظامی و اقتصادی و رس��انه ای 
خود بر جهان تحمیل کند. در مقابل، جنبش عدم تعهد تالش مش��ترک خود را جهت مقابله با 

یک جانبه گرایی در نظام بین المللی متمرکز کرد.
ابزارهایی که آمریکا برای تحقق نظام تک قطبی به کار گرفت، عمدتاً به ضد آن تبدیل شد. در 
عرصه  اقتصاد، توس��عه  تجارت آزاد در جهان عماًل زمینه را برای رش��د کشورهای درحال توسعه 
و ظه��ور قدرت های جدی��د اقتصادی و تکنولوژیک در جهان فراهم ک��رد؛ به گونه ای که امروزه، 

هژمونی آمریکا را در عرصه اقتصاد و تکنولوژی به طور جدی به چالش کشیده است.
در عرصه نظامی، آمریکا برای ادامه سلطه  خود، جنگ های بزرگ و خانمان سوزی در مناطق 
مختل��ف جهان، به ویژه غرب آس��یا به راه انداخت و صدها هزار کش��ته و ه��زاران میلیارد دالر 
خس��ارات را به ملّت ه��ای منطقه تحمیل کرد. این جنگ ها، آت��ش فرقه گرایی و افراطی گری و 
تروریس��م را در منطقه و جهان برافروخت؛ آتش��ی که زبانه های آن، تا ده ها سال گریبان مردم 
دنی��ا را رها نخواهد ک��رد. با این حال، ناتوانی تجاوزگران در تحقق اهداف خود در کش��ورهای 
اشغال ش��ده، س��بب شکسته شدن هیمنه نظامی و سیاس��ی آمریکا در عرصه بین المللی شده و 

اعتماد به نفس کشورهای مستقل را، برای پیگیری حقوق و منافع خود افزایش داده است.
طی این دوران، نارضایتی مردم آمریکا از قربانی شدن هزاران جوان آمریکایی و صرف هزاران 
میلیارد دالر از منابع عمومی در جنگ های بی حاصل و از میان رفتن صدها هزار شغل و گسترش 
نابرابری و فقر در اثر موج جهانی س��ازی اقتصاد، روزبه روز گس��ترش یافته است. کاهش شدید 
اعتماد عمومی به نظام سیاسی، احزاب و نخبگان حاکم در این کشور، در نهایت منجر به ظهور 
عده ای در عرصه سیاس��ی این کشور ش��د که سیاس��ت های آنان، آغاز پایان هژمونی آمریکا و 

نظام تک قطبی است.
این اجالس در ش��رایطی برگزار می ش��ود که جهان به س��رعت در حال گذار به س��وی نظام 
چندقطبی  اس��ت. در این عرصه پیچیده، خشونت و درگیری در مناطق مختلف رو به گسترش 
اس��ت؛ حاکمیت ملی کش��ورهای مستقل، به ش��یوه های گوناگون نقض می ش��ود؛ گرایش به 
قطب بندی های نظامی، رقابت های تس��لیحاتی، راه اندازی جنگ ها و تشدید منازعات و واگرایی 
قوم��ی و منطقه ای افزایش می یابد و قانون گریزی و نقض تعهدات بین المللی و مداخله در امور 
داخلی کش��ورهای مستقل، رو به افزایش  است. امروز، آمریکا از روی استیصال، چنان بی پروا و 
گستاخانه از ابزارهای اقتصادی ظالمانه برای تحمیل مقاصد سیاسی نامشروع خود بر ملّت های 

مستقل استفاده می کند که نمی توان نامی به جز تروریسم اقتصادی بر آن نهاد.
در این ش��رایِط آش��فته، جنبش عدم تعهد به عنوان مجموعه ای که بیش از دوس��وم اعضای 
س��ازمان ملل متحد را دربر می گیرد، می تواند به نمایندگی از ملّت های عضو و جامعه  بش��ری، 
پیش��گام یافتن راه حل هایی برای مشکالت کنونی جهان، در چارچوب قانون گرایی، پایبندی به 
تعهدات بین المللی، اعتدال و پرهیز از خش��ونت و افراطی گری باشد. جمهوری اسالمی ایران با 
درک مخاطرات گروه های تروریس��تی و افراطی، در ش��صت و هشتمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، پیشنهاد »جهان عاری از خشونت و افراط گرایی« را مطرح نمود که منجر 
به تصویب دو قطعنامه در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ شد 
و ای��ن موض��وع در هفدهمین اجالس عدم تعهد در ونزوئال نی��ز مورد تاکید قرار گرفت. در این 

وضعیت، کش��ورهای مستقل برای پاسداری از منافع خویش، بیش از پیش نیازمند هم فکری و 
هم افزایی و هماهنگی هس��تند. در این میان، جنبش عدم تعهد به پش��توانه سوابق و تجربیات 
ارزشمند خود، می تواند متناسب با اقتضائات دنیای جدید، به طور مؤثر برای تحقق منافع اعضا 

نقش آفرینی کند.
امروز ش��اهد درگیری های منطقه  ای در کانون هایی چون فلسطین، یمن، سوریه و افغانستان 
هس��تیم. تنها راه برون رفت از این بحران ها، احترام به حق ملّت ها در تعیین سرنوشت خویش، 
تعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، ساماندهی به همکاری های منطقه ای برای تضمین 

صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم و ایجاد بستر مناسب برای تعامل و گفت وگوست.
این چارچوب، بهترین راه پایان بخش��یدن به منازعات منطقه ای است و ما در این راه پیشگام 
بوده ایم، در موضوع س��وریه، مشارکت ایران و روسیه و ترکیه در فرآیند آستانه، آرامش و ثبات 
را برای بیش��تر مناطق این کشور به ارمغان آورده و میلیون ها آواره را به موطن خود بازگردانده 

است.
درباره س��ایر مس��ائل موجود در منطقه غرب آس��یا نیز از هرگونه ابتکار عملی که مبتنی بر 
گفت وگو، مذاکره و احترام متقابل باشد استقبال می کنیم و در این زمینه پیشقدم بوده ایم. ماه 
گذش��ته، اینجانب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طرح »اقدام صلح هرمز« برای صلح و 
ثبات منطقه را ارائه کردم. هدف این طرح، ارتقای صلح، ثبات، پیش��رفت و ایجاد تفاهم متقابل 
و روابط صلح آمیز و دوستانه میان کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز و اجتناب از 
مداخله و تهدید است. این طرح حوزه های مختلف همکاری مانند مشارکت منطقه ای در تأمین 
امنیت انتقال انرژی و تضمین آزادی کشتیرانی در حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را با مشارکت 
کش��ورهای منطقه دربر می گیرد. ما معتقدیم که ثبات و امنیت همس��ایگان ما، ثبات و امنیت 
ما اس��ت و دس��تیابی به امنیت و توس��عه منطقه ای، فقط از طریق همکاری و مشارکت جمعی 

همسایگان امکان پذیر خواهد بود.
سلطه  آمریکا بر نظام مالی بین المللی این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داده تا طی دهه های 
گذش��ته و به ویژه در س��ال های اخیر، به کّرات از دالر برای اعمال فش��ار سیاسی بر کشورهای 
مستقل، که عمدتاً از اعضای جنبش عدم تعهد هستند، سوء استفاده کند و با اعمال تحریم های 
مختلف، دسترسی کشورها به سیستم مالی بین المللی را محدود نماید. این اقدامات در تعارض 
مس��تقیم با حقوق و آزادی های مش��روع ملّت های مستقل اس��ت و جنبش عدم تعهد می تواند 

گام های مهمی برای بی اثرکردن این ابزار بردارد.
راه خارج کردن این ابزار ش��وم از دس��ت رژیم خودخواه و مستبد آمریکا، پایبندی بین المللی 
ب��ه الزامات پایداری اقتصادی، توس��عه روابط تجاری بر پایه پیمان ه��ای پولی دو و چندجانبه، 
به کارگیری ابتکارات مستقل در حوزه  خدمات بانکی و توسعه  بهره گیری از رمزارزهاست. البته، 
این مس��یر باید با رعایت قواعد بین المللی در حوزه مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم 
طی ش��ود. بس��یاری از کش��ورهای عضو جنبش، از جمله ایران، این مهم را در دستور کار خود 

قرار داد ه اند.
یک��ی دیگ��ر از مخاطراتی که امنیت و اس��تقالل ملّت ه��ای آزاده را در دنی��ای امروز تهدید 
می کند، ناامنی در فضای س��ایبری و بهره برداری نامشروع از شبکه های اجتماعی و کالن داده ها 
برای اثرگذاری بر افکار عمومی جوامع، به ویژه در عرصه  سیاس��ی  اس��ت. امنیت فضای سایبری 
و س��المت شبکه های اجتماعی، الزمه  اس��تقالل و آزادی ملّت های مستقل در قرن بیست و یکم 
اس��ت. جنبش می تواند پیشگام اتخاذ راهبردی منس��جم و تدوین تفاهمی بین المللی در حوزه  
مس��ائل مرتبط با امنیت سایبری باش��د و آسیب پذیری ملّت های مس��تقل را در برابر حمالت 

سایبری و سوء استفاده از فضای مجازی کاهش دهد.
م��ن بر این باورم که جنبش عدم تعهد به پش��توانه  جمعیت فراوان و مس��احت س��رزمینی 
گس��ترده و قلمرو وس��یع خود و با توجه ب��ه آرای خود در مجامع بین  الملل��ی، می تواند قطب 
جدیدی از قدرت را در جهان چندقطبی آینده پایه گذاری کند. نیل به این هدف، نیازمند درک 
واقعیت های جدید منطقه ای و بین المللی و به کارگیری ابزارها و امکانات نوین جهان امروز است. 
جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته، از هیچ کمکی برای سربلندی جنبش عدم تعهد و نیل 

به اهداف واالی آن فروگذار نخواهد کرد.«

روحانی در اجالس سران عدم تعهد در باکو:

جنبش عدم تعهد، قطب جدیدی از قدرت را در جهان چندقطبی آینده پایه گذاری کند
معضلی به نام اطاله دادرسی

ادامه از همین صفحه
این در حالی اس��ت که تحقق بخش��یدن به عدالت و رفع تظلمات و تعدیات و گس��ترش عدالت قضایی از مهم ترین و 
اساسی ترین اهداف نظام قضایی به شمار می آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق 
آنها است. منظور از اطاله، مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی، وقت قضات و کارمندان دادسرا یا دادگاه 
خارج از حد معمول مصروف آن می شود، که بعضا این طوالنی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی است که در 
تشکیالت قضایی و یا خارج از آن شناخته شده و یا ناشناخته و نامرئی است. چنانچه گفته شد یکی از این عوامل می تواند 
به ارائه نظریه کارشناسی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری مرتبط باشد که در بسیاری موارد نواقصی در ارائه نظریه 
مشهود است که قاضی را بر آن می دارد که مجددا درخواست ارائه نظریه کند. از سوی دیگر می توان به کثرت قوانین اشاره 
کرد که متاسفانه در کشور ما آمار باالی تصویب قوانین و مقررات، هشداری در مورد ضریب پایین کنترل کیفی در مرحله 
تصویب قوانین و مقررات جاری کشور است. این در حالی است که در بسیاری موارد، با وجود تعدد قوانین، ابهاماتی در قوانین 
مشاهده می شود. همچنین در صورت نیاز قاضی به استفاده از نظریه کارشناسی، در عین مفید بودن، چنانچه از مقررات جامع 
و مناسب برخوردار نباشد، نتایج نامطلوبی از حیث اطاله دادرسی به دنبال خواهد داشت. یکی از شایع ترین مشکالتی که از 
سوی کارشناسان موجب کندی دادرسی می شود، تاخیر و تعلل در ارائه نظرات کارشناسی و عدول از مهلت های تعیین شده 
است. همچنین در برخی از موارد ارائه نظرات مبهم، ناقص و یا کلی نیاز مجدد دادگاه را به تجدید کارشناسی موجب می شود 

و روند دادرسی را به تاخیر می اندازد.
در ذیل ماده ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی آمده است: »در هر حال اظهارنظر کارشناسی باید صریح و موجه باشد.« در ماده 
۲۶۵ آیین دادرسی مدنی نیز بر تطبیق نظر کارشناس بر اوضواع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی تاکید شده است. 
قابل ذکر اس��ت که صراحت نظر کارش��ناس در قس��متی از ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز مورد 
تاکید قرار گرفته است، چنانچه در این ماده به وضوح نوشته شده است: »اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد 
وکارشناس��ان رس��می مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان 
مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس کنند«، بنابراین شاخص ترین ویژگی یک نظریه کارشناسی را می توان صریح 

بودن و مستدل بودن آن دانست.
واژه »صریح« در لغت به معنای خالص، محض، ظاهر، بی پرده و پوست کنده است و نیز لفظی که مقصود از آن فی نفسه 
روشن باشد، بر اثر کثرت استعمال، خواه از حیث حقیقت و خواه از حیث مجاز. یک کارشناس باید در نظر داشته باشد که 
نظریه فاقد ویژگی صراحت، نوعی مصلحت اندیشی قلمداد می شود که بعضا ناشی از عدم اشراف علمی به موضوع است که 
این خود می تواند زمینه را برای تفسیر از سوی کسانی که به دنبال بهره برداری خود از نظریه کارشناس هستند مهیا سازد.

واژه »مستدل« در لغت به معنای دلیل آورده شده، اثبات کرده با دلیل و برهان آمده است. به جرأت می توان گفت که هیچ 
ویژگی و خصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا نمی بخشد. شالوده هر نظریه کارشناسی که برمبنای 

استدالل قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد، از وجاهت بیشتری برخوردار است.
کارشناس، مسئول فراهم آوردن دالیل مستدل در نظریه است و انتظار می رود که نظر کارشناس موثر در ارتقای علمی و 

آگاهی دیگران باشد. شاید بتوان راهکارهای مورد توجه در این مقوله را به صورت زیر برشمرد:
* افزایش سطح آگاهی کارشناسان؛ در این زمینه برگزاری دوره های بازآموزی قطعا موثر خواهد بود؛ چراکه آموزش در هر 
حال برای ارتقای سطح دانش کارشناس بسیار مفید است و به بهبود عملکرد کارشناس از سویی و بهبود عملکرد سیستم 

قضایی از سوی دیگر کمک می کند.
* نظارت؛ به گونه ای که توجه به حقوق مردم همواره مدنظر باشد. نظارت هم به کیفیت ارائه نظریه کارشناسی و هم به 

مدت زمان ارائه نظریه کارشناسی که موجب اطاله روند دادرسی نشود.
* توزیع عادالنه کار؛ به گونه ای که در شهرستان های استان، توزیع عادالنه کار صورت گیرد و عالوه بر پرهیز از رفت و آمد 

غیرضروری، بتوان از توان کارشناسی همه کارشناسان در سطح شهرستان ها بهره گرفت.
در شرایط کنونی در بعضی موارد، مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که به کارشناسی ارجاع داده می شوند بسیار طوالنی 
است. تاخیر و تعلل در ارائه نظرات کارشناسی و عدول از مهلت های تعیین  شده را می توان از مشکالتی دانست که موجب 
کندی دادرسی می شود. به نظر می رسد که ضعف عمده مقررات کارشناسی نیز مربوط به مقررات انتظامی است که خاصیت 
بازدارندگی الزم را در برابر اقدامات کارشناس��ی که به اطاله دادرس��ی می انجامد ندارد. از سوی دیگر در برخی از موارد ارائه 
نظرات مبهم، ناقص و یا کلی نیاز مجدد دادگاه را به تجدید کارشناسی موجب می شود و روند دادرسی را به تاخیر می اندازد. 
همچنین اختالف نظر کارشناس��ان ضعف در استدالل و همچنین ضعف در صراحت بیان است که هر دو مورد در بسیاری 
موارد به دلیل کافی نبودن دانش و تجربه کارشناسی است. قابل ذکر است که در بسیاری موارد نیز درخواست و اعتراض هر 
کدام از طرفین دعوی منجر به انتخاب هیأتی از کارشناسان دیگر می شود که این مورد نیز با توجه به لزوم اجماع نظر بر 
موضوع، به اطاله دادرس��ی منجر می ش��ود. از دیگر نکاتی که به ضعف در ارائه نظریه کارشناسی و به تبع آن اطاله دادرسی 
می انجامد می توان اش��اره کرد، ضعف در ش��ناخت قوانین توسط کارشناسان اس��ت که لزوم توجه به دوره های آموزشی و 

بازآموزی را آشکار می کند.

طاهره نصر 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز



در واپسین روز از هفته ای که گذشت، چند گزارش جالب درباره اقتصاد ایران از 
سوی رس��انه های غربی منتشر شد که یکی درباره شکست فشار حداکثری دونالد 
ترامپ علیه اقتصاد ایران توسط خبرگزاری »بلومبرگ« بود و دیگری درباره وضعیت 
ایران در شاخص »سهولت کس��ب وکار« از سوی بانک جهانی؛ گزارش های رسمی 
از وضعی��ت حال حاضر اقتصادی ای��ران که می توان آن را چند روایت معتبر درباره 

اقتصاد ایران خواند.
در ای��ن میان، خبرگ��زاری »بلومب��رگ« در تازه ترین گزارش خود از شکس��ت 
فش��ار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علی��ه اقتصاد ایران خبر داده 
و نوش��ته است: شواهد نشان دهنده آش��کار شدن روند رو به بهبود اقتصاد ایران در 
نتیجه شکست فشار حداکثری ترامپ است؛ چنانچه اغلب شرکت کنندگان در یک 
نظرسنجی معتقدند کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه اقتصاد ایران درنهایت 

راه به جایی نخواهد برد.
»بلومبرگ« در این گزارش به پیش بینی امس��ال صندوق بین المللی پول درباره 
کاهش رش��د اقتصادی ایران به منفی ۹.۵درصد اش��اره کرده و ادامه داده است: در 
نگاه نخس��ت به نظر می رسد که رویکرد موسوم به »فشار حداکثری« دولت ترامپ 
در حال جواب دادن اس��ت، اما ش��واهد نش��ان می دهد اقتصاد ایران سال آینده از 
رکود عمیق خارج ش��ده و به تدریج به سمت رشد مثبت حرکت می کند، بنابراین 
با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که بهبود تدریجی اقتصاد ایران هم اکنون نیز در 
حال انجام اس��ت و ثبات نسبی به قیمت های مصرف کننده، تولید، تجارت و ارزش 

پول ملی بازگشته است.
این خبرگزاری در ادامه گزارش خود، تقویت ۴۰درصدی ارزش ریال در مقایسه 
با س��ال گذشته را مشهودترین نشانه از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خوانده و گفته 
اس��ت که اقدامات موثر بانک مرکزی ایران همچون به کارگیری فناوری های جدید 
و اتصال شبکه صرافی ها به بانک ها باعث شده است تا سوءاستفاده از شرایط ارزی 

دشوارتر از گذشته شود.
وقتی ریال قدرتمند می شود و به مهار تورم کمک می کند

به گفته »بلومبرگ« ریال که در چند ماه گذشته قدرتمندتر شده، به مهار تورم 
کمک کرده اس��ت تا جایی که شاخص مصرف کننده در ماه سپتامبر به ۶.۱درصد 
رس��ید که کمترین رقم ثبت شده در طول ۱۸ ماه اخیر محسوب می شود. ثبات در 
بازار ارز ایران از تقویت تولید نیز حمایت کرده است، به گونه ای که پس از چند ماه 
کوچک شدن، شاخص مدیران تولید پس از هفت ماه از مرز ۵۰ واحد گذشته است.

ب��ه اعتقاد »بلومبرگ« انتظار می رود که صادرات غیرنفتی ایران امس��ال به ۴۰ 
میلیارد دالر برسد که یک رکورد تازه خواهد بود، بنابراین در صورت تحقق این امر، 
برای نخس��تین بار در تاریخ مدرن ایران، صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی پیشی 
خواهد گرفت. س��قوط صادرات نفتی باعث شده اس��ت تا دولت ایران چاره ای جز 
اصالحات س��اختاری برای تقویت صادرات غیرنفتی نداشته باشد و حاال که صنعت 
نفت به سختی بیش از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد داد، 

نمی توان دیگر ایران را یک اقتصاد نفتی دانست.
خبرگزاری »بلومبرگ« در پایان گزارش خود می نویس��د: مردم ایران عموما دید 
خوبی نس��بت به وضعیت اقتصادی کنونی ندارند، اما به نظر می رس��د ش��رایط رو 
به تغییر اس��ت. در یک نظرس��نجی فراگیر که به تازگی انجام ش��ده، ۵۴درصد از 
شرکت کنندگان معتقد به بدتر شدن شرایط بوده اند که این رقم ۱۰درصد کمتر از 
مدت مش��ابه سال قبل است. همچنین شمار افرادی که معتقد بوده اند کارزار فشار 

دولت ترامپ راه به جایی نخواهد برد، به ۶۳درصد افزایش پیدا کرده است.
بهبود یک پله ای ایران در گزارش جدید بانک جهانی

اقتصاد ایران همچنین در گزارش جدید بانک جهانی با کس��ب امتیاز ۵۸.۵ یک 
پله در ش��اخص »سهولت کسب وکار« بهبود رتبه داش��ته است. ایران در تازه ترین 
گزارش بانک جهانی از ش��اخص جهانی »سهولت کسب وکار« باالتر از کشورهایی 
چون اکوادور و نیجریه و پایین تر از کش��ورهایی همچون آرژانتین و برزیل در رتبه 
۱۲۷ ایس��تاده اس��ت که این رتبه در مقایسه با رتبه سال گذش��ته، یک پله ارتقا 

یافته است.
براساس این گزارش، بانک جهانی امسال هم به سیاق سال های قبل به رتبه بندی 
۱۹۰ کش��ور جهان براساس درجه »سهولت انجام کس��ب و کار« پرداخته که این 
شاخص ش��امل ۱۰ زیرشاخص شروع کس��ب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی 
به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از س��هامداران خرد، سهولت پرداخت 

مالیات، تجارت فرامرزی، س��هولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی 
است.

در رتبه بندی امس��ال بانک جهانی، نیوزیلند موفق ش��ده صدرنشین کشورهای 
جهان باش��د. پس از این کش��ور نیز نام دو کشور آس��یایی دیگر یعنی سنگاپور و 
هنگ کنگ به چشم می خورد. همچنین دانمارک، کره جنوبی، آمریکا، گرجستان، 
انگلیس، نروژ و س��وئد هم در رده های بعدی ایس��تاده اند. در این میان، سومالی با 
ایس��تادن در رتبه یکصد و نودم، بدترین کشور از نظر عملکرد در رتبه بندی امسال 
بوده اس��ت. اریتره، ونزوئال، یمن، لیبی، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، 

کنگو، چاد و جزایر تیمور هم در رده های بعدی انتهای فهرست قرار گرفته   اند.
به جز رتبه شگفت آور گرجستان و حضور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان، برخی 
از کش��ورهای دیگر نیز موفق شده اند با جهش زیاد نسبت به سال گذشته، خود را 
فراتر از کش��ورهای توس��عه یافته مطرح کنند، چنانچه مالزی در این رتبه بندی در 
رتبه دوازدهم، استرالیا در رتبه چهاردهم، امارات در رتبه شانزدهم و فنالند در رتبه 

بیستم جهان قرار گرفته اند.
وضعیت نگران  کننده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

در همین حال و به موازات این دو گزارش مثبت، »معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران« هم در گزارشی از وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران خبر 
داده اس��ت. طبق این گزارش، میانگین رشد ساالنه سرمایه گذاری در اقتصاد ایران 
طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۷ حدود ۳.۴درصد بوده، در حالی که میانگین رش��د 
سرمایه گذاری طی س��ال  های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ معادل منفی ۰.۱درصد بوده است، 
اما چنانچه روند قبلی رشد سرمایه  گذاری مشابه آنچه تا سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، در 
سال  های بعد نیز در اقتصاد ایران ادامه می  یافت، در سال ۱۳۹۸ شاهد حداقل ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان س��رمایه  گذاری حقیقی در اقتصاد ایران می بودیم، در حالی که 

رقم محقق شده سرمایه گذاری به مراتب کمتر از این رقم است. 
به گفت��ه »معاونت اقتصادی اتاق تهران« برآورد می ش��ود رقم س��رمایه گذاری 
حقیقی )به قیمت ثابت( در سال ۱۳۹۸ معادل با ۲۴۴ هزار میلیارد تومان باشد که 
در مقایس��ه با سال ۱۳۹۷ با کاهش ۴.۵درصدی همراه است. به عبارت دیگر، رقم 
س��رمایه گذاری حقیقی در اقتصاد ایران طی سال ۱۳۸۷ حدود ۲۵۴ هزار میلیارد 

تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از رقم سال ۱۳۹۸ بیشتر است.

از شکست فشار حداکثری ترامپ تا بهبود یک پله ای در شاخص »سهولت کسب وکار«

چندروایتمعتبردربارهاقتصادایران

بررس��ی شاخص سهولت انجام کس��ب و کار بانک جهانی نش��ان می دهد روند 
س��نجش این بانک با ۱۲ اش��کال اساسی مواجه است و در کنار آن سیاسی کاری و 

عدم لحاظ تحریم، اشکاالت را چند برابر کرده است.
به گزارش مهر، ش��اخص سهولت کسب و کار بانک جهانی برای نخستین بار در 
سال ۲۰۰۳ میالدی با پنج شاخص ترکیبی و با مطالعه در ۱۳۳ کشور عرضه شد. 
این ش��اخص طی سال های اخیر به تدریج تکمیل ش��ده، به نحوی که در گزارش 
س��ال ۲۰۱۹، شاخص سهولت کس��ب و کار در ۱۰ نماگر و برای ۱۹۰ کشور مورد 
بررس��ی قرار گرفته که ایران حائز رتبه ۱۲۸ شده است. روز پنجشنبه گذشته هم 
تازه  ترین گزارش بانک جهانی یعنی گزارش س��ال ۲۰۲۰ منتش��ر ش��د که در این 
گزارش کش��ورمان با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دس��ت یاف��ت، اما در مورد این 

گزارش اما و اگرهایی وجود دارد.
* در روش شناس��ی شاخص سهولت انجام کس��ب و کار به تفاوت های کشورها در 
زمینه های مختلف از جمله اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و 
فرهنگی و ... توجهی نشده است. به طور کلی این تمایز قائل نشدن بین گروه کشورهای 
مختلف، باعث ش��ده که کش��ورها در تالش برای ارتقای رتبه، به تغییرات در قوانین و 
مقررات داخلی خود در جهت یکسان سازی با قوانین کشورهای برتر در این شاخص و 
یا به تعبیر دیگر به مسابقه مقررات زدایی بدون فکر، مبادرت ورزند، در حالی که قوانین 

یکسان لزوماً تأثیر مشابهی در فضای کسب و کاری متفاوت آنها نخواهد داشت.
* در روش شناس��ی شاخص سهولت انجام کس��ب و کار به تفاوت های کشورها 
در زمینه های مختلف از جمله اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل 
نهادی و فرهنگی و ... توجهی نش��ده اس��ت ارزیابی و اس��تنتاج نتایج وضعیت یک 
کش��ور براساس تعداد محدودی سوال در قالب پرسش��نامه، قطعاً مخاطراتی را به 

همراه خواهد داشت.
* تعداد محدود و بعضاً انگشت شمار مشارکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه های 
مرب��وط: برای مثال نماگر الزام آور بودن قراردادها برای گزارش ۲۰۱۹ ایران صرفاً با 

۹ پرسشنامه سنجیده شد.
* ارس��ال پرسشنامه ها به زبان انگلیس��ی و بروز اشتباهات متعدد به دلیل عدم 

آش��نایی کافی پرسش شوندگان با واژگان تخصصی به کار رفته در پرسشنامه ها که 
به زبان اصلی منتشر می شود.

* انتخاب مبهم و ناکارآمد پرسش شوندگان، عدم شفافیت در مالک های انتخاب 
پرسش ش��ونده منجر به انتخاب افراد غیرمطلع از آخری��ن اصالحیه ها در مقررات 
دولتی و فرآیندهای اجرایی در راستای تسهیل کسب و کار اطالع شده است. مثال 
در نماگر حمایت از س��هامداران خرد قالب پرسش ش��وندگان در پاسخ به سواالت 
مربوط به شرکت های سهامی خاص، اشتباهاً از قوانین شرکت با مسئولیت محدود 
اس��تفاده می کنند که تصحیح این امر کمک شایانی در ارتقای رتبه ایران در نماگر 

سهامداران خرد خواهد کرد.
* عدم لحاظ ش��رایط خاص مانند تحریم در پیش��فرض های بانک جهانی وجود 
دارد ولیکن تجربه س��ال های اخیر و تش��دید تحریم ها نشان می دهد که گریزی از 
پذیرش تأثیر قابل توجه شرایط مذکور بر امتیاز و رتبه شاخص نیست. عدم لحاظ 
شرایط خاص مانند تحریم در پیشفرض های بانک جهانی وجود دارد ولیکن تجربه 
س��ال های اخیر و تشدید تحریم ها نش��ان می دهد که گریزی از پذیرش تأثیر قابل 
توجه ش��رایط مذکور بر امتیاز و رتبه ش��اخص نیست برای نمونه شرایط تحریمی 
و کمبود ارز موجب ش��ده اس��ت تا بخشنامه های متعددی از سوی دستگاه ها برای 
مدیریت بازار ارز صادر کرد که موجب بروز مشکالت بسیاری برای صادرکنندگان و 

فعالین اقتصادی شده است.
* ارتقای بس��یاری از کشورها در این شاخص به صورت یک هدف درآمده است. 
به طوری که به دنبال بهبود کسب و کار واقعی، این ارتقا اتفاق نیفتاده است و تنها 
نشاندهنده نبوغ تیم اصالحات این کشورها در زمینه بهبود رتبه کسب و کار است. 
* حتی اگر بانک جهانی به خاطر مطالعه خود نمونه ای از ش��هرها و روس��تاها را 
در نظر بگیرد، با اعمال فرضیات غیرواقعی به مش��کل اساس��ی دیگری می رسد. به 
منظور استانداردس��ازی داده  ها در سراسر کشور، فرضیات مختلفی را ایجاد می کند 
که برخی از آنها با واقعیت تطابق ندارد. به عنوان مثال، فرض بر این است که کلیه 
مشاغل در معرض رفتارهای مش��ابه مالیاتی قرار دارند. این به ویژه در اقتصادهای 

بزرگ نادرست است. 

* استفاده از تجمیع زیرشاخص ها برای ساخت رتبه بندی شاخص »سهولت انجام 
کس��ب و کار« یکی از موارد بحث برانگیز اس��ت. با توجه ب��ه اینکه فرآیند تجمیع 
زیرش��اخص ها برای دستیابی به رتبه بندی شاخص کل به صورت صریح یا ضمنی 
درگیر قضاوت ارزش��ی است که چه چیزی برای سهولت کسب و کار بهتر و اینکه 

چقدر بهتر است این شیوه چالش برانگیز است.
* آلوده بودن گزارشات سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به دخالت سیاسی، 
در ای��ن زمینه می توان به انتقاد پل رومر اش��اره کرد، یک اقتصاددان ارش��د بانک 
جهانی فاش کرد که رتبه بندی شیلی صرفا به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص 
تغییر کرده اس��ت و هیچ گونه تغییر واقعی در وضعیت کس��ب و کار این کشور رخ 
نداده اس��ت این اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد که رتبه بندی شیلی صرفا 
به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص تغییر کرده است و هیچ گونه تغییر واقعی 
در وضعیت کسب و کار این کشور رخ نداده است. او ادعا کرده است که دستکاری 
سیاسی می تواند باعث آن شده باشد که رتبه بندی شاخص جهت را به سمت یک 

رئیس جمهور خاص منحرف کند. 
* عدم توجه به نوع س��اختار حقوقی هر کش��ور و مقایس��ه آنها علی رغم تفاوت 
ماه��وی موجود بین س��اختارهای حقوقی. با توجه به اینکه در برخی از کش��ورها 
نظام حقوقی عرفی )common law(  و در برخی دیگر نظام حقوقی نوش��تاری 
)civil law( برقرار اس��ت، اتخاذ رویکرد یکسان )پرسش��نامه یکسان( در ارزیابی 
همه کش��ورها نادرس��ت به نظر می رس��د. به طور مثال نهاد ورشکستگی در نظام 
حقوقی ایران )نوش��تاری( برای تاجر استفاده می ش��ود و فرد غیرتاجر ورشکسته، 
معس��ر شناخته خواهد شد که آثار حقوقی خاص خود را دارد، اما در نظام حقوقی 
انگلس��تان )عرفی( نهاد ورشکس��تگی برای هر دو فرد تاجر و غیرتاجر وجود دارد، 

موارد اینچنینی در کلیه نماگرهای حقوقی صادق است.
* ناپایداری در روش شناسی این شاخص و تغییرات مداوم در روش های محاسبه 
مانع از این خواهد ش��د که بتوان در طول زمان کش��ورها را مورد ارزیابی و قضاوت 
قرار دهد. بررسی گزارشات بانک جهانی نشان می دهد حداقل چهار بار روش شناسی 

کلی شاخص ها )در سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶( تغییر پیدا کرده است.

رویکرد سیاسی بانک جهانی به کشورها
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نگاه

صدور 609 بخشنامه طی 17 ماه نشان می دهد
شواهد اقتصاد بخشنامه ای ایران

از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مردادماه امسال حدود ۶۲۹ بخشنامه 
در گمرک ایران وجود داش��ته که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. 
همچنی��ن ۸۰درصد این بخش��نامه ها یعنی ۴۸۸م��ورد مربوط به 
س��ال ۱۳۹۷ ب��وده و مابقی آنها برابر با ۱۲۱ م��ورد مربوط به پنج 
ماهه نخس��ت امسال است؛ ش��واهدی که از آن می توان به اقتصاد 

بخشنامه ای ایران تعبیر کرد.
ای��ن آم��ار را مرجان فقیه نصی��ری، رئیس موسس��ه مطالعات و 
پژوهش ه��ای بازرگانی اع��الم کرد و درخص��وص آخرین وضعیت 
اص��الح و ح��ذف بخش��نامه های متع��ارض تج��ارت گف��ت: تعدد 
بخش��نامه های صادره در حوزه تجارت به دلیل اتخاذ مقررات ارزی 
به اقتضای شرایط اقتصادی و به دنبال ایجاد محدودیت های ناشی 

از تحوالت سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
او در گفت وگ��و ب��ا ایرنا، ادامه داد: با توجه به آرامش نس��بی که 
اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه ها 
در راس��تای تس��هیل امور تجارت و کاهش دغدغه های فعاالن این 
حوزه ایجاد شده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت 
و معدن و تجارت ایجاد شده تا با محوریت تمام دستگاه های مرتبط، 

بخشنامه های مخل تجارت را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: 
با صدور دس��تور درخصوص بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های 
ابالغ��ی گم��رک جمهوری اس��المی ای��ران، موسس��ه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطالعات بخش��نامه های 
مذک��ور با هدف اس��تخراج موارد متناقض و مخ��ل فرآیند تجارت 

کرده است.
او با بیان اینکه تعداد بخش��نامه های صادرش��ده در نیمه نخست 
امس��ال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰درصد کاهش 
یافته، افزود: تعدد بخش��نامه ها در سال گذش��ته را می توان بیشتر 
با ش��رایط خاص کشور، مشکالت ناش��ی از تحریم ظالمانه آمریکا، 
محدودیت های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت 
واکنش دستگاه های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین 

منابع ارزی مربوطه، مرتبط دانست.
وی در ادام��ه توضیح داد: به عنوان مث��ال در حالی که از تیرماه 
س��ال ۱۳۹۱ تا مرداد س��ال ۱۳۹۶، ش��ش بار اولویت های واردات 
کاالها دچار تغییر ش��ده است، مجدداً از خردادماه ۱۳۹۷ تا تیرماه 

۱۳۹۸ نیز شش بار دیگر این اولویت ها دچار تغییر شده است.
به گفته فقیه نصیری، این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت های 
ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه های مرتبط ناگزیر 
به تنظیم بخشنامه های مختلف و ابالغ آن از سوی گمرک بوده اند.
وی ادام��ه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخش��نامه همزمان با افزایش 
ناگهانی نرخ ارز از فروردین س��ال ۱۳۹۷ تا ش��هریور همان س��ال 
صادر ش��د که به طور خاص ۱۵درصد آنها ناش��ی از تغییر مقررات 

ارزی بوده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: 
افزایش روند صدور بخش��نامه ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا 
ش��هریور سال ۱۳۹۷ بوده اس��ت؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دالر 
در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نس��بی برخوردار شد، تعداد 

بخشنامه های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است.
فقی��ه نصیری با بیان اینکه ۴۰درصد بخش��نامه های صادرش��ده 
مرب��وط به وزارت صنع��ت و معدن و تج��ارت بوده اس��ت، افزود: 
۳۰درصد دیگر مربوط ب��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک 
کش��ور، ۱۰درصد وزارت جهاد کش��اورزی و مابقی مربوط به سایر 

دستگاه های اجرایی کشور بوده است.
وی با اشاره به دیگر بررسی های صورت گرفته گفت: ۶۸درصد این 
بخش��نامه ها با هدف ایجاد محدودیت های کوتاه مدت و میان مدت 
در فرآیند تجارت کش��ور و ۳۲درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در 

مسیر تجارت کشور بوده است.
این مقام مس��ئول اضافه کرد: همچنی��ن از نظر حوزه اثرگذاری 
این بخش��نامه ها، ۵۰درصد مربوط ب��ه واردات، ۳۰درصد مربوط به 

صادرات و ۲۰درصد نیز مربوط به هر دو حوزه بوده است.
به گفته وی، بخش عمده بخشنامه های حوزه واردات در راستای 
ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه های گمرکی و اداری، اعمال 

استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است.
رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی از روند نزولی 
صدور بخش��نامه ها از ش��هریور ۹۷ خبر داد و گف��ت: اگرچه روند 
صدور این بخش��نامه ها پایان نیافت، اما از شهریورماه سال گذشته 

رو به کاهش بوده است.
وی یادآور ش��د که در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابالغ بخشنامه ها 

به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است.
فقیه نصیری در ادامه گفت: بررسی روند صدور بخشنامه ها نشان 
می ده��د که در ماه های اخیر تالش مجموعه دس��تگاه های اجرایی 
کش��ور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه ها بوده، ماهیت 
صدور آنها نیز بیش��تر با ه��دف رفع ممنوعیت ه��ا و محدودیت ها 
و کم��ک ب��ه س��اماندهی وضعیت تجارت کش��ور ب��وده و با وجود 
چارچوب هایی مانند اس��ناد باالدس��تی و قوانین و مقررات مرتبط 
با حوزه تولید و تجارت، ابالغ بخش��نامه های متعدد متعارض به هر 
دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاس��ت های راهبردی این حوزه 
خواهد ش��د. وی تاکید کرد: ضروری اس��ت که با ایجاد هماهنگی 
بیش��تر بین دس��تگاه های متولی و صادرکننده این بخش��نامه ها و 
دستورالعمل ها، به سرعت جهت محدودکردن آنها و ایجاد چارچوب 
سیاس��تی مناس��ب برای کنترل نظام تجارت کشور به خصوص در 
ش��رایط بحرانی به منظور تامین نیازه��ای داخلی به ویژه کاالهای 
اساسی و استراتژیک و همچنین حفظ بازارهای صادراتی و افزایش 

ماندگاری در آن بازارها اقدام شود.
رئیس موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پایان گفت: 
ب��ا توجه به اینک��ه در ماه های اخیر، آرامش نس��بی در متغیرهای 
اقتصادی و بازار کش��ور ایجاد ش��ده است، ش��رایط مناسبی برای 
بازبینی این بخش��نامه ها به وجود آمده اس��ت و در همین راس��تا 
کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسس��ه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایجاد ش��ده اس��ت تا با همکاری 
تمام دستگاه های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل 
مقررات گمرک و… بخش��نامه های مخل تجارت شناسایی و مورد 

بازبینی قرار گیرد.
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فرصت امروز: مقدمات برای ارائه بودجه س��ال ۱۳۹۹ تا موعد قانونی فراهم شده 
و اکنون بودجه نویسان به دنبال نهایی کردن الیحه بودجه شرکت های دولتی برای 
ارائه در نیمه آبان ماه برای اولین بار هس��تند. آخرین پیگیری ها در رابطه با وضعیت 
تدوین الیحه بودجه سال آینده نشان می دهد تقریبا جلسات اصلی در سازمان برنامه 
و بودجه به پایان رس��یده و اکنون کمیته بازبینی هزینه ها در حال بررسی است. از 

سوی دیگر به زودی تنظیم تبصره ها و در ادامه احکام بودجه نیز آغاز خواهد شد.
اما این روزها سازمان برنامه و بودجه تدوین الیحه بودجه شرکت های دولتی را در 
اولویت کاری دارد، چراکه امسال برای اولین بار قرار است بودجه شرکت های دولتی 
حدود یک ماه زودتر از بودجه کل کش��ور به مجلس ارائه شود و با همکاری دیوان 

محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.
در این راس��تا چندی پیش س��ازمان برنام��ه و بودجه دس��تورالعمل مربوط به 
ش��رکت های دولتی را ابالغ و مکلف ش��دند وضعیت عملکرد بودجه سال گذشته، 
ش��ش ماهه اول امسال و پیش بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان ارائه کند. 
ظاهرا تا آخر هفته آینده کلیات بودجه شرکت های دولتی در هیات دولت بررسی و 

برای ارائه به مجلس آماده می شود.
اما به دلیل ش��رایط خاص بین المللی و تغییراتی که در منابع نفتی ایجاد ش��د 
بودجه س��ال آینده متفاوت از س��ال های گذش��ته خواهد بود؛ به طوری که اصالح 
وضعیت درآمدی و هزینه ای هدف گذاری ش��ده اس��ت. از این رو منابع نفتی سهم 
بس��یار پایینی از منابع عمومی در س��ال آینده دارد و قرار است فقط به بودجه های 
عمرانی اختصاص پیدا کند. در اعتبارات هزینه ای که عمده آن به حقوق و دستمزد 
اختص��اص دارد از درآمدهای جایگزی��ن مانند افزایش مالی��ات از طریق باالبردن 
پایه های مالیات و تعاریف جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی س��رمایه کمک 

گرفته می شود.
در عین حال که اصالح روند پرداخت یارانه های پنهان در دس��تور کار اس��ت و 
احتماال درآمدهای این بخش به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اعتبارات 
هزینه ای و سایر بخش ها خواهد بود. این در حالی است که در اصالحات انجام شده 
در بودج��ه آنچه که ماهی��ت یارانه ای در هزینه و اعتبار دارد قرار اس��ت به تبصره 

هدفمندی یارانه ها منتقل شود تا یارانه ها به طور شفاف تری در بودجه قرار گیرد.
در عی��ن حال ک��ه بودجه دو س��االنه آماده می ش��ود و در کن��ار الیحه بودجه 

س��ال آینده، پیش بینی های س��ال ۱۴۰۰ نیز ارائه خواهد ش��د. در مجموع  الیحه 
بودجه۱۳۹۹ تا نیمه آذرماه آماده و به مجلس ارائه شود.

در همین حال، از ابتدای امس��ال زمزمه افزایش قیمت بنزین شنیده  شده و کار 
به جایی رسید که در میانه اردیبهشت، اخباری منتشر شد که دولت قصد دارد این 
تصمی��م را اجرایی کند. با این همه، صف های طوالن��ی در جایگاه های بنزین تنها 
اتفاق خاصی بود که تا نیمه ش��ب ادامه پیدا کرد. این میان، بازگش��ت کارت های 
سوخت گامی اساس��ی برای حرکت به سمت سهمیه بندی دوباره قلمداد شد ولی 
گذشت زمان نش��ان داد که دولت فعال تصمیمی برای اجرای این موضوع ندارد. با 
این حال تعدادی از کارشناس��ان همچنان تاکید دارند که دولت باید سهمیه بندی 
بنزین و واقعی سازی قیمت آن را در دستور قرار دهد؛ ازجمله وحید شقاقی معتقد 
اس��ت: اگر بنزین سهمیه بندی نشود دولت کار دش��واری برای بستن بودجه بدون 
نفت خواهد داشت چراکه یا باید نظام یارانه ای کشور اصالح شود و یا نظام مالیاتی 
اما بعید اس��ت نمایندگان مجلس در روزهای نزدی��ک به انتخابات حاضر به تقبل 

چالش مالیاتی باشند.
بندهایی از سخنان وحید شقاقی در گفت وگو با خبرآنالین را در ادامه می خوانیم.

* موضوع اصالح نظام یارانه ای کشور از آن جهت اهمیت دارد که گرچه مراجع 
رس��می رقمی را اعالم نکرده اند ولی مطالعات غیررس��می حاکی از وجود بیش از 
هزار هزار میلیارد تومان سوبس��یدی اس��ت که در این بخش توزیع می ش��ود. این 
می��ان مهم ترین بخش یارانه های پنهان متعلق به حامل های انرژی اس��ت. این در 
حالی است که شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است و دولت 
اگر بخواهد مصرف را کنترل کند چاره ای ندارد جز آنکه قیمت ها را اصالح کند به 

گونه ای که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد. 
* در کشور ما، سیاست های یارانه ای در خدمت ثروتمندان جامعه است به گونه ای 
که س��هم اصلی یارانه بنزین و گازوییل به کس��انی تعلق می گیرد که خودرو دارند 
و هرچه به س��مت دهک های پردرآمد می رویم س��هم مصرف آنها از بنزین بیشتر 
می شود که متاسفانه سبب شده کارکرد نظام یارانه ای کشور مانند نظام مالیاتی از 
فلس��فه اصلی خود دور شود. دولت مجبور است برای سال آینده بودجه بدون نفت 
ببندد و برای این مهم جز اصالح نظام یارانه ای، بانکی و مالیاتی چاره دیگری ندارد. 
گرچ��ه هم اکنون نیز قوه مجریه با احیای دوباره کارت س��وخت گام اول را در این 

رابطه برداشته است. 
* فکر نمی کنم افزایش قیمت بنزین برای استفاده های نامتعارف به تورم بینجامد. 
این میان اس��تفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت و یا س��همیه بندی می تواند از 
هم اکنون کارس��از باشد. این روش ها در گذشته هم مورد استفاده قرار گرفتند و به 
افزایش درآمد دولت منجر ش��د. نباید فراموش کنیم در هیچ کشوری در جهان به 
جز ایران بنزین چنین ارزان به بازار عرضه نمی ش��ود. این امر سبب شده تا اقتصاد 

عالمت اشتباهی بگیرد و مصرف بهینه کنار گذاشته شود.
* قیمت ها به دلیل بحران ارزی باال رفت و متاسفانه ما در دهه ۹۰ دو دوره به این 
مشکل دچار شدیم. همین تکانه ها سبب شدند تا قیمت بنزین در ایران علی رغم ۱۰ 
برابر شدن در ۱۰ سال کماکان یک دهم فوب خلیج فارس است. هرچند اصال موافق 
این نیستم که بخواهیم قیمت بنزین را به یکباره به فوب خلیج فارس برسانیم ولی 

تعدیل های جزئی می تواند به سود کشور باشد.
* برای اینکه دهک های پایین تر آسیب کمتری ببینند، اوال باید تخصیص بنزین 
ارزان به خودروهای حمل و نقل عمومی بیش��تر از خودروهای ش��خصی باش��د تا 
این بخش ارزان باش��د و مردم ترغیب ش��وند از آنها بیشتر استفاده کنند. دوما باید 
تالش کرد تا یارانه کمتری به ثروتمندان تعلق بگیرد. اگر یادتان باش��د در روز ۱۱ 
اردیبهش��ت امسال شایعه ش��ده بود که قرار است بنزین با نرخ آزاد توزیع شود. آن 
شب اگر به پمپ های بنزین نگاه می کردیم صف های طوالنی از خودروهای آخرین 
مدل را می دیدیم که برای ۵۰ لیتر بنزین ارزان ساعت ها در صف ایستاده بودند. به 
بیان دیگر ثروتمندان به مراتب از اقش��ار ضعیف  حریص تر هس��تند و برای دریافت 
بنزین ارزان تالش می کنند گرچه ش��اید این ارقام هم چندان برای آنها چشمگیر 

هم نباشد. 
* مشکل این است که سال آینده دولت بناست بودجه بدون نفت ببندد و برای 
این مهم چاره ای جز اصالح سه نظام بانکی، یارانه ای و مالیاتی وجود ندارد. در حوزه 
بانک ه��ا فعال کار چندانی نمی توان ک��رد. در حوزه مالیاتی نیز با توجه به در پیش 
بودن انتخابات مجلس بعید اس��ت نمایندگان چنین کاری را انجام دهند درنتیجه 
تنها دولت می تواند نظام یارانه ای را اصالح کند. در غیر این صورت احتماال کسری 
بودجه باالیی در س��ال ۹۹ خواهیم داش��ت که این نیز به افزایش نقدینگی و رشد 

تورم خواهد انجامید.

تکلیف بنزین در بودجه سال آینده چه می شود؟

پیشنیازهایبودجه۹۹
دریچه

آمریکا روادید صادر نکرد، سفر وزیر اقتصاد لغو شد
اعتراض رسمی ایران به بانک جهانی

در پ��ی عدم صدور روادید برای هیات ایرانی اعزامی به بانک جهانی، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن لغو سفر خود، طی نامه  ای به رئیس 
گروه بانک جهانی مراتب اعتراض خود و دولت جمهوری اسالمی ایران 
را نس��بت به این اقدام دولت آمریکا اعالم کرد. بنا بر اعالم وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، در پی عدم صدور روادید برای شرکت هیات ایرانی 
در اجالس س��االنه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، 
وزیر اقتصاد ضمن لغو سفر خود به این اجالس طی نامه ای خطاب به 
»دیوید مالپاس«، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری 
اسالمی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت های 
غیرقانونی، بی س��ابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه 
عدم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانش��ین هیات 
عامل و مشاورین این هیات اعالم کرد. به استناد مفاد اساسنامه بانک 
جهانی، عدم اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیات های اقتصادی اعزامی 
از کشورهای عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذکور بوده 
و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خالف موازین حقوق بین الملل و 
اصل برابری دولت ها به عنوان یکی از مبانی اولیه مورد تاکید بانک های 
توسعه ای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن، اصول حکمرانی عادالنه 
موسس��ات توس��عه ای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار می سازد. این 
گزارش می افزاید، اعمال محدودیت های بی س��ابقه و غیرقانونی دولت 
آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران، این بار منجر به عدم 
صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
کشورمان جهت شرکت در اجالس ساالنه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و 

صندوق بین المللی پول شد.

96درصد مردم کارت سوخت شخصی دارند
جدیدترین اظهارات بنزینی وزیر نفت

وزیر نفت به مردم توصیه کرد حتما از کارت ش��خصی خود استفاده 
کنند و صحت کارت های س��وخت شخصی خود را مورد سنجش قرار 
دهند. درحالی که پیش بینی می شد با صدور کارت های باقی مانده در 
فرآیند صدور کارت های سوخت المثنی تا پایان مهرماه امسال، تمامی 
مردم کارت سوخت داشته باشند، اما به گفته وزیر نفت، اکنون حدود 
۹۶درصد مردم کارت س��وخت دارند. بی��ژن زنگنه همچنین به مردم 
توصیه کرد حتما از کارت شخصی خود هنگام سوخت گیری استفاده 
کنند و صحت کارت های س��وخت شخصی خود را مورد سنجش قرار 

دهند، چراکه فعال بحث سهمیه در کارت های شخصی مطرح نیست.

سخنگوی صنعت برق خبر داد
معامالت بورس 2.5 برابر شد

سخنگوی صنعت برق از تدوین دستورالعمل یارانه های متقاطع برق 
خبر داد و گفت براس��اس این دس��تورالعمل مصرف کنندگان مختلف 
که تعرفه ب��رق متفاوتی دارند می توانند مازد مصرف خود را در بورس 
عرضه کنند. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی سندیکای صنعت برق 
در گفت وگ��و با مهر، درباره علت کند و متوقف ش��دن عرضه برق در 
بورس انرژی گفت: فروش برق در بورس از س��ال ۹۴ اختیاری است و 
مصرف  کنندگان می توانند برق موردنیاز خود را از محل بورس خریداری 
کنند، اما به طور کل فعالیت تولیدکنندگان در بورس انرژی را می توان 
خوب ارزیابی  کرد. مش��تریانی که مصرف برق آنها بیش از ۵ مگاوات 

است، می توانند برق موردنیاز خود را از بورس خریداری کنند.
وی ادامه داد: ۵۷درصد ب��رق تولیدی غیردولتی می تواند در بورس 
انرژی عرضه شود و متقاضیان آن را خریداری کنند. آمار نشان می دهد 
خرید برق در بورس انرژی در شهریورماه سال جاری نسبت به مردادماه 
امسال حدود ۲.۵ برابر شده است که امیدواریم این حجم افزایش یابد.

رجبی مش��هدی افزود: نیروگاه ها می توانند ب��رای تامین نقدینگی 
موردنیاز خود، برق تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به این ترتیب 
با شکل گرفتن عرضه و تقاضا در بورس انرژی، قیمت برق نیز حقیقی 
می شود. س��خنگوی صنعت برق درباره تعیین سقف قیمت در بورس 
ان��رژی توضیح داد: این س��قف قیمت برعهده عرضه کنندگان اس��ت. 
می  توانند نرخ پایه برق عرضه ش��ده را کاهش دهند. البته ما این امکان 
را فراه��م کردیم تا مصرف کنندگان با برق مصرفی کمتر از ۵ مگاوات 
نی��ز بتوانند از بورس خرید کنن��د. او با بیان اینکه در حال تدوین یک 
دس��تورالعمل برای یارانه های متقاطع هستیم، اظهار داشت: براساس 
این دستورالعمل مصرف کنندگان مختلف که تعرفه برق متفاوتی دارند 

می  توانند مازد مصرف برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند.

در دیدار وزیر نیرو با وزیر انرژی آذربایجان مطرح شد
مذاکره برای از سرگیری تبادل انرژی

وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی آذربایجان در مورد از سرگیری تبادل 
انرژی بین دو کشور، تهاتر گاز با برق و سرمایه گذاری آذربایجان برای 

احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در آستارا مذاکره کرد.
به گ��زارش وزارت نیرو، رض��ا اردکانیان وزیر نی��رو که صبح دیروز 
به همراه رئیس جمهور برای ش��رکت در هجدهمین اجالس س��ران 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، به باکو مرکز جمهوری آذربایجان 
س��فر کرد، در نخس��تین برنامه رس��می خود با وزیر انرژی این کشور 

درخصوص همکاری های مشترک گفت وگو کرد.
مالقات وزیر نیرو با وزیر انرژی آذربایجان با توجه به تأکید رؤس��ای 
جمهور دو کش��ور در جلسه مش��ترک مبنی بر توسعه همکاری ها در 
زمینه انرژی، برگزار شد. در این دیدار، اردکانیان و شهبازوف درخصوص 
موضوعاتی همچون از س��رگیری تبادل انرژی بین دو کش��ور، امکان 
ترانزیت برق آذربایجان به س��ایر کش��ورها در همس��ایگی ایران و در 
ماه هایی که ایران نیازمند واردات برق نیس��ت، نهایی کردن مذاکرات 
مربوط به هزینه های ساخت سد مرزی خداآفرین بر روی ارس و تدارک 
منابع مالی توسط آذربایجان برای احداث نیروگاه های برقابی خداآفرین 
به مذاکره پرداختند. تس��ریع در ساخت مش��ترک سایر ظرفیت های 
برقابی بر روی ارس، تهاتر گاز با برق و س��رمایه گذاری آذربایجان برای 
احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در منطقه مرزی آس��تارا و همچنین 
بزرگداشت پنجاهمین سال همکاری مشترک در بهره برداری از رودخانه 

مرزی ارس از دیگر محورهای گفت وگوی این دو وزیر بود.
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در پنج سال گذشته سهم آپارتمان های ۱۶ سال به باال در معامالت مسکن شهر 
تهران از ۱۴درصد به ۲۷درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن متقاضیان را بین سال های پس از ۱۳۹۳ 
به طور متناوب به س��مت واحدهای قدیمی سوق داده و طی این سال ها بیشترین 
رش��د معامالت مسکن ش��هر تهران در واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال اتفاق افتاده است. 
ش��هریورماه ۱۳۹۳ این نوع آپارتمان ها ۶.۵درصد از کل معامالت را دربر می گرفت 

که هم اکنون به ۱۶درصد رسیده است.
ش��هریورماه ۱۳۹۸ از مجموع ۲۷۸۷ واحد مس��کونی معامله شده در شهر تهران 
واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۰.۸درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود ۳درصد و در مقایسه 
با ش��هریورماه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۵درصد کاهش داشته است. در مقابل طی پنج 
س��ال گذشته به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۴.۲درصد، واحدهای ۱۱ تا 
۱۵ سال ۴درصد، واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ۹.۴درصد و واحدهای بیش از ۲۰ سال 

۳.۶درصد افزوده شده است.
واحدهای تا پنج سال س��اخت طبق روال سال های اخیر باالترین سهم از تعداد 

معامالت بازار مسکن را به خود اختصاص می دهند؛ هرچند سهم این نوع واحدها از 
۵۵درصد در ش��هریورماه سال ۱۳۹۳ به ۴۰درصد در شهریورماه ۱۳۹۸ رسیده که 

علت اصلی آن به پایین آمدن توان خریداران مصرفی مربوط می شود.
ش��هریورماه ۱۳۹۳ آپارتمان های باالی پنج س��ال ۴۵درصد قراردادهای مسکن 
ش��هر تهران را به خود اختصاص دادند. ش��هریور ۹۴ این رقم به ۴۶درصد رس��ید. 
ش��هریور ۹۵ واحدهای مذکور ۴۸.۵درصد از معامالت را دربر گرفت. ش��هریورماه 
۹۶ این عدد ۵۲.۵درصد ش��د. ش��هریور ۹۷ واحدهای باالی پنج سال ۵۶درصد از 

معامالت را شامل شدند و شهریور ۹۸ سهم مذکور به ۵۹.۲درصد رسید.
در همین حال، به دنبال ایجاد تالطم قیمتی در بازار مس��کن ش��هر تهران که از 
آذرماه ۱۳۹۶ آغاز ش��د، حرکت اجباری متقاضیان به سمت واحدهای کوچک تر و 
قدیمی تر کلید خورد و در آذرماه ۱۳۹۷ برای اولین بار طی ش��ش س��ال گذش��ته 
واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع بیشترین سهم از معامالت مسکن پایتخت را به خود 

اختصاص دادند.
طی س��ال های پ��س از ۱۳۹۲ واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع همواره بیش��ترین 
س��هم را از تعداد معامالت مس��کن شهر تهران به خود اختصاص می دادند تا اینکه 

آذرماه ۱۳۹۷ برای اولین بار این رتبه از آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع ش��د که 
نشان می دهد جهش قیمت مسکن منجر به سوق یافتن تقاضا به سمت واحدهای 
کوچک متراژ ش��ده اس��ت. این روند با نوس��اناتی در ماه های آینده مواجه شد و در 
تیرماه ۱۳۹۸ واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با ۱۴.۶درصد از کل معامالت، باالترین 
سهم را در توزیع فراوانی تعداد معامالت شهر تهران بر حسب سطح زیربنای واحد 
مسکونی  از آن خود کردند. خانه های ۶۰ تا ۷۰ متر و خانه های ۷۰ تا ۸۰ متر مربع 
نیز به ترتیب با ۱۳.۸ و ۱۱.۹درصد از کل معامالت در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

پانزدهم مهرماه امس��ال بانک مسکن سقف سنی برای دریافت تسهیالت خرید 
مسکن را از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش داد. تا پیش از این در تهران برای بناهای با 
۲۰ سال قدمت در حالت انفرادی ۶۰ میلیون و زوجین تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان 
ارائه تس��هیالت از طریق اوراق وجود داش��ت. به خانه های ۲۵ ساله نیز ۴۵ میلیون 
توم��ان در حالت انفرادی و ۸۰ میلیون تومان در حالت زوجین پرداخت می ش��د. 
مطابق مصوبه دیروز بانک مسکن، این سقف سنی در  حالت اول به ۲۵ و در حالت 
دوم به ۳۰ سال افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این اقدام می تواند بخشی 

از تقاضا در بازار مسکن را به سمت این نوع آپارتمان ها سوق دهد.

در مهرماه روند روبه رشد تورم متوقف شد، اما در همین شرایط خانوارهای ایرانی 
به طور میانگین بیش از ۲۸درصد برای خرید کاال و خدمات خود نسبت به مهرماه 

سال گذشته هزینه کردند.
به گزارش ایسنا، اعالم وضعیت تورم در مهرماه از سوی مرکز آمار از این حکایت 
داشت که بعد از حدود ۱۶ ماه افزایش تورم ساالنه، این شاخص معکوس و کاهشی 

شده است؛ به طوری که نرخ تورم از ۴۲.۷ در شهریورماه به ۴۲درصد رسید.
تورم نقطه به نقطه که بیانگر تغییر وضعیت شاخص کاال و خدمات نسبت به ماه 
مش��ابه سال قبل است، در مهرماه به ۲۸.۳درصد رسید که نشان می دهد خانوارها 
به طور میانگین ۲۸.۳درصد بیش��تر از مهرماه سال ۱۳۹۷ برای خرید مجموعه ای 

از کاال و خدمات یکس��ان هزینه کرده اند. البته تورم نقطه به نقطه از چند ماه قبل 
روند کاهشی در پیش گرفته و افزایش هزینه ها نسبت به سال گذشته کاهشی بود 

که البته این به معنای ارزان شدن نیست و تنها از سرعت رشد کمتر شده است.
اما در بین کاال و خدمات مصرفی مردم خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به مهرماه 
سال گذش��ته ۳۳.۶درصد افزایش قیمت داشته  است و در سایر بخش ها همچنان 
گوش��ت قرمز، ماکیان و ماهی ها دارای بیشترین تورم هستند، در حال حاضر برای 
خرید گوش��ت قرمز و مجموعه این گروه نسبت به مهرماه سال گذشته، ۵۴درصد 

هزینه ها افزایش دارد.
چای، قهوه و کاکائو گروه دیگر کاال و خدمات هستند که ۵۵.۶درصد تورم نقطه 

به نقطه برای آن گزارش ش��ده اس��ت. از سوی دیگر مبلمان و لوازم خانگی نیز که 
در س��ال ۱۳۹۷ افزایش قیمت قابل توجهی داش��ت و در بین آمارهای تورمی نیز 
هم��واره در رده های باال قرار می گرفت، در مهرماه امس��ال ت��ورم ۴۲درصدی برای 
آن گزارش شده است که نشان می دهد نسبت به سال گذشته تا این حد هزینه ها 
در این بخش افزایش دارد. اما در بین کاالها و خدمات برخی در مقایسه با مهرماه 
س��ال گذش��ته افزایش کمتری دارند، از جمله سبزیجات و میوه ها که با حدود ۱۵ 
تا ۱۶درصد، کمترین افزایش هزینه را داش��تند. در ای��ن بین گروه دخانیات تورم 
منفی داشته و نشان می دهد هزینه تامین دخانیات نسبت به مهرماه سال گذشته 

۰.۷کمتر شده است.

پایتخت  نشین ها به خانه های کوچک تر رو آورده اند

متراژ خانه تهرانی ها در حال آب رفتن

هزینه های زندگی در یک سال چقدر افزایش یافت؟
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رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از پوشش بیمه ای زائران اربعین:
پرداخت خسارات زیان دیدگان بیش از حق 

بیمه های دریافتی است
رئیس کل بیمه مرکزی گفت مسائل مرتبط با پوشش بیمه ای راهپیمایان 
شریف اربعین در ظرف محدود اصول بیمه ای و مناسبات مالی بین بیمه گر 
و بیمه گذار نمی گنجد و صنعت بیمه در روزهای اخیر خساراتی را پرداخت 

کرده که از میزان حق بیمه دریافتی باالتر است.
غالمرض��ا س��لیمانی با اب��راز قدردان��ی از تالش های ص��ورت گرفته در 
عرصه ه��ای گوناگون خدمات رس��انی صنعت بیمه به زائ��ران کربالی معلی 
اف��زود: تعهد فراتر از قواع��د بیمه ای و اصول ریس��ک پذیری برای برقراری 
آرامش در بین ش��رکت کنندگان  یکی از گس��ترده ترین رویدادهای ساالنه 
جهان اس��الم از توان ب��االی تخصصی، فنی و همچنین مس��ئولیت پذیری 

اجتماعی صنعت بیمه کشور حکایت دارد.
بنا بر اعالم بیمه مرکزی، سلیمانی از پرداخت ۱۵۶میلیارد ریال خسارت 
ناش��ی از بروزحادثه برای ۶۵ جان باخت��ه و ۳۰میلیارد ریال برای ۷۸ فوت 
ش��ده عادی خبر داد و افزود: در مراس��م امس��ال، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از 
س��وی صنعت بیمه به بیمارستان های عراق پرداخت شده و مبلغ ۵میلیارد 

ریال دیگر نیز بابت هزینه های پاراکلینیکی هزینه شده است.
رئی��س کل بیمه مرکزی با تاکی��د بر این نکته که رویک��رد صنعت بیمه 
ب��ه رغم ماهیت بازرگانی این صنعت درخصوص مراس��م معنوی راهپیمایی 
اربعین، رویکردی س��ودآورانه نیس��ت، خاطرنش��ان کرد: خدمت صادقانه و 
خالصان��ه صنعت بیم��ه به زائران، حذف نگاه اقتص��ادی و ایفای تعهدات به 
صورت حداکثری و پرداخت س��ریع خسارات، استراتژی اصلی صنعت بیمه 

در آیین های اینچنینی به شمار می رود.
رئیس ش��ورای عال��ی بیمه در ادام��ه از صدور معرفی نام��ه برای ۱۲۰۰ 
حادثه دیده زائرین اربعین به بیمارس��تان های کشور با هدف درمان تکمیل 
در پرداخت هزینه درمان و بس��تری زائرین عزیز، خبر داد و اظهار داش��ت: 
اس��تقرار ش��بانه روزی همکاران بیمه ایران در موکب های پیش بینی شده و 
ارائه خدمات به زائران از دیگر فعالیت های صنعت بیمه به حس��اب می آید و 
در همین راستا ۲۰۰ تن از همکاران مسلط به زبان های فارسی و عربی نیز 

در طول مسیر راهپیمایی به انجام خدمات پرداختند.
س��لیمانی حضور گسترده صنعت بیمه در میعادگاه بزرگ اربعین را عالوه 
بر تمامی دس��تاوردهای معنوی و آثار مثبت روحی، محملی مناس��ب برای 
اش��اعه فرهنگ بیمه دانس��ت و افزود: ایجاد فضایی ام��ن و آرامش بخش از 
سوی صنعت بیمه می تواند زمینه همگانی سازی آن را در کشور فراهم کند 

و ظرفیت های آن را بیش از پیش به نمایش بگذارد.
او ارائه خدمات متنوع و فراتر از تعهدات بیمه نامه ها به ش��رکت کنندگان 
در راهپیمایی را در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی صنعت بیمه ارزیابی 
ک��رد و گفت: بیمه نامه های راهپیمایی بزرگ اربعین با رویکرد غیراقتصادی 
طراحی شده که پرداخت خسارات بیش از سقف حق بیمه های دریافتی این 

حقیقت را به اثبات می رساند.

بیمهنامه

بازار ارز روزهای نس��بتا آرامی را می گذران��د. دیگر  از تالطمات ارزی و 
نوس��انات گاه و بیگاه خبری نیست. آنقدر دامنه نوسان قیمت دالر و یورو 
در بازار به حداقل رسیده است که نه تنها آربیتراژ ارزی این روزها معنادار 
نیست، بلکه بس��یاری از سرمایه گذاران، دالالن و سوداگران نیز رغبتی به 

ورود به این بازار ندارند و آن را برای سرمایه گذاری مناسب نمی دانند.
به گزارش مهر، بازار ارز با س��یگنال های دریافتی از مسیرهای مختلف، 
روند کاهش��ی در پیش گرفته و فعاالن بازار معتقدند این روند کاهش��ی 
ادام��ه دار اس��ت. البته ورود به بازار ارز هیچ گاه برای مردم عادی س��ودآور 
نب��وده و س��رمایه گذاران خرد معموال در این بازارها زی��ان  دیده اند و تنها 
سوداگران بوده اند که در نوسانات بازار و جهش های ارزی، سودهای زیادی 

کسب کرده اند.
روند کاهشی نرخ ارز در معامالت روزانه

هرچه بازار ارز در ش��ش ماه اول س��ال ۹۷، آش��فته و پرخطر بود، اما 
اکنون بازار آرام است و نه تنها نوسان معناداری که سودای افزایش قیمت 
را تداعی کند وجود ندارد، بلکه بخش��ی از حباب ناشی از ارزهای خانگی 
نیز تخلیه شده است و غالب بازار به سمت فروش و یا خریدهای واقعی و 

غیرسوداگرایانه سوق پیدا کرده است. قیمت دالر ظرف هفته های گذشته 
نیز س��یر نزولی ثبت و پله پله کاهش را تجربه کرد. به نحوی که روز دوم 
آبان ۹۸ قیمت هر اس��کناس دالر آمری��کا در صرافی های بانکی ۱۱۲۰۰ 
تومان و در خارج از صرافی های بانکی حتی تا ۱۱۱۵۰ تومان هم رسید که 
از کاهش نرخ نسبت به روز یکم آبان حکایت داشت، به طوری که قیمت 
در معامالت نخستین روز آبان ماه برای هر اسکناس دالر آمریکا به ۱۱۲۵۰ 

تومان رسیده بود.
سیگنال های رئیس کل به بازار ارز

در ای��ن میان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بان��ک مرکزی در روزهای 
گذش��ته به عنوان فردی که از کم و کیف ب��ازار و رفتارهایی که بازیگران 
ب��ازار ارز در مقاطع مختلف انجام داده اند، با اطالع اس��ت، س��یگنال های 
متعددی را به بازار ارز داده که موجب شده بازار طی روزهای گذشته روند 
کاهشی در پیش بگیرد. او بارها در مصاحبه ها، سخنرانی ها و یادداشت های 
اینستاگرامی خود از وجود مازاد ارز در سامانه نیما خبر داده بود و همین 
امر نش��ان می دهد که حداقل، تقاضاهای س��وداگرایانه در بازار ارز وجود 
ندارد و اگر هم وجود دارد، در بخش خاصی آن هم در حوزه واردات کاال با 
دالر ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شده است؛ همتی در جلسه هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که ۲۸ مهرماه برگزار شد، 
ب��ه صراحت اعالم کرد که با اختصاص این نوع ارز رانتی مخالف اس��ت و 

همچنان تقاضای بسیاری برای این ارز وجود دارد.
سیگنال دومی که وی به بازار داده، اشاره اش به سفرهای متعدد به سایر 
کش��ورها برای گشایش ارزی اس��ت که به گفته خودش، بسیاری از آنها 

اطالع رسانی نشده است.
عبدالناصر همتی س��ومین س��یگنال خود به بازار ارز را با اشاره به سفر 
اخیر خود به کویت و دیدار با رؤس��ای بانک مرکزی کش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس و نیز کشورهای اسالمی از جمله مالزی، ارائه داد و به این نکته 
اش��اره کرد که با توجه به مقاومت اقتصاد کش��ور در برابر فشار دشمنان، 

تک تک بانک های مرکزی دنیا عالقه دارند با ایران همکاری کنند.
او همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد که خوش��بختانه گش��ایش های 
بسیار خوبی در حال وقوع است؛ هرچند قصد انتشار و رسانه ای کردن آنها 
را نداریم. همین چهارمین سیگنال  از سوی وی کافی بود تا بازار ارز حرکت  

خ��ود را با آنچه ک��ه در ذهن رئیس کل می گذرد تطبیق داده و قیمت رو 
به کاهش گذارد؛ البته این کاهش فزاینده نبوده است و رقم های باالیی را 

ثبت نکرده است، اما در قالب یک روند آهسته و پیوسته آغاز شده است.
فعاالن بازار ارز آینده نرخ ها را چطور پیش بینی می کنند؟

در همی��ن حال، فعاالن بازار ارز هم چش��م انداز افزایش��ی برای نرخ ارز 
ندارند و نوس��انات را در یک حیطه مش��خص می دانند و بر این باورند که 
روند نرخ ارز، جهش یا کاهش ش��دید نخواهد داشت و خود سیاست گذار 
نی��ز تمایلی به کاهش نرخ ندارد، چراکه به هر حال فنر ارزی نباید دوباره 
فشرده شود. محسنی، یکی از فعاالن بازار ارز در این باره می گوید: به نظر 
می رسد از جمله مهمترین عواملی که در ماه های اخیر منجر به کاهش نرخ 
ارز در بازار شده است و نوسانات را به روال منطقی بازار و براساس عرضه و 
تقاضا رسانده است، عملکرد صرافی های بانکی است که در واقع، آنها نه تنها 
وارد هیجانات مقطعی بازار ارز نشده اند، بلکه تمایل خود را برای حرکت در 
مکانیزم های تعریف شده بانک مرکزی نشان داده اند که به نظر هم می رسد 
بیش��تر به دالیل نظارت های سختگیرانه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی 

و اطالعاتی است.
وی می افزاید: از سوی دیگر، صرافی های بانکی به دلیل انعطافی که بانک 
مرکزی در سرفصل های فروش ارز نشان داده است، اقدام به جذب ارزهای 
خانگی کرده و البته فروش ها را با س��ختگیری کمتری نسبت به گذشته 
انجام می دهن��د، اگرچه باز هم این خرید و فروش ها در چارچوب و تحت 

نظارت بانک مرکزی است.
همچنین برخی دیگر از فعاالن بازار ارز نیز بر این باورند که افراد عادی 
هم اکنون بیش��تر فروشنده هستند تا خریدار و مانند سال گذشته شرایط 
اینگونه نیست که حتی زنان خانه دار نیز وارد معامالت خرید و فروش ارز 
شوند. البته برخی دیگر معتقدند که بازار به مکانیزم طبیعی خود بازگشته 

است و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت  شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که وقتی در سامانه نیما که یکی از بسترهای 
اصل��ی عرضه ارز مورد نیاز فعالیت های تجاری و اقتصادی اس��ت و بخش 
عمده ای از نیازهای ارزی کشور را تشکیل می دهد، ارز به میزان نیاز وجود 
دارد، تقاضاه��ای واقعی وارد بازار آزاد نش��ده و به ص��ورت کانالیزه تامین 

می شود و بنابراین جهشی هم در کار نیست.

4 سیگنالی که رئیس کل بانک مرکزی به بازار ارز داد
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بورس هنوز از شوک 11 هزار واحدی فاصله نگرفته است
روند متفاوت بورس در هفته پایانی مهر

در چهار روز معامالت هفته ای که گذشت، شاخص بورس تهران ۳هزار و 
۸۳۹ واحد کاهش داشت. شاخص کل در پایان روز چهارشنبه )۲۴ مهرماه( 
ب��ا عدد ۳۰۹ ه��زار و ۶۴۶ واحد به معامالت پای��ان داد که این رقم در روز 
چهارش��نبه )یک آبان ماه( ب��ه عدد ۳۰۵ هزار و ۸۰۷ واحد رس��ید. ارزش 
ب��ورس تهران در هفته ای که گذش��ت ۱۱ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال بود که 
در مقایسه با هفته گذشته یک درصد کاهش را تجربه کرد، همچنین ارزش 
فرابورس در همین مدت ۳هزار و ۲۰ میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه 

هفته گذشته کمتر از یک درصد افت داشت.
در این میان، به گفته یک کارش��ناس بازار سرمایه، بورس تهران هنوز از 
ش��وک ریزش ۱۱هزار واحدی شاخص بورس فاصله نگرفته است و ترس را 

می توان همچنان در قدم سهامداران دید.
محمود احترامی در گفت و گو با ایرنا، به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذش��ت اشاره کرد و گفت: هفته گذشته بازار از روند معامالت حاکم بر 

بازار خارج شد و از آن فاصله گرفت.
به گفته وی، بازار از روند نزولی شدیدی که در هفته سوم مهرماه در پیش 
گرفت��ه بود فاصله گرفت، تا حدودی روند معامالت در هفته ای که گذش��ت 
متفاوت و شاهد روند صعودی شاخص بودیم. همزمان با رسیدن قیمت ها به 
نقط��ه جذاب برای خرید، فعاالن بازار از موضع فروش فاصله گرفتند و خود 

را به موضع خرید نزدیک تر کردند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه قدرت خری��د فعاالن بازار در 
هفته ای که گذش��ت نسبت به فروش��ندگان بیشتر بود، گفت: بر روی سهام 
ش��رکت های بنیادی ش��اهد افزایش ق��درت خرید فعاالن بازار نس��بت به 
فروشندگان بودیم که علت آن ناشی گزارش مثبت شش ماهه شرکت ها بود 

که هفته گذشته روانه کدال شد.
وی به جذابیت گزارش ش��ش ماهه برخی صنایع اش��اره و بیان کرد: این 
موضوع نش��ان دهنده قدم مثبت ش��رکت ها برای رشد س��هام و نویدبخش 

اتفاقات خوبی برای آینده شرکت  ها بود.
احترام��ی ب��ا بیان اینکه ب��ازار هنوز از ش��وک ریزش ۱۱ ه��زار واحدی 
شاخص بورس فاصله نگرفته است، گفت: ترس را می توان همچنان در قدم 
س��هامداران دید به هر حال در برخی از سهم ها فروشنده ها اصرار در فروش 
س��هام خود دارند، اما امیدواریم هرچه به گزارش ۹ ماه ش��رکت ها و اواخر 

پاییز نزدیک می شویم شکل و روند معامالت بازار بهبود یابد.
این کارش��ناس بازار سرمایه معتقد است، امیدواریم اخبار بد سیاسی منتشر 
نشود و شرایط مریض تر از وضع کنونی نشود. وی با تاکید بر اینکه شرکت های 
بزرگ مانند پاالیشی ها در روند ریزشی بازار تاثیر چندانی نداشتند و قیمت سهام 
این صنایع رو به رشد بود، گفت: شرکت های کوچک با توجه به رشد سنگینی 
که در ماه های گذش��ته داشتند قیمت آنها  به حداکثر رسیده بود و با توجه به 
سودهای چند صد درصدی که برخی از سهامداران از این سهم ها کسب کردند 
باعث شد تا فروشنده ها راحت تر سهام خود در بازار عرضه کنند و اکنون اقبال 

به سمت سهم های بزرگ رفته است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: یکی از ارکان دوازده گانه گزارش رقابت پذیری جهانی که س��الیانه 
توس��ط مجم��ع جهانی اقتصاد تهیه و منتش��ر می ش��ود به ح��وزه بازارهای مالی 
می پردازد. در این میان، ایران در س��ال های گذشته همواره رتبه نامطلوبی در رکن 
»پیش��رفته بودن بازارهای مالی« در مقایسه با کشورهای جهان داشته و در گزارش 
رقابت پذیری سال ۲۰۱۸ نیز تغییر روش شناسی و اضافه شدن مؤلفه »اعطای اعتبار 

داخلی به بخش خصوصی باعث شده تا رتبه ایران تا اندازه ای بهبود یابد.
در همین ح��ال، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گ��زارش خود، موانع و 
راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط از طریق بازار سرمایه را مورد 
مطالعه قرار داده اس��ت. این گزارش با هدف شناسایی موانع تأمین مالی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط از طریق بازار سرمایه تهیه ش��ده و به این سؤال پاسخ می دهد 
ک��ه چه راهکارهایی برای رف��ع موانع موجود و بهبود نظام تأمین مالی این بنگاه ها 
وجود دارد. در پاس��خ به این پرسش، مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( و تجربه کش��ورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. درنهایت به نظر 
می رس��د با تفکیک بازار سهام از بازار اوراق مالی اسالمی، می توان پیشنهادهایی را 
برای ارتقای بازار س��رمایه در حمایت از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط 

ارائه داد.
ب��ه گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، دریافت تس��هیالت بانک��ی و تأمین منابع 
مالی برای س��رمایه در گردش، در گزارش های مختلف به عنوان یکی از مش��کالت 
اصلی بنگاه های کوچک و متوس��ط در ایران ارزیابی شده است. اگرچه تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط در ایران عمدتاً از طریق نظام بانکی صورت می گیرد، اما 
گزارش های سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، 
در سال های اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین مالی این بنگاه ها 

پیشنهاد کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها در مورد تأمین مالی از طریق انتشار سهام، پیشنهاد 
ش��ده است که تسهیل بیش��تری در مورد قواعد پذیرش، افشا و حاکمیت شرکتی 
شرکت های کوچک و متوسط از طرف سازمان بورس اعمال شود، حمایت سازمان 
ب��ورس از ای��ن بنگاه ها به ویژه در مش��اوره  پذی��رش، خدمات حقوق��ی و خدمات 

حسابرسی توسعه یابد، موانع معامله سهام این بنگاه ها در بازار حذف شود.

همچنین در این گزارش درخصوص اس��تفاده از اوراق مالی اسالمی نیز پیشنهاد 
ش��ده اس��ت که بازار بدهی مخصوص بنگاه های کوچک و متوس��ط ایجاد شود، با 
تأسیس پایگاه داده های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط و استفاده از خدمات 
مؤسسات رتبه بندی اعتبار و به پشتوانه دارایی های این بنگاه ها، امکان انتشار اوراق 
بدهی برای ایش��ان فراهم ش��ود، با اعالم رتبه اعتباری اوراق منتشره این بنگاه ها، 
ریسک نکول به سرمایه گذاران منتقل شود، تعیین نرخ سود با رعایت الزاماتی که در 

گزارش به آن اشاره می شود، به بازار واگذار شود.
در مورد س��ایر روش های تأمین مالی نیز پیشنهاد شده است که سازمان بورس 
برمبنای تجربیات جهانی، سازوکار ها و اصول موردنیاز برای تأمین مالی را از طریق 

ارتباط مستقیم کسب وکارها با سرمایه گذاران فراهم کند.
همچنی��ن در گزارش ارزیابی ش��اخص های کارآفرینی براس��اس مدل دیده بان 
جهانی کارآفرینی س��ال ۲۰۱۵ رتبه کش��ورمان در مؤلفه حمایت مالی از کسب و 
کارهای در حال رش��د در بین ۶۲ کشور موردبررسی، ۵۵ بوده است. همچنین در 
گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار که از سال ۱۳۸۹ در مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی شروع شد و با انتشار بیست وششمین گزارش در زمستان 
۱۳۹۵ به پایان رس��ید، همواره مؤلفه های »مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها« و 
»ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید« در صدر موانع و مشکالت کسب وکارها 

قرار می گرفتند.
ش��اخص ملی پایش محیط کسب وکار که توس��ط اتاق ها تهیه و از نظر روش و 
مؤلفه ها، تقریباً ادامه گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار محسوب می شود 
نیز نتایج مش��ابهی را نش��ان می دهد. طبق گزارش تابس��تان ۱۳۹۷ شاخص ملی 
محیط کس��ب وکار در ایران، سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 
م��واد اولیه و محص��والت«، »بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانین و مق��ررات و رویه های 
اجرایی ناظر به کس��ب وکار« و »دش��واری تأمین مالی از بانک ها«، نامناس��ب ترین 
مؤلفه ها ارزیابی شده اند. باآنکه ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید از مؤلفه های 
ش��اخص نیست، اما ضعف تأمین مالی از نظام بانکی همچنان در میان سه اولویت 
گزارش ش��ده صاحبان کسب وکار به ش��مار می رود که گویای دشواری تأمین مالی 

برای این بنگاه هاست.

مرکز پژوهش های مجلس در اس��تدالل انتش��ار این گزارش نوشت: 
»ممکن اس��ت این ایراد مطرح ش��ود که مش��کل تأمین مالی بنگاه ها 
اعم از »نداش��تن منابع مالی کافی برای توس��عه و گسترش بنگاه ها« 
و »نداش��تن نقدینگی، به معنای عدم تطابق سررس��ید جریان ورودی 
بنگاه با جریان تعهدی اش« اس��ت و بنابراین، تعمیق بازار س��رمایه در 
حوزه این بنگاه ها نمی تواند مشکل نداشتن نقدینگی را مرتفع کند. در 
پاس��خ باید گفت اوالً این ادعا که »مشکل بنگاه ها تنها نقدینگی است 
و نه نیاز به منابع برای توس��عه بنگاه«، خود نیازمند اثبات است. ثانیاً، 
حتی در ف��رض پذیرش این موضوع، این گزارش در صدد ارائه ابزاری 
در اختیار سیاس��ت گذاران است تا متناسب با اوضاع بنگاه ها، سیاست 
مناسب را در اس��تفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه ها اتخاذ 

کنند.«
جدول زیر امتیاز و رتبه کشور در مؤلفه های تشکیل دهنده بازارهای مالی را نشان 
می دهد. رتبه ۱۲۷ برای مؤلفه »تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط« گویای 

دشواری تأمین مالی این بنگاه ها در ایران است.
امتیاز و رتبه ایران در مولفه های بازارهای مالی گزارش 

رقابت پذیری جهانی سال 2018
ارکان و مولفه ها                            امتیاز      رتبه از میان ۱۴۰ کشور

۹۸  ۵۲.۵ رکن نهم بازارهای مالی )امتیاز از صفر تا صد( 
۵۷  ۵۹.۳ اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی 

۱۲۷  ۲.۹ تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
۱۱۱  ۲.۴ دسترسی به سرمایه جسورانه  

۶۷  ۲۵.۳  )GDP ارزش بازار سرمایه )درصد از
۷۹  ۱.۴   )GDP حاشیه بیمه )درصد از

۱۳۱  ۳.۱ ثبات و سالمت بانکی  
۱۰۳  ۱۰ مطالبات غیرجاری )درصد(  
۱۱۵  ۴.۴ شکاف اعتباری )درصد(  

موجود نیست موجود نیست  نسبت کفایت سرمایه نظارتی 

چرا تامین مالی بنگاه ها در ایران دشوار شده است؟

عقبماندگیبازارهایمالیایران
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بالتکلیفی اجرای کد شناسنامه کاال در بخش 
پوشاک

رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان گفت اجرای کد شناسنامه کاال در بخش 
پوشاک، بالتکلیف است.

حسین آقا کوچکی، رئیس اتحادیه پیراهن فروشان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره اجرای کد شناس��نامه کاال در بخش پوشاک اظهار 
کرد: هم اکنون اجرای کد شناس��نامه کاال در بخش پوشاک، بالتکلیف مانده 

است و برنامه ریزی مناسبی برای آن، وجود ندارد.
رئیس اتحادیه پیراهن فروشان با اشاره به اینکه ۲۰ درصد قاچاق، چمدانی 
است، تصریح کرد: متاسفانه بیش��ترین ضربه ورود قاچاق به کشور، متوجه 

مردم است.
آقاکوچک��ی با تاکید ب��ر اینکه ۹۰درص��د تولیدات داخلی، ب��ا برند های 
خارج��ی، در بازار فروخته می ش��ود، اظهار کرد: امیدواری��م که با همکاری 

مسئوالن ذی ربط، مشکالت قاچاق در بازار مرتفع شود.
رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان در پاس��خ به این پرسش که چرا با وجود 
ممنوعیت واردات پوش��اک، ب��ازار مملو از کاال های وارداتی اس��ت؟ تصریح 
کرد: شاید اصلی ترین دلیل این موضوع، قاچاق پوشاک برند خارجی و عدم 

حمایت صحیح از برند ایرانی باشد.
آقاکوچک��ی با تاکید بر اینکه ۳۰ درصد پوش��اک موج��ود در بازار قاچاق 
است، افزود: البته که وضعیت قاچاق، نسبت به سال گذشته کاهشی گزارش 

شده است.
رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی فعلی، 
موجب شده که بسیاری از نشانه های تجاری، نتوانند کاالی خود را به کشور 
وارد کنند، گفت: این امر باعث ش��ده که بس��یاری از نمایندگی های فروش 

این نام های تجاری به صورت نیمه تعطیل فعالیت کنند.
گفتنی است، اخیراً این مشکل عاملی شده تا تولیدکننده ایرانی هم ملزم 
به دریافت کد شناس��ه کاال باشد، اما اجرای این قانون نواقص بسیار زیادی 
دارد. به عنوان نمونه بازرس��ان هیچ ابزاری برای بررسی کد های شناسه کاال 
نداشته و همین ایرادات باعث شده تا این موضوع به درستی اجرایی نشود.

گردش جاری تولید، معضل معادن کشور
 11 میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده صادر 

شد
دبیر اجرایی انجمن س��نگ ایران گفت اکثر معادن ما دچار معضل 

گردش جاری و نقدینگی تولید هستند.
احمد شریفی، دبیر اجرایی انجمن سنگ ایران در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان،گفت: در کشور حدود ۲ هزار و ۱۰۰ واحد پروانه بهره 
برداری معدن وجود دارد که ظرفیتی بالغ بر ۳۰ میلیون تن درون خود 
جای داده اند. از این ۳۰ میلیون، تولید واقعی ما یک سوم ظرفیت یعنی  

۱۰ میلیون تن است.
او با اشاره به اینکه معموال تعداد معدودی از معادن برند نیمه فعال 
هس��تند، ادامه داد: در بخش معدن و تولید مواد معدنی با یک س��وم 
ظرفیت فعالیت می کنیم چرا که  اکثر معادن ما دچار مشکل با ظرفیت 
پایین، مشکالت فروش، معضل گردش جاری و نقدینگی در تولید رو 

به رو هستند.
ش��ریفی اظهار کرد: در بخش فرآوری های معدن��ی حدود ۶ هزار و 
۵۰۰ واح��د فرآوری با یک ظرفیتی ح��دود ۱۸۰ میلیون مترمربع در 
اختیار ماس��ت. هم اکنون کل تولید بخش فرآوری حدود ۶۰ میلیون 

مترمربع است.
او گفت: ما در بازار داخلی با رکود مواجه هس��تیم. به دلیل تقاضای 
کم فروش، فرآوری  در سنگ دچار مشکل شده است. به همین دلیل 
عمال یک سوم ظرفیت معادن کار می کنند در نتیجه طبیعتا دچار زیان 

انباشته خواهند شد و معضالت اقتصادی باعث تعطیلی آنها می شوند.
دبیر اجرایی انجمن س��نگ ایران ادامه داد: در بخش صادرات حدود 
۱۱ میلیون مترمربع س��نگ فرآوری شده و حدود یک میلیون تن هم 

سنگ بلوک صادر می کنیم.
او افزود: س��نگ فرآوری که حدود ۱۱ میلیون مترمربع اس��ت بالغ 
بر ۷۰درصد آن به کش��ور عراق صادر می شود و بخش کمتری حدود 
۲۰درص��د آن به کش��ورهای  دیگر صادر می ش��ود، عمدت��ا صادرات 

سنگ های فرآوری شده به کشور های اطراف به خصوص عراق است.
ش��ریفی گفت: یکی از معضالت صادرات در بخش فرآوری،  قیمت 
پایین صادرات سنگ فرآوری شده به کشور عراق است. دالل های عراقی 
سنگ ها را به قیمت ۶ تا ۷ دالر  خریداری می کنند. از یک تن سنگ 
حدود ۱۰ مترمربع س��نگ فرآوری می ش��ود، یعنی یک تن سنگ را 

فرآوری می کنیم و به قیمت ۷۰ تا ۸۰ دالر می فروشیم، 
دبیر اجرایی انجمن سنگ ایران ادامه داد: یعنی با این کار سوبسید به 
کشور عراق می دهیم این کشور اصوال پاسخگوی قیمت واقعی سنگ ما 
نیست. یک نوع سنگ را که به قیمت حدود ۱۰۰ دالر صادر می کنیم 
آن را فرآوری کرده و در نهایت ارزش منفی می آوریم و آن را ۶۰ تا ۷۰ 
دالر می فروش��یم که به آن دیگر صادرات فرآوری شده با ارزش افزوده 
نمی گوین��د. او گفت: از صادرات ۱۱ میلیون مترمربع این محصول که 
حدود ۲۰درصد آن توس��ط واحد های فرآوری مدرن تولید و به قیمت 

واقعی فروخته می شود.

اخبـــار

بلومبرگ در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت که روند بهبود وضعیت به تدریج در 
حال آشکار شدن است به گونه ای که در یک نظرسنجی تازه صورت گرفته اکثریت 
ش��رکت کنندگان معتقدند که کارزار فش��ار حداکثری دول��ت ترامپ راه به جایی 
نخواهد برد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از وضعیت اقتصادی 
ایران با اش��اره به پیش بینی کاهش رشد اقتصادی به منفی ۹.۵درصد در گزارش 
جدی��د صندوق بین المللی پول نوش��ت: در نگاه اول به نظر می رس��د که رویکرد 
موسوم به »فشار حداکثری« دولت ترامپ در حال جواب دادن است اما در همین 
گزارش پیش بینی شده است که اقتصاد ایران سال آینده از این رکود عمیق خارج 
ش��ده و به تدریج به سمت رش��د مثبت حرکت کند. با نگاهی دقیق تر درمی یابیم 
که بهبود تدریجی اقتصاد ایران همین االن نیز در حال انجام است؛ ثبات نسبی به 

قیمت های مصرف کننده، تولید، تجارت و ارزش پول ملی بازگشته است.

بلومبرگ در ادامه، تقویت ۴۰درصدی ارزش ریال در مقایس��ه با س��ال قبل را 
مشهودترین نشانه از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خوانده و افزوده است که اقدامات 
موثر بانک مرکزی نظیر به کارگیری فناوری های جدید و اتصال شبکه صرافی ها به 

بانک ها باعث شده است تا سوءاستفاده از شرایط ارزی دشوارتر شود.
به گفته بلومبرگ، ریال قدرتمندتر، خود به مهار تورم کمک کرده است تا جایی 
که ش��اخص مصرف کننده در ماه س��پتامبر به ۶.۱درصد رس��ید که کمترین رقم 
ثبت شده در طول ۱۸ ماه اخیر محسوب می شود. ثبات در بازار ارز از تقویت تولید 
نیز حمایت کرده است به گونه ای که پس از چند ماه کوچک شدن، شاخص مدیران 

تولید پس از هفت ماه از ۵۰ واحد گذشت.
ب��ه گفت��ه بلومبرگ، انتظار می رود ک��ه صادرات غیرنفتی ایران امس��ال به ۴۰ 
میلیارد دالر برس��د که یک رکورد تازه خواهد بود. در صورت تحقق این امر، برای 

نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی پیشی خواهد 
گرفت. سقوط صادرات نفتی باعث شده است تا دولت ایران چاره ای جز اصالحات 
س��اختاری برای تقویت صادرات غیرنفتی نداش��ته باش��د و حاال که صنعت نفت 
به س��ختی بیش از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تش��کیل خواهد داد، 

نمی توان دیگر ایران را یک اقتصاد نفتی دانست.
بلومب��رگ در ادام��ه می افزاید: م��ردم عادی ایران عموما دید خوبی نس��بت به 
وضعیت اقتصادی کنونی ندارند، اما به نظر می رس��د شرایط رو به تغییر است. در 
یک نظرسنجی فراگیر تازه صورت گرفته، ۵۴درصد شرکت کنندگان معتقد به بدتر 
ش��دن ش��رایط بوده اند که این رقم ۱۰درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. 
همچنین ش��مار افرادی که معتقد بوده اند کارزار فش��ار دولت ترامپ راه به جایی 

نخواهد برد، به ۶۳درصد افزایش پیدا کرده است.

حال اقتصاد ایران رو به بهبود است

فشارحداکثریترامپشکستخورد

گارانتی و خدمات پس از فروش، از امتیازهایی است که هنگام خرید، می تواند 
به خریداران برای انتخاب گوش��ی و شرکت فروشنده کمک کند و اگرچه ممکن 
اس��ت بیشتر گوش��ی ها در حال حاضر از گارانتی های معتبری برخوردار نباشند، 
ام��ا ارائه خدمات پس از فروش، می تواند س��طح رضایتمن��دی مصرف کننده را 
افزایش دهد؛ موضوعی که به نظر می رس��د شرکت های واردکننده بیش از پیش 
به دنبال آن هستند. به گزارش ایسنا، سوء استفاده از امکانات و تعرفه های پایین 
گوش��ی های مسافری باعث ش��د برای جلوگیری از واردات بی رویه و غیررسمی 
گوش��ی که به اسم مسافری انجام می شد، روشی در نظر گرفته شود و به همین 
دلی��ل وزارت صنع��ت،  معدن و تجارت، تعرفه گمرک��ی واردات تلفن همراه را با 
افزایش حقوق ورودی گوش��ی به ۲۶درصد رساند، همچنین معافیت ۸۰ دالری 

برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد.
این تصمیم ها مس��یر واردات گوش��ی  را برای شرکت های رس��می واردکننده 
هموار کرد تا بتوانند با تامین نیاز مصرف کننده، آشفته بازار گوشی های مسافری 
و وارداتی را س��اماندهی کنند. به طوری که ب��ه اذعان واردکنندگان، درحالی که 
مصرف گوش��ی در ایران ماهانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دس��تگاه اس��ت، 
ش��هریورماه س��ال جاری، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دس��تگاه به صورت 
قانونی توسط شرکت های واردکننده وارد شده و بازار را به وضعیت اشباع رساند.
بنابرای��ن در حالی که تا ماه پیش، معافیت ۸۰ دالری گوش��ی های مس��افری 
در مقایس��ه  با تعرفه  واردات گوش��ی هایی که توسط شرکت های واردکننده ثبت 
س��فارش می ش��دند، از مزیت قیمت پایین تر برخوردار بودن��د، اکنون با افزایش 

تعرفه و حذف معافیت گمرکی گوشی های مسافری، دیگر واردات چمدانی گوشی 
به روش مس��افری، نه برای واردکنندگان به این ش��یوه و نه مصرف کننده نهایی 
صرفه ای ندارد، زیرا قیمت گوش��ی های ش��رکتی پایین تر از گوشی های مسافری 
اس��ت. از طرفی یکی از مواردی که خرید گوش��ی از بازار داخلی و واردکنندگان 
رسمی را برای مصرف کننده منطقی تر می کند، گارانتی و خدمات پس از فروش 
اس��ت که در صورت خرید از کشورهای خارجی، برای مصرف کننده ساکن ایران 
مورد اس��تفاده نخواهد بود، زیرا بیشتر این شرکت ها نمایندگی رسمی در ایران 
ندارن��د، درصورتی که به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، تمامی گوش��ی های 

شرکتی ۱۸ ماه خدمات پس از فروش و گارانتی دارند.
در این راس��تا میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطالعات - 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه با افزایش تعرفه گوش��ی های مسافری، عمال 

جلوی قاچاق گرفته  شده اس��ت، اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف کننده، 
اش��راف ویژه ای بر موضوع واردات دارد و سازوکاری برای ارزیابی شرکت ها ایجاد 
کرده اس��ت. بدین  ترتیب قرار است برخی شرکت های ارزیاب، در روزهای آینده 
ش��رکت های واردکنن��ده دارای مجوز را ارزیابی کنند و در ای��ن فرآیند ارزیابی، 

سطح گارانتی شرکت ها مشخص شود.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر گارانت��ی واردات برای خریداران اهمیت 
چندانی ندارد و ش��رکتی که ۱۰۰ مرکز خدمات دارد، با ش��رکتی که ۱۰ مرکز 
خدمات دارد، از دید مش��تری برابر است، اما کیفیت گارانتی ها روزبه روز در حال 
افزایش است و شرکت های واردکننده باید تا ۱۸ ماه خدمات گارانتی دستگاه را 
ارائه دهند و همچنین تالش می کنند در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش، 

باالترین رضایتمندی را داشته باشند.

واردکنندگان گوشی با گارانتی های معتبر ارزیابی می شوند

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

پروژه : عملیات  توسعه و اصالح معابر محله پشته معزآباد 
شهرداری رودان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه مالی شهرداری ، انجام پروژه  جدول گذاری و اصالح 

معابر محله پشته معزآباد رودان را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. 
- موضوع پروژه: انجام عملیات  توسعه و اصالح معابر محله پشته معزآباد شامل جدول گذاری و زیر سازی

- مبلغ برآورد پروژه: 6000000000 شش میلیاردریال که به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد.
- مدت اجرای پروژه :5ماه 

- مبلغ خرید اسناد ارزیابی: 500000 ریال 
- مبلغ تضمین پروژه و نوع آن : 300000000ریال به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری

- مبلغ خرید اسناد و تضمین به حساب شماره 917498448نزد بانک کشاورزی بنام سپرده شهرداری رودان واریز 
- مهلت فروش اسناد ارزیابی : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته

- آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی: از تاریخ درج آگهی به مدت دو هفته 
 شرایط پیمانکار: 

- داشتن شخصیت حقوقی و کد اقتصادی و شناسه ملی
- دارا بودن رزومه کاری مرتبط 

 - توانایی سامانه تجهیزاتی ، و برنامه ریزی
- داشتن حداقل رتبه 5 راه وابنیه از  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

- محل فروش و تحویل اسناد ارزیابی: شهرداری رودان ، واحد فنی و شهرسازی
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 07642882231 تماس حاصل فرمایید .
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فعالیت در دنیای کس��ب و کار نیازمند طراحی ایده های جذاب و س��اماندهی 
اس��تارت   آپ های موف��ق اس��ت. برنده��ای بزرگ همگ��ی با یک ای��ده جذاب و 
تازه ش��روع ش��ده اند. بدون ایده کاربردی امکان طراحی اس��تارت   آپ از مرحله 
نخس��ت تا اج��رای آن وجود ن��دارد. با نگاه��ی اجمالی به وضعی��ت حوزه های 
مختلف کس��ب و کار ام��کان فهم رقابت ش��دید در دنیای کس��ب و کار وجود 
دارد. ام��روزه اس��تارت پ های ج��ذاب و تعاملی بیش از هر زم��ان دیگری کلید 
موفقیت در کس��ب و کار محس��وب می ش��وند. بدون تردید همه کارآفرینان از 
اهمیت طراحی اس��تارت   آپ جذاب آگاهی دارند. چالش مهم در اینجا جلب نظر 
دیگ��ران به طرح مان اس��ت. اغلب کارآفرینان و برندها در این مرحله با مش��کل 
مواجه می شوند. آیا شما نیز تجربه بیان ایده استارت   آپ  تان برای دیگران و عدم 

دریافت بازخورد مناسب را داشته اید؟ 
نکت��ه مه��م در م��ورد ناتوان��ی کارآفرین��ان در جلب نظ��ر دیگ��ران درباره 
استارت   آپ ش��ان بیان ضعی��ف محتوای طرح اس��ت، بنابراین ما بای��د عالوه بر 
ایده پردازی خالقانه به دنبال بیان مناس��ب طرح مان نیز باشیم. بی تردید دیگران 
دارای زاویه دید مش��ابه ما در زمینه کسب و کار نیستند. به همین خاطر تالش 
ب��رای بیان موض��ع و اهداف مان برای دیگران اهمیت بس��یار زیادی می یابد. اگر 
ش��ما نیز با مش��کل جلب نظر دیگران در زمینه حمایت از استارت   آپ تان مواجه 
هس��تید، نیازی به احس��اس تنهایی نیس��ت. بس��یاری از افراد در سراسر دنیا با 
چالش��ی مشابه مواجه هستند. وقتی ایده استارت   آپ ما مورد بی توجهی دیگران 
قرار می گیرد، دو دلیل عمده برای توضیح وجود خواهد داش��ت. نخس��ت اینکه 
ایده موردنظر ما بسیار ساده و غیرکاربردی است. در این صورت باید ایده دیگری 
را طراح��ی کنیم. تبیین دوم جذابیت ایده ما در ماهیتش و ناتوانی ما در زمینه 
بیان مناس��ب آن اس��ت. در این صورت ماموریت اصلی م��ا ایجاد آگاهی هرچه 
بیش��تر پیرامون اس��تارت   آپ مان خواهد ب��ود. به این ترتیب دیگران نس��بت به 

مزیت های استارت   آپ ما آگاهی خواهند یافت. 
بدون ش��ک تالش برای اطالع رسانی به دیگران در مورد استارت   آپ مان بدون 
تالش عملی امکانپذیر نیست. در این زمینه ما باید خودمان دست به کار شویم. 
هیچ فرد یا ش��رکت دیگری به جای ما فرآیند توضیح اس��تارت   آپ و تالش برای 
جلب نظر دیگران را انجام نخواهد داد. هدف اصلی من در این مقاله بررسی هفت 
دلیل عمده در زمینه تحلیل ناکارآمدی و عدم توجه دیگران به اس��تارت   آپ مان 
اس��ت. با توجه مناس��ب به این موارد امکان بررس��ی بهینه دالیل عدم موفقیت 

استارت   آپ ها وجود خواهد داشت. 
1. رفتار حق به جانب و ناتوانی در جلب نظر دیگران

اگ��ر ما از همان ابتدا اعتماد بیش از حد به اس��تارت   آپ مان داش��ته باش��یم، 
هیچ کس ما را جدی نخواهد گرفت. ش��اید این امر در ابتدا عجیب به نظر برسد. 
به هر حال اعتماد به نفس و ایمان به فعالیت کاری یکی از اصل های س��نتی در 
حوزه کسب و کار محسوب می شود. نکته مهم در اینجا ماهیت پیش بینی ناپذیر 
دنیای کس��ب و کار است، بنابراین همیش��ه مقداری نگرانی و عدم اطمینان نزد 
برنده��ا و کارآفرین��ان وجود دارد، با این وضعیت وقت��ی ما بیش از حد مطمئن 

رفتار می کنیم، تردید دیگران نسبت به استارت   آپ ما طبیعی خواهد بود. 
یک��ی از نکات منفی در زمینه اعتماد بیش از حد به اس��تارت   آپ عدم تحمل 
انتق��ادات اس��ت. این امر در اغل��ب موارد به صورت ترک جلس��ه کاری با اظهار 
نخس��تین انتقاد همراه اس��ت. اگر ما به دنبال موفقیت در دنیای کس��ب و کار 

هس��تیم، باید ظرفیت و انتقادپذیری مان را افزای��ش دهیم. همه افراد در دنیای 
کس��ب و کار مانند ما فکر نمی کنند، بنابراین باید زمان کافی برای بحث با آنها 
را مدنظر قرار داد. کس��ب و کار، درس��ت مانند زندگی روزمره، نیازمند گفت وگو 
و تبادل نظر اس��ت. این امر به شکل گیری نقطه نظرهای مشترک کمک شایانی 

خواهد کرد. 
بی ش��ک هیچ کس تمایلی به گفت وگو یا ش��نیدن صحبت ه��ای فردی مغرور 
ندارد. این نکته در زمینه توضیح اس��تارت   آپ اهمیت باالیی پیدا می کند. گاهی 
اوقات صاحب های برخی اس��تارت   آپ ها همراه با غرور و خودبینی بس��یار زیادی 
صحب��ت می کنند. ای��ن امر به طور طبیعی موجب رنجش دیگران خواهد ش��د، 
بنابراین حتی اگر بهترین ایده را نیز داش��ته باشید، جلب نظر دیگران غیرممکن 
به نظر می رسد. جلب نظر دیگران در حوزه کسب و کار بستگی زیادی به توانایی 
ما در زمینه صحبت و تعامل کاربردی با دیگران دارد. به نظر من یادگیری اصول 
گفت وگو و فن مذاکره یکی از راهکارهای اساس��ی ب��رای موفقیت در جلب نظر 

طرف مقابل محسوب می شود. 
2. صحبت بیش از حد و عدم گوش دادن به صحبت های طرف 

مقابل
فضای کس��ب و کار هیچ گاه یک طرفه نیست. این امر به معنای ضرورت توجه 
به دیگران و نقطه نظرات ش��ان اس��ت. برندهای موفق به خوبی این کار را انجام 
می دهن��د. به عنوان مث��ال، برند مایکروس��افت را مدنظر قرار دهی��د. این برند 
به خوبی نیاز مش��تریان، ایده های تازه مهندس��ان و تقاضای س��ایر برندها برای 
همکاری را مدنظر قرار می دهد. تصمیم گیری درست در حوزه کسب و کار فقط 
با توجه به ایده ها و پیشنهادات دیگران امکانپذیر است. اگر ما تمایلی به شنیدن 
صحبت  دیگران نداش��ته باشیم، به طور طبیعی امکان تصمیم گیری مناسب نیز 
از ما س��لب خواهد شد.  اش��تباه بزرگ اغلب کارآفرینان ناتوانی در زمینه اعمال 
تفاوت میان هدایت گفت وگوی کاری و عدم توجه به صحبت های دیگران است. 
در فرآیند بحث اعمال نفوذ بر روی ذهنیت طرف مقابل تکنیک بس��یار مناسبی 
خواهد بود. نکته مهم در این میان ضرورت ش��نیدن صحبت های طرف مقابل به 
منظور تاثیرگذاری بر وی اس��ت. هیچ کس توانای��ی تاثیرگذاری بر طرف مقابل 
ب��دون توجه ب��ه دیدگاه های وی را ندارد. درس��ت به همین خاطر بس��یاری از 
کارآفرینان به جای تاثیرگذاری بر روی دیگران در عمل به نظرات آنها بی توجهی 
می کنند. بی تردید در چنین شرایطی نباید انتظار دریافت واکنش مثبت از سوی 

افراد موردنظر را داشت. 
مفهوم کارآفرینی هیچ تناسبی با نادیده انگاری ایده ها و نظرات دیگران ندارد، 
بنابراین ما باید بر روی توانایی گفت وگوی دوجانبه با دیگران کار کنیم. فقط در 
این صورت امکان تعامل سازنده در دنیای کسب و کار و جلب نظر مثبت دیگران 

پیرامون برندمان وجود خواهد داشت. 
3. اهمیت مهارت و ماهیت پویای دنیای کسب و کار

اغلب افراد در زمینه طراحی اس��تارت   آپ دس��ت کم یک ب��ار جمله »تو هرگز 
موفق به س��اماندهی چنین طرحی نخواهی ش��د« را شنیده اند. این جمله اغلب 
در واکن��ش به طرح های بلندپروازانه بیان می ش��ود. نکته مه��م در مورد چنین 
اظهارنظری ارزیابی بس��یار غیرواقعی استارت   آپ هاست. گاهی اوقات استارت   آپ 
م��ا خ��ارج از زمینه تخصصی م��ان قرار دارد. ای��ن امر ریس��ک های اجرای ایده 
موردنظر را افزایش می دهد. به همین خاطر اغلب افراد و برندها حاضر به حمایت 
از آن نخواهند ش��د. به عنوان مثال، اگر شما در زمینه خدمات رایانه ای فعالیت 
دارید، انتظار موفقیت تان در پیش��برد اس��تارت   آپی در م��ورد صنعت هواپیمایی 
نیس��ت. همچنین اگر هدف اولیه شما شروع به کس��ب و کار در زمینه خدمات 

حمل و نقل هوایی بدون اطالع از نحوه کار با هواپیما یا اصول اولیه این صنعت 
باشد، بی تردید هیچ فرد و فرندی از شما حمایت نخواهد کرد. 

ام��روزه دنیای کس��ب و کار بیش از هر زمان دیگری تخصصی ش��ده اس��ت، 
بنابراین ما نیز باید در راس��تای پیش��برد اهداف مان ب��ه تخصص مان نگاه کنیم. 
این امر موفقیت ما در زمینه طراحی اس��تارت   آپ و جلب نظر دیگران را تضمین 

خواهد کرد. 
نکت��ه مهم درخصوص پرداختن به حوزه تخصصی در زمینه ایده پردازی وجود 
مثال ه��ای متناقض فراوان اس��ت. به عن��وان مثال، برادران رای��ت برای طراحی 
نخستین هواپیما هرگز به صورت جدی در این حوزه فعالیت یا تجربه نداشته اند. 
هدف من از بیان این نکته تاکید بر ماهیت پویای کس��ب و کار اس��ت. اگر ایده 
شما با تخصص تان سازگاری ندارد، در نهایت فقط پس از تالش برای اجرای ایده 

موردنظر امکان ارزیابی وضعیت استارت   آپ تان وجود خواهد داشت. 
4. تاثیر سابقه نامناسب در زمینه تصمیم  گیری های کاری

گاهی اوقات حتی ایده های مطلوب و کاربردی ما نیز مورد بی توجهی دیگران 
قرار می گیرد. منظور من از چنین شرایطی امکات پذیرش ایده ما در صورت بیان 
از س��وی فرد دیگری است. در این حالت مشکل اصلی مربوط به استارت   آپ مان 
نیس��ت. برخی از افراد در حوزه کس��ب و کار تصمیم گیری های اشتباه متمادی 
داش��ته اند. به این ترتیب با گذش��ت زمان دیگر کس��ی به آنها اعتماد نمی کند. 
حال اگر همان افراد استارت   آپ تازه ای داشته باشند، امکان تاثیرگذاری بر روی 
دیگران از دس��ت می رود. راهکار مدنظر من در چنین مواقعی تالش برای یافتن 

نقاط ضعف کارمان و بهبود فرآیند تاثیرگذاری بر روی دیگران است. 
بدون تردید امکان حذف س��ابقه نامطلوب افراد در زمینه تصمیم گیری کاری 
وج��ود ندارد. هدف ما در اینجا جلوگیری از ادامه روند تصمیم گیری نامناس��ب 
خواه��د بود. به این ترتیب در آین��ده نزدیک دوباره اعتماد همکاران مان را جلب 
خواهیم کرد. امروزه بدون کس��ب اعتماد دیگران امکان فعالیت در دنیای کسب 
و کار وج��ود ندارد. به همی��ن خاطر باید توجه زیادی به وضعیت اعتماد دیگران 

به خودمان داشته باشید. 
5. عدم تمایل به محصول موردنظر یا ناآگاهی از ارزش استارت   آپ

برخ��ی افراد هیچ عالقه ای به حضور در کس��ب و کاری ت��ازه ندارند. این امر 
موجب مخالفت آنها با هر نوع ایده کاری خواهد ش��د. در این میان تفاوتی بین 
اس��تارت   آپ های موفق و ضعیف وج��ود ندارد. وقتی فردی مای��ل به حمایت از 
ایده ای تازه نیس��ت، کیفیت آن اهمیت چندانی نخواهد داشت. راهکار موردنظر 
م��ن در این بخش مبتنی بر ارزیابی دلیل عدم تمایل طرف مقابل به مش��ارکت 
در س��اماندهی کسب و کاری تازه است. گاهی اوقات افراد تمایلی به محصول ما 
ندارند. در این صورت مخالفت پی در پی امری طبیعی خواهد بود. وظیفه ما در 
این بخش اطالع رس��انی به افراد موردنظر پیرامون ارزش محصول مان اس��ت. بر 
این اس��اس امکان حل همکاری سرسخت ترین افراد نیز فراهم خواهد شد. دلیل 
دوم مخالفت پی در پی افراد با اس��تارت   آپ ها ناآگاهی از ارزش آن است. در این 

مرحله نقش توضیح و بیان دقیق ایده مان دوچندان می شود. 
نکته پایانی در این بخش مربوط به س��لیقه افراد موردنظرمان اس��ت. ما باید 
افراد مناس��ب برای پیش��نهاد اس��تارت   آپ مان را پیدا کنیم. در غیر این صورت 
ارزش آن به خوبی درک نخواهد ش��د. اشتباه بسیاری از کارآفرینان تالش برای 
همکاری با فردی بی عالقه به استارت   آپ شان است. در نتیجه روند توسعه کسب 
و کار به صورت مطلوب پیش نخواهد رفت. یک مثال واضح در این زمینه صنعت 
پ��رورش دام اس��ت. اگر ما ایده پ��رورش دام به صورت تخصص��ی و کاربردی را 
بدون توجه به مخاطب مان بیان کنیم، احتمال دریافت بازخورد مناس��ب اندک 

خواه��د بود. بدون تردید بیان ایده پرورش دام ب��رای افراد گیاه خوار هیچ فایده 
عملی نخواهد داش��ت. مخالفت مداوم دیگران با ایده ما در چنین وضعیتی جای 

هیچ گونه تعجبی نخواهد داشت. 
6. چرا همه افراد باید کارآفرین باشند؟

گاه��ی اوقات ایده ما برای برخی افراد هیچ جذابیتی ندارد. در اینجا مش��کل 
اصلی از س��وی ما نیس��ت. برخی از افراد تمایلی به کارآفرینی و موفقیت بیشتر 
در دنیای کس��ب و کار ندارند. به همین خاطر هرچه ما تالش کنیم، بازهم آنها 
تمایلی به همکاری نش��ان نخواهند داد. در اینجا ما باید تصمیم گیری س��ریعی 
انجام دهیم. اگر هدف ما اصرار بر همکاری با افراد بی عالقه به کس��ب و کارمان 
باشد، در نهایت هیچ شریک یا مخاطبی برای استارت   آپ مان پیدا نخواهیم کرد، 
بنابراین در صورت مش��اهده عدم تمایل دیگران به همکاری با ما باید به س��راغ 
اف��راد تازه رفت. فقط در این صورت امکان تحقق به موقع اس��تارت   آپ مان وجود 

خواهد داشت. 
بی تردید ایده کسب و کار مدنظر ما حالت انحصاری ندارد، بنابراین در صورت 
اجرای آن از س��وی فردی دیگر فقط حس��رت برای ما باقی خواهد ماند. اجرای 
یک استارت   آپ باید وضعیت تعادل را رعایت کند. در این زمینه اجرای دیرهنگام 

درست مانند اجرای بسیار سریع همراه با مشکالت فراوانی خواهد بود. 
فرآیند یافتن افراد مناس��ب برای اجرای اس��تارت   آپ نیازمند تالش و پشتکار 
اس��ت. توانایی پذیرش پاس��خ های منفی اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اگر ما با 
نخس��تین پاسخ منفی عرصه را خالی کنیم، هیچ گاه به موفقیت نخواهیم رسید. 
مرور داس��تان موفقیت کارآفرینان ب��زرگ در این زمینه اهمیت بس��یار زیادی 
دارد. آنها همیش��ه از صفر ش��روع کرده ان��د، اما هیچ گاه به جایگاه ش��ان راضی 
نش��ده اند. تحقق رویاهای ما در مورد اس��تارت   آپ مان در گرو موفقیت در جلب 
نظر سرمایه گذاری و مخاطب هدف است. اگر برخی افراد به استارت   آپ ما توجه 
ندارن��د، دلیلی برای اصرار به همکاری با آنها وجود ندارد. همیش��ه امکان یافتن 

همکار یا شریک تازه در حوزه کسب و کار وجود خواهد داشت. 
7. به اشتراک گذاری استارت   آپ با افراد نامناسب

بسیاری از ما ایده های کاری مان را با افراد نامناسب در میان می گذاریم. به عنوان 
مث��ال، من برای مدت زیادی تم��ام ایده های کاری ام را با پدر و مادرم به اش��تراک 
می گذاش��تم. نکت��ه مه��م در این زمینه عدم مه��ارت و تخصص اینگون��ه افراد در 
زمینه تخصصی استارت   آپ مان اس��ت، بنابراین مشاهده مخالفت یا بی توجهی آنها 
ام��ری طبیعی خواهد بود.  اگ��ر ما قصد موفقیت در دنیای کس��ب و کار را داریم، 
بای��د ایده های مان را با افراد ماهر و متخصص در میان بگذاریم. به این ترتیب امکان 
اس��تفاده از نقطه نظرات آنها فراهم می ش��ود. بی تردید یک اس��تارت   آپ در مرحله 
نخست کاستی های بسیار زیادی دارد. گفت وگو پیرامون استارت   آپ موردنظر با افراد 

متخصص کمک شایانی به اصالح و به روزرسانی آن خواهد کرد. 
جمع بندی

با توجه به آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفت، جلب توجه و همکاری دیگران 
در مورد اس��تارت   آپ امر دشواری محسوب می ش��ود. این فرآیند شامل تالش برای 
گفت وگو با دیگران و تقویت بسیاری از مهارت های فردی است. به عنوان عضوی از 
دنیای کسب و کار توجه به هفت نکته مورد بحث در این مقاله از ما کارآفرین بهتری 
خواهد ساخت. در نهایت باید اهمیت انتخاب افراد مناسب برای اجرای استارت   آپ را 
به خاطر داشت. شکست بسیاری از استارت   آپ ها به دلیل همکاری با افراد نامناسب 
است. وقتی تیم استارت   آپ ما ناهماهنگ باشد، امکان کسب موفقیت از طریق جلب 

نظر مخاطب هدف کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
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کسب و کارامـروز8

مع��اون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری از حمایت ویژه 
وزارت علوم از پارک های علم و فناوری در راس��تای حل مشکالت جامعه خبر 
داد. به گزارش مهر، مس��عود برومند در آیی��ن معارفه رئیس جدید پارک علم 

و فناوری یزد، از زحمات داریوش پورس��رجیان، 
رئیس س��ابق پارک علم و فناوری یزد تقدیر کرد 
و گفت: برای تصدی ریاس��ت پ��ارک نیاز به یک 
ف��رد جوان، باانگی��زه، دارای ای��ده و خالق و در 
عین  حال باتجربه داشتیم و در انتخاب سرپرست 

جدید تمام این معیارها را در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه در ن��گاه جدید وزارت علوم، 
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری باید مسائل 
و مش��کالت کشور را شناخته و آنها را حل کنند، 
گف��ت: دانش��گاه ها و پارک ه��ا باید ب��ه آنچه در 
شرایط حاضر به عنوان یک نیاز از جانب رهبری، 
ریاس��ت جمهوری و دولت مطرح می شود اعم از 
توس��عه و رونق تولید و اش��تغال زایی به ویژه در 

بخ��ش فارغ التحصیالن توجه کرده و آنها را حل کنند و وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در این زمینه هرگونه حمایتی که الزم باشد انجام می دهد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، حوزه علم و فناوری را بس��یار پیچیده 

دانست و گفت: باید در این حوزه از تجربیات دیگران بهره مند شد و درعین حال 
در مورد طرح های جدید و نوآورانه تفکر کرده و فرآیندها را بازنگری کنیم.

وی با اش��اره به اس��تانداری ها به عنوان اصلی ترین ذی نفعان پارک های علم 
و فن��اوری، گفت: اولین ذی نفع ش��ما مدیریت 
استان است که باید برای رفع مشکل آن تالش 

کنید.
برومند، دانشگاه ها و مؤسسات فناور را دیگر 
ذی نفع��ان پارک های علم و فناوری دانس��ت و 
گف��ت: پارک های علم و فناوری باید با توجه به 
تأمین نیروی انس��انی خود از دانشگاه ها تعامل 
خوبی با این مراکز علمی در اس��تان داشته و با 
وج��ود اهمیت جمعیت مس��تقر در پارک ها به 
لحاظ شاخصی، تعامل خوب و سازنده ای نیز با 
شرکت های مستقر و تحت پوشش خود داشته 

باشند.
وی با اش��اره ب��ه وجود مش��کالتی در منابع 
کش��ور گفت: با توجه به کمبود منابع مالی در کش��ور از شما هم انتظار داریم 
فضایی را در اس��تان برای رفع نیازهای دستگاه ها ایجاد کنید تا آنها برای رفع 

مشکالت خود بخشی از هزینه ها را متقبل شوند.

بسیاری از نیازها و خواسته های کودکان مانند بزرگ ترهاست. از نیاز به محبت 
و حس پذیرفته شدن گرفته تا نیازهای مالی و مسائل اقتصادی. شاید تنها فرق 
بچه ها با بزرگترها در سایز لباس شان باشد. با این حساب، بهتر است باور قدیمی 

»بچ��ه اس، نمی فهمه!« را کن��ار بگذاریم، قبول 
کنیم که کودکان یک سر و دو گوش دارند و باید 
به یادگیری بیش��تر آنها کمک کنیم. به گزارش 
سنا، یکی از موضوعات مهم آموزشی به کودکان 
که گاهی از آن غافل می ش��ویم، آموزش س��واد 
مالی به آنهاس��ت. برای آشنایی بچه ها با دنیای 
مال��ی، اولین و مهم ترین راه، دادن پول توجیبی 
است. پول توجیبی برای کودکان مانند سه واحد 
درس تخصصی اقتصاد اس��ت و زیر و بم س��واد 
مالی را به آنها یاد می دهد. تفکرات ش��ان درباره 
پول و نح��وه برخورد با آن را ش��کل می دهد و 
آنها را برای ورود به نمونه بزرگ تر زندگی آماده 
می کند. پول توجیبی می تواند مدیریت دخل و 

خرج، بودجه بندی و درک ارزش دارایی ها را نیز به کودک بیاموزد. پول توجیبی 
هفتگی یا ماهانه و برنامه ریزی صحیح برای اس��تفاده از آن، روش مناسبی برای 
سپردن یک مسئولیت شخصی به کودکان و نوجوانان است. برای شانه های نحیف 

و روحیه پاک بچه ها، س��روکله زدن با همین مبلغ و زمان کم می تواند س��خت 
و خیل��ی جدی باش��د. پس مثل هر زمینه دیگری، به  همراه��ی ما نیاز دارند تا 
خش��ت های اول سواد مالی را کج نگذارند و دیوار اقتصاد زندگی شان تا ثریا کج 
نرود. نبای��د اجازه بدهیم به خاط��ر وجود بار 
مسئولیت، قید دریافت پول توجیبی را بزنند و 
مسائل مالی خودشان را به ما بسپارند. همراهی 
م��ا یعنی برای میزان، زم��ان و نحوه پرداخت 
پ��ول توجیبی قوانین خاص خانواده را در نظر 
بگیریم؛ نه اینکه در م��ورد خرج و مصرف آن 
نظ��ر بدهیم. اگر بچه ای توانایی مدیریت مالی 
نداشته باشد یا برنامه  ریزی مناسبی برای پول 
توجیبی اش انجام ندهد، وظیفه ما بزرگ ترها 
تنها راهنمایی و مش��ورت دادن اس��ت. بدون 
از کوره در رفتن و از خش��م سرریز شدن هم 
می شود چشم و گوش بچه ها را باز کرد. کافی 
اس��ت یادمان بیاید خودمان چند بار پول های 
زیادی را خرِج خواسته های غیرضروری کرده ایم. بعد به آنها حق می دهیم که با 
این تجربه کم، نتوانند جلوی وسوسه خرج پول را بگیرند و قبل از رسیدن موعد 

بعدی پرداخت مقرری، پول کم بیاورند.

بهترین راه آموزش سواد مالی به کودکانحمایت ویژه وزارت علوم از پارک های علم و فناوری

به قلم: ایوان ویدجایا
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    ترجمه: علی آل علی    
راه اندازی کس��ب و کار بدون انتخ��اب مکانی به عنوان دفتر کار امکانپذیر 
نیس��ت. امروزه تمام ش��رکت ها دس��ت کم یک دفتر مرکزی دارند. فعالیت 
اعض��ای ش��رکت در کنار هم میزان هماهنگی س��ازمانی را افزایش می دهد. 
به این ترتیب فعالیت برند ما به ش��یوه ای تاثیرگذار ادامه خواهد داش��ت. هر 
برن��دی به هنگام انتخاب دفتر کار به راحتی کارمندانش می اندیش��د. وقتی 
کارمندان در فضای دفتر راحت باش��ند، توانایی کار و فعالیت تاثیرگذار شان 
افزایش چش��مگیری خواه��د یافت. امروزه یکی از دالی��ل اصلی ناکارآمدی 
فعالیت برندها در حوزه کسب و کار شرایط نامناسب دفتر کار است. از همین 

رو ایجاد شرایطی مناسب در دفتر کار اهمیت حیاتی دارد. 
طراحی دفترهای کار یکی از کس��ب و کارهای پرس��ود در دنیای معاصر 
محس��وب می ش��ود. آژانس های زی��ادی در زمینه طراحی دک��ور و چینش 
خالقان��ه دفترهای کار فعالیت دارند. همکاری با چنین آژانس هایی ش��انس 
برندم��ان برای داش��تن دفت��ر کار کارب��ردی، راحت و هماهن��گ با روحیه 

کارآفرینی را تقویت خواهد کرد. 
وقتی از طراحی داخلی دفتر کار صحبت می کنیم، همیشه برخی از برندها 
به دنبال س��اماندهی شخصی امور هستند. به این ترتیب آنها تمایل بیشتری 
به عدم پرداخت هزینه اضافی به آژانس های فعال در این زمینه دارند. هدف 
اصلی من در این مقاله بررسی نکات مهم در زمینه طراحی داخلی دفترهای 
کار است. به این ترتیب عالوه بر صرفه جویی در هزینه های جاری برند امکان 

شخصی سازی هرچه بیشتر نیز فراهم خواهد شد. 
بدون ش��ک محیط روحیه بخش دفتر کار نقش مهم��ی در تقویت انگیزه 
کارمن��دان برای فعالیت بیش��تر دارد. اگر تجربه مدیری��ت یک گروه یا تیم 
سازمانی را داشته باشید، در صورت نارضایتی کارمندان از محیط کار به طور 
مداوم با درخواس��ت مرخصی و غیبت های آنها مواجه شده اید. این امر تاثیر 
بس��یار منفی بر روی روند کلی بهره وری برند خواهد داش��ت. به این ترتیب 
امکان فعالیت مناس��ب شرکت فراهم نمی شود. حل و فصل مشکالت موجود 
در دفتر کار فقط معطوف به طراحی مناسب داخلی نیست. به  همین خاطر 
باید نکاتی بسیار فراتر از این مسئله را مدنظر داشت. در این مقاله من عالوه 
بر بحث درباره س��اختار مناس��ب دفتر کار به نکاتی در زمینه تقویت روحیه 
کارمندان نیز اش��اره خواه��م کرد. به این ترتیب ام��کان تاثیرگذاری هرچه 

بیشتر بر روی کارمندان و افزایش بهره وری شرکت فراهم خواهد شد. 
1. اهمیت تهیه مبلمان باکیفیت

یکی از نکات مهم به هنگام طراحی دفتر کار خرید مبلمان باکیفیت است. 
کارمندان ش��رکت در طول روز دس��ت کم هشت س��اعت پشت میز خواهند 
نشس��ت. به همین خاطر فعالیت مناس��ب آنها بس��تگی زی��ادی به کیفیت 
مبلم��ان دارد. بدون ش��ک این امر مهم ترین تاثیر را ب��ر روی کار کارمندان 
ندارد. در واقع اینجا بحث راحتی بیش��تر کارمندان موردنظر است. کار پشت 
می��ز و صندلی راحت تجربه دلپذیری برای ما ب��ه ارمغان می آورد. در حالی 
که فعالیت پش��ت میزهای س��فت و بی کیفیت کار را بدل به امری دش��وار 

خواهد کرد. 
چال��ش اصلی برنده��ا در زمینه خرید مبلمان باکیفی��ت هزینه باالی این 
اقدام اس��ت. به این ترتیب بسیاری از برندها در عمل از چنین اقدامی صرف 
نظ��ر می کنن��د. توصیه من در ای��ن بخش تالش برای عقد ق��رارداد به طور 
مس��تقیم ب��ا تولیدکننده مبلمان موردنظر اس��ت. وقتی م��ا خرید عمده ای 

داش��ته باش��یم، مذاکره با خرده فروش��ی های چندان مناس��ب نخواهد بود. 
تولیدکنندگان اصلی در صورت مواجهه با خریدار مناس��ب در س��طح عمده 
تمای��ل به ارائه تخفیف های بیش��تر نیز دارند. به ای��ن ترتیب امکان فعالیت 
مناس��ب برند ما فراهم خواهد ش��د. این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. به 
این ترتیب ما ب��ا پرداخت هزینه عادی مبلمان می��ان رده امکان بهره مندی 
از مبلمان باکیفیت را خواهیم داش��ت. اگ��ر بازهم در زمینه خرید مبلمان با 
چالش مالی مواجه هس��تید، به سراغ خرید مبلمان دست دوم بروید. امروزه 
خرده فروش��ی های بس��یار زیادی در زمینه ارائه مبلمان دست دوم باکیفیت 

فعالیت دارند. این امر هزینه برند ما را به شدت کاهش می دهد. 
2. ضرورت استفاده از سیستم تهویه هوا

دفتر کار در تمام طول س��ال باید ش��رایط مناسبی برای کارمندان داشته 
باش��د. یکی از ن��کات مهم در این زمینه اس��تفاده از سیس��تم تهویه هوای 
مناس��ب اس��ت. همه ما تجربه روزهای خرابی سیس��تم تهویه هوا را داریم. 
در چنی��ن روزهایی کار روزمره بدل به امری دش��وار و غیرممکن می ش��ود. 
به همین خاطر باید همیش��ه از کارکرد مناسب سیستم تهویه هوا اطمینان 

داشته باشیم. 
نکته مهم درخصوص اس��تفاده از سیس��تم تهویه هوا انتخاب دستگاه های 
به روز اس��ت. بی تردید هیچ برندی عالقه مند به پرداخت هزینه برق بیش��تر 
نیس��ت. دس��تگاه های به روز هزینه های ج��اری برنده��ا را کاهش می دهد. 
همچنین در زمینه تعمیر نیز طول مدت زمان نیاز به سرویس ش��ان بیش��تر 
خواه��د بود. به طور کلی، اگر قصد تهیه سیس��تم تهویه هوا را دارید، یکبار 
برای همیش��ه از دس��تگاه های باکیفیت اس��تفاده کنید. در غیر این صورت 
باید همیش��ه به دنبال تعمیر سیستم تان باشید. در اینجا نیز به مانند بخش 
قبلی در صورت محدودیت بودجه امکان اس��تفاده از سیستم های دست دوم 
وجود دارد. به این ترتیب برند ما صرفه جویی بیش��تری در هزینه های جاری 

خواهد داشت. 
3. ایجاد آشپزخانه کوچک برای استراحت کارمندان

صحب��ت از ایجاد آش��پزخانه برای دفتره��ای کار اندک��ی عجیب به نظر 
می رس��د. هدف اصلی من از بیان این مس��ئله اعط��ای کارکردی متفاوت به 
آش��پزخانه اس��ت. آش��پزخانه در خانه ها به عنوان محلی برای پخت و پز و 
همینطور صرف وعده های غذایی اس��ت. بدون ش��ک ش��رایط محیط کار با 
این هدف متفاوت خواهد بود. در طول فرآیند کس��ب و کار و فعالیت روزانه 
مواجهه با خس��تگی فراوان ام��ری طبیعی خواهد ب��ود، بنابراین ما نیازمند 
زمانی برای اس��تراحت هستیم. من استراحت پشت میزهای کاری را چندان 
مناس��ب نمی دانم. به همین خاطر طراحی فضایی برای استراحت کارمندان 
و همچنین گفت وگویی دوس��تانه میان ش��ان ضروری خواهد بود. آشپزخانه 
بهترین مکان برای این کار است. در این محیط امکان قرار دادن چد صندلی 
و لوازم مورد نیاز برای تهیه نوشیدنی وجود دارد. به این ترتیب کارمندان در 
کنار استراحت امکان استفاده از برخی خوراکی های ساده را خواهند داشت. 

این امر تاثیر مهمی بر روی بازیابی توان و انرژی از دست رفته دارد. 
برخی از برندها حتی از آش��پزخانه به عنوان محل صرف ناهار نیز استفاده 
می کنند. مزیت این امر امکان وقت گذرانی کنار هم اعضای شرکت است. به 
طور معمول طرح گفت وگوهای دوس��تانه یا نظرخواهی از کارمندان در مورد 
مس��ائل پیش روی ش��رکت در چنین زمان هایی مناسب خواهد بود. به این 
ترتیب با طراحی آش��پزخانه در عمل نیاز ب��ه مراجعه کارمندان به بیرون از 

شرکت برای صرف وعده ناهار را نیز کاهش خواهیم داد. 
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گوگل یکی از مدیران اجرایی سابق مایکروسافت را استخدام کرده است تا در ِسَمت قائم مقام بخش 
G Suite فعالیت کند.

به گزارش زومیت، گوگل چند روز پیش در اطالعیه ای رسمی اعالم کرد که خاویر سولِترو، قائم مقام 
پیشین بخش  های Cortana و Outlook در شرکت مایکروسافت را استخدام کرده است تا این فرد 
به عنوان قائم مقام بخش G Suite فعالیت کند. G Suite در حقیقت به مجموعه ای از ابزار تحت  وب 
گفته می ش��ود که گوگل به طور ویژه برای کاربران و کسب و کارها طراحی کرده و شامل مواردی مثل

Gmail ،Hangouts ،Drive ،Google Docs و Google Sheets است.
اپلیکیش��ن ها و س��رویس های G Suite در حالت معمولی به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار 
داده می ش��وند، اما گوگل نس��خه های وی��ژه ای از آنها را که به قابلیت  های کاربردی بیش��تری مجهز 

هستند، در ازای پرداخت مبلغی ماهانه در اختیار کسب و کارها قرار می دهد.
خاویر سولترو در همین راستا اخیرا در صفحه  توییتر رسمی اش با توییت جدیدی، اخبار منتشرشده 
را تأیی��د کرده اس��ت. او در بخش��ی از توییت می گوید: »فرصت کار با این تی��م روی محصوالتی که 
چنین تأثیر عمیقی روی زندگی مردم در سراس��ر دنیا دارند، برای هر کس��ی پیش نمی آید و اتفاقی 

نادر است.«
توییت کامل او را در ادامه می توانید ببینید:

برخی اخبار جدید در زمینه  کاری دارم. اخیرا به گوگل ملحق ش��ده ام تا رهبری تیم G Suite را 
برعه��ده بگیرم. فرصت کار با این تی��م روی محصوالتی که چنین تأثیر عمیقی روی زندگی مردم در 
سراسر دنیا دارند، برای هر کسی پیش نمی آید و اتفاقی نادر است. برای شروع کارم هیجان زده  هستم.
س��ولترو پنج س��ال پیش در س��ال ۲۰۱۴ به استخدام ش��رکت مایکروس��افت درآمد. در آن زمان 
مایکروس��افت با پرداخت مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر، اپلیکیش��ن موبایلی Acompli را که در 

حوزه  ایمیل رسانی فعالیت می کرد، به تصاحب خود درآورد. سولترو یکی از هم بنیان گذاران اپلیکیشن 
موردبحث بود و به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می کرد.

مایکروسافت به دنبال تصاحب Acompli، با اعمال تغییراتی خاص در این اپلیکیشن، نام آن را به 
Outlook تغییر داد و برای آیفون و اندروید منتش��ر کرد. جایگاه س��ولترو در مایکروسافت روزبه روز 
 Outlook بهتر می شد و او همواره شاهد پیشرفت در حوزه  کاری بود؛ تا جایی که سولترو به ریاست
 Microsoft در تمامی پلتفرم ها رس��ید. او س��پس توانس��ت در سمت رهبر بخش اس��تراتژی برای

Office فعالیت کند.
س��ولترو س��پس در ماه مارس س��ال ۲۰۱۸ ریاس��ت کورتانا را برعهده گرفت. مایکروسافت در آن 
زمان اعالم کرده بود که قصد دارد از کورتانا به عنوان یک دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی در 
اپلیکیش��ن های مختلف آفیس اس��تفاده کند تا اینکه نهایتا کورتانا را نیز به یکی از زیرمجموعه های 
آفیس تبدیل کند. کورتانا هم اکنون رقبای قدرتمندی نظیر الکسای آمازون، سیری اپل و البته گوگل 
اسیس��تنت دارد. سولترو نهایتا در نوامبر س��ال ۲۰۱۸ در پی تصمیم مایکروسافت برای سازماندهی 

مجدد بخش Microsoft Office از این شرکت جدا شد. 
در پروفایل س��ولترو در شبکه  اجتماعی لینکدین از او به عنوان قائم مقام G Suite یاد شده؛ ظاهرا 
او کارش را از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز کرده است. سولترو در نقش جدیدش به صورت مستقیم با کسب و کار 

Office شرکت مایکروسافت رقابت خواهد کرد.
براساس گزارش منتشرشده از سوی رسانه CNBC، خاویر سولترو گزارش کارهایش را برای توماس 
کورین، مدیرعامل بخش Cloud در ش��رکت گوگل ارسال خواهد کرد. کورین سال گذشته به دنبال 

اینکه دیانی گرین از مدیرعاملی بخش Cloud کنار گذاشته شد، این سمت را برعهده گرفت.
پرابهاکار رگهون که اکنون در نقش قائم مقام ارش��د بخش تبلیغات و تجارت در گوگل کار می کند، 

گوگلمدیراجراییپیشینمایکروسافترابهعنوانقائممقامG Suiteاستخدامکرد

اصول طراحی دفتر کار کاربردی

چگونه دفتر کاری با فضای کارآفرینانه داشته باشیم؟

دریچــه

س��تاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری از ارائه راهکارهای فناورانه توسط پژوهشگران و شرکت های 
دانش بنیان برای فرآوری لجن فاضالب و تبدیل آن به مواد اصالح کننده خاک حمایت 

می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
فراخ��وان »راهکاره��ای فناوران��ه برای ف��رآوری لجن فاض��الب و تبدی��ل آن به مواد 
اصالح کننده« توس��ط ستاد توس��عه فناوری های آب، خشکس��الی، فرسایش و محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری منتشر شد. انتشار این فراخوان فرصتی را فراهم می کند 
تا با اس��تفاده از خالقیت و توانمندی پژوهش��گران و شرکت های دانش بنیان در زمینه 

تولید فناوری های این حوزه گام برداریم.

فرآوری لجن فاضالب با راهکارهای 
فناورانه حمایت می شود
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دبیر ستاد توس��عه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان می گوید برای 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان برنامه های متنوع��ی از جمله تخصیص 
معافیت های مالیاتی منظور ش��ده اس��ت، در این راستا بیش از ۲۰۰۰ شرکت 

دانش بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی سال 
مالی ۹۷ معرفی شده اند.

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، پرویز کرمی ضمن اشاره به برخورداری 
ش��رکت های دانش بنی��ان از حمایت های مندرج 
در قانون گفت: این ش��رکت ها از انواع تسهیالت 
و مش��اوره  های تخصص��ی نی��ز برخوردارند، این 
بس��ته های حمایتی با این هدف تدوین ش��ده اند 
تا این ش��رکت ها بتوانند با عبور از مش��کالت، به 

ثبات در تولید دست یابند.
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: معاونت 
علم��ی و فن��اوری رئی��س جمه��ور، رایزنی ها و 
تفاهم نامه ه��ای بس��یاری را ط��ی این س��ال ها 

پیگی��ری کرده اس��ت تا قوانین حمایت از ش��رکت های دانش بنیان به ش��کل 
مطلوب تری اجرا شود، این تالش ها باعث فراهم شدن تسهیالت بیشتری برای 

شرکت های دانش بنیان شده است .

وی افزود: معافیت های مالیات��ی مذکور با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده اند تا این شرکت ها 
بتوانند با استفاده از این ظرفیت ها به شکلی ساده تر مسیر حرکت به سوی یک 
بنگاه اقتصادی رش��دیافته را طی کنند. مشاور 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه 
اظهار کرد: بر این اس��اس و برابر قانون حمایت 
از ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان، درآمد 
مش��مول مالیات شرکت های دانش بنیان که در 
اث��ر قراردادها و فعالیت های تحقیق و توس��عه 
حاصل ش��ده و یا آنکه به خاطر تجاری  س��ازی 
محص��والت ح��وزه فناوری های برت��ر به وجود 
آمده است از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

فهرست سال ۹۷
کرمی تعداد ش��رکت های مشمول معافیت را 
۲۲۸۱ مورد اعالم کرد و گفت: براس��اس قانون 
»حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و 
تجاری س��ازی نوآوری ها و اختراعات«، درآمد شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
می توان��د با تایید معاونت علمی به مدت ۱۵س��ال از موضوع ماده ۱۰۵ قانون 

مالیات های مستقیم معاف شود .

برنامه توس��عه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق در س��ال ۹۶ برای حمایت از 
ش��رکت های خالق، فرهنگی و خدمات نوین مبتنی بر فضای دیجیتال تدوین 
شد. دبیرخانه این برنامه از تمام واجدین شرایط دعوت کرده است تا در نشست 

آشنایی با بیش از ۲۰ خدمت این زیست بوم آشنا 
شوند .  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
ب��رای ایجاد تعامل با ش��رکت های خالق و فعال 
در حوزه ه��ای فرهنگی ، این دبیرخانه نشس��تی 
در تاری��خ چهارش��نبه ۲۹ آبان ماه س��ال جاری 
در مح��ل صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی برگزار 
می کن��د تا خدم��ات قابل ارائ��ه معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی به ش��رکت های خالق معرفی ش��ود . 
برخی خدماتی که این زیس��ت بوم به شرکت های 
فع��ال در ای��ن ح��وزه ارائه می دهد تس��هیل در 
ص��دور ضمانت نامه، ج��ذب س��رمایه طرح های 

خالق، تس��هیالت اش��تغال پایدار روستایی، مش��اره تامین منابع مالی، اعطای 
یارانه س��ود تسهیالت، تسهیالت ویژه طرح فانوس را شامل می شود. حضور در 
نمایش��گاه های داخلی و بین المللی،  تهیه گزارش تحقیق بازار، مشاوره توسعه 

بازار و فروش، مش��اوره واردات و صادرات، اع��زام و پذیرش هیات های تجاری،  
مشاوره ارزیابی و توسعه محصول، ترویج در رسانه های دبیرخانه خالق، ارزیابی 
آمادگی صادرات، تسهیالت برای جذب ایرانیان خارج از کشور، از دیگر خدمات 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. 
در س��ال های گذش��ته با توجه به حمایت های 
صورت  گرفته از ش��رکت های دانش بنیان، بیش 
از ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان مختلف توانسته اند 
از خدم��ات مختل��ف معاونت علم��ی و فناوری 
رئی��س جمهوری بهره مند ش��وند. در کنار این 
مجموعه ه��ا، بخش دیگری از ش��رکت هایی که 
عمدتاً در بخ��ش فرهنگ فعالیت دارند رش��د 
کردن��د و برای حمایت وی��ژه از این حوزه حائز 
اهمی��ت، معاون��ت علمی و فن��اوری، دبیرخانه 
توس��عه زیست بوم شرکت های خالق را تشکیل 
داد ت��ا خدمات به ش��کلی هدفمندت��ر به این 
زیس��ت بوم  هدایت شود. کارگروهی متشکل از 
بخش های مختلف از جمله س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز و ستاد 
فرهنگ سازی افتصاد دانش بنیان، وظیفه نظارت بر حسن تحقق اهداف در این 

حوزه را برعهده دارند .

فراخوان دعوت از شرکت های حوزه فرهنگبیش از 2000 شرکت دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند

به قلم: متئو واسالره
mention کارآفرین و مدیر سایت

مترجم: امیر آل علی
در جهان امروز تنها افرادی می توانند به موفقیت برس��ند که از ابزارها و امکانات 
موجود بهترین اس��تفاده را داش��ته باش��ند. در ای��ن رابطه از جمله ای��ن ابزارها، 
وبینارها)سمینارهای آنالین( محسوب می ش��وند. درواقع شما برای برگزاری یک 
س��مینار، به مکانی بزرگ و امکانات متعدد نیاز خواهید داشت، با این حال مزیت 
اصلی وبینارها این است که صرفه جویی فوق العاده ای را در رابطه با زمان و هزینه ها 
به همراه داشته و دیگر به مکانی مشخص نیاز نخواهد داشت. همچنین شما دیگر 
نیازی به دعوت از افراد خارج کشور و یا حاضر در شهرهای دیگر نخواهید داشت که 
این امر امکان جذب حداکثری به وجود می آورد. برای مثال امروزه افراد و شرکت ها 
از این طریق حتی قادر به برگزاری جلس��ات با افرادی هس��تند که در کشورهای 
دیگر مشغول فعالیت بوده و ساعت ها با یکدیگر فاصله دارند. برای برگزاری آن نیز 
تنها اتصال به اینترنت پرسرعت و وجود یک لپ تاپ، کافی خواهد بود. با توجه به 
توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی گام های ایجاد یک وبینار خواهیم پرداخت. 

1-از GoToWebinar استفاده کنید
اگرچه س��رویس های مختلفی در رابطه با برگ��زاری وبینارها وجود دارند، با این 
حال بهترین آنها را باید GoToWebinar دانس��ت. این س��ایت به شما تمامی 
امکانات الزم نظیر تعیین فرمت، یادآوری زمان ش��روع، بررس��ی نمونه  وبینارهای 
موجود، ضبط، عدم محدودیت زیاد در زمینه تعداد ش��رکت کننده و... را در اختیار 
شما قرار خواهد داد. این امر در حالی است که محیط کاربری آن نیز بسیار ساده 
بوده و سهولت کار بسیار باالیی را به همراه دارد. در رابطه با فرمت وبینار الزم است 
تا قبل از تصمیم گیری، با انواع آن آشنا شوید که شامل: ۱-تک سخنران: که در آن 
تنها برای یک نفر امکان صحبت وجود داش��ته و برای شرایطی است که نیازی به 
گفت وگو دوطرفه وجود ندارد. ۲-مصاحبه ای: که در آن تمامی افراد تنها می توانند 
با فرد ایجادکننده وبینار ارتباط داشته باشند. ۳- تعاملی: که به تمامی افراد اجازه 
ارتباط یا یکدیگر داده می شود که شباهت زیادی به حالت سمینارهای معمولی در 
درون ش��رکت ها دارد، با این حال توجه داشته باشید که شما می توانید همه چیز 
را مدیری��ت کنید. برای مثال محدودیت زمانی برای صحبت ها از جمله این موارد 
محسوب می شود. به عنوان نکته پایانی ذکر این امر ضروری است که شما تنها ۳۰ 

روز مجوز استفاده رایگان از این سایت را خواهید داشت. 
2-زمان بندی های الزم را انجام دهید 

اگر وبینار شما با حضور افرادی خواهد بود که از مناطق مختلف جهان هستند، 
ضروری اس��ت تا به تفاوت های زمانی نیز توجه داشته باشید. برای این امر توصیه 
می شود تا اولویت را بر روی راحتی اکثریت قرار دهید. برای مثال اگر نیمی از افراد 
در یک کشور خاص حضور دارند، الزم است تا زمان شروع وبینار را با توجه به آنها 
قرار دهید. خوشبختانه در سایت معرفی شده، امکان مقایسه اختالف زمانی مناطق 
مختلف وجود دارد. همین امر نیز باعث می ش��ود تا شما زمان دقیق شروع وبینار 
را با توجه به ساعت-های مختلف، اعالم کنید. در مرحله بعد نیز ضروری است تا 
ابزار ضبط وبینار را نیز در درون این سایت فعال کنید. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که با بازبینی یک اقدام انجام شده، امکان پیدا کردن ضعف ها وجود خواهد 
داش��ت. همچنین وجود این امر باعث خواهد شد تا سندی برای تمامی توافق ها و 

اتفاقات وجود داشته باشد.
3-نسبت به شخصی و یا عمومی بودن وبینار خود تصمیم گیری 

کنید 
بسیاری از وبینارها به این صورت برگزار می شوند که شرکت در آن برای عموم 
آزاد است. تحت این شرایط شما به تبلیغ کافی و اعالم تعداد ظرفیت نیاز خواهید 
داشت. با این حال اگر خواهان حضور افراد خاصی هستید، دیگر تنها اطالع رسانی 
ب��ه آنها کافی بوده و ضروری اس��ت تا یک رمز عب��ور را ایجاد کنید. این امر باعث 

خواهد شد تا از حضور افراد بیگانه جلوگیری شود. از دیگر نکاتی که باید برای شروع 
وبینار خود مورد توجه قرار دهید این اس��ت که ش��ما به اتاقی آرام، یک هندزفری 
و یا هدس��ت و سیستمی سالم نیاز خواهید داشت. در غیر این صورت همواره این 
احتمال وجود دارد که اتفاقی پیش بینی نش��ده رخ داده و تمامی برنامه ریزی های 

شما را نابود سازد. 
4-تمرین داشته باشید 

این امر خصوصا برای افرادی که به تازگی می  خواهند در این زمینه فعالیت کنند، 
بسیار ضروری خواهد بود. درواقع شما باید به مهارت کافی برای مدیریت یک وبینار 
دست پیدا کرده و با تمامی ابزارها و امکانات آن آشنایی کامل را داشته باشید. برای 
این امر برگزاری چند وبینار تمرینی، کامال سودمند خواهد بود. همچنین ضروری 
است تا پس از پایان وبینار، یک ایمیل همگانی را برای تمامی شرکت کننده ها ارسال 
کنید. متن آن نیز باید ش��امل قدردانی از حضور و نظرسنجی در رابطه با کیفیت 
وبینار باشد. این امر باعث خواهد شد تا شما بتوانید نسبت به میزان موفقیت کار 

خود، به اطمینان الزم دست پیدا کنید. 
5-سیستم ثبت نام ایجاد کنید 

اگرچه الزامی در این رابطه وجود ندارد، با این حال ایجاد این بخش باعث خواهد 
شد تا شما قبل از شروع وبینار، نسبت به تعداد افراد آگاهی پیدا کرده و برنامه ریزی 
بهتری را داش��ته باش��ید، با این حال توجه داشته باشید که سیستم ثبت نام شما 
نباید بیش از حد زمان بر باشد. در غیر این صورت احتمال جذب حداکثری کاهش 
پیدا خواهد کرد. در نهایت توجه داش��ته باشید که حتما نیازی به حضور مستقیم 
شما در وبینار نبوده و شما می توانید از ویدئو های از قبل تهیه شده نیز استفاده کنید، 
با این حال توصیه می شود که تا حد امکان در تالش برای ارتباط مستقیم باشید. 
درواقع شما می توانید در وبینار خود یک کلیپ را نیز پخش کنید با این حال حضور 
خودتان، باعث افزایش رضایت شرکت کننده ها خواهد شد. در نهایت اگر مدیریت 
جلسه برای شما بیش از حد سخت است، می توانید از یک دستیار و یا مجری برای 

انجام بهتر کارها استفاده کنید. 
6-قیمت گذاری مناسبی را داشته باشید 

در بس��یاری از وبینارها، ممکن اس��ت تنها برخی از افراد به عنوان مهمان 
محسوب ش��وند. تحت این شرایط بسیار طبیعی اس��ت که شما از سایرین 
مبالغ��ی را دریاف��ت کنید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در هنگام ثبت 
نام، یک درگاه پرداخت الکترونیکی را نیز ایجاد کنید تا افراد بتوانند در این 
رابطه اقدام کنند، با این حال فراموش نکنید که قیمت گذاری شما باید کامال 
منصفانه باش��د. برای مثال اگر برای اولین بار اس��ت که در این رابطه اقدام 
می کنید. بهتر است تا امکان حضور را برای همگان رایگان قرار دهید تا افراد 
پس از مشاهده کیفیت کار شما و میزان مفید بودن مطالب، نسبت به ثبت 
نام در جلسات بعدی، تصمیم گیری کنند. به همین خاطر نیز شما وبینار را 

نباید صرفا یک جلسه ای تصور کنید. 
در نهایت توجه داشته باشید که تمامی افراد ممکن است نسبت به نحوه 
کار وبینار آشنایی نداشته و یا دسترسی کافی در زمان مقرر به یک سیستم 
نظیر لپ تاپ برای آنها وجود نداشته باشد. تحت این شرایط ضروری است تا 
یک ایمیل آموزشی برای آنها ارسال کنید تا حتی با استفاده از گوشی تلفن 
همراه هوشمند خود نیز بتوانند در این رابطه اقدام کنند. همچنین فراموش 
نکنید که به سطح تجهیزات نیز توجه داشته باشید. برای مثال ممکن است 
در طول وبینار، نیاز داشته باشید تا بر روی تخته وایت برد، مواردی را یادداشت 
کنید. تحت این ش��رایط ش��ما به یک وبکم باکیفیت و هدست بلوتوثی نیاز 
خواهید داش��ت. همچنین بررسی اقدامات س��ایرین در این زمینه، می تواند 
شما را به ایده های بسیار خوبی رسانده و سطح کاری را با افزایشی چشمگیر 

مواجه سازد. 
mention :منبع

حوزه  ایمیل رسانی فعالیت می کرد، به تصاحب خود درآورد. سولترو یکی از هم بنیان گذاران اپلیکیشن 
موردبحث بود و به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می کرد.

مایکروسافت به دنبال تصاحب Acompli، با اعمال تغییراتی خاص در این اپلیکیشن، نام آن را به 
Outlook تغییر داد و برای آیفون و اندروید منتش��ر کرد. جایگاه س��ولترو در مایکروسافت روزبه روز 
 Outlook بهتر می شد و او همواره شاهد پیشرفت در حوزه  کاری بود؛ تا جایی که سولترو به ریاست
 Microsoft در تمامی پلتفرم ها رس��ید. او س��پس توانس��ت در سمت رهبر بخش اس��تراتژی برای

Office فعالیت کند.
س��ولترو س��پس در ماه مارس س��ال ۲۰۱۸ ریاس��ت کورتانا را برعهده گرفت. مایکروسافت در آن 
زمان اعالم کرده بود که قصد دارد از کورتانا به عنوان یک دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی در 
اپلیکیش��ن های مختلف آفیس اس��تفاده کند تا اینکه نهایتا کورتانا را نیز به یکی از زیرمجموعه های 
آفیس تبدیل کند. کورتانا هم اکنون رقبای قدرتمندی نظیر الکسای آمازون، سیری اپل و البته گوگل 
اسیس��تنت دارد. سولترو نهایتا در نوامبر س��ال ۲۰۱۸ در پی تصمیم مایکروسافت برای سازماندهی 

مجدد بخش Microsoft Office از این شرکت جدا شد. 
در پروفایل س��ولترو در شبکه  اجتماعی لینکدین از او به عنوان قائم مقام G Suite یاد شده؛ ظاهرا 
او کارش را از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز کرده است. سولترو در نقش جدیدش به صورت مستقیم با کسب و کار 

Office شرکت مایکروسافت رقابت خواهد کرد.
براساس گزارش منتشرشده از سوی رسانه CNBC، خاویر سولترو گزارش کارهایش را برای توماس 
کورین، مدیرعامل بخش Cloud در ش��رکت گوگل ارسال خواهد کرد. کورین سال گذشته به دنبال 

اینکه دیانی گرین از مدیرعاملی بخش Cloud کنار گذاشته شد، این سمت را برعهده گرفت.
پرابهاکار رگهون که اکنون در نقش قائم مقام ارش��د بخش تبلیغات و تجارت در گوگل کار می کند، 

س��ابقه  فعالیت به عنوان رهبر بخش G Suite را دارد. او همچنین پیش��تر به عنوان قائم مقام بخش 
Google Apps و Google Cloud فعالیت کرده است. گوگل اخیرا سمت جدید قائم مقام را برای 
بخش G Suite ایجاد کرده است تا خاویر سولترو در آن فعالیت کند. احتمال می دهیم که این سمت 

موقتی باشد و سولترو کم کم برای حضور در نقش اصلی اش در گوگل آماده شود.
س��اندار پیچای، مدیرعامل فعلی گوگل، تابس��تان گذش��ته اعالم کرد که واحد کسب و کار مبتنی بر 
فضای ابری گوگل به صورت س��االنه درآمدی معادل ۸ میلیارد دالر را به همراه می آورد؛ این میزان در 
اوایل سال ۲۰۱۸ میالدی معادل ۴ میلیارد دالر بود. با وجود پیشرفت درخورتوجه در زمینه  درآمد، 
کس��ب و کار ابری گوگل همچنان در پش��ت کسب و کار Azure مایکروس��افت قرار دارد. او همچنین 
اعالم کرده است که گوگل قصد دارد طی چند سال آینده، میزان فروش محصوالت مرتبط به فضای 

ابری اش را سه برابر کند.
اس��تخدام س��ولترو نش��ان می دهد که گوگل برای رشد دادن کس��ب و کار مبتنی بر فضای ابری اش 
برنامه های ویژه ای در سر دارد. در حال حاضر دو شرکت مایکروسافت و آمازون در این عرصه پیشتاز 
هستند و ظاهرا گوگل با برنامه ریزی چندساله قصد دارد در آینده به این شرکت ها برسد و حتی آنها 
را نیز پشت سر بگذارد. در ضمن همانطور که اشاره کردیم، سولترو سابقه  فعالیت به عنوان مدیر بخش 
کورتانا را در مایکروس��افت دارد؛ از این رو او می تواند در زمینه  استفاده  بیشتر از گوگل اسیستنت در 
اپلیکیش��ن های G Suite گوگل به این ش��رکت کمک ش��ایانی بکند. گوگل می گوید که تا سه ماهه  

چهارم سال ۲۰۱۸، ۵میلیون کسب و کار با پرداخت پول در حال استفاده از G Suite هستند.
سولترو پیش از اس��تخدام در مایکروسافت و حتی پیش از ساخت اپلیکیشن Acompli به عنوان 
مدی��ر ارش��د در VMware فعالیت می کرد. حض��ور او در VMware به دنبال تصاحب نخس��تین 

شرکتش یعنی Hyperic اتفاق افتاد.

گوگلمدیراجراییپیشینمایکروسافترابهعنوانقائممقامG Suiteاستخدامکرد

وبینار: همه آن چیزی که باید بدانید

یادداشـت

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در حوزه های مختلف، بسته های حمایتی 
گوناگونی به دانش��جویان و اساتید خالق و فناور دانش��گاه عرضه می کند. در تازه ترین 
اقدام، ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت وابسته به این 

نهاد، برای پرداخت ۵۰ میلیون تومان وام بالعوض، اعالم فراخوان کرد .
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با توجه به آنکه دانش��گاه باید به صورت طبیعی کانون جوش��ش ایده های قابل اجرای 
علمی و فناورانه باش��د، معاونت علمی و فناوری س��عی دارد تا با ترغیب هرچه بیش��تر 
طرح های خالق و دارای بنیان های درس��ت علمی، رابطه صنایع مختلف و دانش��گاه را 

تقویت کند .

 دانشجویان وام بالعوض
دریافت می کنند



فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون داشتن برندی قدرتمند امکان پذیر نیست. 
امروزه ش��رکت های مختلف در قالب برندهای جذاب اقدام به تعامل با مش��تریان 
می کنند. دلیل این امر امکان بیان نکات جذاب به صورت تاثیرگذار از طریق ایجاد 
برند است. همین امر فعالیت برندسازی را در کانون توجه شرکت ها قرار داده است. 
نخس��تین گام در راستای برندس��ازی موفق طراحی یک استراتژی منسجم است. 
فعالیت بدون برنامه در دنیای کس��ب و کار هیچ س��رانجام مشخصی در پی ندارد. 
به همین دلیل طراحی برنامه پیش درآمد ش��روع فرآیند برندسازی است. وقتی از 
برنامه ریزی و طراحی استراتژی صحبت می کنیم، نخستین المان مهم تعیین اهداف 
خواه��د بود. برندهای بزرگ و موفق اهداف دقی��ق و واضحی دارند. این امر به آنها 
در راس��تای ایجاد کمپین های تاثیرگ��ذار و تولید محتوای مفید کمک می کند. در 
مقابل، برندهای مواجه ش��ده با چالش در حوزه برندسازی همیشه در تعریف دقیق 
اهداف شان مشکل دارند. این امر در ادامه موجب بی برنامگی و افزایش نیاز به فعالیت 
مداوم اعضای چنین برندهایی می شود. نکته جالب اینکه بدون برنامه دقیق علی رغم 

فعالیت بیشتر نتیجه دریافتی بسیار کمتر از حد انتظار خواهد بود. 
مفهوم برندس��ازی فقط به دوران مدرن اختصاص ندارد. از همان ابتدای ش��روع 
جریان کس��ب و کار اهمیت افزایش اعتبار ش��رکت مدنظر قرار داش��ت. امروزه با 
توس��عه فناوری های نوین اهمیت برندسازی دوچندان شده است. یکی از چالش ها 
و در عی��ن حال مزیت های فعالیت در دنیای مدرن امکان اس��تفاده از فناوری های 
دیجیتال است. در این میان مهم ترین ابزار در دسترس شبکه های اجتماعی است. 
امروزه اغلب مردم دنیا در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند. این پلتفرم ها با هدف 
ایجاد روابط نزدیک میان مردم سراس��ر دنیا ایجاد ش��ده اند. حضور گسترده مردم 
در ش��بکه های اجتماعی برندها را نیز به فکر فعالیت و جلب نظر کاربران انداخته 
اس��ت. به این ترتیب برندس��ازی های اجتماعی بدل به ترندی حیاتی شده است. با 
نگاهی هرچند سطحی به نحوه فعالیت برندهای بزرگ امکان فهم اهمیت این نکته 

وجود دارد. 
براس��اس آمارهای ما در موسس��ه eSparkbiz Technologies اغلب مردم 
پیش از اعتماد به یک برند آن را در گوگل جس��ت وجو می کنند. این امر در مورد 
خرید محصوالت مختلف نیز به همین ترتیب اس��ت بنابراین دنیای آنالین اهمیت 
بس��یار زیادی برای کس��ب و کار برندها دارد. نکته جالب اینکه اغلب مشتریان در 
س��طح جهانی پیش از خری��د محصول نگاهی به اکانت رس��می برند موردنظر در 
ش��بکه های اجتماعی نیز می اندازند. با این حس��اب فعالیت مناسب در شبکه های 

اجتماعی برای توسعه برند امری ضروری محسوب می شود. 
امروزه استفاده از شبکه های اجتماعی فقط برای فروش بیشتر محصوالت نیست. 
برندهای بزرگ از این فرصت برای تعامل هرچه بیشتر با مخاطب هدف شان استفاده 
می کنن��د. بنابراین ما نیز باید چنین اس��تراتژی ای در پیش بگیریم. نکته مهم در 
اینجا اهمیت تعیین اهداف مشخص است. بدون اهداف دقیق و واضح امکان تولید 
محتوای جذاب به منظور جلب نظر مخاطب وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر شما در 
زمینه تولید محتوای بازاریابی فعالیت دارید، باید محتوای برندتان در راستای معرفی 
حوزه بازاریابی و تولید محتوا به کاربران باشد. به این ترتیب توجه هرچه بیشتری به 
کسب و کار برندتان جلب خواهد شد. در ادامه به بررسی برخی از گام های مهم در 

راستای ایجاد برند در شبکه های اجتماعی اشاره خواهیم کرد. 
گام نخست: تعریف مخاطب هدف

در دنیای کسب و کار ما با برندها و کارآفرینان مستقل مواجه هستیم. هر دو گروه 
فوق باید فعالیت مناس��بی در راستای جلب نظر مخاطب هدف داشته باشند. این 
امر مستلزم تعریف دقیق مخاطب هدف است. بدون شک امکان فعالیت برای جلب 
نظر تمام کاربران در ش��بکه های اجتماعی وجود ندارد. به عالوه، چنین الگویی در 
عمل کارایی مناسبی نیز نخواهد داشت. تعیین مخاطب هدف به ساماندهی بهینه 
محتوای برندمان کمک می کند. این امر به طور خودکار موجب کاهش هزینه های 
بازاریابی و برندس��ازی نیز می ش��ود. بنابراین ما با هزینه کمتر س��طح تاثیرگذاری 

بیشتری خواهیم داشت. 

هر برندی در یک حوزه تخصصی فعالیت دارد، بنابراین برای ش��ناخت مخاطب 
هدف باید کاربران عالقه مند به آن حوزه را مدنظر داشت. ساده ترین اقدام در اینجا 
بررسی نحوه عملکرد رقباست. به این ترتیب ما به سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف عالقه مند به برندمان را خواهیم داش��ت. تالش برای یافتن مخاطب 
هدف از طریق طبقه بندی  آنها در قالب گروه های مختلف کار ما را س��اده تر خواهد 
کرد. به عنوان مثال، مخاطب هدف تان را در قالب گروه های سنی، جنسیتی، سطح 
اجتماعی، میزان درآمد و عالقه به خرید دس��ته بندی کنید. بدون شک این فرآیند 
بسیار طوالنی و خس��ته کننده خواهد بود. در این میان دو راه پیش روی شما قرار 
دارد. راهکار نخست ش��امل همکاری با آژانس های بازاریابی و برندسازی است. اگر 
میزان بودجه تان محدود است، راهکار دوم من استفاده از نرم افزارهای دارای هوش 
مصنوعی برای شناس��ایی مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب امکان یافتن هرچه 

ساده تر مخاطب هدف برندمان فراهم می شود. 
گام دوم: انتخاب پلتفرم مناسب

پس از شناس��ایی مخاطب هدف نوبت به انتخاب پلتفرم مناس��ب می رسد. این 
امر بسته به نوع کسب و کار و مخاطب هدف برندمان متفاوت خواهد بود بنابراین 
ی��ک فرمول کلی برای تمام برندها وجود ندارد. اگرچه امروزه اغلب برندها در چند 
شبکه اجتماعی به صورت همزمان حضور دارند، اما شروع کار یک برند باید با توجه 
بیشتر به یک پلتفرم خاص باشد. به این ترتیب در ادامه راه امکان توجه بیشتر به 
سایر پلتفرم ها فراهم خواهد شد. بدون تردید سرمایه گذاری فقط بر روی یک شبکه 
اجتماعی دش��واری های زیادی دارد. بنابراین در تحلیل نهایی من حد وس��ط میان 
فعالیت در یک پلتفرم و تالش برای حضور در تمام آنها را انتخاب می کنم. ماموریت 

ما در این بخش انتخاب ۲ یا ۳ پلتفرم برتر برای شروع فعالیت برندمان است. 
فرآیند انتخاب پلتفرم  مناسب برای فعالیت برندمان شامل دو مرحله است. 
نخست بررسی شرایط برندمان به منظور یافتن انطباق آن با شبکه های اجتماعی 
موجود. به عنوان مثال، برندهای فعال در زمینه تولید محصوالت امکان فعالیت 
بهتر در پلتفرم های عکس محور را دارند. در نقطه مقابل، برندهای حوزه خدمات 
در شبکه های اجتماعی متن محور مانند توییتر فرصت های بیشتری خواهند 
یافت. پس از این مرحله باید س��لیقه مشتریان را مد نظر قرار داد. به هر حال 
برند ما با هدف فعالیت مناس��ب به منظور جلب نظر مخاطب هدف در حال 
فعالیت است. به همین خاطر باید در پلتفرم های مدنظر و مناسب مخاطب هدف 
فعالیت داشته باشد. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
از ما سلب خواهد شد. به عنوان مثال، اگر شما در زمینه مد و پوشاک فعالیت 
دارید، باید ابتدا مخاطب هدف تان را شناسایی کنید. به طور معمول مخاطب 
هدف چنین برندی افراد جوان بین ۱۶ تا ۳۰ س��ال اس��ت. گام بعدی یافتن 
پلتفرم محبوب این افراد است. موفقیت در این مرحله دریافت بازدید گسترده 
محتوای مان را تضمین خواهد کرد. اشتباه بسیاری از برندها عدم توجه به سلیقه 
مخاطب هدف است. به این ترتیب در عمل محتوای آنها بازدید مناسبی دریافت 

نمی کند. 
بس��یاری از برندها در زمینه انتخاب پلتفرم مناس��ب با مشکل مواجه هستند و 
براساس ترتیبی که تا اینجا مسائل را مورد بررسی قرار داده ایم، چالش بیش از حد 
در فرآیند انتخاب پلتفرم مناسب بیانگر بروز اشتباه در پیگیری مراحل قبلی است. 
بنابراین باید دوباره به بررسی مراحل قبلی، به ویژه شناخت مخاطب هدف، پرداخت. 

گام سوم: همکاری با افراد اینفلوئنسرها
ام��روزه تقریبا در تمام حوزه های کاری افرادی تحت عنوان اینفلوئنس��ر فعالیت 
دارند. این افراد به طور مش��خص در زمینه ارائه پیش��نهادهای کاربردی به دیگران 
در راس��تای استفاده از محصوالت مناسب فعالیت می کنند. نکته مهم برای برندها 
آمادگی اغلب افراد تاثیرگذار برای همکاری تبلیغاتی با برندهاس��ت. این راهکار در 
صورت اقدام مناسب تاثیر بسیار عمیقی بر روی توسعه بهینه برندمان خواهد داشت.
نکته مهم در زمینه همکاری با اینفلوئنس��رها انتخاب درست است بنابراین فرد 
موردنظر ما باید هماهنگی کاملی با ماهیت برند و حوزه کسب و کارمان داشته باشد. 
نخس��تین اش��تباه برندها اقدام به همکاری با افراد تاثیرگذار بدون هرگونه پیوندی 
با حوزه تخصصی ش��ان اس��ت. به این ترتیب همکاری موردنظر در عمل نتیجه ای 

نخواهد داشت. 

یافتن اینفلوئنس��ر مناس��ب در حوزه های تخصصی کار دشواری است. متاسفانه 
بس��یاری از اینفلوئنس��رهای امروزی به هرگونه پیش��نهاد تبلیغاتی پاس��خ مثبت 
می دهند. به این ترتیب تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب کاهش چشمگیری می یابد. 
هدف اصلی برند ما در اینجا باید یافتن افراد مناس��ب برای برندش باش��د. فقط در 
این صورت تاثیر همکاری تبلیغاتی به طور عملی بر روی سرنوشت برندمان مشاهده 

خواهد شد. 
نکته مهم درخصوص همکاری با اینفلوئنس��رهای برتر در حوزه کسب و کارمان 
ضرورت ایجاد ارتباط نزدیک اس��ت. وقتی ما هزینه مشخصی برای همکاری با این 
افراد اختصاص می دهیم، باید استفاده حداکثری از آنها داشته باشیم. توصیه من در 
این بخش تالش برای تبدیل این افراد به سفیر برندمان است. این امر با ایجاد ارتباط 

نزدیک با آنها و همکاری تبلیغاتی مداوم تحقق می یابد. 
یکی از نکات اساسی در زمینه همکاری تبلیغاتی با افراد تاثیرگذار ضرورت توجه 
به س��لیقه مخاطب هدف است بنابراین اگر ماهیت تبلیغات ما برای آنها آزاردهنده 

است، باید به سرعت اقدام به بهبود فرآیند تبلیغاتی مان کنیم. 
گام چهارم: ضرورت ایجاد جدول انتشار محتوا

اکنون نوبت به تولید و انتش��ار محتوا در اکانت مان رسیده است. در اینجا رعایت 
نظم اهمیت باالیی دارد. مخاطب باید به طور مداوم محتوای ما را مشاهده کند. در 
غیر این صورت به زودی نام ما از ذهنش پاک خواهد شد. بسیاری از برندها به دلیل 
دغدغه ه��ای کاری توجه الزم به این موضوع ندارند. این امر موجب کاهش س��طح 

تعامل چنین برندهایی با مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی می شود. 
ه��دف من در این بخش یافتن راهکاری مناس��ب برای بارگذاری منظم و مداوم 
محتوا در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. مفهوم طراحی جدول انتشار محتوا یکی از 
ترندهای کاربردی در این مورد اس��ت. وقتی ما جدول انتشار محتوا داشته باشیم، 
برنامه دقیق و از پیش تعیین شده ای برای انتظار محتوا در دست داریم. این امر به 
توسعه هرچه بهتر برندمان در قالبی منظم و با برنامه کمک می کند. نکته مهم در 
اینجا تعیین زمان بارگذاری محتوا همراه با موضوع اصلی محتوای موردنظر اس��ت. 
ب��ه این ترتیب تیم بازاریابی و تولید محتوا از قبل نس��بت به موضوع اصلی اطالع 

خواهد داشت. 
امروزه ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر برند ما در این حوزه فعالیت مناسبی نداشته باشد، امکان مواجهه 
با مش��کالت فزاینده فراهم خواهد شد. براساس گزارش موسسه بازاریابی محتوایی 
اکن��ون ۹۲درصد از برندهای بزرگ و بین المللی از جدول انتش��ار محتوا اس��تفاده 
می کنند. این امر به صورت طراحی جدول دس��تی و اس��تفاده از نرم افزار امکانپذیر 

است. در نهایت انتخاب ابزار با شما خواهد بود. 
گام پنجم: تداوم، کلید موفقیت در برندسازی

فعالیت در شبکه های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است. موفقیت در 
حوزه برندسازی، به ویژه در دنیای دیجیتال، یک شبه صورت نمی گیرد. به همین 
خاطر باید سطح تحمل و بردباری مان را افزایش دهیم. تداوم در زمینه برندسازی و 
فعالیت در شبکه های اجتماعی کلید موفقیت هر برندی است. بی تردید در این راستا 
مشکالت بسیار زیادی پیش روی ما قرار خواهد گرفت، اما باید با آنها مقابله کرد. 

انتظار مخاطب مدرن از برندها تداوم ارتباط نزدیک است بنابراین ما باید به انتظار 
مخاطب هدف پاس��خ مناسبی دهیم. در غیر این صورت امکان همکاری نزدیک با 

آنها فراهم نخواهد شد. 
گام ششم: جمع بندی نهایی

امروزه اهمیت فعالیت در شبکه های اجتماعی برای کسب موفقیت در برندسازی 
بر همگان آش��کار است. با این حساب رقبای بس��یار زیادی پیش روی هر برند در 
ش��بکه های اجتماعی قرار دارد. نکته مهم فعالیت مناس��ب ب��ه منظور جلب نظر 
مخاطب هدف است. به عبارت دیگر، اکنون میلیون ها برند در شبکه های اجتماعی 
فعالیت دارند، اما فقط ش��مار اندکی از آنها به اهداف شان می رسند بنابراین ما باید 
با توجه به تکنیک ها و گام های مورد بحث در این مقاله اقدام به ایجاد تفاوت میان 
برندم��ان با دیگر رقبا کنی��م. در غیر این صورت برند ما نیز در کنار میلیون ها برند 

عادی در سطح شبکه های اجتماعی قرار خواهد گرفت. 
entrepreneur :منبع

ضد تبلیغ: اقدامی هوشمندانه یا خطایی 
ناپسند

تصور اغلب افراد در رابطه با ضد تبلیغ ها، اش��تباهاتی است که در زمینه 
تولید یک تبلیغ اتفاق افتاده اس��ت، با این حال واقعیت کامال متفاوت بوده 
و اف��راد فعال در حوزه تبلیغ��ات و بازاریابی، به صورت آگاهانه در این رابطه 
اقدام می کنند. درواقع ش��ما نباید ضد تبلیغ را با تبلیغات ناموفق یکس��ان 
تلق��ی کنید. اگرچه این امر کامال عجیب به نظر می رس��د و نمی توان تصور 
ک��رد ک��ه یک برند، بر ضد خ��ود اقدام کند، با این حال واقعیت این اس��ت 
که اگر در این زمینه کامال هوش��مندانه رفتار کنید، بدون ش��ک به نتایجی 
فوق العاده دست پیدا خواهید کرد. برای مثال برندی نظیر فولکس واگن، با 
این شیوه موفق شد تا در بازار به شدت رقابتی خود، به جایگاهی فوق العاده 
دس��ت پیدا کنند. فراموش نکنید که در حال حاضر نیز تعداد برندهایی که 
در این زمینه فعالیت می کنند، بس��یار کم ب��وده و این امر خود یک مزیت 
بزرگ محسوب خواهد ش��د. برای مثال برند پاتاگونیا که در زمینه پوشاک 
فعالی��ت دارد، برای افزایش فروش خود در جمعه بازار آخر س��ال، دس��ت 
ب��ه ی��ک ضد تبلیغ زد. آنه��ا در بیلبوردهای خود هم��گان را به عدم خرید 
از خ��ود ترغی��ب کردند. این امر به علت پایین ب��ودن محصوالت و یا وجود 
مش��کلی نبوده و سعی کرده است تا با دور کردن افراد از فرصت خریدی با 
تخفیف ه��ای ویژه ، به نوع��ی آنها را به انجام این اقدام ترغیب کنند. این امر 
درس��ت به مانند این است که یک کتاب را ممنوعه اعالم کنید. بدون شک 
افراد به سمت مطالعه آن بیشتر ترغیب خواهند شد. این امر در حالی است 
که اگر این اقدام را انجام ندهید، این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد 
حتی به س��راغ آن نیز نروند. این اقدام برند پاتاگونیا خود باعث ش��د تا در 
آن س��ال، با تعداد به مراتب بیشتر مشتری مواجه شوند. در این رابطه علم 
روانشناس��ی نیز اعالم کرده اس��ت که افراد از هر  آن چیزی که منع شوند، 
بیش��تر به آن تمایل پیدا خواهند ک��رد. درواقع این امر که افراد را به خرید 
ترغیب کنید، یک اقدام رایج و بیش از حد تکراری محسوب می شود، با این 
حال اگر آنها را به خرید از خود تش��ویق نکنید و ش��دیدا مخالف آن باشید، 
بدون شک ذهن آنها را درگیر خواهید کرد. برای درک بهتر این موضوع به 

بررسی سه ضد تبلیغ موفق خواهیم پرداخت. 
1-دوریتوس

دوریتوس را باید شناخته ش��ده ترین برند حال حاضر جهان در زمینه 
تولید چیپس دانس��ت که هر تکه آن کامال مثلثی است. اگرچه تبلیغات 
آن را می توان نمونه کامل از خالقیت و جذابیت به حس��اب آورد، با این 
حال اخیرا یک ضد تبلیغ بس��یار هوش��مندانه را طراحی کرده است. در 
این ضد تبلیغ، بر روی بسته بندی محصوالت، لوگو این برند درج نشده 
اس��ت. با این حال نوجوان هایی را نشان می د هد که به سرعت در میان 
سایر گزینه ها، آنها را انتخاب می کنند. علت این امر را نیز به این خاطر 
دانس��ته اس��ت که طرح و رنگ های این محصوالت، ب��ه قدری انتزاعی 
و خاص هس��تند که دیگر صرف��ا وجود برند، دلیل بر خرید محس��وب 
نمی ش��ود. با این کلیپ ض��د تبلیغ، آنها به خوبی هم��ه چیز مرتبط با 
محصول خود را کامال نمادین معرفی کرده اند. این امر در حالی است که 
در تبلیغات عادی، همواره بر روی لوگو برند، تاکید خاصی می ش��ود. با 
این حال در این کلیپ، ابدا نشانی از آن را پیدا نخواهید کرد و این برند 
به علت آنکه تنها از رنگ ها برای زیباس��ازی بسته بندی محصوالت خود 
اس��تفاده می کند، حتی بدون درج لوگو نیز به س��ادگی قابل تشخیص 
خواه��د بود. بدون ش��ک این ام��ر در نگاه اول یک تبلی��غ ناقص تلقی 
می ش��ود و علت آن این است که همگان عادت کرده اند که در تبلیغات، 
برنده��ا را به صورت کامال واضح و مش��خص ببینند. با این حال یکی از 
بهترین  نمونه ها در زمینه ضد تبلیغ محس��وب ش��ده و با بازخوردهای 
فوق العاده همراه بوده اس��ت. درواقع اگرچه این برند، لوگو خود را کنار 
گذاش��ته است. با این حال به علت هدف درس��تی که پشت این قضیه 
وجود دارد، یکی از متفاوت ترین تبلیغات تاریخ را رقم زده اس��ت که به 
عنوان موفق ترین تبلیغ این برند باس��ابقه معرفی می شود. در این تبلیغ 
برای ش��کل مثل��ث، انواع مثال ها را آورده اس��ت با ای��ن حال در ذهن 
نوجوان مذکور که نماد نس��ل جدید مش��تری ها معرفی می شود. شکل 
مثل��ت تنها تداعی کننده چیپس های دوریتوس بوده و آنها به مرحله ای 

فراتر از برندسازی دست پیدا کرده اند. 
2-هینج

ای��ن برند ی��ک برنامه جذاب ارتباطی و دوس��ت یابی اس��ت ک��ه رقبای 
سرسختی به مانند تیندر را دارد، با این حال با ضد تبلیغ فوق العاده جذاب 
خود، موفق ش��ده اس��ت تا توجه ها را بیش از هر زمان دیگری، متوجه خود 
س��ازد. در این ضد تبلیغ نماد این برند را می بینید که پس از آش��نایی افراد 
ب��ا یکدیگر، کامال مورد بی توجهی قرار گرفت��ه و با حوادث متعددی مواجه 
می ش��ود. درنهایت نیز افراد پس از پیدا کردن دوس��ت خود، اقدام به حذف 
برنام��ه می کنند. اگرچه پ��اک کردن برنامه و نابود ش��دن نماد برند، کامال 
عجیب به نظر رس��یده و یک اقدام منفی تلقی می شود با این حال این برند 
خالق با القای یک پیام منفی، موفق شده است تا خود را برندی نشان دهد 
که برای رس��یدن مشتریان خود به اهداف ش��ان، هر اتفاقی را قبول خواهد 
ک��رد. درواقع پیام موجود در این ضد تبلیغ، بس��یار عمی��ق بوده و افراد را 
به س��مت توجه بیش��تر به ای��ن برنامه و حفظ آن با تح��ت تاثیر قرار دادن 
احساس��ات افراد، ترغیب می کند. به همین خاطر شما می توانید از یک پیام 
با بار معنایی منفی، احساس��ات افراد را تحری��ک کرده و از آن به نفع خود 
اس��تفاده کنید. جالب اس��ت بدانید که پس از پخش این ضد تبلیغ، میزان 

وفاداری استفاده کنندگان این برنامه رشدی چشمگیر را پیدا کرد. 
3-فولکس واگن 

بدون ش��ک بنیان گذار شیوه ضد تبلیغ را باید برند فولکس واگن دانست. 
آنها در پوستر تبلیغات خود در سال ۱۹۵۹، برای نخستین بار کامال متفاوت 
نس��بت به س��ایرین عمل کردند. درواقع در این تبلیغ، مدل بیتل کارخانه 
اتومبیل سازی، از فاصله ای دور به نمایش درآمده است که به خوبی کوچک 
بودن این محصول القا می ش��ود. این امر در حالی اس��ت که طبق استاندارد 
آن دوره، همواره ماشین های بزرگ مورد توجه قرار می-گرفتند، با این حال 
آنها در یکی از تاریخی ترین ش��عارهای تبلیغاتی، عنوان کوچک فکر کن را 
انتخ��اب کردند. آنها حتی در انتخاب نام محصول خ��ود نیز عنوان بیتل را 
انتخاب کردند که به معنای سوس��ک است. درواقع آنها با اعتراف به ویژگی 
خود که در ابتدا یک ضعف بزرگ تلقی می ش��د صداقت باالی خود را نشان 
داده و افراد را به س��مت نگرش��ی متفاوت س��وق می دهد. این امر در حالی 
بود که هیچ کارشناس��ی خصوصا در بازار آمریکا شانس��ی را برای آنها قائل 
نمی ش��د، با این حال فولکس واگن با اختراع ش��یوه ضد تبلیغ، موفق شد تا 

تمامی معادالت را تغییر دهد.
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ام��روزه برندها ب��رای جلب توجه مخاطب هدف دس��ت به اقدام��ات گوناگونی 
می زنند. یکی از این اقدامات ساماندهی رویدادهای منحصر به فرد مانند همایش یا 
کنفرانس های ترکیبی است. در چنین رویدادهایی به طور معمول چند بخش مجزا 
برای مخاطب تعریف می شود. هدف اصلی نیز جلب نظر مخاطب و بهبود وضعیت 
برند است. بی شک با توجه به هزینه های پرداختی برای برگزاری چنین رویدادهایی 
انتظارات برندها از بازخوردهای دریافتی بسیار باال خواهد بود. اگر بخواهیم صادقانه 
وضعیت بازاریابی براس��اس این الگو را بررس��ی کنیم، نتایج چندان مناسبی رو به 
روی ما قرار نخواهد گرفت. بس��یاری از ما به عنوان ش��رکت کننده در مراسم های 
ویژه برندها تجربه کسل کننده ای داریم. همین امر اغلب مشتریان و کارشناس های 

بازاریابی را نسبت به حضور در مراسم  برندها دلسرد می کند. 
نکته مهم درخصوص مراسم  مربوط به برندها تجربه حاصل از آن است. هیچ کدام 
از ما جزییات دقیق یک مراسم را به یاد نمی آوریم. در عوض اغلب افراد تعریف ساده 
و مش��خصی از تجربه شان در مراسم های مختلف دارند. در این مقاله ما به برخی از 
برندهای موفق در زمینه ارائه تجربه ای دلچس��ب به مخاطب اش��اره خواهیم کرد. 
بی ش��ک با بررسی نحوه س��اماندهی کمپین این برندها امکان بهبود عملکرد برند 

شما فراهم خواهد شد. 
من همیش��ه از حضور در مراسم برندها خودداری می کردم. عقیده من تا همین 
چند س��ال پیش پابرجا بود. با این حال چند س��ال پیش من با نمونه ای جذاب از 
کمپین ها مواجه شدم. این الگوی تازه از برگزاری کمپین شامل جلب تعامل واقعی 
مخاطب است. به این ترتیب فرآیند بازاریابی از حالت یکسویه در می آید. در کمپین 
موردنظر من یک اتاق بازی بس��یار بزرگ طراحی شده بود. شرکت کنندگان امکان 
سرگرمی و یادگیری نکات مختلف در مورد برند موردنظر را داشتند. در نهایت نیز به 
بازیکنان برتر جایزه تعلق می گرفت. نکته جالب این کمپین برای من نوآوری اش بود. 

کمتر برندی تا آن زمان اقدام به برگزاری چنین کمپین هایی کرده بود. 
من وقتی به تجربیاتم از رویدادهای مربوط به برندها نگاه می کنم، رویداد مذکور 
در س��طر قبل به طور کامال متفاوتی به ذهنم می رس��د. این امر به خوبی موفقیت 
کمپین موردنظر در ورود به حافظه بلندمدت مخاطب را نش��ان می دهد. متاسفانه 
اغلب برندها در این زمینه با دشواری های بسیار زیادی مواجه هستند. به این ترتیب 

کمپین شان پس از پایان یافتن به زودی از ذهن مخاطب پاک می شود. 
اگرچه بسیاری از مردم هنوز نسبت به مفهوم بازاریابی تجربه گرا یا تعاملی بیگانه 
هستند، اما در عمل این الگو ترند بزرگی محسوب می شود. براساس گزارش موسسه 
Event Marketing از میان تمام برندهای اروپایی که از سال ۲۰۱۵ این الگو را 
استفاده کرده اند، ۶۵درصد تاثیر قطعی آن بر روی افزایش فروش را تایید می کنند 

بنابراین ما در اینجا با یک کمپین کامال حرفه ای مواجه هستیم. 
بدون تردید در پی مواجهه با الگویی تازه از بازاریابی باید ش��ناخت درس��تی از 
آن کس��ب کرد. متاسفانه هنوز بس��یاری از برندها نسبت به مفهوم واقعی این نوع 
بازاریاب��ی آگاهی کافی ندارند. به همین خاطر مقاله کنونی به طور ویژه ای بر روی 
توضیح الگوی بازاریابی تجربه گرا تمرکز دارد. من بهترین ش��یوه برای آش��نایی با 
الگویی تازه از بازاریابی را شناخت برترین نمونه های آن می دانم. همین امر من را به 
سوی گردآوری برترین نمونه های بازاریابی تجربه گرا یا تعاملی سوق داد. در ادامه به 

بررسی برخی از برترین کمپین های این حوزه خواهیم پرداخت. 
Refinery29 .1: کمپین 29 اتاق

برند Refinery۲۹ یکی از مش��هورترین موسس��ه ها در زمینه ش��یوه زندگی و 
س��رگرمی اس��ت. این برند از سه سال پیش اقدام به راه اندازی رویدادی به نام »۲۹ 
اتاق« کرده است. این برند در توصیف اتاق اش به عبارت های جالبی اشاره می کند: 
»مکانی برای یادگیری و س��رگرمی پیرامون س��بک زندگ��ی، فرهنگ و فناوری«. 
همانط��ور که از نام این کمپین برمی آی��د، ما در این رویداد با ۲۹ اتاق مجزا مواجه 
هس��تیم. هر یک از این اتاق ها ویژه یادگیری و آشنایی با تجربه هایی تازه است. به 
این ترتیب مخاطب پس از پایان بازدید تجربیات بسیار جذاب و هیجان انگیزی به 
دست می آورد. نکته جالب اینکه بسیاری از طرفدارهای برند Refinery۲۹ مایل به 

تکرار این تجربه لذت بخش هستند. 
نکته جالب در مورد کمپین ۲۹ اتاق امکان برخورد تعاملی مخاطب است. در هر 
یک از این اتاق ها یک متخصص حضور دارد. به این ترتیب عالوه بر سرگرمی امکان 
یادگیری نکات اساسی و کاربردی در مورد موضوعاتی نظیر موسیقی، طراحی لباس 
و سبک زندگی وجود دارد. این امر در کنار امکان تعامل واقعی با کارشناس موردنظر 
اغل��ب بازدیدکنندگان را به هیج��ان می آورد. به همین خاطر در این مقاله من این 

کمپین را به عنوان انتخاب شماره نخست قرار داده ام. 
2. رد بول: کمپین استراتوس )رکوردشکنی پرش از ارتفاع(

اگر ش��ما در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲ آنالین بودید، به احتمال زیاد کمپین پرش 
اس��تراتوس را به صورت زنده مش��اهده کرده اید. رد بول یکی از برندهای موفق در 
زمین��ه جلب نظر مخاطب هدفش اس��ت. این برند در زمینه تولید نوش��یدنی های 
ان��رژی زا فعالیت دارد. تیم بازاریابی این برند در راس��تای جلب نظر هرچه بیش��تر 
مخاطب هدف اقدام به حمایت مالی از رویدادهای ورزش��ی بس��یار دشوار می کند. 
رد ب��ول در س��ال ۲۰۱۲ رکورد عجیبی در زمینه حمایت از ورزش های دش��وار و 

خطرناک به ثبت رس��اند. تیم بازاریابی رد بول در این تاریخ از یک پرش استثنایی 
حمایت مالی کردند. بدون تردید حتی ش��نیدن خبر تالش برای شکس��تن رکورد 
پرش از ارتفاع از طریق فضاپیمای شاتل نیز برای هر مخاطبی شوکه کننده خواهد 
بود. ش��اید در ابتدا این امر نوعی شوخی به نظر برسد، اما دست اندرکاران این برند 

هیچ نوعی شوخی نداشتند. 
فلیکس باومگارتنر، یکی از موفق ترین افراد در زمینه پرش ارتفاع، در این کمپین 
برند رد بول را همراهی می کرد. نکته جالب در مورد این کمپین شکس��تن رکورد 
بیش��ترین بازدید آنالین در یوتیوب با ۸ میلیون بیننده بود. هنوز هم در بس��یاری 
از گفت وگوهای دوستانه برای اشاره به کاری خطرناک از تجربه کمپین استراتوس 
اس��تفاده می شود بنابراین رد بول در دس��تیابی به نتیجه موردنظرش کامال موفق 
عمل کرده است. بی تردید این امر هیچ شباهتی به فرآیند حوصله سر بر رویدادهای 

سنتی برندها ندارد. راز ماندگاری این کمپین نیز دقیقا همین امر است. 
یکی از درس های مهم کمپین رد بول برای بازاریاب ها شجاعت در زمینه نوآوری 
است. هیچ برندی با اتکا بر شیوه های سنتی امکان کسب موفقیت را ندارد. به همین 

خاطر ما باید آماده پذیرش ریسک های مختلف باشیم. 
3. فولکس واگن: کمپین راه پله پیانویی

برند فولکس واگن سابقه بسیار موفقی در زمینه تولید کمپین های بازاریابی جذاب 
دارد. ام��روزه تقریبا در تمام مقاله ه��ای تحلیلی پیرامون کمپین های برتر بازاریابی 
دس��ت کم یکی از کمپین های این برند حضور دارد. کمپین مورد بحث ما در اینجا 
در س��ال ۲۰۰۹ اجرا شد. این کمپین با تجهیزات بسیار اندکی راه اندازی شد. تنها 
نکته جالب در این میان طراحی یک پنل صوتی برای راه پله ای در شهر استکهلم در 
سوئد بود. این پنل صوتی در پی راه رفتن مردم بر روی هر پله یکی از صداهای پیانو 
را منعک��س می کرد. به این ترتیب اف��راد در پی راه رفتن بر روی این راه پله امکان 
نواختن پیانو را پیدا می کردند. دوربین برند فولکس واگن نیز در کنار این راه پله قرار 
داشت. به این ترتیب امکان ضبط لحظات جالب افراد با این راهروی جادویی فراهم 
می شد. مشاهده نحوه واکنش مردم به این راه پله برای هر فردی جالب است. به این 

ترتیب افراد واکنش های بسیار متفاوتی به این راه پله داشتند. 
کمپین راه پله پیانویی بخشی از کمپین بزرگتر »تئوری های خنده دار« بود. هدف 
اصلی از برگزاری این مجموعه کمپین ها سرگرمی مخاطب و یافتن نکات جالب در 
م��ورد امکان تفریح بدون نیاز به نگاه جدی به محی��ط پیرامون بود. اغلب افراد در 
کمپی��ن راه پله  پیانویی بدون توجه به صدای پیان��و از پله ها عبور می کردند. نکته 
جال��ب برخ��ی از افراد اندک و خالق ب��ود. این افراد زمان زی��ادی را صرف بازی با 
پله ها می کردند. به این ترتیب در نهایت یکی از افراد حاضر در این کمپین موفق به 
نواختن یک نت واقعی موسیقی بر روی پله ها شد. فولکس واگن نیز به این فرد یک 
پیانوی واقعی هدیه داد. بی ش��ک این تجربه لذت بخش نه تنها برای افراد حاضر در 

این کمپین، بلکه تمام مردم دنیا جذابیت های خاصی داشته است. 
بدون تردید مش��اهده کمپین فولکس واگن موجب توجه به تفاوت آن با زمینه 
اصلی فعالیت خودروسازی می شود. نکته مهم در این میان تعهد فولکس واگن در 
زمینه کمک به مشتریانش برای انتخاب سبک زندگی سالم است. به همین خاطر در 
کمپین راه پله پیانویی هدف اصلی ترغیب مردم به استفاده از پله به جای آسانسور 
یا پله برقی اس��ت. اگر ما نیز به دنبال جلب نظر مخاطب هدف مان هس��تیم، باید 
الگویی مشابه فولکس واگن در پیش بگیریم. تاکید بر ارزش ها و تعهدات برندمان در 
زمینه تعامل با مخاطب اهمیت بسیار زیادی دارد. به ویژه اگر این تعهدات با مسائل 
مهم برای مشتریان سر و کار داشته باشد. امروزه مسئله سبک زندگی سالم دغدغه 
بسیاری از افراد در سراسر جهان است. بنابراین تاکید فولکس واگن بر روی این امر 

انتخابی کامال هدفمند محسوب می شود. 
4. گوگل: کمپین ایجاد منطقه خلیج بهتر

براساس گزارش موسسه تحقیقاتی CECP بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میزان 
هزینه خیریه برندها ۵۶درصد افزایش یافته اس��ت. این امر به دلیل افزایش توجه 
مشتریان به مسائل انسان دوستانه روی داده است. گوگل به عنوان یکی از بزرگترین 
برنده��ای دیجیتال دنیا همیش��ه حضور فعالی در زمینه کمک های بشردوس��تانه 
داش��ته است بنابراین کمک ۵.۵ میلیون دالری این برند به بازسازی منطقه خلیج 
سانفرانسیسکو اقدام تعجب برانگیزی نخواهد بود. نکته مهم کمپین گوگل تقاضا از 
مردم محلی و فعال های محیط زیس��ت برای همکاری در راس��تای بهبود وضعیت 
خلیج سانفرانسیس��کو بود. این امر تعامل بسیاری از افراد محلی و حتی شهروندان 

آمریکایی را برانگیخت. 
گوگل در کمپین خود عالوه بر اختصاص بودجه کالن برای بهبود وضعیت خلیج 
ب��ه ثبت رأی برای تصویب قانون حمایت از خلیج ها نی��ز روی آورد. به این ترتیب 
ه��ر کدام از عالقه مندان به این کمپین فرصت ثبت نظر در مورد کمپین گوگل را 
داشتند. وقتی یک کاربر رأی مثبتی به این کمپین می داد، میزان رأی های موردنیاز 
برای ارائه طرح به مجلس ایالتی افزایش پیدا می کرد. نکته جالب اینکه در نهایت با 

حمایت گوگل این طرح راهی مجلس ایالتی شد. 
ویدئ��وی کمپین گوگل یک��ی از بهترین الگوهای تبلیغاتی در چند س��ال اخیر 
محس��وب می ش��ود. در این کمپین هیچ نام مش��خصی از گوگل به میان نمی آید. 
در عوض تاکید اصلی بر روی جلب مش��ارکت مردم در راس��تای حفاظت از خلیج 
سانفرانسیس��کو است. درس��ت به همین خاطر میزان بازدید این کمپین گوگل در 
مقایس��ه با سایر تبلیغاتش نوعی رکوردشکنی محسوب می شود. نحوه بازخورد این 

کمپی��ن در میان بازدیدکنندگان همراه ب��ا ۷۲درصد نظر مثبت بود. بی تردید این 
مقدار از نظر مثبت برای یک کمپین بسیار عالی محسوب می شود. 

اگر ما نیز قصد عملکرد مش��ابه گ��وگل را داریم، باید چند نکته مهم را در ذهن 
داشته باشیم. نکته نخست اهمیت یافتن مسئله ای مهم و مطالعه پیرامون آن است. 
بدون کسب اطالعات کاربردی امکان جلب نظر مخاطب در آن زمینه وجود ندارد. 
گام بع��دی تالش برای جلب تعامل مخاطب، نه در راس��تای منافع برندمان، بلکه 
مس��ئله ای اجتماعی است. تاکید گوگل بر روی بازس��ازی خلیج سانفرانسیسکو و 
پاکسازی آن از آلودگی های محیطی به هیچ وجه با تبلیغات رایج هماهنگی ندارد. 
ای��ن امر اعتماد مخاطب را به بهترین ش��کل جلب می کن��د. در ادامه نیز مخاطب 

همیشه برند ما را با الگوی موردنظر و دغدغه های خیریه اش خواهد شناخت. 
5. فیس بوک: کمپین زنده آی کیو فیس بوک

فیس بوک با خرید اینستاگرام بدل به غول اصلی دنیای شبکه های اجتماعی شده 
است. این برند در طول سال های اخیر نسبت به نحوه استفاده کاربران از شبکه های 
اجتماعی حساسیت بسیار زیادی پیدا کرده است. به همین خاطر کمپین زنده »آی 

کیو فیس بوک« را راه اندازی کرد. 
بدون ش��ک وقتی صحبت از آی کیو می ش��ود بس��یاری از افراد این کمپین را 
در راس��تای ارزیابی آی کیو و س��طح هوش کاربران ارزیاب��ی می کنند. با این حال 
فیس بوک برنامه ای کامال متفاوت در سر داشت. این کمپین در راستای نمایش تاثیر 
شبکه های اجتماعی بر روی زندگی روزمره افراد ساماندهی شده بود. شرکت کنندگان 
در این کمپین به فیس بوک اجازه دسترسی به اطالعات شخصی شان در شبکه های 
اجتماعی، به طور ویژه فیس بوک، را می دادند. سپس الگوریتم هوشمند فیس بوک 
میزان تاثیر ش��بکه های اجتماعی ب��ر روی تصمیم گیری هایی نظیر خرید آنالین و 
حمایت از گروه های سیاس��ی را نشان می داد. نکته جالب این کمپین برگزاری اش 
به صورت آنالین و زنده بود بنابراین کاربران امکان مشاهده نتیجه به صورت کامال 

زنده را داشتند. 
بخش��ی از کمپین فیس بوک بر روی ش��یوه های راه اندازی و توسعه کسب و کار 
در ش��بکه های اجتماعی تاکید داش��ت. به این ترتی��ب فیس بوک جهت گیری اش 
در راس��تای کم��ک به کارب��ران برای کس��ب درآم��د را نش��ان داد. از میان تمام 
ش��رکت کنندگان در این کمپین ۹۳ درصد کس��ب اطالعات مفید برای راه اندازی 
کس��ب و کار شخصی ش��ان در فیس بوک را بیان کرده اند. به این ترتیب فیس بوک 
تجربه تعاملی س��ازنده ای با کاربرانش ایجاد ک��رد. اینکه یک برند رابطه نزدیکی با 
مش��تریانش داشته باشد، اهمیت بسیار باالیی دارد. به ویژه اینکه برند موردنظر در 
پی کمک به مشتریانش در راستای کسب درآمد نیز باشد. فیس بوک در این زمینه 

به خوبی موفق به جلب نظر کاربران شد. 
یکی از ن��کات جالب در مورد کمپین فیس بوک بیان ن��کات مهم برای کاربران 
در ش��بکه های اجتماع��ی بود. به عنوان مث��ال، ش��رکت کنندگان در این کمپین 
امکان مش��اهده موضوعات مورد عالقه و مهم شان براس��اس تحلیل اکانت خود را 
داشتند. جالب اینکه بسیاری از کاربران پس از مشاهده موضوعات مورد عالقه شان 
ش��وکه می ش��دند. به این ترتیب اغلب ما در شبکه های اجتماعی عالقه مندی های 
ناخودآگاهی داریم. بدون تردید شناخت این موضوعات جذابیت بسیار زیادی برای 

هر کاربری خواهد داشت. 
6. ونس: خانه  ونس

اخیرا برند ونس اقدام به حضور در زمین های اس��کیت در شهرهای بزرگی نظیر 
نیویورک و لس آنجلس کرده اس��ت. این امر فرصت��ی برای مالقات با عالقه مندان 
به ورزش اس��کیت و گفت وگو با آنها را فراهم می سازد. هدف اصلی در این کمپین 
آش��نایی هرچه بیش��تر با افراد عالقه مند به ورزش اسکیت است. همچنین معرفی 

محصوالت ونس نیز هدف جانبی دیگری محسوب می شود. 
انگیزه اصلی برند ونس از برگزاری این کمپین فراهم س��ازی مقدمات رونمایی از 
کفش های تازه اش بود. س��ری تازه کفش های این برند به یاد دیوید بویی، خواننده 
مش��هور موسیقی راک،  نام گذاری شده بود. بدون ش��ک وقتی ما نام بزرگی برای 
مجموعه تازه محصوالت مان انتخاب می کنیم، به طور ناخودآگاه توجه زیادی به ما 
جلب خواهد ش��د. این امر چالش های زیادی نیز به همراه دارد. به هر حال ما باید 
عملکرد مناس��بی در زمینه جلب نظر مشتریان ارائه دهیم. در صورت ارائه کیفیت 
نامطلوب شکس��ت موردنظر بسیار شدید خواهد بود. به هر حال ما در اینجا به نام 
یکی از سلبریتی های مورد عالقه مشتریان مان نیز صدمه باالیی زده ایم. ریسک برند 
ونس در این راس��تا با همراهی برخی از ماهرترین بازیکنان ورزش اسکیت کاهش 
یافت. در ویدئوی رسمی کمپین خانه ونس این بازیکنان با سری جدید کفش های 

شرکت اقدام به اجرای حرکت های عجیب و غریب می کردند.
 بدون تردید تا اینجا هیچ خبری از تعامل با مخاطب نیست. نکته اصلی ماجرا از 
حضور نمایندگان برند ونس در زمین های اسکیت در شهرهای بزرگ آمریکا شروع 
می شود. بر این اساس افراد عادی نیز فرصت استفاده از کفش های جدید این برند 
و نمای��ش حرکت های جذاب را پیدا می کردند. افراد در اجرای حرکت های موفق با 
کفش های دیوید بویی یک جفت از آنها را به عنوان هدیه دریافت می کردند. بدون 
تردید این کمپین هیجان بسیار زیادی برای شرکت کنندگان به همراه داشته است. 
به هر حال کسب یک جفت کفش باکیفیت و رایگان گزینه جذاب و هیجان انگیزی 

محسوب می شود.
hubspot :منبع

آیا مدیریت مشتریان ساده تر خواهد شد؟
تاثیر هوش مصنوعی بر مدیریت ارتباط با 

مشتری

جلب نظر مش��تری هدف اصلی هر برندی در بازار کس��ب و کار 
محسوب می شود. مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به طور مشخص 
در مرکز چنین فرآیندی قرار دارد. اس��تفاده از روشی مطمئن برای 
مدیریت ارتباط با مش��تری هرگز امر س��اده ای نیست. اغلب برندها 
روند پرفراز و نش��یبی در زمینه ارتباط با مشتریان تجربه می کنند. 
یکی از تکنیک های کاربردی در طول چند سال اخیر برای مدیریت 
بهینه ارتباط با مشتریان استفاده از نرم افزارهای خودکار بود. بر این 
اساس بسیاری از امور مربوط به تعامل با مشتریان به صورت خودکار 
پیگیری می ش��د. ب��ه هر حال پیگیری امور مربوط به مش��تریان به 
صورت س��نتی و دستی خطر مواجهه با اشتباهات متعدد را دارد. به 
همین خاطر برندها به سوی استفاده از نرم افزارهای مختلف حرکت 
کرده اند. مشکل اصلی نرم افزارهای حوزه مدیریت خودکار ارتباط با 
مش��تریان ناتوانی در زمینه ارائه پاسخ های مناسب به مشتریان بود. 
به این ترتیب مش��تریان به سرعت از واکنش این چنینی نرم  افزارها 
دلس��رد می ش��دند.  ورود فناوری هوش مصنوعی به حوزه کسب و 
کار نقش بس��یار مهمی در تحول فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری 
داش��ته است. بر این مبنا امکان ارائه پاس��خ های دقیق، فهم و حل 
مشکالت مشتریان و حتی یادگیری نکات تازه از سوی سیستم های 
دارای هوش مصنوعی فراهم ش��ده اس��ت. در ادامه این مقاله هدف 
اصل��ی من بررس��ی برخ��ی از مهم تری��ن راهکاره��ای تاثیر هوش 

مصنوعی بر مدیریت ارتباط با مشتری خواهد بود. 
1. صرفه جویی قابل توجه در زمان

هیچ کدام از ما حوصله کلیک بر روی لینک های مختلف به منظور 
یافت��ن پاس��خ مورد نظرم��ان در ارتباط با یک برن��د را نداریم. این 
امر یکی از ایرادهای اصلی سیس��تم های مدیریت خودکار مش��تری 
محس��وب می ش��ود. در الگوی قدیمی مشتریان باید زمان زیادی به 
یافتن پاس��خ های مدنظرش��ان اختصاص می دادند. این امر در عمل 
موجب از دست رفتن شمار باالیی از مشتریان بالقوه برندها می شد. 
به عالوه، از نقطه نظر برندها نیز ضرورت استخدام کارشناس بیشتر 
برای نظارت دائمی بر سیس��تم های مدیریت امور مشتریان افزایش 

می یافت. این امر به معنای افزایش هزینه برندها بود. 
از   Destination CRM موسس��ه  نظرخواه��ی  براس��اس 
کاربران ایاالت متحده ۴۶.۵درصد از آنها اس��تفاده از سیس��تم های 
دارای ه��وش مصنوع��ی را همراه با تاثیر مش��خص و واضح بر روی 
تجربه کاربری ش��ان دانس��ته اند.  تاثیر هوش مصنوعی فقط بر روی 
بخش پش��تیبانی از مش��تریان نیس��ت. بخش فروش نیز با استفاده 
از پلتفرم ه��ای دارای ه��وش مصنوعی امکان جم��ع آوری اطالعات 
موردنی��از در مدت زمانی ان��دک را دارد. به این ترتیب صرفه جویی 

قابل توجهی در زمان برندها صورت خواهد گرفت. 
2. استفاده از دستیارهای هوشمند

گوگل می��زان رضایت ۸۲درصدی کاربران در زمینه جس��ت وجوی 
اطالعات را دارد. بدون تردید این درصد بس��یار حیرت انگیز اس��ت. در 
نقطه مقابل، پلتفرم های مدیریت رابطه مش��تری درصد رضایت بسیار 
پایین تری را تجربه می کنند. براس��اس گزارش مجله CRM هنوز هم 
۹۰درصد از ش��رکت های اروپایی در حال اس��تفاده از تیم های بیش از 
۱۰ نفر برای یافتن شیوه های مناسب تعامل با مشتریان هستند. به این 
ترتیب هنوز پیشرفت موردنظر در بخش پشتیبانی از مشتریان حاصل 
نشده اس��ت. کاربرد اصلی فناوری هوش مصنوعی در این میان امکان 
یافتن سریع، بی دردسر و مخاطب محور اطالعات موردنیاز برندهاست. 

خوش��بختانه در این زمینه نیز برندهای مختلفی کار شرکت های 
تخصص��ی را س��اده تر کرده اند. ب��ه عنوان مثال، دس��تیار دیجیتال 
اوراکل با هدف بهبود کیفیت استفاده برندها از هوش مصنوعی روانه 
بازار شده است. این دستیار تمام نیازهای برندها در زمینه مدیریت 
ارتباط با مشتری را سازماندهی می کند. به این ترتیب فضای اندکی 

برای مداخله دستی و به تبع آن ایجاد ناهماهنگی خواهد ماند. 
3. فرصت شخصی سازی محتوا

همه ما از اهمیت شخصی سازی محتوا در حوزه کسب و کار آگاهی 
داریم. این امر یکی از نکات مهم در کسب و کار مدرن محسوب می شود. 
اس��تفاده از ه��وش مصنوعی در این بخش امکان گ��ردآوری اطالعات 
گس��ترده در مورد مش��تریان و کاربست س��ریع آنها را فراهم می کند.  
الگوهای سنتی شخصی سازی محتوا یا برنامه های مدیریت امور مشتری 
مبتنی بر گردآوری دستی اطالعات بود. به این ترتیب ساماندهی یک 
کمپین مش��خص ماه ها زمان نیاز داشت. اکنون به لطف فناوری هوش 
مصنوعی امکان س��اماندهی کمپین در کمتر از چند روز فراهم است. 
نکت��ه مهم در اینجا اهمیت همچنان پایدار ایده پردازی خالقانه نیروی 
انس��انی است، بنابراین همچنان به کارشناس های خبره در برندها نیاز 
خواهد بود. در تحلیل کلی، فرآیند توسعه هوش مصنوعی کار برندها در 

شخصی سازی محتوا را ساده تر کرده است. 
4. تاثیر هوش مصنوعی بر فروش برندها

یکی از اهداف مش��خص و واضح مدیریت ارتباط مشتری افزایش 
نرخ فروش اس��ت. پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تبدیل مشتریان 
فعلی به خریدارهای وفادار اس��ت. در راستای تحقق این هدف باید 
کمپین های جذاب و مطابق با سلیقه مشتریان خلق کرد. همچنین 
محرک ه��ای مختلف مانن��د تخفیف گس��ترده، راه اندازی باش��گاه 
مش��تریان و تبلیغات ج��ذاب نیز نقش مهمی ایف��ا می کند. وظیفه 
اصلی برندها تالش برای ش��ناخت درس��ت محرک های تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان است. به این ترتیب میزان تاثیرگذاری برند ما بر 
روی مشتریان افزایش چشمگیری خواهد یافت.  براساس پیش بینی 
جهانی فوربس در س��ال جاری مقدار سرمایه گذاری برندها بر روی 
پلتفرم های دارای هوش مصنوعی مدیریت ارتباط مشتری به ۵۵.۲ 
میلی��ارد دالر خواهد رس��ید. دلیل اصلی افزایش چش��مگیری رقم 
این س��رمایه گذاری ورود فناوری هوش مصنوعی ارزیابی می ش��ود. 
در س��ال ۲۰۲۰ نی��ز نرخ رش��د ۲۰درصدی برای ح��وزه مدیریت 
ارتباط مشتریان پیش بینی می شود. به این ترتیب این حوزه یکی از 
ترندهای داغ و اصلی برای برندهاست. با توجه مناسب به استفاده از 
پلتفرم مطلوب در مدیریت هوشمند ارتباط مشتری شانس برندمان 

برای جلب رضایت مشتریان و افزایش فروش بیشتر خواهد شد. 
forbes :منبع
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دالیل اهمیت اینفوگرافی ها 

در ح��ال حاضر مهم ترین اقدام در زمین��ه بازاریابی، تولید محتوا 
اس��ت. درواقع، جامعه هدف تا زمانی که اطالعات کافی را نداش��ته 
باشد، دیگر به مش��تری تبدیل نخواهد شد. به همین خاطر تمامی 
برنده��ا، در تالش برای فعالیت در این زمینه هس��تند، با این حال 
وجود تنوع در کار، یکی از الزامات موفقیت محس��وب می شود. برای 
مثال ش��ما نمی-توانید صرفا با تکیه بر مقاالت و یا تولید ویدئو و یا 
فایل های صوتی، به کار خود ادامه دهید. به همین خاطر ش��ما باید 
هم��واره به دنبال تکمیل و ایجاد تنوع در کار خود باش��ید. در این 
رابطه یک��ی از بخش هایی که همواره با بازخوردهای همراه اس��ت، 
اینفوگرافی ها هستند. در یک تعریف ساده اینفوگرافی را می توان به 
عنوان انتقال اطالعات به همراه تصاویر مرتبط دانست که جذابیت به 
مراتب باالتری را برای مخاطب به همراه دارد، با این حال هنوز هم 
بسیاری از برندها در این زمینه فعالیت جدی ای را انجام نمی دهند. 
قبل از ورود به بحث اصلی، ضروری اس��ت تا نسبت به انواع مختلف 
اینفوگرافی ها به اطالعاتی دست پیدا کنید. ۱- اطالع رسان: در این 
دس��ته از اینفوگرافی-ها متنی نسبتا طوالنی وجود دارد که تصاویر 
تنه��ا به افزایش جذابیت بصری آن کمک کرده اس��ت. ۲- گاه نما: 
نمایش ترتیب زمانی، مش��خصه اصلی این دس��ته از اینفوگرافی ها 
ب��وده و متن ه��ای کامال مختصر و کوتاه در آن به چش��م می خورد. 
۳- نموداری: نمایش اطالعات از طریق نمودارها و اعداد که بیش��تر 
برای اقدامات مقایس��ه ای مورد استفاده قرار می گیرد. ۴- آموزشی: 
نمای��ش مراحل و اقدامات الزم برای رس��یدن ب��ه یک هدف از این 
طریق صورت می گیرد. حال پس از یک آگاهی کلی، ضروری اس��ت 
تا با مزیت ها و روش های ایجاد محتوا آش��نا ش��ویم که در ادامه به 

بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-افراد و برندهای کمی در این زمینه فعالیت دارند

درواقع اینفوگرافی را باید یک ش��یوه جدید به حس��اب آورد که 
هنوز هم بسیاری از برندها در رابطه با آن اقدامی را انجام نمی دهند. 
به همین خاطر فعالیت ش��ما می تواند به یک مزیت رقابتی بس��یار 
بزرگ تبدیل ش��ود، با این حال توجه داشته باشید که تنها فعالیت 
در ای��ن عرصه کافی نبوده و ضروری اس��ت تا تنه��ا به دنبال ایجاد 
اینفوگرافی های باکیفیت باشید. درواقع اصل مهم برتری کیفیت در 
کمیت که یکی از قوانین تولید محتوا محس��وب می شود، در رابطه 
با اینفوگرافی ها نیز کامال صادق است. همچنین توجه داشته باشید 
که اگر در زمینه وبالگ نویسی و تولید محتوا فعالیت دارید، توانایی 
ایجاد اینفوگرافی، باعث خواهد ش��د تا شانس همکاری با برندهای 
بیش��تری را داش��ته باش��ید. علت این امر به این خاطر است که در 
حال حاضر این بخش برای مدیران بسیار ارزشمند شده است. علت 
ای��ن امر نیز به خاطر نتایج و بازخوردهای فوق العاده این دس��ته از 

محتواها است. 
2-مخاطب را کامال درگیر خواهد کرد 

این امر بس��یار طبیعی اس��ت که بس��یاری از اف��راد تمایلی را به 
خوان��دن مطال��ب طوالن��ی ندارند. همی��ن امر نیز باعث می ش��ود 
ت��ا اینفوگراف��ی جذابیت همگانی را داش��ته باش��د. درواقع در یک 
اینفوگراف��ی، اطالعاتی منتقل می ش��ود که در حالت عادی بس��یار 
طوالنی خواهد بود. همچنین توجه داشته باشید که این امر، سرعت 

تولید محتوای شما را نیز افزایش خواهد داد. 
3-قابل استفاده در تمامی شبکه های اجتماعی هستند 

بدون شک شبکه های اجتماعی در حال حاضر، بیشترین استفاده 
افراد از اینترنت محسوب می شوند. به همین خاطر نیز حضور در آنها 
بس��یار ضروری است با این حال شما در شبکه ای مانند اینستاگرام، 
توییتر و پینترست، ابدا نمی توانید از متن های طوالنی خود استفاده 
کنید. همین امر نیز باعث می ش��ود تا ارسال اینفوگرافی ها بتواند به 
دلیلی برای دنبال کردن ش��ما تبدیل شود. تحقیقات در این زمینه 
نیز حاکی از آن اس��ت که مدت ماندگاری اینفوگرافی چندین برابر 

متن محسوب می شود. 
4-در زمینه سئو سایت تاثیرگذارتر هستند 

با توجه ب��ه رضایت باالی کاربران از این دس��ته از محتواها، نرخ 
اش��تراک گذاری آنها بس��یار زیاد ب��وده و این امر در زمینه س��ئو و 
افزایش ترافیک س��ایت تاثیرگذار خواه��د بود. همچنین با توجه به 
این امر که اینفوگرافی ها در کوتاه ترین زمان ممکن، اطالعات کاملی 
را در اختی��ار مخاطب قرار می دهند. احتمال تبدیل ش��دن آنها به 
مشتری افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. درواقع شما از طریق 

اینفوگرافی می توانید محتوای خود را قابل فهم تر کنید. 
حال پس از آگاهی از مزیت های اینفوگرافی  ها، ضروری است تا با 
نحوه ایجاد آن نیز آش��نا شوید. برای این امر شما دو راهکار کلی را 
خواهید داشت. نخست ترجمه بهترین اینفوگرافی ها به زبان خارجی 
 CANVA و دیگری استفاده از ابزارهای مختلف است. برای مثال
VIZUALIZE ، و EASEL.LY س��ه نمون��ه از پرطرفدارترین 
ابزارهای تخصصی در این رابطه محس��وب می شوند، با این حال در 
صورت داش��تن مه��ارت کافی در زمینه طراحی، ش��ما می توانید از 

ابزارهای دیگر نظیر فتوشاپ و پاورپوینت نیز استفاده کنید. 
در آخر فراموش نکنید که س��اخت یک اینفوگرافی موفق بیش از 
هر چیزی به اطالعات مفید و سلیقه شما بستگی خواهد داشت. به 

همین خاطر نباید از هیچ یک از این دو بخش غافل شوید. 
mention :منبع 
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اغلب افراد تصور واضحی از دنیای کارآفرینی ندارند. این مفهوم مانند بسیاری 
از مس��ائل زندگی روزمره ما با کج فهمی های بسیار زیادی ترکیب شده است. به 
همی��ن خاطر صحب��ت در مورد کارآفرینی و هویت یک کارآفرین امر دش��واری 
به نظر می رس��د. بی تردی��د اکنون بیش از هر زمان دیگری م��ردم عالقه مند به 
فعالیت به عنوان کارآفرین هس��تند. اگرچه در نگاه نخست این امر بسیار مثبت 
و امیدوارکننده به نظر می رس��د، اما فهم نادرس��ت م��ردم از ماهیت کارآفرینی 
مشکالت زیادی به بار خواهد آورد. راهکار غلبه بر کج فهمی ها از حوزه کارآفرینی 
تعریف درس��ت آن است. خوش��بختانه نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. 
با این حال من فهم متفاوتی از حوزه کارآفرینی، در مقایس��ه با نظریه های رایج، 
دارم. از نظ��ر م��ن هر کارآفرین دارای هویت خاص خود اس��ت. بر این اس��اس 
مفهوم بندی خاصی از حوزه کارآفرینی دارد. این امر مزیت اصلی مفهوم موردنظر 
ما محس��وب می ش��ود. در واقع هیچ محدودیتی بر سر تعریف مفهوم کارآفرینی 
براس��اس الگوی موردنظ��ر برندمان وجود ندارد. به ای��ن ترتیب فقط باید برخی 
نکات اساسی را رعایت کنیم. منظور من در اینجا عدم بیان مفهومی بندی کامال 
متضاد از کارآفرینی اس��ت. در این صورت امکان ادامه فعالیت ما با دشواری های 
زیادی مواجه خواهد شد. هدف اصلی من در این مقاله بررسی شیوه فکر و تامل 
مانند یک کارآفرین موفق است. این امر عالوه بر پدید آوردن زمینه مناسب برای 
موفقیت برند ما موجب ایجاد مفهومی مناس��ب از حوزه کارآفرینی در ذهن مان 

نیز خواهد شد. 
ب��دون تردید تفکر مانند یک کارآفری��ن موفق آرزوی هر فرد جویای موفقیت 
اس��ت. نکته مهم در این میان ناتوانی در زمینه ارائه یک پاس��خ واحد و منسجم 
اس��ت با ای��ن حال راهکارهای��ی برای هماهنگی بیش��تر با ش��یوه تامل و تفکر 
کارآفرینانه وجود دارد. خوشبختانه در این زمینه تفاوتی میان کارآفرینان بزرگ 
و کوچک وجود ندارد بنابراین در هر س��طح و موقعیت ش��غلی امکان اس��تفاده 
از مزیت ه��ای ای��ن حوزه وج��ود دارد، با ای��ن توضیحات اجازه دهید به س��راغ 

راهکارهای دستیابی به الگوی مناسب تر در زمینه تفکر کارآفرینانه برویم. 
1. پذیرفتن ایده ها و حرکت های زیرکانه

بدون ش��ک بس��یاری از افراد اهمیت خالقیت در حوزه کس��ب و کار را بسیار 
حیات��ی تلق��ی می کنند. براس��اس این ن��وع برداش��ت از حوزه کس��ب و کار و 
کارآفرینی تمام موفقیت برندها مدیون خالقیت مدیرعامل شرکت هاست. چنین 
الگویی از تفکر در مورد حوزه کس��ب و کار در عین تمام مزیت های خود دارای 
کاس��تی های عمده ای نیز هست. در صورت پذیرش چنین الگویی در عمل نقش 
س��ایر اعضای ش��رکت را کمتر خواهیم دید. بی تردید یک شرکت فقط براساس 
فعالیت رئیس ش��رکت به موفقیت نمی رس��د. هنر مدیریت شرکت ارتباط بسیار 
نزدیک��ی ب��ا کارآفرینی در باالترین مقیاس��ش دارد. یک مدی��ر خوب در درجه 
نخس��ت کارآفرینی موفق نیز محس��وب می شود. وظیفه اصلی وی تقویت انگیزه 
کارمندان و به طور کلی تمام اعضای ش��رکت ب��رای ایده پردازی خالقانه و ارائه 

طرح های خالقانه اس��ت. به این ترتیب امکان همکاری نزدیک میان کارمندان و 
تیم مدیریتی فراهم می شود. امروزه در دنیای کسب و کار نزدیکی میان اعضای 
ش��رکت اهمیت باالی��ی دارد. کارآفرینان موفق همگی مه��ارت باالیی در زمینه 

ایجاد ارتباط نزدیک و پایدار با کارمندان دارند.
متاس��فانه امروزه اغلب کارآفرینان فقط به دنبال ارتباط مناس��ب با مشتریان 
هس��تند. بر این اس��اس اهمیت تعامل مناس��ب ب��ا کارمندان م��ورد غفلت قرار 
می گیرد. اغلب شکست های بزرگ در حوزه کسب و کار باید در داخل شرکت ها 
جست وجو شود. وضعیت نامناسب ارتباطی برندها با کارمندان شان نقش مهمی 
در توسعه این ناکامی ها دارد. معیار شما برای تعامل سازنده با کارمندان شرکت 
چیس��ت؟ بدون تردید پاسخ های زیادی برای این پرسش وجود دارد با این حال 
همه آنها درست نیست. از نظر من معیار تعامل مناسب با نیروی کار آزادی عمل 
آنها در زمینه ارائه ایده های ش��ان و امکان تحقق آنها در فعالیت ش��رکت اس��ت. 
ایده پردازی خالقانه در صورت عدم تحقق ش��ان هیچ رضایتی در کارمندان پدید 
نم��ی آورد. نتیجه این امر کاهش انگی��زه کارمندان برای ایده پردازی در پی عدم 
عالقه ساختار مدیریتی شرکت به اعمال تغییرات و استفاده از ایده های موردنظر 
است. مش��کل اصلی بسیاری از برندها با کارمندان ش��ان از همین نکته شروع و 

سپس گسترش می یابد. 
ص��رف نظر از پذی��رش ایده کارمن��دان، در مورد کارآفرینان مس��تقل که به 
صورت انفرادی مش��غول به فعالیت هس��تند نیز باید نکاتی بیان ش��ود. مشکل 
اغلب چنین کارآفرینانی ناتوانی در زمینه یافتن ایده های مناس��ب است. توصیه 
من به آنها بس��یار ساده و کاربردی است. بر این اساس باید اتاق یا محل خاصی 
برای تامل پیرامون وضعیت کس��ب و کارمان اختصاص دهیم. به این ترتیب در 
محل موردنظر فقط پیرامون مش��کل طرح ش��ده فکر خواهیم کرد. بس��یاری از 
کارآفرین��ان بزرگ مانند بیل گیتس از همین ش��یوه ب��رای یافتن ایده های تازه 

استفاده می کنند. 
2. هر روز یک کاری که از آن وحشت داری انجام بده

الن��ور روزولت، همس��ر تئودور روزول��ت رئیس جمهور س��ابق ایاالت متحده، 
توصیه جالبی در زمینه موفقیت در زندگی دارد. بر این اس��اس وی انجام روزانه 
ی��ک کار که از آن وحش��ت داریم« را توصیه می کند. ب��دون تردید منظور النور 
کارهای عجیب و غریبی نظیر پرش از ارتفاع بس��یار بلند یا شنا در اقیانوس آرام 
نیس��ت. اگر با عینک کارآفرینی به این موضوع نگاه کنیم، باید به سراغ کارهای 
تخصصی در زمینه کسب و کارمان برویم. به عنوان مثال، اگر فیل نایت، موسس 
برند نایک، هیچ گاه به س��راغ اجرای ایده اش برای تاسیس یک برند تولید کفش 
نمی رفت، آیا امکان موفقیتش وجود داش��ت؟ حوزه کس��ب و کار نیازمند عمل 
اس��ت. بدون اجرای ایده ها امکان کسب موفقیت وجود نخواهد داشت. به همین 
خاطر اغلب کارش��ناس های کسب و کار بر اجرای ایده ها در زمان مناسب تاکید 
دارند. شاید نگهداری از ایده های مناسب برای زمان طوالنی ایده چندان بدی در 
نظر بسیار از مردم نباشد با این حال ایراد اصلی آن امکان تحققش از سوی دیگر 
کارآفرینان اس��ت. در زمانی واحد فقط ما دارای ایده جذاب نیس��تیم. یک ایده 
در زم��ان واحد امکان بروز و ظه��ور در ذهن کارآفرینان متعددی را دارد. بر این 

اس��اس کارآفرین ماهر در زمینه اجرای سریع تر ایده اش موفقیت نهایی را کسب 
خواهد کرد. س��ایر افراد در این زمینه نقش چندان تاثیرگذاری بازی نمی کنند، 
بنابراین اگر ایده جذابی در حوزه کس��ب و کار دارید، باید هرچه س��ریع تر آن را 

تحقق بخشید. 
مث��ال فوق نمون��ه جالب��ی در زمینه اس��تقبال از امور وحش��ت انگیز زندگی 
حرفه ای م��ان اس��ت. به هر ح��ال حوزه کارآفرین��ی به طور کام��ل در ارتباط با 
ریس��ک پذیری است. اگر انسان ریسک پذیری نیس��تیم، دو راهکار پیش روی ما 
قرار خواهد داش��ت. نخس��ت اینکه باید حوزه کارآفرینی را فراموش کنیم. دوم، 
تالش ب��رای غلبه بر ترس های مان به منظور فعالیت مناس��ب در این حوزه. اگر 

شجاعت الزم را داشته باشید، گزینه دوم را انتخاب خواهید کرد. 
بدون تردید پیگیری هدف موردنظرمان در حوزه کس��ب و کار بدون دردس��ر 
نیس��ت. در این زمینه مش��کالت زیادی پیش روی برندها قرار خواهد گرفت. به 
همین خاطر باید انعطاف پذیری مناسبی داشته باشیم. در غیر این صورت روحیه 

ما به سرعت از بین خواهد رفت. 
3. شکست پایان دنیا نیست

چندی پیش من یک پرسش اساسی برای کارمندانم از طریق ایمیل طرح 
کردم. این پرس��ش به ش��رح ذیل بود: »از نظر ش��ما کلید اصلی دستیابی به 
موفقیت چیس��ت؟« وقتی من پاس��خ ها را دریافت کردم، با تنوع حیرت انگیز 
آنها مواجه ش��دم. س��پس به س��راغ یافتن کلید اصلی موفقی��ت رفتم. نکته 
جال��ب اینکه در این زمینه یک پاس��خ یکس��ان و واحد وجود ن��دارد. بر این 
اس��اس موفقیت بیش��تر نوعی ترکیب از ایده تمام افراد در مورد نحوه کسب 
موفقیت محسوب می شود و این نوع خوانش از موفقیت بیشتر با ایده جمعی 

هماهنگی دارد. 
بدوت تردید مس��یر موفقیت در حوزه کسب و کر هرگز هموار نیست. در این 
مس��یر پس��تی و بلندی های زیادی پیش روی ما قرار دارد. به همین خاطر فهم 
ترکیبی از موفقیت به ما در زمینه س��ازگاری بهتر با تغییر شرایط کمک خواهد 
کرد. نکته مهم درخصوص فعالیت در حوزه کس��ب و کار اهمیت کسب موفقیت 
بلندمدت در مقایسه با سایر شیوه های رایج است. به این ترتیب ما باید با آغوش 
باز به س��راغ اس��تقبال از تغییر و تحوالت این حوزه بروی��م. در غیر این صورت 
امکان کس��ب موفقیت برای ما وجود نخواهد داشت. حتی بزرگترین کارآفرینان 
نیز حوزه کاری شان بارها با شکست مواجه شده اند. این نکته ما را به سوی مسئله 
پایان��ی مقاله کنونی هدایت خواهد کرد. مش��کل بس��یاری از کارآفرینان تلقی 
شکس��ت به مثابه پایان دنیاس��ت. هیچ برندی بدون شکس��ت به موفقیت دست 
نیافته اس��ت. به همین خاطر ما نیز باید انگیزه و تالش کافی برای دس��تیابی به 
موفقیت از دل شکس��ت های متعدد را داش��ته باش��یم. در ابتدای مقاله به نمونه 
برند نایک اش��اره کردم. نکته جالب در مورد این برند شکس��ت چندین باره اش 
پیش از کس��ب موفقیت در مقیاس جهانی بود. به این ترتیب در صورت مواجهه 
با شکس��ت هرگز امید خود را از دس��ت ندهید. در غیر این صورت ادامه مس��یر 

برای شما غیرممکن می شود. 
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سمنان _ حسین بابامحمدی ،فرصت امروز؛اول آبان ماه 
۹۸، برای نخس��تین بار، » سمینار توسعه گردشگری در 
استان سمنان « با حضور صاحب نظران و مدیران اقتصادی و 
فعاالن سرمایه گذاری گردشگری کشوری و استانی ، توسط 
 مدیریت شهری سمنان در شهرداری سمنان برگزار شد . 
سید مسعود سیادتی ، رییس ش��ورای اسالمی شهر ، در 
زمینه دالیل و ضرورت های برگزاری این س��مینار گفت:   
»مدیریت ش��هری که عمدتاً شورای اسالمی و شهرداری 
را ش��امل می ش��ود به نمایندگی از مردم امور مختلف در 
شهر را برای زیست مطلوب شهروندان و توسعه گردشگری 
مدیریت می کنند. از نظر قانونی مأموریت و وظایف تسهیل 
گردش��گری را برعهده دارد که این وظیفه قانونی بیش��تر 
ناشی از مصوبات شورای اسالمی شهر ها می باشد تا قانون 
شهرداری ها و… ؛ اما قابلیت های اجرایی باالی مدیریت 

شهری برای توسعه گردشگری در شهر و بهره مند ساختن جامعه شهری از مزایای 
 آن ، غیر قابل انکار است که باید در اولویت مناسب برای مدیریت شهری قرار گیرد.«.

س��یادتی ، در زمینه جزئیات این همایش افزود: »برای نخس��تین بار اس��ت که 

همایش��ی تخصصی در این س��طح در زمینه توس��عه گردش��گری ش��هری در 
استان برگزار می شود و خوش��بختانه در این برنامه صاحب نظران و کارشناسان 
 حوزه س��رمایه گذاری گردشگری کشوری و اس��تانی حضوری فعال داشتند «.

در این راس��تا، س��یادتی ، م��وارد زیر را ب��ه عنوان برخی 
 از موضوع��ات محوری این نشس��ت تخصصی برش��مرد:

• تش��ریح اقدام��ات و برنام��ه ه��اي ش��وراي اس��المی 
گردش��گري توس��عه  ب��راي  س��منان  ش��هرداری    و 
"• تشریح برنامه ها و حمایت هاي استانداري از توسعه گردشگري

ش��ده  انج��ام  مطالع��ات  گ��زارش  ارائ��ه   •
اس��تان  در  گردش��گري  توس��عه   درب��اره 
"• برنام��ه ه��اي اداره کل گردش��گري اس��تان س��منان 
گردش��گري  توس��عه  در   یونس��کو  نق��ش   •"
ابرش��یم  ج��اده  مس��یر  در  گردش��گري  توس��عه   •"
توس��عه  در  همگان��ي  آم��وزش  ل��زوم   •
ش��ده انج��ام  اقدام��ات  و   گردش��گري 
وی در پای��ان یادآور ش��د: »از دیگر برنامه های جانبی این 
س��مینار، بازدید از پروژه های انجام شده و در حال انجام 
ش��هرداری سمنان در حوزه گردشگری ش��هری است که در این راستا از مرمت 
تعدادی خانه تاریخی ، باغ راه های قدیمی و سیستم تقسیم آب و نظام آبیاری 

سنتی شهر سمنان بازدید شد«.

رویک��رد ش��ورای پنج��م منطب��ق ب��ا نیازه��ای اقتص��ادی ش��هر ، 
باف��ت تاریخ��ی ش��هر س��منان اس��ت.  رون��ق گردش��گری و احی��ای 

سید مسعود سیادتی در سمینار توسعه گردشگری در استان سمنان که با حضور 
مدیران اقتصادی و فعاالن سرمایه گذاری گردشگری برگزار شد گفت:اصلی 
ترین برنامه شورای اسالمی شهر در دوره پنجم نگرش به توسعه گردشگری 
و احیای بافت تاریخی شهر سمنان است که انتخاب سید محمد ناظم رضوی 
 به عنوان ش��هردار س��منان برای رس��یدن به همین هدف ص��ورت گرفت .
فرص��ت  ی��ک  رض��وی  ناظ��م  انتخ��اب   : داش��ت  اظه��ار  س��یادتی 
ب��ود. س��منان  ش��هر  گردش��گری  توس��عه  ب��رای  ق��دم  اولی��ن   و 

وی ب��ا اش��اره ب��ه تخصی��ص اعتبارات مناس��ب در توس��عه گردش��گری 

ش��هری از س��وی ش��ورا ، گفت : س��رمایه گذاری در بخش های متفاوت از 
زیر س��اخت های گردش��گری ش��هری به همراه مش��ارکت های عمومی ، 
 نوی��د بخش چش��م انداز خوب در  این حوزه برای ش��هر س��منان اس��ت .
ریی��س ش��ورای اس��المی ش��هر س��منان در ادام��ه اظه��ار داش��ت : از 
س��منان  در  س��رمایه گذاران  س��وی  از  مش��ارکتی  پروژه ه��ای  اج��رای 
حمای��ت ک��رده و همکاری های گس��ترده ای را ب��ا س��رمایه گذاران بخش 
 خصوص��ی در راس��تای توس��عه گردش��گری ش��هری انجام خواهی��م داد.

سیادتی خاطر نشان کرد بی تردید در دنیای امروز توسعه گردشگری بدون 
مشارکت مدیریت هماهنگ شهری میسر نیست و این هم افزایی حلقه اتصال 

بین مردم و گردشگری در راستای ارتقاء و توسعه شهر است

ی��ک  )ع(   هش��تم  ام��ام  زائ��ران  مس��یر  در  س��منان  ب��ودن"  "معب��ر 
اس��ت . گردش��گری  پردرآم��د  صنع��ت  توس��عه  مهم ی ب��رای   فرص��ت 

ب��ه گ��زارش مدیری��ت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری س��منان ، س��ید 
محمد ناظم رضوی در س��مینار توس��عه گردش��گری در اس��تان س��منان  که 
با حض��ور مدیران اقتصادی و فعاالن س��رمایه گذاری گردش��گری برگزار ش��د 
گف��ت: برخ��الف آنچه برخی توس��عه صنعت گردش��گری در س��منان را منوط 
ب��ه تبدیل اس��تان از معبر به مقصد می دانند، همین وضعی��ت "معبر بودن"نیز 
 خ��ود یک فرصت مهم ی برای توس��عه این صنعت پردرآمد در سمنان اس��ت .

س��ید محمد ناظم رضوی از آنچه ایجاد نقاط محرک برای س��رمایه گذاری می 
خواند به عنوان یکی از وظایف ش��هرداری ها نام برد و اظهار کرد: دس��تگاه های 
دولتی و عمومی صرفا در زمینه بسترس��ازی و الگوس��ازی مس��وولیت داشته و 
 موظفند بسترهای الزم برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنند .

وی بر لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و اعتمادسازی در این 
حوزه تاکید و تصریح کرد: شهرداری باید برای تشویق سرمایه گذاران و آگاه سازی 
آنها چند پروژه را اجرایی و وقتی در زمینه تضمین موفقیت و بازگشت سرمایه طرح ها 
 اعتمادسازی شد، زمینه برای مشارکت حداکثری بهره برداران نیز آماده خواهد شد .

ناظم رضوی با اشاره به طرح شعار تبدیل سمنان از معبر به مقصد در چند سال 
اخیر خاطرنش��ان کرد: معبر بودن س��منان خود یک فرصت است که می توان از 
آن نیز بهره گرفت ؛چرا که نه تنها س��منان بلکه دیگر شهرهای گردشگر پذیری 
همچون اصفهان و کاشان و یزد نیز در ایام خاصی مانند نوروز، معبر محسوب می 
 شوند اما این شهرها از همین وضعیت نیز بهره اقتصادی و گردشگری می برند .

شهردار سمنان با بیان اینکه قرار گرفتن سمنان در مسیر پرتردد تهران مشهد و 
زیارت بارگاه امام رضا َ)ع( یک فرصت بزرگ است گفت: باید از این شرایط حداکثر 

استفاده را در حوزه اقتصادی و فرهنگی برد

ش��هردار س��منان گفت: بقاع متبرکه و مقبره های امامزادگان با عنوان گردش��گری مذهبی 
م��ی توانند ب��ه عنوان یک مقص��د زیارتی، پذی��رای عالقمندان ای��ن حوزه باش��ند و برگزاری 
مراس��م ه��ای مذهب��ی مانند ع��زاداری ه��ای محرم با س��بک و س��نت خاص ه��ر منطقه از 
 جاذبیتهایی اس��ت که می تواند با جذب گردش��گر در رونق و توس��عه منطقه تاثرگذار باش��د. 
س��ید محمد ناظم رضوی در ادامه اظهار داش��ت: الحمداهلل ش��هر سمنان در میانه شهر مقدس 
مشهد قرار گرفته ، به نوعی به عنوان بین الحرمین شناخته شده است و وجود بقاع متبرکه هم 

 گواه بر این مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی این شهر توجه شود.
وی ب��ا توج��ه به لزوم تقویت و توس��عه زیرس��اخت های گردش��گری در اماکن متبرکه ش��هر، 
برانج��ام فعالیت های ش��اخص در این حوزه تاکید کرد و گفت: اس��تفاده بهین��ه از جاذبه هاي 
مذهب��ي، تاریخي و فرهنگي ش��هر منج��ر به ترویج و گس��ترش ارزش ها و فرهنگ اس��المي 
و تقوی��ت فرهنگ معنوي مي ش��ود و فعالیت ها و برنامه های مختلف��ی در این حوزه طراحی و 
 برنام��ه ریزی ش��ده و مقدمات اولیه صورت گرفته اس��ت که بخش��ی از آن اجرا ش��ده اس��ت.

ش��هردار س��منان خاطر نش��ان ک��رد : افزایش امکان��ات اقامت��ی و رفاهی در بق��اع متبرکه بر 
ج��ذب گردش��گران این حوزه نقش بس��یار زیاد دارد و در همین راس��تا به ش��ورای اس��المی 
ش��هر پیش��نهاد ش��ده تا طبقات فوقانی امامزاده علی اش��رف)ع( به صورت زائرس��را با امکاناتی 
ش��امل حمام،س��رویس بهداش��تی و ... جه��ت  اقامت مس��افران س��اخته ش��ود که ب��ا اعالم 
 اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه ش��هر س��منان و اجرای تفاه��م نامه م��وارد اجرایی انجام ش��ود .

شایان ذکر است در شهر سمنان ۱۹ امام زاده )ع( و بقعه متبرکه و۸۰  مسجد وجود دارد

شهردار سمنان گفت : آماده 
س��ازی ش��هر برای مش��ارکت 
پذیری ک��ودکان در طرح های 
مرتبط ب��ا ک��ودکان، برگزاری 
جش��نواره ها ی مختلف برای 
ک��ودکان، آماده س��ازی ش��هر 
متناس��ب با نیازهای کودکان، 
ایج��اد فضای س��بز و طبیعت 
همس��و با عالق��ه ک��ودکان و 
ایجاد فضای نشاط و سرگرمی 

در نقاط مختلف ش��هری از اقداماتی اس��ت که برنامه ریزی و 
زیرس��اخت های آن تهیه و از نوروز ۹۸ آغاز و عالوه بر ایجاد 

مناسب  بس��تری  شهری شاد، 
گردش��گران  حض��ور  ب��رای 
ش��د. خارج��ی  و   داخل��ی 
برگزاری جش��ن ه��ا، کارناوال 
ش��ادی، حضور مهمان��ان برتر 
کش��وری در ح��وزه ی کودک 
و نوجوان، ایجاد ایس��تگاه ها و 
جشنواره های تخصصی ، پویش 
کت��اب  و از همه مهمتر حضور 
پرش��ور کودکان ایران به همراه 
خانواده در عید نوروز امس��ال در قالب جشنواره عیدانه نوروز 
۹۸ ، در شهر سمنان، شهری متفاوت و شاد را به همراه داشت.

ش��هردار س��منان ضمن 
یادآوری این موضوع که در 
شهرسمنان ۱۷ محله مورد 
توجه بح��ث بازآفرینی قرار 
دارد، تسهیالت ویژه توسعه 
گردشگری  زیرساخت های 
ش��هر را بیان کرد و خاطر 
نش��ان کرد : برای س��اخت 
وس��از در باف��ت تاریخ��ی 
۶۰ درص��د تخفیف و برای 

تغییر کاربری خانه های قدیمی به هتل و تاسیس��ات 
گردش��گری تقریبا عوارضی دریافت نمی شود تا بعد 

از گذش��ت حدود ۴ س��ال 
که به سرمایه گذاری پایدار 
برس��ند، در آن زم��ان نیز 
مدارکی  و  اس��ناد  چنانچه 
دال براینک��ه پیرامون بافت 
خ��ود را ترمی��م و مراقبت 
کرده اند ارائه دهند باز هم 
معادل هزینه از عوارض آن 
ها چشم پوش��ی می شود. 
ریس��ک  تصمیمات  این  با 
س��رمایه گذاری در بافت تاریخی برای س��رمایه گذار 

بخش خصوصی کاهش داده شده است

ش��هرداری س��منان برای تحقق اهداف  توس��عه گردش��گری شهر س��منان برای 
 س��رمایه گ��ذاران فرش قرمز پهن نموده و حمایت ه��ای الزم را  نیز  انجام می دهد . 
سید محمد ناظم رضوی در سمینار توسعه گردشگری در استان سمنان  که با حضور 
مدیران اقتصادی و فعاالن سرمایه گذاری گردشگری برگزار شد گفت: در راستای بهسازی 
و  بازسازی بناهای تاریخی بافت قدیمی شهر و بهره گیری از این اماکن  وبناها به عنوان  
اماکن بوم گردی،  شهرداری سمنان برای تحقق اهداف  توسعه گردشگری برای سرمایه 
 گذاران در این حوزه  فرش قرمز پهن نموده و حمایت های الزم را  نیز  انجام می دهد . 

وی اضاف��ه کرد: زیرس��اخت هاي توس��عه گردش��گري با توس��عه مراک��ز اقامتی و 
بهب��ود مس��یرهاي دس��تیابي به س��منان  از جمل��ه ف��رودگاه، راه آه��ن و جاده ها 
 فراهم ش��ده اس��ت ک��ه لزوم تقوی��ت ظرفیت هاي گردش��گري ش��هر را مي طلبد.

شهردار سمنان با تاکید بر مورد توجه قرار دادن سرمایه گذاری در حوزه گردشگری با 
اس��تفاده از  سرمایه گذاران منطقه  و بومی  اظهار داشت :  ۱۰ خانه تاریخی در شهر 
مرمت و بهسازی شده  و آماده بهره برداری می باشد  و  برنامه ما شناساندن ظرفیت های 
گردشگری شهرسمنان به مردم و گردشگران است و شهرداری سمنان آماده همکاری 

 برای تبدیل ش��دن خانه های تاریخی ش��هر به مکانی برای جذب گردشگر می باشد . 
ناظم رضوی با اشاره به لزوم بهره گیری از تجربیات شهرهایی مانند یزد و کاشان که در 
زمینه جذب گردشگر اقدام نموده اند گفت : بازشناسی فرصت های گردشگری  شهر 
سمنان و باغ راه ها و  اماکن تاریخی و امامزادگان در دستور کار قرار داشته و نسبت به 
مرمت تعدادی ابنیه و تبدیل  آن به موزه اقدامات الزم صورت گرفته که در این راستا 
در یکی از بناهای قدیمی ش��هر موزه تخصصی آب با چینش ادوات آبرسانی و جاذبه 

های  خاص تقسیم آب در باغات افتتاح خواهد شد

 ش��هردار س��منان ، تقوی��ت باور پذیری و ش��ناخت 
در  را  موج��ود  ظرفیته��ای  ب��ه  اعتم��اد  و  کاف��ی 
 توس��عه صنع��ت گردش��گری منطق��ه موثر دانس��ت . 
توس��عه  در س��مینار  رض��وی  ناظ��م  محم��د  س��ید 
گردش��گری در اس��تان س��منان  که با حضور مدیران 
گ��ذاری گردش��گری  فع��االن س��رمایه  و  اقتص��ادی 
برگ��زار ش��د گفت: ای��ن هم اندیش��ی برای ش��ناخت 
ظرفیت های گردش��گری اس��تان و شهرس��تان سمنان 

و ش��ناخت راهکار ه��ا برای رونق این صنعت و آس��یب 
 شناس��ی از گردش��گری در اس��تان انجام ش��ده است.
وی بیان داشت : باور پذیری و  شناخت کافی و اعتماد 
به ظرفیتهای موجود در راس��تای  توس��عه گردشگری  
باید تقویت ش��ود ، چرا که هنوز برخ��ی از مردم هنوز 
ب��ر ظرفیت ها و پتانس��ل های ش��هر ش��ناخت کافی 
ندارن��د . در همین راس��تا برنامه ش��هرداری س��منان 
در ای��ام  ن��وروز این ب��ود که ش��هر را به مردم بیش��تر 

بشناس��اند  و ب��اغ گردی بعن��وان یک��ی از برنامه های 
ش��هرداری  ب��ا همی��ن هدف و به��ره گیری م��ردم از 
 فضاهای  باغی و بوس��تانها و طبیعت ش��هر دنبال شد .
شهردار س��منان در ادامه گفت : تقسیمات سیاسی در 
حوزه گردشگری مصداق ندارد و نباید استان را در این  
بحث قرار داد چرا گردشگری مقوله به هم پیوسته است 
و  ای��ن م��ورد در ادبیات اداری کار ح��وزه هایی که در 

حوزه گردشگری قدم برمیدارند سایه می اندازد

بیش از چهل برنامه میدانی "باغ گشت"، 
تجربه ای موفق در توسعه گردشگری 

تفریحی شهری 
صنعت گردشگری امروزه یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد ارزش افزوده 
و بهره وری بیشتر در جامعه محسوب می شود و در این میان یکی از پیش 
 نیازهای صنعت گردش��گری و توریس��م وجود ظرفیتهای گردشگری است.
ش��هردار س��منان با اش��اره به باغ و ب��اغ راه ها به عنوان یک��ی از ظرفیت 
ه��ای مهم گردش��گری ش��هری س��منان بی��ان داش��ت : باغ ها ب��ا تاثیر 
ب��ر س��طوح اجتماع��ی، فرهنگ��ی و تعامل��ی اف��راد، یک��ی از بهتری��ن 
 نمونه ه��ای فضای سبزش��هری هس��تند که بر منظ��ر ش��هر تاثیرگذارند.

رض��وی ادام��ه داد : ب��رای تجرب��ه محی��ط طبیع��ی، کیفیت چش��م انداز 
مشاهده شده، نقش اساسی ایفا می کند و ارزش این کیفیت، در تعامل میان 
انسان و محیط طبیعی نهفته است. یکی از بهترین الگوها برای نشان دادن 
این تعامل، باغ های ش��هری هس��تند که در شهر س��منان و بویژه محدوده 
مرکزی و جنوبی ش��هر باغ ه��ای پویایی وجود دارد ک��ه همجواری آنها و 
تشکیل باغ راه ها ،نوعی گردشگری شهری را به وجود می آورد که مدیریت 
گردش��گری شهرداری س��منان تاکنون چهل برنامه باغ گشت برنامه ریزی 
نموده که میزان اس��تقبال و حضور ش��هروندان در این برنامه ها ، حاکی از 
 اشتیاق آنها به شناخت و بازدید از ظرفیتهای پنهان گردشگری شهر است . 
ش��هردار س��منان ضمن تاکید بر نقش باغ گش��ت ها بر توسعه گردشگری 
تفریحی شهری ، گفت : "دورگشت" عنوان برنامه گردشگری دیگری است 
که به گردش��گری محیط های اطراف شهر از کویر تا کوهستان می پردازد 

و می تواند منجر به توسعه و جذب توریست شود.

بازسازی پهنه شرقی مسجد امام خمینی )ره(
فضای��ی ک��ه در ضل��ع ش��رقی مس��جد ام��ام )ره( وج��ود دارد در ح��ال 
 حاض��ر ش��رایط نابس��امان دارد و مح��ل پارکین��گ خودروها ش��ده اس��ت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن مح��دوده از لح��اظ کف س��ازی فض��ای مطلوبی 
ن��دارد، اف��زود: ب��ه زودی این مکان به میدان باز ش��هری تبدیل می ش��ود تا 
 فضای��ی را ب��رای تجمع و فعالی��ت های اجتماع��ی ش��هروندان محیا کنیم. 
رض��وی اظهار داش��ت: ش��اخص ه��ای مه��م معماری ک��ه در اط��راف این 
مح��دوده وج��ود دارد باعث ش��ده اس��ت ت��ا این فض��ا را به عن��وان فضای 
 مناس��ب جه��ت برپای��ی برنام��ه ه��ای اجتماع��ی در نظ��ر گرفت��ه ش��ود. 
وی به س��ایر بناهایی تاریخی در اطراف ضلع شرقی مسجد امام خمینی اشاره 
کرد و افزود: خانه تاریخی خطیبی از جمله بناهایی تاریخی شهر سمنان است 
که این مکان به عنوان هتل گردشگری توسط شهرداری در حال تکمیل است.

بازسازی خانه های قدیمی و تاریخی 
ش��هردار سمنان گفت : خانه های قدیمی و تاریخی بدون شک از بزرگترین و 
مهم ترین قابلیت های گردشگری در هر شهر است و سمنان هم از این امر مستثنی 
نیست . در شهر سمنان خانه های قدیمی زیادی وجود دارند که بازسازی و مرمت 
آنها می توان ظرفیتهای گردشگری جدیدی را تعریف نمود. در حال حاضر شهرداری 
خانه هایی را که در دست مرمت داشته یا به پایان برده است  و بزودی  به عنوان هتل 
سنتی ، اقامت گاه های بوم گردی و مراکز پذیرایی و اقامتی برای بهره برداری واگذار 
می کند مانند خانه خطیبی ، خانه باغ گل نرگس ، خانه باغ بهرامی ، خانه طالب ، 
زمینه مناسبی را برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی و عالقمندان برای ورود 

به این موضوع به وجود آورده است .

بازسازی کوچه باغ ها 
س��ید محمد ناظم رضوی گفت 
: یکی از مه��م ترین ظرفیت های 
س��منان که هنوز به طور شایسته 
به گردشگران و حتی مردم بومی 
معرفی نشده موضوع کوچه باغها 
اس��ت. در س��منان جریان آب از 
الب��رز سرچش��مه  کوهپایهه��ای 

میگیرد و در ش��هر ش��اهراه حیاتی است و از س��دهها قبل تا امروز جریان 
زندگ��ی و امور کش��اورزی م��ردم منطقه را تحت ش��عاع قرار داده اس��ت. 
ش��هرداری در این حوزه ورود کرده و با بازآفرینی چند کوچه باغ و نهرهای 
قدیم، قصد آن دارد تا دوباره ظرفیت این کوچه باغها اصالت ش��هر سمنان 
را در کانون توجه مردم و گردش��گران قرار دهد.  بازسازی کوچه باغ کدیور 

موسوم به "نی کیژه" و کوچه باغ "مهر" در همین راستااست

بازسازی درمانگاه تدین  در راستای ایجاد  
موزه سالمت 

ان��دازی  راه  اجرای��ی  عملی��ات   : گف��ت  س��منان  ش��هردار 
ب��ا  تدی��ن  درمان��گاه  تاریخ��ی  س��اختمان  در  س��المت  م��وزه 
اس��ت.  آغ��از ش��ده  پزش��کی س��منان  عل��وم  دانش��گاه   مش��ارکت 
سمنان با دارابودن تاریخ چند هزارساله از شهرهای تاریخی ایران است و ایجاد 
 موزه ها در جهت ارتباط بین فرهنگ ها و آداب و رسوم ملت ها بسیار موثر است. 
وی تصریح کرد: با توجه به قرارگیری ساختمان تاریخی درمانگاه تدین در 
مرکز شهر سمنان، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی امکان تبدیل این مکان به 
 نخستین موزه پزشکی و درمانی استان سمنان با بازسازی و مرمت وجود دارد. 
طی تفاهم نامه ای که س��ال گذش��ته ش��هردای س��منان با دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی منعق��د نم��ود مق��رر ش��د ش��هرداری مرم��ت این 
س��اختمان تاریخ��ی را جه��ت احداث موزه س��المت انج��ام دهد که 
 این مهم با حمایت های ش��ورای اس��المی ش��هر آغاز ش��ده اس��ت. 
درمانگاه تدین در گذش��ته به عنوان اولین مرکز درمانی ش��هر سمنان  
معروف بود، در سال ۱۳۱۵ و توسط آقای فضل اهلل فامیلی )تدین(، در 
خیابان شهید رجایی فعلی ساخته شد، اکنون در اختیار دانشگاه علوم 
پزش��کی است و به عنوان مرکز بهداش��ت و درمانگاه فعالیت می کند. 
مس��احت زیربنای س��اختمان اصلی این بیمارستان حدود ۱۲۰۰ متر 
مربع می باشد. این بنای تاریخی دارای المان های معماری دوران پهلوی 
ش��امل آجر نما، رخ بام، سر ستون های خاص و سایر عناصر ارزشمند 
معماری ایرانی اس��ت که هر یک به زیباها و غنای فرهنگی آن افزوده 

است.

ایجاد موزه آب 
ایجاد موزه آب در آب انبار قدیمی واقع در بلوار حکیم الهی در دس��تور 
کار ق��رار دارد که بعد از اتمام بازس��ازی و مرمت، به مکان مناس��بی برای 

جذب گردشگر تبدیل خواهد شد .

اخبار رییس شورای اسالمی شهر سمنان عنوان کرد

انتخابناظمرضویبهعنوانشهردار،یکفرصتواولینقدمبرایتوسعهگردشگریشهرسمنانبود
نخستین" سمینارتوسعه گردشگری استان سمنان " باحضورمدیران اقتصادی وفعاالن سرمایه گذاری گردشگری کشور

رییس شورای اسالمی شهر سمنان عنوان کرد؛

انتخاب ناظم رضوی به عنوان شهردار، یک فرصت و اولین قدم برای توسعه گردشگری شهر سمنان بود

شهردار سمنان :  "معبر" بودن سمنان یک فرصت است

لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی شهر سمنان 

 برگزاری مجموعه برنامه های
"سمنان، شهر دوستدار کودک" 

 تسهیالت ویژه
برای توسعه زیرساخت های گردشگری سمنان

شهردار سمنان :  فرش قرمز شهرداری سمنان برای سرمایه گذاران در حوزه گردشگری شهری  

شهردار سمنان :  گردشگری شهری باید به یک باور عمومی تبدیل شود
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بازاریابی لوازم آرایشی و بهداشتی: 8 اصل طالیی

 در کش��ورهای در حال توس��عه میزان مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر است. از 
این رو بازار بسیار خوبی برای کاالهای آرایشی و بهداشتی در کشورهایی مانند ایران وجود دارد. دانستن اصول و قواعد 
بازاریابی لوازم آرایشی و بهداشتی کمک می کند تا بتوانیم ضمن شناسایی نیازهای واقعی مشتریان محصوالت آرایشی 

و بهداشتی را به درستی معرفی کنیم و به فروش بیشتری دست یابیم.
بخش زیادی از مش��تریان اصلی لوازم آرایش��ی و بهداشتی خانم هس��تند. از این رو این بازار می تواند کامال براساس 
نیازها و خواسته های زنان تعریف شود. از آنجایی که تحقیقات نشان می دهد ۷۴درصد خانم ها در شبکه های اجتماعی 
عضو هس��تند ش��اید الزم باش��د عالوه بر بازاریابی س��نتی در فضای  دیجیتال هم برای معرفی محصوالت آرایش��ی و 

بهداشتی حضور داشته باشید. 
بنابراین گرچه در بازاریابی س��نتی لوازم آرایش��ی و بهداش��تی می توان امکان های فراوانی برای جلب نظر مش��تری 
یافت اما در فضای مجازی نیز امکان های متعددی وجود دارد. شاید در نظر اول بگویید که عطر و بوی  لوازم آرایشی 
در فروش آنها بس��یار موثر اس��ت. من نیز این اصل مهم را نادیده نمی گیرم اما از آنجا که مش��تریان این محصوالت در 
دنیای جدید در ش��بکه های اجتماعی گردهم می آیند ش��اید فرصت مناسبی است تا محصوالت آرایشی و بهداشتی را 

در این شبکه ها هم ارائه کنیم.
 در این یادداش��ت برخی از شیوه های بازاریابی س��نتی و اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی را معرفی می کنیم. زیرا 
به کارگیری شیوه های بازاریابی  زیر به شما کمک می کند مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کنید و در نتیجه 

فروش تان را افزایش دهید.
نکته اول: در بازاریابی لوازم آرایشی رنگ بسیار مهم است. شرکت هایی که براساس واحد مطالعات و تحقیقات رنگ 
محصوالت خود را انتخاب می کنند به مراتب موفق تر از ش��رکت هایی هس��تند که بدون تحقیق لوازم آرایش��ی را در 
رنگ های مختلف تولید می کنند.  اگر ش��ما در زمینه بازاریابی لوازم آرایش��ی فعالیت دارید و دوست دارید تا مشتریان 
بیشتری داشته باشید از رنگ در همه مراحل به درستی استفاده کنید تا خانم ها با عالقه و شوق زیاد محصول شما را 
خریداری کنند. اگر محصول ش��ما دارای رنگ های اس��تاندارد نیست همین امروز با استفاده از کارشناس های حرفه ای 

رنگ های درستی را برای معرفی محصول انتخاب کنید.
نکت��ه دوم: در بازاریابی لوازم آرایش��ی و بهداش��تی، بس��ته بندی و طراحی روی آن خیلی اهمی��ت دارد.خانم ها در 
دیدن بس��یار ظریفند و همه چیز را به دقت نگاه می کنند. یک بس��ته بندی زیبا به مراتب مش��تری بیش��تری نس��بت 
به یک بس��ته بندی نازیبا دارد. ش��اید بگویید در دنیای امروز بس��ته بندی همه کاالها اهمیت دارد. این سخن درستی 
اس��ت اما بی تردید بسته بندی محصوالت آرایشی و بهداش��تی خیلی در بازاریابی موثر است. هیچ گاه محصول آرایشی 
را در پک های س��اده و بدون طراحی زیبا عرضه نکنید زیرا ش��انس خود را برای فروش از دس��ت می دهید. باید تا آنجا 
که ممکن اس��ت کاال را در یک بس��ته بندی زیبا عرضه کنید. این بس��ته ها  در دید مشتری بسیار خوب جلوه می کند. 

وقتی شما محصولی را در شبکه اجتماعی به مشتریان احتمالی معرفی می کند یک بسته زیبا خریدار بیشتری دارد.
نکته سوم: حتما برای محصول آرایشی خود یک ویدئوی آموزشی درباره چگونگی استفاده از آن بسازید. فیلم کوتاه 
آموزشی به مشتری احتمالی کمک می کند تا ضمن یاد گرفتن از نحوه استفاده کاال، به خرید آن کاال تمایل هم پیدا 
کند. گاهی ویدئوهای زیبا دست به دست می شود و محصول شما را به افراد زیادی معرفی می کند. حتما می دانید که 
محصول آرایش��ی را کس��ی باید معرفی کند که زیباست. طبعا ش��ما هم با من موافقید که مردان برای معرفی ویدئوی 

محصوالت آرایشی و بهداشتی گزینه نامناسبی نیستند.
نکت��ه چهارم: برای مش��تریان قبلی خود همواره کاتالوگی از محصوالت جدید بفرس��تید. ش��اید بگویید آیا حضور 
در فضای مجازی کفایت نمی کند. پاس��خ منفی اس��ت. شبکه های اجتماعی و وب س��ایت ها بسیار عالی عمل می کنند 
ام��ا  گاهی ارس��ال یک نمونه از محصول به صورت س��مپل برای مش��تریان قدیمی به همراه بولت��ن یا کاتالوگ برای 
معرفی محصول بس��یار کارآمد اس��ت. زیرا مشتری احساس می کند که ش��ما برای او ارزش زیادی قائل هستید و قبل 
از اینکه محصول را به صورت عمومی وارد بازار کنید نظر او را جویا می ش��وید. این بهترین روش��ی است که می توانید 
مشتریان تان را در چرخه حیات محصوالت  تان نگه دارید و آنها را نسبت به اتفاقاتی که برای برند شما می افتد کنجکاو 
کنید. عالقه نس��ل جدید به اشتراک عالقه مندی های شان با دوستان خود می تواند باعث افزایش مخاطبان و در نتیجه 
افزایش مش��تریان شما شود. نکته پنجم: در معرفی لوازم آرایش��ی حتما به زیبایی توجه کنید. این زیبایی می تواند از 
انتخاب محل تا مانکن آرایش��ی باش��د. هر چقدر محصول ش��ما با ظرافت و زیبایی بیش��تری عرضه شود امکان خرید 
نیز افزایش می یابد. بازاریابی لوازم آرایش��ی با محصوالت دیگر تفاوت دارد. هیچ وقت از فرمول ثابت بازاریابی کاالهای 

عمومی استفاده نکنید. 
ش��اید برای کسی که الس��تیک ماشین می خرد اصال این موارد کاربردی نداشته باشد. ظرافت و زیبایی ارکان اصلی 
بازاریابی لوازم آرایشی است. حتی افرادی که  این کاال را به صورت مستقیم عرضه می کنند باید توجه داشته باشند که 
نظافت و زیبایی بسیار به چشم می آید. فرضا دختر خانمی که روی صورت او جوش های ریزی دارد نمی تواند فروشنده 

خوبی برای لوازم آرایشی و بهداشتی باشد.
نکته شش��م: برای محصول آرایشی خود داستان های کوتاه تولید کنید. خانم ها به خواندن داستان عالقه مندند. شما 
داس��تان های کوتاه و جذابی درباره محصول خوب بنویسید و آن را در شبکه های مجازی منتشر کنید. حتی می توانید 
آن داس��تان کوتاه یا داس��تانک را در بروش��ور معرفی آن هم قرار دهید. یک داس��تان خوب گاهی بیشتر از یک تیزر 

تلویزیونی و یا بیلبورد خیابانی در جذب مشتری موثر است.
البته کسانی باید این داستان ها را بنویسند که کاال را کامال می شناسند و از حس و حال خانم ها کامال آگاهند. تلفیق 

این حس با نیاز می تواند مخاطب را عالقه مند کند تا آخر داستان را بخواند و سپس آن محصول را بخرد.
نکته هفتم: ش��اید ش��ما هم دیده باش��ید که خانم ها در فروشگاه های لوازم آرایش��ی و بهداشتی همیشه محصوالت 
آرایش��ی را بر روی دس��ت خود تست کنند تا رنگ واقعی آن و تطابق آن با پوست خود را لمس کنند. شما این امکان 
را هیچ وقت از مش��تریان احتمالی خود نگیرید. این ش��یوه بهترین شیوه برای معرفی محصول آرایشی شماست. البته 
این امکان در فضای مجازی وجود ندارد، اما می توانید با انتشار عکس هایی از تست محصوالت خود بر روی پوست که 
رنگ های مختلف را نش��ان می دهد تا حدی این حس را به  مخاطبان خود القا کنید تا رنگ واقعی را بر روی پوس��ت 

خود ببینند و در نتیجه با اطمینان بیشتری خرید کنند.
نکته هشتم: عکس در بازاریابی لوازم آرایشی و بهداشتی خیلی اهمیت دارد. عکس هایی با کیفیت باال و با وضوح و 
روش��نی زیاد می تواند معرف خوبی برای محصول ش��ما باشد. دقت کنید که لوکیشن عکس شما نیز مهم است. سعی 
کنید در عکس ضمن نش��ان دادن محصول خود، وس��ایلی را نشان دهید که به بیننده حس خوبی از زندگی می دهد و 

او را در آن فضای رویایی و خیال انگیز قرار می دهد.
بدون تردید در زمانه ای که هر س��ال چندین برند جدید به دنیای لوازم آرایش��ی و بهداشتی اضافه می شود تمرکز بر 
شیوه های خالقانه بازاریابی و فروش این نوع از محصوالت بسیار اهمیت دارد. شرکت های تولیدی باید از افرادی برای 
بازاریابی و فروش محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی خود اس��تفاده کنند که کامال بر مشخصات محصول اشراف دارند و 
نیازها و خواس��ته های مش��تریان را می شناسند؛ تا براس��اس آگاهی از نیازهای آنان، محصول آرایشی در زمان و مکان 

مناسب و به شیوه درست بازاریابی شود.
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واقعا افراد موفق چ��ه می کنند؟ آیا تاکنون به تفاوت های اصلی 
اف��راد موفق و ناموفق فکر کرده اید؟ بدون ش��ک هر فردی در این 
رابط��ه نظ��رات مختلفی را خواهد داش��ت، با این حال یکس��ری 
تفاوت ه��ای اصلی وج��ود دارد که اصلی تری��ن دالیل وقوع چنین 
اتفاقی محس��وب می ش��وند. بدون ش��ک آش��نایی با آنها، به شما 
کمک خواهد کرد تا به پیدا کردن نقص های خود، به سمت کسب 
موفقیت بیش��تر گام بردارید. در این رابطه توجه داشته باشید که 
تمامی موارد معرفی شده، حاصل تحقیقات منسجم بوده و درستی 
آنها تضمین ش��ده اس��ت. در همین راس��تا به بررس��ی ۱۲ مورد 

منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-پذیرش تغییر در مقابل ترس از آن

ب��دون ش��ک همه ما در جهان��ی زندگی می کنیم که با س��رعتی 
مثال زدنی در حال تغییر است. تحت این شرایط تنها افرادی می توانند 
موفقی��ت طوالنی مدت را برای خود ب��ه ارمغان آورند که با این اصل، 
کامال هماهنگ باشند. برای مثال یک مدیر موفق، ضروری است تا در 
شیوه کار خود به صورت مداوم تغییراتی را با توجه به نیازهای جدید، 
به وجود آورد. در غیر این صورت در درازمدت تاثیر اقدامات وی کامال 
کمرنگ خواهد ش��د، با این حال ترس از شکس��ت، درست در نقطه 
مقابل قرار داشته و باعث خواهد شد تا افراد به سادگی امکان پیشرفت 
خود را نابود سازند. علت اصلی این امر به خاطر ترس از شکست بوده 
و اف��راد تصور می کنند که با محتاط بودن بیش از حد، قادر به ایجاد 
یک حریم امن برای خود خواهند بود با این حال توجه داشته باشید 
که در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، اگر به سطح معمولی رضایت 
دهید، بدون شک حتی قادر به حفظ آن نیز نخواهید بود. در نهایت 
فراموش نکنید که بسیاری از افراد، حتی از اقرار به ترس های خود نیز 
ناتوان بوده و در این زمینه سیاس��ت انکار را در دستور کار خود قرار 
می دهند، با این حال توجه داشته باشید که این امر تنها به ضرر خود 

شما خواهد بود.
2-ایده پردازی در مقابل کپی برداری 

ویژگی افراد موفق این اس��ت که به خود اعتماد کافی را داشته 
و در تالش برای ایده پردازی در عرصه کاری خود هس��تند. همین 
امر نیز باعث می ش��ود تا به نوآوری های جذابی دس��ت پیدا کرده 
و مزی��ت رقابتی فوق العاده ای را برای خود ایجاد کنند. برای مثال 
موسس اوبر آقای کاالنیک اگر می خواست تا طبق اصول رایج و به 
مانند س��ایرین رفتار کند ابدا به ایده نخستین برند فعال در زمینه 
تاکس��ی اینترنتی دس��ت پیدا نمی کرد. به همین خاطر اگر ذهنی 
ایده پ��رداز را ندارید، بدون ش��ک نمی توانید خ��ود را فردی موفق 
بدانید. در نقطه مقابل افراد ناموفق، همواره صحبت ها و رفتارهای 
س��ایرین را تکرار می کنند. درواقع آنها دنباله رو ایده های سایرین 
هستند که بدون شک ارزش کافی را نداشته و موفقیت محدودی 

را برای آنها به همراه خواهد داشت. 
3-مسئولیت پذیری در مقابل بهانه جویی

اگرچه هر فردی به پیروز شدن تمایل دارد، با این حال واقعیت 
این است که حتی در بهترین حالت ممکن نیز این امر امکان پذیر 
نخواهد بود. تحت این ش��رایط تنها اف��رادی می توانند به موفقیت 
دس��ت پیدا کنند که مسئولیت  شکس��ت های خود را نیز برعهده 
گرفت��ه و تنها به دنبال رفع اش��کاالت موجود باش��ند. این امر در 
حالی است که افراد ناموفق، همواره بهانه هایی را برای خود داشته 
و س��ایرین را مقصر هر اتفاقی می دانن��د. درواقع تفاوتی ندارد که 

علت یک اتفاق چه اس��ت، با این حال تنها خود ش��ما هستید که 
می توانی��د آن را تغییر دهید. ب��ه همین خاطر نباید انرژی و زمان 

خود را برای چنین اقدامات بیهوده ای تلف کنید. 
4-همدلی در مقابل خودخواهی

این امر که تمامی موفقیت ها را برای خود بخواهید، بدون شک 
باعث خواهد ش��د تا از حتی کوچک ترین پیش��رفت س��ایرین نیز 
خودداری کرده و احاساس بسیار بدی را داشته باشید. جالب است 
بدانید که این سیاست باعث خواهد شد تا حتی در زمینه رسیدن 
به اهداف شخصی خود نیز ناکام باشید. این امر در حالی است که 
افراد موفق به خوبی می دانند که به تنهایی نمی توان همه کارها را 
انجام داد و جهان پر از فراوانی است. بدون شک موفقیت دیگران، 
به معنای تضعیف ش��ما نب��وده و با تغییر نگرش خ��ود در زمینه 
موفقیت، می توان به س��طحی به مراتب باالتر از حد تصور دس��ت 
پیدا کرد. این امر درست به ماند یک تیم ورزشی است. بدون شک 
تنه��ا تیمی می تواند به قهرمانی دس��ت پیدا کند که افراد تیم آن 
همدلی کافی را با یکدیگر داشته باشند. تحت این شرایط هر فرد 
حتی قادر به کس��ب اهداف ش��خصی خود نیز خواهد بود. درواقع 
اگر شما از موفقیت سایرین احساس خوبی را داشته باشید، بدون 

شک یکی از مهم ترین الزامات موفقیت را خواهید داشت. 
5-مطالعه مداوم در مقابل عدم تمایل به آن

بدون ش��ک برای هیچ دانش��ی، نمی توان نقطه پایانی را متصور 
ش��د. همچنین موفقیت نیز مقصدی مشخص را نداشته و هر فرد 
در ط��ول زندگی خ��ود می تواند تا حدی در ای��ن رابطه اقدام گام 
ب��ردارد. به همین خاطر هیچ گاه باید ش��وق خ��ود برای یادگیری 
بیش��تر را خاموش کرد. این امر در حالی اس��ت که افراد ناموفق، 
حتی خرید یک کت��اب را نیز بیهوده تلقی کرده و تصور می کنند 
که سطح فعلی، برای آنها کامال کافی است، با این حال این امر به 
معنای رقابت با سایرین نبوده و هر فرد تنها باید به دنبال رسیدن 

به بهترین نسخه ممکن از خود باشد. 
6-کمک کردن به دیگران در مقابل خودبینی

 اف��راد موفق هم��واره تمایل دارند تا جو دلخ��واه خود را ایجاد 
کنند. به همین خاطر از کمک کردن به سایرین، خودداری نکرده 
و پیش��رفت آنها را به معنای بهبود زندگی خود می دانند. این امر 
در حالی اس��ت که افراد ناموفق، تنها بر روی کمک کردن به خود 
تمرکز دارند. با این حال همه ما به کمک سایرین نیاز داریم. تحت 
این ش��رایط اگر تنها به خود توجه داشته باشید، بدون شک هیچ 
کمکی از سوی س��ایرین را به دست نخواهید آورد. در نهایت این 
اتفاق باعث خواهد ش��د تا فرصت های موج��ود، همواره در اختیار 
افرادی قرار گیرد که سیاس��ت درست را در این رابطه اتخاذ کرده 

و به اطرافیان، بهترین ارتباطات را برقرار می کنند. 
7-خودشناسی در مقابل قضاوت دیگران

بدون ش��ک همه شما با افرادی مواجه ش��ده اید که به سادگی 
س��ایرین را قضاوت کرده و در رابطه با آنها نظر می دهند. این امر 
در حالی اس��ت که ابدا این کار را در رابط��ه با خود انجام نداده و 
افرادی کامال نقدناپذیر محسوب می شوند. این امر جالب است که 
شما با منتقد دیگران بودن، ابدا به فردی بهتر تبدیل نخواهید شد. 
به همین خاطر بسیار ضروری است تا به این باور دست پیدا کنید 
که هیچ کس��ی ش��بیه به فرد دیگری نبوده و حتی خویش��اوندان 
نی��ز تفاوت های چش��مگیری را با یکدیگر دارن��د. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا به این تفاوت ها احترام گذاشته و وقت خود را به 
بدگویی از دیگران تلف نکنید. درواقع ش��ما قادر به تغییر سایرین 
نخواهید بود با این حال می توانید خود را به ایده آل هایی که دارید، 

نزدیک تر کنید.
8-گوش دادن در مقابل صحبت کردن

همه ما با این اصطالح آشنا هستیم که به هر فرد یک زبان و دو 
گوش داده شده است تا بیشتر بشنود و کمتر صحبت کند. درواقع 
ش��ما با گوش دادن، یاد خواهید گرفت و این امر ارزش باالتری را 
در مقایسه با زمانی خواهد داشت که در تالش برای اظهار نظر در 
تمامی زمینه ها داشته باشید. به همین خاطر از جمله ویژگی های 
افراد موفق این اس��ت که تمایل بیش��تری به گوش دادن دارند، با 
این حال افراد ناموفق از هر فرصتی برای صحبت کردن اس��تفاده 
می کنند. در نهایت گوش دادن به سایرین، فرصت را برای صحبت 
همگان فراهم خواهد کرد که خود به افزایش رضایت آنها و بهبود 

روابط ما کمک شایانی را خواهد نمود. 
9-شفافیت در مقابل مرموز بودن

افراد موفق در صحبت ها و اقدامات خود صداقت داشته و تالشی 
برای پنهان نگه داش��تن چیزی ندارند. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که آنها به خوبی به این باور دس��ت پی��دا کرده اند که هیچ 
ف��ردی کامل نبوده و وجود اش��تباهات و ضعف ه��ا کامال طبیعی 
اس��ت. به همین خاطر دلیلی برای پنهان کردن آنها وجود ندارد. 
درواق��ع آنها رضایت درونی را مهم تر از نظرات س��ایرین در رابطه 
با خود می دانند. این امر در حالی اس��ت ک��ه افراد ناموفق، تمایل 
دارند تا واقعیت را پنهان کرده و خود را بهتر از آنچه که هس��تند، 
نش��ان دهند. این امر باعث خواهد ش��د تا دیگر دلیلی برای بهتر 
شدن نداشته باش��ند. به همین خاطر در سنجش میزان موفقیت 

یک فرد، سطح شفافیت و صداقت او را می توان معیار قرار داد. 
10-نگرش مثبت در مقابل نگرش منفی

جهان در اختیار افرادی قرار دارد که از نگرش مثبتی برخوردار 
هس��تند. در این رابطه جمله بسیار معروفی وجود دارد که عنوان 
می کن��د اگر فکر می کنید قادر به انجام یک کاری هس��تید و یا از 
عهده آن برنمی آیید، در هر دو صورت حق با شما است. این جمله 
ب��ه خوبی نش��ان می دهد که برای موفقیت، ش��ما از چه نگرش و 
روحیه ای باید برخوردار باش��ید. با نگاهی به افراد موفق جهان نیز 
پی به این نکته خواهید برد که درصد باالیی از آنها، از خانواده های 
بسیار فقیر بوده و هیچ گونه امکاناتی را در اختیار نداشته اند. همین 
ام��ر نیز به انگیزه ای برای پیش��رفت و ترقی در آنها تبدیل ش��ده 
اس��ت. ب��ا این حال اف��راد منفی باف، ن��ه تنها خ��ود، بلکه روحیه 
اطرافیان را نی��ز تضعیف خواهند کرد. به همین خاطر نیز همواره 
توصیه می ش��ود که افرادی که هدفی را دارند، نسبت به اطرافیان 

و دوستان خود کامال گزینشی رفتار کنند. 
11-تشویق در مقابل بدگویی

اگ��ر در اطرافیان خ��ود افرادی را می شناس��ید ک��ه همواره از 
خوبی های دیگ��ران تعریف می کنند، بدون تردید آنها را می توانید 
فردی در مس��یر رس��یدن به موفقی��ت تلقی کنید. ب��ا این حال 
اف��رادی که خود به هیچ موفقیتی دس��ت پی��دا نکرده اند همواره 
بدگویی س��ایرین را در دس��تور کار خود قرار می دهند تا ضعف ها 
و شکس��ت های خود را به نوعی پنهان کنند. درواقع این افراد ابدا 
تمایل ندارند که سایرین از آنها بهتر باشند. بدون شک این امر بر 
روی روابط آنها نیز تاثیر منفی زیادی را به همراه خواهد داشت. 

در نهای��ت افراد موف��ق را می توان دارای صف��ات عالی اخالقی 
دانس��ت. ب��ه همین خاط��ر اگر خواه��ان این امر هس��تید که در 
زندگی خود به فردی موفق تبدیل شوید، یک دوره خودشناسی و 

خودسازی، کامال الزامی خواهد بود.  
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