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بانک های مرکزی چگونه از طریق عملیات بازار باز به ساماندهی اقتصاد می پردازند؟

 مخاطرات عملیات
بازار باز در ایران

ابتدای شــهریورماه بود که نهاد پژوهشــی مجلــس در یک گزارش تحلیلی به عملیات بــازار باز و نقش آن در 
سلسله مراتب سیاست گذاری پولی پرداخت و نسبت به انحراف این ابزار هشدار داد. مرکز پژوهش ها نگران است که 
با توجه به کسری بودجه احتمالی دولت در سال ۱۳۹۸ عملیات بازار باز در واقعیت به ابزاری برای تامین کسری 
بودجه دولت از طریق پایه پولی تبدیل شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه های خود اوراق بدهی منتشر 

می کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق می شود. در این صورت...

رشد 230 واحدی شاخص بورس تهران در دومین روز هفته

»خودرویی ها« بورس را باال کشیدند
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کشورهای موفق جهان برای بهبود شاخص »شروع کسب وکار« چه می کنند؟

کارنامه ایران در گزارش سهولت کسب وکار 2020

مزایا و معایب رویکرد استارت آپ ناب

چالش های راه اندازی کسب و کار جدید

چرا دوران دانشجویی بهترین زمان برای کارآفرینی است؟

راهکارهای جلوگیری از سرقت محتوا

4 عضو اصلی تیم  بازاریابی و تولید محتوا

کوکاکوال در جست وجوی آژانس تبلیغاتی خالق

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تیم کوک: ایرپاد پرو مکمل 
ایرپاد است نه جایگزین آن

4
فرصت امروز: اگرچه دریافت مالیات از ســود ســپرده های بانکی، 

موضوع جدیدی نیســت، اما چند روز پیش بود که خبری 
با استناد به پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های...

سهامداران و سپرده گذاران نگران نباشند

پای مالیات به بازارهای مالی 
نمی رسد

سرمقاله
عملیات بازار باز: 

نظم بخشی استفاده بانک ها 
از منابع  بانک مرکزی

بانک ها  اضافه برداشت  موضوع 
از منابــع بانک مرکــزی و نحوه 
تسویه آن از مهمترین موضوعات 
در شــبکه بانکی کشور است. در 
این زمینــه در ۸ مهرماه ســال 
۹7 دکتر همتی ریاســت محترم 
بانک مرکزی طی بخشــنامه ای 
بانک ها را ملزم به تســویه مانده 
مرکزی  بانک  از  اضافه برداشــت 
کردند. در این بخشــنامه تاکید 
شــده: اعطــا/ ایجــاد هرگونــه 
استثنای  )به  تعهدات  تسهیالت/ 
موضوع  قرض الحسنه  تسهیالت 
تکالیــف ابالغــی( و یــا مصرف 
منابع تجهیزشــده در هر شکلی 
که بــه منزله مصرف منابع بانک 
مرکزی اســت، از سوی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری که متضمن 
اضافه برداشــت نــزد این بانک 
اســت وجاهت نداشته و ضروری 
است بانک ها/ مؤسسات اعتباری 
دارای مانــده اضافه برداشــت از 
حســاب جاری نزد بانک مرکزی 
پیــش از هرگونه مصــرف منابع 
تجهیزشده، نسبت به تسویه مانده 
اضافه برداشــت اقدام کرده و پس 
از تسویه مانده حساب نسبت به 
تخصیص منابع در قالب تسهیالت 

و ایجاد تعهد اقدام کنند.
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در آســتانه  ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، هزاران نفر از دانش آموزان 
و دانشجویان با حضور در حسینیه  امام خمینی با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح یکشنبه و در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشــجویان سراسر کشور، نسل جوان پرتوان، پرنشاط 
و پرانگیزه را نعمتی بزرگ و ذخیره ای ارزشــمند برای ایران خواندند و با اشــاره به استمرار خصومت 
عمیق آمریکا با ملت ایران از کودتای ۱۳۳۲ تاکنون تاکید کردند: آمریکای گرگ صفت البته ضعیف تر 
اما وحشی تر و وقیح تر شده است و در مقابل، جمهوری اسالمی ایران با دفاع مقتدرانه و منع مستدل 

مذاکره، راه نفوذ و ورود مجدد آمریکا به کشور را سد کرده است.
به گزارش ایسنا، رهبر انقالب اسالمی همچنین »رونق تولید« را کلیرد حل مشکالت اقتصادی مردم 
از جمله گرانی، تورم و کم شــدن ارزش پول ملی خواندند و افزودند: نباید همچنان که مدتی بیهوده 
منتظر برجام ماندیم حاال در انتظار اقدامات اروپایی ها یا مسائل دیگر معطل بمانیم بلکه باید به داخل 

دل ببندیم و همه توان را برای رونق تولید به کار گیریم.
رهبر انقالب، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را سرآغاز دشمنی آشکار شیطان بزرگ با ملت ایران خواندند 
و افزودند: آمریکایی ها با آن کودتا، حتی به دولت مصدق که به آنها اعتماد کرده بود رحم نکردند و با 
ساقط کردن دولت ملی، دولتی وابسته، فاسد و دیکتاتور را روی کار آوردند و به این شکل بزرگترین 
دشــمنی ممکن را در حق ملت ایران انجام دادند. ایشان افزودند: دولتی که با کودتا سرنگون شد، در 
واقع چوب اعتماد به شیطان بزرگ را خورد و آمریکایی ها به واسطه رژیم پهلوی بر نیروهای مسلح، نفت، 
سیاست، فرهنگ، اقتصاد و همه عرصه های کشور تسلط کامل یافتند. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
اینکه برخی از جمله آمریکایی ها در تالشند با تحریف تاریخ، آغاز خصومت آمریکا با ایران را به تسخیر 
النه جاسوسی ربط دهند، خاطرنشان کردند: آمریکایی ها از ابتدای روابط با ایران، با طرح های به ظاهر 
دوســتانه، باطناً با ملت ایران دشمنی می کردند که این دشمنی با کودتای ۲۸ مرداد علنی شد و این 

مقطع آغاز خصومت علنی آمریکا با ایران است.
ایشان کودتای مرداد ۱۳۳۲ را موجب آگاهی بیشتر ملت خواندند و افزودند: ۱0 سال بعد در سال 
۱۳۴۲ که مبارزات اسالمی و مردمی شروع شد، امام خمینی با درک موضع حقیقی و قلبی مردم، این 
واقعیت را بیان کردند که امروز در اذهان ملت ایران هیچ فردی منفورتر از رئیس جمهور آمریکا نیست.

آیت اهلل خامنه ای با بیان این واقعیت که آمریکا از آن روز تا امروز هیچ تغییری نکرده است، گفتند: 
همان شرارت، همان گرگ صفتی، همان تالش برای ایجاد دیکتاتوری بین المللی و همان سلطه طلبی 

بی حد، امروز نیز در آمریکا وجود دارد البته با وحشی گری و وقاحت بیشتر.
ایشان با یادآوری فشار و خفقان حاکم بر ایران در دوران رژیم دیکتاتوری وابسته به آمریکا گفتند: 
انقالب اســالمی اساساً علیه آمریکا و آن رژیم وابسته بود و عامه مردم به رهبری امام خمینی، بساط 
پادشاهی فاسد و وابسته را جمع کردند و جمهوری اسالمی را بر سر کار آوردند. رهبر انقالب با یادآوری 
برخی اقدامات آمریکایی ها در ۴۱ ســال گذشــته از جمله تهدید، کودتا، تحریم، تحریک قومیت ها، 
تجزیه طلبی، آشــوب طلبی، محاصره اقتصادی، نفوذ و روش های دیگر تأکید کردند: آنها در این مدت 
هرچه بلد بودند و می توانستند علیه نهادهای برخاسته از انقالب به ویژه اصل جمهوری اسالمی توطئه 
و اقدام کردند که البته ما هم در مقابل هر کاری توانستیم کردیم و در موارد زیادی حریف را به گوشه 
رینگ بردیم. حضرت آیت اهلل خامنه ای »سد کردن راه نفوذ مجدد سیاسی و تسلط دوباره آمریکایی ها 
بر ایران« را مهمترین پاســخ جمهوری اسالمی در مقابل توطئه های حاکمان واشنگتن برشمردند و 
تأکید کردند: منع مکرر مذاکره با آمریکا یکی از ابزارهای مهم بستن راه ورود آنان به ایران عزیز است.

ایشان مخالفت جمهوری اسالمی با آمریکایی ها را دارای منطقی مستحکم خواندند و افزودند: این 
روش عقالنی، راه نفوذ مجدد آمریکایی ها را می بندد، ابهت حقیقی و اقتدار ایران را به جهانیان ثابت 
می کند و ابهت پوشالی طرف مقابل را در دنیا فرو می ریزد. آمریکایی ها که برای مذاکره با سران کشورها 
بر ســر آنها منت می گذارند، سال هاست برای گفت وگو با مقامات ایران اصرار می کنند، اما جمهوری 
اسالمی امتناع می کند که تحمل این مسئله برای دشمنان ملت خیلی سخت است، زیرا به جهانیان 
ثابــت می کند در دنیا حکومتی وجود دارد که قدرت غاصبانه و دیکتاتوری بین المللی آمریکا را قبول 

ندارد و زیر بار حرف زور نمی رود.
رهبر انقالب مذاکره با آمریکا را حقیقتاً بی نتیجه برشمردند و تأکید کردند: برخی که مذاکره با آمریکا 
را حاّلل مشکالت می دانند، صددرصد اشتباه می کنند و هیچ نتیجه ای از گفت وگو با آمریکایی ها حاصل 

نخواهد شد، چراکه آنها یقیناً و قطعاً هیچ امتیازی نخواهند داد. ایشان در همین زمینه این واقعیت را 
یادآوری کردند که طرف مقابل، نشستن مقامات ایرانی پشت میز مذاکره را به معنای به زانو درآوردن 
جمهوری اسالمی می داند و از اصرار بر مذاکره این هدف را دارد که به جهانیان بگوید فشار حداکثری 

و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها به زانو درآمدند.
آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگر مسئوالن جمهوری اسالمی ساده لوحی می کردند و به مذاکره می رفتند، 
از فشارها و تحریم ها هیچ چیزی کم نمی شد، بلکه راه برای طرح رسمی توقعات و تحمیل های جدید 
آمریکایی ها باز می شد. رهبر انقالب با اشاره به تالش های بی نتیجه آمریکا برای حذف یا محدود کردن 
قدرت دفاع موشکی ایران افزودند: امروز به فضل الهی و همت جوانان میهن، دارای موشک های دقیق با 

بُرد ۲ هزار کیلومتر هستیم که می تواند به هر هدفی با خطای فقط یک متر اصابت کند.
ایشان گفتند: اگر به مذاکره می رفتیم، آمریکایی های متوقع پای موشک ها را به میان می کشیدند و 
مثاًل می گفتند باید موشک های ایران حداکثر ۱۵0 کیلومتر بُرد داشته باشد که اگر مسئوالن ما این را 

می پذیرفتند، پدر کشور درمی آمد و اگر نمی پذیرفتند همین آش و همین کاسه تکرار می شد.
رهبر انقالب تجربه هایی نظیر مذاکرات بی نتیجه کوبا و کره شمالی با آمریکا را درس آموز خواندند و 
گفتند: مسئوالن آمریکا و کره شمالی متقاباًل قربان صدقه یکدیگر هم رفتند اما در نهایت آمریکایی ها 

براساس روال خود در مذاکرات، یک ذره از تحریم ها کم نکردند و هیچ امتیازی ندادند.
ایشــان با اشــاره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گری گفتند: رئیس جمهور فرانسه یک مالقات با 
ترامپ را حاّلل همه مشــکالت ایران دانسته بود که باید بگوییم این شخص یا خیلی ساده است و یا 
همدست آمریکایی ها است. اخیراً نیز با اینکه می دانستم نمی شود، اما برای امتحان و به منظور روشن 
شدن موضوع برای همگان، گفتم با وجود خطایی که آمریکایی ها با خروج از برجام مرتکب شدند، اگر 
همه تحریم ها را بردارند، می توانند در مجموعه برجام شرکت کنند اگرچه می دانستم که قبول نمی کنند 
و به همین صورت هم شــد. رهبر انقالب با طرح این سؤال که حّد توقف خواسته ها و توقعات آمریکا 
از ایران کجا است، گفتند: آنها فعاًل می گویند در منطقه فعال نباشید، به جبهه مقاومت کمک نکنید، 
در برخی کشورها حضور نداشته باشید و توان دفاعی و تولید موشک خود را متوقف کنید و بعد از این 
خواسته ها خواهند گفت از قوانین و حدود دینی دست بردارید و بر موضوع حجاب اسالمی نیز تأکید 
نکنید، بنابراین خواسته های آمریکا هیچ گاه تمامی ندارد. ایشان افزودند: من چند سال قبل در دیدار با 
مسئوالن در همین حسینیه گفتم آنجایی که آمریکا متوقف خواهد شد و دیگر توقع جدیدی مطرح 

نخواهد کرد، کجاست؟ توقعات آمریکا حّد یقف ندارد.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکهآ به دنبال بازگرداندن ایران به شرایط پیش از انقالب هستند، تأکید 
کردند: انقالب اســالمی محکم تر از این حرف ها است و اراده پوالدین و عزم راسخ جمهوری اسالمی 

هیچ گاه اجازه نخواهد داد که آمریکا با چنین ترفندهایی بار دیگر به ایران بازگردد.
ایشــان در ادامه سخنان خود به مســائل داخلی کشور و موضوع رونق تولید اشاره کردند و گفتند: 
هشت ماه از اعالم شعار سال گذشت. البته در این هشت ماه برخی کارهای خوب انجام گرفته است اما 

بخش هایی هم وجود دارند که همچنان به کار و تالش بیشتر نیاز دارند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه کلید حل مشکالت اقتصادی کشور در گرو رونق تولید است، 
افزودند: من اقتصاددان نیستم اما اقتصاددان ها به صورت اجماعی، در سخنان و اظهارنظرهای خود شعار 
سال را تأیید کردند زیرا اشتغال، ثروت ملی، رفاه عمومی و حتی پیشرفت علمی به واسطه رونق تولید 
به وجود می آید. کاهش فشار به مردم و حل مشکالتی همچون گرانی، تورم و کم ارزش شدن پول ملی 

تنها با اهتمام به موضوع تولید ملی امکان پذیر خواهد بود.
ایشان با اشاره به سخنان چندی پیش وزیر صنعت مبنی بر اینکه هر جا یک واحد صنعتی در آستانه 
تعطیلی قرار بگیرد، به کمک آن می رویم، گفتند: این سخنان، عالی و خرسندکننده است و حاال باید 

پای این قول بایستند و دیگر مسئوالن نیز همین گونه عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بــا انتقاد از رویکرد »منتظر خارجی ها ماندن« گفتند: یک مدت معطل 
برجام بودیم، یک مدت دیگر هم معطل دستور رئیس جمهور آمریکا برای تمدید مهلت های سه ماهه ای 
بودیم که متأســفانه در برجام گذاشته اند و یک مدت هم معطل بمانیم برای رئیس جمهور فرانسه و 
برنامه های فرانســوی ها، در حالی که این انتظارها، ســرمایه گذار و فعال اقتصادی را دچار بالتکلیفی 
می کند و کشور را به رکود و عقب ماندگی می کشاند. این انتظارها را رها کنید. البته نمی گویم رابطه ها 

را قطع کنید بلکه می گویم به خارجی ها دل نبندید و فقط به داخل دل ببندید.

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان:

مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه ای ندارد چون قطعا هیچ امتیازی نمی دهند
بانک پاسارگاد توصیه کرد

ضرورت فعال سازی رمز پویا برای ارتقای امنیت در پرداخت  های بانکی

جهت جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات کارت های بانکی و افزایش امنیت در پرداخت ها، به مشتریان توصیه 
می شود در اسرع وقت نسبت به فعال سازی رمز پویا )یک بار مصرف( کارت های بانکی خود اقدام کنند.

به گزارش روابط  عمومی بانک   پاسارگاد، با توجه به اینکه استفاده ار رمز دوم پویا موجب ارتقای امنیت پرداخت 
و کاهش مخاطرات ناشــی از برداشت های غیرمجاز و سوء اســتفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی 
می  شــود، به مشتریان گرامی توصیه می شود چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می کنند، در اسرع وقت از طریق 

بانک صادرکننده  کارت خود نسبت به پویاسازی رمز دوم )رمز یک بار مصرف( اقدام کنند.
گفتنی اســت مشــتریان بانک پاسارگاد می توانند با ســهولت، از طریق ســامانه بانکداری  مجازی و یا سامانه 
موبایل بانک )همراه بانک(، رمز پویا را فعال کنند و جهت دریافت رمز دوم پویا صرفاً از طریق سامانه موبایل بانک 
)همراه بانک( اقدام کنند. به این ترتیب که در ســامانه بانکداری  مجازی از طریق گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« 
در بخش »کارت های من« و در ســامانه همراه بانک از طریق گزینه فعال/غیرفعال سازی رمز یک بار مصرف کارت 

در بخش »عملیات کارت« امکان فعال سازی این نوع رمز وجود دارد.
پس از فعال ســازی رمز دوم یک بار مصرف، مشــتری می تواند در زمان خرید کاال و خدمات بر روی درگاه های 
پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک )همراه بانک(، قســمت ســایر، عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش 
شــود. سپس با مراجعه به قسمت سایر، گزینه رمز یک بار مصرف کارت را انتخاب و یکی از کارت هایی که پیش 
از این رمز یک بار مصرف برای آن فعال شــده را انتخاب کند. پس از آن رمز یک بار مصرف به مشــتری نمایش 

داده می شود.
برای کســب اطالعات بیشتر به سایت بانک  پاسارگاد به نشــانی www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و 

اطالع رسانی به شماره ۸۲۸۹0 تماس حاصل کنید.

محمدرضا جمشیدی
دبیر کانون بانک ها و موسسات خصوصی



ابتدای شهریورماه بود که نهاد پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی 
به عملیات بازار باز و نقش آن در سلســله مراتب سیاســت گذاری پولی 
پرداخت و نسبت به انحراف این ابزار هشدار داد. مرکز پژوهش ها نگران 
است که با توجه به کسری بودجه احتمالی دولت در سال ۱۳۹۸ عملیات 
بازار باز در واقعیت به ابزاری برای تامین کســری بودجه دولت از طریق 
پایه پولی تبدیل شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه های خود 
اوراق بدهی منتشــر می کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار 
بــاز، موظف به خریداری این اوراق می شــود. در ایــن صورت، مضرات 
پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همچنین از نگاه 
بازوی کارشناسی مجلس، در صورت موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال 
اضافه برداشت ها، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی 

از بین خواهد رفت و تنها کارکردی نمایشی خواهد داشت.
این گزارش شــامل ســه بخش اســت؛ مرکز پژوهش هــا در بخش 
نخست ابتدا به بررسی جایگاه چارچوب عملیات پولی در سلسله مراتب 
سیاســت گذاری پولــی می پــردازد، در بخش دوم عملیات بــازار باز را 
موشــکافی می کند و در بخش سوم به جوانب عملیات بازار باز در ایران 
پرداخته و شرایط بازارهای مالی را برای پشتیبانی از اجرای عملیات بازار 

باز بررسی می کند.
 انتقال تغییرات نرخ بهره بین بانکی به سایر نرخ ها

امروزه عملیات پولی بسیاری از بانک های مرکزی، با هدف گذاری روی 
نرخ بازار بین بانکی و تزریق ذخایر الزم به شبکه بانکی از طریق عملیات 
بازار باز انجام می شود. به نظر می رسد با کمی مسامحه در ایران از تزریق 
ذخایر از ســوی بانک مرکزی به عنوان دخالت در بــازار بین بانکی یاد 
می شود. در کشورهای پیشرفته، کاهش نرخ در بازار بین بانکی ناشی از 
این عملیات به سرعت به بازارهای مالی مختلف سرایت می کند و نتیجه 
آن تغییر نرخ در همه بازارهاست، اما برای بهره گیری از این ابزار به عنوان 
هدف بانک مرکزی، بررسی سازوکار انتقال این نرخ به بازارهای مختلف 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش، ســه ســازوکار را مبنای سرایت این 
نرخ معرفی می کند: نخست اینکه وجود بازار اوراق نقد در سررسید های 
مختلف و گسترده، عمال ســبد دارایی بانک مرکزی، بانک ها، نهادهای 
مالــی، بنگاه های اقتصــادی و خانوار را به یکدیگــر پیوند می دهد. این 
سازوکار در حقیقت ناظر به این واقعیت است که بازار اوراق، عمال مدیر 
مالی بانک ها و بنگاه ها را در معرض انتخاب نســبتا شــبیه به هم قرار 
می دهد. دومین سازوکاری که به انتقال نرخ های بهره در بازارهای مالی 
کمک می کند، نحوه قیمت گذاری دارایی های مالی در این بازارهاســت. 
متناسب با ادبیات اقتصاد مالی، سرمایه گذاران از هر دارایی مالی، میزانی 
از نرخ بهره را تقاضا می کنند که حداقل ســه جز را شامل می شود: نرخ 
بهره بدون ریســک، نرخ تورم انتظاری و صرف ریســک. در بسیاری از 
کشــورها نرخ بازار بین بانکی، یکی از بهترین گزینه ها برای انتخاب نرخ 
مبنا در قیمت گذاری دارایی ها اســت. البته در کشورهایی که بازار اوراق 
بهادار گسترده وجود دارد، ممکن است نرخ اوراق دولتی نیز در کنار نرخ 
بازار بین بانکی، مبنای قیمت گذاری دارایی های دیگر قرار گیرد. سومین 
دلیل انتقال تغییرات نرخ بهــره از بازار بین بانکی به بازارهای دیگر، در 
کشورهایی که دارای بازارهای پیشرفته هستند، وجود قراردادهای موجود 

با نرخ های شناور است.
این گزارش با تاکید بر این موضوع که در ایران درخصوص این سازوکار 

ســه گانه ضعف جدی وجود دارد، تاکید می کند که در مواقعی شــرایط 
ترازنامه ای شبکه بانکی و رقابت برای جذب سپرده و حتی امکان وجود 
تبانی در تعیین نرخ بازار ســپرده و تسهیالت، موجب می شود که نتوان 
به سادگی به انتقال تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی به نرخ سپرده ها و 

تسهیالت امیدوار بود.
عواملی که منجر به تزریق ذخایر در شبکه بانکی می شود

به نظر می رســد از نگاه مدیریت نقدینگی بانک ها در ایران به راحتی 
نمی توان بازار اوراق دولتی را جایگزین مناســبی برای بازار بین بانکی به 
شمار آورد. بازار اوراق دولتی در ایران به عنوان بازاری نوپا شناخته می شود 
و هنوز بخشی از ساختارها و ویژگی های آن با شرایط مطلوب فاصله دارد، 
بنابراین برطرف کردن ایــن ضعف ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد. معموال کشورهای موفق در زمینه توسعه بازارهای مالی، برنامه های 
جامع چندساله با چارچوب و هدف گذاری مشخص برای توسعه بازارهای 
خود تدوین و اجرا کرده اند. تجارب این کشــورها نشان می دهد توسعه 
بازارهایی نظیر بازار اوراق دولتی، نیازمند انجام اصالحات نســبتا وسیع 
در بسیاری از حوزه ها از جمله ســاختارهای مدیریت بدهی و مدیریت 
نقدینگی دولت، اصالح ساختار و بازیگران بازار اوراق دولتی و همچنین 

سازوکارهای انتشار اوراق و زیرساخت های مقرراتی و فنی بازار است.
نهاد پژوهشــی مجلس در ادامه این گزارش اشاره می کند که عملیات 
بازار باز در حقیقت بر مدیریت ذخایر در ســطح کل شبکه بانکی متکی 
است. بر این اساس انتظار می رود وجود عواملی در درون و بیرون شبکه 
بانکی کــه باعث انفعال بانــک مرکزی در زمینه مدیریــت این ذخایر 
می شــوند، مشــکالت عدیده ای برای بانک مرکزی در زمینه استفاده از 
عملیات بازار باز ایجاد کند. ســلطه ملی و دیگر ضعف های شبکه بانکی، 
جزو مهم ترین عواملی هستند که می توانند به صورت ساختاری منجر به 

تزریق ذخایر در شبکه بانکی شوند.
از سلطه مالی تا ضعف های شبکه بانکی

ســلطه مالــی حــوزه ای از ادبیــات اقتصادی اســت که بــر انفعال 
سیاست گذاری پولی در برابر درخواست دولت برای تامین کسری بودجه 
یا تکالیف مشــخص از طرف دولت تاکیــد دارد. با توجه به ویژگی های 
اقتصاد ایران، مباحث مربوط به ســلطه مالی از جمله موضوعاتی است 
که تحقیقات بســیاری درباره آن شده است. در شرایط فعلی استقراض 
مســتقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع است، اما تکالیف دولتی عمدتا 
به صورت مستقیم از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک ها برای مقاصد 
مشخص یا به صورت غیرمستقیم از طریق اضافه برداشت بانک هایی که 
تکالیف دولتی را انجام داده انــد، صورت می پذیرد. صرف نظر از تحلیل 
ابعاد و آثــار مختلفی که چنین تکالیفی برای اقتصاد کشــور به همراه 
دارد و از حوزه مباحث این گزارش خارج اســت، باید به این نکته توجه 
داشــت که چنین تکالیفی عموما به تبع خود افزایش پایه پولی و تزریق 
ذخایر به شــبکه بانکی را به همراه دارند و مشکالت زیادی را برای انجام 
عملیات بــازار باز بانک مرکزی ایجاد می کند. در حقیقت، در مواجهه با 
این شــرایط، برای عملیات بازار باز عمدتا براساس ضرورت خنثی سازی 
ذخایر تزریق شده تعیین می شود. در مورد امکان خنثی سازی آثار تکالیف 
مذکور با اســتفاده از عملیات بازار باز نیز دو مانع قابل شناســایی است. 
اولین مانع، عمق بازار بدهی دولت به نسبت حجم عملیاتی بانک مرکزی 
است. دومین مانع، فشارهای سیاسی مورد انتظاری هستند که در صورت 
فروش مداوم اوراق دولت توســط بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نرخ 
اوراق دولتی در بازار به بانک مرکزی وارد می شــود تا چنین عملیاتی را 
متوقف کند. عدم پیروی از قاعده مالی از ســوی دولت و عدم استقالل 
بانــک مرکزی از دولت در چارچوب قوانیــن و مقررات کنونی از جمله 

عواملی اســت که باعث می شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود؛ یعنی 
ابزار سیاست پولی منحرف شود و عمال اثرگذاری مورد انتظار در تحقق 

اهداف پولی را نداشته باشد.
تجربه برخی کشــورها نشــان می دهد که دولت ها بعضا تمایل دارند 
به جای اســتقراض مستقیم از بانک مرکزی و پذیرش هزینه های باالی 
سیاسی چنین استقراضی، به صورت غیرمستقیم اوراق بدهی خود را به 
بانک مرکزی تحمیل کنند. در این راستا، مواردی مانند ایجاد تکلیف برای 
انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار اوراق بدهی دولتی یا تحمیل 
وثیقه گیری اوراق دولتی برای مبادالت با بانک ها، می توانند محملی برای 
تحمیل بدهی های دولت به بانک مرکزی مبدل شوند. بر این مبنا، انجام 
اصالحــات مربوط درباره وثیقه گیری اوراق دولتی در مبادالت بانک ها یا 
انجام عملیات بازار باز را باید به صالحدید بانک مرکزی واگذار شــود تا 
بتواند فارغ از فشارهای سیاسی، عملیات بازار و اصالح مبادالت بانک ها 

را اجرایی کند.
این گزارش سپس در ذیل عوامل ساختاری تزریق ذخایر، بعد از سلطه 
مالی به ضعف های شبکه بانکی و اثر آن بر عملکرد بازار بین بانکی اشاره 

می کند.
پیش نیازهای موفقیت عملیات بازار باز در ایران

مرکز پژوهش ها در پایان این گــزارش تاکید می کند که اجرای موثر 
عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بســترهای های ویژه ای اســت. 
به طور مشــخص، عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقالل 
کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله 
عواملی است که باعث می شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار 
سیاست پولی منحرف شود و عمال اثرگذاری موردانتظار در تحقق اهداف 
سیاست پولی را نداشته باشــد. از سوی دیگر، در صورتی که بانک های 
فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری، 
ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، 
تخلف از مقررات یا وجود محدودیت های دیگر نظیر نبود بازار بین بانکی 
عمیــق یا بازار اوراق نقد، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشــته 
باشند، عملیات بازار باز فاقد کارایی و کارآمدی مدنظر در سیاست گذاری 
پولی بانک مرکزی خواهد شد. بنابراین فراهم شدن این مقدمات و لوازم 
قطعا زمانبر خواهد بود بنابراین ممکن است که در کوتاه مدت نتوان این 
عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاســخگویی بــه نیاز بانک مرکزی 
قلمداد کرد. در شرایط کنونی، نیاز دولت به تأمین منابع مالی و شرایط 
ویژه نظام بانکی کشــور، این امکان را به وجــود آورده که عدم دقت در 
راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت مالحظات، به راحتی باعث سریز 
شــدن بخش مهمی از مشکالت دولت و شــبکه بانکی به ترازنامه بانک 

مرکزی شود.
همچنین مخاطره دیگر این اســت که عملیات بازار باز به ابزاری برای 
پوشــاندن کســری بودجه دولت از طریق پایه پولی تبدیل شود؛ به این 
صورت که دولت برای تأمین هزینه های خود اوراق بدهی منتشر کند و 
بانک مرکزی موظف شــود این اوراق را خریداری کند. در یک کالم، این 
خطر در حال حاضر وجود دارد که عملیات بازار باز که یکی از عملیات ها 
و ابزارهای سیاست گذاری پولی است، به ابزاری برای پولی کردن کسری 

بودجه دولت تبدیل شود.
از ســوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک های ناســالم در نظام بانکی 
ایران، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت 
توسط بانک های ناسالم، همانند آنچه در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹7 شاهد 
بوده ایم، ادامه یابد، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاســت 

پولی کامال از بین خواهد رفت و صرفا کارکردی نمایشی خواهد یافت.

بانک های مرکزی چگونه از طریق عملیات بازار باز به ساماندهی اقتصاد می پردازند؟

مخاطرات عملیات بازار باز در ایران

عملیات بازار باز بانکی از ابتدای مهرماه امسال رسما در ایران کلید خورد 
و اعضای کمیته اجرایی این عملیات نیز در این ماه معرفی شدند. براساس 
حکمی که رئیس کل بانک مرکــزی برای اعضای کمیته اجرایی عملیات 
بازار باز صادر کرده، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال 
پولی، برنامه ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای 
عملیات بازار باز و پیشــنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از 
جمله مهم ترین وظایف این کمیته اســت. محمد نادعلی، محمود نادری 
کزج،  احمد گودرزی، رضا بوســتانی و  هومن کرمی خرم آبادی، اعضای 
کمیته اجرایی این عملیات هســتند. به گفته همتی، سیاست های پولی 
چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیســت. در گذشــته برای بانک 

مرکزی، کل های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم مهم است، اما بانک 
مرکزی به دنبال آن اســت که کل های پولی را از طریق عملیات بازار باز 

کنترل کند. 
اما عملیات بازار باز بانکی به بانک مرکزی کشورها این اجازه را می دهد 
تــا با خرید و فــروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گســترش یا 
انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند، به طوری که خرید اوراق 
به سیستم بانکی پول تزریق می کند و رشد اقتصادی را افزایش می دهد، 
در حالی که فروش  آن، عکس این کار را انجام می دهد و با کاهش تزریق 

پول سبب کنترل تورم می شود. 
عملیات بازار باز که سابقه ای چندین ساله در سیستم های اقتصادی دنیا 

دارد، به معنای خرید و فروش اوراق قرضه توســط بانک مرکزی در بازار 
باز یا همان بازار آزاد با حضور بانک ها و صرافی ها اســت. بانک مرکزی در 
این مکانیســم با توجه به تورم هدف گذاری شده، اقدام به خرید یا فروش 
اوراق قرضــه دولتی در بازار باز می کند. خرید اوراق قرضه از ســوی بانک 
مرکزی منجر به تزریق پول به شــبکه بانکی و در نتیجه افزایش امید به 
رشد اقتصادی می شود؛ از سوی دیگر، فروش اوراق قرضه نیز به دلیل اینکه 
یک سیاست »انقباضی« است به کاهش نرخ تورم می انجامد. هرچند که 
این عملیات زمان بر است و نمی توان انتظار تحوالت ناگهانی از آن داشت، 
با این همه، این مســیری است که اقتصاد ایران دیر یا زود باید در آن قدم 

می گذاشت.

معنای عملیات بازار باز بانکی چیست؟

عملیات بازار باز به زبان ساده

سرمقاله

عملیات بازار باز: نظم بخشی استفاده بانک ها 
از منابع  بانک مرکزی

ادامه از صفحه اول
درباره موضوع اضافه برداشــت بانک ها از منابــع بانک مرکزی، طبیعتا این 
پرسش مطرح می شود که بانک ها طبق کدام تفاهم یا قرارداد با بانک مرکزی 
مجاز به برداشت از منابع بانک مرکزی می شوند و جریمه تاخیر نسبتا سنگین 
این اضافه برداشت بر چه اساس و توسط کدام مرجع تعیین می شود. این فرآیند 
نوعی اعتبار در حســاب جاری است که قبل از انقالب، فرآیندی شناخته شده 
بود و بانک ها طبق ضوابط مشــخص به مشــتریان خود اعتبار می دادند تا در 
صورت عدم کافی بودن موجودی حســاب جاری، چــک را پرداخت کنند و 
متعاقبا دارنده حســاب جاری آن را به بانک بپــردازد، با این تفاوت که قبل 
از انقالب، برداشــت از منابع بانکی بیشتر با تنزیل مجدد اسناد تجاری انجام 
می شــد. به زبان ســاده و غیرتخصصی، منابع هر بانک بایســت به آن اندازه 
کافی باشــد تا بتواند چک های مشــتریان خود را کارسازی و پرداخت نماید. 
برابر رویه معمول، بانک ها در صورتی که موجودی بانک کافی نباشد می توانند 
این کســری را از منابع بانک مرکزی برداشت و چک ها را پرداخت نمایند، تا 
بعدا بانک ذی ربط این اضافه برداشــت را به بانــک مرکزی بازپس دهد. پس 
برداشــت از منابع بانک مرکزی طبق توضیحات ارائه شــده صورت می گیرد. 
لذا، بانک برداشت کننده بایستی نسبت به بازپرداخت منابع برداشتی از بانک 
مرکزی اقدام نماید؛ در غیر آن صورت، قطعا مشــمول جریمه سنگین تاخیر 
می شــود. در مواردی نیز بانک ها با تفاهم از منابع همدیگر استفاده می کنند. 
این بده وبســتان ها بین بانک ها با همدیگر و بیــن بانک ها و بانک مرکزی در 
مجموع، بازار بین بانکی را تشکیل می دهد که با توجه به وسعت آن می تواند 
در وضعیت پولی موثر باشد و گاهی نیز خلق پول پرقدرت نماید و همچنین 
در افزایش یا کاهش نرخ تمام شده منابع بانک ها برای پرداخت تسهیالت بانکی 
تاثیرگذار باشد. پس تنظیم بازار عملیات بین بانکی و قاعده مند کردن آن، یکی 
از اصولی ترین اهداف یا مسئولیت های بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام 
پولی و اعتباری کشــور است تا استفاده از منابع بانک مرکزی توسط بانک ها، 
قاعده مند و هدایت شــده باشد. دستورالعمل ۱۳ ماده ای بانک مرکزی موسوم 
به  عملیات بازار باز )OMO( مصوب ۱۳۹7/۱/۲7 شورای پول و اعتبار اقدام 
مثبت بانک مرکزی برای قاعده مندسازی و نظم بخشی به بازار باز عملیات بین 
بانکی اســت که تا حدود زیادی امکان اضافه برداشــت بانک ها از منابع بانک 
مرکزی را محدود و ضابطه مند می کند. مهم ترین ویژگی این دستورالعمل را 

می توان در این موارد برشمرد:
* اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط بانک 

مرکزی برای استفاده از منابع آن بانک
* پرداخت اعتبار منوط به ســپردن وثیقه معتبر )ارز، طال، و اوراق بهادار( 

توسط بانک ها به بانک مرکزی
* تعیین نرخ ســود هدف، دامنه نرخ سود و میزان انحراف قابل قبول نرخ 
ســود معامالت بازار بین بانکی به صورت ماهانه یا هفتگی توسط هیات عامل 

بانک مرکزی
* تفویض وکالت و اختیار بانک ها به بانک مرکزی برای تملک و فروش وثایق 

خطوط اعتباری و تسهیالت بانک مرکزی
* وارد نمــودن بانک هــا به مرحله )گزیر به تشــخیص هیات عامل بانک 
مرکزی( در صورت اضافه برداشت و در صورتی که حداکثر سه بار در ماه و پنج 
بار در طول سال و تا حد معینی مرتکب اضافه برداشت شوند که قادر به تامین 

وثیقه های الزم نباشند
منظور از مرحله گزیر در این دستورالعمل، اقداماتی است که بانک مرکزی 
با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در قبال موسســه اعتباری 
متوقــف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گــذارد. بدین ترتیب، بانک ها و 
موسســات اعتباری بایستی در استفاده از خطوط اعتباری و منابع ارزی بانک 
مرکزی نهایت دقت و احتیاط را به کار برند، وگرنه ممکن اســت وارد مرحله 
گزیر شوند یا اختیار توزیع پاداش یا توزیع سود از آنان سلب شود. با این وجود، 
مصوبه عملیات باز در عین مطلوب بودن، دارای ابهاماتی هم هســت و نیاز به 

شفاف سازی دارد؛ از جمله این ابهامات عبارت است:
اول؛ برداشــت از منابع بانک مرکزی یا استفاده بانک ها از خطوط اعتباری 
بانک مرکزی در قالب کدامیک از عقود تســهیالتی )اعم از وام قرض الحسنه 
یا تسهیالت مبادله ای یا مشــارکتی( صورت می گیرد. در این زمینه یادآوری 
می شود به موجب ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی و نیز 
بانک ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند. به طور منطقی، 
تشخیص عدم مغایرت این فرآیند بانکی با موازین شرعی برعهده کمیته فقهی 

بانک مرکزی است.
دوم؛ یکی از مهمترین موضوعات در مورد برداشــت از منابع بانک مرکزی، 
نرخ نســبتا باالی خســارت تاخیر در این فرآیند بانکی اســت. ویژگی اصلی 
خســارت تاخیر در مطالبات و تعهدات مالی، ماهیت بازدارندگی آن است. در 
خسارت تاخیر در تسهیالت بانکی، بانک و تسهیالت دهنده توافق نمی کنند که 
در صورت تاخیر، تســهیالت دهنده مبلغ یا مبالغی را توافقا به بانک بپردازند، 
بلکه جریمه یا خسارت تاخیر بدان دلیل در قرارداد تسهیالت گنجانده می شود 
تا عامل بازدارنده ای برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت اقساط تسهیالت باشد. 
به همین جهت، مالکیت مبالغ جرائم تاخیر جزو درآمدهای مشــاعی بانک ها 
محسوب نمی شود و برخالف سود تسهیالت قابل بخشش نیست، اما خسارت 
تاخیر در موضوع برداشــت از منابع بانک مرکزی عالوه بر نقش بازدارندگی، 
کارکردی متفاوت دارد؛ ابزاری است به منظور کنترل نقدینگی و فراهم سازی 
امکان مداخلــه و نظارت بانک مرکزی در بازار بیــن بانکی؛ پس تعیین نرخ 
خسارت تاخیر در اســتفاده بر منابع یا خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط 
بانک ها و موسســات اعتباری عالوه بر جنبه های حقوقی و  شــرعی، نیاز به 
بررسی دقیق اقتصادی دارد، به نحوی که بتوان از این نهاد بانکی برای نظارت 

بر معامالت بین بانکی و کنترل نقدینگی استفاده نمود.
ســوم؛ در قانون پولی و بانکی و در سایر قوانین، فرآیندی به نام گزیر برای 
برخورد با بانک هایی که ناتوان از بازگرداندن منابع برداشــتی از بانک مرکزی 
باشند، پیش بینی نشده است. برعکس فصل سوم قانون پولی و بانکی به بیان 
نحوه انحالل و ورشکستگی بانک ها پرداخته است. در این صورت این پرسش 

مطرح است که مبنا یا مستند قانونی فرآیند گزیر چیست؟
چهارم؛ تبصره ماده ۶ دســتورالعمل تلویحا بانک های دولتی را از شــمول 
مقررات مورد اشــاره مستثنی نموده است. دالیل کارشناسی این تفاوت بین 

بانک های خصوصی و دولتی نامشخص است.
به هر حال، اجرایی نمودن دستورالعمل عملیات بازار باز نیازمند تهیه و ابالغ 
شیوه نامه اجرایی آن )موضوع ماده ۱۳( به بانک ها و موسسات اعتباری توسط 

بانک مرکزی است.
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طبق گزارش بانک بین المللی بازســازی و توســعه )IBRD(که از 
نهادهای اصلی وابســته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی 
سهولت کسب وکار ۲0۲0 میالدی با کسب ۵۸.۵ امتیاز از ۱00 امتیاز 
ممکن و در میان ۱۹0 کشــور در رتبه ۱۲7 جهان قرار گرفته است؛ 
رتبه ای که اگرچه چندان قابل قبول به نظر نمی رســد، اما بهبود یک 
پله ای آن را بایست با شرایطی سنجید که اقتصاد ایران در دو سه سال 
گذشته با آن روبه رو بوده و با فشار تحریم های یک جانبه آمریکا دست 

و پنجه نرم کرده است.
رتبه یکصد و بیســت و هفتم ایران در آخرین گزارش بانک جهانی 
بــه این معنا اســت که انجام فعالیت های اقتصــادی در ایران از ۱۲۶ 
کشــور جهان در حال حاضر، سخت تر و دشــوارتر است. ایران که در 
ســال ۲0۱۴ میالدی یعنی در بحبوحه دور قبلــی تحریم ها به رتبه 
۱۵۲ جهان در زمینه ســهولت کسب وکار تنزل یافته بود، توانست در 
ســال های ۲0۱۵ و ۲0۱۶ به ترتیب بــه رتبه های ۱۳0 و ۱۱7 جهان 
صعــود کند، اما پس از آن رونــدی نزولی را طی کرد، به طوری که در 
گزارش سهولت کســب وکار ۲0۱۹ که براساس اطالعات سال ۲0۱۸ 
تنظیم شــده است، رتبه ۱۲۸ جهان را به خود اختصاص داد. در واقع، 
ایــران هم اکنون در گزارش ۲0۲0 بانک جهانی برای اولین بار پس از 
سال ۲0۱۶ توانسته روند نزولی خود در رتبه بندی سهولت کسب وکار 

را متوقف کند و یک پله نسبت به سال گذشته باال بیاید.
گزارش Doing business هرساله به مطالعه فضای کسب وکار 
کشــورها از منظر ۱۲ شاخص  »شروع کســب وکار«، »شرایط صدور 
مجوز ســاخت«، »دسترسی به برق«، »ثبت مالکیت«، »اخذ اعتبار«، 
»حمایــت از ســرمایه گذاران اقلیت«، »پرداخت مالیــات«، »تجارت 
برون مــرزی«، »اجرای قراردادها« و »رســیدگی به ورشکســتگی و 

پرداخت دیون« می پردازد.
بررســی کارنامه ایران در این شــاخص ها نشــان می دهد بدترین 
عملکرد کشــورمان در طول سال های اخیر، مربوط به شاخص »شروع 
کسب وکار« بوده اســت که به لحاظ جذب سرمایه گذار خارجی حائز 
اهمیت اســت. رتبه شاخص شروع کســب وکار ایران در سال ۲0۱7، 
در میان ۱۹0 کشــور ۱0۲ بود که سال گذشته با سقوطی قابل توجه 
به ۱7۳ تنزل پیدا کرد. امســال هم رتبه ایران در شــاخص شــروع 

کسب وکار با ۵ پله تنزل به رتبه ۱7۸ رسیده است.
براســاس تعریف گزارش Doing business، شــاخص شروع 
کســب و کار شــامل کلیه فرآیندهایی اســت که الزم است به لحاظ 
زمانی و هزینه ای طی شــود تا کارفرما به طور رسمی کار خود را آغاز 

کند. »زمان«، »هزینه«، »تعداد مراحل« و »حداقل سرمایه موردنیاز« 
۴ معیاری هســتند که مطالعه بانک جهانی در بررسی شاخص شروع 

کسب وکار به آنها می پردازد.
بنــا بر اعالم بانک جهانی، در یک ســال منتهی بــه ماه مه ۲0۱۹ 
)اردیبهشــت ۱۳۹۸( یعنی زمان جمع آوری داده هــای این گزارش، 
نه تنهــا اقدامی برای ســهولت فعالیت کســب وکارها در ایران صورت 
نگرفته، بلکه بار اضافی به دوش آنها گذاشــته شده است. این وضعیت 
در حالی اســت که از ۲0۱0 تا سال گذشــته ۱۵ اقدام تسهیل کننده 
کسب وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲0۱۳ 
می شود، صورت گرفته بود. بر این اساس، افزایش ارزش زمین مشمول 
مالیات در شــهر تهران، پروســه انتقال امالک را برای کسب وکارها 
سخت تر کرده اســت؛ امری که باعث شده نمره ایران در حوزه »ثبت 
ملــک« 0.۹ واحد کاهش یابد، با این حال به رغم این کاهش، بهترین 
جایگاه ایران در میان ۱0 حوزه مربوط به »ثبت ملک« اســت، یعنی 

جایگاه 70 جهان.
اما حوزه دیگری که در گزارش سهولت کسب وکار امسال، نمره آن 
نسبت به ســال گذشته کاهش یافته، »حل وفصل ورشکستگی« است 
که ایران با کاهش 0.۵ واحدی از ۳۵.۶ سال گذشته به ۳۵.۱ رسیده. 
البته بدون اقدام به مقررات زدایی، نمره ایران در دو حوزه »اخذ مجوز 
ساخت« و »دریافت برق« هم نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. 
بر این اساس نمره »اخذ مجوز ساخت« با 0.۴ واحد افزایش به 7۱.۲ 
و نمره »دریافت برق« با 0.۱ واحد افزایش به ۶۹.۴ رســیده اســت؛ 
دو بعدی که باالترین نمره را نیز در میان ۱0 حوزه مورد بررســی به 
خود اختصاص داده اند. همانطور که گفته شــد، این تغییرات برمبنای 
به روزرســانی نمرات سال گذشته اعالم شــده است. بر این اساس در 
شش حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار ایران بدون تغییر مانده است. 
در گزارش »سهولت کسب وکار ۲0۲0« بدترین عملکرد نمره ای ایران 
مربــوط به حوزه »حل وفصل ورشکســتگی« با امتیاز ۳۵.۱واحدی و 
بدترین جایگاه نیز مربوط به »شــروع یک کسب وکار« در رتبه ۱7۸ 

جهان است.
براساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲0۱۱ اقدامات بسیاری 
را با هدف تســهیل شروع کســب وکار انجام داده است؛ اقداماتی که 
منجر به بهبود امتیاز ایران در این شــاخص شــد، امــا تداوم نیافت. 
بنابراین بررسی تجربه برخی کشورها در بهبود شاخص شروع کسب و 

کار می تواند در بهبود وضعیت این شاخص به ایران کمک کند. 
در فصل هفتم از متن گزارش ســهولت کســب وکار ۲0۲0 بانک 

جهانــی، عملکرد کشــورها در راســتای بهبود شــاخص ها آورده 
شــده اســت. بررســی عملکرد برخی کشــورهای موفق در حوزه 
بهبود شــاخص »شروع کسب و کار« نشــان می دهد این کشورها، 
استراتژی های متفاوتی را به منظور تسهیل فرآیند یک کسب و کار 
در پیش گرفته اند که »کاهش هزینه های مربوط به ثبت شرکت« و 
»کاهش حداقل ســرمایه موردنیاز برای راه اندازی یک کسب و کار« 
از مهم ترین آنها به شــمار می رود. در ادامــه گزارش حاضر، تجربه 
۱۵ کشــور که طی سال ۲0۱۹ عملکرد موفقی را در شاخص شروع 
کسب و کار داشــته اند و در متن گزارش ۲0۲0 به آنها اشاره شده، 

آمده است:
* بلژیک: کاهش حداقل ســرمایه  موردنیاز در ابتدای شــروع یک 

کسب و کار
* بنگالدش: کاهش هزینه های مربوط به ثبت شــرکت، کد ثبت نام 
و همچنین حذف هزینه های مربوط به صدور گواهینامه های دیجیتال
* برزیل: کاهش مدت زمان فرآیند ثبت مشاغل و کاهش هزینه های 

مربوط به صدور گواهینامه دیجیتال
* چین: ایجاد پنجره واحد برای دریافت مدارک شرکت

* کلمبیا: حذف شــرط افتتاح حســاب بانکی برای به دست آوردن 
مجوز صدور فاکتور

* فنالند: کاهــش هزینه و زمان پردازش ثبــت نام های تجاری به 
صورت آنالین

* یونان: کاهش زمان ثبت  تجاری شرکت ها و همچنین حذف شرط 
گواهــی ترخیص مالیاتی )tax clearance( در زمان شــروع یک 

کسب و کار
* هند: کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت گواهی های دیجیتال

* اندونزی: ایجاد یک پلتفرم آنالین برای صدور مجوزهای کسب و 
کار و صدور گواهینامه های الکترونیکی

* کویت: ادغام اخذ مجوز تجاری و تسهیل در فرآیند ثبت شرکت ها 
به صورت آنالین

* پاکستان: ایجاد پنجره واحد آنالین برای ثبت شرکت ها
* عربستان سعودی: ایجاد پنجره واحد آنالین برای ثبت شرکت ها
* امارات متحده عربی: کاهش هزینه های مربوط به ادغام مشاغل

* آمریکا: راه اندازی ســامانه ثبت اظهارنامه های مربوط به شرکت ها 
با مسئولیت محدود

* زیمبابوه: کاهش هزینه های مربوط به صدور مجوزهای کســب و 
کار از سوی شهرداری.

کشورهای موفق جهان برای بهبود شاخص »شروع کسب وکار« چه می کنند؟

کارنامه ایران در گزارش سهولت کسب وکار 2020
دریچه

افزایش 26درصدی قیمت خدمات بیمه ای
تورم پیشران مهار شد؟

تورم تولیدکننده، حکم تورم پیشــران را دارد و هر زمان شاخص قیمت 
برای تولیدکننده باال رفته، چند ماه بعد همین اتفاق برای مصرف کننده رخ 
می دهد. حاال مرکز آمار ایران، گزارش فصل بهار شاخص قیمت تولیدکننده 
را منتشــر کرده است؛ شاخصی که به نظر می رسد روند کاهشی در پیش 

گرفته است.
بــه گفته این نهاد آماری، هزینه ارائه خدمات در حالی افزایش یافته که 
هزینه خدمات بیمه ای در تابســتان امسال نسبت به همین دوره در سال 

گذشته تا ۲۶ درصد رشد داشته است.
آمارهای مرکز آمار در رابطه با شاخص قیمت تولیدکننده خدمات نشان 
می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ۳0.۹ 
درصد رسیده که نسبت به بهار  ۱.7 درصد کاهش دارد. این در حالی است 
که تورم فصلی این بخش 7.۳ گزارش شده که در مقایسه با بهار ۱.۴ واحد 
درصد افزایش دارد. بنابراین گزارش، باالترین هزینه در بخش های خدماتی 
در تابستان امسال نسبت به فصل مشــابه سال قبل مربوط به »رستوران 
و هتــل« بــا ۵7.۳ درصد، »حمل و نقل، انبــارداری و ارتباطات« با ۴۱.۹ 
درصد و »تعمیر وسایل نقلیه موتوری و لوازم خانگی« با ۳۹.۴ و »خدمات 
واســطه گری مالی« )بیمه ها( با ۲۶.۲ درصد است که نشان می دهد هزینه 
ارائه خدمات در این بخش ها تا چه اندازه نســبت به تابستان سال گذشته 
افزایش یافته اســت. این در حالی است که کمترین تورم فصلی به ترتیب 
مربوط به بخش های »خدمات واسطه گری های مالی« )بیمه(  با 0.۸ درصد، 
»خدمات آموزش« با ۱.۴ درصد و »خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های 
کســب و کار« با ۵.۲ درصد و بیشــترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به 

»خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی«  با ۱0.۵ درصد است.
همچنین تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابســتان ۱۳۹۸ )تورم ساالنه( به 

۳0.۱ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ۲.۸ درصد افزایش دارد.
در یک کالم، کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش »خدمات مستغالت، 
اجاره و فعالیت های کســب و کار« با ۱۸.۲ درصد و بیشترین آن مربوط به 

بخش »خدمات هتل و رستوران« با ۴۸.۵ درصد است.

گزارش آماری مصرف کاال در خانوارهای ایرانی کجاست؟
پرسش مهم از مرکز آمار ایران

مرکز آمار در حالی به صورت مرتب تغییرات قیمتی کاالهای مصرفی و 
همچنین میزان تولید بســیاری از کاالها را منتشر می کند که روی پایگاه 
اطالع رسانی این مرکز آماری هیچ خبری از انتشار رسمی آمارهای مصرف 

نیست.
به گزارش تسنیم، در بحبوحه نوسان ارزی سال ۹7، تحلیل های مختلفی 
درخصوص بررســی سیاســت ارزی دولت مطرح شد. در آن برهه دولت با 
استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز از دالر ۴۲00 تومانی رونمایی کرد، البته 
این سیاســت مدت زیادی دوام نیاورد و از مردادماه شاهد شکل گیری بازار 
ثانویه ارزی بودیم. برای بررســی سیاست دولت،  بازخوانی تشخیص اثرات 
آن روی ســفره و ســبد مصرف روزانه مردم بسیار بااهمیت بود. سوال این 
بود که با حذف ارز ۴۲00 تومانی از کاالهای تولیدی چه تغییری در سبد 
مصرف مردم ایجاد شــده است. به عبارت ساده تر، وقتی قیمت پراید از ۲0 
میلیون تومان به ۴۴ میلیون تومان جهش می کند، وضعیت تغییر قیمت و 
تولید این کاال مشخص است اما نکته مغفول میزان مصرف و تغییرات آن 
همزمان با اعمال سیاست های پولی یا مالی است . بعد از حذف بانک مرکزی 
از انتشار آمارهای مربوط به تورم، این مرکز به صورت متمرکز اقدام به انتشار 
آمارهای تورم )تغییرات قیمت کاالها( کرده اســت. همچنین در یک اقدام 
پیش دســتانه شاهد انتشار آمارهای مربوط به تولید اقالم مختلف از جمله 
گوشت دام از سوی این مرکز بوده ایم، بنابراین سوال مهم این است که چرا 
آمارهای مصرف از سوی این مرکز به صورت عمومی منتشر نمی شود؟ به 
عنوان مثال، دولت از اردیبهشت اقدام به حذف ارز ۴۲00 تومانی و تخصیص 
ارز نیمایی برای واردات گوشت دام کرده است، از طرف دیگر، مرکز آمار به 
صورت ماهیانه و فصلی تغییرات قیمتی این کاال و همچنین میزان تولید آن 
را منتشر می کند، اما نکته اصلی میزان مصرف این کاالست که به عنوان یک 

شاخص دقیق برای تحلیلگران عمل می کند.
پیگیری ها از مرکز آمار ایران نشــان می دهد این اطالعات در قالب طرح 
هزینه درآمد خانوار تهیه می شود. این پاسخی است که حسین زاده رئیس 
این مرکز بعد از پیگیری های متوالی به خبرنگار تسنیم ارائه کرد. اما بررسی 
طرح هزینه درآمد خانوار که به صورت یک ساله تهیه می شود نشان می دهد 
بــه صورت واضح هیچ اطالعاتی از نتایج موردنظر در آن وجود ندارد. برای 
پیگیری بیشتر موضوع به مرکز آمار مراجعه و مشخص شد این آمارها توسط 
مرکز تهیه می شــود اما ظاهرا این گزارش ها مصرف کننده خاص دارد و به 
همین علت به صورت عمومی منتشر نمی شود. مشخص نیست که چرا نباید 
چنین آمارهای ارزشمندی که به سرعت نتایج سیاست های اقتصادی پولی 

یا مالی دولت را مشخص می کند به صورت عمومی منتشر شود؟

در فصل دوم سال 2019 رقم خورد
رشد 1.4درصدی صادرات خدمات در جهان

جدیدترین گزارش ها از وضعیت صادرات خدمات در جهان نشان می دهد 
در دومین فصل از ۲0۱۹، میزان صادرات در این حوزه افزایشی ۱.۴درصدی 
داشــته است. براساس گزارشــی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، در 
شرایطی که میزان صادرات کاالیی کشورها در تجارت بین المللی، کاهشی 
۲درصدی را نشان می دهد، صادرات خدمات توانسته عملکرد ضعیف خود 
در فصل نخســت ســال جاری را جبران کند و به رشد بیش از یک درصد 
برسد. این در حالی است که در فصل نخست سال ۲0۱۹، این شاخص تنها 
رشدی 0.۱ درصدی را ثبت کرده بود. اهمیت آمار جدید از صادرات خدمات 
در ســطح بین الملل این است که پس از چند فصل کاهشی شدن وضعیت 
رشــد، بار دیگر سرعت رشد افزایش یافته است. صادرات خدمات در فصل 
دوم ســال ۲0۱۸، رشدی بیش از ۱0 درصدی داشت و این عدد در فصل 
سوم سال قبل به ۴.7 و در فصل چهارم این سال به ۳درصد کاهش یافته 
بود. اصلی ترین شاخصی که به افزایش سرعت رشد صادرات خدمات کمک 
کرده، گردشگری بوده است. این بخش که در فصل نخست سال ۲0۱۹، با 
رشــد منفی ۱.۳ رو به رو شده بود، در سه ماهه دوم سال رشد مثبت 0.۸ 
درصدی را تجربه کرده اســت، با این وجــود وضعیت حمل و نقل در این 
شاخص همچنان مثبت نیست و از رشد مثبت ۹.۵ درصد در سال گذشته، 
در فصل دوم امســال نیز رشد منفی 0.۴ درصدی را تجربه کرده است. در 

بخش سایر خدمات نیز رشد مثبت ۲.۲ درصدی به ثبت رسیده است.
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قیمت مســکن در شش منطقه پرتقاضای شــهر تهران که ۴7 درصد 
معامالت را دربر می گیرد ۶.۲ درصد نسبت به شهریورماه کاهش پیدا کرد. 
با وجودی که آمار مهرماه گویای افزایش ناچیز 0.۴ درصدی قیمت مسکن 
شهر تهران است، خط سیر بازار به سمت کاهش قیمت تمایل دارد. مهرماه 
امسال قیمت مسکن در شش منطقه از ۱0 منطقه  پرتقاضای شهر تهران 
۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به همین دلیل رشد ۵.۴ درصدی قیمت در 
چهار منطقه پرتقاضا نتوانست بر معدل کل تاثیر چندانی ایجاد کند. این 
در حالی است که پیش بینی می شد با توجه به ثبات نرخ ارز، سیاست های 
انبساطی سیســتم بانکی و ورود اولین گروه از متقاضیان مصرفی به بازار 
مسکن شاهد رونق نسبی در بازار باشیم. در همین حال، کارشناسان روند 

قیمت ها در بازار مسکن را نزولی ارزیابی می کنند.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در شش منطقه از مناطق بیست ودوگانه 
شــهر تهران شامل مناطق ۴، ۵، 7، ۱0، ۱۴ و ۱۵ که مجموعا ۴7 درصد 
معامالت مســکن در مهرماه ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دادند ۶.۲ درصد 
نســبت به شــهریورماه کاهش یافت؛ به طوری که متوسط  هر متر مربع 
مسکن در منطقه ۴ معادل ۲.۱ درصد، منطقه ۵ معادل ۶.۵ درصد، منطقه 
7 معــادل ۱۲.۴ درصد، منطقه ۱0 معــادل ۳ درصد، منطقه ۱۴ معادل 
۲.7 درصد و منطقه ۱۵معادل ۱۱ درصد نســبت به شــهریورماه کاهش 
یافت. در سوی مقابل در چهار منطقه دیگر شامل مناطق ۱، ۲، ۶ و ۸ که 
جزو ۱0 منطقه  پرتقاضا محســوب می شود و مهرماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۳ 

درصد معامالت شــهر تهران در این مناطق انجام شده میانگین قیمت ها 
۵.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.

مهرماه امسال متوسط قیمت مســکن در منطقه ۱ معادل 7.۶ درصد، 
منطقه  ۲ معادل ۹ درصد، منطقه ۶ معادل 0.۵ درصد و منطقه  ۸ معادل 
۴.۳ درصــد افزایش یافت، با این حال در ماه های قبل قیمت خانه در این 
مناطق کاهش محسوســی پیدا کرده بــود و با توجه به افت ۶۴ درصدی 
معامالت نســبت به مهرماه پارسال، نوســانات ماهیانه قیمت در مناطق 
مختلف تهران نمی تواند مالک مناســبی برای ارزیابی بازار مسکن باشد. 
شرایط کلی گویای آن است که بازار به ثبات قیمتی نزدیک شده اما  برخی 

کارشناسان معتقدند که تا پایان سال شیب قیمت ها نزولی خواهد بود.
مطابق پیش بینی ها پس از کاهش قیمت مســکن در مناطق شــمالی 
تهران که از خردادماه امسال آغاز شد، روند افت قیمت به مناطق جنوبی 
سرایت کرد. مهرماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن در ۹ منطقه واقع در نیمه جنوبی 
شهر تهران شامل مناطق ۹، ۱0، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ و چهار 
منطقه واقع در نیمه شمالی شهر شامل مناطق ۴، ۵، 7 و ۲۲ کاهش پیدا 
کرد. بیشــترین افت قیمت در منطقه  ۲۱ با ۱۸ درصد کاهش ماهانه رخ 
داد. همچنین مناطق ۱۵، ۱۶ و ۲۲ به ترتیب ۱۱ درصد، 7.۵ درصد و ۱۱ 

درصد کاهش ماهیانه قیمت را تجربه کردند.
مناطق ۴ و ۵ به عنوان کانون معامالت که مجموعا ۲۴ درصد قراردادهای 
خرید و فروش در این دو منطقه انجام شده به ترتیب با کاهش ۱.۵ و ۶.۵ 

درصد قیمت نسبت به شهریورماه مواجه شدند. هم اکنون میانگین قیمت 
آپارتمان در مناطق ۴ و ۵ به ترتیب ۱۳ و ۱۴.۶ میلیون تومان در هر متر 
مربع است. بررسی ها نشان می دهد تورم مسکن در مناطق مصرفی تهران 
منفی شده و نمی توان رشد 0.۴ درصد معدل کل را به تمام مناطق تعمیم 
داد. مهرماه امسال قیمت خانه در مناطق یک تا سه پایتخت به ترتیب 7.۶، 
۹ و ۵.۳ درصد افزایش یافت که در رشد میانگین قیمت کل تاثیرگذار بود، 
اما با توجه به حجم پایین معامالت در کل شهر تهران، افزایش یا کاهش 
قیمت ماهیانه نمی تواند مالکی برای ارزیابی وضعیت کلی بازار تلقی شود.

در همین زمینه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، افزایش تعداد 
معامالت مســکن در کنار کاهش نرخ تورم را دو موضوع امیدوارکننده در 
اقتصاد ایران دانست. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
تهران نیز با بیان اینکه کسادی معامالت مسکن تا شب عید ادامه خواهد 
داشــت، گفت: رکود فعلی بی سابقه نیست و در سال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ 
نیز با توجه به افت شدید معامالت ۳0 تا ۴0 درصد برگشت قیمت داشتیم 
اما هم اکنون نمی توان انتظار داشت قیمت ها بیش از ۲0 درصد کاهش پیدا 

کند؛ در حالی که جهش حدود ۲00 درصد بوده است.
همچنین سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن، ثبات بازارهای رقیب 
از یک طرف و سیاســت های انبساطی دولت را منجر به رونق نسبی بازار 
مسکن در مهرماه دانست و گفت: حداقل تا سه سال آینده نمی توان انتظار 

تحول جدی در معامالت مسکن داشت و قیمت ها جهش نخواهد کرد.

کاهش قیمت مسکن پس از شمال حاال به جنوب پایتخت رسید

شکست بازار مسکن در مناطق پرتقاضا
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سکه کانال عوض کرد
دالر یک قدم جلو آمد

افزایــش تقاضا برای خرید طال و ســکه از ابتــدای این هفته 
تاکنون سبب شده سکه از کف قیمت فاصله بگیرد.

به گزارش خبرآنالین، هر قطعه ســکه تمــام بهار آزادی در 
دومیــن روز هفته به قیمت ۴میلیون و ۳0 هزار تومان رســید 
که افزایشــی نزدیک به ۵0 هزار تومان را نشان می دهد. قیمت 
ســکه بهار آزادی طرح قدیم نیز بــه ۴ میلیون و ۶ هزار تومان 
رسیده که افزایشی برابر با ۴۵ هزار تومان را نشان می دهد. هفته 

گذشته سکه در کانال ۳میلیون تومانی قرار گرفته بود.  
 بهای نیم سکه نیز با رشد ۱۲ هزار تومانی به قیمت ۲ میلیون 
و ۸۴ هــزار تومان و بهای ربع ســکه نیز به یک میلیون و ۲7۹ 
هزار تومان رسید. همچنین ســکه گرمی با رشد ۴هزار تومانی 
قیمت به ۸۴۵ هزار تومان رسید. افزایش نرخ طال نیز در بازار در 
شــرایطی رقم خورد که قیمت طال در بازارهای جهانی به دلیل 
تعطیلی روز یکشنبه بی تغییر بوده است. هر گرم طالی ۱۸ عیار 

در بازار به قیمت ۴۱۴ هزار تومان فروخته می شود.
همچنیــن در پی افزایش نرخ دالر در بــازار آزاد، قیمت دالر 
در صرافی های بانکی نیز پیشــروی کرد و هر دالر به ۱۱ هزار و 

۲00 تومان رسید.
هر دالر آمریکا روز یکشــنبه در اولین ســاعات روز به قیمت 
۱۱ هزار و ۲۵0 تومان در صرافی های بانکی فروخته شــد اما در 
ساعات میانی روز این رقم ۵0 تومان افزایش یافت. صرافی های 
بانکی که غالبا هــر دالر را تنها ۱00تومان کمتر از نرخ فروش، 
خریداری می کنند، قیمت را به ۱۱ هزار و ۱۵0 تومان رسانده اند. 
این فاصله قیمتی در حال حاضر به ۱۵0 تومان رســیده است. 
افزایش نرخ در صرافی های بانکی در حالی رخ داد که در شرایط 
کنونی نرخ دالر در بــازار آزاد اندکی کاهش یافته و به کمتر از 

۱۱ هزار و ۳00 تومان رسیده است.

چه تعداد عروس و داماد وام 60 میلیون تومانی گرفتند؟
آخرین خبرها از پرداخت وام ازدواج

۵۴۹ هــزار و 7۶0 فقــره وام قرض الحســنه ازدواج از ابتدای 
امسال تا پایان مهرماه، توسط نظام بانکی به متقاضیان پرداخت 

شده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، در راستای اجرای بند )الف( تبصره 
۱۶ قانون بودجه سال جاری کشــور مبنی بر اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج ها، ۱7۱ هزار و ۹0۶ میلیارد ریال در 
قالب ۵۴۹ هزار و 7۶0 فقره وام قرض الحســنه ازدواج از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مهرماه توســط نظام بانکی به متقاضیان 

پرداخت شده است.
در ایــن مــدت تعــداد ۲۵ هــزار و ۴۹۴ فقره تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به ایثارگران با سقف فردی ۶00 میلیون 

ریال پرداخت شده است.
همچنین در سال جاری با توجه به مفاد بند )الف( تبصره ۱۶ 
قانون بودجه کل کشــور، به منظور حمایــت از ازدواج جوانان، 
از محــل منابع پس انداز و جاری قرض الحســنه نظــام بانکی، 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها 
بعد از یک فروردین ۱۳۹۶ اســت و تاکنون وام ازدواج دریافت 

نکرده اند، پرداخت می شود. 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 
۱۳۹۸ معادل ۳00 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با 
اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکــی می تواننــد یارانه پرداختی به اشــخاص را به عنوان 

تضمین در این زمینه بپذیرند.

تغییرات قیمت سکه در 6 ماهه نخست سال
قیمت ســکه طرح جدید در شــهریورماه امســال نسبت به 
شهریورماه ســال ۹7 معادل ۵.۴درصد کاهش و در شش ماهه 
سال ۹۸ نسبت به شش ماهه سال ۹7 معادل ۵۸درصد افزایش 

یافت.
به گزارش ایِبنا، براســاس آمار بانک مرکزی، متوســط قیمت 
فروش یک ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر 
تهران در شــهریورماه ســال جاری ۴ میلیون و ۴0 هزار تومان 
بود که در مقایســه بــا ماه قبل ۱.7درصد کاهش و نســبت به 
ماه مشابه سال قبل ۲.۸درصد افزایش نشان می دهد. همچنین 
حداقل و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور در ماه یادشــده به 
ترتیــب ۳ میلیون و ۹۵7 هزار تومــان و ۴ میلیون و ۱۲۱ هزار 

تومان بوده است.
متوســط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در شــهریورماه ۱۳۹۸ در بازار آزاد شهر تهران ۴ میلیون و ۹۴ 
هزار و ۹00 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبــل به ترتیب ۲.۶ درصد و ۵.۴ درصد کاهش نشــان می دهد. 
همچنیــن حداقــل و حداکثر نرخ فروش ســکه مذکور در ماه 
یادشــده به ترتیب ۴ میلیون و ۱۱ هــزار تومان و ۴ میلیون و 

۱۹0 هزار تومان بوده است.
متوســط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در شش ماه 
اول سال ۱۳۹۸ در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم ۴ میلیون 
و ۳۹7 هــزار و ۹00 تومان و با طــرح جدید ۴ میلیون و ۵۳۳ 
هزار و ۹00 تومان بود که نســبت به دوره مشابه سال ۱۳۹7 به 
ترتیب ۶۳.۴ درصد و ۵۸.۱ درصد افزایش یافته اســت. این در 
حالی اســت که نرخ سکه در شش ماه نخست سال جاری روند 

نزولی را طی کرده است.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در مردادماه ۴ میلیون و ۲0۳ 
هزار و ۲00 تومان، تیرماه ۴ میلیون و ۴70 هزار و ۱00 تومان، 
خردادماه ۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸00 تومان، اردیبهشــت ماه 
۵ میلیون و 7 هزار و ۴00 تومان و در فروردین ماه ۴ میلیون و 

7۹۸ هزار و ۸00 تومان بوده است.

بانکنامه

فرصت امروز: اگرچه دریافت مالیات از ســود سپرده های بانکی، موضوع 
جدیدی نیست، اما چند روز پیش بود که خبری با استناد به پیش نویس 
الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر دریافت از سود سپرده های 
بانکی منتشر شد، اما همان زمان رؤسای نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه 
این موضوع را به ســرعت تکذیب کردنــد. در متن این خبر آمده بود که 
سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس 
اصالح قانون مالیات های مستقیم در صدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی 
و ســود ســهام برآمده اند.  طبیعی بود که این موضوع ناخودآگاه موجب 
هراس و نگرانی سرمایه گذاران در بازارهای مالی شود، اما عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی ســه روز پیش رسما این ادعا را از اساس تکذیب 
کرد و گفت که اخذ مالیات از ســود سپرده های بانکی به هیچ وجه صحت 
ندارد. همچنین فرهاد دژپسند ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی 
بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از ســود سپرده های بانکی را رد 
کرد و گفت که در طرح قانون مالیات های مستقیم تاکنون چنین موضوعی 
مطرح نشده است. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 
در واکنــش به این ادعا اعالم کرد که زمزمه های مطرح شــده درخصوص 
وضع مالیات جدید بر سود سهام شرکت های بورسی و فرابورسی واقعیت 
ندارد. به گفته محمدی، بنا بر مذاکرات صورت گرفته با وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، هیچ گونه تغییری در مالیات ســود ســهام شرکت های بورسی 
و فرابورســی صورت نخواهد گرفت. در صورتی هــم که مقررات مالیاتی 
جدیدی وضع شود، بنا به اعالم وزیر، این مالیات باید در راستای حمایت از 
شرکت های بورسی کاهش یابد تا شفافیت مورد تشویق قرار گرفته و تولید 

و صادرات کشور تقویت شود.
رئیس ســازمان بورس درباره وضع مالیات عایدی سرمایه نیز صراحتا 

گفته که این ســازمان با وضع مالیات عایدی سرمایه مخالفت کرده و این 
موضوع را رسما به وزارت اقتصاد نیز اعالم کرده است؛ به طوری که فرهاد 
دژپســند نیز بر عدم وضع چنین مالیاتی تاکید داشــته است. به اعتقاد 
محمدی، جای هیچ گونه نگرانی درخصوص تغییر مقررات مالیاتی مرتبط 
با بازار سرمایه نیســت و در صورت تغییر، به گونه ای خواهد بود که بازار 

سرمایه بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.
وقتی مردم مالیات تورمی می پردازند

اغلب اقتصاددانان هم روی خوشی به این موضوع نشان ندادند و گفتند از 
آنجا که نرخ تورم از سود سپرده ها بیشتر است، مردم مالیات تورمی باالیی 
را می پردازند و بنابراین در چنین شــرایطی، مطرح کردن مالیات بر سود 

سپرده ها به هیچ وجه منطقی نیست.
در این زمینه، غالمرضا سالمی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، 
به تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: سود بانکی دستوری 
است و در ایران برخالف دیگر کشورهای دنیا توسط دولت تعیین می شود. 
به همین دلیل می تواند کمتر از نرخ تورم باشد که همین االن هم هست. 
مردم همین االن هم مالیات ســنگینی می پردازند که آن مالیات، مالیات 
تورمی اســت. اگر تورم را حدود ۴0 درصد فرض کنیم و سود بانکی ۲0 

درصد باشد، مردم به میزان ۲0 درصد مالیات تورمی می پردازند.
او با بیان اینکه در دنیا زمانی از سود بانکی مالیات می گیرند که نرخ سود 
بانکی از تورم بیشتر باشــد و بانک ها سود واقعی برای سپرده ها بپردازند، 
گفت: در ۳0 سال اخیر فقط دو یا سه سال سود بانکی باالی نرخ تورم بود 
و در باقی سال ها، سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است، در نتیجه دلیلی 
برای اینکه از ســود سپرده های بانکی مالیات گرفته شود وجود ندارد فکر 

هم نمی کنم که نظر جمع بر این باشد.

اما و اگرها درباره دریافت مالیات بر سود سهام
این اقتصاددان درباره گرفتن مالیات بر سود سهام نیز گفت: سود سهام 
در همه جای دنیا یک درآمد تلقی می شود و مانند یک کسب و کار است 
و تمام چنین درآمدهایی مشــمول مالیات می شوند. در ایران نیز قبل از 
ســال ۱۳۸0 از سود سهام تا ۵۴ درصد مالیات می گرفتند ولی بعد از آن 
برای اینکه مردم تشــویق شوند در بنگاه ها سرمایه گذاری کنند مالیات بر 
سود سهام شــرکت ها از ۱0 درصد تا ۲۵ درصد رشد کرد و مالیات سود 

سهام حذف شد.
سالمی ادامه داد: در حال حاضر سهم مالیات در درآمدهای دولت پایین 
است و باید برای آن جایگزینی پیدا شود، در نتیجه روی این فکر می کنند 
که آن جایگزین می تواند مالیات بر سود سهام و مالیات بر سود سپرده های 
بانکی باشــد اما همانطور که گفته شد از آنجاکه ما در ایران به دلیل تورم 
زیاد سود واقعی برای سپرده های بانکی نداریم از سود سپرده ها نمی توان 

مالیات گرفت ولی احتمال دارد که بر سود سهام مالیات گرفته شود.
وی گفت: ســود عایدی بر سرمایه چه در سهام چه روی ملک باشد در 
دنیا متداول اســت که در ایران مالیات بر ملک خیلی کم است و در بازار 
سهام به دالیلی که اشاره شد گرفته نمی شود، البته مالیات جزئی بر نقل و 

انتقال سهام باید پرداخت شود.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: این تصمیمات کالن است و یک 
ســمت خاص نمی تواند در این مورد تصمیم بگیرد در هیچ جای دنیا یک 
فرد در مورد مسائل کالن به تنهایی تصمیم نمی گیرد. اگر در شرایط فعلی 
از سود سپرده ها مالیات بگیرند نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می رود 
که این موضوع خطرناک اســت و همانطور که گفتم بعید می دانم که نظر 

جمع این باشد که از سود سپرده ها مالیات بگیرند.

سهامداران و سپرده گذاران نگران نباشند

پای مالیات به بازارهای مالی نمی رسد

رئیــس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و اتریش می گویــد اگر ما از 
این فرصت باقیمانده اســتفاده نکنیم و وارد لیســت سیاه شویم، درجه 
حساسیت کشــورها برای کار کردن با سیســتم بانکی ایران به مراتب 

باالتر خواهد رفت.
پدرام ســلطانی در گفت وگو بــا ایلنا، درخصوص لزوم پیوســتن به 
کارگروه FATF و حواشــی ایجادشده پیرامون آن گفت: ابتدا باید یک 
تعریف مشــخص برای این کارگروه ارائه دهیم و برای مردم مشــخص 

کنیم که وظیفه و حدود اختیارات آن چیست.
او ادامه داد:FATF  نهادی است که مجموعه ای از مقررات و قوانین 
بین المللی که در سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی تدوین شده 
را بــه صورت منظم بر روی آنهــا کار می کند و مجموعه قوانین خود را 
متناســب با اقتضائات به  روزرسانی می کند. درواقع کارگروهی است بین 
برخی کشــورها که جهت تقویت و به  روزکردن همکاری های بین المللی 
در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر 

و کال جرائم سازمان یافته شکل گرفته است.
ســلطانی افزود: این کارگــروه برخی کنوانســیون ها، تفاهم نامه ها و 
قوانین را به کشورهای عضو توصیه می کند؛ مانند کنوانسیون پالرمو که 
هنوز تکلیف عضویت ما در آن مشخص نشده است. این توصیه ها عموما 
مواردی است که در ســازمان ملل در قالب کنوانسیون های بین المللی 
تصویب شده است و نباید اینگونه تصور کرد که کارگروه FATF نهادی 
اســت که خارج از چارچوب ســایر نهادهای بین المللی فعالیت می کند 
بلکه همکار آن ســازمان های بین المللی است که کنوانسیون ها را مورد 
پایش قرار می دهند و گزارش فعالیت های کشــورها را اخذ و به برخی 
از آنها توصیه هایی در مورد نحوه مبارزه با جرائم سازمان  یافته می کند.

به گفته وی، به طور مثال در کنوانسیون پالرمو تا سال ۲0۱7، نزدیک 
به ۱۹0 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و فقط هشت کشور بوتان، 

کونگو، ســومالی، سودان جنوبی، گینه نو و چند مجمع الجزایر اقیانوس 
آرام به همراه کشورمان از پیوســتن به آن خودداری می کنند. به طور 
کلی هر کشــور معتبری در دنیا عضو این کنفدراســیون است و تمام 
همســایگان و هم پیمانان ما از جمله ونزوئال، روســیه، چین و ســوریه 
نیز عضو آن هســتند. ســلطانی تصریح کرد: این توهــم توطئه که هر 
کنوانســیون بین المللی به نوعی طراحی  شده که در صورت عضویت ما 
در آن به کشــور ضربه وارد خواهد آورد باعث شده که ما از عضویت در 
ســازمان های جهانی محروم شویم و آثار و تبعات طوالنی مدت آن را به 

جان بخریم تا زمانی که ناگزیر شویم آنها را بپذیریم.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و اتریــش درخصوص اظهارات 
برخی مخالفان مبنی بر اینکه پیوســتن به ایــن کارگروه باعث خروج 
اطالعات محرمانه کشــور و در دسترس قرار گرفتن آنها برای دشمنان 
خواهد شد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. در مواردی که کشورها با 
یکدیگر همکاری دوجانبه یا چندجانبه دارند و نیاز به دریافت اطالعات 
مالی باشــند، این همکاری ها صورت خواهــد گرفت. به طور مثال یک 
گروه تروریســتی یا قاچاق انســان در یک کشور فعالیت می کند و ظن 
این وجود دارد که این گروه از بخشــی از سیســتم مالی ایران استفاده 
می کند، در این صورت آن کشــور درخواست می دهد که اطالعات مالی 

مربوط به این گروه در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی افزود: حاال ایران مختار است که این اطالعات را بدهد یا اینکه از 
دادن آن اجتناب کند البته اگر از دادن اطالعات خودداری شود به طور 
حتم یک نقطه ضعف محسوب خواهد شد، اما باعث نمی شود که ایران 
بالفاصله وارد لیســت سیاه شود یا درجه ریسکش تغییر یابد. اصوال هر 
دوره بنا بر گزارش هایی که به کارگروه FATF می رســد یک گزارش 
جامع منتشر می شود که کدام کشورها به چه میزان در حوزه مبارزه با 
جرائم ســازمان یافته همکاری کرده اند. با توجه به این گزارش، ریسک 

کشورها مشخص می شود.
ســلطانی افزود: تعداد کشــورهای عضو FATF کمتر از کشورهایی 
هستند که توصیه های این کارگروه را رعایت می کنند پس نیازی نیست 
که ما حتما عضو آن بشــویم. اگر توصیه های این کارگروه را مورد توجه 
قرار دهیم، می توان به راحتی از لیست سیاه خارج شد و در حال حاضر 
مهمترین توصیه های این کارگروه پذیرش و تصویب کنوانسیون پالرمو 
و CFT اســت. ما اگر جزو کشورهایی قرار بگیریم که این دو توصیه را 
اجرایی کرده اند، از بســیاری از موارد اتهامی از جمله پولشویی و جرائم 
سازمان یافته مبرا خواهیم شــد. وی ادامه داد: کشورهایی که ما با آنها 
کار می کنیــم الزامات و قوانین FATF را پذیرفته اند. یعنی نظام بانکی 
آنهــا به جهت مالحظــات ملی، خود را با ســاز و کارهای این کارگروه 
تطبیــق داده تا به این ترتیب ریســک کار کردن بــا بانک های خود را 
کاهش دهند و هزینه آنها را پایین بیاورند مانند هزینه وام، استقراض و 

تسهیالت بین المللی که از جمله این موارد است.
او افزود: در دوره گذشته تحریم های چین و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس خیلی در چارچوب رعایت قوانین این کارگروه جدی نبودند و به 
همین جهت خیلی راحت می توانستیم تحریم ها را دور بزنیم، اما اکنون 
کار کردن با بانک های این کشــورها سخت تر شده زیرا نظام مالی آنها 
با FATF انطبــاق کامل پیدا کرده و اگر مــا از این فرصت باقیمانده 
استفاده نکنیم و وارد لیست سیاه شویم، درجه حساسیت این کشورها 
بر روی کار کردن با سیستم بانکی ایران به مراتب باالتر خواهد ر فت.

وی تصریح کرد: ممکن اســت برخی بگویند که اکنون سیستم بانکی 
ما عمال فعالیتی ندارد اما در صورت ورود به لیســت سیاه، هر تراکنش 
و هر فعالیت مالی که به طور غیرمســتقیم هم به ایران مرتبط باشــد 
بالفاصله تحت بررسی قرار خواهد گرفت و کمترین اتفاق این است که 

هزینه های مالی ما چندبرابر خواهد شد.

توهم توطئه مانع از پیوستن ایران به سازمان های بین المللی شده است

مصائب توهم توطئه در زمین اقتصاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران
شهرداری تهران ملزم به ارائه الیحه عرضه 

سهام شرکت ها در بازار بورس شد
اعضای شــورای اسالمی شهر تهران با ۱۱ رأی، کلیات طرح 
»الزام شــهرداری تهران به ارائه الیحه عرضه سهام شرکت ها، 
سازمان ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه« را تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای اسالمی شهر تهران در یکصد و هفتاد و سومین جلسه 
شورا درباره این طرح گفت: یک فوریت این طرح در هفته های 
گذشته تصویب شــده و کار کارشناسی زیادی در کمیسیون 

برنامه و بودجه در این خصوص انجام شده است.
به گفته وی، شــهرداری تهران پیش از این موظف شده بود 
که ساالنه ۱۵درصد از وابســتگی شرکت ها به بودجه عمومی 

شهرداری را کاهش دهد.
آروین با بیان اینکه در این طرح دو تکلیف برای شــهرداری 
در نظــر گرفته شــده، گفت: یکی اینکه ظرف مدت ســه ماه 
الیحه عرضه ســهام شرکت ها و ســازمان ها و موسسات تابعه 
در بازار سرمایه را به شــورای شهر ارائه کند و دیگر اینکه در 

ردیفی بودجه سال ۹۹ برای این عرضه در نظر بگیرد.
همچنین محمد علیخانی، رئیس کمیســیون حمل و نقل و 
عمران شورای اسالمی شهر تهران در جریان بررسی این طرح 
گفت: پیش بینی بودجه از محل عرضه شــرکت ها و سازمان ها 

در بورس در بودجه سال آینده به مصلحت نیست.
به گفته علیخانی، تخمین درآمد از محل عرضه شرکت ها در 
بورس امکان پذیر نیســت. به نظر من اصال به صالح نیست که 
قبل از ایجاد تمهیدات و شرایط الزم برای ورود به بازار سرمایه 

مصوبه را پیش ببریم.
ناهید خداکرمی، عضو دیگر شورای اسالمی شهر تهران نیز 
در جریان بررســی این طرح گفت: برخی شرکت ها به حیات 
خلوت ارتباطات مالی تبدیل شــده اند و سخت گیری هایی که 
برای مناطق وجود دارند در این شــرکت ها وجود ندارد. وقتی 
شــرکت ها زیر نظر بورس و برمبنای اقتصادی بورس باشــد، 
نظارت بیشــتری بر آنها انجام می شود و بار نظارتی شهرداری 

را کاهش می دهد.
همچنین احمد مســجدجامعی دیگر عضو شــورای اسالمی 
شــهر تهران در این باره گفت: برای اینکه بورس، شــرکت ها 
و ســازمان های شهرداری را بپذیرد باید این شرکت ها سودآور 

باشند.
او با بیان اینکه تقریبا هیچ شــرکت سودآوری در شهرداری 
تهــران ســراغ نداریم، افــزود: البتــه برخی از ســازمان ها و 
شرکت های شــهرداری برای سودآوری طراحی نشده اند. برای 
مثــال بازار میوه و تره بار شــهرداری تهران برای ســودآوری 
نیست بلکه برای دسترسی مردم به اقالم غذایی و کوتاه کردن 

دست واسطه ها ایجاد شده است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه نباید به همه چیز با دید 
سودآوری نگاه کنیم، گفت: ما نمی خواهیم شهرداری تهران را 

اداره کنیم بلکه ما باید شهر تهران را اداره کنیم.
حامــد مظاهریــان، معــاون برنامه ریزی و امور شــوراهای 
شهرداری تهران نیز در توضیح کوتاهی درباره این طرح گفت: 
شــفافیت کار خوبی است اما بیشتر شرکت هایی که شهرداری 
دارد کار حاکمیتی انجام می دهند. این شرکت ها کار اقتصادی 
بــه مفهوم بنــگاه اقتصادی انجــام نمی دهند. براســاس این 
گزارش اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران در نهایت طرح 
الزام شــهرداری تهران به عرضه سهام شرکت ها، سازمان ها و 
موسســات تابعه در بازار ســرمایه را با ۱۱ رأی موافق تصویب 

کردند.

نماگربازارسهام

شــاخص بورس در دومین روز هفته بیش از ۲۳0 واحد رشد کرد و در 
نهایت به رقم ۳0۸ هزار و ۹۶0 واحد رسید. گروه خودرو و ساخت قطعات 
در این رشد شاخص تاثیر بسزایی داشت، به طوری که اکثر سهم ها در این 

گروه با رشد بیش از ۴درصدی در قیمت پایانی مواجه شدند.
به گزارش ایســنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران تا حدود نیم ساعت پس از باز شدن معامالت با روند کاهشی روبه رو 
شــد، اما از آن لحظه تا تقریبا یک ساعت و نیم مانده تا بستن شدن بازار 
رشد کرد. از آن لحظه به بعد نیز با شیب مالئمی کاهش یافت. در نهایت 
این شاخص نسبت به روز نخست هفته ۲۳0 واحد رشد کرد و در تراز ۳0۸ 
هزار و ۹۶0 واحدی ایســتاد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد مواجه شد و 
در نهایت ۱00۸ واحد باال رفت و به رقم ۸۶ هزار و ۱0۴ واحدی رســید. 
شــاخص بازار شناور با ۸۲۹ واحد رشد تا رقم ۳۵۳ هزار و ۵7۶ واحد باال 
رفت. شاخص بازار اول نیز ۱۶7 واحد رشد کرد و به رقم ۲۲۴ هزار و ۵0۳ 
واحدی رسید و شاخص بازار دوم با ۴7۱ واحد رشد عدد ۶۲۸ هزار و ۵۲0 
واحدی را تجربه کرد. بانک ملت با ۲۲۸ واحد، پتروشــیمی پارس با ۱۱۹ 
واحد و پتروشیمی مبین با ۱0۵ واحد سه سهمی بودند که بیشترین تاثیر 
کاهشی را روی شاخص  بازار داشــتند، اما در طرف مقابل، ایران خودرو، 
گروه صنعتی پاکشو و ســایپا هر کدام به ترتیب با ۱۴۱، ۹۹ و ۹۱ واحد 

تاثیر افزایشی روی شاخص بازار داشتند.
صدرنشینی »خودرویی ها« در معامالت روز گذشته

در گروه خودرو و ساخت قطعات اکثر سهم ها با رشد بیش از ۴درصد در 
قیمت پایانی مواجه شدند. این گروه در ارزش معامالت نیز رتبه اول را به 
خود اختصاص دادند. گروه بانک ها و موسسات اعتباری پس از خودرویی ها 
ارزش معامالت را شــاهد بودند، اما در این گروه اکثر ســهم ها با کاهش 
قیمت روبه رو شدند از جمله نماد بانک ملت که بیشترین تاثیر کاهشی را 
روی شاخص بازار گذاشت در آخرین معامله با ۲.۵۶ درصد کاهش قیمت 
روبه رو شــد. ارزش معامالت بورس تهــران در مجموع به ۱۴0۴ میلیارد 
تومان رسید و حجم معامالت رقم ۳.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه 

کرد. همچنین تعداد معامالت این بازار ۳۸۶ هزار و ۴0۱ را تجربه کرد.
در بورس تهران ۲0۳ ســهم با رشــد قیمت و ۱۴۶ سهم با افت قیمت 
روبه رو شدند. در فرابورس ایران نیز ۱0۸ سهم رشد و ۸۹ سهم افت قیمت 

را تجربه کرد.
شاخص فرابورس هم دو واحد افت داشت و بر روی کانال ۳هزار و ۹۱۴ 
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۵0 میلیون برگه سهم 

به ارزش بیش از 7هزار و ۵0میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بیــن تمامی نمادها، قاســم ایران )قاســم(، نیــروگاه زاگرس کوثر 
)بزاگرس(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور( بیشــترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل، نماد پتروشیمی مارون )مارون(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، پاالیش 
نفت الوان )شــاوان(، هلدینگ صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز( و پتروشــیمی زاگرس )زاگرس( بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص برجا گذاشتند.
اصالح شاخص بر روی سهم های کوچک ادامه دارد

در این میان، یک کارشــناس بازار سرمایه به اصالح شاخص بورس بر 
روی سهم های کوچک اشاره کرد و گفت: هنوز اصالح بسیاری از سهم های 
کوچک و متوســط بازار که در شتاب یک ســال گذشته به قیمت چند 
برابری رســیده بودند، ادامه دارد و این اصالح را باید جدا از مسیر بازار در 

نظر گرفت.
امیرعلی امیرباقری در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: هفته گذشته در بازار 
معامالت، یک سری از نمادها شاهد غلبه تقاضا بر عرضه بودند و بازار جو 
متعادل رو به مثبتی را پشــت سر گذاشت، هرچند که حجم معامالت در 
مقایســه با هفته پایانی مهرماه چندان مــورد قبول نبود اما تا حدودی از 

ضرب عرضه و روند نزولی شاخص بورس گرفته شد.
او ضمن یادآوری گروه پاالیشــی، پتروشیمی، معدنی، فلزی و نمادهای 
بزرگ و شاخص ساز بازار، تاکید کرد: براساس پیش بینی های صورت گرفته 
به نظر می رسد که در وضعیت کنونی این روند ادامه دار باشد و در نمادهای 
بنیادی باید شاهد تقاضای بیشتر از عرضه و به تبع آن رشد قیمت سهام 

در نمادها را شاهد باشیم.
امیرباقری معتقد است که عمده نمادهایی که بر شاخص کل تاثیرگذارند، 
در نیمه دوم سال به عنوان لیدر بازار تلقی خواهند شد و با توجه به واگرایی 
که در شاخص کل و شاخص هم وزن مشاهده می شود، انتظار نمی رود که 
شاخص کل و شــاخص هم وزن به روال گذشته همسو با یکدیگر حرکت 

کنند.
بــه گفته وی، همچنان انتظار اصالح شــاخص هم وزن وجود دارد و در 
کنار آن شاخص کل می تواند اصالح اندکی را تجربه کند که در نهایت به 
شکل متعادل به مسیر خود ادامه خواهد داد. فاکتورهای مختلفی بر روند 
بازار تاثیرگذارند و در واقع همواره فاکتورهای درونی و بیرونی بر بازار نقش 
دارند و اکنون فاکتورهای بیرونی پررنگ تر از درونی است. همچنین صلح 

تجاری که بین چین و آمریکا اتفاق افتاد موجب تثبیت قیمت ها و افزایش 
تقاضا در بازار جهانی برای کاالهای اساســی شــد که اثر خود را بر سهام  

بزرگ کامودیتی محور و شاخص کل بورس خواهد گذاشت.
اثرگذاری خبر »مالیات بر عایدی سرمایه« در بازار سهام

امیرباقری خاطرنشان کرد: عده ای اعالم کرده بودند که قرار است مالیات 
بر عایدی ســرمایه اخذ شود، زمانی که این خبر غیررسمی در بازاری که 
از حجم معامالت باالیی برخوردار نیســت، مطرح می شــود بازار را تحت 
تاثیر قرار می دهد و باعث می شــود تا شاخص بورس وارد مرحله اصالحی 

و تثبیتی شود.
به گفته وی، دولت به منظور کسری بودجه نباید به هر سیاستی دست 
خــود را آلوده کند و به اقتصادی که به تازگی برخی از پارامترهای آن به 

رشد و شکوفایی رسیده، ضربه بزند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مالیات در عرصه کسب و کار و 
در عرصه سرمایه توأم با یکدیگر تاثیرگذارند، گفت: مالیات در عرصه کسب 
و کار تاثیر خود را در سودآوری شرکت ها می گذارد و در عرضه بازار هم در 

جریان سرمایه آزاد تاثیرگذار است.
او با بیان اینکه اکنون مهمترین نیاز بازار برای رشد، آرامش است، گفت: 
توصیه اکثر فعاالن بازار این است که به منظور جلوگیری از التهاب بازار تا 
زمانی که جمع بندی همه جانبه در چارچوب قانون مالیات های مستقیم، 

ارزش افزوده و یکپارچه شدن آنها نهایی نشده، اطالع رسانی نشود.
امیرباقری پیش بینی خود از روند معامالت بازار را اینگونه تشریح کرد که 
انتظار معامالت متعادل و به نســبت مثبتی از بازار وجود دارد و  نمادهای 
بزرگ بر شــاخص کل تاثیرگذارند. انتظار می رود تا اصالح در یک سری 
از نمادها که رشد چشمگیر داشــتند، ادامه دار باشد ولی در میان مدت و 

بلندمدت روند صعودی بازار به قوت خود باقی خواهد ماند.

رشد 230 واحدی شاخص بورس تهران در دومین روز هفته
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قیمت فعلی مرغ 600 تومان باالتر از نرخ مصوب
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، در حال حاضر هر 
کیلو مرغ در مراکز عرضه ســطح شهر معادل ۱۳ هزار و ۵00 تومان به 
فروش می رســد؛ درحالی که نرخ مصوب این محصول ۱۲ هزار و ۹00 

تومان است.
مهدی یوســف خانی در گفت وگو با ایسنا، قیمت مرغ زنده را ۸700 
تومان اعالم و اظهار کرد: اکنون قیمت مرغ در کشــتارگاه ها ۱۲ هزار و 
۳00 تومان اســت که به قیمت ۱۲ هزار و ۵00 تومان در مراکز عرضه 
سطح شهر فروخته می شود و این مراکز نیز آن را به قیمت ۱۳ هزار و 

۵00 تومان به دست مصرف کننده می رسانند.
وی دلیل باالتر بودن قیمت مرغ در بازار نســبت به نرخ مصوب آن 
)۱۲ هزار و ۹00 تومان( را گران فروشی مرغ از سوی مرغداران دانست.

یوســف خانی درباره قیمت اقالم مرغ نیــز گفت: در حال حاضر ران 
مرغ به قیمت ۱۲ هزار تومان، ســینه مرغ بدون کتف ۲۵ هزار تومان، 
ســینه با کتف ۲۴ هزار تومان و فیله مرغ نیز به قیمت ۲۸ هزار تومان 

عرضه می شود.

تنها یک شرکت در ایران صادرات بیش از یک 
میلیارد دالر دارد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت تنها یک شــرکت در 
ایران وجود دارد که ساالنه صادراتی بیش از یک میلیارد دالر دارد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، افروز بهرامی با اشاره به تعداد 
شرکت های صادرکننده رسمی در کشور اظهار کرد: هم اکنون ۱0 هزار 
صادرکننده رسمی در کشــورمان ثبت شده است، اما نکته قابل توجه 
آنجا اســت که از میان این تعداد، تنها یک شرکت در ایران وجود دارد 

که ساالنه صادراتی بیش از یک میلیارد دالر دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: همچنین تعداد 
صادرکنندگانی که ساالنه بیش از ۱00 میلیون دالر صادرات دارند، ۸0 
شرکت است و ۴00 شرکت در ایران وجود دارند که صادرات ساالنه ای 

بیش از ۱0 میلیون دالر دارند.
او بیان کرد: ۹0درصد صادرات کشــور توسط صادرکنندگانی اتفاق 

می افتد که ساالنه صادراتی معادل ۱0 میلیون دالر و بیشتر دارند.
بهرامی گفت: این آمار نشان می دهد که از میان ۱0 هزار صادرکننده 
رسمی کشور، تعداد بسیار کمی، صادرات باالی ۱0 میلیون دالر دارند 

و این تعداد بسیار کم، حجم عمده صادرات کشور را انجام می دهند.
بــه گفته مدیرعامــل صندوق ضمانــت صادرات ایــران، در چنین 
شرایطی باید به سمت توانمندسازی شرکت های صادراتی حرکت کرد.

اسامی واردکنندگان تجهیزات پزشکی با ارز دولتی اعالم نشد
اتحادیه از بانک مرکزی گالیه کرد

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشــکی با گالیه از 
بانک مرکزی گفت ما بارها از دوستان بانک مرکزی درخواست کرده ایم 
تا لیســت افرادی که در صنف ما ارز دولتــی دریافت کرده اند را اعالم 

کنند ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
قاســم نوده فراهانــی در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم، با اشــاره به اعمال محدودیت هایی برای تخصیص ارز دولتی 
اظهار کرد: علی رغم آنکه بخشــی از تجهیزات پزشکی موردنیاز کشور 
از خارج باید تامین شــود و البتــه ارز دولتی نیز به آن اختصاص داده 
نمی شــود و واردات ایــن اقالم بــا ارز نیمایی صــورت می گیرد، ولی 
خوشــبختانه کمبود خاصی در تامین نیازهــای جامعه برای تجهیزات 

پزشکی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات پزشــکی درخصوص 
ارز ۴۲00 تومانی داده شــده به برخی واردکنندگان تجهیزات پزشکی 
و توزیع این تجهیزات با قیمت آزاد در بازار گفت: این درســت اســت 
که تعــدادی از همکاران ما ارز ۴۲00 تومانــی دریافت کردند لذا این 
افراد باید براســاس ضوابط و مقررات، پاسخگوی ارز دولتی که دریافت 

کرده اند باشند.
وی ادامه داد: متاســفانه علی رغم آنکه ما به عنوان اتحادیه مربوطه، 
بارها از دوســتان بانک مرکزی درخواست کرده ایم تا لیست افرادی که 
در صنف مــا ارز دولتی دریافت گرفته اند را اعــالم کنند ولی تاکنون 

چنین اتفاقی نیفتاده است.
فراهانی خاطرنشان کرد: در صورت اعالم لیست دریافت کنندگان ارز 
دولتی برای واردات تجهیزات پزشــکی، ما می توانیم نســبت به قیمت 
عرضه تجهیزات واردشــده با ارز دولتی به بازار کنترل داشــته باشیم 
ولی این کنترل تا زمانی که لیست مذکور به دست ما نرسد امکان پذیر 

نیست.

هشدار بیکاری 10 هزار کارگر با انحصار واردات کره دولتی 
توسط یک شرکت

اطالعات سّری درز کرد؟
در حالــی ارز دولتی کره از خرداد امســال حذف شــده بود که یک 
شــرکت خاص با واردات بیش از 70درصد کره دولتی کشور در کمتر 
از ســه ماه، انحصاری را به نفع خود ایجاد کرده و موجودی کره دولتی 

سایر کارخانه ها رو به اتمام است.
به گزارش تســنیم، در پی حــذف ارز ۴۲00 تومانی واردات کره از 
خردادماه سال جاری،  خبرگزاری تسنیم گزارشی مبنی بر واردات کره 
در دو ماهه ابتدایی ســال به اندازه کل واردات ســال قبل منتشر کرد 
که در آن گزارش، این ســوال مطرح شده بود که برخی از شرکت های 
صنایع لبنی براســاس چه اطالعاتی اقدام به ثبت ســفارش و واردات 
گســترده کره قبل از حــذف ارز دولتی این محصول کرده بودند و این 

اطالعات چگونه به دست آنها رسید.
حال براساس آمار جدید، اطالعات شگفت آور دیگری درباره واردات 
این محصول به دست آمده است. در سه ماه ابتدایی سال جاری حدود 
۴۲ هزار تن کره به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۶۹۳ هزار دالر به کشور وارد 
شده است، در حالی که کل واردات این محصول در سال گذشته حدود 

۳۳ هزار تن به ارزش ۲۱۴ میلیون و ۳0 هزار دالر بوده است.
ماجراجایی جالب تر می شــود که حدود ۳۱ هزار تن از ۴۲ هزار تن 
کره واردشــده در سال جاری توسط یک شرکت وارد شده که سواالت 

زیادی را در ذهن ایجاد می کند.

اخبـــار

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت هم اکنون قیمت هر کیلو 
دام ســبک بــا وزن پایین ۳۹ تا ۴0 هزار تومــان و دام با وزن باال ۳7 تا 
۳۸ هزار تومان بوده که در مقایســه با هفته اخیر یک هزار و ۵00 تومان 

کاهش داشته است.
منصور پوریان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از استمرار افت 
قیمت دام در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو دام سبک با 
وزن پاییــن ۳۹ تا ۴0 هزار تومان و دام با وزن باال ۳7 تا ۳۸ هزار تومان 
بــوده که در مقایســه با هفته اخیر یک هزار تا یــک هزار و ۵00 تومان 

کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه قیمت دام سنگین کماکان روبه کاهش است، بیان 
کرد: در حال حاضر ترافیک دام ســنگین در دامداری ها باالست و هرچه 
ســرمای هوا زیادتر می شود، احتمال شیوع بیماری افزایش می یابد که از 

این رو باید تدابیری برای کاهش ترافیک دام اندیشیده شود.
پوریان با تاکید بر خروج انباشت دام در دامداری ها بیان کرد: انباشتگی 
دام سبک و سنگین در واحد های دامداری به حدی باالست که با افزایش 
وزن دام بــه بیش از ۶0 تا ۶۲ کیلوگــرم باید تمهیداتی، برای خروج آن 

اندیشیده شود.
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ادامه داد: با توجه به زایش های 

پاییز و افزایش جمعیت دام ســبک روند کاهشی قیمت استمرار خواهد 
داشت، از این رو سیاستی درخصوص صادرات باید اتخاذ شود تا دامداران 

از حیث کاهش قیمت متضرر نشوند.
بــه گفته وی، با توجــه به ازدیاد عرضه دام در برابــر تقاضا قیمت در 
مقایسه با ماه های اخیر اُفت محسوسی داشته که این امر در بازار گوشت 

بی تاثیر نبوده است.
پوریان در پایان با اشــاره به اینکه کمبودی در بخش گوشــت نداریم، 
تصریح کرد: با توجه به شــرایط مســاعد عرضه و تولید دام پاییز انتظار 

می رود که قیمت گوشت به نرخ منطقی خود در بازار برسد.

استمرار کاهش قیمت دام در بازار

کمبودی در عرضه گوشت وجود ندارد

رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت بیش از ۱۳ 
هزار و ۹00 واحد صنایع غذایی از ســازمان غذا و داروی ایران مجوز 

دریافت کرده اند و بیشترین نظارت بر آنها وجود دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاوه زرگران با اشاره به مشارکت 
باالی صنایع غذایی ایران در برنامه کاهش مصرف نمک، شکر و چربی 
در محصــوالت صنایع غذایــی، کاهش مصرف آنها توســط مردم را 
مســتلزم تمرکز بر فرهنگ سازی و آشنایی اقشار مختلف با مخاطرات 

مصرف باالی مواد غذایی پرنمک، چرب و با قند باال دانست.
رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به گزارش 
ســازمان خوار و بار و کشــاورزی ملل متحد از گسترش گرسنگی در 
جهان، بیان کرد: فائو روند گرسنگی در جهان را صعودی اعالم کرده؛ 
به طوری که تعداد افراد گرســنه جهان از ۸۱۱ میلیون نفر در ســال 
۲0۱7 به ۸۲0 میلیون نفر در سال ۲0۱۸ میالدی افزایش یافته است 
که این امر، نشان دهنده لزوم بازنگری در رویکرد مبارزه با فقر غذایی 

و گرسنگی در جهان است.
زرگران با اشــاره به اینکــه آمار رو به افزایش گرســنگی اغلب در 
کشــور های با درآمد متوسط و کشــور هایی که رشد اقتصادی در آنها 

متوقف شده است گزارش شده، تشریح کرد: نابرابری درآمدی در اغلب 
کشــور هایی که با مشکل گســترش فقر و گرسنگی دست به گریبان 
هستند، در حال افزایش اســت؛ به طوری که مواجهه با شرایط رکود 

اقتصادی را برای فقرا سخت تر از گذشته کرده است.
او در ادامه با اشــاره به آمار ۶70 میلیون نفری سازمان خوار و بار و 
کشــاورزی ملل متحد از تعداد افراد بالغ چاق در جهان تصریح کرد: 
ترکیبی از رژیم های غذایی ناســالم و بی تحرکی نرخ ابتال به چاقی در 
جهان را نه تنها در کشور های توسعه یافته، بلکه در کشور های کم درآمد 
نیز افزایش داده اســت؛ به طوری که چاقی و گرسنگی توامان در این 

کشور ها به چشم می خورد.
دبیــرکل کانــون انجمن های صنایع غذایــی ایران با بیــان اینکه 
شهرنشــینی تاثیرات قابل توجهی بر عادات غذایی مردم جهان داشته 
اســت، تصریح کرد: مــردم امروز زمان کمتری را بــرای آماده کردن 
غذا در خانه صــرف می کنند و از رژیم های غذایــی عمدتا فیبردار و 
گیاهی به سمت رژیم های سرشار از شکر، چربی، نمک، گوشت و سایر 

محصوالت حیوانی روی آورده اند.
او رژیم هــای غذایــی ناســالم را مهمترین عامل ریســک ابتال به 

بیماری هــای غیرواگیردار، چون بیماری های قلبی و عروقی اعالم کرد 
و گفت: در کشور های مختلف برنامه های متعددی برای کنترل عوامل 
ریســک ابتال به بیماری های غیرواگیردار به اجرا گذاشته شده است و 
در کشــور ما نیز به پیروی از ســازمان جهانی بهداشت برنامه کاهش 

میزان نمک، چربی و شکر در فرآورده های غذایی اجرا شده است.
زرگــران با تاکید بر مشــارکت باالی صنایع غذایــی ایران با برنامه 
کاهش میزان نمک، شکر و چربی در فرآورده های غذایی، کاهش اسید 
چرب ترانس مارگارین ســفره از ۱0 بــه ۲درصد، کاهش میزان نمک 
در رب گوجــه فرنگــی از ۲ به ۱.۵درصد و کاهــش ۱0درصدی قند 
نوشــابه های گازدار را از نمونه های اجرای این برنامه در صنایع غذایی 

ایران برشمرد.
او همچنین با بیان اینکه صنایع غذایی ایران در ارتباط با اســتفاده 
از برچسب نشانگر های رنگی تغذیه ای در محصوالت تولیدی بیشترین 
همراهی را با سیاســت گذاران بخش ســالمت کشــور داشته است، 
استفاده از ریزمغذی ها، چون ویتامین های آ و دی، روی، آهن و اسید 
فولینک در محصوالت صنایع غذایی را از اقدامات صنایع غذایی ایران 

در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه اعالم کرد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران از افزایش 
یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد.

ناصر نبی پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش یک 
هزار تومانی نرخ تخم مرغ نســبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و 
گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 7 هزار 
و ۶00 تا 7 هزار و 700 تومان معادل شــانه ای ۱۵ هزار و ۲00 تا ۱۵ 

هزار و ۳00 تومان است.
وی پایــان محرم و صفر و ازدیاد تقاضا همزمان با برگزاری مراســم 
عروســی و جشن ها، رونق صادرات به افغانستان و آغاز مجدد صادرات 

به عراق را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اعالم کرد.
نبی    پور ادامه داد: ســازمان حمایت قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ 
برای مصرف    کننده را ۸ هزار و ۹00 تومان معادل شــانه ای ۱7 هزار و 

۸00 تومان اعالم کرده است که نرخ فعلی بازار با این قیمت همخوانی 
دارد. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار قیمت مصوب هر کیلو 
تخم مــرغ درب مرغداری را 7 هــزار و 7۴0 تومان اعالم کرد و گفت: 
قیمت کنونی تخم مرغ درب مرغداری بیانگر خروج مرغداران از حاشیه 
زیان اســت، اما زیان شش ماه گذشــته آنها به شدت وحشتناک بوده 
اســت چراکه هر کیلو تخم مرغ به طور متوســط با نرخ ۵ هزار و 700 
تومان در بازار فروخته می شــد که این نرخ بــا قیمت مصوب ۲ هزار 

تومان فاصله دارد.
وی دربــاره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار تا 
پایان شــهریور ۱۴ هزار تن تخم مرغ به بازار های هدف صادر شده که 
با احتســاب ماه های مهر و آبان میزان صــادرات حداکثر ۱7 هزار تن 

خواهد بود.

نبی پور ادامه داد: با توجه به مشــکل کمبود تخم مرغ در پاکستان و 
اوکراین، عراق یک هفته ای اســت که برای تامین نیاز خود به سمت 

ایران آمده است.
این مقام مســئول تولید روزانه تخم مــرغ را باالی ۲ هزار و ۸00 تا 
۲ هزار و ۹00 تن اعالم کرد و افزود: با احتســاب مصرف داخل روزانه 
۲۵0 تــا ۲70 تن از این میزان مازاد بر نیاز کشــور بوده که زمینه را 

برای زیان مرغداران در بازار فراهم کرده است.
رئیس هیأت مدیریه اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران در پایان 
با بیان اینکه تاکنون گزارشــی از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
نداشتیم، تصریح کرد: هم اکنون تنها مسئله مرغداران قیمت تخم مرغ 
اســت چراکه آنها در ماه های اخیر به طور متوسط در فروش هر کیلو 

تخم مرغ ۲ هزار تومان متضرر شدند.

صدور مجوز برای 13 هزار واحد صنایع غذایی

تخم مرغ گران شد

قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ 1۷ هزار و 800 تومان

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

فروش سنتی برای بازار تایر ایران 
مناسب تر از فروش اینترنتی است

رئیس انجمن صنفی صنعت تایــر ایران اعالم می کند که هر 
یک از روش های فروش اینترنتی یا ســنتی مزایا و معایبی دارد 
اما در حال حاضر همچنان فروش ســنتی برای بازار تایر کشور 

بهتر از فروش اینترنتی است.
محمدرضــا تقی گنجی در گفت وگو بــا خبرنگار خبرخودرو، 
درخصوص شــیوه های نوین و ســنتی فروش تایرسازان اظهار 
داشت: تمام تایرسازان کشور هر دو نوع فروش اینترنتی و سنتی 
را دارند. الزم به ذکر اســت که وضعیت حــوزه تایر در ایران به 
گونه ای نیســت که بتوان با فروش اینترنتی تمام محصوالت را 

به فروش رساند.
رئیــس انجمن صنفــی صنعت تایر ایران تصریــح کرد: افراد 
به راحتی می توانند به واحــد صنفی نزدیک محل زندگی خود 
مراجعه و تایر را خرید و تعویض کنند و قیمت ها نیز به وضعیت 
عــادی و قیمت واقعی برگشــته و تفاوت قیمــت وجود ندارد 

بنابراین خرید و فروش اینترنتی توجیه چندانی ندارد.
تقــی گنجی گفت: در حــال حاضر گرانی بیشــتر مربوط به 
تایرهای خارجی و وارداتی اســت؛ لزومی نــدارد که تایر پراید 
از خارج کشــور وارد شــود، این تایــر در کارخانجات داخلی با 
قیمت پایین و مناســب تولید می شــود و حتی اگر قیمت تایر 
ایرانی پراید در بازار کمی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد همچنان قیمتی معادل با 

نصف قیمت تایر خارجی را دارد.
رئیس انجمــن صنفی صنعــت تایر ایران گفــت: هر یک از 
روش هــای فروش اینترنتی یا ســنتی مزایــا و معایبی دارد اما 
به نظر می رسد همچنان فروش ســنتی -یعنی توزیع از طریق 
نمایندگان فروش و الستیک فروشــان داخل شــهر- - بهتر از 

فروش اینترنتی است.
تقی گنجی گفت: یکی از معایب فروش اینترنتی ارســال تایر 
اســت زیرا با سفارشــات محدود و اندک از اقصی نقاط کشور، 
ارســال الستیک به این شــیوه گران تمام می شــود و به صرفه 
نیســت. در حال حاضر فروش به شیوه ســنتی برای بازار تایر 
کشــور مناسب تر اســت و در این راســتا نظارت کافی از سوی 
انجمــن صنفی صنعت تایر ایران و ســازمان حمایت و تعزیرات 
حکومتی و ســازمان بازرســی وجود دارد و امکان تخلف بسیار 

اندک است.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان گفت: التهاب 
بازار تایر از بین رفته و وضعیت این بازار عادی اســت و قیمت ها 
در بازار به غیر از یک ســایز- به قیمت مصوب نزدیک شــده و 
حتــی برخی تایرها با قیمتی کمتــر از قیمت مصوب به فروش 

می رسد.

 جایگاه ها همچنان
در انتظار توزیع بنزین سوپر

رئیس هیــات امنای اتحادیه جایگاه داران ســوخت کشــور 
درخصوص علت کاهش توزیع بنزین سوپر در جایگاه های کشور 
اظهار داشــت چهارمین ماه متوالی اســت که با وجود آمادگی 
نــاوگان و جایگاه ها در توزیع این نوع ســوخت با کمبود آن به 

دلیل عدم تولید و توزیع از سوی پاالیشگاه ها مواجه هستیم.
ولی اهلل محمودی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره 
به کاهش میزان توزیع بنزین ســوپر از ســوی پاالیشگاه اراک 
گفت: میزان تخصیص ســهمیه برای جایگاه های غرب، شــرق 
و جنوب شــرق تهران کم بوده و جنوب تهــران در حد صفر و 

جایگاه های شمال شهر از پوشش دهی کامل برخوردار هستند.
وی با اشــاره به لزوم استفاده خودروهای جدید از بنزین یورو 
۵ و ۶ و سوپر تصریح کرد: در حال حاضر بنزین مصرفی ما یورو 
۴  اســت و بنزین سوپر با کمبود مواجه هستیم. توزیع سوپر در 
شهرستان ها به صفر رسیده و شهرهای بزرگ هم همه جایگاه ها 
و در همه ســاعات این نوع بنزین عرضه نمی شود و دلیل آن به 
کاهش تولید در پاالیشگاه ها برمی گردد با توجه به اینکه مصرف 
بنزین هم افزایش نیافته اســت که برآورد پاالیشــگاه ها افزایش 

تولید بنزین یورو ۴ باشد.
رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور درباره 
علت تفاوت بنزین توزیعی در شــهرهای مختلف کشــور گفت: 
اعالم پاالیشــگاه بر تولید 70 تا ۸0درصدی بنزین یورو ۴ است 
بنابراین در شهرهای کوچک تر که کمتر با مشکالت آلودگی هوا 
مواجه هستند، بنزین یورو۲ و در شهرهای صنعتی و بزرگ نظیر 
تهران، اراک، تبریز، مشــهد، شــیراز و اصفهان ۱00درصد یورو 
۴ استفاده می شــود. محمودی با اشاره به افزایش تعداد دفعات 
سوخت گیری و وجود تراکم در جایگاه ها افزود: آمارها حاکی از 
اســتقبال زیر ۲0درصد از کارت سوخت شخصی به دلیل عدم 
برخورداری و اســتقبال و همچنین افزایش اعتراضات مردمی و 
برخورد با جایگاه داران اســت. وی درباره اخباری مبنی بر عرضه 
کارت ســوخت نامحدود در برخــی جایگاه ها گفت: در روزهای 
ابتدایــی بعضی از کارت هایی که به روز نشــده بودند و با وجود 
سیستم های قدیمی محدودیت۲0 لیتر وجود نداشت اما در حال 

حاضر برای تمام جایگاه ها این محدودیت اعمال شده است.
رئیس هیــات امنای اتحادیه جایگاه داران ســوخت کشــور 
درخصوص احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی در سال 
جاری گفت: با وجود تصویب مجلس، هیات دولت تاکنون اقدامی 
در این زمینه نکرده است تا مردم و جایگاه داران را از سرگردانی 
نجات دهد اما جایگاه ها با همین سیســتم ناقص فرسوده در هر 

صورت از آمادگی الزم برای ارائه خدمات برخوردار است.
محمودی با اشــاره به ارائه گزارشــاتی مبنی بــر بروز برخی 
اشــکاالت در استفاده از کارت ســوخت شخصی گفت: دریافت 
پیام اســتفاده از کارت جایگاه به دلیل عدم به روزســانی کارت 
است که براســاس اطالعیه شــرکت پخش افراد باید به پلیس 
+۱0 مراجعــه کنند که درصد خیلی کمی را دربر می گیرد البته 
حداکثر ظرفیت مصرف برای کارت های شخصی تا ۲۵0 لیتر در 

ماه تعریف شده است.

اکثر این شرکت ها به رغم زیان دهی دارای دارایی های ثابتی مانند امالک 
هستند که خیلی باارزش اســت. این قضیه برای بسیاری جذابیت ایجاد 
می کند که این شرکت ها را بخرند و امالک آن را به فروش رسانند. احتماال 

برای این شرکت ها چنین اتفاقی رخ خواهد داد.
به گزارش پدال نیوز، بحث خصوصی ســازی خودروســازان یا واگذاری 
سهم دولت در خودروسازی ها طی ســال های اخیر و همزمان با توجهی 
که به اصل ۴۴ قانون اساســی شــد، آغاز شــد. طی این سال ها هرچند 
میزان ســهم دولت در خودروسازی ها کمتر و کمتر شد و به زیر ۲0درصد 
رسید، آنچه در این بخش تغییر و کاهشی نداشت، بحث دخالت دولت در 
تصمیم گیری های مربوط به  صنعت  خودرو بوده اســت. هرچند به موجب 
قانــون دولت می تواند تا ۲0درصد از ســهم خود از خودروســازان را نگه 
دارد، ظاهــرا دولت بنا به دالیلی قصد دارد تمام ســهم باقی مانده خود در 

خودروسازان را واگذار کند.
 هرچند بنا به نظر شورای نگهبان و مطابق قانون، مجلس نمی تواند دولت 
را مجبور به فروش ۲0درصد ســهمش در خودروســازی ها کند، اما دولت 
بدون اینکه اجباری در این خصوص داشــته باشــد، در خردادماه امسال 
مصوبه ای را برای واگذاری ســهامش در هیــات عالی واگذاری به تصویب 
رسانده است، اما موضوعی که در این بحث اهمیت دارد، نه سهم دولت در 
خودروسازی ها بلکه دخالت و تصمیم گیری های دولت در این بخش است.

 نفس واگذاری فاقد اهمیت است
 یک کارشناس صنعت  خودرو درخصوص این مطلب که آیا در شرایطی 
که خودروسازان با بدهی های هزاران میلیارد تومانی و زیان انباشته مواجه 
هســتند، واگذاری خودروسازان صحیح اســت یا خیر، می گوید: »نفس 
واگذاری فاقد اهمیت اســت. چراکه دولت اصوال رفتار مدیریتی متفاوتی 
از خودش بروز نمی دهد. یعنی متاســفانه رفتار مدیریتی دولت به گونه ای 

نیست که بگوییم واگذاری امکان پذیر باشد.«

 فربد زاوه با بیان اینکه این واگذاری بیشتر در حد شوآف است و بیشتر از 
این نخواهد بود، اظهار می کند: »این ترس وجود دارد که این واگذاری هم 
محل سوءاستفاده رانتی شود. یعنی باید مواظب بود اتفاقی که در هپکو و 

سایر شرکت ها رخ داده است، در صنعت  خودرو به وجود نیاید.«
 تجربه تلخ اغلب واگذاری های گذشــته و ورشکسته شدن شرکت های 
خصوصی شده باعث شــده است بســیاری فعاالن و کارشناسان صنعت 
 خودرو نسبت به واگذاری خودروسازان ابراز شک و تردید کنند، اما به دلیل 
بزرگ تر بودن مقیاس خودروســازان در صورت بروز چنین اشــتباهاتی، 
اتفاقات جبران ناپذیری رقم خواهد خورد؛ چراکه صنعت  خودرو ســهمی 
۱۸درصدی در کل صنعت کشــور دارد و با وجود کاهش تولیدی که طی 
ســال های گذشته و جاری در این صنعت به وجود آمده، همچنان صنعت 

خودرو اهمیت خود را از دست نداده است.
 امکان سنجی توسعه محصول با خصوصی سازی

 کاهش تولید خودروســازان برای بســیاری از شرکت های فوالدی نیز 
گران تمام می شــود. چراکه در شرایط تحریم، امکان صادرات مازاد تولید 
فوالدســازان بسیار سخت اســت و در صورتی  که تقاضا برای محصوالت 
فوالدی توســط صنایع  خودرو و قطعه کشــورمان کاهش پیدا کند، این 
زنجیره تامین نیز دچار کاهش فروش خواهد شد. بحث دیگر درخصوص 
واگذاری ها مربوط  به پیشــرفت خودروســازی ها بعد از واگذاری اســت؛ 
قطعا واگذاری باید به گونه ای باشــد که پیشــرفت و توسعه محصول در 
خودروســازی ها مورد توجه قرار گیرد. در صورتی  که تغییراتی در صنعت 
 خودرو پــس از این واگذاری ها انجام نشــود، واگذاری یــا عدم واگذاری 

خودروسازان تاثیری در وضعیت صنعت  خودرو نخواهد داشت.
 زاوه درخصــوص اینکــه آیــا واگذاری شــرکت های خودروســاز به 
بخش خصوصی می تواند ســبب توسعه محصوالت در آنها شود، می گوید: 
»در شــرایط فعلی به  نظر نمی رســد خرید ســهام خودروسازان موجب 

پیشــرفت و توسعه محصول شــود، بنابراین به نظر من اینکه فکر کنیم با 
خصوصی سازی اتفاقی در صنعت  خودرو کشورمان رخ خواهد داد، اشتباه 

است.«
 سرنوشت شرکت های زیرمجموعه خودروسازان

 بحث خصوصی ســازی و البته چابک سازی صنعت  خودرو طی ماه های 
گذشــته بســیار داغ بوده و دولت و وزارت صمت بر واگذاری شرکت های 
زیرمجموعه خودروســازان تاکید داشــته اند؛ شــرکت هایی که بررسی 
صورت های مالی بسیاری از آنها نشان از حال ناخوش و زیان سرشار دارد. 
اغلب شرکت های زیرمجموعه خودروسازان زیان ده هستند و واگذاری آنها 
بسیار مشکل است و اصوال سرمایه گذاران رغبتی برای خرید بسیاری از این 

مجموعه ها نشان نمی دهند.
 این کارشناس صنعت  خودرو درخصوص آینده شرکت های زیرمجموعه 
با واگــذاری به  بخش  خصوصــی می گوید: »اکثر این شــرکت ها به رغم 
زیان دهی دارای دارایی های ثابتی همچون امالک هستند که خیلی باارزش 
است. این قضیه برای بسیاری جذابیت ایجاد می کند که این شرکت ها را 
بخرند و امالک آن را به فروش رســانند. احتماال برای این شرکت ها چنین 

اتفاقی رخ خواهد داد.«
 وی می افزاید: »حتی اگر ســاختار این شــرکت ها به طور کامل منحل 
نشــود، دفاتر مرکزی و زمین های باارزش شان به پول تبدیل خواهد شد و 

از بین خواهد رفت.«
 زاوه همچنین درخصوص ســهامداری تودرتوی شرکت های خودروساز 
و اینکه آیا دولت باید در این  زمینه هم تجدیدنظر داشــته باشــد یا خیر 
می گوید: »خیلی وقت پیش دولت باید معامالت ســال ۹0 را باطل اعالم 
می کرد. باطل نکــردن این معامالت و فروش ســهام، قضیه را پیچیده تر 
می کند. به نظرم پیش نیاز هرگونه خصوصی ســازی، ابطال واگذاری سال 

۹0 است.

سرنوشت شرکت های زیرمجموعه در صورت واگذاری خودروسازان چه  خواهد شد؟

در حالــی حذف پرایــد از چرخه تولید بــه زودی وارد فاز اجرایی 
می شود که هنوز برنامه ای پس از توقف تولید پراید برای قطعه سازانی 

که در تولید این خودرو مشارکت دارند، تعریف نشده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بدون شک با حذف پراید 
از چرخه تولید ابهامات زیادی درخصوص سرنوشت قطعه سازان همکار 
بــه وجود خواهد آمد. قطعه ســازانی که تمام ســرمایه خود را صرف 
آماده ســازی خطوط تولید این خودرو کرده اند و حال با تصمیم جدید 
این گروه خودروســازی، این پرسش مطرح می شود که آیا خودروساز 

به آینده این قطعه سازان توجهی خواهد داشت؟
 امید رضایــی، عضو هیات مدیره انجمــن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازی با تاکید بر اینکــه در صورت مطالعه بازار، 
تاثیــرات مثبت توســعه محصول بیشــتر از اثرات منفی آن اســت، 
می گوید: توســعه محصول در دنیا با در نظر گرفتن تمام جوانب انجام 
می شود و حال با مطرح شدن حذف پراید از چرخه تولید، قدیمی بودن 
این خودرو باعث شده بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری انجام شده 
از ســوی خودروســاز بازگشت داده شــود اما نکته مهم این است که 
باید دید ســرمایه گذاری انجام شده از سوی قطعه ساز نیز در سال های 

گذشته، بازگشته یا خیر؟
وی می افزاید: با توجه به فرآینــد طوالنی تخصیص ارز و همچنین 
واردات قطعــات و زیرمجموعه هــا، برخــی از قطعه ســازان به دلیل 
جلوگیری از بروز مشــکل در خطوط تولید خودروســازان نســبت به 

تجمع قطعات اقدام کرده اند که در این شــرایط مشــخص نیست در 
تصمیمی که خودروســاز مبنی بر حــذف پراید گرفته این موضوعات 
دیده شــده یا خیر چراکه رصد و بررسی این موضوع در حیطه اختیار 
و وظایف خودروساز است.  رضایی با بیان اینکه شکی در دستاوردهای 
مثبت توســعه محصول نیســت، ادامه می دهد: به طور قطع هر اندازه 
فناوری های نوین زودتر وارد خطوط تولید خودروســازان شود به طور 
قطع به نفع صنعت خودرو اســت، اما اگر در وضعیت نامساعدی این 
تصمیم گرفته شود، شرایط وخیم خواهد شد بنابراین وقتی در تامین 
قطعات خودروی جاری با مشــکل مواجه هســتیم تغییر خودجوش 
نســبت به تغییر وضعیت جای ریســک دارد اما اگر خودروســاز این 
شــرایط را در نظر بگیرد و فرصت مناســب را برای سوییچ کردن به 
قطعات جدید برای قطعه ســاز در نظر بگیرد شــرایط مساعدی رقم 
خواهــد خورد.  عضو هیــات مدیره انجمن تخصصــی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی تصریح می کند: اما در همین حال نگریستن 
یک طرفه به موضوع می تواند اثرات ســوئی داشته باشد و قطعه سازان 
فعال محدود را از گردونه خارج کند، اما براســاس اخبار رسیده بخش 
قابل توجهــی از قطعات خودروهای جایگزین، قطعاتی اســت که در 
بضاعت قطعه سازان بوده و با دانش فنی موجود امکان جایگزینی آنها 
وجود دارد.   رضایی معتقد است، قطعاتی که بر روی پراید وجود دارد 
را می توان بخش بندی کرد بنابراین بخشــی از قطعات بهبود می یابد 
و در بخش دیگر با ثابت ماندن بخش ســخت افزاری، تنها نرم افزار آن 

تغییر می کند و بخش سوم نیز شامل محصوالت جدیدی است که باید 
از سوی قطعه ساز به تولید برسد که مشکل جدی در این بخش است و 

باید خودروساز طرحی برای این بخش در نظر بگیرد.
وی اظهــار می کند: در صــورت پیش بینی شــرایط تغییر در روند 
تولید خودروها به نفع خودروســاز و قطعه ســاز خواهد بود اما نگرانی 
که هم اکنون در خانواده قطعه سازی به وجود آمده این است که شاید 
خودروســاز شرایط حاد را ندیده باشد که اخذ هرگونه تصمیم در این 

شرایط می تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.
 به گفتــه این فعال صنعت قطعــه، هر کدام از ایــن قطعات وارد 
فرآیند تولید شــوند نیز نیازمند نقدینگی هستند این در حالی  است 
که هم اکنون تولیدکننده در هزینه های جاری خود مانده چه برســد 
برای ســرمایه گذاری محصول جدید، بنابرایــن این دوران گذار و تیغ 
دو لبه نیازمند نگاه ویژه اســت که در صورت توجه دو طرف، موقعیت 
برد-برد خواهد بود در غیر این صورت احتمال دارد خودروساز ناگزیر 
به واردات قطعه شود که در صورت بروز چنین شرایطی، با دست خود 

قطعه سازان محدود را به لبه پرتگاه سوق می دهیم.
 رضایی در پایان با اشــاره به کاهش تعداد خودروهای کف کارخانه 
تاکید می کند که باید به نسبت جمع شدن خودروهای کف، مطالبات 
قطعه ســازان نیز با شیب مالیم پرداخت شود در این شرایط دو طرف 
ترازو یکسان است در غیر این صورت فرآیند ناخوشایندی ایجاد شده 

که قطعه سازان را دلسرد خواهد کرد.

سرنوشت قطعه سازان پس از حذف پراید
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نشســت رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان استان هرمزگان با حضور 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان، ســورنا ستاری 
معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهوری 
در این نشســت توســعه درون زا براساس 
پتانســیل های ســرزمینی و نیروی انسانی 
را از اولویت هــای پیگیری معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری دانست و گفت: 
نیروی انسانی خالق و مستعد  پایه اقتصاد 
دانش بنیان اســت. اســتان هرمــزگان نیز 
ظرفیت های بســیار خوبی در این بخش و 
همچنین به لحاظ سرزمینی به خصوص در 

حوزه دریا دارد.
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری 
دریا را یک منبع بــزرگ برای تولید ثروت 
برشــمرد و بیان کــرد: جهت گیری اقتصاد 

دانش بنیــان در هرمــزگان بایــد دریامحور باشــد و بتوانیم در همه 
عرصه های مربوط به دریا ظرفیت ها را فعال کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین ابراز کرد: رشــد بسیار خوبی را 

در تعداد شــرکت های دانش بنیان استان هرمزگان در سال های اخیر 
شاهد هستیم. شرکت های فناوری که با ایده های خوب خود می توانند 
طرح های مناســبی را برای توسعه کسب و کار و اشتغال در هرمزگان 

اجرا کنند.
ســتاری وجود صنایع بزرگ، معادن و 
توانمندی های گسترده در زمینه اقتصاد 
دریامحور و گردشــگری را عامل تبدیل 
این استان به قطب اقتصاد و تولید کشور 
دانست که این توانمندی ها مزیتی برای 
دانشگاه ها  علمی،  مراکز  گسترده  حضور 
و شــرکت های دانش بنیــان محســوب 

می شود.
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
به حمایت های این معاونت اشــاره کرد و 
گفت:  برج فناوری هرمز در بندرعباس با 
توجه خوب این نهاد راه اندازی شد تا بستر 
مناسبی برای توســعه فعالیت های علمی و فناوری باشد. مجموعه ای 
که امکانات مناسبی را در اختیار شرکت های دانش بنیان و  فعاالن این 

حوزه در هرمزگان قرار می دهد.

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری با اشــاره به اهمیت نقش 
گمــرک جمهوری اســالمی ایــران در فعالیت زیســت بوم نوآوری و 
کارآفرینی گفت فرآیندهای گمرکی با استفاده از نوآوری شرکت های 

دانش بنیان متحول می شود.
به گــزارش پایگاه اطالع  رســانی بنیاد 
ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهوری، در بخشــی 
از ســفر یــک روزه به اســتان هرمزگان 
به مجتمع بندری شــهید رجایی رفت و 
از سیســتم هوشــمند نظارت بر تجارت، 
ســامانه رهگیری پلمب و ســامانه جامع 
گمرکی بنــدر و گمرک شــهید رجایی 

بندرعباس بازدید کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
نقش شــرکت های دانش بنیان در تحول 
فرآیندهــای گمرکی گفــت و ادامه داد: 

تسهیل و تحول فرآیندهای گمرکی به کمک شرکت های دانش بنیان 
محقق می شــود. بعضاً ورود یک شــرکت دانش بنیان می تواند باعث 
صرفه جویی زیادی در امور گمرکی شــود و با پردازش داده و تحلیل 

ریســک های هر محموله وارداتی یا صادراتی، امور گمرکی را سرعت 
بخشید. ستاری، با اشاره به اجرای »سامانه جامع امور گمرکی« توسط 
نیروی جوان و خبره دانشگاه تهران در قالب یک شرکت دانش بنیان، 
ادامه داد: این ســامانه که با همت یک 
گروه جوان به راه افتاده، زمینه ساز ایجاد 
گمرک الکترونیک شد. این سامانه حذف 
فرآیندهای زمان بر و پیچیده کاغذی که 
بعضاً فسادزا بوده است را به ارمغان آورد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با اشاره به تجربه موفق ساخت دستگاه 
ایکس ری کانتینری با تالش یک شرکت 
دانش بنیــان گفت: بــا حمایت مدیران 
گمرک، به زودی شــاهد نصب نخستین 
دســتگاه ایکس ری کانتینری ســاخت 
داخل، در گمرک شهید رجایی خواهیم 

بود.
وی ابــراز امیــدواری کرد همه گمرک های کشــور بــه ایکس ری 
کانتینری ایران ساخت مجهز شوند و ایران در این زمینه به خودکفایی 

برسد.

گمرک با نوآوری دانش بنیان ها متحول می شوداز رونق کارآفرینی با فناوری های حوزه دریا حمایت می شود

شاید شما هم مثل ما چندی پیش، در اتوبان ها و خیابان های شهر 
بزرگ تهران بیلبوردهایی را دیدهاید که با طراحی زیبا و چشــم  نواز، 
شما را به اســتفاده از خدمات جدید الکترونیک بانک  پاسارگاد به نام 

کیپاد، دعوت کرد.
کیپاد، کیف پول همراه پاســارگاد خدمتی نو از بانک  پاسارگاد است 
که با اتکا به توان فنی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و با هدف 

ایجاد تحول در عرصــه پرداخت های 
خرد روزمره، عرضه شده است.

بیلبــورد کیپــاد و شــعار پرداخت 
الکترونیکــی قبض برق بــر روی آن 
مقارن بود با حذف قبض برق کاغذی 
از سوی وزارت نیرو. بانک  پاسارگاد با 
هوشمندی از این فرصت برای معرفی 
خدمات نوین خود استفاده کرده و به 
این ســؤال مردم کــه چگونه با حذف 
قبض برق کاغــذی پرداخت های خود 

را انجام دهند، پاسخ داده  است.
در زمانــی که همه جــا صحبت از 
حذف قبض برق کاغذی اســت کیف 
پــول الکترونیکی کیپاد این مســاله 
را به آســان ترین شــیوه حــل کرده 
تا شــهروندان بتوانند بــا آرامش در 
خانه های خود بنشــینند و قبض برق 

خود را پرداخت کنند.
با  اپلیکیشــن کیپاد  فعلی  نســخه 
قابلیت نصب بر روی تمامی گوشی های 
هوشمند، خدمات متنوعی را ارائه داده 
 است. شما با نصب اپلیکیشن کیپاد در 
تلفن همراه  خود می توانید آسوده و با 
امنیت باال پرداخت های خرد روزانه را 
انجام دهید و قبوض خود را در بستری 
امن به راحتــی پرداخت کنید. برخی 
از خدمــات کیپاد عبارتند از: پرداخت 

الکترونیک عوارض آزادراهی، پرداخت بدهی طرح ترافیک، مشــاهده 
و پرداخت قبض برق، پرداخت ســایر قبوض خدماتی، خرید شــارژ و 
بســته اینترنتی از تمامی اپراتورها، خرید اشتراک تلویزیون اینترنتی 

آیو همراه با تخفیف، انتقال پول به دیگر کاربران و ... .
از دیگر ویژگی های منحصر به فرد کیپاد، انتقال پول در بستری امن 
)تا ســقف ۳0 میلیون ریال به صورت روزانه( و بدون داشــتن شماره 
کارت مقصد و کارمزد اســت. کافی است شماره موبایل فرد موردنظر 
را که مجهز به اپلیکیشــن کیپاد است وارد نمایید تا اعتبار در کسری 
از ثانیه به کیف پول وی واریز شــود. کیپاد برای آن دسته از عزیزانی 
که قصد انتقال اعتبار به حســاب بانکی خــود را دارند نیز تمهیداتی 
ویژه در نظر گرفته اســت، بدین ترتیب که با تعریف شــماره شبا در 

قسمت پروفایل، امکان انتقال اعتبار بدون کارمزد به حساب فرد فراهم 
شــده  اســت.  از دیگر ویژگی های کیپاد که مختص شهروندان عزیز 
شهرهای مشــهد و قزوین است، شارژ کارت شهروندی است که برای 
بهره مندی از این ویژگی می بایست گوشی تلفن همراه دارای سیستم 
عامل اندروید و مجهز به تکنولوژی NFC باشــد. شهروندان این دو 
شــهر بدون نیاز به مراجعه به باجه های شارژ کارت شهروندی، تنها با 
انتخاب این گزینه در اپلیکیشــن و تعیین مبلغ موردنظر و در نهایت 
نزدیک نمودن کارت شــهروندی خود به تلفن همراه، می توانند کارت 

شهروندی خود را شارژ نمایند.
اگر همچنان این سؤال برای شما 
پس از دیدن بیلبوردهای کیپاد در 
سطح شــهر مطرح است که چگونه 
می تــوان از این کیف پــول همراه 
پاسارگاد استفاده کرد به چند نکته 

اشاره می کنیم: 
• برای دانلود کیپاد کافی اســت 
kipod.( بــه وب ســایت کیپــاد
bpi.ir/( و یــا بانک  پاســارگاد )ir
kipod( مراجعه نموده و نســخه 
موردنظر خــود )اندروید و یا آی او 
اس( را دریافت نمایید. ســپس در 
قســمت افزایش موجــودی، کیف 
پول خــود را یکبار شــارژ نموده و 
از خدمــات کیپاد بدون نیاز به وارد 
بانکی  کردن مجدد اطالعات کارت 

استفاده نمایید.
• ســقف مجاز تراکنش )شــارژ( 
کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد(، 
در صورت تطابق کد ملی واردشده 
در پروفایل با مالک سیم کارت، ۳0 
میلیــون ریال به صــورت روزانه و 
ســقف موجودی کیف پول تا مبلغ 
۱00 میلیون ریــال خواهد بود، اما 
در صورتــی که کدملــی در برنامه 
ثبت نشود، ســقف تراکنش روزانه 
مبلــغ ۲ میلیــون ریال و ســقف 
موجودی کیف پول مبلغ ۱0 میلیون ریال است، بنابراین برای استفاده 
بهتر از خدمات کیپاد، کافی اســت در قسمت پروفایل اطالعات خود 

را کامل کنید.
ایــن همه خدمــات نوین در یک اپلیکیشــن معتبر کــه با آخرین 
فناوری هــای نوین بانکداری توســط شــرکت پرداخــت الکترونیک 
پاســارگاد طراحی شده می تواند نیازهای زیادی از شهروندان را پاسخ 
دهد و ضمن صرفه جویی در زمــان و  نظم ذهنی در پرداخت روزانه، 
می تواند نمایشگر خوبی برای میزان هزینه های روزانه هر فرد نیز باشد.

کیپاد فصلی نو در اســتفاده از خدمات بانکداری دیجیتال اســت و 
اســتفاده از آن در پرداخت های خرد روزانه می تواند آرامش بیشتری 

برای شما فراهم کند.

تیم کوک: ایرپاد پرو مکمل ایرپاد است نه جایگزین آن
برخالف گمانه زنی ها، اپل برنامه ای برای جایگزینی ایرپاد با ایرپاد پرو ندارد.

به گزارش زومیت، ایرپاد پرو با ویژگی هایی نظیر حذف صدای مزاحم، حالت شــفافیت 
صدا و قابلیت های دیگر روانه فروشگاه های اپل شده و در دسترس عالقه مندان محصوالت 
این برند محبوب قرار گرفته اســت؛ موضوعی که سبب شد بسیاری ایرپاد پرو را نسخه 
جدید ایرپاد قلمداد کنند. این دیدگاه در حالی مطرح شــده است که به تازگی تیم کوک، 
مدیر اجرایی اپل با آن مخالفت کرده و ایرپاد پرو را مکمل ایرپاد می داند نه جایگزین آن.
به گفته  مدیر اجرایی اپل، این غول سخت افزاری آمریکایی از مجموع فروش محصوالت 
پوشیدنی، خانگی و لوازم جانبی در ســه ماهه چهارم سال 2019 رقمی معادل 6 میلیارد 
و 500 میلیون دالر کســب کرده اســت. کاالهایی نظیر ایرپاد، بیتس و اپل واچ از جمله 
محصوالتی هســتند که این درآمد قابل توجه را نصیب برند محبوب کرده و به گفته  تیم 

کوک، شرکت متبوع وی در زمینه  فروش ایرپاد رکورد جدیدی را ثبت کرده است. کوک 
ضمن ارائه آمارهای مالی سه ماهه چهارم سال 2019 اظهار داشت:

فروش ایرپاد در وضعیت بســیار خوب و رو به رشدی قرار دارد. من پیش بینی می کنم 
که این افزایش فروش شامل سه ماهه مالی فعلی نیز خواهد شد. ما هم اکنون مفتخریم که 
محصول جدیدی را در اختیار آن دسته از مشتریان قرار دادیم که خواهان برخورداری از 
ویژگی حذف صدای مزاحم بودند. آنها هم اکنون می توانند ایرپاد پرو را از فروشــگاه های 

اپل خریداری کنند.
گفتنی اســت، ایرپاد پرو به لحاظ زمان بندی عرضه به بازار نمی تواند در فروش سه ماهه 
مالی فعلی اپل محاســبه شود. این در شرایطی است که مدیر اجرایی اپل معتقد است که 
مالکان ایرپاد نخســتین کسانی خواهند بود که برای خرید ایرپاد پرو اقدام خواهند کرد. 

 کیپاد، فصلی نو در
بهره مندی از خدمات بانکداری دیجیتال است 

دریچــه

دومین رویداد دورهمی از مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی 
به همت مرکز رشــد جهاد دانشگاهی استان اردبیل و شتابدهنده جاویدان با 

محوریت راه های موفقیت در تیم سازی برگزار شد.
به گزارش ایســنا، این رویداد در بخش های متفاوتی شامل اخبار فناوری و 
کارآفرینی توســط محسن پورزارع، توجه به زمان در تیم سازی توسط مهران 
محمدی، بازی خالقیت توسط ساسان جامعی و نسیم عبداهلل پور، دانش ناب 
با موضوع تصمیم گیری توســط سارا نعمتی، کارگاه کسب و کار و فرصت های 
پیش رو توسط رامین عبدی و بررسی بوم تیم دکتر حسین واثقی، گفت وگوی 

انگیزشی شرکت کنندگان و همفکری سمینار برگزار شد.

دومین رویداد کارآفرینی دورهمی در جهاد 
دانشگاهی اردبیل برگزار شد

محمدرضا محمدی
کارشناس کسب و کار

پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی، 
پرداخت بدهی طرح ترافیک، مشاهده و 
پرداخت قبض برق، پرداخت سایر قبوض 
خدماتی، خرید شارژ و بسته اینترنتی از 
تمامی اپراتورها، خرید اشتراک تلویزیون 
اینترنتی آیو همراه با تخفیف، انتقال پول 

به دیگر کاربران و ... از جمله خدمات 
ارائه شده در کیپاد است.

دوشنبه
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رویداد »چکاوک« با هدف آشنایی و آموزش دانشجویان و دانش آموختگان 
علوم انسانی با ادبیات کارآفرینی و ایجاد ارتباط متقابل بین فعالین اقتصادی 
و ایده پــردازان در زمینــه علوم انســانی، برای چهارمین ســال متوالی در 

دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می گردد. این 
رویداد از طریق برگــزاری کارگاه های عمومی 
و تخصصی برگزار می شــود، تا ضمن آشنایی 
با فضای کســب وکار و کارآفرینــی، در قالب 
تیم های مختلف استارت آپی با یکدیگر رقابت 
کنند. به گزارش ایســنا، حدود ۱0 سال است 
کــه واژه اســتارت آپ وارد فضــای کارآفرینی 
ایران شــده است، در این ســال ها شاهد بروز، 
شکل گیری و رشــد بسیاری از آنها بوده ایم که 
در حوزه های مختلف توانستند جایگاه خود را 
در بازار تثبیت کرده، مســیر بسیاری از کسب 
و کارهای ســنتی را تغییر داده و یا راهی نو در 
بــرآورده کردن نیازهای بازار پیــدا کنند و در 

زندگی روزمره افراد جا باز کنند. ازاین رو، با هدف آشــنایی، فرهنگ سازی و 
جذب دانشجویان و دانش آموختگان عالقه مند به تشکیل تیم های کارآفرین 
و ایجاد کسب وکارهای تخصصی در حوزه های مختلف، از تاریخ ۲۱ مهرماه 

۹۸ به مدت یک ماه با مشارکت دادن دانشجویان دیگر دانشگاه های منتخب 
شهر تهران در کنار دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائی، 
فرآیند ثبت نام از عالقه منــدان به حضور در چهارمین دوره رویداد چکاوک 
آغاز شده اســت. الزم به ذکر است چهارمین 
دوره رویداد چکاوک به دلیل تمایل به ارتباط 
بیشتر با کارآفرینان و همراهی بیشتر در مسیر 
توسعه کسب و کار آنها در دو مرحله صورت 
خواهد پدیرفت. مرحله اول که به مدت ســه 
هفتــه از تاریخ ۲۲ آبان تــا ۸ آذرماه ۹۸ در 
دانشکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبائی 
برگزار می شــود طبق روال عــادی دوره های 
پیشین با انتخاب بهترین ارائه به پایان خواهد 
رسید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه عالمه 
طباطبائی، در مرحلــه دوم و در ادامه رویداد 
که در قالب دوره پیش شتابدهی شتابدهنده 
نوین تک خواهد بود تیم ها به مدت ۱0 هفته 
۱0 کارگاه، جلسات منتور شیپ و بررسی خواهند داشت و در پایان رویداد 
در صورت داشتن یا نزدیک شدن به محصول مطابق با معیارهای شتابدهنده 

به دوره شتابدهی نوین تک دعوت خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیســتان و بلوچســتان گفت 
کارفرمایان و تولیدکنندگان اســتان می تواننــد با جذب افراد جویای 
کار از طریــق طــرح مهارت آموزی در محیــط کار واقعی و کارورزی 

دانش آموختگان دانشــگاهی از مشوق های 
این طرح ها بهره مند شوند. 

مهرداد جهاندیده در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا، اظهار داشــت: دولت در حوزه اشتغال 
طرح هایــی را با مســئولیت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در دســت اجرا دارد تا 
فعاالن در این بخش بتوانند با پشتوانه قوی 
ضمن اســتمرار فعالیت خود، زمینه رشــد 

اشتغال زایی را در کشور فراهم سازند.
وی یکــی از ایــن طرح هــا را کارورزی 
دانش آموختــگان دانشــگاهی اعالم کرد و 
این  فارغ التحصیالن دانشــگاهی در  افزود: 
طرح دوره آموزشــی خــود را تحت عنوان 

کارورزی به مدت ســه ماه در واحدهایی که درخواست نیروی کار از 
طریق سامانه کارورزی به ثبت رساندند را می گذرانند و حقوق آنها در 

مدت کارورزی، توسط دولت پرداخت می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیســتان و بلوچســتان تاکید 
کرد: کارفرمایانی هم که پس از پایان دوره آموزشی این افراد را به کار 
گیرند از مزایای معافیت حق بیمه به مدت ۲۱ ماه بهره مند می شــوند 
که با احتســاب دوره کارورزی و معافیت 
بیمه کارفرمایی مجموعا دو ســال لحاظ 

می شود.
وی افزود: مطابق آخرین دســتورالعمل 
اجــرای طــرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشــگاهی، سقف ســنی در اجرای این 
طرح حداکثر ۳۵ ســال تعیین شد تا هر 
فارغ التحصیل دانشگاهی بتواند به راحتی 

جذب بازار کار شود.
محیط  در  مهارت آمــوزی  جهاندیــده 
کســب و کار واقعی را از دیگر طرح های 
حمایتــی دولــت بــرای کارآفرینــان و 
تولیدکنندگان برشــمرد و گفت: در این 
طرح نیز مشوق هایی برای افراد بیکار و کارآفرینان و صاحبان مشاغل 
در نظر گرفته شــده اســت تا با هماهنگــی اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای از آموزش و مهارت در رشته های مرتبط استفاده کنند.

کارفرمایان با بکارگیری افراد جویای کار از حمایت دولت بهره مند می شونددانشگاه عالمه میزبان رویداد تخصصی کارآفرینی در حوزه علوم انسانی

بسیاری از مردم از اینکه شهرها امروزه بسیار گسترش پیدا کرده 
و جمعیت زیادی در آن زندگی می کنند کالفه هستند.

مخصوصاً در تهران این کالفگی بیشتر از شهرهای دیگر مشاهده 
می شــود، چراکه به لحاظ وسعت و جمعیتی که در این شهر وجود 
دارد، تهران را به یک شــهر شــلوغ و پرتردد تبدیل کرده اســت. 
شهروندان باید ساعت های زیادی در ترافیک باشند تا به مقصد خود 
برسند، یا اینکه اوقات زیادی را صرف رفتن از محل زندگی تا محل 

کار خــود کنند، با این 
حال باز هم روز به روز 
جمعیت  افزایش  شاهد 
برای  مردم  مهاجرت  و 
زندگی یا کار به شــهر 
تهران و شهرهای بزرگ 

دیگر هستیم.
ســوال  یک  اینجــا 
می آید  پیش  اساســی 
بزرگ  شهرهای  در  که 
چیزی  چــه  پرتردد  و 
وجــود دارد که روز به 
روز بر تعــداد جمعیت 
می شــود؟  افزوده  آنها 
یک پاســخ این اســت 
شلوغ  شهرهای  در  که 
رونق  بازارها  پرتردد،  و 
بازارها  دارند.  بیشتری 
و کسب و کارها معموالً 
در مکان هایــی رونــق 
عبور  محــل  که  دارند 
و  اســت  مرور مردم  و 
تعداد زیــادی از مردم 
هــر روز از آن محــل 
عبــور می کننــد یا در 
آنجــا زندگی می کنند. 
اســت  دلیل  به همین 
و  کســب  بیشــتر  که 
کارهــا و فروشــگاه ها 
محل  می کنند  ســعی 
فروشــگاه خــود را در 
مرکز شهر یا جایی که 
زیاد  تردد مردم در آن 

است دایر کنند. بنابراین، افرادی که به دنبال این هستند که کسب 
و کار پررونقی داشــته باشند باید محل هایی که تعداد زیادی مردم 

در آن تردد می کنند را انتخاب کنند.
اما ممکن است مشکالتی نیز در پیش پای این افراد وجود داشته 
باشــد و آن هم این اســت که افرادی که تمایل دارند با وســایل 
شــخصی خودشــان به محل خرید آنها مراجعه کنند، با مشــکل 
پارکینگ مواجه شــوند و ترجیح دهند از جای دیگری خرید کنند. 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، یکی از کارهایی که بسیاری 
از مشاغل همچون، صاحبان فروشگاه ها، رستوران ها و فست فودی ها 

انجام می دهند این است که برای محل کسب و کار خود پارکینگ 
مناســبی در نظر می گیرند. در برخی از موارد، قبل از تأسیس یک 

محل خرید یا رستوان به پارکینگ آن فکر می کنند.
از نظــر مشــاوره بازاریابی، این امر در ایران نیــز کم کم در حال 
اجراســت و با بسیاری از فروشــگاه ها یا غذاخوری و رستوران ها یا 
بازارهایی مواجه می شــویم که در آنها محل پارک وسایل نقلیه در 
نظر گرفته شده است. می توان نتیجه گرفت، انتخاب محل مناسب 
برای دایر کردن کسب 
از  یکــی  کار  و 
انتخاب های مهم در هر 

شغلی است.
اگر محل شــما  زیرا 
مناسب باشد، می توانید 
بازار موردنظر خود را به 
راحتی به دست آورید. 
اما در کنار این، باید از 
خالقانه ای  روش هــای 
اســتفاده کنید که این 
برای  شــما  انتخــاب 
مشــتریان نیز راحت تر 
شــود. به این معنا که 
همــواره مشــتریان را 
در نظــر بگیرید و برای 
رفاه حــال آنها و رونق 
کســب  به  بخشــیدن 
و کار خــود اقدامــات 
مناسبی را انجام دهید. 
اوقــات  از  برخــی  در 
به  شرایط  است  ممکن 
گونه ای باشــد که شما 
محل های  در  نتوانیــد 
زمیــن  پررفت وآمــد، 
مناســبی برای طراحی 
محل  بــرای  پارکینگ 
کار و فروشــگاه خــود 

ایجاد کنید .
مواقع  این گونــه  در 
بهتر اســت بخش هایی 
از شــهر کــه هم رفت 
و آمــد زیــادی در آن 
هست و هم به انواع وسیله نقلیه همچون اتوبوس، مترو، تاکسی و . 
. . دسترســی آسان و راحتی وجود دارد را انتخاب کنید. تحقیقاتی 
که در دنیا انجام شــده و تحقیقات مشــابهی که به تازگی در ایران 
نیز انجام شده است اهمیت ترافیک و تردد مردم در رونق بخشیدن 
کســب و کارها و اقتصاد یک محل یا یک شهر را نشان  می دهد. به 
همین دلیل است که حتی شــهرداری ها به فکر راه حل هایی برای 
ســهولت رفت و آمد مردم در محل هایی کــه بازارها و مراکز خرید 

وجود دارند افتاده اند.
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تیم کوک: ایرپاد پرو مکمل ایرپاد است نه جایگزین آن
کوک، شرکت متبوع وی در زمینه  فروش ایرپاد رکورد جدیدی را ثبت کرده است. کوک 

ضمن ارائه آمارهای مالی سه ماهه چهارم سال 2019 اظهار داشت:
فروش ایرپاد در وضعیت بســیار خوب و رو به رشدی قرار دارد. من پیش بینی می کنم 
که این افزایش فروش شامل سه ماهه مالی فعلی نیز خواهد شد. ما هم اکنون مفتخریم که 
محصول جدیدی را در اختیار آن دسته از مشتریان قرار دادیم که خواهان برخورداری از 
ویژگی حذف صدای مزاحم بودند. آنها هم اکنون می توانند ایرپاد پرو را از فروشــگاه های 

اپل خریداری کنند.
گفتنی اســت، ایرپاد پرو به لحاظ زمان بندی عرضه به بازار نمی تواند در فروش سه ماهه 
مالی فعلی اپل محاســبه شود. این در شرایطی است که مدیر اجرایی اپل معتقد است که 
مالکان ایرپاد نخســتین کسانی خواهند بود که برای خرید ایرپاد پرو اقدام خواهند کرد. 

کوک در رابطه با خریداران ایرپاد پرو گفت:
ما بسیار مشتاق هستیم تا ببینیم استقبال مشتریان از این محصول چگونه خواهد بود. 
اما حدس من این اســت که در روزهای نخست عرضه، این مالکان ایرپاد هستند که برای 
خرید ایرپاد پرو مراجعه خواهند کرد تا یک جفت از آن را نیز داشته باشند، خصوصا برای 

زمانی که به ویژگی حذف صدای مزاحم نیاز پیدا می کنند.
نظر مدیر اجرایی اپل در رابطه با مشــتریان این شــرکت که مایل خواهند بود ایرپاد و 
ایرپاد پرو را هم زمان در اختیار داشــته باشــند، جالب به نظر می رسد. اگرچه ایراد پرو 
ویژگی های متفاوتی را نســبت به ایرپاد ارائه می کند، هر دو محصول شباهت های بسیار 
زیادی با یکدیگر داشــته و تقریبا می توان گفت عملکردشان هم پوشانی قابل توجهی با 

یکدیگر دارد.

رابطه مستقیم میزان رفت و آمد مردم با رونق اقتصادی

یادداشـت

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت ایالم گفت صنعت اســتان ایالم 
قدم های اول برای وصل شــدن به صنعت جهانی را برداشــته و در پنج حلقه 

نیز متصل شده است.
یاراله نصیری در نشست آغاز بهره برداری از خدمات سامانه کشوری کسب 
و کار به کســب و کار )ســککوک( اظهار داشــت: با توجه به دغدغه شرکت 
شــهرک های صنعتی درخصوص حمایت از بنگاه های کوچک و بزرگ باید به 

یاری صنایع کوچک شتافت.
وی افزود: صنایع بزرگ و متوســط که دارای تکنولوژی و توانایی تولید در 
منطقه هستند به چرخه تولید استان اضافه شوند و نوید وصل شدن به کسب 

و کار جهانی را به دنبال داشته باشد.

ایالم قدم های اول اتصال به صنعت 
جهانی را برداشته است



روابط عمومی یکی از حوزه های مهم کســب و کار محسوب می شود. 
براســاس آمار موسسه PR News امروزه به ازای هر روزنامه نگار در 
ایاالت متحده شــش کارشناس حرفه ای روابط عمومی وجود دارد. این 
امر به معنای دسترسی گسترده برندها به افراد حرفه ای در زمینه روابط 
عمومی است بنابراین باید ســطح انتظار باالتری از شرکت ها در رابطه 
با اســتفاده از تکنیک های مختلف این حوزه داشــته باشیم. بسیاری از 
کســب و کارها به دلیــل ناتوانی در زمینه برقــراری ارتباط مطلوب با 
مخاطب هدف مشــکالت زیادی را تجربه می کنند. این امر هر کســب 
و کاری را اذیــت خواهد کرد بنابراین باید بــه دنبال راهکارهایی برای 
مدیریت روابط  مختلف برندمان با مشتریان، سرمایه گذارها، دیگر برنده 

و رسانه ها باشیم. 
وقتی کســب و کار ما کوچک و نوپاســت، چالش هــای حوزه روابط 
عمومی تاثیر بیشــتری بر روی آن خواهد داشــت. بدون شک بررسی 
اشــتباهات رایج در حوزه روابط عمومی نقش موثری در بهبود فعالیت 
کسب و کارهای کوچک خواهد داشت. در ادامه این مقاله چهار اشتباه 
رایج حوزه روابط عمومی، به ویژه برای کســب و کارهای کوچک، مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. فقدان پژوهش یا شناخت درست

فروش با استفاده از تماس های تلفنی خشک و بی روح از مدت ها پیش 
به عنوان تکنیکی بی فایده کنار گذاشــته شده است. به طور مشابه، در 
حــوزه روابط عمومی نیز باید برخی از تکنیک های قدیمی و بی فایده را 
کنار گذاشت. ایراد اصلی شیوه فروش تلفنی عدم درک مناسب مخاطب 
از برند ما و همچنین فقدان اطالعات کاربردی فروشــنده ها درباره هر 
کدام از مشتریان اســت. به همین خاطر فرآیند فروش تلفنی به شیوه 

سنتی بیشتر حالت شانسی دارد. 
امروزه در دنیای روابط عمومی بسیاری از برندها بدون پژوهش درباره 
مشتریان یا شناخت درست از آنها اقدام به طراحی استراتژی می کنند. 
ایــن امر در اغلب اوقات موجب برداشــت هایی نظیر »روابط عمومی به 
هیچ دردی نمی خورد« یا »آیا واقعا روابط عمومی تاثیری بر کســب و 
کار دارد؟« نزد مخاطب می شــود. بدون شک عملکرد ضعیف برخی از 
کســب و کارها در حوزه روابط عمومی به معنای ایراد اساســی در این 
حوزه نیست. ما به عنوان افراد حرفه ای در حوزه روابط عمومی با سطح 
عملکردمان اعتبار حوزه کاری خود را تعیین خواهیم کرد بنابراین باید 
پیش از اجرای یک برنامه روابط عمومی نســبت به جمع آوری اطالعات 
و انجام پژوهشی مختصر اقدام کنیم. این امر اطالعات مفیدی در اختیار 
ما قرار می دهد. به این ترتیب وضعیت فعالیت برند ما از ســلطه شانس 

و عوامل پیش بینی ناپذیر رها خواهد شد. 
موفقیت در حوزه روابط عمومی با تقلید از نحوه فعالیت روزنامه نگارها 
امکان پذیر است. شاید این توصیه در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، 
اما من دالیل مناســبی برای این امر دارم. یــک روزنامه نگار به هنگام 
فعالیــت ابتدا تقویم محتوایی برای خود ترســیم می کنــد. این تقویم 

فعالیت روزنامه نگار در طول هفته یا ماه را ســاماندهی خواهد کرد. به 
این ترتیــب خبرنگار موردنظر ما هر روز پیــش از حضور در دفتر کار 
از برنامه روزانه اش آگاهی دقیقی دارد. اســتفاده از تقویم محتوایی در 
حوزه روابط عمومی نیز امکان پذیر اســت. این امر بستگی به توانایی ما 
در زمینه پژوهش پیرامون مخاطب هدف مان اســت. وقتی ما اطالعات 
کاربردی در مورد مخاطب هدف مان داشــته باشیم، سطح شناخت مان 
از آنهــا افزایش خواهد یافت. در نتیجه توان تاثیرگذاری مان نیز به طور 

قابل مالحظه ای افزایش می یابد. 
2. بی توجهی به اشتراک گذاری اخبار تازه

بدون تردید هر کســب و کار به طور مــداوم با اتفاق های تازه مواجه 
می شــود. این مواجهه موجب اتخــاذ تصمیم گیری های مختلف و ادامه 
حیات شــرکت می شــود. یکی از وظایف اصلی حــوزه روابط عمومی 
اطالع رســانی دقیق درباره تغییرات کســب و کار است. به این ترتیب 
ما فرصت کافی برای همراه ســاختن مخاطب با خود را خواهیم داشت. 
امروزه بســیاری از مشــتریان در صورت اطالع از وضعیت شرکت مورد 
عالقه شان انگیزه بیشتری برای همراهی با آنها نشان می دهند. برندهای 
بزرگ به خوبی از این نکته آگاهی دارند. به همین خاطر همیشه اخبار 

تازه  این برندها در سایت رسمی شان درج می شود. 
اشــتباه برخی از برندهای تازه کار تالش بــرای حفظ برخی از اخبار 
مهم کســب و کارشان در داخل شــرکت است. این امر با هدف کاهش 
تاثیرگذاری تغییر جهت های پیش بینی نشــده شرکت بر روی ذهنیت 
مخاطب صورت می گیرد. نکته مهم در اینجا ناتوانی شرکت ها در زمینه 
مخفی ســازی اخبار برای همیشــه اســت. دیر یا زود اخبار مربوط به 
شرکت ها رسانه ای خواهد شد بنابراین بیان آنها از سوی ما تاثیر بهتری 
بر روی مخاطب خواهد داشت. به هر حال هیچ کس عالقه ای به مشاهده 
اخبار مربوط به برند مورد عالقه اش در خبرگزاری های مختلف، پیش از 

اظهارنظر رسمی آن برند، ندارد. 
بدون تردید نحوه انتشــار اخبار از ســوی برند ما اهمیت زیادی دارد 
برخی از اخبار بســیار ســاده و کوتاه هســتند. درعین حال شماری از 
اخبــار مهم و نیازمند تحلیل و توضیح بیشــتر خواهند بود. توصیه من 
در مورد اخبار مهم اطالع رســانی آنها در قالب یک پست وبالگی است. 
پســت وبالگی فضای بیشتری به ما در راستای بیان نکات موردنظرمان 
خواهد داد. اخبار کوتاه نیز باید در قالب یک پســت ســاده و کوتاه در 
سایت اصلی عنوان شود. به این ترتیب اخبار برند ما به طور مناسب در 

دسترس مخاطب قرار خواهد گرفت.
3. عدم ارتباط با رسانه ها

در دنیای امروز رســانه ها نقش مهمــی در بهبود چهره برندها دارند. 
این امر به طور معمول از طریق انجام مصاحبه های اختصاصی و نگارش 
مقاالتی تحلیلی درباره برندها صــورت می گیرد. یکی از ایرادات اصلی 
کسب و کارهای کوچک ناتوانی در ایجاد رابطه مطلوب با رسانه هاست. 
ما باید درک واضحی از مطالب موردنیاز رســانه ها داشته باشیم. به این 
ترتیب با بیان آنها در فرآیند مصاحبه هر دو طرف از همکاری مشترک 
ســود خواهند برد. به هر حال رســانه ها در پــی تولید محتوای جذاب 
برای مخاطب شان هستند. ما نیز در تالش برای جلب نظر دامنه هرچه 

وسیع تری از مخاطب ها هســتیم. بیان مطالب جذاب برای مخاطب به 
تحقــق هر دو هدف موردنظر کمک خواهد کرد. در این زمینه گفت وگو 
با روزنامه نگارها و توجه به توصیه های شــان نقــش موثری دارد. بدون 
شک ما سلیقه مخاطب روزنامه ها را به خوبی نمی دانیم، بنابراین باید از 

تجربه روزنامه نگارها نهایت استفاده را ببریم. 
توصیه من در این بخش تالش برای همکاری با رســانه های تخصصی 
در حوزه کســب و کارمان است. رســانه های تخصصی دارای مخاطب 
خاص هستند. به این ترتیب ما دسترسی بهتری به مخاطب عالقه مند به 
کسب و کارمان خواهیم داشت. خوشبختانه یافتن رسانه های تخصصی 
کار دشواری نیست. جســت وجویی ساده در فضای اینترنت شمار قابل 

توجهی از رسانه های تخصصی را پیش روی ما خواهد گذاشت. 
4. ضرورت برنامه ریزی دقیق و استفاده از اعالمیه رسمی

اگر شما عادت به پژوهش و تحقیق درباره مخاطب و اهمیت طراحی 
برنامه روابط عمومی داشته باشید، چند صد گام از دیگران جلو خواهید 
بود. متاســفانه بسیاری از برندها بدون هرگونه برنامه مشخصی اقدام به 
فعالیت در حوزه روابط عمومــی می کنند. این امر آنها را با چالش های 
بســیار زیادی مواجه می ســازد. به نظر من برنامه ریــزی برای فعالیت 
در حــوزه روابط عمومی ترکیب هنر و علم اســت. در اینجا ما نیازمند 
شناسایی دقیق اهداف مان به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هســتیم. در گام بعد برنامه ما باید سلیقه مخاطب را نیز پوشش دهد. 
بدون شــک گاهی اوقات ما نیازمند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به صورت غیرمســتقیم هســتیم. همکاری نزدیک با اینفلوئنســرها یا 
کارشناس های حرفه ای کســب و کار دسترسی به این هدف را ساده تر 

خواهد کرد. 
برندها در حوزه روابط عمومی دســت به انتظار اعالمیه رســمی نیز 
می زنند. این اعالمیه در راستای بیان نکات مهم کسب و کارمان به طور 
مستقیم برای مخاطب طراحی می شود. ســاختار یک اعالمیه مناسب 
برای تعامل با مخاطب هدف شــامل مقدمه کوتــاه، بیان مطلب اصلی 
به طور شــفاف و تشــکر از مخاطب برای توجه به محتوای اعالمیه مان 
است. این اســتراتژی اغلب به منظور اعالم موضع مستقیم و بی واسطه 
نســبت به اتفاق های مهم روی می دهد بنابراین فقط در مواقع موردنیاز 

از آن استفاده کنید. 
جمع بندی

استفاده کاربردی و هوشــمندانه از روابط عمومی برای توسعه کسب 
و کار امری ضروری محســوب می شــود. مهم ترین گام پیش از فعالیت 
رســمی در ایــن بخش پژوهش و جمــع آوری اطالعات اســت. وقتی 
فعالیــت مــا در حوزه روابط عمومــی همراه با برنامه ای دقیق باشــد، 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب راحت تر خواهد شــد. اشتباه برخی 
از برندها در اینجا تالش برای ســاماندهی بخــش پژوهش همزمان با 
اجرای طرح های روابط عمومی است. بی تردید این امر با شکست مواجه 
خواهد شد. به هر حال ما ابتدا نیازمند اطالعات دقیق هستیم. فقط در 
این صورت امکان ســاماندهی یک طرح روابط عمومی تاثیرگذار فراهم 

خواهد شد. 
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بررسی اقدام کوکاکوال برای ایجاد تحول در حوزه تبلیغات
 کوکاکوال در جست وجوی

آژانس تبلیغاتی خالق

کوکاکوال یکی از غول های عرصه تولید نوشــابه در سراسر جهان 
محســوب می شود. این برند همیشه ایده های جذابی برای تبلیغات 
داشــته است. به همین خاطر اغلب طرفدارهای این برند با عالقه و 
جدیــت خاصی کمپین های مختلــف آن را دنبال می کنند. نگاهی 
کوتــاه به فعالیــت موفق این برنــد در زمینه تولیــد کمپین های 
تبلیغاتی به خوبــی گویای مهارت آنها در این زمینه اســت. یکی 
از نــکات مهم درخصوص فعالیــت تبلیغاتی کوکا کوال همکاری اش 
با آژانس های تبلیغاتی مشــهور است. درست به همین خاطر اغلب 

کمپین های آنها دارای کیفیت بسیار باالیی است. 
به گزارش موسسه »گلوبال برند« کوکاکوال در طول ماه های اخیر 
به دنبال ایجاد ثبات بیشــتر در عرصه برندســازی و یافتن همکار 
تبلیغاتی تازه اســت. در نگاه نخســت این دو هدف در تضاد نسبتا 
آشکاری با یکدیگر هســتند. به هر حال ایجاد ثبات با شرایط الزم 
بــرای یافتن همکار تبلیغاتی تازه هماهنگــی چندانی ندارد. ایجاد 
هماهنگی و تعادل میان این دو هدف متفاوت فقط از برندی مانند 

کوکاکوال برخواهد آمد.
وقتی برندی مانند کوکا کوال در پــی یافتن آژانس تبلیغاتی تازه 
برای همکاری باشــد، رقابت گســترده آژانس هــای مختلف برای 
جلب نظر این غول دنیای تولید نوشــابه طبیعی خواهد بود. هدف 
اصلــی کوکاکوال از این اقدام ایجاد حــال و هوایی تازه و جذاب تر 
در کمپین های تبلیغاتی اش است. براســاس ارزیابی تیم مدیریتی 
این برنــد کمپین های تبلیغاتی فعلی کوکاکوال حالت تکراری برای 
مخاطب یافته اســت، بنابراین بازســازی الگوی تبلیغاتی و یافتن 
ایده های تازه در دستور کار قرار گرفته است. نکته مهم در این میان 
احســاس نیاز کوکاکوال برای همکاری با آژانس تبلیغاتی جدیدی 
اســت. به این ترتیب فرصت ایده پردازی خالق و تولید کمپین های 

تبلیغاتی جذاب به صورت کاربردی فراهم خواهد شد. 
کوکاکوال ســه ســال پیش در جریان رونمایی از کمپین »طعم 
احساســات« از جهت گیــری اش بــرای تغییــر الگــوی بازاریابی 
و تبلیغاتــی اش خبــر داد. این فرآیند تا به حــال به نتیجه قطعی 
نرســیده است. براساس گزارش موسســه گلوبال برند در طول سه 
ســال اخیر کوکاکوال در حال کار بر روی ســاختارهای بازاریابی و 
تبلیغاتی اش بوده اســت. این امر شامل استخدام تیم های بازاریابی 
تازه و تغییر مســئوالن بخش تبلیغات است. به این ترتیب شرایط 
برای تولید کمپین هایی کامال متفاوت آماده شــده است. گام نهایی 
در این فرآیند همکاری با یک یا چند آژانس تبلیغاتی خالق است. 
نکته مهم مدنظر کوکاکوال خالقیت و نوآوری آژانس موردنظر است. 
مدیران کوکاکــوال بر روی تولید محتوای تبلیغاتی به کلی متفاوت 
و دارای المان هــای نوآورانه تمرکز دارند. به همین خاطر همکاری 
با آژانس های رایج و عادی از دستور کار این برند خارج شده است. 
نکته جالب در مورد تجربه ســه ســال اخیر کوکاکوال همکاری 
با چهار آژانس تبلیغاتی مختلف اســت. آژانس هــای بزرگی نظیر 
مرسدس مک کان، سانتو، راشمور و آگیلوی و ماتر همکارهای اخیر 
کوکاکوال محسوب می شوند. تجربه همکاری با این برندهای بزرگ 
کوکاکوال را به ســوی همکاری با آژانس های تازه تر هدایت کرد. در 
واقع کوکاکوال از روند جاری در دنیای تبلیغات رضایت ندارد. دلیل 
این امر تالش کوکاکوال برای ایجاد تحول اساسی در حوزه بازاریابی 
و تبلیغات با هدف جلب توجه دامنه وســیعی از مخاطب های هدف 
اســت. به این ترتیب کوکاکوال توان رقابت بسیار بیشتری با رقیب 
اصلی خود یعنی پپســی را خواهد داشت. پپسی در طول سال های 
اخیر به طور قابل توجهی در زمینه تبلیغات عملکرد مناســبی ارائه 
کرده اســت. همین امر موجب نگرانی مدیران کوکاکوال شده است، 
بنابراین تالش برای ایجاد تحول عمیق در فرآیند فعالیت کوکاکوال 

امر دور از انتظاری نخواهد بود. 
یکــی از تغییرات تــازه فعالیــت کوکاکوال در حــوزه تبلیغات 
جهت گیری این برند به سوی اســتفاده دوباره از تبلیغات محیطی 
در مقیاس وســیع است. امروزه در اروپا و آمریکای شمالی بار دیگر 
بیلبوردهــا و تبلیغــات محیطی برند کوکاکوال به طور چشــمگیر 

مشاهده می شود. 
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تولید محتوای بازاریابی اهمیت زیادی برای توسعه کسب و کار برندها 
دارد. امروزه هر شــرکت شیوه و ابزار متفاوتی برای تولید محتوا به کار 
می گیرد. نتیجه این امر رویارویی مخاطب با تنوع گسترده ای از محتوای 
بازاریابی است. بدون شک هدف نهایی از تولید محتوای بازاریابی جلب 
نظر مخاطب و دســتیابی به اهــداف برندمان اســت. برخی از اهداف 
مهم در این زمینه شــامل تعامل نزدیک با مخاطب، فروش محصوالت 
بیشــتر یا معرفی سری تازه محصوالت است. نکته مهم در اینجا تفاوت 
نتیجه بخشــی الگوهای مختلف بازاریابی شرکت هاست. به همین خاطر 
در نهایت فقط برخی از شرکت ها موفق به جلب نظر مخاطب می شوند. 
نخستین گام در راســتای تولید محتوای جذاب برای مخاطب ایجاد 
تیم بازاریابی است. در این زمینه کارشــناس ها نظرات مختلفی دارند. 
بــه همین خاطر برندها در عمل تیم های بازاریابی متفاوتی از هم ایجاد 
می کنند. در اینجا نیز فقط برخی از برندها در زمینه ســاماندهی بهینه 
تیم بازاریابی موفقیت به دست می آورند. هدف اصلی این مقاله بررسی 
شیوه های ســاماندهی تیم بازاریابی کارآمد است. به این ترتیب امکان 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب فراهم خواهد شــد. پیشفرض اصلی 
در اینجا اهمیت اعضای تیم بازاریابی اســت. بدون شــک هیچ برندی 
بدون اســتفاده از بازاریاب های حرفه ای تــوان تولید محتوای جذاب و 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب را نخواهد داشت. 
اعضای اصلی تیم تولید محتوا

تولیــد محتوا فرآیندی انفرادی نیســت. این نکته از اهمیت بســیار 
زیادی برخوردار است. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها در تالش برای 
ساماندهی فرآیند تولید محتوای شان با استفاده از یک بازاریاب هستند. 
این امر فشــار و انتظارات زیادی بر روی فــرد موردنظر ایجاد می کند. 
اغلب نیز در پایان نتیجه دلخواه برندها حاصل نمی شــود. بدون شــک 
وقتی از ضرورت اســتفاده از اعضای مختلف برای تیم بازاریابی صحبت 
می کنیــم، برندها به دنبال دلیل قانع کننده خواهند بود. پاســخ من بر 
روی مهارت های مختلف موردنیاز برای ســاماندهی فرآیند تولید محتوا 
تاکیــد دارد. بی تردید یک فــرد توان رفع تمام نیازهــای ما در زمینه 
مهارت هــای مدنظر را ندارد. به همین خاطر باید از اعضای مختلفی در 

فرآیند بازاریابی استفاده کرد. 
یکی از حساســیت های عجیب برندها مربوط به حضور تمام اعضای 
تیم بازاریابی در دفتر کار است. بدون شک حضور کارمندان در کنار هم 
ارتباط آنها را ســرعت خواهد داد با این حال امروزه دنیای تکنولوژی و 
بالطبع کســب و کار دستخوش تغییر و تحول بسیار زیادی شده است، 
بنابراین شــاید مانند گذشته نیاز به حضور تمام کارمندان در دفتر برند 

احساس نشود. 
بی تردیــد هر برنــدی نیازمنــد تیــم بازاریابی هماهنــگ و دارای 
مهارت های متنوع است. همانطور که اشاره شد، مهارت های مختلف در 
عمل نیازمند افراد مختلفی است. نکته مهم در اینجا انتخاب افراد دارای 
مهارت های مختلف و موردنیاز برندمان است. متاسفانه بسیاری از برندها 
در عمل افرادی با مهارت های مشابه را گردهم جمع می کنند، بنابراین 
مشــاهده ناتوانی برندهای مختلف در زمینه پیشبرد مطلوب طرح های 
بازاریابی شــان چندان عجیب نخواهد بود. من در ادامه به بررسی چهار 
عضو اصلی هر تیم بازاریابی اشــاره خواهم کــرد. به این ترتیب امکان 
شــناخت افراد مناسب برای تیم بازاریابی برندمان و همکاری سازنده با 

آنها فراهم خواهد شد. 
1. کارشناس کسب و کار

تولیــد ارزش در صنعت بازاریابی اهمیت بســیار زیادی دارد. امروزه 
کمپین های بازاریابی مختلفی در ســطح جهان تولید و اجرا می شــود. 
نکته مهم درخصوص اغلب این کمپین ها ناتوانی در جلب نظر مخاطب 
است. اگر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هستیم، باید شیوه های خالقانه 
و تازه ای به کار ببریم. این امر نیازمند تولید ارزش است. توجه مخاطب 
فقط به محتوای ارزشمند جلب می شود. چالش اصلی برندها در زمینه 
تولید محتوا انتخاب ارزش مناســب برای تولید محتوا حول آن اســت. 
توصیه من در اینجا همکاری با یک کارشــناس کســب و کار به منظور 
ارزیابی دقیق و به روز رســانی اطالعات مان در مورد شــرایط کســب و 
کارمان است. به این ترتیب فرآیند انتخاب ارزش مناسب برای برندمان 

با سهولت بیشتری انجام می شود. 
نکته مهم درخصوص همکاری با کارشــناس کسب و کار عدم نیاز به 
استخدامش است. فرد موردنظر حتی نیاز به حضور در دفتر کار شرکت 
نیز ندارد. ما به هنگام نیاز از طریق تماس تلفنی یا ایمیل امکان کسب 
اطالعات موردنظرمان را خواهیم داشــت بنابراین نیازی به صرف هزینه 

باال برای همکاری با کارشناس های کسب و کار نخواهد بود. 
2. طراح استراتژی محتوایی

یک طراح اســتراتژی محتوایی به طــور تخصصی در زمینه بازاریابی 
فعالیت دارد. مســئولیت اصلی این فرد در حوزه پژوهش و جمع آوری 
اطالعات موردنیاز تیم بازاریابی است. امروزه کمپین های موفق از برنامه 
و اســتراتژی حرفه ای ســود می برند. بی تردید فعالیت بدون برنامه در 
دنیــای کســب و کار نتیجه مطلوبی در پی ندارد. بــه همین خاطر ما 
همیشه باید برنامه ای دقیق برای جلب نظر مخاطب هدف داشته باشیم. 
تفاوت اصلی اســتراتژی محتوایی با ایده بازاریابی در ماهیت کلی آن 
است. به این ترتیب تمام فعالیت های بازاریابی ما باید براساس استراتژی 
مرکزی مان ساماندهی شود. اشتباه اصلی در اینجا تالش برخی از برندها 
برای تعریف چند اســتراتژی در کنار هم است. این امر در عمل موجب 
تولید محتواهای متضاد با هم می شــود. تاثیرگذاری محتوای بازاریابی 
فقط در صورت پیوســتگی منطقی آنها با یکدیگر افزایش خواهد یافت 
بنابراین با طراحی اســتراتژی های مختلف فقط شــانس برندمان برای 

جلب نظر مخاطب کاهش خواهد یافت. 
طراح اســتراتژی بازاریابی باید ارتباط نزدیکی با ســایر اعضای تیم 
داشــته باشــد. به همین خاطــر وی باید عضو دائمی برندمان باشــد. 
اســتخدام وی و اطمینان از حضورش در تیم بازاریابی اهمیت بســیار 
زیادی دارد. مهم ترین همکاری های طراحی اســتراتژی با دیگر اعضای 
تیم بازاریابی در زمینه مدیریت ســئو، طراحی ارزش های مرکزی برند 

در حوزه بازاریابی و انتخاب شعارهای تبلیغاتی صورت خواهد گرفت. 
3. ویراستار و نویسنده

محتوای بازاریابی ما باید در قالب متن یا ســایر الگوهای رایج منتشر 
شــود. به همین خاطر حضور دست کم یک نویســنده حرفه ای در تیم 
بازاریابی اهمیت دارد. امروزه مخاطب هدف برندها در کسب و کارهای 
مختلف تمایل بیشتری به مشاهده محتوای متنی در کنار تصاویر جذاب 
دارند. به همین خاطر نویســنده های حرفه ای در حوزه بازاریابی به طور 
معمــول مهارت مطلوبی در زمینه طراحــی گرافیک نیز دارند. این امر 
آنها را در زمینه تولید طرح های گرافیکی برای متن شان توانا می سازد. 
اگرچه نویسنده یکی از اعضای سنتی تیم بازاریابی محسوب می شود، 
امــا در طول ســال های اخیر وظیفــه این عضو قدیمی بــه طور کلی 

دســتخوش تغییر شده است. امروزه نویسنده تیم بازاریابی باید مهارت 
مناسبی در زمینه کنار هم قرار دادن محتوای مختلف داشته باشد. این 
امــر به معنای جمع بندی نتیجه فعالیت اعضای مختلف تیم بازاریابی و 

انتشار محتوایی جذاب خواهد بود. 
پس از اســتخدام نویسنده مناسب باید به سراغ ویراستار رفت. بدون 
تردید محتوای بازاریابی ما پیش از انتشار رسمی باید مورد بازبینی قرار 
گیرد. این امر نیازمند اســتفاده از ویراســتاری حرفه ای است. برندهای 
بزرگ دارای چند ویراســتار اصلی هستند با این حال برندهای کوچک 
و دارای بودجــه محدود بــه همکاری با یک ویراســتار اکتفا می کنند. 
فرآیند ویراســتاری محتوای بازاریابی شامل دو مرحله است. در مرحله 
نخســت ایرادهای محتوایی مدنظر قرار می گیرد. این امر شامل اصالح 
اطالعات غلط و کاربرد نادرســت اصطالح های تخصصی اســت. مرحله 
دوم به اصالح اشــتباه های مربوط به دســتور زبان و ســاختار جمله ها 
مربوط می شــود. به این ترتیب برند مــا محتوایی جذاب برای مخاطب 
هدف تولید خواهد کرد. بی تردید مشــاهده اشتباه مفهومی و ساختاری 
در محتوای بازاریابی یک برند موجب دلســردی مخاطب از ادامه توجه 

به آن خواهد شود. 
4. طراح استراتژی سئو

اطمینــان از نمایش محتوای بازاریابی به دامنه وســیعی از مخاطب 
هــدف اهمیت بســیار زیادی دارد. این امر به طــور تخصصی در دایره 
وظایف طراحی اســتراتژی ســئو قرار دارد. اصطالح مدیریت ســئو به 
کاربرد شــیوه های مختلف در راســتای بهبود رتبه لینک سایت مان در 
موتورهای جســت وجو مانند گوگل اشــاره دارد. بــه هر حال محتوای 
بازاریابی هر بردی در سایت رســمی اش نیز منتشر می شود. به همین 
خاطر بایــد توجه ویژه ای به بهبود رتبه لینک محتوای بازاریابی مان در 
طبقه بندی جست وجوهای گوگل داشته باشیم. بدون تردید موتورهای 
جســت وجوی بسیار زیادی در دنیا وجود دارد، اما گوگل از نظر شهرت 
مهم ترین آنها محسوب می شــود. به همین خاطر تمرکز صرف بر روی 

گوگل کافی به نظر می رسد. 
طراح اســتراتژی سئو بیشــتری تعامل با دیگر اعضای تیم بازاریابی 
را خواهد داشــت. دلیل این امر ضــرورت یادآوری نکات مهم در زمینه 
تکنیک های مدیریت ســئو به اعضای مختلف است. فقط در این صورت 
محتوای نهایی مــا با الگوریتم طبقه بندی محتــوای گوگل هماهنگی 

مناسبی خواهد داشت. 
اهمیت ساماندهی تیم مناسب برای برندمان

امروزه دو راهکار اصلی برای ساماندهی تیم های بازاریابی و تولید محتوا 
وجود دارد. راهکار نخست شامل همکاری با افراد متخصص در چهار زمینه 
مورد بحث این مقاله بدون استخدام شــان اســت. مزیت اصلی این شیوه 
کاهش چشــمگیر هزینه های شــرکت خواهد بود. بدون تردید این شیوه 
ایرادهای خاص خود را نیز دارد. ایراد اصل در اینجا کاهش کیفیت محتوای 
تولیدی برندمان به دلیل ماهیت فعالیت دور از هم اعضای تیم است. راهکار 
بعدی شــامل گردآوری اعضای موردنیاز و حضور دست کم نیمی از آنها در 
دفتر کار اســت. این امر هماهنگی میان اعضای شرکت را افزایش خواهد 
داد. بی تردید افزایش هماهنگی میان اعضای شــرکت به بهترین شیوه در 
کیفیت نهایی محتوای بازاریابی برندمان مشــاهده خواهد شد. اگرچه در 
پایان انتخاب به عهده شما خواهد بود، اما تاکید من بر روی ساماندهی تیم 
بازاریابی براساس الگوی دوم است. مزیت های آشکار این شیوه به طور کامل 

هزینه های جانبی اش را جبران خواهد کرد. 
marketingprofs :منبع

چگونه از محتواهای خود محافظت کنیم 
راهکارهای جلوگیری از سرقت محتوا

در حــال حاضر همگان نیاز به محتوا داشــته و طرفدار جدی آن 
محســوب می شــوند. علت این امر به این خاطر است که محتوا به 
ارزشــمندترین اقدام در زمینه بازاریابی تبدیل شــده است. اگرچه 
برندهــا و افراد بســیاری در این زمینه فعالیــت دارند، با این حال 
برخی از افراد ســودجو اقدام به سوءاستفاده از مطالب شما کرده و 
به اصطالح آنها را سرقت می کنند. بدون شک این امر باعث خواهد 
شد تا بودجه و زمان صرف شده توسط شما، برای فردی دیگر مورد 
استفاده قرار گیرد. اگرچه ممکن است در ابتدا تصور کنید که ایجاد 
امنیت در فضای اینترنت عمال غیرممکن است، با این حال واقعیت 
این است که امکان انجام این کار با سهولت بسیار باالیی وجود دارد 
با این حال ناآگاهی در این زمینه باعث می شود تا بسیاری از افراد، 
ســرقت رفتن اطالعات خود را به عنوان یــک واقعیت قبول کرده و 
تالشــی برای جلوگیری از آن نداشته باشند. با توجه به توضیحات 

ارائه شده، در ادامه به بررسی پنج اقدام منتخب خواهیم پرداخت. 
1-یک سبک خاص برای خود داشته باشید 

این امر که یک شبکه خاص برای خود داشته باشید، باعث خواهد 
شــد تا همگان به سرعت تعلق آن به شــما را تشخیص دهند. این 
امر درســت به مانند یک فیلمساز صاحب سبک است که هر فردی 
می تواند سریعا ســاخته او را از میان گزینه های متعدد، پیدا کند. 
به همین خاطر شما نیز باید در تالش برای چنین اقدامی باشید، با 
این حال این امر اقدامی یک شبه نبوده و الزم است تا برای رسیدن 
به چنین مرحله ای، تمرین کافی را داشــته باشید. به عنوان نکته 
پایانی توصیه می  شــود تا به دنبال استفاده از کلمات مخصوص به 
خود نیز باشید. وجود این موارد درست به مانند امضای شما بر روی 

محتوای تولیدشده خواهد بود. 
2-از نام خود استفاده کنید 

بسیاری از سارقان محتوا، ابدا تغییری را در متن ایجاد نکرده و آن 
را به همان شــکل اولیه کپی می کنند. همین امر باعث خواهد شد 
تا وجود نام شما باعث شود تا اقدام آنها کامال بی اثر شود. همچنین 
این امر که سایت شما امکان کپی کردن متن ها را نداشته باشد، در 
این رابطه کامال ســودمند خواهد بود. در نهایت شما می توانید نام 
خود را در google alert ثبت کنید تا در صورت انتشار مطلبی 
با نام شــما، ســریعا بتوانید آن را پیدا کرده و از طریق قانون، برای 
دستگیری فرد خاطی استفاده کنید. برای این امر توصیه می  شود تا 
نام خود را در وســط متن نیز ذکر کنید. علت این امر به این خاطر 
اســت که سارقین ممکن اســت ابتدا و انتهای متن را چک کرده و 

نام شما را حذف کنند. 
3-استفاده از واترمارک را جدی بگیرید 

تصــور اولیــه در رابطه با واترمارک این اســت که یک متن را به 
تصویر اضافه کنیم. اگرچه این اقدام یکی از روش های آن محسوب 
می شــود، با این حال تمام ماجرا نبوده و شما می توانید اطالعات 
مدنظر را به صورت کامال پنهان نیز در تصویر خود ثبت کنید، با این 
حال توجه داشته باشید با توجه به این امر که اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، کیفیــت و حجم عکس را کاهش می دهند، با در اختیار 
داشــتن کیفیت اصلی تصاویر تهیه شده، به ســادگی می توانید از 

سارقان شکایت کنید. 
4-اخطارهای الزم را در سایت خود قرار دهید 

این امر که یک متن قانونی را در صفحه نخســت سایت خود قرار 
دهید، باعث خواهد شــد تا ســارقان به خوبی بدانند که شما کامال 
آماده شــکایت از آنها خواهید بود. این امر بدون شــک تاثیر روانی 
زیادی را به همراه خواهد داشت. نتایج آمارها نیز حاکی از آن است 
که وجود چنین پیامی، احتمال سرقت از محتواهای شما را به کمتر 

از ۴0درصد خواهد رساند. 
5-از افزونه وردپرس استفاده کنید 

این ابــزار از امکانات متعددی برخوردار بــوده و کمک می کند 
تــا به خوبی بتوانید از انواع محتواهای خــود محافظت کنید. برای 
مثال عدم امکان ذخیره متن و تصاویر، یکی از ســاده ترین امکانات 
آن محســوب می شــود. با این حال اقدام بسیار مهم آن این است 
که تمامی متن های شــما را مهــر زده و در فضای اینترنت ذخیره 
می کند تا در صورت بروز مشــکل، بتوانیــد تعلق آن به خود را به 

سادگی اثبات کنید. 
در نهایت توجه داشــته باشــید که اینترنت، یــک تکنولوژی در 
حال پیشرفت محسوب می شــود. به همین خاطر ضروری است تا 
به صــورت مداوم، جدیدترین مقاالت در این زمینه را مورد مطالعه 
قرار داده و تنها به این روش های معرفی شــده برای مدت طوالنی، 

اکتفا نکنید. 
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چرا دوران دانشجویی بهترین زمان برای 
کارآفرینی است؟

به رغم وجود کالس ها، دوره های آموزشی، امتحانات و تکالیفی که پیش روی دانشجویان قرار 
دارد، راه اندازی کسب و کار در دوران دانشجویی، می تواند یک جرقه آینده ساز در ذهن آنها باشد. 
امروزه در اغلب کشورهای نوآور دانشجویان به دنبال یافتن راه هایی هستند که بتوانند ضمن 
اشتغال به تحصیل، مطالعات و آموخته های دانشگاهی شان را با مفاهیم کارآفرینی ترکیب کنند 

و نقشی نو دراندازند.
 البته چالش هایی در مسیرشان وجود دارد. یکی از نکات مهم در راه اندازی استارت آپ های 
موفق برخورداری از »سرعت« کافی است، اما تمام وقت بودن تحصیالت دانشگاهی این مسئله 
را با چالش جدی مواجه می کند. شــاید این به معنای نه گفتن به شرکت در دورهمی های 
دوستانه، وقت گذراندن با همکالسی ها و حتی نه گفتن به کسب و کارهای سازمانی و شرکت 

در رویدادهای اجتماعی باشد.
با این وجود، اگر مصمم هستید، کسب وکار خودتان را شروع کنید، دانشگاه می تواند بهترین 

مکان برای انجام این کار باشد.
در ادامه دلیل این امر را از زبان سه دانشجوی کارآفرین موفق می خوانیم:

:»Brainz Power« 1-»اندرو کوزلوسکی« و استارت آپ
»کوزلوســکی« از پنج ســال پیش به عنوان دانشجوی ســال اولی ۱۸ ساله در دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی استارت آپش را راه اندازی کرد.Brainz Power، روی داروهای تقویت 
حافظه و عملکردهای شناختی تمرکز دارد. هدف این استارت آپ تقویت تمرکز و حافظه افراد 

از طریق تقویت سالمت مغز به کمک ویتامین ها و مواد معدنی خاص است.
با گذشت چهار سال، این کسب و کار به درآمدی بالغ بر ۲۵0،000 دالر رسید. کوزلوسکی 

به سه دلیل دانشگاه را بهترین مکان برای راه اندازی کسب و کار می داند که عبارت است از:
از سایر همساالن خود متمایز باشید:

هر ساله هزاران دانشجو از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، با خواندن کتاب های مشابه ، 
شرکت در دوره ّهای آموزشی مشابه، استادان مشابه و پشت سر گذاشتن امتحانات مشابه؛ اما 
تنها راه تمایز شما با سایر همکالسی ها و همساالن تان در این است که با بهره گیری از دانش و 

آموخته های مشابه، بتوانید کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید.
ایجاد مهارت های کلیدی زندگی:

 بسیاری از شرکت ها برای استخدام نیروی انسانی موردنیازشان، دانشجویانی را مورد هدف 
قرار می دهند که در دوران تحصیل در دانشگاه توانسته اند کسب و کاری را راه اندازی کنند. زیرا 
آنها می دانند چگونه ایده  پردازی کنند، اســتراتژی ها را توسعه دهند و به اجرا درآورند، رفتار 

مشتریان را مهندسی معکوس کنند و حتی برای  محصول شان بازارسازی کنند.
درواقع مهارت هایی که به عنوان یک کارآفرین جوان به دست می آورید، شما را برای موفقیت 
بیشتر در زندگی آماده می کند، چه در مسیر کارآفرینی به راه خود ادامه دهید و چه به عنوان 

نیروی کار جدید به سازمان بزرگ تری بپیوندید.
تخصص در دستان شماست:

کوزلوســکی می گوید: »دانشگاهی که من در آن درس خواندم از نظر وجود اساتید و مربیان 
آموزش دیده در حوزه کارآفرینی فوق العاده بود. من می توانســتم با هر اســتادی که در زمینه 
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار تبحر داشت به راحتی مالقات و مشورت کنم؛ صرف نظر از اینکه 
با او درسی را گذرانده بودم یا خیر. شما باید از این منابع نهایت استفاده را ببرید. در غیر این صورت 
پس از فارغ التحصیلی باید ریسک از دست دادن گزینه ها و فرصت های گذشته را به جان بخرید.«

:»Commaful« 2- »سیدنی لیو« و استارت آپ
لیو همزمان با تحصیل علوم رایانه و کســب وکار در دانشــگاه، »کامفــول« را با یکی از 

دانشجویانش به نام »رایان چوی« هم بنیان گذاری کرد.
عالقه مشترک آنها به خواندن و نوشتن و کمبود وقت شان برای قرار دادن این سرگرمی ها در 
برنامه  زمان بندی روزانه باعث شد تا برای به اشتراک گذاشتن و کشف داستان هایی که درآمدی 

معادل ۳0،000 دالر دارند، پلتفرم آنالین فراهم کنند.
دالیل »لیو« برای اینکه دانشگاه بهترین مکان برای راه اندازی کسب و کار است، عبارت است 

از:
بستری آماده از کاربران بالقوه: لیو می گوید: »دانشگاه یکی از معدود مکان هایی است که 
می توانید در هر زمان با دانشجویان گفت وگو کنید. این به معنای بازخورد نامحدود و دسترسی 

عالی به کاربران بالقوه است.«
آزمون و خطا بالمانع است: لیو می گوید: »کامفول اولین ایده ای نبود که من در دانشگاه روی 
آن کار کردم. همچنین اولین ایده هایی که دانشجویانم روی آن کار کردند، با شکلگیری یک 
استارت آپ متوقف نشدند. بلکه آنها بعدها هم روی توسعه این ایده ه ها و استارت آپ ها تمرکز 
کردند.« ما توانستیم ایده های زیادی را امتحان کنیم و از آنها بیاموزیم. در واقع هر پروژه جدیدی 

که انجام می دادیم به ما درس های جدیدی می آموخت.«
دسترسی به فارغ التحصیالن: لیو می گوید: »مواقعی بود که نمی توانستم تخصص الزم را از 
میان اساتید پیدا کنم. درحالی که تخصص یا مهارتی خاص برای کسب و کار ما بسیار مهم 
 LinkedIn و حیاتی بود. اینجا بود که شــبکه فارغ التحصیالن شروع به کار کردند.« لیو از
استفاده کرد و سعی کرد متخصصانی را در رشته های موردنیاز از میان فارغ التحصیالن پیدا کند.

:»Simply Trios« 3- »آدام بارلو« و استارت آپ
»بارلو« هم زمان با تحصیل در رشته جغرافیا در دانشگاه کمبریج، شرکت شیرینی پزی اش را 
راه اندازی کرد. محصول این استارت آپ نوعی شیرینی سردشده به نام »Trio« بود که ترکیبی 
بود از ترافل شکالت، خمیر توپی کوکی و خمیر کیک.   او توانست با استفاده از کمک هزینه 
تحصیلی و پس انداز شخصی خود، کســب و کارش را تأمین مالی کند. به عالوه با دریافت 
حمایت بیشتر مالی از پدر و مادرش تقریبا توانست تا ۲000 پوند بودجه موردنیاز برای شروع 
کسب و کارش را افزایش دهد. اندازه این کسب و کار اکنون نسبت به زمان راه اندازی آن تقریبا 
چهار برابر شــده اســت. گردش مالی آن ۴0000 پوند در سال است که از این مقدار تقریبا 
۲۵000 پوند آن ســود کسب و کارش محسوب می شود. دالیل »بارلو« برای اینکه دانشگاه 

بهترین مکان برای راه اندازی کسب و کار است، عبارت است از:
دسترسی به مهارت ها

بارلو می گوید: »حضور در دانشگاه زمان بسیار خوبی برای شروع کار بود زیرا من با دامنه 
وسیعی از افراد بااستعداد، خالق و ماهر محاصره شده بودم. حضور در چنین فضایی به ویژه 
زمانی ارزشــمند است که درحال طراحی وب ســایت، لوگو و ... هستیم. افراد غالبا از انجام 
چنین کارهایی چه به صورت رایگان، چه از روی عالقه شخصی و چه با هدف کسب تجربه 
استقبال می کنند.« بارلو با انجام چنین اقداماتی توانست حدود ۱۵00 پوند در کسب و کارش 

صرفه جویی کند.
نگرانی های مالی کمتر

»شاید چندان منطقی به نظر نرسد اما شروع به کار در دانشگاه از نظر مالی بسیار مقرون 
به صرفه است. من از دریافت تسهیالت دانشگاهی برای کمک به شروع کسب و کارم استفاده 
کردم و نرخ بهره آن بسیار پایین بود. نگران پرداخت کرایه و قبض های پرداختی نبودم زیرا 
در طول ترم در خوابگاه دانشجویی اقامت داشتم و تعطیالت را هم در خانه سپری می  کردم.«

بارلو در ادامه می گوید: »من فکر می کنم راه اندازی کسب و کار بعد از اتمام دانشگاه خیلی سخت تر 
خواهد بود زیرا هزینه های زیادی وجود دارد که اکنون به عنوان دانشجو نگران آنها نیستم.«

ارزش برند
بارلو می گوید: »تجلیل از راه اندازی کســب و کار در دانشگاه قطعاً بر شهرت و ارزش برند 
کسب و کار می افزاید.« به عالوه او معتقد است: »ارزش برند در کنار ارتباطات دانشجویی مثل 
ارتباط با کارکنان بخش های اجرایی و انجمن های مختلف، می تواند امکان دریافت سفارش های 
بزرگ تر را برای برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، دورهمی  های فارغ التحصیالن و ... در مقایسه 

با کسب و کارهای معمول خارج از جامعه دانشگاهی بسیار آسان تر  کند.«
forbes/modirinfo  :منبع
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راه اندازی یک کســب و کار تازه به هیچ وجه امر ســاده ای محسوب 
نمی شــود. بســیاری از کارآفرینان ایده های جذابی در مورد راه اندازی 
کســب و کار دارند با این حال در مقام اجرای آنها با مشــکالت زیادی 
مواجه می شــوند. بدون تردید توسعه سطح فناوری های کاربردی نقش 
مهمی در ســهولت راه اندازی کسب و کار در طول یک دهه اخیر داشته 
اســت. این امر بیشــتر جنبه فنی دارد. چالش های اصلــی این حوزه 

همچنان مانع بزرگی پیش روی هر کارآفرینی محسوب می شود. 
امروزه اغلب کارآفرینان برای راه اندازی کســب و کار تازه به سراغ 
استفاده از توصیه های کارشناس ها و مشاورهای کسب و کار می روند. 
اســتفاده از دانش و تجربیات مشــاورها تاثیــر انکارناپذیری بر روی 
موفقیت کســب و کارهای تازه دارد. نکته مهم در اینجا هزینه باالی 
چنین فرآیندی اســت. اغلب برندها به دلیل بودجه مالی محدود در 
عمل همکاری با مشــاورهای حرفه ای را مدنظر قــرار نمی دهند. به 
همین خاطر در مقاله کنونی بررســی نکات مهم در زمینه راه اندازی 
کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب بدون نیاز 
به صرف هزینه اضافی امکان توســعه مطلوب کســب و کار تازه مان 

فراهم خواهد شد. 
1. اهمیت انجام پژوهش درباره کسب و کار تازه

فرآیند راه اندازی کســب و کار تازه به طــور معمول نیازمند پژوهش 
و تحقیق بســیار گسترده ای اســت. امروزه هر کسب و کاری محصول 
خاصی برای عرضه دارد بنابراین ما ابتدا باید به محصول شرکت تازه مان 
فکر کنیم. موفقیت در دنیای کســب و کار بســتگی به ویژگی منحصر 
بــه فرد محصوالت مــا دارد. هرچه محصول ما خاص تر باشــد، امکان 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان افزایش خواهد یافت. 
یکــی از نکات مهم در مورد راه اندازی کســب و کار تازه پژوهش در 
مورد محصول مان اســت. اگر محصول مدنظر ما از سوی شرکتی دیگر 
ارائه می شــود، آنگاه حضور ما با همــان محصول مزیت اصلی به همراه 
نخواهد داشــت. امروزه کســب و کارهای زیادی در بازارهای مختلف 
حضــور دارند. اگر ما به دنبال کســب موفقیت پایدار و توســعه مداوم 
برندمان هســتیم، بایــد به فکر معرفی محصولی خاص یا دســت کم با 
شــرایطی ویژه باشــیم. این امر تاثیر مطلوبی بر روی فرآیند جلب نظر 

مشتریان خواهد داشت. 

2. گفت وگو با افراد حرفه ای در مورد ایده مان
افراد حرفه ای در دنیای کســب و کار فقط کارشــناس ها و مشاورها 
نیســتند. کارآفرینان موفق و مدیران شــرکت های بزرگ بهترین منبع 
اطالعاتی برای افراد تازه کار محســوب می شوند. خوشــبختانه امروزه 
کانال های ارتباطی بسیار زیادی برای تعامل با چنین افرادی وجود دارد. 
بــدون تردید کارآفرینان موفق و بزرگ حجم وســیعی از پیام  در طول 
روز دریافت می کنند. به همین خاطــر پیام ما باید به گونه ای متفاوت 
در اختیار آنها قرار گیرد. توصیه من در این بخش، صرف نظر از راهکار 
ارسال پیام، حضور در همایش ها و سخنرانی های این افراد است. به این 
ترتیب امکان مالقات خصوصی با مدیران موفق فراهم خواهد شــد. به 
عالوه در بسیاری از همایش ها امکان طرح سوال از سوی حاضران وجود 
دارد. با توجه به تمام این فرصت ها حضور در همایش های کارآفرینان و 

مدیران موفق ضروری به نظر می رسد. 
3. تامل درباره سرمایه گذاری مان

در هر کســب و کار بودجه در دســترس ما حرف اول را خواهد زد. 
امروزه امکان راه اندازی یک کسب و کار تازه بدون بودجه مناسب وجود 
ندارد. بســیاری از کارآفرینان در ابتدای راه سرمایه مناسبی در اختیار 
ندارند. این امر آنها را به ســوی همکاری با ســرمایه گذارهای مختلف 
سوق می دهد. جلب توجه ســرمایه گذارها نیازمند ارائه برنامه برندمان 
به صورت کامال تاثیرگذار و جذاب اســت. اگر سرمایه گذار موردنظر ما 

جذب برنامه مان نشود، احتمال همکاری کاهش خواهد یافت. 
برخی از کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کار تازه اقدام به استفاده 
از پس اندازشــان می کنند. این امر اهمیت توجه به ایده مان را دوچندان 
می کند. در اینجا سرنوشــت پس انداز چند ســاله ما در میان است. اگر 
بدون برنامه ای دقیق در کســب و کاری تازه سرمایه گذاری کنیم، تمام 

پس انداز دوران فعالیت  کاری مان بر باد خواهد رفت. 
4. ایجاد تصویری جذاب از برندمان

کسب و کارها برای جلب نظر مخاطب اقدام به تاسیس برند می کنند. 
یک برند تمام ارزش ها و اصول مدنظر شــرکت تابــع اش را به نمایش 
می گذارد. با توجه به این مسئله نحوه سازماندهی برند از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار اســت. در اینجا تاکید من بر روی جلوه ظاهری برندها 
قــرار دارد. مخاطب به هنــگام تعامل با برند ما نخســت لوگوی مان را 
مشــاهده خواهد کرد. اگر لوگو ما جذابیت بصری کافی نداشــته باشد، 
توجــه مخاطب به ســرعت از ما منحرف خواهد شــد. هدف اصلی در 
اینجا طراحی لوگو به صورت هماهنگ با ماهیت کسب و کارمان است. 

همچنین این لوگو باید برای مخاطب به ســادگی قابل تشخیص باشد. 
به عنــوان مثال، لوگوی برند اپل به خوبی از ســوی مشــتریان مورد 
شناسایی سریع قرار می گیرد. پیشــنهاد من در این بخش الگوبرداری 
از شــیوه طراحی لوگوی برندهای بزرگ است. به این ترتیب لوگوی ما 

تاثیرگذاری بیشتری بر روی مخاطب خواهد داشت. 
یکی از ایرادات اصلی کارآفرینان به هنگام طراحی لوگو اســتفاده از 
طرح های پیچیده اســت. این امر هیچ ضرورتی ندارد. هرچه طرح یک 
لوگو ســاده تر باشد، مخاطب توجه بیشتری به آن خواهد داشت. امروزه 
اســتفاده از جلوه بصری ساده و خالقانه برای هر برندی مزیت محسوب 
می شود، بنابراین با تالش برای استفاده از طرح های پیچیده این مزیت 

را از بین نبرید. 
5. حضور تاثیرگذار در فضای آنالین

امــروزه بســیاری از امور در دنیای کســب و کار به صــورت آنالین 
انجام می شــود. کمپین های بازاریابی، تبلیغــات، روابط عمومی و امور 
مشــتریان به طور گســترده ای در فضای آنالین و به ویژه شــبکه های 
اجتماعــی پیگیری می شــود. در چنین وضعیتی حضــور فعال برند ما 
در اینترنت ضرورت دارد. این امر به دو شــیوه صورت می گیرد. شــیوه 
نخست شامل راه اندازی سایت رسمی برای برندمان است. سایت رسمی 
محل اطالع رســانی و انتشار اخبار برندمان خواهد بود. همچنین امکان 
راه اندازی فروشــگاه ویژه برندمان نیز در کنار سایت وجود دارد. شیوه 
دوم مربوط به ایجاد اکانت رسمی برای برندمان در شبکه های اجتماعی 
مختلف اســت. اکنون کاربران بســیار زیادی در شــبکه های اجتماعی 
حضــور دارند بنابراین برند ما در راســتای تعامــل نزدیک با مخاطب 

چاره ای جز حضور در شبکه های اجتماعی نخواهد داشت. 
جمع بندی

کارآفرینان پیش از اجرای ایده شــان برای راه اندازی کسب و کار تازه 
بایــد نکات متعددی را مدنظر قرار دهنــد. این امر به مدیریت راحت تر 
شــرکت در ادامه مســیر کمک می کند. برخی از نکات ضروری در این 
مقاله مورد بررسی قرار گرفت، اما همچنان برخی نکات باقی مانده است. 
ماهیت دنیای کســب و کار تامل درباره چالش هــای پیش رو و یافتن 
راهکارهای مناسب برای آنها را طلب می کند. همانطور که در این مقاله 
برخی از چالش ها مورد بررســی و تحلیل قرار گرفت، در ادامه نیز شما 
باید فرآیند مشابهی برای یافتن راهکار چالش های تازه کسب و کارتان 

را جست وجو کنید. 
noobpreneur :منبع

بررسی 5 چالش اصلی تاسیس کسب و کار

چالش های راه اندازی کسب و کار جدید
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اخبار

همدان -  اعظمی: رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاه های کشــور گفت: 
دشمنان به دنبال این هستند به گونه ای القا کنند جامعه از قرآن و فضای مذهبی فاصله 
گرفته در صورتی که جامعه به ســمت معنویت و نورانیــت آن پیش می رود. به گزارش 
خبرنگار همدان حجت االسالم مصطفی رستمی امشب در اختتامیه جشنواره قرآن و عترت 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور در همدان اظهار کرد: خوشبختانه فضای این جشنواره 
قرآنی در همدان معنوی است که باید قدر آن را دانست. وی ضمن قدردانی از تالش عوامل 
اجرایی این جشــنواره گفت: معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و نیز میزبان 
جشنواره؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان در برگزاری این رویداد تالش زیادی داشته اند که 
قدردان آنها هستیم. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور بیان 
گرد: متاسفانه دشمنان به دنبال این هستند به گونه ای القا کنند جامعه از قرآن و فضای 
مذهبــی فاصله گرفته که برگزاری چنین همایش هایی می تواند خط بطالنی بر نظر آنها 
باشــد. وی تاکید کرد: خوشبختانه برگزاری جشنواره های دانشگاهیان از پرمخاطب ترین 
برنامه های حوزه قرآن و عترت اســت. رســتمی با بیان اینکه شرکت ۷۰ هزار نفر در این 
مســابقات باعث افتخار و بهره گیری افراد از نورانیت کالم الهی است گفت: از مزیت های 
این جشــنواره برگزاری آن در سه بخش دانشجویی، اساتید و کارکنان بوده که تمام افراد 
دانشــگاهی را درگیر کرده است. وی با بیان اینکه باورهای دینی در قلب مردم ایران موج 
می زند گفت: یکی دیگر از مصادیق همدلی مردم حضور پرشــور آنها در مراســم اربعین 
حسینی بود که عالوه بر شرکت ۵۰۰ هزار نفر در این آئین مذهبی، دل های هزاران نفر هم 
با آنها همراه بود. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور خاطرنشان 
کرد: به دلیل بروز مشکالت اقتصادی مردم اندکی دل آزرده هستند اما این باعث نشده از 
باورهای دینی خود دور شــوند و همیشه نیز در راستای اهداف نظام گام برداشته اند. وی 
به امدادرسانی مردم در سیل اخیر کشور اشاره کرد و افزود: اگر جوانان کشور وارد عرصه 
کمک به سیل زدگان نمی شدند کار امدادرسانی با توجه به حجم عظیم سیل به زودی به 
اتمام نمی رسید. رستمی بیان کرد: از موهبت های الهی این است که جوانان قرآن می خوانند 
و قرآن با دل و جان آنها آمیخته می شود. وی بیان کرد: اگر در خانه ای قرآن قرائت شود 
شود همسایه ها نیز بهره مند می شوند و در نهایت جامعه از این نورانیت بهره مند خواهد شد. 
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت بیش 

از ۸۰ هزار نفر برگزار شد از به رشد ۲۹ درصدی تعداد شرکت کنندگان این جشنواره خبر 
داد و گفت: امسال مشارکت بین اساتید صد درصد رشد داشت.

در آیین اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره قرآن و 
عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت، مطرح شد؛

معاون وزیر بهداشت: جشنواره های قرآنی باید چراغ راه 
دانشگاهیان باشند

معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت، گفت: ما انتظار داریم در نتیجه 
برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت، 
آن وحدت و نورانیتی ایجاد شود که جامعه دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده و چراغ 
راه دانشگاهیان باشد، جامعه شناسان در این برهه زمانی اعتقاد دارند جوانان ما تشنه 

معنویت هستند و شما اهالی جامعه قرآنی می توانید آنها را سیراب کنید. 
به گزارش خبرنگار همدان، معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشــت در 
آخرین مراســم اختتامیه بیست و چهارمین جشــنواره قرآن و عترت دانشگاهیان 
وزارت بهداشــت که شامگاه پنج شــنبه نهم آبان ماه در سالن مرکز همایش های 
دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد، بیان داشت: خدا را شاکرم در جمع نورانی 
شــما عزیزان قرآنی هستم و از زحمات همه کســانی که میزبانی این جشنواره را 
برعهده داشتند، سپاســگزاری و قدردانی می کنم. خوش به سعادت دکتر حیدری 
مقدم؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان و همه کارکنان این دانشگاه که سعادت 
برگزاری این مراســم را داشتند؛ به نوعی سعادت نصیب تمامی بزرگوارانی شد که 
بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت را میزبانی کردند و قطعاً 

این تالش ضامن سالمت و عزتشان خواهد بود.
وی ادامه داد: از همه اساتید، دانشجویان و کارکنانی که در عرصه قرآنی فعالیت 
می کنند تشکر می کنم، در حقیقت محور شما بودید که این فضای دل انگیز قرآنی در 
دانشگاه ها ایجاد شد و باعث افتخار است که بیش از ۸۰ هزار نفر رشته از دانشگاهیان 
وزارت بهداشت در این جشنواره حضور داشته اند، بحداهلل بیست و چهارمین جشنواره 
قرآن و عترت وزارت بهداشت بسیار باشکوه برگزار شد و این  موضوع که می بینیم در 

شب سوم و پایانی همچنان صندلی های سالن محل برگزاری مراسم اختتامیه مملو 
از جمعیت عاشقان قرآنی است، جای مسرت و شادمانی دارد. معاون وزیر بهداشت 
رشد ۲۹ درصدی نرخ مشارکت شرکت کنندگان در سه بخش دانشجویی، اساتید 
و کارکنان را نشــانه انس و الفت بیشتر دانشگاهیان وزارت بهداشت با قرآن کریم 
دانســت و تصریح کرد: در مجموع و به صورت کلی در این جشــنواره شاهد رشد 
۲۹درصدی شــرکت کنندگان بودیم و این نرخ رشــد مشارکت در حوزه اساتید به 
۱۴۰ درصد می رســد. الری یکی از بخش های متمایز این جشنواره را برگزاری ۱۱ 
کارگاه در حاشــیه برگزاری مســابقات عنوان کرد و افزود: در این دوره از جشنواره  
نسبت به سال گذشته شاهد رشد برگزاری کارگاه های آموزشی از سه کارگاه به ۱۱ 
کارگاه بوده ایم. امیدوارم در آینده شــاهد هر چه باشکوه تر شدن این مراسم باشیم. 
معاون وزیر بهداشت از همه رؤسا، معاونان فرهنگی و دانشجویی و کارشناسان قرآنی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: در معاونت فرهنگی 
و دانشــجویی وزارت بهداشت در حال طراحی دوره های »تدبر در قرآن« هستیم و 
امیدواریم با برنامه ریزی هدفمند، فهم، درک و شناخت دانشگاهیان از معارف تابناک 
قرآن کریم و سیره ائمه اطهار را تعمیق بخشیم. وی در ادامه به بخشی از بیانات آیت 
اهلل جوادی آملی اشــاره کرد و گفت: ایشان می فرمایند: »واعتصمو به حبل اهلل که 
شعار وحدت است نه به این معنا است که شما هر کجا هستید، در هر حدی هستید 
بیاید با دیگران یک گونه فکر کنید؛ که شدنی نیست. معنای »واعتصمو به حبل اهلل 
جمیعا« این نیست که همه شما اهل قرآن باشید، معنایش این نیست که همه شما 
مســلمان باشید و همه شما به قرآن و فرامین آن عمل کنید. معنای آن این است 
که همه شما با هم بفهمید، با هم این طناب را بگیرید نه تک تک، با هم که گرفتید 
یکدیگر را درک می کنید. این سمینارها کنگره ها و کنفرانس ها گوشه ای از همین راه 
است. افکار گروهی، کارهای گروهی، کارهای تحقیقی این است. با هم بفهمید به این 
معنا نیست همه مسلمان باشید. حاال همه مسلمان هستید و مشکلی هم حل نشد 
چون بی هم مسلمانید نه با هم،  بی هم قرآن را گرفتید نه با هم، این با هم گرفتن 
غیر از تک تک گرفتن است. وقتی با هم گرفتید به افکار یکدیگر احترام می گذارید. 

هرگز خودمان »میزان العقاید و االعمال« نمی شویم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با صدور پیامی فرا رسیدن ۱3 آبان 
روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز را گرامی داشت. ۱3 آبان ماهیت پنهاِن 
اســتکبار را در دنیای معاصر برمال ســاخت. در ۱3 آبان، فرهنگ استکبار ستیزی 
نهادینه گردید و این مقطع زمانی به عنوان فصل مهمی از کتاب تاریخ انقالب اسالمی 
اســت که به تعبیر امام راحل از آن می توان بــه زاد روز انقالب دوم نام برد.در پی 
تصویب کاپیتوالسیون به عنوان برچسب جدیدی از استعمار با ادبیاتی عوام فریب و 
اعتراض امام راحل، رژیم تنها راه مقابله با ایشان را دستگیری در قم و تبعید به ترکیه 
ندانست بلکه با حمله به اعتراض و راهپیمایی دانش آموزان آنان را به خاک و خون 
کشید که این امر منجر به تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط 
امام گردید و این اقدام مهم منجر به ورود شوک اساسی در حیات سیاسی استکبار 
شد و ماهیت پنهان استکبار در دنیای معاصر و در عرصه روابط بین الملل برمال شد.

در این روز از کانون فتنه ها و مرکز طراحی و سناریوپردازی برای براندازی نظام 
رونمایی شــد و طعم تلخ شکســت بر کام استکبار جهانی نشست و صدای سیلی 
تســخیر النه جاسوســی آمریکا، ملت ها را بیدار و استکبار را به وحشت انداخت و 

می توان گفت که مقیاس این تحول، ایجاد امواجی در ســطح بیداری و اراده ملت 
ها بود و کینه شکست در خاورمیانه در نقشه جغرافیایی ذهن دشمنان حک و روز 
به روز شــاهد نقش ها و فتنه های جدید برای جبران شکســت هستیم . بی شک 
دانش آموزان و دانشــجویان با بهره مندی و درس آموزی از کتاب آزاد اندیشــی و 
موفقیت های امام راحل که برخاســته از حماســه عظیم عاشوراست به آیندگان و 

جهانیان درس عملی آموختند و تغییرات اساســی در ســاحت فکر، اندیشه و باور 
مردم ایران و همچنین ملت های منطقه و جهان ایجاد نمودند اما مهم این اســت 
که باورمندی و دشــمن شناسی همچنان تداوم داشته و در سایه والیت، اطاعت و 
مجاهدت ها استمرار داشته باشد. امسال با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسالمی، 
ســرآغار افول آمریکا به استقبال یوم اهلل ۱3 آبان می رویم. اینجانب به نمایندگی از 
خادمان مردم شریف، والیت مدار و انقالبی قم مقدس در مجموعه مدیریت شهری، 
ضمن گرامیداشــت یوم اهلل ۱3 آبان و شــهدای این روز، اعالم می دارد که همچون 
ایام تاریخ ســاز دیگر مجموعه مدیریت شــهری ضمن حضور باشکوه و پرشور در 
راهپیمایی این روز بزرگ، تجدید پیمان با آرمان های رهبر کبیر انقالب اســالمی 
و حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( خواهد داشــد و از تمام اقشار مختلف مردم 
به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و قشر فرهیخته و همیشه در صحنه و 
حزب اللهی استان قم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی این روز و پاسخی دندان شکن 

به توطئه های شوم دشمنان انقالب اسالمی دعوت به عمل می آورم.
سید مرتضی سقاییان نژاد - شهردار قم

اراک - مینو رســتمی: مراســم گرامیداشت هفته بیمه ســالمت وتقدیر از 
تالشــگران این حوزه با حضور جمعی از مدیران ومسئولین استان مرکزی و تالش 
گران این حوزه برگزار شــد  . به گزارش خبرنگار ما، مدیر کل دفتر حقوقی و امور 
مجلس سازمان بیمه سالمت کشــوردراین مراسم گفت : گسترش کمی و کیفی 

خدمات بیمه ای، از تکالیف مهم حاکمیت و حقوق مردم محسوب می شود
عبدالرحیم ترابی مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سالمت کشور با 
اشاره به اینکه صنعت بیمه در کنار بخش اقتصادی به عنوان یک صنعت پشتیبان در مواقع 
بحران کمک می کند، افزود: مجموعه دستگاه های مرتبط با نظام سالمت، باید با تعامل و 
همکاری با هم به ادا نمودن درست این تکلیف عمل کنند و پاسخگوی نیازهای بهداشتی و 
درمانی مردم باشند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکسان سازی رویه ها و کاهش سالیق در 
بخش ارایه خدمات بیمه ای، از اهداف مهم سازمان بیمه سالمت در دولت تدبیر و امید بوده 
و هست، ادامه داد: انجام امور و ارائه خدمات به صورت الکترونیک به منظور افزایش شفافیت 
و سطح کیفی خدمات از دیگر برنامه های سازمان است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 
اصل پرداخت به اندازه توان و برداشت به اندازه نیاز، در نظام بیمه ای باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد اضافه کرد: یکی از برنامه های اولویت دار سازمان طرح ارزیابی سطح مالی و وسع 
بیمه شدگان این نهاد بیمه گر است. ترابی با اشاره به کمبود منابع مالی و محدودیت منابع 
بیان کرد: ارزیابی وضعیت مالی بیمه شدگان و شناسایی نیازمندان واقعی سبب ارایه خدمات 
هر چه بهتر به اقشار کم در آمد جامعه می شود و جلوگیری از هزینه های اضافی می شود. 
همچنین دکتر محمد رضا جیریایی در آیین گرامیداشت هفته بیمه سالمت ضمن تبریک 
هفته بیمه سالمت به ارایه گزارشی از فعالیت های این سازمان در استان مرکزی پرداخت و 
گفت: از سوم تا نهم آبان ماه با عنوان هفته بیمه سالمت نامگذاری شده است که این هفته 
فرصت مناسبی برای آشنایی همگان با بیمه سالمت است.  مدیر کل بیمه سالمت استان 
مرکزی با اشــاره به اینکه پش از پیروزی انقالب شکوهمند ایران اسالمی در آبان ۱3۷۲ 
مجلس شورای اسالمی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را به تصویب رساند، افزود: بر 

اساس این قانون مترقی دولت مکلف شد بیمه همگانی خدمات درمانی را عملی ساخته و از 
این طریق تمهیدات الزم را برای ترویج و رونق این حوزه فراهم کند. وی همچنین ادامه داد: 
از اول مهر ۷۴ سازمان در راستای دستیابی به رشد پایدار در حوزه درمان و سالمت کشور 
و به منظور ارائه خدمات مناسب در دسترسی آسان و در جهت تحقق عدالت اجتماعی و 
با اتکا به نیروی انسانی توانمند و با صالحیت و بستر مناسب سخت افزاری و نرم افزاری 
فعالیت های چشمگیری و عملکرد خوبی در حوزه های مختلف داشته و همواره به عنوان 
دستگاه برتر کشور در ارزیابی عملکرد و طرح سنجش رضایت مراجعان معرفی شده است.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد و اقدامات انجام شده و برنامه ها و سیاست های سازمان 
بیمه سالمت بیان کرد: ۵۶3 هزار نفر از جمعیت استان مرکزی، تحت پوشش خدمات 
درمانی اداره کل بیمه سالمت استان قرار دارند که این خدمات توسط ۷3۰ موسسه طرف 
قرارداد، ارائه می شود. مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته 
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان برای ارائه خدمات به بیمه شدگان هزینه شده 
است، افزود: طرح نسخه نویسی الکترونیک با هدف مدیریت هزینه ها و مصرف بهینه دارو 
و... به صورت پایلوت در شهر خمین اجرا شده که امیدواریم تا پایان سال در دیگر شهرهای 
استان هم اجرا شود. جیریایی همچنین افزود: فعالیت سامانه ۱۶۶۶ از دیگر برنامه های این 
اداره کل است که همه افراد می توانند از طریق این سازمانه با سازمان در ارتباط و پیگیر 
کار خود باشند.این مقام مسئول همچنین به اجرای اجباری پوشش همگانی نیز اشاره کرد 

و گفت: این طرح نیز از طرح هایی است که در نیمه اول آبان ماه کلید می خورد.  مقدسی 
، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی بعد از انقالب بر اساس مبانی دینی خودش در حوزه بهداشت و درمان 
فعالیت های زیادی انجام داده است، افزود: در سال های اخیر با توجه به اوضاع اقتصادی و 
شرایط به وجود آمده در کشور متفاوت با آنها برخورد شده است. وی با بیان اینکه افزایش 
هزینه های درمانی برای خانواده ها چالش جدی به وجود آورده ادامه داد: در این راستا طرح 
جامع سالمت طرح خوبی است که باید بیشتر به ان دقت شده و ایرادات آن برطرف شود. 
این مقام مسئول بیا کرد: رویکرد استفاده بهینه از منابع و انجام اصالحاتی برای افزایش 
سطح کیفی و کمی خدمات را در دوره مدیریت جدید سازمان بیمه سالمت ایران، شاهد 
بودن ایم که جای تقدیر و تشکر دارد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد: ترویج فرهنگ پیشگیری و مطالبه نکردن خدمات غیر ضروری 
از سوی مردم و همچنین جامعه پزشکی ضرورت دارد.مقدسی اظهار کرد: در مجلس نهم 
تالش شد تا در برنامه ششم توسعه به حوزه بیمه سالمت و برخی چالش ها در این بخش 
، بیشتر توجه شود. شایان ذکر است که دکتر محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان مرکزی نیز دراین مراسم گفت:  نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات دانشگاه 
علوم پزشکی از شرکت های بیمه گر است.  وی با بیان اینکه در این راستا کارهای خوبی 
انجام شده است، بیان کرد: با این حال هنوز در استان مرکزی و جامعه افرادی هستند که 
از پوشش بیمه های درمانی بهره مند نیستند و توان پرداخت هزینه های درمانی برای آن ها 
دشوار است. این مقام مسئول تعامل دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیمه سالمت مطلوب را 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت: افزایش هرچه بیشتری این تعامل امری ضروری است و این 
تعامل جای تقدیر و تشکر دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با بیان اینکه 
تعرفه های پزشکی در مراکز دولتی و خصوصی در سال جاری افزایش نداشته است، گفت: 
در شــرایطی ارایه خدمات می کنیم که مراکز پاراکلینیکی با بیش از ۴۰ درصد ضرر به 

فعالیت خود ادامه می دهد. 

اهواز - شبنم قجاوند: جلسه تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اهواز انجام شد. جلسه تودیع فرزین حاتمی کاکش و معارفه رضا علیجانی 
مدیرکل سابق و جدید اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز با حضور 
سعیدی نیا قائم مقام شهردار اهواز انجام شد. سعیدی نیا ابتدای جلسه ضمن تقدیر 
از زحمــات آقای کاکش و تبریک انتصاب آقای علیجانی به نقش حســاس و مهم 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اهواز در هر ســازمان گفت:  امروزه 
دیگر عصر اطاعات و ارتباطات و فناوری اســت و اطالع رسانی شفاف و همه جانبه 
نقش بسزایی در معرفی سازمان و عملکرد آن دارد. وی به عدم اطالع عموم مردم و 
شهروندان از شرح وظایف شهرداری اشاره کرد و گفت: از آنجاییکه عموم مردم کلیه 
وظایف شهری را در حیطه عملکرد  شهرداری می دانند. وظیفه روابط عمومی را به 

عنوان بلندگوی سازمان شفاف سازی و تبیین وظایف شهرداری عنوان کرد. در ادامه 
جلســه فرزین حاتمی کاکش مدیرکل سابق ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 

اهواز ضمن برشمردن عملکرد اداره متبوعش در ۸ سال گذشته ، کلیه موفقیت ها 
را مرهون تالش همه همکاران دانســت و عنوان کرد: تمام تالش اینجانب در مدت 
۸ ســال مدیریت این اداره کل در راستای برآوردن اهداف سازمان بزرگ شهرداری 
اهواز و جلب رضایت شهروندان بود. پس از آن رضا علیجانی مدیرکل جدید ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اهواز با اشاره به رسالت روابط عمومی گفت: امیدوارم با 
تالش مجموعه همکاران بتوانیم همچنان با نشاط و موفق در راستای اهداف سازمان 
بزرگ شهرداری کالنشهر اهواز عمل کرده و با اتحاد و همدلی و همکاری به دور از 
هرگونه حاشیه به وظایف ابالغی عمل کرده و سبب ارتقا سطح مجموعه  شویم. در 
پایان جلسه  ضمن تقدیر از زحمات حاتمی کاکش مدیرکل اسبق ارتباطات و امور 

بین الملل ، حکم رضا علیجانی توسط قائم مقام شهردار به وی تقدیم شد.

جامعهبهسمتمعنویتپیشمیرود

پیام شهردار قم به مناسبت 1۳ آبان

آیین نکوداشت هفته بیمه سالمت در اراک برگزار شد 

با حضور قائم مقام شهردار اهواز 
  معارفه مدیرکل جدید ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز برگزار شد

در نشست شهردار بندر بوشهر و سردار رزمجو مطرح شد:
 ضرورت و اهمیت تسریع در ساخت و نصب المان ورودی شهر بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز : شهردار بوشهر در نشست با سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق)ع(استان 
بوشــهر و هیات همراه، روح اهلل نصرتی نائب رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر، فرزاد رستمی مدیرکل راه و شهرسازی، 
فرهاد قلی نژاد مدیرکل محیط زیست و جمعی از معاونین و مدیران شهرداری گفت : استان بوشهر همواره و از دیرباز نقش 
تاثیرگذاری در مبارزه با استعمار و دفاع از مرز و بوم میهن اسالمی داشته است و در عرصه دفاع مقدس نیز نقشی بی بدیل 
داشته است چرا که رزمندگان این استان در دریا و خشکی و هوا حماسه های بی بدیلی خلق کردند که نام این استان را 
پرآوازه کردند و اکنون معرفی این حماسه ها به نسل جدید، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. به گزارش واحد خبر و رسانه 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، امیری در ادامه با تاکید بر معرفی حماسه آفرینی رزمندگان 
استان خاطرنشان کرد: در راستای معرفی حماسه و رشادتهای شهدای گرانقدر؛ نصب تندیس، تمثال و تصاویر شهدای هشت سال دفاع مقدس استان بوشهر در 
میادین و معابر شهر بوشهر در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفته و همچنین با همدلی و همکاری که بین سایر ادارات و نهادهای دخیل در این امر وجود دارد 
انشاهلل به زودی شاهد اجرای طرح المان شهدای خلیج فارس در ورودی شهر بوشهر خواهیم بود.  سردار رزمجو فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر نیز ضمن 
تشکر از شهردار بندر بوشهر بابت میزبانی و پیگیری جهت اجرای طرح المان شهدای خلیج فارس در ورودی شهر بوشهر و همچنین دفتر فنی استانداری و اداره کل 
راه و شهرسازی و محیط زیست استان بابت همکاری و صدور مجوزات الزم، با اشاره به ظرفیت های موجود استان در زمینه تاریخی و فرهنگی و همچنین نعمات 
خدادادی از جمله دریا و منابع نفت و گاز و نیروگاه اتمی که این استان را به عنوان پایتخت انرژی و قطب اقتصادی کشور مطرح ساخته است و همچنین تقدیم بیش 
از ۲۱۲۱ شهید به انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که انتظار می رود در زمینه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا که هر چه امروز داریم از برکت خون 
آنان می باشد، تالشی مضاعف و بیش از پیش داشته باشیم که به تازگی شاهد نصب تمثال شهدا توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در ورودی شهر 
بوشهر بودیم که اقدامی شایسته و در خور توجه می باشد و امیدواریم چنین اقداماتی تداوم داشته باشد.  گفتنی است همزمان در این نشست صمیمی در خصوص 

احداث راستگرد میدان غدیر و همچنین ایجاد پارک حاشیه ای میدان غدیر نیز ضمن بحث و تبادل نظر، تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

فرماندار بندرعباس:
استقرار دفاتر تسهیلگری در سطح محالت ظرفیت مناسبی برای بررسی 

مسائل و مشکالت مردم است
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: فرماندار بندرعباس گفت: باید در خصوص اخذ پروانه ساختمانی  ، به اهالی 
محله اطالع رسانی دقیقی صورت گیرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرعباس ، عزیزاله کناری فرماندار 
در بازدید از دفتر تسهیلگری محله آیت اهلل غفاری در جمع اعضای این دفتر با حضور مهندس رضایی معاون عمرانی 
فرماندار و نمایندگان شــهرداری ضمن تبریک حلول ماه ربیع االول اظهار داشــت: استقرار دفاتر تسهیلگری در سطح 
محالت بافت های فرسوده ظرفیت مناسبی است تا مردم جهت رفع یا به حداقل رساندن مسائل و مشکالت خود به آنها 
مراجعه کنند. وی در ادامه گفت: باید در خصوص اخذ پروانه ساختمانی  ، به اهالی محله اطالع رسانی دقیقی صورت 
گیرد با ذکر این موضوع که مردم جهت تسریع در اخذ پروانه به دفتر تسهیلگری مراجعه کنند و  نمایندگان شهرداری 
نیز با استقرار خود در این دفاتر باعث می گردند این پروسه سهل و آسان گردد و مردم پس از اخذ پروانه بالفاصله کار خود را شروع نمایند.عزیزاله کناری بیان 
داشت: اداره برق نیز نسبت به رفع نواقص روشنایی محله اقدامات الزم را انجام دهد.  فرماندار بندرعباس در پایان تصریح کرد: تمام اماکن و سالن های ورزشی 

ادارات که همجوار با محالت هستند باید در اختیار جوانان قرار گیرد تا اهالی محله بتوانند از آن استفاده کنند.

اهداء بسته های نوشت افزاری به دانش آموزان مناطق محروم شهرستان 
مراوه تپه توسط مخابرات منطقه گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مخابرات منطقه گلستان بیش از ۱۴۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم شهرستان مراوه تپه  اهداء کرد .به 
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان صبح امروز طی مراسمی با حضور مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ، ،نماینده شهرستان مراوه تپه 
در مجلس شورای اسالمی، استاندار ، فرماندار ، معاونین ومدیران استاندار ، اعضای شورای اداری ، مشاور امور بانوان ، امام جمعه واهالی روستای قره قاشلی از توابع 
شهرستان مراوه تپه، بیش از ۱۴۰۰ بسته کیف و بسته های نوشت افزاری با مساعدت وحمایت شرکت همراه اول بین دانش آموزان کم برخوردار وبی بضاعت این 
شهرستان توزیع گردید .در این مراسم دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان با بیان این مطلب که  توجه واهمیت به شهرستانها وروستاهای محروم از رسالت 
های نظام اسالمی است گفت : خدمات رسانی به روستاها به ویژه در مناطق مرزی از اولویت های بخش دولتی است.همچنین مدیر مخابرات منطقه گلستان اظهار 
داشت :این محموله شامل ۱۴۱۰بسته ملزومات اولیه تحصیلی در راستای مسئولیت اجتماعی واهداف انسان دوستانه شرکت همراه اول به دانش آموزان شهرستان 
مراوه تپه  تقدیم شد.وی ادامه داد: این نوشت افزار شامل انواع کیف ،دفتر، مداد، مدادرنگی ،جامدادی ، پاک کن و تراش است.مهندس شهمرادی خاطرنشان کرد:  

این طرح در میان دانش آموزان محروم وسیل زده سطح استان نیز اجرا خواهد شد.

اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با اشاره به تصویب الیحه افزایش ۲.۵ میلیارد تومانی بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان، گفت: معتقد 
هستم حمایت از تیم بسکتبال شهرداری گرگان به عنوان یک پروژه فرهنگی ورزشی می تواند نشاط اجتماعی را در شهر ایجاد کند.عبدالرضا دادبود در حاشیه 
جلسه شورای اسالمی شهر گرگان با بیان اینکه قاطعانه از تیم بسکتبال حمایت می کنیم، اظهارداشت: فصل گذشته با نائب قهرمانی که تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان به دست آورد حال خوبی برای مردم ایجاد کرد. امروز شهرداری سخت ترین کار را برای تامین مالی این تیم برعهده دارد.وی افزود: معتقد هستم حمایت 
از تیم بسکتبال شهرداری گرگان به عنوان یک پروژه فرهنگی ورزشی می تواند نشاط اجتماعی را در شهر ایجاد کند.شهردار گرگان با اشاره به تصویب الیحه 
افزایش ۲.۵ میلیارد تومانی بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان، خاطرنشان کرد: خواست و مطالبه مردم شهر گرگان حمایت از این تیم است. انتظار دارم به 
رغم همه اختالف نظرهایی که برخی اعضای شورای شهر داریم، همه پای این تیم بایستند. عالوه براین با توجه به حضور یکی از بهترین سرمربی های بسکتبال 
در تیم شهرداری گرگان باید بر روی استعدادیابی و پرورش بازیکنان بومی نیز تمرکز داشته باشیم.وی درباره نظارت ها بر روی عملکرد کادرفنی تیم بسکتبال 
شهرداری گرگان بیان داشت: برای این کار کمیته راهبری متشکل از مدیر مالی و مدیر حراست شهرداری، رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، روسای 
هیئت بسکتبال گرگان و استان و غیره تشکیل شده است. عالوه براین کمیته نظارت و ارزشیابی نیز از انتهای فصل قبل تاکنون فعال است و بر روی قراردادها و 
هزینه کردن درست بودجه تیم نظارت می کنند.دادبود درباره جذب حامی مالی برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان نیز بیان داشت: با حدود 3۰ شرکت و موسسه 

در این باره مذاکره کردیم و امیدواریم تا هفته آینده به نتیجه برسیم.

شهردار سمنان : 
در برنامه های حوزه ورزش شهرداری سمنان، اولویت با ورزش همگانی است

ســمنان - حسین بابامحمدی: شهردار سمنان گفت : یکی از برنامه های حوزه ورزش مدیریت شهری رشد ورزش 
همگانی است.دکترسید محمد ناظم رضوی گفت: توجه به ورزش از مهمترین مشخصه های جوامع توسعه یافته بوده چرا 
که  وجود مردمی سالم و شاداب گام نخست در حرکت به سوی توسعه یافتگی خواهد بود و یکی از برنامه های حوزه ورزش 
مدیریت شهری سمنان نیز رشد ورزش همگانی است . شهردار سمنان  گفت: در برنامه های شهرداری سمنان توسعه ورزش 
همگانی، اقدامی در راستای توسعه عدالت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بوده و می تواند زمینه ای را برای 
استفاده ی مطلوب از اوقات فراغت و تفریحات سالم برای شهروندان فراهم نماید . دکترناظم رضوی  به عملکرد شهرداری 
سمنان در حوزه ورزش قهرمانی نیز اشاره کرد و گفت: هرچند شهرداری از نظر قانونی برای تیم داری و حمایت از ورزش 
قهرمانی وظیفه  نداشته ولی در راستای رشد ورزش همگانی و گسترش روحیه نشاط و خودباوری در بین شهروندان، شهرداری تیم های قهرمانی را در رده ها و رشته 
های مختلف تشکیل داده و کسب ۷3 مدال طال، نقره و برنز توسط ورزشکاران تیم های ورزشی شهرداری در سال ۹۸  نشان دهنده توانمندیهای نونهاالن ، نوجوانان ، 
جوانان  و بزرگساالن در این حوزه است.  وی با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری سمنان دیدگاهی متفاوت از گذشته در حوزه ورزش دارند، از اجرای ۲ پروژه در زمینه 
ساخت زمین چمن مصنوعی برای مهرنشینان سمنان در سال جاری با اعتبار شش میلیارد ریال خبرداد و گفت: با افتتاح  دو زمین چمن مصنوعی و فاز اول مجموعه 
ورزشی نشاط در مسکن مهر با اعتبار بیش از پانزده میلیارد ریال در هفته دولت، سرانه فضاهای ورزشی ساکنان مسکن مهر سمنان به حد مطلوب نزدیک می شود.  

حضور شرکت های داخلی و خارجی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
ساری –دهقان : نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با حضور بیش از ۴۴۴ شرکت داخلی و خارجی در تهران 
برگزار شد. در این دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 3۶ شرکت از ۱3 کشور خارجی حضور داشتند . همچنین در 
این رویداد بین المللی ، کاالهایی از قبیل سیم و کابل ها ، روشنایی ، تابلوسازان ، تجهیزات برقی ، اتوماسیون و سیستم های ابزار 
دقیق خطوط انتقال ، کارفرما ، مشاوران و پیمانکاران ارائه شده ست . نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران نهم تا 
دوازدهم آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران پذیرای بازدیدکنندگان بوده است .  حضور 
مدیران عامل شرکت های توزیع برق استانها در جلسات حاشیه نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه و آشنایی با آخرین دستاوردهای 

شرکت های بزرگ داخلی و خارجی یکی از اهداف و  برنامه های صنعت برق کشور در این دوره بوده است .

برگزاری مانور نشت زیرزمینی اتصاالت گاز در اداره گاز شهرستان ایوان
ایالم - هدی منصوری: مانور نشت زیرزمینی اتصاالت علمک همراه با آتش سوزی در اداره گاز شهرستان ایوان با هماهنگی و همکاری سایر 
دستگاههای مدیریت بحران از جمله دانشگاه علوم پزشکی، آتش نشانی، نیروی انتظامی و فرمانداری توسط کارکنان اداره گاز برگزار گردید.  عباس 
شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم؛ هدف از برگزاری مانورهای گسترده در سطح شرکت گاز استان ایالم را ایجاد آمادگی الزم برای 
مقابله با بحران های احتمالی عنوان و تجربیات کسب شده را زمینه ساز موفقیت در بحرانها دانست.  وی با بیان اینکه  برنامه مدون توسط واحد 
HSE شرکت گاز استان ایالم برای برگزاری مانورها بصورت مستمر و در کلیه شهرستانها طراحی گردیده و طبق برنامه زمانی نیز اجرا می گردند، 
خاطرنشان ساخت که تعامل، هماهنگی و همکاری  ادارات گاز شهرستانها با سایر دستگاههای عضو مدیریت بحران زمینه ساز حضور به موقع و مؤثر 

در حوادث و کاهش خسارات و حوادث ناشی از وقوع بحران می باشد.
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روش اســتارت آپ ناب یا Lean Startup طرفداران زیادی دارد. 
پیروی از نکات این راهکار، نیازمند آشنایی با مزایا و معایب آن است.

رویکرد اســتارت آپ ناب )Lean Startup( یکــی از موضوعات 
خبرساز و پرطرفدار در ســیلیکون ولی بود. استارت آپ های متعددی با 
تکیــه بر آموزه هــا و روش های این روش، از نتایج آن ابراز خشــنودی 
می کردند. درواقع نتایج فضای اســتارت آپی هم تاحدودی مفید بودن 
رویکرد استارت آپ ناب را تأیید می کنند. به هرحال، این روش هم مانند 
بسیاری از روش های کسب وکاری دیگر، مزایا و معایب خود را دارد که 

پیش از پیاده سازی نهایی باید به آنها دقت داشت.
رویکرد اســتارت آپ ناب دو مشــکل اساســی دارد. اولین مشــکل 
اســتارت آپ ناب، در تأکید بر نظرســنجی و دریافت بازخورد سریع از 
مشــتریان دیده می شود. بنیان گذاران با اســتفاده از این نکته، پس از 
توســعه مدل اولیه  MVP به دنبال بازخورد از سوی مشتریان می روند 
تا نظر و نیاز آنها را دریافت کنند. در چنین وضعیتی، تیم اســتارت آپی 
روی بهبود مســتمر محصول خود متمرکز می شــود تا نیازهای کنونی 
مشــتریان را برطرف کند؛ درنتیجه آنها احتماال از تمرکز بر پیش بینی 

نیازهای آتی و چشم اندازهای محصول و شرکت خود غافل می شوند.
مشکل دوم رویکرد استارت آپ ناب در پرسش هایی است که به عنوان 
راهکار شناخت کسب وکار مطرح می کند. استارت آپ ناب می گوید ابتدا 
باید مشتریان خود را بشناسید. ازطرفی، در دنیای کسب وکار، عالوه بر 
شناخت مشتری، آگاهی داشــتن از چرایی موفقیت و چگونگی انتخاب 

شدن از سوی مشتریان نیز اهمیت دارد.
نویســنده  مطلب منبع در رسانه  دانشکده  کســب وکار هاروارد، اتان 
مولیک، استاد کارآفرینی اســت. او به خاطر شغل خود عموما ارائه های 
متعددی را از زبان بنیان گذاران استارت آپی می شنود. به عالوه بسیاری 
از آنها تصور می کنند که کارآفرینی فرآیندی شامل بهینه سازی و ابتکار 
اســت و نمی توان آن را در دانشــگاه ها آموزش داد. به هرحال مولیک 
به خاطر شــغل خود ارائه  های بسیار زیادی را می شنود و به این تصمیم 
رســید که راهــی برای آموزش در جهت موفق تر شــدن اســتارت آپ 
به بنیان گذاران توســعه دهد. در دهه  گذشــته، رخدادهای مهمی در 
اکوسیســتم استارت آپی رخ داده اند و می توان از آنها در منابع گوناگون 

آموزشی استفاده کرد.
اولین رخداد دهه  گذشته، معرفی و گسترش رویکرد استارت آپ ناب 
بود که اســتیو بالنک و اریک ریس، پیشــگام آن بودند. به طور خالصه 
می توان رویکرد اســتارت آپ ناب را آموزه ای بــا هدف عمل گرا کردن 
استارت آپ ها دانست. بنیان  گذاران در این روش باید کار خود را با درک 
فرضیات پشــت کسب وکار شــروع کنند؛ درکی که با توسعه  یک ابزار 

به نام بوم مدل کسب وکار به دست می آید.
در مطالب آموزشــی متعدد به طراحی بوم مدل کســب وکار اشــاره 
کردیم که شامل پر کردن ۹ کادر اختصاصی شامل موضوعاتی همچون 
»ارزش  های پیشــنهادی«، »بخش مشــتری« و موارد دیگر می شــود. 
بنیان  گذاران با تکیه بر بوم مذکور، پرسش های خود از کسب وکار آینده 
را به فرضیه های قابل آزمایش تبدیل می کنند و سپس یک نمونه  اولیه  
قابل قبول )موسوم به MVP( برای آزمایش فرضیه ها توسعه می دهند. 
اگر آزمایش ها نشــان دهنده  صحیح بودن فرضیه ها باشــند، درنتیجه 
ایده و رویکرد موردنظر را می توان مناســب دانست. در غیر این  صورت 
باید چرخش )یا پیووت( در مســیر اســتارت آپ رخ دهد که با تکیه بر 
بازخوردهای دریافت شــده، به صورت بهینه سازی محصول یا بازار هدف 
انجام خواهد شد. بنیان گذاران در مسیر مذکور ترکیبی از محصول-بازار 
را مورد بررســی و اکتشاف قرار می دهند تا درنهایت به نیاز واقعی برای 

محصول خود دست پیدا کنند.
همان طور که گفته شد، رویکرد استارت آپ ناب، رخدادهای متعددی 
را در سیلیکون ولی به همراه داشت و استارت آپ ها از آن استقبال کردند. 
به عالوه آموزش آن نیز بســیار آســان بود و به موضــوع اصلی فعالیت 
شتاب دهنده های استارت آپی و کالس های کارآفرینی در سرتاسر جهان 
تبدیل شــد. البته، اســتارت آپ ناب تنها رخداد و تغییر مهم استراتژی 
کســب وکار در دهه  گذشته محسوب نمی شــد و یک انقالب آرام تر با 

هیاهوی کمتر هم در حال رخ دادن بود.
فعاالن دانشگاهی که دسترســی بهتری به داده، تکنیک های تحلیل 
پیچیده و رویکردهای جدید داشــتند، شــروع به رمزگشایی موفقیت 
اســتارت آپ ها کردنــد. درواقع آنچه که زمانی خــرد متعارف یا دانش 
عمومی محسوب می شد، ازسوی متخصصان به بحث و بررسی گذاشته 
شــد. همین بررسی ها، نکات ارزشــمندی را پیرامون روش استارت آپ 

ناب به همراه داشت.
اولین دســتاورد تحقیقات داده ای نشــان داد که استارت آپ ها باید 
روش های تجربی پیشــنهادی از سوی روش اســتارت آپ ناب را دنبال 
کنند. گروهی تحقیقاتی در ایتالیا، آزمایشــی را روی ۱۱۶ استارت آپ 
انجام داد. نیمی از آنها آزمایش های تجربی اســتارت آپ ناب را به همراه 
روش های علمی آزمایــش ایده ها و فرضیات آموختند. نیمی دیگر تنها 
با اهمیت آزمایش آشــنا شــدند و روش های علمی بــرای انجام بهینه 

به آنها منتقل نشــد. درنهایــت گروه اول موفقیت بیشــتری را تجربه 
کردند و درآمد بیشتری هم داشتند؛ درنتیجه شاید بتوان آزمایش های 
سخت گیرانه را نکته ای مهم و کاربردی در پیشرفت استارت آپ دانست.

درمقابل نتایج باال، برخی تحقیقات نشان دهنده جنبه های خطرناکی 
از رویکرد اســتارت آپ ناب بودند. تعدادی از اساتید برجسته  کارآفرینی 
در مقاله ای جدید به دو مشکل اساسی در رویکرد استارت آپ ناب اشاره 

کرده اند که در ادامه آنها را بررسی می کنیم.
اســتارت آپ ناب، بنیان گذاران را تشــویق و حتی مجبور می کند تا 
»از دفتر خود خارج شــوند« )کنایه از عرضــه محصول اولیه و مالقات 
مســتقیم با مشتری( و هرچه سریع تر با مشتریان ارتباط داشته باشند. 
اســتیو جابز در جایی می گوید: »مشــتری وظیفه نــدارد که نیاز خود 
را شناســایی کند.« تمرکز روی دریافت بازخورد ســریع از مشــتریان 
دربــاره  محصول اولیه  قابل عرضه، اســتارت آپ ها را متمایل به تغییر و 
بهینه ســازی دائمی در محصول و کسب وکار می کند. درواقع آنها روی 
نیاز کنونی مشتری متمرکز می شوند و از تفکر درباره  آینده  کسب وکار 

و محصول باز می مانند.
عالوه بر نکته  باال، تحقیقات متعدد نشــان می دهد که نو بودن ایده و 
محصول، عموما از سوی مشــتریان پذیرفته نمی شود. کلی کریستنتن 
در تحقیقی پیرامون »نوآوری ساختارشــکن« این ایده را تأیید می کند. 
درواقع اگر اســتارت آپ، ایده ای بسیار نو و خاص در بازار داشته باشد، 

دریافت بازخورد و تأیید از سوی مشتریان دشوارتر هم خواهد بود.
مشــکل دوم رویکرد اســتارت آپ نــاب، در ابزار مشــهور بوم مدل 
کســب وکار دیده می شــود. این بوم با وجود مطرح کردن ســؤال مهم 
»مشــتریان چه کسانی هستند؟« از سوالی بسیار مهم تر غافل می ماند: 
»فرضیه  شما درباره  جهان آینده براساس اعتقاد، ایده و روش خاص تان 
چه خواهد بود؟« پر کردن ۹ کادر مشــهور بوم مدل کسب وکار، شما را 
متمرکز بر شــکل  و ساختار نهایی اســتارت آپ در پایان مسیر می کند. 
درواقــع طراحــی کانال های مشــتری و توزیع و موارد دیگر، شــکل 
اســتارت آپ را نشــان می دهد و نظری درباره  وضعیت جهان پیرامون 
ندارد. درنهایت، رویکرد اســتارت آپ ناب، نقشــه راهی برای رســیدن 
به آن نقطه برای شــما فراهــم نمی کند. در ادامه  مســیر طراحی بوم 
مدل کســب وکار، بینش ها و چشــم اندازهای اصلی در ویژه کردن ایده  
اســتارت آپی را در ســایه قرار می دهند. به عنوان مثــال اگر نگاهی به 
مثال های متعدد بوم مدل کسب وکار لینکدین داشته باشیم، هیچ یک از 
آنها نشان دهنده چشم اندازهای اصلی این شرکت همچون شبکه سازی 
و رزومه ســازی نیســتند که موجب موفقیت نهایی شدند. برای توسعه  
ایده ای پیرامون چرایی خاص بودن استارت آپ، باید به روش های علمی 
رجوع کرد. با مشــاهده کردن جهان پیرامون شروع و از مشاهدات خود 
در مسیر ساخت نظریه ای نهایی استفاده کنید؛ نظریه هایی که چگونگی 

تغییر جهان را تحت تأثیر استارت آپ شما نشان دهند.

تحقیقــات علمی، روش هــای بهینــه ای  را پیشــنهاد می دهند که 
پیاده سازی نکته های مثبت رویکرد استارت آپ ناب را با پرهیز از گرفتار 
شــدن در نکته های منفی به همراه دارد. آنها تحقیقی روی اســتراتژی 
ســازمان های بزرگ انجام داده و رویکردی کارآمد را برای عملکردهای 
استارت آپی پیشــنهاد دادند. رویکرد علمی با استراتژی شروع می شود. 
اســتراتژی را می توان پاســخ به چرایی پیروز شدن استارت آپ در بازار 
دانست. به عالوه استراتژی براساس انتخاب های بنیان گذاران، روش های 
صحیح را برای پیاده ســازی ایده ها پیشــنهاد می کند. درواقع رویکرد 
علمــی، قدرت تصمیم گیری را به جای مشــتریان به  خود بنیان گذاران 
باز می گرداند و توسعه  چشم اندازهای ساختارشکن و کاربردی را ممکن 
می کند. این رویکرد، می تواند قدم بعدی در تکامل دنیای اســتارت آپی 

را رقم بزند.
با اســتفاده از ابزارهــا و یافته هــای جدید در اســتراتژی،  می توان 
تاحدودی نــرخ موفقیت اســتارت آپ را با آموزش هــای صحیح تر به 
بنیان گذاران افزایش داد. درنهایت می توان ادعا کرد که اســتارت آپ ها 
برخالف رویکرد رایج در روش استارت آپ نوپا، تنها مبتنی بر جمع آوری 
اطالعات و شواهد نیستند. آنها وابستگی زیادی به آموزه های کارآفرینی 
و رویکردهای آکادمیک دارند که در آموزش کارآفرینان الزامی محسوب 

می شود.
HBR/zoomit :منبع
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هدر دادن پول و ولخرجی کردن، بســیار آســان است! خیلی وقت ها 
اصال متوجه نمی شویم که پول های مان چطور خرج می شود و موجودی 
حساب بانکی مان آب می رود! ولی با کمی اندیشه و تدبیر و توجه بیشتر 
به نحوه خرج کردن و پس انداز کــردن به راحتی می توانیم از هدررفتن 
پول های مان جلوگیری کنیم تا برای روزهای دشــواری که ممکن است 
در آینده در پیش داشته باشیم، مبلغی را پس انداز کنیم. اگر شما نیز از 
آن دسته افرادی هستید که می خواهید از هدردادن پول های تان دست 
برداریــد و اقتصادی تر عمل کنید، می توانید راه هایی را که در این مقاله 

معرفی کرده ایم، امتحان کنید.
1. یک روز بعدازظهر بنشینید و کمی در مورد مسائل مالی خود 

فکر کنید
این کار در فهرســت مهم ترین اولویت های اغلب افراد قرار ندارد، ولی 
باید یکی از مهم ترین کارهایی باشد که انجام می دهید. چون با بررسی 
مســائل مالی تان می توانید از هدررفتن مبالغ زیادی از پول  جلوگیری 
کنید. مواردی که باید بررســی کنید شامل حســاب های بانکی، بیمه 

بازنشستگی و نرخ های بیمه است.
در مورد بیمه های بازنشستگی اطالعات کسب کنید

اگر در جایی شــاغل هستید که بیمه درمانی و بازنشستگی از مزایای 
آن اســت، حق انتخابی ندارید و باید از خدمات بیمه ای استفاده کنید 
که کارفرما یا رئیس شرکت برای کارکنان در نظر گرفته است. ولی اگر 
شــغل آزاد داشته باشید یا در جایی مشــغول کار باشید که فاقد بیمه 
بازنشســتگی است، می توانید از طرح های بیمه بازنشستگِی ارائه شده از 
سوی شرکت های گوناگون بیمه بهره بگیرید. بهره گیری از این طرح ها و 
سرمایه گذاری در آنها نسبت به نگه داشتن پول  در حساب های پس انداز 
یا ســرمایه گذاری معمولی مزیت هــای بیشــتری دارد. تحقیق کنید 
و شــرکت بیمه ای را انتخاب کنید که بهترین شــرایط ممکن را دارد. 
اگر در جایی استخدام نشــده اید، باز هم می توانید از مزیت های چنین 
حساب هایی برخوردار شوید. با مشاور مالی در مورد این مسئله صحبت 

کنید یا کمی تحقیق کنید.
سایر سرمایه گذاری های تان )به جز صندوق بازنشستگی( را نیز 

بررسی کنید
اگر در زمینه های گوناگون ســرمایه گذاری کرده اید، آیا ترکیب انواع 
ســرمایه گذاری های تان منطقی اســت؟ آیا هزینه هایی که می پردازید 

معقول است؟
مبالغی را که در حســاب های پس انداز یا حســاب هایی با ســود کم 

گذاشته اید، به حساب هایی با سود باالتر انتقال دهید
اگر پول های شــما بیشــتر از هزینه ها و مخارج چند ماه آینده است، 
مقداری از آن را در سرمایه گذاری هایی هزینه کنید که ریسک باالتری 
دارند، ولی از سوی دیگر بازده بالقوه آنها نیز باالتر است. البته باید تمام 
شرایط این حساب ها را بررســی کنید؛ زیرا در بسیاری از حساب هایی 
که ســود باالتری پرداخت می کنند، ملزم هســتید که مانده حســاب 
را در ســطح مشــخصی نگه دارید )باید این مبالغ را پس انداز اجباری 

)Enforced Saving( در نظر بگیرید(.
می توانید با برنامه ریزی و داشــتن رویکــردی منظم در خرج کردن 
پول های تــان، از حســاب های ســرمایه گذاری ای اســتفاده کنید که 
نرخ بازدهــی باالتری دارند؛ به جــای اینکه پس اندازتــان را در جایی 
ســرمایه گذاری کنید که ســود بســیار کمی به آن تعلق می گیرد و با 
هزینه ها و کارمزدهایی که باید بپردازید به تدریج مانده حســاب تان آب 
می رود و کاهش می یابد. با مراجعه به وب ســایت بانک خود از نرخ های 
سود آن آگاه شوید. اگر بانک دیگری وجود دارد که نرخ سود آن باالتر 
اســت و برای سرمایه گذاری شرایط بســیار بهتری دارد، پول های خود 
را در آن بانک ســرمایه گذاری کنید. نترســید و به راحتی برای بستن 
حســاب و تغییر بانک خود اقدام کنید و به مدیر بانک فعلی تان بگویید 

که به خاطر شرایط سرمایه گذاری بهتر بانک خود را تغییر می دهید.
نرخ های بیمه درمانی، خودرو، خانه و . . . را بررسی کنید

احتمال اینکه بهترین بیمه را انتخاب نکرده باشید، بسیار زیاد است؛ 
چون بیشــتر مردم ترجیح می دهند که سال ها از خدمات یک شرکت 
بیمه اســتفاده کنند و به خود زحمت تحقیق در مورد ســایر بیمه ها و 
تغییر شــرکت بیمه را نمی دهند. ولی اگر کمی وقت بگذارید و در مورد 
بیمه های موجود در بازار تحقیق کنید، ممکن اســت که در هزینه های 

زیادی صرفه جویی کنید و پول زیادی را پس انداز کنید.
۲. حساب هزینه های تان را داشته باشید

پرداخت کــردن هزینه بیشــتر کاالها و خدمات با پــول نقد موجب 
می شــود که حســاب پول هایی را که خرج می کنید، نگه دارید. سعی 
کنید با پــول نقد هزینه چیزهایــی را که می خریــد، پرداخت کنید. 
پرداخت پول نقد موجب می شود که بهتر بتوانید حساب هزینه های تان 
را نگه دارید و وقتی از حساب بانکی خود استفاده می کنید، گاهی بدون 

اینکه متوجه شوید موجودی حساب تان به پایان می رسد.
3. عضویت ها یا اشتراک های بیهوده را لغو کنید

آیا برای دریافت خدمات و کاالهایــی ثبت نام کرده اید که بدون آنها 
نیــز می توانید زندگی کنید؟ لزومی ندارد که عضویت در باشــگاهی را 
حفظ کنید که دیگر از آن استفاده نمی کنید یا فایده و مزیتی برای تان 
ندارد. تمام عضویت هایی را که برای شان مبلغی پرداخت می کنید، مانند 
عضویت در وب ســایت ها، خدمات ارائه اطالعات، روزنامه ها، ورزشگاه، 
انجمن ها و… را بررسی کنید و به این فکر کنید که آیا بیشترین بهره 
ممکــن را از آنها می برید یا فقط به پرداخــت حق عضویت آنها عادت 
کرده ایــد و اصال فراموش کرده اید که از آنها اســتفاده کنید. اگر مدتی 
برای مســافرت یا کار ســفر می کنید و از خانه دور هســتید، بعضی از 
عضویت ها و اشتراک های خود را تعلیق کنید تا وقتی به خانه برگشتید 
و زمان آزاد کافی برای بهره گیری از آنها را داشتید، دوباره آنها را فعال 

کنید.
به ویژه در مورد ثبت نام برای خدماتی دقت کنید که »فقط فالن مبلغ 
در ماه« برای تان هزینه دارند! چون پس از ثبت نام در چند مورد از آنها، 
هزینه  حق عضویت آنها روی هم انباشــته می شود و مبلغ چشمگیری 
خواهد شــد. در بســیاری از موارد، ممکن اســت که به راحتی آنها را 
فراموش کنید و اصال یاد تان برود که برای این عضویت ها و اشــتراک ها 
پول پرداخت می کنید. می توانید برای نگه داشــتن حساب پول هایی که 
برای این عضویت ها پرداخت کرده اید، از کارت بانکی تان استفاده کنید؛ 
چه در حال استفاده از آن خدمات باشید و چه نباشید. در پاسخ دادن به 

این پرسش که آیا این عضویت ها و اشتراک ها واقعا کیفیت زندگی تان را 
باال برده اند یا نیازهای حرفه ای تان را برطرف کرده اند، با خودتان صادق 

باشید؛ به ویژه در مورد اشتراک های آنالین.
در برابر تالش هایی که برای بازگرداندن عضویت شما می کنند، 

مقاومت کنید
در مقابل تالش هایی که برای بازگرداندن شما انجام می شود، مقاومت 
کنید و قوی باشــید. وقتی وارد فهرست ایمیل خیریه ها، مجله ها و… 
می شــوید، دیگر شــما را رها نمی کنند و پی درپی برای تان پیام ارسال 
می کننــد، ولی باید در برابر این تالش ها مقاومــت کنید و به خودتان 
یــادآوری کنید که عضویت در آنها چه هزینه هایی را برای شــما ایجاد 

کرده بود.
به راحتــی می توانیــد به صــورت دوره ای به خیریــه ای کمک کنید 
که امتیازهای باالیی را از ســازمان های مســتقل دریافت کرده اســت 
و به درخواســت شــما برای خارج کردن نام تان از فهرست ایمیلی که 
درخواســت های مالی دریافت می کنند، احترام می گذارد و فقط رسید 
پرداخت های تان را ارسال می کند. شاید چند هفته طول بکشد تا ارسال 
این ایمیل ها متوقف شود؛ زیرا معموال ایمیل های انبوه به دالیل اقتصادی 
از پیش آماده می شوند. خیریه های فراوانی وجود دارد و مجبور نیستید 
یک خیریه خاص را انتخاب کنید. خیریه ای را برگزینید که برای کسانی 
که به موسســه خیریه کمک می کننــد و تمایلی به دریافت ایمیل های 
درخواســت مالی ندارند، این امــکان را فراهم می کنند که دریافت این 
ایمیل ها را لغو کنند؛ نه خیریه هایی که با درخواســت های کمک مالی 
مکرر، فشــار زیادی به شــما وارد می کنند و موجب می شوند که از آن 

موسسه فراری شوید.
اگر از عضویت ورزشــگاه خود اســتفاده نمی کنید، روش های بدون 
هزینه ای را برای ورزش کردن پیدا کنید. برای نمونه، می توانید مســیر 
خانــه تا محل کار را با دوچرخه طی کنیــد؛ هر روز پیاده روی کنید یا 
آخر هفته ها با دوســتان یا خانواده به کوهنوردی و گردش در طبیعت 
برویــد. با بهره گیــری از این روش ها هزینه های مربــوط به خودرو نیز 

کاهش می یابد.

گاهی به جای لغو عضویت، بهتر است سطح عضویت خود را 
کاهش دهید

گاهی نیازی نیست که عضویت خود را به طور کامل لغو کنید و فقط 
باید ســطح عضویت و خدماتی را که دریافــت می کنید، کاهش دهید. 
برای نمونه، اگر برای بهره برداری از مجموعه کاملی از امکانات یا شبکه 
کاملی از مکان ها حق عضویت می پردازید، ولی فقط به اســتفاده از یک 
مکان یا یکی از امکانات نیاز دارید، ببینید آیا راهی وجود دارد که سطح 

عضویت خود را کاهش دهید و در نتیجه پول کمتری بپردازید.
4. از خریدهای آنی و بدون فکر دست بردارید

شاید بدون فکر و تفریحی خریدکردن، برای تان جذاب باشد ولی اگر 
هر چیزی را که در دســترس تان قرار دارد یا برای فروش عرضه شــده 
است بخرید، این رفتار به سرعت به عادت بدی تبدیل می شود. در مورد 
فعالیت یا ورزشــی که قبال انجام نداده اید یا مدل لباســی که تابه حال 
نپوشــیده اید، یا چیزی که پیشتر هرگز آن را امتحان نکرده اید، بیشتر 
از موارد دیگر محتاط باشــید. بهتر است به جای خرید، به خانه بروید و 

کمی در مورد آن تحقیق و فکر کنید.
از خودتان بپرســید آیا واقعا به آن نیاز دارید و آیا می توانید پول الزم 
را برای خرید آن بپردازید. حتــی اگر پول کافی برای خرید آن دارید، 
اگر واقعا به آن نیاز نداشــته باشــید، از نیروی اراده تان بهره بگیرید و 
از هزینه های غیرضروری پرهیز کنیــد و به جای خرید چیزی که الزم 
ندارید، پول خود را در جایی ســرمایه گذاری کنید. در این شــرایط به 
خودتــان بگویید: »من واقعــا به آن نیازی ندارم! پس باید آن را ســر 

جایش بگذارم!«
به خودتان یادآوری کنید که برای زیبا و جذاب شدن، به لباس های نو 
نیاز ندارید و الزم نیســت لباس هایی را بپوشید که با سبک زندگی تان 
تناسبی ندارند. می توانید ســراغ لباس های قبلی تان بروید و اگر کهنه 
نشده اند و هنوز قابل استفاده هســتند، آنها را بپوشید. اگر این لباس ها 
زیبا و مناســب نبودند، هرگز آنها را نمی خریدید، حتی اگر از ُمد افتاده 

باشند و دیگر کسی لباس هایی مانند آنها نپوشد.
فراموش نکنید که اگر چیزی در فروش ویژه ارائه می شــود و تخفیف 
خورده است، به این معنا نیست که حتما باید آن را بخرید. نباید چیزی 

را که واقعا نیــازی به آن ندارید، فقط به دلیل تخفیف و قیمت پایین تر 
بخرید.

5. به اندازه خرید کنید
با خرید کاالهایی که استفاده نمی شوند و در نهایت مجبور می شوید 
آنهــا را دور بریزید، فقــط پول تان را هدر می دهید و مثل این اســت 
کــه پول های تــان را دور بریزید. اگر خانواده بزرگــی دارید و می دانید 
کاالهایــی که به صــورت عمده خریده اید، پیش از تاریخ انقضای شــان 
مصرف می شــوند و ضروری هســتند، خرید عمده معامله بسیار خوبی 
اســت. اگر با یک یا چند خانواده دیگر اقالمی را که خریده اید، تقسیم 
کنید، خریدکــردن به صورت عمده می تواند روش بســیار خوبی برای 
صرفه جویی در هزینه ها باشد؛ وگرنه اقالم را در مقادیر کمتر و براساس 
میزان نیازتان خریداری کنید. این مســئله به ویژه در مورد مواد غذایی، 
لوازم آرایشــی و سایر اقالمی که تاریخ انقضای مشخصی دارند، اهمیت 
زیادی دارد. فرامــوش نکنید که حتی خریــدن و مصرف کردن مقدار 
زیادی از چیزهایی که خیلی دوســت دارید هم می تواند موجب شــود 

که از آنها دل زده شوید.
در خرید کاالهایی که به صورت »بسته بندی شــده« یا »دســته ای« 
عرضه می شــوند، محتاط باشید. در زمان امضای قرارداد تلفنی، قرارداد 
اجاره خودرو یا هر چیز مشابه دیگری مراقب باشید؛ چون ممکن است 
که در نوشــته های زیــر قــرارداد )Fine Print( هزینه ها، مالیات  و 
جریمه های دیرکردی مشــخص شده باشد که در تبلیغات و معرفی آن 
خدمات اشــاره ای به آنها نشده اســت. این ترفندی پنهانی و زیرکانه و 
متاسفانه قانونی برای گرفتن پول شماست، بنابراین پیش از امضاکردن 

هر قرارداد، ابتدا همه قسمت های آن را به دقت بخوانید.
هرگز مجذوب کاالهای رایگانی که همراه خریدتان دریافت می کنید، 
نشــوید. اگر دریافت رایــگان اقالمی که همراه کاالی خریداری شــده 
به شــما می دهند، واقعا معامله خوبی اســت، چرا به جای اضافه کردن 
کاالهایی غیرضروری که نیازی به آنها ندارید، مبلغی را از قیمت کاالی 

موردنظرتان کسر نمی کنند و به شما تخفیف نمی دهند؟
6. در زمان خرید مواد غذایی و خواروبار هوشیار باشید

بســیاری از افراد در خریــد خواروبار و مواد غذایی احساســی عمل 
می کننــد و گاهی کاالهایی را می خرند که نیــازی به آنها ندارند، ولی 
خرید مواد غذایی و خواروبار از آن حوزه هایی است که در آن می توانید 
در خرج کردن پول های تان صرفه جویی کنید و هم زمان از تجربه خرید 
و زندگــی خوب لذت ببریــد. می توانید برای داشــتن خریدی خوب، 

روش های زیر را بیازمایید.
همیشه در زمان خرید، فهرستی از اقالم موردنیازتان را همراه داشته 

باشید
خریــد بدون فهرســتی از کاالهــای موردنیاز مانند این اســت که 
پول های تان را دور بریزید؛ چون وسوســه می شوید چیزهایی بخرید که 
واقعا نیازی ندارید. همیشــه برگه ای را روی یخچال بچســبانید و هر 
زمان چیزی تمام شــد، روی آن بنویسید و پیش از رفتن به خرید، آن 
لیســت را بردارید و براساس آن خرید کنید. فهرســتی از غذاهایی را 
که می خواهید در روزهای هفته تهیه کنید، بنویســید و براســاس این 
فهرســت اقالم موردنیازتان را خریداری کنید. به این فهرســت پایبند 
باشــید و فقــط در یک یا دو مــورد به خودتان اجــازه دهید که اقالم 
اضافه ای را بخرید که در این فهرســت نیســتند و خرید آنها ضرورتی 
ندارد. حتما به هوش باشــید که این ولخرجی های خارج از برنامه تنها 

در موارد خاص و ویژه اتفاق بیفتند!
در مقادیر کمتر ولی متنوع تر خرید کنید

خرید انواع گوناگونی از مواد غذایی تازه مزیت های فراوانی دارد. مواد 
غذایی تازه مزه بهتری دارند؛ به ســرعت مصرف می شوند. با خرید این 
مواد غذایــی به صورت منظم می توانید انــواع مختلفی از خوراکی های 
گوناگون را امتحــان کنید و از خــوردن خوراکی هایی که مختص هر 
فصل هســتند، لذت ببرید. این خوراکی ها را می توانید در فروشگاه های 

محبوب تان به صورت فروش ویژه و با تخفیف خریداری کنید.
به جــای کاالهای دارای برند تجاری، اقــالم و کاالهای بدون برند را 

خریداری کنید
فقط زمانــی کاالهای دارای برند تجــاری را بخرید که تفاوتی میان 
آنها و کاالهای بدون برند وجود داشــته باشــد و کیفیت آنها نسبت به 
نمونه های بدون برند باالتر باشــد یا زمانی که این کاالها تخفیف باالیی 

داشــته باشــند و قیمت آنها با کاالهای بدون برند و معمولی یکســان 
باشــد. بیشــتر اقالم عمومی و بدون برند در همــان مکان هایی تولید 
می شــوند که محصــوالت دارای نام تجاری در آنها تولید می شــوند و 
فقط از دل ربایی های تبلیغاتی و بازاریابی کاالهای دارای برند برخوردار 
نیســتند. در مورد داروها نیــز تالش کنید به جــای داروهای تجاری، 
داروهــای ژنریک را خریداری کنید. )داروهای تجاری مختص یک برند 
و تولیدکننده خاص هســتند و بنابراین قیمــت باالتری دارند، ولی هر 
تولیدکننده ای می تواند داروهای ژنریک را تولید و عرضه کند و بنابراین 
قیمت این داروها پایین تر است.( با پزشک خود مشورت کنید و چنانچه 
تفاوتی میان این داروها وجود ندارد، از داروهای ژنریک اســتفاده کنید. 
در مورد محصوالت خارجی و ایرانی هم به همین شــکل اســت، فقط 

به کیفیت و کاربرد آن بسنده کنید نه برند معروف تر و قیمت باالتر.
وقتی گرسنه هستید، مواد غذایی نخرید

با خرید مواد غذایی در زمان گرســنگی، اقالمی را در سبد خریدتان 
قرار می دهید که بیشتر از چیزهایی است که واقعا نیاز دارید.

در زمان خرید به بودجه خریدتان پایبند باشید و حساب 
قیمت ها و مقادیر را در ذهن تان نگه دارید

گردکردن قیمت هر یک از اقالم آســان ترین راه اســت )یعنی برای 
نمونــه، اگر کاالیی را ۹۵00 تومان خریده اید، قیمت آن را در ذهن تان 
۱0 هزار تومان حســاب کنید(. گردکردن قیمت ها موجب می شود که 
هزینه های نهایی در ذهن تان بیشــتر از مقدار واقعی آنها باشد که البته 
چیز خوبی است؛ چون موجب می شود که در هزینه ها صرفه جویی کنید 

و پول کمتری بپردازید.
اگر وسوســه می شوید که کاالهای بســیار گرانی بخرید یا در حجم 
باالیی خرید کنید، به فروشگاه های تخفیف دار یا عمده فروشی ها بروید

این فروشــگاه ها نیز همان اقالم را عرضــه می کنند و فقط ویترین و 
نمای آنها زرق وبــرق کمتری دارد. به عالوه وقتی به صورت عمده خرید 
می کنید، دیگر مجبور نیستید که برای خرید بارها به فروشگاه ها بروید. 
البته باید مراقب کاالهای فاسدشــدنی باشید و بهتر است میوه هایی را 
بخرید که دیرتر خراب می شوند )مانند سیب و پرتقال( و گوشت اضافه 

خریداری شده را در فریزر نگهداری کنید.
۷. از امکانات و مراکز رایگان یا کم هزینه محل زندگی تان 

استفاده کنید
حتما در محل زندگی شــما مراکــز و امکانات فراوانی وجود دارد که 
بــا بهره گیری از آنها می توانید در هزینه هــای خود صرفه جویی کنید؛ 
بهره گیری از مکان ها و امکاناتی مانند کتابخانه ها، استخرهای عمومی، 
ورزشگاه های دولتی و… هزینه های تان را به میزان چشمگیری کاهش 

خواهد داد.
به جای خرید کتاب به کتابخانه بروید

بــا عضویــت در کتابخانه محــل زندگی خود می توانیــد کتاب های 
دلخواه تان را امانت بگیرید و با پرداخت حق عضویت اندکی، کتاب های 
فراوانــی را به طور رایــگان امانت بگیرید و مطالعه کنیــد. اگر ترجیح 
می دهید کــه از منابع آنالین اســتفاده کنید، به راحتــی می توانید از 
خدمات وب ســایت ها و ســرویس هایی اســتفاده کنید که کتاب های 
الکترونیــک را به صورت رایگان یا با هزینه های اندک در اختیار کاربران 
قرار می دهند. به این ترتیب برای خواندن کتاب محبوب تان دیگر الزم 

نیست که حتی از خانه بیرون بروید!
از امکانات ورزشی محلی مانند استخرهای شنا استفاده کنید

اگر به دلیل شــلوغ بودن استخرهای عمومی از آنها استفاده نمی کنید، 
می توانید در زمان های خاصی مانند ساعت های اولیه کار استخر یا آخر 
وقت ها که استخر خلوت تر است به استخر بروید یا اگر فکر می کنید آب 
اســتخر آلوده اســت و به همین دلیل تمایلی به استفاده از استخرهای 
عمومــی نداریــد، می توانید در مورد تمیزی و پاکیزگی آب اســتخر با 
کارکنان آن صحبت کنید و از آنها بخواهید که مشکل را برطرف کنند 
یا به استخرهای دیگری که تمیزتر و بهداشتی تر هستند، مراجعه کنید. 
با مقایسه هزینه های ساخت و نگهداری استخر در منزل و قیمت بلیت 
استخر متوجه می شــوید که بهره گیری از اســتخرهای عمومی بسیار 
کم هزینه تر اســت. برای کاهش هزینه های تان می توانید بلیت اســتخر 
را در تعــداد باال و با قیمت پایین تری بخرید یا از تخفیف هایی که برای 

استخرها ارائه می شود، استفاده کنید.
در مورد برنامه های پیاده روی در شهر خود تحقیق کنید

بــا این کار می توانید از تاریخچه و گذشــته محلی که در آن زندگی 
می کنید، باخبر شــوید. می توانیــد در برنامه های پیاده روی صبحگاهی 
شــرکت کنید کــه معموال در روزهــای تعطیل برگزار می شــود یا در 
گروه هایی عضو شوید که با جمع کردن مبلغی با یکدیگر برای پیاده روی 

و گردش به طبیعت می روند.
از نرم افزارهای رایگان استفاده کنید

می توانید بــا بهره برداری از نرم افزارهای رایگان به جای نســخه های 
پولــی، در خرید نرم افزارهــای رایانه ای صرفه جویــی کنید. همچنین 
می توانیــد با بهره گیری از منابع آموزشــی آنالین، در خرید کتاب های 

آموزشی صرفه جویی کنید.
8. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

وقتــی خانه را ترک می کنید، درجه بخاری را کم کنید؛ ترموســتات 
)دســتگاه تنظیم گرما( را در ســطحی مناســب و راحت که زیاد گرم 
نباشد نگه دارید؛ چراغ هایی را که الزم ندارید خاموش کنید و با سرعت 
پایین رانندگی کنید تا از مصرف زیاد ســوخت و اســتهالک خودروی 

خود جلوگیری کنید.
سخن پایانی

هدر ندادن پول و پس انداز بیشــتر یعنی به خودمان و اطرافیان مان 
بیشــتر اهمیت می دهیم. گرچه گاهی کنار گذاشــتن خویشتن داری و 
خرج کردن پول بدون فکر و برنامه، آسان تر به نظر می رسد؛ با این حال 
همیشــه صرفه جویی در هزینه ها و لذت بــردن از چیزهایی که دارید، 
بهتر اســت. وقتی در هزینه های تان صرفه جویی می کنید و پس اندازتان 
به جــای آب رفتــن، افزایش می یابد، احســاس بهتری پیــدا می کنید. 
می توانیــد برای موفقیت در صرفه جویی و هدرندادن پول ها به خودتان 
جایزه بدهید. جایزه ای که به خودتان می دهید باید چیزی خوشــایند و 
جالب باشــد. البته برای تهیه کردن آن، مبلغ زیادی هزینه نکنید و به 

اصل صرفه جویی و پرهیز از هدردادن پول تان پایبند باشید.
wikihow/chetor:منبع
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دوشنبه
13 آبان 1398

شماره 1423



بررسی 4 راهکار تاثیرگذار برای بهبود عملکرد تیم های فروش
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟

هر برندی برای موفقیت در عرصه کســب و کار نیاز به فروشــندگان حرفــه ای دارد. تمام فعالیت های 
شــرکت ها با هدف فروش بیشتر و کسب سود انجام می شود، بنابراین باید توجه ویژه ای به بخش فروش 
به عنوان گام نهایی کســب سود داشت. امروزه بسیاری از شــرکت ها به هنگام استخدام فروشنده اقدام 
به برگزاری مصاحبه  می کنند. هدف از این کار شناســایی افراد مستعد برای همکاری از میان متقاضیان 
متعدد اســت. این نوع حساســیت ها کامال منطقی به نظر می رســد. به هر حال ناکامی در زمینه فروش 
محصوالت تمام تالش های قبلی برندمان را نیز ناکام خواهد گذاشــت. در این مقاله هدف اصلی بررســی 
چهار تیپ شــخصیتی و ویژگی های مناســب برای موفقیت در عرصه فروش است. استفاده از این نکات 
برای استخدام فروشنده ماهر یا تقویت مهارت های مان به عنوان فروشنده یک شرکت ضروری خواهد بود. 

1. توانایی کار در شرایط ناپایدار
حوزه فروش یکی از ناپایدارترین بخش های کسب و کار محسوب می شود. در این حوزه هیچ خبری از 
ثبات و شرایط مطمئن وجود ندارد. انگار همه چیز بر روی هواست و وظیفه ما تعامل با مشتریان و فروش 
محصوالت به آنها در چنین شــرایط دشواری است. بسیاری از افراد به طور طبیعی توانایی کار در چنین 
فضایی را ندارند. در این صورت حضور در بخش فروش برای آنها پر از نگرانی و استرس خواهد بود. به هر 
حال ما با فضایی پر از تصمیم گیری های مقطعی و ضرورت اقدام ناگهانی اما حساب شده هستیم. توانایی 
تصمیم گیری در لحظه به طور مناســب اهمیت بسیار زیادی دارد. این امر با مهارت و تجربه ما سر و کار 
خواهد داشت. هرچه فروشنده ها تجربه و مهارت بیشتری داشته باشند، تعامل با وضعیت های دارای عدم 
قطعیت راحت تر می شــود.  توصیه من در اینجا تامل درباره توانایی های مان به عنوان فروشنده یا مسئول 
فروش است. اگر ما توانایی تعامل با وضعیت های نامطمئن را نداریم، باید به سرعت مهارت مان را تقویت 
کنیــم. در غیر این صورت مواجهه با چالش های گســترده و عمیق امری طبیعــی خواهد بود. برگزاری 
دوره های آموزشی در شرکت و تمرین مداوم دو راهکار مدنظر من در این بخش است. بدون تمرین مداوم 
امکان افزایش مهارت وجود ندارد. به هر حال حوزه فروش به طور عملی با مشــتریان ســر و کار دارد. در 

اینجا طرح های نظری بدون استفاده در شرایط واقعی هیچ ارزشی ندارند. 
2. توانایی تمرکز بر روی فرآیند به جای نتیجه

فروشندگانی که فقط به تعداد فروش شان توجه دارند، به طور معمول از دقت به نکات مهم بازخواهند ماند. 
یکی از نکات مهم در حوزه فروش افزایش تعدد محصوالت فروخته شــده است. اگر ما به فرآیند فروش توجه 
نداشته باشیم، امکان فهم نقاط ضعف و تالش برای بهبود آنها وجود نخواهد داشت. فروشندگان موفق همیشه 
به فرآیند فروش توجه دارند. این امر در تقابل با تمرکز صرف بر روی تعداد فروش قرار دارد. همین امر به آنها 
توانایی الزم برای بهبود وضعیت کاری شــان و فروش هرچه بیشتر را می دهد.  من در طول دوران فعالیتم در 
شرکت های مختلف با فروشنده های زیادی آشنا شده ام. یکی از آنها شیوه جالبی برای کار داشت. وی در ازای هر 
تماس موفق و فروش محصول جایزه ای کوچک برای خود تعیین می کرد. این جایزه های به ظاهر کوچک نقش 
مهمی در افزایش حیرت انگیز تعداد فروش های موفق وی داشت. به این ترتیب وی در مدت زمان شش ماه بدل 
به موفق ترین فروشنده شرکت شد. اشتباه بسیاری از فروشندگان در اینجا تالش بدون هدف برای فروش بیشتر 
است. آنها فقط به فروش تعداد مشخصی از محصوالت در طول روز اکتفا می کنند. روحیه رقابت پذیری عنصری 
ضروری برای یک فروشــنده موفق است. به این ترتیب فرد موردنظر امکان تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی 
دامنه بیشتری از مشتریان را خواهند داشت. شاید در اینجا شما نیاز به تعیین جایزه هایی کوچک، درست مانند 
تجربه قدیمی من، داشته باشید. در هر صورت تقویت روحیه رقابت پذیری امری ضروری محسوب می شود. نکته 
مهم در اینجا رقابت با خود به جای دیگران است. رقابت با دیگران به طور معمول موجب ایجاد فضایی ناسالم 

در محیط کار می شود بنابراین رقابت تان باید در راستای شکستن رکوردهای شخصی  در حوزه فروش باشد. 
3. رقابت مناسب با اعضای گروه

مدیران بخش فروش به طور معمول جدولی از وضعیت فروشــندگان مختلف شرکت ترسیم می کنند. این 
امر در راســتای افزایش میل به رقابت فروشندگان صورت می گیرد. در پایان هر ماه نیز فروشنده برتر پاداش 
مشــخصی دریافت می کند. بدون تردید ایجاد رقابت در تیم های فروش ایده جالبی محسوب می شود. چالش 
اصلی در اینجا انحراف اعضای تیم از فرآیند رقابت سالم است. وقتی رقابت میان فروشندگان اهمیت زیادی پیدا 
کند، دیگر هدف اصلی تیم شرکت مبنی بر همکاری در راستای موفقیت شرکت به طور کلی به دست فراموشی 
سپرده خواهد شد.  بدون شک افزایش رقابت در حوزه فروش بدون انحراف اعضای تیم از ماهیت اصلی رقابت 
آرزوی هر مسئول فروشی است. توصیه من در اینجا ایجاد حوزه های تخصصی برای هر فروشنده است. این امر 
باید براساس سطح مهارت این افراد صورت گیرد. وقتی حوزه فعالیت هر فروشنده مشخص باشد، آنها به نوعی 
درگیر رقابت با خود می شوند. این امر به طور قابل توجهی رقابت ناسالم میان اعضای تیم را کاهش خواهد داد. 
به طور کلی هدف اصلی ما در این بخش باید کاهش سطح تاثیر منفی موفقیت اعضای تیم فروش بر یکدیگر 
باشد. فقط در این صورت امکان فعالیت مناسب و به دور از احساس دشمنی میان فروشندگان شرکت وجود 
خواهد داشت.  خوشبختانه فروشنده های حرفه ای به خوبی از نحوه رقابت مناسب با یکدیگر آگاهی دارند. به 
این ترتیب در صورت مشاهده نشانه هایی مبنی بر رقابت ناسالم صرف گفت وگوی دوستانه اعضای تیم و ایجاد 

شرایط مناسب برای رقابت درست کافی خواهد بود. 
4. توانایی برنامه ریزی مستقل و عالقه به کار

من به ندرت اظهارنظرهایی مبنی بر ویژگی انفرادی فعالیت در حوزه فروش را شنیده ام. اگرچه فعالیت 
انفــرادی در این حوزه عجیب به نظر می رســد، اما غیرممکن نیســت. اگر ما بــر روی توانایی، مهارت و 
عادت های مان در حوزه فروش کار کنیم، امکان پیشــبرد طرح های مختلف فروش به صورت انفرادی نیز 
فراهم می شــود. امروزه بســیاری از تیم های فروش در عمل آزادی عمل گســترده ای به هر کدام از اعضا 

می دهند. به این ترتیب فرد موردنظر فرصت کافی برای فعالیت مناسب با سلیقه اش را خواهد داشت. 
بدون شک پرسش اصلی در مورد آزادی عمل فروشندگان پیرامون ضرورتش شکل می گیرد. نکته موردنظر من 
افزایش عالقه فروشندگان به کارشان است. به این ترتیب برنامه کلی فروش شرکت مان با سهولت بیشتری پیش خواهد 
رفت. امروزه شکایت بسیاری از فروشندگان معطوف به برنامه ریزی دقیق مدیران و مسئول های بخش فروش است. 
این امر آزادی عمل فروشندگان را نابود می کند. اگر ما به دنبال پیشبرد بهینه طرح های شرکت مان در حوزه فروش 
هستیم، باید آزادی عمل و استقالل قابل توجهی برای اعضای شرکت قائل شویم. در غیر این صورت امکان فعالیت 
مناسب آنها فراهم نخواهد شد.  حوزه فروش یکی از مهم ترین بخش های کسب و کار است، بنابراین مشاهده مقاالت 
متعدد در مورد تکنیک های کاربردی و اصول مناسب برای فروش جای تعجب نخواهد داشت. نکات مورد بررسی در 
این مقاله نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. اگر توانایی ها و ویژگی های مورد بحث در این مقاله را مدنظر قرار دهید، 

امکان توسعه عملکرد بخش فروش به طور مطلوب وجود خواهد داشت. 
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چه چیزی برای شــما مهم اســت؟ قهــوه  صبحگاهی؟  
پیــاده روی کردن؟ تحویل به موقع پــروژه خود به رئیس؟ 
اینها همه بااهمیت است اما چه چیزی برای شما ارزشمند 
اســت؟ طبق گزارش مجله  آتالنتیــک هفت نفر از هر ۱0 
آمریکایی می گویند ارزش های مردم در دهه گذشــته در 
ایاالت متحده بدتر شده اند. ارزش های شخصی چه هستند؟ 
شــناختن این ارزش ها در زندگی هر کس بســیار اهمیت 

دارد. 
ارزش ها چه هستند؟

ارزش ها یک عالمت برای خود واقعی شماست، زیرا آنها 
در زندگی شخصی و حرفه ای شما، مهم ترین چیز هستند.

ارزش های شما آن صدای کوچکی در سرتان است که به 
شما می گوید که آیا به چیزی اهمیت بدهید با نه و چگونه 

باید زمان خود را اولویت بندی کنید.
ارزش های شــما چیزهایی هستند که به اعتقاد شما در 

زندگی و کار مهمند.
ارزش های اصلی شما کمک می کنند تا آنچه را که واقعاً 
از زندگی می خواهید را پیدا کنید و به طور همزمان به شما 
می گوید که آیا از وضعیت فعلی تان راضی هستید یا اینکه 

زندگی معقولی دارید یا خیر.
 ارزش اصلی تعریف می کند که ما چه کســی هستیم و 
به ما کمک می کند هدف خود را پیدا کنیم. در اینجا چند 

نمونه خوب از کلمات ارزش اصلی را معرفی می کنیم: 
•    مطمئن بودن

•    قابل اعتماد بودن
•    مورداحترام بودن

•    وفادار بودن
•    متعهد بودن

•    خوب بودن در کار گروهی
•    مراقبت کردن
•    ماجراجو بودن

•    کارآمد بودن
•    گوش دهنده خوبی بودن

•    متنوع بودن
•    متوازن بودن

بعضی از ایــن ارزش ها از دوران کودکی در شــما وارد 
شده اند. آنها می توانند فرهنگی باشند یا از طریق تماشای 
خانواده و شنیدن گفت وگوهای آنها درباره چیزهایی که در 

موردشان پرشور هستند آموخته شوند.
شاید اکنون در بزرگســالی، متوجه شده اید که شما نیز 
در مورد همان چیزها پرشــور هستید. چیز بدی نیست که 
ارزش های اصلی خود را با کسانی که در اطراف تان هستند، 
به اشــتراک بگذارید، اما زندگی بدون این ارزش می تواند 

زیان آور باشد.
چگونه ارزش های اصلی بر تصمیمات روزمره ما تأثیر 

می گذارند؟
ما هر روز براســاس ارزش های مان تصمیم می گیریم، اما 
گاهی اوقات تصمیمات مهمی که با آن روبه رو می شــویم، 
چه بزرگ چه کوچک و اســترس بالقوه ای که این گزینه ها 

می تواند ایجاد کنند را فراموش می کنیم.
هنگامی کــه ارزش هــای خــود را شناســایی کــرده و 
انتخاب هایی کــه با آنها هماهنگ اســت انجام می دهید، 

زندگی تان ناگهان کمی ســاده تر می شــود، اما زمانی که 
اجازه نمی دهید ارزش های شما با انتخاب های تان منطبق 
باشند، خود را فوق العاده ناراحت می بینید و نمی دانید چرا.

کشــف ارزش های اصلــی نه تنها به جنبه هــای عظیم 
کمــک می کند، بلکه به ظاهر چیزهــای کوچک نیز تأثیر 
می گذارند. چیزی که خریــداری کرده اید ولی واقعاً به آن 
نیاز ندارید را به یاد می آورید؟ شــما این تصمیم را گرفتید 
که عاقالنه خرج کردن پول برای تان ارزشمند نیست. اما آیا 
واقعاً این گونه  احســاس می کنید؟ اکنون پایان ماه است و 
مهلت پرداخت قبوض به پایان رسیده اند. واقعاً مفید می بود 
که این پول را می داشــتید، بنابراین استرس در شما ایجاد 
کرده اســت. این اســترس ناشــی از تصمیمی است که با 

ارزش های اصلی شما مطابق نبود.
هنگامی کــه انتخابی انجام می دهیــد که در آن زمان به 
نظر کوچک می آمد و باارزش شــما هماهنگ است، کمتر 
در جنبه های دیگر زندگی خود احســاس استرس خواهید 
داشــت. این امر منجر به انتخاب های بهتر و بدون استرس 
می شــود و بهترین بخش این اســت که هیچ کار سختی 
نیاز نیســت، فقط نیاز به خودآگاهی  دارد. اگر فقط چند 
دقیقه به تنهایی بتواند در بقیه زندگی شما به صورت مثبت 
تأثیر بگذارد، آیا ارزشــش را ندارد؟ پس از همه، دانســتن 
ارزش های خود، گرفتن تصمیمات مهم، مانند پذیرش یک 
کار، شروع یک کسب و کار یا تغییر بزرگ را بسیار ساده تر 

می کند.
چگونه می توانیم ارزش های اصلی خود را دریابیم؟

ارزش هــای اصلــی هر فردی مهم هســتند. با کشــف 
چیزهایــی که برای مــا اهمیت دارنــد، می توانیم زندگی 
بهتری را داشــته باشــیم. در اینجا دو راه برای پیدا کردن 

ارزش های اصلی شخصی معرفی می شود:
با آنچه در حال حاضر در مورد خودتان می دانید 

شروع کنید؛ اخالق
دانســتن ارزش های اصلی قطعاً می توانــد با اخالق تان 
هماهنگ باشــد. پــس از همــه، ارزش های شــما تأثیر 
مســتقیمی بر استانداردهای رفتاری تان دارند. در مورد آن 
فکر کنید: اگر از لحاظ اخالقی برای شــما اهمیت داشته 
باشد که به محل کار خود بروید و تنها بر روی کار شرکت 
تمرکــز کنید، کارمندی صادق و کارآمد بودن برای شــما 

یک ارزش است.
شاید از آن دسته افرادی باشید که سر قرار گوشی خود 
را کنــار می گذارید. این امر به  احتمال  زیــاد به این معنا 
اســت که یک شــخص وفادار به صورت اخالقی هستید و 
می خواهید اطمینان حاصل کنید که شــریک زندگی تان 
بداند که برای تان مهم اســت. این نشــان می دهد شما در 

ارزش اصلی خود ابتدا روابط را قرار می دهید. 
تجربه بهترین ابزار در درک آنچه برای شــما ارزشــمند 
اســت، خواهد بود. به عنوان مثال، به زمانی که شادترین 
بودید فکر کنید. چرا خیلی خوشــحال بودید؟ آیا به خاطر 
افراد دیگر این احساس را داشتید؟ آنها چه کسانی بودند؟ 
به زمانی که به خود افتخار می کردید فکر  کنید و چرا این 
افتخار را حس می کردید. تجربیات تان می توانند راهنمای 
بســیار خوبی در مورد چیزهایی که برای تان مهم هستند 

باشند.

از نــگاه کردن بــه جلو نترســید؛ چــه ارزش هایی را 
می خواهید به فرزندان خود نشــان دهید؟ اگر می خواهید 
دیگران آن را ارزشمند بدانند، برای شما نیز ارزشمند است.

با ارزش های اصلی خود چه کار باید بکنم؟
 بنشینید و لیستی از آنچه که به ذهن می آید را بنویسید 
و خودتــان را با ارزش هــای اصلی تان آشــنا کنید. هیچ 
محدودیتــی برای تعداد ارزش هایی که می توانید داشــته 
باشید وجود ندارد، اما به خود اجازه دهید هر چیزی که به 

ذهن تان می آید را یادداشت کنید.
 ارزش های خود را اولویت بندی کنید

اگر با ۲0 کلمه ســروکار دارید، آن دسته که به سختی 
در لیســت وارد شــدند را حذف کنیــد و مقادیر خود را 
اولویت بندی کنید. اســتیو پاولینا، وبالگ نویس شخصی، 
پیشنهاد می کند که باالترین ارزش را تعیین کنید، سپس 
دومین و به همین ترتیب ادامه دهید تا زمانی که لیســت 
از بــاال به پایین اولویت بندی شــود. همان طور که ســعی 
می کنید مقادیر را اولویت بندی کنید، این سؤال را در پشت 
ذهن خود داشته باشید: اگر باید از اینها انتخاب کنم، کدام 

یک اولین می شود و بدون کدام می توانم زندگی کنم؟
بعضی از کلمات ممکن اســت به راحتی به سمت باالی 
صفحه کشیده شوند، درحالی که ممکن است بعضی ها شما 
را به شــک بیندازند. اجازه دهید این اتفاق بیفتد و قبول 
کنید که انجام این کار به شــما کمک می کند خودتان را 

پیدا کنید.
هر روز به ارزش های تان نگاه کنید

هنگامی که تعیین کرده اید ارزش های شــما چه هستند، 
هــر روز به آنها نگاه کنید. همه ما با شــرایط و تصمیمات 
چالش برانگیز روبه رو می شــویم و ســام ویتاکــر آن را به 

بهترین نحوه توصیف کرده است:
همــه ]مردم[ هر از گاهی در موقعیت های ســخت قرار 
می گیرند... شرایطی که در آن کار درست مشخص نیست. 
شــناختن اینکه چه ارزش هایی  برای شــما مهم هستند، 
قبل از پیش آمدن چنین شــرایطی به شما کمک می کند 

تصمیمات بهتری بگیرید.
بنابراین، بگذارید ارزش های تان برای شــما ارزشــمند 
باشــند. همه در مســیر خود قرار دارند و هیچ کس به جز 
خودتان نمی تواند به شــما بگوید که ارزش های اصلی تان 

چه هستند.
از تجدیدنظر در لیست خود در آینده نترسید

هنگامــی  که ارزش های خــود را می دانید و شــروع به 
زندگی براســاس آنها می کنید، ممکن است متوجه شوید 
که همه آنها به آن اندازه که فکر می کردید مهم نیســتند. 
فهرست تان را بازنویسی کنید. شما مجاز به تغییر ارزش ها 
بارها و بارها هســتید. شــما ارزش های تان نیستید. شما 
متفکر افکار خود هستید، اما خود فکر نیستید. ارزش های 
شما قطب نمای فعلی تان است، اما خود واقعی شما نیست. 
به یاد داشته باشید: ارزش های شما باید در ایجاد بهترین 
و معتبرترین زندگی کمک کند. شــما قوانین را می سازید. 
با خودتان صبور باشــید و زمانی را به کشــف ارزش های 
اصلــی خود اختصاص دهید. در این صورت از کارهایی که 

می توانید انجام دهید شگفت زده خواهید شد.
Lifehack/ucan :منبع

چگونه ارزش های اصلی خود را در زندگی پیدا کنیم؟
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