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 ۳۰سال پر از فراز و فرود تا انتصاب
ششمین معاون امور زنان رئیسجمهور
 ۳۰ســال پر از فراز و فرود از ورود رسمی زنان به عرصه سیاست و سیاستگذاری با هدف
گسترش عدالت جنسیتی در جمهوری اسالمی ایران میگذرد .گامی که با تشکیل «شورای
زنان» آغاز شــد ،به ایجاد «معاونت امور زنان ریاستجمهوری» و انتصاب یک زن در راس آن
ختم شــد .به گزارش ایســنا ،تغییر کابینه با تغییر دولتها همواره با حواشی ماندن و رفتن
اعضای کابینه و تغییر جایگاهها و پســتها همراه بوده اســت .در این میان معاونت امور زنان
ریاســتجمهوری هم از این قاعده مستثنا نبوده و شــنیدهها و البته صحبتهای موالوری
(معاون فعلی) از تغییرات مدیریتی در این معاونت حکایت دارد ،حکایتی که موالوردی صراحتا
درخصوص آن اعالم کرد «برای حضورم در کابینه دوازدهم صحبتهایی با من شــده اســت
اما این صحبتها درخصوص معاونت امور زنان نیســت» .این گفته تیر خالصی برای شــدت
گرفتن گمانهزنیها درخصوص جانشین موالوردی شد تا جاییکه معصومه ابتکار جدیترین
گزینه برای اخذ این پست مطرح شده است .پستی که ششمین زن بعد از انقالب آن را تجربه
خواهد کرد.
تشکیل «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» با حمایت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
 ۱۰ســال پس از پیروزی انقالب اسالمی زمزمههایی مبنی بر ایجاد سازمانی برای پیگیری
مطالبات امور زنان در کشور ایجاد شد تا اینکه با حمایت آیت اهلل هاشمیرفسنجانی و براساس
یکصدوپانزدهمین مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی کشور ،در سال « ۱۳۶۶شورای فرهنگی
اجتماعی زنان» تشــکیل و عمال فعالیت خود را از تیرماه  ۱۳۶۷آغازکرد  ،به این ترتیب این
شــورا اولین نهاد کشور در حوزه مســایل زنان پس از انقالب شد .این شورا وابسته به شورای
عالی انقالب فرهنگی و به عنوان اولین شورای سیاستگذار و برنامهریز درحوزه زنان محسوب
میشــد اما پس از آن مسئوالن وزارت کشور ،جهت انسجام و ساماندهی فعالیتها و مسائل
زنان در جامعه ،وجود دفتری را برای بانوان درحوزه اجرایی کشور پیشنهاد کردند .به این ترتیب
هسته اولیه کمیسیونهای امور بانوان در سال  ۱۳۶۸در وزارت کشور و به صورت آزمایشی در
فرمانداری قم تشکیل شد و به دنبال آن کمیسیونهای امور بانوان در سال  ۱۳۶۹در سراسر
کشور شــکل گرفت .با این حال در سال  ،۱۳۷۰به پیشنهاد ریاستجمهوری وقت( آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی) ،تاســیس دفتر امور زنان زیر نظر رئیس جمهور در شورایعالی انقالب
فرهنگی ،تصویب شد.
«شهال حبیبی» اولین مشاور زن پس از انقالب
بر این اساس وی ،اولین حکم مشاور ریاستجمهوری در امور زنان را دهم آذر ماه  ۱۳۷۰به
«شهال حبیبی» اعطاء کرد و او را به عنوان «رئیس دفتر امور زنان» برگزید .بنابراین حبیبی،
اولین زنی اســت که پس از انقالب  ۱۳۵۷ایران به سمت مشاور رئیس جمهور منصوب شده
است.
از دفتر زنان تا مرکز مشارکت بانوان با «زهرا شجاعی»
این دفتر فعالیت خود را با هدف ارتقا و بهبود وضعیت زنان و ارتقای تواناییهای آنان برای
شــکوفایی و تحقق استعدادهای خود در جهت تعالی و توسعه جامعه اسالمی سامان داد؛ اما
در ســال  ، ۱۳۷۷دفتر امور بانوان نهاد ریاستجمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت،
آقای خاتمی ،به «مرکز امور مشارکت زنان» تغییرنام یافت و «زهرا شجاعی» به عنوان مشاور
رئیس جمهور در امور زنان و ریاست این مرکز انتخاب شد .زهرا شجاعی،رئیس مرکز مشارکت
زنان در دوره اصالحات در این باره تعریف میکند که«:در سال  ۱۳۷۶که دولت اصالحات بر
سرکار آمد از رئیس جمهور وقت درخواست کردم که جزو کابینه باشم و ایشان هم پذیرفتند
و بنده به عنوان رئیس مرکز مشارکت زنان در کابینه حضور داشتم و این بسیار به من کمک
کرد تا در جریان امور کشور قرار بگیریم .به این ترتیب برای اولین بار در دوره اصالحات و ۲۰
سال بعد از پیروزی انقالب ،سد حضور زنان در عرصه سیاسی شکست و من و خانم ابتکار در
کابینه حضور داشتیم».
از تبدیل «مرکز امور مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان وخانواده» در دولت نهم
و انتصاب «نسرین سلطانخواه»
اما این معاونت رئیس جمهور که در دولت اصالحات «مرکز امور مشارکت زنان» نام گرفت،
پس از آن دستخوش فراز و فرودهای بسیاری شد؛ به طوری که با روی کارآمدن دولت نهم،
محمــود احمدی نژاد در اولین اقدام ،این مرکز را به «مرکز امور زنان وخانواده» تبدیل و طی
حکمی در  ۳۱شهریور سال « ۱۳۸۴نسرین سلطانخواه» را به سمت مشاور خود در امور زنان
و رئیس این مرکز منصوب کرد.
کسب عنوان معاونت زنان ریاستجمهوری توسط «مریم مجتهدزاده» در پاپان
عمر دولت احمدینژاد
تا سرانجام در آخرین روزهای کاری دولت دهم ( ۲۱خرداد  ، )۱۳۹۲با ابالغ حکمی توسط
ســخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور وقت ،این مرکز به
معاونــت امور زنان و خانواده ارتقا یافــت و مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری در  ۵مرداد  ۱۳۹۲رسما توسط احمدی نژاد از «مشاور رئیسجمهور در امور
بانوان»،به سمت «معاون رئیس جمهور در امور زنان» ارتقای جایگاه پیدا کرد.
چانهزنی برای گرفتن بودجه
به گزارش ایســنا ،اگرچه «مرکز امور مشارکت زنان» در ســال  ۷۶ردیف بودجه نداشت و
بودجهاش وابســته به نهاد ریاســتجمهوری بود ،اما در آغاز دولت خاتمی بودجه اختصاص
داده شــده به این مرکز  ۴۰میلیون تومان بود و در پایان دولت اصالحات  ۲۲میلیارد تومان
بودجه داشت .در دولت دهم نیز در یکی از تبصرههای الیحه بودجه سال  ،۱۳۹۲پیشنهاد شد
یک درصد از بودجه وزارتخانههای دولت به این مرکز اختصاص داده شود ،اما این پیشنهاد با
مخالفت نمایندگان کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی وقت روبه رو و مانع از تصویب
آن شد .موضوعی که با موضعگیری اعضای فراکسیون زنان مجلس روبه رو شد و آنها اعالم
کردند در کنار مسئوالن مرکز امور زنان بر آن پافشاری میکنند .پس از سه روز ،کمیسیون
تلفیق موافقت کرد دستگاههای اجرایی مجازند تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینهای خود
را در اختیار این مرکز قرار دهند .این درحالیســت که از سال  ۹۲بودجه سالیانه این معاونت
 ۴۴۰میلیارد تومان است.
«موالوردی» از دولت خاتمی تا روحانی و تکیه زدن بر کرسی معاونت
از  ۱۶مهر سال  ۹۲تاکنون نیز با حکم حسن روحانی« ،شهیندخت موالوردی» حقوقدانی که
در دولت اصالحات ،مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاستجمهوری بود و
پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در کابینه حسن روحانی،
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتالف اسالمی زنان بود؛
بر مســند این معاونت نشست .به گزارش ایسنا ،حمایت از افزایش پوشش تحصیلی دختران
بازمانده از تحصیل،تهیه اطلس وضعیت اجتماعی زنان و خانواده ،جریانســازی جنسیتی در
فرآیند تدوین برنامه ششــم توســعه و تصویب ماده  101با موضوع زنان و خانواده با لحاظ
رویکرد «عدالت جنسیتی» و موضوع «ارزیابی اثرات توسعه و جنسیت و خانواده» برای اولین
بار در نظام برنامهریزی توسعه  5ساله کشور ،ارائه طرح پیشگیری از ازدواج زیر سنین قانونی
دختران  ،مشارکت با وزارت رفاه در تدوین و ارائه الیحه «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در جلســه هیئت دولت ،بررســی پیشنهاد مجازات
جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر ،پیگیری تصویب الیحه کاهش ساعت
زنان شاغل دارای شرایط خاص در مجلس ،تدوین الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت،
پیگیــری الحاق بیمه زنان خانهدار در آییننامه اجرایی ماده  27قانون برنامه پنجم توســعه،
تدوین دســتورالعمل واحد برای رفع خالهای قانون کاهش ســاعت کاری زنان شاغل دارای
شرایط خاص ،پیگیری انتصاب زنان در پستهای مدیریتی و ...از جمله اقدامات موالوردی طی
سالهای  92تا  95در معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری است.
گزینه مطرح شده برای ورود به ساختمان معاونت امور زنان و خانواده
پس از اعالم رســمی موالوردی درخصوص حضورش در کابینه اما نه به عنوان معاون امور
زنان رئیس جمهور ،گمانهها در خصوص معرفی زنان دیگر برای نشستن بر کرسی معاونت قوت
گرفت .در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم اســامی متعددی از زنان برای این تصدی شنیده
شد که یکی از آنها «ابتکار» بود .اسمی نام آشنا برای فعاالن حوزه زنان؛ «معصومه ابتکار»
که با انتصابش به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دولتهای هفتم ،هشتم و
یازدهم چهرهای شــناخته شده است؛ راهاندازی نشریهای تخصصی برای زنان در سال ،۱۳۷۲
مســئولیت دفتر هماهنگی سازمانهای غیردولتی زنان در سال  ۷۴و همچنین رئیس شبکه
ســازمانهای غیردولتی زنان در ایران و  ...را نیز در رزومه کاری خود یدک میکشد ،امروز به
عنوان جدیترین گزینه برای پست معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری مطرح است.

فرودگاه امام

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت :نرخ بلیت خط متروی تهران-فرودگاه امام خمینی (ره) تک سفره  ۶هزار تومان است.
اقبال شاکری ،با اشاره به این که در هنگام تصویب نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی نرخ خط متروی تهران فرودگاه امام خمینی نیز پیش بینی شده است گفت  :نرخ بلیت متروی این خط یک سره  ۶هزار تومان و دو
سره  ۱۰هزار تومان است.
هنوز استفاده از کارتهای اعتباری مترو برای این خط پیش بینی نشده است و برای استفاده از این خط باید بلیت خریداری شود .به گزارش مهر ،طرح ساخت مترو شاهد-پرند بر اساس موافقت نامه ای بین وزارت راه و
شهرسازی و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در حد فاصل ایستگاه شاهد ،فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر پرند به طول  ۵۰کیلومتر انجام شد.
این خط مترو برای تامین دسترسی و اتصال به شبکه مترو تهران ،نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب ،شهر واوان ،فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر جدید پرند از ابتدای سال  ۹۱شروع شد.

اجتماعی

کارآفرینی با راهاندازی یک کسب و کار کوچک

گروه جامعه:
دیدگاه و تصویر ذهنی شــما نقش بسیار مهمی در آغاز و ادام ه
کسب و کارتان بازی میکند .اگر اساس کسب و کارتان را بر پایه
ترس بگذارید شکســت خواهید خورد .اما اگر پای ه آنرا بر یقین و
اعتماد به نفس و سختکوشی بگذارید بدون شک موفق خواهید
شد.
اگر کارمندی هستید که مدتیست به ترک شغل فعلی و شروع
کســب و کاری جدید برای خود فکر میکند و اگر ترس و تردید
پس ذهنتان شــما را از حرکت باز داشته ،این مطلب انگیزه الزم
برای اجرای تصمیمتان را فراهم میکند!
راه انداختن کسب و کاری کوچک میتواند تجربهای پرهیجان و
جالب باشد .اما قبل از کارآفرینی و شروع کسب و کار فاکتورهایی
وجود دارند که باید آنها را در نظر بگیرید؛ اینکه میخواهید کسب
و کاری بدون داشــتن سرمایه اولیه راهاندازی کنید یا برای شروع
کارآفرینی سرمایه الزم را در اختیار دارید ،اینکه میخواهید در چه
حوزهای کســب و کار خود را بنا کنید ،غذا؟ طراحی اپلیکیشــن؟
کســب و کاری خانگی؟ فرقی نمیکند چه کســب و کاری و در
کجای دنیا قرار است راهاندازی کنید ،هر جا که باشید مسیر کلی
که بهعنوان کارآفرین باید طی کنید مشابه است .پس بهتر است
به دنبال پاسخی برای این سوال کلی بگردیم :چکونه یک کسب
و کار کوچک راهاندازی کنیم؟
در ادامه به  ۹فاکتوری که الزم است قبل از شروع هر کسب و
کار در نظر بگیرید میپردازیم:
 .۱یک طرح کسب و کار (طرح تجاری) بنویسید.
برای کارآفرینان این مرحله حائز اهمیت خاصی است .این فاکتور
به این دلیل مهم است که یک طرح کسب و کار ،ایده اولیه شما
را به مفهومی تجاری و مناسب دنیای کسب و کار تبدیل میکند.
تهیه یک طرح کسب و کار به شما توانایی فکر کردن به کل فرآیند
کسب و کار را میدهد؛ از شروع تا تولید و فروش کاال یا خدمات.
الزم نیست طرحی باال بلند و طوالنی تهیه کنید .تنها موارد الزم
را لحاظ کنید و از پرداختن به جزئیات بیمورد خودداری کنید.
در همین رابطه بخوانید :راهنمای نوشتن یک طرح کسب و کار؛
(آموزش نوشتن بخشهای مختلف)
 .۲مطالعه امکانسنجی انجام دهید.
برای یک کارآفرین بسیار مهم است که از آماده بودن ایده خود
برای تبدیل به کسب و کار اطمینان حاصل کنید.
در مرحله بعد ،باید ببینید که ایده مورد نظرتان تا چه حد قابلیت
ســودآوری دارد .چه اصالحاتی برای درست انجام دادن کار باید

اعمال کنید .مهمترین فاکتور یک کســب و کار کارآفرینانه برای
ی آن در ارائه راهحلی برای مشکالت
رســیدن به موفقیت ،توانای 
موجود مشتریان هدفش است ،یا پاسخی خالقانه به نیازهای آنها
و یا تولید ابتکاری یک کاال یا خدماتی که بازار به آن احتیاج دارد.
اگر محصول یا خدماتی که قصد دارید از طریق راهاندازی کسب
و کار خود آنها را به فروش برسانید توانایی حل هیچ مشکلی را
نداشته باشد ،صرف زیبایی و عملکرد خوب باز هم بهدست آوردن
مشتریان جدید و فروش آن بسیار سخت خواهد بود.
برای انجام مطالعات امکانسنجی میتوانید از جلسات گروهی
متمرکز و مطرح کردن آن با افرادی که بهصورت بالقوه میتوانند
مشتری شما باشــند ،یا جزء متخصصان آن حوزه و بازار هستند
استفاده کنید .مطالعه محصول انجام دهید و با آزمایش و خطا و با
مطالعه بازار شکافها و کمبودهای موجود در بازار را شناسایی کنید.
 .۳برنامهریزی کنید.
برای تحقق بخشیدن به ایدهتان باید بنشینید و برنامهریزی کنید.
اگر برای کارآفرینی قرار است وام بگیرید یا سرمایهای جذب کنید
الزم است که برنامه کسب و کار خود را منظم و منسجم در قالب
طرح کســب و کار (مورد اولی که پیش از این ذکر گردید) تدوین
کنید .طرح کسب و کار در روشن کردن اهداف و نحوه اجرای آنها
به شما کمک میکند و از این لحاظ حائز اهمیت است.
اما جدای از طرح کســب و کار ،برای موارد دیگری که در این
طرح ذکر نمیشــود ،از جمله موارد جزئی ،امور روزمره ،قرارهای
س با مشتریان و  ...باید برنامه داشته باشید.
کاری ،تما 
کارآفرینی بهخصوص در حوزه اســتارتاپها و کسب و کارهای
نوپا به سرعت کوهی از وظایف و کارهایی که باید انجام شوند را بر
سر شما خالی خواهد کرد و بدون برنامه پیگیری امور بسیار مشکل
و شاید غیرممکن خواهد بود.
 .۴برنامه مالی طراحی کنید.
اگرچه شــروع کارآفرینی در هر کســب و کار کوچکی نیازمند
صرف مبالغ هنگفت نیست ،اما بسته به ایده کسب و کاری که به
دنبال آن هستید به هر حال راهاندازی استارتاپ هزینههایی در بر
خواهد داشت .باید یک سرمایه اولیه متناسب با کاری که قرار است
انجام دهید دست و پا کنید.
برای تامین ســرمایه اولیه میتوانیــد گزینههای زیر را در نظر
بگیرید:
وامهای خانوادگی (مرتبط ۹ :توصیه برای جلسه معرفی استارتاپ
خود به دوستان و خانواده)
وامهای مربوط به کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک (بانکها

یا موسسات اعتباری)
جذب سرمای ه از طریق سرمایهگذاران مخاطرهپذیر (Venture
 )Capitalistsیا فرشته ()Angel Investors
کمکهــای اهدایی به اســتارتاپها و کســب و کارهای نوپا
(موسســات غیرانتفاعی ،انجمنهای شــهری یا بین اجتماعات
خصوصی)
 .۵ساختار کسب و کارتان را تعیین کنید.
در دنیای کارآفرینی ،ساختار کسب و کاری که پیش میگیرید
خیلی چیزها را تعیین میکند .از نحوه محاسب ه و پرداخت مالیات
گرفته تا سطح مسئولیت قضایی و حتی نام تجاری کسب و کارتان
به ســاختاری که برای اســتارتاپ خود تعریف میکنید ربط پیدا
میکند .ممکن اســت انتخاب کنید که تنها مالک شرکت باشید
یا ترجیح بدهید که شریک یا شرکای تجاری دیگری هم داشته
باشید و یک زمانی هم به سراغ شرکتهای سهامی یا با مسئولیت
محدود بروید .بــا مراجعه به قانون تجارت کشــوری که در آن
کارآفرینی را شــروع میکنید درباره انواع شرکتها و ساختارهای
آنها تحقیقات الزم را انجام دهید.
البته امکان انتخاب یک ســاختار اولیه و بعد انتخاب ساختاری
بهتر هم وجود دارد .اما این کار هم مستلزم اشراف بر قوانین است
چرا که اشتباهات حقوقی نتایج نامطلوبی را در پی خواهدداشت.
 .۶نام تجاری کســب و کار خود را انتخاب و آنرا
ثبت کنید.
نام کسب و کار شما نقش مهمی در تعامالت شما با مشتریان
و دیگر شــرکای تجاریتان بــازی میکند .بــرای انتخاب نام
تجاری مناسب بازار ،رقبا و محصوالتشان را مطالعه کنید و دقت
کنید که مشــابه آنها نامی را انتخاب نکنید .از انتخاب نامهای
طوالنی پرهیز کنید .اســامی که به نظر شــما جالبند ولی معنی
مشخصی ندارند ممکن اســت گزینههای مناسبی نباشند .سعی
کنید در انتخــاب نام بین محصول یا خدمات اســتارتاپ خود و
عواطف و احساسات مشتریان یک ارتباطی برقرار کنید .یک نام
تجاری خوب میتواند از راه احساســات مشتریان را به خود جلب
کند.
در مرحلــه بعد تحقیق کنید که نام تجاری که انتخاب کردهاید
قبال ثبت نشده باشد ،اول در اینترنت جستجو کنید و مطمئن شوید
هیچ وبســایتی به آن اسم ثبت نشده باشد .سپس در اداره ثبت
شرکتها بگردید و اگر نام مورد نظر شما قبال انتخاب نشده بود،
آنرا ثبت کنید .قدم بعدی خریدن نام دامنه اینترنتی است .این کار
را به تعویق نیندازید .به هیچوجه نباید نام تجاری خود را در روی

مشکالت نیروگاههای آبی در سراسر دنیا
کشور ما از دیرباز با مشکل کمآبی و خشکسالی
مواجه بوده است اما با افزایش جمعیت و متعاقب
آن مصرف خارج از استاندارد آب در سالهای اخیر
این مشکل تبدیل به بحران شده است .چنانچه
پافشــاری دولت حاضر بر پروژه سدسازی را از
دیدگا ه متخصصین و پژوهشگران ببینیم متوجه
عمق فاجعهای که منتظرمان در نزدیکی نشسته
خواهیم شد .این یادداشت مدتی پیش در وبالگ
محمد درویش ارائهشده و روزنامه مستقل جهت
تاکید بر توجه مســئولین و متولیان امر اقدام به

بازنشــر آن و همچنین انتشــار سریالی نظرات
مختلف درباره سدسازی خواهد نمود.
به گفته پروفسور گریوکنر ،جغرافیدان و نویسنده سرشناس
آمریکایی :یکبار دیگر ،ترامپ سخت در اشتباه است .در زیر به
مشکالتیکهنیروگاههایآبیدرسراسردنیاایجادمیکنند،اشاره
میشود:
نابودی رودخانهها و تاالبها؛ کشــتن و به خطر انداختن
ماهیهــا و دیگر گونههای آبزی؛ وخیمتــر کردن تغییرات
اقلیمی با انتشــار گاز متان؛ آلودگی آبها ،خطر مسمومیت
مردم و ماهیها؛ گرانتر از نیروی باد و خورشید؛ موجب نقض

آیا کارآفرینان ایرانی به اندازه کافی
به ثبت برند اهمیت میدهند؟!
نســبت تعداد برند ثبت شــده در ایران در مقایســه
با کشــورهای توسعه یافته بســیار کمتر است که این
موضوع ممکن اســت بــه ضرر شــخص کارآفرینان و
صاحبان مشاغل و صنایع تمام شود !
به گزارش ایلنا ،در امریکا  ،اروپا و کشــورهای توسعه
یافته ،موسســات بزرگی برای ثبــت برند وجود دارد و
در هــر لحظه هزاران برند جدید در سراســر دنیا برای
اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت میرسد.
حتی بسیاری از کمپانیهای بزرگ دنیا برای هر یک
از انواع محصوالت یا خدمات جدید خود یک برند جدید
ثبــت میکنند  ،از این طریق تبلیغات هدفمندتری را
برنامهریزی میکنند و همچنیــن از کپی رایت ایده و
مدل کسب و کار خود بهتر محافظت میکنند .
اما در ایران شــرایط کمی متفاوت است و متاسفانه
برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به اندازه کافی به ثبت
برند خود اهمیت نمیدهنــد و همواره در معرض این
خطر هســتند که روزی مالکیت برند خود را از دست
بدهنــد .در مورد ثبت اختراع و ثبت ایده نیز شــرایط
همین گونه اســت و عدم ثبت آنها  ،شــرایط را برای
سوء استفاده کاله برداران فراهم میکند .در بسیاری از
موارد کارآفرینان ایرانی به ثبت شرکت اکتفا میکنند و
از اهمیت ثبت برند و اختراع غافل میشوند .
روابط عمومی موسســه نخســتین ثبت با اعالم این
موضوع به نکاتی در رابطه با اهمیت بســیار باالی ثبت
برند برای کارآفرینان  ،تجار و شــرکتهای پرداخته و
در اینباره میگوید :به گزارش ویرلن ،اگر فعالیتهای
تجاری شــما تحت یک برند یا نام تجاری خاص است
کــه هنوز آن را ثبت نکردهاید در اولین فرصت  ،جهت
جلوگیری از سوء اســتفادههای احتمالی از نام تجاری
شــما  ،برای ثبت آن برند ،عالمــت و نام تجاری اقدام
نمایید.
اما برند دقیقا به چه معناست ؟
برند ،نام تجاری مخصوصی است که برای یک کسب
وکار مطرح میشود .تمامی برندهای معروف دنیا ابتدا
از یک ایده و اسم الهام گرفته و به مرور زمان به صورت
گسترده بین مردم رواج یافته و همین نام تجاری منبع
کسب درآمدهای هنگفتی شده است.
شما هم میتوانید با انتخاب یک نام مناسب  ،فعالیت

و حرفــه ی خود را رواج دهید و کاال یا خدمات خود را
در دنیا مطرح کنید .نشان تجاری یا برند همان چیزی
اســت که مخاطب ،صفات و ویژگیهای آن را با دیدن
 ،شــنیدن و حس کردن به صورت ذهنی ،دیداری و یا
شنیداری در ذهن و قلب خود تداعی میکند.
در واقــع برند شــامل همــه احساســات ،مفاهیم و
ویژگیهایی است که با یک نام گره خورده است.
لوگو :
لوگو همان عالمت تجاری اســت که معموال در کنار
برند ثبت میشود و شکل ظاهری آن مرتبط با فعالیتی
است که انجام میگیرد.
اگر کســب و کاری داریم یا در نظر داریم تا کسب و
کار جدیدی راه اندازی کنیم ،آیا فقط به ثبت شرکت و
ثبت برند اکتفا کنیم؟
خیر
یکی دیگر از اقدامات ضروری برای اشــخاص حقیقی
و حقوقی فعال در تجارتهای بینالمللی دریافت کارت
بازرگانی است .
کارت بازرگانی مجوزی اســت کــه به دارنده آن اعم
از شــخص حقیقی یا حقوقی به موجب قانون صادرات
و واردات اجازه داده میشــود به امــر تجارت خارجی
بپردازد .
نکته قابل توجــه دیگر برای کارآفرینان این اســت
که بــرای اینکه هر مجموعه بتواند به صورت رســمی
فعالیت نموده و با تمامی ارگانها و شرکتهای دولتی
و خصوصی قرارداد منعقد نماید ،میبایســت هرســاله
اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تسلیم نماید ،لذا بعد
از ثبت شــرکت و برند  ،تشــکیل پرونده کد اقتصادی
الزامی میباشد.
الزم به ذکر است افرادی که قصد انجام اعمال تجاری
ندارند و مهارت و عالقه آنهــا در زمینه امور علمی و
ادبی  ،کارهای خیریه و  ...است ،میتوانند با اخذ مجوز
در قالب مؤسسه شروع به فعالیت نمایند.
نکته  :آیا فقط اشخاص ایرانی میتوانند اقدام به ثبت
شرکت و ثبت برند نمایند؟
خیر ،همه اشــخاص غیرایرانی نیز میتوانند با انجام
پیشنیازهــای الزم و اخــذ کد فراگیر اقــدام به ثبت
شرکت و برند و فعالیت قانونی در ایران نمایند.

جدی حقوق بشر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،از
جمله ایران؛ شــیوع عوامل بیماری زا مانند ویروس زیکا؛ به
خطر انداختن کیفیت و آلودگی هر چه بیشتر آب؛ به زیر آب
بردن زیستگاهها و مناطق حساس اکولوژیکی؛ بهوجود آمدن
رسوبات در مخزن سدها و ...
وی میافزاید :گفته ترامپ که "ما در مورد آن دیگر حرف
نمیزنیم" احمقانه اســت ،واضح اســت که ترامپ هیچچیز
درباره سدها نمیداند.
همانطور که پیشتر اشاره کردم ،اینک بهترین فرصت است
تا کنشگران محیط زیستی و فعاالن مدنی منتقد غلبه تفکر

اینترنت از دست بدهید.
 .۷برای جواز شغل ،پروانهها و مجوزها درخواست
دهید.
بسته به کسب و کاری که وارد آن میشوید از شما انتظار میرود
که برای بعضی پروانهها و مجوزها درخواست دهید و آنها را تهیه
کنید .تحقیق کنید ببینید برای کارآفرینان در آن حوزه خاص چه
مجوزهای ضروری و در اولویت است.
 .۸برای اســتارتاپ خود یک سیستم حسابرسی
ایجاد کنید.
فرق ندارد کارآفرین باشــید یا صاحب کسب و کاری معمولی،
این مورد یکی از مهمترین بخشهای هر کسب و کار است .اگر
حجم امور ،هزینهها و درآمد از یک حدی عبور کرد ،شــما نیاز به
یک بخش حسابداری برای تولید و مدیریت بودجه ،تعیین نرخها،
هزینهها ،قیمت تمام شده ،تعامل با کسب و کارهای دیگر و امور
مالیاتی دارید و این برای کســب و کار شــما حیاتی است .شما
میتوانید یا خودتان کارهای مربوط به حسابداری را انجام دهید یا
در صورت توان حسابدار حرفهای استخدام کنید .امروزه نرمافزارها
و اپلیکیشنهای متعددی برای انجام امور ابتدایی حسابداری برای
کارآفرینان و بنیانگذاران استارتاپها در بازار وجود دارد.
 .۹تبلیغ کنید!
برای آگاه کردن مشــتریان بالقوه از آغاز به کار کســب و کار
خود تبلیغات را شــروع کنید .با سادهترین و خالقانهترین روشها
شروع کنید .برای تبلیغات خود برنامهای تهیه کنید .از شبکههای
اجتماعی استفاده کنید .تبلیغات از طریق ارسال ایمیل به مشتریان
بالقــوه راهی هدفمند و البته همراه با صرف کمی هزینه خواهد
بود .اگر در تولید محتوا دستی دارید میتوانید از بازاریابی محتوا و
نوشتههایی که برای وبسایتهای مطرح مینویسید استفاده کنید.
شما کارآفرین هستید ،خالق باشید!

ســازهای در مدیریت آب کشــور ،بهویژه پس از افتضاح سد
داریان ،تونل زاب ،ســد کریت ،طرح بهشتآباد ،سد سیوند،
فاجعه چشمه لنگان در فریدونشهر ،سد گتوند ،تونلگالب،
بن بروجن ،چغاخور ،بندرعباس به میناب ،کازرون به بوشهر،
چشمههای قطری ،سدهای مرگآور بر هلیلرود و جازموریان
و  ...با یکدیگر متحد شــده و فــارغ از نگاههای قومیتی و
انگارههای سیاسی ،روزی را به عنوان روز جهانی مخالفت با
غلبه تفکر سازهای در مدیریت آب گرامی داشته و با هر نوع
طرحانتقالآب مخالفت کنند ۲۸(.فروردین روز جهانی مخالفت
با هرنوع انتقال آب)

 27بار پاسخ منفی
جیمــز
ر ا ینهــا ر ت
کا ر آ فر یــن
موفقــی که ۲۷
بــار از ســوی
ســرمایهگذاران
پاســخ منفــی
شنید
جیمز راینهارت یک کارآفرین جوان و موفق است.
داســتان موفقیت او یک داستان ساده و در عین حال
آموزنده است .داستانی که شبیه داستان موفقیت اکثر
کارآفرینان است؛ داستان ایمان ،تالش و استمرار.جیمز
در سال  ۲۰۰۸تصمیم گرفت استارتاپی را در قالب یک
بستر اینترنتی برای تعویض و رد و بدل لباسها بین
صاحبانشان راهاندازی کند؛ ایدهای ساده ولی به زعم او
کاربردی .او که در آن زمان در دانشگاه هاروارد تحصیل
میکرد ،مانند بســیاری از جوانان در کمد لباســش
لباسهای متعدد و بیاســتفاده مدام جلوی چشمش
بود .ســرانجام تصمیم گرفت استارتاپی را ایجاد کند
چرا که گمان میکرد این ایده ساده با استقبال زیادی،
بهخصوص از ســوی والدین کودکان ،مواجه شــود.
استارتاپ  ThredUpبر اساس همین ایده در سال
 ۲۰۱۰ایجاد شد راهاندازی شد .اما ایده او چشم هیچ
سرمایهگذاری را نگرفت! کاربران نیز استقبال چندانی
بهعمل نیاوردند .او این نکته را در زمان مناسب متوجه
شد و در ایده مدل کسب و کار استارتاپش چرخشی
( )Pivotایجــاد کرد و آنرا به بســتری برای خرید و
فروش لباسهای دســت دوم تغییر داد .اکنون دیگر
مشتریان موقع عرضه لباسهای دستدوم خود نگران
پیداکردن لباسی با همان حدود ارزش نبودند! اما ایده
جدید همچنان برای سرمایهگذاران بیش از حد ساده
و بیآینده بهنظر میرسید .به گفته جیمز در آن زمان
سیلیکونولی بهدنبال ایدههایی خیلی بزرگ و پیچیده
بود و این ایده برای اکثر آنها بیش از حد دمدســتی
بهنظر میرسید.
جیمز راینهارت که برای شــروع کار از دوستان و
آشــنایانش پول قرض گرفتهبود ،بــرای ادامه کار و
گسترش اســتارتاپش غالب وقت خود را به ارائه ایده
کســب و کار و معرفی استارتاپش نزد سرمایهگذاران
میگذراند .جیمز از جلسات ارائهاش بهعنوان تجاربی
تلخ یاد میکند .او میگوید به دفعات سرمایهگذاران را

در حال چرتزدن
دیــد و گاهــی
متوجه میشد که
درســت در زمانی
که مشغول صحبت
درباره مدل کسب
و کار و پتانســیل
موفقیتش در آینده
بود ســرمایهگذاران در حال ور رفتن با گوشــیهای
همراهشــان بودند .جیمز میگوید" :اما من هیچگاه
ناامید نشــدم .من مطمئن بودم باالخره سرمایهگذار
مورد نظرم را پیدا خواهمکرد".
بعد از آن روزهای طاقتفرسا ،امروز جیمز راینهارت
یــک کارآفرین موفق اســت که توانســته رقمی در
حدود  ۱۳۱میلیون دالر سرمایه برای استارتاپ خود
جذب بکند .او تا قبل از جذب اولین ســرمایه ۲۷ ،بار
از سوی ســرمایهگذاران دیگر پاسخ منفی شنیدهبود.
 ThredUpاکنــون بیــش از  ۳۵۰کارمند دارد و
عالوه بر موفقیت چشمگیرش در جذب سرمایه ،روابط
تجاری موفقی نیز با برخی کســب و کارهای بزرگ از
جمله  ،Targetیکــی از بزرگترین و معروفترین
خردهفروشان در آمریکا ،دارد.
جیمز رمــز موفقیــت خــود را در دو نکته عمده
میداند؛ اول اینکه ایده کســب و کار استارتاپش یک
ایده ســاده و کاربردی است ،بدون پیچیدگی خاصی
برای کاربران و سرمایهگذاران! راینهارت دومین عامل
موفقیت خود را استمرار در راهی که انتخاب کردهبود
میداند .جیمز میگوید" :هزاران صاحبســرمایه آن
بیــرون وجود دارد .تنها کاری که شــما بهعنوان یک
کارآفرین جوان باید انجام دهید این است که بگردید
و آن سرمایهگذار مناســب خود را بیابید ".کاری که
سخت ،طاقتفرسا ولی عملی است! جیمز راینهارت
برای جوانان عالقمند به کارآفرینی چند توصیه مهم
دارد:
 وقتی در مقابل ســرمایهگذاران قــرار میگیرید،درباره اوضاع کنونی دنیــا (در حوزه مورد نظر خود)
حرف بزنید ،آن را خیلی ساده و شفاف توصیف کنید،
سپس نشان دهید ایده شما میتواند اوضاع کنونی را
دهها برابر بهتر کند.
 پوســت کلفت باشید و سرســخت ،و همیشه بهخودتان ایمان داشتهباشید.

